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ALGEMEEN WOORDENBOEK
DEB

Engelsche en Nederlandsche Taal
IN TWEE DEELEN,

INERTGT NAAR DE BEHOEFTEN VAN ONZEN TIJD EN BEVATTENDE EENE
GROOTE MENIGTE WOORDEN OVER VERSCHILLENDE TAKKEN VAN
EENST, WETENSCHAP EN NTJVERHEID

volgens de beste bronnen bewerkt
DOOR

EENIGE TAALKUNDIGEN.
Eerste Deel.

ENGELSCH-NEDERLANDSCH.

IE LEIDEN BIJ

D. NOOTFIUVEN VAN GOOR.

DBUK VAN D. NOOTHOVEN \AN GOO1, TE LEI DEX

De betverking van dit Woordenboek, aangevangen door den heer M. KEYZER e voortgezet door
den heer M. HENRIQUES PIMENTEL, en waarvan de correctie aan twee deskundigen werd toevertrouwd, heeft eeniye jaren arbeids vereischt. Het de meeste zorg zijn andere woordenboeken en
schrijvers van gezag geraadpleeyd, bestudeerd, vergeleken. Moeijelijk was de taak, die men op zich
genomen lied , en vele waren de hinderpalen , die zich nu en dan voordeden ; met inspanning van
alle krachten heeft men echter getracht, die bezwaren esa moeijelijkkeden althans meerendeels te
overwinnen.
In vele gevallen diende de 12ác uitgave van het voortreffelijkk Woordenboek van A. SPIELS tot
leiddraad, terwijl ook het beknopte n Nieuw Engelsch Woordenboek van SERVAAS DE BRUIN" ontegenzeggelik met nut werd ter hand genomen.
De bt'werkers zijn echter niet vermetel genoeg te willen beweren , dat zij een volmaakt werk
hebben geleverd; eiyen onderzoek en studie, somtijds raadpleging van bovengenoemde en andere
goede bronnen, voorlichting en teregtwijziny van anderen, hebben niet kunnen beletten, dat hier
en daar eene misvatting is ingeslopen. Het is trouwens peeve gemakkelijke zaak, een Woordenboek,
inyeriyt naar het plan, dat zij zich voorstelden, en waarin men zoo veel mogelijk alle woorden
en termen over de verschillende takken van wetenschap, kunst en industrie wenschte op te nemen,
zoodaniy te bewerken, dat de kritiek daarin niet eenige feilen zou ontdekken.
De barbarismen zijn met zorg vermeden ; waar zij genoemd worden , staat de beteekenis in
zuivere taal daarnevens.
De nieuwe woorden zijn voor een groot Ledeelte overgenomen uit: LoUDON's Encyclopaedia of
Agriculture , Farm and Villa Architecture eau Furniture , Encyclopaedia of Plants ; NICHOLSON's
Architectural and Engineering Dictionary; LUKE HEBERT'S Engineer's and Mechanic's Encyclopaedia;
M. C. CUI,Locx's Dictionary of Commerce and commercial' Navigation ; URE's Dictionary of Arts,
Manufactures and Mines; BRANDE'S Dictionary of Science, Literature and Art , etc., etc.
Onderscheidene werken zijn geraadpleegd over geologie , mineralogie , handel , postwezen en
andere onderwerpen. Voor zeetermen is het Eng. Ned. Technisch Marine— boordenboek van Kapt.
P. VAN REES gevolgd.
Bij eenige der weinig voorkomende woorden zijn de namen der schr jjvers vermeld, die zien
daarvan bedienden , somtijds met aanwijzing van Liet werk, waarin die woorden gevonden worden.
In dit opzigi gaf het Woordenboek van U. BONHOFF Hz&. meermalen eenige teregtwijzing.
De behandeling der woorden en nitdrukkinyen van SBAKEsI EASE heeft eene betrekkelijk groote
tuin te ingenomen.
,
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VOORBERIGT.

Voorts zijn de in vele andere woordenboeken zoo schaars voorkomende idiotismen en eigenaar.
aardiye uitdrukkingen in de zamenleving, met de meeste zorg aangeduid en omschreven.
,De verschillende beteekenissen, waarin een woord kan voorkomen, zijn opgenoemd in die orde,
waarin zij bij het zoeken het best in het oog vallen; alles in den regel door korte voorbeelden
toegelicht.
Op de meeste plaatsen is de regering der voorzetsels, waar die afwijkt van de Nederduit$che,
met een enkel zwoord aangestipt,
De uitspraak is gemakkelijk gemaakt, door het boven de woorden geplaatste accent. Omdat het
niet voel mogelijk is,. klanken met genoegzame duidelijkheid door letters af te beelden, heeft men
het eerst hieromtrent opgevatte denkbeeld laten varen.
Het verschil in uitspraak der c , g, eh, s , u enz. zal na de gegeven aanwijzing in de Lijst
der Teekens, niet veel moeijelijks opleveren.
De lijst der namen van personen, zoowel uit onzen als uit vroegeren tijd en uit de fabelleer,
alsmede eene opgaaf van oud- en nieuw - aardrijkskundige namen , waarvan eenige door een paar
woorden zijn toegelicht, heeft voornamelijk ten doel , om bij de uitspraak ten riytsnoer te strekken.
De namen der schrijvers van gezag, die zich van de aangehaalde woorden en uitdrukkingen
hebben bediend, zijg óf voluit daarachter geschreven, óf door eene verkorting opgegeven. Deze
verkortingen vindt men onder het hoofd: „Lijst der verkortingen." Het tijdvak, waarin die schrvjvers bloeiden, staat bij het meerendeel in ronde cijfers vermeld.
De verkortingen zijn met zorg en eerst na ripe overweging vastgesteld; de teekens zijn uit
gunstig bekende woordenboeken voor een groot gedeelte overgenomen.
:Eerie opgaaf der onregelmatige werkwoorden, met eene beknopte omschrijving van hun gebruik,
is achter het werk geplaatst.
Om eene te groote uitgebreidheid van dit Woordenboek te voorkomen, zijn vele bijwoorden, die
door de achtervoeging van den uitgang ly van bijvoegelijke naamwoorden gevormd worden, geheel
weggelaten, terwijl ook de zelfstandige naamwoorden, die ontstaan door achter bijvoegelijke naam
uitgang ness te voegen, niet zijn opgenomen; ieder, die eeníy begrip heeft van de-worden,
engelsche taal, z a l hierin niet dwalen.
Moge het nut, door dit Woordenboek aan te brengen, evenredig zijn aan de groote moeite en
aanzienlijke kostest , die bewerkers en uitgevers daaraan hebben besteed!
Gegronde opwerkingen zullen met des te meer dank worden aangenomen , omdat daarvan bij
eenen eventuël„n herdruk een nuttig gebruik zal zijn te maken, tot bevordering van het groote doel,
dat men steeds voor oogen had: het leveren van een zooveel mogelijk goed en deugdelijk werk.
-

DE UITGEVERS.
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— beduidt:

herhaling van het engelsche woerd;
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verouderd , spreekwoord, eigenaardige
uitdrukking;
„
weinig gebruikelijk ;
eigenlijke beteekenis;
►,
figuurlijke
„
t,
„
algemeene
t,
r, •verheven zin ;
poëtische n
„
bijhelsche „ of uitdrukking betref—
r,
fende godsdienst;
t,
gemeenzame taal ;
platte of gemetne volkstaal,
tussclien de haakjes geplaatste ophelt,
deringen van woorden of volzinnen.
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Lh, -cpb,
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Ch , eh ,
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familiar style.
provincial,, popular language.
in parent^áeses, explanatory warts or sentences.
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t,

harde g , naar
zachte g, d J.

zwemende.

zachte s, z.

,,

,,

th ,

,,

;,

U, a,

„
„

„
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ui of os.

U• u •
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uittespreken als scherpe s.

wil, th,

4,

tij.

Dutch word.

„

little uses.
proper sense.
figurative sense.
,general acceptation.
elevated style.
poetical language.
biblical style.

k.

t,

„

obsolelo , proverb , idiom..

S, s,

C • c , uittespreken als s.
£, e,

repetition of the English word.

scherp , sissend,a
zacht, d.

LIJST I)ER VERKORTIN (LEN.

a. beteekeut :
„
adv.
alg.
r,
arch.
,,
art.
„
b.
,,
bet.
u
bot.
„
b. v.
„
bw.
„
chem.
„
conj.
„
„
d.
d. i.
n
„
dipl.
dt.
„
enk.
r,
enz.
„
g.
„
„
gam.
gew.
„
int.
►,
I. p. v.
„
,,
I. w.
„
jur.
j. w.

lat.
lid.
m.
m.

niv.
n. g.
n. U.

„
„

u
„

u
„
„
„

adjective (bijvoegelijk naamwoord).
adverb (bijwoord).
algemeen.
architecture (bouwkunde).
article (lidwoord).
bijvoegelijk naamwoord.
beteckent.
botanical term.
bij voorbeeld.
bij woord.
chemie (scheikunde).
conjunction (voegwoord).
deelwoord.
dat is.
diplomatie.
dieventaal.
enkelvoud.
enzoovoort.
genees- en heelkunde.
gashing (speelterm).
provincial (hoersch , eenvoudig).
interjection (tusschenwerpsel).
in plaats van.
intransitief werkwoord.
juridical (regtsterm).
joodsch woord.
latin (latijn).
lidwoord.
mining (mijnwezen).
mannelijk.
meervoud.
niet gebruikelijk.
not used (niet gebruikelijk).

ontl.
onp.
ouz.
(p.)
pl.
pp.
ppr.
prep.
pret.
pron.
r.
s.
sclio.
sing.
sport.
surg.
t.
t. d.
teliv.
typ. t.
t. w.
v.
verl. d.
v. i.
vl.
vnw.
vr.
v. t.
v. v.
wed. w.
z.

beteekent :
„
„
„
„
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„
„
„
„
„
„
„
„

n
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„
„
„
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Z.„

ontieedkunde.
onpersoonlijk.
onzijdig.
plaatselijk.
plural (meervoud).
participle passive (verleden deelwoord).
participle present (tegeuw. deelwoord).
preposition (voorzetsel).
preterit (verleden tijd).
pronoun (voornaamwoord).
regtsgeleerdheid.
substantive (zelfstandig naamwoord).
schotsch.
singular (enkelvoud).
sportsman's expression (jagt-. of visscherij-term).
surgery (heelkunde).
tusschenwerpsel.
tegenwoordig deelwoord.
telwoord.
typographical term (drukkersterm).
transitief werkwoord.
voegwoord,
verleden deelwoord.
verb intransitive (intransitief werkw.)
voorzetsel.
voornaamwoord.
vrouwelijk.
verb transitive (transitief werkwoord),
verkorting van.
wede,rkeerig werkwoord.
zelfstandig naamwoord.
zeeterm.

VERKORTING VAN DE NAMEN DER SCHRIJVERS , IN HET
WOORDENBOEK AANGEHAALD.

AD.
AH.
B.

BA.
BE.
B. L.
BR.
Bs.
BT.

G.wil zeggen : Gay.
Goldsmith.
u
GR.
u
Gower.

wil zeggen : Addison.
Ainsworth.
.a
Byron.
it
Bacon.
It
(cher.
Burke.
If
Beaumont and Fletu
Butler.
a
►,
if

BW.If

C.
CD.
Co.
CR.
COL.

CR.

cw.
DA. X.
DO.
D,R.
E.
F.
FR.

n
It
It

of

it

,,
„
N
u
„
u
If
it

GH.

Bums.

Beaumont.
Barrow.
Congreve.
Chesterfield.

Chaucer and Gower.
Chaucer.
Coleridge.
Crashaw.

Carew.
Drayton.
Donne.

Dryden.
Earle.
Fielding.
Fuller.

1

GY.
H.
nE.
iL.
HR.
J.
JOHN.
B. J.
LE.
N.
MAC.
MAR.
MARL.
MAS.
MAN.
ME.
MO.
MT.
P.
PR.

r
w
,►
i,
it
u
a
r,
u
„
„
u
,f
w
u
„
u
„
u
„

NAAMLIJST

Gray.
Herrick.

Hurne.
Hall.

Hooker.
James.
S. Johnson.
Ben Jonson.
Locke.
Milton.
Mackenzie.
Marryat.
Marlowe.
Massinrer.
Maundeville.
More.
Montgomery.
Melmoth.

Pope.
Prior.

DER

PY. wil zeggen
R.
of
UAL.
„
RE.
„
RN.
„
a.
u
SACK.
„
Sc.
u
SF...
u
5H.
„
SI.u
5K.
„
SO.
u
sP.
N
sou.
„
ST.
,,
TE.
„
TH.
„
TIL.
n
TR.
„
w.
u
WN.
„
WR.
u

: Percy.
Row ley.

Raleigh.
Rowe.
Robertson.
Swift.

Sackeville.
Scott.

Shenstone.
Shakespeare.
Sidney.
Skelton.
South.

Spencer.
Southey.
Smollet.
Temple.
Thomson.

Tillotson.
Taylor.
Wickliffe.

Warton.
Waller.

SCHRIJVERS ,

wier gezag bij ongebruikelijke of verouderde woorden is aangevoerd , met vermelding
in ronde getallen van den tijd , waarin zij als schrijvers bloeiden.

Addison.
Ainsworth , (dictionary,)
Arbuthnot,
Ascham ,

Atterbury,
Ayliffe ,
Bacon ,
Bailey, (dictionary ,)
Barret, (dictionary,)

1710.
1730.
1720.
1560.
1710.
1700.
1600.
1740.
1590.

Barrow ,
1660.
B. en Fl. (Beaumont en Fletcher,) 1600.
Bentley,
1700.
Bickerstaff ,
1760.
Boyle ,
1650.
Bramhall , (bishop ,)
1648.
Brewer ,
1630.
Broome, or Brome,
1630.
Brown, (Sir Thomas,)
1640.

Bryant,

Burnet ,
Burton ,
Butler , (bishop ,)
Butler , (Samuel : Hudibras ,)
Camden , (antiquary ,)
Carew ,
Chapman ,
Chaucer,

1790.
1690.
1610.
1740.
1670.
1600.
1590.
1600.
1370.
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Chesterfield (lord) ,
Cheyne,
Chillingworth ,
Clarendon (lord) ,
Clarke,
Cockeram, (dictionary,)
Congreve,
Cotgrave, (dictionary ,)
Cows!, (law,)
Cowley,
Daniel,
Davies ,
Denham,
Derham ,
Digby (sir Kernelin) ,
Donne.
Drayton ,
Dryden,
Ellis ,
Elyot , (dictionary ,)
Evelyn ,
Fairfax , (poet.)
Fell , (bishop),
Feltham ,
Ford , (dram. poet.)
Fuller ,
Gay,
Gayton,
Glanvil ,
Goldsmith ,
Gower •
Gray •
Grew ,
Hakewil l ,

1740.
1720.
1640.
1660.
1720.
1610.
1700.
1620.
1610.
1650.
1600.
1610.
1650.
1720.
1650.
1620.
1620.
1680.
1750.
1540.
1670.
16.20.
1660.
1670.
1.630.
1660.
1720.
1650.
1670.
1770.
1360.
1750.
1670.
1630.

Hale • (judge)
Hales ,
Hall , (bishop)
Hammond ,
Harris,
Harvey,
Herbert,
Holder,
Hooker,
Howell,
Hudi bras ,
B. Jon. (Ben Jonson) ,
Knolles ,
l'Estrange •
Locke,
Marston ,
May ,
Middleton ,
Milton ,
More , (sir T.)
More , (Henry)
Mortimer , (Husbandry) ,)
Montagu,
Norris ,
Peacham , (emblens ,)
Pearson ,
Petty, (sir William)
Philips, (John)
Philips, (Ambrose)
Pope,
Potter, (archbishop)
Prior ,
Raleigh , (sir W.)
Ray , (naturalist)

1650. I Richardson , (novelist)
1630.
Sanderson, (bishop)
1610.
Sandys ,
16:50.
Selden ,
Shafteshury, (earl of)
1750.
Shakespeare,
1630.
1630.
Sherwood, (dictionary,)
1650.
Sidney , (sir Phil.)
1690.
Skelton,
1650.
Smollett,
South,
1670.
1610.
Southern ,
1670.
Spelman, (antiquary,)
1670.
Spencer,
1690.
Sprat,
1600.
Strype ,
1630.
Suckling,
Surrey, (earl of)
1.600.
1670.
Swift,
1520.
Tatler , (Steele , etc.)
1670.
Taylor , (bishop)
Temple , (sir W.)
1720.
Thomson,
1650.
Tillotson ,
1.700.
Tusser , (Husbandry)
1610.
Walton , (Izaak)
1660.
1650.
Waterhouse,
Watts,
1700.
Wickliffe,
1710.
1720.
Wood, (Anthony)
Woodward, (naturalist ,)
1720.
Worcester , (marquis of)
1700.
1610.
Wotton, (sir H.)
1670.
Young ,

1750.
1640.
1630.
1620.
1700.
1.600.
1630.
1580.
1500.
1760.
1660.
1730.
1630.
1580.
1670.
1700.
1640.
1540.
1720.
1710.
1660.
1680.
1730.
1670.
1570.
1660.
1660.
1720.
1370.
1680.
1700.
1650.
1620.
1740.
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Ahp.
agst.
altpo'

A. M.

an't

Bart.
B. D.
Bp.
B. V.
can't.
tapt.

C. C. C.
col.
co., comp.
cou'd.
cou'dn't.

voor archbishop.
,,

„
„
„
,
,,

,,
„
„
„
„
„
r,
r

against,
although.
ante meridiem (des voormithiags).
ani not , are not.
baronet.
bachelor of divinity.
bishop.
blessed virgin.
cannot.
captain.
Christ's Church College.
colonel.
company.
could.
could not.

I

cwt.
voor hundred-weight, (tentoer- weight).
d.
„ pence.
D. D.
„ doctor of divinity.
deft.
„ defendant, (verweerder).
disc.
discount.
it
do.
,,
ditto.
„
don't.
do not.
dwt.
pennyweight.
If
„ earl.
E.
e'en.
even.
r,
e'er.
„ ever.
E. T.
„ East Indies.
E. I. Comp. „ East India Company.
'em.
1,
Chess..
esq , esqr.
„ esquire.
for't.
„ for it.

VERKORTINGEN IN DE ENGELSCHE SCHRIJFTAAL.
gov.
grs.
hadn't
han't
he'd
he'll
here's
he's
Hon.
Ib., ibid.,
I'd
I'll
I'm
inst.
in't
I've
K. B.
K. G.
Knt.
L.
L. D.
ld.
ldp.
let'em
let's
lieut.
lib,
L. L. B.
L. L. D.
1. s. d.
M. A.
Maj.
Ma'm
mayn't
M. D.
md.
Messrs.
M. P.
Mr.
ms., mss.
Mrs.
ne'er
n°•
N. S.
o'

obedt.
o'er
O. S.
oz.
Pit.
P. M.
P. S.

voor governor.
grains(wigjes).
,,
„
„
„
„
„
„

,,
„
„
„
„
„
„

ii
►,
e
„
„
„
„
IF

,,
,,
,,
r,

,►
,,
a
„

s
r
„
„
„

►,
,v
„

,,
,

,,
„

,,
„

had not.
have not.
he had , he would.
he will.
here is.
he is.
honourable.
ibid , idem.
I had, I would.
I wil , I shall.
I am.
instant (dezer, der loopende maand).
in it.
I have.
Knight of the Bath.
Knight of the Garter.
Knight.
pound sterling.
Lady Day, (Maria Groelenis).
lord.
lordship.
let them.
let us.
lieutenant.
a pound weight.
Bachelor of Laws.
Doctor of Laws.
pound , shillings and pence.
master of arts.
major.
madam.
may not.
medicinae doctor.
memorandum.
messieurs (nzijnheeren , voor een adres
of titel).
Member of Parliament.
master (mijnheer, spreek uit: mist'-ur).
manuscript, manuscripts.
mistress (mevrouw, jufvrouw).
never.
number.
New Style.
of, on.

Q.

+

qr.
R. A.
're
red.
Revd.
s, sh.
shan't.
she'd
she's
shou'd
S. S. Comp.
th'
that's
there's
they'll
tho'
'tis
'twas
'twere
'tweera
upon't
Visct.
wasn't
we'd
we're
wern't
we've
what's
where's
who's
won't
wou'd
wou'dn't
you'd
you'll
you're
you've
Yr.

voor obedient.
„
„
„
„
„
„
„

,,

,,
„
„
„
„
„

a
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
q

,,
„
„
„
„
„

,,
„

,,
„
„
„
„

,,
r,
„

over
Old Style.
ounce.
plaintiff, (eischer).
post meridieni (des yaarniddags).
postscript.
question, query.
quarter.
Royal Academician.
are.
received.
reverend.
shillings.
shall not.
she had, she would.
she is.
should.
South Sea Company.
the.
that is.
there is.
they will.
though.
it is.
it was.
it were.
between.
upon it.
viscount.
was not.
we had, we would.
we are.
were not.
we have.
what is.
where is.
who is.
will not.
would.
would not.
you had, you would.
you will.
you are.
you have.
Year.
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A NEW ENGLISH-DUTCH, AND DUTCH-ENGLISH
DICTIONARY.

NIEUW ENGELSCH-NEDERDUITSCH , EN NEDERDLTITSCHENGELSCH WOORDENBOEK.

A.
eerste letter van 't a , b , c ; he knows not ara - f roan
a, b, hij kent geen a voor een b, hij kan noch lezen noch
spellen, hij is een regie weetniet; from - to z, van 't begin tot 't einde.
A. article indefinite, een, als - man, een plan; - woman,
vrouw; - garden, = tuin; - town, _ stad; to do - tlziny,
iets verrigten, = doen, - uitvoeren; to - have care, zorg
dragen; twice - year, tweemaal 's jaars; so much - man,
movedl de man, hoofd voor hoofd; it is - doing, 't is onder handen; to go - hu;;ting, op jagt gaan; it is one clock, 't is een uur ; what - man are po °c ? wie zijt gij ?
Wien heb ik voor mij ? many - wan, menigeen; I wond gone, ik zou gegaan zijn; to be - bed, te bed zijn; to yo
- foot, te voet gaan ; - colonel B, zekere kolonel B ; mniss N, zekere jufvrouw N.
A' , scho., alles , allen.
An, selto., ontzag, vrees, eerbied.
A. a. (op wissels), i. p. v. accepted, aangenomen te betalen;
- - -, i. p. v. amalgama, mengsel, - B , i. p. v. able bodied,
geschikt om zee te bouwen, z.; - B , i. p. v. artin;a bacealaurens, een student, die zijn eerste promotie verworven
heeft; - - C (Acct. (Y;ort.), i. p. V. acconn1 current, rekening
courant, - e (acct.), i. p. v. accepted, aangenomen te betalen ; - e, abc, acct , i. p. v. account, rekening; - dml , i. p.
V. admiral, admiraal; - M (.late Meridian;), in den voor
; - nit , i. p. V. amount, bedrag; - s. f., i. p. V. and-midag
so forth, enz.; - D, anno Domiri, in 't jaar des Heeren;
- M., artizc;n magister, meester der vrije kunsten; - -, i. p.
V. ana, een gelijke hoeveelheid hij de vermenging van geneesmiddelen; - u c., anno urbis conditie, 't jaar van de
stichting van de stad Rome ; - bp , archbishop , aartsbisschop;
-- 1 of -fir, frkin of ale, kinnetje bier; - nk, anker of
brandy, anker brandewijn.
Asban' , S., lood.
Aam , s., aam.

A , de

Aback' , ode., terug; -, achteruit, z.
Abacke , zie Aloe/c, SP.
Ab'a-rot , s., eertijds een hoofddeksel der

Engeland.
Abn 'tion,

koningen van

s., veeroof op groote schaal; -, wegdrijving van

't gestolen vee.
, s., veedief op groote schaal.
dekstuk van een zuil; -, rekentafel van de
-h,
aardenwerkkast; - major, trog om erts te cuiouden;
veren ; - p ij thagoricus , vermenigvuldigingstafel.
Abad'don , s., verdelger ; -, bodemlooze put , M.
Abaft' , adv., prep., achter, z.; - ( draught of water), diep.
gang achter, z.; - ( mast hanging), achterovervallende, hel
hangende raast, z.; - the midships, achter op 't-lendof
groot spant, z.; - rail, gilling van 't halfdek, z.; - sails,
achterzeilen , z.
Abai'sonce , zie Obeisance.
A'bajour, s., vallicht.
Abal'ienate , V. t., aanspraak op eigendom aan een ander

Aha e'tor

Abacus, s.,

overdragen.
Abal'ienated , PPP., van den

een op den ander over ge-

dragen.

Abal'ienating, ppr., overdragende van den een op den ander.
Abal'ienation, s., overdragt van aanspraak op grondge-

bied, zie _4lienation.

Aballienatus, a., bedorven, ontl.
Aband 1 , V. t., verzaken, verloochenen, SP., sACK.
Abandon, V. t., geheel verzaken, geheel opgeven, verlaten;

zich onvoorwaardelijk overgeven; afzien, laten varen; - over,
overgeven.
overgever, opgever, verzaker; - overgeving, opgeving, verzaking.
Abandoned , pp. a., geheel verlaten ; over gegeven (aan ondeugd), buitengewoon goddeloos.
Abanelonnee' , s., iemand aan wien iets is over gegeven ;
over gelaten.
Aaron'I-c, aaron'i-caI, a., aaronnitiesch.
Aban'doner, s., iemand, die overgeeft, verlaat.
Aavora' , s., een soort van palmboom.
Ab, vv. abbey, abbot.; als, Alton, Abbeytown; -- j. cv., va - Aban'doning, ppr., zie Abandon.
Abandoning, S., verzaking, verlating.
der; - j. W. joodsche maand.
Aban'donment, s., zie Abandoning.
Ab'a-ca , s., een soort van vlas (philippijnsche eilanden).
Abaclna're, v. t., de oogen uitsteken riet gloeijende ijzers. Aban'dum , s., verbeurd verklaatd, in beslag genomen goed.
Abang'a , s., een soort van palmboom (St. Thomas).
Ab'acist, s., herekenaar, rekening opmaker.
Abandon t, s.,

1

ABA.

ABH.

Abanna'tion, abanni'tion, s., verbanning wegens manslag
voor een of twee jaar , w. g.
Abaptis'ton t, s., trepaneerboor, schedelboor.
Abare' t, V. t., ontblooten.
Abarna're , V. t., een misdaad aangeven.
Abarticula'tion , s., bijzonder tot beweeglijkheid geschikte

Abbroc.h'ment , s., opkooping vals goederen,
Abbot'tals, s., grenzen, landpalen.
Abde'rian , a., dwaas en onophoudelijk gelach.
Ab'tiert , s., zuivering door wassching (hij de Mohammedanen) .
Abdi'cant, a., neêrleggend, afstand doende.
Abdicate, V. t., .1 verlaten, overgeven; - afstand doen van

2

gelidvoeging , ontl.

, V. t., neérwerpen, onderdrukken (van hartstogten),
vernederen; -, neerhalen, z.; - the lau, de vlag neerhalen,
strijken , z.
Abased' , pp., vernederd; gedegradeerd, ontzet; -, in de wapenscl;ildkunde, als de punten der vleugels van arenden
naar 't punt van een schild zijn gekeerd, of als de vleugels gesloten zijn.
Abase'inent , s., 't vernederen, ontzetten.
Abash', v. t., ontmoedigen; beschaamd maken; in verwar
brengen.
-ring
Abashed , pp., abashing , pp;., zie 47asli.
door
schaannte.
verwarring
Abashment , s.,
Abasing , j)pr•., vernederd , ter sleêrgedrukt.
Abat'able , a., 'tgeen verminderd kan worden.
Abate', V. t., sieêrslaan, neêl•stooten; verminderen; matigen;
- a cie;;zca ;ut, navraag vermninderen; - pclire, smart lenigen,
AD.; -, omkeereb , omverwerpen , doen mislukken ; door
regterlijk vonnis verijdelen ; - the soul i- , ter neêr druk
aftrekken, EER., TIL., P.; -, vernietigen, te niet doen.-ken;,
Abat'etl., pppp. a., verminderd., afgenomen, verwoest, ver
geslagen , bot gevierd , omver geworpen.
-zacht,
Abate''nent , s., neêrslagtigheid, uit den weg radioing,
verhelpin g , omverwerping , niislukkilig , afwijzing (van een
rekwest), leniging, korting, onregtvaardige in bezit neming
(bij erfenissen).

Abase'

Abat'cr, s, afkorter, enz.
Abating, ppr., uit den weg

ruimend, verhell end, vermin-

derend, enz.

Abat'or , s., onwettige in bezit nemer.
Abatis, abattis, s , puin; -, verhakking (in de ki ;jgskunde).
Abbatoir' , S., slagthuis.
Ab'atude t, s., verkleinde zaak.
Ab `attire , s., 't door een liert platgetrapt gras , als 't

achtervolgd wordt.

Abaw'ed i, ])p., zie zl basla , car.
Ab'ay , V. a., dinar betalen.
Abb , s., garen voor de kettingschering.
Ab'ba, s., vader; - S , meerdere.
Ab'bacy , s., abtschap.
Abba'tlal , abbat'i cal , a., abtelijk.
Ab'batis , s., stalknecht.
Abbe, s., abt; - .j., oudtijds een soort van leeraars, enz.
Ab'bess , s., abdis; -) , hoerewaardin.
Ab'bey, ab'by, s., abtdij.
Ab'bey.lubber , s., smulpaap, smeerbuik (van een noonnik), so, DR.
Abbot, s., abt.
Ab'botship , s., abtschap, waardigheid van een abt of abdis.
Abbreuvolr', s., paardewed, voeg (tusschen steepen).
Abbreviate, V. t., verkorten, inkrimpen, kleiner maken.
Abbre'vlate t, s., verkorting.
Abbre'via.ted , pJ). a., verkort, herleid, ingekrompen.
Abbreviating, ppr., verkortende, inkrinlp_ende.
Abbrevla'tion., s., 't verkorten, 't zamentrekken, verkor-

ting van een woord.

Abbre'viator , s., verkorter.
Abbre'vlatory, a., verkortend, zadmtrekkend.
Abbre'viature, s., verkortingsteeken, kort begrip, verkorting.
Abbroch' , V. a., goederen opkoopen, om ze duur te slijten.

een troon, betrekking ne€rleggen; verwerpen; afzien; een
zoon verloochenen ; onterven (gedurende 't leven van den
vader•); -, afwerpen, afschudden, opgeven, afstaan, BE.
Abdicated , pl). a., afgezien, afgestaan, afstand gedaan, enz.
Abdicating , ppr., zie Abu role.
.b'di cation , s., afstand doening.
Abdie'ative, ab'di-eative, a., afstand veroorzakend.
Ab'ditive, a,., verbergend.
Ab Aitory , s., plaats oni goederen te bewaren, te a erbergen.
Abdomen , ab'donnen , s., 011derb;!ik.
Abdo,n'inal, a., 'tgeen tot den onderbuik behoort.
Abtioin'iival ring, In'gulnral ring, een ring in elke lies.
Abdona'inous, a., dat tot den onderbuik behoort; dikbui .

kig, Cow.

Abduce', v.t., uittrekken, verwijderen, afleiden, afscheiden, ontl.
Ab,1,a 'cent , a., afvoerend, veiwijderend, afleidend, mill.
Abduct', v. t., heimelijk en niet geweld Wegvoeren.
Abd u c'tion , s., ,j, afleiding, wegvoering; -, een soort van

l,eenbrclzk, enz.; -, roof, schaking, door niiddel van geweld , overhaling , enz.

Abdu c' toi , s., teugtrekkel;de spier, ontl.; -, weiaker, roover.
Abear' -I- , v. t., dulden; dragen, gedragen, sm.
Abear'ance, abear'iiig, s., geelrag.
At,ecedta'rian , s., meetiter, olie kinderen 't a. b, c. leert.
Aieceda'rian , abcee'tfary, a.,'tgeen tot 't a. b. e. behoort,
of daardoor gevormd worddt.
Abel' , wie., te bed, in lied.
Abee', arlv., sclto., alleen; let -, alleen laten, zich niet moeijen,
Abei ;h , ei!;'., ., •clto., op een afstand.
Abele', abel -tree , s., witte populier.
Abel-mosk ) , s., een soort van maluw of kaasjeskruid.
Ab'ei.« a ekcts ) , s., slagen niet een doek.
Aber , S., snoot ding.
itberdeen' , s., lal}ernaar.
Aber'devine, S., sijsje.
Aberrance, aberrancy , afdwaling, veedwaling, fout,

dwaling, misslag, afwijking.

Aberrant , a., rondzwervend, afdwalend.
Aberration , s., afdwaling, af ijkneg.
Aber ring, part. a., afdwalend, afwijkend.
Aberune'ate t, V. t., met den wortel en al vernielen.
Abet' , v. t., door hulp en gebaren aanmoedigen; -, raad

geven, aanzetten, bijstaan (bij misdrijven) , r.

Abet' t , s., hulpverleening bij een reisdaad.
Abet'znent, s., ophitsing, aansporing.
Abetted , pp., aangezet, aangemoedigd, enz.
Abetting, ppr., radende, helpende, aanmoedigende.
Abet'tor, s., raadgever, helper, ophitser, aanmoediger, enz.
Abeva-e-n.a'tion , s., ontlasting van ziekte - stoffen door de

natuur of medicijnen.
s., verwachting over de uitspraak van. regtsgevallen ; als van landerijen, die door de regterlijke magt nog
aan niemand zijn toegewezen.
Ab'gregate i- , V. t., afscheiden, afzonderen (van een kudde).
Abgrega'tion , s., afscheiding , afzonderin;r.
Abhor , V. t., verafschuwen, verachten, verwaarloozen, ver
Abeyance,

-werpn.
Abhorred, pp. a., verafschuwd,
Abhorrence, ablsor'rency, s.,

w thin„..

verfoeid.
afschuw, verfoeijing, vcr-

ABEL.
Abhorrent , a., hatend, verfoeijend; warsen, hatelijk, on-

bestaanbaar met ; m. 't. V. to.
Abhorrently,

ode., niet afschuw.

Abhorrer, s., verfoeijer, verachter.
Abhorring, ppr., verfoeijende, 'versmadende.
A'bib , s., j. w., kerkelijke maand bij de Joden.
Abide', v. i., rusten , tironen; toeven, verblijven; in denzelfden toestand blijven; onveranderlijk zijn, taiuite hou
blijven, voortzetten; I can't - him, ik kan Beni niet-den;
luchten; I can't - to do it, 't staat rriij te zeer tegen ons
't te doen ; I caro't - to be bq , ik kaan er niet l)ij zijn ;
he con't - a wife, h j kan geen vrouw zien, lij houdt
niet van 't huwelijk; - with a person, hij iemand blijven.
Abider, s., volhouder, verblijver , volha.rder.
Abid ing , ppr., wonend, blijvend, voortzettend, verdurend,
toevend ; -, a., voortdurend.
AbId'Ing, s., voortzettend, woonplaats, vaste standplaats,
verduring.
Abidingly ,

alle., voortdurend.

A'bies , s., denneboom.

Abigail ) , s., kamenier , boos wijf.
AblI'iinent, i. p. v. ability.

Ability , s., geschiktheid, bekwaamheid; rijkdom, vermogen; zedelijke magt; magt, bevoegdheid.
Ab ini'tio , van 't begin.
Abintest 'ate, s., erfgenaam zonder testament, r.
Abit'Ion, s., vertrek, verhuizing, overlijden.
Abject' t , V. t., wegwerpen, ter netr werpen, sp.
Ab'Jeet, a., laag gezonken; verachtelijk; hopeloos.
Abject, s., verachtelijk menssch , ellendeling.
AbjePt'edness , 8., lage betrekking, = toestand.
AbJee'tion, s., verachtelijke toestand; laagheid; verslagen
-heid,
ootmoedigheid.
Ab'Je-etly, adv., verachtelijk, laag, gemeen.
Ab'jeetness, s., laagheid, geringheid, slaafschheid.
Abj u'di Pated , pp. a., volgens 't oordeel van een ander gedaan.
Ab3 udi cation , s., verwerping.

Ab3 ura'tion , s., afzwering; plegtige ontkenning, verwerping.
Abj u'ratory , a., afzwerend.
Ab3 'ire' , v, t., afzweren ; plegtig ontkennen , verwerpen;
- the realm %, zich uit 't rijk verbannen, BURNET.
Abjured, pp.. onder cede ontkend; plegtig herroepen.
Abj ure',nent t , s., afstanddoening, J. ii.
Abjurer , s., afzweerder.
Abjuring ,

ppr., afzwerende.

Abl a-Q 'tate , V. t., spenen , van de borst doen.

Ablacta'tion , s., spelling; -, thans ook grafting by approaeh of marching , inënting (van hoomen).
Abla'dium , s., ingeoog st graan.
Abla 'quate , V. t., wortelen der booroen ontblooten.
Ablaquea 'tlon , s., 't ontblooten van de wortels der boomen.
Ablation , s. , wegvoering; —, zuivering (oIltl.) ; —, 't aftrekken (rekenkunde).
Ablaze' , adv.,

brandend.

ABO.
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Abliguri'tlon t , s., 't verspillen van spijs en drank,'tbrassen.
A'blins, ai'blins, ode. sclto., Misschien.
Ab'lo ente , V. t., verhuren.
Ablo^► a'tion , s., verhuriiig.
AbIude' , V. i., verschillen.

Ab'luent , a., afwasseliend, zuiverend; -, s., bloedzuiveren(l middel , g.
Ablution • s., .^, zuivering, reiniging; -, reiniging, g.;
-, afwassching (l)ij de roonisclle kerk).
AbIII ` ion , s., 't afgewasschelie.

Ably , adv., niet ggroote bekwaanmheid; net.
Abnegate,

V. t., verloochenen.

Abnegation , s., veeloochening , afstand doening, zelf -verloochening.
Abnegator, s., afstand doener, verloochenaar, tegenpartij.
Ab'net, s., gordel van een joodschen priester.
Ab'nodate • V. t., knoesten van booroen afsnijden.
Ab'noda'tion , s., 't afsnijden van knoesten van boomwen.
Abnormal, abnorin 'ous, (C., onregelmatig, wanstaltig,
misvormd.
Abnorm'ity, s., onregelmatigheid, wanstaltigheid, mis
-vormdhei.
Aboard ', ede., aan boord, in 't schip, te scheep; to go -,
aan boord gaan, inschepen; to fall -, tegen een schip stooten.
Abod'ance i , s., voorteeken.
Abode , Pret. van abide.
Abode ', s., verblijf; to make -, verblijven.
Abode ', v. t., voorzeggen, vooraf tonnen, voorbeauiden, sx.;

-, V. i., een voorstander zijn , DR.

Abode'ment, s., geheim voorgevoel, sue.
Abod'Ing, s., voorgevoel, voorzegging, aanduiding.
Abolete' , a., oud , niet meer in gebruik.
Abolish , v. t., krachteloos maken, afschaffen; woest

ma•
ken, een eind maken, vernietigen.
Abol'Isbable , a., vernietigbaar, afschaf baar.
Abol 'Ished, pp., vernietigd, ingetrokken, afgeschaft, verwoest.
Abol'Isher , s., afschaffer.
Abolishing , ppr., krachteloos makend, vernietigend, ver

-woestnd.
Abolishment , s., 't vernietigen, afschaffing, verwoesting , rrn.
Abolition, s., afschaffing, vernietiging; -, afschaffing van

slavernij, emancipatie.

Aboli'tionl*m , s., beginsel van een afschaffer.
Abolitionist, 4, afschaffer van slavernij, afschaffer.
Aboma'suin, abo,na'sus, s. , maag.
Abominable, a., afkeer wekkend, verfoeijelijk.
Abom'inableness , s., hatelijkheid, verfoeijelijkheid.
A "I'inably , ede., verfoeijelijk, zeer snood; -), geweldig,
laititensporig.
Abovn'inate, V. t., buitengewoon haten; verfoeijen, veraf
walg, af keer hebben van iets.
-scliuwen;
Abominated , ,ip., verfoeid , gehaat, enz.
Abomina tion

, s., buitengewone haat, S.; -, verfoeijing.

A'boon, abune, ede. ache., hoven.

, a., bekwaam, geschikt; vermogend; sterk; ervaren; Anord', s., 11 aankomst.
knap.
Aborig 'lnsl , a., eerst, oorspronkelijk.
A'hle t, V. I., in staat stellen, sue.
Aborig'inal, s., oorspronkelijk bewoner.
A'ble.bodied , a., sterk (van ligchaam) ; - seamen, stevig Aborig'Ine*, s., oorspronkelijke bewoners.
(geschikt) zeeman.
Aborse'ment t, s., asmiskraam, ontijdige verlossing.
Ab 'legate t, V. t., naar 't buitenland zenden, afvaardigen. Abor t f, s., miskraam; -, v., ontijdig verlossen.
Ablega'tion, s., afvaardiging.
Abortion , s., ouiskraam ; - §, al wat onrijp is.
Ab'ien , ab'iet , s., bliek, blei.
Abortive, a., ontijdig, onvolwassen; - scheme, mislukt
A'bleness , s. , bekwaamheid , kracht.
plan , m.; - mediciu.es, afdrijvende medicijnen ; - flower,
afgewaaide, afgevallene bloesem; -, s., misgeboorte.
Ab'lepsy, s., blindheid.
+b'ligate, V. t., afbinden .
%bort'Ively, ede., ontijdiglijk; -, mislukkend.
Able

ABO.
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Abort'Iveness , s., misdraging.
Abort'meut, ontijdige geboorte, BA.
Abound , V. i., overvloeijen , overvloedig zijn ; overvloed
hebben, ruim voorzien zijn; m. 't v. with.
Abounding, ppr. a., ruim_ voorzien zijnde, overvloeijend;
-, s., toename, aanwas, so.
About', prep., rondom, bovenop; in de nabijheid; ongeveer ; bij (bij zessen) ; op 't punt (van vertrek) ; bij zich
(in den zak); I have it - me, ik hebt 't = mij ; -, betrekkelijk, ten opzigte van; - my father's business, betrekkelijk
de zaken van mijn vader; -, in den omtrek, bring -, omvoeren, ombrengen; ten uitvoer brengen; go -, omgaan,
rondgaan; turn -, omkeeren, omwenden; be -, gewend hebben, z.; brace -, rondbrassen, z.; come -, go -, wenden, z.;
coming -, wending, z.; come - in the stays, op den wind
komen ; haul - the af tersai is , achterzeilen bijzetten , z.;
put - again, nog eens wenden, z.; range -, sheer -, voor
't anker gieren, z.; ready - for head , vóór [op 't schip]
klaar om te wenden, z.; the ship is -, 't schip is klaar om
te wenden, z.; yawing -, onder 't zeilen gieren en bijgevolg
geen koers houden.
About, adv., even, hier en daar, rondom, om (omweg);
a mile -, een mijl om.
Above', prep., () boven, omhoog, - § , 't best; -, aanzienlijker; -, grooter, boven alles, buiten 't bereik; -, te trotsch ;
- takiny advice, te trotsch om raad te nemen; -, hierboven
(hemel); -, Niervoren, vroeger; a good name is - wealth,
een goede naam is beter dan geld; - one's bend, boven
iemands bereik , verstand.
Above' , adv., boven 't hoofd, hoofdzakelijk, vdór.
Above'•boord, ode., boven tafel, in 't openbaar; vlak in 't
gezigt, zonder bedrog, streken ; I am -, ik ben er boven,
op ; -, voor de vuist.
Above'.cited , a., Niervoren aangehaald.
Above'•ground, a., levend.
Above'•mentloned , a., biervoren gezegd, gemeld.
Above'.sald, a., zie Above-cited.
Abracadabra , s., tooverwoord, wartaal.
Abrade, v. t., afschuren, afwrijven, afschaven (van scherpe
geneesmiddelen).
Abraded, pp., afgeschuurd, enz.
Abrading, ppr., afschurende, enz.
Abrading , s., afschaving, enz.; -, afbrokkeling van aarde
na vorst (bij den landbouw).
Abrald' t , v. t., opwekken, wakker maken.
Abraid', abread', adv. scho., in 't gezigt, buiten.
Abram ) , adv., naakt ; - cove) , arme vent, vrolijke , sterke
vent; - man), iemand, die voorgeeft gek te wezen; sham
-), ziekte voorwenden, zich ziek houden.
Abrasion , s., afschuring, afwrijving.
Abreast', adv., naast elkander, tegenover.
Abreed , adj. scho., in den breede.
Abrenuncia'tion, s., afstanddoening, volstrekte loochening.
Abrep'tion , s., wegvoering.
Abri ek , s., zwavel , sulfer.
Abridige', v. l., verkorten , inkrimpen; bekorten.
Abridged , pp. a., verkort, ingekrompen, bekort, verminderd, beroofd.
Abridger , s., verkorter, inkrimper.
Abridging, ppr., verkortend, enz.
Abridgment, s., verkorting, inkrimping, bekorting.
Abroach', adv., opgestoken ; a cask is -, een vat is opgestoken.
Abroad', adv., ruim, grootelijks, onbekrompen, in de open
lucht; buiten, over (de grenzen), in den vreemde, wijd;
-, á., buitenland.
Ab'regabte , a., afschaf baar.

Abrogate , v. t., afschaffen, intrekken, vernietigen.
Abrogated , pp., ingetrokken, vernietigd.
Ab'rogatIng , ppr., intrekkend, krachteloos makend.
Abroga'tlon , s., intrekking, afschaffing.
Abrood' t , adv., broeijend.
Abrood'ing t , s., broeding.
Abrook t, v. t., een beleediging verdragen, verduwen, sir.
Abrot'anum , s., averoen.
Abrupt', a., afgebroken, afgekort; puntig, steil (van rot-
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sen); - §, onvoorzien, onvoorbereid; -, ouzamenhangend.

Abrupt' , s., afgrond met steile wanden, si.
Abrupt'ed, a., afgescheurd, uit elkander gescheurd.
Abrup'tion , s., schielijke afbreking, geweldige scheiding.
Abruptly , adv., plotselings, schielijk, ongewaarschuwd.
Abruptness , s., afgebroken toestand; puntigheid, steilheid;

- §, plotselingheid, schielijkheid.

Abscess , s., gezwel , zweer.
Abscind , v. t., afsnijden.
Ab'sciss, abscissa, s., afsnijdsel,

meetkunde).

Absci*'*Ion,

-, af breking.

't afgesnedene (in de

s., afsnijding; -, afzetting, uitsnijding (ontl.);

i., zich verwijderen; zich zoek, uit de voeten
maken, verborgen zijn, zich verbergen.
iemand, the zich in 't geheim verwijdert,
als : een bankroetier, misdadiger.
Abs-eond'ing, ppr. a., wegmakend, verbergend, enz.
Absence , s., afwezigheid; gebrek, ontblooting; in - of, bij
gebreke van; -, niet-verschijning, r.; , onbedachtzaamheid,
onoplettendheid.
Absent, a., afwezig, verwijderd, onbedachtzaam, onoplettend; - (, niet te huis; long -, soon forgotten, uit 't oog,
uit 't hart; -, V. t., zich verwijderen; - one's self, zich
afwezig houden ; m. 't. V. from.
Absented, pp., verwijderd, enz.
Absentee', s., iemand, die in 't buitenland zijn inkomen
verteert (staathuishoudkunde) ; iemand, die zich van zijn
post verwijdert.
Absentee'ism , s., afwezigheid van zijn land, post, enz.
Absent'er , s., iemand, the zich verwijdert.
Absenting, ppr., verwijderende, vertrekkende.
Absent'ment, s., afwezigheid, BA.
Absin'thian, a., alsemkruidachtig.
Absln'thiated, a., met alsemkruid doortrokken.
Abbsin'thlum, s., alsemkruid.
Ab'els , zie Apsis.
Ab'sist , v. i., afhouden, zich onthouden.
Ab'solute, a,,vrij, onafhankelijk; op zich zelf volkomen, positief; - declaration, positive verklaring; -, onvoorwaardelijk ; - promise , onvoorwaardelijke belofte ; afhankelijk, vrijmagtig; -, onbeperkt, absoluut; -, zuiver,
onvermengd; bijv. - alcohol, onvermengde alkohol.
Ab'solutely , adv., onbedwongen, onbeteugeld, volstrekt.
Absoluteness , s., onafhankelijkheid, despotiek gezag.
Absolu'tion, s., vrijspraak, r.; -, absolutie, kwijtschelding
van zonden.
Absolutism , s., absolute toestand, beginselen van een absoluut bewind.
Ab'solutlst, 8., absolutist, voorstander van 't absolutisme.
Ab'solutory, absol'utory, a., absolutie gevend.
Absol v'atory • a., vergeeflijk, vergeef baar , iets dat te vergeven is.
Ab *olve', V. t., ontslaan (van eene verpligting, belofte) ;
- an offender, iemand, die beleedigd heeft, vergeven; -,
kwijtschelden , vergiffenis schenken (van zouden); - t , eindigen, voltooijen, i.; -, oplossen, verklaren, Yo.

Abs -eond', v.

Abs -eond'er , s.,

ABS.ACC.
Ab*olv 'ed, pp., ontslagen, onschuldig verklaard, enz.
Ab*olv'er , s., iemand, die vergiffenis schenkt.
Abs- olv'ing, ppr., kwijtscheldende, enz.
Ab'sonant , a., ongerijmd.
Ab'sonous, a., ongerijmd; wanluidend.
Absorb', V. t., inslurpen, opzuigen, inzuigen (als water door

een spons), opzwelgen; doorbrengers; uitputten; bejagen
(rijkdonlrnen); verdiept zijn (studiën).
Absorbabil'íty , s., verslindbaarlleid.
Absorb able , a., verslindliaar , opzwelgbaar.
Absorbed , pp., opgezogen , enz .
Absorpt , pp., zie _4bsorbed.
Absorbent, a., inzuigend, opzwelgend; -, opslurpend
neesmiddel , g.
Absorbing , ppr. a., inzuigend, enz.
Absorption, s., opslurping, inzuiging.
Absorptive , a., opslur pend.
Abstain' from , v. i., zich vrijwillig iets onthouden.
Abste'inious , Cr, matig; ara - life, een matig leven.
Abste'rniously, adv., niatiglijk.
Abstemiousness, s., matigheid.
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van vertrouwen; -, ruw behandelen, smadelijk =; -, verdraaijen (van woorden, zinnen).
Abuse', s., slechte behandeling, schending; -, wanbestuur;
-, ruwe taal , smaadreden; -, verkrachting, -, verdraaijing.
Abu-s,'ed , pp. a., misleid, mishandeld, enz.
Abuse'ful , a. j , zie Abusive.

Abu s 'er , s., niisleider, schender, verkrachter, enz.
Absis -'ing, ppr., slecht behandelende, enz.
Abu '-s ion , ,ç misbuik, mishandeling , verwijt, misleiding.

r,

Abusive, a., beieedigend, mishandelend.
Abus'iveIy, n;iv., schendend, ruw, smadelijk.

Abus'Iveness, s., beleedinend van aard.

ge-

Abut' ;;pon, 1'. i., aangreileen, aanpalen.
Abut 'inent , S., doel , grens

Ahut'tal , s,, grens, uithoek, land.
Ab',volate, V. t., wegvliegen.
Abv- ola'tion , s., 't wegvliegen.
Aby ir , v. t. of i., verduren, verdragen; duur
veil, 5P.; -, wachten, verantwoorden, sH.
Aby-s-rn , s., afgrond, kolk, str.
Abp *'inal t , a., bodemloos.

betalen; blij -

Abstention , s., onthouding.
Absterge', V. t., uitkloppen, schoonmaken.

Ab .4-ss', s., bodemlooze afgrond, grondelooze kolk; hel.
A. C. (A;t;ao Clari.sti), jaslr na Christus.

Absterg'ent, a., zie Detn gent.
Abster'sion , s., uitklopping , schoonmaking , zuivering.
Abstinence, s., .j, , ontlloudisig ; - beteugeling, 't intoomen.
Ab stinent, a., matig, onthoudend.

Academe' ^-, s., lloor;escllool, vereeniging, school.
Acude'inial, a., 'tgeen tot een school, enz. behoort.
A cade'znian , s., lid van een hoogeschool; student.
A cadenu'Le , a-cadein'i eal , a., zie -4cade»vial.

Abstinently, adc.,

riet onthouding.

Abstort'ed, a., niet geweld ontnomen.
Abstract , V. t., uittrekken, scheiden ; -, iets op zich zelf
beschouwen; -, uittreksel nmktn; -, heimelijk stelen, ka
-pen.,
vervreemden ; -, cllemiesch bewerken.
Abstract, a., afgescheiden, onderscheiden, afgetrokken;
an - idea, een afgetrokken denkbeeld; -, nloeijelijk, ver
duister , diepzinnig.
-borgen,
Ah' strait , s., uittreksel, hoofdpunt, schets.
Abstracted , pp. e., uitgetrokken , gescheiden , gekaapt,
vervreemd , enz.
Abstract edly, aclv., afgescheiden, afgetrokken.
Abstra-'t'edness , s., afgetrokkenheid.
Abstracter , s., uittreksel maker , kaper.
Abstracting, ppr., scheidende, kapende, enz.
Abstrac tion, s., uittrekking, scheiding; -, afgetrokkenheid; -,
afzondering ; -, kaping, vervreemding; -, chemische scheiding.
Abstraet'ive, a. ,

aftrekkend.

Abstraet'itious, a., zie gbstractive.
Ab'straetly, adv., afzonderlijk, volstrekteljk.
Ab'stra-ctness , s., afgezonderde toestand ; overpeinzing.
Abstrude' i- , V. t., wegduwen, wegstooten.
Abstruse', a., v erborgen , duister, diepzinnig.
Abstrusely , ode., duister, verborgen, moeijelijk te begrijpen.
Abstruseness , s., duisterheid, diepzinnigheid.
Abstru'sity f, s., zie Abstruseness.
Absume' 1 , V. t., langzaam verwoesten, vernietigen.
Absuinp'tion i , s., verwoesting .
Absurd', a., ongerijmd, mal, dwaas, gek.
Absurdity , s., ongerijmdheid ; -, onbevoegdheid (bij menschen) ; -, onbestaanbaarheid (bij alken) , J ol1N.
Absurdly , adv., ongerijmd, onbestaanbaar, onredelijk.
Absurdness, S. ,

zie -4bsurditi .

Abund ance, s., overvloe d, —1 , volheid (van gemoed).
Abund ant , a., overvloedig; - I , overvloeijend.
Abundantly, ede., overvloedig, volop.
Abu'-wage -^-, s., misbruik.

V. t., slecht behandelen, misbruiken, schenden (van
privilegien); -, verkrachten; -, bedriegen, misbruik maken

Abu*e',

A cadein'I e , 5., Student, WATTS.

A cadein'i.early , alle., als een hoogeschool.
A cadenui'cian , s., lid van een hoogeschool .

Aca^i'ennist, s., zie Aende;ni.cian.
A c•ad'erny , s. , middelbar e school, opvoedings- gesticht, wetenschappelijke vereeniging.
A ea'Iii , s., aluin' titer.

, a., stekelig, doornig.
A can'tha , s., prikkel, doorn, stekel.
A Pana'ceous

A cautba'ceous , a., doornig.
Acanthus , s., beerenklaauw.
A'-carer , s., wilde mirtenboom.
Acarus, s., schapenluis.
A cat'nlepsy , s., onbevattelijkheid.
A catalep'ti.e , a., onbevattelijk.
.& ca'ter , a cates', zie Caterer en Cates.

Acathar'sia , s., onzuiverheid in 't bloed; vuil uit een wond.
Aeau'Iin, acau'lous, a.,

zonder stengels .

A-ccede', v. i., in ecu voorstel, voorwaarde treden; -, bondgenoot worden..
A ceed'ing , ?pr., toetredende ; toestemmende.
A ccel'erate , V. t., verhaasten , bespoedigen; -, groei bevorderen; -, tijd bekorten.
A ecet'erated , pp. a., bespoedigd , verbaast.
A ccel'erating , ppr., bespoedigd.
A-ceel'eration , S., bespoediging, verhaasting.
A - ccel'erative , a., spoed bevorderend, enz.
Accel'eratory , a.,

zie ./lceelerative.

A-ccend' r, v. t., ontsteken, in brand steken.
A-cendibil'ity, s., ontvlambaarheid.
A.ecend'ible , a., ontvlambaar.
A cecn'sion , s., ontsteking, or^tvlamming .

Ac 'cent , s., klemtoon; -, klemtoonteeken; -, toon; - f, spraakgebruik , sx.; - t, woord, taal , uitdrukking, DR.; -, tongval.
A ecent', V. t., niet den kleintoon spreken; - t` , uitspreken, niet toonteekens schrijven.
A ecent'ed , pp. a., met klemtoonteekens
gesproken.
A ccent'ing , pp)-., l;etooi;dl , eimz.

geschreven , uit-
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A. cent'or , s., zinger (in een koor).
Accentual , a., dat tot den klemtoon behoort.
A-cceii't-uate , V. t., zie 4cceztt.
A ccen'tnated , pp., zie Accented.
A-ecen'tuating, ppr., zie Accenting.
A-ecen'tuation , s., 't schrijven niet klemtoonteekens.
A-ecept', V. t., aannemen, ontvangen, in gunst opnemen;

-, partijdig beschouwen; -, op prijs stellen, schatten ; -,
toestemmen , overeenkomen ; - of, toetreden tot ; -, wissel
aannemen te betalen.
A ecept'able , e., aangenaam, streelend, welkom.
A-ccept'ableness , a cceptabil'lty, s., aangenaamheid.
A-ecept'ance , s., vriendelijke aanneming, gunstige ontvangst; -, aanneming; -, handelsovereenkomst; -, toetreding tot een kontrakt ; -, acceptatie.
A-ccepta'tion , s., vriendelijke ontvangst; -, gunstige opname; -, aangenomene beteekenis van een woord.
Aficept'ed, pp. a., vriendelijk ontvangen, enz.
A ecept'er , s., iemand die ontvangt, iets aanneemt te betalen.
A-ceptila'tion t, s., kwijtschelding van schuld door den
schuldeischer zonder geld te ontvangen, r.
Accepting, ppr., belovende te betalen, enz,
A-ccep'tion t, s., aangenomene beteekenis van een woord.
A-ecept'ive t, a., bereid om aan te nemen, B. J.
A.ecess', n- 'cess, s., toegang, nadering, toelating; -, vrij
om te naderen, vermeerdering, bijvoeging; -, verhef -heid
wederkomst , aanval (van ziekte).
-fing,
A-e'cessarily , zie .4ccessorily.
A-e'cessariness , zie ,ccessoriness.
A-e'cessary , zie Accessory.
Aeeesslb11'ity, s., genaakbaarheid.
A-ccess'ible, a., toegankelijk, gemakkelijk te naderen; -,
spraakzaam, vriendelijk.
Access'Ibly, adv., toegankelijk.
Accession , s„ toetreding ; -, vermeerdering, bijvoeging;
-, geraking tot iets, r.; -, komst tot den troon, betrekking,
waardigheid; -, instorting (van ziekte).
A-eces'sional , a., zie Additional.
A-ecesso'rial , a., met iets in verband staande.
A e'cessoriiy , adv., medepligtig , bijkomend.
Ac'cessoriness , s., medepligtigheid, enz.
A-e'cessory , s., raadgever (bij een misdaad), lastgever tot
't begaan van een misdaad, verberger van een misdadiger;
-, bijkomende omstandigheid.
A-e'cesory , a., toetredend, bewilligend, bijkomend; an -thing, een bijkomende omstandigheid.
Ae'cidence, s., boekje, dat de grondbeginselen van een
spraakkunst behelst.
A-e'cident, s, toeval, onverwachte gebeurtenis; -, ongeluk
(toeval) ; -, toevalligheid.
Accldent'al , a., toevallig, onvoorzien.
A-ectdent'ally , ads., toevalliger wijs, bij toeval.
A ccident'alness , s., toevalligheid, onvoorziene gebeurtenis.
A-eeld'1ous , a., traag, vadsig.
Accid'Ity, s., vadsigheid.
Ac'cI*e, s., accijns.
Aecip'ient t, s., ontvanger.
Aecip'itrine,' a., roofgierig, roofziek, gretig, roovend (van
vogels).
Aecite' t, v. t., oproepen, dagvaarden.
As-plalm'
, V. t., toejuichen.
A c-clam', s., toejuiching, vreugdekreet.
Acclamation , s., vreugdekreet.
A e elam'atory , a., juichend (door kreet of handgeklap).
A e t► 1 i'mate , V. t., aan een klimaat gewennen ('t ligchaam ,
gestel).

A -Crli 'mated , pp. Ui., aan 't klimaat gewend.
A-eeliuna'tlon, s., acelimatie.
A4-eli'Inatize , V. t., planten naar een andere luchtstreek

overbrengen en aankweeken.
A-ccli'mature, s., 't acclimatiseren.
Aye-eliv'Ity, s., helling (van een berg), schuinte (van een

wal, enz.).

Ac-cu i'vons , a., opgaande steilheid, schuinsheid (van een

berg, enz.).
Ac-cloy', V. t., vullen, opstoppen, overladen.
A-ecoast', v. i., aan wal, land komen, gaan.
A e'-colent , s., grensbewoner.
A o 11', v. i., omringen , omsingelen , ergens om heen scharen.
A-ecolade', s., plegtigheid van den ridderslag.
A c' o 11 e , a., gesloten (wapenkunde).
A-eom'modable , a., van pas te maken.
A-c com'tnodableness , s., geschiktheid om van pas ge-

maakt te worden.
A-c- eom'modate, V. t., van pas maken, zich schikken naar

omstandigheden; - with, voorzien, opschikken, vereeren;
- between, schikken tussehen, vereffenen tusschen; -, leenen ; - t , overeenkomen.
Accommodate , a., van pas gemaakt, versierd, enz.
Accommodated, pp., van pas gemaakt, versierd, enz.
A-e-eom'modately , adv., geschikt, voegzaam, enz.
!fie-eoin'inodateness
, s., geschiktheid.
Ae-cotn'modating, ppr., schikkende, van pas makende, enz.
A-P om'snodating , s., schikking, voeging.
Accon.inoda'tion to, s., geschiktheid voor, gepastheid
voor; -, vereffening, verzoening; -, voorzien van gemakken
(in een herberg); -, leening.
A-c - com ' modatlye, a., gemak opleverend.
Ae-eom'nnodator, s., iemand, die iets schikt, van pas
maakt.
Ac-eoin'panable t, a., gezellig.
Ac-com'panied, pp., bijgewoond, verbonden, vergezeld.
A•c coin'panier , s., vergezeller.
A c-eom'paniinent , s., vergezelling ; -, bijwerk, versiersel.
Ac-company, V. t., vergezellen, oppassen.
A acorn 'pany , V. t., gepaard gaan, vennoot zijn , BA.; -,
zamenwonen, zamenleven ; -, vergezellen.
Ac-com'panying, ppr. a., oppassend, vergezellend, enz.
A-e-eo.n'plice, s., niedepligtige; -t, medewerker, mede
-arbeid(n
goeden zin).
A e-eom'pliceship , s., medepligtigheid.
A e eoin'plish , v. t., voltooijen, geheel ten einde brengen,
vervullen; -, winnen, 'bereiken; - a design, doel bereiken;
-, wapenen en uitrusten , sH.
A-e-eorn'plished, pp., voltooid, geëindigd, vervuld, uitgevoerd, ten einde gebragt; -, begaafd (met zeden en gewoonten), welopgevoed; -, fatsoenlijk, S.
Accomplisher , s., vervullen, voltooijer.
Aecom'plishing, ppr., eindigende, enz.
A-P-eom'plishment , s., vervulling ; -, 't in werking brengen; -, verkrijging, volvoering; -, edele hoedanigheden.
A-e o,npt' t ; s., zie Account.
Ac-eoinpt'ant t, zie Accountant.
A-ccord', s., overeenkomst, overeenstemming, toestemming;
-, overeenstemming (muziek); -, wil, eigen beweging (in
dien zin altijd own accord); -, schikking van een geschil,
verzoening; -, overeenkomst in een regtsgeding; -, verlof.
Accord', V. t., vereenigen, inwilligen, toestaan ; -, vereffenen, vereenigen, overeenbrengen, SID.; -, regelen, van pas
maken, zamenstellen , H.
APPord', V. i., in overeenstemming zijn (muziek).
A e sord'able , a., aangcna !m, gelijkhudend, overeenstemmend,

ACC.

ACE.

A-ecord'ance , 8., overeenkomst , gelijkluidcndheicl.
1 A-ccre'eeflt , a.toenemende.
Accord'ant , a., overeenkomstig, gelijkluidend, aangenaam. A-ccre'tlon , 8., aanwas , aangroei , toeneming.
Accordantly , adv., overeenkomstiglijk.
Aere'ttve a., aangroeijend.
A.e-cord'ed , pp., overeen gebragt, geschikt.
Acerinilnation 1 , S., beschuldiging , verwijt.
Accord'Ing to, ppr. a., overeenkoniende, overeeiistemmende. Accroach' 1, v. i., aanhaken, als niet een haak naar zich
A--cord'tng1y ,, ads., aangenaam , gepast , geschikt.
toehalen ; -, inbreuk maken , inpalmen.
A-ccor'porate f, V. t., aasieenvoegen, as.
Accrue', V. i., fl aanwassesi , ontspruiten , voortkomen , koA-c-cost', V. t., naderen , bijschuiven ; - t, vooraan staan , aanmen; vermeerderen ; , voortvloeijen ; bijv. a profit accrues

zien ; -, iemand 't eerst aanspreken , aaiiOI)reken , groeten , as.

A c cost' f , v. i., aangresszeii, aaiipalcn , Sr.
Ac-cost'able , a., genaakiriar , minzaam, genieenzaasei.
Ac-cost'ed , pp. a., genaakt , aangesproken.

Ao.eost'Iiig , ppr., genakende , een.
Aceouche'ment , 8., verlossing , hevallisig.
Acoucheur', S., verloskundige.
APiount', S., rekening ; register van debet of credit;inschrijving ; opsonsming van schulden of schuldvorderiiigen ;
-, tijdrekening ; l)ij V. the Julian - of time , he juliaasiselie
; -, verhaal, verslag; hij;. - of the re volu tion in Fruiice,
van de onsweoiteling in Frasìkrjk ; -, rekenschap ; bijv.
give an - of thy cO)UlUCt , geef' van uw gedrag ; -, op.
zigt , geval ; lujv. 00 edt accounts, in alle geval ; -, waarde ,
belang , gewigt ; bijv. a thi ng of no -, een zaak van geene
waarde, enz.; -, winst, voordeel ;bijv. y on will flint your
- jij doing it, gij zult
daarbij hebben , als gij 't doet ; cii
-, ten behoeve , ter wille , wegens ; cast op oiie accounts) ,
braken ; old or new -, oude of nieuwe stijl; call to -, rekenschap vragen ; scoPe no - of, geringschatteii ; take an of, onderzoeken ; bring one's -, rekening isithenen , enz.
Account', v. t., oordeelen , achten , overwegen , .Ienkeri , in
gedachten houden ; - of, in achtisig lioudeii , waaederess ;
- t, rekenen, optellen, tellen.
Ac-count', v. t., verslag of verhaal van bijzonderheden geven ;
for, rede geven, oorzaak op-even, verkiaresi ;ver-

antsvoordelijk stellen voor.

Acountahil 'Ity , .0,verantwoordelijke toestand ; verant-

woordehijkhei(1 als borg.
A ecountaale , a., verantwoordelijk.
A c.cointa1i1encss , S., verantwoordelijke toestand , verantwoordelijkiseid.
A ccount'alily , ode., verantwoordelijk.
Ai,count,rnt , S., rekeumeester; -, boekhouder.
Account'antshilp , .0, de betrekking, pligten van een
l;oeklionder.
Aceoiiiit'-book , S., rekeninghoek.
Accounted , pp.,geacht ,geoordeeld, enz.; - ƒo;- , u.itgelegd , verklaard.
Ac coint'ing ,ppr.,aclitende , oordeelende , ene.;- ƒór ,
uitleggeside , verklarende; -, s., 't optellen , verrekenen.
Ac coup Ie , V. t., koppelen , te zaniesisoegen.
A.ccoiip'lcment ', .9., koppeling, sereessiging, 't aan paren
maken.•
Accoitr'age t, V. t., aanmoedigen, sp.
A-c court' )r , V. t., vriendelijk onderhouden, sp.
Accouter, accou'tre .j., V. t., kleeden, uitrnsten; —fl
uitrusten (van militairen).
Accou'lered , ascou'tred , pp., gewapend, uitgerust.
Accoutering , accoutring , ppr., svapenende, uitrustende.
Aeeou'terment, accou'treiuents, s.,kleeding,uitrusting;
-11, militaire kleeding en wapens , uitrusting voor de militaire dienst ; - .4.. , een oud en osiderwetsehi kleed.
Accoy' t, V. t., sussen , rustig snakeii , lief kozen , or.
Ac credit , V. t., crethet geven , volmagtigeei , cow.
A eei-edtta'tloii f , z., 'tgeen aanspraak op vertrouwen geeft.
Accredited, pp., a., toegestaan, gevolmagtigd.
Ae.vrcd'itliig , ppr., volmagt ge'.eiide,

to llovenzinent from the coinage of copper ,een voordeel
vloeit sit 't munten van koper voort voor 't gouvernement.

Acciui 'Ing , ppr., aanwasoemie , csiz.
A t cru 'rnent , S., toevoeging
, vermeerderiog.
1 Ac cubation , S., 't acliteroverleggen op een zetel (zoo als

de ouden hij hun nsaaltijden deden).

Ac.cun,*j', v. t., acliteroverliggesi ( e an tafel).

Ac-cum'bciicy ,, S., aeliteroverliggeiide houding.
Accu 'mulate , t'. t., ophoopen , opstapelen ; -, verzamelen,

l)ijeenLrengen.

Accumulate, v. 1., aasiwassen, zeer toenemen.
A
'inulated , a., oJ)eellgehoopt , enz.
Acii 'inulated , pp., opeengehoopt , opeengestapeld.
A ccii 'niulating , ppr.,opeeustapelenile ,bijeenzamelende,
.toenemende.

Accu,niila'tion, S., ophooping, opstapeling; -, 't doen van

een aantal examens om verscheidene graden te gelijk te behalen (aan lioogeseholee).
Accu'miilatjve, a., opgestapeld.
A ccii 'wulatively , aile., opl;oopender osijs.
i A ciii iuiilator , s., opzamelaar ,, onhooper.
1 Ac
, .o, siaausvkenrigheid , stiptheid ; , digtheid.
A c ' curate , (t.. naai.owkeurig , stipt ,net; -, thgt.
Accurately, ode., nazuwkeuriglijk, stiptelijk, juist; —; digt.
1 Accurateness , s. ;ioanwkenrigheid , juistheid ,stiptheid.
Acciji-se'
, v. t., ervIoekeii.
. Accursed, pp., o., tot ellende gedoemd; , gebannen, uit-

geworpeis ; -, serv1oeIenswaard , verfoeijelijk ; -, goddeloos,
ten uiterste boosaardig.

A ccuirst ', ziejtccvrsnl.
A ccii '*abe of , a., berispeljk , beschuldigbaar.
A ccu 'sants., ieniasid die beschuldigt , OIL.
Ac c,,4a floii , S., leseliuldiging , betigting.
Accu'.s.atlie, z., vierde naanival ; - a., berispend, beschuldigensi.
A-C-4. ge 'satisely , as/c., hetigtenderwijo.
Acti'satory ,, a., beschuldigend, 'tgeen een beschuldiging

behelst.
A c.cu.s a', V. t., besclsuhuigen , schuldig verklaren ; betigten;
so. 't v. of en somtijds foe.
ACCU*'CI , pp. a., beschuldigd, betigt.
A c cli . 'er, s., besclisileliger, beocliuldigiter, betigter, Letigtiter.
Acii*'Jng , ppr., beschuldigend, betigtend.
A-cp'40in , V. t., geweiusen.
Ae.us'torn , V . i., gewoon zijn; M. 't. V. to.
Accustom ), ,c.zie Cvstwn, M.
Accus'to,nable
, 0., gewoon, gewoonlijk.
Aceustoinabjy 9 , cede., naar gewoonte.
Acciis'tonance h , ., gewoonte , gebruik.
Aectistornarily
, ode., isaac gewoonte.
A.ciis'toinary , a., gemeenlijk, gewoonlijk.
Ac,s'ton,cd , pp., gewend, opgevoed, gehard; -, gewoon,

veel gebruikelijk.
Accus'toincdness , z., gemeenzaanilieid.
Ac
, ppr, gewennende , liarelende.
Ace , s., eei;leid , sao ; -, kleine hoeveelheid ,atoom , iiietgheid; t,) lie withiii. en
of /'e, nailer, zeer nabijde
seek
; - of geidez ) , wethnve,

ACE.

ACT.

Aceph 'alist , s., iemand , die geen hoofd erkent.
Aceph'alous , a., zonder hoofd.
Aceph'alus, s., lintworm.
Acerb', a., wrang.
Acerb' t , V. t., wrang maken.
Acerbate, V. a., § verbitteren.
Acerb 'Ity, s., wrangheid; - §, ruwheid, bitterheid, strengheid.
Ac'erorous, ac'erose, a. , kafachtig.
Acerv'al , a., tot een hoop behoorende.
Acerv'ate, V. t., ophoopen.
Acerv 'ate, a., opgehoopt; in hoopen, kluiten groeijende.

A-equaint' with, v. t., bekend maken, gemeenzaam ma,
ken; meédeeling doen; bijv. he acquainted me with his
plans, hij deelde mij zijn plannen me@; - one's self with,
zich met iets goed bekend maken.
Aequaint'ance, s., kennis (van iets); kennis (mensch).

8

kequaint'anceship , s., kennisschap.

A-cquest', s., verkregen goed, BA.; -, verovering, veroverde

plaats.
A-equiesce' in, V. i., berusten, genoegen nemen.
A-equiesc'ed in, onderworpen (zonder tegenstand).
A-equies'cence, s., rustige onderwerping, berusting.
A -equirabil 'sty , s., verkrijgbaarheid.

Acerv'ose , a., vol hoopen.
Aces'eence, aces'cency, s., verzuring.
Aequir'able , a., v erkrijgbaar.
Acquire', V. t., verkrijgen, bekomen.
Aces'cent , a., verzurend.
Acetab'ulum , s., azijnkroes (bij de Romeinen) ; -, de holte A -equir'ed, pp., a., verkregen.
van een sluitbeen ; -, een soort van leverkruid.
A-equire'inent, s., verkrijging.
Acquir er, s., verkrijger.
AcetIíi-ea'tion , s., azijnmaking.
A -equir'ing , s., verkrijging.
Acetify, V. t., V. i., in azijn veranderen.
A -equi 'ry t, s., verkrijging, Bw.
Acetim'eter , s., azijnweger (om den graad te meten).
Ac'qui-s - ite, a., gewonnen, verkregen.
Acetos'ity t , s., zuurheid, scherpheid.
Aequi -s- i 'tion, s., verkrijging.
Ace'tous, acetone', a., zuur, scherp.
A equlst', s., zie 4cgnest, , M.
Ace'tuin , s., azijn.
A-she , v. i., pijn lijden , smart lijden, in pijnlijken toestand zijn. A-equit', v. t., kwijtschelden, ontslaan van iets; - one's
self, zijn best doen , zich van iets kwijten.
Ache, 8., pijn, smart ; -, eppe (zeker kruid).
A -equit 'snent 1, s., kwijtschelding; ontslag van iets.
A -eh 'erset , s., een oude maat van acht schepels.
1 A -equit 'tal , s., geregterlijke vrijverklaring.
Achievable, a., uitvoerbaar, Bw.
A-equit'tance, s., kwijtschelding, ontslag, vrijstelling.
Achiev'ance, s., uitvoering, verrigting.
Achieve', v. t., voltooijen, eindigen; verkrijgen (buit, enz.). A-eqult'tance, V. t., kwijtschelden, sH.
A-equit'ted, pp., vrijgesteld, vrijgesproken.
Achieved , pp., voltooid, enz.
Achieve'ment , s., voltooijing ; heldhaftig bedrijf; behaling A -erase', acraze', V. t., krankzinnig maken, iemand betoveren, van verstand berooven; -, benadeelen, verwoesten.
(van buit, enz.); geslachtswapen.
Aera'sy , s., onmatigheid.
Achiev er, s., voltooijer, bedrijver.
A-cre , s., akker , morgen (land).
Achlev'ing , ppr., voltooijende, uitvoerende, winnende.
A' tred , a., grondeigendom bezittend, vermogend, r.
A-eh'Ing, ppr., pijn lijdende.
Ach 'Ing, s., pijn, smart.
A-creme', S., tien morgen lands.
& 'rid , a., scherp, bitter, bijtend, wrang.
A'-ehor, s., zeer hoofd, kletskop).
Acridness , S., scherpheid, wranglie d.
A ehromat'I-e , a., kleurloos.
A- erimo 'nious , a., scherp, bitter, bijtend, wegvretend;
A - ehromatic'ity , s., kleurloosheid.
Aci e'ular, a., naaldvormig.
- §, streng, sarkastiesch.
Ac 'Id , a., zuur, scherp; - §, norsch, zuur; -, s., zuur.
Aerimo'niousness, s., scherpheid, zuurheid.
A- e'rimony, s., scherpheid, wrangheid; -§, strengheid, bitsheid.
Acidif'erous , a., zuurachtig.
A -e'risy i , s., de toestand van een regtsgeding, waarover
Acld'iíied , pp., zuur gemaakt.
Acidify, V. t., zuur maken ; -,11 in zuur veranderen.
Acidim'eter , s., zie -4eetimeter.
Acid ity, ac'Idness , s., zuurheid, scherpheid.
Actd'ulate, V. t., niet zure vochten mengen, verzuren.

Ac'Iform, a., naaldvormig.
Ack'avity , s. sclio., brandewijn.
A ekno w ' t , v. t., erkennen; belijden , B. J.
A-eknow'led ge , v. t., erkennen ; he lij den ; met , goedkeuring
ontvangen; niet dankbaarheid aannemen; niet eerbied ont-

vangen; geldig verklaren.
A -eknowl 'edger , S., erkenner,
A e knowl'edgement , s., erkenning ; vereering (als : vol
aan een verbindtenis, enz.); belijdenis.
-doen
A -eme , s., toppunt, krisis.
A-ene, s., knobbel, puist.
A-cold' i- , adv., koud, si-r.
A -col'othist , a colyth , s. , misdienaar in de roomsche kerk.

A-e'ontte, s., wolfswortel; - T, vergift.
A -eop ' t, ede., op den top, B. J.

A'-corn, s., eikel.

A'-eorn , V. i., eikels opzamelen en daarvan leven.

A'corned, a., met eikels beladen; met eikels gevoed, su.
Acous'ti-cs, s., de gehoorwetenschap; -, geneesmiddel voor
't gehoor.

geen rept oordeel kan geveld worden; kwestie.
Ae'ritude, s., zie Acrid, scherpe hitte.
A- e'rity 1 , s., scherpheid, vurigheid.
A-eroansat'ic, a -eroinat 'i-eal, a., verborgen, diepzinnig.
A -eroat'i -e , a., zie -4croamatic.
A-erop'olis, s., citadel, citadel te Athene.
Across', prep., over , kruiselings , regt over.
A-eros'ti e , s., naamdicht.
A -ero'ter, a-erote'ria, s., kleine voetstukken om er iets
op te zetten.
A-ct' , v. t., werken (van de maag); bewegen; handelen,

gedragen; - up to, vervullen.
Act', v. t. een rol vervullen (op 't tooneel) ; - t , in beweging brengen.
A-et', s., verrigting, bedrijf; daad, handeling, rolvervulling, bedrijf (van een tooneelspel) , besluit (van 't parlement) ; verhandeling , redevoering (van een student voor
zijn promotie) ; - of faith, auto da fé.
A-eyed , pp., opgevoerd (op 't tooneel) , gedaan, enz.
A-et'ing , s.,

zie Action.

A-e'ti on , s., ^ 1 Brij ving ; werking ; handeling , daad ; beweging, gedrag, houding; gebarenspel (bij 't uitspreken van
een verhandeling) ; bloedsomloop ; eisch '(in een regtsgeding) ; schermutseling ; aandeel (in maatschappijen , enz.).

ADF.

ACT.
Ac'tionable , a. vervolgbaar.
AQ'tionary , a-e'tionist, s., handelaar (in aandeeleii).
A-et'tvate , V. t., werkzaam maken, BA.
A-vt'ive , a., werkzaam , bezig , werkend.
A-crt'ively, adv., gezwind, wakker, vlug.
A-et'iveness , activity , s., werkzaamheid, vlugheid, beweegbaarheid.
Apt'less, s., bewegingloosheid, werkeloosheid.
A et'or , s., tooneelspeler ; advocaat.
A-ct'ress , s., tooneelspeelster.
A-rt'aai , a., dadelijk , werkelijk, wezenlijk , tegenwoordig.
Actual 'ity , s., wezenlijkheid.
A-ct' realize, V. t., wezenlijk maken.
Act'ually, adv., in de daad, wezenlijk, in waarheid.
A-et'ualness T , s., wezenlijkheid.
A-ct'-uary, s., schrijver; bestuurder van een verzekeringmaatschappij ; -, bestuurder van een levensverzekering maatschappij in Amerika.
A-et'-nate 1: , a., in werking gebragt.
Actuate, V. t., in beweging brengen, aanzetten.
At'nated , pp. in beweging gebragt, aangezet.
A-et ua'tion , s., in beweging brenging, aanzetting.
Ae'isa te , V. t., scherp , bijtend maken.
A4rri'tion, s., 't scherp maken.
A cu'leate , a., puntig , gepunt (kruidkunde) ; -, geprikkeld,
met prikkels (zoölogie).
A-eu'men , s., scherpe punt; - § , scherpzinnigheid.
A-eu'minate , a., puntig.
A-cu'minated, a., gepunt, gescherpt (kegelvormig).
A-eumina'tion, s., scherping, punting.
A-en'minous, a., spitsig, puntig; -, scherpzinnig, geslepen.
A-cupun-e't-ure, s., doorsteking (van een wond op de rijpe
plaats met een naald).
A-eupun ctura'tion , s., zie Acupuncture.
A-e u te', a., scherp ; - , scherpzinnig , doorziend, schrander , snedig.
A-eute' t , V. t., 't toonteeken , scherp maken.
A-cute'ly, adv., scherpzinniglijk, schranderlijk.
A-cuteness, s., scherpheid, schranderheid.
A-ctia'tor , s., instrumenten-scherper (middeneeuwsch).
Ada-c'ted , a., met geweld ingedreven ; - , gedwongen.
Ad'age , s., oud spreekwoord , spreuk.
Adagio, s., slepende muziek.
Ad'ain'* apple , s., keelknobbel.
Adamant, s., diamant.
Adamante'an , a., hard als diamant.
Adamantine, a., van diamant gemaakt, onbuigbaar, hardnekkig.
Adam's ale ), s., water.
Adam tiler ), s., handlanger van een zakkenroller.
Adapt', v. t., schikken, voegen.
Adaptability , s., geschiktheid.
Adaptable, a., schikbaar.
Adapt'ableness , s., schikbaarheid.
Adaptation, 3. schikking, voeging.
Adapted, pp., geschikt, gevoegd.
Adapt'edness , S. geschiktheid.
Adapter, s., zie, Adopter.
Adapt'ion, s., zie Adoptution.
Adapt'ness }, s., geschiktheid.
Adaunt' i-, V. t., onderwerpen.
Adaw' $ , v. t., vervaard maken , onderwerpen , sr.
Adcor'porate 1-, V. t., ligehamen met elkander verbinden.
Add', v. t., te zamen voegen , voegen , vereenigen , onderaanvoegen , vermeerderen ; m. 't. v, to; somtijds m. 't. V. together.
A'de e , s., zure melk.
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Addee'imate , V. t., eertienen, tienden verpachten, _ heffen.
Add'ed, pp., te zamen gevoegd, enz.
Add'eens' , uitspraak doen , beslissen.
Adder , S. adder , slang.
Ad'der's.wort , s., slangenkruid.
Addibil'ity, 8., bijvoeglijkheid, bijvoegbaarheid.
Addible, c(., bijvoeglijk, bijvoegbaar, LE.
Ad'dice 1, s., zie 4dw.
Addict
, ca., zie Addicted.
Addict', v. t., zich aan iets hechten , overgeven (meestal

in kwaden zin).
Asdi-et'ed, pp., (t., gehecht, over gegeven.
Addi 't'edness , S., gehechtheid, verkleefdheid.
Addir' ion , s., overgeving, toewijzing van goederen (bij

de Romeinen).

Addit'acnent , s., hijvoeging, bijvoegsel.
Addi'tion, 8., bijvoeging, vermeerdering, optelling (in de

rekenkunst) , titel (bij iemands naam) , r.; - (, voordeel
versiersel , verbetering.
Addi'tional, a., toevoegelijk, bijgevoegd.
Additionally , ede. bij wijze van vermeerdering, toevoeging.
Additive, a., bijvoegbaar.
Add'itory , a., bijvoegend, toevoegend.
Addie, a., onvruchtbaar, ziekelijk, bedorven (van eijeren);
-, naakt, dor, DR.; - headed, - paled, hersenloos.
Addie, r. t., in ziekelijken toestand brengen, bederven.
Addoom', v. t., zie I?ooan.
Address', v. t., geschikte toebereidselen maken , zich aan
iets begeven ; aanspreken ; -, rigten , zenden (een geschrift) ;
-, een dankadres , enz. zenden ; -, vrijen ; -, een ander iets
toevertrouwen , tot iets volmagtigen (handelsterm).
Address', s., aanspraak, toespraak , adres van gelukwensching , dank , enz.; behendige behandeling (van een zaak) ;
adres (op een brief, enz.).
Addresser , s., aanspreker ; verzoeker.
Adduce', V. t., bijbrengen (bewijzen, getuigen).
Add u c'ect , pp., bij ge iiragt , aangehaald.
Add u cent , a., bij krengend.
Adducer , s., bijbrenger.
Addia'cible, a., aanhaalbaar, enz.
Addu-c'tion , s., bijbrenging.
Addu e'tive , a., bijbrengend.
Addu-e 'Cor , s., aanvoerende, bijbrengende spier.
Add alce' 1, V. t., zoet maken, verzachten, BA.
Ademp'tion , s. 't intrekken van een besluit, waarbij een
gift, geschenk, legaat werd verleend, r.
Adenog'raphy , s., klierbeschrijving.
Adenoid , a., kliervormig.
Adenol'ogy , s. klierleer.
Ad'enos , s., katoensoort van Aleppo.
Adenot'omy , s., 't doorsnijden, insnijden van een klier.
Adent', V. t., vast maken.
Adept', s., ervarene , bedrevene ; -, a., ervaren , bedreven.
1 Adep'tion 1 , S., verkrijging, BA.
Adept'ist, S. zie Adelt.
Adequacy, s., gelijkheid, overeenkomstigheid, evenredig beid.
Ad'equate, a., overeenkomstig, gelijk, evenredig.
Ad'equate t, V. t., naauwkeurig gelijken.
Adequately, adv., evenrediglijk, overeenkomstig.
Ad'equateness , s., overeenkonistigheid , gelijkheid.

1

Adequa'tion t, zie Adegou teoess.
Adfeet'ed, a., zamengesteld (Algebra); zie ook Affected.
Adtil'iated, a., aangenomen (tot zoon).
Adlilia'tion , s., gelijkstelling van kinderen uit verschil-

lende huwelijken (hij de Gothen).

10

ADM.

ADH.

passen, S.; -, in orde brengen, regelen; -, schikken, ver.
effenen.
Adj,ist'able, a., schikbaar, regelbaar, enz.
't. V. to.
Adjusted , pp., geschikt , geregeld, enz.
Adherence, s., aankleving, aanhanging; - §, getrouwheid, Ad.] ust'er , s., regelaar , schikker ; regeling , schikking, enz.
voortdurende gehechtheid.
Adjusting, s., vereffening, regeling, enz.
Adher'ency , s., zie Adherence.
Adjust'ment, s., regeling, gelijkmaking, gelijke verdeeAdherent, a., aanklevend, vasthechtend, vereenigd; -,
ling.
s., aanhanger.
Ad'3utancy, s., adjudantschap, slimme regeling, BE.
Adher'er , s., aanhanger , aanklever.
Ad'3utant, s., adjudant; -, een soort van kraanvogel.
Adhe'-s-ion, s., aankleving; - §, gehechtheid, vereeniging, Ad.ute' t, V. t., helpen, B. J.
s., helper.
opinie.
Adj u'tor
Adhe'si ve , a., vasthoudend , aanklevend.
Ad'j utory , a., helpend.
Adhe'slveness , s., aankleving, vasthoudendheid.
Ad'j utrix , S., helpster.
Adhlb'it Zr, v. t., gebruiken, aanwenden.
AdJ u'vant , a., helpend , bijstaand.
Adhibi'tion, s., toepassing, gebruik.
Adj u'vant , s., helper.
A'dho , ado , s., karnemelk.
Adj u'vate , V. t., helpen.
Adhorta'tion , s., raad.
Adlo-eu'tion, s., zie Allocution.
Adhor'tatory , a., raadgevend.
Adinea.s.ure, V. t., nieten; goederen toewijzen; 't rest van
Adiaph'orous, a., onverschillig, onzijdig.
iederen eischer bepalen.
Adlaph'ory t, s., onverschilligheid, onzijdigheid.
Admea*' urement , s., meting , opneming ; - regeling, beAdipose', a., vet , vettig.
paling van de verhouding , of deden van iets aan verschilAd'it, s., schacht, toegang tot een mijn.
lende personen , die iets gezamenlijk bezeten hebben ; toeAdi'tion t , S. 't gaan naar iemand.
deeling.
Adia'cency, s., aangrenzing, nabijheid.
Adinea-s-'rarer , s., meter , opnemer.
Ad t a'cent , a., aangrenzend , nabij liggend.
Adinensura'tion , zie 14dmeasurement.
Ad i a'cent 1, s., 't aangrenzende , LE.
Admin'i ele t, s., hulp , steun.
Adjeet', V. t., zamenvoegen, bijeenvoegen.
Adinini e'iular , a., helpend, hulp aanbrengend.
Adje.e'tion , s. bijeenvoeging.
Administer , V. t., besturen, beheeren; regt bedeelen; toeAd.e-eti'tio us , a., bijeen gevoegd.
dienen (H. Avondmaal) ; verschaffen , geven (verligting) ;
Adjective , s., bijvoegelijk naamwoord.
eed laten doen ; -, bijdragen ; hulp , toevoer brengen ; m.
Ad'3e-ctively, adv., bijvoegelijk.
't. V. to.; -, de dienst van administrateur verrigten.
Adjoin', V. t., vereenigen met, aanhechten.
Admin'istrable, a., bestuurbaar.
Adjoin', V. i., liggen, grenzen.
Administrate , zie Administer.
Adjoin'ant t, a., aansluitend, aanpalend, ow.
Administration , s., besturing, beheering, toediening, reAcijoin'ed, pp., bijeengevoegd, vereenigd.
gering; - of justice, regtsbedeeling; -, beheer der goederen
Adjoining, ppr., a., bijeenvoegend, aangrenzend, aanpavan iemand , die zonder uitersten wil is gestorven , door
lend, nabij.
een daartoe van regeringswege aangestelde kommissie.
Adjourn', v. t., tot een anderen dag uitstellen , verschui- Administrative , a., besturend, beheerend, enz.
ven , opschorten , schorsen , verdagen.
Administrator , s., bestuurder , beheerder; -, voogd, kuAda ourn'ed , pp., verdaagd , enz.
rator , r. (in Schotland).
Adjournment, s., verdaging, verschuiving, uitstelling.
Administra'torship , s., opzienerschap.
Adjudge', v. t., beslissen , uitwijzing doen , oordeelen , r. Adininistra'trix, s., bestuurdster, regentes, enz.
Adj udg'ed , pp., beslist , uitgewezen , enz.
Admirable , a., bewonderbaar, bewonderingswaard, ver
Adjudging, ppr., beslissende, uitwijzende.
-wonderlijk.
AdJ udg'ment , s., beslissing , uitwijzing.
Admirableness, s., bewonderbaarheid, verwonderlijkheid.
Ad .J u'di-eate , V. t., zie Adjudge.
Admirably , ode., verwonderlijk.
Ada u'di rated , pp., zie Adjudged.
Admiral, s., admiraal; - of the white, van de witte vlag;
AdJ u'di eating , ppr., zie Adjudicated.
- of the blue, = van de blaanwe =; - of the red, = van de
Adjudi-ea'tion, s., uitwijzing, beslissing, uitspraak, r.
roode =; lord high -, groot -, bestuurder van 't zeewezen;
Ad'j agate to, v. t., zamenvoegen , koppelen.
port -, directeur , koormandant van schepen in een haven;
Ad 'j uurent , s., hulp , ondersteuning.
rear -, schout -bij-nacht ; - ship, ^ schap; vice -, onder =.
Ad'.) u n et , s., aanhangsel, bijvoegsel ; IJ , ambtgenoot.
Ad'miralship :t:, admiraalschap.
Adjunct, (t., bijgevoegd, vereenigd.
Admiralty , s., admiraalschap ; board of the -, bureau,
Adj un e'tion , s., bijvoeging , bijvoegsel , aanhangsel.
vergaderplaats van de admiraliteit; - court , ook court of -,
Adjun-ct'ive, a., bijvoegend; -, s., 't aangevoegde, aan
1, geregtshof voor alle zaken van 't zeewezen.
-hangsel. Admiration, s., verwondering, verbazing.
Adj un et'ly , adv., in verband met , gevolgelijk.
Admire', V. t., met verwondering, vermaak beschouwen, beAdi ura'tion, s„ bezwering (van een feit) ; -, de vorm van
wonderen ; zeer beminnen ; verlangen , wenschen ; - at, zich
een eed , AD.
verwonderen.
Adjure', V. t., tot een eed verpligten , een eed opleggen; Admire', V. i., versteld staan, verbaasd staan.
-, bezweren ; --, duivelskunsten bedrijven , geesten oproe- Adtnir'er, s., bewonderaar; beminnaar.
pen , dringend verzoeken , at.
Admiringly, adv., met bewondering,
Adj ur'er , s., eed oplegger , eed afperser.
Admisslbil'ity , s., toelaatbaarheid.
AdJ ur'ing , ppr., tot een eed verpligtende , enz.
Admissible , a., toelaatbaar.
Adjust', V. t., naanwkeurig maken , geschikt .-, gelijk , Adinis'sfbly , ode., toelatelijk.
aankleven , aanhangen ; - § , vasthouden,
gehecht blijven; -, bestaanbaar zijn; bijv. every thieg adheres together, alles is met elkander bestaanbaar, sx.; m.

Adhere' to , V. i.,

-
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Admission , s., toelating ,
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vergunning, ingang, toegang, Adown', alt,., afwaarts, naar den bodem.

veroorloving , toegeving.
Adread t, a., beducht.
Admit', v. t., toelaten , dulden ; -, toegang verleenen ; bijv. Adrift ', a., adv., weggedreven, z.; -, drijvend, zwalkend.
this ticket admits the bearer , dat kaartje verleent den toon Adroit', a., vlug, handig; - §, vindingrijk.
toegang; -, erkennen; bijv. I admit the fact , ik erken-der Adroitly, adv., met behendigheid, vlug, CHESTERFIELD .
't feit.
Admit'table , a., duldbaar , toelaatbaar.
Admlt 'tance , s., toelating ; erkenning ; verlof tot toegang;
concessie.
-,
Admit ted , pp., toegelaten, enz.
Admit'ter, s., toeliter .
Admix', V. t., zie Mix.
Admix'tion, s. , vermenging .
Admix ture , s., meiigsel ; - J, vermenging, gemeugdheid.

Adroitness, s., vlugheid, behendigheid.
Adry', Si., dorstig.
Adseiti'tious , a., bijgevoegd; toegevoegd; onnoodig.
Asi 's eript , 3., lijfeigene.

Aastri etion , S., te zamen binding; hardlijvigheid,
Adstri e'tory , adstring'ent , zie dstringent.
Ad'-ula'tlon , s', lage vleijerij, vleijerij, pluimstrijkerij, sir.
Aai' -u lator , s, vleijer, lage vleijer.
;jend, pluimstrijkend, - laag vleijend.
Ad'ulatory , a., vlei
Admonish , V. t , waarschuwen , niet zachtheid berispen ; Ad' -iilatress , s., `'leister , einz.
raadgeven, wenken geven ; onderrigten , leiden; m. 't. v. by. Adult', a., rijp ; -, iemand , die den vollen wasdom heeft
Admonisher, s., vernlaner, raad gever, waarschuwen.
bereikt ; .- scholen voor nienschen , die in hun jeugd
Admon'ishinent, s., vermaning, Sn.
gceii opvoeding hekben ontvangen.
Adunoni'tion , s., vermaning.
Act'ulted í, part., a., volwassen.
Admoni'tioner , s., vermaner , , HR.
Attu t'terant , s., bederver , echtbreker.
Adrnon'ltive , a., vermanend.
tddui'terate, V. t., bederven, vervalschen.
Admon'itively , ode., ver nlanenderw ijs.
Ailui'terate f, V. i., echtbreken, overspel bedrijven.
Admon'itor , s., veem-nier.
Attut 'terate , a., oversl;elig, bedorven, vervalscht.
Admonitory , a., vermanend.
A(lu!'terateci , pp., a., vete alscht, e112.
Acia8l'tc rateness, s., vervalsclite toestand, hoedanigheid.
Admortiza'tion , s., in de doode hand brenging.
Adanove' f , v. t., toevoeren, hijelkander brengen .
a^tultera'tïon , S., vervalscicing.
Admurinura'tion , s., toenlompeling .
Adulterer , s., echtbreker , overspeler ; - j , afgodendieAdItas 'cent , cr., aanwassend.
iiaar , ,i.l'valliáe , wereldseligezii:d nienscb.
Acl'noun 4, s., bijvoegelijk naantwoord.
A(tH o'teress , s., echtbreektster , enz.
Adnu'bilated , cr.., bewolkt, verclliisterci.
Adui'terine, c(., vel'valScht, migenmakt; -, S., kind, dat
Ado', s., verwarring, last, arbeid, moeijelijkheid, geraas,
iii overspel geboren is.
omslag.
Adi:l'terize j, V. t., echtl)reken, overspel bedrijven.
Adolescence , s., jeugd , tijdper k (Ier jeugd van 12 tot Aaul'terous, a., overspelig; - 1 , afgoclenlienend, zeer goddeloos.
535 jaar ; --, groeitijd.
Adolescent , a., groeijend.
Adultery, s., echtbreuk, overspel; -, s.,
onkuischheid,
a1'godendiening, afvalligheid; -, overlading van de maag.
Adoor-s.', adv., aan de deur.
Adopt', v. t., een vreemdeling in de familie opnemen als Adult ness , s., vervalschte toestand.
zoon en erfgenaam ; als kind aannemen ; gevoelen aannemen. Aduin 'brant , a., schetsend, schaduwend.
Aai u rn'brate , V. t., schadewen , schetsen.
Adopted , pp., a., a;mgeeiomen , enz.
Aduln 'bration, S., 't schetsen, 't afschaduwen; flaauwe
Adopt'edly , ede., lij aanneming.
Adopter, s., aannemer.
Adoption , s., aanneming.
Adoptive , a., aannemend ;

voorstelling.

Aduna'tion, s., zamenvoeging , vereeniging .

- father , aannemende vader.

s., gehaaktheid.
Atiun c'O!!s , a., haakaehtig , gehaakt.
Adopt 'Ice , s., aangenomen persoon , zaak.
Adunque' i, a., haak.
Aclor'able , cc., aanbiddelijk.
Adure' j, V. t., verbranden.
Ador'ableness , s., aanl,iddelijkheid.
Attust', a., verbrand, gezengd, door hitte gedroogd; heet,
Ador'abl y , adv., op een aanbiddelijke wijs, wonderlijk.
vurig , driftig.
Aclora'tion, s., 't aanbidden, aanbidding, hulde.
DR.;
-,
zeer
Atlust'ed, a., gehit en gedroogd, verbrand, gezengd.
Adore', v. t., aanbidden, goddelijke eer bewijzen,
beminnen , buitei,gew oon hoogachten ; -, vergulden , versie- Adust'ible 1•, a., brandbaar .
Adus'tton , s., branding , zenging , drooging door hitte.
ren , sp.
Actor'ed , pp., a., aangebeden , zeer geëerbiedigd , zØrr be- Advance', v. í., voorwaarts brengen; verlichten ; - verhoogen;
bijv. - prices, prijzen ; bevorderen (in betrekking) ; bevormind.
deren , doen toenemen (van groei) ; bevorderen (belangen van
Adore'ment , s., zie Adoration.
ecu land , enz.) ; -, vooruitlbetaien , voorschieten.
Adorer , s., aanbidder ; - ( , een bewonderend n.innaar.
A(10 ance'. v. i., bewegen , voortgaan , overgaan (tot) ; -, ver
Adoringly , adv., met aanbidding.
vordering nakern ; - inz life , ouder worden ; in-betrn,
Adorn', V. t., fraai snaken , opsmukken , versieren, opschik
rang opklimmen.
schoonheid ontwikkelen, verkondigen. -ken;vrfaij
Advance', s., voorwaa.rtsclie beweging, verbetering, toeneAdorn' 1-, s., versiersel , Si-.
nming , bevordering, voordeel , Winst , handgeld.
Adorn' i, a., versierd, ,r.
Advance' -gaard , advanced'.guard , s., voorhoede.
Adorned , cc., gedekt, versierd, verfraaid.
Advanced', p.p., gevorderd, cite.
Adorn'er , s., v erfraaij er , versierer.
Advance'inent, s., vordering, huw elijksvoorwaarde, voorAdorn'ing , s., versiersel , decoratie ; -, ppr., versierend

opsmukkend.

Adornment -, s., versiersel , ie ee .
Ado`vn', prep., naar beneden , neirevaarts,

Adun 'city,,

schot.

i er , bevorderaar , voorschieter,
Addvanc'ing , ppr., vorderende.

Ad vane
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Adves'perate , v. i., naar den avond loopen , donker wolAdvanc'ive , a., bevorderlijk.
Advantage , s., nut, winst, voordeel , gelegenheid, gunden ; bijv. it advesperates, 't loopt naar den avond, 't wordt
stige toestand ; - over , of, voordeel op , van ; -, belang , donker.
Advice', s., raad ; -, voorzigtigheid, rijpe overweging, sx.;
vermeerdering , overschot.
-, berigt; - boat, advijsjagt.
Advantage, V. t., nut aanbrengen, voordeel =, bevorderen.
Advant'ageable
, a., voordeelaanbrengend , winstge- Advlg'ilate t, V. t., waken, naauw letten.

vend.

Advant'aige•ground , s., voordeelige stelling.
Advantageous to, a., voordeelig, nuttig.
Advantageously, ode., voordeeliglijk, enz.
Advantageousness, s., voordeeligheid, enz.
Adve cti'tious , a., ingevoerd (van buiten).
Advecti'tious, a. ingevoerd, buitenlandsch.
Adverse':, V. i., toekomen, bijgevoegd worden.
Adve'nlent , a., komende , toekomende , bijkomende.
Advent'ine -I- , zie Adventitious, BA.
Adventitious, a., toevallig, vreemd, bijkomstig.
Adventt'tlously , adv., toevalliglijk.
Advent, s., komst, de vier Zondagen voor Kersmis.
Advent'ive, a., toevallig, vreemd, bijkomstig.
Advent'ivc , s., bijkomende persoon, zaak, BA.
Advent'ual , a., bijkomend, toevallig, 'tgeen tot de vier

Advl-sable, a., raadzaam, voegzaam.
Advi s-'ableness , s., raadzaamheid, voegzaamheid.
Advl*e' to, V. t., raadgeven, aanraden, inlichting

geven,
kennis geven ; - with , bekend maken (niet iemand , iets) ;
-, te rade gaan, overwegen, beraadslagen.
Advi-s'ed , pp. a., ingelicht , geraden , bedachtzaam , voor
voorgenomen.
-zigt;
Advl-s'edly, ode., met overleg, met opzet, opzettelijk.
Advis-'edness , s., rijpe overweging.
Advi-s-e'ment, s., raad, inlichting, omzigtigheid, bedachtzaamheid, raadpleging.
Adviser , s., raadgever, aanstoker.
Advi-s-'ing, raad, berigt, su.
Advi*'o t, s., raad, overweging.
Advi-gory , a., raadgevend, raadbehelzend.
Ad'vo-racy, S., pleiting, verdediging, regtsgeding.
Ad'vo-eate , s., verdediger , pleiter ; - I , verdediger , voorweken voor Kersmis behoort.
spraak.
Advent' ure , s., kans , waag , lotgeval , wisselvalligheid,
ontmoeting (op reis , enz.) , onderneming; try a thing at all -, Ad'vo-cate, V. t., pleiten, verdedigen, ondersteunen, M.,
MAC., BE.
iets op luk of raak beproeven.
Adventure , V. t., wagen , aan 't lot overgeven , beproeven. Ad'vo-eateship , s., advocaatschap, pleit-ambt.
Ad'vo-eatess , S., pleitster.
Adven'ture , V. i., durven, vermeten.
Advoea'tion, 3., 't pleiten, pleidooi, verdediging.
Adven'tured , pp., gewaagd , enz.
Advola'tion , s., naartoe vlieging.
Adventureful , a., avontuurrijk.
Adventurer, s., avonturier, waaghals , wager; -, iemand, die Advolu'tion, s., naartoe rolling.
in naam van den eigenaar verwijderde bezittingen koloniseert. Advou'trer , s., echtbreker.
Adventurous, a., wagend, stoutmoedig, stout, onderne- Advou'tress , s., echtbreekster , BA.
men , gevaarlijk.
Advou'trous i , a., echtbrekend.
Adventurously,

adv., stoutmoediglijk, ondernemend, ge-

vaarvol.

Adven'turollsness , s., avontuurlijkheid.
Adverb , s., bijwoord.
Adv erb'ial , a., bijwoordig.
Adverbially, adv., bijwoordelijk.
Advers'able T , a., tegenkantig , tegenstrijdig.
Adversa'ria , s., aanteekenboekje.
Adversa'rious , a., tegenstrevend.
Ad'versary , s., vijand , tegenstander , tegenpartij ,
Advers'ative , a., tegenstrevend , wars.
Adversative, s., tegenstrijdigheid, vijandelijke

tegen

strekking (van

een woord , verhaal).
strijdig , tegenwerkend; - § , ongelukkig, tegenspoedig, bedroevend, schadelijk, nadeelig.
Adverse' i- , v. t., zich verzetten , Ga.
Adversity , s., tegenspoed, ramp.
Advert' to, V. i., achtgeven, achtslaan.

hoedzaamheid , opmerking, oplettendheid.

overweging, be-

Advertent , a., oplettend , behoedzaam.
Advert'ing , ppr., oplettende , enz.
Adverti*e', V. t., kennisgeven, aankondigen, inlichten.
Adverti*'ed, pp., ingelicht, gewaarschuwd.
Adver'ti-s-ecoent , s., berigt 3 aankondiging, waarschuwing,

bekendmaking.

Adverti-w'er , s., aankondiger.
Advertl*'ing, ppr., a., inlichtende,

aankondigende, bekend

heeft om iemand voor
een betrekking , in kerk of staat, voor te stellen.
Advow-s-'on , s., 't regt van een advozoee.
Adynam'it , a., zwak.
Adyn'amy , s., zwakheid (door ziekte).
Ady'tum , s., geheim vertrek ; plaats , waar in de tempels
't orakel werd uitgesproken.
Adz , s., kuipersdissel.
Ae , adj.. echo., één.
Ae'rial , a., luchtig, 'tgeen tot de

-strev.

Adverse, a.,

Advert' t , V. t., aandacht vestigen, raden.
Advert'ed to, pp., acht gegeven.
Advertence , advert'ency , s., aandacht,

Advou'try :f: , s., ecbtbreuk, BA.
Advowee', s., degeen, die 't zegt

lucht of dampkring hehoort, daaruit bestaat, daardoor wordt voort gebragt, daarin
leeft ; -, hoog , luchtig, verheven.

A'erie , s., roofvogelsnest ; roofvogelsbroedsel.
A'eriforin , a., luchtvormig.
A'eri1y, V. t., lucht inblazen, met lucht vullen, met

lucht en winden.

Aerometer , s., lucht , gasmeter.
Aerom'etry , s., luchtmeetkunde.
A'eronaut , s., luchtreiziger, luchtvaarder, luchtschipper, BE.
Aeronaut's es , s., de wetenschap van 't opstijgen in een

luchtballon.

Aeros'-copy , waarneming der
A'erophyte, s., luchtplant.

-makend.

lucht

vereerdgen.

Aerg4lcnarn'ics , s., leer van de beweging der gassoorten.
Aero raphy , s., dampkringsbeschrijving , luchten.
A'erollte, s., donderkeil.
Aerol'ogjst , s., lucht -, dampkringkamer.
Aerology , s., zie .flerograplty.
A'eroinancy , s., waarzegging , voorzegging door middel van

.t'erostat , s., luchtballon.

lucht.
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Aerostat'i-cs, s., luchtvaartkunde, leer van 't evenwigt der Affin ity , s., verwantschapping (door aanliuwelijking); -,

overeenkomst, betrekking, gelijkenis, verband.

gassoorten.
Aerosta'tion , s., luchtvaart, stuurkunst bij de luchtvaart;
luchtweegkunde.
A'ery .ltght , i. p. v. airy light , ligt als lucht , at.
.^sta'tgs , s., zomersproeten , g.
AF,tite*, s., arendsteen.
Afar', adv., verre, afgelegen; - , vervreemd , afwezig.
Afeard ' 1 , a.,

bevreesd; verschrikt; verplet.

A'fer, s., zuidwestenwind.
Alffabil 'ity, s., spraakzaamheid, vriendelijkheid.
Af'fable, a., spraakzaam, vriendelijk, inschikkelijk, ge naakbaar.
Af 'fableness, s., zie Affability.
Affably, adv., vriendelijk, gemeenzaam.
Af'fabrous t, a. , kunstig gemaakt.
Affab-ula' tion , s., les van een fabel.
AA'air', s., bezigheid, zaak, aangelegenheid, staat, toestand,

klein gevecht.
Afam'ish t, V. t., uithongeren.
Affear', v. t., verschrikken, SP.; -, bevestigen , bekrachtigen , su.

bewegen, roeren, indruk maken; - to, naar
iets streven, naar iets verlangen, aanspraak maken op, DR.;
-, beminnen ; -, iets pogen na te bootsen (spraak, gebaren,
enz.) ; -, overmaken , verpanden , r,
Affe-eta'tion , s., gemaaktheid, gedwo ngenheid, nabootsing.
Affect', v. t.,

Affe-et'ed, pp., zie Afféet.
Affe -et'edly, ode., geveinsd,

gemaakt, onnatuurlijk,

AWe-et'cdness , s., gemaaktheid.
Affecting , a., zielroerend, aandoenlijk , invloed hebbend.
AA'e -c'tion
, s., zielroerende toestand; -, s., hartstogt,
toegenegenheid , liefde , gehechtheid ; verlangen , neiging.
Affee'tionate, a ., verzot, liefderijk, weldadig, sterk geneigd.
Affee'tionately , adv., weldadig , toegenegen.
Affei, 'tionateness , liefderijkheid , enz.
Affe-e'tioned, a., gezind, geneigd; -t, ingebeeld, ver
-wand,
laatdunkend, sas.
Affec'tiously t, adv., op een aandoenlijke wijs.
Affeet'ive f , a., zielroerend, aandoenlijk.
Affect'iv ely , adv., op een zielroerende wijs.
Afect'or , affe ct'e r , s., iemand, die roert, treft, nabootser (gebaren, spraak).

Affect' -nous t , (t., hartstogtelijk.
Affe etuos'i ty t , s., hartsogtelijkheid.
Affeer t, V. t., bevestigen, vormen.
Affeer', V. t., willekeurige boete , straf verminderen of . vermeerderen, al naar mate de wet 't voorschrijft.
Affeer'd, p., bevestigd, sas.
A11'ance, s., huwelijkskontrakt, huwelijksbelofte; -, ver
-trouwen,
berusting.
AWl'ance, V. t., lluwelijksbelofte doen, verloven, ondertrouwen; -, vertrouwen schenken, P.

degeen, die de huwelijksverbindtenis maakt
tnsschen partijen.
Affida'tion f, s., wederzijdsche verbindtenis.
Affida'ture, s., zie Aidation.
Affi'ancer , s.,

verklaring onder cede , schriftelijke ver
voor een overheidspersoon beëedigd ; - enen, a.),-klaring,
valsche getuigen.
Af'I'ed , part. a., verbonden , enz.
AWil 'fate , v. t., aannemen (als kind), opnemen (als lid van
een vereeniging).
Affiliated , pp. a., aangenomen, verbonden , opgenomen.
Affiliation, s., aanneming (als zoon).
Af inage, s. , zuivering (van metalen),
AffIda'vit, s.,

Afftn'ed t, a., verwant, ;ianvcrwant (dooi- Huwelijk) ; or.

bevestigen, plegtig verklaren, staande houden (waarheid) , bekrachtigen.

Affirm ', V. t.,

Affirmable, a., bevestigbaar.
Afórin'abl y , adv., bevest igbaar.
Affirm ance, s., bevestiging, bekrachtigen; - ,
Affrm'ant, s., bevestiger, verklaarder.

verklaring.

Affirmation, s., bevestiging, verzekering, gestandhouding,
verklaring; -, plegtige verklaring zonder eed , die , is zij
valsch, even als meineed strafbaar is.
Aftirm'ative, a., bevestigend, bekrachtigend; - s., 't stel

bevestigende.

-lige,'t

Affrin'ativel y , adz., bevestigenderwijs.
Affirm ed, pp., verklaard, betuigd, staande gehouden, be-

vestigd, bekrachtigd.
Afflren'er, s., bevestiger, betuiger, enz.
Affix', V. t., achtervoegen; -, aanhechten, vereenigen, ver
maken ; (m. 't v. to).
-binde,LE.;vast
Affx ', s., aangevoegde letter, lettergreep.
achter
gevoegd,
verbonden,
aangehecht.
Aftix'ed, pp.,
Afflx'ing , ppr., achtervoegende, enz.
Affx'ion +, 't achtervoegen, achtervoeging.
Aftix'ture, s., 't achter gevoegde.
Affla'tion, s., aanblazing.
Affia'tus, s., adem, rukwind ; ingeving, me@deeling vats
goddelijke kennis , gave van voorspelling.
Afflict', v. t., kwellen, lastig vallen, grieven, pijnigen,
`voleden, bezeeren.
Arfli-ct'ed, pp., a., gekweld, enz.
Afflteted'ness, s., droefheid, neérslagtigheid.
AfHI eter, s., kweller, plager, enz.
Afflirt'ing, ppr., kwellende, enz.; -, a., kwellend, enz.
Afeiet'ingly,

ode., kwellend.

Afflie'tion, s.,

droefheid, kwelling, hartzeer, leed,

a.,
Affluence, s.,

bedroevend, pijnigend, smartelijk, kwellend.
toevloeijing; -, § overvloed.

droefenis.

Affliet'ive,

smart

Af'fluency, s., zie Affluence.

At'fl uent , a., toevloeijend; -, -i rijk, overvloedig.
Af'fluently, adv., overvloediglijk.
Ar'flux, s., 't toevloeijen, toevloeijing, toevloed.
Afflux'in , s., zie .Af ux.
Aebrce'ment t, s., fort, verdedigingswerk.
Afford', V. t., voortbrengen, verschaffen, geven; -, verleeilen ; bijv. - shelter, schuilplaats -; -, maken; bijv. I can't
aford to spend so high, ik kan zulke groote verteringen niet.
Afforded ,

pp., voortgebragt, verschaft, gegeven, verleend.

Aftord'ing, ppr., voortbrengende, enz.
AWord'ment 1 , s., gift, geschenk.
Affor est, V. t., land tot boschgrond maken.
Afforestation , s., 't maken van land tot boschgrond.
AWor'ested, pp., in l;oschgrond veranderd.
Afforesting , ppr., in boschgrond veranderende.
Atfranch5*e, v. t., vrij maken (iemand), r.
Aflran'chi$ement j , s., 't vrij maken, 't bevrijden.
AA'rap' t, V. t. i., treffen, slaan.
Affray' t , v. t., verschrikken ; vervaard , bevreesd makeiw,,
sr. ; in twijfel gebrast worden.
AWray', affray 'inent.,. s ., kloppartij (tusschen twee of meer
personen) ; - (, schermutseling.
Atfreight ', V. t., schip huren om te bevrachten.
Affreight'e,I , pp:, gehuurd om te bevrachten.
Affreight'er , s., huurder van een schip om 't te bevrachten.
Affreight'ment , s., 't huren van een schip om 't te be^ S rachten (Amerika).

werp.
Affright'ed,
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Atret' t, s., aanval, sp.
Affri-c'tion t, s., 't wrijven.
AWriend'ed j , a., vrienden gemaakt, verzoend, sp.
Alight', V. t., vrees aanjagen, vervaard maken.
Affright', s., schrik, plotselinge vrees, verschrikkelijk voor-

pp., verschrikt, verpletterd.
schrik.

AWright 'edly ede., met

Alfright'er , s., verschrikker.
Afright'tul, a., verschrikkend, vreeselijk,"verschrikkelijk.
Aifright'rully, adv., verschrikkelijk.

schrik, plotselinge vrees, verschrikte
toestand. (Het gebruik van dit woord is in de taal der
zamenleving in al zijn vormen vervangen door fright, fright-

AB'right' ment, S. j ,

ed , enz.).
Affront' J , V. t., elkander ontmoeten; -, iemand ergeren
door woorden of daden; beleedigen, smaad aandoen; -(, iemand in geringe mate vertoornen.
Affront i-, s., openlijke trotsering, tegenstand; -, slechte
behandeling, smaad, hoon, beleediging; - t, schande, ongenade; -( , ligte toorn, ongenoegen.
Aff'ront'ed, pp., beleedigd, enz. Zie Affront.

Afront'er , s., beleediger.

Afront'ing, ppr., beleedígende, enz.; -, a., versmadelijk,
honend, beleedigend.

Affront'ive, a., beleedigend, honend.
Afu-*e', V. t., opgieten, besprenkelen (met vloeistof).
Afu-s-'ed, pp., opgegoten (van vloeistof) , besprenkeld.
Af'u'-scion, s., 't opgieten, 't besprenkelen, 't doopen.

Ally' , V. t. t , verloven, ondertrouwen , aanteekenen (huwelijk); verbinden; vertrouwen; vertrouwen stellen.
Afield', ode., te velde, M.
Aile', v. t., glad maken, polijsten, opsieren,
Afire', ode., op vuur.
Aflat ', ode., gelijk gronde.
Afloat', ode., a., drijvend,

vlot, zwemmend; bewegend,

he@n en we@r trekkend; onvast.

adv., te voet; op til (van een plan).
More', adv., prep., voor; -, t, eerder, vroeger, reeds;
-, voor (van een schip).
Afore'.going, a., voorgaande.
Afore'=hand; adv., vroeger, vooraf; -, a., voorbereid; to
he - in business, in zaken den leef afsteken, voor zijn.
Afore'omentioned, a., voorgaande, vroeger gemeld, aangehaald , AD.
Afore' nna^ned, a., voorgenoemd.
Afore'-said, a., voorgemeld, vroeger gemeld.
Atore'.thought, a., voorbedacht, vooraf beraamd, overlegd.
Afore'•time, a., vroeger, eertijds.
Afoul ', adv., a., verstrikt, omklemd, niet vrij.
Afraid ', a., vervaard, bang, beschroomd; to be more - than
hurt, schreeuwen vóór dat men geslagen wordt.
Afresh', adv., op nieuw, nogmaals, onlangs, van voren af aan.
Afront', ode., van voren, sH.
Afoot ',

Afslagers, s.,' afslagers (bij verkoopingen).
Aft', • a., adv., achter , z., naar 't achterschip, z.; fore and-,
voor en achter, z.; -, achtersteven, achterkasteel, z.
Aft'er + , a., meer naar achter, naar 't achterschip, z.;
- sails, achterzeilen; -, later.
After f, prep., achter , na , volgens , achtervolgend , inge.
volge , overeenkomstig.
After', ade., na (tijd) , later , sedert.
Aft'er wordt veel gebruikt om er zamengestelde woorden
inch te vormen , als : - account', narekening , een tweede
rekening ; - act', volgende acte , na-acte ; - -a'ges, latere tij
volgende eeuwen; ook after-age, -latere tijd, volgende-den,

eeuw ; - all', na alles , eindelijk, ten laatste , r.; - backstay,
achterste pardoen , voor-den-wind-zeilers , z.; - band', toekomstige bond, m.; - birth , nageboorte (verloskunde) ; - body,
achterschip , deel van 't schip achter 't grootspant , z.;
- tapstern, achterspil, z.; - clap, naramp , een ongeluk dat'.
met een ander reeds voorgevallen ongeluk in verband staat ;:
- corner, opvolger; - com'fort, zie comfort, B. J.; - conduct,
later gedrag ; - conviction , toekomstige overtuiging ; - cost',
nakosten, buitengewone uitgaven; - course, toekomstige loop,,
rigtin g ; - crop , nagewas ; - days , toekomstige tijd ; - divulger, latere verkondiger ; - endeavour , latere poging; - eye',
V. t., , iemand in 't oog houden, SH.; - flood , navloed ; game', volgend plan , later plan , latere, volgende onderneming, poging; - guard, kampanjewacht, z.; - hatch'way, ach terluik, z.; - hold, achter, victualieruim, z.; - hope, toekomstige hoop , B. J.; - hours', latere uren , sx.; - ings ) , melk ,
die 't laatste gemolken wordt; - king , volgende koning;
- life , toekomstig leven , Dr.; volgend leven ; - love , tweede
liefde; - magazine , kruidkamer, z.; - math , etgroen , etger,

nagras ; - most , 't digst bij den achtersteven ; - noon', ach
- noon watch , wacht van twaalf tot vier ure-ternudag;
'S avonds, z.; - pains, naweeën; - part, latere deel; - part,
't deel van 't schip naar den achtersteven , z.; - perpendicular , achterloodlijn ; - piece , nastuk (toonel) ; - piece of
the rudder , klik van 't roer, z.; - procee'ding, nageding, volgende handelwijze ; - reckoning , narekening , tweede rekening; they are afraid of an• -, men is beducht voor een
volgend onheil ; men is bevreesd voor een onderzoek;
- proof, later bewijs , latere ondervinding ; - repentance,
naberouw ; - report', latere tijding , naberigt , latere me@deeling ; - state , toekomstige staat ; - storm , volgende
storm; - supper , tijd na 't avondmaal en vóór 't naar bed
„aan , sx.; - swarm , zwerm bijen , the de korf na den
eerste verlaat ; - taste , nasmaak ; - thought , nadere
overweging ; - timbers , spanten in 't achterschip , = achter
't grootspant, z.; •- time, volgende tijd, DR.; - ward, nader
vervolg ; - wise , te laat , te laat bedacht;-hand,i't
- wit , te . laat , te laat bedacht , an - is every body's wit,
als 't kalf verdronken is den put dempen ; - witness , latere , volgende getuige ; - wrath , natoorn, latere verbolgenheid, sx:; - writer, volgend schrijver.

tweede maal, nogmaals, op nieuw; 1 and --,
dikwijls , dikwerf.
prep., tegen, tegenstrijdig; it was much - the grain
with him ), 't was zeer tegen zijn zin.
Ag'alaay t, s., gebrek (aan melk).
Again', ode., ten
Against',

Agal'lo-chum , s., aloëhout.

Ag'amist t , s., ongehuwde.
Agape', adsi., a., gapend, nieuwsgierig, m.; -, s., liefdadigheidsfeest (bij de eerste Christenen); stand -, gapen; - ),

den bek openen.

Ag'apet, s., liefhebber (van 't schoone geslacht).
A'garl-a , s., lorkenzwam (een gedroogde plant , waarvan
men de mannelijke en vrouwelijke heeft : de eerste dient
tot verfstof, de tweede tot geneesmiddel. De mannelij kk
groeit op eiken-, de vrouwelijke plant op lorkboomen);

- mineral , bergkrijt.

Ag'asse , ekster.
Agast', aghast', a., verschrikt , verstomd , versteld , ver
Agate' f, adv., op -den weg , gaande.
Agate , s., agaat.
Ag'atisse , a., agaatachtig.

Ag'aty , a., zie Agatine.
Agave', s., de amerikaansche aloe.

Agaze', V. t., verbazen ; m. 't v. on , 'sx.

-basd.
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AGI,
AGA.
Agazed', Vip., verbaasd.
Age , s., leeftijd ; ouderdom ; tijdperk (van 't leven) ; mondigheid ; rijpheid (van jaren) , eeuw ; golden -, gouden
Aggregate

eeuw ; iron -, ijzeren eeuw ; -, geslacht ; bijv.. ages yet
unborn , nog ongeboren geslachten ; cinder -, omnondig ;
come to -, mondig worden,
Aged , a., oud , bejaard.
Aged, oude lieden.
A'gedly , ado., als een bejaard mensch.
Agen t, i. p. V. again.
A'gency , s., werkzaamheid , actie , werking , werk luigelijk
-heid;,
agentschap.
Agent , 0. , werkend.
Agent , s., werker , werkende magt , plaatsvervanger , afgevaardigde , gevolmagtigde ; - attorney (zie aldaar) agent,
waarnemer , verrigter , werktuig ; - of a regiment , betaalmeester (van een regement) ; navy -, soort van rouselaar, z.; the devil and all his agents, de duivel en at zijn
karnuiten , werktuigen.
A'gentship t- , s., agentschap.
Aggela'tion t, s., vermenging van een vloeistof ; zamen
-vriezng.
Aggenera'tion, s., aan elkander groeijing, aangroeijing,
zamengroeijing.
Aggerate , V. t., ophoopen, opstapelen.
Aggerate t, V. t., ophoopen.
Aggera'tion , s., opeenhooping , opeenstapeling.
Aggerose' t, a., opgehoopt.
Agglomerate, V. t., opwinden, opkluwen, bijeenzamelen.
*gglom'erated, pp., opgewonden, opgekluwd, bijeenverzameld.
Agglomerating , ppr., opwindende, opkluwende , bijeenverzamelende.
Agglomeration , 8., 't opwinden , 't opkluwen , enz,
Aggl u'tinant , $., elk klevend vocht , dat gebruikt wordt
om voorwerpen aan elkander te plakken.
Agglu'tinant, a., kleverig,
Agglu'tinants, s., bindmiddelen, hechtmiddelen, g.
Agglutinate , V. t., versenigen , met kleverig vocht aaneenhechten ; toeheelen , zamenlijmen, g.
Agglu'tinated , pp., aaneengehecht, enz.
Agglutinating , ppr., aaneenhechtende , aaneenklevende.
Agglutination , s., aaneenkleving , aaneenlijming ; toeheeiing ; verbinding.
Agglutinative , a., aaneenklevend, lijmend, bindend.
Aggo'ued.bund , s., beste bengaalsche zijde.
Aggrace' i- , V. t., begunstigen , sr.
Aggrace' 1, s., vriendelijkheid, gunst, begunstiging , Sr.
Aggrandiz'able, a., vergrootbaar.
Aggrandize , v. t., verhoogen , vergrooten , verheffen (in
raagt , betrekking , eer) ; -, vergrooten , grooter maken.
Aggrandized , pp., verhoogd , vergroot , verheven.
Aggrandizement , ag'grandizeinent , s., verhoog ing , ver grooting , verheffing.
Aggrandizer , s., verhooger , vergrooter , verheffer.
Aggrandizing ,ppr., verhoogende, vergrootende, verheffende.
Aggrate' 1, v. t., behagen , SP.; -, liefkozen, aanhalen.
Ag'gravable , a., verergerend.
Aggravate , V. t., zwaar maken , n. g.; - § , verergeren ; -,
verzwaren ; bijv. - a guilt , een misdaad verzwaren ; -,
overdrijven ; -, overdreven voorstellen (in schriften).
Aggravated , pp., a., verzwaard , verergerd , overdreven.
Ag'grav ating , ppr., verzwarende , verergerende , overdrijvende.
Aggravation , s., verzwaring (van misdaad , straf) , ver
verergering (van droefheid) , overdrijving D. -grotin,

Aggregate

, V.

t., te zamenhrengen , bijeenzamelen , in-

lijven.

a., bijeenverzameld ;
,
van bloemen in een schaal.

flowers , verzameling

Aggregate , s., som , massa , verzameling (van bijzonder-

heden).
Aggregated , pp., bijeenverzameld.
Aggregately , eidv., gezamenlijk ; taken

-, gezamenlijk , bij

elkander genomen.
Aggregating , ppr., bijeenverzamelende, enz.
Aggregation , s., bijeenverzameling , inlijving.
Ag'gregative , a., te zamen genomen , collectief.
Aggregator . s., bijeenverzamelaar , bijeenbrenger.
Aggress', V. i., den eersten aanval doen ; bijv. the English
and French aggressed , de Engelschen en Franschen deden
den eersten aanval ; -, de eerste vijandelijkheid plegen;
-, twist, krijg beginnen; -, in een land vallen, eerst aan.vallen.
Aggress' i, s., zie lggression.
Aggressing, ppr., eerst aanvallende, 'teerst vijandelijkheid
plegende.
Aggression , s., eerste vijandelijkheid, eerste aanval , aanleiding , aanval , inval.
Aggressive, a., aanleidend, enz.
Aggress'or , s., aanvaller ; bijv. the Russians were tbc aggressors , de Russen waren de aanvallers.
Aggriev'ance , s., verdrukking , vermoeijenis , beleediging.
Aggrieve', V. t., bedroeven , kwellen, benadeelen ; -, hard
behandelen, verdrukken, beleedigen, vertoornen, teisteren.
Aggrieve' t, V. i., treuren , klagen.
Aggrieved , pp., bedroevend, onderdrukkend, verdrukkend.
Aggrieving , ppr., bedroevende , onderdrukkende , verdrukkende.
Aggroup', V. t., te zamen brengen , groeperen (van schilderijen).
Aggroup'ed, pp., verzameld, te zamen gebragt, gegroepeerd.
Aghast', agast', a., ade., door schrik bevangen, verbaasd,
ontsteld.
A'gild , a., straffeloos.
Agile , a., vlug, behendig , ga.auw, gezwind, levendig.
Agilely . adv., vlug , behendig , gaauw , gezwind , levendig.
Ag'sleness, s., vlugheid, bedrijvigheid, gaauwheid, ge-

zwindheid, levendigheid.
Agility, s., buigzaamheid, vlugheid (van ledematen).
Agil'lothum I- , s., aloëhout.

Agio , s., 't verschil tusschen specie en papier ; - premie,
opgeld , agio.
A'giotage, s., 't opdrijven en onderdrukken van den koers
der effekten.
Agist', v. t., 't vee van iemand in zijn weide laten grazen,
Agist', s., bed, verblijfplaats.
Agist'ment , s., 't opnemen en laten weiden van vee
een ander in de koninklijke bosschen of op eigen land;
-, de huur , die men voor dat weiden betaalt , weidegeld.
Agist'or, agista'tor, s., een boschbeambte van den koning,
die met 't toezigt over 't vee , dat in de bosschen weidt , is
belast , en de huur daarvan int.
Ag'itable, a., beweegbaar, beweeglijk, los.
Agitate , r. t., met geweld in beweging brengen, schudden ; in beweging brengen ; ontstellen ; ontroeren ; verstoren ; in overweging nemen , van alle kanten beschouwen ;
overwegen.
Agitated , pp., a., heèn en weir geslingerd ; geschud ; hevig door elkander geschud ; verstoord , verontrust ; bepraat,
bbehandeld , overwogen.

AGI.

A GU.

ppr,, schuddende; heen en weêr slingerende;
ontrustende ; betwistende.
Agitation , s., 't schudden, beweging , beroering; rusteloosheid , opgewondenheid ; behandeling , overweging , onder
; he is in a continual -, hij is in een voortdurende be--zoek
weging; hij is nooit in rust ; that business is in -, the
zaak is in behandeling, wordt overwogen, onderzocht.
Ag'itatiye , a., verontrustend, enz.
Agitator , s., aanhitser , beweger, roervink , bestuurder,
aanvoerder, rebel, oproerling.
Aglee', ag'lie, ag'ley, adv., sch., in verkeerde rigting,
onregt; stand -, overhellen.
Ag'let , aig'let , s., beslag , malie , metalen plaatje.
Ag'let-ba'by , s., beeldje op de punt van kantwerk, voorwerp om kleederen vast te hechten , sn.
Ag'rne , s., breuk , vermorseling , g.
Ag'minal , a., tot een leger of krijgsbende behoorende.
Ag'nai1, s., nijdnagel , fijt , ontsteking rondom den nagel,

Agrarian , s., voorstander van de agrarian laws.
Agra'rlan! -am, s., gelijke verdeeling van land of eigendom;
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A#'itat1ng,

nagelrun.

Agnate , a., verwant van vaderszijde.
Agnate , s., bloedverwant van vaderszijde.
Agna'ti , s., bloedverwanten van vaderszij de.
Agnat'i e , a., afstammend in de mannelijke linie.
Agna'tlon , s., bloedverwant van vaderszijde , af stamme-

ling; nakomeling in de mannelijke linie.

Ag'nel , s., een oude fransche munt ter waarde van twaalf sous.
Agnt'tion , s., erkenning.
Agnize', V. t., erkennen.
Agnomen , 3., bijnaam (ten goede of kwade).
Agnom'inate, V. t., benoemen, bijnaam geven.
Agnomina'tion, s., bijnaam, van.
Ag'nus -€astus , s., kuischboom.
Ag'ni.s Del , lam Gods in was geboetseerd.
Ag'nus 5cyth'teus , s., soort van varenkruid.
Ago', adv., a., verleden , voorbij , geleden; a year -, een

jaar geleden.
adv., verlangend, opgewekt, nieuwsgierig gemaakt;
all -) , ongeduldig , vurig.
Ago'ing , adj., in beweging, aan den gang , vertrekkende;
bijv. set a mill -, een molen in beweging brengen , aan
den gang maken ; I am -, ik ga heen , vertrek.
A'gon t, s., 't dingen (naar een prijs).
Agone' , pp., geleden , verleden.
Ag'oni.m , s., mededinging (naar een prijs).
Ag'onist, s., mededinger (naar een prijs).
Agoniet'1 e , agonist'i-cal , a., mededingend, medewor-

Agog',

stelend.

Agonist'ically, adv., mededingender wijs, enz.
Agonize, V. i., zieltogend, hevig benaauwd zijn ;

angst zijn.

in groote

beginselen van de voorstanders van zulk een verdeeling.
van gelijke gevoelens zijn;
eendragtig leven ; toegeven ; goedkeuren ; toelaten (m. 't. v.
to) ; eens zijn (over punten, waarover getwist werd) ; tot
een schikking komen (van geschillen) ; bevredigen ; eens
worden; gelijk zijn, gelijken; passen; -, verdragen; bijv.
this meat does not - with me, die spijs kan ik niet ver
fasting does not - with my constitution, mijn gestel-dragen;
kan niet tegen vasten ; ik kan niet tegen vasten ; -, overeenbrengen; bijv. to make things - with one another, zaken
met elkander overeenbrengen; fools can never -, gekken
kunnen elkander nooit verstaan; - about anything, over
iets eens worden; - for, eens worden over.
Agree' t, V. t., overeenkomen, vrienden met elkander ver
een einde aan geschillen maken.
-zoen;
Agreeability t, s., toegevendheid, inschikkelijkheid, cie.
Agreeable , a., aangenaam , voegzaam , overeenkomstig.
Agree'ableness , s., voegzaamheid , overeenkomstigheid, bevalligheid ; 't streelende ; - t, gelijkenis.

Agree', V. i., v. t., overeenstemmen,

adv., overeenkomstiglijk , streelend , voegelijk ;
-, gelijk, op dezelfde wijs.

Agree'abl y ,

Agreed' on , upon , pp., overeengekomen, geregeld, enz.
Agree'ingly, adv., overeenkomstig.
Agree'ingness t, s., bestaanbaarheid, voegzaamheid.
Agreement , s., eendragt, overeenstemming, harmonie;

vereeniging (van gevoelens); overeenkomst, gelijkenis; eens
onderhandeling , schikking,-gezindh,rat;verdrag , konventie , akkoord , kontrakt ; -, gelijkluidend
-heid;,
bevrediging.
Agree'inent.maker , s., vredemaker , bevrediger , bemiddelaar , scheidsman.
Agres'tial t, agres'ti-e , agres'ti-eal , a., landelijk, boersch,
boerachtig; -§, onbeschaafd; -life, landleven; -nobility,

landadel.

Agri-eola'tion , s., landbouw.
Ag'ri-eultor, s., landbouwer, boer, landman.
Agrtoul't$ ral , a., landbouwend, tot den landbouw

rend.

Ag'rieult-ure, S., landbouw.
Agrl-eul't-ur5*m , s., landbouwkunde.
AgrI-eul'turtst , s., ervaren landbouwer.
Agrl'mony , s., agrimonie (plant).
Agri'opalma , s., brandnetel.
Ag'riot , s., morel.
AgrI*e i, V. i., huiveren, van koude beven, trillen.
Agri$e }, V. t., verschrikken, verschrikt maken; -

uitzien.

behoo-

t, vree

-selijk

Agrostog'rapby , s., beschrijving van de grassoorten.
Aground', adv., aan den grond (ten gevolge van ondiepte),,

Agonize , v. t., groote pijn lijden ; pijnigen, P.
Ag'ontzed, pp., zieltogend, gepijnigd, enz.
z.; - § , gestuit, belemmerd (door onoverkomelijke hinderAgonizing, ppr., zware pijn lijdende, enz.; - a., pijnigend.
palen) ; -) , er onder , geruineerd, radeloos.
Ague, s., kilheid (die een koorts voorafgaat), huiverigheid;
Agonizingly , adv., met buitengewone angst.
Agonothete' j, s., beambte , die presideerde bij de spelen
anderdaagsche , derde of vierde daagsche koorts ; an -, in
in Griekenland.
the spring , is physic far a king , een koortsje in 't voorAgony , s., angstvalligheid , doodsbenaauwdheid , doodsjaar zuivert 't bloed, is gezond ; powder , koortspoeder;
an - fit , een verheffing van koorts ; - of the face) , 't opangst, angst, m.; be in -, zieltogen.
Agood t, ode., in ernst, sx.
zwellen van 't aangezigt , vergezeld van ontsteking,
Agrace', V. i., begunstigen.
Ague , V. t., huivering veroorzaken.
Agram'matist t, s., onkundig, ongeletterd mensch.
A'gue..eake, s., hard gezwel aan den linkerkant van den buik.
Agrarian , a., 'tgeen betrekking heeft op landerijen; -1 , A'gued , a., kil , huiverig, roet de koorts behebt; huiverend
'tgeen aanwijst of behoort tot een gelijke verdeeling van (vase koude of vrees) , sx,
landerijen; bijv. the - laws of Rome, romeinsche wetten, A'gue.itt , s., verheffing van koude, huivering, huiverig
waarbij de publieke liinderijenn gelijkelijk ouder de burgers
kilheid.
-heid,
werden verdeeld.
A'JRue•proof, a., tegen koorts bestand.

AGU.
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Aguer'ry t, v. t., harden tegen vermoeijenissen van den zier van een kanon, rigting, z.; - at the shipsmasts, puinkrijg ; onderwijs in de krijgskunde geven.
teren om masten en tuig te beschadigen, te ontredderen.
z.; - betwixt wind and water , pointeren om tusschen wind
A'gue.spell , s., talisman tegen koorts.
A'gue.stru-ek , a., door koorts getroffen.
en water te raken, grondschoten te doen, z.; -, aanmoeAgue -tree , s., sassafrasboom.
digen, ssi.
Aguf-ae', V. t., kleeden, versieren, se.
Aimed , pp., gemikt, gepoogd, bedoeld , enz.
Al'rner , s., mikker.
Aguf-*e', s., kleeding, ME.
Aguish , a., killig, koudachtig, huiverig, koortsig.
Afm'ing , ppr., mikkende, bedoelende , pogende , aanleg.
A'guishness , s., killigheid , huiverigheid , koortsachtiggende, enz.
heid.
Ainu'less , a., doelloos.
Alas , a., scho., eigen.
Ah , interj., he ! och ! ach ! helaas ! ha ! wel ja ! bak!
Aha , interj., ha!
Air , s., lucht; windje ; luchtgat; togtgat, tost; aankondiAha', haha', s., heining, beschutscl (dat men in do verte
ging , openl)aarmaking ; openbaarheid; wijs, lied, gezang;
niet zien kan).
uiterlijke houding , gelaat , gebaar , zwier ; airs, trotschAhead', adv., vooraan , vooruit ; hals over kop , plotseling;
heid , hooghartigheid ; give one's self airs , trotschheid,
-, vooruit, z.
hooghartigheid toonera ; air , uitdrukking , manier , gebaar,
Aheight' t, ode., boven, in de hoogte.
houding ; -i-, raad, inlichting, verstand, begrip, BA.; take
the -, een luchtje scheppen, zich verluchten; take -, in
Ahi g h' t, ode., in de hoogte.
Ahin', ahint', prep., adv., scho., achter.
't p'ihliek optreden ; she told it with an - of assul anee, zij
Ajiold' +, adv., bij den wind, sx.
verhaalde 't niet een stoute houding ; he bias had - and
Abou'ai , s., vergiftigde pruim.
exercise) , hij is gegeeseld (voor kleinen diefstal) ; . -, s.,
sclio, roeiriem ; -, adv., who , vroeg , spoedig, lang geleden.
Ahoy', interj., hallo! z.
Air , v. t., in de lucht hangen , luchten ; - a room , een
Ahull', adv., voor top en takel, z.
Ahun'gry , a., hongerig , sn.
vertrek luchten ; -, warmen ; -, droogera , uitdampen.
Al, s., luiaard, ai (anierikaansch (h er).
Air'.balloon , zie Balloon.
Afd, V. t., hulp verleenen, helpen, bijstaaa.
Afr'.balloon'ist , s., l.uchtballonmaker.
Afd, s., hulp, bijstand, onderstand, ondersteuning; -, hel Air'-bladder , s., luchtblaas (van een visch).
ondersteuner ; -, onderstand , hulp aan een staat,-per, Afr'-born , a., uit lucht geboren, e.
door middel van belasting , die door 't parlement goedge- Air'.borne , a., in, door lucht geboren.
keurd is ; royal aids , schattingen , belastingen ; aids , hulp, Air'.braving , a., de winden trotserende , sir.
Air'-built , a., in de lucht gebouwd, hersenschimmig.
toomviering , enz. (die men aan een paard geeft).
Aid'ance , s., hulp, bijstand, onderstand.
Air'.ceii* , s., luchtcellen.
Aid'ant t, a., helpend, bijstaand, behulpzaam.
Air'-drawn , a., in de lucht gegrepen , gesleept ; hersenAfd'ed , pp., bijgestaan, ondersteund , geholpen.
Scliimmig , SR.
Af d'er , s., helper , hulp , ondersteuner.
Aired , yip.. gelucht , door lucht gezuiverd ; gewarmd , ge
Aiding, ppr., helpende, bijstaande, ondersteunende.
vuur.
-drog
Aid'less , a., hulpeloos , weêrloos , verlaten , ontbloot (van Air'er , s., luchter ; -, droograk.
verdedigingswerken) , su.
Air'-funnel , s., lucht tusschen de twee inhouten van een
Afd'.major, s., regements- adjudant.
schip , ruimte , the men tusschen twee inhouten laat , z.
Air'gun, s., schietgeweer, waarmed men, door middel vaan
A1'giett , s., arend, jonge arend (wapenkunde).
lucht, windbuskogels post.
Ai'gre +, a., zuur.
Ai'gret , ai'grette , s.. kleine witte reiger ; -, bos , kuif, Air'-holder , s., luclithouder , luchtbewaarder.
pluim (van vederen , enz.).
Air'-hole , s., luchtgat, opening (om lucht te laten doorAfgue'-rnarine , s., zeeagaat.
stroomen).
Af r' f l y , adv., luchtig.
Al'gulet , s., veter , nestel.
Airiness , s., luchtigheid; vrolijkheid, levendigheid.
Afk , s., scho., eik.
Aik , arken , a., scho , eiken.
Air'Ing , ppr., luchtende , warmende, droogende.
Airing , s., luchting, warming, drooging ; -, wandeling,
hiker , s., scho., zie Acre.
ridje, uitstapje.
Af k'raw , s., wrattenkruid.
All , v. t., smart veroorzaken; -, ziekelijk zijn, iets schorten. Air'.3a.eket, s., zwembuis, zwemkleed.
All , s., ongesteldheid , ongemak; -, voorouder ; -, s., scho , bier. Airless , a., zonder lucht , bedompt.
Afl'ing, ppr., ongesteld zijnde, klagende; she is ever -, Air'ling , s., luchtig , onnadenkend mensch , B. s.
Airi'-penny , arle-penny , arles , s., scho., handgeld.
haar scheelt altijd iets.
Ai1'rnent , s., ziekte , ongesteldheid , ongemak.
Airn', s., scho., ijzer.
Aim , v. t„ mikken , te kennen geven (van bedoeling , ens.); Airn', v. t., scho., pletten (van linnen).
doelen, bedoelen; pogen; - t, gissen, SR. ; m. 't. v. at ; bijv. Afr'oe , s., scho., achterkleinkind,
he aimed at my destruction, hij bedoelde mijn ondergang, Air'.pipe, s., luchtpijp.
hij had mijn ondergang op 't oog ; -, aanleggen; bijv. - a Air'•plant , s., luchtplant .
Air'-pof-tee, s., luchtweger.
musket , een geweer aanleggen.
Aim , s., 't mikken (niet schietgeweer , lans, enz.) ; -, mik- Air'•pump , s., luchtpomp.
punt , doel , doelwit , punt (waarnaar men schiet) ; -, oog Air' -sa -FS , s., luchtzakken (bij vogels).
take one's - well , wel mik -merk;,ijz nope; Air'-shaft , s., luchtbuis , luchtpijp (in een mijn).
aanleggen ; you have no other -, gij hebt geen ander-ken, Air'.sla-ek'ed , a., door de lucht verslapt.
oogmerk ; miss one's -, mislukken ; your - was at me , gij Air'-stirring , a., in beweging brenging van de lucht.
hadt 't op mij gemnuni ; he is quite out of his -, hij is Airt', s., scho., kunst.
geheel van zijn stuk af ; -1, gissing , vermoeden , sr.; vi- Airt', s., scho.; besturen , rigten.

AIR.

ALD.

Mr'•thread , 3., spinneweb
A1ar'4hreat sing , a., lucht bedreigend ; hoog , verheven ,
trotsch.
Alr'-tight , a., luchtdigt.
Air'-trap , s., rooster, luchter (boven rioolen , waterloopen,
om de slechte dampen te laten ontsnappen).
Air'•up , adv., scho., vroeg op.
Air'-vessel , s., luchtvat (van planten).
Ai r'y , a., luchtig , uit lucht bestaande ; ligt , dun ; windrig , ijdel , beuzelachtig , nietig; -, vrolijk , luchtig , levendig.
Airy , a'erte , s., arendsnest , valkennest (jagersterm).
Airy-light , a., ligt als lucht.
Ats'Ie , alle , ' s., vleugel , wandeling, gang in een kerk.
Aisne, a., gevleugeld (wapenkunde).
Aisled',. a., van vleugels voorzien.
£is'ler , estler , s., scho., gehouwen steen.
Alt', s., •eilandje, griend (in een rivier).
Alten , a., scho., haverig.
*item , red alten , s., scho , reus.
*5th , s., scho., eed.
Alther , conj., pron., adv., scho., of , een van beide , ieder.

krijgskreten aanheffen , geraas maken ; onverwachts schrik
aanjagen, ontroeren.
Alarm'-bell , s., alarmklok.
Alarm'-clock , 3., klok met een wekker.
Alarmed , pp., ontroerd , enz.
Alarming , ppr., ontroerende , waarschuwende , enz.
Alarming , a., ontrustend , ontroerend , onrustwekkend , enz.
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Altheraus , adv., scho., even zoo weinig.
Alts , s., scho., haver.

Alver , s., scho.,

oud paard.

Aizle , s., scho., vonk , kool vuur.
Ajar', ode., op een kier.
Mee, ode., scho., naar of op een zijde.
AJ'$tage , ad'3 utage , s., spuit van een fontein.
Ake , s., pijn, sniert ; head -, hoofdpijn ; tooth -,

tandpijn ; belly -, buikpijn.
pijnlijk zijn , zeer doen ; my head aker , ik heb
pijn in 't hoofd.
Aker'-staff, s., werktuig om 't ijzer van den ploeg schoon
te maken.
Akin', s., bloedverwantschap, verwant.
Aking , s., ppr., pijn , zeer, zeer doende ; to have an - tooth
at one, iemand gaarne te lijf willen, iets tegen iemand
hebben.

Ake , v. i.,

*kwart , awkwart , slake , alakanee , a., scho., onbe-

houwen , verlegen ; -, interj., scho., ach ! eilaas!

AI'abaster , 3., albaster ; -t, vaas.
Al tabaster , a., van aibaster , albaster.
Alabas'trian , van albaster gemaakt.

Alabas'trite , s., albasten vaas (bij de ouden).

Ala-ek , interj., eilaas ! helaas!
Ala skaday , interj., 0 WOO!
Ala-e'rious , a., vrolijk , blijmoedig.
AIa-e'riously t, ode., vrolijk, blijmoedig.
Ala-e'riousness t, s., levendigheid, wakkerheid.
Ala$ ►rity , s., gezwindheid, vrolijkheid.
Alamodal'ity 1, s., overeenkomstig den bestaanden smaak.

Alamode', ado., naar den smaak.
Alamode', s., een soort van zijde voor kappen, sluijers, enz.
Alamort' ) , a., bedrukt , somber , treurig, sx.
Al 'an , s., windhond.
Aland', ode., te land , op land , an.
Alane , ede., scho., alleen.
Alang , sclio., zie .long.
Alan'tem , alan'tuin ), adv., op een afstand,
A'lar , a., behoorende bij , vleugels hebbende.
Alarm', s., kreet om tegen gevaar te waarschuwen ;

Alarmingly , ode., onrnstwekkend.
Alarm'lst , s., alarmmaker.
Alarm'-post, s., alarmpost.
Alarm'-watch , s., horologie met een wekker.
Alar'um T, s., zie Alarm.
Al'ary , a., vleugelachtig.
Alas', interj., eilaas ! helaas!
Alate' t, ode., onlangs.
A'late, a'lated , a., gevleugeld.
Alb , s., wit linnen tunika onder den rok van een

turksche munt.

AI'batross , s., albatros.
Albeit , conj., schoon , in weêrwil van , al
Al'belen , s., een soort van forel, voorn.
Alber'ge , s., een soort van vroege perzik.
Albes'cent , a.,

priester,

is 't, ofschoon.

wit, witachtig wordende.

Al'bl core , s., zeevisch , die veel van een tonijn heeft.
Albltiea'tion t, s., witmaking, en.; -, witgloeijing.
Albina'glum , s., vreemdelingsgeregt.
A5'bion , s., Albion (oude naam van Engeland) ; - metal,

vertind lood.

Albo'ra , s., soort van jeuk , schurft , melaatschheid.
Albugin'eous, a., behoorende bij , gelijkende aan 't wit

van 't oog , ei ; - humour , 't waterachtig vocht van 't

Albu'g , s., witte star in 't oog ; een ziekte van 't oog.
Al'buns , 8., stamboek , gedenkboek , vriendenrol , boek,

waarin vreemdelingen , die een paleis enz. bezigtigen , hun
naam schrijven.
Albumen , s., eiwit.
Albu'minous , a., eiwitachtig.
Alburn'um , s., spint (van hout) ; in Amerika Sap-wood.
Alburn'us , s., blei.
Al eade', zie .d lcaid.
Al said', s., gouverneur (in Spanje en Portugal) ; overheids-

persoon (in Portugal) , gevangenbewaarder (Spanje).

Alee'do , s., ijsvogel.
Al-eha'hil , 3., rozemarijn.
Al ehem'ie , al-ehem'i-eal , a., 'tgeen op alchemie

king heeft.

betrek-

Al-ehem'ically , ode., op een alchemische wijs.
Al'-ehemist , s., alchemist.
Alchesnlst'i-e , ai -ehemist'l sal , a., alchemistiesch.
Al'.ehemy , s., alchemie.
Al'-eo , s., mexicaansche hond.
Al'-Bohol , s., alkohol.
Al-eohol't e , a., alkoholiesch.
Al-eoheliza'tion , s., 't uithalen van alkohol , overhaling

tot alkohol.

Al'eoholize , V. t., ='t fijnste uit vochten halen.
Al-cohol'meter , s., alkoholmeter.
AI'rove , alcove', s., alkoof ; schuilplaats in een bosch ,

koepel in een tuin.
Al'cyon ,, s., soort van ijsvogel.
wapen Al 'der , s., els , elzenboom ; - bed , elzenboseh.
krijgskreet , wapengeschrei , ontsteltenis ; wekker,-kret; AI'der t, s., al ; - first t, allereerst ; - best t , allerbest;
elk voorwerp om iemand uit den slaap te wekken ; -, uit
-tiefest , allerliefst.
-dagin(e Alder-hive'est , alder-lief lest , a., meest-beminde , su.
schermkunst).
Alarm', V. t., te wapen roepen, waarschuwen voor gevaar, Al'derman t, oudste, meerdere , titel voor prinsen , her-

ALI.

ALD.
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togen , graven, senatoren , bisschoppen ; -, overheid , ma- Alglf 'i e , a., koude voortbrengend.
Al'gor , s., groote koude, g.
gistraat , wjjkmeeeter , alderman ; -) , gebraden kalkoen.
Algose' t, a., buitengewoon koud.
Alderman'ity t, s., aldermanschap.
A1'gous , a., tot zeewier behoorende , overvloed van zeeAI'derman•like , a., aldermanachtig.
wier.
Alderman Lush'ington , s., zie Lush.
Algorithm , al'gori-s m , s., oefening der rekenkunde,
Al'dermanly , a., als een alderman.
rekenkunde (in de 5 regelen).
A1'dern , a., van elzenhout.
Alguazil', s., konstabel.
Alder-tree , s., elzenboom , eis.
Alias , adv., s., anders , anders genaamd ; een ander , r.
Ald'gate ) , s., zwendelwissel.
Alibi , s., elders, op een andere plaats, r.
Ale , s., eel , ail.
A1'ible i , a., voedzaam.
Ale'.bench , s., bank voor een eelhuis.
Ale.'.berry , s., drank , van bier met specerijen , suiker en A1'idade , s., wijzer, naald, graadwijzer.
AI'teny , a., vreemd , buitenlandsch ; vervreemd , niet ver
geweekt brood gekookt.
-bonde,warsch.
Ale'.brewer , s., eelbrouwer.
Alien
, s., vreemdeling , genaturaliseerd vreemdeling.
Ale'•-Bonner t, ijker , keurder , opziener der maten , gewigAlienability , s., vervreemdbaarheid.
ten en hoedanigheid van 't bier , brood , enz.
Al'lenable , a., vervreemdbaar.
AIe'•eost , s., vrouwenmunt (botanie).
Al'lenage , s., toestand van vervreemdbaarheid.
Ale'dra'per ) , s., bierhuishouder.
Alienate , alien
V. t., overdragen (aanspraken , eigen
Ale'draper , s., zie 141e-housekeeper.
vervreemden, verwijderen; bijv. -- the-domnie,rgt);
Ale'fed , a., met eel gevoed.
minds, afections, gemoederen van elkander verwijderen,
A1'egar , s., zure eel , bierazijn.
toegenegenheid verwijderen , aftrekken ; (m. 't V. frans).
Ale-hoof, s., eiloof, aardveil , klim.
Ale'-house , s., bierhuis , waar in 't klein verkocht wordt. AI'tenate , a., vervreeemd ; verwijderd ; vreemd.
AI'ienate t, s., vreemdeling, zie .Alien.
Ale'.house•keeper , s., bierkroeghouder.
Alienated , pp., vervreemd, verwijderd , overgedragen.
Ale'.knight 4, s., drinl enbroêr , Cu.
A1'ienating , ppr., vervreemdende , verwijderende , overdraAlep'idote , a., zonder schubben , schubbenloos.
gende.
Alep'tdote , s., viseh zonder schubben.
Aliena'tlon , s., overdragt, wettige overdragt van eigen
Ate'.shot , s., bierrekening.
een ander ; toestand van vervreemding ; vervreem--donip
de
verkoopers
van
bier
in
Alc'.silver , s., belasting (voor
ding ; zinneloosheid , zinsverbijstering.
Londen).
Alienator
, s., overdrager.
,
cu.
Ale'-stake , s., uithangbord (voor een bierhuis)
Ale'.taster t, s., beambte , keurmeester van eel bier , en Allene', v. t., overdragen (van aanspraken , eigendommen) ,
verkoopes ; vervreemden ; af keerig , onverschillig maken.
brood.
Al ienee', s., degeen , aan wiep iets is overgedragen.
Ale'vat , s., eelvat.
A1'teni-gym , s., zie Alienage.
A'lew,, alew' t, s., gejuich.
Al'ien's duty , petty customs , navigation duties , S.,
Ale'.washed , a., in eel gedoopt.
belasting , die betaald wordt van visch, welke niet in en-Ale'.wlfe, s., bierkroeghoudster.
gelsche schepen is gevangen.
Alewife, aloof, s., amerikaansche viseb (overeenkomende
Alife', ode., bij mijn leven , sx.
met onzen haring).
Alif'erous , a_, gevleugeld , gevlerkt.
Aleetorom'aehy , s., hanengevecht.
Ale e'tryomancy , s., kunst om gebeurtenissen door mid- Al'iform , a., vleugelvormig.
Alig'erous , a., gevleugeld.
del van een haan te voorspellen,
Aligge , zie -4legge.
Alec', adv., aan lij , z.
Alight', v. i., afklimmen, afstijgen (van een paard,. dier,
Al'eger t, a., vrolijk , levendig.
enz.) -, zich ergens op nehr zetten (van een vogel) ; -, valAlegge', v. t., verligten, verminderen, verzachten.
len , ne@rdalen en neêrzetten ; (m. 't v. from).
Alemb'dar, s., standaarddrager (in Turkije).
Align', V. t., linie vormen.
Alem'bi e , s., distilleerglas , distilleerpijp , ketel.
Alike', a., overeenkomstig, gelijkend.
Alength', ads., in volle lengte , langs , cH.
Alert', a., waakzaam, vlug, wakker ; upon the -, op wacht, Alike', adv., gelijk, op gelijke wijs, eveneens.
Aitke'.minded, a., eenstemmigheid.
op de hoede.
Aliment , s., voedsel.
Alertness , s., vlugheid ; waakzaamheid , enz., A.
Aliment'al , a., voedend.
Alexander , s., alexander (plant).
Aliment'ally , adv., voedend.
Alexander-*. foot , s., alexandersvoet (plant).
Aliinent'ariness , s., voedzaamheid.
Alexandrian , alexan'drine , s., vers van 12 regels.
Alexipharm, Le , alexipharm'i-cal , a., giftverdrijvend, Alinient'ary , a., voedend.
Altrnenta'tion, s., voeding, onderhouding; verzadigde toezweetverwekkend.
stand.
Alexipharm'i c , s., giftverdrijvend geneesmiddel , zweetmidAlimo'nious, a., voedend, onderhoudend.
del, tegengift.
Al'linony, s., onderhoud, dat een man moet geven aan
Afga , s., zeewier.
de vrouw , waarvan hij bij de wet gescheiden is.
Al'gates t, adv., op elke voorwaarde, wijs.
Al' aped , a., snelvoetig , vlug ter been ; -, met pooten als
A1'gebra , s., algebra , stelkunde.
een vledermuis.
Algebraic , algebra's Bal , a., algebraïesch , stelkundig.
A1'iquant , a., onevenredig (van een getal , dat bij verdeeAlgebraist , s., algebraist.
ling altijd iets overlaat), niet opgaande, ongelijk.
A1'gebraize, V. t., algebraïesch werken.
Aliquot • a., evenredig (van een getal , dat bij verdeeling
Al'gld t, a., koud, kil , bevroren.
niets overlaat), opgaande, gelijk,
Algid'ity , al'gidness , s., kilheid, koudheid.
-

,

;
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A11•adinir'ing , a., geheel bewonderend, sie.
Al'itare, a'liture t, s., voedsel.
A11.advis'ed , a., door allen aangeraden.
Alive', a., levend, vrolijk, dartel, opgeruimd ; he fields All.approv'ed , a., door allen goedgekeurd, MF,
io no man -, hij doet voor niemand onder.
All•aton'ing , a., voor allen verzoenend , nn.
Aliz'arine , s., kleur , die van meekrap wordt verkregen.
Ail'bear'ing • a., alles voortbrengend.
Ali'zees , s., vaste , passaatwinden.
All.beau'teous , a., volkomen schoon, a'.
Al'kahest , s., algemeene ontbinding , chem.
All•behold'ing , a., alles aanschouwend.
A1'ka11, s., glaskruid ; zout , dat uit de delfstoffen wordt Ali.blast'sng , a., alverwoestend, alvernielend.
bereid ; stof , the , met zuurvocht vermengd , gisting, broei All-blaze , warmhouder, toestel om eten te warmen.
-jing All-boun'teous, a., volmaakt goed, oneindig goed.
veroorzaakt.
Al'kaliaflble , a., 'tgeen in alkali kan veranderd worden. All.boun'tiful , a., zie ..dll-bounteous.
Al'kallfed , pp., in alkali veranderd.
Ali.chang'íng, a., steeds veranderend , sit.
AI'kalify,, V. t., in alkali veranderen.
All•cheer'ing , a., alvervrolijkend.
Al'kalify, V. i., alkali worden.
All•eommand'ing, a., albesturend, alregeerend, BAL.
Alkaltg'enous , a., alkali voortbrengend.
A11..eomply'ing , a., albewilligend.
Allkalim'eter , s., instrument om de kracht van alkali te All. Bompo -o-'ing , a., albevredigend.
meten.
All.-eornpreben'sive , a., albevattend.
Alkaline , a., alkaliachtig.
All. eonceal'ing , a., alverbergend.
AI'kalizate t, V. t., tot alkali maken.
A11.-eon'quering , a., aloverwinnend.
A,lkallza'tion , s., alkali natie.
All.-eon'scious, a., albewust, alwetend; -, vast overtuigd.
Alkalize , V. t., alkali maken.
All.-eonstrain'ing , a., albedwingend, albeteugelend , M. D,
Alkaners , s., vischlijm.
All•-eonsum'ing , a., alverterend.
Al'kanet , s,, plant , the een harde roode verfstof levert; All..eontroll'ing , (t., albedwingend, albeheerschend,
AIl.dar'ing , a., aldurvend, B. J.
-, spaansche ossetong.
Alkeken'gi , s., jodenkers , kriek over zee , g.
All.design'ing , a., alontwerpend.
Alkerm'e :s., s., alkerm.es (hartversterkende stroop van schar All.destroy'ing , a., alvernielend.
-lakenbzié, A1l.dev'astating , a., alverspillend, alverkwistend.
suiker , kaneel , enz.)
All.devour'ing, a., alverslindend.
Mi * a., allen, iedereen.
All , adv., geheel , volkomen.
All.dim'ming , a., alverduisterend.
All , s., alles, 't geheel ; at -, in 't geheel ; bijv. he has no All.dire-et'ing , a., albesturend.
ambition at -, hij heeft in 't geheel geen eerzucht , hij is All.dl-s.cern'ing , a., al onderscheidend.
volstrekt niet eerzuchtig ; - and some , allen te zaám ge- A11•dis.eov'ering , a., alontdekkend , alonthullend, ME.
nomen ; - hands high , - hands hog , alle hens (al 't volk) All.disgra'ced , a., geheel , volkomen onteerd, gesehand-

A1'ish , eelachtig.

boven , z.; - in the wind • alles in den wind , den wind
tegen hebben, z.; - lui, loef wat ge kunt, z.; - trim sharp,
al de zeilen , alles bij den wind zetten, z.; - rowed off,
geroeid ! waarschuwing om niet meer te roeijen, z.; his is at stake, zijn geheel doen, al wat hij heeft, hangt
daarvan af , is in de waagschaal , in gevaar ; after -, alles wel beschouwd; the latter end of -, 't einde; - the
world, de geheele wereld; he is undone to - intents and
purposes, hij is in alle opzigten (geheel en al) bedorven;
for good and -, eens en vooral for - we know, dat weten
wij niet, dat kan men niet weten ; I wou'd not do it for
- the world , ik zou 't om den dood niet doen ; 't is just
for - the world, as if she ..., 't is eveneens alsof zij ...;
when I was busiest of -, toen ik 't het drukst had , toen
ik de grootste drukte had ; 't is not - a case , 't is 'tzelfde
niet ; to be - in - with one , iemands vertrouweling (in
zijn doen en laten) zijn ; go upon - four , op handen en
voeten gaan ; 't is - one to me, 't is mij onverschillig, 't is
-mij om 't even; read a book - over, een boek geheel
doorlezen; not at -, in 't, geheel niet; you understand not
one word at -, gij verstaat geen enkel woord ; by - means,
vooral ; - of a sudden , eensklaps , oogenblikkelijk ; he is
asdanted of nothing at -, hij is nergens beschaamd over ; nowhere at -, nergens ; there is no doubt at - made of it ,
er wordt niet in 't minst aan getwijfeld ; - the better,
des te beter ; after -, alles wel beschouwd ; - along , de
geheele tijd , op den duur , onophoudelijk ; she was eyes,
zij maakte groote oogen.
A11.aban'doned , a., door allen verlaten.
A1i•abhor'red , a., doof allen verfoeid, sic.
Ail.absorb'ing , a., alles verslindend.
A11-a-e-eo.n'plished , a., geheel voltooid ; his education is -,
zijn opvoeding is voltooid, zijn opvoeding is buitengewoon goed,
,

;

vlekt, sir.

All•dispens'ing, a., alkwijtscheldend, M.
All-divine', a., buitengewoon uitmuntend, zeer volkomen,
All.divin'ing , a., alvoorspellend.
All-dreaded , a., door allen gevreesd , sic.
A11.eff-ca'elous , a., alvermogend.
All•ef/i'elent , a., volmaakt , onbegrensd vermogend.
A11.el'oquent • a., in de hoogste mate welsprekend,
All-embracing, a., alomvattend, CR.
All.end'ing , a., albeëindigend , sir.
All.enlight'ening , a., alverlichtend.
All.enra`g'ed , a., uitermate woedend, iL.
A11-essential , a., geheel wezenlijk , volstrekt noodzakelijk.
A11.eam'ing , a., in alle rigtingen vlammend.
All.fool-s-'day , s., eerste April.
All-fours. , s., kaartspel bij 't gemeen (uit vier kansen
bestaande, als: hoog, laag, JACK (jantje), wild).
All•gl v'er , s., Algever , lei.
All.glo'rlous, a., al- doorluchtig, alroemrijk.
Allgood', a., volmaakt goed, na..
All-good', a., veldspinazie (plant).
All.gra'cious , a., volmaakt bevallig.
All•guld'ing , a., albegenadigend.
All-hail', interj., gezondheid ! daar ga je !
All-hall', V. t., feestelijk begroeten.
All.hal'low, s., allerheiligen.
All.halhow*, s,, allerheiligen.
All.hal'iow.tide , s., allerheiligentijd.
All•hap'py , a., volmaakt gelukkig.
All-heal', clowns allheal , s., geneesmiddel voor alle

kwalen.

All.heal'ing , a., alheelend.
All•help'ing , a., alhelpend.

ALL.

ALL.
All.hld'Ing , a., alverbergend , sii.
All.ho'ly , a., volmaakt, volkomen heilig.
All-honoured , a., door allen geëerd, sH.
AII-hurting , a., alkwetsend, albezeerend, sH.
All-I'dollzing, a., alaanbiddend.
A11-illuminating , a., alles navolgend , ME.
A1I•impor'tant , a., allergewigtigst.
AH-Impressive , a., indrukmakendst.
All-interesting , . a., allerbelangrijkst.
A11.Inter'preting, a., alverklarend, M.
A11.,á udg'ing , a., albeslissend, albeoordeelend , RE.
Ali.J ust', a., volmaakt regtvaardig , allerregtvaardigst.
Ail.kind', a., volkomen , volmaakt vriendelijk, weldadig.
A11•know'ing , a., alwetend.
All-II'censed , a., algeregtigd.
All-lov'Ing, a., albeminnend, MR.
All.mak'ing, a., alscheppend, alles voortbrengend, DR.
All-maturing , a., alles rijpend, DR.
All.mer'ciful, a., albarmhartig, algenadig.
A11-murdering, a., aldoodend.
All my eye) , s., verdichtsel , voorwendsel, bedrog.
All nations) , s., allegaartje , droes (een mengsel van alle

dranken , in een drankwinkel).

All-night, s., nachtlicht.
Alt-obedient, a., geheel gehoorzaamd , CR.
A11•obey'ing, a., allen gehoorzamende.
A11.obliv'Ious, a., geheele vergetelheid veroorzakende, sH.
All.obs-eur'ing, a., alverduisterend.
Ail-patient, a., alverdurend, allijdend.
All-penetrating , a., aldoordringend.
AIl-per'fe-et, a., alvolmaakt.
AII-per'fe-etness, s., volmaakt van 't geheel, geheele vol
-making,
ME.
All-piercing , aldoordringend.
All-potent, a., almagtig, sir.
AlI-powerful , a., almagtig.
All-prat-s-'ed , a., door allen geprezen, sH.
All-pre *ent , a., alomtegenwoordig.
All-prote-et'Ing , a., albeschermend.
All-righteous , s., Regtvaardige, God.
All - rul'Ing , a., albesturend.
All-saga'clqus, a., allerscherpzinnigst.
All-saints'day, s., allerheiligen.
All-saluts-wort, s,, St. Janskruid.
All-san-e'tifying, a., alles heiligend.
All-saving , a., alles reddend.
All-searching, a., alnavorschend.
All-seed , s., melde.
All-see'ing, a., alziend, DR.
All-seer', s., alziener, Sir.
All-shaking, a., alschuddend, alles schokkend.
All-shrouding, a., albedekkend.
All-shunned, a., alontwijkend, alontvliedend.
A11-soul-s-'-day, s., allerzielen,
All'-spice, s., spaansche peper, kruidnagel.
Allspice-tree , s., spaansche peper plant.
All-sufficiency, s., volkomene, oneindige bekwaamheid.
All-sufficient , a., alvoldoend, oneindig bekwaam.
All-sufi'cient, s., Alvoldoend Wezen, God.
All-surrounding , a., alomvattend.
AII-sustaining, a., alondersteunend.
A11-telling , a., alvertellend.
IJl- triumphing, a., aloverwinnend, alzegepralend, a. J
All-watcb'ed , a., geheel bewaakt, sH.
All-wi-*e, a., alwijs, oneindig wijs.
d►ll-witted , a., door en doer vernuftig, B. J.
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All-worshipped , a., door allen aangebeden, geëerbiedigd.
All-wor'thy , a., oneindig waardig, allerwaardigst.
Allamort', zie -llamort.
Al'latrate , V. t., blaffen (als een hond).
Allay', V. t. t, mengen, verminderen, op een gehalte bren-

gen (van metalen) ; -, verzachten, verligten, verminderen,
temperen (van smart, pijn, hartstogten).
1, menging, gehalte, allooi; -, 't verzachtende,
verminderende (van pijn, enz.).
Allayed , pp., verzacht, verminderd, gesust, enz.
Allay'er , s., verzachter, menger, enz.
Allay'ing, ppr., verzachtende, verminderende, sussende, enz.
Allay 'inent , s., 't sussen, verzachten; toestand van rust
na verstoring; -, gemak, sH.
Alle-et' -f', lokken, verleiden.
Alle-eta'tion ' , s., lokaas.
Alle-et'ive t, a., lokkend, cH.
Alle-ct'lve t , s., lokaas.
Allay', S.

Alledge', zie .allege.
Allegation, s., aanhangsel,

schuldiging.

voorwendsel, voorgeving, ont-

v. t., bijbrengen (van betoogen, verschooning, enz,);
- , bevestigen, DR.
Allege'able f , a., bijbrengbaar, 'tgeen tot bewijs kan • mag
aangehaald of bijgebragt worden.
Alleged, pp., a., bevestigd, bijgebragt, zoogenaamd.
Allege',

Alleg'er , 8., betooger.
Alleging, ppr., betoogende, verklarende, bevestigende.
Allegiance, s., houw en trouw, the een onderdaan aan
zijn opperhoofd verschuldigd is.
Alle'glant t, a., loyaal, getrouw, sH.
Allegor'i-e, allegori-e'al, a., figuurlijk, *verbloemd, leen -

spreukig.

Allegor'I-eally, adv., op een figuurlijke wijs.
Aliegor'i-ealness , s., zinnebeeldigheid, figuurlijkheid.
Al'legorist, s., allegorist, iemand, die van zinnebeeldige

voorstellingen gebruik maakt.
V. t., zinnebeeldg, figuurlijk, verbloemd voorstellen , spreken, uitleggen ; in figuurlijken, verbloemden
zin opvatten.
AI'legorized, pp., zinnebeeldig, figuurlijk, verbloemd voor
gesproken, uitgelegd; in figuurlijken , verbloemden-gestld,
zin opgevat.
Al'legorizer , s., iemand, die figuurlijk, enz. voorstelt, iets
zinnebeeldig maakt.
Allegorizing, ppr., zinnebeeldig , figuurlijk , verbloemd
voorstellende, sprekende, uitleggende; in figuurlijken, ver
-bloemdn
zin opvattende.
Al'legory, s., figuurlijke zin, figuurlijk gesprek, verbloemde ,
spreekwijs.
Alle'gramente , a., lustig, vrolijk.
Allegretto, adv., zeer vrolijk, zeer snel.
Alle'gro , a,, vrolijk, opgeruimd, ai.
Allegorize,

Allel'u.ah, s., hallelujah.
Alle'manni-e , a,, allemanniesch.
Allen'arly, adv., scho. alleen, uitsluitend.
Allen'erly , adv. scho., alleen, uitsluitend.
Alle'rion , s., arend zonder bek of pooten ,

vleugels (wapenkunde).

Alleud', s., leen.
Alleveur' , s., kleine zweedsche munt.
Alle'vlate, V. t., § verligten, ontheffen,

met uitgespreide.

lenigen; bijv. - sorro-w , smart , verdriet , leed verligten ; - + , verzachten,
l)ijv. - a charge, een beschuldiging verzachten.
Alleviated, pp., ligter gemaakt, verligt, ontheven, gele-

nigd, enz,

ALL..
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ALL.

Alle'vlating , ppr. a., verligtend , ontheffend , lenigend,
gemakkelijker gemaakt, enz.
Alleviation , s., verligting, ontheffing, leniging.
Alleviative t , s., 'tgeen verligt, ontheft, lenigt, gemak
maakt, verzacht.
-kelij
AI'ley, s., laan (in een tuin, enz.), steegje, naauw straatje,
-,
zijstraatje, gang, gangje; turn again steegje of laantje,
dat dood loopt.
Allia'ceous , a., knoflookachtig.
Alliance, s., vermaagschapping (door huwelijk); bondgenootschap (door verdrag), verbond tusschen twee of meer
natiën; vereeniging, verbindtenis; verbondene lieden, partijen.

Allowable, a., vergunbaar, geoorloofd, enz.
Allow'ableness , 3., vergunbaarheid, wettigheid
Allow'abl y , ede., wettiglijk , enz.
Allowance, s., 't vergunnen, goedkeuren,

, goed

-keuring.

verleenen, toeslaan; -, verlof, toelating, goedkeuring, sanctie; erken
vergunning, toegeving; -, toegevendheid, involging;-nig,
-, korting (handelsterm); -, gevestigd karakter, reputatie , sri.; there must be some grains of -, er moet eenige
inschikkelijkheid gebruikt worden; men moet iets toegeven;
- of powder, lading kruid, z.; half -, halve lading (van
geschut, enz.), z.; make - for drift, aanteekening van de
wraak houden, z.; dayly -, dagelijksch rantsoen, z.
Al11'ant, 8., zie Ally.
Alli "ciency + , s., aantrekkingsvermogen ; aantrekkings- Allowance, V. t., op rantsoen stellen, inkrimpen.
Allowed, pp., toegestaan, veroorloofd, goedgekeurd, gekracht, magnetisme.
kort, erkend, enz.
, s., 'tgeen aantrekt.
Alli'lcient
Allow'er, s., veroorloover, vergunner, enz.
AIII'ed , pp., verbonden door huwelijk, verdrag , enz.
ppr., toestaande, veroorloovende, goedkeurende,
Allowing,
zamenbinden,
vereenigen.
A1'ilgate, V. t.,
kortende, erkennende, enz.
Al'ligating , pr., te zamen bindende , vereenigende.
s., 't zamenbinden; -, regel in de reken• Alloy', V. t., zie Allay (v. t.)
Alliga'tion
kunst om den prijs of de waarde van gecombineerde arti- Alloy', s., zie Allay, s.
Alloy'age, 't vermengen van metalen, vermenging vankelen van verschillende waarde te vinden.
Ai'llgator, s., amerikaansche krokodil, kaaiman, alligator. 1 metalen.
Alloyed , pp., vermengd, tot zuiverheid gebragt, verminAlligator-pear , s., west-indische vrucht.
derd in waarde (van 't gehalte der metalen door ver.
Aliig'ature , s., zie Ligature.
menging).
Al'lioth , s., een ster in den staart van den grooten beer.
Alloying, ppr., vermengende, verminderende.
Alliot'i-es , s , bloedzuiverende geneesmiddelen.
Alle
, s., vermogen.
Alli*'ion , s., 't slaan , verbrijzelen van twee dingen
Alfapica, zie dll'.spice.
tegen elkander.
Allubes'cency t, s., gewilligheid, genoegen, vergenoegdAllltera'tion f, s., letterspeling.
heid, voldoening.
Allo.a'tion , s., 't plaatsen van een ding bij een ander;
-, 't toelaten , goedkeuren van een artikel, enz. in een Allude', v. i., ergens op zinspelen, doelen, zien.
Alluded,
pp., ergens op gezinspeeld, enz.
rekening, tegoedschrijving, aanwijzing tot betaling.
Allo-ea'tur , 3., een certificaat van goedkeuring van kosten All ud'ing , to , ppr., zinspeling op , zinspelende op.
Al'luminate, V. a., met kleuren afzetten (als: landkaarten,
door den bevoegden beambte.
platen).
Al'lochrotte, s., een soort van granaatsteen (in NoorweAll u'minor , s., iemand, die op papier, perkament kleurt of
gen gevonden).
schildert, waarbij hij de letters en figuren opsiert, zie Limner.
Allo eu'tton , s., 't aanspreken; - , aanspraak , plegtig
Allu'minous, a., aluinachtig.
adres , AD.
Allo'dial , a., onafhankelijk, onleenroerig, vrij , onbelast Allure', V. t., lokken, aanlokken, verleiden.
Allure' t, s., zie Lure.
(van land).
Allured, pp., in verzoeking gebragt, gelokt, uitgenoodigd,
Allo'dian : , a., zie .d llodial.
aangezocht.
A1lo'dium, s., vrij land, land, dat 't onbelast en onbeAllurement, s., aanlokking, lokaas, verlokking, aanvecheigenaar
van
den
is
;
land,
waarvan
geen
zwaard eigendom
ting, verleiding.
huur , tins, enz. betaald wordt.
Allur'er , s., aanlokker, bekoorder.
Allom', s., aluin.
Allonge', s., stoot met een zwaard, arm, uitval (schermkunst). Alluring, ppr., lokkend, aanlokkend, verleidend; - a,
uitnoodigend, verlokkend.
Allong'shore•boys ) , s., landrotten, z.
Alluringly , acte., verlokkender wijs.
Alloo', v. t. i., zie Halloo.
Allur'ingness, s., verleidelijkheid, verlokkelijkheid.
AI'loquy -t, s., 't spreken tot iemand.
Allot', V. t., verdeelen (bij loting), toedeelen, toewijzen; - Allu'-lion, s., zinspeling, wenk, bewering.
Allusive, a., zinspelend.
in kaveling verdeelen.
Allusively , adv., zinspelenderwijs.
Allotment, s., verdeeling, toewijzing, kaveling, deel.
Allusiveness :j::, s., zinspelendheid.
Allo'trla, s., vreemde zaken.
Allotted , pp., verdeeld , toegedeeld , toegewezen , in kave- Allu'sory , a., zie Ailusire.
Alluvia, s., eilandjes, die door aanslibbing in een rivier
lingen verdeeld.
ontstaan.
Allot'tery t, s., i. p. V. allotment', sx.
Allotting, ppr., verdeelende, toedeelende, toewijzende, enz. Allu'vlal, a., aangespoeld, achtergelaten, aangeslibd.
Allow', v. t., toeslaan, verleenen; bijv. - a support , on- Allu'vlon • s•, aanspoeling, aanwas (van land).
derstand verleenen, overgeven; -, toelaten, dulden, erken- Allu'vious :1::, a., zie Alluvial.
nen; -, goedkeuren, regtvaardigen, sanctionneren; -, ver Allu'vlum , s., aanspoeling, 't aangespoelde land, aanwinst
korting verleenen (voor schade, enz.); -, ver--schafen;, van land.
gunnen, verlof geven; bijv. he allowed his servant to go Aily', v. a., vermaagschappen, verbinden, vereenigen, beabroad, hij vergunde, gaf verlof aan zijn bediende om uit trekking vormen door vriendschap. (Dit woord wordt doorte gaan; -, ruimen (van den wind), gissen, z,; - the lee- gaande in den passiven vorm gebruikt; bijv. families are
allied by blood , familiën zijn door bloed aan elkander verf
way , 't afdrijven van het schip , de wraak gissen, z.
;

f,

ALT.

ALL.

niaagschapt, of in den weêrkeerigen vorm; bijv. Princes themselves to powerful states, vorsten vereenigen zich met
magtige staten) ; (m. 't v. with).

bondgenoot, prins of staat door verdrag, enz. aan
een ander verbonden ; -, bloedverwant (door huwelijk).
Allying , ppr., door huwelijk, verdrag vereenigende.
AI 'madle, s., kano van boombast (Afrika); groote boot
Aliy', s.,
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wal, z.; sail - the coast, langs de kust zeilen, varen, z.;
- side, naast elkander, z.; come - side, op zijde komen
(met een sloep), z.; heel -, overhellen bij 't zeilen, z.;
lying -, krengen, op zijde hellen; strake raw -, hard roei jen, met lange slagen roeijen, z.; he strokes -, hij doet
lange slagen bij 't roeijen, z.; stretch a rope -, een touw

rekken, uitrekken, z.; come - with anp one, niet iemand
meegaan; all -, doorgaande, van 't begin tot 't einde.
s., boek, verzameling van problemas in astro- Alongst ' t, ede., langs, ter zijde heen.
nomie en geometrie.
Aloof ', adv., op korten afstand; stand -, van verre staan,
op een afstand houden ; keep -, boven den wind houden ,
Alma'gra, s., roode oker.
AI'mana , , s., almanak.
opzeilen, z.
Al'mana-e.mak'er , s., almanakmaker.
Aloofness , s., 't op een afstand houden.
Al'mandine , s., een soort robijn.
Al'opecy , s., ziekte , die 't haar doet uitvallen.
Al 'me, al'mal , s., zang- en danseres (Egypte).
Alopeen', s., soort van bombazijn.
Alsulgat'ily , ode., met alvermogende magt.
Alou'clhi, s., hars van den witten kaneelboom.
Almightiness , s., almagt, oneindige, grenzelooze magt.
Aloud', adv., luide, luidkeels, overluid.
Almighty , a., almagtig, alvermogend.
Alow , adv. sclio., op 't vuur , brandend, in gloed.
Alow i , adv., omlaag, beneden.
Almigt'y, s., Almagtige.
Al 'mond , s., amandel; -, amandelen, g.; -, klier ; -, wijn Alpa -c 'a , s., peruaansch schaap; -, kleed van peruaansehe wol.
-mat(Porugl).
AI'mond-furnace, S. , smeltoven .
Alphabet, s., 't abc.
Al 'mond -OH , s., amandelolie.
Alphabet , V. t., alphabetiesch rangschikken; een ab boek
(Calcutta).

AI 'magest,

Almond-shaped , a., amandelvormig.
Almond-tree, s., amandelboom.
Almoner, s., aalmoezenier.

naaken.

A1'monry ,

Alphabeta'rian, s., leerling, die 't abc leert.
Alphabet'1 -e , alphabet ical, a., alphabetiesch rangschikken.
Alphabet'i -Qally, adv., op een alphabetische wijze.
Alphit'edon , s., beenbreuk (waarbij de beenderen vermor-

- undone, hij was er bijna onder, bijna in 't verderf.
Alin -s-', s. pl., aalmoes, liefdegift.

Alphit'omancy,

AI 'nage

, s., 't meten bij de el.
A1 'nager t, s., beambte, die goederen bij de el meet.
Al'night, s., koek van was niet een pit in 't midden.
Aloe, s., aloë; -, inboorling van een warm klimaat.

Al'tar, s., berg, altaar; -, kommunie tafel in de episkopaalsche kerk) ; - § , kerk.
Al'tar-cloth , s., altaarkleed.
Al'tar-fire , s., altaarvuur .

Al'oe*, s., aloësap, aloëbitter.
Aloe*-wood , s., aloëhout.
Aloet'l -e , aloet'i^eal , a., aloéachtig.
Aloet 'lc , s., geneesmiddel met aloë.
Aloft', adv., omhoog, in de lucht, hoog boven

Al'tar-piece, s., altaarstuk.
Al'tar-wl*e , adv., altaarsche wijs.
Al'tarage, s., voordeelen, die voor de priesters uit de offeranden voortvloeijen.
Al 'tarist t , s., priester , aan wien de voordeelen van de
offeranden kwamen ; kapelaan.
Altar-thane, s., zie Altarist.

s., aalmoezenierschap , aalmoezeniersverblijf,
plaats , waar aalmoezen uitgedeeld worden.
A1'most, adv., bijna, bijkans, voor 't meerendeel ; he was

seld worden), g.
s.,

profetie uit gerstenmeel.

Alphon 'sin , s., instrument om kogels uit een wonde te

Alm*'-basket , s,, aalmoesmand.
halen.
Alm-s-'-box, s., armbus .
AI'pien, s., septleva (in 't farospel).
Alin -- ' -chest, s., aalmoeskist.
^ Al 'pine , a., alpiesch; -, § hoog.
Alin -sr' - deed, s., liefdedaad.
Al'quifou, s., gloed, glans van 't lood.
Alan'-folk 1 , s., menschen, die van liefdegaven onder- Already , adv., reeds.
houden worden, bedeelden , huisarmen, huiszittende armen. Als $, adv., ook, insgelijks, sP.
Alin -9' - giver , s., aalmoesgever.
Ale , adv. ache., anders.
Alms' - house, s., aalmoezeniershuis, armenhuis, liefda- Al'sebon , s., zout van zeewater.
digheidsgesticht.
Also , adv., insgelijks, ook, eveneens.
Alm-s-'-man, s. , bedeelde .
Alt , s., alt (in muziek).
Alm*'-men , s. pd., zie Atms folk.
Alta'mel ), s., kletspraatje.
Alin -&' - people, s. p)l., zie Alms folk .
Alta'mel ) , s., gelag , niet specifieke rekening
Al'mug, al'gum, s., ijp, iep, taxis-boom, sandelhout (!).
len, enz.).

(in bordee-

den grond,
verheven; bovenop (van een huis) ; -, in top, z.; go -, naar
boven klimmen, z.; go -, hand over hand, langs touwwerk
openteren, z.; he goes - from the bank, hij houdt van de Al 'ter , V. t. V. i., anders maken, veranderen, verschillend
bank af, z.; veer -, hijschen.
maken, verschillend worden.
Al 'ogy , s., onverstand, ongerijmdheid , wartaal, onzin.
Alterabel ► ity , s., veranderbaarheid.
Al'omancy, s., voorspelling uit zout.
Alterable , a., veranderlijk, veranderbaar.
Alone', a., alleen; let -, met rust, onaangeroerd laten ; let Al'terableness, s., veranderbaarheid, veranderlijkheid.

laat mij daarmeê omspringen; leave one -, Al 'terabl y , adv., veranderlijker wijs.
iemand verlaten, alleen laten; -, eenzaam, eenig.
Al 'terage, s., 't voeden, koesteren, opleiden van een kind
(geen engelsch woord).

me - for that,

Alone', adv., afzonderlijk, op zich zelf, alleenlijk, eeniglijk.
Alone'ly -t, a., adv., eenig, enkel, eenvoudig.
Alone'ness t , s., eenzaamheid.

Along', ode., langs, in de lengte - the shore langs den

Al'terant, a.,

veranderend.

Al'terant, s.,

verandering veroorzakend geneesmiddel,
ver andering,,

Alteration, s,
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ALT.

AMA.

, a., verandering veroorzakend ; -, s., verande- Am , the first person of the verb to be , in the indicative
ring veroorzakend geneesmiddel.
mood , present tense , ben.
Alter-eate , V. i., harrewarren, kijven, krakeelen , twisten, A'ma, ha'ma, s., wijnbeker bi' 't heilige avondmaal.
overhoop liggen.
Am abit'ity, s., beminnelijkheid,
bevalligheid.
nn
Alter-ca'tion, s., geschil, gekijf, krakeel, geharrewar , Am'abie, zie .Amiable.
woordenstrijd.
Am'adon , s., zwam.
Astern *, a., beurtelings werkende, na elkander.
Am'adot , s., soort van peer, winterpeer , Jo.
Altern'acy , s., beurtelingsche werking , 't afwisselen, Am'adou , s., zwam.
afwisseling.
Amain', adv., met alle magt, met alle geweld, geweldig Altern'al
, s., alternatief.
lijk; woedend; eensklaps; you come on -, gij vordert sterk.
Al tern'all y , adr., bij beurten , beurtelings , beurtsgewijze. Amain , V. t., strijken , neorhalen , z,; -, let go -, in eens
Alternate, a., beurtelings, bij beurten, na elkander, welosgooijen, z.; go - let go -! laat gaan, vier, strijk.
derzij dsch.
Amatst', adv. sclio., bijna.
Alternate, s., geregelde verwisseling, afwisseling, veran- Ainal'gam , s., met kwikzilver gemengde klomp metaal.
ring van jaargetijden.
Amalgama, s., amalgama, met kwikzilver vermengd meAlternate , v. t. V. i., bij beurten, bij afwisseling iets doen,
taal.
bij beurten gebeuren.
Amalgamate , V. t., metalen met kwikzilver vereenigen,
Alternately t adv., beurtelings, bij afwisseling.
mengen, tot één ligchaam maken.
Altern'ateness , s., afwisselende hoedanigheid van iets.
Amalgamated , pp., zie Amalgamate.
A1'ternating, ppr., beurtelings opvolgende, enz.
Amalgamating , ppr., zie Amalgamate.
Alternation, s., beurtelingsche afwisseling; antwoord van Amalgamation , s., menging der metalen met kwikzilver,
een gemeente, waarvan de leden, ieder op zijn beurt, met vermenging.
een geestelijke spreekt.
Amalgamator , s., vermenger.
Alternative, a., keuze tusschen twee dingen aanbiedende. Amal'game, V. t.. metalen door amalgamatie vormen, en.
Alternative, s., keuze tusschen twee dingen, alternatief. Amand', s., geldboete.
Alternatively, adv., beurtsgewijze.
Amand' t, V. t., iemand wegzenden.
Altern'ativeness , s., veranderlijkheid, omwisseling.
Amanda'tion , s., 't zenden van iemand om een boodschap:
Altern'ity, s., opvolging bij beurten, beurtelingsche afwis- Aman'dola, s., soort van groen marmer.
seling.
Amang', amo' , ade. scho., onder.
Althea , s., asthee , wilde maluw.
Amanuensis , s., iemand, die schrijft, wat een ander
Although', conj., ofschoon, hoewel.
voorleest, afschrijft wat een ander geschreven heeft.
Alti1'oquence , s., hoogdravende taal , grootsche taal.
Amaranth , s., fluweelbloem , duizendschoon ; - T , bloem,
Altil'oquènt, a., hoogdravend, grootsch.
the nooit verwvelkt, M.
Attim'eter, 8., hoogtemeter.
Am'arantls • s., puperachtige kleur.
Altim'etry, 8., hoogmeting, hoogtemeting.
Amaranthine , a., iets dat fluweelbloemen gelijkt , fluAltfin -c'ar, s., soort van nagemaakt zout, om metalen te
weelbloemachtig.
zuiveren.
Amaranth' us , s., zie Amaranth.
Altis'onant, a., hoogluidend, hoogklinkend.
Amar'itude , s., bitterheid.
A1tts'onous, a., hoogluidend, hoogklinkend.
Amar'ulence t, s., bitterheid.
Altitude, s., hoogte, verhevenheid; -§, hooge mate, hoog- Amar'ulent t, a., bitter.
st e trap van voortreffelijkheid; the man is in his altitu- Amaryllis , s., amarillis.
des ) , de man heeft de hoogte, is dronken; the sun's - of Amass', V. t., ophoopen , groote hoeveelheid bij elkander
the meridian , de middagshoogte ; take the sun's -, zons- brengen ; in grooten getale verzamelen , veel bij elkander
hoogte meten.
voegen ; opstapelen.
Altiv'olant , a., hoogvliegend.
Amass', s., verzameling, hoop, ophooping (thans door mass
Alto , a., hoog; -, bovenstem.
vervangen).
Altogether, ode., geheel, te zalm, volkomen, zonder uit
Aznass'ed , pp., verzameld, opgehoopt, opgestapeld , enz.
he came to town for -, hij kwam in de stad-zonderig; Amassing , verzamelende , ophoopende , opstapelende , ene.
om er te blijven.
Amassment, s., hoop, ophooping.
Alum', s., aluin.
Amate t, V. i., V. t., vergezellen, verschrikken, ontstellen.
Al'umed, pp. a., met zout doortrokken.
Amateur, s., lief hebber (van kunsten, wetenschappen , enz.).
Alum-earth, s., aluinaarde.
Am'ativeness • s., neiging tot liefde , vatbaarheid voor liefde.
Aluminif'erous, a., aluinaarde bevattende.
Amator'-,ulist t, s., weinig beteekenende minnaar.
Alu'miniform, a., aluinvormig.
Amato'rial, a., betrekking hebbende op liefde , liefde -verAlu'minous, a., aluin bevattende, tot aluin behoorende.
oorzakende, door sekseverkeer veroorzaakt.
Al'umish , a., aluinachtig.
Amato'rious , a., betrekking hebbende op liefde, liefde Alum'-making , s., aluinmaking.
veroorzakende, door sekseverkeer veroorzaakt.
Alumnus, s., leerling, kweekeling aan een seminarie.
Amatory, a., betrekking hebbende op liefde, liefde -verAluta'ceous , a., bleekbruinachtig.
oorzakende, door sekseverkeer veroorzaakt.
Aluta'tion, s., 't leerlooijen.
Amato'rially, adv., op Bene wijze, the liefde veroorzaakt, enz,
Al'veary, s., bijenkorf.
Amato'rian , a., tot liefde behoorende ; - odes, oden , die
Al'veolar , al'veolary , a., bolli gheden bevattende.
aan de liefde zijn gewijd.
Al'vine, a., tot den onderbuik behoorende.
Amauro'sis , s., ziekte van 't oog, waardoor men 't gezigt
Alwar'grim , s., gespikkelde pluvier (vogel).
verliest , waardoor 't verzwakt ; -, zwarte star.
Al'way 1, al'ways-, ode., voortdurend, ten allen tijde; Amaze', V. t., met vrees vervullen, verrassen, verwonderen,
aanhoudend , regelmatig.
verbazen , . verwarren.
Alterative

AMA.
Amaze' fi, s.,

AMB.

verbazing , verwarring , verbaasdheid , ver

-wonderig.
Amazed , ppr., verbaasd , verward, verrast , verwonderd,
met vrees vervuld.
Amaz'edly :1; , adv., met verbazing , verwarrenderwij s, verrassenderwijs.
Arnaz 'cdness , s., groote verwondering ; toestand, waarin
men door vrees, verbazing, verwondering verkeert.
Amaze'inent, s., verbazing, verwondering , verwarring,

bewondering.

A,naz'Ing, ppr., verbazende, verwarrende , verrassende,
verwonderende; --, a , zeer wonderlijk, verbazing wekkend,

verwarring veroorzakend.
Ainaz'ingly, adv., verbazenderwijs.
Amazon , s., Amazone (De Amazonen waren volgens de
geschiedschrijvers een soort van vrouwelijke krij árá rs , die
een rijk stichtten aan de rivier Thermodon, in Kleiii- Azië).
-, krijgshaftige vrouw , heldin ; hans , feeks , helleveeg.
Auiazo'nian, a., arnazoneiichtig; - , stoutmoedig (valt vrou-

wen) , krijgachtig,
Ainba 'gc r - , s., onthaal van woorden (bij 't uitdrukken van

een denkbeeld , dat in minder woorden kan worden ge-

zegd) ; wijdloopiglieid.
Amba'gious, a., omhalenderwijs, wijdloopig.
Ambassade' t , s., gezantschap , sH.
Annbas'sador , s., gezant, afgevaardigde, afgezant ; - of
mnoroceo) , schoenmaker ; -, neptltn.us-doop (lij 't passeren
van dc linie) ; pl a- j the -, inwijden , toelaten , opnemen;

, doopen ; plak the - § , kiespotten.
Ambas'sadress, s., vrouw van ccii
Ain'bassage -t- , s., gezantschap.

-

gezant, afgevaardigde.

Atn'bassy t, s., gezantschap.

Ani

'be , s., rand, bovenrand, boord; -, instrument, waar
verwrikte schouders te regt worden gezet; -, mangoboom.-me
Amber , s., amber (harde , half- doorschijnende zelfstandigheid van plantaardigen oorsprong , smakeloos en zonder
reuk , behalve„ wanneer uien haar stampt of warai tuaakt.
Mien vindt haar in aangespoelden grond of aan de zee-

kust, vooral aan de kusten van do Oostzee (Europal en
en ,Lan Kaap Sable in iItryIaiid (Noord-Amerika).
Ann'ber , a., ainbera.ehtig , geaniberd.
Amber, v. t., ambergeur geven.
Amber - drink , s., drank , die de kleur van am fiber heeft.
Ann'ber - gris, s., ainbergrijs (vaste, ondoorzigtige , aschkleurige, ontvlambare zelfstandig heid.
Amber - seed, s., muskuszaad, gierst gelijkende.
Ani'ber-tree , s., heester.
dubbel aas.

AIn'bes-ace , s.,

Ani'bI , s., zie !17nbe.

gemakkelijk kan gebruiken ; -, iemand, die bij twistende
partijen voor beiden wil optreden of beider zaak verdedigen ; -, jury, die van twee partijen geld neemt voor 't geven van een verdikt; - § , valsch mensch ; -) , advokaat,
die van twee partijen geld neemt.
Ambldexter'ity , s,, hoedanigheid v an a;;tbidexter; -, dubbelhartig; -, dubbelhandigheid (regter en linker hand met

gelijke vlugheid gebruiken).
twee partijen gelijk dienend.

handelend,

Ainbldex'trousness , s., zie 4mbidexterity.

^tn&'bient, a., omringend, van alle kanten omringend; inhuldigend ;

-

air,

omringende lucht.

,Am'bi$u, s., feest (waarop allerlei soort van geregten

worden gediend).
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dubbelzinnigheid, onzekerheid (van betee-

kenis) , twijfelachtige beteekenis.
Ambig uous, a., dubbelzinnia, onzeker, twijfelachtig, on-

duidelijk.
Ainbig' -nously, ode., dubbelzinnia.
Aonblg ' uousness , s., dubbelzinnigheid van beteekenis.

Ainbil'evous , a., links.
.,nt,il'ogy, s., twijfelachtige , dubbelzinnige taal.
Ambil'oquous , a., di,lblbelziunige taal gebruikend.
A,nbil'oquy , 8., 't gebruik van twijfelachtige, dubbelzin ni e uitdrukkizigeii.
_A,n'bit, s., onttrek van een figuur; lijn, die om iets ge-

trokken wordt.

Anibi'tion, s., staatzucht, eerzucht, verlangen.
, v. t. , naar iets luiken op een eerzuchtige

Arnbi'tion

wps.
An,bi'tionless , a.,

zonder eerzucht, oneerzuehtig .

Amb;'tious , a., eerzuchtig , staatzuchtig ; -, vertooningmakend, praalziek.
A,nbi'tiously , adv., staatzuchtig.
Anr' bitude , s.,

omtrek.

Am'bitus, s., onttrek van een figuur; -, open vlakte om
een gebouw of graf op te rigtrii (in romeinseh r.) ; -,
oiedcrzoeking, dinging naar betrekking, eerbetoon (in ronieinsehe geschiedenis).
Am bie, V. i., stappen, zachtkens treden ; -, den tel gaan.
telgang.

Aen'l,le , s.,

Ain'bier , s., telganger , iemand , die zacht stampt.
Ainbli 'gonal, S., zie 4;itblygo;ial.
Ain 'bii „g , ppr., telgaand ; - jaag , telganger , pasganger ;
, cz , telgaand.
%sss'bi ► ngly , ode., met een telgaanden tred.
A,n'biygon, S., stomphoekige driehoek.
Aiubiyg'onal , a., stomphoekig.
Ani'blyupy , s., dofzigtigheid.
Ana'bo , s.,

kansel.

, s., godenspijs ; lekkernij ; -, soort van plant.
A,nbro' lae , a., 'tgeen de hoedanigheid van ambrosia bezit.
Ana],ro'-ilia

Arnbro'-s lal :1, zie Imb)rosiae.
Ainbro' - s Sally ,

Ambro' -s- ian

ac/v., zie .1 iibrosiac.

, a., 'tgeen tot St. Ambrosius behoort.

Ambro'*ian - chant , S., soort van kerkgezang (door Am
-nxOSIUs,
bischop van Milaan , ingevoerd).
Anm 'brosin , s., middeneeuwsch geldstuk (door de hertogen
van Milaan geslagen niet een borstbeeld van St. Ambrosius).
An,'bry , s., aalmoezeniersplaats ; plaats , waar aalmoezen
ter uitdeelinb aan armei worden geplaatst; -, spijskamer,
etenskast , pottebank.
Amb*
p '-ace, s., twee aas, twee éénen te gelijk (bij dob-

Am'bin , s., ambia (dikke indische drank).
Ainbidex'ter, s., iemand, die beide handen tot alles even

Ambidex trous , a., gelijkhandig, links en regts

Ambigu'fty, s.,

bels el) ; ames-ace), ndv., bijna.
Am 'bulance, s., vervoerbaar hospitaal.

Ambulant , a., wandelend, reizend (van plaats tot plaats).
Arn'bulate, V. i., vooruit en achteruit gaan, wandelen.
Ainbula'tion , s. , wandeling, 't wandelen.
Am'bulative t, a., wandelend .

Ambulatory ,

reizend hof.

a., wandelend reizend , trekkend;_ - court,
,

Am bulatory , s., overdekte gaanderij , wandelplaats.

A,n'bury, s., gezwel, bloedzweer (bij paarden).
Am'b us Cade , s., hinderlaag ; -, troepen , die in hinderlaag

liggen.

Ambuscade, V. t., in hinderlaag liggen, uit een hinderlaag aanvallen.
Ain'buseaded, pp., in hinderlaag gelegen, enz.
Aon'buseading , ppr., in hinderlaag liggende, enz.

Anu'buseado, s., zie AmbissCCide, 511,

AMB.
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Am'buk , s., verborgen plaats, waar de troepen liggen,
hinderlaag ; -, 't in hinderlaag liggen; -, de troepen voor
de hinderlaag.
Ain'bush, V. t., op den loer liggen, in hinderlaag liggen,

bij verrassing uit een hinderlaag overvallen.
Ain'bushed , pp.. op den loer gelegen , enz.
Ambushing , ppr., op den loer liggend.

Am'bushment ,

zie Ambush.

Ambust' t , verbrand , gezengd , geschroeid.
Ambus'tion , s., branding, zenging, schroeijing.
Aan'el , s. , spelt.
Ain'el-corn , s., ameldonk , graan , waarvan stijfsel wordt

gemaakt.

Arnel'torable, a., verbeterbaar.
Amel iorate, V. t., verbeteren.

Ame1'iorate, V. i., beter worden.
Ainel'iorated , pp., verbeterd.
Ameliorating , ppr., verbeterende.
Amelioration , s., verbetering.

Amen' , V. t., bevestigen ; vestigen; bewaarheden ; vertrouwen.
Amen' , s., waarheid , standvastigheid , vertrouwen ; say
yes and -) , op alles ja zeggen.
Amen' , a., standvastig.
Amen' , adv., 't zij zoo , amen.
Amen' -curler ) , 8., klerk van een kerspel.
Awnenabil 'ity , s., staat van verantwoordelijkheid.
Amenable , a., verantwoordelijk.
Amenableness , s., zie Amenability.
Amenably , ede.,

verantwoordelijker wijs.

Ain'enage t , v. t., besturen , sP.
Ai'enance t , S., gedrag, sv.

AMO.
Aineth'odist t , S., kwakzalver.
Amethyst , s., amethist ; -, purper kleur (wapenkunde)..

Amethystine, a., behoorende tot, gelijkende aan, zamengesteld uit een amethyst.
A'mia , s., soort van visch (Carolina).
Amiability, s., beminnelijkheid, bevalligheid.
A'miable, a. , beminnelijk, bevallig, beminnenswaardig.

Amiableness , s., beminnelijkheid , bevalligheid.
Amiably , adv., op een bevallige wijs.
Am'i -sable , a., vriendelijk, vriendschappelijk.
Am'i -eableness, s., vriendschappelijkheid, vriendelijkheid.
Am'I cably , adv., op vriendschappelijke wijs.

Ami' -cal t, a., vriendelijk.
Am'Ice, am'i-et, s., zie 14me3s.

Amid' , prep., in 't midden , tusschen, onder, vermengd
met , omringd ; - wordt 't meest in T gebruikt.

Ainid' - ships , ede., midscheeps z.
Amidst' , prep., zie Amid.
Ami'nadab , s.) , scheldnaam voor een kwaker.
Amiss ', adv., kwalijk, mis, verkeerd, ongepast; do -,

kwaad doen, zondigen ; nothing comes - to an hungry
stomach , een grage maag lust alles.

a., zie Amiss , adv.
Amiss' t, schuldigheid, fout,
Amiss' ,

Amis'sibie, a., verliesbaar.
Ainis'slon f, verlies, ME.
Am'it, s:, zie -4o'ess.
Arnit' t, V. l., verliezen.
Amity, s., vriendschap; -,j„
Am'ma,

s.,

sa.

goede verstandhouding.
abdis; -, breukband.

Am'iniral t, s.,

admiraal.

,verbeteren ; herstellen (van een fout in Atnrnoely'tes, s., zandaal.
schrift , enz.) ; -, V. i., verbeteren , beter worden ; -, v. t., Amno'nia-e , gum -, s., perzische gom , ammoniak zout.
verbeteren , in een fout voorzien ; - the world is well Ammunl 'tion , s., krijgsvoorraad, krijgsbehoeften; - wi ves) , soldatenhoer , straathoer.
amended with her , 't geluk heeft haar wel gediend.
Ammuní'tion -bread, s., kommiesbrood, legerbrood.
Amend able, a., verbeterbaar, herstelbaar.
Am'nesty,
verbeterend,
herstellend.
s., vergeving en vergeling van elke beleediging
Amendatory , a.,
en vijandelijkheid.
Aasende' , s., herstel , vergoeding, intrekking,
Ain'nion, s., vlies, dat de vrucht in de baarmoeder bedekt.
Amended , pp., verbeterd , hersteld..
Am'nio , s., zie .lmnion.
Amender , s., verbeteraar.
Anucban , a,, beurtelings antwoordend.
Amend 'ful t, a., vol verbetering.
Ainaeba''um , s., dichtstuk, waarin personen , beurtelings
Amending , ppr., verbeterend, herstellend.
sprekend , worden voorgesteld.
Amend'rnent , S., verbetering , bekeering ; -, woord , volzin , paragraaf (voorgesteld om te voegen of gevoegd te ^iinoli'tion t, verplaatsing, verwijdering.
worden in een wet) ; -, verbetering in geschrift of pro- Aino'nnum , s., onzuiverheid (botanie).
Amend' , V. t.,

ces, r.
Amend-s' , s., vergoeding (voor beleediging).
Amenity, s., aangenaamheid, bevalligheid (van ligging).
Amen'sa et to'ro , scheiding (van tafel en bed).

Amon;', prep., -'',

vermengd, gemengd met; onder, tus-

schen in ; from -, = uit , uit 't midden.
Ainora'do i, s., minnaar.
Am'oret , s., minnaar.

Amorette' , s., minnares ; -, liefdestrik, liefdeknoop.
razernij.
geldboete opleggen (waarvan de som niet Amorist i, s., minnaar.
Amorn'Ing. , adv., 's ochtends.
is omschreven bij de wet).
^ Am'orous, a., verliefd, minziek; -, liefdetoonend, m.
Amerce'able , a., strafbaar met geldboete.
Aui'orously , adv., op een verliefde wijs.
Ainer'ced • pp., met geldboete gestraft.
Amerce 'ment, s., straf, geldboete (niet omschreven bij Amorousness , s., verliefdheid.
Amorph'y , s., onregelmatigheid van vorm.
de wet).
Annort', ode., droefgeestig, ne@rslagtig, dof, ter neêr geAmer 'cer, s., geldboete oplegger, bekeurder, straffer,
slagen, su.
Amer'ciament t, S., zie 9mercement.
Ainortiza'tion , s., 't onvervreemdbaar maken van landeAmer'i-can , a., amerikaansch.
rijen, enz.
Amer'i - oani*m, s., amerikanisme.
Amer 'i-canize , V. t., tot Amerikaan maken , in Amerika Amortize , V. t., landen onvervreemdbaar maken, aan een
genootschap verkoopen, r.
naturaliseren.

Amen'ty t , s.,

Amerce' , V. t.,

Ainers , auiners , s., rray., selto., glocijende aseh.

Arne*'-ace , zie Awls-ace.
AIu'ess, s., linnen schouderbekleedsel (van mispriesters),
*method'ical t, a., onregelmatig, ongebruikelijk.

Amortizement, zie Amortization.
Aino'tion, s., verwijdering, berooving van

bezit, r.
Amount' , V. i., rijzen , bereiken ; beloopen , bedragen, tnt>
loopeen

Amove 1 , v. t., verwijderen , HL.; - , vail een post , enz.

verwijderen , HE.

Amov'Ing, a., verwijderend.

s., volzin, gesprek (voor tweeledige ver

vatbaar).

1 , a., geholpen, 1bij<gestaan, genezen, cii.
An , a., een.
indien ; I seas there —, a', ik was

-klaring

kant geslingerd.

Amphib 'oly , s., dubbelzinnigheid (van beteekenis).
Am'phibrach t, s., voetmaat van drie letterrepen,
Amphis'cian* , s., bewoners der keerkringen.
A'nphis'cii , zie Imphiscians.
Amphitheater , eivormige , ronde schouw plaats.
AInphithe'atre, zie gmpliitheater.

Arn'ple , a., wijd , uitgestrekt , overvloedig , groot , breedvoerig , ruim ; ~room , ruime , groote plaats ; - resources,

ruime middelen.

vergrooten.

AmP lia'tion

grootheid , ruimte , overvloed.

t., uitbreiden, vermeerderen, uitstrekken,

, s., uitbreiding, grooter making, vermeer-

dering , verlenging (van tijd).

Amplif'i-eate, V. t., vergrooten,

ophelderen.

Awyj'dalate, ii., van amandelen gemaakt.
Amyg'dalate , s., amandelmelk.
Amygdal'i e acid , s., aniandelzuur.
Amyg'daline , a., amandelachtig.
Afliy1'i. acid , .s., vlugtig zuur (uit stijfsel getrokken),
--

An j , indIen ; —, a', sc/ia.,

Amphib'olous , ct., van den eersen naar den anderen

Am pleness , s.,
Am'pliate , V.

Amu'sive , a., 'tgeen vermaakt.
Amu's tvely , ode., vermakelijk.

Aiu y r 'id

Amphib'tum, s., amphibie.
Amphibolog 'ical , a., twijfelachtig , dubbelzinnig.
Amphibolo 'I-eally , adv., twijfelachtig , dubbelzinnig.
Amphibol'ogy ,

.L t

ANA.

AMO.
Aynount', s., bedrag; -, uitwerking, substantie, uitslag;
-, som.
Amour', s., minnarlj.
Arnov'al t , s., geheele verwijdering , verplaatsing.

slaai- ook.
A'na , aa , of a.
Anabap 'ti-* in ,

s., leer , sekte der wederdoopers , menno-

niten.
Anabap'tist , s., wede rdooper, h.erdooper, doopsgezinde,

mennoniet ; -) , zakkeroller (op heeter daad betrapt).
Anabaptist'I-c , anabaptist'I eal , a., anabaptistiesch .
Anabap'tlstry , s., sekte van wederdoopers.
Anabaptize', V. t., wederdoopen .
Anabro'sis , s., verwaarloozmg van 't ligehaam.
Ana eamp'ti e , a., weérkaatsend , weêrkaatst.
Ana-eamp'tleally , ativ., door weêrkaatsiug .

Ana-can p'ti cs , a., terugkaatsende gezigtkunde , spiegel kunde.
Ana eathar 'tl

e , a., zuiverend (door 't te weeg brengen van
ontlasting uit mond- en neusgaten).
, s., geneesmiddel (ontlasting door mond en

Anaeathar'ti e

neusgaten veroorzakende).
uitbreiden, vermeerderen,

uitweiding , uitbreiding ; -, overdreven voorstelling ; wijdloopig verhaal.
Amplified , .pp., vergroot, uitgebreid.
AmpliH-a'tion , s.,

Amplifier , s., vergroote r , uitbreider.
Amplify , V. t., vergrooten , vermeerderen , uitbreiden ; -,

Anncephal no'9Is

,

herhaling van de hoofdpunten van eels

redevoering.
Ana-eh'oret , zie 4zielioret.
Ana-eh'roui-sm , s.. fout in de tijdrekenkunde.
An'a ck t , s., fijn haverbrood .
Ana-elas'ti-e , a., krommend, terugbuigend (van lichtstralen),

Ana-eon'da , s., groote slang (Ceilon).

breedvoerig over iets uitwijden, iets in alle bijzonderhe- An 'adein, s., krans, rand, band (boven een zuil), rozen
den behandelen.
-krans,
bloemenkroon, DN.
Am plitude, s., grootte, uitgestrektheid, wijdte; -, groot
Anadiplo'sis T , s. , verdubbeling .
kennis , enz.) ; -, overvloed ; - of the range, ho--heid(n An'adrozn , .s., visch , die op bepaalde tijden uit zee de
rizontale lijn, die een kogel of eenig ander werptuig bij rivieren opzwemt.
't schieten beschrijft; - compass, peilkompas , z.; magneti- Anagnor'isis , s., ontknooping (van de intrigue van eels
cal-, hoek van den opgang en ondergang der hemelligehadrama).
men beoosten of bewesten 't kompas , z.; westerley-, hoek An'agoge, s., verheffing der ziel tot goddelijke zaken;
van ondergang der hemelligehamen buiten 't westen.
geestelijke beteekenis of toepassing van woorden.
Ani'pl y , adv., breedvoerig , overvloedig , rijkelijk, ruim.
Anagoget'i-cal 1 , a., geheimzinnig ; boven inenschelijk beAmpulla 'ceol,s , a., zwellend.
grih verheven.
Amputate , V. t., afzetten, afknotten, afsnoeijen , af Anagog 'i-enl , a., geheimzinnig , verheven , geestelijk.
-snijde. Anagog ' i -early , adv., in geheimzinnige beteekenis.
Am putated, Vip., afgezet, afgeknot , afgesnoeid, afgesneden. Anagog'i-es, s., geheimzinnige beschouwingen.
A,n'putating , ppr., afzettende , afknottende enz.
An'agram , s., naamletterkeering.
Amputation , s., afzetting, af knotting , afsnoeijing , af- Anagraininat'I-e , anagr ainusat'i eal , a., een naamletsnijding.
terkeering makend.
Amr y , aumry , s., schio., aardewerkkast.

Atn'ulet, s., amulet,
ziekten , rampen , enz.

genees- of voorbehoedmiddel tegen

Amuse ', v. t., vermaken ;

Anagrarnfnat'ica lly

, adv., op de

wijze van naamletter -

kce;;ng.
Anagrain 'mati *ni, s., kunst, praktijk van naamletterkeering.
Anagra.n'rnatist , s., maker van naamletterkeeringen.

-, ophouden , in gespannen ver
brengen ; -, om den tuin leiden ; -) , zand , pe--wachting Ana;ra^n'inatize , V. i., naaniletterkeeren.
per in de oogen werpen , van dengeen , dien uien beste An'arr aph, s., staat, boedellijst, uitlegging.
-len Anaiee 'tI e , a., kiezend , verzamelend, zaanlgesteld , uitgewil.
Amu*'ed , pp., vermaakt ; -, verbaasd , B. J.
kozen stukken.
Amu*e',nent , s., stil vermaak , tijdkorting , uitspanning. An'aleets, s., verzameling van korte verhandelingen ,
Annu- 'er , s., grappenmaker, vernlaker ; -) , degeen , die
stukkk en , opmerkingen, enz.

iemand, als hij stelen wil, zand, peper in de oogen werpt.

Aznu

'Ing , ppr., a., vermakend

aangenaam.

Amu*'tngly, adv.,

vermakelijk.

, streelelld , vermakelijk ,

Analep'sis , s., terugkrijging van kracht (na ziekte).
Analep tic, s., versterkend , kracht gevend (na ziekte).
Analep'ti-e , s., ver sterkend geneesmiddel , verkwikkend

middel.
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'i e , S.,
van den bloedsomloop).

t , evenredig , overeenkomstig , xp,.

Analogg 'i-eal , a.,

overeenkomst hebbend, overeenkomstig,

eenige verwantschap hebbend.
Analog 'i early , ede., overeenkomstig, bij wijze van gelijk
-heid,
verwantschap , overeenkomst.

ANC.

openend geneesmiddel

Anaetonsot

Anas'trophe ,

(ter

bevordering

s., verzetting van woorden.

Anath ema , s.,

vervloeking , kerkban ; -t, offerande (bij de

heidenen).

Anath'emati -g.m , s., vervloeking, 't in den ban doen.
Anathematiza'tion , s., 't vervloeken , 't in den ban doen.

Analog's ealness , s., hoedanigheid van 't analogiesch zijn.
Anai 'ogi*m, s., betoog van de oorzaak tot 't gevolg; on-

derzoek van zaken door overeenkomst, die zij onderling Anathematize , V. t., in den ban doen , vervloeken.

Anath'ematlzer , s., vervloeker, degeen, die in den ban
Anatif 'erous, a., eendvogels voortbrengend.
, s., interest op interest.
Anat'oci -sin

hebben.

v. t., door overeenkomst verklaren; eenige gelijkenis tusschen verschillende dingen vormen.
Analogous, a., evenredig, overeenkomstig.

Analogize,

Anatom'i-cal

doet,

• a., ontleedkundig.

Anatom'i-cally , ede., ontleedkundiger wijs.
Anatomist , s., ontleeder , ontleedkundige.

Anai 'ogously, ads,,

evenredig, overeenkomstig.
Analogue, s., woord, dat met een ander overeenkomt;
-, dier, dat op een ander gelijkt.

Anatomiza'tion , s., 't ontleeden.

overeenkomst, gelijkheid (in wezen, gedaante, Anat omize, v. t., ontleeden (een dier) ; alle deelera van
een ligchaam ter naauwkeurige beschouwing ontleden.
geslacht, bouw, enz.).

Analogy , s.,

AnaI 'ysis

, s., verdeeling, ontbinding, ontleding (van een
zamenstelling tot de eerste beginselen); -, deelsgewijze beschouwing van iets.

Anatomized , pp., ontleed.

s., ontleeding , ontleedkunde ; -, ontleed-, snij
geraamte ; -, mager mensch (spottender wijs).-kamer;,
e , a., omverwerpend, slaand, vernederend.
An'atron , s., soda , -, schuim , dat bij smelten op glas komt

Anatomy ,

Anatrep 'ti

Analy st , s., ontbinder, ontleeder.
Analyt'i -e, analytical, a. , analitiesch .
Analyt'f-es, s., wetenschap der analise.

en bij afneming in de lucht ontbindt en dan in zout ver-

andert.

Analyzable , s., 't ontbindbare, enz.
Analyz'ableness, s., ontbindbaarheid, enz.
An'alyze, V. t., iets ontbinden, ontleden.

zie .mbury ; -, bitterheid (door insekten op
de wortels van knollen, kool , enz. veroorzaakt).
adv., scho., eens .

An'bury, s.,

An'alyzer, s., ontbinder, ontleder.

*nee , anes ,

figuur in de welsprekendheid , the iets , dat Ancesto'rial, v., voorvaderlijk, voorouderlijk.
Ancestors , s., voorouders , voorvaders.
weggelaten is , in 't geheugen roept.
Ancestral , ances'trel, a., voorvaderlijk, voorouderlijk.
Anamnes'ti-e , a., voor 't geheugen behulpzaam.
Anamnes'ti-c$ • s., artsenijen , die 't herinneringsvermogen Ancestress , s., voormoeder.
Ancestry , s., voorouderschap.
herstellen.
Ana 'na , s., pijnappel.
An'chentry , zie Anciently.
Anchor ', s., heremiet, kluizenaar , su,
Ananas , s., ananas.
Anan 'gular , a., zonder hoeken.
Anch or , s., anker ; at -, ten -, z.; ride at -, voor anker
Anapest T , s., voetmaat van drie lettergrepen (de twee rijden, liggen, z.; weigh -, anker ligten , z.; - at the eathead, _, dat onder den kraanbalk hangt, 2.; - arm, arm
eersten kort, de derde lang).
Anaph ora , s., figuur in de welsprekendheid, behelzende
van 't _, z.; -'s away , _, dat doorgaat, niet vasthoudt, z.;
de herhaling van een woord in 't begin van ieder vers - bill, punt van 't =; bring a ship to an = ; een schip ten
brengen, z.; best bower -, daagsch ;, z.; bower -, bow -,
of lid van een zin; -, ontlasting van bloed, enz. door den
mond , g.
boeg-, z.; bear of the -, 't - bij 't ligten van 't boord vrijhouden, z.; bed of the -, plaats, waar 't = in den grond
Anaple'rosis, s. , opvulling .
ligt, z.; crown -, kruis van 't ; z.; cat -, kat=, z.; catAnaplerot 'i-e , a., opvullend ; 't vormen van korsten beted -, gekat ;, z.; help a ship clear of her -, een schip
vorderend, g.
Anaplerot 'i-e, s., heelmiddel, dat 't vormen van korsten
vrij houden van zijn ;, dat het er niet overheen giert, z.;
op wonden bevorderlijk is , g.
cross of an -, breedte van 't = tusschen de beide punten;
Anaple'rotl-es, s., vleeschaanbrengende geneesmiddelen.
the - is close up , 't = is boven water (bij 't ligten) , 't
An'ar-eh , s., wargeest, rustverstoorder, omwentelaar.
is gezien, z.; come to an -, ten komen, z.; carry one
Anamne'sis,

_

^ out, cast out one -, één = uitbrengen, z.; cast an - by the
stern, een achteruit brengen, een = laten vallen , z.; cat
an -, een katten, z.; the - is a coekbill, alles is klaar,
om 't = te laten vallen, z.; dislodge the - from his bed,

Anar-eh'i e , anar-eh'I cal,! a., regeringloos .
Anar-eh'lal , a., regeringloos, e.

An'ar-eh i *m t , s., verwarring.
An'ar-ehist, s., wargeest, rustverstoorder, omwentelaar.
An'ar-why, s., regeringloosheid, hoofdelooze regering, staat

't anker laten doordreggen, 't = van zijn plaats winden, z.;

-kundige
verwarring.
Anar'hi-ehas, s., zeewolf.
Anarth'rous , a., zonder lidwoord.
A'nas , s., geslacht van watergevogelte (waartoe de verschillende soorten van eenden behoorenl.
Anasar' -ca, s., soort van waterzucht.
..Anasar'-sous , a., waterzuchtachtig, g.
Anastal'ti-c , a., stoppend , g.
Anasto,nat'i -e , a., hinderpalen verdrijvend.
Ana$'tomo-s-e, V. i., de monden van aderen aan elkander

- uitbrengen, z.; - eye, gat in de schacht, waardoor de
ring gaat, z.; the ship is easy at an -, dit schip ligt gemakkelijk ten _, zonder zwaar te werken, z.; - ,fluke, hand
van 't ;,z.; -fouled, onklaar ;, z.; flood -, vloed=, z.; ffoatiny -, drijf-_, zeeduivel, z.; fish the -, 't = kippen, z.; the

, s., aaneenvoeging van de monden der bloed

vieren om 't dadelijk te laten vallen, z.; get ready t1:e -,
't anker klaar maken om 't te laten vallen, z.; -ground,

voegen.

•Anastomo'sis

-aders.

drag the -, naar 't verloren visschen, 't = opdreggen, z.;
be driven from the -, van 't u afgeslagen zijn, z.; drop -,

ship falls over her -, 't schip giert over zijn ; z.; the
Hooks of an -, de cklaauwen, z.; the ship founders at her

-, 't schip is achter zijn _ gezonken, z.; get the -, ligt

't -, z.; yet every thing clear to the -, 't onder de kraan

s., ankergrond ; -, belasting voor = in een
haven, z.; get to an -, naar een ankerplaats verzeilen, z.;

Anchorage ,

strike to -, peilen naar een geschikten --.
An s-h'oress , s., kluizenares.

Aneh'oret, aneh'orite, ana'chorete, ana'..horite, s.,

kluizenaar.
An-eh'or•smíth , s., ankersmid.
An'chove, s., zie Anchovy.
Anchovy, s., ansjovis.
Ancho'vy •pear , s., soort van west-ind'selle
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-grond, z.; let go the -, laat 't = vallen, z.; - hold, =grond
z.; kedge -, werp _, z.; - lining , =voering, z.; - making
=smederij, z.; - nuts, aneuten, z.; purchase the -, 't = winden, z.; puddening of an -, = roering, z.; the - is a peek,
't = is regtop en ne@r, z.; -ring, -rring, z.; - shank, schacht,
schaft van 't ;, z.; -stock, -stok, z.; -slcoe, =schoen, z. ;
sheet-, plecht , z.; the - start , 't loslaten van 't ^ (niet
de punt uit den grond schieten), z.; the - is starling, 't =
schiet uit den grond, z.; seize, secure the -, 't = aan boord
sjorren, z.; stock of an -, dwarshout van een =, z.; stock
an -, een = stokken, z.; - stopper, portuurlijn, z.; small
bower -, vertui-, z.; shore -, land_, z.; sea -, zeemm; spare -,
nood-, z.; stream -, werp_, z.; - stock tackle, kiptakellooper, z.; - stock hoop, = stokshand, z.; the - loosens from
its hold, 't r gaat door, krabt langs den grond, z.; the
- ie up, the - is up together, 't = is voor, z.; throat of
an -, plek waar de armen van 't = zich niet de schacht
vereenigen ; unbend an -, de ankertouwen uitsteken , z.;
- yard, --park (plaats waar de ankers bewaard worden), z.;
bring your arse to an -) , val ne @r, ga zitten, z.; he lets
go the - to the windward af the law) , zijn gedrag is niet
strafbaar , zijn handelingen zijn niet van dien aard , dat
hij ingevolge de wet strafbaar is , z.
Aneh'or, v. t., ten anker brengen; -, vasthechten, in stevigen toestand brengen ; - in the open sea , tusschen 't gezigt van de kust ankeren , z.

peer.

Aneh 'y.losed , a., onbeweegbaar verbonden (als gewrichten

van beenderen).

Anoh 'y.losis , s., stijfheid , onbeweegbaarheid (van een gewricht) , g.
An-'Is'y.Iotic , a., stijfachtig.
Ancient , a., oud , oorspronkelijk , verouderd.
Ancient • s., oude , -s , s., ouden, uitgediende ambtenaren ; -, vlag , wimpel , z.; -, vaandel (van een regenvent) ;
-1, standaarddrager , vaandeldrager.
An'eiently , adv., oudtijds.
Ancientness , s., oudheid , aloudheid.

drinken gaan ; this is pure - clean , dat is zuiver , opregt ; a little more - we had been killed , 't scheelde maar
weinig of wij waren gedood ; he grows better and better,
hij wordt hoe langer hoe heter ; by little - little , allengskens , ongemerkt ; by - by , aanstonds , kort daarna ; - please
God , als het God behaagt ; yes , - please your lords/sip,
ja, mijnheer; without ifs or -, zonder omwegen of talmen.
An'dapati*m , s., onzekerheid.

An'dara.c , s.. roode oprement.

And iron, haardijzer (waarin 't spit draait) , sx.
Andranat 'omy, s., ontleding van een menschelijk ligchaam
(vooral van een man).

An'drew miller's lugger', s. , koningschip .
^.ndrog'ynal , a., tweeslachtig, hermaphroditieseh.

Androg'yi► ous , a., zie Androgynal.
Androg ' y nus , s., tweeslachtig , hermaphrodiet.
Androph'agi , s., menseheneters.
Androph'agus , s., menselieneter .

Androtlorny , s., ontleding van 't menschelijk ligchaam.
Ane , a., seks., een.
A ne , conj., scho., en.
Aneai', zie Anneal.
Anear', prep., Bigt bij.
Aneatli , ode., prep., scho., onder.

An'e-cdotal , a., 'tgeen tot anekdoten behoort.
Anecdote , s., niet algemeen bekend feit, bijzonder voor
bijzonder felt ; voorval , gebeurtenis (uit een levens -val,
verhaal , meêdeeling.
-geschidn);
Anciace -1, s.,

dolk, cii.

Anele', V. t., laatste oliesel geven.
Anernog'raphy , s , windbeschrijving.
Anernol'ogy , windenleer , verhandeling over de winden -.
Anern'one , s., windbloem.
Anenion'eter, s., windmeter (om
te weten).
Anern'os.eopc , s., windwijzer.

de kracht van den wind

An-end 1 , ode., voorwaarts , tegen 't eind , SL; the plank
is to be -, de plank is aalt , de plank komt tegen 't inhout, z. ; the topmast is to be -, de steng is voor, voorgoats, z.
Anent', prep., scho., omtrent, betreffende , aangaande, te-

genover.
Ane., , zie Amiss ; —, 3cho., zie nce.
An'euri-wrn • s., uitzetting, bersting

van de omkleedsels
van een slagader.
Anew, ede., op nieuw, wederom, nogmaals ; -, adv., scho.,
genoeg.

An'elentry , geboorteadel ; -, eer van een oud geslacht, sx. Anfrac 'tuous , a., bogtig , krom , kronkelig.
An'eienty t , ouderdom , oudheid 1 Anfra-ctrrous'ity , anfra-e'tuouisness , bogtigheid , kron
-l.eihd
An 'cienty , s., meerderheid in jaren.
Angaria'tion , s., dwang , inspanning.
Anci'le , s., schild van telars.
Angciot'omy,
.:ingiolomy.
zie
,
s.,
Ancillary 1i , a., behoorende aan een meid, vrouwelijke
Angel , s., bode - -, engel , booze geest ; - (, Christus
dienst ; -, ondergeschikt.
- verkondiger van 't evangelie ; - (, Godsgezant; -, zeer
Lucille t, s., meid, cm.
schoon rnensch , sx.; gscai cliari-, beschermengel ; -shot
Ancip'ital, a., twijfelachtig, dubbel.
kettingkogel ; -bed , open bed zonder steilen ; -, gouden
An'-ele, an'-cle•bone • s., enkel.
An'-agonie , s., bloedzweer .

An'-con, s., boveneind van den elleboog.
An' -Tone , s., hoek (van een muur , balkon, enz.).
An'.cony , s., ijzeren staaf, die aan de einden niet bewerkt is.
Ancygios'sec , s., iemand, die den tongriem heeft, moeijelijk spreekt.
And, coazj., en ; toast - ale, geroost brood in bier ; toast
- batter , geroosterde boterham ; go - see , gaan bezoeken , gaan zien ; how reis you yo out - not be serie ? hoe
kunt gij uitgaan , zonder gezien te w orden ? go - drink,

n1U11t.

Angel , a., engelachtig , sH.

Au'gelage , s., bestaan , toestand van engelen.
An'gel.iish , s., soort van haai.
Angelic , angelical , a., ellgelaehtig.
Angei'iQa, s., engelwortel (plant).
Angeli -¢ally

,

adc., als een engel.

An el'i -ealness , s., l;oedanigheiil
Angel-like , a., eiigelen-eelijkend.

van engelachtigheid.

An9eiol'ogy . s„ re(lcvoerseeg over engelen, engelenleer.
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An'gelot , s., tnuziekinstrunient, dat veel van e
luit Angust'i-slave , 3., soort van tunica der romeinsche ridders.
heeft ; -, oude engelsche munt ; -, kleine , vette soot van Anhela'tton, s., hijging, zwoeging.
kaas.
Anhetose' :1: , hijgenld, buiten adem.
Angel- peo'pleti , a., niet engelen bevolkt.
Anhelus', Nijging, kortademigheid.
Angel-wel eoíne , s., engelen welkorst.
Anhi'ma, s., braziliaansche vogel (gelijkende aan den kraan
An'gel.wtfged , a., engelvleugelig.
-vogel).
An'ge1-worship , s., engelen aanbidding.
Anhydrous, a., waterloos.
An'ger j, s., pijn , smart (van een wond , gezwel) ; -, Anient'e, V. t., vernielen, vernietigen., cx.
toorn , woede , wraak , drift , verbolgenheid , verontwaar Anient'ed 1 , a,, verijdeld, vernietigd, cIr.
diging , ontevredenheid.
Aniest, prep., echo., aan dezen kant van.
Af'ger , V. t., toorn verwekken . kwaad maken , verbitter An'if t, indien.
ren ; -, smartelijk maken, pijn" veroorzaken.
Anight', adv., 's nachts, 's avonds; -s, 's nachts, sit.
An'gerly , adv., driftig, gramstorig , sir.
An'it , s., soort van indigoplant.
An'ile, a., bejaard, zwak (van ligchaam, geest).
An'gerness 1. , s., toestand van toorn.
Angina , s., keelgezwel , kropgezwel , g.
Antl'ity ; s., bejaardheid der vrouwen; sufferij.
An'imable t, a., bezielbaar.
Angiog'raphy , s., beschrijving van de bloedvaten , enz.
Animadversion , s., aanmerking ; -, bestraffing.
Angtol'ogy , s., verhandeling over de bloedvaten , enz.
An'gios -cope , s., werktuig om de vezelige bloedvaten van Animadver'sive, a., beoordeelend, aanmerking makend.
een ligchaam te onderzoeken.
Anima.dver'siveness t, S., vermogen tot 't maken van aan
-merking.
Angiot'oiny , s., 't openen van een ader (bij lating) ; -,
Animadvert', V. t., v. i., aanmerking maken, bedenking heb ontleding van de bloedvaten.
ben , iets te zeggen , te berispen hebben ; -, bestraffen.
Angle , s., hoek (meetkunst) ; -, vischhaak ; hengel , visch'nimadvert'er, s., wanmerker, berisper, bestraffer.
hengel ; -, snl , onnoozele bloed , sir.
An'gle , V. i., visschee ; -, V. t., hengelen.
Animal, a., dierlijk; - faculty, vermogen van beweging,
gevoel , gewaarwording, overdenking, enz. van een schepsel.
An'gler , s., hengelaar ; -) , dief, the met een stok, waar aan een haak is , goederen uit een winkel steelt ; dief, An'iinal , s., dier; stupid -, dom schepsel, dom mensch.
die iemand uit zijn woning lokt.
Animal'-eule, s., diertje (alleen door middel van vergrootglas zigthaar).
An'gle•rod, s., hengelroede, vischhengel.
An'i,nal-flower , s., zeewindbloem.
Angle-s• , S., Anglen.
An'iinai•magneti-s-m, S., dierlijk magnetisme.
An'gli-ti , au'gli-ean , a., engelsch.
An'Imalish , a., dierachtig.
An'gll-ean , s., Anglikaan, RE.
Animal'ity j- , s., dierlijk bestaan.
Att'glici-s-m , s., engelsche spreekmanier.
An'gliclze , V. t., tot engelschman maken ; -, iets maken An'i,nate, v.t., bezielen, leven geen; aanmoedigen; aanzetten.
An'Insated
overeenkomstig de engeische spreekmanier.
, a., bezield.
Angling , s., 't hengelen ; -, ppr., hengelende ; - for far- An'iinated , pp., bezield , levendig.
things ) , door 't venster van een gevangenis met een pet An'itnated; a., levendig, krachtig, vol moed.
Anima'tion, s., bezieling, aanmoediging, wakkerheid.
om een aalmoes bedelen.
An'glo-amer't-can , 3., anglo- amerikaan (nakomeling van An'imative, a., bezielend, moed gevend.
An'! tnator , s., bezieler , moed gever , moed inblazer.
Engelschen, die in Amerika zijn geboren).
An'glo-amer'i-ean , a., anglo-amerikaansch.
Aniinet'ta, s., kleed, dat den nachtmaalbeker bedekt,
An'lino furan'di , met bedoeling tot diefstal, r.
An'glo.Saxon , s., Anglo-sakser ; -, anglo-saksiesch.
An'gober , s., wilde peer.
Aniinose' t, a., vol moed, vastberaden.
An'gor , s., smart , hevige ligchaamssmart.
Anirnose'ness t, s., moed, drift.
An'gred , an'ger - ed . pp., boos gemaakt, getergd.
Animosity, s., hevige verbittering, onenigheid, stijf'
Angrily, adv., driftig, gramstorig.
hoofdigheid.
Angry , a., kwaad , boos , misnoegd, gramstorig , hartstog- Anise, s., anijs ; - seed, anijszaad.
telijk ; -, ontstoken , rood ; he is - with me , hij is toor- Anisette', s., anisette.
nig , ontevreden over mij ; an - wound , een boosaardige , Anither, pron., echo., een ander.
ontstoken wond.
Ank'er , s., anker (wijn , enz.) ; -t, kluizenaar , heremiet.
Angsa'na , angsa'va , s., roode gom (Oost-Indië).
Ank'eras t, s., kluizenaarster.
An'gutl'liforrn , a., aalvormig , slangvormig.
Ank'ie, s., enkel; - bone, enkelbeen; she has sprained her -),
zij is zwanger,
Anguin'eal , a., aan een slang gelijkend , tot een slang
behoorende.
Anklet , s., sieraad voor den enkel.
An'gulsh, a., angst, benaauwdheid, beklemdheid.
An'lace t , s., soort van dolk.
An'gussh , V. t., benaauwd , beklemd maken , TE.
Ann', an'nat , s., 't legt van de exeknteuren van den boeAn'guished, a., benaauwd, beklemd.
del van een overleden geestelijke op een half jaar inkoniAngular , a., hoekig , hoekachtig.
sten van zijn geestelijk ambt, echo., r.
Angular'Ity, s., hoekigheid.
An'nal , s., mis (dagelijksche , jaarlijksche).
Angularly , ede., hoeksgewijs.
An'nrlist, s., schrijver van jaarboeken.
An'gularness, s., hoekigheid.
An'nnlize 1:, V. t., jaarboeken schrijven, gebeurtenissen
An'gulated, a., gehoekt.
opteekenen.
Angulos'Ity, s., hoekigheid.
An'nal -s., s. jaarboeken.
An'gulous, a., zie Angular.
An'nats, s., een jaar inkomen (van een geestelijk ambt).
August' t, a., naauw, eng.
An'neal, V. t., hitten, als: glas, gegoten ijzer of andere
Angust'ate, a., naauw, snel in breedte verminderend.
metalen, en ze dan langzaam af koelen, om ze minder broos
Angusta'tion, s., naauwer making, enger making, r.
1 te maken of er kleuren op te brengen.

Anne-et 'ant, a., verbindend, aanhechtend.
Annex', v. t., aanhechten, bijvoegen, achtervoegen;

-, in

verband brengen; vereenigd zijn.

Annex' t, 't aangevoegde, 't bijgevoegde, bijlage.
Annexa tion , s., aanhechting , aanvoeging , vereeniging,

toevoeging ; 't verbinden ; vereeniging.

Annexed , pp., vereenigd , enz.
Annexing, ppr., vereenigende, enz.
Annex 'Ion :1:, s. , aanhechting, toevoeging,

heiligen.

An'niverse t, s., verjaardag .
dom'inl , jaar des Heeren.

strop.

Anoint', v. t., zalven, inwrijven (met olie); wijden (door
zalving); -, smeren, wrijven; -, bereiden.
Anoint 'ed , a. pp., gesmeerd, gewreven , gezalfd.
Anoint ed , s., Messias, Christus.
Anointing , pp., zalvende, enz.; -s, 't zalven, 't wijden.
Anoint ment, s., 't zalven, zalving.
Anom'all*m, s., onregelmatige staat, onregelmatigheid;
-, afwijking (van den regel).
Anomalist'i e , ano,nalist'i cal , a., onregelmat ig,

vernietiging.

Annivers'ary, a., jaarlijksch.
Anniv ersary , s., verjaardag, feestviering ; - days,

Aanuneta'tor , s., aankondiger.
An odyne, s., verzachtend geneesmiddel.
An odyne, a., verzachtend; - necklace),
An'odynous , a., verzachtend.

Anoint'er,, s., zalver , ene.

enz .
Annex'ment , s.. 't aanhechten , 't aangehechte , sic
Anni 'hilable , a., aanhechtbaar.
&nnt'hllated , pp., vernietigd , uitgedelgd , S.
Annihilation, s., 't vernietigen,
Annivers 'arily , ede., jaarlijks.
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Annealed ; pp., a., gehit , getemperd.

af-

wijkend.
Anom alous, a., onregelmatig, afwijkend.
ver Anom'alousiy, ede., onregelmatiglijk, afwijkend.
j
-jardgenv Anomaly , s., onregelmatigheid, afwijking; -, onregelma-

Anno

Annol'sance t , s., hindernis , plaag , onrust.
Annoruina'tion, s.,woordspeling, dubbeizinnigeuitdrukking.
An 'no mun'di , jaar der wereld.

Anno'na , s., jaarlijksch produkt , proviand.
Annos 'ity ; s., ouderdom , veelheid van jaren.
Annotate , V. i., aanteekeningen , opmerkingen maken.
Annotation, s., aanteekening, noot, verklaring; -, eerste
verschijnselen van koorts.

Annotator , s., aanteekeningmaker, uitlegger.
Anno'tory , a., aanteekening behelzend.
Announce', v. t., bekend maken, aankondigen; -, uitspreken , verklaren (door regterlijk vonnis).
Announce'inent, s., 't kennisgenen, afkondiging, bekend-

making.
kennisgever , af kondigen.
Annoy', v. t., kwellen , plagen , ontrusten.
Annoy', s., hinder , nadeel, kwelling.
Annoy'ance , s., 't kwellende , kwelling.
Annoyed , pp., gekweld , ene.
Annoy 'er , s., kweller , plager , ontruster.
Annoy'cul , a., kwellende , plagende , hinderende, en.
Annoying , ppr., kwellende, enz.
Annoy'ous, a., moeijelijk, vermoeijend, lastig, zwaar, ex.
An'nual , a., jaarlijksch.
An'nuai, s., zomerplant; -, jaarboek.
An 'nurinlly, adv., jaarlijks, jaar op jaar, jaarlijks terugkeerend.
Announ cer , s.,

^ tigheid (in de beweging van een planeet).
An'omy :1: , s., verkrachting (van de wet).

Anon', adv., vlug, spoedig, onmiddellijk, terstond, fluks;
ever and -,

gedurig , elk oogenblik ; -, somtijds , nu en dan.

Anon'ymous, a., naamloos, zonder naam, verdicht
Anonymousl y , ode., zonder naam , naamloos.
Anop'sy
, s., gebrek aan gezigt.
An'orexy , s., gebrek aan eetlust.

Anorna'al , a.,

(innaam).

niet overeenkomstig den regel.

AnoTH 'er, a., een ander ; sell things one witla -, goederen
door elkander , dooreen v erkoopen ; one misfortune comes
u1on the neck of -, 't Bene ongeluk komt bij 't ander ; it
is one thing to promise , and - to perform , beloven en

doen zijn twee dingen ; one while he does this, and - while
that , nu doet hij dit , dan dat.

AnoTU'er- gaine -ts- f , ode., van een andere soort.
AnoTH'er.gates ç, adv., van een andere soort, P.
AnoT"H'er-guise ) , adz., verschillend, van verschillende

soort.

Anouer, prep., selio., ouder .
Ano ugh' f , ano.v', zie Enough ,. enoie.
An'sated , a., met een handvat , handvatvormig (!).
An'ser , s., gans ; -, kleine ster (in den melkweg).
An'serine , a., gansvelaehtig , ongelijk,
An'slaigbt , s., aanval.
Anspesade', s., schildwacht (die vrij is van de wacht).
An swer, V. t., antwoorden, beantwoorden, vervullen,

be'talen , bevredigen , voldoen , overeenkomen , passen , oplos,
sen , ontbinden , regty aardigen , zuiveren , terug geven , opa
volgen ; -- a till , een wissel betalen ; - the helm ready
schip, dat naar 't roer luistert, z.
Answer , v. i., verantwoordelijk zijn ; 'veérklinken.
life, lijfrente.
Annul ', V. t., vernietigen , te niet doen , verbreken , afschaf- Answer , s., antwoord , beantwoording , verantwoording,
tegenbetoog , echo , ontbinding, oplossing.
fen - a signal , een sein vernietigen , z.
An swerable , a., beantwoordelijk, verantwoordelijk, overAn nular, a., ringsgewijs, ringacht;g.
eenkoniend , overeenkomstig , passend , gelijk.
An'nulary, a.. ringachtig.
Answer ableness , s., verantwoordelijkheid.
Annulate, a., van ringen voorzien.
An'nuary , a., jaarlijks.
Annui tant, s., ontvanger (van jaarlijksche rente).
Annuity, s., rentebrief, jaarlijksche rente, inkomst; --for'

;

Annula'tion , s., kringvorming; ring , gordel.
An'nulet , s., ringetje (wapen- en bouwkunde).
Annul'ed , pp., vernietigd , enz.
Annl'ling, ppr., vernietigende.
Annul'znent, s., vernietiging.
An'nulose , a., van ringen voorzien.
Annu'merate, V. t., bijtellen, bijvoegen.
Annumera'tion , s., bijtelling, bijvoeging.
Annunciate , V. t., tijding brengen, aankondigen, e
Annunciation, s., boodsehapping; -, Maria boodschap;
-, afkondiging , bekendmak ing.

An'i werably, adv., verantwoordelijk, voegelijk.

Answerer , s., antwoorder , lo antwoorder.
Answering , ppr., beantwoordende , antwoordende, enz.
Af's^ver.Job 'ber , .s., beantwooi der (iemand, die van 't beantwoorden van brieven zijn bestaan immaakt), s.
An'swerless , a., onbeantwoordelijk, n.
Ault -',- , i. p. V. an it, indien liet.
hut ) , i. p. v. ani not , are not , is not , ben niet, zijn niet,
is suet.
Ant , s., mier; -'bear, miereneter ; -'eater, miereneter; -'eggs,
iuuiereneijeren; -'hill , mierennest ; -'hole , mierennest,
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Antepo-o-i 'tlon , s., 't plaatsen van een woord voor een ander,
Ant.aelid , a., zuurtegenwerkend.
Antepredl.e'ament , S., voorafgaand punt (logika).
Ant•ac'td, t., zuurtegenwerkend middel , g,
Anter ', v. i., scho., wandelen.
Antag'onl#m , s., tegenstreving , tegenwerking.
Anter cast', s., scho., ongeluk.
Antag'onlat, s., tegenstreven, tegenstander.
Antagonist , a., tegenstrevend, tegenstaand, tegenwerkend. Anterior , a., vroeger, voorgaand.
Anterlor'Ity , s., vroegerheid.
Antagonlst'1-e , a., tegenoverstaand (in een veldslag).
An'teroom , s., voorvertrek.
Antagonize, V. i., tegenstreven, twisten.
Ante* , me. an'tae , S., groote steenen zuilen , vierkante
Antag'ony, 3., strijd, tegenstand, M.
uitstekende punten aan een muur.
Antal'l o
a., pijnstillend.
Antanasla'sis, s., herhaling van een woord op verschil. Antestom'a-eh , s., holligheid , die naar de maag gaat.
lende wijs of in onderscheiden beteekenis (in redeneerkunde) ;
terugkeering tot een onderwerp , na een tusschenrede.
een figuur , die bestaat in 't beantwoorden van een tegenstander door wed.erbetigting (in rede
-nerkud).
Antaphrodl - s.'ia.e, a., goed tegen de venusziekte; -, ge
-nesmidl
tegen de wellust.
Antaphrodit'i c , a., venusziekte tegenwerkend.
Antaphrodit'i-e, s., middel tegen wellust, venuszielkte.
Antapople-c'ti-e , a., goed tegen beroerte.
Antanago 'ge , s.,

4ntar'-ehiit-m , s., oppositie tegen elk gouvernement.
Intar'-ehist , s., opposant tegen elk maatschappelijk bestuur,
Antar-e'tic, a., zuider aspunt.
Antarthrit'ie , a., jicht tegenwerkend.
Antarthrit'l.e, s., middel tegen jicht.

„antastmat'i.e , s., middel tegen kortademigheid.
&n'te , en'ta , s., platte vierkante pilaar (tegen of in een

muur).
An'te.a ct , s., vorige akte.
An'te. bel 'ium , voor den

Antetemp'le i- , s., buik van een kerk.
An'tevene t, V. t., voorkonen.
Antevert , V. t., voorkomen , af keerera , afwenden , nL.
Anthelmin'tt-e , a., goed tegen wurmen.
Antbtelmin'tLe , s., geneesmiddel tegen wurmen.
Anthem • s., lofzang (bi) beurten gezongen); heilig

gezang,

muziek in woorden overgebragt.
An'themis , s., ka.milbloem.
Antbeste'rion • s., zesde maand

van 't atheniaansche jaar.
Antholoa'lsa1, a., tot een bloemlezing behoorende.
Anthology , s , verzameling van bloemen , JOHN., -. ver;

handeling over bloemen ; -, bloemlezing (uit de werken van
schrijvers).
st. An thony 'w lire , s., roos (ontsteking).
An'thori*m , s., beschrijving, bepaling in strijd met degeen , die de andere partij geeft.
Anthrax , s., karbonkel, vurig gezwel.
Anthromor 'phltes , s., ketters , the God

een menschelijke

gedaante toekennen.

Anthropog'raplsy, s., beschrijving
Autltropol 'oglst, s., beschrijver van de

van den mensch.

krijg.

geschiedenis der
phisiek van den mensch.
Anthropology , s„ beschrijving van de menschelijke na-

An'teceda'neous , a., voorgaand, voorafgaand.
Antecede', V. t., voorgaan , voorafgaan , HE.
Antecedence , s., 't voorgaan , 't voorafgaan.

tuur , leer van den bouw van het menschelijk ligchaam ;
natuurlijke geschiedenis van den mensch.

Anteced'eney , s., zie Antecedence.
Anteped 'ent , a., voorgaand , voorafgaand.

Antecedent, s., voorgaande zaak.
,^.nteced'ently , adv., vorig, voorafgaand.
.Anteces'sor , s., voorganger, aanvoerder,

An'tlhropomancy , s.,

hoofd ; -, voor

eigenaar (van landerijen).
An 'teehainber , s., voorkair er, zijkamer.

Anthropomorph'I .m ,

-gande

An'tedate • s., vroeger dab eekening ; -, voorbaat.
.An'tedate , v. t., vroeger dagteekenen, voor den behoorlijken tijd nemen.
zondvloed, voor Noachstijd.

Antedllu'vtan , a„ zie ,niedilnvial.

s,, iemand , die voor den zondvloed, vóór
Noachstijd heeft geleefd.

%ntedilu'vian ,

Antelope , s., anteloop (soort van wilde geit).
.Antes u'-pan , a., vóór licht.
,*ntemerid'1an , a.. vóórmiddags.
Antemet'i e , s., geneesmiddel , dat braking tegenwerkt.
Antemo sa'i.e , a., voor Mozes'tijd.
Antemun'daue , a., voorwereldsch.

;Antemu 'ral , s., wachttoren, buitenwerk, sterke, hooge

muur met torentjes(voor de poort van een kasteel).
Antenl'cene ., a., voor den tijd van de eerste vergadering
te Nicea.
Antenup'tiat , a., vóór een huwelijk.
Antepas'-chal , a., vóór paschen.

An'tepast , s., voorsmaak , voorproef.
Antepenult , s., laatste lettergreep van

menschelijke gedaante.

s., voorstelling van God onder een

Anthropomorph'ist , s.,

Ante-eur'sor , s., voorlooper.

,Antedllu 'vla1, s., vóór den

waarzeggerij uit de beschouwing van

de ingewanden van den mensch.

iemand , die aan 't bestaan van

God in een menschelijke gedaante gelooft.
Anthropomorph'ite, s., zie .„lnthropomorphist.
Anthropopath 'i cal , a., aan menschelijken hartstogt on-

derworpen.

Anthropoph'agt , s., menscheneters.
Anthropoph'aginlan , a., menschenetend, sn.
Anthroph'agy , s., menscheneting.
Antnropos'.eopy , s., karakterkunde.

Anthropos'ophy , s., kennis van den aard van den mensch.
Anthropot'omy, s., ontleedkunde (van den mensch).

Anti , prep., tegen, in plaats van.

Antiabolitionist , s., tegenafschager .
Antlapos'tle , 3., tegenstander van de apostelen.
Antiarthrlt'I-e , a., goed tegen jicht.
Antlarthrit 'ie, s., jicht verdrijvend middel.
Antiasthmat'i..e , a., goed tegen kortademigheid.
Antiasthmat 'I-e , s., middel tegen kortademigheid.
Antiba-e '-chics t, S., voethiaat van drie lettergrepen

(de

twee eerste lang, de derde kort).

Antiba -il 'i-can

lijkheid.

, a., af keerig van koninklijke statie en heer. ,

een woord op Anti •bra.eh'ia1 a., . tot den voorarm behoorende.
An ti-c, a., oneven, onparig, hersenschimmig, koddig.
Antic , s., kluchtenmaker , hansworst ; -, oneven voorkomen , hersenschimmige figuur; -, koddige vertooning.
Anti e , V. t., oneven maken, su.

twee na.
Antepl lep'tI e , a., vallende ziekte tegenwerkend.
Antepilep'ti -e , s., geneesmiddel tegen vallende ziekte ,
An'tepone , V. t., voorstellen, voorrang geven.
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Anti-oal',1nIst, s., tegenstander van 't Calvinisme.
Anti earniv'orous, a., tegen 't gebruik van vleesch.
AntVchamber , S., zie Antechamber.
An'ti-ehrist, s., antichrist, tegenstander van Christus.
Antl-clirist'ian , a., antichristelijk.
Anti-ehrist'iani--m, s., leer tegen Christus.
Anti-christlan'ity, s., tegenchristelijkheid.
Anti-christianize , V. t., van 't christendom af brengen.
Anticipant, a., voorkomend.
Antíc'ipate , v. t., voorkomen , eerst bezit nemen , voor

Antipathet'tsalness
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, s., aangeborene af keerigheid, tegen -

strijdigheid.
Antip'athous , a., af keerig.
Antipathy, s., natuurlijke

afkeer, aangeboren afkeer,
tegenzin ; -, haat , af keer.
iemand , die tegen den doop van
kinderen is.
Antiperis'tas1 , s., werking van een tegenstrijdige hoedanigheid, waardoor de tegenoverstaande hoedanigheid kracht
krijgt.
zijn , den loef afsteken.
Antipestilen'tial , a., goed tegen de pest.
Anticipated , pp., voor geweest , den loef afgestoken , enz. An'tiphon , s., zang, beurtelingsche zang in koren van
Anticipa'tton, s., voorkoming, voorbaat ; -, voormalig
groote kerken.
denklbeeld.
Antiphonal , s., hoek met lofzangen.
Anticipator , s., voorkomer , vooruitlooper.
Antiph'oner, s., boek niet lofzangen, cie.
An'ti-ely , adv., koddig, hersenschimmig.
Antiphrasis, s., gebruik van een woord in tegenoverge-

Anti-emask, s., hansworstenmasker.
Anti-convuls'ive, a., goed tegen stuiptrekkingen.
An'ti-eor , s., ontsteking in den strot van een paard.
Anti-posmet'i-e , a., schadelijk voor schoonheid.
Anti-eo *met'ic , s., preparaat , dat schadelijk voor de

schoonheid is.

Anti-court 1', a., tegen 't hof.
Anti-courtier , s., vijand van 't hof.
Antir.rea'tor, s., vijand , tegenstander,

Schepper.

bestrijder van den

Antidote, s., tegengift.
Antidysenter'te , a., goed tegen bloedloop.
Antidysenterie, s., middel tegen bloedloop.
Antiemet'i_e , s., brakingstuitend middel.
Antient , zie Ancient.
Antifebrile, antifebrile, a., koortsstillend.
Antifebrile , antifeb'rlle , s., koortsstillend middel.
Antifed'eral, a., tegen bondgenootschappelijke wetgeving.
Antifed'erali-s,m • s., oppositie tegen de bekrachtiging van

de wetgeving der Vereenigde Staten.
Antlflat'tering, a., afkeerig van vleijerij.

Antiflat'-silent , a., tegen winderigheid, opgeblazenheid.
An'tigraph, s., afschrift.
Antil'ogy, s., tegenstrijdigheid (in woorden, aanteekenin-

gen , enz.).

Ant11'oquist t, s., dwarsboomer, bestrijder.
Antil'oquy t, s., woord aan den lezer.
An'timask, s., klein masker, BA.
An'timason , s., tegenstander van vrijmetselarij.
Antiministe'rial , a., antiministriëeI.
Antiministe'rialist, s., bestrijder van 't ministerie,

vernement.

spiesglas 't hoofdbestanddeel is.

werken.

verkeerd gebruik van een naamval,

Antiquarian , a., ouderwetsch ; -, oudheidkundige.
Antiqua'riani sin, s., oudheidsliefde, liefde voor de oudheid.
An'tiquary , s., beoefenaar der oude geschiedenis , enz.; -,

oudheidkundige.

Antiquate, V. t.,

maken.

oud maken, verouderen, ouderwetsch

Antiquated, pp., a.,

verouderd, buiten gebruik geraakt,

ouderwetsch geworden ; -- beauty , verouderde schoone.

An'tignatedness, s., verouderdheid, ouderwetschheid.
An'tiquateness • s., zie Antiquatedness.
Antique', a., oud, ouderwetseh; -, wild, koddig, hersen-

schimmig.

Antique'ness • s., ouderwetschheid.
Antiquity, s., oudheid, oude tijd, vroegere eeuwen; --,
ouden ; -, ouderdom , SIT.; -, oudheden (doch dan door-

gaande antiquities).

gou-

middel, waarin

goede

Antinomy , s., tegenstrijdigheid tusschen twee wetten.
Antiparylit'iQ, a., goed tegen beroerte.
Antiparylit'i-, s., middel tegen beroerte.
Antipathet'i-e , antipathet'Iical , a., aangeboren afkeerig,

tegenstrijdig.

te r (bewoner van de andere zijde van den aardbol).

Antipol' -on , s., tegengift.
Antipope, s., valtche paus.
Antiport , s., buitenpoort, buitendeur.
An'tipriesst , s., bestrijder , vijand van priesters.
Antiproph'et , s., bestrijder van propheten.
Antipto'sis, s., middel tot matiging van koortshitte; -,

in een regering.

dig bestuur.

Antimony, s., spiesgias.
Antimoralist, s., bestrijder van zedigheid.
Antimu'-si-cal • a., niet muziekaal.
Antinephrit'te • a., goed tegen nierkwalen.
Antinephrit'I c , s., middel tegen nierkwalen
An'tinomist, s., iemand, die niet let op de wet of

stelde beteekenis.
Antipodal , a., dat tot de tegenvoeters behoort.
Antipode (mv. an'tipodes , antip'ode*), S., tegenvoe-

Antirevolu'tionist, s.,

Antiinonar-eb 'ieal, a., tegen een dénhoofdig bestuur.
Antimon'ar-ehieit, s., bestrijder, vijand van een eenhoofAntirno'nial , a., van spiesglas.
Antimo'nial, s., preparaat van spiesglas,

Antipedobap'tist , s.,

tegenstander van een verandering

Antiseorbu'ti-e, antiseorbu'tical, a.,

schuit , scheurbuik.

goed tegenblaauw

-

Antis-eorbu'tI e , s.. middel tegen scheurbuik.
Antis crip'twrist , s., loochenaar van de openbaring.
Antislavery, s., afkeer van slavernij.
Antisocial , a., af keerig van maatschappelijke zamenleving.
Antis'pasis, s., terugdrijving, afdrijving van vochten naar

een ander deel van 't liacliaam.

Antispa -s-mod'ic, a., goed tegen kramp, stuiptrekking.
Antispa -s -mod'ie, a., middel tegen kramp, stuiptrekking.
Antispatie , a., zie Antispasmodic, a.
Antispas'ti e , s., Zie _4nhispasnodic, s.
Antisplen'eti-e, a., middel tegen miltziekte, JoiiN.
Antis'te , s., opperpriester.
Antistrumat l ie, autistru'mous, a., goed tegen schurft

ziekten.

-achtige

An'tithei-m , s., bestrijding van 't geloof aan God.
An'titheist, s., bestrijder van 't geloof aan God.
Antithesis , s., tegenstelling ; -, twist , geschil.
Antitrinita'rian, s., loochenaar van de drieëenheid.
Antitrinita'rlaoi*m , s., loocb.ening van de drieëenlieid.
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Antitype, s., tegenbeeld.
Antivene'real , a., goed tegen venusziekte.
Antler , s., tak van den hertshoorn ; brow -,

bear -, sur -, boventak.

eerste tak;

Aikt'like ,
Antee'ci,

a., mierachtig.
s., tegenvoeters (volken, die op gelijken afstand
van de middellijn wonen , 't eene volk aan den zuid-,
't andere aan den noordkant , en wel zoo , dat 't eene
zomer heeft, wanneer het bij 't andere winter is).
Antonoma' -t Ia, s., naamverwisseling, verbloemde naam
-gevin;bj.
he is e Cato, hij is een wijs man.
An'tre t, s., spelonk, sn.
An'trin , ppr., scho., wandelende ; meet - persons, objects,
iemand , iets toevallig ontmoeten.
Anus , s., aarsgat.
An ► vil, s., aanbeeld, aambeeld; stock of an -, aanbeeldsblok ; - i-, handvat van een zwaard, srr.; rising -, spee rhaak , aanbeeld met twee armen ; be on the -, aan 't - spreken, redetwisten zijn.
Anxi'etude , s., angst , benaauwdheid , bezorgdheid.
Anxiety, s., angst, benaauwdheid , bezorgdheid.

Anz'ious, a., angstig, benepen, ongunstig, verlangend,
zorgvuldig (m. t. v. for , about).
Aux'lously , adv., angstvallig , onrustig , zorgvuldig.
Anx ► iousness , s., angstigheid, benepenheid, onrustigheid,

zorgvuldigheid.
Any , a., Benig , iemand , iets , wat ; in - place , waar het
ook zij ; would you have - thing with me , hebt gij mij
iets te zeggen ; - where, ergens ; - whither, ergens ; - where
else, ergens elders ; - body but you , iedereen behalven gij;
he is as drunk as - thing, hij is volslagen dronken ; at time , te eeniger tijd ; do it but - how , doe het maar,
zoo als gij wilt.
A'ortst , s., onbepaalde tijd (grieksche spraakkunst).
Aorist'ic , a., onbepaald.
Aort'a , s., hartader.
Apace', adv., met snellen tred , vlug , snel, spoedig, haas
schielijk ; it rained -, het regende , dat 't-tig,auw
goot, het regende steak ; night wears -, de nacht gaat
om ; that came -, dat kwam sterk aanzetten.
Ap'agoge, s., afleiding (in logika).
Apago#'ical , a., 'tgeen iets niet regtstreeks bewijst door Ele
ongegrondheid, onmogelijkheid om 't tegendeeel aan te toonen.
Apanage, zie Appanage.
Apan'thropy , s., afkeer (van menschelijk gezelschap) ,
liefde tot eenzaamheid , menschenschuwheid.
Aparith',nesis , s., stuksgewijze optelling.
Apart', adv., afzonderlijk, op een afstand, afgescheiden;
-, duidelijk; -, ter zijde.
Apartment , s., vertrek, verdeeling (in een huis) , om
-heind
plaats.
Apathet't-e, apathet'ical, a., gevoelloos, onhartstogtelijk.
Ap'athist, s., gevoellooze, onhartstogtelijke.
Apathy, s., ongevoelige staat, ongevoeligheid,

onhartstogtelijkheid, gevoelloosheid.
, s., aap ; -, nabootser ; the higher the - goes, the more
he sheets his tail T , als de aap hoog klimmen wil, dan ziet
men zijn naakte bil , als iemand iets doen wil , dat boven
zijn magt gaat, dan komt hij er met beschaamde kaken
af ; - leader) , oude meid ; -1, dwaas , CH.; lead apes in

Ape

hell T), als een oude vrijer, vrijster sterven.

pipe , v. t., naapen , nabootsen.
Apeak', adv., op de punt; -,
nebrhangend , z.
Apen , V. t., scho., openen.

Apen , a., echo., geopend.

perpendiculair, regt op en

Apen'ly , adv., scho., openlijk.
Apen'in, s., scho., opening.
Apep ►sy , s. gebrekkige spijsvertering.
A'per , s., naaper , nabootser. ; -, wilde beer.
Aperient , a., openend , losmakend.
Aperient, s., openend geneesmiddel, losmakend geneesmiddel.
Aper'itive, zie Aperient.
Apert T, a., open, klaarblijkelijk, onvermomd.
Aper'tion :j: , s., 't openen, opening, gat.
Apert'iy
, adv., openlijk, openbaar.
Apert'ness :j:, s., openheid, openbaarheid.
Aperture, s., 't openen, opening, gat, spleet.
Ap'ery , s., aperij , nabootserij.
Ape ► sin, V. t., stillen, bevredigen, srt.
Apet'alous, a., zonder bloembladeren.
Apex, s., punt, spits, vezelknop (binnen in een bloem).
A'pexe-s , s., mv., punten , spitsen.
Aphaer'esis, apher'esis, s., 't wegnemen van een letter

of lettergreep ; --, wegneming van schadelijke deden , atzetting , af knipping, afsnijding , g.

Aphan'esite , s., kopererts (donker blaauwachtig groen).
Aphanis ► tic, a., onduidelijk (mineralogie).
Aphelion, s., afstand van een planeet, die in haar loop

't verst van de zon is.

Aphidiv'orous , a.,

plantluis.

Aphilan ► thropy,

schuwing.

etend, verslindend, bestaande van de

s., gebrek aan menschenliefde, menschen-

Aphis, s., plantluis.
Aphlogis'tic, a., vlammeloos.
Aph'ony, s., verlies van stem, stomheid.
Aphorism, 8., stelregel, regel, beginsel,

spreuk.

kortbondíge

Aph'oris-mer , s., iemand, die.van beginselen enz., uitgaat.
Aphorist t, s., schrijver van stelregels, beginsels , re-

gels , enz.

Aphorist'iie , aphortst'I-cal , a., kortsprëukig, stelregelig.
Aphrodt*'ia-e, aphrodi-s-i'aeal, a., wellustig verlangen

veroorzakend, lust tot kunnegemeenschap vermeerderend.
middel, dat de lust tot vleeschelijk genot
aanzet.

Aphrodi-s- 'Ia-e,

Aphrodite, s., Venus.
Aphrodite, s., volger van Venus.
Aph'thoug, a., spruwachtig, g.
Aph'ylous, a., bladerloos.
Apiary, s., bijënplaats, bijënloots, bijënkweekerij.
Ap'i ces , s., zie Apex.
Apiece', adv., aan ieder , zoo veel ieder , 't stuk.
Apie'ce*, adv., in stukken, BT.
Apish, a., aapachtig, nabootsend, dwaas, beuzelachtig,

komiek , snaaksch , dartel.

Apishly, adv., aapachtig , dwaas, enz.
Apishness, s„ aperij, malligheid, snaakschheid, dartelheid.
Apit'pat , ado., niet snelle klopping.
Apo-e'alypse, s., openbaring, ontdekking, onthulling.
Apo-e'opate, v. t., afsnijden, weglaten (van de laatste let-

ter of lettergreep van een woord).
, s., afsnijding , wegneming , weglating (van de
laatste letter of lettergreep van een woord).

Apo-o'ope

Apo-erust'i-e, a., stoppend, terugdrijvend.
Apo-erust'i-e , a., stoppend, terugdrijvend middel , g.
Apo-e'rypha , a., mv. , onuitgegeven dingen ; -, boeken

aan welker authenticiteit, als geopenbaarde schriften, ge-

twijfeld wordt.

Apoe'ryphal, a., onecht, verdacht, van twijfelachtig gezag.
Apo o'rypbally , ado., onzeker , niet onbetwistbaar.

APO.

APP.

Apdc'ryphalness , S., onzekerheid van echtheid , twijfel

&postem'atous, s., a., zwerend, zwellend.
ap'osteme , s., ettergezwel , puist.
Lposterio'ri , a., van achteren , naderhand.
Apostil, s., kantteekening, verwijzing, aanteekening, na-

Apoda-erit'i-es , tranen verwekkende middelen.
Ap'odal , a,, zonder pooten.
Ap'ode-s- , 3., mv., vogels met korte pooten ; -,

-achtigeoprd.

schrift.

vogels zon
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J

apostel; -, gevolmagtigde, afgezant; he manavres the apostles) , hij leent geld van Jan om Piet te
betalen ; -; student, die gedropen is (Cambridge).
Apodi-c't1cal, s., bewijsreden, die gemakkelijk te betoogen is. Apostleship, s., apostelschap, apostelambt.
Apos'tolate, s., zending; apostelschap, apostelambt.
Apodix'is i- , klare betooging.
Apod'osis , s., wedergeving , toepassing op 't laatste deel Apostol'i-c, apostol'ical, a., apostoliesch.
Apostol'i-Bally, adv., als een apostel, op een apostolische wijs.
van een gelijkenis.
Apostol'i-calness, s., 't overeenstemmen niet de leer van
Apodyte'riuin , s., kleedkamer.
de apostelen.
Apogee, s., punt in de maan, van waar zij 't verst van
Apostol'i-es, s., me., apostolischen (sekte, die voorgeeft de
de aarde is verwijderd.
apostels in handel en wandel te volgen).
Ap'ograph, s., exemplaar, afschrift.
Apos'trophe , s., gesprek , wending , aanspraak tot iemand
Apoiep'sy , s., tusschenkomst, verhindering, stuiting.
of iets in 't bijzonder (in de redeneerkunde enz. T) ; -.
verdelger.
Apotl'yon 1 , S.,
verkortingsteeken.
Apologet'ie, apologet'i-eal, s., verdedigend (door woorApos'trophe, v. t., een verkortingsteeken bij een woord
den, betoogen), verschoonend.
plaatsen.
Apo1ogct'tca1Iy, adv., verdedigenderwijs.
Apologist, s., verdediger, verontschuldiger (voor een an- Apostroph'i-e , a., de zaámtrekking van een woord te kennen gevend.
der in geschriften).
Apologize , v. i., verdedigen , verontschuldigen, ten gunste Apostrophize, v. t., iemand aanspreken, tot iemand 't
woord riten.
van iemand spreken (in geschriften).
Apoteie-s-mat'i-e, a., tot de sterrekunde behoorend, ster
Apo1'ogtzer , s., verdediger , verontschuldiger.
-rekundig.
Ap'ologue , s., leerzame fabel , zedelijk vertelsel.
Apoth'eeary, s., kruidenmenger, apotheker; --{-, winkelier.
Ap'ologuer t , s., sprookjesverteller , fabelschrijver.
Ap'othegin
,
s.,
merkwaardig
gezegde
,
korte
leerrijke
,
verdediging,
verantwooropverontschuldiging
Apology, s.,
merking.
ding.
Apotheg'inatist , s., verzamelaar , maker van merkwaar
Apomeeom'etry 1 , s., afstandsmeting.
-dige
gezegden, P.
Aponeuro'sis , S., uitbreiding en vlieswording van een zenuw.
Apoph'asis, s., schijn van iets onaangeroerd te willen Apotheg'inatize, V. t., merkwaardige gezegden uiten; korte,
leerrijke zinnen spreken.
voorbijgaan, dat men duidelijk te kennen geven wil.
Apotheosis, s., vergoding, toewijzing , plaatsing, rangApophlegmat'i-e, a., koude vochten uitdrijvend.
schikking onder de goden.
Apophlegmat'te, s., koude vochten uitdrijvend middel.
Apot'oine , s., verschil tusschen twee grootheden , die tot
Apophleg'inatis m . S., zie 1popltlegniatic.
geen gelijke maat kunnen worden gebragt; -, kleinere helft
Apophleginat'fzant, s., zie 4lpophlegmatie.
van een toon (muziek).
Ap'oplitegm, apothegm, s., merkwaardig gezegde, kort Apotropae'a, a., t T, verzen, zangen, gemaakt om den
bondige spreuk.
toorn van verbolgen godheden af te keerera.
Apoph'y ge , s., plaats , waar een zuil uit den basis komt.
Ap'oze,n , s., geneesdrank, die gekookt wordt, gekookt
Apoph'ysis, s., uitsteking, verhevenheid der beenderen.
(fabelleer).

Apodi e'ti c , apodl-e'ti-cal

-derpotn

Apostle ! , s.,

, a., klaar betoogend , helder,

klaar bewijzend.

Apople-e'tic, apople-e'tt -Bal, a.,

aan beroerte onderhevig,

voor beroerte vatbaar.

Apople-c'ti-c , s., iemand, die onderhevig is aan beroerte.
Ap'oplex, s., beroerte, DR.
Ap'oplexed , a., door beroerte aangedaan, Sir.
Apoplexy , s., beroerte.
Ap'oron, ap'orime, s., moeijelijk op te lossen vraagstuk.
Apo'ria, ap'ory, s., verlegenheid van een redenaar, waar

hij beginnen, wat hij doen moet; -, koortsachtige benaauwdheid, g.
Apporrhee'a t, s., uitvlieting, uitstrooming, uitwaseming.
Aposiope'sis, s., 't afbreken van een redevoering, wan-

neer de spreker plotseling door aandoeningen wordt gestuit.
Apos'tasis, s., einde, krisis van een ziekte door de Bene
of andere afzondering van vochten; -, zweer, ettergezwel,
Apostasy, s., afval, afvalligheid, geloofsverzaking, overlooping (naar Bene andere partij).
Apos'tate, s., afvallige, geloofsverzaker.
Apos'tate, a., valsch, verraderlijk, sr.
Apostat'i-eai, a., afvallig (van 't geloof).
Apostatize, V. i., afvallen (van geloof, kerk); geloof ver•
zaken , partij verlaten.
Apos'temate, V. j., zweren, tot een zweer, gezwel zetten
Apostema'tion, s., zwering, 't tot een zweer, gezwel zetten..

drankje.

Appair 1 , v. t., benadeelen , verminderen.
Appair i- , V. i., ontaarden , verbasteren.
Appall , V. t., verslagen maken, verpletten,

-, veeminderen, verwoesten.

Appall'. v.

verschrikken;

i., zwak worden, verbaasd, verschrikt , ont-

steld worden.
Appalling ,

riemend.

ppr., verslagen gemaakt, enz.; -, a., moedbe-

Appall 'ment , s., ontstelling , verbleeking ; -, ontmoediging.
Appanage , s., landerijen, die een vorst voor 't onderhoud

van zijn jongere kinderen bestemd; -, onderhoud, voedingsmiddel , S.

Ap'panagist, s., prins aan wien een appanage geschonken is.
Appara'tus, s., toestel; huisraad; krijgswerktuigen; stel
werktuigen voor iets ; -, steensnijding , g.
Appar'el , s., kleeding , dekking , gewaad , opschik , voor
-komen;,
tuigage , z. ; -, zwaaitel , g.
Apparel , V. t., kleedera; opschikken; optooijen , voorzien;

uitrusten.

Appar'ence j , .e, voorkomen , C. G.
Appar'cncy I , s., zie 1lpparercce.
Appar'ent, a., blijkbaar , schijnbaar,

lijk ; vermoedelijk ; - tide , ware tijd.

zigtbaar, klaarblijke-

APP.

APP.

Apparently, ad,., openlijk klaarblijkelijk, schijnbaar.
Apparentness , 3., duidelijkheid, zigtbaarheid, klaarblij.

Append'anee t, append'enee t, s., iets, dat aangehecht
is, J. Ií.
Appendant , a., aanhechtend , bijvoegend , aangehecht.
Appendant, s., aanhangsel, bijkomende zaak.
Appended , pp., aangehangen , aangehecht.
Append'leate t , V. t., aanhangen , aanhechten , bijvoegen, 1IE.
Appendiea'tloit t, 3., aanvoeging, aanhechting, bijvoe-
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kelijkheid.
£pparl'tion 4 , s., voorkomen ; -t, zigtbaarheid , m:; -,
zigtbaar voorwerp, vorm, M.; -4, , spook, geest, verschijnsel , verschijning.
Appar'itor , s., pedel , bode , deurwaarder (bij een hoogeschool , geestelijk geregtshof).
Appart'inents , s., beschieting , verdeeling van 't schip inwendig , Z.
Appay' t, V. t., voldoen.
Appeach' t , V. t., beschuldigen , berispen.
Appeach'er t , s., beschuldiger.
Appeach'ment t , s., beschuldiging.
Appeal', V. t., verwijzen (naar een hooger geregtshof ter
beslissing van een hangende zaak , of ter herziening van
een zaak , die door een kleiner hof is beslist) ; verwijzen
(naar een schrijver tot bewijs van 't aangehaalde), m. 't V.
to ; -, een zaak van een klein geregtshof voor een grooter
brengen; -, beschuldigen (van misdaad).
Appeal', s., 't in appel komen , appel , regt van appel ; -,
beschuldiging , dagvaarding ; -, beroep (op iemand om zijn
getuigenis) ; -, toevlugt, wijkplaats.
Appealable, a., voor appel vatbaar, enz.
Appeal'ant t, s. appellant, an.
Appeal'er , s., appellant.
Appealing, ppr., beroepende, overbrengende, medebeschuldigende , enz.
Appealing , s., beroeping , enz.
Appear', r. i., in 't gezigt komen, in 't gezipt zijn, zigt.
baar worden voor 't oog ; -, verschijnen (voor een regtbank); -, duidelijk zijn, bekend zijn; -, duidelijk worden
.(door bewijs) ; -, schijnen; -, ontdekt worden ; - against
one , tegen iemand opkomen.
Appear' t , s., verschijning.
Appearance, s., 't in 't gezigt komen, 't 'zigtbaar worden
voor 't oog ; -, natu'irverschijnsel; -, uiterlijke gelijkheid;
- uiterlijke vertooning , uiterlijk voorkomen; -, schijn,
zweem; -, tegenwoordigheid; -, karaktervoorstelling, schetsing (van iemand in 't publiek) ; -, waarschijnlijkheid, B.;
-, voorkomen; -, verschijning, spook, geest, AD.; great at court, groot gala ten hove; great - of people, groote
oploop van menschen.
Appear : er , S., i erschijner , getuige.
Appea*'able', a., bevredigbaar.
Appea-e-'ableness , s., bevredigbaarheid.
Appea*e', V. t., stillen, bevredigen.
Appea-w'ement , s., 't stillen , 't bevredigen.
Appea'-wive, a., stillend, bevredigend, bemiddelend.
Appel'lancy t, s., appel.
Appellant, s., appellant; -, vervolger (wegens misdaad) ;
uitdager (bij tweegevecht) , party -, appellerende partij , r.
Appellate , s., persoon tegen wiezi wordt geappelleerd; ver
(wegens misdaad).
-volgde
Appellate, a., tot appel behoorend, BE; party -, partij,
waartegen wordt geappelleerd.
Appellation , s., benaming , beschrijving (van iets).
Appel'lative, s., (algemeen) benaming.
Appel'latively, adv., op een toepasselijke wijs.
Appel'latory, a., 'tgeen een appel behelst.
Appel'lee, s., verdediger (bij een appel); -, aangeklaagde,
beschuldigde , beklaagde.
Appellor', s., appellant; -, vervolger (tegen misdaad).
Append', V. t., aanhangen, aanhechten; -, bijvoegen,
Di. 't. V.

to.

Appendage , s., aanhangsel , bijvoegsel,

ging.
Append'i-isle, s., aanhangseltje.
Appendix , s., aanhangsel , bijvoegsel , supplement.
Apperceive' t, V. t., bevatten, begrijpen.
Apperceiving +, s., opvatting, bevattingsvermogen , cie.
Appercep'tlon, s., bewustheid.
Apper'il 1, s., gevaar, sii.
Appertain', V. i., toebehooren , toekomen.
Appertaln'ing, ppr., toebehoorende, enz.
Appertaining , s., 't toebehoorende.
Appertain'inent , s., 't toelehoorende , 't toekomende (van

een waardigheid, betrekking).
Apper'tenance t, V. t., toebehooren (van regtswege).
Apper'tenance, s., zie Appurtenance.
Apper'tinant t , toebehoorende , sir.
Apper'tinent t, zie Appurtenance , sri.
Ap'petence, ap'petency, s., verlangen, vleeschelijk ver-

langen , zinnelijke lust.

Ap'petent , a., verlangend.
.4ppetibil'ity , s., 't begeerlijke (van iets).
Ap'petible , a., verlangend, wenschelijk.
Appetite, s., trek, lust; vleeschelijk, geestelijk verlan-

gen ; -, eetlust ; -, vurig verlangen ; -, iets, waarnaar gehaakt wordt; bijv. power is tee natural - of princes, de ,
vorsten hebben een aangeboren verlangen naar magi.
Appetite 1, v. t., verlangen.
Appett'tion l , s., verlangen.
Appeti'tious , a., smakelijk , verlangend, wenschelijk.
Ap'petitive , a., lustig , begeerlijk.
Applaud', v. t., toejuichen (met handgeklap) ; prijzen.
Applaud', s., zie Applause.
Applauded , pp)., toegejuicht , geprezen.
Applauder , s., toejuichen.
Applauding , ppr., toejuichende, prijzende.
Appian x e , s., gejuich , toejuiching.
Applau'*ive , a., toejuichend.
Apple, s., appel; - of the eye, oogappel; - of love, liefdes appel ; parings of -, apfelschillen.
Apple , V. t., als een appel vormen.
Apple-core , s., klokhuis van een appel.
Ap'ple.dumb'ling ship), s., borsten van een vrouw,
prammen.
Applen har'vest, s., appeloogst.
Ap'ple.3 ohn , s., appel , die lang duurt, maar uitdroogt, sas.
Ap'ple•loft', s., appelzolder.
Ap'ple.mong'er , s., appelkoopman, fruitverkooper.
Apple-pie, s., appelpastei.
Ap'ple•sauce , s:, saus van gestoofde appelen, appelmoes.
Ap'ple.tart , s., appeltaart.
Apple-tree , s., appelboom.
Ap'ple•wonsan, s., appelvrouw, appelverkoopster.
Apple-yard , s., appelboomgaard.
Appii'able , a., toepasselijk , toepasbaar , bekwaam, ge

bruikbaar.
Appli'atice, s., 't gebruiken, toepassen, aanwenden (tot iets).
Appli-eabil'ity , s., geschiktheid (om tot
gebruikt te

worden), toepasselijkheid.

Applicable , a., toepasbaar, toepasselijk.

iets
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Ap'pll•eableneus, s., toepasselijkheid, geschiktheid , toe-

pasbaarheid.
Ap'pli-.ably, adv., toepasselijker wijs.

Ap'pII eancy , s., toepasselijkheid , geschiktheid , gepast
-heid.
Ap'p1lcant , s., toepasser , verzoeker , smeekschriftschrij-

ver , smeeker.
Ap'p1I-pate , s., gelijke lijn , regte lijn door een kegelsnede.
Ap'p1i-Pate , V. t., voegen , schikken , gebruiken (tot iets).
Appli-ca'tion , s., aanlegging , oplegging , toepassing; --, 't

aanleggen , opleggen , toepassen ; 't smeeken (om iets) ; -,
toeleg, beoefening, studie, aandacht, hulpmiddel; 't ver
-wijzen
(naar iets).
Ap'pli-cative , a., toeleggend.
Ap'plicatorlly, adv., toepasselijker wijs.
Ap'pli-eatory , a., toepaslijk.
Ap'pli-eatory , s., 't toepassende , bede , verzoekschrift.
App1i'ect , pp., toegepast , bestuurd , gebezigd.

Appli'edly , adv., toepasselijker wijs.
Appli'ment , s., zie Application.
Apply', V. t., aanleggen, voegen ; -, opleggen ; bijv. he applies a plaster to the wound , hij legt een pleister op de
wond; -, verwijzen , gebruik maken (van een betoog, ene.);
-, zich toeleggen , zich (aan iets) zetten ; -, aanzoeken ; -,
aanspreken ; -i, bezigen, aan 't werk houden (m. 't v. to , for).
Apply', V. i., passen , voegen , overeenkomen ; -, in verband
staan , overeenkomst hebben ; -, verzoeken (iets) ; -, aanzoek doen , toev logt nemen.
APPIy'ina , ppr., aanleggende, enz.
Applying , s., aanlegging , aanwending , schikking.
Appo', s., appel (p.).
Appoint', v. t., vaststellen , regelen , vestigen , bepalen ; -,
aanstellen , bevelen , verordenen ; aanwijzen , opgeven (taak);

besluiten, bedoeling opgeven.
APpoint'able , a., 'tgeen aangesteld of bepaald kan worden.
Appointed, pp., vastgesteld, geregeld, gevestigd, bepaald,

aangesteld, bevolen , verordend, aangegeven , opgegeven,
voorzien , uitgerust ; in God'.; - tine. , als God het behaagt.
Appointee', s., aangesteld mensch ; -, infanterist.
Appointer , s., aansteller.
Appointment, s., 't aanstellen ; 't vaststellen ; -, dekreet;

-, last; bijv. it was done by the - of the mmagistrates, het
werd gedaan op last van de magistraten ; -, uitrusting (van
een schip , leger , officieren) ; -, jaarwedde , pensioen ; -,
gift ; -, vaststelling , bepaling,
Apport'er -►-, S., inbrenger.
Apportion , V. t,, evenredig verdeelen.
Appor'tionateness i, s., juiste verhouding,
Api►or'tioned , pp., verdeeld.
Appor'tioner , s., evenredige verdeeler.
Appor'tioninent , s., evenredige verdeeling.
Appo*e', V. t., ondervragen . onderzoeken, BA.; zie Apply.
Appo-e'er, s., onderzoeker, ondervrager.
AP'po-site, a., voegzaam, gepast, geschikt.
AP'Po*itely , adv., voegzaam, gepast, geschikt, zeer van pas.
AP'po-*iteness, s., geschiktheid, voegzaamheid, gepastheid.
Appo-s-1'tion , s., 't aanvoegen , 't aanleggen , toevoeging.
Appo- $-'itive f, a., zie Apposite, Applicable.
Appral*e'ment , s., zie 4pprizement.
Appraiser, s., zie Appri,:er.
Appre-ca'tion 11, s., ernstig gebed , iL.
Ap'pre-entory , a., goedsbiddend, goedswenschend.
APPre'ciable, a., kostbaar , schatbaar.
Appreciate , V. t., waarderen , schatten ; - , de waarde

opvoeren (van iets) ;
worden.

- r, in waarde toenemen, meer waard

Appreciation, s., waardering, schatting; - ,
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van waarde , verfiueerdering van waarde.
Apprehend', V. t., V. i., nemen , vatten , gevangen nemen;
-, bevatten , begrijpen , verstaan ; -, vermoeden , denken;
-, vreezen , duchten.
Apprehend'ea , pp., genomen , gevat, gevangen genomen,.
opgevat , verstaan , geloofd, gevreesd, vermoed.
Apprehend'er, s., begrijper, verwoeder.
Apprehending , ppr., nemende , vattende , enz.
Apprehen'slble , a., vatbaar ; begrijpelijk.
Apprehension , s., 't vatten, 't aangrijpen; 't nemen, 't gevangen nemen ; -, vermoeden ; -, begrip , bevatting; -, denkwijze , opvatting ; -, vrees , verdenking ; -; scheppingsvermogen (van denkbeelden).
Apprehensive • a., bevattelijk ; -, vreesachtig , vervaard;
-, beducht , bevreesd ; -, gevoelig ; gevoelend , bevattend.
Apprehensively , adv., op een bevattelijke , verstaanbare

wijs.

Apprehen'siveness,. s., begrijpbaarheid, bevattelijkheid:
Apprentice, S., leerling, leerjongen, leermeisje (iemand,

die zich voor zekere tijd heeft verbonden , om een kunst ,
een ambacht , enz. te leeren) ; - at-law , regtsgeleerde ,
raadsman.
Appren'tiee•fee , s., geld , dat een meester voor 't leerera
van een vak ontvangt.
Apprentice.tsood 1 , S., zie Apprenticeship.
Apprenticeship, s., leerlingseliap, leertijd, leerjaren,
leerdienst.
Appren'tii-trage , S., zie .4ppre,lticeship , BA.
Apprenze f, s., zie Capture, SACK.
Appri-$e , v. t., kennis geven , kond doen.
Apprise , s., geleerdheid, G:a.
Appri-&'ed , pp., kennis gegeven , ene.
Appri-s-'ins , ppr., kennis gevende , enz.
Apprize', V. t., waarderen, schatten.
Apprtz'e, , pp., gewaardeerd , geschat.
Apprize'tnent , s., waardering , schatting; vaste prijs.
A5)priz'er , s., waardeerder , schatter.
Appriz'ing, ppr., waarderende , schattende.
Apprizing , s., 't waarderen, 't schatten.
Approach , V. t., V. i., naderen, nader bij komen , benaderen , genaken , digter bij komen.
Approach', s., 't naderen, 't naderbij komen; -, toegang,
151.; -, toegang , laan ; -, benaderingswerk (vestingbouw) ; -,
nadering ; stap.
Approachable , a., genaakbaar , toegankelijk.
Approachableness, s., genaakbaarheid, toegankelijkheid.
Approach 'er s., naderaar , genaker.
Approaching, ppr., naderend, enz.
Approach'less, a., ongenaakbaar, ontoegankelijk.
Approach 'ment ,. s., nadering , naderbijkoming.
Approbate, a., goedgekeurd.
Approbate t, V. t., goedkeuren ; - , goedkeuren (Amerika).
Ap'probated , pp., goedgekeurd, aanbevolen.
Ap'probating , ppr., goedkeurende.
Approbation , s., goedkeuring , bewijs ; -, getuigenis,

dersteuning ; -t, aanbeveling (van een boek).

on-

Ap'probative, a.. goedkeurend.
Ap'probatory, a., goedkeuring bevattend, goedkeuring te

kennen gevend , sc.
-i, i. p. V. Prompt, BA.
Approof' -1 , s., goedkeuring; -, zekere kennis, su.
Approp'erate t, v. t., spoeden, haasten.
Appropin'quate +, v. i., naderen, nabij komen.
Appropinqua'tion -} , s, nadering, nab koming, HL.
Appropingpe t , V. i., naderen , nabijkomen, BIt.
Apprompt'
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Appro'prisble, a., toeëigenbaar.
Appropriate, V. t., goedkeuren, bestemmen, afzonderen (voor
iets); toeëigenen, eigenen; -, toepassen; -, toewijzen; bijv.

the house of commons has appropriated a million for the construction of ships , ' t huis der gemeenten heeft een millioen

voor den aanbouw van schepen toegewezen.
a., afzonderlijk , eigenaardig behoorend,
eigenaardig ; -, gepast , geschikt.
Appropriate t , s., eigenaardigheid, BA.
Appropriated, pp., goedgekeurd, enz.
Appropriately, adv., geschikt, gepast, op een gepaste wijs.
Appro'pritltenesis , s., eigenaardige geschiktheid.
Appropriation , s., 't verbeurd verklaren ; 't toeëigenen;
gebruik tot een bijzonder doel ; 't scheiden of verbeurdverklaren van eigendommen voor een kerkgenootschap, r.; -,
't bestemmen (met goedkeuring van een staatsligchaaaa) van
gelden voor iets ; -, subsidie , post (op de begrooting).
Appro'prlator, s., toeëigenaar ; bezitter van toegeëigend goed.
APPro'prietary , s., bezitter van toegeëigend goed.
Approv'able, a., prijselijk, goedkeurenswaard.
Approv'ableness , s., prijselijkheid.
Appro.v'al , s., goedkeuring.
Appro'priate ,

Approv'ance , s., goedkeuring, Tn.
Approve', V. i., v. t., bevallen, gestreeld worden

.mss_

s., ambachtsman, werkman (die een voozschoot draagt) ; -t , wachter , kamerwachter , x.
s., me. ap'sides , ap'ses , twee stippen in den loopkring van een planeet, waarvan de Bene 't digst en de tweede
't verst van de zon is verwijderd; -, rond dak, koepel in
't midden van een gebouw.
Apt , a., bekwaam , geschikt, vatbaar , gestemd , gereed,
vlug , stipt , geneigd , genegen , onderhevig, vrolijk.
Apt t . V. t., schikken , bekwamen , passen.
Apt'able, a., vatbaar, geschikt (tot).
Ap'tate , V. t., geschikt maken.
Ap'tera , s., mv., ongevleugelde insekten.
Apterous , s., vleugelloos.
Aptitude, s., geschiktheid, vatbaarheid, bekwaamheid,
vlugheid (in leeren), leerzaamheid; -, geneigdheid, vat..
baarheid.
Aptly, adv., bekwaam, juist, gepast, eigenlijk.
Apt'nes , s., geschiktheid, gepastheid ; -, gezindheid , neiging; -, vlugheid (van opvatting) , leerzaamheid;'- strekking.
AP'tote , s., onverbuigbaar naantwoord.
Ap'yrexy , s., vrijheid van koorts.
Apy'rous , a., ontbrandbaar.
A'prola-man,

Ap'sis ,

;

A'qua, s., water.

(door iets); Aqua'bob, 8., ijskegel, (p.).
goedkeuren ; -, bewijzen , waarheid aantoonen , regty aardi- A'qua vitae, s., brandewijn.
gen ; -, ondervinden; door verhoor bewijzen , n. g., sit.; -, Aquarium , s., kunstvijver (in tuinen tot aankweeking
aanbevelen , verbeteren (van landerijen) ; -, goedkeuren ('t van waterplanten).
vonnis van den krijgsraad) ; - one's self to God , zich God Aquarius, s., waterman (een van de twaalf hemelteekens).
behagelijk maken; 't is approved to be true by experience, het Aquatic, a., in 't water levend, groeijend.
Aquat's e , s., waterplant.
wordt door de ondervinding gestaafd, bewaarheid.
Aq'uatile , a., in 't water levend, groeijend.
Approved , pp., goedgekeurd.
Aqueduct , s., waterleiding.
Approved, a., voornaam, geloofwaardig.
Approve'ment , s., goedkeuring; -, verbetering (van wei Aque'ity t, waterachtigheid, ionic.
omheining en 't maken tot bouwland).
-landeor Al queous, a., waterachtig, waterig.
Approver, s., goedkeurder; -, belijder van een misdrijf A'queousness, s., waterachtigheid, waterigheid.
en tevens beschuldiger van een ander ; -t, verbeteraar, ver Aq'uila , s.. arend ; -, arend (sterrekunde).
inkomsten; rentmeester des konings, cie. -merdavn Aquiline, a., tot een arend behoorend; -, gekromd,
Approv'ingly , adv., bij goedkeuring.
krom, vooruitstekend (als van een arend, havik)..
Aq'uiion , s., noordenwind.
Approx'imant t , a., naderend.
A'quiter , s., naaldenkoker.
Approximate t , a., naastbij , nabij.
Approximation, s., nadering , nabijkoming , xE ; benade- Aquose' t , a., waterig.
Aquos'ity t, s., waterigheid.
ring (bij berekeningen).
Ar t, s., likteeken, wond, pokdaal, (p.) ; -j , roeiriem ; -t, of;
Approx'imative , a., naderend.
App ul se','s., botsing , 't botsen ; -, aankomst, landing.
-t, voor.
A'ra , s., outaar , heiligdom.
Appul'sion, s., botsing, 't botsen.
Appuls'lve, a., botsend, drijvend.
Arabesque , a., arabiesch , werk in arabischen smaak.
APPuls'ively , ode., door botsing.
Ar'abesque, 8., arabiesch versiersel.
Appur'tenanee , s., aanhangsel , toevoegsel ; appurtenances, Arabian, a., arabiesch.
s., me., bijgebouwen (van een landhoeve).
Arabian , s., arabier.
Ar'abj e , a., arabiesch.
Appurtenant , a., behoorende tot.
Arabi-e , s., arabische taal.
A'prl-sate, v. i., in de zon koesteren, w. g.
Apri-ea'tion , s., koestering in de zon.
Arabi-s-m , s., arabische spreekwijs.
Arabist , s., geleerde, die wel bekend is met de arabische.
Apric'ity , s., zonneschijn.
taal en letterkunde.
A'pri-eo ek t , abrikoos , sH.
A'pri-eot , abrikoos.
Arable , a., ploegbaar , bebouwbaar.
A'pril , s., april ; when - blows his leorn, 't ie good for liay Araby, s.,. Arabië, m.
and corn t , de donder in _ is een teeken van een vrucht Ar'ace t, V. t., niet geweld wegvoeren, cm.
-baren Ara-eh 'nold, s., oogvlies, dat naar een spinneweb zweemt,
oogst.
April -fool, s., april=gek.
(ontl.).
Aprilled, a.,zuur geworden, zuur wordend (van bier, melk),(p.). Ara.ehnol'ogist , s., spinnekopkenner.
Apriori , van te voren.
Araehnol'ogy , s., spinnekennis.
Apron, s., platlood voor geschut, z.; - of the stem, bin- Armsnee', arraign', s., tak, galerij van een mijn (vesnenvoorsteven, z.; -), voorschoot, sloof, schort, schootsvel; tingbouw).
-, deksel op 't laadgat van een kanon; -, lederen dekkleed A raise t , V. t., heffen , ligten , sic.
(op den hok vóór den koetsier); -, darmnet (van een var- Ar'alia , s., me., bebouwde landerijen.
ken, vogel) , (p).
Arane'idan , s., arane'idae , s., mv., spin , spinnen.
-
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Ara'neous , s., spinnewehachtig.
Ara'tion ir , s., beploeging.
Ara'tor, s., ploeger.
Ar'atory t, a., 'tgeen tot beploeging dient.
Ar'aye i- , s., orde , gereedheid , uitrusting , kleeding , toestand, ligging , positie , Cii.
Ar'aye t, V. t., kleeden; bedroeven, cie.
Ar'balist , s., hoog , schietboog.
Ar'balister, s., boogschutter.
Ar'biter , s., scheidsman, scheidsregter, heerscher , hoofd

Arch , a., geslepen , sluw , slim , vrolijk , dartel , plagend.
Arch , a., hoofdzakelijk , voornaamlijk.
Archaboinina'tlon , s., verschrikkelijkheid, afschuwelijk heid.
Ar vhreolog'i -cal , a., archeologiesch.
Ar -ehwolo'#Ist, a., oudheidkenner, ourlheislkundige.
Archsol'ogy , s., verhandeling over oudheid, geleerdheid
der oudheid, oudheidkennis.
Archaic , a., oud, veroudeid.
Ar-chatol'ogy , zie Archaeology.
Ar-eh'ai*in, s., verouderd woord, uitdrukking,

(van een land).

Ar'bitrable , a., beslisbaar (door scheidsmannen) , ni..
Ar'bltrage , s., beslissing , uitspraak , wijzing (van scheids-

mannen).

Arbitrament, s., wil, beslissing, vonnis (van scheidsmannen).
Ar'bltrarely , adv., willekeurig , beslissenderwijs.
Ar'bitrarin'ess , s., willekeurigheid , vrije handelwijze om-

trent iets (als scheidsregter) ; onbepaaldheid van inagt ;
wreedheid.

Arbitra'rious t , a., zie Arbitrary.
Arbitra'riously t, adv., zie rbilrarily.
Arbitrary , a., willekeurig , onbepaald, gezagvoerend.
Arbitrate , V. t., hooren en beslissen (als scheidsregter)
-, beslissen , vonnissen , so.; oordeelen , M.
Arbitra'tion , s., vonnisvelling, beslissing van een geschil

(door scheidsregters).
Arbitrator, s., zie 44rbiter,, A.D.
Arbltra'trix, s., scheidsregster.
Arbit'reinent , s., wil , gewijsde ,

beslissing (van scheids-

regters) ; schikking (tusschen partijen).

Ar'bitress , s., scheidsregster, lee.
Arbor , s., priëel ; -, boom.
Ar'borary, a., boomachtig.
Ar'borator , s., boomplanter.
Ar'bored , a., tot een boom behoorende ,

boomachtig ; -, aan
boomen groeijend.
Arbores'cence, s., gedaante van een boom (in mineralen,
kiistaliseringen , enz.).
Arbores'cent , a., boomachtig, boomslachtig.
Ar'boret, s., boompje, heester ; met boomen begroeide plaats.
Arbore'tuin , s., plaats in een park, kweekerij , enz., waar
van elke soort van booroen één aangeplant wordt.
Ar'borlast , s., boomkundige.
Arbori-eul'ture, s., aanbouw van boomen en heesters, die
voor timmerhout of sieraad bestemd zijn.
Arbor'iform , a., boomvormig.
Ar'borize , V. t., in mineralen de gedaante van boomen
vormen.

Ar'borvine, s., bindriet, bindrijsje.
Ar'bour , s., gaanderij , laan, priëel.
Ar'busele, s., dwergboom, heester, heestergewas, boompje.
Arbus'-eular , a., heesterachtig.
Arbust'tve , a., met heesters bedekt.
Arbust'uin, s., boomgaard.
Ar'bute , s., aardbezieplant.
Ar-e , s., ronde boog , gewelf , halve cirkel.
Armmade', s., lange , groote boog , reeks van bogen ; ge

wandelplaats ; lange , overdekte straat met winkels.-welfd

Ar ease' =j , a., verborgen , geheim.
Arca'nuni, s., geheim; ar-can'a, S. 5ev., geheimen,

zaken.

Are-bou'tant , s., steenen beer.
Arch , s., boog , gewelf ; -, hemelgewelf ,

geheime

hemel ; -, hoofd,
meester , sx.
Arch , V. t., met bogen maken , overdekken , r. ; her lips arched into a smile , haar lappen plooiden tot een glimlachje.

Ar-ehan'gel , s., aartsengel.
Ar-ehangel'i e , a., aartsengelachtig.
Archapos'tate , S., aartsafvallige.
Archapos'tle, s., aartsapostel.
Archar-ehi'te-et , s., Opperbouwmeester.
Archbea' con , s., hoofdbaken , hoofdvergezigt,

signaal.

voornaamst

Archbishop, s., aartsbisschop.
Archbish'opri-e , s., aartsbisdom.
Archboch'er , s., aartsknoeijer , aartsbroddelaar.
Archbuild'er , S., voornaamste bouwer.
Archbut'ler, s., aartsbottelier (in Duitschland

ninklijk ambt , dat in 1806 opgeheven is).

Archeha,n'berlain, s., opperkamerheer.
A rchchan'cellor , s., opperkanselier.
Archchant'er , s., eerste zanger, president van
Arch-conspir'ator, s., lioofdzamenzweerder.
Arch eount', s., oppergraaf.
Arch-eriti-e', s., aartskritiekschrijver.
Archdlea'-eon , s., aartsdeken.
Archdea'-eonry , s., aartsdekenschap.
Archdea'-conship , s., aartsdekenschap.
Archdeli, archdoxy ), s., aanvoerster van

een ko-

-eei kerkkoor.

dieven, hei-

denen.

Arcbdi'#.erc , s., aartsdeken , cx.
Archdiocese , s., aartsbisdom.
Archdlivine', s., voornaam godgeleerde.
Archdru'id, s., opperdruide, hoofdpriester onder de Druiden.
Archdu'-cal , a., aartshertogelijk.
Archdluch'ess , s , aartshertogin.
Archduchy, s., aartshertogdom.
Archduke', s., aartshertog ; -) , komike vent.
Archduke'doin , s., aartshertogdom.
Arched, a., gewelfd, geboogd, niet bogen; - pieces, kromme

stukken hout.

Archenemy, s., aartsvijand, M.
Archer , s., boogschutter.
Arcl cress , s., boogschutster.
Archery , s., boogschutterij.
Arch 'et, s., boomgaard, (p.).
Areh'etypal, a., oorspronkelijk.
Archetype , s., oorspronkelijke vorm ,

staal, model ; -, hoofd
(bi) 't muntwezen) ; -, wereld voor de schepping (bij-gewt

de school van Plato).

Archfel'on, s., aartsmisdadiger , it.
Archflend', archfoe', s., aartsvijand.
Arclsfla'inan , s., aartspriester , opperpriester

(bij de Ro-

meinen).
Arehflat'terer , s., aartsvleijer,
Archfound'er, s., voornaamste stichter, m.
Archgov'ernor , s., voornaamste gouverneur.
Archher'esy , s., grootste ketterij , BR.
Archher'eti e , s., aartsketterij , sir.
Archhyp'ocrite, s., aartshuichelaar.
Arch't -val, a., voornaam, oorspronkelijk, opperst,

seist.
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Ar^hidla-e'on#1 , a., 'tgeen tot een aartsdiaken behoort.
Ar -chiepis'-eopacy, s., aartsbisschopsdom , = waardigheid.
Ar -chlepiM'-copal , a., aartsbisschoppeljk.
Ar-ehi'erey, s., hoogere geestelijkheid (in Rusland).
Arh eyma'gus , s., opperpriester van de vuuraanbidders.
Ar -ehimaud 'rite , s., abt , opperintendant (van een aantal

Ardent , a., beet, brandend , vurig, hevig , driftig.
Ardently , adv., met warmte, toegenegen, vurig, driftig.
Ar'dentness , s., zie Ardency.
Ar'ders, ar'dours 1, s., nee., braak liggende landerijen.
Ar'dor ij, s., hitte; -, warmte, vuur, ijver, drift.

krommers, z.
Ar -ehipei'ago , s., archipel , zee vol kleine eilanden.
Ar -eh 'ite-et , s., architekt, bouwmeester, opzigter (van gebouwen) , ontwerper, vormer , maker.
Ar -ehite - et'ive, a., bouwkundig, bouwbaar.
Ar -ehite-et'oni -e, a ., bouwkundig, bouwkunde verstaande.
Ar -eh'ite-et -ure, s., bouwkunde; -, vorm, bouw; naval -,

Ar'duously, adv., op een moeijelijke wijs.
Arduousness, s., hoogte, moeijelijkheid.

kloosters).

Ardu 'ity i . s.,

Arduous

Arching piece of timber, S., me.,

scheepsbouw.

Ar -eh 'Itrave, s., hoofdbalk, moerbind; -, schoorsteenmantel.

hoogte, moeijelijkheid.

JJ , a., hoog, luchtig; -, moeijelijk, zwaar.

Ar'dure t, a., branding, cie.
Are, v. t., beploegen.
Are, s., riem, haas; -t, erfgenaam; -i-, eer, waardigheid;
-, oor , genade ; -, huur, (p.) ; -r, adv., voor, voorafgaand,

vorig.

A'rea , s.,

kaalheid.

opene plaats, vlakte, vlakke grond, vloer; -,

Ar'-ehives , s., mv., plaatsen, waar oude handschriften wor- Aread' 1, arced t, V. t., raden, raad geven, se.
den bewaard, oude handschriften; -, registers, kronijken. Are'-ea, s., soort van palmboom.

Arch'like, a., boogvormig , YG.
Archly , adv., slim, geslel:en, verstandig, gekscherend.
Archmagl'clan, s., aartstoovenaar.
Archmar'shal , s., oppermaarschalk.
Arch'minister, s., eerste minister.
Arch,no -ek , s., grootste scherts , sir.
Archness, s., slimheid; sluwheid, geslepenheid, plaag

Areek', adv., dampig , rookerig , stoomig , S.
Arefa e'tion , s., 't drongen , drooging, BA.
Ar'efy , V. t., droog maken, drongen , BA.
Are'na , s., open vlakte , midden van een tempel ; -, zand
in de nieren , g.
Arena 'ceous , a., zandig , zandachtig; -, vergruisbaar.
Arena 'rious , a., zandig, zandrijk; - soil, zandrijke bodem..
Arena 'tion, s., zandbed, besprenkeling met heet zand, g.
Arenilit'ii-e , a., zandsteenachtig.
Arenose', a., zandig , vol zand , TORN.
Aren'-ulous t, a., vol korreltjes (zand).
Are'ola , ar'eole , s., ring, kring rondom den tepel van een

-achtiged.

Archpas 'tor , s., Opperherder , Herder (van Christus).
Archphilos'opber, s., voornaamste wijsgeer.
Archpil 'lar, s., hoofdpilaar.
Archpo 'et, s., aartsdichter.
Archpoliti 'cian, s., uitstekend staatkundige.
Archpon'tiff, s. , opperpriester, B.
Archprel'ate , s. , opperkerkvoogd .
Archpres'byter, s., opperpriester.
Archpriest', s., opperpriester.

borst, puist.

Areoin'eter , s., glas om vloeibare stoffen te meten.
Areom'etry , s., 't meten , de kunst van 't meten van vloei-

bare stoffen.

A'reostyle , s.,

opperprimaat.
^Archproph'et , s., voornaam profeet.
Archpri'mate , s.,

verdunnend (van vochten), zweetgaten openend.
Areot'i-e , s., middel tot opening van de zweetgaten.
A'rest t , s., teugel , bedwang, oponthoud, cie.

Archprot'estant, s., echt, hevig protestant.
Arrhreb'el , s., aartsrebel , M.
Archrogue, diinber damber Wright man ), s. ,

van een dievenbende , heidenen.

hoofd

vaten zet).

zilver , zilveren veld (wapenschild).
Argent , a., zilverachtig , bleek wit, jouw.
Ar gent , s.,

Archty'rant , s., aartstiran.

Ar'gentan , s., duitsch zilver.
Argenta'tion, s., verzilvering.

Archvii'lain , s., aartsschurk.
Archvii'Iainy, s., aartsschurkerij.
Arch'wag, s., aartsschalk.

Arch'wi--e, adv., boogsgewijs.

Argent-horned , a., zilverhoornig.
Ar'gentif 'erous , a., zilverbevattend.
Argenti'na, s., soort van zalm.

aanzienlijken stand , en.

Ar 'gentine, a., zilverachtig, zilverkleurig, Joxx.
Argil , s., soort van kraanvogel ; -, klei, pottebakkersaarde ;
-, zuivere klei, leem (techniesch).
Argilia 'ceous , a., kleiachtig, leemachtig.

Arch'y t, a., 1)oogvormig.

Arcit'enent -F, a., boogdragend.

Ar -eta'tion , s., benaauwing.
Ar -eti -e, a., noordelijk.
Ar etu'rus , s., groote ster bij den Beer.
Ar-e'uate , a., boogvorm g.

Ar' satile t, a., gebogen.
Areaa'tion, s., 't buigen, 't

Ar'gillite, s., leiklei .
Argil 'loarena'ceous , a.,
Argil 'lo-eal ea'reous , a.,

krommen, boogmaking, boog
-kroming;,bwe(dor'tnêbuigvae

Ar' -eubalist, s., hoog.
Ar -eubal'ister , s., boogschutter.
Ard) , a., heet; -t, hoog , hard.
Ar'deney,, s.,

Argilllf'erous , a., kleibevattend.

fijne perzische zijde.
vurigheid, hitte, drift, ijver.

uit klei en zand bestaande.

uit klei en kalkaarde bestaande.
kalkachtige aarde met veel klei.
Argil'lous , a., kleiachtig.
Ar'gol, zie Argal.
Ar'got t , i. p. v. Argent , s..
Argosy, s., groot koopvaardijschip, kraak, sir.
Ar'gue, v. t., V. i., beraadslagen, redetwisten, te berde brengen, tot bewijs aanvoeren, overhalen; overreden; uitvinden , twisten (m. 't v. with) , redeneren met ; -t, beschulArgillo ea1'cite , s.,

takken).

Ardas'sine -s. , 3.,

A'rest t , V. t., stuiten , cie.

Ar'gai , s., ongeraffineerde wijnsteen (die zich in de wijn-

.Archtempt'er , s., zie Archfiend.
Archtrait'or , s., aartsverrader.
Archtrea,'urer, s., opperschatmeester.

Archway, s., gewelfde gang.
Archwife f, s., vrouw uit den

schikking van kolommen met groote tus-

schenruimten.
Areot'f -e , a .,

digen , DB.

ARG.

ARM.

Argued , pp., beraadslaagd ; te berde gebragt , overree,
getwist , beschuldigd , enz.
Arguer, s., betooger, betwister., redetwister, ter tafel

Ark , s.,

klei; ► vaatwerk , kist , koffer ; -
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verbondsarke , bondskist ; -, ark , bijv. Noach's -, Noachs
ark; -, bewaarplaats ; -, groote boot (Amerika) ; -; , bak,
bijv. - for meal, meelbak.
Ar'gufy t, zie Argue, V. t., V. i.
Ar'let , s., oost - indische komijn.
Ar'guing, ppr., beraadslagende , enz.
Arm', S., arm (van een mensch) ; -, tal - (van een boom, enz.);
Arguing, s., redenering, betoog ng.
-§, raagt, sterkte, kracht ; she is ,n?/ right -, zij is mijn
Ar'gumnent, s., bewijsstuk, bewijs (tot staving van iets)
regterarm, steun, toevlugt; - of a fowl, vleugel van een
-, onderwerp (van een verhandeling), M.; -, inhoud, schets,
vogel ; -, wapen , krijgswapen ; anchor -, - van 't anker,
uittreksel ; -, beraadslaging , gesprek , si-i.
z.; - and yard -, boord tegen boord , nok tegen nok , 7.;
Ar'gument i' , V. t., redeneren , spreken (over iets) , n a.
- beet;; , knie van gelijke afmeting als de dekbalk, die zich
Argument'able, a., aanvoerbaar (als bewijs).
langs den balk en de zijde ` - arp 't schip uitstrekt (zij wordt
Argument'al , a., 'tgeen van een bewijsstuk enz., is.
gevonden aan verszijden van de dekbalken in den mast
Argumenta'tiion , s., redenering , redetwisting , bi jbrenging
en de luikgaf en) , z.; - of a learn , stuk van een zamen
(vein bewijs).
-- cleat, kruisklamp, z.; - cl;est, geweer--gestldnbak,z.;
Argumentative , a., uit redenering bestaand, bewijsreden
kist . Z.; - gv,siel, iiokseising, z.; ;naster at -, konstabel, z.;
behelzend.
- a „tast , een naast optuigen , z.; - of the oar, handvat
Arguwent'ativeness , s., betoogbaarheid, bewijsbaarheid.
van een riem , z.; - a shi ji , een schip armeren , z.; streaps
Ar'guinentize t , v. t., redeneren.
if the ?yard, -, nokklampen, z., - yard, nok van een ra, z.;
Ar'guanentizer .i, s., redenaar , redetwister.
.sja; i1 -, gaff -, nok van ááe gaffel, z.
Arguta'tion j , s., debat, redetwist , woordentwist.
Aran', v. t., wapenen ; beslaan ; voorzien (van wapens, enz.) ;
Argute', a., scherp , snedig , fijn , fljnluidend , w. g.
-, zich sterk maken, zich wipenen (tegen iets) ; -, opsieArgute'ness f , S., scherpzinnigheid, snedigheid , na.
ren , opschikken , aanhechten.
Aria , s., liedje , wijs , toon, zang.
Aran', v. i., wapens opvatten , in de wapens komen , te waArid , a., droog , dor, verzengd.
pen snellen, sni.
Ar'idas , s., soort van oost - indische taf.
Arina'da, S., vloot (van gewapende seriepen); eskader.
Arid'lty , ar'idness , S., drooghek? , tlorlheid.
Arinadil'lo , S., armadildier (met een harde huid als een
A'ries., s., ram (sterrekunde); -, storniram (krijgskunde).
schild (Zuid- sier i.á).
Ar'letate , V. l., stooten (als een ram) ; -, met een ranisblok Arin'ament, s., krijgstoerusting, oorlogsbehoefte,
bestormen.
Arivament'ary , s., wapenhuis , arsenaal.
Arieta'tion, s., 't stooten (als een ram); -, 't raismcijen Ar'ivan , s., middel om den eetlust bij paarden op te wekken
(krijgskunde) ; -, 't botsen.
Arsn'ature , s., wapenrusting ; -, sporen (van vogels).
A'rlete 1, s., s1L, zie _gries.
Armchair, s., armstoel.
Arlet'ta , s., liedje, deuntje.
Arrned'chair l, zie Armchair.
Aright', ode., refit, naar behooren, naar eisch ; easy one's Armed, pp. a., gewapend; - cap-ape, van 't hoofd tot de
self -, zich behoorlijk gedragen.
voeten gewapend ; -, niet sporen of klaauwen (in de waAriota'tion , haríola'tion , s.. waarzegging , wichelarij ,
penkunde) ; -, beslagen niet ijzer, enz.; - slip , schip , ten

brenger.

voorspelling.

opklimmen, oprijzen; -, verschijnen (aan den
horizon) ; -, opstaan ; -, beginnen , oorsprong nemen ; -,
uit den dood verrijzen , herrijzen ; -, kracht inspannen;
-, uit een staat van werkeloosheid komen ; -, verschijnen,
bekend worden, zigtbaar worden; -, in beweging gebragt
worden, -, invallen, aanvallen, vijandelijkheid beginnen
(m. 't v. against).

Art-se', v. i.,

Ari'sen, a.,

opgestaan, zie Arise.
opstaande , zie Irise.

Arising , ppr.,

Arista, s., baard van een korenaar.
Ar'istar-ch , s., strenge beoordeelaar.
Aris(ar.ch'lan , a., streng beoordeelend.
Ar'lstar ehy, s., regering , ministerie van

mannen.

Aristocracy , s.,

-,

adel.

Aris'to.erat , s.,

voortreffelijke

adelregering , regering van aanzienlijken;

voorstander van een regering van aan-

zienlijken.
Aristo-e'raty , s., zie .E4ristoeracy.
Arite ), s., zie Arrest , si-i.
Ar'ithmancy , arith'snancy , s., waarzeggerij uit getallen.
Ariith'meti-c , s., rekenkunst , cijferkunst.
Arithmet't-e , arithinet'i ear , a., rekenkunstig , cijferkun-

stig.
Arithmet'i-ealty, adz'., op een cijferkunstige wijs.
Arithmett'clam, s., rekenmeester , rekenkundige.
Ariv'age 1, s., landingsplaats , en.

Ariv'ed

i', pp., gespleten , cis.

oorlog uitgerust.

Armental t , a., arment'ine t, a., ' tgeen tot

een kudde vee

behoort.
Armentose' ir, a., rijk aan vee, veerijk.
Aran'ful , s., armvol.
Arin'gaunt J- , a., dun , tenger, spichtig , rank, sx.; bij rH.
ar;ngret.
Arirn'hole, s., oksel; -, armsgat.
Arin'iger , s., schildknaap , wapendrager.
Armig'erous, a., wapendragend.
Ar'in111a , s., arnirii;a : -, gewrichtband , ontl.
Aran'illary, a., arnibandgelijkend, uit ringen, kringen
bestaand.
Arnn'illated Ir, a., van armbanden voorzien.
Arin'ine j, s., bedelaar.
Aren' ing , apr., met wapens uitrustende , enz.
Arn'ing-s- , s., eor., schanskleed, z.; ook ira-it clothes.
Arrnip'otence, s., raagt van wapenen, coma.
Arinip'otent, a., magtig in wapenen, cx.
Arinis'onous, a., in wapens klinkend, kletterend.
Arin'istice, s., korte stilstand van wapens, wapenstilstand,
bestand.
Armless, a., armlaas, wapenloon, B. FL.
Arnn'let , s., armpje ; armstuk (wapenkunde) ; armband.
Arwn'or , s., wapens, wapenrusting ; coat -, wapenschild.
Arin'or-bearer , s., wapendrager.

Arun'orer , s., wapennsniicl ; wapenbewaarder , wapenkleecler.
Arnuo'rial , a., tot ivapenriestiug, geslachtswapen behoorcede.
Arne or €st , s., tvapenkcin ;er.
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Arin'ory , a., wapenkunde, wapenschildkunde ; -, wapen- Arrange , v. t., in orde schikken, regelen , voorbereiden,
kamer , tuighuis ; -, arsenaal (.Amerika).
gereed maken.
Arm'ptt , s., oksel.
Arranged , pp., gereed gemaakt , enz.
Arm* , s., mr., wapens ; -, oorlog , vijandelijkheid ; -, Arrangement , S., 't in orde brengen , regeling , voorbe.
familiewapens ; -, beenera van een valk van de dij tot aan reiding, voorbereidende maatregel , eindregeling, rangden voet (valkenkunde) ; be in -, in vijandelijken toestand schikking.
'verkeeren; take -, de wapens opvatten , te wapen komen; Arrang'er , s., rangschikker.
bear -, gedrild worden , als soldaat opgeleid worden ; to -! Arranging , ppr., rangschikking.

te Wapen!

Arm's .end , s., einde van den arm ; goeden afstand.
Ar,u'-shap'ed, a., armvormig.
Arm's-length , s., armslengte ; keep one at -§ , iemand op
een afstand houden ; met iemand op een afstand blijven.
Arm'*-reach', s., armslengte (afstand).
Armure 1-, s., zie drmor, ex.
Ar'iny., s., leger , heir , heirleger , krijgsbende ; -, menigte;
land -, landmagt ; naval -, zeemagt ; draw up an - in
battalia , een leger in slagorde stellen.
Arn'dern $, s., avond, M. D.
Ar'not , s., aardaker , aardnoot.
Árnt', heb niet, ben niet; -, s., boodschap.
Ar'nuts , s., lang haverstroo.

Aroint' i- , zie Aroynt.
Aronsat'f-e, arofnnt'i<►a1 , a., welriekend, specerijachtig.
Aromat'ie., 8., welriekend ding , als : specerijen, krui-

den, enz.

Aromatiza'tion, s., 't welriekend maken.
Aro'matize, V. t., welriekend, geurig maken.
Aro'matized , pp., welriekend, geurig gemaakt.
Aro'inatizer , s., specerij , enz., die Welriekend maakt.
Aro'matizing, ppr., welriekend, geurig makend.
Aro'matous , a., geur bevattend.
Ar'oph , s., saffraan.
Aro-se, pp. van Arise.
Around', prep., in 't rond, rondom, aan alle kanten, om-

ringend; -, van plaats tot plaats; in 't wild.
•
v. `t., opwekken , wakker maken , opwakkeren,
aanporren (tot iets) , in beweging brengen.
Arou -'ed , pp., opgewekt , enz.
Arou-s-'ing , ppr., opwekkend, enz.
(row' 1, adv., in een rei , achtereen.
Aroynt' 1 , adv., weg (verwijder je) , scheer je 'weg, vertrek, sx.
Ar'pent , s., morgen (land).
Ar'pine , s., zie Acre.
Arquebusade', s., schot uit schietgeweer (met een rad tot
haan) ; -, middel, dat op een kneuzing , wond wordt gebruikt.
Ar'quebuse , har'quebuse , s., schietgeweer (met een rad
tot haan).
Arquebusier', s., krijgsnian (met een arquebuuse gewapend).
Ar'quifoua, s., looderts (door pottebakkers gebruikt om
Arouse',

hun produkten een groen glazuur te geven).

Arr 1-, s., likteeken.
Ar'ra 1 , s., borgtogt, verzekering , pand.
Ar'ra-eh , s., soort van plant.
Ar'ra-ek , ra -e1k , s., arrak.
Arraign', V. t., wel schikken, plaatsen; -,

beschuldigen en
dagvaarden; -, rangschikken, voor 't verhoor gereed maken , r.
Arraign', s., zie Arraignment.
Arraign'ec1, pp., wel geschikt, beschuldigd, enz.

Arraign'er , s., rangschikker , enz., COL.
Arraign'inent , s., 't rangschikken , enz.; -, beschuldiging.
Arrai'inent t, thans raiment, s., kleederen.

Li-rand t, s., zie nand.

Arrant, a., berucht, schandelijk, laag, verleidelijk, hoerig.
Ar'rantly, ads., berucht, schandelijk, laag, verleidelijk,

hoerig.

Ar'ras , s,, tapijtwerk.
Arraught' t, a., met geweld aangegrepen, sr.
Array', s., schikking, slagorde ; -, kleeding, DR. ; -, ''t Op-

schrijven van de namen van een jury (regtbank van gezworenen).

in slagorde scharen , schikken , in orde stelen ; -, bedekken , kleeden , toestellen , versieren ; -, de
namen van een jury opschrijven ; -, omhullen , omwikkelen.
Array'ed , pp., in slagorde geschaard , enz.
Array'er , s., equipagemeester , verzorger van de kleederen , wapenen , enz., der krijgslieden.
Array 'Iii g, ppr., in slagorde scharende, enz.
Arrear' i-, ado., achter , achteraan , 5v.
Arrear', s., achterstallen; in -, achterstallig in betaling.
Arrear'age, s:, achterstallen, 't achterstallig zijn; -, onafgedane schuld.
Alrrear'ance, zie -4rrear, s.
Arre .t', arrept'ed , a., regtop, aandachtig, oplettend (van
een luisterend mensch).
Arre-et' t , opheffen , opligten , sx.; -t, beschuldigen , ME.;
-i-, aanbieden , verwijzen , sic.; rigten , sx.
Arrenta'tion, s., vergunning aan een eigenaar van een
land of landerijen in een bosch, om het tegen een jaar
pacht te omheinen.
-lijksche
Arrepti'tiouis, gekaapt; -, heimelijk binnengeslopen, yoxx.
Arrest', v. t., stuiten, beweging belemmeren; -, vatten, in
hechtenis nemen; -, vestigen (aandacht); -, hinderen.
Arrest', s., in hechtenis neming , vatting , stuiting , belemmering ; -, schurftachtig vocht (tusschen den knieboog
en de holte van den hiel van een paard).
Arresta'tion , s., 't in hechtenis nemen; 't in verzekerde
bewaring brengen , gevangenneming , vatting.
Arrested, pp., gevangen genomen, gevat, gestuit, gehiuderd, belemmerd, betengeld.
Arrester , arrest'or , s., gevangennemer.
Arrest'Enent , s.. in hechtenis neming, gevangenhouding van
een misdadiger , tot dat hij een borgtogt heeft gevonden,
Arra y', V. t.,

sclao., r.
s., beslissing. (van een hof, raad) ; uitgevaardigd
dekreet ; edikt van een vorst.
Arret' # , aanwijzen , toewijzen , vs.
Arret'ed i- , a., voor den regter geroepen, van misdaad
Arret',

beschuldigd.

Arride' t, V. t., bespotten, wel bevallen, B. s
Arriere', s., achterhoede ; - ban , algemeen

proklamatie
van de fransche koningen, waarbij hun leenpligtigen en
vasalen van deze opgeroepen, werden, om te velde te treken ; troepen (uit die mannen zaamgesteld) ; - vassal, vasaai van een vasaal.
Arriere'-fee, Arriere'-fief, s., achterleen.

Airiere'-guard , s., achterhoede.
Arri*'ion , s., 't glimlagchen.
Arrlv'al, s., aankomst; bereiking;

geraking (tot iets), toevoer (handel) ; arrivals , berigten; arrival train, aa,nko-

mende trein,

ARY.

ARR.
Arriv'nnee

bereiking.

11,

t, s., aankomst van gezelschap, sx.; -, aankomst,

aankomen (m. 't v. at) , bereiken, geraken , gebeuren ; - t , te beurt vallen , wit. -, v. t., i. p. v.
-at, reiken; bereiken, sii.
Arrive' t, s., zie Arrival , s., M. n.
Arriving , ppr., aankomende , ene.
Arrode' t, V. t., knaauwen, beknabbelen.
Arrogance , s., aanmatiging, trotschheid , vermetelheid,
verwaandheid, laatdunkendheid, minachting, trots.
Ar'rogancy +, zie Arrogance.
Arrogant, a., aanmatigend, trotsch, vermetel, verwaand,
laatdunkend , minachtend.
Arrogantly , adv., zie Arrogant , a.
, S., zie Arrogance, s.
Ar'rogantness
Arrogate , V. t., ten onregte aanspraak maken , zich ver
aanmatigen , zich veel toeëigenen.
-wand
Arroga'tion t, s., aanmatiging , aauspraakmaking op iets,
Arrive'

V. i.,

;
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Artful, a., kunstig, vernuftig, vlug, geslepen, listig,
driegelijk.

be-

Artfully, adv., zie Artful, a.
Artfulness, s., ervarenheid, kunst, list, slimheid.
Arthrit'i-e , arthrit'i cal , jichtig.
Arthritis , s. jicht.
Artichoke, s., artisjok; Jeruzalem -, zonnebloem.
Ar'ti ele, s., lidwoord, lid, deel, st'zk ; -, geloofspunt;

-i , bevatting, begrip, sx.; - of an account, post van een
rekening ; articles, verdrag ; bijv. surrender upon -, bij
verdrag overgeven ; - of war , reglement voor de landmagt ; reglement voor de land- en zeemagt (Amerika) ; of the navy , reglement voor de zeemagt.
Ar'ti ele V. t., voorwaarden maken ; beschuldigen door opgave van punten ; door artikelen overeenkomen; onderling
verdrag maken.
Arti c'ular , a., tot de ledematen behoorend.
Artie'-elate, a., duidelijk, onderscheiden; -, verdeeld in
trotsche opeisching, ME.
leden.
Ar'rogative, a., aanmatigend, verwaand.
Arti e'tslate V. i., woorden z6ó duidelijk uitspreken, dat
Ar'rost , s., mv., pijlen , ow.
elko lettergreep afzonderlijk kan worden gehoord ; -t, bij
Arro'-sion, s., beknabbeling, krabbeling.
afzonderlijk behandelen, su., -t, onderhande--zonderh
Arrow , s., pijl; shower of arrows, pijlenregen; -t, a.,
len , onderling verdrag maken , sx.; -, volgen.
vreeselijk.
Arti e'ulately, adv., duidelijk , onderscheiden , artikelsgewijs.
Ar'ro.v-head, S., punt van een pijl -t, soort van water- Artie'-ulateness , s., duidelijkheid (van geluid) , lidach.

,

,

;

plant, 5K.
Ar'row n shaped, a., pijlvormig.
Ar'rowy , a., uit pijlen bestaand ; pijlvormig.
Are , s., achtereind (van een dier) ; aars ; - gut ,

tigheid

, s., voeging (van ledematen) ; -, 't duidelijk
uitspreken en vormen van woorden ; -, medeklinker.
aars Art'itce, s., kunstgreep, behendigheid, vlugheid, list,
; - hole , aarsgat ; hang an -) , aarzelen , bevreesd-darm
bedrog , streek , geslepenheid , loosheid.
zijn om vooruit te gaan , terugdeinzen ; he would lend his Artit"icer, s., handwerksman; kunstwerker, kunstenaar,
-, and shite through his ribs), hij zou zijn hemd van zijn uitvinder ; -, geslepen vent , B. J., n. g.
achterste lenen en zelf naakt loopen ; he would lose his -, Artif'eial , a., kunstig, naar de kunst, door kunst ver if it inas loose), hij zou zijn hoofd verliezen, als hij een
zonnen, nagebootst, onecht, onnatuurlijk; kunstmatig; -t,
had, hij bekommert zich nergens om, hij laat Gods wavernuftig , sri.
ter over Gods land loopera ; - aboo't) , keer je om ; so/up Artitá'cial t , s., kunstvoortbrengsel.
one's -), iemand geeselen, op de billen kloppen; short -), Artificiality , s., kunstmatigheid.
dwergje, dreumisje, propje; - smart), vlooijenhauid; - wisp, Artiéi'cially, adv., door kunst, bij nabootsing.
aarswisch.
Artificialness, s., kunstigheid, nagemaaktheid.
Artifi'cious i , a., zie Artificial, a.
Ar'selins , scho., zie Backioards.
Arsenal , s., tuighuis , wapenhuis ; konstruktiewinkel.
Artit'lerist, s., artillerist.
Ar'seni-e , s., rattenkruid.
Artillery , s., geschut, kanonnen, grof geschut (in ruime Arsen'ioa1 , a., rat.tenkruidachtig.
rent zin : wagens, paarden, kruid en al 'tgeen tot een
Arsen'i-'ate V. t., met rattenkruid zamenstellen.
artillerietrein behoort) ; -, kanonniers ; -, geschutkunde.
Arse'ntous , a., rattenkruid bevattend, tot rattenkruid be- Artisan , s., ambachtsman , handwerksman , kunstwerker.
hoorend.
Artist ,(, , kunstenaar, DR. benaming voor schilders, graveurs , enz.).
Ar'sis , s., handopheffing (bij maatslag).
Ar'son , s., moedwillige brandstichting , r.
Artless , a., onervaren, zonder kunst, bedrog, list, slimadv.,
averregts 't onderste lieid ; kunsteloos , eenvoudig.
Arsy-varsey ) , arsy-versy t,
boven , verkeerd fall -) , t onderste boven vallen , om- Artlessly , ode., zie Artless , a.
Art' lessness , s., onschuldig , eenvoudig , opregt, ongeveinsd.
vallen.
,Art , s., kunst, kunstgreep, gezondheid, vlugheid, geschikt- Arts`inan, s., geleerde, kunstenaar, sH.
heid, gaanwheid; -, beroep, bezigheid, handel, roeping; Ar'tuate, V. t., van lid tot lid van een scheuren.
-, geslepenheid, listigheid, list, bedrog; liberal arts, vrije Artandina'ceous , a., rietachtig , rottingachtig.
kunsten; mechanic arts, handwerkkunsten he is an - and Arundin'eous , a., vol riet.
part in the committing of this crirsse , hij is ontwerper en Arii 'ra , s., lage grond, beploegd land.
Arus'pex , s., waarzegger DR.
deelgenoot in 't begaan van die misdaad , scho., r.
Arus'pice, harus'pice, s., priester van 't oude Rome,
Art (van be), zijt.
Artem'age t, s., tooverkunst, GR.
die uit de ingewanden van de slagtoffers gebeurtenissen
Artemi-s'ia, s., averoen, alsem., alsemkruid.
noest voorspellen.
Arterial , a.. slagaderig.
Arus'picy , s., 't voorspellen van gebeurtenissen uit de inArteriol'ogy, s., verhandeling, redevoering over de slaggewanden van slagtoffers.
aderen.
Ar val , s., begrafenis; - supper, begrafenis avondmaal;
Arteriot'omy , s., 't openen van een slagader.
- bread, begrafenislerood, (p.).
Artery, s., slagader, polsader.
Ar'vel 1 , s., begrafenis.
Artsu', a., scho., zie Ar! fel.
Aryth'mus , s., flaauwheid (ter pols.
Arti c ula'tion

-

,

;

;

'

;

,

-
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ASP.

AS.

A. j1, adv., als, zoo als, gelijk, gelijk als, gelijkerwijs;
-t, dat ; -t, i. p. V. as if,, alsof ; -, terwijl , gedurende , te
gelijker tijd, toen; - I hope to be saved, bij mijn zaligheid ; - I'm an honest man, op mijn eer, zoo waar als ik
eerlijk man ben; - big again, eens zoo groot; - you
love me, indien gij mij bemint; - for me, wat mij betreft;
- what ! hoe!
As , s., romeinsch gewigt van I2 oncen of pond ; -, romeinache munt; -, geheel, geheel getal (zonder breuk).
Asadul 'cjs , s., benzoin.
Asafaet'ida , asafet'ida ,

of harst.

Asje , aise , ass , s., scho., asch.
Ase , s., asch , (p.).
Ash', s., esschenboom.
Ashame' 1, v. t., beschaamd maken.
Asham ed , a., beschaamd, verlegen, bloode.
Ashamedly t , adv., beschaamd, bloode.
Ash'•co1'ored , a., aschkleurig.
Ashelf' t, adv., op een bank , zandplaat , rots , z.

A'sheit , adv., waarschijnlijk , misschien, welligt, (p.).
Ashen, s., asch, (p.).

s., soort van oost-indische gom Ashen , a., esschen.

Asaraba-e' -ca , s., soort van. plant.

Asaught +, s., aanval , w.
Asbestine , a., onverbrandbaar.
Asbes tos , asbes'tus, s., vlasachtige steen, waarvan, de
draden, geweven en in 't vuur geworpen, onverbrandhaar zijn.
Asbuird, s., aschbak, (p.)
As'- eerris, s., nar., asear'ndes, s., ingewandswurm (bij
koeijen).
As-caunce $, zie Askance.
Ascend', v. i., v. t., opklimmen, opstijgen, opgaan, opvaren,
in de hoogte gaan , stijgen (in rang) , toevlugt nemen, verrijzen (uit 't graf) , ten hemel varen.
Ascendable, a., beklimbaar.
Ascendant , s., meerderheid , overtreffing ; -, voorvader;
- ', hoogte, verheffing, TE.
Aseend'ant , a., overmagtig , grooter , overtreffend ; -, boven de gezigteiuder.

Ash'ery, s., aschbewaarplaats ; potaschfabriek (Amerika).
Ash 'e* , s., mv., asch ; -§ , lijk.
Ash'Bre , s., zacht vuur (chem.).
Ash'hole , s., aschplaats , 't onderdeel van een fournuis.
Ashlar, s., arduinsteen.
Ash'ler , s., zie Ashlar.

Ashler • s., scho., gehouwen steen.
Ashore', adv., aan wal , aan land , op den
Ash 'pan , s., aschpan

nemen).

grond.
(onder een fournuis , om asch op te

Ash'pit , s., aschput, aschkuil.

Ash'tree , s., esschenboom.
Ash'trug , s., kolenbak, (p.).
Ashwedne*'day , s., aschdag ; eerste dag in de vasten.
Ash'weed, s., geitenbaard (!) (plant).
Ash'^vood , s., esschenhout.
Ash'y, a., aschachtig; aschkleurig, bleek, witachtig grijs,
sx.; van asch gemaakt, uit asch zaámgesteld, m.; met asdi
gevuld , cg.; belscht.
Ascended , pp., a., opgeklommen, ten hemel gevaren, enz.
Ascendency , s., overhand, gezag , invloed, heerschappij. Aside', adv., ter zijde, op een afstand, alleen, bijzonder.
Ascend ing , ppr., a., opklimmende enz.; - vessels, bloed- Aside', s., alleenspraak (in een spel).
vaten, the 't bloed opwaarts voeren, g.
As'inary ', a., zie Asinine.
Ascen'slon , s., 't opklimmen, 't opstijgen; opvaring, op- Asine'go , s., ezeltje ; -§ , ezeldrijver ; -§, domkop, ezel.
klimming , opstijging ; hemelvaart.
As'iniue , a., ezelachtig, dom.
Ask • s., scho., kleine hagedis.
Ascension-day , s., hemelvaartsdag.
Ask , v. t., (m. 't v. of, from., for.) , vragen , eischen , uit
Ascen'sive, a., rijzend, stijgend.
Ascent', s., 't oprijzen, 't opstijgen, opgang, opklimming;
eo-p
onderzoek doen , rekwest indienen , bidden ; - -nodige,
steilte; hoogte , heuvel , berg ; helling ; -f, overeenkomst. p le in the church, de huwelijksgeboden in de kerk af kon
Ascertain ', v. t., zeker maken , bepalen, vergewissen, vast-digen.
stellen, onveranderlijk maken, op vasten voet brengen, op Ask , zie .esker.

Askance', adv., schuins , scheel.
Askant , zie Askance.

prijs stellen.
Ascertainable, a.. bevestigbaar, enz.

, s., vergewisser, bevestiger, iemand, die Asked , pp., gevraagd, enz.
iets zeker maakt.
Ask'er , s., vrager, verzoeker, onderzoeker ; -, soort van
Ascertaining, ppr., zeker makend, vaststellend, vestihagedis, JOHN.
tigend, enz.
Askerv', adv., met verachting , ter zijde , schuins.
Ascertain 'ipent , s., 't zeker maken , zekerheid ; bepaalde Asking , ppr., vragende ; verzoekende , enz.
regel, s.; vaststelling, enz.
Ask'lent , adv., scho., scheef, dwars , schuins.
Aseertain 'er

Ascet'i e , a., van de wereld afgezonderd , streng.

Ascet'i -e

, s., kloosterling , kluizenaar , heremiet , boete

-ling.

Ascet'Ici#m, s., toestand, praktijk van kloosterlingen, enz.
Asclans. , as'cii , s., mv., bewoners van de verzengende

luchtstreek, die 's middags geen schaduw hebben.
Asci'te -, s., waterzucht (in den onderbuik).
Ascit'i -c , ascit'leal , a., waterzuchtig.

Ascitt'tiops , a., bijvoegelijk, bijgevoegd, aangehangen.
As -cle'piad , s., vers van vier voeten (oude 'j`).
As -crib'able , a., toeschrijf baar.
Ascribe',

v. t., toeschrijven, toeëigenen , wijten.

As-erib'ed , pp., toegeschreven , enz.
Aserib'ing , ppr., toeschrijvende, enz.
Ascription , s., 't

toeschrijving.

toeschrijven, 't toeëigenen, 't wijten;

As cripti'tlous , a., toegeschreven.

Askrye t , s., kreet, gil , sK.
Assake' f, v. t., verslappen, loslaten, ontspannen , sp.
Aslant', a., adv., aan een kant , schuins , dwars.

Asleep', a., adv., slapend, in rust, in slaap; -, dood, doo-

delijk ; -, ter do' d,
.slew', a.,

zie Oblique, (p.).

Aslide' f, v. i., wegsluipen , ontsnappen ,
(slope', a., adv., schuins, af hellend.
Asrug' 1- , adv., lui, traag, vadsig.
A.so',uatous , a., onligchamelijk.

cie.

Asp , s., zie Aspen.
Asp , asp'S.. , s., kleine (egyptische) vergiftigde slang , sar.
Aspal 'athum, s., soort van plant, ook rosewood.

Aspal'athus, s.,

soort van plant.

Asparag'inous , a., aspergieachtig ; -, planten, welker wor-

tels even als aspergies worden gegeten (tuinbouw).
Asparagus ,

s., aspergie , ook Sparrow-grass ).

ASP.

ASS.

blik, gezigt , voorkomen , gelaat, gedaante ,
vertooning; -, gesteldheid van de planeten tot elkander.
Aspect' t V. t., aanschouwen, TE.
As'pe-et , s.,
-,

Aspe-et'able t, a., zigtbaar.
Aspe-et'ed T, a., een voorkomen hebbend , B, J.
Aspee'tion t, s., 't beschouwen.
Asp'en , asp , s., esp.
Aspen , a., espen.
Aspen•leaf § t , s., tong , ME.
Asper , a., ruw.
Asper , s., turksche munt, sx.
As'perate , V. t., ruw, ongelijk maken.
As'perated , pp., ruw , ongelijk gemaakt.
Aspera'tion , s., ruwmaking.
Aspergil'lus , s., wijwaterkwast.
Aspergoire', s., wijwatersprenkeling.
Asperifo'liate , a., ruwbladerig.
Asperifo'lious, a., ruwbladerachtig.
Asperity, s., ruwheid, ongelijkheid, hobbeligheid (van op-

pervlakte); -, scherpheid, barschheid (van toon) ; -, ruw

-heid,norsc.

As'perly t, •as'prely , ede., ruw , scherp.
Asperin'ous , a., zaadloos.
Asperna'tion , s., nalatigheid, verzuim, minachting.
As'perous , a., ruw, ongelijk.
Asperse', V. t., belasteren, bekladden, betichten.
Aspers'er , s., belasteraar, bekladderaar , betichter.
Aspersion , s., besprenkeling ; -, belastering , bekladding ,

aanwrijving.
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Assailer , . s., aanvaller.
Assailing , ppr., aanvallende , enz.
Assail'ment t, s., aanval (vooral van ziekte) , JoxN.
Assart', s., 't onwettig uitroeijen van boomen in een bosch;

-, boom , bij de wortels uitgetrokken ; -, ontgind stuk
land.

Assart', V. t., (boomen) uitgraven, rooijen.
Assas'sin , s., moordenaar.
Assas'sin
V. t., vermoorden.
Assassinate , V. t., dooden , pogen te dooden

(bij verras sing , heimelijk) ; plotseling , met geweld dooden ; -, in hinderlaag liggen ; met verraad nemen.
Assassinate 1 , s., moord , moordenaar.
Assassinated , pp., vermoord (bij verrassing) enz.
Assassinating , pp., vermoordende (bij verrassing) , enz.
Assassination , s., 't heimelijk vermoorden , dooden , enz.;
gewelddadige moord.

Assas'sinator , S., zie ,fssassin.
Assas'sinous , a., moordend.
Assa'tion , s., brading , roostering.
Assault', s., aanval, bespringing, bestorming,

stormloop,
inval ; beleediging , aanranding.
aanvallen, bespringen , bestormen , stormloopen , invallen ; beleedigen , aanranden.

Assault', V. t.,

Assault.'able , a., aanvalbaar.
Assaulted , pp., aangevallen, enz.
Assauit'er , s., aanvaller, aanrander.
Assaulting , ppr., aanvallende , enz.
Assaut' 1, s., zie Assault, s., CH.
Assay', s., toetsing, keuring (van goud,

zilver , enz.) ; -,
ijking , r.; -, onderzoek, verhoor, proefneming , beproeving;
-t, waarde.
Assay', v. t., toetsen, keuren (van goud, zilver, enz.); -,
op den toetsteen brengen , M.; -, ijken , pogen , beproeven.
Assayed , pp., onderzocht, getoetst, enz.
(soort van geschut; Assayer , s., proefnemer, beproever, toetser , keurder,
ijker , muntmeester ; -1 , voorproever.
-, soort van lavendel.
Assay 'furnace , s., toetsfournuis.
Aspie 1, s., spion, W.
Assaying , s., 't toetsen , keuren (van goud , zilver , enz.).
Aspill , s., lompe boer , (p.).
Assaying , ppr., toetsende , keurende , enz.
Aspirant , s., kandidaat, danger (naar een betrekking).
Assay'mas'ter, s., muntmeester, enz.
Aspirant, a., rijkhalzend, strevend.
Aspirate , V. t., met geblaas , vollen adem uitspreken; Assbuurd', s., aschba.k, (p.).
As'se-ele 1, s.. afhangeling , volger.
sterke ademhaling geven , meedeelen , DR.
Aspir'ation , s., uitgalming , sterke uitspraak (van een let- Asse-eta'tion 1, s., opwachting.
Asse ,u'rance i , s., verzekering, zekerheid.
ter) ; baking , streving , vurig verlangen.
Asse-cura'tion i , s., verzekering, zeker making.
Aspire', V. i., v. t., sterk, vurig naar iets verlangen, reik
naar iets ; iets verhevens bejagen, v.; -, opstaan -halzen, Asse-eure', V. t., verzekeren; -I, r. t., veilig maken.

Aspers'ory , a., eerroovend.
Aspet' Y, s., zie Aspect , GR.
Asphalt', asphalt'uni , s., jodenlijm.
Asphalt's-e, a., jodenlijmig, M.
Asphalt'ite, a., jodenlijmig.
Asphalt'us , s., jodenlijm, m.
Asp'i-e , s., zie dsp ; -, twaalfponder

beklimmen, WI.
Aspire'ment , s., 't reikhalzen ; -1, ademhaling, GR.
Aspir'er, s., reikhalzer.
Aspir'1ng, a., eerzuchtig; reikhalzend, met een vurig ver

bezield.
-lange
Aspiring , s., eerzucht, vurig verlangen , streving ; -, punten , n. g.; -dump , zuigpomp , z.
Asporta'tlon , s., wegvoering , verwijdering (van goederen
door dieren).
Aspre' t, a., ruw , scherp , sir.
A'square i , adv., op een afstand, cis.
Asquant', ads., schuins , scheel.
Ass , s., ezel ; -, domoor , stommerik , zot , domkop ; - dris'er,,
ezeldrijver; -, asch , ( p.).
Assail', V. t., aanvallen , bespringen , aanranden , aantasten.
-

Assailable , a., aanvalbaar , bespringbaa r , aanrandbaar,

aantastbaar.

Assailant, s., aanvaller, bespringer, aanrander, aantaster.
Assailed , pp., aangevallen , enz.

AssePu'tion, s., verkrijging, verwerving.
Asseer', v. t., verzekeren, (p.).

Ass'eke t, s., beleg, car.
Assemblage , e., verzameling, vergadering (van menschen),
- :1: , ' t vergaderen , 't verzamelen.
Assein'blance t, s., vertegenwoordiging ; bijeenkomst.
Assem'blaunce 1, s., gelijkenis, sir.
&ssein'ble, V. i., te zamen komen, bijeenkomen.
Assern'ble , v. t., te zalm brengen , te za ,m roepen,

verzamelen , vergaderen.

bijeen
-roepn,

Assembled , pp., vergaderd , enz.
Assent'bler , s., verzamelaar.
Assembling, ppr., verzamelende , enz.
Assembling , s., vergadering , tezaàmkomst.
Assembly , s., vergadering , vereeniging , kerkvereeniging ,

gemeente ; -, wetgevende raagt (Amerika) ; -, konventie,
kerkeraad ; primary -, vergadering van 't volk , stem.geregtigd.en (in een stad, nabuurschap) , om zelf te beraad
-slagen
te beslissen.
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ASS.

ASS.

onverdraagbaar, aantoonbaar, schikbaar;
'tgeen overgedragen , aangewezen , geschikt kan worden.
Assignation, s., afspraak tot bijeenkomst (met aanduiding
van tijd en plaats) ; overdra.ging , overdragt.
Assign'ect , pp., toegewezen , enz.
Assignee', s., iemand, wien iets is overgedragen ; gevolmagtigde , lasthebber ; -s in bankrupty , bbeliedders, kurators (in failliten boedel).
Assigner , s., aansteller , aanwijzer , volmagtgever.
Assigning, ppr., toewijzende, enz.
Assignment , s., last , overdragt , r.; -, akte van overdragt; - in bankrupty , overdragt van een bankroeten boedel aan kurators ter beheering (voor de schuldeischers).
handhaven, verklaren.
Assignor', s., zie Assigner.
Assert'ed , pp., staande gehouden , enz.
As'siltree , s., scho., wagenas.
Assert'ing,, ppr., staande houdende , enz.
Assertion , S., vaststelling , bewering, bevestiging, hand- Assimilable , a., 'tgeen gelijk , gelijkend gemaakt kan
worden.
having (van een zaak).
Assimilate , v. f., v. i., gelijk maken, gelijk stellen ; -, geAssertive, a., bepaald, stellig, vaststellend.
lijk worden , BE.; veranderd worden.
Assertively , ode., zie Assertive.
Assim'ilateness, s., gelijkenis.
Assert'or , s., bevestiger, vaststeller , beweerder.
Assimilation , s., 't gelijkend, gelijk maken ; gelijkenis,
Assert'ory , a., zie Assertive.
gelijkwording.
Asserve t, v. t., dienen.
Assirn'itatory, a., strekkende tot gelijk maken.
Assess', v. t., schatten (ten opzigte van belasting) ; waar
omschrijven hoe veel ieder aan 't land moet be--dern, ASSim'*slate t, v. t., veinzen.
Assim'ulation 1 , s., nabootsing, veinzerij , bedrog.
talen.
Assine'go i-, s., ezel, sH.
Assess' t, s., zie Assessment.
Assi *e' t, s., plaats , ligging , car.
Assessable , a., waardeerbaar , schatbaar.
Assise' f, v. t., regelen; aanstellen, kiezen; bevestigen, car., GIL
Assess'ably , adv., zie Assessable.
Assist', v. t., bijstaan, helpen, ondersteunen, bevorderen,
Assessed, pp., gewaardeerd, enz.
verligten , te hulp komen , bevriend maken , weldoen, beAssess'ing , ppr., waarderende , enz.

Assem'blyroom, s., vergaderzaal (voor koncerten, enz.).
Assent', s., toestemming , goedkeuring ; royal -, koninklijke
goedkeuring (van wetten , besluiten , enz.).
Assent', V. t., erkennen, goedkeuren, m. 't v. to.
Assenta'tion 1', s., vleijerij.
Assenta'tor i' , s., vleijer.
Assentato'rily t, adv., met vleijerij.
Assent'er, s., toestemmer, toegever.
Assenting , ppr., erkennende , enz.
Assent'ingly, adv., erkennenderwijs.
Assent'went 1, s., toestemming , goedkeuring.
Assert', V. t., staande houden, stijf en sterk beweren,

Asses'sion t , s., neêrzetting.
Asses'sionary , a., tot schatters behoorende.
Assessment, s., waardering, schatting, omschrijving van

de gemeene lasten.

schatter , waardeerder ; -, ondergeschikte regter ,; -, iemand, gekozen om ambtenaren van korporatiën
gedurende verkiezingen behulpzaam te zijn ; -, assessor.
Assets , s., mv., goederen, landgoed van een overledene,
die bestemd zijn voor de betaling van zijn schulden; -,
eigendommen van een insolventen schuldenaar voor de betaling van zijn schulden ; -, voorraad van goederen en alle
eigendommen van een koopman , handelsvereeniging.
Assev'er, V. t., plegtig verzekeren, bevestigen, betuigen.
Assev'erate , v. t., zie -4ssever.
Asseverated , pp., plegtig verzekerd , enz.
Asseveration , s., stellige verzekering, plegtige verklaring.
Ass'head, s,, ezelskop, domkop.
Ass'hole, s., aschkuil, (p.).
Assid'uate , a., daaghjksch.
Assiduity, s., onophoudelijke toelegging, onvermoeide nijverheid, onvermoeide ijver.
Assessor , s.,

sterk toeleggend, sterk beijverend; voor
-zigt,
oplettend , onvermoeid.
Assiduously , wie., zie Assiduous.
Assiduousness , s., onvermoeide ijver.
Assiege' 1, V. t., belegeren.
Assient'ist , s., assientist, zie Assiento.
Assient'o , s., kontrakt, overeenkomst van te leveren slaven
aan de spaansch-amerikaansche gewesten ; - company , as-

Assid'nous , a.,

siento-vereeniginv.

Assig'), s., zie Assignation.
Assign', V. t., toewijzen , aanwijzen ,

bepalen , overdragen,
aanstellen , volmagt geven; in bijzonderheden treden, bij-

zonderheden aantoonen , r.
Assign', s., iemand aan wien eigendommen , belangen toevertrouwd worden ; gevolmagtigde.

Assignable, a.,

gunstigen.

Assist', v. i., tegenwoordig zijn (Gallicisme).
Assistance, s., hulp, bijstand, ondersteuning, bevorde•

ring, verligting, bevriend making, weldoening, begunsti-

ging ; signal for -, noodsein , z.
Assistant , a., helpend , hulp verleenend , bijstaand.
Assistant , s., helper , hulp , bondgenoot ; - , bediende,
DR.; -1 , lid van 't hoogerhuis der wetgevende magt (.New
England); - carpenter, tweede timmerman, z.

Assisted , pp., geholpen, enz.
Assister, s., hulpverleener, helper, heeler,

koksmaat.

r.; cock's -,

Assisting, ppr., helpend, enz.
Assist'less , a., hulpeloos , P.
Assize', s., me. assize* f, vergadering (van

ridders en
andere aanzienlijken met een baljuw tot hoofd voor de
publieke aangelegenheden) ; -, graafschaps-geregtshof ; -t ,
jury ; -, akte ; -, bijzondere soort van huur ; -.j, , geregtshof ; -, statuut ; ordonnantie (tot regeling van 't matenen gewigten- stelsel , en vaststelling van marktprij zen).
Assize', v. t., gewigt, maat, prijs (van iets) vaststellen,
zetting ; belasting bepalen.
Assiz'ed , pp., vastgesteld (in gewigt , maat , prijs) , enz,
Assiz'er, s., ijkmeester, keurmeester.
Assiz'or , s., gezworene, lid van de jury.
Ass'likc , a., ezelachtig , SID.
Ass'midden , s., aschhoop , ( p.).
Ass'nook , S., aschkolk , kolk , (p.).
Asso'bre t, v. t., kalm worden, GR.
Assoelabil'ity, S., maatschappelijkheid, gezelligheid.
Asso'ciable, a., maatschappelijk. gezellig, vereenigbaar.
Asso'ciableness , s., zie Associability.
Associate , v. t., bijeenvoegen, met elkander verbinden,

vereenigen , tot medgezel , bondgenoot (in een zaak) aannemen ; maatschappij oprigten, vereeniging stichten, m4.
ken ; als lid in een genootschap opnemen,

ASS.

AST.

Aso'ciate , a., door gemeenschappelijk belang verbonden;
verbonden, gemeenschappelijk.
Aso 'elate , 8., makker bondgenoot, medgezel , kompagnon;
medepligtige , gespan.
Asso 'dated , pp., verbonden, vereenigd.
Asso'clateship , 8., makkerochap , bondgenootschap.
Associating , ppr., vereenigend , verbindend.
Association , 3., 't vormen van een maatschappij, vereeniging ; vereeniging , maatschappij, bondgenootschap - eenheid van zaken, eenheid, aaneenschakeling van desibbeelden, -, vergadering (van de geestelijken van een gr
aafschap, enz.).
Assocla'tor 1- , s., bondgenoot, zie Associate , me.
Assoll' SI-, V. t., oplossen, bevrijden ; assoile t , absolutie
geven.
AMSOII' 1, ?'. 1., bezoedelen, bevlekken, ME.
Assoil', asso il 'zie, V. t., scho., zie .4zzoil'zie.
As'sona,ice , 3., gelijkluidendheid (van klanken).
As'sonant , a., gelijkluidend (van klanken).
As'sonate 1, V. i., gelijk een klok klinken.
As soon as , ode., zoodra als.
Assort', v. t., in soorten, lagen leggen ; verdeelen ; van
alle soorten voorzien.
Assort', v. i., overeenkomen, in overeenstemming zijn.
Assorted , in soorten, lagen gelegd , van alle soorten
voorzien; -, overeengekomen, geschikt tot, BE.
Assort'ing, ppr., in soorten verdeelende, enz.
Assortment , 8., 't verdeelen in soorten, massa verschillende zaken; aantal uitgezochte zaken.
Assot' t, V. t., zot maken, gek sunken, Sc.; bij GB., COT. assate +, mijmeren ; verzot zijn op.
Assuage' , V. t., verzachten, stillen; bevredigen.
Assuag'ed, 2j9., verzacht, enz.
Assuagement , S., verzachting, stilling; bevrediging.
Assua'cr ,, S., verzachter ,, stiller.
Assuag'ing, ppr., verzachtende, ene.
Assua'slve , a., verzachtend, stillend, bevredigend, a.
Assnb'jeet 1, V. t., onderdanig maken.
Assub'jugate 1, V. t., onderwerpen aan, sir.
Assuefae'tion , s., 't gewennen.
As'ssietude , S., gewoonte, gebruik.
Assume', V. i., V. t., aanmatigend zijn; nicer vorderen, dan
men schuldig is ; -, verpligt irig op zich nemen, onder:nemen, beloven, r.; -, op zich nemen, bijv. - the debts
of another, de schulden van een ander ; onre g tvaardig
in beslag nemen; zonder bewijs aan—nemen ; als een feit onderstellen; aannemen; aanmatigen; zich toeëeigenen (iets);
't hoogste woord voeren; den baas spelen.
Asum'ed , pp., aangenomen, enz.
Assum'er ,, 5., aanmatiger , aanmatigend mensch , aannemer.
Assuin'lng ,aanmatigend , enz.
Assuming , a., aanmatigend, trotsch , hooghartig.
Assuin'ing , 5., onderstelling, vermoeding , gissing, zie
Presuinptiocs, B. J.
Assuinp'slt , .5., belofte , onderneming (ten behoeve van
iemand), r.; -, aktie (op een belofte gegrond).
Assumpt', V. t., opnemen, opheffen.
Assumpt' 1- , 5., 't aangematigde.
Assuinp'tion , S., 't aanmatigen, onderstelling; 't onderstellen; aangenomen onderstelling ; -, minor van een slotrede (redekunde) ; -, onderneming; -, Maria hemelvaart.
Assu.np'tive, a., 'tgeen aangematigd is, kan worden.
Assunsp'tively ,, adv., aanmatigender wijs.
Assur'ance , S., 't verzekeren, vaste overtuiging, vol vertrouwen , zekere verwachting , grootste zekerheid; standvastigheid, onverschrokkenheid, stoutheid , onbeschaamd-

beid , vrijpostigheid ; -, verzekering , zie Insurance
saoce gebruikt men doorgaande om levensverzekering te
beteekenen); -, akte, wettig bewijs van overdragt; -, overtuiging.
Assure', V. t., verzekeren , vertrouwen geven (door belofte,
enz.) ; bevestigen , zeker maken ; verstouten , moed geven;
zeker maken ; -t, vertrouwen , 555.; -, verklaren ; verzekeren (van leven) ; - -t , verloven , B. FL.
Assure' , S., verzekering, CH.
Assur'ed , pp., verzekerd.
Assured , a., zeker,, ontwijfelbaar,, onbetwijfeld, vermetel.
Assuredly , adv., zeker,, onbetwijfelhaar.
Assuredness , 5., zekerheid , vol vertrouwen.
Assurer ,, 5., verzekeraar,, onderteekenaar.
Assur'ing , ppr., verzekerend.
Assuage, zie Assuage.
Assythinent , 5., echo., schatting.
Asteer', adv., echo., verward , in verwarring , onrustig,
woelig.
Astecr' , a., bedrijvig , druk, (p.).
Asteism , 5., beleefde spotterij (redekunde).
As'teljabje j, 5., zie As'trslabe, GR.; .ds'terlaçjour, cii.
Aster, 5., zie Easter, (p.).
Asterde I, z. t., ontsnappen, GR.
As 'terisk , sterretje ° , dat in hoeken , enz. wordt gebruikt.
As'tcrj em , 5., gesternte , sterregroep ; sterretje , aanha
lingsteeken.
Asters,', ode., achter,, van achteren , z.
Asteit' , V. t., verschrikken , ontstellcu , onthutsen , SF.;
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—g , ontsnappeis, GR., Cl[.; -+, bevrijden, Cor.
Astlien'!,. , a , zwak.
Astheisnol 'ogy , 5., leer van ziekten , die met zwakheid

gepaard gaan.
Asth'ma , 5., aaml)orotigheid, kortademigheid.
Asth,nat'j-e , a., aamhorstig, kortademig.
Astli', adv., echo., liever.
Astip'.sala(e t, i. ). v. stipulate.
Astip'-ulation t, i. p. V. stipulation.
Astosie', ada'., verward , verlegen.
Astoise' , V. t., verschrikken, verbazen, car.
Aston'ed -, pp., a., verbaasd, sp., ar.
AStOø'jed f, pp., a., erbaasd, sp., M.
Aston'jed,sess P, 5., verbaaodheid.
Astoio'jsh , V. t., verbazen, versteld doen staan, verwsn

-dern.

Astoii'ished, pp., a., verl)aasd, ene.
Aston'islalng, ppr., verbazenrie, ene.
Aston'ishing , a., zeer wonderlijk , verbazend , wonderlijk.
Aston'shingncss , s., 't verbaasd makende.
Aston'lshnaent , 5., verbaasdheid , verwondering, verras-

sing , bewondering.

As'ton'ne i, V. t., verwarren, verbazen, sar.
Aston'y .1. , V. t., verschrikken , verbazen , car.
Astound', z. t., verwonderen , verbazen.
Astound , z. 1., verbazen, verstomnaen, TH., SF.
Astound'ed , pp., verbaasd , verstonad.
Astound'iug, a., verbazende, ene.
Astound'ing , a., verbazingwekkend.
Astound'naent , S., verwondering , verbazing.
Astrad'dle, adr,., schrijdelings (even als wanneer men to

paaril rijdt).
As'tragal , S., ring, band, waarmed de pilaren van een ge-

bouw onder en boven versierd worden ; ring vóór aan een
stuk geschut.
Astrag'alus , 5., heupbeen , enkelbeen , onti.
Astral , a., sterzi g , tot de sterren behoosend, na.

AST.

ATH.

Astray', adv., van den weg af ; go -, afdwalen, verdwalen;
lead -, verleiden, op een dwaalweg brengen.
Astray', V. i., afdwalen, op een dwaalweg zijn.
Astre, s., ster, Mo, sH.
Astri-et', V. t., vastbinden ; - , v. t., zaámtrekken , toetreken , aan elkander trekken.
Astri-et, a., zaámgetrokken, beknopt.
Astri•et'ed , pp., vastgebonden , enz.
Astri-et'ing, ppr., zamenbindend, enz.
Astri-e'tion, s., 't vastbinden, zamentrekking, stuiting (van
neusbloeding); -, verstopping, hardlijvigheid.
Astri-et'1ve, a., bindend, aaneentrekkend, bloedstoppend.
Astri et'ory , a., bindend , aaneentrekkend, bloedstoppend.
Astride', adv., schrijdelings.
As'tridge •l , s., zie Ostrich.

s., wangeluid, valsch akkoord.
lijn, die een kegelsnede hoe langer hoe meer
nadert , doch , hoe ver ook verlengd , haar nooit raakt.
As'ymptoti-e , a., kegelsneêlijnig.
Asymptot'ieal , a., tot de kegelsneé behoorend.
Asyn'tedon , s., figuur , die 't koppelwoord uitlaat (in
spraakkunst); bijv. I came, I saw , I conquered, ik kwam,
ik zag , ik overwon.
At, prep., aan, tot, te, in, nabij, tegen, op, bij ; -, dat, (p.);
-, die, wie , (p.) ; -, van; bijv. he never expected that- your
hand , bij verwachtte dat nooit van uw kant ; - any time,
te eeniger tijd; - that time, op dien tijd; - no time, nooit;
- this present, thans, nu; - the very first, in den begin;
- one blown, met één slag; - unawares, onvoorziens, onverhoeds; - once, eensklaps, tevens; - a venture, op luk of
raak , onbezonnen ; not - all, geenszins , in 't geheel niet,
in geenen deele.
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Astrlf'erous , a., sterren dragend, sterren bevattend.
Astrig'erous t, a., sterren dragend.
Astringe, V. t., vastbinden, zalmtrekken, aan een trekken;

-, door een verbindtenis verpligten.
Astring'ed , pp., vastgebonden, enz.
Astringency, s., aantrekkingsvermogen; zamentrekking, verbinding , r.
Astringent, a., verbindend, zamentrekkend, versterkend,

stoppend, bindend.

Astringent , s., stoppend , bindend geneesmiddel.
Astring'er, s., valkenier, die een giervalk houdt.
Astrog'raphy , s., sterbeschrijving.
Astrolabe, astrolabium, s., werktuig om de hoogte

zon en sterren te meten.

van

s., sterreaanbidding.
s., sterrekundige , iemand , die voorgeeft uit
de sterren in 't verleden en de toekomst te kunnen lezen;
iemand
,
die
de beweging van de planeten kent , LL.
-t,
Astrolo'gian , s., zie Astrologer.
Astrolog'Le , astrolog'5-cal , a., sterreninvloedkundig, astrologiesch.
Astrolog'i-eally , adv., op een astrologische wijs.
Astrol'ogize , v. i., sterrekijken , sterrekunde beoefenen.
Astrology , s., sterreninvloedkunde ; sterrekijkerij , sterre kunde.
Astronomer , astron'omten , s., sterrekundige , sterren
-lopkundige.
Astronomie , astronom'i4ai , a., tot de sterrekunde be-

Astrol'atry ,
Astrologer ,

hoorend.

Asym'phony,
As'ymtote , s.,

At , conj., scho., dat.
At'abal , s., keteltrom, pauk (bij de Mooren).
At'aghan , s., dolk (die, in een gordel met pistolen, in een
metalen schede wordt gedragen) , B.
At•alle 1, a., geheel, volkomen, CH.
At'aman, s., hoofdman (van de Kozakken).
Atamas'-eo , s., soort van lelie.
At'araxy , s., gemoedskalmte.
Ataxia , atax'y , a., wanorde , verstoring.
Atax'i-e , a., ongeregeld, r.; fever, ongeregelde koorts,

boosaardige typhus.

Atchieve' t, v. a., zie Achieve.
Atchiev e'ment t, s., zie Achievement.
At'-chorn , s., eikel , (p.).
Ate', at , zie Eat.
Atel'ene , a., onvolmaakt (in mineralogie) .
Atel'lan , s., dramatische voorstelling.
Ath'anasian wench, quicun'que vult) ,

s., allemans-

hoer.

Ath'anor'r, s., fornuis (waarop iets langzaam oplost), chem.
A'thei-sm, s., godverzaking, godverloochening.
A'theist, s., godverzaker , gtxlloochenaar.
Atheist, a., godloochenend, godverzakend.
Atheist's-e , atheist's-cal , a., godlbochenend , godverza-

kend , tot godloochening behoorend, ongodvruchtig , godloochenachtig.
adv., op een godverzakende wijs , ongodvruchtig.
Atheist'iealness , s., godloochende hoedanigheid (van iets).
A'thelze , V. t., godloochenend maken ; -t, V. i., als een
Atheist's-cally,

Astronom'i-sally , adv., op een astronomische wijs.
Astron'omize 'i' , v. i., sterrekunde beoefenen.
Astronomy, s., wetenschap, die de kennis van de

leert , sterrekunde.

Astros'-eopy , s., waarneming van de sterren.
A&'tro.theoi'ogy , s., godgeleerdheid, gegrond
Astrut', adv., op een trotsche wijs.
Astun' t, V. t., verbazen , verstommen

hemel

-ligchamen
-nemigvadhlmen.

, versteld doen staan,
doen suizelen , bedwelmen ; verstand , gehoor benemen ; suf
maken, verdooven.
Astute', a., scherp onderzoekend, slim, geslepen, listig,

doordringend, scherpzinnig.
adv., bijzonder, afzonderlijk, van een, afgescheiden, afgezonderd, uit elkander.
Asware t , adv., aan een kant, cH,

Asun'der,

t, adv., in zwijm.
Asy'l urn , s., heiligdom , wijkplaats, schuilplaats , bergplaats ; gesticht.
Asym'metral , asymmet'rl-eal , a., ongelijk , onevenre-

Aswoon'

dig, ar.

*sym'metry

, s., onevenredigheid , ongelijkheid,

godloochenaar spreken.

A'thel , adel , ee'thel ,

op de waar

a., edel , doorluchtig (van ge-

boorte).

Athene'um, s., leeszaal voor tijdschriften, enz. (Amerika).
Atheolo'glan, 3., tegenstander van een godgeleerde.
Atheol'ogy fi, s., zie Atheism, S.
A'theous t, a., godloochenend , ongodvruchtig, as.
Atheri'na, s., soort van visch, die tot 't barbelengeslacht

behoort.

Atlhero'ma , s., soort van wen , gezwel , uitwas,
Athirst , a., dorstig ; erg hongerig.
Atli'lete • s., kampvechter , worstelaar.
Athiet'i-e, a., worstelend, sterk, ruw, krachtig.
Athlet'1- Bally, adv., worstelender wijs; magtig.
Ath'lett*m, s., 't worstelen, spierkracht.
Athought , adv., scho., een weinig.
A'thórt , a'thart , prep., scho., zie .d tliwart.
Atbrust 1, adv., a., dorstig , sic.

Athurt , prep., ode., zie 4thsvart, (p.).

ATT.

ATH.
Athwart',

prep., adv., dwars , van kant tot kant , over-

dwars , dwarsover , averegts , kruiselings , verkeerd.

At'ibar , s., stofgoud (Afrika).
Atut', adv., als een renspeler,

in een houding alsof neen
met een speer steekt ; -, gerezen als een ton , die van ach
-ternisopgl.
At'imy, s., ongenade bij 't publiek, uitsluiting van een publiek ambt).
Atlan'te* , s., mv., heele of halve figuren van. menschen ,
die in kolommen of pilaren als stutten worden gebruikt
(bouwkunde).
Atlan'ti-e • a., atlantiesch.
Atlan'ti-c, s., de oceaan

, 't deel van den oceaan , dat
tusschen Europa en Afrika oostwaarts , en westwaarts van

Amerika ligt.

winnen.

, s., eiland (bij de Ouden) bewesten
de straat Gades of Gibraltar.
Antlan'tide * , s., mv., zevengesternte.
Atlantis (the New) , s., verdichte, wijsgeerige republiek ;
boek , dat van die republiek een beschrijving geeft , BA,
Atlas , s., atlas, boek met de kaarten van alle werelddeelen ;
verzameling van landkaarten , zeekaarten ; heele of halve
figuur van een mensch (zie 't mv. fl tT an tea) ; -, atlas (soort
van oostersche zijden stof) ; eerste wervelbeen van den nek.
Atlnom'eter , s., dampmeter.
Atmosphere, s., dampkring ; - §, heerschende invloed.
Ahnospher'i-e , atnlospher'ieal , a., tot den dampkring
behoorend, van den dampkring afhangend ; -, railway,
spoorweg, die door middel van de drukking van lueht

Atlan'ti-ea , atlan'tis
,

wordt gedreven.

At'oi1, s., koraleneiland.
Atom , s., ziertje , greintje , nietigheid , atoom.
Atonl'i e , atoln'i-cal , a., atomiesch ; - philosophy
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, ode., gang , z.; the anchor is -, 't anker dregt door,
z.; hoist the top-sails -, hijscht de marszeilen in top, z.
Atrocious , a., zeer , buitengewoon , afschuwelijk , misdadig ; verregaand wreed ; -1 , zeer wreed ; - crime , verre
misdaad.
-gande,so
Atrociously, adv., snood, afschuwelijk, misdadig, wreed.
Atrociousness, s., afschuwelijkheid, snoodheid, misdadigheid, wreedheid.
Atrocity , s., buitengewone snoodheid , verschrikkelijke afschuwelijkheid., misdadigheid.
Atrophy , S., verval , uittering van een deel van 't lig
gebrek aan voeding).
-cham(dor
Attach', V. t , vatten , in beslag nemen , gevangen nemen,
aanherliten , verbinden ; - , hechten ; -, toegenegenheid
A'trip

, wijs -

begeerte , die leert , dat de atomen zich in 't heelal vormden , zonder de werking van God.
At'oini-s-m , s., atomenleer.
Atomist t, s., aanhanger van de atomische wijsbegeerte.
Atomize , V. t., tot atomen herleiden.
At'omlike, a., atooniachtig.
Atolnol'ogy, s., leer der atomen.
At'omy , s., i. p. v. Atom bij sn.; skelet, bij B. FL.; i. p.

Attachable , a., aanliechtbaar, enz.
Attached , pp., gevat, enz.
Attacll'ing , ppr., vattende , enz.
Attacll'ment, s., beslag, arrest, landoplegging; gehecht

getrouwheid , achting.

-heid,

Attaek', V. t., aanvallen, aanranden; woordenstrijd beginnen.
Attack', S., aanval , aanranding.
Attaek'able , a., aanvalbaar , aanrandbaar.
Atta-ek'ed , pp,, aangevallen, enz.
Atta ek'er , s., aanvaller , aanrander.
Atta-ek'ing , ppr., aanvallende , enz.
At'taghan , zie Ata[/han.
Attain', V. t., V. i., geraken , aankomen , genaken, bereiken,

verkrijgen , bekomein.

Attain t, zie flttain rent.
Attainability, zie _9. ttainableness, COL.
Attain 'able , a., verkrijgbaar , genaakbaar, bereikbaar.
Attain'ableness, s., verkrijgbaarheid, genaakbaarheid,

reikl,aarheid.

be-

bloedbederving; -, schuldig bevinding, vervolging en vonnissing van iemand wegens een

Attainder, s., bezoedeling,

hoofdmisdaad, verraad, waardoor zijn nakomelingschap
wordt besmet , onteerd en onterfd ; bill of -, geschrift,
aanklagt of schuldigverklaring van zulk een misdaad. (NB.
In Amerika bestaat zulk een wijze van straffen niet en in
Engeland is zij onlangs afgeschaft.)
Attained, pp., bereikt, voltooid.
V. 4natonay; -, ache., skelet.
Attain'ing, ppr., bereikende, aankooiende, voltooijende.
Atone' t , adv., te zaám , in eens , Sr.
Atone', V. i., V. t., 't in overeenstemming zijn , overeenko- Attain'lnent , s., 't bereiken , 't aankomen , 't genaken;
men , overeenstemmen ; -, vereffenen , verzoenen , bevredi- verkrijging , bereiking , aankomst , genaking.
gen , stillen , voldoen , voldoening geven , boeten (m. 't v. f or). Attaint', V. t., bezoedelen, oiitëering, nakomelingschap schandvlekken, bederven, aansteken; belasteren (van regters, enz.).
Atoned , pp., geboet , enz.
Atone'inent , s., overeenkomst, overeenstemming, verzoening, Attaint', s., vlek, bezoedeling, Sn.; -, wond (aan de pooten
van een paard) ; -, besmetting , kwetsing ; -, geschift,
bevrediging, boete, vergelding, voldoening, schuldbetaling.
waarbij een vonnis van gezworenen , afgekeurd , doorgeAton'er , s., boetedoener.
haald, of voor valsch wordt gehouden , r.
Aton'i e , a., verzwakt; toonloos ; -, verzwakkend , g.
Attaint' t, pp., a., van misdaad overtuigd.
Atoning, pp., a., verzoenend, enz.
Attaint'ed, pp., bezoedeld, enz.
At'ony , s., zwakheid , verslapping, lamheid , ontspanning.
Atop', adr., boven op, van boven, aan de punt , op de Attaint'ing, ppr., bezoedelende, enz.
Attaint'inent , s., 't bezoedeld zijn.
punt, M.
Atrabila'rian, atrabila'rlous , a., zwaarmoedig, zwart - Attaint' ure , s., bezoedeling , besmetting , kwetsing , bederving.
gallig, droefgeestig.
Atrabila'riousness , s., zwaarmoedigheid , zwartgalligheid, Attaine' i , V. t., beginnen, cx.; - t, gevoelen, smaken, cie.
Attam'inate T, V. t., bederven.
droefgeestigheid.
Atrabil'iary, a., zwaarmoedig, zwartgallig, droefgeestig. Attar of roses , s., soort van buitengewoon welriekende ,
oost - indische rozenolie.
Atrabi'lis , s., zwarte gal.
Attask' t, V. t., werk opleggen , schatten , sir.
Atramenta'ceous , a., zwart (als inkt) , inktachtig.
Atraunent'al , atrarnent'ous , a., inktachtig, zwart (als Attaste' -1, V. t., proeven, smaken.
.ttte,n'per, V. t., door vermenging herleiden, wijzigen, mainkt).
tigen ; verzachten, matigen; regelen, evenredig vermengen;
Atrament'arious, a., als inkt, geschikt om inkt te naken.
schikken , bekwaam naken,
A'tred , a., met een zwarte kleur geverfd.
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Attenm'perance t, s., matigheid , cit.
Attem'perete, a., getemperd, gematigd, bekwaam gemaakt.
Attem'pered , pp., gematigd , enz.
Attem'pering, ppr., matigende, enz.
Attem'pre t , a., matig, cit.
Attem'pre t , v. t., matig maken , si., GR.
Attem'perment , s., matiging , gelijk making.
Attempt', V. t., pogen , beproeven , ondernemen ; aanvallen,

Attestor, s., getuige.
At'ti-e , a., attiesch , atbeensch ;

proeve , beproeving , poging , onderneming;
aanval , aanslag.
Attempt able , a., beproef baar , onderneembaar.
Attempted , pp., beproefd, enz.
Attempt'er , s., beproever , ondernemer , aanvaller,
Attempting, ppr., beproevende, enz.
Attend', V. t., V. i., vergezellen; gepaard gaan, vergezeld
gaan; oppassen (van zieken) ; bijwonen (van kerkdienst,
vergadering, enz.) ; afwachten, blijven; gadeslaan, op den
loer liggen ; wachten ; aandacht vestigen , opletten ; -t, ver
, BAL.; luisteren , aandachtig beschouwen (m. 't v.-wachten
to) ; opwachten, op een post zijn (m. 't v. on) ; -t, toeven , dralen , uitstellen ; -, binnen bereik zijn , sv.
Attend'ance , s., opwachting, dienst, oppassing , dienst;
stoet, gevolg ; aandacht , oplettendheid ; -t, verwachting,
HR.; dance -t, lang en te vergeefs wachten , staan blaauw-

van Attika schrijven; -, atticismen gebruiken; atheensche
spreekwijzen gebruiken, de zijde van Athene kiezen.
Attig'uous , a., aangrenzend , aanpalend.

aanslag doen.

Attempt', s.,

bekken.

Attendant, a., vergezellend, tegenwoordig, gepaard gaand.
Attendant , s., opwachter , dienaar , volger (van een stoet) ,
vergezeller ; gevolg (van iets) ; master -, equipagemeester, z.
Attend'ed, pp., vergezeld, enz.
Attend'er , s., opwachter , makker , kompagnon.
Attending , ppr., vergezellend.
a., aandachtig , oplettend.
Attent'
Attent'ates , s., mv., stappen bij een geregtshof, nadat be-

slag, enz. is gelegd,

aandacht , oplettendheid , beleefdheid, zorg,
eerbied , achting.
Attentive, a., aandachtig, oplettend.
Attent'ively, adv., aandachtig, zorgvuldig, opmerkzaam.
Attentiveness, s., opnierkzaaniheid, oplettendheid, aandacht.
Attent'l y , adv., aandachtig.
Atten'nant, s., geneesmiddel, dat tenger maakt, verdunt,
vermagert, verzwakt.
Attenuant, a., verdunnend, tenger makend, vermagerend,
verzwakkend.
Atten'iate, V. t., verdunnen, vermageren, verzwakken,
tenger maken ; -, klein maken , verbrijzelen, vermalen.
Atten'-late , a., verdund , vermagerd , verzwakt , tenger
gemaakt, verbrijzeld, vermalen.
Attenuation, s., verdunning, vermagering, verzwakking,
verbrijzeling, vermaling.
At'ter t, s., bedorven stof ; vergift.
At'terate , V. t., V. i., verslijten , vervallen, ophoopen (door
wegdragen).
Attera'tion , s., 't maken van land (door aanslibbing van de
zee en 't wegslibben van de aarde op een plaats en aan&
slibbing daar ti an op een andere).
Atter'mite , s., kwaadaardig mensch, (p.).
Attern', a., woedend , wreed ; harbaarsch , (p.).
Attest', V. t., getuigen, getuigenis geven, bevestigen, plegtige verklaring afleggen , tot getuigenis roepen.
Attest' , s., getuigenis, getuige, zie Attestation.
Attestation, s., getuigenis, plegtige verklaring.
Attested, pp., a., getuigd, enz.
Attesting , p1»•., getuigende , ens.
Attention , s.,

-wit , -salt , geestigheid,
aardigheid , pit ; -, Atheniënzer , atheensch schrijver.
At'ti$ , at'ti-e•sto'ry, s., verdieping boven een geregeld gebouw met kleine vensters (in of boven 't lijstwerk) , wolfskap (!).

At'ti-cal , a., atheensch , zuiver , klassiek.
At'tici-wm , s., spreekwijze van de Atheniënzers.
At'ticize , v. t., V. i., overeenkomstig de taal of spreekwijze

Attinge', v. t., aanroeren.
Attire', V. t., kleeden, optooijen,

kleederen).
Attire', s., kleeding,

een hert.

opschikken, versieren (met

opschik , gewaad, toestel ; hoorns van

Attir'ed , pp., gekleed , enz.
Attir'er , s., kleeder, optooijer , opschikker.
Attiring , ppr., kleedende , enz.
Atti'tle t, V. t., regt , aanspraak geven , GR.
Attitude , s., houding , gedaante , positie.
Attol'ient , a., opheffend , verheffend.
At'tóingd t , a., met kleine dingen gevuld , dik, as. D.
Attone t , zie Atone, SP.
Attorn', V. t., overdragen van diensten, enz. van den eenen

heer op den anderen (tijdens 't leenstelsel).
s., HO., attorney-a- , prokureur , wettig gevolmagtigde (hij regtbanken) ; agent ; -. general , soliciteur ; letter , power, warrant of -, volmagt, prokuratie, r.
Attorn'ey t, V. t., bij volmagt handelen , sH.
Attorn'eyship, s., agentschap, prokureurschap, sas.
Attorn'Ing , ppr., van attorn, v. t.
Attorn'ment , s., akte van een leenman , leenpligtige,
waarbij hij zich verbindt een nieuwen heer te erkennen en
Attorn'ey ,

te huldigen.

adv., selio., overigens, over, tegen
bovendien ; stand attour , v. i,, uit den weg staan -over,,
aan den kant staan; atlour t, s., hoofdtooisel; rondom, cit.
Attra-et', V. t., aantrekken, naar zich trekken, boeijen.
Attract' t, s,, zie Attraction, BR.
Attour', out.owre,

Attraetabil'ity, s., aantrekkingsvermogen,
Attra-et'able , a., aantrekbaar , boeijend.
Attra-eta'tion, s., behandeling, betasting, bevoeling.
Attra-et'ed , pp., aangetrokken.
Attra-et'i-e t, atra-et'i-eal t, a., aantrekkelijk, boeijend.
Attra et'ile , a., aantrekkend.
Attra-et'ing , ppr., aantrekkende, enz
Attra et'ingiy . adv., aantrekkelijk.
Attra-e'tion , s., aantrekking , aanlokking , boeijing.
Attra.et'ive, a., aantrekkend, aanlokkend, boeijend.
Attra-et'ively, adv., zie Attractive, a.
Attra.et'iveness , s., aantrekkelijkheid, aanlokkelijkheid.
Attra ct'or , s., aantrekker , aanlokker.
Attra'hent , a., aantrekkend, aanlokkend.
Attra'hent , s., 't aantrekkende , 't aanlokkende.
Attraits t , s., vleijerij , sic.
Aftrap' t, v. t., kleeden ; - t, in een strik brengen, HL.
Attre-eta'tion , s., bevoeling , betasting , behandeling.
Attrib'-ntabie, a., toeschrijf baar, wijtend, toeëigenbaar.
Attribute , V. t., toeëigenen ; toeschrijven , wijten , toe-

wijzen.

eigenschap , hoedanigheid ; zaak , die bij een
andere behoort ; -, naam , eer , sot.

At'tribute , S.,

Attrib'sted , pp., toegeschreven , enz.
Attributing, ppr., toeschrijvende.
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toeschrijven, 't toegeschrevene ; aanbe- Audit , s., onderzoek van een rekening en 't hooren van partijen ; uitslag van zoo'n onder zoek ; eindverslag , uitspraak.
veling, prijzing.
Attributive , a., tot een attribut behoorend, attribut te Audit , V. t., rekening , rekeningen opnemen en passeren.
Attribu 'tlon , s., 't

kennen gevend.

Audit $, V. t., opsommen.

Attributive , s., attribut.

Attrlte', a., door wrijving , schuring gesleten , a t.; boete doend (uit vrees voor straf).
Attrition , s., afschaving ; 't slijten door wrijving ; schuring, slijting ; -, voorbijgaande, ligte droefheid over zonde

uit vrees voor de hel (bij Katholieken).

Attune',

Audi'ta quere'1a, s., akte van aanklagt om schavergoeding, r.
Aud'ithouse , s., bijgebouw van een hoofdkerk.
Audi tion 1', s., gehoor.
Auditor , s., hoorder, toehoorder, aanhoorder ; rekening
opnemer , ambtenaar , die rekeningen en boeken naziet,
ons ze goed of af te keuren.

V. t., stemmen; -, muzikaal maken, m.; -§, gepast
Aud'itorship , s., auditorschap.
rangschikken , in overeenstemming brengen.
Attun'ed, pp., muzikaal gemaakt, in harmonie gebragt, in Auditory , a., tot de gehoorvliezen behoorend.
Aud itory , s., gehoor; vergadering van hoorders; gehoorovereenstemming gebragt, enz.
zaal regterstoel,
Attuning , ppr., stemmende , enz.

Atwain' -t, ode., in tweeën, vaneen, sH.
Atwee', ode., in tweeën , (p.).
Atweel', ode., zeer wel , (p.).
Atween' 1- , ode., tusschen , Sc.
Atween', prep., scho., tusschen.
Atweesh', betweesh', betweesht', prep., tusschen, onder.
Atwin , ode., van een , in tweeën, (p.) , CH.
Atwixt' t, adv., tusschenbeiden , se.

Atwo' -1, adv., in tweeën , cci.
Au , a., alle, (p.).

Au'bin , Canterbury gallop ) , soort van

draf

van een

Aut', s., dwaas , onnoozele hals.
Au'ger , s., avegaar (soort van boor tot 't maken van
roote gaten) ; hit of an -, bit van een avegaar ; bit
haitked -, scitulpboor.
Auger• kole , s., gat , dat niet een avegaar is gemaakt.
Auget, s., buskruidpijp, buskruidloop (in mijnen voor ont-

g

ploffingen).

Aught, s., iets, eenig ding; titteltje, punt.
Aught' (in all , a' my ) , selio., in mijn geheel vermogen.
Aughiteen, auchteen, a., scho., achttien.

Augment,

paard.

V. t.,

vermeerderen, vergrooten , bijvoegen.

Augment', V. i., toenemen , grooter worden.
Aug ment , s., vermeerdering, vergiooting

Auburn , a., roodachtig , bruin , kastanjebruin.

- toeneming,
verslimmering (van ziekte).
,
vergroothaar.
Augtnent'able , a., vermeerderbaai

Aucht', aught', a., scho., acht.
Aucht , aught', s., seho., bezit.
Aucht', aught', V. t., scho., bezitten.

Au-c'tion , s., openbare veiling , verkooping `bij opslag,
auktie ; -, goederen , the in 't openbaar worden verkocht,
F.; dutch -, inzetten van goederen boven de waarde en dan
afslaan van den prijs, tot dat iemand mijn roept; ver
bij afslag.
-koping
Au e'tion , V. t., in 't openbaar (aan den hoogsten bieder)
verkoopes.
Au-e 'tionary , a., 'tgeen tot een openbare verkooping , vei

behoort , n$.

Aud'itress , s., hoorster , ci.

-ling

Augtnenta'tiun , s., 't vermeerderen , 't toenemen, 't groo-

ter worden , 't toegevoegde ; vermeerdering , vergrooting.
Auginent'ative, a.,

vermeerderend ,

vergrooteud, toene-

mend.
Augment 'er , s., vermeerderaar , vergrooter.
Auginent 'ing , ppr., vermeerderende , enz.
Au'gre, s., zie Auger.
Au'gre.hole , s., zie _Auger-hole , an.
Au'gur , s., ambtenaar (bij de Romeinen) , die de toekomst

moest voorspellen (door 't nagaan van de bewegingen der
verschillende vogels en ook door andere teekens) ; iemand,
die voorgeeft de toekomst uit teekens te voorspellen.
Augur , V. i., v. t., gissen , door teekens voorspellen ; kwaad
voorspellen.
Au'gurate , v. i., voorspellingen uit de bewegingen van
vogels of andere verschijnselen.
schaamteloos.
Audaciously , adv., schaamteloos , op zeer vermetele Augur a'tion , s., wigchelarij , voorzegging,
Au'gurer , zie Buyer, sn. ('t gebruik van dit woord is niet
wijs, SR.
geoorloofd).
Audaciousness , s., schaamteloosheid , stoutmoedigheid,
Au guring , ppr., a., voorspellend, voorbewust.
vermetelheid.
vermeAu'gurize
}, V. t., zie Augur.
Audac ity, s., stoutmoedigheid, schaamteloosheid,
Augury , s., vogelwigclielarij , voorspelling, voorteeken.
teiheid (zoowel in goeden als slechten zin).
August, s., Augustus, oogstmaand.
Aud ible , a., hoorbaar , luide genoeg om te hooren.
August', a., heerlijk , groot , ontzaginboezemend , grootsch.
Aud ibleness , s., hoorbaarheid.
Augy ust ' ness , s., grootheid , heerlijkheid , waardigheid.
Aud ibly, adv., op een hoorbare wijs.
Audience , s., 't hooren ; gehoor , bijv. give -, gehoor ver Auic'ward , zie Awkward.
- of leave , afscheidsgehoor ; -, vergadering van-len; Auld t, a., oud, sx ; -, groot , (p.)hoorders ; -, geregtshof en zijn jurisdictie (in de spaansche 1 Auld , a., echo., oud.
bezittingen) ; RE.; -, geestelijk geregtshof van den bisschop Auid'father, s., echo., grootvader.
van Canterbury voor wijdingen, verkiezingen , huwelij- Auld (arrant, auld farrent, auld farren, auld far.
ran , a., echo., vernuftig, scherpzinnig, voorzigtig, ver
ken , enz.
-^staidg
(boven de jaren).
Au'dience•cham'ber• , s., gehoorzaal.
Audience. ,ourt , s., geestelijk geregtshof van den bisschop Auld lang syne, s., echo., oude tijd, van oudsher.
,
schoonmoeder,
Auid mother , s., scho., grootmoeder
van Canterbury.
fluid warld , a., echo., oudcrwetsch.
Aud'ient t, s., hoorder.

Auc'tioneer ', s., vendumeester , opveiler , afslager.

Au-etioneer', V. t., op een publieke verkooping , veiling
verkoopes , cow.
Au-e'tive', a., toenemend.
Au cupa 'tion :j:, s., 't vogelaren, 't vogelvangen.
Auda cious , a., zeer stoutmoedig, vermetel, stout ; - t-,
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Aulet'iu, a , pijpachtig.
Au'li-e , a., tot een koninklijk hof behoorend ; - council t,
hofraad van den roomschen keizer ; - council , krijgsraad
(in Oostenrijk).
Aulm , s. , olmboom.
Auln , s., el (fransche).
A u m , s., scho., aluin.
An'mafl t , V. t., met figuren maken , inleggen.
Aum, zie Auulm, (p.).
Auin'bry, zie 4mbrj.
Aume , s., aam.
Aumel 'et , s., eijerstruif , ommelet.
Aumener t, s. , beurs, cii.

A u m ry , s., scho.,

Austral , a., zuidelijk.
Aus'tralize t , V. i., naar 't

zie Amry.

Aumus , aumos , aumous , s., scho., aalmoes.
Aumos.clish , s., scho., schaal (waarme@ in een kerk

gekollekteerd).
Aun , s., scho., 't toebehoorende; be -, schuldig zijn.
Aune , s., el (fransche).
Aun'eel-weight, s.,

wordt

unster.

Aun'elent', a., scho., oud.

Aun'er, zie darner, s., scho.
Aunt , s., moei, tante; -), hoerewaardin, koppelaarster;

vroedvrouw.

Aun'ter t, s., avontuur ; -, s., scho., avontuur.
Aunty , aun'tie, s., scho., tante.
Aur , arr , s., scho., schram, lidteeken (van

betrekkelijke voorspellingen.
Auspicious , a., gelukvoorspellend , gelukkig, gunstig ; - t,
vreugdevol , sir.
Auspiciously , ede., zie Auspicious.
Auspiciousness , s., voorspoed, goedgunstigheid.
Aus'ter , s., zuidenwind, v.
Austere', a., streng , straf, barsch , ruw , zuur.
Austere'1y , adv., streng, straf , barsch , ruw , zuur.
Austere'ness , S., strengheid (van manieren), ruwheid van
smaak , barschheid.
Auster'ity, s., strengheid, strafheid, stiptheid.
Auspi'cial t , a.,

een genezen

zuiden strekken.

Aus'trine , a., zuider , zuidelijk.
Aus'troniancy, s., waarzeggerij , vooispelling (van toekomst) uit den wind.
Au'tar -ehy, s.,

zelfvoldoening.

Au'tein) , s., kerk ; - bawler) , geestelijke ; - cackles-a) , prickears) , alle menschen , die niet tot de engelsche kerk
behooren ; - cackle-tub) , vergaderzaal , plaats van bijeenkomst van hen , die niet tot de engelsche kerk behooren ;
- dippers ), wederdoopers ; - divers), zakkerollers (in kerken) ;
kerkvoogden , armbestuurders ; - moet), gehuwde vrouw

bedelares (die met gehuurde of geleende kinderen 't med.lijden van de menschen opwekt) ; - quaver-tub, kwakerskerk.
oorspronkelijk, echt, wettig , geloofwaardig.

Authen'ti c , authen'tf eal , s.,

wond).
Authen'tieally , adv., zie .rluthentical.
Aura , s., windje , koelte.
Authen'ti -ealness, s., oorspronkelijkheid, echtheid, wetAu'rate , s., soort van peer.
tigheid, geloofwaardigheid.
Au'rated , a., goud gelijkend.
Authen'ti -eats, V. t., authentiek maken, echt maken (door
Aureate t, a., gouden, verguld.
bewijs) ; wettig maken.
Aurelia , s., eerste gedaanteverwisseling van de insekten. Authen'ti-Bated, pp., authentiek gemaakt, enz.
Aurelian, s., insekten - verzamelaar, insektenkweeker.
Authen 'ti;-eating, ppr., authentiek makend, enz.
Aure ola , s., straalkrans, gloriekrans (om 't hoofd van een Authenti -cation, s., 't authentiek maken, 't echt maken,
heilige).

kijven , twisten .
Au 'ris , a., goud bevattend.
Au'rS-cle , s., 't uitwendige van 't oor.
Auri -e'ula , s., aurikula (soort van sleutelbloem).
Auri -e'jilar , a., tot 't gehoor behoorend; geheim ; traditioneel ; - feathers , vederen , die de opening van 't oor der

Aurgle.bargle, hoggle•bargle , V. i., ache.,

vogels bedekken.

Auri-e'-ularly , adv.,

zie Auricular , a.

Auriferous , a., goud voortbrengend.
Au'rlform , a., oorvormig.
Aurf'ga fl , s., voerman ; -, wagenmenner (sterrekunde) ; -,

vierde kwab van den lever.

gewoonte, gebruik om paarden opgetoomd
naar de voertuigen te drijven.
Aurig'raphy , s., kunst om met vloeijend goud (i. p. v. inkt)
te schrijven.
Aurlpigmen'tuin , s., zie Orpiment.
Auras -ealp 'ium , s., oorpeuteraar , werktuig om 't oor te
zuiveren.
Au'rlst , s., kenner van oorziekten.
Aurora , s., dageraad , 't aanbreken van den dag ; -, soort
van renonkel; - borea'lis, noorderlicht.

Aurlga'tion, s.,

Au'rum , s., goud.
Aus-culta'tion , s., luistering.

bevestiging.

Authenticity, s., authenticiteit, echtheid, opregtheid.
Authen'tIely, adv., op een authentieke wijs.

Authen'tieness , s., authenticiteit.
Author, s., beginner, stichter, verzinner,
een boek) ; eerste oorzaak (van iets).
Author t , V. t., veroorzaken, bewerken.
Au'thoress , s., schrijfster.

schrijver

(van

Authoritative , a., gebiedend, gezagvoerend.
Author'itatively, adv., met gezag.
Authoritativeness , s., gezagvoering.
Authority , s., gezag, magt, vermogen, geloofbaarheid,

heerschappij , regering , getuigenis , getuige , waardigheid,
achtingswaardigheid, bevel, verlof, beslissing (van een hof);
on the - of the samples, volgens de monsters, volgens
proef.

Authoriza tion , s., gezaggeving , magtgeving, magtiging.
Authorize, V. t., gezag geven, magtigen, magt geven,

vergunnen , regtvaardigen.
Authorized, pp., a., gezag gegeven, enz.

Authorizing, ppr., gezag gevende, enz.
Au'thorless, a. , zonder gezag.
Authorship , s., wetenschap, schrijverschap.
Autobiography , s., levensbeschrijving (door den persoon

zelf geschreven).

Aas -eul'tatory a., luisterend.
Autoehthon'1 e, auto - eh'thonous, a. , van den landaard .
Au'spf Bate , V. t., gunstige wending geven bij 't begin, BE.; Autocracy, s., onafhankelijke magt, zelfbeheersching,
voorbeduiden , vooraf toonen.
opperste magt.
Auspice, mr., aa'spice$, s., zie dc//cry; begunstiging, Autocrat, auto-e'rator, s., onafhankelijk vorst, autobescherming , invloed (in de twee laatste beteekenissen ^ kraat.
auspices).
Auto crat'i-c , auto erat'ical , a., autokratiesch , absoluut.

AVE.

.AUT.
Auto erator 'I cal , a., autokratiesch, absoluut, onafhankelijk.

Auto e'ratrix , s., onafhankelijke vorstin.
Autograph, autography, s., oorspronkelijk handschrift,

eigen handschrift.

Autog'raphal , a., handschriftelijk , oorspronkelijk.

Autograph'i -c, autograph'1 -cal, a., handschriftelijk, oorspronkelijk.
Autog'raphy, s., overdruk.
Autom'atal -t, (t., automatieseh , zelfbewegend.
Au'tomath, s., iemand, die zich zelf heeft geoefend, geleerd , YG.
Automatie, automat'i -eat, a., tot een automaat behoorend; onwillekeurig , zelf bewegend.
Autom 'aton, s., mv., autom'ata, werktuig , dat tut zich
zelf beweegt ; zelf beweger.
Autom'atous , a., zelf bewegend.
Autom'edon , s., koetsier , B., FL.
Autonomous , a., onafhankelijk (in regering).
Auton'oiny , s., magt , zegt tot zelf beheersching.
Au'topisty , s., klare beschouwing, 't zien van iets niet
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Avarice, s., gierigheid, liebzucht, karigheid, vrekheid,
inhaliáheid.
Avarl'elous, a., gierig, hebzuchtig, karig, vrekkig, inhalig , inhalend.
Avart'ciously , adv., zie Avarieioes.
Avarl'ciousuess , s , gierigheid , ~gekkigheid , karigheid ,
inhaligheid , hebzucht .
Av'arous +, a.,

Avast', interj.,

gierig, Git.

hou ! wacht ! sta ! pas op ! stop ! haal niet

meer 1 z.; Iaeaving -, aan 't spit vastdraaijen, z.
Avatar', avatar , s., vleeschwording van de Godheid.

Avaunce'ment i- , s., vordering, huwelijksvoorwaarde, voorschot.
Avaunt', inete7 j., weg van hier ! weg van vlij
Avaunt' ' prep., voor, CII.
Avaunt' i , r. t., pogchen, roemen.
Avaunt' 1 , r. i., voor uitkomen , v dórkonleu , sp.
Avaunt' 1- • .s., pogching , cit.
Avaunt'ance , .s., zie Accent , cit.
A.aunt'ry r, .s.,

zie _4vauiit, CH.

eigen pogen.
A've , s., ave- Maria.
Autopsy , s., persoonlijke waarneming, onderzoek , 't zien Aveard r, adv., bevreesd, tp.).
van iets met eigen oogen (NB. autopsy en zijn afgeleiden Avel i- , V. t., wegstooten.
worden, behalven door geneesheeren , zelden gebruikt).
Avellane ', s., kruis (wapenkunde).
Autop'ti eal , a., met eigen ooges gezien.
Abe ma'ry , s., zijt gegroet Maria (gebed van de IhathoAutop'tically , adv., door middel van de beschouwing met
lieken aan de maagd Maria).
Avena'ceous , a., haverachtig.
't Oog.
Autos-eliedias'tl cal i- , a., haastig , behendig , listig.
A'venage , s., haverpacht, die een boer aan zijn heer betaalt.
Av'ener , av'enor , soort van koninklijke stalmeester • die
haver moest leveren.
Avenge', v. t., wreken, wraak nemen, voldoening verschaf -

Au'tuinn , s., herfst.

Autam'nal , a., herfstachtig.
Autumnal , s., herfstbloem.
Autum'nity f , s., herfstweder, r-;L.
Au've f, steel (van een bijl).
Auv'i*e i- , raad, advies.
Auxet'ir, • a.,

fen ; be avenged,

worden.

-brengd.

hulptroepen, bondgenooten, hulp-

woorden.

Auxiliary , s., helper , bondgenoot, hulpwoord.
Auxiita'tion i- , s., hulp, bijstand.
Auxil'iatory 1, s., helpend, bijstaand.
Ava', ad',., scho. geheel en al.
Avail ', V. t., V. i., baten , helpen , voordeel , nut aanbrengen ; zich bevoordeelen , bijstaan , an nut zijn.
Avail', s., winst , voordeel , nut.
Availability s., dienstigheid, nuttigheid.
Available, a., winstgevend, voordeelig, geldig, geldend,

nuttig, dienstig.

Avail 'abieness, s., dienstig heid, nuttigheid , geldigheid,
voordeeligheid.
Availably , ode., magtig ,

dienstig.

geldig , voordeelig , nuttig ,

gewroken

wraak, sr.
Avenge'ance i- , s., strafing , kastijding.
Aveug'ed , pp., gewroken , enz.
Av enge'ment • s., wraak , strafling, 't wraak nemen , wreking.
Avenger , s., wreker, straffer (van beleedigers), helper (van
hedrnkten).
Avenging, ppr., wrekende, enz.
Av'en -s- , S., nagelkruid.
Av'entaile , s., beweegbaar deel van een stormhoed van
voren , vizier.
Av'entayle , S. sclto., vizier.
Aven'ture , s., ongeluk , dat de dood van iemand ten gevolge heeft (zonder krimireel te zijn).
Av'enue , s., toegang (naar een huis, enz.), laan, breeds straat.

Aver', s., scho., werkpaard.
Aver', v. t., niet vertrouwen bevestigen , staande houden,

bevestigen.

Average , s., 't gemiddelde van iets (als : van prijzen) ,
middelbare prijs , averij , zeeschade ; petty -, kleine beloo-

ning, die de inladers van goederen aan den schipper bo-

Availing • ppr., helpend , enz.
Avai l'ment :f:, s., voordeel , baat , nut.
Avail-s- , s., r., voordeelen, opbrengst (van

verkoop) (Amerika).

Avalanche ', avalange', s., sneeuwval.

goederen bij

i- , V. t., zakken laten , neêrlaten , SP.; onderdruk
vernederen ; -t, v. i., vallen (als regen, rivieren, enz.),--ken;
vallen , dalen , cri.
Avance ', V. t., voordeel trekken , vorderen , egt.
Avant' 1- , s., voorhoede.
Avant'age % , s., voordeel , CH.

Avale'

-, neti

Avant'• courier', s., voorlooper.
,Lvant'.gaard' i , s., voorhoede ,

,

Avenge' t, s.,

vermeerderend.
helpend, bijstaand, hulp aan

Auxil'iar , auxll'iary , a.,
Auxil'iarie*, s., 1nv.,

wraak , voldoening krijgen

voorpost.

ven cie vracht betalen , wegens zijn zorg voor de goederen;
-, 't omwerken van koorhakkers , ene.; averages, s., middel prijs van de granen ; bill -, proces - verbaal, verklaring van averij.
Average, V. t., den gemiddelden prijs zoeken.
Averaged , 1^1a., den gemiddelden prijs gezocht.
Av'eragin ppr., den gemiddelden prijs zoekende.
Averment , s. , bevestiging , stellige verklaring, gestand houding der waarheid, aanbod tot 't bijbrengen van bewijs
gocdnialzing , bewijs , waarmakiiig.
Aver'nat , s., soort van druif.
Isv'erpenis , .s., geld , lat in plaats 'an leendienst wordt
baren

bet<Ci[d.

AWA.

AVE.
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Averred, pp., bevestigd, enz.
Averring, ppr., bevestigende, enz,
Averrun'-.ate, V. t., verdelgen, uitroeijen, snoeijen (van
boomen).
Averrun-ea'tion , s., uítroeijing, verdelging, snoeijing (van
boomen).
Averrun-ea'tor , s., snoeischaar (voor boomen).
Averea'tion , s., afkeer , afschuw , tegenzin, haat (aversion
is neer gebruikelijk).
Averse', a., afkeerig, walgend, vijandig.
Aversely , adv., met tegenzin, met onwil , onwillig.
Averseness , s., af keerigheid, onwilligheid.
Aver'sion , s., afkeer , afschuw , tegenzin , onwil , onwil
-lighed,
walg.
Avert', v. t., af keeren , afwenden, voorkomen ; -, V. i., weg-

gaan, TH.

Averted , pp., afgekeerd, enz.
Avert'er , s., afwender ; 't afwendende.
Averting , ppr., afwendende , ene.
A'very , s., haverzolder, voederzolder (voor paarden).
A'vlary , s., vogelkooi , eendenkooi , vogelkevie , volière.
Avid'lous , a., vurig , gretig.

Avid'iously , adv , zie 4vidio7.cs.

Avid'Ity, s., gretigheid, sterke eetlust; vurigheid.
.1vid'ulous t, a., wat gretig.
Aviga'to , zie Avocado.
Avile' i- , V. t., te laag schatten , gering achten , in waarde
verminderen , a. J.
Av i-e f, s., raad, berigt.
Avis-c' i- , V. i., zie Consider, sr.
Avise'ment, s., zie Advice, advise; -, s., echo., goede raad.
A v i'so 1 , s., zie wise , s.
Av'itous t, a., oud.
Avize' t , v. t., iaden , overwegen , beschouwen , Sr.
Avocado , s., west- indische vrucht, the zeer lekker smaakt.
Avocat', s., advokaat.
Av'oo-ate' t , V. t., afroepen , wegroepen (van bezigheden).
Avo -ea'tlon , s., afroeping, wegroeping (van bezigheden) ,

dringende bezigheid.
wegroepend.
Avo'-eattve, s., dringende bezigheid, afroeping, athouding.
Avoca'tory , a,, afroepend.
Avoid', v, t., op een afstand blijven, mijden, ontgaan, ontkomen, ontsnappen, ontwijken; - t, ontruimen; -, uitwerpen ; -, krachteloos maken, vernietigen; -, ontlasten, lossen (bij stoelgang , waterlozing , enz.).
Avoid', v. i., vertrekken , weggaan , ledig worden.
Avoidable, a., vermijdbaar, ontwijkbaar.
Avohd'ance , s., vermijding , ontwijking , vernietiging,

Avo' -eative f , a.,

mijding.
Avoided, pp., vermeden, enz.
Avoid'er, s., wijder, vermijder, ontruimer.
Avoid'ing, ppr., vermijdende, enz.
Avo[d'less , a., onvermijdelijk , DR..
Avolr-du-pots , s., gewigt , waarvan een pond 16 oncen

bevat. De verhouding van een pond trois is gelijk 17-14
(Men weegt daarmee grove waren) ; - lay) , 't stelen van
koperen gewigten in winkels.
Awoke' t , v. t., terugroepen.

Avoket' i-, s., advokaat.
Av'olate , v. i., wegvliegen, ontsnappen.
Avola'tion , s., wegvlieging, vlugt, ontsnapping.
Avouch', V. t., bevestigen, staande houden, stout voorstaan;
verdedigen ; -, handhaven , regtvaardigen, 5H.
, s., getuigenis , blijk , verklaring , sir.
Avouch',
Avouch'able :1: , a., verdedigbaar.

i

Avouched , pp., bevestigd, enz.
Avouch'er, s., bevestiger, verdediger.
Avouching, ppr., bevestigende, enz.
Avouchment , S., verklaring.
Avoure' t, s., biecht, erkenning, sr.
Avou'tye t , s., echtbreuk , cH.
Avow', v. t., openlijk verklaren, openhartig

bekennen, erkennen , billijken ; -, verdedigen (van een daad , die men
zelf begaan heeft) , r.
Avow' t , s., gelofte , besluit , Ga.

Avowable, a., bekenbaar, erkenbaar, DO.
Avowal , .s., openlijke verklaring, onbewimpelde erkenning,
verdediging , erkenning , Hu.
Avow'ed , pp., openlijk verklaard, enz.
Avowee' l , s., j. p. v.Advowee, zie ook .ddvowsoat.
Avow'er, s., erkenner, belijder.
Avowing , ppr., openlijk verklarende , enz.
Avo w 'r y , s., verdediging, verantwoording van een beslag-

nemer (over een door hem gedaan arrest).

Avow' -aal t , s., biecht, belijdenis , bekentenis.
Avril', S., april, (p.).
Avrore', pp., a., bevroren, (p.).
Av ul'sed , a., afgestooten , afgeplukt , sit.
Avulsion, s., afscheuring , afplukking , afstooting.
Aw , zie 14', selto.

Asva', adv., scho.,

weg.

Awa , ode., scho., hier , daar.
Awae, zie Awe', adv., scho.
Await', V. t., wachten, verwachten ,

oppassen, hinderlaag

leggen.

A.v at t', s., hinderlaag ; wachtende toestand ; -t, wacht , csa.
Awake', V. t., wekken, opwekken, in beweging brengen;

-, V. i.. wakker worden , ontwaken ; - , herrij zen ; -, bezield worden.
Awake', a., wakker , wakend, waakzaam ; he is -- to that
scheme ) , hij doorziet , begrijpt dat plan.
Awaken , V. t., V. i., zie Awake.
Awakened , pp., gewekt, enz.
Awakener , s., wekker.
Awakening , ppr., wekkende, enz.
Awakening , s., godsdienstige beweging ; the - of April
1813 , de godsdienstige beweging van April.
Awak'eningly , adv., wekkend.
Award', V. t., uitspraak doen , beslissen , vonnissen , vonnis uitbrengen ; - a blow , een slag af keeren.
Award', s., oordeel , vonnis , eindbeslissing.
Aware', a., waakzaam, voorzigtig, gewaar,. verdacht, bedacht ; be - of a thing , op iets verdacht zijn.
Aware', interj., pas op ! wees op uw hoede!
Away', add., afwezig , op een afstand , weg , voort ; time
will -, de tijd loopt voort, de tijd staat niet stil ; I can't
- with it , ik kan daarmee niet overweg ; eat a bit and
-, in haast iets nuttigen en vertrekken; get -, kom, loop
heen ! - ! for shame , foei , schaamt u ; the anchor is -,
't anker gaat door , houdt niet, z.; bowse -! halen ! z.; carry
- a mast , een mast verliezen , z.; carry - a rudder , een
roer verliezen, z.; clear - the lift, de toppenant losgooijen,
z.; clear - the bowline , de boeilijn losgooijen , z.; cut - the
mast , den mast kappen , z. ; edge -, van de kust houden,
de zeilen scherp aan den wind brassen, z.; edging -, al
af houdende naar een plaats zeilen, z.; fill a sail -, een zeil
vol brassen , z.; gale -, koers zetten met een heerschenden
wind, z.; give -, opgaan aan 't spil , z.; keep -, af houden ,
z. ; lower - the geers, 't val afschaken, z.; mast rolled -,
mast, die door 't zwaar slingeren over boord valt, z.; pull
- ! roeit op ! pay - the cable, kabel vieren , touw steken

AWA.

All.

z.; pay - large , af houden om ruim te zeilen

, z.; reef -,
afloopen , z.; sway

rif uitsteken , z.; run -, voor den wind
-, hijschen, z.; tally --, niet 't geschut iets neerschieten,
z.; the wired is dying -, de wind gaat liggen, z.
Aw ay'ward t, adv., weg , GR.
Away ganging , a., scho., laatst , besluitend.
Aw'ban , s., scho., iemand , wien men acht , vreest.
Awe' s., ontzag, vrees, eerbied; stand in -, ontzien, vreezen.
Awe', v. t., ontzag inboezemen, in ontzag houden , vrees inboezemen.
Awe , v. i., scho., schuldig zijn.
Awea'ry , a., zie Weary , sas.
AweaTher , adv., aan den windkant , z.
Awe'band , s., teugel , middel tot ontzag.
Awe'-eominand'ing , a., ontzaginboezemend, vreesinboezemend.
Aw'ed, pp., ontzag ingeboezemd.
Awee , adv., scho., een weinig.
Aweel , adv., sclto., wel.
Aweigh', adv., los , z.; the anchor is -, 't anker is los, uit
den grond, 't anker dregt door, z.
Awe'.Inspir'Ing , a., ontzaginboezemend.
Awe'.stru-ek , a., door ontzag getroffen.
Awl', s., dwaas, onnoozele hals ; kaboutermannetje ,
spook, (p.).
Awfu', awefu', a., scho., zie Awful.
Awful, a., ontzaginboezemend, geducht, vreeselijk, outzaggelijk, vreesinboezemend, bevreesd, niet ontzag vervuld.

I►w'some , a., zie4wsum.
♦w'suin , a., scho., verschrikkelijk ,
Awry', a., adv., scheef , schuins,
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vreeselijk.
verkeerd , dwars ; go
-, scheefloopen (van schoenen).
Aw'ter , V. t., veranderen , (p.).
Awts , s., mv., haver, (p.).
Ax , v. t., scho., vragen , (p.).
Ax , axe , s., bijl ; chip -, bieede bijl ; pick -,steekbijl;
battle -, pole -, heirbijl, enterbijl; junk -, .astbijl.
Axaya'-eats , s., mexikaansche vlieg , welker eijeren als een
soort van kaviar (zie caviare) worden gebruikt.
Axes , s., zie Ague , (p.).
Axe'waddle , v. i., op den grond wentelen , (p.).
Axe'waddler , s., koopman in asch , (p.).
Ax'.form , ax'.shaped , a., bijlvormig (botanie).
Ax'head , s., kop van een bijl.
Ax'.helve, s., bijlhandvat.
Ax'iform , a., asvormig , spilvormig.
Axil'Ja , s., oksel.
Ax'iliar , ax'Illary , a., tot den oksel behoorend.
Axing t, s., verzoek, cx.
Axin'olnancy , s., soort van wigchelarij door middel van
een bijl.
Ax'foni, s., axioma, aangenomen beginsel.
Ax'iopisty , s., geloofwaardigheid.
Ax's, s., mv. ax'es, linie, die door 't middenpunt gaat,
as , spil (waarom iets draait).
Axle, ax'letree, s., wagenas; houten as, z.; - pin, luns;
Awfully, adv., zie Awful, a.
- bolts, bouten in een rolpaard, z.; hind -, fore -, achter Aw'fulness, ontzaggelijkheid, geduchtheid.
as (van een rolpaard), vooras (van een rolpaard), z.
Awhope t, V. t., treffen, in verwarring brengen , se.
Axle'.tooth , a., maler , (p).
Awlheel*', adv., op raderen, B. J.
Axolotl , s., waterhagedis (Mexiko).
Awhile', adv., gedurende eenigen tijd, voor korten tijd. Ay, aye, adv., ja; - marry, ja wel; for -, voor altijd.
Awie , adv., scho,, een weinig.
Ay , s., ei.
Awlll, adv., scho., van zelf.
Aye T, ode., altijd, ooit, eeuwig.
Awing, ppr., scho., schuldig zijnde.
Aygre t, a., zuur, SIT.
Awk , a., oneven, onparig ; - ), lomp, onhandig.
Ay .green t , s., huislook.
Awkward, a., lomp, onhandig, averegts, verkeerd, on- Ay'gulet t, s., zie Aglet, sr.
gelukkig, ongunstig; -t, tegen, bijv. -wind, tegenwind, sas. Ayle, s., grootvader, r.
Awk'wardly, a., adv., zie Awkward.
Aynd', s., scha., adem.
Awkwardness, s., lompheid, onbevalligheid, onhandigheid. Ayont', adv., scho., aan gene zijde.
Awk'wart , a., scho., zie A4kward.
A'yry , s., zie Aerie , S.
Awl , s., els (schoe.nniakerswerktuig).
Az `arole , s., soort van doorn.
Aw'less • a., zonder ontzag , zonder eerbied , oneerbiedig. Az'Sinuth , s., azimuth , topboog , topkring ; instrument,
Awl.shaped, a., elsvormig (botanie).
waarbij men de miswijzingen van de zeeleompassen ontAw'ma-eks • s., allerlei , (p.).
dekt ; - compass, = kompas, z.; magnetical -, =, waargenoAwrnous, zie gu,izus.
men niet 't kompas, z.; work the -, 't = berekenen, z.
Awn'rie , zie itmrs , scho.
Azo'i e , a., geheel zonder organiesch leven.
Awn , a uln , s., aam.
Azote', s., stikstof , stikgas , koolstofgas , stiklucht , them.
Awn , s., zie scho., gun , s.
Az'oth t , s., kwik van metalen , algemeen geneesmiddel,
Awn , a., scho., eigen.
metaal (bij alchemisten).
Awn , V. t., scho., (p.), erkennen.
Azot'i-e , a., stikstof bevattend , stikstof vormend.
Awn, v. t., bezoeken; he never awns us, hij bezoekt ons Az'oti-&ed food, S., stikstofhoudend voedsel.
nooit, (p.).
Az'otite, s., salpeterzuur zout, chem.
Awne , s., baard (van koorn'iren) , (p.).
Az ure , a., azuur , hemelsblaauw.
Awn'er , aun'er, s., scho., (p.) , eigenaar.
Az'-ure , s., blaauw van den hemel , hemel.
Awning , s., scherm, zeil, tent, zonnescherm; - of boat, Az'iire , V. t., blaauwverwen.
sloepzonnetent, z.; main deck -, kuiltent, z.; poop -, kam- Az'urn , a., blaauwachtig, M.
panjetent, z.; quarter -, halfdektent, z.; side of an -, zij- Az'yine t , s., ongedeesemd brood, ongezuurd brood.
klep van een tent, z.; spread the -, de tent opzetten, z.; Az'yrnes t , s., mv., feest van de ongezuurde brooden,
stations of the -, zonnetentstutten.
Paschen.
Awn'y , awn'le , a., gebaard (van korenaren).
Az'yinous , a., ongedeesemd , ongezuurd.
Awoke' (pret. van awake), ontwaakte, enz.
Azzle'.tooth, s., maler, (p.).
Awork' , ode., aan 't werk, bezig, su.
Azzoii'zie , assoii'zie , assoil', V. t,vrijspreken, betuiAwork'ing , adv., aan 't werk, bezig , se.
gen , vergeven.
Aw'ruddy , adv., reeds, (p.).
; Azz5.', s., ongehoorzaam, stijf hoofdig, kind, (p.).
;

B.
B. A., i. p. V. Baccalaurius artium , Bachelor of arts , iemand ,
die den eersten graad in kunsten of wetenschappen aan een

Bae'-ehanal, baechana'lian, a.,

drinkend, oproerig, luidruchtig.

zuipend, zwelgend ,

universiteit heeft gekregen.
Ba', baw, s., scho., bal.
Baa, s., geblaat, geblair (van schapen).
Baa, v. i., schreeuwen, blaten, blairen (als schapen).
Baal f, s., bal.
Bab , s., scho., ruiker.
Bab , v. t., sclso., dansen , springen.
Bab'blt, pp., seho., gedanst, gesprongen.
Babble , V. t., babbelen , stamelen (van jonge kinderen) ;
rammelen, doorslaan, klappen, snappen, -, veel praten,
geheimen vertellen, sx.; -, teuten.
Bab'ble , s., gebabbel , geklap , gesnap , gestamel , ge-

Ba .r.ehana'lianly, adv., op dronkenmansmanier.
Ba -e'-ehanallze, v. t., zuipen, slempen, drinken en klinken,
aan de rol zijn.
Bac'.chanal -s , ba-c.chana'lia, s., mv., dronkenmansfees-

tent, see.
Bab'blen,ent , s., gebabbel , geklap, gesnap , gestamel , ge
-teu,
onzin , er.
Babbler , s., babbelaar , babbelaarster , kletser , kleteter,,

Bachelor, s..

praatziek mensch.
Babbling , ppr., a,, babbelend , enz.
Babbling , s., gebabbel , geteut , gesnap , geklap.
Babe', s., kindje, wicht, wichtje; babes in the wood),
misdadigers , die in 't blok zitten.
Babel , s., verwarring , wanorde ; -) , brabbeltaal.
Ba'belary f , s., zotteklap , ME.
Bab'ery, s., kinderspeelgoed, poppegoed, Sv.
Bab'ish , a., kinderachtig.
Bab'lshly, ode., kinderachtig.
Bab'lshness, s., kinderachtigheid.
Baboon', s., baviaan; benaming voor alle groote apen.
Baby, a., kinderachtig.
Baby(, s., kindje, wichtje ; -, pop.
Baby, V. t., als een kind behandelen, rG,

ten, zwelgpartijen; -, bacchusfeesten.
Ba -o'^hant, s., razende priester van Bacchus.
Ba e'-hante, s., razende priesteres van Bacchus.
Ba-e'-chie, a., luchthartig, blijgeestig, vrolijk, dronken,
razend (door dronkenschap) , bacchusachtig.
Ba -ecif erous, a., beziën- voortbrengend.
Ba -civ'orous , a., van beziën levende, bestaande.
Baeh'eler f , s., ridder, cie.

ongehuwd jongman, vrijer; -, old -, oude
vrijer; zie B. A. - -, ridder (van de laagste klasse).
Bach'elor'-w-bnt'tons, s., plant niet dubbele bloem, soort
van renonkel, ook Christus-oog genoemd.
Bach 'elorship , s., vrijerschap, ongehuwde staat; -, graad
van Bachelor.

Bachle, v. i., scho., sloffend loopen, sloffen.
Bachles, s., mr., scho., sloffen van oude schoenen.
Ba -ek', s., rug (van een mensch, dier ; rug (van de band);
rug (van een boek , mes , stoel) ; keerzijde , achterste ; - of
chimnec! , staande plaat van een schoorsteen ; turn the on one , iemand met verachting behandelen , iemand verlaten;
tern the - to one, zich boven iemand geplaatst achten; turn
the -, den rug toekeeren, vertrekken; cast behind is - I
vergeven , vergeten; plow the -, onderdrukken en vervolgen; bow the -, onderdrukken; they have not so stench as
a shirt to their -, zij hebben geen hemd aan hun lijf, zij
zijn doodarm; rail at one behind his -, iemand achter den
rug schelden; - of a compass timber, bolle zijde van den
Ba'by .-elouts t, s., pop van lappen.
kromnier of krom stuk hout, z.; - hooks, ijzeren haken
door touwslagers gebruikt ; - of the keel , binnenkiel, lap
Baby-hood , s., kindschheid.
op de kiel , 'z.; - of the fashion piece, buikstuk van 't rantBaby-house, s., poppekast.
soenhout , z., - of the rudder , klik van 't roer, achterste
Ba'bylsh , a., kinderachtig.
deel van 't roer, z.; - of the sternpost, buiten achtersteBa'byl^m , s., kinderachtigheid.
ven, z.
Babylonian i-, s., sterrekundige.
Back ., ode., terug, achter, wederom ; go -, terugkeeren;
Babylon'I-e, babylon'i-eal, a., verward, wanordelijk
go -, give -, terugtrekken, terugdeinzen ; - all a stern,
Babyrous'sa, s., indiesch varken (Celebes, Buero).
strijken overal 1 (bevel bij 't roeijeu), z,; on - board, achBa'byship , s., kindschheid.
ter 't schip, van achteren ; a sail -, zeil , dat tegenligt, z.;
Ba'by.things, s., poppegoed, kinderspeeltuig.
Ba -e, back, s., bak, praam, veerboot; -, vat (voor drank, tack--, bijdraaijen, z.; the sail are thrown a-, de zeilen
hier, enz. in een brouwerij).
liggen tegen, z.; be taken a -, door verandering van windB. -E., i. p. v. Basso Continuo of bass, has (muziek); - -, streek de zeilen tegenkrijgen, z,; lay a -, tegenliggen door
i. p. V. before Christ , voor Christus ; B. D., i. p. v. Ba- verandering in koers, z.; work -, zich weer bij een schip,
ch.elor in divinity , dokter (met den eersten graad) in de vloot voegen.
godgeleerdheid ; - - , i. p. v. bound, gebonden ; - -s., i. p. Bark', v. t., v, i., bestijgen, beklimmen (van een paard) ; onV. in boards , in papier , gebrocheerd ; B. L., i. p. v. Ba- dersteunen , handhaven ; afteekenen (van een bevel tot gechelor of laws, dokter (met den eersten graad) in de regtsge- vangenneming door den bevoegden regter); - the field, wedleerdheid; B. M„ i. p. v. Bachelor of medicine, dokter (met
den (bij harddraverijen van paarden) ; - and fill, tegenligden eersten graad) in de medicijnen ; bot., i. p. v. Bought,
gen en weter volbrassen, z.; double -, achteromloopen , z.gekocht (handelst.erm) ; Bar., Bart., Bt., i. p. V. Ba- - the oars, terugroeijen, achterwaarts roeijen, z.; - an
ron , baronet (zie op die woorden) ; Bs., i. p. V. Bishop , bis- anchor, een anker katten; put - front, ver achter 't doel
schop.
treffen, z.; ply -, laveren (om op een plaats terug te kokomen), z. ; roll -, five away , opgaan (aan 't spil), z.;
Ba.p'-ca , s., bes , leezie.
Ba -c-calau'reate, s., eerste graad (voor kennis van weten
- a ship , deinzen, teruggaan , achteruitgaan, z.; - a ship
a stern of danger, een schip doen deinzen (om niet op
-schapen).
klip of bank te stooten) , z.; - a stern starboard, aan stuur Ba.e'-sate, a., besachtig, bezieachtig.
Ba-e'-eated , a., met paarlen bezet ; rijk aan bezien.
Ba-e'ehanal , bacchanalian, s., zuiper, zwelger, drinker , dronkaard.

boord strijken , z.; -, terugsteigeren , achteruitsteigeren (van
een paard); - a horse, een paard berijden; a letter, een
adres op een brief schrijven.

BAC.

57

BAC.

Ba -ekslid'ing , s., 't afvallen, 't terugwijken.
Ba ek'.basket , s., mars.
Ba-ek'bite, V. t., berispen , lasteren , verwijten, kwaad- Ba-ckslid'ingnees, s., afvalligheid.
Back'speer, V. i., iemand op 't spoor komen, op een spoor
spreken.
Ba-ek'b1ter ), s., lasteraar, leugenaar, achterklapper.
logpen (ter ontdekking van iets).
Ba-ek'biting , s., 't achterklappen, achterklap , lastering. Baek'staf, s., quadrant, zonshoogtemeter, z.
Ba -Pk'stair-s-, s., mv., achtertrappen (van een woning), geBa-ek'.blov , s., averregtsche slag.
Backnboard , s., spiegel (van een sloep) , z.; rugplank,
heime trappen ; - § , zijdelingsche , geheime manier , weg,
bordpapier in den band van een boek.
middel.
Backbone , s., ruggegraat , ruggebeen.
Ba-ek'stay., s., mv., staggen, stagtouwen, pardoens, z.;
Ba ck'boxe*, s., vak in de bovenkast, waar de klein kapimain topmast -, groot stengen-pardoens, z.; fore topmast-,
tale letters liggen (zetteri)).
voorstengen - pardoens, z.; mizen topmast -, kruisstengen-parBa-ck'-carry, s., ruggelast (iets, dat op den rug wordt
doens, z.; main topyallant -, groot bramstengen -pardoens,
z.; fore topgallant -, voor - bramstengen-pardoens , z.; mixen
gedragen).
Ba -ek'-clouts, s., feitels, luren.
topgallant -, kruis-bramstengen - pardoens, z.; main royalBa-ck'door , s., achterdeur , geheime uitgang , uitvlligt ;
mast -, groot -bovenbramstengen - pardoens, z.; fore royalmast
keep the - open i , open lijf houden , achterdeurtje open- -, voor - boven -bramstengen-pardoens , z. mixen royalmast -,
houden.
boven -kruisbramstengen - pardoens, z.; after -, pardoens,
Backed , pp., te paard gezeten, op den rug dragend, ondie men achter den mast vastzet bij 't voor den wind.
dersteund, bijgestaan, terugtrekkend; become -, doorzetten,
zeilen, voor -den-wind- zeilers, z.; breast -, zij - pardoens , z.;
katterug krijgen , z.; be - astern , door verkeerde manoeuvre preventer -, boze pardoens ; z.; shifting -, slingerpardoens ,
achteruit geraakt zijn, z.; - ship , schip, dat is doorge- z.; standing -, staande pardoens, z.; - stool , rust voor 't parzet, z.; -), a, dood; he wishes to have the senior, the old doen , z.; shifting - tackle, talie op de doove jut om haar
square-toes -) , hij wod, dat de oude dood was.
uit te vieren naar stuur- of bakboord, z.; tongue of a -,
Ba eked , pp., bestegen , en z.; broken -, met gebroken lennaaijing, waarmeê pardoens aan den top der steng worden
denen, met gebroken ruggegraat.
vastgemaakt, z.; travelling -, schuifpardoens, z.
Backend , s., laatste gedeelte van een jaar.
Ba ck'ster , s., bakker.
Ba-ck'er , s., ondersteuner, helper ; -, kleine lei (bij lei- Ba-ek'stok , s., blok hout.
dekkers).
Ba-ek'stone, s., ijzer, steen, waarop haverkoek wordt ge;

Ba ck'et , ba-ek'ets , ba-ck'ie , bai'kle , s., scho., kolen-

bakken.
bak; ace -, s., scho., aschbak.
Backstroke , s., zie Backblow.
Ba-ck'friend, s., valsche vriend, heimelijke vijand, an., so. Ba-ek'swanked , a., gebroken lendenen.
Ba-ek'garn'mon , s., soort van triktrakspel.
Ba ek'sword , s., slagzwaard, houwdegen , stok (met een
Background, s., achtergrond, hoek, beschaduwde plaats.
Baek'banded, a., adv., met de hand rugwaarts gekeerd.
Ba -ekhouse, s., achterhuis, geheim gemak, beste kamer,

No. 100.
Ba-ek'ie-bird , bau-ek'ie-bird, s., scho., vledermisis.
Baek'ing, ppr., te paard stijgend, ondersteunend, achter

een paard) ; - anchor, anker, dat vóór-uitsegrnd(va
een ander uitgebragt en vastgemaakt is aan de boeireep
van 't eerste , z.; - and filing , manier van zeilen door bij
afwisseling vol en tegen te brassen , z.; s/zip - astern,
deinzend, achteruitgaand schip, z.; - wind, ruimende, uit

rond handvat).
voorwaarts,
achterwaarts , achteruit , op den rug, met gebuktere rug,
eertijds , bij wijze van terugkaatsing , met terugziening ,.
verkeerd, dwars, tegenstrijdig; yo -, afwijken, terugtrekken terugwijken; -, a., nalatig, traag, onwillig, stug,,
dom, achterlijk; the ship was driven -, 't schip werd achter uit gedreven (door wind, stroom), z.; stand - and forward , hein en we@r zeilen (om op dezelfde hoogte te blij-

Ba-ek'ward , ba-ek'wards , adv., met den rug

ven) , z.
Back'ward , v. t., terughouden, belemmeren; - the wizen,
-schietndw,z.
bezaansmast te loevert ophalen, een tegenovergestelde werBaek'ing, s., 't afrigten van een veulen tot rijpaard; -,
king van den wind op de bezaan brengen, z.
werk (van vlas).
Backward , s., achterlijke toestand, verleden toestand.
Backing-up, s., 't terugslaan van een bal (in kolfspel en Ba-ek'wardly , adv., ongaarne , onwillig , aarzelend , af
-kerig,
andere spelen).
traag.
Baek'Jump, s., achtervenster.
Ba ek'wardness , s., onwilligheid, aarzeling, traagheid,
Baek'lins, back'11ngs, adv., echo., zie Backwards; - comaf keerigheid , achterblij ving , stugheid , nalatigheid.
ing , terugkomend, terugkeerend.
Backwater, s., terugstroomend water (ten gevolge van
Ba-ck'-o'.beyond, a., ongekend, onbekend (van afstand).
een hinderpaal in een rivier); water, dat door een waterBack'•out, zie Backyard.
rad wordt teruggeworpen.
Ba -ek'plece , s., ruggestuk (van een wapenrusting).
Ba-ck'woodsman, s., boschbewoner aan de uiterste netrBa-ek'return , s., herhaalde terugkeer, sx.
zettingen (vooral in 't westen van de Vereeniyde Staten).
Back'room , s., achterkamer.
Ba-ck'word, s., terugneming (van een gegeven woord).
Backs, s., mv., de dikste en stevigste huiden voor zool
Ba ck'worm , s., kleine worm in de nieren van een valk.
-ler. Ba-k'wound, V. t,., lasteren, sx.; -, niet opzet wonden.
Baek'set, s., scho, bedwang, teugel , intooming; terugval, Backyard , s., achterplaats.
wederinvalling, wederinstorting.
Ba'-eon, s., spek; fitch of -, zijstuk spek; gammon of -,.
Back'sey , s., scho., lendenstuk.
han; ; - hog , vet varken ; save one's - t, heelshuids , onbeBack'sbop, s., achterwinkel, winkelkamer.
schadigd van iets afkomen, zich vau schade bevrijden; -,
Ba-ek'side, s., ruggezijde, rug (van iets), achterzijde , achpias, harlekijn, sx.
terste , plaats.
Ba'nle , s., soort van valdeur (in de vestingbouwkunde),
Baeksllde', V. t., afvallen, terugwijken (van geloof).
Ba-palorn'etry, s., 't meten van afstand of hoogte door
Baekslid'er, s., afvallige, terugwijker.
middel van staven.

58

BAI.

BAD.

s., uijer van een koe; my servant got the -, m ij n bediende kreeg den zak, ik ontsloeg mijn bediende; he squints
like a - of nails, zijn oogen zijn overal.
Bagasse', s., stengels van 't suikerriet (als brandstof gebruikt).
Bagatelle', s., nietigheid, beuzeling, wisjewasje; -, soort
van spel.
Bag'gabone i , s., vagebond.
Baggage, s., bagaadje, tuig, tros (van een leger) ; -, reisBad, bade, pret. van BID.
tuig ; -, legerhoer , straathoer ; idle -, luije meid ; naughty
Bad•bargain), s., lui soldaat, slecht soldaat.
-, ondeugende prij, feeks, an.
Badder t , a., slechter , cH.
Bade, bald, balde, pp., scho., afgewacht, geduld, bleef. Bag'ganet, beg'net, s., scho., zie Bayonet.
Badge , s., teeken, kenteeken, wapen; badges, quarter bad- Bagged, a., in den zak gedaan; she is - t, zij is bezwangerd.
ges, boze galerijen, z.
Badge , V. t., met een wapen , merk , teeken enz. be- Bag'gie , s., ingewanden , buik.
Bagging, ppr., zwellend.
kleeden.
Bagging, s., zaklinnen (Amerika).
Badge.-eoves) , s., gemeente kostgangers.
Baggis , s., scho., zie Baggie.
Badge'less, a., teekenloos, HL.
Badger, S., graankooper (iemand, die een patent heeft om Bagn'to, s., badhuis, bordeel, slavenhok; - keeper , hoerewaard , badmeester.
graan op een plaats te koopen en het op een anders te ver
zonder daarom wegens opkooperij gestraft te kun-kopen, Bagpipe, s., doedelzak, zakpijp.
worden) ; -, ground-hog , das; -, pakdrager ; badgers) ,-ne Bagpipe , V. t., afvieren, z.; bijv. - the wizen, den boomdieven aan een rivier , die hun slagtoffers in 't water schoot afvieren , de bezaan doen killen, den wind uit den
bezaan doen gaan , z.
werpen.
Badger, V. t., op de dassejagt gaan; teisteren , plagen, Bagpiper, s., doedelzakblazer.
Bal 'bie , V. t., scho., als een kind drinken en morsen.
kwellen , afmatten.
Baigne t , V. t., weekera , drenken.
Badg'er.legged , a., daspootig , dasbeenig.
Bail, v. t., op vrije voeten stellen, verlossen, uit de ge
Badla'ga, s., kleine spons (in 't noorden van Europa).
bevrijden, goederen tot borgtogt geven, zich borg--vangeis
Bad'iane, s., zaad van een chinesche plant, dat als anijsstellen , borg blijven (voor een gevangene) ; -, van water
zaad ruikt, steranijs.
bevrijden, uithoozen, uitpompen.
Badige'on , S., pleisterkalk (soort van).
Bail, s., borgblijver, borg, borgtogt, handvat, hengel (van
Bad'inaie, s., boert, gekkernij , CD.
een ketel, enz.); -, grenspaal, scheiding, grens.
Badly, adv., kwalijk, slecht, ziek, onbedreven, ongeluk
onvolkomen; - stowed ship, slecht gestuurd schip, z.;-kig, Bailable, a., op borgtogt bevrijdbaar.
vessel - put together, schip, dat slecht verbonden is, waar- Bail'bend, s., borgstelling, verpligting (van gevangene en
borgblijver).
van 't verband slecht aangebragt is.
Badness, s., slechtheid, snoodheid, ondeugendheid , kwaad- Bailed, pp., bevrijd, enz.
Ballee', s., borghouder, degeen aan wie goederen in bewaheid.
ring zijn gegeven.
Badrans , bathrons , baudrons , s., scho., kat.
Bailer, ballor, s., borgtogtgever.
Bads , s., me., schillen van walnoten.
Ball 'Ce , s., scho., zie Alderman.
Bae, v. i., scho., blaten (van schapen).
Bail'icr, s., ambtenaar, die door den sheriff belast wordt
Bael f , s., leed , verdriet.
in 't gevangennemen van mensehen , rentmeester van een
Haft, s., scho., schroot, schot.
landgoed; water -, waterschout, waterkommies (ambtenaar
$ac'fetas , baf'tas, s., indiesch katoen , lijnwaad.
belast met 't visiteren van schepen , innen van havengel saf'fle , V. a., beschaamd , verlegen maken , overbluffen, te
den, enz.) ; - of Dover Castle , schout , baljuw , opperregleur stellen , verijdelen , bedriegen , misleiden.
ter van Dover-Castle.
Baffle, s., verlegenmaking, beschaamdmaking, overbluf
teleurstelling, verleiding, misleiding, bedrog; we came-fing, Balring , s., ppr., borgblijving , borgblijvend , ontslag bij
q with a -, wij kwamen er zeer slecht af, we kwamen borgtogt, enz.
er met een langen neus , met beschaamde kaken af.
Bail'iw'i-ek, s., baljuwschap, regtsgebied van een baljuw,
schout.
Bat'fled, pp., te leur gesteld, verlegen gemaakt, enz.
Baf'lIer, s., overbluffer, verlegenmaker, teleursteller, mis- Bail'ipent , s., overlevering (van goederen , die volgens
leider , enz.
kontrakt zijn gegeven tot borgtogt op voorwaarde , dat zij
Baffling, pp., a., overbluffend, enz., overbluffmg.
bewaard en gaaf zullen overgeleverd worden).
Bail'piece , s., schriftelijk bewijs van borgtogt.
Bafflingly, adv., overbluffenderwijs.
,Bag, s., zak; sweet -, kruiderzak , kussentje met welriekende Bain f, s., bad.
kruiden; cloak -, mantelzak, valies ; - pudding, podding, Baine , bane , s., scho., been.
ketelkoek ; give one the - to hold j , iemand bedriegen , te Bain'•marle , s., platte schotel met heet water.
knap zijn , overtreffen ; - and baggage , zak en pak ; truss Bain'ie, a., scho., beenig.
up - and baggage, met zak en pak vertrekken; come out Bair , V. t., scho., dragen.
with - and baggage, met zak en pak uitrukken; - t, zij Bair , s., scho., baar.
s., kind.
haarzak; - of corn , zak graan ; - reef, vierde , on--den Bairn, barn
derste rif in een marszeil, z.
Bairn , s., scho., kind.
Bag, v. t., in een zak steken, in een weitasch steken, met Bairn'ly , a., scho., kinderachtig.
zakken laden; -, V. i., opzwellen (als een zak, gelijk zeilen, Bairn'liness , s., scho., kinderachtigheid.
die niet wind zijn gevuld).
$airn's•part o'gear, s., scho., kinderlijk erfdeel.

slecht, snood, kwaad, euvel; - fortune, ongeluk,
tegenbpoed; keep - hours, nachtbraken, laat te huis komen;
- plyer, schip, dat slecht bij den wind zeilt, z.; - roader
ship, schip, dat zwaar, moeijelijk voor 't anker rijdt, z.;
- sea, slecht water ; - f , arm , gesmeekt , gebeden , aangeboden , uitgenoodigd, stoutmoedig.
Had , V. t., walnoten pellen.
Bad , S., mv. badds t , slecht mensch , slechte zaak.
Bad, .,

Bag,

BAT.
flairn's•play , s., scho., kinderspel.
Bairn•tlme , S., scho., broedsel , worp ; alle kinderen van

ééne moeder.

madelief.
Bai*e t , s., bastaard.
Baisse , V. t., sclio., slaan , kloppen , met groote steken

Balrnworts , s.,

naaijen.
Baissie , s., scho., meelschaal , aardappelschaal , enz.
Baissin, s., scho., 't slaan, 't kloppen , 't naaijen met groote
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Balance frame , - timber , s., evenwigtsspant, z.

Balance•knife , S., tafelmes , waarvan 't lemmet ligter is
dan 't hecht.
Balance•reef, s.,

diagonaalsgewijs rif, overhoeks rif in

de bezaan , balansrif, z.
Bal'ancing , ppr., gelijk makend, enz.
Balancing, s., evenwigt, gewigt, Si'.
Bal 'ass ruby, balas ru 'by , s. , balasrobijn .

Balans'tine, s., wilde granaatboom.
Balbu'cinate, balbu'tiate, v. i., stamelen .
steken.
Bait , aas , lokaas (om dieren te vangen); verversclling ; Bal' -s^onled, a., van balkons voorzien.
Bal 'nony, bal - co ny, s., uitstek, balkon; -, westergang,
verzoeking, lokking.
z. - cove, voeting van den westergang, z.
Balt i , s., twaalfuurtje; voedsel, weide.
Bald, bauld, a., scho., dapper, stoutmoedig, driest, sterk.
Batt , v. t., V. i., lokaas uitzetten, aas leggen (voor dieren)
aas
aan
a
hook,
ververschen,
A.D.;
den
haak
Bald , a., kaal, kaalhoofdig ; zonder boomen op de kruin;
-, pleisteren,
slaan ; - one , iemand lokken , iemand plagen , kwellen ; onopgetooid , onbevallig ; gering , naakt, laag , sri.; -) , openlijk , stoutmoedig , v ernietel.
- a bull , een stier aanzetten , ophitsen (tot vechten) ; the
liawk baits, de havik klapt met zijn wieken, valt ne @r Bald'a - shin , s., hengel , verhemelte (boven een altaar,
op zijn prooi ; -, sarren en ontrusten , teisteren (niet be- ene.).
hulp van anderen) ; niet geweld aanvallen , aazihitsen ; -, Balder , V. i., gemeene taal gebruiken.
Bald erdash , s., rommelzoo, gerammel, mengelmoes, hutsklapwieken , fladderen , zweven.
pot ; gekal ; -), vervalschte wijn, ontuchtige taal, gemeene
Bait , s., vischje (in den Theems).
lokaas
voorzien,
taal ; -, S., scho., onzin.
enz.
van
Baited, pp .,
1 Balderdash , V. t., verv alschen , vermengen (drank).
Barth, pron., scho., beide.
Bald'head 1 s., kaalhoofd.
Bal t'ing , ppr., van lokaas voorzien, enz.
Baid'ly , adv., zie Bald, a.
Bait'ing , s., 't aanslaan van lokaas ; pleisterplaats , 't aan
honden (tegen stieren , enz.) ; - place , pleister-hitsenva Bald'mony , s., gentiaanwortel.
rustplaats (voor stieren , enz.).
-plats, Baldness , s., kaalheid , haarverlies , onbevalligheid , nietigheid (in geschriften) , smakeloosheid.
Baize, s., baai.
-

;

-

Bake, V. a., bakken, braden; -, v. i., gebakken worden; as
you brew so you shall - 1 , zoo als gij zaait , zult gij
maaijen.
Bake-bread , s., scho., broodtrog , meeltrog.
Baked', pp., a., gebakken.
Bakehouse, s., bakkerij, bakhuis.
Bake'meats, s., mv., spijzen, die in een oven zijn ge-

Baldpate , s., kaalhoofd.
Bald'pated , a., kaalhoofdig.
Bald'ri.ek , s., gordel , draagband , bandelier ; -, dieren
-riem.
Bale , s., baak , pak ; - of a pail , hengel van een emmer;
- +, een paar dobbelsteenen, JOHN.; - slings , leng om balen katoen daarmeé aan te slaan , om te hijschen.
Bale , v. t., als in een baal pakken , oppakken , pakken maken ; - a boat , een boot uithozen.

bakken
Baken , pp., zie Baked.
Bak'er , s., bakker ; -'s trade, 't bakken , bakkersnering; Bale 1, ellende, ramp, verdriet; -, tien riem papier; -,
buik ; -, verwoesting.
- legged, met uitslaande beenen ; - foot , verminkte , ver
voet ; -'s dozen) , veertien.
-draie Bale , s., scho., vuurhaak (op de bergen).

bakkersnering , bakkerij , ST.
Bakester i , s., bakkersvrouw , bakster.
Baking, ppr., bakkend ; - pan, taartpan , zusterpan , stoofpan, koekpan.
Baking , s., 't bakken , gebak , baksel.

Bakery , s.,

t , adv., meer terug , cx.
Bal f , s., vlam , mijn.
Hal'an , s., fraaije , gele vink.
Balance, s., weegschaal, schaal, evenwígt, balans, evenaar , slot , saldo ; - of trade , verschil tusschen de uit
invoeren van een land; - of power, staatkundig-voern
evenwigt; -, schakelrad, onrust (in een uurwerk) ; bring
things into - with one another, dingen met elkander ver
be in a - about a thing, in onzekerheid omtrent-gelijkn;

Bakker

Balen ,

s., scho., walvischbeen.
Bale•iire', s. , signaalvuur , alarmvuur , se.
Bale' fnl t , a., droevig , ellendig , leed aanbrengend ;
Balefully , adv.,
Balefulness , s.,

scha

-delijk.

zie Baleful.

vatbaarheid (voor vernieling).
Baling, s., 't pakken , enz.
Balist' t- , s., schiettuig om steenen te slingeren.
Balls'ter , s., handboog.
Balize', s., zeebaken, staak (op een zandbank).
Balk , s., onbeploegd gelaten strook land ; strook land tussclien twee voren ; -, balk, paal ; -, verijdeling , te leur -

stelling.
Balk , V. t., te leur stellen, verijdelen; -, onaangeroerd
laten ; -, in een rij ophoopen ; ten thousand meen balked
iets zijn ; - c, twijfel , onzekerheid, cm
in their blood, tien duizend menschen lagen in rijen ge
Balance, V. t., v. i., gelijk maken, tegen elkander opwegen;
voren in een land, sx.; -t, ter zijde keeren, anders-lijk
wegen , wikken , overwegen , vergelijken ; sluiten , vereffespreken , dan men meent ; -, ploegen en stroken onbeploegd
nen , balans maken ; -, weifelen , besluiteloos zijn , aarzelaten ; -, voorbijgaan , bijv.: I shall not - your house , ik zal
len; - the mizen, 't balansrif in de bezaan steken, z.; -,'t
uw huis niet -; -, mijden , bijv. - a shop , een winkel
balansrif insteken, z.
-, ontzien, bijv. I'll noot - him a whit, ik zal hem geen
Balanced, pp., gelijk gemaakt, enz.; boom mainsail -, brik zier ; death balks nobody t , de dood verschoont niemand.
zeil, waar 't balansrif is ingestoken, z.; mainsail -, gereefd
Balk'ed , pp„ te leur gesteld , verijdeld , enz.
groot zeil , z.
Balker, s., te leur stellen ; iemand, die de visschers aan
Balancer , s., weger , overweger , evenwigtbewaardc r
-wijst,
waar de haring is.
Balance-Bsh , s,, soort van haai.
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saik'ing t, s. aarden dijk.
Baik'ing, ppr., te leur stellend,

verijdelend, enz.
Bail , s., bal, kogel ; drukkersrol ; aardbol ; balspel ; tennis
;
-,
trokbal
(biljard)
;
foot -, voetbal; snow -,
-, kaatsbal
sneeuwbal; sweet -, reukbal; soap -, zeepbal; wash -, waschbal ; fire -, vuurbal; eye -, oogappel ; - of the foot , voetzool ; ,nusket -, snaphaankogel ; cannon -, kanonkogel ; of the knee , knieschijf ; -, bal (danspartij); - of span
yarn, kluwen schiemansgaren, z.; - money, speelgoed, dat
een bruid aan de speellieden geeft, om zich vrolijk te
maken ; - of fire) , glas met brandewijn.
Bail, v.i., sneeuwballen pakken aan de voeten (onder 'tloopen).
Sal'iad, s., zang, ballade; liedje, deuntje, straatdeuntje. j
Ballad, V. i., balladen maken, balladen zingen, sH,
Ballader , s., balladenmaker ; liedjesmaker.
$al'lad•maker , s., balladen , liedjesmaker.
Bal'lad.mon"ger, s., handelaar in geschreven balladen,
liedjes.
Bal'lad.sing'er , s., baliadenzanger , liedjeszanger.
Bal'lad.style, a., in den stijl van balladen.
Bal'lad.tune , s., balladendeun.
Bal'lad•writer , s., balladenschrijver.
fla1'larag V. t., bedreigen.
innemen, krijgen, z,;
Barlast, s., ballast, z.; get -,
heavy -, = in groote stukken, z.; iron -, ijzeren =, z.; lighter , = schuit , z.; - men , ballastschieters , z.; pigs of
-, schuitjes , z.; - port , .0 poort, z.; shingle -, puin -,
Z.; - scoop , = schop , z.; - stone , steen = , z.; - shot , ongestuwde -, z.; the ship is - shot , de ballast van 't
schip is op zijde geschoten, z.; stowed -, gestuwde =, z.;
trim the ballast, den ballast waterpas leggen, z.; trench
the ballast, den ballast stuwen, z.; shift the ballast, den
ballast verstuwen.
Ballast, V. t., ballasten, in evenwigt houden, ballast innemen, z.; -, iemand van de nodige kennis, enz. voorzien
om behoorlijk in de maatschappij te kunnen optreden.
Bal'lastage , s., belasting op ballast (wanneer hij in een
haven wordt ingenomen) , z.; -, 't ballasten , z.
Bai'lasted , pp., a., geballast ; - ship , geballast schip , z.
Ba1'lasting , ppr., ballastende.
Ballasting , s., ballast.
Bal'lated , a., in een ballade bezongen.
Bai'latry,, s., luchtige zang, dans, m.
Bail.-ear 'triage , s., schrootbus, die van een kogel is
voorzien.
Ball.-eo ek , s., opening , waardoor water in een regenbak
loopt, maar die van zelf Bigt gaat door een drijvenden
bal , zoodra de bak vol is.
Ba1'liage, bail'age, s., belasting, the in Londen door
vreemdelingen en burgers bij uitvoer van sommige artikelen wordt betaald.
Baliis'ta j , s., werktuig, om steepen enz. naar den vijand
te slingeren.
Baiiis'ti es , s., slingerkunde, werpkunde.
Ballis'ti-e pend'ivlum , S., werktuig, om de kracht en
snelheid van kanonkogels en geweerkogels te meten.
Balloen', s., vorstelijk vaartuig in Siam.
Balloon' 4, , s., hol bolrond ligchaam ; -, distilleerkolf,
knop , bol (op een zuil , enz.) ; -, luchtballon (vuurwerk) ;
-, soort van kaartspel. ; air-, luchtballon.
Balloonist, s., luchtballonmaker , luchtballonvaarder.
Barlot , s., stembal , stembriefje ; 't stemmen , kiezen met
briefjes of ballen.
Ballot, v. i., met briefjes, enz. kiezen, stemmen.
Ballota'tion , s., stemming, verkiezing met balletjes, enz.
Bal'Iot•box , s., stembus.
,

BAN.
Ba1'loted, pp.; gestemd, enz.
Balloting, ppr., stemmende, enz.
Barloting, s., stemming, enz.
Balm , s., sap (van welriekende planten , heesters ,
-, balsem , Sit; -, verzachtend , heelend middel; - tree,
balsemboom.
Hahn, V. t., zalven, balsemen, sussen, verzachten, stillen.
Bal'mify, V. a., tot balsem maken.
Balmy, a., welriekend, balsemend, balsemachtig, stillend,
zacht, geurig ; -, verligtend.
Bal'neal , a., tot een bad behoorend.
Bal'neary , s., badvertrek.
Balnea'tion, s., 't baden.
Bal'neatory , a., tot een bad behoorend.
Balsam, s,, balsem; -- apple, indiaansche plant; - of sulphur, oplossing van zwavel in olie; - of Tolu, welriekende balsem van de toluplant (Zuid - Amerika) , die tot
borstmiddel dient.
Bai'sam) , s., geld.
Baraam t , V. t., welriekend maken , verzachten.
Balsama'tion, s., 't welriekend maken.
Baisam'I-e , balsam'i-cal , a., zie Balmy.
Balsam'io, s., verzachtend en zuiverend geneesmiddel.
Balsam'i-rally , adv., zie Balmy.
Balsamif'erous , a., balsemvoortbrengend.
Bal'samine, s., kruidje-roer-me-niet.
Bal'saw-sweating , a., balsemvoortbrengend.
Baluster, s., pijldertje, steunstuk (onder

leuning van een trap, enz.).

een balkon,

Balustrade, s., hek, omheining, leuning, enz.
Bal'we t , s., ramp, verdriet.
Bal'we i , a., vlak, effen.
Bally t, s., ramp, verdriet, ongeluk; --t, s., buik;

Bailiff; -t, heerschappij , regering.

-, zie

Barn , s., ijdel voorwendsel , misleiding , bedrog , leugen.
Bam, v. t., V. i.), bedriegen, misleiden, gekscheren, beu-

zelen.

Bam'ble , v. i., waggelend. loopera.
Bamboo', s., bamboes; - habit, bamboezen zwemkleed.
Ba,nboo'zie j , V. t., in den war brengen, misleiden,

bij
den neus nemen , gemeene streken uitvoeren ; -t, bedreigen.
Bamboozler) , s., bedrieger, misleider, bedrog.
Ban , s., afkondiging, aflezing; kerkelijke kennisgeving (van
huwelijken) ; verbod , ontzegging , m.; -, vloek , sH.; -, banvloek , BAL.; -, kerkelijke , wereldlijke boete (voor overtreding van den banvloek, van een wet) ; -, proklamatie bij
trommelslag (in krijgszaken) ; -, soort van wollen stof;
-, oproeping van de leenbezitters in Frankrijk om in de
wapens te komen.
Ban, u. t., V. i., vloeken, in den ban doen, den vloek uit
sH., sr.
-sprekn,
Banana, s., indiaansche vijgeboom.
Ban'-eo , s., al de leden van de regtbank ; the court sits
in -, de regters zijn allen aanwezig, r.
Ban'-co, s., bank; dutch -, nederlandsche bank.
Band, s., baud, koord, keten, zwachtel; -, grondstuk,
voetstuk, lijst (bouwkunde) ; - §, band, teugel , breidel;
-, bef; -, krijgsbende, bende; -, vereenigi ng, vergadering;
-, zijde van een schip, z.; leather -, drijfriem (van een rad),
z.; middle -, stootlap (op 't midden van een zeil) , z.; - of
a sail, stootlap , z.; - of a rope , bindsel , z.; reef -, ritband , z.; rudder -, roerwerk (als : roerhaken, vingerlingen), z.; head -, hoofdzwachtel ; -, haarband ; swaddling -,
zwachtel, luijer, luur; - dog, bandhond, geketende hond;
- roll , musterroll, monsterrol ; train bands, burgerwacht;
- of society, band van de zanienlcving.

BAN.
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»and, 8., scho., verbindtenis , schuldbewijs; -, verbond, i.
Band, V. t., V. 1., te zatm binden, met een band omwinden,
zamenrotten , zich vereenigen , zich verbinden te zam
spannen.
Jland'age, 8., verband, zwachtel.
Handan'a , bandan'na , c, soort van zijden of katoenen
zakdoek met rooden of blaauwen grond en witte figuren.
Band'box , 8., papieren doos (voor mutsen, hoeden, enz.).
Banded , pp., a., met een hand omwonden , enz.; -) , hoiigerig.
Bau'ders t, S., 'uiV., zamenzweerders.
Ban'delet, S,, ring, lijst (rondom een pilaar); -, vlag,
wimpel.
flandeller ,, S., scJso, patroontasch.
J5and'ied , pp., beên en wefr geslingerd, beroerd, ontroerd, geschokt
B anding , ppr., verbindende met een baud, enz.
Ilan'dit, 8., (me. bau'dlts, bais'dlttl), balling, bandiet,
gebannene, struikroover ; -, vogeivrj verklaarde.
Handle , 8., iersche maat van twee engelsehe voeten.
Band'klt, S., groote kan met deksel.
Band'Iet , s. zie Baadelet.
Han'dog , 8., bulhond, cie Bead; -), schout, policiebeauchte.

Bang'ster , S., scho., ijzervreter, bullebak.
J3auue', bang', .c., blad van een hennepsoort (als pijnstil-

Bandoleer', .s., patroontaseli.
Rau'don t , .e., beschikking, verlof, cu.; heerschappij, on-

derwerping.
Han'dore ,

Handrol

S.,

, S.,

soort van luit.
Wimpel, vlag.

flflnd'roJI
S., ZI( Beetled, M. Th
Jiaiids , S., scho., deurhengsels; W80'I the .-) , hongerig zijn.
Dantl'ster ,, S., echo., schovenbinder (oogs ttijd),
Baud'y ,, 8., kolf; -, kolfopel ; -) , zeestuiverstuk.
Hantl'y ,, V. t., V. j., een leil hee;; en wedr slaan wisselen;
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lend middel gebruikt).
Ban'Ian , 8., handeldrijvende kaste (onder de Hindoes);

ochtendgewaad; -, banaanboom ; -days , dagen, waarop
matrozen geen vleesch krijgen, z.

flan'Ih , 5;. t., verbannen, verdrijven, in ballingschap zen-

den;; - one's self, vrijwillig 't land verlaten.

Banished , flJ., a., verbannen enz.
Ban'isher ,, S., verbanner.
Ran'Ishnsent , S., verbanning, ballingschap;

-, abjuration,

vrijwillige verlating van 't land; -, verdrijving.

Banister , zie Baluste r .
Bank , 8., aardhoop, hoogte , stijite , zeedijk, rivierdijk;

-, bank , wisselbank ; -money , baukgeld ; -bill , bankbriefje.
keep a thin9 in -, iets voor een kwaden dag bewaren;
-, 1)ankvereemging ; -, roeijersbauk , z.; -, bank, klip,
oozy -, umoddemachtige bank, z.; - of a river , zoom van
een rivier; - of oars , doft (in een sloep), z.; sand -, zandbank , z.; ohoare -, shos-r of a -, ondiepste plaats op ecu
bank, C.; r;;is of t/me smid -, op een zandbank loopeis, geraken, Z.; west/ier a -, van een bank, klip afhouden,
- irokera[Je , wisseikourtage ; - nsartin , - swallow , oeverzwaluw (!) ; - post-bill , bankbriefje (van de engelsche bank,
7 dagen na zigt betaalbaar) bill , parlenientsakte voor 't
bankwezen; - post-paper, zeer dun papier, mailpapier; stock, ei-„, endoiii in hankaktiësi , l)aiikaandeelen.
Dank, V. t., bedijken, ;;iet een dijk versterken, omdijken;
geld beleggen.

Bank'able , a., ontvangbaar bij eens bank (wissels).
Bank'book , S., bankboek.
Bauk'ed , pp., opgehoopt , omdijkt; double - oars , sloep met
dubbele riemen, e.
schokken; overgeven (van soon tot man) ; wedijveren (in
een balspel); Overwegen; - together, zadnispannen , muiten. Bank'er ,, S., bankier, bankhouder; kabeljaauwbuis (vaarBandy ,, ii., krom, slim.
tuig , dat bij de kaheljaauwvangst wordt gebruikt op de
Bandy', a., scho., onbeschaamd, stijf hoofdig.
banken van Newfoundland).
Bandy-leg , S., kromnbeen.
Bank'hook, o., groste vmschhaak, (p.).
Baiik',ote , 8., bankbrief, bankbriefje.
Band'y.leggcd , a., kromheenig.
Bane', s.. vergift ; pest, verwoesting , ondergang; --, rot- Bankrupt , 8., bankroetier ; - cart) , chais (voor een paard).
ziekte (bij schapen); rats -, rattenkruid; they are the - of Bank'rupt, a., bankroet, buiten staat om te betalen; bethe society, zij zijn de pest van de zamenleving ; wolf's -,
conic - to faith , geloof verzaken, afzweren.
wolfswortel , akonyt ; -t, moordenaar.
Bank'rupt , V. t., bankroet gaan, insolvent maken.
Bane , a., vriendelijk, voorkomend, hoffelijk.
Bank'rnptcy ,, 8., bankroet, bankbreuk, onmagt (in 't betalcum van schulden) ; 't bankroet worden.
Bane t, v. t., baden; -, vergiftigen, sic.
Hane'berry , 8., St. Christsffelkruid (van een soort van Bank'rupted , imp., insolvent verklaard.
Bank'rupt-law , 5., bankroetwet. (NB. Bij deze wet wordt
schadelijke bessen gemaakt).
Hanefire , 8., scho., vreugdevuur.
een schuldenaar, als hij afstand van al zijn eigendommen
Baneful , a., vergiftig `gevaarlijk, schadelijk.
doet, van vervolging vrijgesteld.)
Banefu ll y, adv., zie Baneful.
Btink'rupt-office, S., 't hof voor bankroeten, r.
ilanefulness , s., dosdelijkheid, gevaarlijkheid, schade- Bank'rupt.s'tein , 5., baukroetsteisel.
lijkheid.
Baisks'.hore ti 1 , S., paard van Bank; gedresseerd paard.
Bane'hound t, V. t., doen gelosven; voornemen; verdenken. Banksnian , s., opzigter over een kolenmijn, (p.).
Hanes , s., inv., huwe lij ksaank on di gingen.
Bank' up, V. i., ophoopen van wolken, (p.).
Bane'wort, deadly iiIght'hade , 8., bes-dragend dood- Ban'lieue , S., stads grondgebied buiten de muren.
kruid, dsimakende nachtschade.
ftan'ner ,, S., banier, standaard, vaandel, vlag wimpel.
Bang ) , V. t., afranselen, afrossen, slaan, knuppelen, ge- Ban'nercd , S., van vlaggen, enz. voorzien.
Ban'neret , S., rang tusschen ridder en baron, baanderwelddadig mishandelen.
Bang, 8., slag, zware slag , 5H ; in -, in; -, soort heer ., vaandeldrager.
van suffolksche kaas; luid the -, een schok doorstaan, uit- Ban'nerol , S., zie Bandrol.
Ban'net , s., into., muts, hoed.
houden.
Bang, V. t., scho., opheffen, wegslingeren , terngdeinzen; Haunlan', 5., bunjan , mansuacbtrsk.
Banni't5on t, 5., 't verbannen, 't bannen.
doordringen.
-,
Hang'Ing) , a., breed, groot, (p.).
Ban'nL.ck , V. t., kloppen, slaan, dorschen, (p).
flan'gle , V. t., verkwisten, verspillen, verknoeijen , JO".
Ban'noek, S., ronde koek (vals haver-, rogge., erwten- of
J3an'g!e , 8., armband, enkelsieraad (Indië en Afrika) ;
gerstenmeel , op een ijzeren plaat op 't vuur gebakken)
,c(.;o, haverbrood, gerstenbrssd.
ruwe stok, (p.).
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Bannock•fluke, s., scho., tarbot.
Ban'nut , 8., walnoot , (p.).
Ban'oy , s., valk (Philippijnsche eilanden).
Banquet, s., banket, feestmaal, gastmaal,

dessert.

ren , voorkomen , stuiten ; sluiten ; onbruikbaar maken;
verbieden ; uitzonderen ; optuigen (van een paard).
Barb, s., baard; -, barbe, barde t, wapenrusting der paarden;
onthaal; - f, -, barbarijsche duif , barbarij sch paard ; -, weerhaken (van
pijlen, vischhaken, enz.).

onthalen ; -, V. i., feest vieren; zich ver- Barb t, V. t., scheren; den baard opknappen , sir., -, pijlen,
gasten, zich onthalen.
enz. van weerhaken voorzien ; -, paarden optuigen , M.
Barba-can , s., buitenwerk (van een stad, kasteel, enz.) ;
brasser; gastheer, -, fort op 't einde van een brug of aan de grenzen van een
stad met dubbelen muur en torens ; -, schietgat ; -, wachtBanqueting, ppr., onthalende, enz.
toren , blokhuis.
feest,
feestviering;
house,
banquetBanqueting, s.,
Barba canage , s., geld, dat voor 't onderhoud van een
house, feesthuis ; - roo;n, feestzaal.
barbacan wordt betaald.
Banquette', s., voetpad aan den binnenkant van een borst Harba 'does•cherry , s., westindische kers.
waar op den vijand wordt gevuurd; -, voet --wering,va Barba'does•fiow'er nfence, s., paauwenstaar t.

Banquet, V. t.,

Banqueted, pp., onthaald , enz.
Banqueter , s., feestvierer, smuller,
onthaler.

-

pad op een brug.

Barba'doe*.leg , s. , eliphantiasis.
Barba'does - pride , s., zie Barbadoes flower fence.
Barbarian , s., barbaar , onbeschaafd mensch ; wreedaard,

Banquet•tent , s,, feesttent.
Ban-s`, s., me., linwelijksbans.
Banshee , ben'shi , e., iersche toovernimf.
Ban'sti ekle , stickle-back , S. , stekelbaarsje.
Ban'tan, s., scho., zie Bantam; --, dwerg,

onmensch ;

Ban'taun , s., krielhen (soort van kippen met veeren aan
de pooten).

Bant'er, V. t., V. i.,

maken.

spotten, boerten, gekscheren, bespot

Banter , s., jok, spotternij , boert , scherts.
Bantering , ppr., spottende , enz.; -, s., 't

Bantling) , s., kindje , zuigeling.

-telijk

spotten.

Ba'ny , a., knookig , beenig , (p.).
Banyan, s., indiaansche vijg.
Ban'zell , s., lange , luije vent , (p.).
Baptised , christen ed ) , a., gedoopt , vervalscht.

Bapti-s.m , s., doop ; -, 't lijden van Christus ; -, wassching,
reiniging ; -, inlijving ; hypothetical -, doop , die plaats
heeft, als men twijfelt of degeen, the gedoopt wordt, reeds
is gedoopt ; -, neptunusdoop , z.

Baptis - 'anal , a., 'tgeen tot

doopei behoort.

Bap'tist, s., dooper.
Baptistery , s., doopplaats.

Baptist'ic, baptist'i-eal , zie Baptismal.
Baptiz'able , a., doopbaar.
Baptize', V. t., doopen ; -, wasschen , reinigen.

vreemdeling.

onbeschaafd, ruw, wreed , onmenschelijk.•
Barbar 'i-e, a., vreemd, uitheemsch, van 't buitenland ingevoerd.
Bar'bari4m , s., onbeschaafdheid ; onwetendheid ; brabbel
wartaal , onregelmatige , eigenaardige spreekmanier;-tal,
ruwheid , wreedheid , onmenschelijkheid , wildheid ; onbeleefdheid.
Barbar ity, barbaarschheid, woestheid, wreedheid, onmenschelijkheid , onzuiverheid (in taal).
Barbarize t, V. i., een barbarisme begaan, mm.
Barbarize , V. t., barbaarsch maken , BE.
Bar'barous , a., wreed, onmenschelijk, woest, onbeschaafd,
ruw , onzuiver (in taal).
Bar'barously , adv., zie Barbarous.
Bar'barousness, s., ruwheid, onbeleefdheid, onzuiverheid
(van taal) , wreedheid, onmenschelijkheid, barbaarschheid,
Barbarian, barbaarsch,

Baptized , pp., a., gedoopt.
Baptizer , s., dooper.
Baptiz ing, ppr., doopend.
Bar , s., boom , sluitboom ; hinderpaal , belemmering ; boom
(van een pers) ; staaf (goud , zilver , enz.) ; handboom;.
bank , zandbank ; - § , balie , regtbank ; -, kantoortje (in een
wijnhuis , waar de waard zit om geld te ontvangen) ;
dwarsche streep, sluitlijn (in muzijk); binnennaad (van een
schoen) ; uitvlugt . (tot vernietiging eereer regteelijke aan
vonnis) ; hekwerk (dat de regtbank van de toe--klagtof
hoorders scheidt) ; rots; balk (in een wapenschild); cross -,
zweping in een spant, om het bij den aanbouw te binden,
z.; cross-bars of a window , traliën , spijlen , diefij zers van
een venster ; cookroom -, roosterijzer in de kombuis , z.;

onbeschaafdheid, woestheid.
paard.

Barbary , s., barbarijsch

Bar'bastel , s., soort van gebaarde vledermuis.
Barbe, s., zie Barb; fire in -, over de borstwering schieten.
Bar'be eue , s., geheel geroost varken (West-Indië) ; -, elk
geheel gebraden dier (Amerika) -, gastmaal in de open

lucht (Amerika).

Bar'be-eue, V. t, varken (of eenig ander dier) geheel roosten.
Barbed, pp., a., van wapenrusting voorzien, gebaard, ge-

schoren, enz.

BarbenfeaTjler^ , s., mv.,

een valk.

vederen onder aan den bek van

barbeel.
Barb er , s., barbier , haarsnijder , sH.
Barb er , V. t., scheren , haarsnijden , sE.
Barbel , s. ,

Barb'er•chirur'geon , s.,

knoeijer (in heelkunde).

Barbered , pp., door

baardscheerder , wondheeler ;

een barbier opgeknapt.

Barb'eress t, s., barbierster.

iemand, die zich veel laat
fee , sluit - of onsluitgeld (dat de gevangene bij zijn
kappen.
ontslag aan den cipier moet betalen ; -shot, bootkogel ; Barberry, s., berberisse (kleine, roode , zure vrucht).
hatch -, hatchway -, luikbeugel , z.; - of the tapstern , Bar'bet , s., soort van wurmen , vogels ; -, hond met lang
windboom (in 't spil) , z.; - of a harbour , sluitboom (van 'haar.
een haven) ; - of a port, poortlegger, legger voor de slui- Barbs , s., mv., militaire sieraden , ee.
ting van een . geschutpoort, z.; -- of long Irenvp, 't beste en Barbig 'erous, a., gebaard, met een baard.
langste van de hennip ; -pump, kokspomp, z.; shoal - across, Barbles', s., mv., puisten (op de tong van een paard).
haven , waarin groote schepen wegens de daarvoor liggende Bar'bule, s., baardje, sikje.
Bar'-eary , s., scho., schaapskot.
plaat niet kunnen binnenloopen, z.; -, scherts, (p.).
Barber -monger , s., fat ,

sar , V. t,, met een boom vast maken ; hinderen, helemme- Bar'ce, s., stekelbaarsje, (p.),
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Bard, s., zanger , dichter (bij de Celten) ; -, dichter , ^.
Bard , s., zie Barb.
Barddash', s., kind, dat tot onnatuurlijke oogmerken wordt
gebruikt , BR.
Bard'i-c , a., tot do barden of hun dichtkunst behoorende.
Bar'die, s., scho., baardje, sikje.
Bard'ish , a., tot de barden behoorend, door een bard ge-

Bargain , V. i., V. t., koop sluiten , overeenkomst maken;

Bare , s., klootbaan.
Bare, a., naakt, ongedekt; ontbloot (hoofde), B. J.; duidelijk,
eenvoudig , onopgesmukt ; aan den dag gebragt , onverholen ; arm , behoeftig , ledig , onvoorzien ; alleen, onvergezeld ; kaal , afgesleten ; naakt (aan kleederen) ; ever spare,
and - i-, altijd sparen en weinig vergaren ; scudd onder pole3, voor top en takel loopera, z.
Bare t , bore , pp., droeg.
Bare , V. t., ontblooten, naakt maken , berooven , uitschud
openen ; -i- , scheren , sis.
-den;,
Bare'bone, s., zeer mager mensch.
Bare'boned , a., mager.
Bared , pp., ontbloot,
Barefaced , a., onvermomd , ongemaskerd , oningetogen,
onverholen , schaamteloos , stoutmoedig , openlijk , onbewimpeld ; schitterend.

Bare'facedly , adv., zie Barefaced.
Bare'facedness, s., onbeschaamdheid, stoutmoedigheid,

vermetelheid.

Bare'fit, a., scho., barrevoets.
Barefoot , a., barrevoets, met bloote voeten, zonder schoenen en kousen.

Barefooted, zie Barefoot.
Bare'gnawn , a., afgeknabbeld , sic.
Bareheaded, a., ongedekt, niet ontbloot hoofd.
Bare'headedness, S., ongedektheid.
Barelegged, a., blootsbeens, met bloote beenen, met naakte

beenen.
Barely, adv., zie Bare, a.
Baren t, van bear (dragen) , zij droegen, CH.; -t, blaffen.
Bare'necked, a., met ontblooten hals.
Bareness, s., naaktheid, magerheid, armoede,

gebrek (aan kleederen).

behoeftig
-heid,

Bare'pI eked , a., tot op 't been afgepikt , SI3.
Bare'ribbed , a., mager , SR.

Baret , s., kardinaalsmuts ; -- t , strijd , twist.
Bare'tailed, a. kaal -staartig.
Ba'reworn, a,, versleten.

Barf, s., heuvel , (p.).
Bar'ful , s., vol hinderpalen , su.
Bargain , s., hoop; winstgevende zaak, cow.; 't gekochte;
verdrag ; bepaling; verbindtenis ; bug a -, een koop doen;
sell one a good -, iemand iets goedkoop geven ; sell one a
- t , iemand foppen , bij den neus hebben, bedotten, bedriegen ; he'll repent of his - t , dat zal heil berouwen, hij

zal daarvan berouw hebben; I suppose, he has enough of
his - by this 1 , ik geloof , dat hij (den maag daarvan vol
heeft , daarvan niets meer verlangt te weten; I had but a
dull - of it t , ik kwam er slecht af; marriage is a - for
life i- , 't huwelijk is een verbindtenis voor 't leven ; a
good - is a pickpurse , een goede koop ledigt de beurs ;

beslaat geen paard

al loopende ; hoe meer haast, hoe minder spoed ; a - is
a - t , eens bedongen , blijft bedongen , koop is koop ; a - !

top ! bat!

Bargainee', s., kooper.
Bargainer, s., verkooper.
Barge', s., transportschip , z.; kapiteinsboot , z.; -, pleizierjacht , schuit ; bergie , ligterschuit.
Marge'•course , s., deel van een pannendak , dat buiten de

hoofdsparren uitsteekt.

schreven.
Bardi s to , s., wetenschap der barden.
Bar'dy , a., scho., onbeschaamd.

snore words than one #o to a - l , men

-, verkoopen.
Bar'galne t, s., strijd, twist, dH.

Baz e'day , s., hemelvaartsdag , (p.).
Bargees ) , s., inv., schuitevoerders.
Bargeman, barge 'a , s., schuitevoerder.
Barge'inaster , s., eigenaar, verhuurder van schuiten.
Barger , s., bestuurder van een schuit.
Bar'iron , s., smeedijzer , staafijzer.
Baritone, zie _Barytoste.
Bark, s., schors, boombast, run; jesuits -, jesuitspowder,
kinabast.
Bark , V. t., schillen , pellen , niet run bedekken.
Bark , barque, s., klein schip, ij schip met drie masten,
zonder kruismarszeil , z.; inner - of the wood, spint van
't hout , z.
Bark, V. i., blaffen, keffen (als een hond); - at one, tegen

iemand uitvaren.
Hark , s., geblaf.
Bar'kary , s., runhuis , runmolen.
Bark'.bared, a., zonder bast.
Bark'.bed , s., broeimiddel (neet run).
Bark•bound , a.,

bastoast.

Barked , pp., van bast ontbloot, geschild ; -, met run bedekt.
Barken , s., pachthoeve , (p.) ; -, V. i., scho., stollen (van
bloed, enz.).
Barker , s., blaffer , boomschiller ; -1 , leerlooijer ; - t,
wetsteen ; -, kondschapper (Afrika).
Barkers , s., mv., scho.) , vuurwapens.
Bark'ery , s. zie Barkary.
Bark'fat i , s., looijersvat , cx.
Bariz'.galled , a., niet geschilden bast.
Barking - Iron -s - , s., riie., sebilmessen; —) , s., mv.,
Bark'man , s., bootsman , (p.).
Bark'pit , s., renvat, runkiup.
Bark'stove, s, broeikast niet run.

pistolen.

Bark'tree, s., quinquinaplant.
Bark'y , a., schorsig, bastig , schorsachtig.
Bar ley , s., gerst.
Barley , V. t., vorderen, (p.).
Bar'ley.bird, v., nachtegaal , (p.).
Bar'ley•brake , s., soort van landelijk spel tot beproeving
van vlugheid.

Bar'Jey.bread, s., gerstenbrood.

Bar'ley•bree, s., ale, (p.) ; -, selio., sap (van elke moutsoort).
Bar'ley•broth) , s., kras bier , zwaar bier.
Bar'ley• corn , s., gerstekorrel , derde deel van een duim;
-, ale , bier , (p.).
Bar'ley•inow , s., schuur om gerst te bewaren.
Bar'ley .in ung , s., gerstemeel niet water of melk (om ge

varkens te mesten) , (p.)

Barley-seed-bird , s., gele kwikstaart, (p.).
Barley.sugar , s., broos gekookte suiker (met

-vogelt,

oranje- of

citroenschillen gekruid).
Bar'ley•wa'ter, s., gerstewater.
Barli 'hoods , barli khoods, s., mV., scho., grillen, lui -

men, wonderlijke invallen (van een dronkaard).
Basin , S., gist, (p.) , Sat., B. FL , sCito.; —'1, schoot, boezem, GR.
Barroe' -cloth t, s., voorschoot, CH.

Baran'skiu , s.

lederen voorschoot,

(p.).
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Barin'y , a,, gistig , 8H.
Barn , s., schuur , koornschuur

; -, paardestal ; veestal,
koornschuur (Noord-Amerika) ;. - floor , dorschvloer ; the is full § , zij is bezwangerd ; - t (p.) , kind.
Barn , V. t., in een schuur opslaan , sn.
Bar'na-ele, s., soort van schelpvisch; -, soort van gans;
barnacles , neuspranger (voor paarden).
Barn'-door , s., schuurdeur , M.
Barn'mouse, s., vledermuis; he is lit by a-), hij is dronken.
Barns'breaking , s., scho., dollemanspartij.
Baroin'eter , s., barometer , we@rglas , luchtmeter.
Baromet'rl-cal , a., tot een barometer behoorend , van een
barometer gemaakt.
Baronlet'rieally, adv„ door middel van een barometer.
Baron , s., baron, lord , pair ; -, titel voor eenige ambtenaren ; -, man , r.; bij v. baron and f eme , man en vrouw;
- of beef, twee lendestukken van een os , die niet stuk

BAS.
, s., hoogland, waarop slechts boomen en gras
groeit (Noord-Amerika); -, dor land, DA.
Barrenly , adv., onvruchtbaar.
Barrenness, s., onvruchtbaarheid, dorheid, schaarschheid,
enz.
Bar'ren•spir'ited, a., arm van geest, sn.
Barr'ful , a., zie Barful, sH.
Barra -ade', s., verschansing , borstwering , afsluiting , hinderpaal.
Barrl egde, V. t., verschansen , afsluiten , bevestigen (mep t
boomen) , hinderpalen opwerpen ; - a ship, verschansingen
op een schip maken (bij gevecht) , z.

Bar'ren

Barre-cacao, zie Barricade.
Barrier , s., sluitboom , dwarsboom ,

palisaad , staketsel,
grenspaal, scheipaal, scheimuur, scheiding, grenslijn, hinderpaal , beletsel ; -towns, grenssteden, grensvestingen.
Barring , ppr., vastmakend , enz.; -, behalven , met uit
gesneden zijn.
- accidents, behalven, met uitzonde -zonderigva;bj.
Baronage, s., baronschap, vrijheerschap.
-ringva
toevallen.
Bar'oness., s., barones.
Barri'ham, s., halster van een paard, (p.).
Baronet, s., baronet (graad, rang tusschen baron en Barring-out , s., uitsluiting van een plaats ; uitsluiting
ridder en alleen lager dan de ridders van den kouseband van den meester door de jongens van 't schoolvertrek.
en de Benige , die erfelijk is) ; knight -, ridderbaronet.
Barrister , s„ regtsgeleerde raadsman , die bij de balie
Bar'onetage,, s., baronschap (alle barons).
mag pleiten.
Baronetcy , s., 'baronetschap.
Bar'row , s., ligt, klein voertuig ; hand-, handherrie;
Barony, s., baronie, vrije heerlijkheid.
wheel-, kruiwagen, teenen mandje (bij zoutmakerijen); -,
-hog , barg , gesneden varken ; -, -f/rease , varkensreuzel,
Baros -eope, s., ,luchtmeter (door den barometer vervangen).
vet; -f, varken; -, heuvel, aardhoop (voor een graf).
Barra-ean , s., barkan (zekere wollen stof).
Bar'row.traens , s., mr., scho., boomen (van een handkar).
Barra-ek , s., barak (voor soldaten) , but , loods.
Barry , V. t., dorschen , ( p.).
Bar tr-a-ek-mas'ter , s., officier van de barak , S.
Barse , s., gewone baars.
Bar'ra-coon, s., afrikaansch fort, slavenschuur.
Harsh , v., schuilplaats , (p.).
Barraeu'da , s., soort van snoek.
Bar'shoe , s., soort van hoefijzer (voor jonge paarden).
Barier, s., harst (uit dennen).
Barshot, s., zie Bar.
Bar'rato;r., s., twistmaker, ruziemaker, aanhitser (tot regts- Barter V. t., V. i., ruilen , verruilen , 't een voor 't an•
gedingen ) ., ;r.; -, scheepskapitein, die met schip of lading dere verwisselen.
ter kwader trouw handelt, r.
Barter, s., ruiling, verwisseling, verruiling.
'Bar'rs trous, a., schuldig aan twistmakerij.
Bar'tered , pp., in ruil gegeven.
Bar'ratrously , ode., zie Barratrous.
Barterer, s., ruiler.
Barratry , s., aanhitsing tot twist , regtsgedingen ; -, be- Bartering , ppr., ruilend.
driegerij van een scheepskapitein.
Bar'tery 1, s., ruiling..
Barre -Boes, s., rnv., watertonnetjes , z.
Barth , s., warm voeder voor kalveren , lammeren , enz.;
Barred, pp., vastgemaakt, enz.
--, veeschuur , (p.).
Barrelne t , a., zie Barren , CH.
Barthol'omewtide , s., St. Bartholomeusfeest, sH.
Barrel, 3., vat, ton; - of a gun, snaphaanloop, geweer - Bar'tisene , s., scho., zie Battlement.
loop.; - of a drum , houtwerk van een trommel ; - of a Bar'tlzan , s., overhellend torentje aan de muren van oude
watch, cylinder, trommel van een zakuurwerk; - of the vestingwerken.
ear , trommelvlies van 't oor ; - of jack , braadspit-spil; Bartle , s., St. Bartholomeusdag, (p.).
lodge -, beursvaatje , beurston, z.; - of the eapstern , stan- Barton , s., domein van een heerlijkheid ; heerlijkheid; der , koning van 't spil, z.; - of the steering wheel, trom
bijgebouwen van een heerenhuizing.
stuurrad, z.; thundering barrels, brandersvaten,-melvan't Bar'tram , s., muurkruid , bertram.
die geheel met vuurpotten zijn gevuld, z.; surge round the Bar'vel , s., waschschortje , (p.).
barrels, 't touw om 't spil laten loopen, z.; - organ, ISar'wood , s., afrikaansch roodverf hout.
draaiorgel.
Bar'ytone , s., bariton, mannelijke stem; grieksch woord,
Barrel V. t., in een vat stoppen , doen , pakken.
welks laatste lettergreep zwaar is , doch geen toonteeken
Bar'rel•bel'11ed, a., dikbuikig.
heeft.
Barreled, pp., in een vat gepakt; - up , opgepakt, in Bas t, v. t., kussen, SK.
tonnen gedaan (als haring).
Basal , a., tot den grondslag behoorend.
Bar'rej fever) , s., drinkkoorts; he died of the -), hij zoop Bas-alt', s., basalt.
Ba-s-alt'i.., , a., basaltachtig.
zich dood.
Bar'reling, pp., s., in een vat pakkende, enz.; 't inpakken Baal t'I form , a., basaltvormig , met zuilen.
Ba-s-'anite, s., zwarte jaspis.
in een vat,
Barren, a., onvruchtbaar, schraal, dor, schaarsch, niets Bas bleu , s., letterkundige vrouw.
beteekenend ; niet vindingrijk ; stomp , dom , sH.; - womb, Base i-, a., laag geplaatst, sg.; -, gering (nietig van zaonvruchtbare baarmoeder ; - country , schraal , dor , mager, ken); laag, gemeen, verachtelijk, schandelijk; ondeugend,
snood, vuil, leelijk (van personen); diep, plegtig (muzijk)
onvruchtbaar land, landstreek,
,

,
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onwettig, onecht (van kinderen) , SIT.; - extraction, lage ge- Bnsk'ct.flh , 5., soort van stervisch.
boorte , afkomst ; - coin , slechte , ongangbare munt ; court, Bask'et.hiJt , 5., met rijsjes omvlocbten hecht van ccii
zwaard , dat de hand bedekt.
ondergeregtshof; - court , veeplaats ; - estate , -fee , - tenurc,
leenbezitting, pachthoef (van een heer) ; baser court, schuim, Ilask'ct.salt , 5., fijne zontsoort , tafelzout.
Uask'ct.woin'an , 5., te huis brengster (van goederen , die
gemeenste slag van volk; - rocket, wilde gele resida.
men op een markt koopt) ; lastdraagster.
Base, S., grondslag, voet, voetstuk; bas (muziek) ; zeewolf;
flask'Ing.shark , 3 , soort van haai.
vertrekpunt (hij wedrennen) ; -, soort van boerenspel.
Base j, v. t., vermengen , versmelten, iss; grondvesten, Bas'net i, 5., muts , SIC.; basnete • basnite • basnte,
bassonet , bassonete t, 5., helm,
grondslag leggen.
]Base'-born, a., buiten huwelijk geboren , onecht; laag Has-relief, zie Bass-relief.
Bass , 5., benaming voor verschillende visehsoorten ; -,
geboren; laag, gering.
soort van baars.
Based, pp., in waarde verminderd, gegrotidveot.
Bass, 5., knielmatje (in kerken) ; -, lindenhoom (Aszerika).
Ilase'.coln , S., munt, geld van slecht gehalte.
Bass , a., has (muziek) ; -, dubbeltjesbroodje, (p.).
J5ase'.hearted , a., laaghartig.
Bass , V. t., in een diepen toon klinken , 5H.; -t, kussen, MS.
Baseless , a., zonder grondslag.
Bass-relief, 5., half verheven beeldwerk (als opeen xnuntstuk).
Base'ly ,, ode. zie Base.
Bass'-viol , 5., bas ( muziekinstrument).
Zlase'ment , S., grondslag.
Bns'sa
, zie Basliaw.
flase'.nilnd'cd, a., laaghartig, laag.
Has'sa,n , 5., heide , (p..
Base'.nilnd'edly , adv., zie Base-minded.
Base'.mind'edness , 5., laagheid, snoodheid , slechtheid; Bas'sct • ,s., basset (ccii kaartspel).
flas'sct , V. i., hoven op liggen (van lagen in mijnen).
onwettigheid, onechtheid (van geboorte).
Has'iet.horn , .9., soort van klarinet.
Ba sen , uitgebreid, s.
flassetting , 5., opwaartsche rigtirig van een ader in een
Daseiiet • 5., zie Helmet.
kolenmijn.
iSaseson 1, 5., bastaard.
Basset'to , 5., tenor of kleine basviool.
Base'.souled , a., laag van ziel.
Uas'sinet , S., wieg (van twijgen gevlochten) , mandewieg.
Jlase.spirltcd , a., lafhartig, laag, laf.
Base'.striug • 5., snaar van een muziekinstrument, die den ISass -mat , 5., matwerk van den binnensten bast van boomen.
flas'so-ck t, 5., zie Bess, matje.
laa stesi toon heeft.
Das'soo,s , 5., basson, bashobo.
Hase'.viol , 5., bas.
Dassoon'lst , 5., bespeler van de bassoon.
Bash, V. i., beschaamd , verlegen worden, se.
flashaw ,, 5., turksche eeretitel voor hooge staatsambtena- Ras'so.rejie'vo , 5., zie Bass-relief.
Hass'wood , 5., lindeboom (Amerika).
ren; -, trotsch , wreed, aanmatigend niensrli.
Bast, 5., binnenbast van den lindehoom ; mat- en touwwerk,
I3ash'fu', a., sr/to., zie Bashful.
van den binnenbast van den liudelsoom gemaakt ; knielniat.
iSasIi'ful ij , a., zeer zedigzn ; beschaamd, verlegen, hbo,
Bas'tard , 5., bastaard , onecht kind, onwettig kind; -, nabloode , beschroomd, bedeesd, schuw.
maaksel.
Uash'fnlly , adv., zie Bashful.
Bash/fulness, 5., beschaamdheid, verlegenheid, schroom, JSas'tard j • 5., soort van zoeten wijn , Sm.
Bas'tard • a., onecht , onwettig (van geboorte); -, nagemaakt,
beschroomdheid , blooheid , schaamte.
valicli , verralicht , bedriegeljk , eclitbreukig.
Bashless , a , schaamteloos , Sv.
Has'tar,I , v. t., tot bastaarci maken , verklaren.
Hash'y ,, a., vet, gezwollen.
een
Bas'tardi.s-m , 5., toestand van hastaard.
fla i 'ii , 5., shuinoche kant, bies, biesje, snede van
Bas 'tardize , V. t., tot bastaard niaken , verklaren ; -, een
schaafijzer, liniaal, enz.
baotaard. krijgen , SrI.
SSa*'il , V. t., den rand van een werktuig tot een hoek vormen.
Bastardly , adv., zie Bastard, a., DO.
(welriekend
kruid).
basilikuin
Bam'iI , 5.,
Bastardly, a., vervalscht, TR.
]Ba-s-'11 , basasi , 5., bereid schaapsleder, zeem.
Bas tardy , 5., onechtheid , onwettigheid (van geboorte);
Ba*i1'I-s , ba*il'ica 1, 5., regtszaal.
bastaardochap , 1.
IJas.I1h- • ba*ii'ica , 5., leverader , middenader (van
l

g

,

Bas'tat, 5., vleirmuis,
Baste, 5., touw,, strop, mat (van den bast van lindeboomen),
Baste„ V. t., afroosen , met een knuppel slaan , priegelen;
boter , vet op vleesch laten , als liet aan 't spit draait ; met
vet of andere vloeistof besprenkelen ; -, met groots steken
naaijen (voor 't passen) ; - flints with butter t den mo(voor schepen) ; -, werktuig, waarmeb convexe glazen war- riaan wasschen , vergeefsche moeite doen , een gat in de
den gemaakt; - of a doek-, s., bismenhaven , C.; - of the lucht slaan ; -, schapen merken , (p.).
Bast'ed , pp., a., afgerost , gepriegeld , hedropeu , geregen.
kidney, nierenhekken ; -stand, wasehtafel.
Bast'cr +, 5., slag (niet een stok , rotting, enz.).
Ba'sined , a., in een kon; gesloten, YG.
Bas'tick , 5., mandje, (p.).
Ba'sin.shap'ed , a., ko m vormig, bekkenvormig.
Bas'tI.nent -!f,S., wal.
111V. ]bases, Zie Base , a.
,
Bas'ti.nento i , 5., J.O Ba.stiment.
flasist , 5., baszan ger.
]Bask, V. i., V. t., fl de zou bakeren , koesteren; zi(Ai in de Bastinade', bastina'do , a.. stokslag , knuppel;ng ; kees
slag, 't ilaasi tegen de l)ailen vim de voeten (eelt steal
zon bakeren, koesteren; warns maken , Dr..
1)11 (C Tin-ken).
Rasked', pp., in de zou gebakerd , ene.
flists.atic', bastiva'tlo , V. t., kuuspelei , afrossen , met
t5nsk'ct , 5. 3 mand , beu ; hand-, ballastmandje
elokl;Cn n!aazl.
sciianskorf.
Baiting , per., zie Baste, r. t.
Bssk'et , V. t., in een mand doen, cow.
den arm).

ISasili-cok 1, 5., Zi Basiizsi- , cm.
fla*iI'i•con , 8., basilikum.
J5aiIisk, 5.., slang in de fabelleer, baziliskus.
Ua.*1I-weed , S., soort van welriekend kruid (ehenopodium).
Ua'sln , 5., bekken, kom, waschkom , waschbekken ; kom
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Bast'tngg , s., 't afrossen ; 't bevochtigen door druipen ; 't Batra'-ehian , a., kikvorschachtig.

naaijeu niet lange steken.

Bas'tion , s., bolwerk.
Bas'to , s., basta (klaveren aas).
Bas'tone t, zie Bastinade, MARL.
Bat , s., knuppel , kolf ; -, lijmige schelp (bij mijnwerkers);
-, katoen opvulsel (in kleederen , dekens , enz.) , watten ; -,
vledeimuis; - fowling, nachtelijke vogelvangst; - fowler,
nachtelijke vogelvanger; - haunted, met vle@rmuizen bevolkt.
Bat ) , s., straathoer, baanhoer.
Bat'able, a. , betwistbaar .
Batail'ous t, a., slagvaardig, CH.
Batardeau', s., kistdam (bij 't repareren van wallen, bruggen, enz.).
Bata'tas , s., soort van made , wurm ; -, zoete aardappel.
Batch , s., baksel, oven vol brood.
Batchelor , s , zie Bachelor ; -'s fare) , brood , kaas en
zoenen ; -'s son , bastaard.
Bate
, s., strijd , twist.
Bate
, v. t., zie Abate.
Bate j , V. i., minder worden , afnemen , een deel verminderen, DR.; he wont - an inch of it, hij zal er geen cent
van afdoen.

Bateau', s., ligt vaartuig.
Bate'•breeding f , a., strijd broedend, sx.

Bate'ful
, a., twistgierig, strijdzuchtig.
Bate'less j, a., onverminderbaar,, sn.
Bate'maker t , s., ruziemaker.
Bate'ment , s., vermindering, korting , af korting.
Bat'ful f , a., rijk , vruchtbaar , M. D.
Bath t, vv. t., baden, sr.; -, slecht braden (van vleesch), (p.).
Bath , s., badplaats ; badkom ; vapor -, dampbad; sand -,
zandbad ; hot -, staving , broeijing ; zweetvertrek ; - keeper,
badhouder ; knight of the -, ridder van de Bathorde (NB.
deze orde bestaat uit drie klassen, als : ridders grootkriiisen , ridders kommandeurs en ridders gezellen. De verkorting, tot aanduiding dier klassen gebruikelijk, zijn : G. B. C.

voor de eerste, K. B. C. voor de tweede en K. B. voor de
derde klasse).
Bath, a., beide, (p.).
Bath'.bri -ek , s., soort van aarde om messen te reinigen
(blaauwsteen !).
Bath'.brussels , s., kant.
Ba'TIIe , V. t., V. i., baden ; wasschep , bevochtigen , reinigen, betten (van eens wond), zich baden, in 't b ad liggen .

Ba'TIIe , s., bad.
Ba'TtIe,l , pp., gebaad.
Ba'cFHer , s.,

Bat'raehomyom'achy, s., muis- en kikvorschenkrijg.
Batt 1, V. t., zacht slaan .

Bat'ta , s., geld , dat de oost - indische kompagnie haar officieren geeft boven hun traktement ; wet -, gewone soldij.
Bat'table , a., bebouwbaar,
Bat'talled , a., met kanteelen, schietgaten , vakken.

Bat'taillant $, s., strijder.

Bat'taillous, s., krijgshaftig, strijdbaar.
Battal'ia , s., slagorde , kern van 't leger.
Battalion , s., bataljon .

Battal'ioned , a., in bataljons gevormd.
Bat'tel , s., zie Battle ; soort van verhoor voor de beslissing van kwestiën tusschen partijen.
Bat'tel
, C. i., vet worden , zie Batten ; -, geld schuldig
zijn in de collegeboeken te Oxford (voor proviand, enz . uit
de bottelerij) ; -, aan de universiteit zijn.
Bat'tel , s., rekening van een student (van de bottelerij der
oxfordsche universiteit).
Bat'tel i, a., vruchtbaar.
Bat'teler r, s., schuldenaar (aan de bottelerij te Oxford) ;
student.
Bat'tement t, s., 't slaan, 't aandrijven.
Bat'ten , V. t., V. i., vet maken , mesten ; -, vruchtbaar maken , land beter maken ; vet worden ; in weelde leven,
MARL., SR.; -, met strooklatten bevestigen (de luiken van
een schip) , z.
Bat'ten , s., stuk hout van 2-4 duim breed en ongeveer
1 duim dik (bij timmerlieden); battens, strooklat, prezenning
lat, roosterlat, rijklampen, z.; cutting battens, stuk, maatlat , z.; tricing battens , kooilatten , klabaailatten , waaraan
da hangmatten , kooijen van de matrozen hangen , z.
Bat'tened , pp., met strooklatten bevestigd , z., enz.
Bat'ter , V. t., V. i., beuken , slaan ; beschieten , beuken, rammeijen ; - one's face , iemands gezigt murw slaan ; - down,
omver schieten , plat schieten , omver rameijen , vernielen.
Bat'ter , s., beslag (waarvan gebak moet worden gemaakt).
Bat tered, pp., geslagen, gebeukt, enz.
Bat'terer, s., beuker, beschieter.
Battering, ppr., zie Batter, v. t., V. i.
Bat'tering.rani , s., stormbok ; - piece of ordnance , stuk

geschut om een muur omver te schieten.

Bat'tero , s., stok, sic.
Battery , s., batterij , 't

beschieten ; afranseling, mishan

r.; electrical -, elektrische batterij ; galvanic -, gal--deling,
vanische batterij ; raise a -, een batterij opwerpen; - cleared of an encuanbrance, doorloopende batterij , z.; floating-,
dr ijvende batterij , z.; silence a -, een batterij tot zwijgen
brengen; tier planted in -, laag geschut, die ingehaald is,
geladen en tot vuren gereed, zoodat de monding buiten do

bader.

Ba'TlIer , bo'^f'IIer , v. t., scho., kwellen , plagen.
Ba'THing, ppr., badende, enz.
Ba'TIIing, s., 't baden, 't wasschen.
Ba'TlIing•tub , s. , badkuip .
Bat'horse , s., paard voor den bewaarder van de keuken

(bij 't leger).

Batra'-ehlan, s., kikvorsch.
Bat'raehoid, a., kikvorschvormig.

poort steekt, z.
-gerdschapn

Batting, s., vel watten (katoen); -, staf, klopper (van

Bathos '(-, s., 't dalen , bathos.
Bath'.roo,n , s., badkamer.
Batii'1age , s., boothuur.
Bating, ppr., van Bate.
Batist , s., batistkatoen, batist.
Bat'let, 8., linnenklopper.
Bat'inan , s., keukengereedschapbewaarder (bij het leger) ;
-, gewigt (Smyrna).
Baton', batoon', s., staf, knuppel , stok ; maarschalkstaf ;
stok van de politie, geregtsbeambten ; -, 't teeken van onechte geboorte, dwarsbalk (wapenkunde).

wasschers).
Bat'tish , a., vleêrmuisachtig.
Battle , s., gevecht, krijgsbende, strijd , slag , veldslag,
offer -, slag aanbieden; give, join -, slag leveren; - array,
slagorde; - ax, zie ,x, enterbijl, z.; -, tweegevecht, duël,
handgemeenschap, schermutseling; -, woordenstrijd, twistgedin g , gehaspel ; quartering in -, verdeeling, aanwijzing
der posten in een gevecht, z.; stationed by the order of -,
in bataille gerangschikt, in slagorde geschaard, z.; signals
for -, -- signals, slagorde-seinen, seinen onder 't gevecht,
z.; conquer in --, een slag winnen ; prepare for -, zich
gereed maken tot 't gevecht; -, aanteekening in 't kollegie-

Bath.nietal , a., spinsbek.
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boek van de levensmiddelen der studenten, die door 't kol lege worden onderhouden (size te Cambridge).
Battle, but'tle, s., selio., schoof, flescb.
Bat'tie i- , a., vruchtbaar , groeizaam.
Bat'tie, V. i., vechten, strijden, schermutselen, twisten,
harrewarren , groeijen , vet worden , den kost (dien een
student gebruikt) laten opschrijven.
Battle-dour , s., kuifelbordj e , kaatsplankj e , palet ; -, a,
b, c, bordje (Engeland).
Bat'tlennent , s., kanteelwerk, kasteelopening.

Bawl, V. t., geweldig schreeuwen, jouwen, roepen, bulken,
tieren , razen.
Bawi , V. t., omroepen , luide schreeuwen.
Bawled , pp., omgeroepen.
Bawler , s., schreeuwer , omroeper.
Baw ling, ppr., omroepend, enz.

Bawling , s., geschreeuw , gebalk ; - fellow , schreeuwer,
geraasmaker , geweldmaker.
Bawm , bawme, bawn , V. t.,

versieren , kleeden, (p.).

sawn t , s., omheining , vestingwerk.

Bawn, a., gereed, (p.).
(ook sevitor); iemand, die in 't kollegieboek als kostganger Baw'rel , s., soort van valk.
Bawse, V. t., gillen, SK.
staat (sizer te Cambridge).
Battle royal, s., vuist-, stok gevecht ( van eenige men- Baw'sin , s., zie Badger, B. J.; -, a., groot, breed, gezwollen, B. 1., cie.
schen).
Bawt , adv., zonder, (p.).
Battling, s., botsing, TN.
Bawt , v. t., schreeuwen , brullen.
Batt'ner) , s., os.
Baxter , s., scho., bakker , (p.).
Battol'ogist, s., herllaler, zaniker.
Bay , a., rood, roodachtig, kastanjebruin; - horst, ros
Battol'ogize , V. t., noodeloos iets herhalen.
paard ; - salt , baaizout , bruin zout.
Battol'ogy , s., noodelooze herhaling.
Bay , s., baai, inham ; schut (voor 't opstoppen van 't waBatton, zie Batten.
ter bij een watermolen); bergplaats voor hooi (in een
Bat'tory , s., faktorij.
schuur) ; op oorlogschepen aan elken kant tusschendeks't geBat'try , s., theeketel, (p.).
deelte , dat tusschen de betings ligt, z.; vak , opening (in
Batts , s., niv., scho., kleine wurmen (in den buik van paarden).
een ninur, enz.); -, laurierboog,; -, s., ntv., lauwerkrans,
Bat'tue, s., 't opjagen van wild.
lauwerkroon ; -, strook land met laurierboomen beplant
Bat'tulate, V. t., den handel verbieden.
(Amerika); keel) at -, (een aanval) afweren, afslaan; keep
Battula'tion , s., handelsverbod.
a mat at -, iemand op een afstand houden ; tinker's -,
Batty , s., vleermuisachtig.
ketellapperszak ; -, staak, paal , sx.; - -t , jongen.
Baubee', s., scho., halve stuiver.
Bay , s., nest van een eekhoorn , (p.).
Bauble, a., bagatel, kleinigheid, zie .Bawble.
Bauch , baugh • a., scho., bedroefd, onverschillig , eenvou- Bay, v. i., blaffen, keffen (als een jagthond tegen wild) ;
Th V. t., omheinen , insluiten (thans embay) ; -, iemand blaf
dig , me@warig.
volgen, aanblaffen ; -, baden, Sr.; -, buigen, (p.). -fend
Bauckie'bird , s., ac/ax, zie Backiebird.
Bay'-berry , s., laurierbes.
Baud, a., scho., zie Bald.

Bat'tler,, s., vechter , strijder , twister ; student te Oxford

Bau'dy +, s., vuil, SK., CH.
h auger +, s., barbaarsch, slecht.
Baugh , s., pudding van meel en melk , (p.).
Bauld, a., scho., zie Bald; -- moon, volle maan.
Baulk., zie Balk ; baulks , a., mc., masten, spieren (voor
stengen, raas) , z.
Bau'nay , a., ache., balsemachtig.
Baun , s., acho., bende , troep , hoop.
Bau'zon.mittens , s., inc., scho., handschoenen van schaaps-

Bay'-berry tal low , s.,

getrokken).

Bay'-ruin, s.,

getrokken).

Bay'-salt , s., baaizout , zeezout.
Bay'-tree , s., soort van laurierboom.
Bay'- win'dow , s., kastraam (buiten den gevel van een

winkel).
Bay'.yarn, s., saaijet.
Bayard, s., ros paard, bruintje; -, ongemanierde toeschouwer , B. J. ; ride - of ten toes f t , te voet gaan.
Bay'ardl y , a., blind, dom, vu.
Bayed , a., niet kastramen.
Bayen, V. i., blaffen, keffen.
Bayonet, s. , bajonet .
Bayonet , V. t., niet bajonet doorsteken , verdrijven , in

vel (met den wol naar binnen gekeerd).
Bav'arey , s., soort van mantel .
Bav'in, s., takkebos, knuppelhout, tingels.
Bawbee', s., ache., zie Baubee.
Baw'ble , s., wisjewasje , beuzeling , bagatel • kleinigheid,
kindertuig ; fo'ol's -, speelpop van een gek.
Baw'bling f- , a., nietig , verachtelijk, sit.
Haw'. .o- k , s., mooi meusch , lievert , err.
Bawd , s., hoerew aard , hoerewaardin , koppelaar , koppelaarster ; cock -, zie Bawd.
Bawd , s., buitenste bast van een walnoot, (p.) ; -, s., acho.
haas , on.
Bawd f, V. i., verschaffen , hoerhuis houden , knip houden.
Bawd 'born , a., van een boerewaard afstammend, sJt.
Bawdily , a., ontuchtig , bordeelachtig.
Bawdiness , s., ontuchtigheid, vuilheid.
Bawd'rtek , s.,

soort van talk (uit de laurierbes

laurierrum (uit de bladen van den bay-tree

bedut ui houden.

Bayou , s., uitwatering van een meer (Amerika);
(om rivierwater op laag land te brengen).
Bayas-, bayze,

kanaal

zie Barre.

Bazar', bazaar', s., markt (Indië); huis, winkel, waarin
bijna van alles te koop is (Europa) , bazar.
Baz'at, baz'a , s., jeruzalemsch katoen.
Baze , V. t., ontstellen , alarm slaan , (p.).
Bdell 'iuin , s., welriekende gom (Indië).
Be , irregular en auxiliary verb , zijn, wezen, bestaan

zie Baldrick.

ee; , ben ; art , zijt ; is , is ; are , zijn , zijt ; was , was;
Bawd'ry , 3., 't houden van een heerhuis , koppelarij , ontucht , vuilheid , onkuische taal , onwettige gemeenschap, i were , waren ; have been, ben geweest; shall be , will be,
hoererij.
Bawdy , a., ontuchtig , hoerig , vuil, onkuisen; -, vuile
taal , bijv. talk -, vuile taal uitslaan; -liousa, lloerhuis,

bordeel.

^

'71 be, zal zijn; that, if I he, dat, indien ik zij ; what's
the eta//ei ? wat is er te doen? wat schort er aan? it is
nothing at all, het is in 't geheel niets; ye;; are out, you
are v;istaker • gij hebt liet slis, gij zijt van den weg af;
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how many games are you ? hoeveel punten hebt gij ? - of
good cheer, vrolijk zijn, moed houden; he is nothing but
skin and bones, hij is maar vel en been, hij is zoo mager

als een geraamte, hij is zoo mager als een stok, hij is
zoo vet als pompwater; you are to blame, gij hebt ongelijk, gij verdient verwijt ; I am to receive money , ik
moet , zal geld ontvangen ; he is to go away , hij is gereed te vertrekken, hij moet weg; you are to play, gij
moet spelen; I am coming, I'm a coming, ik kom; I'm
reading , ik lees ; I was writing , ik schreef ; I'm a doing
of it, ik ben daaraan bezig . he's a going , hij gaat, vertrekt; who are you for for whom are you voor Wien
zijt gij ? wiens zijde kiest gij ? I am for him, ik kies hem;
I. am for any thing , ik ben voor alles, ik ben onverschillig , het is mij 'tzelfde ; wat wond you be at ? waarop
hebt gij het gemunt? this is nothing to me, dat gaat mij
niet aan, dat deert mij niet; I was so frighted that I shall
not be myself these two days, ik was zoo verschrikt, dat
ik in geen twee dagen webr tot mij zelf zal komen ; - in
hand witli a thing, iets onder handen hebben ; I can't without it, ik kan het niet missen; ik kan er niet buiten;
it is not to - imagined, men kan het zich niet voorstellen ; there is good beef eaten in England, men eet goed
rundvleesch in Engeland; 't is above an hour since, het
is meer dan een uur geleden; if so -, bijaldien, ingeval,
als het zoo gebeurt; so it - no trouble to you, als het u
niet nioeijelijk valt; I am as yet to seek, as to that, wat
dat aangaat, ik zoek het nog, ik ben nog verlegen daar
it is of very little matter, het is van weinig belang;-meê;
to - eating, drinking, etc., eten, drinken, enz.; he is to
- excused, hij is te verontschuldigen; a house to - let , een
huis te huur; wine , etc. to - sold, wijn, enz. te koop;
he is to sell it, hij zal het verkoopen; to - sure of a
thing, van iets zeker zijn; to - sure, zeker, gewis.
Be, V. t., scho., met rust laten, ophouden; -, betalen, bij
Bs.
-dragento,
f»e, prep., scho., door, bij.
koestal,
(p.).
hoornvee
,
(p.)
;
-,
Bea'ce , s.,
(each , s., strand , oever aan een meer , die met den vloed
onder water staat.
Beach'ed', a., aan de golven blootgesteld, door vloed en
golven bespoeld, sH.; gestrand , op strand gedreven ; the
ship is -, 't schip is op strand gedreven, gestrand.
Beach'y, a., oevers, kusten hebbend.
Bea'-eon, s., ton, baken, vuurbaak, vuursein, vuurtoren;
- , waarschuwingsteeken ; put up beacons in a channel,
kanaal, vaarwater afbakenen , z.
JSea'-eon , V. t., opsteken ; licht geven (als van een baken).
Bea'-eonage, s., tonnen-, bakengeld.
Bea'Qoned , pp., a., verlicht (als door een baken) , van een
baken voorzien ; - rocks, rotsen, waarop bakens zijn geplaatst.
Bead , s., kraal , blaasje (op sterke dranken) ; rozenkrans,
kraal, beads, paternoster, rozenkrans; be at one's beads,
tell one's beads, bidden.
Bead'.-cuffs t, s., mv., han.dlubben met kraaltjes.
Bea'dle , s., deurwaarder, bode , dagvaarder (van een geregtshof) ; -, pedèl , bode, oppasser (aan een hoogeschool) ;
-, dienaar, knecht (van een gilde, enz.); under -, rakker,
luizevanger, hondeslager, diender.
Bea'dleship , s., deurwaarderschap, enz.
Bead'.maker , s., kralenmaker.
Bead'.proof, a., proef hoiidend (als op sterke dranken
kralen of blaasjes blijven staan).
Bead'•roll , s., naamlijst van menschen, voor wie moet
worden gebeden (bij Katholieken).
?

?

Bead*'.man , s., bidder (iemand, die voor anderen bidt).
Bead-*•woman, s., bidster.
Bead'.tree, s., paternosterboom.
Beagle, s., brak (jagthond); you are a precious -§, ge zijt

een lieve jongen, een lieve schoelje , een lief gebakje.
s., bek, sneb, snavel, snoet (van een paard); -, pijp,
tuit van een kan; - of an alembick, hals van een distilleerhelm; -, hangijzer van een haard, (p.); - of the bulkhead, s., schot van de luizenplecht, z.
Beak) , s., vrederegter , president (van een regtbank, enz.) ;
bijv. I clapp'd my peepers full of tears, and so the old
- set me free), ik begon te huilen en daardoor stelde de
regter mij op vrije voeten.
Beak , V. t., met den bek vasthouden (van vechtende hanen).
Beaked, a., gebekt, ' enz.
Beaker , s., beker , drinkbeker.
Beak'.head , S., luizenplecht, z.
Beak'ing, s., 't vasthouden met den bek (als in een hanengevecht).
Beak'lrou, s., puntig ijzer, speerhaak.
Beal , s., ettergezwel , zweer, puist, buil.
Beal , v. i., tot een puist zetten , opzwellen , zweren.
Beal V. i., scho., schuilen ; -, zich beschermen ; zich beschutten.
Beat , v. t., uitbrullen, (p.); - t , slaan.
Beam, s., balk, zwaar stuk hout, boom, disselboom; arm
(van een balans) ; -, schacht van een anker ; -, horen (van
een hert) ; -, boom , waarop de wevers 't afgewerkte rollen; boom (in een stal tusschen de paarden) ; -, lichtstraal; arm -, crow feet of tie -, liggende houten knie,
ter wederzijde van den mast en de luikgaten, z.; abaft the -,
achter den langsten balk , achter 't groot spant , in 't ach
; before the -, in 't voorschip , z.; broad thin -, - of-terschip
the poop , balk van 't kampanje , z.; breast -, lijstbalk (aan
den achterkant van den bak en aan 't vooreinde van 't
halfdek of de kampanje), z.; beakhead -, ca -, zwaarste
of breedste balk van 't schip; collar -, balk, waarop de
stijlen en 't schot van de luizenplecht komen , z.; clam,
clamp a -, een dekbalk lasschen, z.; deck -, dekbalk,
z.; midships - , langste balk in 't schip , bij 't groot
spant, z.; middle piece of a -, middelste stuk van een
balk, die uit drie stukken is zazmgesteld, z.; orlop -, koe
- of the cable stage, rib onder de kabel--brugsalk,z.;
stelling, z.; it is on the starboard -, het is aan stuurboord, z.; it is on the larboard -, het is aan bakboord, z.;
flat - of the deck , balk van ligtere afmeting , z.; palletting -, iibben, waarop de vloeren der verschillende bergplaatsen in 't ruim liggen , z.; round of the -, rondte in
den dekbalk, z.; sided -, dekbalk, z.; tabling of a -, lasch
van een balk , z.; shift the -, plaats van de dekbalken aan
boord bepalen, z.; sea on the -, dwarszee, z.; wind on
the -, dwarswind, wind , die dwars inkomt, z.; - awtler,
tak van een hertshoorn; - of an anchor , ankerstok , z.;
sail - of windmill , vlerk , wiek van een windmolen.
Beam , V. t., schieten, werpen (m. 't v. forth) ; -, stralen,
schijnen ; -, een tobbe , die lek is met water vullen (om
haar te laten digttrekken) , (p.).
Beam'neompaaaes, s., mv., stangpasser.
Beam'-bird , S., vliegenvanger (vogel).
Beam'-feaTHer , s., schacht, slagpen (van . gevogelte).
Beam'•8lling, s., 't vullen van voegen (metselaarsterm).
Beam'ing , ppr., a., stralen werpend , ene.
Beam'less , a., zonder stralen ; - , dof.
Beam'tree , s., soort van meelboom.
Beam'y , a., stralend, glanzend, schijnend ; van hoorns
voorzien.

Beak,

,

BEA.

BEA.

Bean, s., boon; every - has its black t, iedere gek heeft

den, z.; the coast bears north and south, de rigting van
de kust is van 't noorden naar 't zuiden, z.; - a bob, een
handje helpen, (p.); - a brain, in gespannen aandacht ver
sH.; - in , aanhouden , loopen naar ; - against,-kern,
- upon , stoppen , z., bijv. - against a current , ' t tij stoppen, z.; - against , naderen , aanhouden (voor den aanval) ,
z.; - with , inschikkelijk zijn, toegevend zijn, verdragen;
paper that bears ink , papier , dat niet vloeit ; this word
will hardly - that sense , dat woord kan naauwlijks in die
beteekenis genomen worden; - likeness to one another, op
elkander gelijken ; - a thing in mind, een zaak in 't geheugen hebben; the book will not - an impression, 't boek
kan met geen voordeel herdrukt worden ; - hard upon
any one , iemand hard vallen ; - one's self upon one's
learning , zich verwaand aanstellen ; - one's self, zich gedragen (slecht , wel , enz.) ; - a good honest mind , van
goede en eerlijke inborst zijn ; she bears her age well , zij
houdt zich wel naar haar jaren ; - faith to one, iemand
woord houden ; - a fair face , een goed gelaat toonen ;
we give more than our estate can -, wij geven meer dan
ons vermogen toelaat; bring a design to -, een oogmerk
doen gelukken ; - away , behalen ; bijv. - away a price,
een prijs behalen; - out, uitsteken , uitspringen (bouwkunde).
Bear , s., beer; greater -, groote beer (sterrekunde) ; lesser -, kleine beer (sterrekunde) ; -, iemand , die eflfekten op
tijd verkoopt, zonder ze te bezitten (liandelsterm) ; lie sells
the -'s skin , before the - is killed -} , hij verkoopt 't vel
van den beer , voor dat 't dier dood is ; he goes like a - to
the stake t , hij gaat, als of hij naar de galg moet ; footbears , matten, deurmatten; foot-rope , tosrwmat, deurmat.
Bear , beer , bere , big , s., echo., soort van gerst, (p.).
Bear'able , a., draagbaar , duldbaar.
Bearably , adv., zie .Bearable.
Bear'.berry, s., plant, g.; -' bind, plant (beerwinde) ; bindriet, (p.) ; -•- s- 'breech , beerenklaauw, stinkend nieskruid;

zijn gebrek.

bevallig, gemakkelijk, aangenaam; kidneybeans, french beans, fransehe boonen, snijboonen.
soort van snoei
-mes,(p.)
Bean'.-caper, s., plant (boonkap!)
Bean'.-eod, s., visschersbootje, loodsbootje.
Bean'.fed, a., met boonen gevoed, srr.
Bean'.fly, s., vlieg (met bleek purperen kleur).
Bean-goose, S., soort van eendvogel.
Bean'helm , s., boonstengel , ( p.).
Bean'.mouse , s., -veldmuis (groote).
Bean'.shot, s., gesmolten koper (dat in heet water korrelt).
Bean'.tre'foil , s., soort van bloeijende heester.
Bean'-tressel , s., boonenkruid.
Bear , v. t., V. i., ondersteunen, stutten ; dragen ; vervoeren;
slijten; drijvend houden; uitstaan; verduren; onderhou den , koesteren ; lijden , ondergaan ; verdragen ; toelaten,
dulden, bijv. the words will - but one meaning, de woorden laten slechts Bene beteekenis toe ; voortbrengen ; uit
winnen ; -, handhaven ; toonen , afleggen,-oefn;t,
bijv. - witness, getuigenis afleggen ; verschaffen , bijv. he
bears the means , hij verschaft de middelen ; zich gedragen, su.; -, uit den weg vlaken, voldoening geven; - off,
op een afstand houden , af keerera ; - off, afhouden , z.;
- down , aandrijven , voortdrijven , overweldigen ; - down
Spoil , alle lappen bijzetten (om slaags te raken) , z.; - hard,
dringen; - on, dringen, aansporen, bezielen; - tiarougli,
geleiden , besturen , ondersteunen ; - out, volhouden , uit houden, tot 't uiterste verdedigen ; - up , ondersteunen;
stutten ; drijvend houden ; - dale, dagteekening houden ;
- a price, prijs houden; - a hand, haast maken, vlug
zijn , z.; - in hand , met ongegronde hoop misleiden , sx.;
-, V. i., lijden; -, geduldig zijn, verduren, DR.; -, vrucht
zijn ; -, slagen ; betrekking hebben (or. 't v. on) -b;ar
bijv. how does this - on the question ? hoe staat dit niet
de kwestie in verband ; -, berigt brengen , sc.; - « Wo/t,
afhouden , afbrassen , afdeinzen , z.; - away from et sea,
voor een aanrollende -zee af houden, z.; - up , zie - away,
s.; - down , overmeesteren , te magtig zijn , z.; - doom an
enemy's ship , een vijandelijk schip overmeesteren , te mag tig zijn , z.; -- down , drijven naar, z.; overmeesteren , overweldigen ; ten onder brengen ; - one down in discourse,
iemand overstaag werpen , beschaamd maken ; - down , zakken , zinken ; - a hand , nog eens frisch gehaald , z.; - yenta,
sent, lijst, z.; bring the gains to -, de stukken pointeren,
z.; - before the wind, voor den wind af honden, z.; - for
fifty ordonnances , schip , dat voor vijftig stukken is geboord, z.; - off, van een plaats zeilen , van land af houden , van boord afhouden , z.; - out, een haven uitzeilen,
verlaten, z.; - in with the land, naar 't land of naar de
kust afhouden, sturen, z.; - round all ! 't roer te bever!
sail - aback, den wind op 't zeil laten komen om tegen
te liggen , z.; - a harbour , channel, een haven , kanaal
voor den wind binnenloopen , z.; - in with a harbour , een
haven aandoen, z.; - a great stretching, veel zeil bijheb ben; - under another ship's lee, aan lij van een schip af
z.; - on the beam , dwars van een schip af hou--houden,
den , z.; - down endwise , op iets koers zetten , z.; - up the
helm ! haal 't roer op ! z.; - aspon a s/uip , op een schip
vuren, z.; - upon a fort, dwars voor een sterkte ankeren,
om haar te beschieten ; - towards the coast , op de kust
aanhouden, z.; - vp to a ship, op een schip aanloeven,
aanzeilen, z.; - of from the land, van den wal, 't ruime
sop, zee honden , z.; - round , regt voor den wind houBean, a., scho.,

Bean ), s., guinie; half -, halve guinie; -,
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-'cloth , bear'ing•-eloTH, doopkleed, SIï.; -'- .'-eub,.
jong van een beer ; -' dog , hond , die tegen beeren vecht;
-'fly, beermot; -'-r-'foot, zie -'s'breech; -' garden, beerenbijt (plaats waar beeren vechten) , onstuimige, woelige
vergadering ; -' garden , a., onstuimig, woelig ; -' herd , s.,

beerenleider , beerenhoeder , sir.; -'- a'.ear , plant (primula
auricula), beerenoot; -'.s-'.ear san'i-le, soort van cortusa; -'-s-'.grease, s., beerenvet ; -'.- .soort, plant, beerewortel , sx.; -' ward, beerenleider; -'whelp , jong van
een beer, sm.
Beard , V. t., in dikte verminderen , z.; -, bij den baard
trekken , bij den baard vatten ; - § , tarten , sx.; iemand
misleiden , ex.; - wool , bard wool , kop- en nekwol van
een schaap afknippen ; - a staff, stof scheren , vezelen,
haren afpluizen ; -, v. i., een baard krijgen.
Beard , s., baard ; -, baard (van een korenaar) ; -, weerhaak (van een werptuig); -), kieuw , kaak (van een visch) ;,
- of a horse , onderkaak (van een paard) ; - manica, lang
mees.
-starige
Beard'.grass, s., plant (andropogon).
Bearded , a., gebaard , van weerhaken voorzien.
Beard'ed , pp., gebaard ; - § , getrotseerd.
Bearding, ppr., bij den baard vattende, enz.; -, s., ver dunning , toepakking , z.; - line , lijn , waarnaar de toehak
king moet geschieden ; schaar , voor de toehakking geslagen , z.; - of the clamps , toepakking van alen eenen gang
balkwegers op den andere ; - piece of a rudder , messing
van 't roer, z.
Beardless , a., baardeloos , jong.
Beard'lessness , s., baardeloosheid.
fleard'.splitter ), e, sjouwer , zwijn.

BEA.

BEA.

s., hazelaar , (p.).
s., drager ; pakkedrager , briefoverbrenger;
toonder, houder (handelsterm); lijkdrager; vruchtdrager
(van een boom) ; steenen stuk van een balk (bouwkunde) ;
schilddrager (wapenkunde); - , hoepelrok, balijnen rok.
Bear'-garden ,jaw, bear'-garden discourse ), s., gemeene taal.
Bearing, ppr., ondersteunende , enz.
a3ear'ing, s., houding, gedrag, sx.; ligging, betrekking,
verband ; gebaar ; rigting ; strekking ; invloed ; -, wapen
van een schild (wapenkunde) ; - claws of a cock , voorste
sporen van een kemphaan ; - of compass , opneming met
't kompas , z.; - of an object , streek op 't kompas , die een
voorwerp maakt, dat men wil opnemen met een bepaald
punt, z.; - of the ship, deel van 't schip, dat onder wawater is , z.; -s of the ship , lastlijn , merken van diep
I'll briny him to his -s, ik zal hem tot rede-gan,z.;
'brengen.
$ear'tsh, a., beerachtig.
l5ear'leader ), s., reizend onderwijzer.
Bearlike , a., zie Bearish, sH.
Uear'.mouTHs , s., mv., onderaardsche gangen naar kolenmijnen.
Searn , s., kind ; schepsel , VY.; -, schuur , ( p.).
B.ear'skin, s., beerevacht, beerevel.
fleas , s., mv., koeijen , vee , ( p.).
Bea' -,iel , s., ringkas , zie Bezel.
$.ea'som , besom , s., bezem.
Beast , s., beest; - , ruw, woest mensch , ' beest ; zeker
kaartspel.
Beast, V. t., beest maken (in kaartspel).
.Ileastie, s., scho., diertje, beestje.
Seast'ings , s., mv., zie Biestings; -, geeseling, afranselin.g, (p.).
Beast'ish , a., beestachtig , rauw.
Beast'like , zie Beastish.
Beastliness , s., beestachtigheid , ruwheid , gemeenheid,
vuilheid.
Beastly, a., beestig, beestachtig, ruw, gemeen, vuil.
Beastly t , ode., zie Beastly-, a.
Beat , v. t., V. i., (pret. beat, pp. beaten , beat) , slaan,
ranselen , afrossen , beuken, kloppen ; bespelen (muziekinstrument) ; tot poeder stampen ; uitkloppen , smeden
(goud , zilver) ; slijten (door gebruik) ; leven maken (om
wild op te jagen) in boschj es ; ontbolsteren (van graan) ;
kletsen, kletteren (als water); plat treden (van een pad);
overwinnen , zegepralen , verslaan ; teisteren ; overwerken;
- down , breken , verwoesten , neêrwerpen ; ne@rpersen ; -,
prijs verminderen , drukken ; - back , terugslaan ; - into,
onderwijzen, instampen ; -up , plotseling aanvallen , teisteren , ontrusten ; - the wing , fladderen , § ontroerd rondloopen; - off, terugdnijven , afslaan; - the hoof, wandelen, te
voet gaan; - time , de maat slaan
out, uitkloppen (met
een hamer) ; be - out ), buitengewoon vermoeid zijn ; -, overtreffen (ten goede, ten kwade) , a.; -, afwisselend kloppen
(van den pols) ; met geweld waaijen, kletteren (van storm) ;
-, aankloppen ; ontroerd zijn ; - about , middelen bedenken
(om iets te vinden , enz.) , 't hoofd breken, sx.; - upon , riet
kracht werken op ; - up , werven (van soldaten) ; -, stampen , heijen , in den grond drijven ; one's back and sides,
iemand ferm afranselen ; - one black and blue , iemand
bomt eis blaauw slaan ; he - the busk , and another caught
the hare t, hij haalde de kastanjes voor een ander uit 't
vuur en kreeg zelf niets ; - the drum , den trommel roesen ; - the iron, whilst it is hot § , de gelegenheid waarne; uien ; 't ijzer smeden, als 't heet is ; sefs, spellen winnen;

bijv. we - several sets, wij wonnen verscheiden spellen ; - out
of, (iemand iets) uitpraten , (iemand van iets) afbrengen ; one out of countenance , iemand overbluffen , verlegen maken,
van zijn stuk brengen; - up the enemy's quarters, den vijand
uit zijn logementen verdrijven ; - the corn , koorn dorschen ; -, teisteren , slingeren (van een schip door den
wind) ; - against a storm , zee blijven bouwen , tegen den
storm volhouden, z.; - ship , een schip voorbij zeilen , z.;
- at sea , zeebouwen, z.; - by boards to windwards , in den
wind opwerken, laveren, z.; the ship has the stern beaten
inwards , ' t achterschip , de spiegel is ingeslagen, z.; - off
the rudder , ' t roer verliezen, afstooten, z.; - to windwards,
al bijleggende zeebouwen, z.; - the hemp, hennip braken, z.;
- up, laveren, z.; - under the coast, onder de kust kruisen , z.; - about the coast , langs de kust kruisen, z.
Beat , s., slag ; polsslag; maatslag (muziek) ; taptoe ; ronde
(van een wacht) ; klopj agt.
Beat , pp., van Beat , v. t., v. i., zie Beaten , pp.
Beat'em , s., overwinnaar , (p.).
Beaten , pp., geslagen , geranseld , enz.; - fleet , geslagen
vloot, z.; pintles - off, gebroken roerhaken , z., rudder of , afgestooten roer , z.; the ship is - all to pieces, 't schip
is totaal stuk geslagen , z.; the ships were - off
ff by the
seas , de schepen werden door de golven in 't ruime sop
terug gedreven , z.; weather - ship , schip, dat een storm
heeft doorbestaan , z.
Beater , s., klopper ; smeder ; stamper , beuker ; printer's
beaters , drukballen ; -, vloerstamper , hei.
Beat'er•up, s., wildopjager.
Beatif'i-e , beatif'5-eal , a., zaligend, zaligmakend , vol
the - vision of saints , 't verheerlijkt aanschouwen-zalig;
van heiligen (in den hemel).
Beatif'iea11y, adv., zie Beatific.
Beatifi-ea'tion , s., heiligverklaring (na den dood van iemand door den paus) ; zaligverklaring.
Beatify , V. t., gelukkig maken, zalig maken ; -, heilig verklaren , zalig verklaren.
Beat'iug, ppr., van Beat ; it is - the air t, het is den
moriaan gewasschen.
Beating , s., 't slaan , 't afstraffen, 't overwinnen ; -, 't al
laverende vooruitkomen , z.; - of the heart , hartklopping.
Beatitude , s., gelukzaligheid ; heiligverklaring.
Beats , s., we., slagen , getik (van een . uurwerk).
Beau , s., mv. beaux , pronker ; - (, kavelier (van een
dame).
Beau•1de'al , s., denkbeeldige opvatting ; schoon beeld (in
de verbeelding best'sande).
Beau'ish, a., popachtig, pronkachtig, fatterig.
Beau-monde', s., fatsoenlijke wereld , menschen van
smaak , rn.
Beau'pere t , s., makker , sP.
Beau'teo us , a., zeer fraai , bevallig, streelend , aangenaam , fraai , mooi , lief , keurig.
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I3eard'tree ,
Bear'er ., ,

; -

-

Beau'teously , adv., zie Beauteous.
Beauteousness , s., fraaiheid, schoonheid

bekoorlijkheid.

, bevalligheid,

Beau'tifled , a., zie Beautiful, Sm.
Beautiful, a., beminnelijk, bekoorlijk,

bevallig, fraai,
lief , streelend, aangenaam , keurig ; -, lekker , ( p.)

Beautifull y , adv., zie Beautiful.
Beautifulness , s., bevalligheid ,

schoonheid , bekoorlijk
-heid.
verfraaijen , versieren , opsmukken , op•
tooij en ; -, V. i., fraai , mooi worden , AD.
Beautifying, ppr., verfraaijende, enz.
Beau'tiless ; , a., zonder schoonheid.

Beau'ti fy , V. t.,

BEA.

BED.
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fleau'.traps) , s., mv., holten , gaten (in voetpaden , klin- Be eurl t , V. t., krullen ; buigen , krommen.
Bed , 8., bed , rustplaats , huwelijk ; bed (van een tuin) ;
kerpaden, enz.), (p.).
Beauty , s., bevalligheid , beminnelijkheid , mooiheid , fraai - bedding (van een rivier) ; laag (in een mijn) ; snake a -, een
bed opmaken; bring to - , (van een kind) verlossen ; be
vrouw
,
schoone
man
;
-,
har
;
schoone
heid , bekoorlijkheid
brought to -, (van een kind) verlost worden ; put to -,
monie, juistheid (van kompositie); - 1 , vreugde en blijd(van een kind) verlossen; from - and board, van tafel en
schap ; orde , voorspoed , vrede , heiligheid.
bed,
r.; - frame, kot, z.; hanging -, hangmat; - of a caopsmukken,
sis.
optooijen,
versieren,
Beauty t, V. t.,
non , stelhout , ligging , rust (van geschut) ; - of the bowBeauty-spot , s., moesje.
Beauty-waning, a., in schoonheid verwelkend, afne- sprit, plaats waar de boegspriet den grootsten omvang
heeft, z.; feather- -, vederen bed; straw-, bultzak (stroo);
mend, sH.
down-, donzen bed ; pallet-, rustbank ; truckle-, trundle-,
Beau'ty-water, s., schoonheidswater.
rolbed, schuifbed (gelijk een lade uitgehaald); settle-, slaap
Beaver , s., bever , kastoor ; -, beverhoed , kastoren hoed ;
press-, slaapbank (gelijk een kast) ; angel-, ledekant;-bank;
-, vizier.
canopy -, pavelj oenbed ; - of state , praalbed , pronkbed.
Bea'vered , a., met een vizier bedekt , een vizier dragend.
statiebed;
bride-, nuptial-, huwelijksbed; -stead, bedBea'verteen , s., zwart- of wit- katoenen stof , die veel
stede ; -side , zijde , kant van 't bed ; -'shead , hoofdeneind;
van satin-de-laine heeft en door den boerenstand vooral,
-'sfeet, voeteneind; posts, beddestijlen; -curtain, bedgorschippers , bakkers , enz. wordt gedragen , bevertien.
dijn; -straw, beddestroo; -tick, beddetijk; -chamber, slaap
Bebleed' t , V. t., bloedig maken , met bloed bezoedelen , cH.
-time, slapenstijd, sx.; fellow, -mate, bijslaap,-kamer;
Beblood' -^, beblood'y 1 , V. t., zie Behead.
slaapkameraad, slaapmakker, bedgenoot, sx.; -presser, lui
Beblot' i , V. t., bezoedelen , uitschrappen , doorhalen , cx.
luiaard , pater- goedleven ; - swerver , nachtlooper ,-lak,
Bebl ub 'bered , a., behuild (van iemand , die erg gehuild
sjouwer , lsoerelooper , echtbreker , sx.; -rid, -ridden , bedheeft).
legerig , sH.; -maker , bedopmaakster, bedopmaker ; he
Be-e, a., ache., verrukt; he has a - in his bonnet, hij is
that goes to - thirsty , rises healthy y , degeen, die dor
gek , niet wel bij zinnen.
naar bed gaat, staat gezond op; early to -, and early-stig
Beea'ilco, s., vijgeneter (vogel).
to rise, makes a aan healthey, ivealtheg, and wise t, de
stillen,
kalm
maken,
bedaren,
terughouden;
Be-calm', V. t.,
morgenstond heeft goud in den mond, vroeg naar bed en
in de luwte , onder den wal geraken , komen , z.
vroeg op, is goed voor de gezondheid; - of snakes, nest
Be-ealrn'ed, pp., a., gestild, bedaard, enz.; - by the land,
town , onder de luwte van de kust , stad gekomen, geraakt, met jolige slangen ; -, leger , onderste steen (van een
z.; -- skip, door stilte overvallen schip, z.; I aria -, the sail koortsmolen) ; riding - of a coach , spoor van een koets
Yost will go up a ladder to -) , gij zult gehangen worden;
sticks to the marl , mijn hemd kleeft aan mijn rug, z.
I and for fordshire), ik ben er voor om te bed te gaan.
Became', pret. van become.
Beel , v. t., V. i., in bed liggen, BA.; - , te bed gaan bij,
Be-eau-se , a., omdat , dewijl , wegens , uithoofde -van.
sx.; -, tot bedgenoot snaken, BA.; -, zaaijeu, planten (op
Bechance', V. i. , gebeuren, overkomen, sx.
een tuinbed) ; -, in een laag leggen ; in orde leggen ; -,
Becharin', V. t., bekooren, boeijen.
vloer leggen ; -, zahniwonen, bij slapen , bij iemand liggen.
Be'-chi e , s., middel tot verzachting van hoest, borstmiddel.
Bed 1 , a., gebeden, WN.
Be-ek t , s., beekje, Gil.
Beek , S., wenk , knik ; -, groet , CH.; -, bek (van een vogel) . Bedab 'ble , V. t., bevochtigen , besprenkelen , see.
Bedab'bled, pp., bevochtigd, enz.
Be-ek, V. t., V. i., knikken, wenken.
Bedab 'bling , ppr., bevochtigende , enz.
Be-ek'ed , pp.. geknikt, enz.
Beelz'er, s., houten schotel, (p.).
Be-ek'et, s., stop, oog ('t bindsel van een blok vormende),
z.; put the sheets in the -, de schoten uitknevelen; -, schop

(om turf te veenee) , (p.).
Be-ek'on, V. i., V. t., knikken, wenken, toeknikken.
Be-ek'oned , pp., geknikt, enz.
Be ek'oning , ppr., knikkende, enz.
Be-sliip' - j, V. t., omhelzen.
Beelou^l', V. t., verdonkeren, bewolken, verduisteren.
Be-eloud'e.i , pip., verdonkerd, enz.
Beclouding, ppr., verdonkerende, enz.
Be-come', v. i., V. t., pret. be-came , pp. be-come , worden
(tot iets geraken) ; bijv. he became very rich, hij werd zeer
rijk; -, worden (blijven) ; bijv. I. don't know what is - of
the thing you look for, ik weet niet waar het ding , dat
gij zoekt, gebleven is ; -, betamen, voegen, welstaan, passen; every thing becomes handsome people, aan mooije menschen staat alles wel.
Be-comes , s., inv., beste kleederen, (p.).
Be-oom 'ing , ppr., zie Become.
Becoming , a., passend, voegend, behoorlijk.
Becoming t , s., versiersel, see.
Becom'ingly , adv., zie Becoming , a.
Be eom'inguess , s., geschiktheid, gepastheid, voegzaamheid , bevalligheid.
Be erip 'ple , V. t., lans ranken , kreupel naken.

Bedalf t , v. t., voor den gek houden , cH.
Bedag'gle, C. t., ben^orsen, vuil vlaken , in den modder
laten slepen (van kleederen).
Bedag'gled , pp., bemorst, enz.
Bedag'led , a., bemorst.
Bedare i- , v, t., durven, trotseren.
Bedark' t , V. t., donker maken, G$.

Bedarken i- , V. t., duister maken, donker maken.
Bedark'ened , pp., donker genaakt, enz.
Bedaslh ', V. t., bespatten, bestorten, bemorsen.
Bedash'ed , pp., bespat, enz.
Bedash'ing , ppr., bespattende, enz.
Bedaub', V. t., besmeren, bemorsen, bezoedelen.
Bedaubed , pp., besmeerd, enz.
Bedawd, v. t., zie Bedaub.
Bedazzle, V. t., verblinden (door te veel licht, gloed,
glans, enz.).
Bedazzled , pp., verblind.
Bedaz'zliing , ppr., verblindende.
Bedbug , s., wandluis.
Bea'-chair , s., ziekelessenaar (tot steun voor de kussens ,
wanneer een zieke regtop zit in bed).
Bed'-chamber , s. , zie Bed , s.
Bed'-eloTHe*, s., mv., beddelakens.
Bedded, pp., a., zie Bed, V. t., v. I.

Bea'der , bedet ter , s., onderste steen (in een olieriolen) .
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ppr., zie Bed, v. t., V. i.
Bed'stead ,
Bed'ding , s., bed met toebehooren , bed, beddegoed . -, Bedstraw,
slagverbaudsgoederen , z.
Bed'swerver , s., zie Bed, s.
Bede f , v. t., aanbieden, offeren, bevelen, bidden, (p.)
Bedti -ek ,
Bede f , s., bede, gebed, verbod, bevel, gebod.
Bed'tlme ,
Bede f , a., geplaatst , vervolgd , voortgezet , sie.
Beduck', V. t., duiken, 't hoofd onder water steken ; onBedend', V. í., dooden.
derdompelen.
Bedead'ed t , pp., a., verslagen , gedood.
Bed„ng' t , V. t., bemesten , HL.
Bedeek', V. t., bedekken, versieren , optooijen , S.
Bedusk' t , V. I., bezoedelen, met rook bezwalken.
Bedecked , pp., bedekt, enz.
Bedust', V. t., bestuiven, bestoffen.
Bedeek'ing, ppr., versierende.
Bed'ward, adv., bedwaarts, naar bed, an.
Bedeen', adv., scko., dadelijk, onmiddellijk.
Bedwarf', v. t., klein maken; oproer belemmeren, klein
Bede'.house t, s., hospitaal, aalmoezeniershuis, armen
houden (van planten), no.
-huis, Bed'work , s., werk (met gemak verrigt).
liefdadigheidsgesticht.
Bedel , s., pedèl , zie Beadle.
Bedye', V. t., verwen , bevlekken , Se.
Be'delry , s., werkkring van den beadle.
Bedyls' t, s., mv., kosters (in een kerk) , ry.
Beder'kid t , a., verduisterd , OR.
Bee, s., bij ; -, naaikransje (voor de armen) ; bijeenkomst
Beden' lied , pp., a., beduiveld, verward.
van buren en vrienden (om iemand van hen te helpen bij
Bedev'ilry, V. t., beduivelen, verwarren, so.
werkzaamheden, (in beide laatste beteekenissen in .dmeBedew', V. t., bedauwen , bevochtigen.
rika); humble-, hommel , hommelbij ; gad-, paardevlieg,
Bedew t ed, pp., bedauwd, bevochtigd.
koevlieg , daas ; - lark-spur , soort van riddersporen, (plant) ;
he is as busy as a -, hij is altijd in beweging, bezig, hij
Bedew'!ng , ppr.., bedauwende , bevochtigende.
Bed'ding ,

Bedew'y , a_, met dauw bevochtigd.
Bed'-faggot t, s., bijslaap (in verachtelijken zin), ex.
Bed'fellow, s., zie Bed, s.
Bed'hanging -s. , s., me., bedgordijnen, SH.
Bedight'
, V. t., versieren, kleeden, afzetten (met ver

is altijd vlijtig ; - block, schildpad op zijde van den boeg-

spriet , voor de voorstengstagen , z.

Bee'-bee, s., minnelied, (p.).
Bee'-bread, s., bijënbrood ( bittere

zelfstandigheid, the de
bijën uit de bloemen halen tot voeding voor de jongen).
Bee'-eater , s., bijëneter (vogel).
Bedight' 1, zie Bedecked.
Bee'-flower , s., bijënbloem (soort van apphrys), bloemstof.
Bedlght'ed , bedight', pp., versierd, enz.
Bee'-garden , s., bijënhof, bijënloods.
Bedlght'ing, ppr., versierende, enz.
Bee'giue , s., stopwis (van bijën).
Bedien', V. t., duister maken, donker maken, benevelen, Bee'-hive , s., bijënkorf.
verdonkeren.
Bee'-master , s., bijenhouder , bijënman , Temper.
Bedhu'med, pp., duister gemaakt, enz.
Beech , s., beuk, beukenboom.
BedI u'ming, ppr., duister makende, enz.
Beech'-eoal , s., houtskool (van beuken), B. J.
Bedi*'mai t, v. t., droevig maken.
Beechen , a., beuken.
Bedjz'en) , (p.) , V. t., versieren, opsmukken, optooijen.
Beech'-mast , s., mv., beuk (vrucht, noot van den beukers
Bed'laiu (i. p. v. Beth-lehem), s., krankzinnigengesticht (Lonboom).
den), dolhuis; krankzinnige, dolleman; - §, plaats van Beechnut , s., noot van den beuk.
oproer.
Beech' -uil , s., beukenolie.
Bed'1am , a., tot een krankzinnigengesticht behoorend , ace. Beech'-tree, s., beukenboom.
Bed'lamlte, s., gek, krankzinnige, dolleman.
Beef, s., rundvleesch , ossenvleesch ; powdered -, gezouten
Bed'maker , s., zie Bed , s.; vrouwen, die de studenten gevleesch ; roasted -, gestoofd , gebraden vleesch ; cry -)
bruiken, om hun vertrek schoon te houden.
alarm roepen , slaan ; he is in the man's -) , hij wondt
Bedmate, s., zie Bed, s.
den man.
Bedote' f , v. t., aan 't suffen maken, cH.
Beef'-eater, s., vleescheter (i. p. v. Buffetier, Beauffetiers);
Bed'-pheere t , s., bijslaap, B. a.; bed/ere bij ou.
bijnaam voor de lijfwachten van den koning; -, afrikaanBedpost, s., zie Bed, s.
sche vogel ; -) , stevig mensch ; dikkert.
Bed'presser , s., zie Bed, s.
Beefing, s., slagtos, (p.).
Bed'quIlt , s., sprei , deken (gewatteerde).
Beef'-steak , s., biefstuk.
Bed'radde t , a., gevreesd, cH.
Beef'-witted, a., dom, stomp, SH.
Bedraggle, V. t., bezoedelen, bemorsen, vuil maken.
Beek, s., beekje, riviertje, (p.).
Bedraggled, pp., bezoedeld, enz.
Beek'ed , a., bemorst, bevuild, (p.).
Bedrag'gling , ppr., bezoedelende , enz.
Beeld' i-, s., bescherming, schuilplaats, (p.).
Bedrede t, a., zie Bedrid, bedridden onder bed, s., cH.
Beeld , V. t., bouwen , (p.)_
Bedrench', V. t., drenken , weeken, met vocht verzadi- Been , pp. van Be.
gen, sit
Been, s., muziekinstrument (Indiesch); -t, bijën, cie.; -t,
Bedrench'ed, pp.., gedrenkt, enz.
eigendom.
Bedrench'Ing , ppr., drenkende , enz.
Been , a., vlug, (p.).
Bedrein'te t, a., gedrenkt, zie Bedrencll, cie,
Beeme'-wood , s., sapanhout.
Bed'rld , bed'ridden , a., zie Bed , s., SH.
Beer, s., bier; strong -, zwaar bier; sjaalt -, dun bier,
Bedrite , s., vrijdom van 't huwelijksbed.
tafelbier; stale -, oud, belegen bier ; ncw -, versch bier;
Bedroom , s., slaapvertrek, slaapkamer , logeerkamer ; -t,
he thinks no small - of himself t), hij is niet weinig verplaats in bed, su.
wanted, hij heeft geen kleinen dunk van zich zelf.
Bedrop', V. t., besprenkelen, bedruppelen.
Beer'-barrel , s,, bierton.
Bedrop'ped , pp., besprenkeld , bedruppeld,
Beer'-house , s., bierhuis.

:1:
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Beer'-money , s., drinkgelul.
ilefringe', e. I., niet franjes voorzien, omzoolnen, opsieren.
Beer'ness, s., bierkelder, (p.).
Befring'ed, pp., niet franjes onizoosud, enz.
Beery', a., dronken, (p.).
Befrose' f , *p., bevroren , we.
vliegen,
(p.);
-,
koeijeii
,
(p.),
Bees , S., mv.,
Beft , 1l])., seko., geslagen.
Beest, van Be, zijt, Sc.
Befur'r ed, a., niet bont gevoerd, bedekt.
Bee'skip , s., zie Bee-Iiive , (p.).
Beg, bey , s., gouverneur (van een turksehe stad, distrikt); Bey.
Beest'ing* , zie Biestin „s.
Beg , r. t., nederig vragen, smeken (ons meblijden) , bede Bee'swarin, s., bijenzwerm.
len, verzoeken, bidden, vragen; - a plak-day , een dag Va
Bees-'wax, s., bijëitwas; -), kaas.
vragen , speeldag vragen ; - , for, vragen om ; - about-kantie
Beet, s., beetwortel, biet, kroot; -'rave, -'eadish, soort
t11.5 fov)ja, in de geheele stad bedelen, schooijen; - of,
van beetwortel , die als salade wordt gebruikt.
verzoeken vaan ; - one for a fool , ienla ed tot stadskind , gek
Beetle, s. , kever, tor, meilever; -, waschklopper. , stamper;
verklaren en voogdijschap over zijn goed verzoeken ; -- the
-, sleg; - paving, straatstamper, vloerhamer, lseukhas►rer
question , een kwestie a=annemenz , als 't ware toestemniess.
as blind as a - -t- , zoo blind als een mol ; -, ram , z.; - ree- Beg , V. i., aalmoezen vragen ; van dei' bedelzak leven.
ming, kalefaathanler, z.; - root wegar, beetwortel-suiker. Begab' t, v. t., bespottenl, misleiden.
Beetle , V. i., uitspringen , vooruitsteken , overhangen.
Began , pret. van begin, begosi; since the world -, sinds
Bee 1 t1e-brow, S., vooruitstekende wenkbraauw.
de schepping.
Beetle-browed, a., met gefronsde wenkbraauwen ;
Begay', C. t., vrolijk waken , BT.
stuursch , norscll , grijnzlg.
Begay' ed , a., betooverd, (p.).
Beetle - head , s., domkop , domoor, Sc.
Bege ck', v. I., scho., bedriegen.
Beetle-headed, a., kegellioofdig; -, dom, domkoppig, sit. Begs-«n (, v. t., niet edelgesteenten bezetten.
Beetle stock, s., handvat van een stamper, beukhanler. Beget', e. I., pret. begot, begat , pp. begot, begotten,
Beetle-ston -k , s., Inv., spaumschc vliegen.
teleui, voorttelen, voortbrengen, verwekken, krijgen, geBeetling, ppr. van Beetle.
winnnen ; -, veroorzaken, lbijv. 1vlenty begets divisions, overllee'v e s- , s., mv., hoornvee
v loed veroorzaakt verdeeldheid.
Befall', V. t., V. i., pret. befell ; pp. befallen , gebeuren, Begetter, s., voortbrenger, verwekker, vaortteler, vader.

te beurt vallen , overkomen, ontmoeten, bejegenen.

]fif 11'en , pp., gebeurd , en z.
Befall'Ing, ppr., geberureiide, ene.; -., s., 't gebeurde , te

beurt gevallene.

Befell', zie Befall , gelbeurde.
Befigbt, v. t., bevechten , (p.).

Befit, v. t„ passen, voegen, betam eu.
eftt'tiiig, ppr., passeisce, ene.; —, a., passend, voegelijk ,

betamelijk, eigenlijk.

Be€;' bie , a.,

vraagbaar.

SSeg' Qar, s., l)ec?elaar, seliooájer•, schanel mensch; verzoeker , bidder , srueeker ; - we , bedelaar, schooijer, sH.;

Wnar,/il, , l)e(ie warster , se iooister , ,art.; crew of beggars
geil e1.:tui s gespuis ; ieelgars ?,uaula lbeielaarsdoele , bedelaarsleeches;;, verPlij t' ; 1ae ii llO'ws Bitra as err!!., as the - knows
his cli^li i, ]lij kent heuU door eis door, hij weet volkomen,
wie hz,j is ; 11,x. (Jsrs (iced , a,atl rie/s ten feed 4 , bedelaars
telen kindereen. en laten de rijken daarvoor zorgen ; ber/yars
.asst ,sot be r,1i.irscr.` i , die iets vraagt, moet niet al te 'kenlig zijn ; set ca - out korseiael , and he'll ride to the devil -(,

Bellat'ter, V. t., flikvlooijen.
Befoajn' 9 , v. t., riet schuim bedekken , beschuimen.
Befogged , a., in mist gehuld.
als niets korft tot iets, dan is liet allemansverdriet, dan
Befool', v.,. t., bij den neus hebben, bedriegen, gek naaken,
kent liet zich zelf niet.
betonveren , beet nemen, misleiden.
Beggar , e. t., tot den bedelzak brengen , verarmen , uit.
Befood'ed , pp., bedrogen, enz.
putten, uitnieireicri, uitzuigen, uitpersen.
Beggar- naaieer ) , S., kroeghouder.
Befool'ing, ppr., bedrit reilde, enz.
Before , prep., ads., voor , te voren, alvorens, voor , dat, Beggar- ;nami , s., meisje (stat bedelaarster is), sir.
eerder , eer , vroeger, voorafgaand, tot non toe ; it will Beggared , pp., tot cless bedelzak gebragt.
not be long - he goes into France, hij zal binnen kort Beg'garing , ppr., zie Beyrjar, v. t.
naar Frankrijk gaan ; - the wind , voor den wind , z.; Beg'gariiness , s., armhoede, berooidheid , behoeftigheid,
schamelheid.
bear - the wind, voor den wind houden, afloopen, z.; fend
off -, houdt af voor, pas op voor (als een sloep komt op- Beg'gaa•iy , a., nietig , arm , armoedig , bedelaarsachtig ,
schatnel, behoeftig , schooiachtig, berooid, ontbloot, ellen
dagen), z.; - the miulehip.s, in 't voorschip, voor 't groot
- doings, laagheden, lage handelwijzen; - thi7ays,-dig;
spant, z.; run -- the wist, voor den wind lenzen, zeilen,
z.; sail - the wind, voor den wind afzeilen, z.; wind two geeueene , geringe din gen ; - clothes , vodden , gescheurde
points - the wind , op zes streken bij den wind zeilen , z. kleederet.
Beggarly , adv., zie Beggarly , a.
Before'-cited , a., vroeger aangehaald.
Beforehand, adv., vooruit, vooraf, vroeger, aanvanke- Beg'gar's--bullets) , s., eis., steenen ; the - began to fly),
men begon steepen te werpen.
lijk, in den begin; he is - with ene, hij is mij vooruit;
we are - in the world, wij hebben geluk in de wereld, Beg'gar* - lice, s., soort van klis.
Beggary , s., bedelarij , behoeftigheid, armoede ; luxury is
gaan vooruit, zijn voorspoedig.
the high wisp to - t , overdaad is de regte weg naar 't
Before'mentioned, a., vroeger gemeld, aangehaald.
gastbuis , overdaad baart armoede ; -, vol onkruid, (p.).
Before'time t , adv., eertijds , oudtijds , van oudsher.
Begged
, pp., gesmeekt , enz.
Befort'-une, V. t., te beurt vallen, ontmoeten, bejegenen.
Begging , ppr., smekende , enz.; - friars, bedelmonniken.
Befoul ', V. t., bevuilen, bemorsen.
Befriend', v. t., begunstigen, gunst bewijzen ; ondersteunen, Begging , s., 't bedelen, 't aalmoes vragen ; that copy poes
a -, niemand hecht waarde aan dat schrift, wil het hebben.
helpen, weldoen, als vriend behandelen; -. one's se(J, ei
-gen Begilt', a., verguld, n. J.
voordeel bellartigest.
Begin', V. t., t, . á., pret. began; pp. begun, beginnen, een
Befriended , pp., begunstigd, cssz.
Bcfriend 'ing, ppr., begunstigende, ens.
begin nemen ; - cat . begin hebben in, op, wen t - air sh ,
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op nieuw beginnen ; -, den eersten stap doen ; oorsprong

nemen; grondslag leggen.

Beginner, s., beginner, nieuweling, jeugdig praktizijn.
Beginning , ppr., beginnende, enz.
Beginning , s., eerste oorzaak , ooraprong , begin , begin-

sel, grond.

Begin'ningless i , a., zonder begin.
Begin'nynge t , s., beginsel , CH.
Begird', V. t., pret. begirt , begirded ;

pp. begirt , om
gorden; omringen, omgeven, omsluiten, insluiten; belegeren.
Begird'ed , begirt , pp., omgord , enz.
Begirding, ppr., omgordende, enz.
Begird'ge, V. t., benijden, misgunnen, (p.).
Beg'lerbeg, S., gouverneur (van een turksche provincie).
Begloont' 1 , V. t., duister maken • donker maken , verdon-

keren.

Begnaw', V. t., beknnabbelen, wegvreten, beknaauwen.
Bego' t , V. t., doen, verrigten, G$.
Begod' t , V. t., vergoden, ME.
Begone', ga weg ! pak je weg! scheer je weg ! -, a.,

versleten, (p.).
Begor'ed, a., met bloed bezoedeld.

ver
-welkt,

first -, de eerstgeborene ; God's only - son , de eeniggeborene Zoon Gods.
Begoud', pp., ache., begon.
Begrave' t, V. t., begraven, Ga.
Begrea*e', V. t., met vet, olie besmeren.
Begrime', V. t., bezoedelen, bemorsen (zdó, dat de natuurlijke kleur verloren gaat).
Begrimed , pp., verschrikkelijk beunorst.
Begrim'er , s., bezoedelaar • bemorser.
Begrudge', V. t., misgunnen.
Begrudged , pp., misgund.

Begot', begotten ,

pp.

van get; the

Begrudging, ppr., misgunnende.
Beguile', v. t., bedriegen, verleiden,

misleiden, om den
tuin leiden, verschalken, verstrikken, door list tot een
val , in een ongeval brengen.
Beguiled, pp., bedrogen, ene.; -, met bedrog bezwaard, SH.
Beguile'mnent, s., bedrieging, misleiding.
Beguiler, s., bedrieger, misleider.
Beguil'i,zg, ppr., a., bedriegend, enz.
Beguilt'y ) , V. t., misdadig maken.
Beguine', s., bagijn, sK.
Be'gum , be'gaum, s., prinses (Indiesch).
]Begun', pp., zie Begin.
Begunk', s., ache., bedrog, vergissing, streek, list.
Begunk', V. t., scho., bedriegen, misleiden.
E5egunk'it, pp., echo., misleid, vergist.
Behad'den, a., scho., verpligt, verbonden.
Behalf', s., gunst, voordeel, gemak, ondersteuning,

ver

behoeve; bijv. he speaks in - of his brother, hij-dectign;
spreekt ten behoeve , tot verdediging van zijn broeder ; -,
voor, he appears in - of his father, hij verschijnt voor
zijn vader.
Behappen -} , V. i., gebeuren aan , overkomen aan , sp.
Behappen, adv., misschien.
Behave' t, V. t., beteugelen, besturen, onderwerpen ; -, gedragen ; - one's self, zich gedragen ; -, v. i., gedragen.
Behaved, pp., gedragen, enz.
Behaving, ppr., gedragende, enz.
Behavior , s., gedrag , manier, houding ; be upon one's - t,
be upon one's good -, be put upon one's good -, in een betrekking zijn, die omzigtigheid, goede levenswijze, goed
gedrag, enz. vordert, om niet ontzet te worden (als van
r•egters).

-

Behead', V. t., onthoofden, 't hoofd afslaan, af houwen.
Beheaded , pp., onthoofd, enz.
Beheading, ppr., onthoofdend, enz.
Behead'ing, s., 't onthoofden, onthoofding.
Behel' t, V. t., pijnigen (als met de smarten der hel).
Beheld', pret., pp., van Behold.
Be'hen , ben , be'ken , s., soort van lavendel.
Behest' t , s., bevel, voorschrift, gebod, last, mandaat, CH.
Behight' t, V. t., pret. behot, beloven, vertrouwen, roe-

pen , benoemen, bevelen , inlichten , rekenen ; meenen, cii.

Behing, behint, prep., scho., achter.
Behind', prep., ode., achter , van achteren

, ten achteren,
achter den rug, over, onbetaald; stay -, achterblijven; he
left a stink - him, hij is er met stank afgekomen, schandel ij k vertrokken ; is there any thing yet -? is er nog iets
over , overgeslagen ? ontbreekt daaraan nog iets? moet nog
iets duidelijk gemaakt, betaald worden ? be - in arrears,
achterstallig zijn, 't oude niet afbetaald hebben; rail at
one - his back, iemand achter den rug belasteren; be - in
business, in zaken ten achteren zijn, verslappen , vertragen , zaken verwaarloozen.
Behind'hand, a., adv., achteruit, achterstallig, uitgeput;
-) , armoedig.
Behold , V. t., pret. beheld ;

pp. beholden , aanschouwen, beschouwen, bezien, bekijken, aandachtig zien, zien.
a., verpligt, door dankbaarheid verbonden , verschuldigd ; beschouwd.
Beholder , s., aanschouwer.
Beholding, ppr., aanschouwende, enz.; -, verpligt.
Behold' ing , s., verpligting , n. g.
Behold'ingness t, s.. verpligtende toestand.
Behon'ey, V. t., met honig zoet maken.
Behoof -1, s., behoefte; noodzakelijkheid; -, voordeel, winst.

Beholden, pp.,

Behoov'able, a., behoeftig, winstgevend.
Behoove', V. t., noodzakelijk zijn voor, geschikt

zijn voor;
geschikt, dienstig zijn voor; let him behave as it behooves,
dat hij zich gedrage, zooals het behoort; it behooves us
to look before we leap t, eer men springt, moet men wel
zien of de stok lang genoeg is ; men moet bezinnen , voor
dat men begint.
Behoove'ful , a., noodzakelijk, nuttig, winstgevend, voor
g.

Behoove'fully t , adv., zie Behooveful.
Behoove'ly, a., winstgevend, G$.
Behot t• , zie Behight , 1 , v. t.
Behove', zie Behoove.
Behove'ly t, a., winstgevend, ss.
Behowl' t , v. i., huilen tegen, si-i.
Beige-serge, s., bonte sergie, sergie (in

-delh

ruwen staat, zooals zij gedragen wordt door werkvrouwen, die er rokken
en sloven van maken).
Beik , scho., zie Beek.
Bell , v. i., scho., etteren, zweren,
Beil, beild, biel, s., scho., schuilplaats, hut, huis.
Beil'ing , s., scho., buil , zweer , gezwel.
Bein, a., scho., behagelijk, gemoedelijk; gemakkelijk, rijk,
in goede omstandigheden.
Being , ppr., van Be.
Be'sng , s., 't bestaan, 't zijn; wezen; schepsel ; -, verblijf,
logement, (p.).
Beinge', V. z., scho., kruipen , onderdanig zijn.
Being• place t , s., bestaan, sP.
Be it so , onderstel , dat het zoo is; laat het zoo zijn.
Bej ade t • V. t., v ermoeijen , M.
Bea ape' t , V. t., bespotten , misleiden , G$., CH., six.
Bete#'uit , v. t., in 't jestutisme inwijden , a.

BEK.

BEL.

Bek t • zie Beckon, V. t.
Hekins ', adv., zie Because, (p.).
Bekiss' t- • v. t., kussen , groeten , B. J.
Beknave' t , V. t., schurk noemen, P.
Beknow' , V. t., erkennen , cH.; bij GR . Bekiaotve.
Belabor , V. t., kloppen , beuken , slaan , afrossen , DR,;
- one's bones , iemand ferm afrossen.
Belace', V. t., met een touw vast maken , slaan , geeselen;
niet kant , galon beleggen , omboorden.

Be'lial , a., nietswaardig , snood.
Heli'bel , V. t., schandschriften verspreiden , FR.
Belle', v. t., beliegen; -, niet overeenkomen; bijv. his looks his words , zijn blikken komen niet overeen niet zijn woorden ; bedriegen , vervalschen , naipen ; valsch voorstellen;
lasteren , logenstraffen; met leugens vol maken, sn.
Belied , pp., belogen, enz.
Belief ', s., voorstelling (op grond van bewijs) , - j , geloof;
godsdienst ; overtuiging ; belijdenis ; vertrouwen ; that is
a thing past all -, dat is een ongeloofelijke zaak.
BelIev'abie, a., gelooflijk , geloof baar , geloofwaardig.
Believe', V. t., V. i., ,gelooven, overtuigd zijn , geloof slaan,
vertrouwen ; - l , op den mouw spelden ; make one -, that

Belac'ed, a., met

kant versierd,

BT.

Bela-poll t, s., vriendelijke ontvangst, sp.; bij cx. Bialc;coil.
Belafte', a., verlaten, gebleven, GR.
Belain' t, V. t., slaan, kloppen.
Bel 'amour t, s., geliefde , minnaar , minnares , sr.
Bel'ainy t , goede vriend, cx., sr.
Belate' i^, V. t., ophouden , laat maken ; - one for a trifle,
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Belated 1 , a., laat, achterlijk, laat opgehouden , verlaat, M.
Helat'ednees , s., 't te laat zijn , 't verlaten , M.

the moon is made of green cheese i- , iemand wijs maken,
dat wit zwart is ; -, denken, onderstellen.
Bellev'ed , pp., geloofd , enz.; it is hardly to be -, het is
naauw elijks te gelooven.
Believer , s., geloovige ; geloof gever ; geloofsgenoot ; -,
belijder van de christelijke godsdienst (in beperkten zin).

Belave' j- , v. t., wasschen.

Believing ,

om een beuzeling iemand ophouden.

Belaw'give -{•, v. t., dc wet geven aan , M.
Belay', v. t., blokkeren , in hinderlaag plaatsen ; versieren,
omringen , bedekken ; -, vastmaken (door een touw om een
sjorhout, enz. te leggen) , z.; beleggen, naaijen , z.; vastsjorren, z.
Belay', s., bindsel, kruising, naaijing, z.

ppr., geloovende , enz.
Believ'ingly , adv., niet geloof, niet vertrouwen.
Belike ', adv., waarschijnlijk, welligt, misschien, mogelijk.

Belike'ly -(,

adv., zie Be like, HL.

Belime' t, V. t., belijmen 5 HL.
Belittle f, v. t., kleiner maken ; verlangen (Amerika).
relive' t, adv., spoedig , vlug , SO.; -t, 's avonds.
Belayed , yip., geblokkeerd , enz.; -, bedekt , sp.
Bell , s., klok , schel , bel ; kelk (van een bloem) ; he bears
Belaying , ppr., blokkerende , enz.; pin , sjorhout tegen
alway the -t , hij is altijd haantje de voorste, hij is overal
boord , z.; -cleats , klampen tot belegging van touwwerk.
bij ; shake the bells , alarm slaan, luiden , sir.; ring the -, de
Belch , v. t., V. i., rispen , oprispen, boeren , opboeren ,
klok luiden , aanschellen , aan de schel trekken , bellen ;
wind uit den maag werpen ; - out blasphemies, godslastering, ringing of bells, klokkengelui; chine of bells, klokringen uitbraken.
kenspel ; passing -, doodklok ; bear away the -, den prijs,
Belch , s., boer, oprisping ; -), bier (alle soorten), (p.).
de overwinning behalen , to curse by -, book and candle
Belched , pp., gerispt, enz.
de banvloek aflezen in de engelsche taal onder klokkengeBelcher) , s., gele zijden zakdoek (niet wit en zwart) ; the
lui en met toortslicht ; strike the -, glazen slaan , z.;
kiddy flashes his Belcher ) , de jongeling draagt een zijden
- rope , klokkentouw , z.; - t tros , klokkenarm , z.
zakdoek om den hals.
Hell', v. i., in de gedaante van (bloem) kelken groeijen ;
Belch'Ing , ppr., rispende , enz.
schreeuwen (als de herten).
Be1'ching , s., oprisping.
Bell'-bit , s., soort van paardegebit.
Held , a., scho., kaal , kaalhoofdig.
Hell'.-elapper , s., klokklepel
Beldam, s., grootje, besje; -, oude vrouw, moedertje, sx.; Bell' -vrank , s., kruk van een klok (ijzer met een elleboog,
-, heks, feeks, DR.
waardoor iets op en neer gaat).
Bel'der , v. t., bulderen , razen, (p.).
Bell'.fashioned, a., belvormig.
Bel'derer, s., bulderaar, razer, (p.).
Bell'-flower , s., klokkenbloem , nareisbloem.
Bel'dyng t , s., gebouw.
Bell'•founder, s., klokkengieter.
Bele, s., slecht gedrag, (p.).
Be11'•found'ery , bell'.found'ry , s., klokkengieterij ,
Beleaguer , v. t., omsingelen , blokkeren , belegeren , om Hell '.glass , s., glazen klok , stulp (voor bloemen).
-ringe, Bell'man t , s., nachtwacht, klapperman ; vlagvoerder, bel
rondom bezetten.
Beleaguered , pp., belegerd.
-hamel.
Beleaguerer , s., belegeraar.
Bel1 "metal , s., klokspijs ; klokkenmetaal.
Beleaguering, ppr., belegerende , enz.
Bell'•inosk , s., zie 4beltnoslc.
Beleave' 1 , v. t., verlaten.
Beil'.mouth , s., spreektrompet.
Bele-c't ured , a., herlezen , veel gelezen.
Welf -pear , s., soort van lange tafelpeer.
Belee', V. t., te lijwaarts plaatsen , sn.; -, schuilen , be- Bell'•pepper , s., soort van afrikaansche peper.
schutten , Sn.
Bell "pull , s., schelkoord , klokkentouw.
Belem'nite, s., zie Thunder-bolt.
Bell '.ringer , s., klokkenluider.
Belep'er , V. t., melaatsch maken, met melaatschheid be- Bell'-shaped , a., klokvormig , kelkvormig (van bloemen).
smetten.
Bell '-weTHer, s., hamel ; schaap, ram met een schel;
Beleved' 1, pp., verlaten , CR.
- ) , belhamel , aanvoerder van een hoop gemeen.
Beleyn t , pp., belegerd , GR.
Bell'-wort , s., soort van plant (urularia).
Helfry', bel'frey , bell'fry , s., wachttoren, blokhuis , Heila - donna , s., vergiftigde nachtschaduw (soort van
klokkentoren ; -, loods , schuur , (p.).
atropa).
Welgard' 1, s., zachte blik, minnelijke blik, so.
Bella.don'na.lily , c., helladonnalelie.
Bel'gicism , s., nederduitsche spreekwij s.
Bellar'mfn ) , s., groot wijnglas, bokaal , volle beker;
Be'lial , s., onvoordeeligheid, snoodheid ; booze geest , SI.;
he disputes with -) , hij drinkt met Maten (bekers, boka-ons of -, snoode menschen.
len, eltc,),
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Belle , s., vrolijke , jonge dame ; -) , buitengewoon schoone
en bewonderde dame.
BeII'ed , C. met schellen omhangen.
Belles-let'tres , s., mv., fraaije letteren.
Bell'Ibone + , s., voortreffelijk schoone en goede vrouw;
mooije meid, sp.
Bel'lled , pp., a., opgezwollen.
Beltif'erous f , krijgbrengend.
Bellij`'erate , V. i., oorlog voeren.
Belligerent , a., oorlogvoerend, krijgvoerend.
Belligerent , s., krijgvoerende natie , staat.
Bellig'erous , a., zie Belligerent.
Bell'ing', s., 't schreeuwen van een hert in den bronstijd
(paartijd).
Belting, a., als een kelk groeijende.
Bellip'otent , a. magtig in krijg.
Bel'litude t- , s,, schoonheid.
Bellique' f- , a., zie Warlike.
Bell'less , a., zonder schel , sclielloos , Sc.
Bel'lon , s., soort van kolijk.
Bello'na , s., godin van den krijg.
Bellow , V. i., bulken, loeijen (van vee) ; -, luiden , kreet
aanheffen , brullen ; -, loeijen , huilen , , briiischen (van de
zee).
Bellow , s., schelle kreet, gebrul.
Bel'lower , s., bulker , bruller ; - ) , stads omroeper.
Mel'Iowing , yip., a., bulkend , enz.
Bel 'lowing , 3., gebulk, geloei, gebrul.
Bellows , s., mv., blaasbalg; blaasbalgen; a pair of -, een
blaasbalg ; - blower, blaasbalg-trapper; -), long.
Bel'lowser ) , s., levenslange transportatie.
Bellows-flsh , s., blazende visch.
Bell'-the--eat , V. t., twisten , vechten (met iemand , die ster
-keris).
Bel'luine , a., beestachtig, beestig.
Beil'waver,, V. i., scho., ronddwalen, dolen.
Bel'Iy , s., buik ; pens (van een koe) ; holte - (van iets) ;
for-, dikbuik ; - , baarmoeder ; vleeschelijke lust ; - of
a sail, buik van een zeil, z.; - of a compass timher, bolle
zijde, kant van een krommer, z.; - piece, krom stuk hout,
z.; he got his - full of it, hij kreeg daarvan den buik vol;
hij had daarvan genoeg; his eyes are greater than his --I ),
zijn oogen zijn grooter dan zijn buik ; hij meent, dat er
niet genoeg voor hem is ; they are given to their -, zij
zijn op lekker eten gesteld ; an hungry - has no ears t, honger is een scherp zwaard; a - full is a - full 1, men kan
niet meer eten , dan men bergen kan ; liet is 'tzelfde wat
men eet, als men maar verzadigd is; what is got over the
devil's back, is spent under the - f , zoo gewonnen, zoo
geronnen , wat met spelen gewonnen is , wordt met dobbelen verloren; woman with a great -, vrouw, die bezwangerd is , zwangere vrouw ; she has had no less than twelve
great bellies , zij is niet minder dan twaalf maal zwanger
geweest; zij heeft twaalf maal gekraamd.
mel'ly , v. i., uitzetten , dik worden , buik krijgen ; -, opgeblazen loopen ; -, v. t., vullen , uitzetten , sx.
Bel'Iy-a-ehe , bel"'ly-ake) , s., buikpijn, kolijk.
Belly-a-ehe-bush , bel'ly-arhe-weed, soort van plant,
die een geneesmiddel tegen buikpijn oplevert (jatropha).
Bel by-band , s., buikriem (van een paard).
Belly-bound , a., hardlijvig.
Belhy-cheat , s., voorschoot, (p.).
Belly-cheer t , goede sier , goed onthaal , cH.
Belly-flaught , acv., scho., haastig.
Bel'1y-fretting, s., velafschaving door den buikriem (van
een paard) ; buikpijn bij paarden.

Belly-rrlend , a., tafelvriend , tafelschuimer , klaplooper.
Belly-god , s., gulzigaard ; lekkereter , lekkerbek , smul

-pa.
Belly-pinched , a., door honger genepen.
Belly-plea ) , s., verdediging , uitvlugt (wegens zwanger-

schap) , r.
Belly-roll , s., rolhout (landbouw).
Bel'Iy-slave , s., iemand , the slaaf van zijn buik is , lek

-kerb.
Bel'ly-tlinber ), s., voedsel, PR.; se.
Belly-worin , s., darmwurm, buikwurm , JOHN.
Bel'Iy-full () , s., 't genoegzame (om zich te verzadigen) ,
't buikvolle , JOHN ; -) , ferm pak slaag ; - ), zwangere

vrouw.
Bellying , ppr., a., zwellende , enz.
Belo-ek', v. t., vast maken, sluiten,, sx.
Beloke 1, vastgemaakt, gesloten, na.
Bel'oinancy , s., wigchelarij met pijlen.
Bel'one, s., naaldvisch.
Belong', v. i., toebehooren , toekomen , betreffen , aangaan,

verbonden zijn met , aan ; betrekking hebben ; - (, vaste
woonplaats , domicilie hebben ; geboren zijn , inboorling zijn.
Belonging, ppr., toebehoorende, enz.
Belonging t, s., begaafdheid, sH.
BeIove', v. t., beminnen.
Belov'ed, pp., a., bemind, geliefd, dierbaar.
Below', adv., prep., onder, beneden; minder, geringer (in
rang, enz.; omlaag (van de aarde) ; beneden (in den zin
van gemeen , laag) ; - stairs , onder , gelijkvloers.
Belowt t, V. t., schelden; -§, den mantel uitvegen, smadelijk bejegenen (met woorden).
Bel'stre t, s., grootvader , voorouder.
Bel'sire , a., groot, dik, (p.).
Bel'swagger , s., losbol ; voorvechter ; hoerewaard , DR.
Belt , s., gordel , band , riem , draagband ; -, doorvaart;
Great -, groote Belt ; Lesser -, kleine Belt ; sword -, degenriem ; shoulder -, schouderriem ; waist -, buikriem;
- maker , gordelmaker ; - t, bijl.
Belt , v. t., omgorden; -, 't kruis en den staart van schapen scheren , ( p.).
Belt , pp., gebouwd , (p.).
Belt'ane , Belt'lne , s., scho., meifeest (derde Meidag).
Bel'tane-fire , s., scho., Meivuur (even als bij ons 't
paaschvuur).
Belted , a., gordeldragend.
Bel'ter , s., hoer , (p.).
Beluga , s., visch , the tot de walvischsoort behoort.
Bel'vedere , s., paviljoen op den top van een gebouw ; aan
-geld
hoogte in een tuin.
Belye', zie Belie.
Belym'rned , a., verminkt , sa.
Be'ma t, s., kansel.
Beraad' 1, V. t., dol maken, sir.
Beman'gle 9 , v. t., van een scheuren , havenen , schen
-den
, BT.; - t, verminken.
Bemask', v. t., maskeren , verbergen.
Bemaze' ::, v. t., zie Bewilder.
Bemete' t, v. t., meten , sH.
Beinin'gle , v. t., mengen , vermengen.
Bemire', V. t., in den modder slepen , bemodderen.
Beinist', v. t., in damp hullen.
Bemoan', v. t., beklagen , betreuren , bewenen , bej amnaeren , leedwezen te kennen geven.
Bemoan'able t, a., betreurbaar , heklaagbaar.
Bemoaned, pp., beklaagd, enz.
Bemoan'er , s., beklager.

BEM.
Beinoan 'ing,

ppr., beklagende, enz .

Bemo-ek' , V. t., met spotternij bejegeneri.
Bemo -i k', V. i., lagchen over, belagchen.
Bemoii' t, V. t., zie Bemire, sir.
Bemoist'en, V. t., bevochtigen, nat maken.

moiisterachtig maken , sir.
Bemourn' , V. t., bewenen , betreuren.
'ed , a., droomend, peinzend , P.
Ben t , i. p. v. -ore , Beera en Be.
Ben) , s., dwaas.

Bemon'ster t , V. t.,
Beinu -s

Ben, ben'.nut , s. lavendelnoot.
Be'nar) , a., beter.
Bench , s., bank; regtbank, regterstoel ; geregtshof, DR.;

-, seliaafbank;-i , leeglooper , kroeglooper; -, zitting in
den stuurstoel van een sloep, z.; - reel, garenwinder, z.
Bench , V. t., V. i., van banken voorzien , op een bank plaatsen; -, op een regterstoel zitten, sx.
Bench'•war'rant, s., regterlijk bevel tot gevangenneming, r.
Bench'er, s., regtsgeleerde van den eersten rang, oudst

BEN.
f Bend y,
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s., 't in een aantal deden gescheiden veld (wa-

' penkunde).
Bene ) , a., goed.

Beneap'ed, a., beklemd; the ship is -, 't schip is beklemd,
(er is geen water genoeg voor 't schip om vlot te gera-

ken) , z.
BeneaTli', prep., adv., onder , beneden , omlaag, ongeschikt,
onwaardig , beneden (in rang , enz.).
Bene bow'se) , S., goed bier ; - ,j, , goede drank.
Bene -rove') , goede vent.
Ue'ne dark 'mans , interj., goeden nacht!
SE3en'edt-et , ben'edi ck , s., jong gehuwd man

, sir.

Ben'edi-et -S- , a., zacht en heilzaam.
Benedictine, a., benediktijnsch.
' Uenedict'iue-s-, black'-friars, s., me., Benediktijner-mon' eiken.
Benedi-ct'ion , s., zegening, zegen, gebed, dank, dankbaarheid.

Beiiedi-et'ive 1 , a., zegenend, zegen gevend.
lid van een advokatenvereeniging; president van een ver- ; beiaefac'tion, s., weldaad, gunstbewijs.

eeniging; -, regter, sx.; -1, kroeglooper, leeglooper.
Bend , V. t., V. i., buigen , krommen , spannen, rigten ; inspannen; in orde brengen; neigen, overhellen; onderwerpen ; onderdanig maken; - the brow, fronsen ; - forward ,
voorover buigen; - back, terug, achterover buigen; terug -

wijken, terugdeinzen; -, loop nemen (van rivieren) ; - ore's
self to a thing, zijn zinnen op iets zetten; - all one's
wit to, about, al zijn verstand ten koste leggen aan; one's spite against , zich verbitteren over ; - off, afhou den, z.; - the cable, 't zwaar touw op 't anker steken, z.;
- the cable to the anchor, den kabel aan den ankerring
vast •maken, z.; - the sails to yard, razeil aanslaan, z.;
- off the lead-line to the lead , 't oog van de loodlijn
steken door 't oog van den strop, waarmee 't dieplood is
gestropt, z.; - the sails, de zeilen aanslaan; -, krom zijn;
krommen ; vooruitspringen , overhellen ; besluiten ; zich
buigen; onderwerpen; - the fist, de vuist ballen; planks,
planken krom branden.
Bend, V. t., Scho., kroeg loopen, zuipen .
Bend , s., bogt, kromte, buiging; streep (in een wapenschild) ; -, dwarssclieepsche doorsnede van een schip, spant,
knoop, ankersteek, barghout, z.; carrick -, platte knoop, z.;
common -, sheet -, schootsteek , naaijiug van den schoot aan
den schoothoorn, z.; fisherman -, visscherssteek, visschersknoop, z.; granny -, oudewijvenknoop, grootjesknoop, z.;
hawser -, turksche knoop, hiding steek, z.; midship9 -, flat -,
groot spant, z.; - of moulds, voltallig stel mallen voor een
schip, z.; - of aeablc clinch, aznkerb , ndsel, z.; - coal, hovenste kolenlaag; bends, s., onv., stukken zoolleer.
Bend, s., scho., teug, dronk.
Bend 1 , s., troep, Si., (p.); -, blaauw leder, (p.).
Bend'.with, s., w,lde wijnrank, meelboom.
Iaend' - able, a., buigbaar, buigzaam.
Bend'ed, pp., a., gelho en, enz.
Bender ), inter)., zeker, dat kun je begrijpen ; will you do
it ? wilt gij het doen ° ?Ies, I'll do it -), ik zal het doen,
dat kun je zeker begrippen (ill. door achtervoeging van
lender geeft men juist 't tegenovergestelde te kennen van
'tgeen men zegt).
Bending, ppr., buigende, enz., - strakes, seliaarstokken,
z.; - of a wastt, st ho van een eiast, steng, Z.; - of a
lull, helling van een heuvel.
Betrd'let, s., streepje (in een wapenschild).
ISeiids , s., ;nv., barghouten, z.; great -, doelen van een
schip, die vau elkander verschillen, z.; - of the principel
il;nbers, omtrekken van de spariten van o • rigtirg„

; Beuerae 'for , s., weldoener, gunstbewijzer, beschermheer.
i Uenefa e'tress , s., weldoenster, gunstbewijsster , bescherm -

ster.
^ Bene reak'ers, s., me., makers van valsehe wissels.
; Bene feak'ers of gybes, s., rev., makers van valsche

passen.
weldaad, voordeel, vriendelijkheid; -, geestelijk ambt , kerkelijke bediening onder een bisschop.

Ben'elice ^^

Beneficed , a., met een geestelijk ambt begiftigd.
Ben'eliceless t, a., zonder geestelijk ambt.
Benericence, s., weldadigheid, n;ildheid.
Benec'icent, a., weldadig, milddadig, weldoend,

goed-

doend, mild.
Bener'teently , adv., zie Beneficent.
Bene6'cial , a., weldoend, voordeelig, nuttig, winstgevend , behulpzaam.
Beneficial 1 , s., zie Benefice, si.
Beneti'ciii'y , adv., zie Beneficial.
BBeneti'cialness, s., nuttigheid, voordeeligheid.
Be1e$i'cinry, s., iemand, die een weldaad ontvangt, pensioentrekker, bezoldigde, begiftigde.
Bcaief'ciency, s., weldaad.
Heneii'cient , a., goeddoend , weldoend.
Ben'etit, s., weldaad, nut, voordeel, tooneelvoorstelling
(ten behoeve van cru akteur, aktrice, enz.), gunst.
Lie's 'cat , r. t., v. i., goed doen, nut stichten , voordeel aan l> 'engen, vooruitgaciat (in gezondheid, voorspoed) ; voordeel

behalen; verbetering aanbrengen.
S5en'etitted, pp., bevoordeeld, enz.; - ticket ira a lotery
loterijbriefje, waarop een prijs is gevallen.
Ben'etiting, ppr., hevoordeelende, enz.
flenne'gro i-, v. t., buitengewoon zwart. aries,en.

tienernee' i , v. t., noenen; beloven; gever.
1]ei,eine' t, v. t.,wegnemen, 17eroovveri, on.
Bcwnen p'ne (, v. I., noe m en, SF.
Ueriempt '( , a., bepaald, heperkt; - i-, genoemd, sr.
Bcneplac'it -ure, s., wil, keus.
Be'neship'ly ) , adv., zie Worshipfully.
mtenet' , V. t., in een net vaargen.
Beenev'elence, s., goedwilligheid, goedhartigheid , geneei lie ii. gunstbewijzinw, weldjadiglitre , liefde, teederlieiel,
toegenegenheid, grootmoedi ireid, goedheid.
Bcnev'oient, a., gocthvillig, goedhartig, weldadig, heide
eijk, teeder, toogenegeii, grootmoe dig, goed.
I5encv'oientness t , s., zie lleiievolenee.
- C., vrieLdeliji,, lief, ave1dad g.
I H , +c^'oious{-,
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Benevolently, adv., zie Benevolent , a.
Bengalnlight, s., bengaalsch vuurwerk.
Bengal nstripes , s., katoenen stof met gekleurde streepen.
Bengalee', s., bengaleesch.
Benight', V. t., in duisternis hullen ; iemand door den

nacht laten overvallen ; in onwetendheid houden , dom
houden.
a., in duisternis gehuld , enz.; he is -, hij
is door den nacht overvallen.
Benign', a., gunstig, goedertieren, zacht, mild, genadig,
vrijzinnig , grootmoedig , vriendelijk.
Benignant, a., vriendelijk, genadig , gunstig.
Benignity, s., goedheid, zachtheid, vriendelijkheid, bevalligheid , weldadigheid , heilzaamheid.
Benighted, pp.,

Benignly, adv , zie Benign.
Benish') , a., dwaas.
Benton , s., zegening , zegen (bijna -F).
Ben',jamin , s., benzoin, zie Benzoin (ficus benjamina).
Ben.3oltram, s., bruin brood in melk geweekt (landbou-

wers orbijt).
Ben'most, adv., scho., binnenst.
Bennet , s., nagelkruid.
Ben'net-fish , s., afrikaansche visch van twee voet lengte.
Ben'nI-won, S., scho., zie Benison, s.
Be'north, adv., scho., noordwaarts.
Ben'se , s., koestal , (p).
Ben'sel , V. t., echo., kloppen.
Ben'sel, s., scho., slag, geweld.
Ben'st1, V. t., kloppen , dorschen , ( p.).
Ben't , i. p. v. Be not.
Bent , pp., a., van Bend, v. t., V. i.
Bent • s., buiging , bogt, vouw ; neiging ; - I , helling, DR.;

BER.
Bepur'ple , V. t., purperkleurig verwen.
BequeaTH', V. t., vermaken (bij uitersten

wil) ; overleveren, nalaten (aan de nakomelingschap); bijv. - a family
een
familietwist
nalaten,
achterlaten.
quarrel,
Bequeapll'ed, pp., vermaakt, enz.
BequeaTS'er, s., erflater, vermaker, nalater.
BequeaF1I'ing, ppr., vermakende, ene.
BequeaTTI'inent , S., zie Bequest.
Bequest', s., erfdeel , legaat, nalatenschap.
Bequote', V. t., menigvuldig aanhalen.
Berain' t, V. i., regenen op, CH.; beregenen.
Berate', v. t., bekijven, beknorren, doorhalen, hekelen.
Berat'tie , V. t., geratel maken , geraas maken , sH.
Beray' t , V. t., bevuilen , bezoedelen , besmetten.
Bere , s., echo., soort van gerst.
Bere t , V. t., leven maken ; dragen ; voortbrengen ; beschuldigen.
Bere t , s., leven , geraas ; baar (voor dooden) ; -, peuliw , ex.

Bereave', V. t., pret. bereaved, bereft; pp. bereaved ,
bereft , berooven , ontblooten ; (m. 't v. of voor 't wegge-

nomene) ; -, wegnemen van, sx.

Bereaved , pp., a., beroofd, ontbloot.
Bereavement, s., berooving; -, verlies; bijv.

my - at the

death of my friend was very rgreat, mijn verlies was zeer
groot door den dood van mijn vriend.
Bereav'er , s., beroov er.
Bereaving, ppr., beroovende, ene.
Bereft', zie Bereave , v. t.
Bergt, s., zie Bury; burgt; stad., die afgevaardigden zendt
eiaar 't parlement ; kasteel.
Bergamot , s., bergamot (peersoort) ; -, bergamotolie ; tree, bergamotboom; -, bergamotsnuif; -, grof tapijtwerk.
he has got the - of your bow t , hij heeft uw plan ont- Berg'ander , s., soort van eend.
dekt, hij weet waarheen gij wilt.
Berg'eret t, s., zang, C3í.
Bent, bent'.grass , soort van bes ; verdroogde grasscheut. Berg'inaster, s., baljuw, opperregter (van de mijnwerkers
in Derbyshire).
Bent, s., scho., zie Bent, bent-grass. -, open, vlak veld;
take the -, ontsnappen, in de vrije lucht komen; -, heide; Berg'mote, s., regtbank, die de geschillen van de mijnwerkers in Derbyshire beslist (NB. Zij vergadert op een
--, schoorsteen , ( p.).
heuvel en wordt daarom wel berygereyt genoemd).
Ben'tin-ek•shroutds, s., me., kruiszwichtings, z.
Bent'ing•time , s., grastijd voor de duiven (wanneer de Berhyme, v. t., berijmen (in verachtelijken zin), rijmelen, sx.
Ber'ith , s., soort van zeepbal om vlekken uit te maken.
boonen nog niet rijp zijn).
Ben'ty , a., seks., Heideachtig.
Ber'lin, s., soort van rijtuig, berline.
Benumb', v. t., verdooven, gevoelloos maken; -, verstijven, Berlin blue, s., berlijnsch blaauw.
verkleumen (van koude).
Berlu-e'cío , s., soort van kleinen vogel.
Benuiub'ed, pp., verdoofd, enz.
Berme , s., strook gronds van 3-5 voet breedte tussehen
de wallen en gracht van een vesting; -, - bank, voetpad
Benuvnb'edness , s., verdooving , gevoelloosheid; -, verstij ving, verkleuming (van koude).
(aan den overkant van een jaagpad).
Benumbing , ppr., verdoovende , enz.
Ber'inudas ) t, s., wijkplaats voor megschen, die gearBenuinb'ment , s., 't verdooven, 't gevoelloos maken; -, 't
resteerd moeten worden, B. J.
verstijven , 't verkleumen (van koude).
Ber'na ele , S., zie Barnacle.
Benvenue', s., drinkgeld, dat een zetter aan zijn mede
Ber'nardlne, a., 'tgeen tot de orde of den St. Bernard bezetterij bij zijn aankomst nioet geven-arbeidsop hoort.
Ber'nardine-s-, s., mv., Beruardijnermonniken.
(NB. lIet drinkgeld is vijf en zeventig cents).
Beny) , s., kamizool , vest.
Bermes i- , s., schuren , PY.
Ben'z©in, s., welriekende gomsoort (Sumatra) (laurus benzoin). Bernet , s., brandstichting , r.
Repaint' , v. t., beschilderen , verwen , sH.
Berob' I'- , v. t., berooven , Sr.
Bepale' t , V. l., bleek maken , cw.
Berried , a., van beziën voorzien.
Bepinch', V. t,., beknijpen ; met knepen afteekenen.
Berry , s., bes ; -, i. p. v. Barrow ; bay -, laurierbes ; black
Bepincb'ed , pp., beknepen.
-, bramble -, braambezie ; elder -, vlierbezie ; coffee -, kofBepincht', pp., zie Bepinched.
fijboon; juniper -, jeneverbezie; ivy -, eiloofbezie; rasp -,
Beplait'ed, a., geplooid.
framboos ; straw -, aardbezie ; -, ( p.) , goose -, kruisbezie.
Beplume', V. t., niet vederen versieren.
Ber'ry , P. i., beziën , bessen dragen , voortbrengen.
Bepo`e'der, v. t., bepoederen, poederen.
Ber'ry bearing, a., bessen voortbrengend.
Beprai*e', v. t., buitengewoon prijzen.
Ber'ry•formed, a., besvormig.
Bepu ek'ered , a., neet' kreuken gemaakt.
Ber'sekars , s., scho., env., kampvechters.
Bepute'ed, a,, gesnoefd, gepocht, opgeblazen.
Ber'stan , s., overdekte nsarkt.
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fart , v. i., uitwasemen , zweeten , (p.).
Her the prys T , V. i., den prijs behalen , rv.
Berth, s., ligplaats (voor een schip); officiers en adelborsten vertrek (aan boord van een schip) ; slaapplaats (aan
boord van een schip) , kajuit ; plaats voor de hangnat ;
-, betrekking.
Ber'tram , s., soort van muurkruid (plant).
Beryl , s., beril (edelgesteente).
Ber'ylline , a., berilachtig ; licht , blaauwachtig groen,
Besaint' 1- , V. t., heilig maken.
Besayle', s., overgrootvader.
Bes -eat'ter j , V. t., verspreiden , spreiden over , sp.
Beschade t , V. t., beschaduwen , GR.
Bescorn' t , V. t., verachten, verachtelijk behandelen, bespotten , cii.
Bes eorn 'ed , pp., veracht , cx.
Bes eratch' t , bekrabben, cii.
Bes -erawe, V. t., slecht schrijven, krabbelen; prulschriften

maken.
Besereen, V. t., beschutten, bedekken, iii.
Bes -ereen'ed , pp., beschut , enz.
Bes -erib'b1e , V. t., bekrabbelen , slecht schrijven ; prul
-schriften
maken ; bekrassen , M.
Bes -rum'ber 1 , V. t., zie Encumber, B. J.
Besee' t , V. t., zien , oppassen , W.
Beseech', v. t., pret., pp . besought
Beseech', S., verzoek.

, verzoeken, smeken.

Beseech'er , s., verzoeker.
Beseeching , ppr., verzoekende , enz.
Beseechingly, adv., verzoekenderwijs, smekenderwijs.
Leseek' f, v. t., zie Beseech, cii., (p.).
Beseem', V. i., passen , betamen , voegen, oorbaar zijn;

keseerne j^ pY.
Beseein'ing, pp., a., betamend, enz.; betamelijk, voegelijk,
oorbaar , voegzaam.
Beseem'l.ng , s., betamelijkheid, voegzaamheid.
Beseem'ingness, s., betamelijkheid, voegzaamheid.
Beseem'1y , a., betamelijk , voegelijk , oorbaar , voegzaam.
Beseen' t , a., geschikt gemaakt , sa.
Beseg'it t , zie Besieged , cii.
Beset', V. t., pret., pp. beset , bezetten , omsingelen, opsluiten , omringen , dringen (van alle kanten) ; insluiten;
omheinen ; belegeren ; opdringen ; in verlegenheid brengen,
belemmeren , plagen, kwellen; op een verkeerden weg brengen , misleiden.
Beset, a., omringd, geplaagd, gekweld, aangerand; hard-,
zeer verlegen; a heel hard - with, nails, hiel van een
schoen , die met spijkers ligt is beslagen.
Besetting , ppr., bezettende, enz.
Besetting, a., dringend.
Besharp', V. t., spoed maken , (p.).
Beshet' ) v. t., opsluiten.
Beshine' i , V. t., beschijnen.
Beshite' i , v. t., beschijten, bekakken; - one's self) , zich
zelf benadeelen , in 't naauw brengen.
I3eshitten , beshit) • a., bescheten , bekakt.
Beshrew' i-, v. t., vervloeken, een vloek toeduwen, kwaad
wenschen; -:_, kwaad doen te beurt vallen, 5H.

a., zie Shrouded.
v. t., opsluiten, cii.

Beshroud'ed,
Beshut' 1,

Beside', beside-s.', prep., adv., naast , nevens , benevens ,
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Besid'ery , s., soort van peer , JOHN.

Besiege , v. t., belegeren; omsingelen; insluiten; blokkeren;

omringen.
Besieged , pp., a., belegerd , enz.
Besiege'rnent, s., belegering, omsingeling, insluiting, blok
-kering;'t
belegeren, enz.
Besieger , s., belegeraar.
Besieging , ppr., belegerende , enz.
Besiek'ing , a., belegerend , omsingelend, insluitend.
Besieg'ingly,, adv., zie Besieging, a.
Besi'schipe j , s., bezig heid , GR.
Besis'tah , s., zie Herstar;.
Besit' 1- , V. t., passen , voegen , se.
Beslave' ) , r. t., onderwerpen , in slavernij brengen.
Beslav'er, v. t., met kwijl bezoedelen, vuil maken.
Beslav'ered , pp., zie Beslaver.
Beslav'ering , ppr., zie Beslaver.
Besliine' i-, V. t., besmeren, bevuilen, bemorsen.

Beslob'ber t , v. t., zie Beslubber.
Beslob'bering, ppr., zie Beslubberiii , ppr.

Beslom'ered , pp., vuil gemaakt.
Beslur'ry, v. t., bevuilen, smerig maken, as. D.
Beslub 'ber ), V. t., bekwijlen ; niet kwijl bemorsen.
Beslub'bering, ppr., bekwijlende.

Besmear', v. t., besmeren, bemorsen, vuil maken.
Besmeared , pp., besmeerd , enz.
Besmear'er , s., bemorsen.
Besmearing, ppr., besmerende, enz.
Besmirch , V. t., besmeren, bemorsen, kleur benemen, sx.;
besrnirche 1 , Pr.

, V. t., met rook bezoedelen , rooken (vara
vleesah , enz.) ; berooven.
Besrnok'ed , pp., berookt , enz.
Besinut', V. t., vuil maken (met roet, enz.).
Besinut'ted , pp., vuil gemaakt.
Besnow' :: , v. t., als met sneeuw bestrooijen.
Besnow'ed , pp., a., met sneeuw , witte bloesems besprenBesinoke'

keld.

Besnuff ', v. t., met snuif bemorsen.

Besnuf'ed, pp., met snuif bemorst, yG.

Be

'som ,

s.,

bezem.

Be' -s- oin , V. t., vegen (met een bezem).
Be' -s - oiner, s. , veger.
Besort', v. t., passen, voegen, schikken, sri.
Besort' 1, s., gezelschap, stoet, trein, sx.
Besot', v. t., dwaas maken, zot maken, gevoelloos maken,

suf maken.

Besot'ted, pp., a,, dwaas gemaakt, enz.
Besot'tedly , adv., zie Besotted , pp., a.
Besot'tedness , s., dwaasmaking, zotmaking, gevoelloos

-inakg,
sufmaking.
Besotting, ppr., dwaas makend, enz.
Besot'tingly, adv., zie Besottedly.
Besought', pp., van Beseech.
Bespan'gle, v. t., niet iets blinkends versieren.
Bespangled , pp., niet iets blinkends versieren.
Bespangling, ppr., met iets blinkends-vessierende.
Bespat'ter , V. t., bespatten, besprenkelen, bekladden ; -,
bezwalken, bevlekken (door laster, enz.), S.
Bespattered , pp., bespat , enz.
Bespattering , ppr., bespattende , enz.
Bespawl', V. t., bezoedelen, niet kwijl bevuilen, bekwijlen,
bevuilen , ii.

])uiten, overigens , ter zijde , bovendien , daarenboven , met
uitzondering van , behalve) ; - one's self, buiten zich zelf;
lie - one's self 1. , raaskallen , mijmeren ; 't verstand verlo- Bespeak', V. t., pret. bespoke; pp. bespoke, bespoken,
ren hebben ; be - the m,o Ic , van den weg af zijn ; de plank
bespreken , huren , bestellen ; voorspellen ; - t, aanspreken,
mis zijn ; 't doel mis zij;;.
spreken tot ; -, tooncn , te kennen geven , aanlduiden , blij-
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ken ; bijv. his language bespeaks him a scholar , uit zijn
taal blijkt, dat hij een geleerde is.
Bespeak'er , s., bespreker.
Bespeaking , ppr., besprekende , enz.
Bespeaking , s., voorafspraak.
Bespe-ek'le , V. t., bespikkelen.
Bespew', bespue', V. t., bespuwen.
Bespice', V. t., kruiden, sH.
Bepirt' t, bespurt't, V. t., overgieten, uitgieten.
Bespit', V. t., pret. bespit, pp. bespit , bespitten , bespuwen , bekwijlen , met spuw bedekken.
Besproke', pret., pp. van Bespeak.
Bespoken', pp. van Bespeak; -, gebedeld, gedwongen; bijv.
these are - thanks, dit is gebedelde dank.
Bespot', V. t., bevlekken.
Bespot'ted , pp., bevlekt.
Bespotting, ppr., bevlekkende.
Bespread', v. t., pret., pp. bespread, bespreiden, overdekken.
Bespread'ing , ppr., overdekkende.
Ilesprent' t- , pp., besprenkeld , PY.
Besprink'Ie, V. t., besprengen, besprenkelen.
Besprinkled , pp., besprenkeld.
Besprink'ler , s., besprenkelaar.
Besprinkling , ppr., besprenkelende.
Besprink'1ing*, s., mv., besprenkelingen.
Besput'ter t, V. t., bekwijlen met fijne spuw.
Bess , bet'ty ) , s., keizer , haak (om een slot op te steken) ,
koevoetje (om deuren open te breken) , breekijzer , dommekrachtje ; bring - and glim, 't koevoetje en de dievenlantaarn brengen om de deur open te breken ; betties kleine
flesschen ; zie Brown Bess.
Best , s., á , adv. , best ; meest gevorderd , best , naauwkeurigst; let the man do his -, laat den man zijn best doen;
at -, op de beste wijs ; make the - of anything , zich van iets
bedienen zoo best als mogelijk is ; the - of the way , 't meerendeel , 't grootste gedeelte ; bijv. we have gone the - of the way,
wij hebben 't grootste gedeelte van den weg geloopen ; he
puts the - construction on that thing , hij legt the zaak
op 't gunstigst uit ; what is the - news ? wat goeds is er
te vertellen ? what had he - to do ? wat kon hij 't best
doen , beginnen ? they thought - to conceal the danger,
zij achtten het 't veiligst 't gevaar te verbergen ; do one's
-, zijn best doen ; he had the - of it , hij kwam er 't
best af; hij was aan 't beste eind; the - is cheapest, 't best
is 't goedkoopst; they'll do it the - of their power, zij zullen
het naar hun best vermogen doen; he makes the - of a bad
market , of a bad game t , hij maakt zich op de beste wijze
daarvan af; every one likes his own things -t, ieder kramer prijst zijn waar; get your money at the -) , op een
oneerlijke wijs leven; - of a charley ), omverwerping van
een nachtwacht met zijn schilderhuis ; the - bower anchor,
't gewoon anker, z.; the - bower cable, 't gewoon anker
-touw,z.
Best-arranged, a., op de beste wijs gerangschikt.
Best--eoncert'ed, a., op de beste wijs met elkander overlegd.
Best-gov'erned , a., op de beste wijs bestuurd.
Best-spoken, a., op de beste wijs gesproken.
Best-tempered, 'a., met de beste gemoedsstemming begiftigd.
Best-trained , a., op de beste wijs opgeleid.
Best-written , a., op de beste wijs geschreven.
Bestain', V. t., bevlakken, besmetten, drukken (met kleuren , plekken , als katoendrukkers , enz.)
Bestead', V. t., pret., pp. bestead, bevoordeelen, overeenkomen; - t , beschikken, sr,

Bested', a., scho., zie Beset, a.; -, s., verblijf, rY.
Bestial , a., beestachtig , beestig , als een beest , redeloos.
Bestiai'ity, s., 't dierlijke, beestachtigheid.
Bes'ttalize, V. t., tot een beest maken.
Bes'tiaily, adv., zie Bestial.
Bes'tiate t , v. t., als een beest maken.
Besti-ek , v. t., pret., pp. best a k , besteken.
Bestink' V. t., stinkend maken.
Bestir', V. t., moeite geven, niet kracht en magt geven (ge-

woonlijk met one's self).

Bestirred , pp., moeite geven , enz.
Bestirring , ppr., moeite gevende , enz.
Besta s' i- , s., mv., beesten, ei.
Best'nuan , s., scho., bruidsjongen.
Best'ness t , s., bestheid, m.
Bestorm' t , v. i., stormen , woeden , YG.
Bestow', v. t., geven , opdragen , meêdeelen

(ni. 't v. on,
upon); ten huwelijk geven; beschikken, besteden; in beta-

ling geven; opleggen, opslaan (van goederen); -, opleggen,
uit den weg maken , wegbergen ; wegmoffelen , (p.) ; -, zelfmoord begaan, (p.) ; - t, verlossen (een vrouw in 't kraambed); -, vertimmeren; bijv. my father bestowed a great deal
of money upon building, mijn vader vertimmerde veel geld;
-, gedragen, beginnen ; bijv. he doesn't know how to himself , hij weet niet wat hij beginnen moet , hoe hij
zich moet gedragen ; - a pair of horns upon one) , iemand
tot hoorndrager maken; - a daughter, een dochter nit.
huwen.
Bestowal , s., beschikking.
Bestowed , pp., beschikt , enz.
Bestow'er • s., gever, beschikker, schenker.
Bestowing , ppr., beschikkende, enz.
Bestowment, s., 't beschikken, 't opdragen; 't beschikte,
't opgedragene , 't gegevene.
Bestrad'dle , V. t., schrijlings (op iets) zitten.
Bestraught' t , a., afgetrokken ; dol , gek , sx., iv.
Bestrew', v. t., pret. bestrewed ; pp. bestrewed • be*
stroven , bestrooijen , besprenkelen , strooijen.
Bestrid', bestridden , a., overschreden ; bereden (van

paarden).

Bestride', v. t., pret. bestrid , bestrode ; pp. besteld,
bestridden , schrijlings (op iets) zitten, overstappen, over-

schrijden.

Bestriding, ppr., schrijelings (op iets) zittende, euz.
Bestrode', pret. van Bestride.
Bestrown', pp. van Bestrew ; -, a., bestrooid.
Bestuck', pp. van Bestick.
Bestud', v. t., v. i., met koperen spijkertjes, nageltjes,

knopjes versieren , beslaan.

Bestud'ded , pp. van Bested.
Bestud'ding, ppr. van J3estacd.
Bestunk f , pp., a., stinkend genaakt.
Besure') , adv., zeker.
Beswike' t, v. t., lokken, aanlokken, verleiden, ow.
Bet , s., verzetting , 't verwedde (iets , dat men bij spel

ver
verzet of tegen iemand houdt).
-wed,
Bet, V. t., wedden, zetten, verzetten (tegen iets), verwed
houden (wie van twee of meer spelers winnen of-den,
verliezen , of wat zal gebeuren).
Bet t) , pp. 'van Beaten.
Bet t , a., beter , en.; - t , aangestoken.
Bet , v. t., zie Abate, sc.; - i , bidden , sK.
-

Betake',

V. t.,

pret. betook , pp. betalen , toev logt ne-

men tot, wenden (met one's self gebruikelijk) ; -- one's self,
zich begeven aan , tot ; toevlugt nemen tot ; - one's
self to one's heels , het op een loopera zetten , heil in
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sie vlugt zoeken ; - t , nemen , vatten , si., (m. 't v. to) ;
-t, geven, aanbevelen, en.; -, zich (aan iets) begeven.
4etak'en , pp. van Betake.
Beták'Ing , ppr. van Betake.
Betalk' t , v. t., vertellen , verhalen , as. D.
Betatter'ed 1 , a., in lompen gehuld.
Betaught' t- , pret. 'an Betake , cn.
Bete i-, s., hulp, bijstand, sK.
Bete t , V. i., op en neèr wandelen, MT.; - k , genezen.
Beteern'
V. t., voortbrengen, kweken, fokken ; -, zie

Betrust'Ing, ppr. van betrust.
Betrust'ment , s., 't toevertrouwen , 't toevertrouwde.
Betted , pp., van bet , V. t.
Bet'tee , bet'ty , zie Bess , betty) , s.
Bet'ter , a., beter ; the -, des te beter ; for your - under-

- ,

Bestow , sit.

s., soort van peper, welker bladeren gekaauwd
worden (Oost- Indië) , betel ; -1 , hamer.

Betel,

Be'telnut , s., betelnoot.
Bethink', V. t., V. i., pret., pp. bethought, bedenken (zich.

herinneren) , overwegen , in 't geheugen hebben, in aan merking nemen , overwegen.
Bethlehem , s., zie Bedlam.
Bethhemite, s., krankzinnige ; Bethlemiet (monnik).
Bethought', pret., pp. v an Bethink.
Bethrall , s., scho., zie Beadle , s.
Bethrall'
, v. t., in slavernij brengen

, verdrukken , on-

derwerpen , sv.

Bethrall'ed , pp., in slavernij gebragt , enz.
Bethrall'ing , ppr., in slavernij brengende , enz.
Bethump , V. t., beuken, slaan.
Betide', v. t., V. i., pret. betid , betided , pp. betid , ge -

beuren, te beurt vallen, overkomen, overvallen , bejegenen.
, bij tijds , vroeg, spoedig,

Betime , betime -w', adv., tijdig

binnen kort.

Betoat'letl , a., onnoozel , dom , (p.).
Betoken , V. t., beduiden , te kennen geven

duiden.

, aanwijzen, aan -

Betokened, pp., beduid, enz.
Betokening , ppr., beduidende . enz.
Bet'ony , s., betonie (soort van geneeskruid

, vroeger ge-

Betooch us', interj., netto., behoed, ons.
Betook', pret., van Betake.
Betorn', a., in stukken gescheurd.
Betoss', V. t., zwaaijen , verstoren , ontroeren

, hevig in be-

bruikelijk).

weging brengen , sx.

Betoss'ed , a., gezwaaid, enz., sli.
Betouse 1- , V. t., rondslepen, sit.

Betrap'

(, zie Insnare , sit.

Betrash , V. t., zie Betray , CIe.
Betray', adv., verraden; schenden, verbreken; aan

den dag
brengen (verraderlijk) ; misleiden , in ongelegenheid brengen ; ontsluijeren ; bedriegen , verklappen , verklikken.
Betrayal , s., verraad, trouwbreuk.
Betrayed , pp., verraden, enz.
Betrayer , s., verrader, trouwbreker, beklapper, verklikker.
Betraying, ppr., verradende, enz.
Betray'ment , s., 't verraden, 't verklappen , ene.
Betrhn', V. t., bedekken, sleeden, versieren , naooi maken,
opsmukken , optooijen , dekoreren.
Betrim'med, pp., bedekt, enz.
Betrirn'ming , ppr., bedekkende , enz.
Betroth', v. t., (elkander) 't jawoord geven , zich verloven
ondertrouwen.
Betrothed , pp., a., verloofd, enz.
Betroth'Ing , ppr., verlovende , enz.
ifsetroth'ment, s., v erloving, ondertrouwing.
Betrust', V. t., zie Intrest, Entrust.
Betrust'ed , pp , van Retrs,st.
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standing of it, om u liet des beter te doen begrijpen; he
is much the - man , hij overtreft hem, hen verre ; he is not
a whit the - for this, hij is daarom geen zier beter; the
- half, de grootste helft ; my - half, mijn wederhelft;
the - dag , the - deed t, hoe later op den dag, hoe schoone r volk ; - how than tweak -(, liet is - te buigen dan te
breken; men moet niet te streng, vasthoudend zijn, het is
't best wat toe te geven ; the more I see her , the - I love
her , hoe meer ik haar zie , hoe meer ik haar bemin; grow
- in health , gezonder worden; take, marry one for - for
worse, iemand nemen, zooals die (hij, zij) zijn zal (woorden uit 't trouwformulier) ; I never was --, ik was nooit
beter (gezonder) ; I liked himn the - for that, ik hield daarom
des te meer van hem ; ten foot high , and -, tien voet hoog
en daarboven , meer ; as long again and -, meer dan tweemaal zoo lang; his is - off, hij is - af , in besten toestand ;
she has the -, zij heeft 't voordeel ; for the -, tot voor
-del,to
verbetering.
Bet'ter , V. t., beteren , verbeteren , vergoeden , bevorderen.
Bet'ter , s., meerdere , oudere (bij bevordering).
Bettered , pp., verbeterd, enz.
Bettering, ppr., verbeterende, enz.
Bettering•house , s., verbeterh'iis.
Betterment , s., verbetering ; betterments , verbeteringen

aalt een onroerend goed, die neer zijn dan gewone her-

stellingen.

Bet'terness , s., beterheid, (p.).
Betting, ppr. van bet , V. t.
Bet'tor , s., wedder , verzetter

, houder (iemand , die wat
verwedt of houdt).
Betty, s., zie Bess, betty ) , s.
Betum'bletl, a., wanordelijk, in wanorde.
Between', prep., tusschen (zonder bepaling van afstand) ;
tusschen beiden (van gemeenschap tusschen twee of meer
plaatsen) ; tusschen (verschil aanduidende tusschen twee
o meer menschen) ; - their age , tusschen hun ouder done ; - wind and water , tusscllen wind en water ; - whiles ,
tusschenbeiden , somtijds ; -decks , tussehendeks , z.; height
of -, hoogte tusschendeks , z.; - the ports , gangen van de
buitenhuid (tusschen de poorten) , breegang , geschutgang
(de eerste benaming alleen voor linieschepen van toepas sing), Z.
Betweesh , betweesht , prep., scho., zie Betwixt.
Betwixt', prep., tusschen (twee) ; tusschen (van gemeen
-schaptuenw
plaatsen).
Bev'ci , s., winkelhaak, hoekmeter (bij metselaars, timmer
-liedn,z.);
zwei
,
z.;
scherpe hoek (meetkunde) ; -,
stock of the -, houtje van de zwei, z.; tongue of the -,
tong, korte deel van de zwei, z.; -, scho., schuinsche slag.
Bevel , a., scherphoekig, schuinsch.
Bev 'ei , V. f., scherphoekig, schuinshoekig maken.
Bevel , V. i., scllerplloekig , schuinshoekig hellen.
Beveled , pp., a., scherphoekig gemaakt.
Bevel-gear , s., raderwerk , waarvan de tanden schuins hoekig staan.
Beveling , ppr., a., scherpboekig makende ; scherphoekig
buigende.
Beveling , s., hoek (van neer of minder dan 90 0 ) , z.;
--- board , plankje van den timmerman om de zweijen op te
schrijven , z.; - edge , zwei bij 't stuik of eind van een
leoii l , z., heel -, zwei van de tcenen of ondereinden van
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een draaispant , z.; standing -, stompe-, buitenwinkelzwei , Bewre-eke t, pp., gewroken , sK.
z.; square -, winkel, winkelzwei , z.; under -, scherpe-, bin- ' Bewrought t, a., bewerkt , B. J.
nenwinkelzwei , z.
Bewty t, s., schoonheid , MAU.
Bev'elment , s., 't gelijk maken van kristal (door 't afslaan : Bey'aped t, pp., bedrogen , sK.
van de hoeken).
Beye' t, V. t., koopen, G$.
Be'.ver , s., zie Beaver.
Beyond', prep., adv., over , voorbij , aan gene zijde , aan
de andere zijde , over , aan den overkant ; -, gindsch , op
Bever t, s., twaalf uurtje ; een weinig eten , dat men tusschen twee groote maaltijden neemt.
een afstand ; Sr.; go - one , iemand voorbij streven, te boBev'erage, 8., drank, borrel, traktement (voor verjaardag, ven gaan; iemand bedriegen, hij den neus hebben; get enz.) drinkpenning ; -, water ; water met cider ; cider ; -, one's depth (in the water) , grond kwijt geraken, vasten
scho., pandverbeuring.
grond kwijt worden.
Bev'Ile , 8., winkelhaak (in wapenkunde).
Bez'an , s., witte of gestreepte katoenen stof (Bengalen).
Bevy , s., -vlugt , troep (van vogels) ; vlugt kwartels (ja. Bezant'ler , s., tweetak van een hertshoorn.
gersteren) ; hoop; kransje , gezelschap (meestal van vrou- Bezel , s., kas van een ring, waarin de steen staat.
wen en meisjes).
Be'zoar , s., bezoar, algemeene benaming voor zekere midBewail'., V. t., beweenen, betreuren , beklagen ; -, v. i.,
delen , die men gebruikt als tegengift ; steen, die zich in
smart te kennen geven, sn.
den buik van een dier vormt.
Bewail'able , a., betreurbaar.
Bezoar'di-e , a., bezoarachtig.
Bewailed , pp., beweend, enz.
Bezoar'die, s., geneesmiddel , waarin bezoár komt.
Bewail'er , a., beweener, beklagen
Bezoar'ti-eal , a., tegengiftwerkend.
BewaiI'Ing , ppr., beweenende, enz.
Bezon'ian t , s., bedelaar , sx.
Bewailing, s., beweening, beklaging, betreuring.
Bez'zle t, V. t., zuipen, verkwisten, B. FL.
Bez'zele i D. t., in losbandigheid verkwisteni.
Bewall'ingly , adv., betreureuder wijs.
Bewail'ment , 8., 't beweenen.
Bhu•champiao , s., sierplant (Indiesch).
Bewake' 1, v. t., wakker houden, GR.
BI'a, s., schelp, die tot betaalmiddel dient. NB. 8000 zulke
Beware , V. i., V. t., zich wachten , mijden , zorg dragen ,
schelpen zijn gelijk aan een rijksdaalder (Indië en Afrika).
op de hoede zijn.
Blan'gulate ,
Beweeg :1: , V. t., v. i., weersen over , met tranen bevochti- Bian'gulated ,
, a., tweehoekig.
.gen, 5x.; - :1:, geklag, geween doen hooren.
Bian'gulous ,
Bewepe t, V. i., weenen , treuren, CH., sii.
Biarts-e'ilate , a., uit twee voegen bestaande.
Bi'as , s., neiging (van een mensch) ; helling , neiging , oogBewept , pp., van Beweep.
Bewet' t, V. t., nat maken , bevochtigen.
merk , schuinschheid , scheefheid ; go • rus , -,schuins,
Bewhore', V. t., (een meisje) tot hoer maken, B. FL., - t,
scheef loopen; cut -, scheef snijden; his - leads him, zijn
hoer noemen, me.
neiging leidt hem; the - of this discourse, 't oogmerk van
Bewleld j', besturen, beheerschen, (p.).
dit gesprek ; the natural -, de werkelijke, natuurlijke zin;
Bewilder, V. t., verwilderen, verwarren, iemand van zijn
the - of interest, de kracht van eigenbelang; a - cheek,
stuk helpen, doen dolen, van den weg helpen.
een scheve wang; fall -, scheef vallen, sx.
Bew11'dered , pp., verwilderd, enz.
Bias , v. t., overhalen , doen overhellen , voorinnemen.
Bewil'deredness , s., toestand van verwildering.
Bl'as.drawing , s., partijdigheid, sir.
Bewil'dering , pp., a,, verwilderend.
Biased , pp., a., overgehaald , enz.
BeW 11'deringly , adv., zie Bewildering.
Biasing , ppr., overhellende , enz.
Bewilderment , s., zie Bewilderedness.
B1'asness 1 , s., neiging , helling.
Bewln'ter t , v. t., winterachtig maken.
Biax'al , a., tweesnijdend (van een bijl).
Bewitch' , v. t., betoovereu , beheksen , verrukken , be- Bib , s., slab , slabbetje (van kinderen) ; -, slab op een
driegen.
schootsvel van ambachtslieden; - apron, schootsvel met
Bewitched , pp., betooverd , enz.
een klep; schort met een slab ; - a -, dotje (voor kinBewitch'edness , s., toestand van betoovering.
deren, die schreeuwen) ; bills of the mast, ooren van den
mast, z.
Bewitch'er, s., betooveraar.
Bewitchery , s., betoovering , beheksing.
Bib , V. i., r. t. 1, lurken , drinken , zuipen , teugjes doen,
Bewitch'ful, a., lokkend, betooverend.
dikwijls drinken, LE.
Bewitching, ppr., betooverend, enz.
Biba'cious, a., aan drinken verslaafd, tot dronkenschap
geneigd.
Bewitching , a., betooverend , beheksend , verrukkend.
Bibac'ity t, s., verslaafdheid aan drank.
Bewitchingly, ode., betooverenderwijs.
Bewitch'ingness , s., magt (tot tooveren , beheksen , ver- Bibber , s., zuiper ; wine -, wijnzuiper.
rukken).
Bib'ble t, V. t., drinken , zuipen, sx.
Bewitchment, s., betoovering, magt (tot bekoring).
Bib'ble.bab'ble) t, brabbeltaal, geklets , gerammel, sir.
Be'wits, s., mv., schelriemen, belriemen (van valken).
Bib'erot, s., ragout, gehak van kippen en patrijzen.
Bewon'dered f , a., verbaasd.
Bib'id , a., opgeslurpt , opgedronken.
Bewrap', V. t., oprollen.
Bib'itory-muscle , s., spier , die 't oog ne@rwaarts trekt
bij 't drinken.
Bewray :1:, V. t., verraden , verklappen , beklappen.
Bewray'ed , pp., verraden , verklapt , beklapt.
Bi'bie , s., bijbel ; - society , bijbelgenootschap ; -, groote
Bewray'er , s., verrader , beklapper , ontdekker.
bootsmansbijl , z.; - oath ), eed op den bijbel.
Bib'ler , s., zie Bibber.
Bewray'ing , ppr., verradend, enz.
Bewray'ingly , adv., verraderlijkerwijs.
Bib'li-cas , a., bijbelsch.
Bib'li-eally, adv., overeenkomstig den bijbel.
Bewray.'ment, s., 't verraden.
Bewre-ek t, v. t., verwoesten , vernielen.
Bib'licist , S. bijbelman , schriftgeleerde,

BIB.

BIG.

Bibliographer , s., bibliograaf ; geschiedschrijver van boe

Biddy, chiok•anbid'dy ), s., kuiken , (p.); -) §, jonge
hoer ; -, luis , (p.).
Bide , i., V. t., wonen, bewonen ; - , blijven , vast verblijf houden , sn.
Bide, V. t., verduren, verdragen, lijden, sx.; -, scho., wachten; bijv. I - my time, ik wacht mijn tijd af; - on with,
scha., bij iemand wonen ; -, vorderen , (p.).
Bident'al , a., tweetandig.
Bident'ate,
tweetandig (botanie).
Bedet', s., paardje ; -) , waschtobbe (in een slaapvertrek).
Bide tryste, V. i., scho., op een afgesproken uur komen
(ergens) ; stipt zijn.
Biding, ppr., wonende, enz.
Biding , s., verblijf , woonplaats , vertoef, am.
Bie , beeld , s., scho., zie Bield , s., scho.
Biel , s., scho., opening , ( p.).
Bield, V. t., scho., een afdak maken.
Bieed , s., scho., schuilplaats , hut, huis.
Bieldy',
scho., behagelijk, warm.
Bien , bean,
scho., volop, rijk; gemoedelijk.
Biennial, a., tweejarig, om de twee jaar.
Biennially , adv., zie Biennial.
Bier , s., baar , lijkbaar.
Bier'.balk , s., begraafpad.
Biest'ing* , s. mv., biest , biestmelk.
Bifa'ciai , a., gelijk in voorkomen aan beide kanten.
Bifa'rious , a., tweevoudig , dubbel.
Bifa'riously , zie Bif nrions.
Bif'erous. a., tweemaal 's jaars vruchtdragend.

letterkundige ; overschrijver.

-ken;

Bibllograph'i-e, bibliograph'i-eal , a., bibliographiesch,

letterkundig.
Bibliography, s , bibliographie, opgave van boeken en hand-

schriften, benevens den tijd van vervaardiging, uitgave, enz.
Bibliola'try , s., boekeneerbied , boekenliefhebberij , sou.
Biblioma'nia , s., dolle boekenliefliebberij (om zeldzame

boeken of handschriften te bezitten) ; bibliomanie.
Biblloma'niae, s., iemand, die een nadeelige liefhebberij

voor zeldzame boeken en handschriften heeft; bibliomaan.
Bibliomani'a-cal , a., bibliomaniesch.
Bibliop'olist , bib'liopole, s., boekverkooper, boekhan
-delar.
Bibliothe'-eal , a., tot een bibliotheek behoorende.
Bibliothe'-cary , s., boekbewaarder, bibliothekaris.
Bib'liotheke , s., bibliotheek, boekverzameling.
Blb' clous , a., sponsachtig, inslurpend, inzuigend.
Bi cal'-carate , a., met twee sporen gewapend.
Bi-enne', s., zure druif , wilde druif.
BI eap'sular , a., met een dubbele zaadbuis , met een dubbel klokhuis (botanie).
Bice, bise, s., bleeke blaauwe verf (van smalt gemaakt);
-, groene verf (van orpiment en smalt gemaakt).
Bleeph'alous, a., tweehoofdig.
Bi'eeps.mus' -cie , s., elleboogspier , dijspier (met twee
hoofuen).
Bicip'ital, blelp'itous, a., tweehoofdig (van spieren, die
op twee plaatsen hun oorsprong nemen).
Bi ck'er 9 , v. i., schermutselen ; -, twisten , krakeelen,
kijven, harrewarren, kibbelen; vechten; haasten, (p.).
Bi -ek'er , s., scho., houten nap, (p.) ; kleine wedren , (p.).
]li -ek'erer , kibbelaar , krakeeler , schermutselaar.
151 ek'ering , ppr., schermutselend , enz.
Bi ek'ering, s., geschermutsel , getwist, gekrakeel , gekijf,
geharrewar , gekibbel.
Bi ek'erment t , s., zie Bickering , s., Si.
Bi ek'ern , s., bikij zer (bij metselaars).
Bi-eol'or, a., tweekleurig.
Bi-eon'jugate , a., paarsgewijze.
BI-corn', bi eorn'ous , a., tw eehoornig.
Bi eor'poral , a., met twee ligchamen.
Bicru'ral , a., tweebeenig.
BI-eus'pld, bi-eus'pidate, a., tweepuntig.
Bid, v. t., fret. bid, bade,
bid, bidden, vragen, verzoeken , nodigen , bevelen , gelasten ; -, aanbieden , voorstellen (van prijs) ; -1-, verkondigen , bekend maken , sH.;
-, wenschen, bijv. he bids good morrow, hij wenscht goeden
morgen ; -, bidden; - beads, met den rozenkrans bidden;
- prayers, tot gebed vermanen (voor ziekte, enz.); -fair,
goed vooruitzigt geven , goed voorkomen ; - up , opbieden,
opdrijven , opjagen (van prijs) ; - defiance , tarten , uitdagen ; -, noodigen (bij een begrafenis) , ( p.).
Bid , bid'den , pp. van Bid.
s., bod (op verkoopingen).
Bid'.aie , s., uitnoodiging van een arme om ale te drinken,
ten einde liefdegiften te krijgen.
Bidder , s., bieder; -, uitnoodiger , (p.) ; - i-, verzoeker,
smeeker.
Bid'dery.ware, s., bidderyartikelen (voorwerpen, die te
Biddery (Indië) van koper , lood , tin en spialter , door elkander gesmolten , worden gemaakt).
Bid'din , pp., scho., gewacht.
Bid'ding , ppr. van Bid; take a -, scho., zich laten raden.
Bidding, s., uitnoodiging, bevel, last, gebod; -, proklamatie , kennisgeving , sii.

pp.

Bid,

_
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v.

a.,

a., a.,

Bil fl,, , s., gebakken appel (als een koek plat gemaakt).
Bi' 6d , a., tweespletig , niet een spleet openend.
Bifio'ruus , a., twee bloemen dragend.
Bi 'fold , a., tweevoudig , dubbel , tweesoortig.
Bifo'liate ,
tweebladerig (botanie).
BI'forate , a., met twee doorboringen.
Bi'forna, a., tweevormig.
Bi 'formed , a., tweevormig.
Biiorsn'ity, s., tweevormigheid, ME.
Bifront'ed , a., niet een dubbel front.
Bifur'.cate , bifur'-sated , a., tweepuntig , tweevorkig,

a.,

tweetakkig.
Bifur-ea'tion , s.. verdeeling in twee takken.
Bifur'-eons , a., tweevorkig.
Big, a., ij vergroot, gezwollen; -, kloek, dik, grof; -, uit

overspannen (van smart , enz.) , sx.; opgeblazen,.-gerkt,
aanmatigend , trotsch ; grootsch , dapper ; - witli child,
zwanger ; look -, zich verwaand, trots aanstellen; talk -,
stout , trots , verwaand spreken, veel praats maken, snoeven ; - wards, trotsche taal ; he looks as - as bull-beef t, hij
kijkt als een stier , hij ziet zeer kwaadaardig; he has a
mind too - for his estate , hij is te hooghartig voor zijn
doen ; she goes - with a project, zij heeft een plan in
't hoofd; they are - with expectations, zij zijn vol hoop,
verwachting; this is a project - with ruin , dit is een
ontwerp vol gevaar ; - napped, vol nopjes , zwaar gedekt
(van lakens, enz.); - bellied, dikbuikig ; - bodied, grof
van gestalte.
Big, s., soort van gerst.
Big , v. t., scho., bouwen.
Big k, v. t., bouwen.
Big'arn j- , s., zie Bigamist.
Bigamist , s., vrouw , die twee mannen heeft ; man , die
twee vrouwen heeft.
Bigamy , s., tweewijverij , tweemannerij • bigamie.
Big-bellied, a., zie Big, a.
Big'•boned, a., grofbeenig.
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Big'•eorned p a., zwaar geladen (van koornaren) , DR.

scha., zie Big , v. t., scha.
t., scho., bouwen , (p.).
s.,
scho., gebouw , huis.
BIg'gin ,
Big'git , pret., van Big, echo., gebouwd.
Big'gonet , big'onet , s., echo., kindermuts , linnen muts.
Bigg , V. t.,

Bigger

,

V.

Big'•named , a., bekend (van naam).
Big'.sound'ing , a., zwaarluidend.

Big'.swoln , a., zwaar gezwollen; op 't punt van te bersten.

Big'.uddered , a., zwaar van uijers , met volle uijers , P.
Btgem'inate, a., tweetandig, tweetakkig.
BI'genous , a., 'tgeen van tweeërlei slag of aard is ge-

teeld.

Big-fresh , a., zeer dronken , (p.).
Blg'gin , s., kindermuts, kapje (van

bouw, sit.

een kind) ; - t , ge-

Bight, s., bogt, kleine baai (tusschen twee punten land);
-, rol , opsehietsel , kromming (in touw , dat opgerold
wordt) ; -, binnenwaartsche kromming van 't bovenste gewricht van 't achterbeen van een paard , en kromming van

de voorbeenen.
Bigland'ular , a., dubbelklierig.
B1g'1y, ede., opgezwollen, verwaand, trots.
Bigness, s., zwaarte , grootte.
Bigno'nia , s., trompetbloeni (botanie).
Bigot, s., domme geloofsgenoot; blinde ijveraar (van

staatkundige of kerkelijke partij).

Blg'ot, blg'oted, a., bijgeloovig, door

een

blinden ijver ver-

voerd , hardnekkig , vasthoudend.
blinde godsdienstigheid, blind
geloof; domme , blinde ijver voor iets.
opgezwollen,
opgeblazen, trotsch.
Big'swoln, a.,
Bijen, adv., waarlijk, (p.).
Bli o u', s., mv. bLJouR , opschik , tooisel van de vrouwen,
juweel.
Big'oti-sm, bigotry, s.,

Bijou'try, S., juweelhandel, juweelmakerij.
BU u'gous , bi i u'gate , a., van twee bladeren voorzien.
Bike, s., scho.; wilde bijënllest.
Bila'biate, a., tweelippig (botanie).
st1'ander, s., bijlander, tweemastschip (Engeland en Zwe-

den); binnenlandsch vaartuig.
Silat'eral, a., tweezijdig.

B1l'berry, s., blaauwe bes.
Bi 1'bo , 3., rapier, zwaard, B. FL., M. D., SR.
Bil'boe-s-, s., mv., lange ijzeren staven met boeijen

(om
daarin de voeten van gevangenen of overtreders van orde
aan boord te sluiten) , z., sit.
Bil'boquet, s., vangbal.

Bile , s., gal.
Bíle, s., gezwel, zweer, zie Boil.
Bile'du-et , 8., galvat, galkanaal.
Bilge , s., bodem, buikdenning (van

een schip) ; casks free, vaten, die staande zijn gestuwd, z.; - pieces, keels,
kimkielen , z.; stow - and cunt line, vaten: zoo stuwen ,
dat de bovenste laag op den buik van de onderlaag rust,
z.; - water , stinkend water onder de buikdenning van een
schip , z.; - ways , slagbedden , z.
Bilge , V. i., op een rots, bank stooten en lek worden.
Bilge'-pump , s., pomp om 't water uit de buikdenning

Bllin'gual , biliu'guar, a., in twee talen.
Bllu'guous , a., in twee talen; - jury, vergadering van
gezworenen in Engeland, die een vonnis over een vreemdeling moet vellen en half uit inboorlingen en half uit
mannen van den landaard des vreemdelinge bestaat.
Biflous, a., galachtig, met gal bezet; oploopend, driftig,

gramstorig.

Bilit'eral , a., tweeletterig.
Bilk , v. t., bedriegen, misleiden ,

te leur stellen ; uit een
herberg gaan zonder te betalen, van den huig ligten ; let
us - the rattling cove) , laat ons den koetsier zijn vracht

zien te onthouden.
pl)., zie Bilk , vv. t.; he is - in his expectations,
hij is te leur gesteld in zijn verwachtingen.
Billk'ing, ppr., zie Bilk, s. t.
Bill , s., bek , snavel ; snoeimes , kromme bijl (van een tui
soort van hellehaard, strijdbijl (vroeger bij de en--nier);
gelsche infanterie gebruikelijk) ; schriftelijke aanklagt, r.;
wissel, obligatie (handelsterm) ; wetsontwerp (bij een wetgevende raagt ingediend, maar nog niet aangenomen) ; rekening ; - of exchange , wissel aan orde , assignatie ; - of
entry, lijst van goederen, die aangegeven zijn aan een belastingkantoor: - of sight, lijst van goederen aan een belastingkantoor aangegeven en die de invoerder niet genoeg kent om ze te beschrijven ; - of lading , lijst van goederen, waaruit een lading bestaat; kognossement, vrachtbrief ; - of mortality , lijst van aangifte van dooden,
sterftelijst; - of rights, opsomming van regten en privilegiën, die door een volk worden geëischt ; - of divorce ,
scheidbrief (van een huwelijk), j . w.; - of credit , kredietbrief;
- of sale, geschreven overdragt van roerend goed, gelijk
aan een overdragt van onroerend goed (NB. In Engeland
moet zulk een overdragt op ze=el geschieden ; in de Ver eenigde Staten kan zij zonder zegel plaats hebben), beleeningsbrief (op goederen) ; - of health, gezondheidspapieren, z.; average -, verklaring van zeeschade, z.; - man,
boomsnoeijer; - sticker, aanplakker (van biljetten); -, geschrift , ordonnantie , plakkaat ; crank -, bengel van een
klok (aan boord van een schip), z.; quarter -, geschutrol , z. ; watch -, wachtrol , z.; taylors -, kleermakersre
- of fare, rekening van verteering; - of par--kenig;
cels , rekening van verscheiden goederen, specifieke rekesting - pendent, zwemmer, z.; portage -, staat , aanduidende de aan de ekwipaadje verschuldigde gelden voor een
zeereis, 2.; - of store , viktualiebrief, vrijbrief van 't konvooi, waardoor scheepsbehoeften tolvrij verklaard worden,
z.; - of sufferance , vergunbrief om van de eene haven
naar een andere te varen, z.; put up a -, een ordonnantie
aanplakken; put up a - for lodgings to be let, een huur
huizingen, die te huur zijn, aanplakken, op--cedlvan
hangen; find the - (indictment) for the plaintiff, de akte
van beschuldiging van den aanklager ontvangen; pass a -,
een wetsontwerp bekrachtigen, goedkeuren; - headed, snavelvormig ; landpunt ; soort van schoenspijker ; - man,
Bilked ,

hellebardier; bills payable book, akceptatiénboek, wissel-

boek; - of the course of exchange, effektenprijskourant; - of
e,nption , voorkoopkontrakt ; - prescriptions , recept , g.; of tonnage, meetbrief, z.; - broker, makelaar in wissels;
-wallet , wisselportefeuille ; - of sufferance, biljet voor
vrijdom van belasting.
Bill', s., scho., stier.
te halen.
Bill
, v. i., r. t., trekkebekken ; teeder lief kozen ; - t , beBilge'-water , s., zie Bilge , s.
kend maken , kond doen , aankondigen.
Bilgled , a., op een rots , bank gestooten en lek geworden.
Bil'iary, a., galachtig, 'tgeen tot de gal behoort; - cal- Bil1'ie , bill'y , s , scho., jonge kerel , broeder.
culus , galsteen , verharding, the zich in de galblaas Bill'-book , s., brievenboek.
Bill'-man F , s,, zie Bill, J.
vormt.
-

BIL.

BIR.

Billet, s., stuwagiellout , z.; blok , dik stuk brandhout ; staf;
baar ; briefje ; biljet (van inkwartiering) ; - dory, minnebriefje.
Bili'et, V. t., soldaten inkwartieren, huisvesting aanwijzen,
bilj etteren.
Bil feting , ppr., inkwartierende.
Bijl 'lard , a., tot 't biljardspel hehoorende; -, ram, z.;
drive the Hoops of the mast by means of - de kuipbanden
van den mast rammen , z.; - table , biljardtafel , truktafel
- stick, biljardstok, trekstok; - ball, trukhal , bilj;;rdhal.
Billiard -s-, s., mv., biljard, biljardspel , trekspel ; play at
-, biljard spelen ; op de truktafel spelen.
Bil'lie , billy , s., scho., jonge kerel , broeder.
Billing, ppr., a., trekkebekkend, liefkozend.
Billing-s-gate, s., vuile taal ; ongebondenheid ; -, onbeschaamde vrouw, brutaal wijf; - lcaeU?; rr/c, viscllwijventaal.
Bill 'ion , s., millioen van millieen , billioexi.
Bilion , S., goud , zilver van zeer slecht gehalte ; -, munt
van slecht gehalte.
Billot , S., goud. , zilver (in haren).
Billow , s., groote golf , baar, branding ; zee , die breekt,
slag van de zee.
Bil 'low , V. i., zwellen, zich in baren , groote golven ver heffen (van de zee) , FR.
Billow-beaten, a., door de golven gezweept.
Billowed, pp., zie Billow, v. i.
Billowing, _apr., zie Billow, V. i.
Billowy , a., zwellend , (in groote golven) verheven ; vol
golven , branding ; onstuimig , bruischend , gezwollen.
Billy , s., stier , (p.) ; -, bos tarwestroo , (p.) ; -, zie 1Willie , s., scho.; -, meet (bij een knikkerspel) ; -- w,ix , uil , ( p.).
BI 'lobed , bib 'bate , a., in twee kwabben , lellen verdeeld.
Biloa'ular, a., in twee cellen verdeeld.
Bilt, S., scho., slag.
Bliva©'ulate, a., tvcTeevlekkig.
Blinar'ginate , a., dubbelrandig , niet dubbelen rand,
Birnen'sal , a., tweemaandelijksch.
Bin , s., kist, hok (bewaarplaats voor wijn , kooin , enz.) ;
oats -, haverkist; bread -, broo tkast.
Bin t, i. p. v. Be, Been.
Bin'a-eie, bit'taele t, S., nachthuis voor 't kompas, z.
Binary, bina'rious, e., 'tgeen dubbel, tweevoudig is;
uit twee z%admgesteld ; - member , getal , dat uit twee een
bestaat ; - compound , uit twee elementen zaámge--liedn
steld (chemie); - star , dubbele ster.
BI'nate, a., paarsgewijs, paarsgewijze groeijend.
Bind , V. t., pret. bound , pp. bound , bounden i , te
zaAin binden ; (met een band) vastmaken ; onxgorden , om
een omslag doen); boeijen, binden; beperken;-wikeln(
verpligten , verbinden ; bevestigen , ratificeren, bekrachtigen; gebonden zijn (aan iets m. 't v. to) ; binden , stoppen, g.; omzomen (als : van een karpet) ; harden , stevig
maken ; - to , verbinden , za5 mtrekken ; - over , iemand tot
't verschijnen voor een hof v expligten ; - one apps—entice,
een jongen, meisje in (Ie leer, op een ambacht doen; - a
servant, een knecht, meid huren en den huurpenning geven; - a bargain, een koop vast maken (door 't geven van
handgeld); - one's self with an oath, zich onder Bede ver
the sleep bound up our senses, de slaap beving-binde;
onze zintuigen, maakte ons werkeloos.
Bind, V. i., za-amtrekken; hard, stijf worden; hardlijvig
worden; verbindend, verpligtend zijn.
Bind, s., rank (van hop, wijngaard); -, hard gemaakte klei
van kolenmijnen.
Bind'-corn, s., boekweit.
Bind'.weed, S., winde (plant tot de c'o,;reirsive t)c11oorende) ; -, scha,, Jakobskruid.

Bindwood, s., scho., klim, klimop.
Blnd'er, s., boekbinder, sekloofbinder, bineger, band, stoppend geneesmiddel.
Blnd'ery, s., boekbinderij.
Binding, ppr. van Bind; -. strakes, scliaarstokken; -, hazelnotentwijgje.
Binding , a., bindend , verbindend, stoppend , verpligtend,
Bindingly , adv., zie Binding , a.
Bind'angness , s., verbindineestoestand.
Bing) , V. i,, taan ; - avast) , eiaak je weg; binged avast,
iii rr clir hea,cs) , in del 1-iaclit weg geslopen ; - we to IRit;aeeille ') zullen we naar Lon/exx gaan -, zuur worden (van
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melt:), (p.).

Biei , s., sclao., hoop (graan , aardappelen , enz.).
Bitig er , ii., choisken , ( p.).

), c., brandewijn of andere sterke drank; - boy)
sterke drank drinker ; - iiaort) , sterke drank drinkster.
Bink , s., Sc/to., wilde biji nnest; bank ; plank, bordenrek
(in eelt keuken).
Binis , s., selio., binden.
Blnna, selto., i. p. V. Be gaol.
Bin'naele, S., kompasbuis.
Bi,i'o cie , s., kijker met twee buizen of kokers , om t
voorwerp met beide oogen te zien.
Biaso e'ular , a., tw eeoogig.
Bimoe' -Mate, a., tweeoogig.
Bino'tulai , a., tweenaniig ; -, s., wortel uit twee leden bestaande, die door 't teeken + of — verbonden zijn (algebra).
Binotn'lnous, a., tweeila.nilg.
Bliiot'oii ous, a., uit twee noten bestaande.
Bloe'eliate , n., niet aan twee ooggin gelijkende plekjes ge
teekend (van de vleugels Van een insekt).
Blog'rapher , s., levensbeschrijver.
Biograi,h'i-c , biographical , a., biographiesch , level,
bese}irijvend.
Biograph'i daily , site., zie Biographic.
Bingo

Blnl'ogy,, S., i. p. v. Physiology.
Bi'ovac, bi'hovac, s., zie Biroutiac.

Bip'arous , a., tweelingen voortbrengend.
Bipart'ible, bip'artile, «., in tweeën deelbaar.
Bipar'tient, a., in twee deelen deelend.
Bipartite , a., in tweeën verdeeld (botanie).
Blparti'tion , s., verdeelmg in tweeën.
Bipatent, a., aan twee zijden openstaande.
Blpe e'tlnate , a., met twee getande randen als een kam

(botanie).

Biped , s., tweepootig dier.
Bipedal , a., tweepootig.
Bih'edal , a., twee-voets, 'tgeen twee voet lang, breed old
dik is.
Bipel 'tale , a., dubbel sc}lildachtig.
Blpen'nate, a., tweevleugelig, tweevlerkig.
Bipet'aious, a., met dubbele bloembladeren.
Blpun-ct'ual , a., tweepuntig.

Bipu'pillate , a., een win een oog gelijkend plekje op dcri
vleugel van een vlinder , waarop stippen van verschillende
kleur zijn.
Biquad'rate, s., vierdemagtswortel.
Binuadrat'i.a , s., zie Bigaadrate.
Biquadrat'i c , a., tot de vierdemagtswortel behoorend.
Biglruin'tile, s., 't voorkomen van de planeten , waxxncer
zij op een afstand van 2/5 van een cirkel van elkander
verwijderd zijn.
Bira'diate , blrailia'ted , ct., dubbel stralend , niet twee
stralen.
Birch , c., bbcrk, berkenboom . i,eikeiilrijs , berkenroede.

BIS.

BIR.

86
Birch , bi reh r en ,

S., beuken , berken; - broom , berken

- wine , berkenwijn.
-bezm;
Bird , s., l f kuiken , kipje ; -, vogel (in 't algemeen) ; newgate -, galgenvogel , galgenbrok; unlucky -, ongeluksvogel;
fine feathers make fine birds t, kleêren maken den man;
a fine cage don't fill a -'s belly t, het zijn allen geen koks,
die lange messen dragen; men wordt dikwijls slecht onthaald bij een rijke; birds of a feaiher flock togetlter -1,
ieder zoekt zijos gelijken , soort zoekt soort ; they are
birds of a feather +), zij zijn vogelen van eenerlei vedren , zij zijn van eenerlei smaak , slag ; zij zijn aan elkander gewaagd; there's no catching old birds witic chaff t,
oude vogels zijn niet ligt te vangen; a - in the hand is
worth two in the bush i , een vogel in de hand is beter
dan tien in de lucht; het is beter een klein voordeel aan
te nemen , dan op een groot te wachten; he killed two
birds with one stone t, hij sloeg twee vliegen in een klap;
hij deed twee dingen te gelijk af; hit the - in the ede 1 ,
den spijker op den kop slaan; een zaak juist verklaren;
you bring up a - that will piek out your eyes i , gij voedt
een slang in uw boezem; gij bewijst iemand, die u later
zal benadeelen , vriendschap ; - of gamie , jagtvogel, -a,
echo. §, vogel (van een man of vrouw); - skewer, speetje;
-

-

-, brood, (p.).
Bird , v. t., vogelaren ,

vogels vangen , sii.

Bird of par'adise, s. , paradijsvogel.
Bird'. boit, s., pijl (om vogels te schieten).

Bird'•eage, s., vogelkooi.

Bird '.-eail , s.,

vogelfluitje , lokfluitje.
vogelaar , vogelvanger.

Bird'. catcher , s.,

Bird'.catehing , s., kunst van vogelvangen.
ird':c herry, s., vogelkers, druivenkers.

Birder , s., vogelvanger , (p.).
Bird'•eyed , a., scherpziend , bijziend , B. ^.
f31rd'• fancier , s., vogelkweeker ;

vogelkoopman.

Bird'ing.piece , s., schietgeweer voor vogels, vogelroer.
Bird'ing .pouch , s., weizak , weitasch.
Bird 'ing-a-, s., mv., ijzeren beslag van de w antjuffers , z.
Bird'.like, a., vogelachtig.
Bird' n lime, s., vogellijm.
Bird'•limed , a., met vogellijm besmeerd.
B ird'•inan , s., vogelaar , vogelvanger.

Bird'.organ, s., orgeltje (om vogels te leergin zingen).
Bird'-pepper , s., cayennepeper (soort van capsicum).

als vogelperspektief gezien; -, algemeen;
- view , vogelperspektief.

Birds '.eye, a.,

Bird*'eye, s.. adonisroosje.
Bid*'eye•maple, s., soort van mastboom (waarvan

't hout
plekken heeft als 't oog van een vogel en veel door schrijnwerkers wordt gebruikt).

Bird'*'.eye wipe ), s., gespikkelde zakdoek, zakdoek met

moesjes.
Bird-o-'foot , s., bloeijende plant (ornithopus).
Bird* 'foot.tre'[oi1, S., soort van plant.
Bird-s- 'mouth , s., binnenste keep, naad, die aan 't einde
van een plank, enz. wordt gemaakt, om een andere daarin

Birk 'en t, V. t., met een herkenrijsje, roede slaan.
Birk'en-shaw , blrk'en - wood'shaw , s., scko., soort van

kreupelhout.

Birkic , s., sclio., kaartspel ; snaak, guit.
Birl , v. t., scho., in drank verteren (uit een pot) ; een rad
omwentelen ; geld neêrsmijten (om het te laten klinken).
Biriet, s., wrong, stulp, hoed, (van vrouwen).
Biri'ing , s., scho., 't drinken , 't inschenken.
Biri'y .man , s., scho., beambte (in Schotland) , ook unie man.
Bi rn , s., scho., last; skin and -, huid en haar , alles.
Birn , s.,

brandmerk; last.

Biras , s., mv., echo., stengels van verbrande heide.
Birny t, s., kuiras, maliënkolder.
Biros'trate, biros'trated, a., van een dubbele pijp voor-

zien.

Birr , s., scho., gerucht ,
Birr', v. t., aansporen.

geweld , (p.).

Birr'ing, s., echo., zie Birr, s., scho.
Biree , me. birses , s., scho., borstel (van haar) ; set up
one's -, de haren opstrijken ; -, borstel , (p.).
Bir'sel, V. t., braden.
Bir'sie , V. t., echo., bruin branden (kofiij , enz.).
Birt , s., tarbot.
Birth , s., geboorte ,

afkomst (van menschen ; maar in
ook van dieren) ; -, 't geborene ; -, 't voortbrengen ; -, oor
aanleiding; she had two at a -, zij baarde-sprong,bei
tweelingen; new , herschepping, wedergeboorte; - is much,
but breeding is more f , de geboorte is veel, maar de opvoeding meer ; he has a good -1 , hij heeft een goede legplaats ; § hij kan den mast wel opkrijgen ; hij heeft een
voordeelige kostwinning ; -, kooi ; bak , z.; -, behoorlijke
ruimte voor een schip, dat ten anker ligt, ruimte om te
zwaaijen ; ligplaats, beurtplaats, vertuiplaats, z.; -, plaats
in een schip, waar de bootsgezellen of matrozen, die van
één bak zijn , hun kist hebben, z.; good anchoring -, goede
ankerplaats, z.; sick -, ziekenboeg, z.; get to a -, naar een
ankerplaats zeilen , z.; change a -, van ankerplaats veranderen , z.; -, zie Berth.
Birthed , ?gyp., gehuisvest ; he is - in the cabin , hij is in
de kajuit gehuisvest, z.
-

Birth' - night s.,
Birth' - place , s ,

geboortenacht.

geboorteplaats.

Birth'-right, s., gehoorteregt.
Birth'-song , s., geboortezang.
Birth' - strangled, a., in de geboorte gestikt, gewurgd, sH.
Birth'day, s., geboortedag, verjaardag.
Birth 'dom t , s., privilegie van geboorte , sx.
Birth ing, s., al wat gebezigd wordt tot 't hoogei- maken

van de wanden van een ship.
Bir.th'wort , soort van plant (aristolochia).

verbrijzelen, drukken.
Biscore , adv., scho., onmiddellijk.

Birze , V. t., scho.,

Bis'.eotin , s.,

suikergebak (van meel , suiker , kweeën
-vleschnijr).

Blo' -euit, s., beschuit ; sea -, scheepsbeschuit ; -, aardewerk , vóór dat het geglazuurd is ; -, ongeglazuurd porsete sluiten.
lein , waarvan miniatuur groepen en figuren worden geBird-b'nest, s., vogelnest; vogelnest (plant); vogelnestje
maakt.
(China).
Bide.et', V. t., in tweeën deelen, snijden.
Bird s.'tare* , s., naam van een plant.
Bise-eyed , pp., in twee gelijke deelen verdeeld.
Bird -s- 'tongue , s., naam van een plant.
Bise.et'ing , ppr., in twee gelijke deelen verdeelende.
Hird'nwitted, a., vlugtig, gedachteloos.
Bise-et'ion , s., 't verdeelen in tweeën, verdeeling in tweeën.
Bi'reme , s., schip met twee roeibanken.
Bisegment , s., een van de deelen van een lijn, die in
Birg'ander , s., soort van wilde gans.
lark , s., scho., berkenboom.
twee gelijke deelen is verdeeld.
Birk , birken , a., scho., berken.

Bise'riate , a.,

uit twee deelen bestaande,

BIS,
Hise'tose, bise'toua, a., van twee
Bisez'ous, a., van tweeërlei kunne.

BIT.
borstels voorzien.

Bisex'-ual , a., hermaphroditiesch (lotonie).

Bishop, s., bisschop; geestelijk opperhoofd; -, ouderling,
presbyteriaan, opperste herder ; - at chess , raadsheer in 't
schaakspel ; -, zekere drank (met wijn); -), mengsel van wijn,
oranjeappelen en suiker, s.; -, gedeelte van dameskleeding;
the - has set his . foot in the milk ) f , de melk is aan ehrand.
Bishop, v. t., tot lidmaat van de kerk opnemen, bevestigen ; -, een oud paard kunstmatig opknappen (de tanden
branden), zoo dit liet jong schijnt te zijn ; - the halts,
de drukrollen besproeijen , nat naaken (drukkersterne).
Bish'op.like , a., bisschopachtig.
Bish l op•dom, s., bisdom.

Bish'oped , pp., zie Bishop, v. t.
Bish'oply , adv., a., tot een bisschop behoorend , iisz.
Bish'opri-c , s., bisdom.
Bish'op's.finger , s., handwijzer.
Bfsh'ops-.weed , s., soort van plant (ammi).
Bishops-wort, s., soort van plant.
Bisk, s., soep, vleeschnat; he gives -, bisque, hij geeft

voor (in 't spel).

Bfsk'et, s., beschuit.
Bf-s-'muth, s., bismuth , markagyt (soort
Bl-*-'cnuthal , a., uit bismuth bestaande.
Bi*'muthi-e , a., tot bismuth behoorende.

van bergstof).

B1'son , s., soort van rund , oneigenlijk buffalo.

Bissextile , s., schrikkeljaar.
Bissex'tIIe, a., tot 't schrikkeljaar behoor-end.
Bfs'son t, a., blind, sH.
Bfs'tard , s., trapgans.
Bister, bis'tre, s., donkerbruine verfsoort.
Bis'tort , snake'weecl , s., slangenkruid.
Bis'toury, s., insnijdingsmes, g.
Bisul'-gate , a., met twee voren , guilen.
Bit, s., paardegebit.
Bit, a., scho., klein.
Bit , v. t., gebit aandoen (aan een paard) , gebit

steken (aan een paard).

Bit, pret.

gen ; - teeth , hondstanden.

bijter , 't bijtende ; visch , die hapt op 't lok
misleider , bedrieger.
-as;,

Bit'er , s.,

Biting, ppr. can Bite.
Biting , a., scherp , streng

, sarkastiesch ; - jest , schans.
pere jok, jokkernij, stekelachtige, gevoelige boert; biting

pain , snijdende pijn.

Biting, S., 't bijten.
Bit'ingiy , ode., zie Biting, a.
Bitle'head, s., domoor, ezel, (p.).
Bit'less, a., zonder gebit.
Bit'.nouts, s., gebitstang.
Bits, s., mv., betingen, waaraan de

kabels worden vastgemaakt , z.
Bitt, s., beting ; - at the afterpart of the masts, knechte ri
achter de masten, z.; bowline and brace -, knechten om de
boelijn en brassen te beleggen, z.; ban-spelt -, oven, spoor
van den boegspriet, z.; carrick -, stijlen, waarin de assen
van 't stuurrad of braadspil draaijen, z.; cable -, mam -,
riding -, beting , z.; doubling -, fire lining of the -, be-

tinglap, z.; gallove -, barringsti'len, z.; geer and top sail
sheet -, schoteknechten, z.; - head, betingkop, z.; pawl -,
palbeting, z.; run out round the -, touw steken, z.; stanlard of the -, steekspeen, z.; spurs of the -, stijlen, tot

steun achter de knechten geplaatst , z.
Bitt , v. t., beting leggen, z. ; - the cable, den kabel om de
beting leggen.

Bitts, s., mv., zie .Rits, s., mv.

Bit'ta-ele, s., zie Binacle.
Bit'teci, pp. van Bit, v. t.; -, enkele beting leggen, z.; doucble , dubbele beting leggen , z.

in den bek

en pp. van Bite, gebeten, ens,; he laas - of the

bridle § , hij heeft veel moeite aangewend.

s., stukje, beetje, brokje, bete; -, kleine west- indische
mmnt ; -, boortje , avegaar ; -, greintje , zier ; bij v. he is
not a - wiser, hij is geen greintje, zier wijzer; ie! bits,
bij stukken en brokken ; tit -, lekkernij , lekker hapje ;
Adam's -, Adamsappel ; never a -, niemendal , niets , niet
't minst ; - of a Jeep , sleutelbaard ; - priming iron , laad
z.; center -, centerboor , z.; - of an an--priem,unald
ger, bit van een avegaar, z.; ,gouge -, schroot , draaistaal ,
z.; -) , bedrog , misleiding , streek ; -, bedrieger , misleider.
Bit'a-ele, s., nachthuis, z.; patent - lamps, kompaslampen,
lampen in 't nachthuis, z.; - ), geld; grap the -- ) , geld
stelen ; -, scho., vlek , stuk.
Bit-baker) , s., munter.
Bitch , s., teef; proud -, loopsche ; -, - (scheldwoord voor
een vrouw) ; you son o f a -, gij tevekind ; stand -) , thee
zetten , bedienen (van vrouwen).
Bit,

Bitch , v. t.) , opgeven.
Bitch daughter, s., nachtmerrie , ( p.).
Bite, v. í., pret. bit, pp. bit, bitten,
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beter te buigen dan te breken ; - o, afbijten ; - on, of
the bridle, iets bijwonen ; - the roger) , een reiszak stelen.
Bite , s., beet (hap) ; beet (van visch) ; -) , bedrog , bedrie-

bijten, knaauwen;

Bit'ten, pp. van Bite , v. t.; hard - dog, hond, die sterk
in den bek is.
Bit'ter , a., bitter, scherp, bijtend (voor den smaak); scherp,
wreed , streng , verschrikkelijk ; doordringend , wreed, pijn verwekkend , smartelijk ; treffend , doorstekend ; bedroefd;
schadelijk , zondig ; treurig , ellendig ; - of the cable , betingslag , z.; - end , deel van 't zwaartouw , dat binnen
vaart , wanneer 't schip voor anker ligt, z.; --bordis,
child, boos kind; - quarrel, bittere twist; - cold weather,
guur weder ; - sïveett , zoet met bitter ; - sweet, kleine
klimplant ; -, soort van appel , sot.
Bitter , s., zie Bitters, s., mv.; - apple, kolokwintappel;
- ried , ankertouw , dat om de beting wordt gelegd , z.
Bit'ter -cas t, a., vol bitterheid.
Bitter-gourd , s., soort van eucwnis (botanie).
Bitter-salt, S., bitterzout.
Bitter-vetch, s., soort van lins (witte peulvrucht, ervum).
Bitter-wort, s., gentiaan wortel.
Bitterish , cc., bitterachtig, nit.
Bit'terishness , s., bitterachtigheid.
Bitterly , ade., zie Bitter.
Bi t'ter;i , s., roerdomp , putoor ; -, pekel ( zoutziederij).
Bitterness, s., bitterheid; galachtigheid (van smaak); -,
schaniperlieid, scherpheid, bitterheid (van behandeling)
- Sc, vijandigheid , haat ; -, leedwezen ; treurigheid ; verbittering ; ellende.
Bit'ter-s-, S., sty., bitter (van jenever , enz.).

-, door koude aandoen, beschadigen; bíjv. frost bites the
plants, de vorst beschadigt de planten; -, scherp door- Bitting, ppr. van Bit , v. t.
halen , bijtende woorden schrijven; -, doordringen, snij Bittie, s., scho., zie Battle-door.
wonden; -, bedriegen , misleiden , stelen , P.; -, vat--den, Bit'toek, s., scho., korte afstand, stukje, brokje,
ten , z.; bij v. the anchors -, de ankers =, houden in den Bit'tour, bit'tor, s., roerdomp, potoor, Dli,
grond, z.; if you can't -, never sliea' your teeth , liet is Witurne', s., -- , zie Bitinnen.
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besmeerd, sii.

Bitu'minate, v. t., met jodenlijm vullen.
Bitu'u,inated , pp., a., niet jodenlijm gevuld.
BltuminH'erous, a., jodenlijm voortbrengend.
Bitu'minize, v.t., tot jodenlijm vormen, met jodenlijm vullen.
Bituminous, a., jodenlijmig.
Bivalve, s., dier niet twee klappen, schillen.
Bivalve, bivalv'ilar, bivalv'ons, a., van twee klappen
of schillen voorzien (even als de oester).
Blvault'ed , a., met twee gewelven.
Biven'tral , a., tweebuikig, met twee buiken.
Biv'ious , a., met twee wegen.
Biv'oua-e, s., bijwacht, dubbele wacht, algemeens wacht
van een leger, bivouak, bivak.
Biv'oua.e, V. i., algemeen op wacht zijn; gedurende den
nacht kamperen in de open lucht.
Biwope f , a., vol tranen, beweend, behuild.
Bix'wort , s., soort van plant.
Biz'antine, s., zie Byzantine.
Bizarre', a., leelijk, fantastiesch, grilziek, buitensporig,

wonderlijk.

Bizz, s., scho.,

BL A..

BIT.

Bitu*m'ed , a., met jodenlijm
Bitumen, 8., jodenlijm.

geraas, getier, geweld, geluid, gerucht,

alarm; gehommel, gesnor (van bijën), (p.).
Bizz,, -'v. i., scho., hommelen, snorren (van bijën); geweld,
geraas , alarm maken.
Bizz'y,, a., scho., bezig , druk.
Blaa , a., blaauw (door 't snijden van den wind) , ( p.).
Blaau'.ed, a., half gedroogd, (p.).
Blab, v. t., gedachteloos praten, babbelen, snappen; kakelen , teuten , sx. ; klappen ; sprookjes vertellen , su.
Blab, s., babbelaar, sprookjesverteller, klapper, snapper,
kakelaar ; -, scho., zie Blob.
Blab'ber,, s., klapper; sprookjesverteller.
Biab'ber t , V. i., tegen een paard fluiten; stamelen, hak
leugens vertellen.
-keln;,
Blabber•lipped, a., zie Blobber-lipped.
Blab'blsig, ppr. van Blab.
Black , a., zwart, donker ; door wolken verduisterd ; -, betrokken (blik, gezigt, lucht) ; -, vreeslijk, snood ; -, afschuwelijk, treurig, rampzalig; - and blue, bont en blaauw,
groen en geel (van kneepen).
B1 a. k , s., zwartsel ; neger ; een ieder , die donker van vel
is ; rouwgewaad ; smoke -, roet ; put on -, rouwgewaad aandoen; every beau has its -t, er is geen goud zonder schuim;
er is niemand zonder gebreken; I have it - and white) ,
ik heb zwart op wit; liet stuk is geteekend.
Black, V. t., zwart maken; belasteren, bezoedelen; - with
tar, teren, z.
B1a-ek'.act, s., akte, waarbij wilddieverij met zwart gemaakt gelaat onder groote misdrijven wordt gerangschikt.
Bla-ek'.arse ) , s., ketel; the pot calls the kettle -) t , de
pot verwijt den ketel , .dat hij zwart is.
B1aek.'-alder.tree, s., vuilboom, sporkenboom.
Biaek'•a-moor, s., moor, zwarte, neger; moorsche, ne
wash a - white t , een nioriaan wasschen, de huid-gerin;
van een moor wit willen wasschen, onmogelijke zaken wil-

len volbrengen.
zwarte kunst, duivelskunst, tooverij; -,
kunst om sloten op te steken.
Bla,ek'•a-vieed, a., scho., donker van uitzigt.

Bla-ele'.art, s.,

Bla-ek' na•vized, zie Black-a-viced.
Blaek'ball, s., soort van schoensmeer;

zwart stemballetje
(bij verkiezingen).
Black'bar, s.. pleitgeding, dat den klager verpligt de
plaats, waar 't misdzijf is begaan, aan te wijzen.

Bla.ck'beer , s., bruin bier.
Bla-ek'berried-heath , S., soort van plant.
Bla-ek'berry , s., braambezie ; zwarte aalbes ; - summer,

mooije Septemberdagen (op 't einde van die maand) en Oktoberdagen , ( p.).
81a- k'bird, s., soort van lijster, meerle.
Black'.biteh, s., geweer, (p.).
Bla-ek'board, s., leerbord (in scholen).
Bla-ek'•boids , s., scho., mv., braambeziën.
Bla.ek'•book , s., boek van de kanselarij (1175) ; -, boek,
dat over'de zwarte kunst handelt; he is down in the -) t ,
hij staat in 't zwart boek, hij is in kwade reuk.
sta -ek'-box , s., regtsgeleerde.
Blak'- bow.wowers, S., mv., zie Blackberry, (p.).
Bla-ek'-browed , a., zwart van wenkbraauwen ; somber;
akelig ; dreigend.
Bla-ek'-brown, s., donkerbruin; -, a., donkerbruin.
Bla-ek'-bry'ony , s., soort van plant (tames).
Bla-ek'-bug , s., kaboutermannetje, spook, (p.).
B1aek'-buried, a., adv., ter hel gevaren.
Black-.cank'er, s., ziekte (in knollen en andere gewassen
door een soort van rups veroorzaakt).
Blank'cap , s., vogel (die andere vogels nabapt) ; -, appel,
die zwart gebraden is.
Bla.ek'-cattle, s., zwaar rundvee, hoornvee.
Bleek' -chalk , s., kleiachtige leisoort.
B1aek'-cherry, s., wilde kersenboom.
Black'-coat, s., zwartrok, geestelijke.
Bla-Pk'--co-ek, s., korhaan.
Bla-ck'-.cross-day , s., St. Markusdag, (p.).
Bla-ek'-cur'rant, s., zwarte aalbes.
Black'-day,, s., droevige, noodlottige, ongelukkige dag, slr.
Black'-death , s., zwarte pest.
i Black'-diamond) , s., mv., kolen.
Bla-ek'drop, S., preparaat van opium in azijn.
Blark'-eagle, s., scho., soort van valk (falco vulvos) ,

zwarte arend.
stof, tuinaarde , donkerkleurige aarde;
mestaarde ; aarde voor dijken.
Blak- eye'), s., smet; he cannot say black is the white of
my eye) , hij kan niets kwaads van mij zeggen ; we gave
the bottle a -), wij dronken de flesch bijna ledig.

B1a-ek'-earth , s.,

Bla.vk'-eyed, a., zwartoogig.
Bleek'- faced, a.,

zwart, bruinachtig van gelaat.

Black'-fish , s., kleine soort van walvisch.
Bla-ek'-usher, s., scho., smokkelaar (visscher).
Bia-Pk'-fly) , s., geestelijke, die de tienden van den oogst int.
Black'-Ht , s., scho., liefdebode.
Black'-foot, s., scho., zie Blacksole.
Bla-ek'-friar, s., dominikaner (monnik).
Dia ek'-guard, s., jonge sololaat, aankomeling; deugniet;

straatjongen; vlegel; -t, hout- en kolendrager (aan 't hof).

131a -els' -guard )., v. t., gemeene taal uitslaan.
Black'-guard) , a., vuil, gemeen.
B.la-ek'-;uardism, s., gedrag, taal van een deugniet.
Bia-ek'-gum, s., amerikaansche boom (soort van nyssa).
Bla-ek'-hearted , a., boosaardig.
Black'-hole, s., kachot (bij militairen); slechte gevangenis.
Bla-ek'-it , a., scho., zwart gemaakt.
Bla-ek' ja.ek t, s., lederen beker.
Black'-lead, s., looderts met zilver vermengd; potlood,

teekenpotlood.

Bla-ek'-leg) , s., berucht speler en bedrieger , J.
Bla -ck'-lego- , s., ziekte onder kalveren en schapen , (p.).
Ba-ck'- letter , s., in oud engelsche letters geschreven of

gedrukt.

BLA.

BLA.

Black'-letter, s., oud engelsche letter, modern gothische
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ppr., zwart makend.
letter , karakter.
Bla-eking, ppr., zwart makend.
Bla-ek-mallj-, s., schatting, the aan roovers werd betaald Bia-eking , s., zwartsel , schoenzwartsel , schoensmeer.
om van plundering bevrijd te zijn.
Bta - ek'ish, a., zwartachtig.
Bla ek'-inarttn , s., muurzwaluw.
Blaek'ly, adv., donker; wreed.
Blaek'-mettle, s., zwarte leisteen.
Bla-ck'ness, s., zwartheid, donkerheid, wreedheid, snoodheid
Bleek'- mon'day, s., Paaschmaandag, ongeluksdag (NB. On- Blad'apple, s., soort van cactus (botanie).
der Eduard III aldus genoemd, omdat er tijdens de rege- Bladder , s., blaas ; urinary -, pisblaas ; gall -, galblaas;
ring van dien vorst op een Paaschmaandag zulk een mist,
-, blaasje, puistje (waaronder lucht en waterachtig vocht is).
duisternis en ko'ade was , dat er menschen , te paard ge- Bladder-an'giing , s., 't visschen met een hóek aan een
zeten, stierven); -, dag van justitie; -, eerste Maandag
niet lucht gevulde blaas.
na een vakantie.
Blad'dered , a., als een blaas gezwollen.
Bta-ck'-monks , s., benediktijner (monnik).
Blad'tter-nut , S., soort van sierplant, pilnpelnoot.
Bla -ek' - muur, s. ; neger, zwarte.

Bla-ek'-InouTiled, a., niet een zwarten mond; -, vuile
taal gebruikend; § kwaadsprekend, vuilaardig.
Black' -neb, s., kraai (die op lijken aast), (p.).

Bia ek'entng ,

Blad 'der-sen'na, s., soort van plant (colutea).

Blad'dery , a., blaasachtig.

Blade , s., 11 blad; blades, corn blades, mais bladeren (Ameeika) ; -, kling, lemmer ; -, blad van een riem, hand van
Bia-ek'-nebs , s., ache., sir., demokreten.
een anker , z.; -, stengel ; - of the shoulder; shoulder -,
Bla-ek'-oaku,n , s., werk van geteerd touwwerk , z.
schouderblad ; breast -, borstbeen ; -, ligtmis , schavuit,
Bla-ek'-peo'pled t, a., door zwarten bevolkt.
fielt; stoutmoedig meusch; notable young -, vrolijke kwant;
Bla -ek' - pig 'ment, S., zeer fijn lampzwartsel (voor 't maold -, oude vos; stout -, stoute, wakkere gast; cunning -,
ken van drukinkt).
boze vogel ; a pair of blades, een haspel.
Bla -ek' - pin, s., haarspeld.
Blade, v. t., van een kling, lemmer voorzien; - it, V. i.,
33 1a -ek' - psalin) , s., kreet ; sing the - ), schreeuwen (van
zwetsen, wind maken, snoeven.

kinderen).

Bla ek - pud'ding , s., koek van bloed en meel ; bloedpudding.
Bla-ek'-rent , s., huur , die met graan en vleesch wordt

betaald.

Blak'-rod , s., deurwaarder (die tot de orde van den
kousenband behoort en aldus wordt genoemd om de zwarte

roede , the hij draagt ; hij behoort tot de kamerdienaars
van den koning en is deurwaarder van 't parlement).

Bla -elk'-rope, s.,
Bla-ek'-sea, s.,
Bla - ek' - sheep,

(Oostersela).

geteerd touwwerk, z.

Zwarte Zee.

s., vaandel, standaard van Turkomannen

BIa-ek'-slt'ver, s., soort van zilvererts.
Bla-ek'-smith, iron-smith, s., smid.
Bla-ck'-snake, s., zwarte slang (niet vergiftigend).
Black' - sole, s., sclto., iemand , die voor een ander

meisje gaat opdoen.

een

Black spice ra -eket) , v. t., schoorsteenvegers roetzakken

Blade'bone , s., schouderblad.
Bladed, pp., zie Blade, v. t.
Blade'mill , s., slijpmolen.
Blade'smith , s., zwaardveger, zwaardmaker.
Blad'ing, ppr., zie Blade, v. t.
lilac , a., scfio., loodverwig , loodkleurig ; bont en blaauw
(van 't vel ten gevolge van 't snijden van den wind), (p.).
Blue - berry , s., blaauwe bezie.
Blain , s., puistje, zwelling, ontsteking; -, tongblaar (bij
dieren).
Blake , a., geel , bleek , koud , naakt ; ontbloot , (p,) , sAex,
Blake, V. i., zich buiten adem schreeuwen; in gelach uit
-barsten,
bezwijken, (p.).
Bla,n'able , a. , berisping verdienend , Da.; onverschoonbaar;

berispelijk , berispenswaard , misdadig.
Blaun ableness , s., schuldigheid; misslag.

Blamably , adv., schuldig, berispenswaard.

Blaine, v. t., afkeuring te kennen geven; berispen; veroor-

en roet ontstelen.
'.leelen; bevlekken, besmetten; eerrooven, schenden; -t,
Ilia-ek -spy ), s., duivel; smid; aanbrenger.
scliandvlekken; -, beschuldigen ; lie is to -, hij is te be.
Bla-ck.strake, s., zetgang op 't barghout, the zwart wordt
schuldigen.
geverfd, z,
Elaine, s., schande, schandvlek, blaam, schuld; afkeu-flu ck'strap ), s., soort van drank; port.
ring , beleediging ; bear the -, schuld dragen ; lay the Bla ek' -syrop, s., soort van punsch (Amerika).
opo,a one , de schuld op iemand schuiven.

Blaek'tall , s., soort van baars.
Bia-ek'thorn , s., slee-pruim (vrucht van de zwarte doorn) .
Bla - ek'tin, s., tinerts, dat voor smelting bereid is.
Bta -ek'-tressed, a., met zwarte haarvlechten.
Bla-k' -vi-Paged , a., zwart , donkerkleurig van gelaat.
Blaek'vom'it , s., stof, die bij de gele koorts wordt gebraakt.
B1a.ek'-wadd, s., bruinsteenerts.
Bla-ek'-waj'nut, s., zwarte notenboom (Amerika).
Black' -wasti, s., bad van kalomel en kalkwater, tot wassching van een wond.
Bla-ek' - whale , s., walvisch.
Black' - work , s., hoefsmidswerk.

Blamed, pp. van Blame , V. t.

Blameful, a., schandevol, verwijtbaar,
Blaine'fully , adv., zie Blameful.
Blamefulness, s., berispelijke toestand.
Blanie'jess , a., onberispelijk, onschuldig, vlekkeloos, on-

verwijtbaar.

Blaine'lesly , adv., zie Blameless.
Blanne'iessness, S. , onschuld .

BIarn'er, s., berisper, lasteraar, beschuldiger.
siame'wormflhiness, s., berispelijkheid.

Blaine'^vorT1Iy, a ., laakbaar, berispelijk.
Blain'ing , ppr., zie Blame , v. t.
Blaek'ed, pp., zwart gemaakt, bezoedeld.
Iiiane'ard , s., soort van rouaansch linnen.
Backen , V. t., zwart maken ; donker maken , verduiste- Blanch , V. t., uitmaken , uitwisschen ; -1, bekladden , heren, bewolken; bezoedelen; belasteren; -, V. i., zwart, donmorsen , voorbijgaan; - almonds , amandelen peilen ; -, laker worden.
ten verbleeken (van planten in tuinbouw) ; -, dekken, ontBlaek'ened , po)., zwart gemaakt,
wijken, bewimpelen, bemantelen ; zilver opkoken ; }Asel-es,,

BlaCk'ener, j, ; zwgrtnlakcr,

ucJl ed , pp., wit gemaaid.

9.0

BLA.

BLA.

Blancher , s., witmaker ; geldzuiveraar , geldschoonmaker.
Blanchim'eter, s,, instrument om de kracht van bleek
-water
te meten.
Blanch ing, s., 't witmaken , bleeken.
Blanching, ppr., a., bleekende, witmakend , blinkend

makend.
Blanching Ilq 'uor , s., bleekwater.

Bland , a., zacht , beminnelijk , vriendelijk.
Blanda'tion t , grove vleijerij.
Bandil'oquence, s., vleitaal.

Blandil'oquy , s., zie Blandiloquence.
Blandise t , zie Blandish , V. t., CH.
Blandish, V. t., liefkozen, flikflooijen, vleijen,

blinddoeken,

Blandisher , s., vleijer.
Bland 'Ishing, ppr., zie Blandish, v. t.
Blandishing , s., zie Blandishment.

flland'ishment , s., vleijerij ,
woorden , blinddoeking.

vriendelijke bejegening, zachte

Bland'ness , s., vleijende toestand.
Blank , a., ledig, bleek, wit; -, bleek; bij v. - moon, lbleeke

stroom (uit een blaasbalg, enz.); ontploffing van buskruid,
van ontvlambare lucht (in een mijn) ; -, wind, die tot
smelting van een hoeveelheid erts noodzakelijk is (^4;nerika);
-, toon (uit een windmuziekinstrument).
Blast , s., scho., pogeherij.
Blast , V. t., verzengen, bederven (koorn, planten) ; -, vernielen, vruchtloos maken (van plannen) ; -, bezwalken van
een goeden naam) ; rotsen door buskruidontploffing laten
springen ; -, de oogen verbaasd opslaan , (p.).
Blast'.furnace , s., fornuis tot 't smelten van erts (waar
luchtstroom door middel van groote blaas -toednig
wordt aangebragt).
-balgen
Blast'-ntpe , s., pijp van een lokomotief, waardoor uien de
overtollige stroom verwijdert; blaaspijp (om 't vuur hel
te doen branden).
-der
Blasted , pp., zie Blast , v. t..; - fellow ) , schurk ; hoer.
Blast'er,' s., vernieler, bederver; -), kalf.
Blast'ie, s., scho., dwerg, kind, wanstaltig gegroeid wezen.
Blast'ing, ppr., zie Blast, v. t.
Blasting, s., rukwind; vernieling (door noodlottige oorzaak) ; 't laten springen van rotsen door buskruidontploiiing.
Blast'it , scho., pret., zie Blast, v. t.

maan , as,; -, verslagen , verplet , ontmoedigd, ontsteld; -,
rijmloos, bij v. - verse, rijmloos vers; - boud , ongeteekende
verbindtenis ; - come off, kale afkomst , kale geboorte;
point -, geheel , volkomen , zuiver ; -, zonder kogels, bijv. Blast'inent t , s., rukwind ; plotselinge slag (vernieling ten
- cartridge, schrootbus zonder kogels.
gei olge hebbende) , CH.

leemte; wit (in een geschrift) ; lot, waarop niets
wordt gewonnen, niet; -, ongeteekende akte, ene.; -t, wit
deel van een schild , waarop een pijl wordt geschoten;
- t , mikpunt , schot , ss.; -, doel , doelwit ; - t , koperen
muntstukje ; point - shot, 't schot van een geweer , dat
horizontaal is aangelegd.

Blank, s.,

Blank , v. t., uitwisschen, vernietigen, SP.; den moed be-

nemen , verwarren , ontmoedigen , in verlegenheid brengen,
verpletteren , T IL.; -) , ter neér geslagen zien.
Blank.-ear'tridge, s., zie Blank, a.
Blank'.verse , s., zie Blank , a.
Biank'ed , pp., verward, ontmoedigd.
Blanket , s., deken , slaapdeken , kinderdeken ; -, soort van
peer ; -, wollen slof, witte baai, die de drukkers tusschen
de timpans of ramen van de pers leggen.
Blank et F, V. t., in een deken heen en weér schuteen; -,
met een deken bedekken.

bulkend, schreeuwend (als een kalf);

-

writer, pralend schrijver, bluffend schrijver.
Biate , a., scho., zie Bashfu.
Blatera'tion 1 , s.,

gerucht.

Blather, blether, s., echo., zie Bladder.
Blath'rie, bletla'rie, s., scho., zie Blaidry.

Blat'ter, s., scho., zinneloos rumoer, leven.
Blat'ter , V. i., verschrikkelijk leven maken.
Blat'terer, s., luide snoefhaan, pogcher.

Blat'tering, s., zinneloos getier, geraas, geschreeuw.
Bland , s., scho., blad, portefeuille.
Bland , v. t., v. i., scho., slag met 't plat van de hand geven ; hoed ne@rslaan , v al ien (van regen).
Blew , s., echo., slag ; pogeherij ; vat met drank.

i., scho., blazen, waaijen; bloeijen; vleijen;
luide verkonden.

Biaw, V. t., V.

Blaw-in -any -lug, 3., echo., vleijer, pluimstrijker.
Blew in one's ear , V. t., scho., vleijen.

Blank'eting , ppr., zie Blanket t - .
Biank'eting , s., stof voor dekens.

Blankly , adv., zie Blank, a.
Blankness , s., witheid; -1, bleekbeid.
Blare , v. t., loeijen, bulken, brullen; -, afloopen, weg
een kaars) ten gevolge van togt, (p.) ; -, de-smeltn(va
tong uitsteken , (p.) ; -t, ontwikkelen , nY,
Blare 9, s., geloei, gebulk, gebrul.
Blarney , s., iersch , vleitaal , vleijerij.
Blase t, zie Blazon, v. t., CH.
Slash , .s . t., bespatten ; bekladden , (p.).

Blash • s., scho., stortregen.
Blash'ln, ppr., kletterend neérvallende

Bla'tant 1, a.,

B1aw'art , s., scho., blaauwe veldbloem.
Blaw 'fluin, s., echo., misleiding, dwaze inbeelding, speel
-werk.
Blaw'ze , s., bloesem , (p.).
B1ay , s., witvisch ; -, zie Blaze , s., (p.).
Blaze , s., vlam , flikkering ; bekendmaking ; ruchtbaarheid
(van een berigt) ; witte plek (voor den kop van een paard);
witte plek, kerf (in een boom, om den weg in de hosschen
terug te kunnen vinden — Amerika) ; licht , uitgebreid
licht ; -, gerucht , beweging , leven.
Blaze , V. i., V. t.,

(als regen).

Blash'y , a., waterig.
Blaspheme', V . t., V. i., godlasteren, godlasteringen

uitbraken ; kwaadspreken ; lasteren ; zich de regten der Godheid
aanmatigen.

Blasphein'er , s., godlasteraar.
Silasphein'ing, ppr., godlasterende, enz.
Blas'pheinous , a., godlasterlijk.
Blas'pheinously , adv., zie Blasphemous.

Jilas'pheiny , s., godlastering.
Blast, s., rukwind; -, verzenging, brand, honigdauw, bedcrf (in graan) ; winderige ziekte (van Schapen) ; lucht-

verdacht zijn ;

-,

vlaneiuen , licht verspreiden , flikkeren,

bekend maken , ruchtbaarmaking , uitba-

zuinen ; - :1: , zie Blazon; -, boomera kerven (om den weg

te kunnen terug vinden — Amerika); -, zalm vangen (met
een soort van drietand) , (p.).
Blazed , pp., a., vlammend , enz.
verkondiger , verbreider.
Blaz'ing, s., ppr., flikkering, vlamming; -, flikkerend, uitbazuinend , enz.; - star , staartster, komeet.
Blazing , a., vlammend , lichtend.
Blazon, V. t., wapens uitleggen, schilderen; bedekken,
versieren, opsmukken; ontwikkelen, ten toon stellen, ruchtbaar naaken , verkondigen.

Bla'zer , s., uitbazuiner ,

BLA.

BLE.

91

B1eet'er , s., echo., lelates , schaap.
, s., wapenschildkunde ; wapenverklaring ; -,
Bleeze , s., echo., helle vlaas , gloed.
kendmaking , vertooning.
Blazoned , pp., verklaard , ontcijferd (van wapens) , ene. Bleeze , v. i., hel branden , zuur worden ; -, pralen, pogchesi ; aanspreken.
Blazoner, s., wapenschildkundige, wapenschildverklaarder.
Bleez'ed, a., echo., hesehonken, zuur geworden, verzuurd.
Blazoning , ppr., verklarende , enz.
Bleat, blate, selto., (1p.), zie hashj'ul.
Blazonry , s., zie Blazo; , s.
Bleize, zie I.lee_c, srlio.
Rica , s., spint (in hout) ; -, geel , ( p.).
Bleach , V. t., V. i., bleeken ; wit maken ; -, bleek , wit worden. Blelluin, s., babbelaar, iemand, die dwaze taal spreekt.
Bleached, pp., a., gebleekt, wit gemaakt; - vaart), mooije meid. Blean'ïsl, , V. t., kwetsen, kneuzen, bederven, schenden, benadeelen ; besmetten , bevlekken , eerrooven ; -, goeden naam ,
Bleacher , s., bleeker ; bleekster.
karakter bezwalken , icrtiand iii kwade reuk brengen.
Bleach'ery , s., bleekerij.
Biens'isn , s., vlek, smet , gebrek, schande, oneer, ontBleaching, ppr., bleekende, ene.
eerï
ie , eerrooving ; ilezzislres , teellens, waaraan de jagers
Bleaching, s., 't bleeken.
lcsin ien zien, waar 't wild heeft geloopen.
Bleaching-powder, s., bleekpoeder.
Bleak , a , bleek , GR.; -, open, guur , koud , schraal ; - wind, Bie-ni'ished, pig. van .lileniis1a, V. t.
Bleiin'is1 ing, ppr. van P/naish, v. t.
schrale, gure wind ; -fish , witvisch.
Salem a'i lilcss , a., smetteloos, vlekkeloos.
Bleak , s., blei, witviseh.
B8evn'ishmnent :, e., ongenade.
Bleakly, adv., bleek.
Blenn-ii , v. i., terugdeinzen, aarzelen, wijken, sx., (Enge Bleakness, s., schraalheid, koudheid.
laarrl , n. g.).
Bleak'y , a., bleek , oen , onbeschut, koud.
Blench
, V. t., krachteloos maken (Enrgeland, as .) ; -, verM
Blear , bleer , V. i., selio., de oogen doen tranen.
raden , ( p.).
Blear , a., treurig , donker , betrokken ; - § , eenvoudig.
lsïench'cd , pp., zie l?lerach, , v. t., V. i.
Blear , s., zweer (op oogen).
Blear , V. t., zwerend naken ; -, oogen doen tranen , loo- 111(0(11 Cl , s., verhindering, belemmering.
Bleinch'holdiilg , s., pachting voor een kleine som.
pen, DR.; gezigt verduisteren, belemmeren.
B1-ich'iiig , ppr., zie I/leach , r. t., v. i.
Bleared , pp., van 1l/ear, v. t.
mileneh'ing , s., terugdeinzing , aarzeling , achteruitwijking,
Blear'edness , s., dragt , traiiing van de oogen.
Blend , V. t., uiengen, ondereenmengen ; verwarren ; - t , beBlear'eyed , a., traanoogig , dofzigtig.
smetten , bederven ; - t , blind rasaken , verblinden ; -, ver
Blear'ie, bleer'ie, blcer'lt, bleert, a., echo., droevig,
-nieugd
zijn , vereenigd zijn ( oierilca).
treurig (van de oogen).
Blend , s., zinkerts ; - metal-iron, grof ijzererts ; - water,
Blearing , ppr. van Blear , v. t.
leverziekte (bij rundvee).
Bleat, V. i., blaten, blèren (van schapen).
Blende , s., zinkerts.
Bleat, s., geblaat.
Yllend'ed, ply. van Blend, v. t.
Bleat t, a., koud , bleek.
Bleat'er ), S., bedrieger , bedrog ; kind (dat nog niet gebo- .Blend'er , s., vermenger.
Blending , ppr., zie .Blend , v. t.
ren is) ; -) , schaap.
Bleat'lug, ppr., a., blatend, blèrend; - cheat ), schaap ; Blend'ous , a., tot zinkerts behoorend.
Blenks , s., mv., asch , ( p.).
-riq, schapedieverij.
Blenky , V. i., een weinig sneeuwen , ( p.).
Bleating , s., geblaat.
Blennorrhae'a , s., ongewone slijmontlasting.
Bleb , s., blaar , puistje ; droppel (water).
Blen'ny, s., soort van visch (blennius).
Bleb'by, a., vol blaren.
Blent i- , pp. van Blend, v. t.; - i', vermengd, sii.; --F, opBieek , v. t., echo., overbluffen.
gehouden, ve.
Bled , pret. en pp. van Bleed.
Bless , V. t., pret. en pp. blessed , blest , zegenen , den
Bledd , s., echo., halm , blad.
zegen geven , geluk wenschen , gelukkig naaken , gelukzalig
B1ed'der,, V. i., schreeuwen, (p.).
aua en ; -, afzonderen , voor een heilig doel bestemmen,
Blee ) , s., kleur , gelaatskleur , sP.; -, s., echo., aangezigtswijden; loven, verheerlijken; do but - me witli the story
kleur.
of it , maak mij zoo gelukkig van liet mij med te doelen;
Bleech , V. t., echo., bleeken.
- oor'; self at a thing , grootes ophef van iets maken;
Bleech , V. i., sclso., met een slag vallen.
- one's self, ira a tliisa11, zich i in iets gelukkig achten; - me
Bleech , S., echo., slag.
God zegene ons ! God beware ons ! is liet neogelijk ! -, met
Blee-ek , zie Bleecic , v. t , echo.
een zwaard zwaaijen , so.
Bleed, V. j., pret. en pp. bied , bloeden, bloed kwijt worden ; hevigen dood sterven , vermoord worden ; zijpelen (van Blessed , pp., zie Bless , v. t.
de vochten van planten , waarin neen gesneden heeft) ; in/ Bless'ed, a., gelukkig, voorspoedig; gezegend; heilig; zaliger ; he was - 2vith a good wvife, hij had een goede vrouw;
heart bleeds for it , mijn hart bloedt daarvan, het treft mij
he tras - with a loop aard prosperous reign, hij had een
diep; he'll - for it t, hij zal daarvoor bloeden, hij zal
lange en gelukkige regering; the -, de gelukzaligen, - thisdaarvoor lijden ; -, uitspruiten (van graan).
tie , soort van plant (centanrea).
Bleed, V. t., aderlaten, bloedaftappen.
Blessedly , adv., gezegend.
Bleeder , s., aderliter.
Bleeders ) , e., mv., sporen ; he clapped his - to his prad ), Ble,s'edness , s., gelukzaligheid, heiligheid, vreugde.
Bless'er , s., zegenaar.
hij gaf zijn paard de sporen.
Blessing, ppr., zie bless, v. t.
Bleeding , ppr., zie Bieen , v. i., v. t.; - call g ) , iemand
Blessing, s., zegen , zegening ; gelukwensching; gift, wel
die niet vasthoudend is , ten opzigte van geld.
voordeel ; geschenk ; - ) , toegift (als men in een win--da,
Bleeding , s., bloeding , bloedverlies , neusbloeding , ader
kel wat koopt, vooral aan kinderen).
- heart , bloedend hart , diep getroffen hart; muur -lating;
Blessings
, <<., niv., weldaden ; geluk Schat.
b
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- condition , Zue€waard5ge toestand,
Blazon
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s., oogwenk , glimpje , knipoog ; -, geglinster (aan
, gelukkig makend , opvro- den horizon door lichtweêrkaatsing van de ijsvelden) ; -,
scho., oogwenk , geflikker ; -, s., scho., vlugtige blik ; -;
lijkend.
vonkje, (p.) ; -) , licht.
Blether , s., ache., zie Bladder , 8.
Blink'ard , s., pinker met de oogen , knipooger.
J3leth'er , blut'ter , v. t., onzin praten.
Blinked, a., scherp, kras (van bier).
Dleth'er, blut'ter, s., zie Bladder, s.
Blinker, s., scho., blinde kip (van iemand, die zeer bij
Hleth'er-shate , s., iemand, the zotte klap uitkraamt.
HHle'tont m , s., 't vermogen om onderaardsche bronnen en
-ziends).
Blinker-s-, s., niv., oogkleppen (van een paard).
stroomen op 't gevoel af te ontdekken en aan ' te wijzen.
Blinking , ppr., zie Blink , v. i.
Ble'tonist, S., bletonist, zie Bletonism.
Blink'it , a., scho., zuurachtig; beschonken.
Blew, pret. van Blow.
Bleyme, 8., ontsteking in den poot van eei paard (tus- Blin'lins, blind'lins, ede., scho., blindelings.
Biirt, s., scho., jagtregen, sneeuwjagt.
schen den voetzool en 't been), wen, kol.
Blice'a, s., soort van vischje.
Bliss, s., gelukzaligheid, vreugde, blijdschap.
Bligh, a., eenzaam, dof, vervelend, (p.).
Bliss'fui , a., gelukzalig.
Blight , s., bederf, verschrompeling, doodvriezing (van Biss'fully , ede., zie Blissfull , a.
planten).
Blissfulness , s., gelukzaligheid, vreugde, blijdschap.
Blight , V. t., V. i., bederven , verschrompelen , doodvriezen Bliss'1ess , a., zonder geluk, vreugdeloos , ongezegend, ongelukkig.
(van planten?.
Blin', a., sclio., blind.
Bliss'soin
, v. i., lollen, loopsch zijn, krolsch zijn ; raBIln , V. t., scho., ophouden.
zen , tieren ; -, ooi , schaap dekken.
Blin' Harry , S., scho., zie Blindman'sbu '.
Blister. , s., blaar , puist ; spaanschevliegpleister.
Blind, v. t., blind maken, van gezigt berooven; donker Blls'ter , v. i., V. t., in blaren opkomen , DR.; in blaren opmaken , gezigt vercaonkeren , verduisteren.
trekken , opkomen (ten gevolge van branding , 't opleggen
Blind ), s., blindlap; -, voorwendsel; -, blind (voor een
van trekpleisters, enz.).
venster) ; -, blinddoek.
Blis'ter-Hy , s., spaansche vlieg.
Blind , blinde , s., zie Blend , s., Blonde , s.
Blister-plaster , s., trekpleister.
Blind, a., blind, donker, duister; -naan, blindeman, blinde; B1is'tered, pp., zie Blister, v. i., V. t.
- of one eye, eenogig; - way, duistere, ongebaande weg; Blistering, ppr., zie Blister, v. i., V. t.
- writing, duister geschrift; par -, pore -, bijziende ; sand-, Blis'tery , a., vol blaren.
Blite , s., soort van spinage (!) ; soort van fluweelblaen , duimoon -, zwak van gezigt ; man's - side , iemands zwak.
Blind'.al'ley , s., zak , straatje , dat dood loopt.
zendschoon.
Blind' nbeetle , s., meikever.
BlITHe, a., blijde, vrolijk, opgeruimd.
Blind'.eoal, s., doove kool.
BliT'He'ful , a., vrolijk , vreugdevol.
Blinded, pp., a., van gezigt beroofd, donker gemaakt, enz. B15THe'ly , adv., zie Blitheful.
Blinder* , s., mv., zie Blinkers , s., mv., (p).
BlITlle'ment , s., scho., onthaal na de geboorte van een
Bllnd'- ex-euse ), s., uitvlugt; kroeg, die weinig wordt bekind (gewoonlijk van brood en kaas).
zocht ; weinig bekende steeg, straat.
B11THe'ness , s., blijheid, vrolijkheid.
Blindfold, a., blindelingsch.
BIITUe'some , a., vrolijk , dartel, opgeruimd.
Blindfold , V. t., de oogen bedekken, gezigt belemmeren, Blif'He'somenee , s., vrolijkheid.
de oogen blinddoeken.
BIITH'ly , adv., zie Blithe , a.
Blindfolded, pp., zie Blindfold , v. t.
Blots , a., koud, ruw, (p.).
Blindfolding , ppr., zie Blindfold, r. t.
Bloach'er , s., algemeene benaming voor groote beesten, (p.).
Blind'-hob, s., zie Blindman's -buff.
Bloat , V. t., opzwellen ; -, door rook droogen, rooken; - her
Blind' -hooky , s., soort van kaartspel.
rings , haringen rooken, zie Blote, v. t.; -, verwijden, uitBlind'-gut , s., blinddarm (!).
zetten , uitspreiden, wijder maken, worden.
Blinding , ppr., a., verduisterend , zie Blind , v. t.
Bloat t, a., gezwollen, opgeblazen.
Blindly, ads., blindelings, onoordeelkundig.
Bloated , pp., a., gezwollen , zie bloat , v. t.; - cheeks , bolle.
Biind'man'*-boll , s., soort van spons t!).
wangen.
Blind'inan'e.-buff , s., blindemannetje (kinderspel).
Bloat'edness, s., opgezwollenheid, gezwollenheid..
Blind'man'-s--holyday ), s., duisternis, nacht.
Bloater , s., gedroogde haring, haring.
Blind'-mare*, s., me., onzin, (p.).
Bloat'Ing, ppr., zie Bloat, v. t.
Blindness, s., blindheid, onwetendheid.
Bloat'ing , s., gezwollenheid, opgezwollenheid.
Blind'nettle , s., klierkruid.
Bloaze, s., zie Blaze, s.
Blind'-paths , S., mv., dwaalwegen.
Blob t , s., onderlip.
Blind* , s., mv., schanskorf (verdedigingsmiddel).
Blob, blab, s., scho., droppel; kogel; groote kruisbezie;
Blind-serpent , s., soort van slang.
blaasje (van een gezwel).
Blind'side , s., gebrek , zwak.
Blob'-che eked , a., dikwangig; dik , bol van wezen.
Blind'-story, s., oudwijfsvertelling.
Blob'ber , s., bobbel , waterblaasje, tivaterbel.
Blind'-vessel , s., vaatwerk niet een opening (chemie).
Blob'ber-lip, s., dikke lip, n$.
Blind'-wall , s., booze muur , scherm , blindering.
Blob'ber-lipped, a., diklippig.
Blindworm , s., soort van slang, die men vroeger in En- Blo'ber i- , s., zie Bubble.
geland vergiftigend hield.
Blob'- milk, s., melk en room door elkander , (p.).
Blink , V. i., met de oogen pinken ; knipoogen; -, donker Blob'tale , S., zie Blob, s.
zien , SOwN.; met de Dogen half geopend zien ; -, ontwij,- Block , s., blok; massa ; vaste massa ; blok huizen; misdaken , (p.) ; -, glimlagehen, vrolijk zien (van vrouwen) , ( p.). digereblok (voor onthoofding) ; beletsel , hinderpaal ; -, botBlest, pp. van Bless, v. t.
Blest , a., gelukkig gemaakt

Blink ,
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terik , dommerik, ezel ; -, hoedenmakersvorm ; cast a - in
One's way , iemand een steen in den weg werpen , iemand
belemmeren, dwarsboomen ; come to the -, onthoofd worden ; -, beeld op 't galjoen, heling van den steng , z.;
- and -, tegen =, z.; broil -, geitouw= van den bezaan,
z.; bee --, ; dat aan beide kanten van (le vioolstukken van
den boegspriet is geplaatst tot doorlating vair 't voorstengstag , z.; brace -, bras-, z.; cap of 0 -, in l ating , inkeping
in 't =, gemaakt voor den strop. , ijzeren beslag, z.; cat -,
kat=, z.; clue garnet -, ;eitouw= der onderzeilen, z.; clue
line -, geitouw= van een marszeil , z.; ecrree^toty •-, hel
cheek -, schildpad aan den top der steng,-lingbok,z.;
door welke de leijer en val van den. kluiver vaart, z.;
double -, dubbel, tweeschijfs =, geschutgang; -, z.; -d
riftalie _, z.; double scored -, : niet dubbele neuten , z.;
decal -, doodshoofd , juffer in 't want , wantjuíf'er , z.; eye
of a - strop , oog, dat 't beslag of bindsel aan tien onderkant van 't vormt , z.; fold of a -, - schijf, z.; fast
a - strop , een _ naaijen , inbinden , z.; - fixed , ii t ozoveable, vast _ tegen boord, z.; - for a stay, stag_, waar
stagzeil gaat, z.; year -, kar--dorenêhalv't
deel =, z.; haliard -, val, z.; iron bolend -, niet ijzeren
beslag, z.; jewel -, lijzeilval =, z.; longtackle, viool_, z.;
leading -, voet =, z.; lift -, toppenants _, z.; leech line -,
gordingsbiok, z.; - maker, blokkenmaker, z.; made -, _, dat
is zamengesteld uit stukken , z.; moveable -, losvarend , z.;
main sheet -, groot schoot =, z.; monkey -, monkey _, met
twee lippen op de ra , z.; nine pin -, patent = , mosterd
z. ; pin of a -, -nagel, z.; quarter -, dubbel ^ (onder-pot,
de ra), om den schoot en 't geitouw van 't marszeil door
te laten, z.; ram's -, juffer, z.; single -, enkel =, = met
één schijf , z.; shell of a -, coak -, = zonder bos, schijf, z.;
saddle of a monkey -, lip van een monkey -, z.; snatch -,
kinnebaks e, z.; - seizing , = bindsel , z.; sheet -, schoot ,
z.; swivel -, draai , marionet -, z.; - strop, strop van een
=, z.; shoulder -, - met een hak , z.; - shed , blokkenmakerij , z.; sister -, schildpad in 't want, z.; triple -, drie
dicing -, noktakel , z.; topsail sheet -, marszeil-schijf;
schote _, z.; reeve through a -, gijn, looper in, door een =
scheren, z.; lye -, draaireeps =, z.; tail of a -, staart van
een =, z.; top -, stengewindsreep c, z.; strop a -, = instroppen , z.; tail -, staart =, z.; winding -, gijii _, z.; with a
double -, dubbel gestropt ; z.; - witja a hook, and swivel,
= met haak en wartel.
Block, v. t., insluiten , opsluiten ; - up a port , een haven

Blonde , s., blonde (van een vrouw vooral).
Blond'-lace, s., zijden kant.
Blon'drin , v. i., v. t., sloven , slaven ; zie Blunder, r. i.,

blokkeren.
Blo-ek' -horse, s., handberrie (om zware blokken hout te
dragen) , (p.).
Blo -ek'-house, s., blokhuis; - ), gevangenis.
Block '-like , a., als een blok, dom.
Blo-ek'-printing, s., 't drukken op blokken.
Blo ck-sta ek , s.. knods , (p.)Block-wood , s., kampêchehout.
Blockade', s., blokkade.
Blo ekade', V. t., blokkeren.
Blo+ekad 'ed, pp., geblokkeerd.
B1ockad'Ing, ppr., blokkerende.
Blo -ek'head, s., ezelskop, domoor, dommerik.
Blo ek'headed , s., dong, stom, ezelachtig.
Blo-ek'headedly , ado., zie Blockheaded.
Blo-ek'tsh , a., dom, bot, plomp, lomp, onbehouwen,
Bioek 'ishly, acte., zie .Iilockish.
Bloek'ishness, s., lompheid, domheid.
Blo-eks, s., mv., stapelblokken.
B1om'ary , s., koelfornuis, waarin liet ijzer, door smelting
uit erts verkregen , wordt gebra ;t.
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V. t., Bluster , v. i., v. f.

Blonk, V. t., te leur stellen, (p.).
Blon'ket 1 , a. blon ek'et i- , graauw , we.
flout , a., hof, zwaar.

Blood, s., bloed; bloedverwant, aanverwant; - royal, koninkl ijk bloed , koninklijke afkomst ; -, hooge geboorte,
SIC.; -, leven ; -, slagting, moord, bloedstorting; cold -,
koelbloedigheid ; warns -, oploopendheid , driftigheid ; -,
vonkje; -, algemeene benaming voor rood sap; kinsmen of
the whole -, bloedverwanten, die dezelfde voorouders in de
mannelijke en vrouwelijke lijn hebben, r.; kinsmen of the
half -, bloedverwanten, die slechts in éene lijn gelijke

voor ouders hebben ; lie was let -, hij werd adergelaten ;
letting o/ -, aderlating ; distemper that runs in the -,
kwaal , die in 't bloed , geslacht zit ; my - was up , mijn
bloed was aan 't gisten ; my - began to rise , mijn bloed
begon te koken ; breed ill -, kwaad bloed zetten, gemoederen verbitteren ; - of tier grape , druivennat , druiven
- shot eyes, roode met bloed beloopen Dogen; - )., op--sap;
loopend mensch ; deal for - ) , ruilhandel drijven.
Blood , v. t., aderlaten , bloeden ; met bloed bezoedelen , - *,
aanhitsen ; verbitteren ; -, aan bloed gewennen (van j agthonden) , afrigten.
Blood •bap 'ti-*-m t , s., bloeddoop (van menschen, die den

marteldood sterven, zonder gedoopt te zijn).
Blood'.bespot'ted , a., met bloed besprenkeld, sir.
Blood'.bol'tered t, a., niet bloed besprenkeld.
Blood'•bro
'cr, s., broeder van dezelfde ouders, volle

broeder.
Blood' -i olored, a., bloedkleurig.
Blood'..eonsuin'iug, a., bloedverterend, bloedverkwistend.
Blood'- drenched, a., in bloed gedrenkt.
Blood'. drunk, a., bloeddronken, ME.
Blood'.dyed , a., door bloed geverfd.
Blood'.flower , s., Haemanthus .
Blood'. frozen, a., verstijfd (van bloed).
Blood '.gullt'ness, s., schuld aan bloedstorting, bloed-

schuld.
Blood'-guilty, a., schuldig aan bloedstorting.
Blood'-horse, s., paard van zuiver ras.
Blood'-hot , a., laauw , bloedwarm.
Blood'-bound, s., bloedhond , speurhond.
Blood'-Jet , v. i., bloeden, aderlaten.
Blood'-let'ter, s., aderlater.
Blood'-letting , s., aderlating.
Blood' -marked , a., door bloed geteekend,
Blood'-olph , s., roodborstje, (p.).
Blood'-padding, s. , bloedpudding.
Blood'-red, a., bloedrood.
Blood' - root, plant (aldus genoemd om haar roodes wortel).
Blood'-shaken i- , a., ontr oerd , B. J.

Blood'-shed, s., bloedstorting, slagting, bloedvergieting.
Blood 'shedder, s., bloedstorter, moordenaar.
Blood'sheding, s., bloedstorting, bloedvergieting.
Blood'shot , a., ontstoken (van bloedaderen).
Blood'shottenness, s., toestand, waarin de oogen verkeren , als zij rood zijn.
Blood' -sized, a., met bloed besmeerd.
Blood'-snakes s., soort van slang.
Blood'-spavin, s., uitzetting van den ader , die van den
binnenkant van den hiel van een paard loopt.
Blood '-spilling , cc., bloedstortend.
Blood'- spitter, s., bloedspaxwer.
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BLO.

Blood'-stained , a., met

moord.

bloed bezoedeld , schuldig aan

Blood'-stone, s., bloedsteen.
Blood'- su -eker, s., uitzuiger, zie Leech.
Blood'-swelled , a., door bloed gezwollen.
Blood'-swoln , a., met bloed opgeloopen , bedekt verspreid.
Blood'-thirstiness , s,, bloeddorstigheid.
Biood'-thirsty, a., bloeddorstig.
Blood'-vessel , s., slagader.
Blood'-warm, a., bloedwarm, laauw.
Blood'-wite , s., geldboete wegens bloedstorting.
Blood'-won , a., met bloedstorting verkregen, se.
Blood'-wood , s., naam voor blokken rood hout.
Blood'wort , s., soort van plant (sanguinaria).
Blood'-wordy , a., bloe'lwaardig.
B1ood'ed, pp. van Blood, v. 1.

bloedig, wreed, ijslijk; -, principled,
bloedgierig , bloeddorstig.
bloeddorstigheid.

Bloodily , ode.,

Blood'iness, s., bloederigheid,

Blooding, ppr. van Blood, v. t.
Bloodless, a., bloedeloos, dood; zonder bloedstorting, bewegingloos.

BLO.
B1os'somy t , a., vol bloesems.
Biot, V. t., kladden , bevlekken,

bevuilen (met inkt) ; - ,
uitwisschen ; - out , uitroeij en , verdelgen ; bijv. - out a
nation, een volk uitroeijen; -, schandvlekken, belasteren;
bijv. - one's innocence, reputation, iemands onschuld, goeden naam belasteren; -, donker maken.
Blot, s., vlek, klad, smet, verwijt, blaam, berisping, verachting.

Blotch, s., puist, blaar, uitslag.
Blotch, V. t., zwart maken.
Blotch'.paper, s., vloeipapier, (p.).

Blote, V. t., droogen en

rookera (van visch), zie Bloat.

Blot'ed , pp., gedroogd en gerookt.
Bloth'er, v. i., praten, teuten, rammelen, (p.).
Blotted , pp. van Blot.
Blot'ter , s., kladboek.
Blotting, ppr. van Blot.
Blot'ting, s., 't kladden.
Blot'ting.pa'per, s., kladpapier, vloeipapier.
Blot'tingly, ads'., door kladding.
Blou'-we, blow*e, s., soort van kiel.
Blow , s., 't slaan , 4, slag; slag (ongeluk) ; dood ;

veeg
ei (van een vlieg) ; without a -,
zonder slag of stoot; come to handy blows, handgemeen worden; it was but a word and a - with him t, het was koop
en slag met hem , hij was buitengewoon driftig, hij sloeg
er dadelijk op in ; flowers in -, ontloken bloemen ; a fine
- of tulips, fraaije tulpen; the pump blows, de pomp is
lek ; he has bit the blows) , hij heeft de goederen gestolen; -) , hoer, straatloopster.
Blow
, V. t., V. i., pret. blew , pp. blown , blazen , aanblaBloody-flux, s., roode loop.
zen, aandrijven, aanwakkeren, waaijen; op een windmuBloody- fluxed, a., door rooden loop aangedaan.
ziekinstrument blazen ; - abroad, verspreiden (van geruchBiood'y-hand, s., hand, door 't bloed van een hert beten); -, blazen, steken (een trompet); -, eijeren leggen
zoedeld.
(van vliegen); -, blaasjes maken; -, zwellen, opzetten (van
Bloody- hunting, a., op bloed jagende.
gezwellen) ; -, blazen (van glas) ; -, tin smelten (om het te
Bloody-jemmy ), s., heete, gebakken schaapskop.
zuiveren) ; -, buiten adem jagen , overjagen ; bijv. - a horse,
Bloodying , 1)pr. van Bloody, v. t.
een paard overjagen; - away; wegwaaijen, wegblazen ;
Blood'y-minded , a., bloedgierig, wreed.
- down, omverwaaijen; - off, afwaaijen; - af, van land
Bloody-red , a., bloedrood.
drijven, z.; - out, uitblazen (van een kaars door togt, enz.);
Bloody-scep'tred, bloody-sceptered, a., hebbende een
- one up, iemand doen springen ; - over , overwaaijen ; scepter door bloedstorting, slagting verkregen, sx.
- upon, nadeel toebrengen ; - in, inblazen; - up a proBlood'-sweat, s., zweetziekte (van bloedontlasting vergezeld).
vince into a tumult, een landstreek in opstand brengen;
Blood'y-warrior , S., muurbloem, (p.).
- up, laten springen (van een mijn, enz.); - up, door den
Bloom , s., bloesem , uitgeloopen bloemknop; bloei (van
bloemen); blaauwe kleur, die op pas geplukte pruimen en wind opgenomen worden ; -, brengen , drijven ; bijv. this
good wind blows them hither, deze goede wind drijft ze
druiven ligt; bloei (van 't leven).
hierheen ; -, ontluiken (van bloemen) ; aanwakkeren (van
Bloom, V. i., bloesemen, bloeijen; jeugdig zijn; krachtvol
wind) , z.; - ashore , van de kust waaijen (van wind) , z.;
groeijen.
- at south west, de wind is zuidwest, z.; -, hijgen, blaBloom t , V. t., bloesems schieten; schijnen, hitte afwerpen.
zen ; ademen ; bloeijen , Bloesemen ; - off steam , stoom laBloom'ary, s., zie Blomacy, s.
Blooming, ppr., a., bloesemende ; bloeijende ; jeugdig
ten vliegen; -§, verdrijven, verjagen; - a cloud), een pijp
rooken ; - the gag') , uit kwaadaardigheid iets verraden.
zijnde , krachtvol groeijende.
Blow , s., bloem, bloesem (4 Amerika) ; -, rukwind , z.,
Bloomingly, adv., bloeijenderwijs.
(4, Amerika).
Bloom'ingness , s., bloeijende toestand.
Bioom'y, a., vol bloesems, bloeijend; krachtvol bloeijend; Blow'ball, s., 't donzige van een paardebloem, hontlroos;
-, koornbloem, (p.).
- beauties, bloeijende schoonheden.
Blow'boll t, s., dronkaard, sK.
Biore, zie Bellow, V. i., (p.).
Blow'.ey, s., brommer (vleeschvlieg).
Biore, s., rukwind , ( p.).
Blow'.initk, s., geschifte melk, (p.).
Blore t , s., 't waaijen , zie Blast.
Blossom , s., bloem ; -, roskleurig paard ; ros ; roskleur Blow'.pipe , s., blaaspijp.
Blow'.point, s., soort van kinderspel.
(van een paard).
Blowup) , s., ontdekking.
B1os'som, V. i., bloesemen, bloeijen.
Blossomed , pret. van Blossom ; -, a., gebloeid , met bloe- Blowen) , s., hoer ; the - kidded the swell into a snooBIood'lessly , ado., bloedeloos.
Blood'y, a., bebloed; wreed;

moorddadig ; bloeddorstig;
van bloedstorting vergezeld; wreed.
bloed
bezoedelen.
Bloody , V. t., met
Bloody ) , adv., zeer ; -sick , zeer ziek ; - drunk , zeer
dronken.
Bloody-eyed, a., met bloedige, wreede oogen.
Bloody- faced, a., bloeddorstig van uitzigt.

(slag); slag (ramp) ; fly -,

-

sems.
Blos'eoming , ppr. van Blossom.
SIus'soming, s., 't bloesemen , bloeijen.

zing ken, and shook him of his dummee and thimble) , de
hoer lokte den heer in een bordeel en beroofde heng va g
zijn zakboek en horologie.

BICO.

BUT.

blioin'er , s., blazer ; tinsmelter ; schuif , schuifplaat (in
een schoorsteen om er trek in te brengen) ; -) , tabakspijp.
Blowing , ppr. van Blow.
Blowing , s., beweging van den wind ; 't waaijen.
Blowing• apparatus , s., smelttoestel.
Blown , pp. van Blow ; - up , opgewaaid ; tlaeir iniquities
are full -, hun ongeregtigheden zijn ten top gerezen ; sail
- away , zeil , dat door derf wind is weg geslagen ; sail
- from. the bolt rope , zeil , dat uit de luiken gewaaid is;
-, uitgebazuind.
Blown'ing wind , s., hevige storm , orkaan, z.
l lown'ing weather , s., zwaar , onstuimig weder , z,
Blowse ) , s., slons , havenloos wijf.
Blowth', s., bloesem , bloem ; 't bloeijen.
8lowze , s., meisje met roodachtig , bol gelaat en havebore kleeding ; -, soort van kap.
Bloevz'y , a., roodachtig van gelaat ; bol en roodachtig;
lioogkleurig.

terugkeeren van bootgin , enz. te geven. Het woord bluePeter is een verbastering van Blue-Repeater.
B1ue'plum ) , s., kogel ; sscr f eited with a -) , door een ko-
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gel gewond.
I3lue'skin)

, s., kind van een zwarte moeder en blankenn

vader.
Blue'tape) , sky'blue ) , s., jenever.
Blue'-sto- eking , s., geletterde dame.
Blue'-throat , s., blaauwkeeltje (een vogel).
Blue'.v at , s., blaauwkuip (bij verwen).
Blue'-veined , a., blaauwaderig.
Blued', a., verplet, bedeesd.
B1ue'ly, adv., blaauwachtig; lie ca;ae off -, hij kwam er

kaal af , hij kwam er niet beschaamde kaken af.

Bl cue' Hess , s., blaauwheid.
B1 ue'y , a., blaauwachtig.
Bluff, a., stuurscli , norsch

, zwetsend, DR.; - bow , groote
wijde boeg (van een schip) ; - headed ship , schip met
grooten
,
wijden
boeg.
zie
Blub t , V. t.,
Biek
Bl ub'ber) , s., zie Blabber , Blob , Blei , CH.; -, walvisch- Bluff, s., hooge oever (bijna perpendiculair) ; -, tinnen
spek , -) , mond ; I have stopped the cull's -) , ik heb den blaaspijp om erwten te blazen , ( p.).
kerel tot zwijgen gebragt (door moord of door een prop in Blul''-bowed, a., met breede en platte boogen .
Bluff'-headed, a., niet regten star;i.
den mond te drukken).
Blubber , V. i., V. t., opzwellen van de wangen (door hui - Blntier) , s., herbergier.
Bl uf'in , v. t., v. i., zie Bluster , r. t., V. i.
len) ; 't gelaat verminken door huilen ; -) , schreeuwen.
Bluaf''ness , s., gezwollen) ;eid, opgeblazenheid.
Beub'ber.cheeks , s., SzC., vlezige , opgeblazen wangen.
B1,i;Qi, s., scho., bloed.
Illub'bered, • p., gezwollen., opgeblazen.
Blubbering, pp. van Bill) lei
Blob'ber -alver , s., kaheljaauwlever,
Bludgeon, .s., korte knuppel, aait titO eind van een zwa-

ren knop voorzien.

BSn'ish, ce., hlaauwa -h1,ig, e.
5n'1 h5y, azlz., zie Bluish.
eraan ishucgs, s., blaauwachtigheid.
Blunder, V. i., V. t., een groven misslag begaan, doelloos

bewegen ; - about, onbezonnen te werk gaan ; - out , onheclachtzaam spreken , uitflappen ; -, struikelen (als een paard) .
ontsteld zien; true-, protestant, zuivere, echte protestant; Blunder , s., vergissing , dwaling,
he look'd blank , - upota it, hij stond er blaauw op te kijken; Blunder-buss) , s., donderbus, (p.) ; -, lomperd, domoor,
hlack and -, bont en blaauw ; the light burns -, 't licht achteloos mensch.
brandt slecht ; look -) , ontsteld zien ; look - upon one -j- , Blun'dereal, pp. van Whit ;dei•.
iemand nijdig aanzien ; look - sp;on any thing , verbaasd Blunderer, s., achteloos menseh, domoor, dommerik.
zijn over iets ; - apron-states ;nart , staatkundige tinne - Bluin'der-head, s., donsoor, dommerik.
B#un'dering, ppr., zie Blander; -, a., onbesuisd, onbegieter.
kookt ; struikelend.
Blue, s., hier, (p.).
Biun'deringiy , zie Bt;inderi;;g , ppr., bij a.
bergblaauw.
Blue'-ashes , s., mv.,
Blunt), s., geld.
Blue , v. t., blaauw maken , blaauw verwen.
Blunt , a., bot, stomp , zonder punt , niet scherp ; -, bot,
Blue'beli , s., blaauwe klokbloem.
dom (van een mensch) ; -, ruw, onbehouwen (van manie
Blue'bice , s., bleekblaauw.
-ren);,moijlk
te doorboren.
Bluebird , s., soort van vogel (motacilla).
Blunt, V. t., bot, stomp maken; -, pijn, eetlust stillen.
Blue'black , s , houtskool om te teekenen.
Blunt'-witted , a., dom , stomp , srt.
Bluebonnet, s., zie Blue-bottle.
Bluebook , s., jaarboekje, waarin de gouvernementsamb- Blunted , pp., zie Blunt , v. t.; -, a., stomp gemaakt; ver
-zwakt;
onderdrukt.
tenaren worden opgegeven (Amerika).
BIue'bottle , s., blaauwe koornbloem ; -, blaauwe hiacint; Blunt'ing, s., onthouding; onderdrukking.
Blunt'Ish, a., een weinigje bot, stomp.
blaauwaars (soort van vlieg).
Blue'-cap , s., soort van zalm ; -, blaauwe mees (vogeltje) ; Bluntly , adv., stompig ; ruw ; kortaf ; onbehouwen; rond,
voor de vuist.
blue caps , scheldnaam voor de Schotten.
Bl unt'ness , s., stompheid , botheid ; ruwheid ; rondheid,
Blue'-dev'i1*, s., ;rte., bedruktheid , zwaarmoedigheid.
kortheid
(in woorden) ; ruwe opregtheid ; onbeschaafdheid,
,
DR.
Blue'.eyed , a., blaauwoogig

Blue ) , s., scho., soort van brandewijn (wh.iskqj).
Blue, a., blaauw; the blues, treurigheid; loo; -, verlegen,

boerschheid.
Blunt'y, blunt'ie, s., scho., eenvoudig mensch.
Blunt'y, blunt'le, a., scho., -verachtelijk, weenend.
Blur, s, vlak, smet, klad, (p.).
Blur , r. t,, vlakken , besmetten , kladden ; - § , (iemands
en naain) bezoedelen.
Blurred, pp., zie Blue, v, 1.
kerken stelen.
Blue'-Peter , s., seinvlag tot zeilen , z. (NB. Zij is tij de Blur'ring, ppr., zie Bliss , v, J,
engelsche marine een blaauwe vlag met een wit vierkant Blurt , v. t., onbedachtzaam spreken. ; uitflappen ; (in, 't v. out
in 't midden , die gebruikt wordt om 't sein. tot afzeilen , Blurted , p1), van Blurt,

Blue'-flora , s., bengaalsche indigo.
Blue'-glass , s., blaauw glazuursel.
Blue'gown , S., sclzo., bedelaar met blaauwen rok.
Blue'-Isaac, s., boommusch, (p.).
Blue'-milk , s., oude geschifte melk , (p.).
Blue'pigeon) , s., looddief ; fly ( -) , lood van huizcis

BLU.

BOA.

Blurting, ppr. van Blurt.
Blush, V. i., blozen, rood worden; blozende kleur hebben;
-t, V. t., rood maken, sx.; - at any thing, over iets be-

liggen voor een waterloop , om 't water naar de pompen te
brengen , z.; manger -, schot van den pisbak , z.; mast shot by
the -, mast , die over boord is geschoten door 't vuur , z.;
navy -, departement van marine , z.; ordnance -, bureau
voor de zeeartillerie , z.; - of longitude , kommissie, die belast is met 't zoeken van de lengte op zee , z.; sea over -,
golf, die binnen boord komt , slaat , z.; serving -, kleed
side -, klampen, die bij 't roer zijn gemaakt om den-span,z.;
roerganger vast te doen staan , z.; sheet a ship with boards,
een schip beplanken , de huid aan een schip aanbrengen,
z.; go a -, naar boord gaan , z.; be a -, aan boord zijn ,
z.; come a -, aan boord komen, z.; sheer on - each other,
met 't zwaaijen tegen elkander stootera , aanloopera , z.; keep
the shore well a -, bij de kust , digt bij land houden , z.;
make a stern -, deinzen , achteruitgaan , z.; traverse -, pen-,
koppelkompas , z.; trail -, kamhouten ; opvulling van greinen hout , tusschen de beide slooiknieën met beeldhouwwerk
versierd, z.; heave over -, over boord werpen, zetten; make
a -, een gang maken hij 't laveren, z.; bring, haul, ,get on-,
den hals van een zeil aan boord zetten, toezetten; victualing
-, victualiebureau, z.; work out -, werk buiten boord, werk
aan 't buitenschip , z.; work in -, werk binnen boord, werk
aan 't binnenschip , z.; luithout -, buiten boord , z.; within -,
binnen boord , z.; weather -, plank , die schuins in de poorten is geplaatst, om te beletten, dat 't water (bij opgelegde
schepen) in de poort loopt ; z.; - water, ophoeisel aan den
kant van den kuil om 't water, dat op den loopgang komt,
uit 't schip te houden, z.; wash -, zetbord in een sloep;
verhooging van 't boord voor en achter in een sloep , z.;
- of green cloth) , biljard.
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schaamd worden.

Blush , s., blos , roode kleur ; -, voorkomen , blik ,

LE.;

put one to the -, iemand doen blozen, schaamrood worden; get a - of a thing, een schets, inzigt van iets krijgen.
Blush'et t, s., zedig meisje.
Blushful t, a., vol blosjes.
81ush'fully , adv., schaamtevol ; beschamenderwijs.
Blush'ini, ppr. van Blush; -, a., schaamrood, blozend.
Bltash'ing, s., 't blozen; 't schaamrood worden.
Blushingly , ads., schaamtevol ; beschamenderwijs.
Blush 'less , a., schaamteloos, onbeschaamd.

Bl ush'y , a., schaamteachtig ; blosachtig.
fluster , V. i., V. t., groot getier maken ,

geweldig te werk
gaan , snoeven ; razen (van wind) ; -t, omwaaij en ; omblazen.
geraas,
getier,
geschreeuw,
gesnoef,
gezwets;
Bluster, s.,
hevige wind ; gebrul (van wind).
Blusterer , s„ zwetser , voorvechter , getiermaker , leven
snoever.
-maker,
Blustering , S., gesnoef, gepoch.
Blus'tering,

Blustering ,

ppr., zie Bluster.

a., luidruchtig, oproerig ; woelig, onrustig;

trotsch ; winderig , onstuimig.

Blusteringly , ode., zie Blustering, a.
Sius'ter-wood, s., scheuten van vruchtboomen, die afgesneden moeten worden , (p.).
Blus'trous, a., zie Blustering, a.
Bluste , s., scho., zie. Bluid.
Bluth'er, V. t., scho., besmeren, besmetten.
Blutter, V. z., onzin praten, (p.), scho.
Blythe , a., scho., vrolijk.
Bo , inteej. (van schrik), boer boe ? (bij kinderen) ; he

Board t , s., twaalfstuiverstuk , a.
Board , v. t., v. i., met planken beschieten

; aan boord klampen , enteren ; aanvallen ; - t , naderen, bij schuiven , sr.;
-, in den kost doen ; in den kost zijn ; - up , oplaveren,
can't say -! to a goose t , hij durft den mond niet open oploeven, z.
doen; hij kan geen boe of ba zeggen; -, s., spook, kabou- Board'-wages- , s., mv., kostgeld (voor bedienden om zelf
voor kost te zorgen).
termannetje, (p.) ; -, a., beide, (p.).
Bo'a , s., verwarmmgskleedingstuk van dames, boei ; - con- Board'able , a., enterbaar , aanklampbaar.
Board'ed , pp., a., met planken beschoten , enz., zie Board,
structor, reuzenslang.
v.1., v. i.
Boak V. t., scho., braken.
Board'er , s., kostganger ; enteraar.
Boan'er'ge*, s., me.,, j zonen des donders.
Boar , s., beer (mannetjes varken) ; - cat , kater ; - t, boer. Boarding , ppr. van Board, v. t., v. i.; - netting , enternetten , z.; stantions of the - netting, enternetstutten, z.;
Board , s., plank , deel , scheepsboord ; gang van 't schip
bij 't laveren ; I went on -, ik ging aan boord; cast over -, - pike , enterpiek, z.; -s , ligter, bijlegger, z.; - school,
over boord werpen; -, tafel , kost ; he puts out his children kostschool ; - house , - place , kosthuis ; - bridge , plank,
to -, hij doet zijn kinderen in den kost ; deal above -, voor die een brug over een riviertje vervangt, (p.).
de vuist handelen ; I am above -, ik ben er boven ; coun- Boarish , a., zwijnachtig ; beestachtig ; wreed , see.
cil -, raad ; messier of the -, lid van den raad ; chess -, Boast , v. i., v. t., roemen , pogchen ; trots zijn op (m. 't v.
schaakbord ; side -, duigen (van een vat) ; boards , official -, of, in) , grootspreken , snoeven ; vergrooten.
officiële lijst van de leden der universiteit (Engeland); bed Boast , s., 't pogchen , 't roemen ; pogcherij , snoeverij
make a - of a thing , zich op iets beroemen.
of boards , brits ; book in -, in karton ingebonden boek;
in -, binnenboords, z.; - and -, boord aan boord, z.; shoot a Boast'er , s., zwetser , roemer , pogcher.
ships masts by the -, de masten van een schip neêrschie- Boast'fui , a., breedopgevend , snoevend.
ten ; sell free on =, vrij aan boord verkoopen (handelster;n) ; Boastfully, xdv., pogchenderwijs.
prices quoted on --, prijzen vrij aan boord; of admiralty, Boast'fuiness , s., pogchende toestand.
admiraliteitshof ; - of customs, tolkantoor ; - of health , ge Boasting , ppr. van Bomt, v. t., v. i.; -, a., roemend ; - of officers , korps officieren ; - of revenue,-zondheisra; fellow, snoever.
bureau van financiën ; - of trade , kamer van koophandel; Boasting , s., pralerij , snoeverij , pogcherij.
bevelling -, eind plank, waarop de zweijen van zeker stuk Boast'ingly, adv., op een snoevende wijze.
hout worden gezet door den timmerman, z.; call on -, praai- Boast'lve , a., zie Presumptuous.
jen, z.; free -, deel van 't schip (dood deel), dat boven Boast'less , a., zonder pralerij , TH.
water is, z.; gang -, loopplank (om aan wal te komen), z.; Boat, s., boot, sloep ; advice -, advies jagt, z.; anchor
gang boards, jukken voor de stellingen rondom een schip, weight witla the -, anker, dat met de boot is geligt, z.;
dat in aanbouw is , z.; - in tacking, laverende gang, z.; awning of a -, sloepzonnetent , z.; - builder's yard , sloelee -, zwaard van binnenvaartuigen tegen 't afdrijven , z.; penloods , sloopmakerij , z.; boons for -, barringatijl (barwilier -, vullingsplanken , planken, die langs 't zaadhout ring, plaats op 't dek waar sloepen en waarlooshout
,

-r
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worden gezet) , z.; chain -, ankerboot , z.; - eloack, zeejekker , z.; crank -, snelroeijende boot, z.; -'s crew , bootsvolk, z.; cockswain of a -, kwartiermeester in een sloep,
schipper op een klein vaartuig , z.; doyyer -, vaartuig,
dat op Doggersbank vischt , z.; ears of a -, knietje aan de
buitenzijde van een barkas, werksloep (op de hoogte van
't dolboord), z.; fishing -, visscherman, visschersboot, vis
- fenders , worsten, wrijfhouten, die,-schervatuig,z.;
tot voorkoming van schade hij aankomst , langs boord han
z.; fly -, vaartuig , dat snel zeilt ; - fetches, sloeps--gen,
inhoutjes, z.; ferry -, veerschuit, veerpont; fore thwart
of a long -, zeildoft, plecht, z.; frail the -, de sloep vastsjorren, z.; gun -, kanonneerboot, kassonneersloep, z.; guess
rope of a -, boegseertros, boegseerlijn; -sgra2)pling, sloepdreg, z.; -'s gripe, sloepkrabbers, z.; yunwccic of a -, dolboord, z. ; gangboard of a -, loopplank oni aan wal ie komen, z.; -'s guy, kondwachter van een boot, z.; -'s house,
bootshuisje , plaats waar de sloepen worden bewaard , z.;
haul down a -, een sloep strijken, z.; landing strake of a --,
vast boeisel, z.; long -, barkas; outrigger of a -, papegaaistok, z.; passage -, veerschip , veerschuit , passagiersschuit ; pilot -, loodspoot, z.; pole of a - hook , sloepshakesteel , z.; packet -, pakket , pakketboot, z.; postschuit,
pakschuit; paddy -, kano, door pagaaijen voortgestuwd, z.;
- rope, bootsleper , z.; row -, roeisloep , Z. rower o f a --,
sloeproeijer , z.; - shaped , bootvormig ; - skirls , bootklanipen , z.; - staff, boothaak , sloephaak , boon , z.; sheet
stern of a -, stuurstoel in een sloep, z.; - slings, lsaneposten, waarmee sloepen door sleeptakels of sloeptakels
worden ingezet , z.; shore -, kustboot , kustvaarder , z. ;
ship's -, scheepssloep , z.; s,nall -, kleine sloep , otfiriersboot , z.; shave off the -, de sloep van boord steken , z.;
low -, boegseerboot, sleepboot, z.; tote a -, een boot sicpen , z.; tiller ira -, lieimstok, roerpen , z.; tilt -, sloep
met zonnetent, z.; trim the -, zit regt in he sloep ! z.;
bale the -, de sloep Withozen, z.; sf-oor the -, sloep vastmaken (aan wal, aan boord) , z.; capacise a -, capsize a -,
een sloep kenteren, omdraaijen, z.; carry away the -, sloep
verliezen, sloep door de zee wegslaan , z.; fend the -, sloep,
bij 't aanleggen , afhouden (van wal , van boord) , z.; uppe,stroke of a -, boeisel , z.; -s mate , onderbootsman, bootsmansmaat , z.
Boat , v. t., in een boot vervoeren (van goederen), (Amerika).
Boat'-bill, s., vogel (eancroma).
Boat'-fly , boat'- instiet , s., soort van insekt,
Boat'-hook , s., bootshaak.
Boat'-rope , s., sloeptouw , barkas dreggetouw.
Boat'abie, a., met een boot vervoerbaar (Amerika)..
Boated, pp., zie Boat, v. t.
Boating, ppr., zie Boat, v. t.
Boat'ing, s., 't vervoeren met booten.
Boa'tion ; , s., geschreeuw , gebrul.
Boatman , boats'inan , s., schuitevoerder , schipper
roeijer.
Boat'swaln , s., bootsman , schipper ; -'s call , bootsmansfluitje , z.; - expenses , afgiften van den schipper , z.;
- mate, bootsmansmaat , z.; - store room , bergplaats voor
de behoeften van den bootsman, z.; - space stores, waarboze goederen van den schipper, z.
Bob, s., knikking (met 't hoofd); algemeene bena,niillg voor
iets , dat hangt te slingeren, DR.; -), peur ; -, spot, sclsinip ;
--, pruikje ; -), heler van een winkeldief; -), twaalfstuiverstuk; all is -), alles is in orde; shift one's -), weg gaan , uitsnijden ; bear a -) , niet een troep zangers nmeêzingen ; -, kogel , (p.).; -, bos , (p.).
Bob ) , v, t., V. i., hangen te slingeren ; -, toeslaan (\ ass een

deur) ; -, bedriegen; -, bespotten, misleiden; -, kort afdoen ; -, peuren, op aal visschen ; -, visschen, (p.).
Bob i- , a., aangenaam, streelend.
Bobance' t , s., pogcherij.
Bobbed , pp., zie Bob , v. t., v. i.
Bob'bery , s., rumoer , geraas , getier , (p.).
Bob'bin, s., klos, spoel , bobijn.
Bobbin-work , s., niet spoelen geweven stof; -, takkebosje, (p.).
Bob'binet', s., soort van machinaal kantwerk.
Robbing, ppr., zie Bob, v. t., v. i.
Bob'bish (, a., hartelijk; -, vrij gezond, vrij wel, (p.).
Bobble, s., selio., nalatig mensch, slordig mensch.
Bob'i-c , o_, seho., zie Laced.
Bob'olink (, s., rijstvogeltje.
Bob'stay, mv. bob'stay r. , s., waterstag ; - holes , gaten
in de scheg , waar de waterstagen doorvaren.
Bobtail, s., kortstaart; gemeen, schuim, janhagel; -),patrijs.
Hob'tailed , a., kortgesneden (van haar , staart).
Bob'wig, bobtail-wig, s., pruikje, AD.
Boby , s., kaas, (p.).
Bo e'a-sine , s., soort van f jn linnen.

Boce, s., visels (usparus).
Boek, bonk, bonk, V. t.. scho., braken.
Bock, s., vrees, (p).
Bo ck'elet, bo ek'erel , s., soort van valk.
Bo-ek'land , zie Bookland.
Boeking , s., soort van baize.
Bod , v, i., noten schillen, doppen, (p.).
Boet , s., sclio., mannetje , wezentje, ligchaanipje.
Bod'den , pret. van Bode, v. t., sclio.
Bod'du,n, s., sclio., bodem, grond.
Bode , s., sclio., bod.
Bode, v. t., selto., iets opdringen.
Bode , v. t., v i., voorspellen , voorzeggen , aankondigen,

aanduiden , voorduiden.
Bode, s., voorteeken, ex.; zie ook bij Abide.
Boded , pp., a., voorspeld, enz.
Bode'enent t, s., voorteeken, voorspelling, voorzegging.
Bode'wort , s., sclao., voorspellend woord.
Bodge t, V. a., zie Boggle, sx.
Bodge t, s,, zie Botch.
Bodice, s., korsjet.
Bod'iect , a., van een ligehaam voorzien, sn.; strong -, sterk
Bodiless, a., ligchaamloos, zonder ligchaans.

Bod'iliness t, s., ligchamelijkheid.
Bodily , ad,., ligchaamlijk ; -, geheel , volkomen, (p.)
set - upon a thing -r, alle krachten voor iets inspannen.
Boding, ppr., a., zie Bode, v. t., v. i.
Boding, s., voorteeken.
Bod'ken , s., priem (voor nestels) ; -, haarpriem ; krulijzer;; - , dolk, cn., sx.
Body , s., ligchaam, lijf; stof (in tegenstelling van geest);
-, wezen , mensch ; some -, iemand ;- no -, niemand; any
-, iemand ; any - else , iemand anders ; he is no - at it,
hij is daartoe niet bekwaam, daartoe is hij de man niet;
- off the army , kern van 't leger ; korps van 't leger,
hoofdleger ; -, vereeniging ; -, wezenlijkheid, werkelijkheid;
-, staatsligehaam ; -, massa ; -, vaste zelfstandigheid, sto ' ;
-, wetboek , stelsel ; -, kracht , sterkte ; was of good -,
lijvige wijn, sterke wijli ; -§ , stof, inhoud (van een brief)
-- Jo;• -, ieder afzonderlijk, de eene na dein andere; a writ
to apprehend the -, bevelschrift tot gevangenneir.ing; -, romp
(van een schip) ; after -, achterschip , z.; cant -, voor- en
acliterdeel van een schip , waar draaispanten worden gebruikt , z.; fine -, mooi besneden schip; schip, dat fraai
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van vorm of gedaante is ; fore -, voorschip ; - in her f ra
, schip , waarvan alleen de spanten staan ; main -, mid--nzes
dendeel van 't schip; - of an oar, vierkant van een riem;
- plan , raam (deel van een scheepsteekening , waarin de
gedaante van de spanten wordt aangeduid); square -, deel
van 't schip, waar regte spanten worden gebezigd; - of
divinity bound in black calf ), geestelijke.
Body § (, s., scho., mensch.
Body , V. t., vormen.
Body--clothe*, s., n50., paardedekens, AD.
Body-guard • S.,
Body-horse, S.,

lijfwacht.
tweede paard van een vierspan.

Body-louse, s., platluis.
Body-pol'iti-e , s., staatsligchaam.
Body-snatcher, s., lijkendief.
Bog , s., moeras ; -, hoogte op moeras- of veengronden
(New England).
Bog , V. t., dompelen.
Bog , s., scho., moeras ; --, wandluis , weegluis.
Bog , v. i., scho., in een moeras zinken.
Bog'-bean, s., moerasplant, vezelklaver (!), (menyantlies), (p.).
Bog'-berry, s., mosbes (!), (oxycoccus).
Bog'-house, s., kantoor ; -) , beste kamer; go to the -) ,
naar de beste kamer gaan.

Bog'-land , s., moerasland.
Bog'-land , in een moerassig land levende , tot een moe
, DR.
-rasiglndbeho
Bog'-sander , s., moerasbewoner ; - § , Ier.
Bog'-moss , s., soort van watermosplant (sphagnum).
Bog'-oak, s., moeraseik.
Bog'-ore, s., ijzererts, die in moerassigen en veenigen

bodem wordt gevonden.

Bog'-reed, s., riet.
Bog'-rush, s., moerasbies; soort van zingenden vogel.
Bog'-spavin, s., gezwel aan 't achterbeen van een paard.
Bog'-stalker , s., zie Bog'-lander ; -, s., seho., soort van

vogel.

Bo'-trotter, s., zie Bog'lander, JOHN.; -, roover, (p.).
Bog'-whort , s., blaauwe bes.
Bog'gart , s., spook , kabouterman , ( p.).
Bog'gen , s., scho., puist , buil.
JSog'gle, V. i., V. t., talmen, twijfelen, aarzelen, veinzen,

terugdeinzen; -), belemmeren (Amerika).

Boggled, pp. van Boggle.
ltog'gler , s., twijfelaar , bevreesd mensch.
Boggling , ppr. van Boggle.
Bog'g1ish f , a., twijfelachtig, T$.
Iiog'gy , a., moerassig.
Bogg(-bo , s., spook , kabouterman , ( p.).
Bogle , boglebo , s., scho., spook , kaboutermannetje.
Bogle , boggle , s., bitebaauw , spook.

soh !) , interj., he cannot say - to a goose) , hij is een

lafaard, sul.

Bohea', s., zwarte thee , theeboei.
Bo'hun inpas, s., soort van boom, die

pen heeft (Java).

Boi'ar, boyar, s., russiesch

mensch ; soldaat.

ziederij , zoutkeet; -, water, dat ontspring
uit een zoutbron, welke behoort aan iemand, die geen
regt op den bodem heeft.
Boiled, pp., a., zie Boil, v. t., v. i.; - meat, gezoden vleeseb.
Boiler , s., koker ; pot, ketel , fornuisketel.
Boilers , s., mv., kookerwten.
Boiling , ppr., a., zie Boil , V. t., v. i.; - hot , kokend heet;
- point, kookpunt ; - peas , kookerwten.
Boii'ing, s., 't koken ; koking , borreling , zieding, bruiaching ; -t, ontdekking.
Boisterous, a., bijster, onstuimig, onbesuisd; - ocean,
onstuimige oceaan ; - behavior, onbesuisd menseh; - weather,, bijster , onstuimig weêr ; -, groot, onbehouwen, lomp.

Boil'ary , s.,

Bols'terously , adv., zie Boisterous.
Boisterousness , s., onstuimigheid, onbesuisdheid.
Bolre, V. t., zie Belch, (p.); braken; -, r. i., opzwellen, (p.).
Bole, a., gebakken, (p.).
l5olace 1 , s., zie Bonelace.
Bosch , V. i., eijeren breken en even bakken , (p.).
Bo'lary , a., kleiachtig.
Bold , a., stoutmoedig , onverschrokken , onversaagd , moe

vertrouwend ; -, ruw , voorbarig , onbeschaamd ; -,-dig,

grootsch, stout ; bije. - image , grootsseh, stout beeld; -, steil,

vooruitstekend ; bijv. -- shore , steile kust ; make - , zich
verstouten, vrijheden veroorloven; be -, stoutmoedig zijn,
verstouten; -, treffend; bijv. - figures, treffende beelden
(van een schilderij); - ,face, onbeschaamd mensch; puf on
a -t, de onbeschaamde schoenen aantrekken.
Bold t , v. t., stoutmoedig naaken , us..
Bold'-face, s., onbeschaamdheid, brutaalheid; zie ook Bold.
Bold'-faced, a., onbeschaamd.
Bold'-spirited, a., stoutmoedig.
Bold'en l , v. t., stoutmoedig maken , vertrouwen geven.
Boldly, adv., stoutmoedig, vrijmoedig, onbeschroomd, enz.,
zie Bold, a.
Boldness, s., stoutmoedigheid, vrijmoedigheid, onbeschroomdheid ; vrijheid ; onverschrokkenheid , onversaagd
voorbarigheid, onbeschaamdheid , ruwheid ; steilheid.-heid;
Bole , s., stam (van een boom) ; -, maat van zes schepels;
-, pijpekop ; -, soort van kleiaarde.
Boletus , s., soort van paddestoel (!).
Bo'lis , s„ vuurkogel.
Boll, s., spil , steel ; - , maat van zes schepels; -, s.,
scho., maat, gelijk aan een zak.
Boll, v. i., tot een spil, zaadbol zetten.
Bollard , s., regtopstaande paal ; -, gekapte boom; - timbers , boeghouten , kluishouten (scheepsbouw); dikkedalven.
Boll'ars , s., nzv., boeijen ; - in a dockyard, groote boeijen

om de schepen aan te meeren, dikkedalven; - timbers,
apostels.

Boiling*, s., mv., boonren, waarvan de kruinen en takken

zijn afgehouwen.
peluw , bultzak, matras ; for a mast, kussen op de langzaling , waar 't want ligt ; - of the hawse
holes , rijbed voor de kluizen; -, zadelkussen ; -, kompres
voor een wond.
Bolster, V. t., V. i., van een peluw voorzien; -, kompres
leggen; -, ondersteunen , handhaven ; -, te zalm in bed
liggen, sri.; - one up , iemand ergens in ondersteunen.
Bolstered , pp., zie Bolster , V. t., V. i.
Bolsterer , s., helper, ondersteuner , heler.
Bolstering , s., hulp , ondersteuning , heling.
Bolt , V. t., v. i., grendelen ; -, meel buideles ; -, (konijnen)
onderzoeken door schiften;
opjagen, (jagersterm);
zuiveren , SD.; -, bespreken; - out , (plotseling) uit sch ieten ; -, vastmaken , in bedwang houden , sx.; -, uitBolster , s.,

vergiftigende sap-

edelman ; heer; aanzienlijk

Bot 'arm , S., russiesch edelman.
Boik'ln, S., scho., naald, priem.
Boil , V. t., V. i., koken , borrelen, bruischen ,

zieden ; -,
onstuimig zijn (van golven) ; -, koken (van bloed) , opvliegen ; - away , verdampen ; - over , overkoken ; -, trekken
laten , bereiden ; - to pieces, verkoken ; he begins to over with rage , de drift sleept hem met.
Boil , s., buil, zweer , puist.

-
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schieten, ziften; -, verzwelgen; bijv. - f'oi;d down the
throat) , spijs verzwelgen , ongekaauwd doorslikken ; -- in,
(plotseling) binnenkomen, (plotseling) inspringen, (schielijk)
komen.
Bolt , s., pijl , schicht , DR.; -, grendel , ij zeren 1)out ; --,
dondersteen ; - , zon ; -, schoot , tong van een slot ; he
has shot his - i', hij heeft uitgediend; a fool's - is soon
shot t, een gek heeft ras uitgepraat; - upright, rept overeind, steil overeind; - anger, houtboor, groots hoor; boat, stevig gebouwde boot; reeching -, broekingringsboot, z.;
clinched -, geklonken bout, z.; clinch -, klink; z.; erioi lle of
the - rogge, leuver op de lijken, z.; co;nmoo -, gewone bout, z. ;
chain -, ereventer -, putting =, z.; - draiver, grendel ligter,
ligter ; drive -, boutdrevel, z.; - driver , - drij ver , grendel drij v er; eye of a -, oog van een bout, z.; e?Ie --, oog -, z.;
fore lock -, spijl =, z.; in and ooit -, horizontaal geslagen =,
z.; joint -, bek c, z.; long -, beting -, z.; -- needles , lijk naalden, z.; - of a sail cloth , stuk zeildoek ; - po';np
pomp =, z.; - rope , zoom van een zeil , lijk van een zeil,
touw , dat aan do zomen van een zeil wordt gemaakt , om
ze sterk te maken, z.; - rope yarn, lijkgaren, z.; oog -,
tak _, z.; reed -, bos riet, z.; ring -, ring =, z.; ring for
, klinkring, z.; round head flat - - niet ronden, platten
kop, ronde kop -, z.; saucer head -, = niet een platten kop,
z.; short drive -, niet doorgaande , blinde =, z.; - sprit,
zie Bowsprit; stopper -, stopper =, z.; starting -, - drevel,
z.; square -, vierkante , z.; square headed -, vierkante
kop -, z.; take off the -rope of a sail , een zeil uit de
lijken doen, z.; clinch a -, een - klinken, z.; throat of - ara
iron knee , neb : in een ijzeren knie , z.; up and douw - , =,
die vertikaal is geslagen , z.; wring -, schot ;, . niet een ring,
die men bij 't aanbrengen van planken gebruikt , z.;
witli fore locks, spijl -, z.; - with a ring and a hook,
bokshoorn , = met ring en haak , z.
Bolt'ed , pp., a., met een bout vastgemaakt , enz., zie Bolt ,
V. t., V. i., - ship , schip , dat gebout is ; - brewl , brood van
gebuilde tarwe en rogge , (p.).
Bolter , s., meelbuidel , buidel ; soort van net.

^ Bomberd ing, ppr., bombarderende.
Bombardment , s., bombardement.
Bombardo , s., soort van muziekinstrument.

Bom'I)fse 1' , s., katoen.
Bombasin', bombazine', s., bombazijn ; soort van wollige

zijden stof.

Bombast • s., bombast , gezwets , grootsche woorden ; -,
katoenplant, katoenvlok ; hombazijn.
Bombast 1 , a., zwetsend , pralend , hoogdravend , s.
Bombast' t , V. t., zie Inflate , IIL.
Boinbast'l e , a., Zie Bombast , a.
Bom'bastry , s., pralerij , gezwets , S.
Boin'bax, s., katoenboom.
Born'brze, bum 'baze , r. f., scho., verwarren, versclirikken , (p.)
Bom'bazed , bum'bazed , a., verward , verschrikt.
Bom'bazet , s., soort van dunne wollen stof.
Bombazine', s., zie Bolnbasin , s.

Boin'bi e , a., tot den zijdeworm behoorende.
Boin'bi e acid , s., zuurstof, die van den zijdeworm en

ruwe zijde wordt verkregen.
Bombila 'tion z:, s., geluid, gerucht, gebrom.
Bornb3c'inous • a., zijden ; doorschijnend geel; zijdeworm -

kleurig.
Bornbyc'inum , s., assirische zijde.
Born'byx , s., zijdeworm.
Bon , s., bewijs (tot levering van iets); - t , scherts , zet,
verhaal , so.
Bona bete , a., ter goeder trouw.
Bonair' +, a., toegevend.
Bo'na peritu'ra, s., mv., vergankelijke goederen.
Bo'na n ro 'ba , s., hoer , an.

Bonan'a , s., banaanvijg.
Bona'sus, bonas'sus , s., soort van wilde os.
Bonaven'ture-wizen, s., tweede bezaansmast

(op groots

schepen).

Bon'-chief f , S., goed gevolg , voorspoed.
Bon ehret 'ten , s., soort van peer.
Bolter, v. t., besmeren, su.
Bond , s., hand ; verbindtenis , schuldbrief , seliuldbekenteBolt'head, s., distilleerfiesch , distilleerkolf.
nis ; bonds , ketens , gevangenisstraf , gevangenisschap ; -,
Bolting , ppr. van Bolt , V. t., v. i.
kontrakt, r.; - , verbinding ; under -, onder waarborg,
Bolting , s., bebouting ; 't grendelen ; zifting ; diskussie.
tegen waarborg; - of exchange, wisselkontrakt; - of obliBolt'ing--elotlh , s., ziftdoek.
gation , schuldbewijs ; goods in -, goederen aan regie onBolt'ing.house, S., zifthuis, buidelhuis.
derworpen ; opgeslagen goederen (in entrepot).
Bolt'ing.butch, s., buidelkist, buideltrog.
Bond • a., gebonden, dienstpligtig , lijfeigen.
Bond , V. t., waarborgen (door verhindtenis) ; -, betaling
Boit'ing.mil! , s., buidel ; huidelmachine.
waarborgeis; .goederen in entrepot brengen.
Bolt'ing.tub , s., buidelkist, ziftkist.
Bo'tus , s., pil , g.; - ) , scheldnaam voor een apotheker, Bont. creditor , s., schuldeisclier , door verbindtenis g epilledraaijer.
Boman , s., kabouterman , boeman.

1 waarborgd.

Bomb , s., bom ; - vessel , - ketels , bombardeergaljoot, bom
z.; - chest, bomkist , z.; tend on cz - ketch,-bardeship,
een bombardeerschip ondersteunen ; -, groot geraas ; -, slag
van een klok.
Bomb t , V. t., v. i., zie Bombard, v. l.; -, luiden , klinken
(van een klok) , B. J.
Bomb'-chest ,
s., zie Bomb , s.
Bomb'-ketch ,
Bomb'-V essel ,
Bornb'-proof, a., bomvrij.
Boinb'-shell , s., bom.
Bombard , s., liombardeergeseliut; bombardement

, aanval
met bommen ; - -i , drinkbeker.
Bombard', v. t., met bommen beschieten , bombarderen.
Bombarti'ed , lie., gebombardeerd.
Bombardier', s., bombardier,

Bond-debtor , S., schuldenaar , door verbindtenis tot betaling verpligt.
Bondage, s., slavernij , lijfeigenschap ; gevangenschap
dienstbaarheid ; verpligting ; verbindtenis ; band.

, pp., a., zie Bond , v. t.
Bond'maid , s., slavin, lijfeigene.
Bonded

Bondman , s., slaaf, lijfeigene.
Bond'servant , s., slaaf , lijfeigene.

Bond'service , s., lijfeigenschap , slavernij.
Bont-+s-'man i- , s., slaaf ; -, waarborg ; iemand , die voor
een ander l,org spreekt.
Bonds-'wornan , bond' woman , s., Slavin , B. J.

Bon `due , s., soort van gzcilanadina , nickar-free.
Bondy • s., onnozele hals , onnoozele bloed , (p.).
Bone

, s., been , graat , kluifje ; be vpo;a the bones f) , aan
oiake rye hones, geen zwarigheid maken ; give one-valen;

,i - In l;>ick, j § , iemand wat te kluiven geven ; fall chore
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one's bone's , iemand afrossen ; I tremble every - of me, mijn Bonten , s., soort van wollen stof.
geheel ligchaam beeft ; you lazy-bones, gij luiaard ; back -, Bo'nusn snag'num , s., kwets (soort van pruim).
ruggegraat ; skoulder -, schouderbeen ; hip. -, huckle -, heup Bonus , s., dividend; - fund , dividendfonds.'
shin -, scheenbeen ; jaw -, cheek -, kakebeen ; whale-ben; Bon vivant', s., vrolijke snaak; iemand, die op grooten

-, balije , walvischbaard.
beenes uit 't vleeseb nemen , JOHN.; -, ' ba lijnen in een korsjèt zetten.
Bone'-ace , s., soort van kaartspel.
Bone'-a-ebe, s., jicht, pijn in de beenen, sit.
Bone'-binder , s., beenbreuksteen.
Bone'-bla-ek, s., beenzwart.
Bone'-box ) , s., mond.
Bone-eart t, s., ligchaam.
Boue'-chopper , s., `beenderhakmes (bij slagers).
Bone'-flower., s., madeliefje.
Bone'-lace t., s., geklopte kant.
Bone'-pi ek'er ) , s., lakkei.
Bone'-set , V. •t., verstuikte leden zegt zetten ; gebroken
Bone , V. i.,

beenderen zetten.

Bone'-set , s., orego, agrimonie.
Bone'-setter , s., heelmeester , ledenzetter ; -) ,

paard.

hardstap

-pend

Bone'-setting, s., 't zetten van beenderen.
Bone'- spavin , s., kwaal van paarden, bestaande in ver-

eelting aan de hielen.
a., gevangen genomen ; tell us how you was -) ,
vertel ons eens , hoe gij zijt gevangen genomen.

Boned ) ,

Boned , pp. van Bone, v. i.
Boneless , a., beenloos, zonder been, se.
Bone* , s., soort van beenera of ivoren spoelen,

te weven ; -) , dobbelsteenen.

Bonet'ta , s., soort van zeevisch.
Bon'ere , s., vreugdevuur.
''Bon'grace t , s., hoofddeksel (voor 't

om kant

voorhoofd) ; -, kin-

cterzómerhoedje.
8ori!ie , bon'nie , bon'ny , bon'y,

lief , aardig, aangenaam.

a., echo., schoon,

°Bo'niform , a., goed van vorm.
ffon'tfy t , V. t., goed maken.
Boning , pyr. van Bone , v. i.
Boàl'to , s., soort van tonijn.
Bon'ity , s., goedheid.
Bon'mot', s., geestige zet , scherts.
Bonn'allie , bon' -aller , s., echo., afscheidsglas.
Benne bouehe, s., lekker hapje.
Bonnet, s., muts, kapje ; -, ravelijntje, half

maantje

(vestingbouw) ; -, bonnetzeil , dat aan de groote zeilen wordt
gebragt, z.; battens of a -, bonnetsteek, z.; lace on a -,
een bonnet aanrijgen, z.; strike J the -, bonnet afnemen , z.; -) , voorwendsel.
Bonnet j , v. i., de muts afnemen; - for a person) , voor
den regter ten gunste van een beschuldigde, beschuldiger

spreken.

Bon'net-pep'per , s., soort van capsicum.
Bonneted , a., mutsdragend.
Bon'nibel , s., lieve meid, si'.
Bon'nilass , s., schoon , mooi meisje , •er.
Bon'ntty , ode., vrolijk , lief , poezelig.
Bon'niness , s., vrolijkheid, liefheid, poezeligheid.
Bonnek , s., scho., zie Bannock, s., scho.
Bonny , a., lief , schoon ; vrolijk , opgeruimd , dartel,

blijde ; - (, dik , poezelig , glad ; - lass , mooij e meid.
zure karnmelk (Ierland).; algemeene
benaming voor zuur geworden melksoorten (Amerika).

I3on'ny--dabber., s.,

Bonny-wallies , bon'ny-waw'lies , bon'ny-dies

echo., kinderspeelgoed.

, S.,

voet leeft.

Bony , a., beenig, vol beenderen ; stevig, sterk.
Booby , s., lompert, domoor, uilskuiken ; -, soort van pelikaan; -), landman ; dog -) , landman.
Booby, S., lomp, dom, uilskuikenachtig.
Boo ► by-hut, s., soort van overdekte slede (Amerika).
Booby-hutch, s., soort van huifkar, (p.).
Boo'dies, s., mv., scherven (van aarde- en glaswerk, waar
kinderen spelen en iets opsmukken), (p.).
-meê
Book , V. t., boeken , (iets) te boek stellen.
Book , s., boek; paper -, schrijf =; - of receipts and dis
ontvangst- en uitgaaf -; stitch'd -, ingenaaid-bursemnt,
_; bound -, ingebonden -; news -, nieuwsblaadje, weekday -, dag =; mind one's -, vlijblaadje; waste -, klad
tig studeren ; say one's lesson without -, zijn les van buiten opzeggen; without -, van buiten; be in one's -, run into
one's books , iemand iets schuldig zijn ; get into one's -,
in iemands gunst komen; - in sheets, - in quires, oningebonden =; - of accounts, rekening _; - of cargo, vracht -;
- of charges, onkosten -; - of invoices, fakturen ; - of
postages, briefport -; - of purchases, inkoop =; - of rates,
=, waarin de belastingen zijn geschreven ; - of sales , - van
verkoopen; issue -, register van de namen der manschappen, the ontslagen zijn uit de dienst, z.; letter -, brieven
= ; log -, log =; order -, order = , z.; pay -, register van
gedane betalingen, z.; sicks -, ziekenregister, z.; signal -,
sein =, z ; slop -, register, waarin de staat der kleeding van
de matrozen wordt geboekt, z.; ticket -, register van gedane aanvragen , z.
Book , s., scho., zie Bonk , s., scho.
Book'-a-e count', s., rekeningboek , boek van ontvangsten
en uitgaven.
Book'binder , s., boekbinder.
Bookbindery , s., boekbinderij.
Bookbinding, s., 't boekbinden.
Book'--ease, s., boekekast.
Book'-debt , s., boekschuld.
Book'-fashion , a., boekvormig.
Book'-keeper , s., boekhouder ; -) § , boekhouder (iemand,
die geleende boeken nooit terug geeft.
Book'-keeping , s., 't boekhouden.
Book'-knowledge, s., boekenkennis.
, Book'-learned , a., belezen.
Book'-learning, s., boekengeleerdheid, belezenheid.
Book'-madness , s., dolle boekenliefhebberij , bibliomanie.
Book'-muslin, s., organdie (zekere stof voor balkleeding).
Booked , pp., geboekt, ingeschreven.
Book'ful., a., geleerd - zonder verstand.
Book'Ing , ppr., boekende , inschrijvende.
Booking-bureau, s., kantoor van inschrijving.
Book'lsh , a., leergierig.
Book'tshly , adv., zie Bookish.
Book.'ishness , s., gehechtheid aan boeken.
Book'less , a., zonder boeken , ongeleerd.
Book'tnaker, s., boekenmaker, schrijver.
Book'maktng , s., 't schrijven van boeken.
Book'inan., s., geleerde.
Book'mate , s., schoolkameraad , medescholier.
Book'oath , s., bijbeleed , sir.
Bookseller , s., boekverkooper.
Book'sellIng, s., 't boekverkoopen.
Bookshop, s., boekwinkel.

=;
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l3ooks'man , S., klerk , sekretaris.
Book'stall , 8., boekenstal.
Book'stand , S., boekenpiarik.
Book'stoue , S., hibliolite.
Book'store , S,, hoekverkooperswinkel .imeriAn,
Book'taught , a., belezen.
Book'trade , S., boekhandel.
BooktrIpe , 8., maag van herkaauweiide dieren ; poalnihoek.
Book'wheat , S., boekweit.
Book"ivorin S., hoekwurm , a., - , ieniaiid , dieveel in

Doost ) , v. t., in le hoogte stooteii (New England).
Booster , a. i, uitwasemen , (p).
Boot. v. t., '. i., voordeel trekken , hevoor(leelen , HR.; - ,
verrjhen , sit.; -, hateii , nuttig zijn ;laarzen aantrekken.
Boot , ... voor(Ieel , nut, winst ; to-, daarenboven ; to no -,

l)oeken snuffelt , lang studeert , smiffelaar.

Books ) , .z., ow.,kaarten ; out of ooe' -. ) ,uitiuiando
gunst ; out of - ) , zonder srhntd.
Boo'ley , .i., iemand , die genn vast verblijf heeft , zwerver.
Boom, S., boom , havenboorn, slnitboom; baten, z.; bol rngebrul , geraas (van golven) , z.; , bijzeilopier ons (le zeilen
-uit te spreiden ; iiithouder van cell zeil in dcii schoot , hij
't voor den windzeilen , z.; driver , zeilbooni , Z.; fire ,
uithouder ,, brandhaak , z.; fore -, kl;u'eer bij loggers , enz.,
Z.; fore-sail -, bakspier ,z. ; flyisiq ,jili -, jaaghiosit , t.: ioose
neck of a -,zwanenhalsvan een bonus, C.; 1 (7/ ;; liie
.- soil , hezaansval , z.; [in;?! of the
nt tie ,ztnddiiit .(I/j ,
keentotsnen op de hiieilopici 1 95 1/ of t 1 fl/s
I hakstag van 'tjaaghout, C.; ICOn -, beugel voor de lijzeilspice , z.; jiJ;-,kluifhout , z.; main 'nil- be(qg. ,booni
voor't brikze il , z.; onno -, zeilhsons, z.; n;iev-, diaier,
papegaaistok, C.; - of the azoin tackle , laadbooin , z. ; 'inytoit
-, broodwinderspier ,, z.; - ring , ijzeresn band ons de hijzeilspier , z.; rigging ZO 0 -, CCfl spier ustlialeii , voeren , e.;rigging out es -, crotch a -, een spier inhalen, voeren, C.; .Sqlfase
sail -, uithouder of de hczêfokke -ra , 0.; studding sail --, hijzeilsnier , z.; - saddle, klomp op de ra , waarop 't einde van
.sonoll -, fiyiu/ ,jl/l -,
de hijzeilsspier ,, t.; soil -,zeilboom ,
jaaghionit , C.; span ker -, boom van 't hrikzeil, 5.; SWiilfliO/J onder hijzeilsspier , z.;
topping lift, dick van den boom.
Itoolk , z. t.,zie Ahsyse , v. t.
Boom , t. t., konnen aaniotuiveis met volle zeilen ; rsliesi en
brullen (als golven)
; als een roerdomp ochirceuwesi ; - § , in
ZD
tssrn vsortrazen ; - oct, alle lappen bijzetten , z.
Boomerang , S., houtesi ss'apein der inhoorlingen an ,tins-

tralië , zie liijlee.

Boom'ing , ppr., zie Jleoo; , i'. i., sill) which eeoc; •, schip ,
dat vaart , gang zet , dat met alle zeilen haunt aanzetten.
Boomkin , .e., botteloef , z.; si;rozsds of ti;e -, krahbero op

zonder nut, te vergeefs ; - roof , inzit , SH.,zie Booty;
- knie , op l)Ujt uitgaan ; -7aler , partijganger ,, plunderaar;
-halinq , bu1tniaken ; -, laars 4 , spaonsrlie , ijzeren laars
(pijnigiiigsweiktuig) ; - of t roach, kast onder den hok van
eelti'ijtuig --, ledereii klep voor een rijtuig , (p.) ; - fry,
laarzenorhat; to fh - if t/int -, seize., ode., boventheii

daarenhoveii.
Boot- cateheL' , 3., laarzekueclit (drgeen , die in een herberg met liet mttrekl;eii van laarzen is belast).
Boot'-er!up . .9.,leest ,waarop laarzen den behoorhjken
vorm WOr(lt .tegevns
Boothose , .., slijklaaroeii , oiijkkoiiseii, slobkousen, laars-

kousen.
Boot-jack , .s., laarzentrekker.
Boot -pulls , S., laarshioorntje.
Boot'-straps , a., iie,, laarzestrop , laarzestroppen.
Boot-tretchers , c. 017V., laarzebeenen , rekhouteri.
Boot top t tkrengen, gedeelteijk kicleri
Boot-topping , .1., 't zuiveresi vaintien kleivaneen

schip.
Boot-tree , boot-last , s., laarzenleest, laarzebeen.
Boot-vamps , S., 05V., voorschoenlees' , dat uitgesneden is

voor laarzen.

Boot'.webbin , S., laarzehasid.
Uoot'ed , pp., a., gelaaisd, DR.
Bootee', s „ halve laars (Anseriha vooral).
Boot-s-. ;.,mv., laarzepsetser (in hotels) , oppasser ,,

klcêr-

schoonmaker.

Boo `TH , s. tent, hut, schuur, kraam.
Booting , 5., pijmging in Schotland met een ijzeren L;ars.
Bootleg , s.Ieder voor de schaft van een laars.
Bootless , a., nutteloos , vergeefsch.
Boot'Iessly , adr.,nutteloos , vergeefs.
Boot'essness , 5., niittel000heid.
Booty, 5., l)siit, roof; ploy -,oneerlijk spelen, niet opzet verliezen, zich heimelijk niet iemand verstaan ; z;rh ho;

we;iresìnen laten bedriegesi.

Bop , v. L, duiken , donipelesi , (p.).
Bopeep', 5., kiekeboespel ; ploy --, kiekebsespehen.
Bopeep', V. l., op den loer liggen.
de botteloef, Z.
Boon, a., gift, (veschenk, gunst, weldaad, AD.; -, gebed, verzoek. Bor'able , a., hoorbaar.
, 5., dcccli , vaatje , a. g.; -, drooiksasd!
vriendelijk
Bosachio
lustig
poe,
Boon , a.,vrolijk , opgeruimd ,
; .,
Bsi-'age , S., l)oraasje , bersiaasje tboteiie).
dig , bijv. - ronpaniosz , goedige makker,, as.
Borax , 5., borax.
Boon • 5., afval van vla.o.
Bos borgin , 5., geromi;iel (in den buik).
Boon'inost , adv., scho., hovenst , hoogst.
' Bord'agc, z;e Lord-land.
Bo'ops, 5., soort van vionchen.
Boor , s.,boer , landniaii , dorpebewoner , pl;ittelandbewo- Bord ', 5., sriio., boondje , hnndboori]je ,rand ,lioorfiel.
Bord'el , bordello , a., bordeel , hoerhuis.
sier ; - § , hoerenkirikel.
Bos'd'efler t, 5., bondeelhouder, hioerewaard, oar.
Boord , boord , 5., sri;o., tafel , plank, discli , kost.
Bord'cJlo ) , s.luns, dat in een kwade reuk staat.
Boord, bourd , 5'. i., echo., in den kost zijn.
Boor'ish , a., boerschi , lasideljk ; loniip ; oiigeletteril , on- Border ,, 5., rain) , kant, boord , zoom , grens , sinai tuinlied(langs eesi lieimng) , -. drawings , kantteekeningeni.
geleend, sit.
; Bord e r , e. i. i't., grenzen (ei. 't v. o, , ;;pin) ; iiahijkoBoor'ishly , ode., zie Boorish.
1 nie -ii ,;iadereni (iii den zin ';;n /eiJA;;) ; een rand suakesi
Itoor'ishness , 5., boeischihcid , landelijklieid , i;uvheid.
niet, ccii r;nal , veroierseieii optooijesi ; onizoo;i;eii , herei
Boor'tree , 5., sein., vlierbosni ,vlier.
Boos, Ar , 5., veental.
i bes; ; teenzeli ; - •) , huinen grenze
n
beperken ; bcgreiize;i.
Borderage , 5., V. e., gresizen plunderen.
Boo-se ,booze) , V. i. V. t.,sterk zuipen , z;selyen.
zie
lion/ri
,
iOoos'er ,, bOoz'er ,, 5., znnper.
Bom! 'ered , pr.,
t'. I., r. i.-, l;eiwoi;eeii , or'.
lvi si; ii ; .
is o -sy )
; ; ;
cci we 5 1 dior - en,
rol jt t ;ni ink BesI
WC
;
.- j)ostfrie , i'Ci(IC , dieaan den stal zreiist , p.
st;;); . i v eet; St wto;t.
T I tsntist;soiI it
t
I
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Bord -halfpenny , s., geld , dat voor 't opslaan van kra-.I
men op markten , enz. wordt betaald , BS.
Bord'-land t, s., land , dat een heer voor 't onderhoud
van zijn tafel laat bebouwen.
Bord'-lode , board'-load , s., dienst , die van een pachter wordt gevorderd , om hout naar 't huis van zijn heer
te voeren.
Bor(l'man 1, s., huurder van bord -land, die zijn heer van
levensmiddelen voorziet.
Bord'- raging, s., inval op de grenzen, sp.
Bord'-service, s., voorwaarde, waarop bord-land wordt
gehuurd.
Bord'-ure , s., lijst, rand van metaal binnen en om een
geslachtswapen (wapenkunde).
Bore ) , s., vervelend man , vexvelende vrouw , a.; -, scho.,
gat in een muur.
Bore V. t., V. i., geboord worden ; boren ; dringen (door een
menigte) , G.; met den neus naar den grond gekeerd loopen (van paarden) ; in de aarde boren (om mijnen te vinden) ; uitvreten (van een wurm) ; afmatten ; - a pump,
een pomp uitboren , z.; - a canon , een kanon uitboren.
Bore , s., gat , holte (door boren gemaakt) ; boor ; iemand,
die boort ; -, warreling , z.; -, middellijn van de ziel van een
pomp , kanon , z.; -, soort van kool.

Bos'arde , S., zie Buzzard.
Bos-e'age , s., boschaadje, kreupelboseli ; - t , mestbosch

,

Bore, pret. van Bear , v. t., v. i.
Bore'-eole , s., soort van kool , boerenkool , (!).
Boreal , a., noordelijk , r.
Bo'reas , s., noordenwind.
Bored , pp. van Bore , V. t., V. i.
Boree', s., zekere dans.
Borer , s., borer ; zwikboor, avegaar ; pump -, pompboor.
Bor'Ing , s., 't boren; spaan, krul.
Born , pp. van Bear, v. t., v. i.; be -, geboren zijn; gentle-

man -, geboren edelman, heer van geboorte; he was - to
great estate, hij is door zijn geboorteregt erfgenaam van aan
goederen ; base -, onecht geboren ; still -, doodge--zienljk
boren; he is - under a threepenny halfpenny planet, neeer
to be worth a groat) , hij is een ongeluksvogel , hem slaat

alles tegen.

Borne , pp. van Bear , gevoerd, gedragen , ondersteund.
Borough, s., versterkte stad, plaats; -, plaatsen en dor-

f

pen, die vertegenwoordigers of afgevaardigden naar 't par.
leenent zenden ; -, plaats , deel van een plaats , dorp,
die met zekere voorregten is begiftigd ((onnecticut); -,
sclio., vereeniging van de bewoners van een distrikt.
Borough en'glish, s., land en pachthoeven, die aan den
jongsten zoon (i. p. V. aan den oudsten) worden gegeven.
Bor.'ough-head, s., burgthoofd.
Bor'ough-holder , S., afgevaardigde van een gemeente.
Borough-master, S., major, gouverneur, bailiff van een

borough, burgemeester.

Borough-inonger, s., ierliand, die 't

beschermheerschap

over een buigt koopt of verkoopt.
Bor'rel -f-, a., boersch, ruw, sr; -, gemeene kerel.
Borris'town, s., sclio., zie Borough.
Borrow, V. t., leenera; in leen nemen, borgen; ontleenen,

putten (uit schrijvers); overnemen, afschrijven, navolgen.

Bor'row + , s., leening ; 't leenen.
Bor'rowed , pp., a., geborgd, geleend.
Bor'rower, s., leereer.
Borrowing, ppr., zie Borrow.
Borrowing, s., 't benen.
Bors'holder , s., hoofd van een tithing , burg van tiet?

nzarnnien t ; , bnrbthoofd.

technische benaming voor een ras viervoetige dieren, waartoe de os en daaraan verwante dieren behooren.

Bos , s.,

voor vee, r.; landschap-schilderij met kreupelbosch.

Bos' ehas , s., wilde eend.
Bosh , s., schets , figuur.
Bosh 'bok , s., soort van antilope (Zuid-Afrika),
Boslet, bos'quet, busk'et, s., prieeltje, boschje,

ster-

rehosch.

niet bosschen bedekt; -), dronken.
Bosom , s., boezem ; omhelzing ; borst; boezem , binnenste
(als van een polder) , § schoot (van de kerk) ; -, wensch,
verlangen, sx.; -, hart; bijv. the wife of my -, de vrouw
van mijn hart ; -, vriendelijkheid, gunst; - , neiging,
verlangen; - friend, boezemvriend; - enemy, heimelijke
vijand ; - of a shirt , opening, borst van een hemd.
Bo'*om , v. t., in 't hart bewaren ; verbergen ; met zorg
Boskg , a., boschrijk;

bewaren.

Bo'-s-omed , pp. van Bosom, V. t.
Bo'*oming. ppr. van Bosom, v. t.
Boson ) , s.., zie Boatswain.
Boss , s., knopje ; bult, verhevenheid;

(Jr. Amerika) , opzigter.
Boss , a., scho., hol , ledig.
Bossage , s.,

waterleiding; -, baas

vooruitstekende steen, waarop een wapen,

enz. nioet worden gehouwen.

Bossed, a., met knopjes versierd.
Boss'ive , a., gekromd, misvormd.
Bossy , a., een knopje bevattend, met
Bosvel,

knopjes versierd.

s., soort van renonkel, kruipende hertshoorn (!),

(botanie).

Bot , s., zie Bots.
s., kruidkundige.
Botan'S-e
Botan'f e , botan'i. Qat , a., kruidkundig , plantkundig.
Botan'i-ca11y , adv., zie Botanic, a.
Botan't es , s., mv., kruidkunde , plantenkunde.
Botanist, s., kruidkundige, plantkundige.
Bot'antze , V. i., planten zoeken , botaniseren.
Bot'anizing , s., 't planten zoeken , 't botaniseren.
Botanol'ogy , S., plantenkunde , botanie.
Bot'anoinancy , s., wigehelarijl door middel van planten.
Botany, s., kruidkunde.
Botch , s., gezwel, ontsteking; -, lap (op klebren); lap-

werk, knoeiwerk, broddelwerk ; -) , lappedief.
oplappen, BR.; slecht verstellen, .opflikken, broddelen.
Botched , pp. van Botch, v. t.
Botcher , s., lappeer , versteller , opiapper (kleêrmaker,,
schoenmaker , enz.) ; knoeijer , broddelaar.
Botch'erly i-, a., opgelapt, versteld.
Botch 'cry , s., oplapping , verstelling.
Botch'ing , ppr. van Botch.
Botchy, a., meet lappen geteekend.
Note -f , s., zie Boot; -, vergoeding, voldoening, r.; man -,
boete wegens manslag, r.; -, noodwendigheden, bijdragen;
house -, bijdrage van hout tot herstelling van een huis,

Botch, V. t., knoeijen,

voor brandstof.

zie Bootless.
Bote'-rail , s., horizontale sluitboorn, hek , heining, (p.).
Boter', s., boter.
Bot'll y , s., soort van vlieg , die eijeren op de paarden
legt, waardoor die dieren ingewandswurmen krijgen.
Both , a., beide, beiden, zoowel als ; - sheets aft, met afgevierde schoten zeilen , vlak voor den wind zeilen.
BoTJ-I'er, V. t., zie Pother, Pudder; -, v. i., scho., lastig
vallen , lastig zijn.
Boto'toe , s., soort van papegaai.
Bote'Iess , a.,

BOT.
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Bottomless , a., bodemloos ; - sea, onpeilbare diepte, hodemlooze zee ; a woman is -, een vrouw is ondoorgrondelijk ; -, pit, afgrond.
Bot'tom-room , s., scho., zitvertrek.
Bot'toinry , s., bodemerij , beleening, verpanding van een

Bot'ryoid, botryoicl'al, a., druiventrosvormig.
Bot'ryolite , s.
druivensteen.

,^1

Bots , s., mv., wurmen in de ingewanden van paarden.
Bot'tJe , s., flesch , botteltje ; --, bundeltje (hooi , gras) ;
sucking -, kindertuit.
Bottle, V. t., iii flesschen doen. , bottelen.
Bottle•ale , s., ale , die in flesschen is gedaan , sl-1.
Bottle-bird, s., gebakken appel, (p.).

schip.
Hou , V. t., scho., bukken , buigen , krommen.
Bou'bie , s., scho., 't laagste kind van een schoolklasse.

Bottle-brush , s., kannewasscher.
Bot'tIe-bump , s., roerdomp , (p.).
Bot'tle.-eompan'Ion , bot'tle-friend , s., drinkebroer .

Bot'try - tree, s., vlierboom, (p.).
Bot'ty , a., trotsch , (p.).
Bouche , zie Borcge.

Bottle--eon', uror , s., § heksemeester.
Bot'tie-eooler, s., fleschafkoeler.
Bot'le-flower , s., blaauwe koornbloem.
Bottle-glass , s., fleschegias.

Bouchet', s., suikerpeer.
Boud , s., klander , graanmade , koornwurm.
Bonet', .'., scho., handlantaarn.
Bou'gars , s., echo., dwarsbalken.
Bouge :, r. i., opzwellen, uitpuilen ; - r- , toebereidselen
maken om een schip te laten zinken.
Bouge i-, s., proviand, levensmiddelen, R. J.; stowed to aml chine , vaatwerk op zulk een wijs gestuwd, dat de
hodeni van 't eene vat tegen den buik of kien van 't andcre koelt ; --, vat , (p.) ; snake a -, een grove fout ma-

Bot'tie-gourd , S., gewone pompoen.

Bottle-head, .s., dwaas, donskop.
Bottle-headed ), a., domkoppig, dons.
Bot'tJe-Lobel', s., fleschetikette, briefje op flesschen.
Bottle - no -s.e) , s., bra ndewljns neus ; -, bruinvisch , (p.).

Bottle-nosed, a., roodneuzig, dikneuzig, niet een dikken

4

neus.

ken, (p.).

Bot'tie - ra e1z , s., flesschenrak.

y

BouIlgh, s., tak van een boom.
Bough' - houses , s., huizen , waar tijdens kermissen niag

Bottle-s-crew, s., kurketrekker.
Bottle-tray , s., flesschenrak (voor liggende flessclien in

worden getapt en gedanst.
een rak).
Bough'rell , s., soort van calk.
Bottled • pp., zie Bottle , V. t.; -, a., in flesschen afgetapt; ^ Boughs ) , s., inc., heupen; he is wide ira the -) 1, hij heeft
-, dikbuikig, sn.
liet on de heupen , hij is driftig.
Bottling, ppr. van Bottle, v. t.
Bought, prep., pp. van Bag ; - book, inkoopboek (handels Bottling , s., 't bottelen , 't in flessehen aftappen.
te, oiz) ; - bread, bakkersbrood , (p.).
Bot'tonl , s., bodem , grond ; - of a business, fijne van een i Bought, s., logt; vlecht; knoop; kromming, m.; 't deel
zaak; -, gkondslag , fundament ; dal , valei , lage bodem
van een slinger, waarin de steen komt.
(vooral in N. Amerika) ; -, grens ; perk ; -, oorsprong ; -, Bought'y , a., krommend.
bodem , schip ; -, kluw (garen) ; -, einde (van een steeg, Bougie, s., waskaars ; -, instrument, dat gebruikt wordt
straat , laan , enz.) ; -, droesem (van dranken) ; -, aangeons steepen uit een blaas te ligten, g.
boren kracht (jagersterm,) ; -, voet (van een trap); better Bouillon , s., vleeschnat.
spore at the brim than at the - , beter in 't begin , dan aan Bonk , bowk , s., echo., massa , ligchaam , lijk , stuk

1

't eind gespaard ; from top to -, van onder tat lbove.n ; -, vlak braadvleesch.
(bodeni van een schip); clean -, onaangegroeide, zuivere bo- Bonk 'f , v. i., mislijk worden., zoodat men op 't punt is
dem , z.; capper coloured -, koperkleurige grond ; foul -, te braken.
aangegroeide, vuile bodem , z.; foot at - up , met den kiel Bouk'lu', s., scho., kleederenwassching.
bovendrijven, z.; - of the chamber of a gun., bodeni van Boutz''y, a., scho., zie Bulky , a.
een stuk geschut; - of cockle shells, schelpachtige bodem, Bouke, s., emmer, bout, (p.).

z.; - of coarse grey, grijsachtige zandgrond; - of flee clear
sand , heldere zandgrond; - of fine gravel, puingrond ;
oor?! -, modderige grond, zachte grond; plank, plank in
't vlak , z.; shape of the sir.ip's -, gedaante van 't schip onder water ; shelly -, sehelpachtige grond ; sJ eat a ship's wcitla scupper nails , de inuteni uid van een schip met een
spijkerhuid voorzien , z. ; drag -, over (Len grond sch Aren ,
krabben; sweep a -, een schip hoggen, z.; slacap a clea;; -,
de huid schoon maken , van ontleren schoon schip maken,
z.; there is no -, er is geen grond (bij peiling) ; .;crvbli -,
schip van onderen schoon scliraluben; tarn sup -, kenteren,
omslaan ; float at sup -, niet de kiel bovendrijven , z., - of n
silkworm, tonnetje, popje van een zijdevorm ; - pit, afgrond.
Bot'torn , V. t,., v. i., gronden. , steunen , bouwen ; een kluwen maken, garen winden; rust.ern.
Bottom - lands - , s., see., lage grond , dal, valei. (In .V.touerilca lage landerijen , die aan een rivier liggen. Ook in
dien zin in sommige oorden van aseland).
Bot'toined , pp. van Bottom , v. t., v, i.; flat -, platboomd ;
,ligt -ship , platboomd vaartuig ; slaar;) -, schip , dat scherp

Bouk'ecl, a., gekromd, krom, (p.).
Boulder, zie Bowlden.
Bo,il'der - wall , zie Bowlden.
Boul' - horned , a., scho., koppig , eigenzinnig.
Bou'limy, s., geeuwhonger.
Boiilt

9

, 'Lie Rolt.

Bourn i- , a., gereed, en.
Bounce, V. i., bonzen; huppelen, springen; kraken; stuii en ; snoeven ; naar buiten vliegen ; terug stuiten ; -(, pogelten, snoeven; -, leven maken (door ergens op te slaan) ;
stoutmoedig, sterk zijn ; - at the door, op de deur bonzen ; - open, operil;onzen; - )) , opspringen, opstuiven
-, proeven, oponijden.
Bounce, s., bons, slag, gedruiseli; -), gesnoef, bedreiging;
stou{tnioedige , onbeschaamde leugen , GH.; -, soort van haai.
Bouncer, s., pogcher, snoever; -), onbeschaamde leugen;
-) , groote nlan , g note vrouw.
Bouncing , ppr. van Bounce, v. i., v. t.
Bouncing ) , a., stevig, sterk, groot en zwaar (N. o2mesi/a) ; - lass , stevige meid (N. Amerika) ; - cheat) , flesch.

van onderen is.
Boon 'cingly • ads., snoevend.
Bot'toiner , s., kolensleper (van de mijn naar deel koker). Bounct, s., grens, landpaal , scheipaal; drinlc wcilhin bounds,
Bot'toiacing , phr van lotto;;;, v. t., V. i.
6 ;u;atig drinken,
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V. t., V. i., perk stellen (aan iets) ; grensscheiding Bou*e) , boo .e) , v. i., veel drinken , sterk drinken , zuimaken; beteugelen (van hartstogten); insluiten; springen, pen , sr.
huppelen, terugstuiten.
Bous'Ing, s., scho., 't drinken.
Boned, pret., pp., a. van Bind, v. t., block iron bound, blok Bouster , bowster , s., scho., zie Bolster , s.
met ijzeren beslag, z.; case iron -, vat met ijzeren hoepels; Bou-w'y ), a., dronken, bezopen, DR.
dead-eye -, juffer met ijzeren beslag, z.; whither are you -? Bout , s., reis , togtje ; drinking -, drinkreisje , drinkkar
; he does it all at one -, hij doet alles op ééns;-rewitj
waarheen moet gij ? that ship is - home, dat schip moet
de terugreis aannemen ; the ship is - out of the Thames,
I must have a - with him -f , ik moet eens met hem aan
't schip is den Theems uitgezeild, z.; the ships are - up
den gang.
the Strait, de schepen zijn bevracht voor de Levant, z.; Boutade', s., gril , S.
the Aurora was ice -, de Aurora zat in 't ijs gesloten , Boutant', s., zie Arc-boutant, s.
was ingevroren , z.; my ships were wind -, mijn schepen Boutch', v. t., scho., vermorsen, storten.
werden door tegenwind in de haven gehouden.
Boute'feu, s., brandstichter; stokebrand, ophitser, BR.
Boundary, s., grensscheiding, grens, landpaal.
Bout'-gate, s., scho., omweg.
Bound-bail'If, s., beambte, die door den sheriff met de Bout'ger, s., selto., vreter, zwelger.
uitvoering van een proces wordt belast.
Boutl'sale, s., verkoop bij afslag.
Bounded , pp. van Bound, v. t., V. i.
Bo'vate , s., zooveel land als een span ossen in een jaar
Bounden `, pp. van Bound , v. t , v. i.; according to our
kan afploegen.
- duty , volgens onzen schuldigen pligt.
Bov'Id, bov'Ine, a., tot 't ossengeslacht behoorende.
Bound'enly T, adv., op pligtvolle wijs.
Bow , boll , s., scho., maat gelijk aan een zak.
Bounder , s., bebrenzer , grensscheider ; grens , (p.).
Bow , C. t., V. i., krommen , knielen, buigen , bukken (m. 't
Bounding, ppr. van Bound, v. t., v. i.
v. down); buigen voor (m. de v. down to); -, buigen, onBound

,

Bounding-stone, bound'-stone, s., steen, om er mee te
spelen, DR.; grenssteen.
Boundless , a., grenzeloos , eindeloos , onbegrensd , onbe-

perkt, onmetelijk, oneindig.
Boundlessly , adv., zie Boundless.
Boundlessness, s., grenzeloosheid.
Bound'setter, s., grensscheider.
Boung) , s., beurs ; - nipper ), s., gerolde beurs.
Bounteous, a., mild, milddadig, vrijgevig.
Bounteously, ado., zie Bounteous.
Bounteousness , s., vrijgevigheid, milddadigheid, vriendelijkheid.
Bountiful, a., vrijgevig, milddadig, grootmoedig.
Bountifully, adv., zie Bountiful.
Boun'tlfuiness, s., vrijgevigheid, milddadigheid.
Boun'tihede f, boun'tihead t, boun'tihood t, s., goed-

heid.

goedheid, weldadigheid; kermisgeld,
nieuwjaarsgeld (voor bedienden).
buikgordings, z.; - cloths, stootlappen op
't zeil op de plaats van de buikgordings , z.; tabling in the
- of the topsail, stootlap op 't marszeil, z.
Bounty, s., vrijgevigheid, goedheid, mildheid; -, premie
(tot aanmoediging van nijverheid) ; -, handgeld (voor sol daten , die vrijwillig dienst nemen).

Boun'tith, s., scho.,
Bount'-line, s.,

Bouquet', s., bloemruiker.
Boura eh , bouro -els , s., scho., but ; kluit ; hoop.
Bourd t, s,, scherts, se.
Bourd , s., scho., scherts , scherp gezegde ; tafel ; bed;

plank.
Bourd, V. t., den

inlaten.

Bourd'er

gek steken, schertsen, zich met iemand

t , s., schertser.

Bourdon t, s., staf, cm.
Bourgeois', s., kleine soort van drukletter.
Bourgeon , V. i., in knoppen schieten , bloeijen, uitschieten.
Bourn, s., grens, grensscheiding; -t, stortvloed, beek,

derdrukken , onderwerpen ; -, op de knieën vallen.
Bow , s., buiging , knikking (met 't hoofd) ; boog ;

regen
deel van een juk , dat om den nek sluit ; ring,-bog;'t
bovenste van een sleutel ; cross -, handboog; saddle -, za delboog; -, koppel , juk ossen; -, boeg (van een schip) ;
-, boogslengte, sx.; he has two strings at his '-1, hij heeft
meer dan één middel om zich te redden ; he flies like an
arrow out of a - § , hij vliegt als een pijl uit een boog;
he made a - of his business t, hij maakte zich van zijn
zaak af ; bluff -, volle, groote boeg , z.; broad -, wijd voorschip , z.; flaring -, ii.itvallende boeg, z.; lean -, naauw
voorschip, z.; lee -, lijboeg, z.; larboard -, bakboordsboeg,
z.; narrow -, kleine boeg, z.; on the lee -, te loever, z.;
on the weather -, aan lij , z.; on the larboard -, aan bak
z.; on the starboard -, aan stuurboord, z.; the wind-bord,
is upon the -, het is een schrale wind, z.
Bow'-bearer, s., boschbeambte, die aangifte van overtredingen doet , soort van koddebijer.
Bow'-bent , a., krom , M.
Bow'.boy , s., vogelverschrikker, (p.).
Bow'-chases , s., mv., jagers , voorste stukken in een batterij , z.
Bow 'den , V. t., scho., vullen , beladen , belasten.
Bow'den , pret., gevuld , voorzien , verzorgd.
Bow'-drill, s., drilboor.
Bow'-dye, s., soort van scharlakenrood.
Bow'-graces , s., mv., ijsborden ; worsten , touwwerk aan
't voorschip om het tegen ijs te beveiligen, z.
Bow'-hand , s., booghand , linkerhand.
Bow'•howg'd , a., scho., krombeenig.
Bow'le, s., scho., vaatje.
Bowk , s., scho., zie Bonk.
Bow'-leg, s., krom been, als een boog, TR.
Bow'-legged a., krombeenig.
Bow'-mean, s., boogschutter; -, de man, die

aan den boeg
roeit , in een boot.
Bow'•net, s., fuik, vischnet.
Bow'•plece , s., zie Bow-chases.
riviertje (in Schotland burn).
Bourn'less , a., grenzeloos.
Bow'-shot , s., boogschot.
Bour'o-ek , s., scho., heining, die kinderen bij 't bouwen Bow'.string, s., snaar , pees (van een boog).
Bow'•string , v. t., wurgen.
van huisjes maken.
Bow'.stringed , a., van snaren voorzien.
Bourt, v. t., opperen, voorgeven, (p.).
Bous, s., doos; kist, (p.).
Bow'.'ivindow , s., gewelfd venster ; zie Bay-window.
Bou*e , boo-se) , s., drank,

Bow'able t, a., buigijaar.

BOY.

BOW.
Bowed , pp. van Bow , V. t., v. i.
Bowel , V. t., de ingewanden uitnemen.
Bow'elless, a., zonder teederheid, mededoogenloos.
Bowel , s., darm.
Bow 'ei* , s., mv., ingewanden (vooral van menschen) ; -,
hart ; -, binnenste ; bijv. the - of the ea) , tlt , ' t binnenste

van de aarde ; - j , teederheid, meèlijden.
, s., priëel ; -1 , slaapkamer , vertrek , SP.; -, hut,
landelijke woning , SE.; -, schaduwrijke schuilplaats ; -,
plegtanker , z.; best - anchor , daagsch anker , z.; small
anchor , vertuianker , z.
Bower , V. t., V. i., insluiten , sii.; wonen , si.
Bower* , bowr* , s., sic., pezen , die de voegen krommen, Sr.
Bowery , a., dekkend , beschaduwend; -, met priëelen , TH.
Boev'ess , bow'et , s., jonge valk.
Bowge , V. i., uitzwellen , zie Bonge ; -, V. t., doorboren, ASS.
Bow'te.hni fe , s., lang jagersmes , dolk (Amerika).
Bowing , ppr. van Bow , v. t., v. i.
Bow'ingly , adv., buigenderwijs.
Bow'it, s., lantaarn, (p.).
Bowk , a., gebogen , gekromd , (p.).
Bow'-kitt , s., groote kan niet deksel.
Bowl , s., kom , drinkschaal , beker , schotel ; kop (van een
tabakspijp) ; -, kom , fontein ; -, bak , waaruit matrozen
eten , z.; -, kloot , werpkloot ; blad (van een lepel) .
Bowl', V. t., V. i., met den kloot spelen , kaatsen ; -, lang
voortgaan (met along) ; bijv. the carriage bowled along,-zam
't rijtuig ging langzaam voort ; kegelen ; rollen (als een
bal) , sx.
Bowl'der , s., kiezelsteen, kei.
Bowl'der•stone , s., zie Bowlder.
Bowl'der•wall , s., muur van keisteen , steenen dam.
Bowler , s., klootspeler, kaatser.
Bow'less, a., zonder boog.
Bowline, s., boelijn, z.; fore -, fokker, z.; fore top -,
voormarszeils=, magerman , z.; fore top gallant -, voor
z.; fore top royal -, voorbovenbramzeils ^,-bramzeils=,
z.; lee -, lij -_, z.; main -, groote , z.; main top -, groot
waist top gallant -, groot bram =, z.; main-marszeil=,.;
top royal -, groot boven-bram ;, z.; mizen -, pispotten van
de bezaan , z.; mizen top -, kruiszeilsc, z.; mixen top
gallant -, kruis-bramzeils =, z.; mixen top royal -, kruis boven-bram=, z.; sharp the -, - uithalen, z.; ease the -,
- opvieren, _ afvieren , z.; run sip the -, losgooijen, z.;
check the -, = schrikken, z.; with sharp -, :met scherp uit
-gehald=
ligt aan den wind zeilen , z.
Bow'line.bitts, s., knechten, stijlen voor den mast, z,
Bow'line•briddles , s., mv., boelijnspruiten , z.
Bowline.-eringles , s., mv., leuvers van de boelijnspruiten, z.
Bowline•knot , s., boelijnknoop , z.
Bowlinen tackle, s., talie voor 't schijfhalen van de boelijn, z.
Bowling , ppr. van Bowl , v. t., V. i.
Bow1'ing , s., 't klootwerpen.
Bow1'ing•al'1ey , s., klootbaan (N. Amerika).
Bowl'ing.green , s., klootbaan ; tuintje in een boschje.
Bow'ly, bowt, a., scho., gebogen, gekromd.
Bow'rnan) , s., dief.
How 'man , s., boogschutter.
Bowne, V. i., scho., zich gereed maken, zich gereed houden.
Bow'•net , s., schepnet.
Bow'-pot , s., bloempot.
Rowse , V. i., V. t., trekken , aanlialen , door middel van een
Bower

-
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talie strek, stijf zetten, op touwwerk een kruising, knijper zetten , z.; - i,2 the guns , de stukken inhalen.
Bow'sing nKen ) , s., geneverhuis , bierhuis.
Bowsprit, s., boegspriet, z.; bed of the -, deel van den
-, dat binnen boord ligt, dikste deel van de -, z.; bobstay of the -, waterstag, z. cap of the -, uilebord, schild,
z.; chock of the -, sluitstuk van den =, kalven tusschen de
apostels , om den van boven op te sluiten, z.; gammoning
of the -, woeling van den - , z.; men rope of the -, zie
bow,o prit-horse ; scarp , housing of the -, deel van den
buiten boord, z.; stive of the -, speong van den =,'t springen van den -, z.; top sail -, schuifblinde , z.; -) , neus.
Bowsprit-bitts, s., flay., stijlen van den oven voor den
boegspriet , z.
Bow sprit•horse, s., loopstag , z.
Bow'sprit.netting, s., voorsteng-stagzeils-net , z.
Bow'sprit.outer-end, s., buiteneind van den boegspriet,
dat in 't uilebord, schild komt, z.
Bowsprit-shrouds , s., ;sv., boegstag.
Bowss'en F, v. t., drinken, drenken.
Bow'-string , s., boogpees.
Bowt , s., scho., ijzeren roede.
Bowt , v. i., scho., opspringen , uitspringen.
Bowt, s., scho., zie Bowlt'.
Bowt of nittin , s., selto., een rolband.
Bow'-window , s., boogvenster.
Bow'wow mutton' ) , s., hondevleesch.
Bow 'wow shop, s., winkel (Monmouth-street).
Bowyer : , s., boogschutter , boogmaker.
Bowze, V. t., sterk drinken, zuipen.
Box , s., koffer , kist, doos; loge (in een komedie); kompas
kompasdoos ; geldkist ; oorveeg ; letterkastje (bij let--buis,
terzetters) ; bok (op een rijtuig) ; dobbelsteenkoker; koker
(van goochelaars); zitplaats van een kroeghouder in een
kroeg, kantoortje ; -, palmboom; you are in the wrong -, gij
hebt het zeer mis ; country -, landhuisje; Christmas -,
spaarpot , kersgeschenk ; poor's -, armenbus ; - of a screw ,
moer van een schroef ; - and needle, zeekompas, z.; covered -, cartridge -, kardoeskoker ; caulking -, breeuwstoeltje, z.; grape -, druiven, z.; lower pump -, pomp-emmer;
- of a saw , handvat van een zaag ; zipper - of a pump,
zuiger van een pomp , z.
Box , v. i., V. t., met den vuist vechten , boksen ; in een doos,
kast , kist sluiten ; -, een oorveeg geven ; de verschillende
streken van een kompas in haar volgorde opnoemen ; -, zie
Box-ltanl ; -, omzeilen , z.; --, in perken verdeelen ; - sip,
versperren; -, naaf van een rad (Ao;erika); - the Jesssit
and yet cock-roaches ) , zelfbevlekken ; -, scho., met planken bedekken.
Box'-coat, s., koetsiersoverjas.
Box-elder , s., soort van mastboom (N. Amerika).
Box'-haul, v. t., voor den wind omsturen, z.
Box'-iron , s., beugelijzer.
Box'-keeper, s., oppasser bij de loges van een komedie.
Box'-lobby , s., portaal , dat naar de loges van een komedie voert.
Box'-Ynoney , s., armengeld, aalmoes ; spaarpotgeld.
Box'-thorn, s., palmdoorn (!), (botanie).
Box'-tree , s., palmboom.
Boxed , pp., zie Box , v. t., e. i.
Boxer , s., bokser , vuistvechter.
Boxing , ppr., a., in een doos gesloten , zie v. t., v. i.; of the stem , vereeniging van den steven met den kiel , z.
Boxing, .s., 't boksen, 't vuistgevecht.
Boy , s., jongen (voor kinderen van 't mannelijk geslacht
ondei 1(1 of 11 jaar) :, - § , jongen (van een jongeling);
;

-
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BRA.
Bracer, s., gordel, zwachtel.
Brach , s., brakteef.
Bra-cheus , bra-chau , braiken , bre-ekan,

s., scho., va-

,onderscheid gekomen zijn ; leave -'s play , kinderschoenen renkruid.
uittrekken; -, naam, waarmeê men de slaven in West-In- Brachial, a., 'tgeen tot den arm behoort.
Bra-eh'iate, a., paarsgewijze getakt.
did roept.
Bra-eh'inan , s., Bramen.
Boy'-blind f , a., stom , dom (als een jongen).
Bra-chyg'rapher, s., iemand, die bij verkorting schrijft.
Boy's--play, s., kinderspel; nietigheid.
Bra-ehyg'raphy, s., kunst om bij verkorting te schrijven;
Boyar, s., zie Boiar.
stenographic.
Boy'au , s., gracht , die door een borstwering is gedekt
Bra-ehyl'ogy , s., 't op een beknopte wijs spreken.
(vestingbouw).
Bra
ehyp'terous , a., kort vleugeleg (NB. Met dit woord
Boyer , s., toeij er , z.
geeft men te kennen, dat de vleugels van een vogel niet
Boyhood , s., kindschheid.
zoo lang zijn , dat zij den staart bereiken).
Boyish , a., jongensachtig ; kinderachtig ; beuzelachtig ;
Bra-ehyu'rous , a., kortstaartig (van visschen).
kindsch , onnoozel.
Bracing , s., 't koppelen , 't paren ; 't brassen ; - of the
Boyishly , adv., zie Boyish.
yards, 't brassen van de ras, z.
Boyishness, s., kinderachtigheid.
Boy'I*m , s., kinderachtigheid , onnoozelheid , DR.; -, jon- Bracing, ppr. zie Brace , v. t.
Bra'cinum , s., brouwsel.
gelingschap.
Bra-ek , s., breuk , gat ; - § , gebrek , fout; -, uitschot (hanBoyn'na , s., soort van slang (Amerika).
delsterm) ; -, 't brakke , 't zilte.
Bp., v. v. Bishop.
Bra-ek'ef , s., zie Brake.
Bra , a., scho., zie Braw , a.
Bra-ek'et, s., klamp, kardoes, knie (om iets te ondersteuBrabant'ine, s., brabantsch.
nen) ; -, tektshaak [ ] (drukkersterm) ; -, belegklamp ,
Brab'ble 1-, s., geharrewar , gekrakeel , getwist , sic.
kruisklamp , z.; - tar-men , mannetjes in 't galjoen , z.; -,
Brab'ble t , v. i., harrewarren , twisten , krakelen.
lichtstijl in den spiegel, galerij , z.; hair -, voorste deel
Brab'bler t- , s., twister, krakeler, sir.
van de slooiknie , z.
Brab'bling , ppr. van Brabble , v. i.
Bra.ck'et , V. t., met klampen , enz. voorzien.
Brace, brace'-piece, s., scho., schoorsteenmantel.
Brace, s., koppel, paar, twee; armwapen; -of iron, kram, Bra-ek'et-faced, a., leelijk.
houvast; - of a dorser, lederen riem, draagzeel (voor een Bra-ek'ish, a., brak, brakkig, ziltig ;
mand, die op den rug wordt gedragen) ; akkolade ` . ' ; Brackishness , s., brakkigheid , ziltigheid , brakheid.
main - of a coach, lederen riem, waarop een koets hangt; Bra-ek'y t, a., zie Brackish.
Bra-e'tea , bra-et , s., dekbladen (botanie).
-, brasse, vadem ; harnas ; braces , draagbanden ; braced of
a drum , tromtouwen ; schroevedr. aaijer ; -, bras , z.; check Bra-e'teate , bra-e'ted , a., van dekbladeren voorzien (bothe lee -, de lijbras schrikken, z.; - for the rudder, vin- tanig).
gerling aan den steven, in welke 't roer hangt, z.; fore -, Brae'teole , s., dekblaadje.
fokkebras, z.; fore top brace, voormarsbras, z.; fore top Bra-e'teolate, a., van dekblaadjes voorzien.
gallant -, voorbrambras, z.; fore top royal -, voor-boven- Bra-et'less, a., zonder dekbladeren (botanie).
brambras, z.; lantern -, ijzeren stander voor de lantaarn Brad, s., stiftje, stuipnagel, spijker zonder kop.
op 't hek, z.; larboard -, bakboordbras, z.; lee -, lijbras, z.; Brad, a., geopend, uitgespreid, (p.); -, heet, gloeijend, (p.).
main -, groote bras, z.; main top -, groot - marsbras , z.; Brade V. t., scho., naar iemand snellen , aanvallen.
main top gallant -, groot -brambras , z.; main royal -, groot - Bradoon', s., trens , wolvegebit.
boven-brambras, z.; mizen top -, kruisbras, z.; mizen top Brads, s., mv., geld, (p.); -, nageltjes.
gallant -, kruis - brambras, z.; mizen royal -, grietjes -bras ; Brae , s., scho., zie Bray t , s.
.).
boven-kruis-brambras , z.; - pendent , brasschinkel , z.; pre- , Brag ) , v. i., roemen , pogchen , snoeven (m. 't v. of.).
venter -, borg op den bras, z.; round in the weather bra- Brag, s., pogcherij , snoeverij ; -) , geldschieter, geldes, haal de lijbrassen in, z.; starboard -, stuurboordbras, z.; leener.
spritsail -, blinde trijs, z.; spritsail topsail -, schuifblinde Braggado'cia ) , s., pogcherij , snoeverij , MA$.
trijs, z.; square by the -, vierkant gebraste ra , z.; weather Braggado'clo , S., pogcher, snoever.
-, lijbras, z.; set in the weather -, aan den wind brassen. Brag'gardt-sm , s., pogcherij , snoeverij.
Brace , r. t., koppelen ; aaneenbinden ; versterken ; bevesti- Braggart , s., snoever , pogcher , sn.
gen ; sterk aantrekken; spannen (van tromkoorden) ; - about, Braggart , a., snoevend , pogehend.
vóór volbrassen, z.; -, brassen , z.; - full , volbrassen, z., j Bragger , s., snoever , pogcher.
- sails flat aback, alle zeilen tegenbrassen, tegen doen lig- ! Brag'get ), s., drank van ongegist bier en mede, die men
gen, z.; - the sails in -, de loefbrassen aanhalen, z.; coun- heeft laten gisten.
ter -, tegenbrassen, z.; - and help her, de loefbrassen op- Bragging, ppr. van Brag ) , v. i.
halen., z.; - loo, de loefbrassem bij 't wenden aanhalen en ! Brag'ging, s., gesnoef, gepoch.
de lijbrassen vieren, losgooijen , z.; - up sharp aft , aan i Bragging j a-ek , s., snoever , pogcher.
lij brassen, z.; - starboard, aan stuurboord brassen, z.; i Braggingly, adv., zie Braggart, a.
- up and help her, de lijbrassen ophalen, z.; - yard full, 1 Brag'in't, a., voortgetuimeld.
Brag'less , a., zonder gesnoef, zonder gepoch , sx.
de ras vierkant brassen ; - of snapps) , oogenblikkelijk.
Braced , pp. van Brace , v. t.; sail - to the mast, zeil, dat Brag'l y t , a., zeer schoon , zeer fraai , roemenswaard ; lief,
tegen den mast ligt , z.; yard - sharp up , scherp bij den aardig , Sv.
wind gebraste ra , z.; yard - the other way , tegengebraste Brah'rna , s., Brahma (God van de Hindoes).
Brahmin , s., brainin.
ra , z.
Bracelet , s„ armring , armband ; armstrik (wapenkunde). ; Braid , V. t,, V. i., slechten ; -, koken (met vermenging) ; bijv.
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-, kajuitsjongen, kajuitswachter, z.; -, bediende van
't mannelijk geslacht (Indië) ; idle -, deugnietje , rinkelrooijer ; singing -, koorknaap ; be past a -, tot jaren van
cabin

BRA.

BRA.
- starch , stijfsel koken ; - ;-, breken , scheuren ; -, verwijten , berispen ; gelijken (p.) ; -, verwelken, (p.).
(raid , s., vlecht , touw.
Braid , a., haastig; bedrieglijk ; onbestendig , wuft, veranderlijk, sH.
Brald'ed , pp., a., gevlochten , enz.
Brald'ery , s., borduurwerk , ( p.).
Braiding , ppr., vlechtende.
Brald'y , a., dwaas, (p.).
Brack , s., scho., soort van ploeg.
Brail , s., stuk leder , om de vleugels van valkers op te '
binden ; - gei , geitouw , bezaans-d empgording , z. ; - bloc/c,
geitouwblok van de bezaan , z.; middle -, ondergeitouw
van de bezaan , z.; - of the stay sails , stagzeilsgeitouw,
z.; peek -, bovengeitouw van de bezaan , z.; throat -,
groote gei van de bezaan , z.; - up the 7nain soil , 't grootzeil geijen, z.; sail in the broils , gegeid zeil , z.; haul
up into the broils, geijen , z.
BraIl , V. t., geijen , z.
Brain, s., hersenen; -, verstand, oordeel, BE.; crack breieed, in de hersenen gekrenkt; beloucd ooze -, boven ie
bereik ; a crafty -, een slimme vos (van een nrensch) ;-nrads
inbeelding, verbeelding.
Brain'-fever , s., hersenkoorts.
Brain'ge , brein'ge , r. i., scho., voorttuimelen , stuiten.
Brain'pan , s., hersenpan.
Brain'-t-ek , a., ijllioofdig ; onbedach tzaani ; gedachteloos, sic.
Brain'-sl ekly, ode., zwak ; zie Braiu1 -sick, sii.
Drain'- si -ckness , s,, ijlhoofdigheid ; zwakheid van liersenerr ; onhesclheidenheid.
.Brain'-throb , s., hersenklopping.
Drain'ish , a., dol, gek, SH.
Brain'ish , a., heethoofdig ; woedend , oploopend, sit.
Brain'iess , a., hersenloos , dwaas ; gedachteloos , verstandeloos , sir.
Brain'-wood , a., stapelgek.
Braird, a., versch, teeder, (p.).
Braird , V. i., scho., in blad schieten.
Bralyd-&, s., scho., niv., best werk (van touw).
Braifi e , s., scho., vorm.
Bract , s., ruwe diamant.
Brak , pret., pp. van .Break, scho., brak , gebroken , bankroet geworden.
Brake , v. t., slaan, (p.) ; - i , braken.
Brake t , pp. van Break , zie Break.
Brake • s., varenkruid; -, vlasbraak ; -, bakkerstrog ; -, omheining voor vee ; boschj e , braambosch , doornbosch ; -, gekstok (van een scheepspomp) , z., -, paardetoom ; strike with
the -, pompen, z.; -, bosclrje ; cane -, rietboschje (2V. 14merika) ; egge ; -, bremze , vang (om 't loopen van een rijtuig
te stoppen) , stopper ; - + , oud pijnigingswerktuig, sir.
Brake'nnan , s., degeen , die op een spoortrein is belast niet
't leiden van den stopper , stopper.
Brak'y • a., vol riet ; ruw ; doornachtig.
Bra'ler , s., bos stroo , ( p.).
Bram'a • bru'ma , brah'ma , s., Bra.ma.
Brain'ble, s., braambezie.
Bramble-bush , s., braambeziën-boom; braambosch.
Brarn'ble-net , s., slagnet (om vogels te vangen).
Bram'bled , a., met braambeziën-boonien overgroeid.
Brambling , bram'ble , s., bergvink.
Brambly , ede., vol braambezien.
Brame t , s., zie Vexation , so.
Brain'in , brah'min , s., zie Brachínart.
Braui'iness , bram'inee , s., vrouw van een UrianiiII,
Braw'inl*m , s., godsdienst van de Braminen.

107

Bram'ish, v. i., pogchen, snoeven, (p.).
Bran, V. i., V. t., branden.
Bran , s., zemelen.
Bran'-new , a., zie Brand-new.
Bran-e'ard +, s., rosbaar, draagzetel.
Branch , s., scheut ; tak ; lid; tak (van een rivier) ; deel
(van een staatsligchaam , stelsel) ; tak (van een familie) ;
kruidenier ; kom -en-ijswinkelier; hoorn van een hert; -, patent , post van loods (N. Amerika) ; branches of a bridle,
gebitstangen ; - bank , bijbank ; - establishicreist, bijhandelsInus ; - road, zijstraat.
Branch , V. i., V. t., in takken schieten ; vertakken , vertak
maken (van bergen , rivieren , stroomen) ; -, rede-kinge
verdeelen; in hoorns schieten ; verdeelen (in takken) ; -,
(takken en bloemen) borduren.
Branch'•pilot , s., loods, die door een bestuur is aangesteld (Amerika).
Branched , pp. van Branch, r. t., r. i.; - candle stick , kroon
-kaide:lr.
Branched'-work • s., lijstwerk (van gedenkteekens).
Branch'er , s., takschieter , jonge valk.
Brunch ' ery , s., vertakkingen in 't vleezig deel van een
vrucht.
Bran eh' Iau , s., inv., kieuwen , kaken (van een visch).
Branch'iness , s., volheid van takken.
Branch'Ing, a, van takken voorzien, takken schietend.
Branch'Ing, ppr. van Branch, v. t., v. i.
Bran-eh'lopod . branehiop'oda , S., visehje, dat veel
van een garnaal heeft en in zoet water wordt gevonden.
Branchless , a., takkeloos , zonder takken.
Branch'let, s., takje, twijgje.
Branch'y , cc., vol takken , r.
Brand , s., brandhout, § brand (hout) ; -'T` , zwaard ; -,

brandvlerk ; -§, schandvlek; fire - of lore, fakkel der liefde;
--, dondersteen.
Brand'er , s., seko., rooster , roosterijzer.
Brander , C. t., scho., roosten , braden.
Brfnd'-fox , S., roodharige vos (paard).
Brand'-goose, S., soort van wilde gans, boomgans (!).
Brand'-Iron , s., brandijzer.
Brand'-new ) , s., brandnieuw , vonkelnieuw , spiksplintcrnieuW.
Branded , pp., a., gebrandmerkt ; geschandvlekt.
Brandes , S., 992v., vonken.
Brandied, a., met brandewijn versterkt, vermengd.
Branding, ppr., brandmerkende, schandvlekkende.
Brand'Ing-iron , s., brandijzer.
Brand'Ish , V. t., zwaaijeu (niet een wapen) ; schudden

trompetgeschal maken.
Brandish 1- , s., zwaaijing (niet een vaandel of degen) ,

zie Flourish.
Brandished , pp., zie Braaddisk , v. t.
Brand'isher • s., zwaaijer.
Brand'Ishing, ppr., zie Brandish, v. t.
Bran'dle 1- , V. i., bevgn.
Brand'Iing , s., soort van worm.
Brandy, s., brandewijn; - brandy, perenbrandewijn; cider

-, eiderbrandewijn; - faced), gesproet.
Bran'dy-wine, s., brandewijn.
Brang , pret. van Briny , scho., bragt.
Bran'gle , s., getwist, geharrewar , gekrakeel , s.
Bran'gle , V. t., harrewarren , krakelen, kijven.
Bran'glement , s., zie Branyle.
Bran'gler, s., ruziezoeker, kijver.
Bran'gling , s., twist.
Breuk , V. i., springen van dartelheid; opsprizugen, steigeren.

BRA.
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Brank , s., boekweit , (p.).
Branks , s., mv., scho., horten teugels voor paarden ; soort
van halsziekte .
Brank 'u rsine, s., beerenklaauw, stinkend nieskruid .
Bran'ltn, s., soort van zalm.
Bran'new , a., scho., zie Brawnew .
Bran'ny , a., zemelachtig.
Bran'^sle 1 , s., soort van dans , se .
Brant , zie Brand-goose.
Brant, a., stijl, (p.).
Brant'-fox , s., vos met zwarte pooten (kleiner dan de ge-

! Bra'vo , inter,., bravo ! wel gedaan!
' Braw , a., scho., fraai , lief, hupsch, opgepoetst, opgesmukt.
Braw 'et , s., soort van aal, (p.).
Brawl , V. i., V. t., kijven, razen, schreeuwen, schelden;
-, verdrijven, wegjagen.
Brawl , s., gekijf, geraas, geschreeuw ; kloppartij ; -, soort
van dans , sH.
Brawler , s., schreeuwer , razer , kijver.
Brawl'ing, ppr., a., schreeuwend, kijvend ; -woman,
schreeuwster.
Brawl'ingly , adv., kijvenderwijs.

108

wone

vos).

Bra'sen, a., metalen.
Brash , s., scho., aanval van ziekte, storm.
Brash ) , a., driftig, onstuimig, onbezonnen; -, broos, (p.).
Brash'y , a., scho., stormachtig .
Bra'$ier , s., koperslager ; koolpan .
Bra*il ' f , s., zie Brazil .

zie Brow, a.
Br awn , s., varken; varkensvleesch; vleezig deel (van een
ligchaam) ; spierkracht; gepekeld wild varkensvleesch ; -,
stronk van een boom, (p.).

Brawl'y , brawlies , brawl'yt, adv., scho.,

Brawn t , V. t., sterk maken , ca.
Brawned , s., gespierd, sterk, sv.
Brawn'er , s., wild varken, dat voor de tafel is gedood.
Brass , s., geel koper ; - , onbeschaamdheid , verhard ge- Braw'new , bran'new , a., scho., vonkelnieuw , spiksplinzigt ; brasser , koperen huisgereedschap ; -, metalen bussen
ternieuw.
in blokken , z.
Brawniness , s., vleezigheid ; kracht ; gehardheid , LE.
Brass'-band , s., troep hoornmuzikanten .
Brawn -* , s., mv., spieren, (p.).
j Brawny , a., gespierd, n$.; vleezig, gespierd, dik, grof,
Brass'-colour, s., koperkleur .
f gemest.
Brass'-dust, s., kopervijlsel.
! Brax'ie, s., echo., ongezond schaap.
Brass'-foil, s., koperblad.
Bray , v. t., v. i., stampen ; -, balken ; -, krassend geluid
Brass'money , s., kopergeld.
Brass'-ore, s., kalamijnsteen.
naaken; - a fool in a mortar +, awash a black-a-moor white t,
als
metaal.
Brass'- paved , a., hard
den moriaan wasschee, vergeefsche moeite doen.
Bray , s., gebalk ; krassend geluid ; -, onderwal (van een
Brass'-shruf,, s., oud geel koper.
Brass'-vi-s-aged § , a., onbeschaamd.
vesting).
Bray t , s., dijk , aardhoop , heuvelhelling.
Brass'age , s., belasting op 't aanmunten van geld .
Brass'art , s., stukken van den bovenarm (wapenkunde). Brayer • s., balker ; -, werktuig om [druk ] inkt te temperen
Brasse, s., soort van baars.
. (cilinder).
Bras'set , s., stormhoed , helm .
Braying , ppr., zie Bray , V. t., v. i.
Bras'sl -ca , s., kool .
Braying , s., gebalk ; gebral , gerit sch , luidruchtigheid.
Brassiness , s., koperachtigheid.
Brayle , zie Brail.
Brass'ish , a., broos , (p.).
Braze , V. t., solderen ; verharden.
Brassy , a., koperachtig .
Brazen , V. i., onbeschaamd zijn, zwetsen, razen, krakeel
Brast t , a., gebersten , sP.
maken.
Brat, s., § stout kind, lastig kind; nakomelingschap; -, Bra 'zen, (c., metalen, koperen; onbeschaamd, met stalen

tarbot ; -, schuim ;

kinderschortj e , (p.) ; -, ruwe mantel ,

CH.; -), kind.

Brats , 8., mv., scho., grove kleederen , lompen , grof schort,
voorschoot ; - o' daddies , kleederen , die aan flarden zijn

gedragen

.

Bratt , s., scho., schuim .
Brat'tle, s., scho., korte wedren, haast, ijl; -, v. i., donderen, (p.) .
Brat'tle , V. i., scho., ratelen ; naar beneden rollen , tuimelen.
Braul, s., soort van stof, die blaauw en wit is gestreept

(Indiaansch) .

Bravado , s., pogcherij, gesnoef, snorkerij.
Brave, a., onbevangen; edel (van houding), sH.; prachtig,
grootsch ; -, (bijna t), voortreffelijk , edel ; -t, zwierig , opgesmukt , si.; -, moedig, dapper , stoutmoedig , onverschrokken , stout ; deugdzaam , braaf.
Brave , s., voorvechter , snoeshaan, DR.; -, pogcherij ; uitdaging ; tarting, sii.; -, indiaansch krijgsman (N. Amerika).
Brave , V. t., trotseren , uitdagen ; tarten ; -, brutaal zien ,
BA.; -, snoeven , braveren.
Braved, pp ., zie Brave, v. t.
Bravely, adv., zie Brave, a.; -, gezond, zeer hersteld, (p.) ,
(1 N. Amerika); -, scho., wel , heel wel , (p.).
Brave'lies, a., scho., zie Bravely, adv.
Braving , ppr. van Brave , u. t.
Bravo , s., stoutmoedige kerel ; baudiet; moordenaar.

voorhoofd.

Brazen - browed, a., schaamteloos, onbeschaamd.
Brazen-face , s., onbeschaamd mensch , an.
Brazen -faced ) , a., onbeschaamd , schaamteloos , n$.
Brazenly , ode., zie Brazen , a.
Brazenness, s., koperachtigheid; onbeschaamdheid.
Bra zier, zie Brasier, s.
Brazil', brazil '-wood, s., braziliaansch hout.
Brazil'-nut , s., soort van een vruchtboom (Z. Amerika) ,
(Bertholletia excelsa).

soort van braziliaansch hout (Jamaika).
Brazil'lan , a., braziliaansch.
Brazing, s., 't solderen.
Breach , s., breuk , gat, opening, bres ; verbreking, schen ding (van een wet; schending, niet naleving van een verbindtenis ; -f , opening (in een kast) ; -, scheiding (hasschen vrienden) , verschil , twist ; -, inbreuk , beleediging,
inval ; -, berooving ; schending van de openbare rust (door
oproer) ; -, branding , z.
Breach , V. i., bres schieten.
Breach'ful, a., vol breuken.
Breach 'y , a., wanordelijk, (p.).
Bread , s., brood; voedsel ; onderhoud ; unleavened -, passover -, ongeheveld, ongedeesemd brood, paaschbrood; brown -,
roggenbrood ; household -, huisbakkenbrood ; duf t -, kruim
van beschuit ; sea -, zeebeschuit, scheepsbeschuit, z.; - and
Brazilet 'to , s.,
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butler fashion ) , twee boterhammen op elkander; quarrel school , vakantie hebben, geven; - down, afbreken , verwith one's - and butter ) +, in strijd met eigenbelang han- nielen; - ground , ' t anker ligten , C.; - back , buigen
delen ; he knows on which side his - is butter ) 1 - , hij kent doorzetten, z.; - up, sloopen (schip) , Z.; -, bruisrhen,
zijn belangen; it is no - and butter of mine ) t , ik heb er breken (van de zee) ; begeven (in den zin van 't breken van
niets meê te maken ; ik bemoei me er niet mee , want er den mast) , z.; - 1/se s/sip's sheer, 't slingeren van 't schip
is niets van te balen.
door 't roer pogen te verminderen, tegen te gaan, Z.; the
Bread t , v. t., verspreiden.
monsoon bres/es up , de moesson, passaat verandert, z.
Bread'-basket , 5., broodkorf, broodmand; - ) , maag; Break, 5., opening; pause; storing; spatie (bij drukkers);
I taaie him a punch ie his -) , ik gaf hem een stomp voor .. of the day, aanbreken van den dageraad; - of the deck,
zijn maag.
aftrcde van een dek, om isieer hoogte voor de kajuit te
krijgen, z.; - of the ral , 't afbreken van de gilling op
Uread'berry ,, 5., seho., pap voor kinderen.
den bak en 't halfdek, z.; - water, waker van een boei,
Bread'-chipper , S., broodafonijder ,, korotafsiìijder , bakwrak van een schip, lat uien heeft laten zinken, om den
kersknecht.
slag vast de zee in een haven te verminderen.
Bread'--corn, 5., graan, waarvan brood wordt gebakken.
Break'abSe, a., breekbaar.
Bread'-fruit-tree , 5., broodvruchtbsom.
Break'age , 5., schâvergoetling voor goederen, die bij verBread'-loaf, 5., buisbakkenbrood , (p).
voer zijn gebroken.
Bread'-room , 5., broodkamer.
Breaker, 5., verbreker, schender; rots, the den golfslag
Uread'en :1: , a., van brood gemaakt.
breekt; branding, golf, die breekt; hoofd, beer, dam (in
Uread'less , a., broodeloos.
een rivier, om 't ijs te breken) ; -, iemand, die grond opHread'stuff, 5., broodgraan, meel, brood (.2V Amerika).
breekt; .. 1 ' verwoester; breakers , branding, a.
Breadth, 5., breedte, wijdte; - sirînark , sent van de grootBreakfast , 5., ontbijt.
ste wijdte, Z.
Break'fast , V. i., ontbijten.
]Break, 5., braakland, (p.).
Break, V. t., a. i., prel. broke, brake -I-; pp. broke, J5reak'fasting, ppr. van Breakfast.
broken, breken, van een scheuren; met geweld openen, Hreak'fasting, 5., ontbijtgezelschap.
openbreken bres schieten; vernielen, verbij
rzelen , verzwak Breaking, ppr., a. van Break, e. t., r. i.
ken (van 't nienschelijk gestel) ; ontzinken, ontmoedigen, Bressk'ing, 5., gevormd van Break, v. t., r. i.
L5reakrnan , 5., zie Brakeoiau.
onderdrukken , ter neêr slaan ; verpletteren, vernietigen
,
verspreiden (van een leger) ; temmen , afrigt
en (can een Break'neek , 5., val, die nekbreuk ten gevolge, heeft
paard) ; bankroet maken ; verwijderen , afdanken, ontslaan, S.;
steilte ; nekhrekenswerk ; -, spook, (p.).
blaar, ettergezwel , puist openen ; verhindtenis , belofte, wet Breakneck , a., nekbrekend.
JOreak'promise
t. 5., bzloftebreker.
verbreken, schenden; stuiten, afbreken; bederven (iemand);
onderscheppen, schokken, kracht verminderen; scheiden ; Break'teeth words ) , 5., inc., woorden, die moeijelijk zijn.
uit te spreken.
band verbreken ( m. 't V. off); afgaan (van slechte gewoon5., geloftebreker, sic.
ten) , bekeeren , ontwennen ; voorkomen, verijdelen; wegne- Break'vow
men; rekken, uitrekken, pijnigen; - a ski pence, elkander Break'water, 5., zie Break, s.
brasem;
- fuel , - fagots, brandstof om schietrouw beloven; van ring verwisselen, a.; - one upon the Bream, 5.,
pen te branden , Z.
wheel, iemand radbraken; - the back, iemand (door te zwa
ren last) den rug breken; iemands fortuin vernielen; - bulk, Bream a ship , V. i., vuil, gras, slib, ongedierte van een
luiken openen om een schip te loosen ; - a deer, een hert schip branden, z.
voorsnijden (aan tafel) ; - cover, uit een schuilhoek te voor- Breast, V. t., trotseren, 't hoofd bieden, regt toe regt aan
aanloopen (naar iets) , Gil.
schijn treden (van wild) ; - fast, ontbijten; - ground, plocgen ; loopgraven openen ; I onderneming beginnen; - the Breast, 5., borst (van een menech , beest) ; -§, li-art, geweheart , ' t hart breken, zeer bedroeven ; a jest , boerten, ten ; keep a thing in the -, een zaak geheim houden; it lies
schertsen, onverwachts met een zet, steek voor den dag in 1;is -, 't hangt van hem af ; lack and -, harnas; two a -,
komen; - off, afbreken, staken; scheiden, verdeelen ; - sip, twee naast elkander; a -, dwars, C.; - of a block, vierkant
ontbinden, een eind maken; openen; een lap gronds voor van een blok , z.; by - of a ship , langs een schip roeijen,
zeilen, z.
't eerst beploegen; scheiden, ontbinden; - in , gewen
isen , afrigten , oefenen ; - wind, een wind laten; her- Breast, V. t., scho., springen (op iets).
sten ; aanbreken (van den dageraad, enz.) ; doorbreken; Isreast'- ba ckstay , 5., zijpardoen, z.
afnemen (in kracht) , S.; met geweld uitkomen , P.; tot Breast'-band, 5., reep, stuk zeildoek, die den peiler om
een verklaring komen , bi) v. I ass to - with thee on souse 't higehaani wordt geslagen en aan 't tuigagie is vastgeaffairs, ik moet over eenige zaken voor ii tot een ver- maakt ., om ie voorkomen, dat hij over boord valt, z.
klaring komen, SH.; - awc; , losraken, afbrokkelen, zich Breast'beam , 5., lijstbalk (aan den achterkant van den
oplossen (van wolken) ; - from , uitzenden , afkondigen; - 1)5k en aan 't vooreind van 't halfdek of kampanje), a.
fross , losmaken van; kwaad vertrekken, - in , inbreken, Breast-'hone, 5., borstbeen.
onverwachts binnenkomen; - loose , losbreken, ontsnappen; Breast'-casket, 5., heslagbindoel , a.
- off from , met geweld afbreken
; - out , uitschieten„ flreast'-eloUL , 5., borstlap.
losbreken; in puistjes opkomen ; - up , opbreken, ver- B reast'-fast, 5., meertouw, dat dwars is uitgebragt, a.
trekken ; - with , in vijandsch-ap scheiden , met iemand Breast'-deep, ce., ter bor s thoogte.
breken; - 055'S sides with laughter, bersten van lagchen ; 13 rea st!h1 g h , a., ter borsthoogte.
- wind upward , oprispen ; - must backwar;i , winden la- Breast'-hook, 5., boegband, z.
ten; - one's fast , zich ontnuchteren ; - ant into tear.; Breast'-knot, 5., borststrik.
beginnen te weenen ; -- out into obscene language, vuile Breast'-pin, 5., borstspeld.
taal uitslaan; - in njon , inbreken op (den vijand); in Hreast'-plate , 5., borstplaat ('eopenksonde) ; - I , borstplaat
(van den hoogeprieoter).
upon , (iemand) storen; - in v.poa. , inbreuk maken; - up
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Breast'plow , s., turfsteker.
Breast'-rope, s., zie Breast-band.
Breast'-wheel , s., soort van waterrad.
Breast'-works, s., borstwering (vestingbouw).
Breasted , a., met breede borst.
Breast'!e, s., scho., borstje.
Breasting , ppr. van Breast , v. t.
Breast's t , pret. van Breast , v. t., scho.
Great t , s., soort van tarbot.
Breath , s., adem , ademtogt , lucht ; -, leven , DR.; uit
stilte , oogenblik ; - § , woord ,- GH.; at one-stel,choring

Breeding , ppr., a., zie Breed, v. t., V. i.; - woinan , zwangere vrouw.
Breeding , s., 't voortfokken, 't voortteclen ; good -, goede
opvoeding.
Breeds , s., fnv., randen van eeii hoed.
Breek , zie Breeks, s., scho., mv., (p.).
Breeks , s., scho., me., broek.
Breen , S., spook , (p.).
Breether , s., scho., mv. , broeders.
Breeze, s., bries, frissche koelte , koude ; zacht windje;
land-, landwind , z.; sea-, zeewind , z.; steady -, gestadige
koelte, z.; the sea -, de zeewind komt door, z.; sea - between the tropics, passaatwind tusschen de keerkringen, z.;
top gallant -, bramzeilskoelte, z.; -, soort van vlieg.
Breeze , V. i., zacht waaijen , z.
Breezeless , a., zonder wind , bewegingloos.
Breezy , a., door wind verkoeld.
Bre'hou , s., regter (Iersch).
Breid , s., scho., breedte.
Brein'ge , v. i., scho., zie Brainye.
Breke , V. t., breken , scheiden , (p.).
Breme i' , a., wreed , scherp.
Bren i- , V. t., branden , Sv.
Breit, s., scho., kind, mensch; -, zie Bran, (p.).
Bren'nage t, s., soort van schatting, die de pachters in
de middeneeuwen moesten opbrengen.
Brent i• , brant t , a., steil , hoog, CH., (p.).
Brent t , s., zie Brant.
Brent t , pp., zie Bren t , V. t.
Brent'-brow , s., scho., glad , open voorhoofd.
Brest, breast, s., onderdeel van een kolom, zuil (bouw
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-, in éénen adem ; you spend your - in vain , al uw praten is vergeefs.

Breath'abie , a., inadembaar.
Breath'ableness , s., inadembaarheid.
BreatJe, V. i., v. t., ademen, ademhalen ; -, leven ; -, adem

scheppen , uitrusten ; - on , upon , op iets ademen ; - into,
in iets ademen; -, oefenen, inhouden, six.; -, uitwasemen,
uitademen ; - out one's last , sterven ; -, lucht geven ; openen
(van een ader).
Breathed , pp. van Breathe , v. i., v. t.
Breather , s., ademhaler, ademschepper, bezieler.

sreathIful, a., vol adem, vol reuk.
Breatlt'in , s.. scho., ademtogt , oogenblik.
Breathing , ppr. van Breathe.
Breathing, s., ademhaling, ademschepping, inademing

fine - sweat , zachte uitwaseming.

Breath'ing•hole , S., luchtgat.
Breath'ing•place, s., rustplaats, rust; luchtgat, togtga.t.
Breath.'ing.time , s., ademhaling , verpoozing.
Ireath'less , a., ademloos.
Breathlessness , s., ademloosheid.
.Breek , V. i., breken , springen, bankroet worden.
Bre-ek'an , zie Brackens , s., scho.
Bred , pp. van Breed; that which is - in the bone , will

never go out of the flesh t , wat in 't bloed zit zal er nooit
uitgaan.

Brede t, s., zie Braid, AD.
Bree, s., koevlieg, daas; -, scho., ooglid; sap, pekel, soep;
-, helling , (p.) ; ontroering , (p.).
Bree , V. t., verschrikken, (p.).
Breech , s., bil , aars ; - , broek ; 4 achterste deel van

-kunde).

Brest'-suinmer , s., deel van een houten gebouw, waarin

de dwarsbalken worden vastgemaakt.
Bret , s., tarbot , (p.).
Bret , V. t., verwelken , veranderen , (p.).
Bret'ful t, a., boordevol, cn.
Breth'ren, s., mv. van brother (NB. Dit woord is alleen
in f gebruikelijk).
Bret'tice *, s., mv., houten stutten (in een kolenmijn).
Breve , ., brief, s., soort van dagvaarding.
Breve t , V. t., vertellen , spreken , inlichten , schatten.
Brevet , s., brevet.
Breviary, s., verkorting, kort begrip, uittreksel ; getijboek.
$re'viat , bre'viate , s., kort uittreksel , kort begrip.
Bre'viature, s., verkorting.
Brevier', s., brevier (soort van drukletter).
Brev11'oeuence, s., bondige wijs van spreken.
Brev'Sped , a., kortbeenig.
Brev'iped, s., kortbeenige vogel.
Brevipen'nate, a., kortvleugelig.
Brev'fty , s., kortheid ; beknoptheid ; zaámtrekking van
woorden.
Brew , V. t., V. i., 4, koken, vermengen; fi brouwen (bier) ;
smeden, brouwen (van! kwaad) ; as you have brewed so you
must drink t , zoo als gij gekookt hebt , zoo moet gij eten;
gij krijgt loon naar werken.

iets; whip on the -, voor den broek geven ; -, bodemstuk
van een kanon; - moulding, sieraadsband van geschut bij
een bodemstuk; - of a flag , broek van een vlag, z.; - strop
for yens , strop aan 't achtereind van een stuk geschut, z.
Breech , V. i., broeken , in den broek steken (van een kind);
voor den broek geven , op de billen slaan ; van een broek
voorzien ; met broeking vastmaken , z.
Breeched , pp. van Breech, v. t.; -, a., gebroekt, voor de
billen geslagen.
Breech'e-s., s., uw., broek; wear the -, den broek aan heb
-ben,d
baas spelen (van een vrouw).
Breeeh'ing , ppr., zie Breech , V. t.
Breeching, s., geeseling; -, broeking, z.; - bolts, broekingringsbout , z.; shortened -, vaste broeking , z.
Breed , v. t., V. i., pret., pp. bred , fokken , teelen , broeijen,
voortbrengen , baren ; onderwijzen ; opkweeken ; opvoeden, Brew , s., brouwsel.
opleiden ; koesteren ; in de kraam komen , jongen krijgen; Brew • v, t., C. i., scho., argwaan koesteren , voor leed be.
ducht' zijn, kwaad - broeden.
voortteelen ; - teeth , tanden krijgen.
Breed , s., slag , soort , ras ; nakomelingschap ; worp , Brew • s., scho., goede meening.
Brew'-house , s., brouwerij.
broedsel.
Breed'-bate i- , s., tweedragtzaaijer , twistverwekker , roer- Brew'age , s., moutdrank , gebrouwde drank.
Brewed , pp. van Brew , v. t,, v. i.
vink, sH.
Brced'er , s., v erwekster ; good -, vruchtbare vroutiw; jood Brewer , s., brouwer.
Brewery, s., brouwerij.
-, goede opvoeder ; - of cattle, veefokker.

BRE.
Brewing , ppr., zie .Brew , v. t., V. i .
Brew ing , s., 't brouwen; brouwsel ; zaanipakkinn, van
zwarte wolken, the met een storm dreigen .
Brew 'is f , s., gekookte spijs , pottagie ; brood in 't vet vang
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Bride '-maid , s., brnudsmeisjc , speelnoot , bruidsjuffer.
Bride '- man , s., bruidegomsjongen, leijonker, speehioot.
Bride '-wain , s., bruiloftsgeschenk.
Bride' - weis , ca., huis van verbetering, werkhuis.
Bridge , s., brug ; opperdeel van den neus ; kam van een

kokend vleesch geweekt .
vuur aan 't gat van een oven lhoudcn, (p.). speeltuig (voor de snaren), draw -, draaibrug; flying -,
Briar , brier , s., braamstruik , wilde rozenboon) , prikkel ;
vliegende brut; , gierbrug ; - of boats , pontbrug.
sweet -, eglantier; te in the briars i', in de war, beleen- Bridge, v. f., rr. i., een brug maken; niet een brug helegmerd zijn; he brought me in the briars t, hij bragt mij in
gen ; -), iemand overslaan (bij een drinkpartij).
moeilijkheid ; he left ene ira the briars i- , hij liet Biij in Bridge'-head , S., bruggehoof 1.
den steek .
Bridged , pp., gebrugd , met een brug bedekt.
Bribe, s., steekpenning (om iemand om te koopen) ; bribes Bridg ing , ppr., zie Bridge , u'. t., V. i.
can get in without knocl•iny -t, de weg is altijd gebaand Bridge'less , a., zonder brug.
Bridg 'y , oc., vol bruggen.
voor geschenken.
Bribe , V. t., besteken , omkoopen , bekuipen ; - a child l ( , Bri d 'le , s., tengel , boom , breidel , hoofdstel , leisels van
een kind paaijen (oni iets in te nemen); -, rooyen, stelen. een toon ; zie Build/c.
Bri dle , v. t., V. i., toomen , teugelen , breidelen ; intoomen ,
Bribe'-devouring, cc., omkoopzuchtig .
bedwingen (van driften) ; -, 't hoofd in den nek trekken ,
Bribe' -pan 'der , s., verschaffer van omkoopgelden , BE.
Bribe'-worthy, a., omkoopenswaard.
Í zich hoogmoedig toonera.
Bri 'die-hand , s., toomhand , sY.
Bribe'less , a., onomkoopbaar .
Briber , s., omkooper.
Bri die -rond , s., zie Bridle-way.
1 Brl'die-stay, S., zie Bridle-way.
Bribery, s., omkooping, besteking.
Brick, s., klinker , mop, gebakken steen , tigehelsteen ; -, Bri 'die-way , s., pad (voor reizigers te paard).
broodje (in den vorm van een steen); samel -, sandel -, j Mn 'died , pp., zie Bridle , v. t., v. t.
steenen, die slecht gebakken zijn; kiln -, vuurvaste stee- Bri dling, ppr. van Bridle, v. t., v. i.
nen ; bricks in bond , deksteenen .
Bridoon ', s., paardetoom , dat over den neus komt.
Brick , V. t., plaveijen , beklinkeren ; - up , met steenen op - Brie , zie free.
vullen, opmetselen.
Brief, s., kort, beknopt.
Brief, s., schets, kort begrip; brevet, gunstbrief van den
Bri-ek'bat, s., stuk van een steen.
paus ; soort van dagvaarding , r.; vergunning , verlof onm
Brick'-built , a., van steen opgetrokken , DR.
Brian, V. t.,

Brick-clay, s., klei voor steenera .
Brick'-dust, s., schuursel .
Brl.ck' -earth, s., kleiaarde (voor steen).
Bri-ek'-klll , brick'-kiln , s. , steenov en.
Brl -ek'layer , s., metselaar.
Bri-ak'inaker, s., steenvormer , steenmaker .
Brl ek 'nog'ging , s., metselwerk tusschen hout (bouwkunde) .
Bri ek'yard , s., steenmakerij.
BrLek 'wall , S., tigchelsteenen muur ; eitake brick-walls ,

spijs ongekaauwd inslikken.
Briek 'le , a., broos.
Briek 'leness i- , s., breekbaarheid, broosheid.
Br1ek 'o11, s., dwarsslag in 't kaatsen .

Bri ek'oll , V. t., ter zijde slaan.

giftei in te zamelen.
adv., beknopt, kort.

Brief 'ly,

Brier'ness , s., kortheid, beknoptheid.
Brier , s., zie Briar.
Briered , a., met braamstruiken bezet.
Bri'ery , a., vol braamstruiken ; ruw ; doornachtig,
Briery , s., plaats , waar braamstruiken groeijen.
Brig , s., scho., brug.
Brig , s., brik , brigantijn ; - mainsail , brikzeil , z.

Brigade', s., brigade ; troep krijgslieden ; - of artillery, bri-=
gade artillerie (in 't .j, van 6 stukken geschut en 140 ^unan) ;
- of sappers, brigade sappeurs (8 man).
Brigade', v. t., tot brigade vormen.
Brigade'•major , s., brigadier majoor.

Bri-ek'y , a., vol steenen , van steenen gemaakt.
Brigaded , pp. van Brigade , v. t.
. Brigadier', s., brigadier, bevelhebber van een brigade.
Beid t , s., vogel, cm.
Brid al , a., 'tgeen tot een bruiloft behoort ; - song , brui - Brigad ing , ppr. van Brigade.
loftszang .
Brid al , s.,

bruiloft.
Brid'alty , s., viering van 't huwelijksfeest.
Brid'dle , s., deel van de boelijn-spruit, z.; ophouder van
de groote bras in 't bezaanswant , z.; strop , klamp aan de
voorste hoofdtouwen van 't onderwant, waarin men de
schoten en halzen vangt, z.; bowline -, boelijn - spruit, z.
Bride, s., bruid, pas gehuwde vrouw.
Bride t-, V. t., tot vrouw maken, huwen.
Bride' -bed , s., bruiloftsbed.
Bride' -cake, s., bruidskoek; wedding cake (N. Amerika).
Bride' -chamber, s., bruidskamer, bruidsvertrek.
Brid'ed , a., tot bruid gemaakt .
Bride'grooin, fl bride'goom, s., bruidegom, pas gehuwd
jongeling, jonge man.
Bride'- door , s., wedren door de jongens bij een huwelijk van de kerkdeur naar de woning van de bruid
ons een stuk lint , dat de overwinnaar den gehe eleu dag
draagt.

Brigand , s., roover ,

vrijbuiter , struikroover.

' Brig'andage , s., rooverij , vrijbuiterij , struikroof.
Brig'andine 1, s., maliënkolder.
Brig antine , s., zie Brig.
Brigg , c., scho., zie Brig , s., scho.
Brigge , s., brug , (p.).
Bright, a., helder, klaar, blinkend, glinsterend; -, schit( terend; the - period of a nation's .history , 't schitterend

tijdperk in de geschiedenis van een volk; - ), vernuftig ; -, goeds belovend ; -, vonkelend, levendig ; -, bijv.
- eyes, vonkelende , levendige oogen ; it is -, 't is dag
't is helder.
Bright '.burning , a., helder brandend.
Bright '.eyed , a., niet heldere oogen.
' Bright'.haired, a., niet fraai haar.
Bright '-hued , a., helder van kleur.
Height-harnessed , a., met glinsterende wapenrusting.
Bright'•shining , a., met glans schijnend.
! Bright

en , i' t., r. i,, schitterend , blinkend maken , licht
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maken ; opvrolijken ; vernuftig maken ; opklaren , vrolijk
worden , ophelderen.
Brightened , pp. van Brighten , V. t., V. I.
Brightening, ppr. van Brighten, v. t., V. i.
Brightly , adv., schitterend , glanzend.
Brightness , s., glans, luister , flonkering , scherpzinnigheid.
Brigose t, a., twistgierig , twistziek.
Brigue , s., kabaal, intrige , twist, CD.
Brigue f , V. i., naar een betrekking dingen, S.
Brigu'ing, ppr. van Brigue , v. i.
Brill, s., vischsoort, die veel van een tarbot heeft.
Brillliancy, s., glans, luister, flonkering.
Brilliant , a., luisterrijk , flonkerend , glansrijk , schitterend.
Brill'ant, s., met ruitjes geslepen flonkerende diamant; -,
paard met statige houding.
Briil'iantly , adv., zie Brilliant , a.
Brill'iantness , s., zie Brilliancy, s.
Brills. , s., mv., de haren op de oogleden van een paard.
Brim , s., bovenrand, boord , kant ; narrow -, smalle rand;
flit a glass to the very -, een glas boordevol maken; better spare at the brim than at the bottom , zie Bottom; -,
rim, rand van de mars, z.; top -, middelste deel van den
buik van een marszeil.
Brim, a., scho., woedend, wild.
Brimn ) , s., vrouw, door haar man , minnaar verlaten.
Brim , s., zee , vloed, rivier, (p.); -, voorhoofd, (p.).
Brim , v. t., V. i., tot aan den rand, kant vullen , tot aan
den rand vol zijn, boordevol schenken; -, bespringen (van
dieren bij worsteling).
Brius'Pul, a., boordevol.
Brim'fulness t,. s., boordevolheid, sic.
Brimless , a., zonder rand , AD.
Brimmed', pp. van Brim, v. t., v. i.; -, a., narrow - head ,
hoed met smallen rand.
Brim'mer, s., boordevol glas, vollertje, DR.; -, hoed, (p.).
Brisn'ming, a., boordevol , DR.
Brim L Rand , s., zeezand.
Brimstone , s., zwavel.
Brim'stony , a., zwavelachtig.
Brin''ded, a., gevlekt, gestreept, geruit, geschakeerd; -,
woedend, (p.).
Brin'die, s., gevlekthnd, gestreeptheid.
Brine , s., pekel ; oceaan ; tranen.
Brine, v. t., pekelen, zouten.
Brine'-pan, s., put met zout water, om het door de
werking van de zon te laten verdampen en tot zout te
maken.
Brine'-pit , s., zoutbron, zoutwel.
Brine'•spring , s., zoutbron.
Bring, v. t., pret., pp. brought, brengen, aanbrengen, aanvoeren , te weeg brengen, voortbrengen, veroorzaken ; - about,
bijbrengen, bewerkstelligen, te weeg brengen, uitvoeren;
about again, weêr opvatten ; - an action against one, een
aanklagt tegen iemand inbrengen, indienen ; - away, weg brengen, me@nemen; -. terugroepen, intrekken, terug
brengen ; - again , terug brengen ; - close to , naderbij brengen, aanbrengen ; - down , naar beneden brengen , ten onder
brengen; fnuiken, verzwakken; - forth, voortbrengen, ter
wereld brengen, baren; - forward, bevorderen, voorwaarts
brengen , drijven , voortstooten , overbrengen ; - in , invoeren , inbrengen , binnen brengen , opbrengen , aanvoeren;
opperen; binnenleiden ; - in guilty , veroordeelen ; - in not
guilty , vrijspreken; - into debt, in schulden brengen; - into
question , onderzoeken , rekenschap vorderen van ; - into
trouble, in ongelegenheid brengen; - one into tice fool's

paradise t, iemand paaijen, iemand mooije beloften doen; - off,
afbrengen , wegbrengen , er door helpen , redden , bevrijden , afraden; - on board, aan boord brengen, inschepen;
- one to his death, iemands dood veroorzaken; - out, uit
verhalen, verstellen, verspreiden; - over, over--breng,
brengen , overtrekken , overhalen, aantrekken; - to , iemand
tot iets brengen, overhalen; - to, bijdraaijen, z.; - to bear,
uitvoeren , doen gelukken , voor den dag brengen ; - to
bed, verlossen; - to do, overreden, laten doen ; - to know,
mededeelen, doen weten, doen kennen; - low , vernederen ; - to pass , uitvoeren , ten uitvoer brengen , bewerk stelligen ; - together, te zaden brengen, bijeenbrengen , verzoenen ; - under , te onder brengen , onderwerpen ; - to the
yard , een zeil aan de ra slaan , z. ; - up , opbrengen , opvoeden , grootbrengen ; aanbrengen, laten aanrukken ; opwerpen , opgeven , spuwen ; 't anker werpen , z.; - upon , voor
oogen stellen , blootstellen ; - word to one , iemand berigt
brengen, iemand boodschappen, bescheid brengen ; - an house
on cc church , een huis en kerk in elkander brengen om een
bepaalde koers te houden, z.; - a ship about from one tack
of the other , overstag gaan , doen wenden , over een anderen boeg gaan , z.; - a ship to an anchor , een schip ten
anker brengen , z.; - ship down , kielen , z.; - a ship to the
wind , nader aan den wind komen , oploeven , z.; - a ship afloat , een schip in vlot water brengen , z.; - by the lee,
een uil onder den wind vangen , z.; - a plank to its round,
een plank de noodige kromte geven, z.; to the tapstern,
- to the windlass, gangspil , braadspil met manschappen
bezetten om te kunnen winden, z.; - the ship upright, schip
weder regt brengen bij 't kielen of zeilen , z.; - the ship's side
to windwards , loeven tot op de evenwijdige lijn van de
windstreek, z.; - the wind right a head, oploeven tot op
den wind , op den wind loopen , z.; - the wind aft , voor
den wind houden, afhouden, z.
Bringer , s., brenger ; - up , opvoeder ; - up of a file , gelidsluiter (krijgskunde).
Bringing , ppr. van Bring , v. t.
Bringing forth , s., voortbrenging, sic.
Brini f, s., kuiras , MT.
Brin'ish , a., pekelachtig, zilt, zoutachtig.
Brin'ishness , s., zoutachtigheid.
Brink, s., rand, kant, zoom; be upon the - of ruin, in 't
uiterst gevaar verkeeren.
Brink'.ware , s., hout tot herstelling van kribwerken,
Brint , scho., pret. van Burn , v. t., v. i., brandde.
Briny , a., pekelachtig , ziltig , zoutig.
Bri'ony , s., wilde wijngaard.
Brisk , a., levendig (van menschen) ; sterk , krachtig (van
drank) ; wakker , helder ; bijv. - fire , helder vuur ; -1
schitterend ; -, frisch ; bij v. - gale , frisch windje; - charge,
wakker vuur (krijgskunde).
Brisk-',-, v. t., levend, vrolijk maken; - up, opvrolijken, ver
bezielen, stoutmoedige houding aannemen; met-levndig,
groote drukte opkomen.
Brlskhooking, a., levendig uitziend.
Brisket , s., borst van een dier ; -, scho., borst , borststuk',
borstbeen.
Briskly, ode., zie Brisk. , a.
Briskness , s., levendigheid , wakkerheid , vlugheid.
Briss , v. t., scho., drukken , pressen , kwetsen.
Briss'le , V. t., zengen, droogen, (p.).
Bristle, s., borstel (van een varken).
Bristle , v. t., v. i., in borstels zetten , borstels opzetten,
zich dik maken , opstuiven (in den zin van toornig) , sn.;
een b rstelhaar vast maken ; als borstels staan.
Bris't e.ai fined , a., met borstels gewapend.
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Bris'tle•bearing, S., van borstels voorzien.
Bris'tle.like, a., stijf, als borstels, borstelachtig .
Bristle-shaped , a., borstelvormig.
Bris'tie.tail, s., paardevlieg , daas , ( p.).
Bristling, p1,?. van Bristle, v. t., v. i.
Bristly , a., digt met borstels bezet , borstelig ; ruw , sit.
Bris'tol.flower , s , soort van lye/mis.
Bris'tol•inilk) , s., sherry.
Bristol-stone , bris'tol•di'aenond , s., soort van rots-

Broad'-leafed , bread'-leaved , a., breedbladerig.
Broad'-inou'thed, a., breed van mond.
Broad'-pendent, s., standaard.
Broad'-piece, s., jakoblis (een gouden munt).
Broad'-seal, s., groot zegel (Engeland); -. , zegel.
Broad'-shouldered , tt., breed vaa schouders.
Broad'-side, s., laag geschut , z.; boord van een schip,

z.; -, blad (op een kant gedrukt) ; -, ferme duw ; sea.
that .strikes upon the -, zee, die dwars inkomt, z.; bring
(
a
ship -, een schip dwarshalen , z.; drive -, dwars afdrijkristal. (NB. Men gebruikt het tot sieraad en 't wordt in
veie , z ; the ship is lcii(l oli Lier -, 't schip helt , ligt op
de nabijheid van Bristol (Engeland) gevonden.)
zijde , z.; fire three -, drie naaal de volle laag geven, z.;
Brit , s., kleine haringsoort.
- of o, oar, bled van een roeiriem, z.
Britannia , s., koorpositie van tin , spiesglas , koper.
Brits , bright , V. i., over rijp worden,
Broad'-spread, a., wijd uitgespreid.
11 Broad'-spreading, a., wijd uitspreidend, s-H.
Britk'er , s., echo., broeder.
i Broad'-sword, s., houwer.
British , a., britsch , engelsch.
Broad'-tailed, a., breed van staart.
Brit'ish•champagne) , s., porter.
Brit'ish.gum , s., gom van stijfsel.
Broad'-wi*e , ede., volgens de breedte.
Broaden :j: , v. i., breed worden , uitzetten ; -, V. t., breed
Bri t'on , s., geboren Engelschman.
Briton , a., britsch , engelsch , se.
i naaken, uitbreiden.
Broad'isli , a., wat breed.
Brittle , a., broos , bros , breekbaar.
Broadly, ads'., op een l,reede wijs.
Brit'tlely, adv., zie Brittle, a.
e
Brittleness , s., broosheid , brosheid , breekbaarheid.
, s., breedte; lompheid, ruwheid, grofheid.
Broads ) , s., ome., kaarten.
Brit'tiy , ede., zie Brittle , a.
Broan , s., takkebos, (p.).
Brize, s., paardeelieg, zie Breeze, s.
Broach, s., spit; -_-, els, dolk; -, draaiorgel; -, zie Brooch; Brocade', s., goudlaken, zilverlaken (niet zijde tot grondstof ) , brokaad.
-, hoorn van een jong hert ; - 1-, toren , (p.) ; -t , waskaars,
Brocaded , a., als brokaad geweven ; in brokaad gekleed.
toorts ; -i-, spoor.
Broach , V. t., aan 't spit steken, doordringen ; -, opste- 1 Bro'-cage , s., makelaarsloon; makelaardij ; -, 't hoerewaard
ken (van een vat); - , openen (van een voorraadschuur) I spelen.
-, uiten , uitgeven , bekend maken ; -, uitventen , versprei - Bro'-eatel , bro-eatel'lo , s., soort van ruwe brokaad tot
den ; - to , digt aan den wind houden , tot dat de zeilen 't vervaardigen van tapijten gebruikt.
killen, z.; - too, bijloeven, bijdraaijen ; -1- , de sporen Bros'-soli , s., spruitkool.
Broek , s., zie Badger , s.; -, kool , (p.) ; -, stuk , fragment,
geven.
Bro ehan , s., sclio., grut-, gortpap van havermeel , boter
(p.); -, trekos, trekpaard, (p.); -, ache., brokje vleesch.
en honig.
Bro-ek'et , s., tweejarig hert.
Bro-ck'It, a.., sclio., smoeselig, goor, vuil.
Broached, pp., zie Broach, v. t.
Brod , s., scho., ossendrijversstok, prikkel ; plank.
Broacher , s., spit ; uitventer ; bekendmaker , nx.
Brod , v. I., echo., aandrijven , prikkelen.
Broaching , ppr. van Broach.
Brod'dle, V. i., broddelen, gaten maken, (p.).
Broad, a., breed, wijd ; helder , klaar; on - day, op hel
dag , op klaren dag ; it is as - as it is lony , 't is-dern Brod'ekin , s., halve laars.
zoo breed als 't lang is , het is over 't geheel gelijk; Brods , s., mv., moppen , geld , ( p.).
- step , rusttrap , breede trede van een trap ; - speech, Brae , s., sclio., vleeschnat, soep.
lompe spraak ; - language , lompe taal ; -, volkomen , l ij v. Brog , s., scho., boordje.
- conviction , volkomen overtuiging; sail a -, zeil , dat bij Brog , v. t., scho., aanzetten , opwekken , boren.
is, z.; - sterned ship, schip met gewrongen spiegel, z.;-gezt Bro'gan-s - , s., mv., stevige , ruwe schoenen.
put a flag a -, een vlag hijseken, z.; returie from cc -, uit Brog'gle t, V. i., penren, op aal visschen.
zee terugkomen, z.; - transom, vol op de hoogte van de Brogue, s., ruwe schoe, sx.; -), gemeene, gebrekkige intspraak ; -, broek, (p.) ; -, scho., zet, scherts, schoen van
waterlijn (van een schip) , z.
paardenleder.
Broad'-ax t- , s., strijdbijl ; -, hakbijl (voor hout).
Broad'-backed, a., breed van rug.
Brogue'-maker , s., naaker van brogans-.
Brol eh , V. i., echo., brocijen, sterk zweten.
Broad'-blown, a., vol geblazen, sie.
Broid ) , v. t., zie Braid.
Broad'-bottomed , a., breed-bodemig.
Broad'-brimmed , a., breed-randig , met een breeden rand. Brold'er , v. t., borduren.
Broid'erer, s., boorduurder,, borduurster.
Broad'--east, s., zaaijing.
Broid'ery, s., borduurwerk.
Broad'--east , adv., zaaijenderwijs.
Broil , s., oproer , verwarring ; tweedragt.
Broad'-east, a., met de hand gezaaid.
Broil, v. t., V. i., op kolen, voor een vuur ibraden; in groots
Broad'-chested, a., breed van borst.
Broad'-cloth , s., soort van wollen stof (aldus genoemd
hitte zijn; harrewarren , krakelen.
om haar breedte).
Broiled , ?p., a., gekookt, gebraden.
Broad'-eyed , a., van een vergezigt voorzien , sir.
Broiler , s., twiststoker ; brader.
Broad'-faced, a., onbeschroomd, stoutmoedig.
Bro'kaly, s., klikjes (van overgebleven spijs).
Broad'-fronted , a., met een breed front.
Broke , V. t., makelen.
Broad-heads, s., any., pijlpunten.
Broke , pret. van B,-eakk.
Broad'-headed, a., met een breed hoofd , Sc.
Broken, , pp., a. vane Break, gebroken , gescheurd , banBroad'-horned, a., niet uitgespreide horens.
)
hr+iet gc;;taakt , ene
belliec! , gebroken ; become -, door-
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zetten, z.; - up ship , schip , dat niet meer goed is voor Broth, s., vleeschnat, soep; jelly -, krachtig vleeschnat;
de dienst, z., - backed skip , schip , dat door ontreddering portable -, bouillonkoekjes ; -, schuimend water (Amerika);
aan beide einden doorzakt, z.; - hearted, vol hartzeer ; - - belly , gulzigaard, (p.).
meal , opgesneden vleeach , s.; - wind , longziekte bij de Brothel , s., bordeel , hoerhuis.
paarden; - winded, kortademig ; - beer , klikjes bier.
Broth'ei-house , s., zie Brothel, s.
Broth'cler , s., bordeellooper.
Brokenly , ads., <op afgebroken wijs.
Brot$'elry , s., hoererij.
Brokenness, s., ,gebroken toestand; ongelijkheid; versla
-genhid(ovr Brother , s., mv. brothers , brethren , broeder ; -,(, ( ,
zonde).
broeder ; foster -, zoogbroeder ; - of the quill , schrijver;
Broker , s., onderhandelaar ; uitdrager; hoerewaard, kop- of the brush t, schilder; - of the blade ), soldaat ; - of
pelaar ; brokers-row , voddenmarkt.
the buskin) , tooneelspelcr ; - of the bang) , brouwer ; - of
Brokerage , s., zie Brocage , BE.
the coif), serjeant-at-law, zie Serjeant; - of the gusset) ,
Bro'kerly , a., laag, gemeen , B. T.
hoerewaard; - of the string ) , vioolspeler; - of the whip),
Bro'kery t, s., makelaardij , HL.
koetsier.
Bro'king, ppr. van Broke, V. t.
Brother- Merman , s., broeder van vaders en moeders
Bron -eh'ial , a., 'tgeen tot de luchtpijp behoort.
zijde.
Bron -eh'i-e , a., zie Bronchial.
Bronph'Iae, bron-eh'Ia, bron -eh'I, S., me., vertakkingen Brother-In-law , s., schoonbroeder; -, halve broeder , ( p.).
Brotli'er-lativ , s., schoonbroeder, (p.).
van de luchtpijp in de long.
Brother-like a., broederlijk ,, sx.
Bron-ob'ocele , s., kropgezwel.
Brotit'er-love, s., broederliefde, sir.
Bronehot'omy, s., operatie aan de luchtpijp.
Broth'crhood , s., broederschap.
Bron-eh'us , s., luchtpijp.
Broth'erless , a., zonder broeder , sir.
Brond , s., zwaard.
Broth'erllness , s., broederlijkheid.
Grond'-Iron t , s., zwaard , sp.
Brotherly , a., broederlijk; -, adv., broederlijk , sir.
Bronstrop t , s., hoer.
Brought, pret., pp. van Bring, zie Bring, v. t.; - to bed,
Brontol'ogy, s., verhandeling over den donder.
in de kraam gekomen; ship - to , schip, dat met den kop
;
-,
Bronze , s., brons ; bronsverf
koperen medaille.
op den wind bijgedraaid ligt.
Bronze • V. t., bronzen ; harden.
Broughton'Ian) , s., bokser.
Bronzed , pp., a., zie Bronze , V. t.
Brouk , brui-ek V. t., se/lb., genieten , gebruiken.
Bronz'ing, ppr. van Bronze, v. t.
Broun , s., scho., zie Ale.
Bronz'ing, s., 't bronzen.
Broo, brae, s., scko., vleeschnat, vloeistof, water; -, Broun'ie, brown'le , s., scho., spook.
Bro u*e , s., zie Brushwood , s., (p.).
broeder , (p.).
Brooch , s., halssieraad, halsketen; halsjuweel ; -, een Brow, s., voorhoofd; knit the brows, fronzen ; -, wenkbraauw ; -, voorhoofd ; -, gelaat ; -, zoomrand van een
-kleurig
schilderwerk.
steile plaats (rand van een rivier, zoom van een afgrond);
Brooch V. t., met juweelen versieren , sic.
-, hakhout- heining.
Brood V. i., r. t., broeden , broeijen ; in gespannen ver wachting zijn; (iets) niet zorg volbrengen; -, koesteren, (p.); Brow , V. t., begrenzen , M.
bij v. - sorrow , leed koesteren , DR.
Brow'-antler , s.. jonge scheut van een hertenhoorn.
Brood, s., nakomelingschap; broedsel, gebroed; -t, 't broe- Brow'-post, s., dwarsbalk, gevelbalk (bouwkunde).
Brow'-si-ek , a., neêrslagtig.
den, sic.
Brow beat , V. t., (iemand) met een stuursch gelaat bang
Brood'-mare , s., merrie voor bespringing.
maken; begrommen, mismoedig maken.
Brooded , pp. van Brood, v. t., v. i.
,

,

,

Brooding, ppr. van Brood, v. t., v. i.
Brood'y -t, a., broeijend, broedscli; -, scho., vruchtbaar.
'Brook , s., beek.
Brook, V. t., V. i., 1j verduwen; dragen, dulden, lijden, DIL.;

-t, verduren, s v.; -, zalmpakken (van wolken).
Brook'- linze, s., soort van plant.
Brook' -mint, s., water-kruizemunt.
Brook'-weed, s., water-pimpernel.
Brook'-let , s., beekje.

Browbeaten, pp. van Browbeat, v. t.
Brow'beating, ppr, an Browbeat, v. t.
Browbeating, s., 't barsch, stuursch zien.
Brow'bound, a., gekroond, gekromd, sir.
Browed , a., tot een zoom , grens gevormd ; .thick

-, met

zware wenkbraauwen ; beetle -, niet gefronsd , donker
gelaat.
Brow'less , ei., schaamteloos , AD.
Brown , a., bruin; be in a - study ) t, in diepe gedachten
zijn; he is done -t, hij heeft alles verspeeld! browns and
Brook'y • a., vol beken.
Brool'ie , s., scho., zie Bruilzie.
whistlers ), valsche halve stuivers en oordjes; -Bess ), geBroom , s., brem, hei; -, bezem; butcher's -, wilde mirthe.
weer ; hug - Bess, als vrijwilliger dienen ; - george, kom -

Broom, s., zie Bream.
Broom it ) , V. i., wegloopen , vlugten.
Broom'-.corn , s., soort van plant.
Broom'-field , V. t., erven (alles) , (p.).
Broom'-groves t • s., ;nv., heideboschjes, sir.
Broom 'laud , s., bremland, heideveld.
Broom'ing a ship, zie Bream, a.
Broom'stae, broom'stl ck , s., bezemstok,
Broom'y , a., vol brem , vol heide.
Bro'sen, gebrand, n. g.
Bro' -uier„ s., bankroet, (p.).
Brotch, s., scho., zie Broach, s.

miesbrood.
Brown, V. t., bruinverwen; bruineren.

wapen van de engelsche infanterie.
zie Bread, s.
houtskool.
Brown'-clay , S., donkere dag , (p.).
Brown'-deep , a., in gedachten verdiept.
Brown'-george, s., groote aarden kruik.
Brown'-george , S., zie onder Brow;;.
Brown'-owe , s., gewone uil.
Brown'-paper , s., pakpapier
Brown'-stout , S. beste porter.

Brown-'bill t , s.,

Brown'-bread, s.,

Brown'-coal , s.,

s.
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Brown'-study , s., mijmering, diepe gedachte.
Brown'-wort , s., pruim van Brignolc ; -, soort van schurft.
Brown'Ie, s., scho., goede geest.
Browning , s., bruinering.
Brownness , s., bruine kleur , Si.
Browny j , a., bruin , SIT.
Browse , V. t., V. i., takjes afknabbelen ; voederen (niet
scheutjes, spruitjes van heesters en planten).
Browse, s., spruitjes van heesters en planten, die de dieren a(knabbelen.
Browse'-wood , s., heesters en planten , waaraan dieren
knabbelen.
Brow-s'ing, s., ppr. van Browse, v. t., v. i.
Browst, s., scho., 't gebrouwde, brouwsel.
Brow 'ster , s., scho., brouwer.
Bru-eh, s., scho., kring rondom de maan.

Brusk , a., ruw , onbehouwen.
Brussel *-sprouts , s., ,nv., brusselsche spruitjes.
Brust , V. i., bersten , (p.) ; -, scho., bersten , losbreken.
Brus'tle, V. i., zie Crackle; ruischen (als van een zijden
kleed).
Brus'tltng, ppr., zie rrackliiéy; -, ruischend.
Brut j, V. i., zie Brou se.
Bru'tal , a., beestachtig , wild , woest, onmenschlijk.
Brutality, s., onmenschelijkheid, woestheid, wildheid,
beestachtigheid , onbeschoftheid.
Bru'talize , V. t., onbeschoft , onmensehelijk maken ; -, onbeschoft worden, onmenschelijk worden, An.
Brutally , adv., wreed , onmeuschelijk , onbeschoft.
Brute, a., gevoelloos, onbewust, onvernuftig, redeloos,
ongevoelig.
Brute , s., heest ; onbeschoft mensch.
Brute t, V. t., 1. p. v. Bruit.
Brute'ly, (ut/v., op ruwe wijs, M.
Brute'ness i-, s., zie brutality, SP.
Bru'ttry , v. t., iemand onbeschoft maken ; iemand gevoel
-los
maken.
Brutish , a., beestachtig, woest, ruw , ongevoelig, oevernuftig, onwetend.
Brutishly , adv., zie Brustislz.
Brutishness, s., beestachtigheid, ongevoeligheid, wilds
beid , woestheid.
Bruts, s., ntv., oude kleiren, (p.).
Bru'ti*,n , s., beestachtigheid.
Brut'tle, a., woest, wild.
Bruzz'led, a., aangebrand.
Bry'ony, zie Briony, s.
BS of the bowsprit , s., mv., violen van den boegspriet.
Bub) , s., zwaar bier, Pit.; -, drank.
Bub 1- , V. i., blaasjes uitwerpen, SACK.
Bub'ber ) , s., drinkbeker ; zuiper ; dief.
Bub'ble , s., bobbel; waterbel, beuzeling, wind; bedrog,
windhandel ; ligt te bedotten mensch ; onnoozele hals;
- aful-squeak ), vleesch en kool (door elkander gekookt) ;
snake a - of one , bij den neus hebben , bedriegen.
Bubble, V. i., v. t., opbobbelen, opborrelen; niet een gorgelend geruiseh loopen; -), bedriegen, misleiden; -, sclto.,
schreeuwen.
Bubbler, s., bedrieger.
Bubbles , s., mv., snot.
Bubbling, ppr., a., zie Bubble, v. t., v. i.
Bubbly , a., vol blaasjes , bottelend ; -, a., scho., snotterig,
Bubbly Jo.ek, s., sclio., kalkoensche haan.
Bub'by, s., borst van een vrouw.
Bubo , s., gezwel, pestbuil.
Bu'bukle t, s., rood puistje, S3í.
Babui'-ca , s., platte visch , die in zoet water leeft.
Bu-c-coneer', bu-eanter', s., Boekanier.
Bu-e'-eal, a., tot de wang behoorend.
Bu-ecella'tion, s., 't breken.
Bu-e'cinal , a., trompetvormig.
Bu-ecina'tor, s., waligspier, die bij 't blazen in werking
wordt gebragt.
Bucent'aur, s., staatschip van Venetië.
Biceph'alus , s., soort van gazel ; paard van Alexander
den groote.
Bu'ceros , s., indiaansche raaf.
Boek, s., loog, zeepsop; goed, dat in loog is gewasschen;
- (isltes , s., lnv. loogasch.
B u-ek , V. t., bogen , in loog zetten.
Buck, s., bok, mannetje van eenige viervoetige dieren; -),
jo;igc losse snaak ; -) , blind paard; rn; a -, een slechte,

Bru ek'it , bro ek'it ,

a., selto., zie .Th ockit , scho.; ge-

sproet , gespikkeld.
Brurk'le, a., scho., broos , brokkelig , breekbaar.
Brue , s., selto., zie Bron , s., scho.
Brugh, s., scho., marktvlck , zie ook Borough.
Brui -ek , V. t., scho., zie Bionic , v. t., scho.
Bruil'zie, brul'zie, broo'lie, brul'irnent, s., sclto., ge-

twist , rumoer , oproer.
Bru'In, s., bruin (van een beer) , P.
Brui -we, V. t., kneuzen , kwetsen ; verbrijzelen , stampen.
Arui*e, s., kneuzing, bezeering.
Brui*ed, pp., a., gekneusd, gekwetst; gestampt.
Brul -s-'er ), S., zie Boxer.
Brui -*'wort , S., waalwortel , smeerwortel.
Brui*'ing • ppr. van Bruise, v. t.
Brui.'ing) , s., kloppartij , bokspartij.
Bruistle, s., scho., alarm, geraas, getier, drukte.
Brult, s., gerucht, rumoer, faam.
Bruit , V. t., berucht maken , bekend maken.
Bruited, pp., zie Bruit, v. t.
Bruiting, ppr., zie Bruit, V. t.
Bru'nsal , a., tot den winter gehoorend.
Brum'ble-fielder, s., pachter, landbouwer, (p.).
Brume :1;, S., mist, damp.
Brun , V. t., branden, (p.).
Brun 1- , burn 1- , s., rivier , stroom.
Brun , s., scho., rivier , stroom.

Brunette', s., bruinetje, bruin meisje.
Brun'geon, S., schreeuwachtig kind.
Brun'ion, S., pruim van Brignole.
Brun'stane, s., scho., zwavel.
Brunt , s., 't hecte van 't gevecht; aanval, schok ; geweld;

plotselinge poging.

Brunt, pret. van Burn, scho., brandde.
Brush, s., schuijer, kleêrborstel; schilderskwast; rijshout,

kreupelhout; bloemruiker , (p.) ; vossestaart; schermutseling; aanval , schok ; borstelige staart ; tar -, teerkwast , z.;
-, kwast , z.;
Brush , v. i., v. t., voorbij schuiven, voorbijsluipen, wcgloopen , vlugten ; -, schuijeren , borstelen ; - o,, wegvoeren ;
- by , voorbij ijlen ; - away , wegloopen , vlugten.
Brushed, pp. van Brush, v. i.
Brusher , s., borstelaar , kleêrschooumaker , veger ; -) , vol
glas.
Brush'et, s., zie Busket.
Brushing, ppr. van Brush, v. t.
Brush'ing, a., zie Bris'.
Brushlike, a., borstelig.
Brushwood , s., rijshout.
Brushy, a., als cru bostel, ruw, borstelig.
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niet geldige stem bij verkiezingen uitbrengen (Iersch) ;
-'s face ), hoorndrager; - fatch, losbandige oude man.
Buck, V. i., bokken en geiten koppelen; -, vlug springen,
(p.) ; -, uitzwellen , (p.) ; -, een mand vullen , (p.) ; -, slaan,
(p.); play - -, bok, bok , sta vast spelen ; - -, how many
horns do I hold up ? bok, bok, sta vast, hoeveel vingers
steek ik op?
Buok', s., gesp; haarlok; keep - and tongue together í-,
de stukken bijeen houden, maken dat men toekomt.

Budge, S., zie Brisk; -t, stuursch, norsch, dwars.
Budge ) , s., dief, sluipende dief; -) , drank ; - kain , s.,
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scho., kroeg; publiek huis.

Budge'. bach 'elor* , s., mv., gezelschap, dat den lord-

mayor van Londen bij zijn inwijding vergezelt.

Budge'ness , 8., barschheid ,

strengheid.

Bud'ger , s., iemand, die zich van zijn plaats beweegt.
Bud'ger , s., bengaalsche speeljagt.
Budg'et , s., buidel , zak, bundel ; -, begrooting ; lay open
Bu-ek'•basket , s., waschmand, sir.
the -, de begrooting bij de wetgevende magi indienen.
Bu-ek'bean , s., bitterklaver.
Budg'y t, a., uit bont bestaande.
Bucked, pp. van Buck, v. t.
Bud'let , s., knopje, scheutje.
Bu-ek'et , s., putemmer ; brandemmer , scheepsputs ; draw- Bud'pLcker, s., vink, bloedvink , (p.).
ing -, slagputs, z.; leather -, lederen puts , z.; - to lead Bue, v. i., scho., boeijen (van vee).
line and plummet , loodlijnbalie , z.
Buff, i. p. v. Buffalo, Buffskin , buffelleder, herteleder;
Bu-ek'et) , s., adem ; kick the -, den laatsten adem uit lederen kolder (krijgskunde) ; ligt gele kleur (op 't bloed) ;
blazen, sterven.
how dye do , my - ? hoe maakt gij het, mijn boezemvriend?
Bu -ek'eye , s., bijnaam voor een bewoner van Ohio (^4mestand -, stoutmoedig verduren (iets).
rika) ; -, soort van boom.
Buff, V. t., V. i., met de vuist slaan; -, (p.), stuiten; een
Bu-ek'ie , s., scho., zeeslak.
dof geluid geven ; stamelen ; slaan ; pogchen.
Bucking, s., 't bogen ; loog.
Buff) , a., naakt ; all in -) , moedernaakt.
Bu-ek 'Ing.iloth , s., boogkleed.
Buff, s., scho., onzin.
Buffalo, s., zie Bison.
Bu-ek'ing.stool , s., waschblok.
Bul fel- du-ek, s., soort van vogel.
Bu-k'ing.tub , s., boogkuip.
Buff'-coat, S., zie Buff, S.
Bu-ek'tsh, a., bokachtig; jeugdig, los.
Bu-ek'le , v. t., vastgespen , gespen ; zich tot een gevecht Buff'ard , s.. dwaas.
gereed maken ; zich in 'L gevecht , in den slag begeven ; Buff 'er ), s., hond; -'s nob ), hondekop; - nobber, hondendief, -) , bokser ; -) , kroeghouder.
he buckles to his business, hij legt zich op mijn zaken toe;
- to one's way, zich naar de zinnelijkheid van iemand Buffet , s., buffet.
gedragen ; -, scho., huwen , vereenigen , in den echt ver- 1 Buff 'et , s., vuistslag ; oorveeg ; veeg , ar.
binden.
Buffet, V. t., V. i., een vuistslag geven, slaan, boksen;
Bu-ek'led , pp ., zie Buckle, v. t.
zich in 't boksen oefenen.
Buckler, s., schildmaker.
Buff 'eted , pp. van Buffet , v. t., v. i.
Buff 'eter , s., bokser , vechter.
Bu-ek'ler t, V. t., beschermen, verdedigen, sir.
Bu ck'ler. headed, a., met een hoofd als een schild.
Buffeting, ppr. van Buffet , V. t., V. i.
Bu-ek'lers, s., mv., kluisproppen.
Buffeting, s., 't slaan met de hand; twist; aanval; teBu-ek'less) , s., mv., boeijen.
genstand.
Buck'-thorn, buckler-thorn , s., kruisdoorn .
Buff 'Je , a., scho., kortademig , hijgend.
Buek'ling, s., vasthechting (door middel van een gesp). Buff out, v. i., scho., plotseling in gelach uitbersten.
Bu@''in , s., soort van ruwe stof.
Bu-ek'mast , s., beuk (vrucht van den beukenboom).
Buf'fle, s., zie Bison.
Bu-ek'ram, s., ruwe linnen stof, met lijm gestijfd.
Buf'fle, V. i., verbijsteren; verlegen zijn, s.
Bu-ek'ram, a., stijf.
Bu-ek'ram , s., wilde knoflook .
Buf' fle- head , s., iemand met een groot hoofd.
Buf'de- beaded , a., met een groot hoofd; dom, bot, stomp.
Bu.eks'horn , s., hondstand.
Bu.ek'skin, s., bokkevel.
Buffo , s., komiek (in een opera).
Buffoon', s., komiek, grappenmaker, kluehtemaker , pias,
Bu-ek'sktn, s., scho., Virginiër.
hofnar ; play the -, kluchten maken , voor gek spelen.
Buckskin , a., van bokkeleder.
Bu-ek'thorn , s., kruisdoorn.
Buffoon', V. t., bespottelijk maken.
Bufoon'ery , s., kluchtenmakerij , grappenmakerij ; kluchtBu,ek'wheat , s., boekweit.
Bu-eol'ri-c , a., ''tgeen tot een herderszang behoort.
spel.
Bu-eo1't-e , s., herderszang; dichter van herderszangen.
Buffoon'ing , s., zie Buf foonry , DR.
Buffoon'-like, a., grappig.
Bud, s., scheut, .knop; -, eenjarig kalf, (p.).
.
Bud , v. t., V. i., okuleren , inenten; botten , uitbotten , knop- Butroon'iy , a., gemeen, laag (van potsen).
pen; in knoppen schieten, in bloei zijn; -, dwingen, nood- Bu'fonite , s., paddesteen.
Bug, bug bear, s., weegluis; may -, kever; bitebaauw,
zaken, (p.).
LE .; death is a bugbear t, de dood is een beeld der verBud'- bird, s., vink, bloedvink, (p.).
Budded , pp. van Bud , v. t., V. i.
schrikking.
Budding, ppr. van Bud, v. t., v. i.
Bug, buggers , scho., pret., pp. van .Build, gebouwd.
Bud'dingness , S., uitbotting.
Bug'bear , V. t., ontstellen , vervaard maken.
Bugger , s., sodomiet.
Bud'dle, s., machine om tinerts te wasschen.
Buggery , s , sodomie.
Bud'dle, V. i., tinerts wasschen; -, stikken, (p.).
Bud'dled, a., dronken, (p.).
Bug 'giness, s., door weegluizen aangestoken toestand.
Budge, V. t., bewegen, schudden, roeren; -, verkorten, Buggy ), s., rijtuig voor een paard, chais.
Buggy , a., vol weegluizen.
verminderen , (p.).
Budge, s., bereid lamsvel; - barrel, beursvaatje, beurs- Bug'hunter) , s., beddemaker, beddeverkooper.
15ugh 'tsn -time, s., sclio., melktijd voor de schapen.
ton , z.; blikken kruidbakje, kruidhoorn.

BUG.
s., jagthoorn , waldlioorn, sBB.; -,
glaskoraal ; -, beerenoor , wonderkruid (botanie) ; -, soort
van wilde os.
Bu'gle-weed, s., soort van plant (l?ycopis virginicuts).
Bu'gioss, s., soort van plant, ossetong (sodas),
Bug'wort, bugbane , s., tiw-andluizenkruid {cimic(fnjics).
Buhl , s., mat goud , dof koper , parelamour (om in te
leggen).
Buhl'-work , s., ingelegd werk.
Buhr'stone, Burr'stone - , s., soort van kwartz.
Build, v. t. en pret. built , pp. built , pret. builded
pp. builded 9 , bouwen , oprigten ; -, opwerpen, schep
- again , herbouwen ; - ui} , opbouwen -pen(vathorië);
- on, upon, bouwen, staat maken, rekenen op; fools - ponses , and wise Wien buy tliew j- , gekken bouwen huizen voor
de wijzen ; - castles in the air i- , kasteelera in de lucht bouwen ; boat - with clincher work , sloep niet klinkwerk , z.;
sharp - ship , scherp schip , z.; ship - for carrying , schip,
gebouwd om veel te laden, z.; ship - for sailing , schip ,
gebouwd om snel te zeilen , z.
Builder, s., bouwer.
Build'ge.niallet , s., kalefaathamer , z.
Building, ppr. van Build, v. t.; art of ships -, scheepsbouwkunst.
Bulld'ing, s., gebouw.
Built , pp. van Build, v. t.
Built, s., vorm, gedaante van een gebouw, DR.
Buird , s., scho., plank.
Buird'ly, a., scho., lang en stevig gebouwd.
]Buist, s., scho., groote meelkist.
fluke , s., scho., boek.
Bul , s., gewone bot (vischsoort).
Bulb , s., bol (van een plant).
Bulb , V. j., vooruitsteken.
Bulba'ceous, a., bolachtig.
Bulbed , a., rond van hoofd.
Bulbif'erous , a., bollen voortbrengend.
Bulbous , a., bolachtig ; uit bollen groeijend ; rond ; uit
-zwelnd.
Bul'bul , s., nachtegaal (Pereië).
Bul'chiu, s., jong kalf (mannelijk geslacht).
Bulge , V. i., scho., zwellen.
Bulge, S., zie Bilge, s.
Bilge, v. i., opzwellen, uitpuilen; zie Bilge, v, i.
Bulging, ppr., a., opzwellend, riitpullend.
Bu'limy, bulimia , s., geeuwhonger.
Bulk , s., groote uitgebreidheid ; meerderheid , massa , s.;
deel van een gebouw , dat vooruitspringt , sx.; - of a ship,
ruim van een schip , z.; charter on the -, een schip geheel bevrachten , z.; load in -, met stortgoederen laden, z.;
break -, lading opbreken , beginnen te lossen , z.; laden in -,
niet losse goederen geladen, z.; pork in -, - pork, vleesch
ter verzending ; sale by -, verkoop in 't groot.
Bulk'.head, s., schot, beschot, z.; - leak head, schot van
de luizepleeht , z.; - skieen , schot met paneelwerk ; - that
ships and unships, los schot, z.
Bulk'le, s., scho., konstabel.
Bulkiness , s., grootte , omvang , uitgebreidheid.
Bulky, a., groot, dik, uitgebreid, lomp, zwaar.
Buil , s., stier; stier (hemelteeken) ; —, , vijand ; -, bul
van den paus, brevet; domme streek , tegenstrijdigheid;
it is a - to say t, 't past niet te zeggen ; tell one a, story of
a cock and a - -t, iemand leugens, kaaimans vertellen ; --) ,
een kroon (f 3.—) ; half -), halve kroon (f 1.50).
Bull'baiting , s., stierengevecht met honden, AD.
Bull'-beef , s., stierenvleesch ; ongeschikte vrouw.
Bugle, bugle-horn,
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Bull .beggar , s., bullebak , spook.
Bull'-calf, s., bulkalf ; - § , uilskuiken , lompe
Bulldog , s., Imlhond ; -dogs ) , pistolen.
Buli'.faced , a., breed van gelaat, DR.

vent.

Bull'.feast , s., stierengevecht.
Bull'.ilght , s., s•ierengevecht:.
Bull'.finch , s., bloedvink (! ) , soort van kersebijter.
Bull'.li y , bull'.bee , 5., koevlieg , daas ; -, schallebijter.
Bull'-frog , s., groote kikvorsch.
Bull'-head , s., dikkop (viscli soort) ; - § , domkop, dom

-nierk.

Bull'-trout , s., groote forel.
Bull' -weert , s., vlokbloem , JORIS.
Bull'-wort , s., zwarte komijn.
Bull'*'. eye , s., stierenoog (sterrekunde)

; ovale kous, wantk(oot , glas ons licht aan te brengen, kleine wolk, die een
storia voorspelt, z.; -) , kroon (f 3.—).
Bul'la , s., zie Bleb.
Bull'ace , s., wilde pruim.
Bull'ary , s., verzameling van pauslijke bullen.
Bull'-beggar ) , bully-beggar ), s., boeman, bullebak .
BuI'late, a., blaarachtig,.
Bullen, s., hennipstok, schaaf.
Buller , v. i., borrelen , bobbelen.
Buil'et , s., kogel.
Bulletin, s., bulletin, dagorde.
Bull'fed , pp., beleedigd.
Bullion, s., ongemunt goud, zilver in klompen, baren.
Bul'lirag , v. t., op een luidruchtige wijs beleedigen.
Bull'isth , a., done, ezelachtig , ii.
Bull '1st , s., schrijver van bullen.
Bulli'tion t , s., koking , ziediug.
Bull'o-ek , s., os, gesneden os ; -, volwassen os (Amerika).
Buli'o ck's-eye, s., glazen dakpan.
Bull' y , s., voorvechter , bekkesnij der , AD.; hoeren—aard;
- gamester , valsehe speler.
Bull 'y , v. t., razen, zwetsen , krakeel zoeken; -, V. i., krakeelziek wezen.
Bull'ying , ppr., zie Bully , v. t.
Bull'yrag , v. t., V. i., scho., kijven , twisten , worstelen.
Bulrush , s., bies.
Bul 'rushy , a., van biezen gemaakt.
Bul 'Cel -) , zie Bolter; bron.
Bul'wark, s., bolwem: ; versterking ; schuilplaats.
Bul "iv ark , v. t., versterken niet een bolwerk ; bescherneen , AD.
Burn ) , s., aars , achterste deel (van den mensch).
Burn , v. i., scho., hommelen, gonzen.
Bum', v. i., leven maken ; -) , arresteren (voor schulden).
Bu'man , s., scho., boeman , bullebak.
Bu,n.bali'lff , s., geregtsdienaar , dieveleider , rakker.
Burn'boat ) , groentesloep ; vaartuig , waarme@ levensmid

helen , enz, aan boord worden gebragt.

Buin'brush'er ) , s., schoolmeester
Bum'-fodder) , s., aarswinch , servetjes.
Bumb'-vessel , s., bombardeerschip.
Bum'bard, bombard, s., groot kanon.
B u nt'bast , s., zie Bombast.
Burn'ble.bee , s., hominelbei.
Buin'.rlo-ck • s., scho., soort van kever.
Bung'-fiddle , s., aars , achterkwartier.
Burn' kin , s., zie Bumpkin ; -, botteloef op

zijde van 't gal-

joen ; - of a boat, uithouder van een papegaaistok bij een

sloep, z. ; - s/erouds , krabbers op de botteloef, z.
Bumm'ler • s., scho., stommerik , dommerik ; -, hommel hij (p.).
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Bump , 3., gezwel , buil ; stomp , stoot , bons.
Bump , V. -i., V. t., -een geluid maken als de roerdomp ; stoutpen , stooten , bonzen.
Bumper ) , s., boordevol glas , beker ; -, druk bezochte
schouwburg (bij een benefice- voorstelling).
B ump'kin ) , s., boerenkinkel , lompe boer , LE.
Buinp'kinly t , a., lomp, boersch.
Hun, s., zie Bunn.
Bun , s., scho, krentekadetje, krentebroodje.
Bunce ), s, geld .
Bunch , s., bult , bogchel ; bos , tros ; -, scho., stoot , gat.
Bunch, V. i., V. t., gebogeheld zijn, bultig zijn; uitzwellen ; tot een bos , tros vormen.
Bunch'.ba eked , a., gebult, gebogcheld.
Bunch'iness, s., 't gebogcheld zijn; 't grocijen in trossen.
Bunchy , s., trossig, bultig.
Bundle , S., bundel , pak, rol.
Bun'dle, V. t., tot een bundel maken; oppakken, S. (dikwijls
m. 't v. up) ; - off,, in haast wegzenden.
Bung , s., stop (in een vat) , devik (houten kurk) , spon.
Bung , V. L, toestoppen ('t spongat in een vat).
Bung'.drawer, s., spongathamer, (p.).
Bung'.hole , s., spongat.
Bungalow , s., landhuis (Bengalen).
Bungle , V. t., V. i., knoeijen, broddelen , DR.; - up , oplappen , opflikkeren , verstellen , DR.

Bungle, s., broddelwerk, knoeiwerk, onnaauwkeurigheid,

bok.

Bungles , s., broddelaar, knoeijer.
Bun'gling , ppr., zie Bungle , v. t., v. i.
Bungling, a., dom, lomp, boersch.
Bunglingly , ode., zie Bungling, a.
Bung'y , a., scho., dronken.
Bunion , s.., uitwas aan de groote teen, soort van lik

tl^il^
Buoyed , pp., zie Buoy , v. t., v. i.
Buoying, ppr., zie Buoy , v. t., v. i.
Bur, hour , bor , s., kamer, but ; -, slag , geweld , (p.) ;
-, maar, (p.).
Bur, s., klis, stekel ; speerring.
Bur'bot , s., stekelviscli.
Bur'-cot , s., lading , last , (p.).
Burd, s., scho., vogel.
surd- alane , adv., scho.,

geheel alleen.

Burd'te , s., scho., vogeltje, jonge man , jonge vrouw.
Burd'-mou'd , a., scho., gispend , berispend.
Bur'delats, s., soort van druif.
Burden, s., last; -, geboorte, sx.; -, slotrijm van een
vers in een lied ; - ) , gezanik ; -, lading; zie Club , si., n. g.
Bur'den, V. t., beladen , belasten ; bevrachten, drukken.
B u r'dened , pp., a., zie Burden , v. t.
Bur'dener , s., lader , bevrachter , onderdrukker.

Bur'denous, a., smartelijk, zwaar , drukkend; hinderlijk,
nutteloos, so.
Burdensome , a., lastig, leed verwekkend.
Burdensomely , adv., zie Burdensome, a.
Bur'densomeness , s., zwaarte, drukking , lastigheid.
Bur'do ek , s., kiiskruid, klis.
Bur'don, s., staf.

Bure, .pret., droeg, verdroeg.
Bureau', s., bureau ,

latafel ; kabinet (van een minis-

ter enz.).

Burette', s., werktuig om vloeistoffen in 1j100sten en
1/1000sten

te verdeeles.

Burg , s., zie Borough.
Burg'.mote, s., stadsgeregt, BE.
Burg'age, s., burgerleen. (NB. Een oixd regt, waarbij burgers land , enz. van den koning in leen hebben.)
Burg'amot, s., zie Bergamot, s.
Burg'anet , burg'onet, s. , soort van helm.
Burgeois' , s., burger , zie ook Bourgeois , s.
Burgeon , zie Bourgeon , V. i.
Burgeon, s., lenteknop (tuinbouw).

-doren.
Bunk , s., soort van brits , (p.) , (Amerika).
koekje, soort van zoet brood, G.
Bunny , s., konijn ; puistje, (p.).
Bunt , s., buik van een zeil ; staand lijk, z.; down ease the Burg'er•mas'ter , s., grijze meeuw.
- lines., de buikgordings afschaken, z.; - gaskets, buik Burgess , s., burger , poorter ; -, afgevaardigde van een
- lines , buikgordings , z.; - line-seingblaj,z.; Bo$ouun in 't parlement; -, overheidspersoon van zekere
cloth , stootlap op een zeil, z.; - ) , schort, voorschoot.
plaats.
Bunt , V. i., uitzwellen; - ) , met de hoorns stooten.
Bur'gesship , s., burgerschap, poorterschap.
Bunter , s., voddenraapster ; slet, straathoer.
Burg'grave , s., burgtgraaf.
Buut'tng, s., .huildoek, vlaggedoek; -, witborstje (vogel).
Burgh , s., zie Borough.
Bunt'tne , s., vlaggedoek.
Burgh'•bote t , s., belasting voor den aanbouw of onder
Bunt'11n, s., scho., dwerg.
een kasteel, r.
-houdsktenva
Bunt'lines, s., zie Bunt, s.
Burgh'•brech , s., boete voor een BoxouGH wegens rustBuoy, s., ankerboei, baken, ton; vlot; cask -, can -, klap- verstoring.
boei , z.; cork -, cable -, kurkenboei , z.; - chain , boeiket- Burgh '•master , s., burgemeester ; -, beambte bij de tinting., z.; floating -, drijvende boei, z.; . mooring -, boei, mijnen.
waarop de schepen uithalen of waaraan zij gemeerd liggen, Burgh'+mote, s., zie Burg -mote.
2.; nun -, tonneboei, z.; - of a shoal, shifting -, ton met Burgh er, s., burger, poorter, stemgeregtigde.
een baken , z.; life -, reddingboei , z., - rope , boeireep, z.; Burgh'ership , s., burgerschap.
- rope knit, boeirsepsknoop, z.; stream -, boei van 't tuian- Burglar, s., inbreker (bij nacht).
ker, z.; slings of a -, boeistrop , z.; hitch the -, de boei Burg'la'rlan , s., misdadiger van nachtelijke inbraak overopvangen, z.; stream the -, de boei slippen, z.
tuigd.
Buoy , V. t., V. i., (iemand) boven water houden (m. 't v. up) ; Burg'la'rious, a., schuldig aan nachtelijke inbraak, tot
-, ondersteunen, moed inspreken; bakens zetten ; drijven, nachtelijke inbraak behoorend.
Bunn , bun , s., scho.,

dobberen.

Burg'la'rlously,

ode., zie Burglarious.

Buoy'age , s., tonnegeld.
Burglary , s., inbraak (bij nacht).
Buoyancy, s., drijf baarheid; - § , levendigheid , luch- Burgomaster , s., burgemeester , overheidspersoon ; - ,
tigheid.
grijze meeuw.
Buoy'ant, drijvend, dobberend; - part of tjee bull, deel Bur'gout, s., dikke watergort, z.
van 't schip , dat onder water is , z.
Bur'grave, s., burgtgraaf.
Puoy'antly, adv., drijvenderwijs , COL.
Burgundy , s., bourgonje.
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Burnt , pp., a. van Burn , zie Burn , v. t., v. i.; u - child
dreads the fire t, een gebrande kat vreest koud water ; een
Burh, s., zie Burgh.
ezel stoot zich geen twee maal ; sun -, door de zon gebrand;
Hur'IaI, s., begrafenis, begraving, lijkplegtiglieid, lijk he has - his fingers )1. , hij heeft zich gebrand; hij heeft
dienst.
van de lamp gelikt.
Bur'Ial.place, s., begraafplaats.
Burnt'-offering , s., offerande.
Bur'lal.serv'ice, s., lijkdienst.
Burnt'-sugar , s., bruine kandijsuiker.
Hur'I-ek ), s., hoer.
Burr , s., oorlel ; knobbel ; hoornknob be l (van een hert) ;
Burled , pp., .a., begraven.
- chissel, draaibeitel , z.; - of a chain pump, rol voor de
Bur'Ier, s., begraver.
ketting van de kettingpomp ; -, kalfszwezerik.
Burin , s., graveerijzer ; graveerder.
Burke , V. t., iemand vermoorden , om 't lijk voor de snij- Burr'-pump, bige-pump, s., kettingpomp.
s., zie Buhrstone.
Burr'-stone,
kamer te verkoopen; -, V. i., blaffen , keffen , ( p.).
sur'-reed, s., soort van plant (sparganium).
Burked, pp., zie Burke, v. t.
Hurl , v. t., laken rouwen , de vleug van laken gelijk ma- Bur'rel , s., roode boterpeer.
Bur'rel-fly , s., ossevlieg (!) , tor.
ken , noppen.
Bur'rel-shot , S., schroot.
Bur'lace, s., soort van druif.
Dur'gundy npitch • s., soort van zalf.

Burl'er, s., lakennopper.
Burlesque', s., boertige voorstelling ,

boertige schrijfwijs ,

boertige stijl.
Burlesque', a., boertig , koddig.
Burlesque, V. t., belachlijk maken,

iemand belachlijk ten

toon stellen.
Burlet'ta, s., boertige opera.
Burliness , s., massa, grootheid, grofheid , dikte , om
-vang,
geraas.
BurI'ing•Iron , S., nopijzer.
B ur'I y , a., dik, vet, grof, groot, zwaar; -, onstuiniig, DR.
Hutl'y-batl'le, s., scho., liofbeambte.
Burn, v. t., V. i., pret., pp. burned, burnt, branden, verbran-

den ; zuiveren (door branding) ; in 't vuur harden, bakken;
zengen ; opbranden , opdroogen , verdampen (m. 't v. up) ;
bitten, droogen; heet maken; gloeijend maken; vlammen;
schijnen ; vonkelen ; lichten ; verschroeijen; brandmerken;
- away , verbranden , verteren ; - day-light , over dag licht
branden ; -, ontróerd zijn ; gloeijend zijn ; - out, uit
-brande.

Burn, s., scho., beek, (p.).
Burn , s., brand , brandwonde ; - t , man , ridder ; -, last , ( p.).
, a., brandbaar.
Iiurn'able
Burned , burnt , pp., a., zie Burn , v. t., v. I.
Hurn'er, s., brander , verbrander ; -) , klap.
Burn'et, s., soort van plant (poteriu-rn) ; - i- , bruin la-

:1:

ken , cii.
Burn'et•saa'IPrage, s., pimpernel.
Burne'win , S. scho., smid ; burn'win, (p.).
Burnie, s., scho., beekje.
Burn'Ing , ppr. van Burn.
Burn'Ing , s., branding , hitte , drift.
Burn'1ng , a., gehit, zeer heet , verzengend ; - , hevig, sas
Burn'Ing-coal, s., geglommen kool.
Burn'Ing-glass, s., brandglas.
Burning-inir'ror , s., brandspiegel.
Burning-scent, s., versch spoor (jagersterm).
Burn'Ing-thorny-plant, s., soort van heksenmelk, wolfs-

Bur'ro-ek , s., vischweer.
Burrow , s., zie Borough; -, konijnenhal.
Burrow , V. i., fiolen onder den grond maken (als konijnen).
Bursar , s., thesaurier, geldbewaarder, beurshouder; stil

dent , die van de beurs eener akademie geld trekt, jouw.

Burs'arship , s., beurshouderschap.
Bursary, s., beurs van een collegie,

klooster; -, scho., onderhoud van een behoeftig student.
;
Barse , s., beurs (handel) beurs (voor behoeftige studenten (Franakr(k).
Burst, V. i., V. t., pret., pp. burst; pp. bursten 1, bersten,
vaneen springen , kraken, springen , openbreken ; met geweld
openen ; plotseling openen.
Burst , s., barst, berst, gekraak; breuk.
Burst, burst'en t, pp., is., zie Burst, v. i., v. t.
Burst, s., plant, die als middel tegen breuken wordt

(herniaria).

aan
-bevoln

Burst'enness , s., darmbreuk.
Burster) , s., dubbeltjes broodje.
Burth'en, zie Burden; -, grootte van

een schip; vessel
of great -, schip , waarin veel kan worden geladen.

Burth'en , V. t., dringen, (p.).
Burton, s., wipper, joltouw,

talie, z.; - tackle, hanger in
't want , tot aanzetting van 't stengewant of den klaplooper.
Bur'ton-pendent , s., hanger , z.
Bur'-tree, s., vlierboom , (p.).
Bury, s., zie Borough.
B u r' y , V. t., V. i., begraven , ter aarde bestelven ; met aarde
bedekken (van zaad); zich afzonderen; zich verwijderen;
in vergetelheid brengen, vergeven en vergeten; - the hatchet, vrede maken (Amerika).
boterpeer.

Bury-pear, s.,

Burying , ppr. van Bury.
Burying, s., 't begraven, 't ter aarde bestellen.
Hur'ying-ground , s., begraafplaats.
Burying -place , s., begraafplaats, kerkhof , graf.
Bush , s., bosch (van heesters, kreupelhout); vossestaart
(jagersterm) ; bos (haar) ; good wine needs no bush t , goede
waar prijst zich zelf ; yo about the -i- , omwegen maken,
melk (botanie).
Hurn' Ish , V. t., v. i., bruineren , polijsten , glad , effen ma- om 't kantje gaan ; -, plaats , waarin de disselboom sluit.
ken; -, glanzend, blinkend worden, s.; -, groeijen , uit Bush , r. i., dik , ruig worden , M.; -, v. t., met blokschijven
voorzien (van metalen bussen), z.
spreiden , DR.
Bush'-man, s., bosjesman, boschman.
Hurn'ish -, glans, gloed, helderheid.
Bushlel , s., schepel; groote hoeveelheid; naaf van een rad.
Burn'Ished, pp, van Burnish, v. t., v. ï.
Bush'et , s., bosch.
Burn'Isber, s., bruineerder , polijster ; -, bruincertaiid
Bushiness , S., ruigheid.
Burnishing, ppr. van Burnish, v. t., v. i.
Bush'inent i , s., kreupelbosch, struiken.
Burn'ishing.stone , s., glanssteen.
Bushy, a., vol takken; boschachtig, vol kreupelboseli;
Y3urn'is1iing-sti ©k , s., bruineertand.
.- (Cï 1,. IUiCC board,
ll,rn'oose , buru'os , s., overklccil bij íle rkr,tl)icicit

BUS.

BUT.

Bu-&'ied , pp. van Busy.
Bu*'iless , a., ledig, zonder bezigheid.
su-s'ily , adv., druk , ijverig , naarstig.
Bu*'iness, s., bezigheid, werkzaamheid, werk, verrigting,
zaak , beroepsbezigheid ; punt ; geschilpunt ; do the - for
a man 1, iemand ten onderbrengen , te gronde helpen ; he
does his -t, hij doet zijn gevoeg; my - is done §, het is
met mij uit , ik moet sterven ; all my - is my song , ik
breng mijn tijd door met zingen; the - will not pay the
cost t, de sop is de kool niet waard ; he came into -, hij
kreeg wat te doen ; -, drukte , moeite.
Busk, s., planchet (van een korsjet).
Busk t, s., zie Bush.
Busk, V. i., druk zijn; -, scho., kleedera, optooijen.
Busk'et , s., boschje , bosehaadje , sP.
Busk'te, a., scho., zie Bushy.
Buskin, s., halve laars, toonneellaars; treurspel.
Busk'ined, a., met halve laarzen, M.
Buskit, a., scho., opgetooid, opgesmukt.
Busks , s., scho., mv., kleederen.
Busk'y, bosky, a., zie Bushy, (p.).
Bus'Ie, buss'le, s., scho., zie Bustle, s.
Bus'le, buss'le, V. i., scho., zie Bustle, v. i.
nvv*' -nap'per) , s., konstabel ; -' s kentuin) , wachter.
Buss , s., kus, zoen ; -, haringbuis ; -, kalf, (p.) ; -, scho.,
,zie Bush.
Buss , V. t., kussen , zoenen , sx.
Buss'ard, s., scho., zuiper, drinker.
Buss'ins, s., scho., oude vrouwenhoed.
Bussoek, s., dikkert, dik mensch, (p.).
Bust, s., borstbeeld.
Bust'ard, s., trapgans, wilde kalkoen.
B us'ter , s., brood.
Bus'tine , bus'tin , s., scho., witte diemit.
Bustle, V. i., beweging maken, kissebissen, rumoer maken,
werkzaam zijn.
Bustle, s., beweging, omslag, gewoel, getier, rumoer,
geraas , gedruisch ; -) , geld.
Bustler , s., onrustig mensch , woelgeest , bemoeial.
Bustling, pp., a., beweging makend, enz.
Bu-s.'y, V. t., aan 't werk zetten, bezighouden; - one's self,
zich met iets bezig houden.
Bu -s.'y , a., bezig , ijverig , vlijtig , werkzaam , lastig.
Bu-s-'y•brain, s., plannen maker, werkzame geest.
Bus-'y-body , s., bemoeial.
Bus-'y-good , s., bemoeial , (p.).
Busy -minded , a., werkzaam van geest.
But , conj., ede., maar , doch ; dan ; slechts ; niet te min;
buiten; of; uitgezonderd; behalven; anders dan; niet meer
dan ; zeer ; verder , - that , ware het niet.
But , s., doel , einde , grens , stoot , draagkuip , groot vat;
schijf; eind van een plank, zie Butt; -, schoenmakersmes,
(p.) ; -, sterk leder • (p.) -, bijenkorf , (p.) ; -, soort van
muts, (p.).
But, V. i., zie 4but upon, V. i. (N. Amerika).
Butch , V. t., scho., slagten , iets slecht doen.
But'-end , s., zie onder Butt.
Butcher , s., slager , vleeschhouwer , slagter ; - § , bloeddorstig mensch , moordenaar.
Butcher-bird , s., graanwe ekster.
Butch'er'*•axe, s., slagers bijl.
Buteh'er'-s-•broom , s., muisdoorn (botanie).
Butch'er'-s..meat, s., versch vleesch.
Butcher'*•row, s., vleeschhal.
Butcher, V. t., slagten, dooden, ombrengen, vermoorden.
Butchered , s., pp., a., zie Butcher, v. t.
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Butch'ering , ppr., zie Butcher.
Butch'erliness, s., wreedheid, bloeddorst, bloeddorstigheid.
Butch'erly, a., wreed, woest, moordziek, bloeddorstig.
Butchery , a., slagtershandwerk, vleeschhouwerij ; vleeschhal ; -, slagting , bloedbad, DR.
But'lands • s., mv., braakliggende landerijen, (p.).
Butler, s., bottelier, keldermeester; -, huisbewaarder, (p.).
But'lerage , s., wijnbelasting (f 1.20 van elk vat , dat door

buitenlandsche schepen moest worden betaald).
But'lership , s., bottelierschap.
B ut'ment , s., eind van-een boog , dat op een voetstuk neêr-

komt ; begin van een gewelf.
Butt , s., vat , pijp van 120 gallons ; doel , mikpunt (van

scherts) oogmerk , sx.; grens ; - end, grens ; stuk , dwars
een plank, z.; - - of a musket, kolf van een-eindva
snaphaan ; hook , haak , lasch , z.; - of a mast , ondereind,
wortel (van een ruwen mast) , z.; - of a rope, eind van een
touw, z.; scuttle -, scuttle cask, waterstander, z.; - sling,
leng voor een watervat, topreep, z.; winding -, boeghout,
z.; meet one full -, iemand vlak tegenkomen; run full - at
one, iemand vlak tegen 't lijf loopen; -'s length, schotslengte ; spring a -, schip , waarvan de naden open werken , z.
Butt, V. i., V. t., met de hoorns stootera; - at one, met 't
hoofd naar iemand stootera ; -, stuiken , z.; •- to one another , twee deelen met stuiken tegen elkander brengen , z.
Butt'al , s., roerdomp , putoor, (p.) ; -, hoek land (p.).
But'tett, zie Butt, v. i., v. t.
B u t'ter , V. t., boteren , met boter smeeren ; § , vet maken ,..
den inzet verdubbelen (bij spel) ; he knows on which side
the bread is buttered 1, hij weet zeer wel wat hij doet
is slim genoeg.
But'ter , s., boter ; slice of bread and -, boterham.
But'ter-box, s., § hollander (scheldnaam).
Bu t'ter•bump , s., roerdomp, putoor , JOHN.
Butter-burr, s., paardevijg (botanie).
Butter n churn , s., boterkarn.
But'ter--ero-ek , s., boterpot.
But'ter-.cup , s., boterbloem.
Butter-fingered , a., glibberig.
Butter-flower , s., boterbloem.
But'ter-fiy , s., kapel , vlinder.
But'tered.ale j , s., gekookte ale , met suiker , boter en
kruiden.
But'teris, s., werktuig, waarmeb 't eelt van de hoeven der
paarden wordt gemaakt , als zij beslagen worden.
Butter-milk , s., karnemelk.
But'ter•nut, s., boternoot , vrucht van de juglans cinerea

(Amerika).
Butter-print , but'ternstamp , s., botermerk (voor stukken boter te teekenen) ; - t, kind , B., FL.
Butter-sauce , s., botersaus.
But'ter-tooth , s., botertand, voortand.
Butter-tub, s., botervloot.
Butter-wife, butter•wosnan, s., botervrouw, boterboerin..
Butter-wort , s., smeerwortel , vetblad (botanie) , sanikel..
B ut'tery , a., boterachtig , boterig.
,But'tery, s., provisiekamer, bottelarij.
But'tinm , ppr. zie Butt , v. i., V. t.
But'to-ek , s., bil , bout , achterdeel , lendestuk , romp,

kruis ; -, romp, gat, achterbreedte van een schip , spiegel,
z.; -) , hoer.
Button , s., knoop , knop ; knop (van een bloem); zeezgel ;

- and loop , knevel en oog , knoop en oog ; - of a bonnet,
bonnetsteek; 't is not worth a -t-, het is geen speld waard;
-), valsche shilling ; -, koekje , (p.)

BUT.

BYS.

Iut'ton , V. t., knoopen , vastmaken , digtkiioopen.
Hut'ton- bush , S., soort van heester (cepheiant (C(i(/e)l-

beentje; toegift; ferme duw.

tale) , (2V. i/menlo).
Hut'ton-hole, S., knoopsgat.
Hut'Son-ivaker ,, S., kuoopeiiniaker.
Hut'ton-nalls , S., inv., spijkers met roiide koppci

ruud-

koppen.
Button-stone , S., soort van vuurstecui.
Hut'ton-tree , S., plataauul)oom (1), (couocaipurs).
Uut'ton-ware , 8., knoopesi , koord , enz.
fliit'ton- weed , S., soort van kruiden , die meestal onder

de keerkringeus wordess gevonden.

lluit'tosi-wood , S., plataanloom (platatus occidenteLlzs).
tIut'toned , pp., zie Put/on, v. t.
1$ut'foiser ,, .s., toeknooper , kuioopschaar (kleéxunalcenstcrou).
Hut'ton* , S., ms., schapendrek , (p.).
Hut'tress , s., pilaar,, steenen beer, stnt, onderschraging

hoefsmids -steekschop , steekmes.
IIut'tress , V. t., onderstutten , ondersteunen.

Butts, .o., ; nv., doelen , srinsttersdoeleu , selsietpiaats.
But-wink, s., kievit, JoIIN.
Uut'tire, S., roerdomp, putoor, (p.).
flutyra 'ceous , but'yroiss, a., botcraclittg.
ISuver , s., mug, (p.).
BUx!cous, a., tot een ?ioxtree behooreude.

t, a., gehoorzaans, gedwee , hu.ngzaam , gewillig ;
, vrolijk , levendig , dartel , 51.; oiihezonneus , speeloch , n.
HuiiomIy t, ado., zie .Rn.ronu.
lJii'omsiess t, s., zaclitlieid, geduveeheid , l)nlgzaamllcid,
geuvilligheid , gehoorzaamheid , Cii.; vrolijkheid , dartellicid,
verliefdhejd.
Buy , v. t., pret., pp. boHIst , koopen , afkoopen ; verwenVeil (toejuiehing) door middelen ; -. , omkoopen ; - in , weder
inkoopen; - into, handelen in; - off, ounkoopen; - out,
uitkoopen ; -) , duur betalen, Cu.; -, P. i., over 'een koop
1511('Oifl

onderhandelen.
JSuy'er, S,, kooper.
Huy'ing, ppr. van liep, v.1,

121

By , adv., scho., belialven , verleden, meer dan.
fly '-blow , bye'-blow ), s., bastaard, onecht kind, buiten.

t'.i.

Buzz, s., gehommel, gegons , geonor; gefluister.
Buzz, v. i., v. t., bommelen , gonzen , suiorreus , hrommen;
sufluistereus , fluisteren , mompelen , kwade geruchten ver-

spreiden.

Bnz'zard , .1., buzzaard, muisavend; .4 , botmuil, domme-

lik; .), onnoozele man; -, lafaard.
lluzz's,rdet , 8,, soort van valk.
Bsizz'ard-lIy , 8., hromvlieg.
UUzz'cr ,, S., fluisteraar,, oorblazer,, geruchtverspreider.
Buzz'lug, ppr., a., zie Buzz, V. t., V. t.
lJuzz'ingly , auto., liommelenderwijs, snorreuderwijs.
By , prep., ac/v., bij , door, van , naast , nevens, langs ; na,
om , tegen ; over , naar , tot; voor , op, onder,, in, uit,
met; krachtens , volgens , wegens; daarbij , voorbij , in de
nabijheid , omtrent ; - and -, ode., aanstonds , in 't voorbijgaan, terstond , straks ; - catches, ado., om beurten , hourtelings; - chance, ode., toevallig, hij toeval; - degrees, adv.,
langzamerhand ; heart , ado., van buiten , uit 't hoofd;
.. little and little, allengskens, langzamerhand ; .- no means,
ode., geenszins ; - ooe's self , geheel alleen ; - snatches,
ado., plotseling , stuksgewijze ; - stealth , ode., steelsgewijze;
- the lye, - the w ay , ade., in 't voorbijgaan , bij gelegenheid ; digger - two foot , twee voet grooter ; - (he run,
adv., in den loop, gedurende; - turns, ode., hij beurten,
beurtelings; - way of, ado., door middel van; - west,
westwaarts ; - ç/oîoe , a, voorbijgegaan , verleden , vervlogesu.
U), , zie 4b!/, V. t., V.

Ily'-buslness, 8., bijzaak.
By'-of'fee- house, S., koffijhuis op een afgelegen plaats, An.
fly'-concern ' merkt. 5., bijomstandigheid, bijzaak, nu.
Hy'-corner, S., schuilhoek, zijkamer.
By '-depcnd'enee , 3., aasshauigsel.
By'-design', 5., bijoogmerk.
By'-dish, S., tusscisengeregt.
Hy'-end, 5., bijdoel, bijoogmerk.
By'- gains, 5., mv., bijkomende winst, niedvalletjes.
By'-gone, ei., zie onder Bij , prep., adv.; let by.gooeu be &ygases i, scho., dat 't verleden vergeten zij.
Ry'-iti'terest, S., eigenbelang, bijzonder belang.
By'-.job , S., bijwerk, afzonderlijk karrewei.
Hy'-Iand 3f, 5., schiereiland.
By '-Iii,4e,- , u, 'zie Bilander , s.
By '.1ine , .i., zijstraatje, achterstraatje.
B'.1av , .., gildebrief , keur, BA.
By'-rnatter, 5., bijzaak, BA.
By'-iiame , s., bijnaam , scbelthsaanu.
By'- name , V. t., scheldnaam geven.
fly' - Uiek'nme, S., Zie lip-name.
BN'-pas'sage, .e, bijpad.
By '-past , ei. scho., verleden, voorbij
Uy-poth , 5., bijpad, sluipweg.
By'-play, s., tuoscliesibedrijf.
Hy'.placs . 5., schuilboek, verborgen hoek.
Uy'.prof,t , .0., bijkarije , iiieûvalletje.
lSy'p"rposc , 5., luujoogmerk.
By'-respest , 5., bijzonder doel , bijzonder inzigt , DL
Isy"road 1 3., bijweg, sluipweg, .
Hy'-rooit, .1., zijkamer, afgezonderd vertrek. sit.

By'-sack, s., knapzak.
By'-specch* , S., bijrede.
By'-spelui, S., spreekwoord.
By ' -stander, s., bijstauider , aanschouwer, onistander , toe.schouwer.
By'-slrect, &, zie .T?y -laar.
n -stroke , S., toevallige slag.
By'-tov,, , s., afgelegen stad.
By'-turning, 5., slnipive g , BY.
By'-v i ew , zie Bp-pourpose.
fly'-walk , 8., afgesloten wandeling , afgelegen pad > nundeling , rue.
Hy'-way , A, bijpad, sluipweg , zijpad.
By'-wire, S., heimelijke zet, bijtende scherts,
By'-word, 8., spreekwoord.
By l ard , 8., riem, gordel, trekzeel (voor slepers in kolenmijnen).
Ry'ass , zie llias.
Bye, s., woning-, , wachtkamer (voor spelers van zekere
spelen).
Bye, bye -hand, erie., scho., voorbij , verleden; ginds, daar.
Bye-gauss , 5., scho., me., gebeurtenissen , die voorbij zijn.
Bye'word , A, scho., spreekwoord.
By'gasie , ado., voorbij, geleden.
Byke , 5., scho., zwerm, bijönnest , bijën.korf.
B y re, bar , 8., scho., koestal.
Byre , 5., koestal.
Bys'sin h, bys'sus 1, zijden, linnen kap, kaproeis, na.
Bs'sinc , a., van zijde gemaakt, zijdeachtig, viasaclstig.
Bys sus , 5., tijiie lijnwaad (van linnen , katoen , zijde) hij
de ouden ; bosje vezels , waardoor zeker schelpvisebjc aan
den grond vagtzit ; zie ook i/sbestos 2 Astestnu , a.

C.
t . V. V. Centum , honderd ; -, i. p. v. Cent , cent; -, i. p. v.
Copper, -B; i. p. V. Companion of the Bath , zie Batik;
- -, i. P. V. Corpus Christi College; - E, Civ. Eng., i. p.
V. Civil engineer, civiel ingenieur; - (P.) S, i. p. V. Custos
(privati) 31gilli , geheim tegelbewaarder ; -apt., i. p. v. Cap.
lain; -h., i. p. v. Charles , Chapter , Church ; -ii , i. p. v. CiIeren , City, Citadel ; -l., i. p. v. Clerk , Clergyman , Clement,
Cloth ; -o., i. p. V. Company , County , Country ; -al , i. p. v.
Colonel, Colossians ; -om., -omr., i. p. v. Commission , Commissioner; -on., i. p. V. Consols, Consolidated stocks; -r., i. p.
V. Creditor; crim. con., i. p. v. Criminal conversation; -rt.,
-cy., i. p. V. Current , Currency ; - s., zie - (P.) S.; -t., i. p. V.
Count; -ust. rot., i. p. v. Custos rotulorum, opzigter van de
archiven , archivarius ; -wt., i. p. v. hundred weight , honderd pond; -ab., i. p. V. Cabriolet.
-Ea, v. t., drijven, (p.).
-Ca', -saw , V. t., V. i., scho., roepen ; noemen ; drijven ; kalven ; he has nae the sense to ca' the cows t , hij is nog
niet in staat de koeijen te drijven, hij is een arme sukkel.
&a , s., soort van kraai , JUNIIJS.

zamenzweren.
Cabala , s., kabala , geheime mondelinge uitlegging der
heilige schriften door de rabbijnen.
f ab'alifm , 3., geheime wetenschap der kabalisten.
£ab'alrst , 3., uitlegger van 't verborgene der heilige schrift
of rabbijnsche overleveringen.
€abalist'ie , -caballst '1-eal , a. 3 kabalistisch; geheim , ver-

borgen , geheimzinnig.
adv., zie Cabalistic, a.

Cabalist'i.eally,

£ab'alize :1: , V. i., de taal der kabbalisten gebruiken.
€abal'ler, s., kuiper, kabaalmaker.
- Eab'alline , a., tot een paard behoorend ; - oil, kamvet.
€abal'ling, ppr., zie Cabal, v. i.
^Cabal'-wan , s., heimelijke zamenrotter.
££ab'aret , s., herberg.
£ab 'bage , s., kool ; cote -, huiskool ; -, door de schaar
gehaald laken , lappen.
fab'bage, v. i., v. t., Sluiten, tot een kop groeijen (van
kool) ;

-,

kroppen, sluiten (als kropsalade, latuw)

; -

kabas-

sen , stelen , laken door de schaar halen (van kleérmakers).
- Cabbage-mater'pillar , .eab'bage -vorm , 3. , koolrups .
£ab'bage-head , s., koolskop , kool.
€F,ab'ba'ge n let'tice

-Cab'bage -net

, s., kroplatuw, kropsalade.
, s , netje om er kool in te koken.

'Cab'bage•plant , s., koolplant.
-€ab'bage-tree , s., koolpalm (areca oleracea).
€ab'bage-worm , s., zie Cabbage-caterpillar , 3oni<.
-Cab'baged , pp., door de schaar gehaald, gestolen.
£ab'bage-plant), summer - eab'bage) , s., zonnescherm,

regenscherm.

,Cab'by ,

a., zie Clammy.

bank (op een koopvaarder) , z.; boatswain -, schippershut
z.; great -, groots kajuit, z.; tent, z.; -, huis (Iersch).
€ab'in , v. i., V. t., in een hut wonen , huisvesten , sH.;
-, in een hut opsluiten , sm.
-Eab'ina boy, s., kajuitsjongen, kajuitswachter, z.

£ab'in•rnate, s., kontribunaal,

medebewoner van één hut ;
kajuitmakker , B. FL .; - priviledge, s., bijzondere koopmanss
goederen van een scheepskapitein.
£Cab'ine^l, pp., a., zie Cabin , v. i., V. t.
- Cab'liiing , ppr., zie Cabin , v. i., V. t.

s., kabinet ; geheime raadkamer ; kabinet (ministerie) , kabinetsraad) ; - T , hut, stulp , huisje , SF.;
schrijflessenaar:
€ab'inet 9 , v. t., insluiten.
€ab'inet.-eoun'cil , s., kabinetsraad, kabinetsvergadering.
Lab 'Suet-maker, s., kabinetwerker, schrijnwerker, kastemaker.
-

Cab'inet ,

-

-

€ab'inet-organ , s., kabinetsorgel.
Cab'inet -warè, s., schrijnwerk.
£ab'tneted , pp., zie Cabinet .

-

€aa'ba , s., kaba (in den tempel van Mekka) ; tempel (te
Mekka).
€aas , s., kans , (p.) ; -, omdat, (p.).
-Flab , s., oostersche maat voor drooge waren (ongeveer
S pinten).
Cab, s., V. V. Cabriolet; -, kleine vereeniging, kompagnieschap , (p.).
f3abai', s., zamenspanning, kabaal. (NB. Aldus werd 't
ministerie van XA]LEL II genoemd , het was zamengesteld
Uit CLIFFOBD , ASHLEY , BUCKINGHAM , ARLINGTON en
LAUDERDALE) ; heimelijke aanslag , geheim plan , D$.
•Eabal', v. i., heimelijke aanslag maken, zamenspannen,

-

-€ab'in, s., hut; kabinet; schuur; koói, kajuit, t.; stampa

-

s., kabel , kabeltouw , ankertouw, z.; weather bitt
of the -, dubbele betingslag, z.; beam of the - stage, rib,
balk van 't kabelgat ; z.; the - bears a great strain , 't kabel staat sterk gespannen , z.; bend of a -, slag van een
opgeschoten zwaartouw , kabel , z.; bend of a - clitch 3
bindsel van den ankersteek , z.; bending the -, 't touw op
't anker steken , z.; best bower -, zwaartouw , kabels voor
't daagsch anker, z.; bitter of a -; betingsiag, z.; clean - 3
kabel , dat opgeschoten is , om goed uit te loopen, z.; clearing -, regt vooruit staande kabel , z.; clinched -, op 't anker gestoken kabel ; z.; distance in -, afstand in kabellengte,
z.; friction of a -, schaveeling , z.; have great scope of -,
veel touw buiten de kluisen hebben , z.; this - grows out o;t
the other -, the kabel kruist een andere, z.; graving -, stijfstaande kabel , z.; moor with a spring on the -, met een
sprong op 't touw ten anker liggen , z.; moor a - each way
voor twee ankers vertuid liggen , z.; pull away the -,
pay away the -, out -, touw steken , z.; the ship parts
her -, 't schip slaat van zijn anker, touw, z.; parting -,
kabel, die van 't anker losgaat, z.; pay more -, meer kabel vieren, laten schieten, z.; plat form of the -, vloer
van de kabelstelling , z.; pointed stream -, kabel , waarvan
't eind geslurpt is , z.; ride at half a -, op een halve kabelslengte van iets geankerd zijn , z.; rowse aft the slack
of the -, de loos van een zwaartouw aanhalen , doorhalen , z.; tier of a -, laag van verscheiden slagen van een
opgeschoten zwaartouw ; bend the -, 't zwaartouw op 't anker steken; bit the -, 't zwaartouw om de beting beleggen,
beting leggen, z.; clap a messenger on the -, de kabella-

£a'bbe ,

ring aan 't zwaartouw vastmaken , z.; clinch a -, een ka-

bel op een anker steken, z.; get a - ready, een touw klaren; kaickle, keckle the -, 't zwaartouw met slapping bekleeden , z.; linkworm a -, vereeniging, trensing van een
zwaartouw met een ketting, z.; jam the -, 't zwaartouw
door een seizing aan de kabellaring vastmaken , z.; nip
the -, 't ankertouw stoppen, beknijpen op 't braadspil met
den windboom , handspaak, z.; rowse in the -, op een kabel verhalen door hem in te halen, z.; serve a -, een
zwaartouw bekleeden, bewoelen, z.; slip the -, zwaartouw
laten slippen, z.; stick out the -, touw steken, naar mate
men 't anker onder den kraanbalk viert, z.; stopper the -,
touw stoppen , z.; stretch the -, 't zwaartouw uitrekken , z.s
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take the stoppers from the -, de stoppers van 't zwaartouw
losmaken , z.; tje the -, 't touw op 't anker steken , z.;
unbend the -, 't zwaartouw van 't anker losmaken , z.;
unbit the -, 't zwaartouw van de beting afnemen , z.; under-run the -, onder den kabel halen, z.; veer more -, meer
kabel vieren, laten schieten, z.; veer out the -, veer away
the -, touw steken, z.; trice mug a -, een touw in de minst
mogelijke ruimte opschieten, z.; veer out the - end for end,
't zwaartouw laten slippen , z.; scope of -, deel van 't zwaar
dat buiten de kluis is , z.; sheet -, zwaartouw ep 't-touw,
plechtanker , z.; Small -, zie Cablet, z.; small bower -, tui touw, z.; standard of the - bitts, steekspennen, z.; stoppers of the -, stoppers op 't zwaartouw , z.; stream -,
werptros , ligte kabel , z.; sweep for a -, naar een zwaar
z.; veer away the -, veer out the -,-touwvischen,drg
touw steken , z.; veer out the whole -, den geheelen kabel
vieren, z.; wind on the -, 't zwaartouw met 't spil stijfhalen,
z.; winding of a -, slag , bogt van een opgeschoten touw, z.
-Ea'ble-bitt , s., beting om 't zwaartouw , den kabel te beleggen , z.
£a'ble-buoy, s., tonnen , vaten , op een zwaartouw geschoten, wanneer men op rots- of klipgrond ankert (NB. De
tonnen en vaten dienen om 't touw op te houden en het
schavelen te beletten.) , z.
-Ea'ble--elluch, s., ankersteek, z.
£a'ble-f d , s., splitshoorn , z.
- Ca'ble-gat , s., kabelgat , z.
£a'ble-hangers , oestervisschers zonder patent , z.
- Eia'ble-laid, s., kabelslag, z.
£a'ble-length , s., kabellengte, z.
£a'ble-room , s., zie Cable-gat.
£a'ble-splice , s., splitsing van 't zwaartouw , z.
£a'ble-tier , cable-stage , s., kabelgat , z.
- Ea'ble-yarn , s., kabelgaren, z.
, Ca'bled, a., met een kabel vastgemaakt , z.; -, gekabeld
(als in de groeven van pilaren) (bouwkunde).
-Eab'let , s., paardelijn, z.
-£a'blíau, s., kabeljaauw.
€ab'llsh , s., kreupelhout , r.
-Eab'man , s., voerman van een CAB.
£abob', v. t., op zekere wijs vleesch braden (%Aziatiescio).
£aboched', -caboshed', a., niet kort afgesneden kop
(wapenschildkunde).
£aboose', s., kombuis , keuken aan boord van een schip.
£ab'otage, s., kustvaartkunst.
£ab'otage, V. i., kustvaren, kusthandel drijven.
£ab'ríole-a., s., kapsel, hoofdtooisel (van een dame).
-Cabriolet, s., kabriolet, ligt chaisje.
£ab'urn., s., mv., kabelgaren.
Cacao , -eaaea'o nnut , s., kakau, kakaunoot.
£ache , s., put, kuil (om levensmiddelen te verbergen)
(N. Amerika).
- Ea-che-e'ti-e , -ea ehe e'ti oal , a., ongezond , kwaadsappig.
-Ea-ehez'y , s., bederf der ligchaamsvochten.
£a-chinna'ttou: , s., geschater.
task , v. i., kakken , schijten.
£a-clz'.a.bed , s., kakkebed.
-Ea ck'erel , s., soort van visch.
£a.ek'le • v. i., kakelen , ginneken, kwaken, snateren ; -, praten , babbelen , teuten ; -) , klappen ; the cull is leaky, and
cackles ) , de schoft klapt alles.
-t apk'le , s., gekakel , gesnater , gekwaak ; -, gepraat , ge
-bael,
geteut.
£R- ek'ler, s., kwaker, kakelaar, snapper; -), kakelende hen.
+aek'líng, pp., a., van Cackle, v. i.
-435-ek'JIng, s., gekakel , gekwaak (van een kip , eend enz.,

als ze een ei hebben gelegd) ; -), cheats, kippen ; - forts)'
eijeren.
£a-piz'rnag , ijdel geklap, gekwaak, geteut , (p.).
£a-coehym'1-e, -ca..ho-ehym'1caI, a., kwaadsappig (vair
't bloed) , g.
a-e'o-chyzny , s., kwaadsappigheid (van 't bloed) , g.
£a code'mon , s., booze geest.
£aeoe'the -m-, s., slechte gewoonte, kwade stemming; -,
ongeneeslijke zweer , g.
£a-cog'raphy , s., slechte spelling.
-Ea-coi'ogy, s., slechte spreekwijs, spreekwijze tegen de
taalregels.
£a-cophon'ip , -caeophon'í4!al , a., wanluidend.
-€a-eoph'onous , a., wanluidend.
£a-poph'ony, s., wanluidendheid; -, bedorven, zwakke stem, g.
£a-eote.ch'ny , s., bedorven kunst.
£a-eot'rophy , s., slecht voedsel.
£a e'tiis , s., soort van plant, kaktus.
£a eu'mínate , v. t., scherp , puntig , spits maken.
Cad , -cat , pret., pp., geroepen, genoemd , gedreven ; ge
-kalfd,
geroepen.
fad , s., jongen aan de deur van een omnibus ; -, looper, bode.
£adie', s., scho., zie Cad, s.
-Cada'ver , s., lijk.
-Cadaverous, a., lijkkleurig, lijkachtig , bleek.
-Eadav'erously, adv., zie Cadaverous, a.
£adav'erousness , s., lijkkleurigheid, lijkachtigheid.
£ad'dee ), s., helper, handlanger.
£ad'dle , s., twist , leven , gedruisch , verwarring , (p.) ; -,
V. t., v leijen , flikvlooijen , (p.) ; kwellen, (p.) ; schelden
overijlen, (p.).
£ad'dís , s., soort van band , lint, sri.; - norm, case-worm,
masker van zekere insekten, -, stroowurm.
£ad'dow, s., kerkkraai, kaauw.
£ad'dy , s., theebusje ; -, spook , bitebaauw , ( p.).
-Cade , a., tam , mak , getemd.
Lade , v. t., temmen , mak maken.
Lade , s., vaatje ; - of herring, vaatje niet 500 haringen.
£ade'.lamb , s., huislam, (p.).
-f ade'.oll, s., jeneverolie, g.
£ade'•worm , s., zie Caddis, s.
-Ea'dence , ea'dency , s., f i klankmaat ; - , versmaat ; -,
klank , toon , m.; rust (muziek) ; -, maathouding (in redeneer-, dicht-, zang-, speel-, dans-, rijkunst) ; onderscheiding
van familiën (wapenkunde).
£a'dence , v. t., toom , klankmaat regelen.
£a'denced , pp., a., zie Cadence , V. t.
£adene', s., soort van gemeen vloerkleed (Levant).
£a'dent, a., vallend, nu.
fiaden'za • S., maathouding van de stem (muziek).
£a'det, jongere broeder; jongste zoon; vrijwilliger in de
dienst (onder den adel) ; kadet.
£adew', s., stroowurm , zie Caddis ; -, iersche mantel.
£adge f • v. t., last dragen.
Cadge ), v. t., bedelen ; - the swells, heeren vragen, bedelen.
£ adge , v. t., scho., dragen , voeren , (p.) ; vullen , feestvieren (ten koste van een ander) , ( p.).
£adg'er, s., venter, ventster, JolN.; -) , bedelaar ; -, scho.,
voerman.
-Eadg'y, a., vrolijk , dartel, (p.).
-€ ad'to etc , s., mostaard , (p.) ; rough -, wilde mostaard,
(p.) ; smooth -, wilde radijs, (p.).
£ad'gie, cad'gy, eaid'gle, a., scho., verzot, gelukkig,
vrolijk , dartel.
£ad& • s., turksche regter, kadi.
£ad'te, -cad'die, s., scho., jong mensch, boodschaplooper.
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-C adll'la e , s., soort van peer, JOHN.
-Ead'ly, a., v alsch , onopregt , ( p.).
£ad'mia , s., kalamijnsteen.
-Cad'mlurn, s., witte metaalsoort, die veel van tin heeft,
£adu'cean, a., tot den Merkuriusstaf behoorende.
£adu'ceus , s., Merkuriusstaf.
-Eadu'clt y j, s., bouwvalligheid, zwakheid, oudheid, Cu.
-Cadu'-sous , a., spoedig verwelkend (botanie).
- Ca'duke 1, a., voorbijgaand, broos.
Css'city, s., blindheid.
Cae' -cuin , s., begin van den hoofdarm.
Ci'rule, a,, zie Cerule, Cerulean.
Cae'slas , 8., noordoostelijke wind.
Cae*u'ra , ewsu'ra , s., rust in versmaat.
Cwsu'ral , a., tot de rust in de versmaat behoorende.

Cake • v. t. V. i., koek bakken ; aaneenbakken ; aaneenzetten

Cal, s., scho., kalf.

£af'e, s., koffijhuis.
£af'enet, s., koffijhuis, logement

£aff, s., scho., kaf.

(Tiurkyé).

'ale, .cofc, v. t., scho., koopen.
,Caf'fan ) , s., kaas.
£afe'Le , a., uit koffij verkregen.
f aflè'tn • a., koffhne (chemie).
E af'fle , v. t., v. i., zie Cavil, (p.).
£af'fre, s., ongeloovige.
*£a'[ love ,
scho., eerste liefde.
£a'fs • cawfs • s., mv., echo., kalveren.
'Ca'ts .11-ek , s., scho., kuif.
£aft , soft , pret. van Caff,, Co , v, t., schv.
'€haf'tan, s., kaftan (turksch kleedingstuk).
£a'I.ward, s., heining, afsluiting (voor kalveren).
£ag, s., vaatje, tonnetje.
-Cage , s., vogelkooi, diergaarde, gevangenis ; mantel (bij

s.,

timmerlieden) ; - work, gebroken arbeid ; -, traliewerk.

£age, v. t., kooijen, in een kooi zetten, opsluiten ; -, ge.
vangen zetten , DO.
C aged , pp., a., zie Cage , v. t.
Cag'ing , ppr. van Cage , v. t.

-F3ag'mag, s., taaije , oude gans, die ter markt wordt gebragt; taai, droog vleesch.
-Fabler', s., 1) schrijfboek; aflevering (van een werk, dat
bij gedeelten geregeld verschijnt).
- Cain-eolour'ed • a., roodharig.
•£a'Le • -ea'lque • s., boot, die bij een galei behoort.
£ald'gle, a., scho., zie Cadgie.
£all'ila ch , s., oude vrouw.
-Cairn • scho., zie Same.
£at'man, s., zie Cayman.
£aard, s., solo., ketellapper, (p.) ; zigeuner.
£airn • s., kegelvormig gedenkteeken ; -, hoop steenera.
£airn'gorm , s., geel kwartz , valsche topaas.
£girt, s., scho., wagen.
£ats'son, s., bomkist , kruidkist; ammunitiekist , ammunitiewagen ; gezonken paneel in een plat of geboogd gewelf.
-Cat'tIW, s., gemeene kerel, verachtelijk mensch, schurk,
schelm.
Cat'ttic • a., laag, gemeen , sr.
£aj'eput • .ea3'uput • s., kajepoetolie.
'CaJole', v. t., vleijen, flikflooijen, liefkozen, bepraten,
misleiden.
-CaJol'er , s., vleijer , flikflooijer.
- Caio1'ery, s., vleijerij, flikflooijerij,
pluimstrijkerij.
£aJol'ing, ppr., zie Cajole, v. t.
Cake , s., koek , gebak • verhard gezwel ; - house , koekhuis ; - woman , koekvrouw ; pan-, pannekoek ; rose-, rozenkoek; wax -, schijf wasch.

(als kolen).
-cake 1 , V. i., zie (Yackle, v. i., (p.).
-Cake , pp. an Cake , V. t., v. i.
£akey , cake ) , s., dwaze vent.
- Eak'ing, ppr. van Cake, v. t., v. I.
-Eak'ing , s., 't bakken.
-Eai'abar , s., eekhoorntje ; - skin , eekhorenbout.
£al'abash • s., kalebas , kalbas , soort van pompoen

(eucurbita) ; -tree , kalebasboom. (NB. De negers gebruiken de

schil van de vrucht of van den boom om daarvan hekers en muziekinstrumenten te vervaardigen.)
£alaboose', s., gevangenis (Z. Amerika).
Lalade', s., afhellende grond in een rijschool.
Cala'ite, s„ turkoois.
£alaman-e'o • s., kalamink.
£al'ainba-e, s., aloëhout.
-Cal'ambour, s., soort van aloéhout.
£alamif'erous , a., in stengels.
£al'amtne , s., kalamijnsteen, waarmeê koper wordt geel
gemaakt).
al'aml nt , s., kalamint, wilde polei , kattekruid (plant,
goed voor de jicht).
£alamis'trate } , s., krullen , kappen (van hoofdhaar).
flalamistra'tion 1' • s., 't krullen, 't kappen.
£a1'amIte, s., kalamiet.
-Calam'itous, a., ellendig, noodlottig, rampspoedig, jammerlijk, beklagenswaard.
'Calam'itously, adn., zie Calamitous.
£alam'ttousness, s., ellende, rampspoed, ongeluk.
£alain'ity, s., ramp, ongeluk, droefheid, tegenspoed, val.
'Ual'amus , s., kalmus, indiaanseli riet, pen.
-Calan'dra, s., soort van leenwrik.
-Ealan'dre • s., kalander , korenwurm.
fialan'alay , s., soort van papegaai.
-Calash', s., kales; soort van hoofddeksel voor dames; kap
van een rijtuig (die achterover kan worden geslagen).
*.lal' -cadis • s., witte vitriool.
€al-e'ar , s., kalcineeroven (chemie); -, sterrekundige.
£aIe'arate, a., van een spoor voorzien, aan een spoor
gelijkend.
£al-ea'reous, a., kalkachtig.
- Cal-ca'reousness , s., kalkachtigheid.
-Eal-caval'1a , s., soort van zoeten portugeschen wijn.
£al'ceated , a., geschoeid, van schoenen voorzien.
£al'cedon, s., valsche ader in een edelgesteente.
£alced'ony • zie Chalcedony.
£alcif'erous , a., kalkachtig.
-Cal'cifor,n , a., kalkvormig.
- Calcin'abie , a., verkalkbaar,
-Cal'elnate , v. t., verkalken , tot kalk verbranden.
€alcjna'tion, s., verkalking.
£alcin'atory , s., kalcineertegel.
£alctne', -eal'clne • V. t., tot kalk, poeder branden ; ontbinden ; -, V. i., tot kalk, poeder verbrand zijn ; -§ , verteren , verbranden.
€alcined', pp., a., zie Calcine.
-Calein'ing , ppr., zie Calcine.
£al'citrate t, v. i., zie Kick, v. i., v. t.
£al'cltra'tion t, s., 't schoppen, 't slaan.
£al' eulable , a., berekenbaar.
-Cal'-eulary , s., steenachtigheid (van vruchten).
£al'-culary • a., steenachtig (van de blaas).
- Eal'-eulate, V. t., rekenen; berekenen, uitrekenen, begroo-

ten; -, v. i., berekening maken ; -, voornemens zijn , plan
hebben; bijv. he calculates to go a journey, hij is voorne-
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mens een reis te land te doen (NB. In (Ie laatste beteekenis alleen in New England gebruikelijk).
, Cal'eulated , pp. van Calculate.
£al'Pulatiiig, ppr. van Calculate.
£al'-culation, s., berekening , uitkomst, rekening , begrooting.
£a1'-eulative , a., tot berekeiiing hehoorende.

£al '-culator , s., berekenaar.
£al'culatory , a., tot berekening l)ehoorende.
£a1'-ule t, s., rekening.
-Cal'-eule i- , v. t,., berekenen , Cu.
£al'-pull , zie Calculus.
Lal '-eulous , a., steenachtig, graveelaehti £al'cul us , s., see. Calculi , steen , graveel.
£aid , a., scho., koud.
£al'dese, v. t., bedriegen, misleiden , $F:.
£aldrife , sclto., zie Cauldrife.
£al'dron , s., groote ketel , pot.
-faleche', s., zie Calaslt.
- Ealedo'nian , s., Caledoniër , Schot.
-Eale1'a'cient , a., warmend , hittend.
£alefa'cietit , s., 't warmniakende , 't heetniakencle.
£alefae'tion , s., 't warm maken, 't heet maken.
£alefae'tive, -e
alefae'tory, a., verwarmend, heetmakend.
£al'efy , v. i., warm , heet worden , gehit worden.
£a1'cinbourg, s., woordspeling, dubbelzinnige uitdrukking,

steek.
-Eal'endar, s., kalender, almanak; -, tabel; -, lijst van
wetsontwerpen (N. Amerika); -, lijst van regtszaken , die

behandeld moeten worden (NB. In Engeland staan op zoo'n

lijst alleen criminele zaken ; maar in eenige staten van
N Amerika worden daarop ook civilen geplaatst).
£al'endar,, v. t., in een almanak schrijven.
€€al'ender, V. t,., glanzen . klanderen , mangelen.
£al'ender, s., korenworm; klander; kleêrmangel; kalandermolen; nlangel; - stone, glanssteen, klandersteen.
£al'ender, kalender, s., soort van Jervis (Turkije en
Perzië).
-Eal'endered , pp. van Calender, v. t.
£ai'endering, ppr. van Calender.. V. I.
£al'enderer, s., kalenderaar.
Cat 'end s'r, s., sue., de eerste dag van elke maand (bij de
Romeinen).
€alen'dripnl , a., tot een almanak gehoorende.
£al'enture , s., brandende koorts vergezeld van liersenkoorts (in warme luchtstreken).
£ales'cence, s., toenemende warmte, hitte.
L£aif, s., kalf; -, domoor, botmuil, ezel (in verachtelijken
zin); -. kuit (van 't heen); calves of the lips 1 , zuivere
offeranden, gebeden en dankze gingen; 's-head, kalfskop;
's plock, kalfs omloop ; -, -'sleather, kalfsleder; -, ree
jong hert ; skin, kalfsvel ; -'s skili , zotskapje ;-kalf,
- skin fiddle) , trom.
£alf'11s'k, s., kuif, kuifje, (p.).
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Lal 'f co-print'er , s., katoendrukker.
-Eal'i -eo - print ing , s , 't kallikodrukken.
Lal 'Id , a., heet , br andend , vurig , warns.
£alid'Ity , s., warmte , hitte.
£al'tdu-et, s., verwarmingspijp.
£a'lif, -caliph , kalif, s., kalief.
£ai'ifate, caliphate, kal'ifate, s. , kalifaat .
£aliga'tion, .s., donkerheid, duisterheid , bewolktheid (van

lucht).
£alig'inous, (t., bewolkt, donker , duister.
£allg'inously , ode., zie Caliginous , a.
-Ealig'inousness , s., duisterheid , donkerheid.
£aligraph'i - c

, a., tot de schoonschrijf kunst behoorende.

£aaligrophist , s., schoonschrijver.

f'alig'raphy , s., seLoonschrijf kunst.
£a'lin , s., soort van koorpositie (C'laina).
-Cal'ipash , s., gedeelte van den schildpad , dat tot 't bovenste schild behoort.
£al'ipee, s., gedeelte van den schildpad , dat tot 't onderste schild behoort.
Lal 'ipers. -eal'iper --eom'pass'e*, s., ASV., Cie Caliber,

Calibre.
£alistisen'i c , a., gy mnastieseli.
£alisthen'ics, s., sac., gymnastische oefeningen.
£al'ivcr, s., haakbus.

£ai Hx , s., beker , zie Calyx.
Calk , V. t., breeuwen, kalfateren, naden van een schip
stoppen , z.; paard, os scherp beslaan , wannneer 't glad is
(Nib. In de laatste beteekenis alleen gebruikelijk in som niige

gedeelten van Amerika).

hoefnagel om een paard of os bij gladheid tegen
uitglijden te beschermen; ijzeren hiel met scherpe punten
(aan schoenen) (N. _4merika).

Calk , s.,

,

f'alk, -calque', V. t., kalkeren.
-+balked, pp., zie Cold, v. t.
-f alk'er , 'alk , -calkin , s., kalfater , breeuwer.
£8lk'in , s., zie Calk, s.
£ a i k'lug , apr., 't breeuwen , 't schip beslaan ; -, 't kal keren (schilderkunst) ; - box, breeuwstoel ; - iron , kalfaat
- mallet, kalfaathamer ; - ,owking--halnier,buwjz;
tross, rahatijzer.
£Ali , i'. t., V. i., noemen ; naam geven ; bijeenroepen
dagvaarden ; oproepen (tot bijeenkomst ; uitnoodigen ; heleggen (van vergaderingen , bijeenkomsten); verkondigen;
cn,fkondigen ; bekend maken ; aanstellen , beroepen ; waar
vermanen ; aanroepen ; bezoeken ; schatten;-schuwen;
schreeuwen; roepen ; omroepen ; oproepen ; opvorderen,
f opgeven ; - on board , praaijen , z.; - out land , land! roepen, z.; - again, terugroepen; - owa^J, wegroepen; - back,
terugroepen , herroepen , intrekken ; - for, vragen naar,
^ verlangen, hegeeren, roepen om; eischee; - forth, naar
huilen roepen . oproepen; - in , inroepen , invorderen; ver
bezoeken ; zich laten aandienen; intrek -zoekn,dig;
herroepen; - in one's wordl, zijn woord herroepen,-ken,
intrekken ; afvallen ; - off, afroepenn , afhouden , afraden;
£aifhike , a., kalfaclitig, sft.
- on , oproepen , a.auroepen , aanspreken , aankomen , Lezoe£alf 'yard, s., woonplaats uit onze kindschheid , (p.).
ken; vermanen. aansporen; - one's genie cct emits, iemands
£al'iber, -eal'ibre, s., kaliber; kogelwijdte van een stuk
geschut; -§, hoedaniglic d (van een mensch). BE,; -, com- spel ontdekken ; - out , naar luiten roepen , uitdagen ;
passes, calibers, callipers, kaliberpasser, mastpasser, kromme - over, overlezen , zich herinneren ; - to account, reken
vragen, ter verantwoording roepen ; - together, bij -schap
passer.
- zip , oproepen , opw ekken ; ila.gvaarden ; - upon-enrop;
£ali 'bogus , s., rum met jopenbier (.nnerika).
one, - in one's woj/ , iemand onderweg bezoeken; - one
E' al'ice , s., kelk, bloemenkelk ; beker ; komniuniebeker.
names -'i , iemand schelden, niet scheldwoorden aanspreken;
£al'i eo, s., katoenen stof; gedrukt katoen , bont (NB. In
Engeland noemt men o;igebleekt katoen en gebleekt katoen - after, naroepen, toeschreeuwen, hard toeroepen; - asure ,
ter zijde roepen , nemen ; - to , zich herinneren; - over ,
calico. In de Unie echter geeft men dien naam aan
namen aflezen (in een vergadering) ; - vi) oproepen,, begedrukt katoen).
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zweren (van geesten); - down, afroepen, naar beneden
roepen; - upon one to be as good as iris word t , iemand
verzoeken woord te houden ; - on , aanmanen ; - on ,
aanroepen (van God) ; - out, schreeuwen.
£all , s., 't roepen; roep, schreeuw ; roeping; beroep;
eisch; begeerte; bevel; beroeping, bevordering , benoeming; aflezing; bijeenroeping; aflezing; appel ; bootsmansfluitje; bird-, lokfluitje; wind a -, manoeuvre, kommando
op 't fluitje doen uitvoeren; kort bezoek; waarschuwing;
- for a waterpipe, plaat met gaten, rooster op den mond
van een buis.

£alorim'eter, .c., warmte meter.
£alorimo'tor, s., galvaniesch werktuig, om warmte te

£all - ba e , S. ,

dam, (p.).

£ali'ar, a,, scho., zie Caller, a., scho.
F all'an, call'ant , s., scho. (, jongen! kerel!
al'lards, s., mv.,
•

bladen en scheuten van kool , (p.):

Felle ) , s., rok, kleed; t soort van hoofdtooisel.

L asled, pp. van Call, v. t., v. i.

-Eal'trop , s., sterredistel (botanie) ;
-£alque, V. t., zie Calk.

voetangel.

-Eal'urnet, s., vredepijp (bij de oorspronkelijke bewoners
van -4merika).
£alum'niate, V. t., V. i.,

lasteren, schenden, eerrooven,
belasteren, beleedigen, beschimpen, kwaad spreken, valsch
beschuldigen , betichten.
£aluin'niated, pp., a., zie Calumniate , v. t., v. i.

£aluin'niating, ppr., zie Calu',nniate, v. t., v. i.
£aluin'niatlon, s., lastering, lastertaal.
£alum'nlator , s., lasteraar, schender, eerroover, kwaad-

spreker, lastertong.

Eall 'er, a., scho., koel, frisch, (p.).
€all 'er, V. t., springen, huppelen, (p.).
Ea11'er, s., roeper.
£al'let t , -eal'lat 1, s., feeks, helleveeg; hoer ,

-

hoer , legerhoer , sx.
-Eal'Iet 1. , v. i., schimpen , schelden.

verspreiden.
£alotte', calote', s., kalot, kapje, trekpleister.
-Ealoy'er , s., grieksche monnik.

£alum'niatory , a., lasterend , valseh.
£alum'nious, a., zie Calumniator?/, a.
falum'niousness, s., lasteraehtigheid,

lasterzucht.
straat- £al'umny, s., valsche beschuldiging; lastertaal, lastering.
£alve, V. i.,

tal'5i4so t • zie Calico.
£al'lld, 'a ., geslepen.

-

£allid'ity, s., slimheid, sluwheid, loosheid.
€ allig'rapliy, s., zie Caligraphy.
•all'ing, ppr. van Call, v. t., v. i.
£all'ing, s„ benoeming, uitnodiging; roeping, beroep,
stand , ambacht ; belijdenis.
-&all'iper,, s., zie Caliber, Calibre, s.
£al'liper. , s., mv., zie Calipers.
£allisthen'i es , zie Calisthenics.
£allos'ity, s., vereeltheid, eeltachtigheid, eelt; hardheid
van vel.
-Eal'lot , zie Calotte.
£all'-over, v. t., afkondigen van huwelijksban.
£al'lous , a., vereelt, verhard, eeltig; - f) , gehard (van
ligchaam) ; -§, ongevoelig (van hart).
£al'lously,, ado., zle Callous, a.
£at'lousness , s., gehardheid (van ligchaam) ; ongevoeligheid (van hart).
£al'Iow, a., zonder vederen; naakt; nog niet vliegend
(van een vogel) ; - maid, jong meisje.
£aflas, a., eelt, verharding; kraakbeen.
£alm, a., kalm, stil, bedaard, gerust, rustig; glad, effen, vlak ; become -, bedaren , stiller worden.
-£ a 1 m , s., kalmte , stilte , rust , bedaardheid ; stilte (van'
wind) ; dead -, starr -, flat -, doodstilte , z.; -, schuim
(van drank) , (p.).

kalven ; -§ , voortbrengen , baren.

- Salve*'-snout, s., leeuwenbek (botanie).
-€alv'er 1 , V. t., V. i., in reepen snijden, a. a.; -t, krimpen , inkrimpen.
£aloes, s., kalveren.
£Hlville', s., soort van appel , roode galdeling.

£al'vinism , s., kalvinisnii.
£al'vinist , s., kalvinist.
£6alvinist 'ie, ,ealvinlst'IPal, a., kalvinistiesch.

-CaI'vijjize, V. t., tot 't kalvinisme overhalen.
£alv'fsii, a., kalfachtig.
£alz, s., an,. ealx'es, ealc'es, kalk.
£alyc'lnaj, .eal'yclue, a.,1 tot een bloemkelk behosrende.
£al'y-ele, s., verzameling van blaadjes onder aan een

bloemkelk , bloemkelkj e.
£Etsly-e'-ulate, a., van een bloenikelk
£al'y-sled, a., zie Calycnlate, a.

voorzien.

£am'blst , s., bankier , geldwisselaar,
-Cam'bistry, s., handelswisselkunst.

wisselaar.

£al^n'y, a., kalm, rustig, vreedzaam, cr.

£alog'raphy,

f amb'Jef , s., zie Camlet.

£alm, v. t., V. i,,

stillen, bedaren, neêrzetten, doen bedaren.
•Eagan-brovred, a., bedaard (van uiterlijk).

iemand, die een ander tot bedaren brengt,
vredemaker; rust, stilte aanbrengend middel.

£alm'er, s.,

-Calming, ppr., zie Calm, v. t., v. i.
£alin'ly, ado., zie Calm, a.; -, stilletjes,
£alan'ness , s.., kalmte, stilte, rust.

vreedzaam.

s., zie Caligraphy.
•€al'ornel , s., kalomel , verzgete kwik.
£alor'ic, s., warmtestof.
£alor'Ie, a., tot warmtestof behoorend.

€ator'ifere, s., verwarmingstoestél.
€ a tori f 'i e , a., verwarmend , verhittend.
£alorilri ea'tion , s., voortbrenging (vooral van

hitte).

£a'l yx , s., mv. -ea'Jyxes , kelk , bloemkelk.
- Ealzoo,, s', s., mv., onderbroek.
Cam', scho., pret. van Come, kwam.
-6.am, s., aardhoop, kamp, (p.); -, kam, (p.).
£am'-wood , s., soort van verfstof van boomera, dip in
de keerkringen te huis behooren.
- 3nma'leu , -eama'yeu , s., edelgesteente met verschillende
kleuren; teekening van déne kleur.
£amail', s., bisschoppelijke koorkap.
£am'ber • s., kromhout ; kattesporen , z.; cambered-deck,
kromgebogen dek van een schip; dek, dat doorgezet is , z.;
cambered by four inches, oogt van vier duim, z.; cambered
keel , doorgezette kiel , kiel met een katterug , z.; become
cambered, doorzetten, z.; -, bogt, kromte van een stuk
hout, z.; ship - keeled , doorgezet schip , z.; -, haven , (p.).
£am'bering, ppr., a., krommend; gewelfd; - of a plank,
kantbogt van een boeghout, plank, z.; krom, gebogen (als
't dek van een schip, spanen doos, enz.).

s., zie Gansboge.
-€amboose', s., kombuis , zie Gamboose.

£amboge',

£am'brel , s.,

kromme vleesehhaak (van ijzer , hout) , zie

Gambrel.

dierlijke

£am'brt-e , s., kamerdoek , kamerijksch doek.
-Gambrldge'-oak ), s., wilg, wilgenboom.
-Came , pret. van Come.

CAN.

CAM.
£ame , s., vensterroeden (van gegoten lood).
£am'el , s., kameel ; -, kameel (NB. Soort van vaartuig,
om schepen over Pampus te brengen).
£am'el - backed, a., met een kanielenrug, gebogeheld.
£aine'leon inin'eral , s., zie Chameleon .
£ame'Iion s., zie Chameleon.
£aInel'opard , -eam 'elopard , s., kameelpaard , kameel
-pardel.
-Eam'elot, s., zie Camlet.
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-Earn 'phorate, v. t., kamferen.
£am'phorate , a., tot kamfer behoorend; gekamferd.

£am'phorated , a., gekamferd.
£amphor'I -e , a., tot kamfer behoorend.
£amp 'tng, ppr., zie Camp, v. t., v. i.
£amp 'Ing, s., kampement, leger; soort van spel.
£amp'ion , s., klaproos.
£am'ple , V. t,., V. i., babbelen , twisten , betoogen.
£ain'steary , -eainstairy , a., seho., stijfhoofdig , twist-Fam'eo , s., zie Camaien, Camayen.
ziek , morrend.
£am'era obs-cu'ra , s., donkere kamer (waarin door een £ain'us, -eam'is t , s., dunne kleederdragt, sp.
bolrond glas of andere glazen, de voorwerpen duidelijk Lan , s., kan ; drinkkan; - buoy , tonneboei, z.; - hook,
vertoond worden).
schinkelhaak, z.; - hook slings, touw aan elk eind van
am'erade , -cum'rade , s., kameraad.
een schinkelhaak voorzien (NB. Men gebruikt het bij 't
- Eameralist'i e , a., tot 't financiewezen
ophijschen van vaten); -, melkemmer, (p.).
en publieke inkomsten behoorende.
Len , v. i., kunnen , in staat zijn; they - 't away with it
-Earneralist'i.s, s., mv., financiekennis.
ik kan 't niet verduren, verdragen; they - ill away with it,
-£am'erate f, V. t., zie Vault, Ceil.
zij kunnen liet niet opkrijgen of het verveelt hen; you f am'era,ted , pp., a., verwulfd, gewelf ; -, in kamers
not but know it, liet kan u niet onbekend zijn, gij moet
verdeeld.
liet zeker weten ; y - 't but laugh , ik kan mij niet out£atn'eratiiig, ppr., welvend.
houden te lagchen.
£amera'tion, s., welving, verwulving.
Can i- , v. t., weten , si.
£a.n'es , s., zilver.
£anailte', s., gemeen volk, graauw, janhagel.
- Eain'esa ), s., hemd.
£an'akin , s., kannetje , sir.
- €am'is, s., dunne kleederdragt.
Lanai', .s., kanaal , vaart, doorvaart; gracht, goot, buis,
£aen'isade', s., nachtelijke overrompeling.
waterleiding, kom (in een tuin); -, spalk, g.
- Cam'isated , a., met 't hemd buitenwaarts gekleed.
Canal'-boat, .s., kanaalboot.
£ain'let ' s.,

kamelot, grein.

Eam'leted , a., gekleurd , geaderd.

Eam'letiiie, s., dun kamelot.
Lammed, a., gekromd, grillig, (p.).
tam 'mo-ek, s., ossenbreke, brein (plant).
£am'omile, s., kamille.
-

£a'mous , -eamoys' , a., stomp, met een platten neus.
£a'inoused , a., stomp , gekroond, a. J.
£a'mously, adv., scheef, van ter zijde, sic.
£a/lip , s., kamp, leger, legerplaats.
Lamp , v. t., v. i., kamperen , legeren, 't leger neerslaan ,
zich ne@rslaan , zie Encamp.
£aInp'-bedstead , s., legerbed.
-Cainp'-boy , s., legerknaap.
£ainp'-fight , s., wettige tweestrijd , r.
£ainp'-stool , s., draagbare stoel , knipstoel , veldstoel.
£ainp'-vin'egar , s., mengsel van azijn en kayenne peper.
f%ampag'nol , s., soort van rat.

£awpaign', s., 1J opene vlakte, veldtogt; - wig, jagtpruik.
£asnpalgo', V. i., tijdens een veldtogt dienst doen; een veldtogt melmaken.
£ampaign 'er , s., veldtogtmaker, oud gediende, veteraan.
ainpa'na , s., paaschbloem.
£ampa'pia t , s., zie Campaign.
€€ anepan'iforra, a., klokvormig (botanie).
-Eainpani he , s., klokkentoren.
£arnpanol 'ogy , s., klokkenluikunst.

f a.npan' -aula , s., klokbloem.
£ampan'-ulate , a., klokvormig (botanie).
ampeach 'y-wood , s., kampf,chehout.
£ainp 'ed, a., gelegerd, geposteerd.
£ampes'tral , -eampes'trian, a., op 't veld groeijend ,
tot een opene vlakte behoorende.
£am'phene , i. p. v. Ca,mnphogen.
£am'phogen , s., kamfer.
£am'phor, s., kamfer.
-Eam'phor-oil , s., zie Camphor - tree.
#£am'phor-tree, s., kamferboom.
-Camnpliora'ceous , a. , kamferachtig.

-

4han'al--coal , zie

Cannel - coal.

£analie' late, -eanali-e'ulated, a., uitgehold ; met een

kanaal doorsneden.
^ £an'alize , V. t., kanaal maken.
£analisa'tion, -ean'aling, s.. kanalisatie .

£ana'ry, s., kanariewijn ; oude dans.
£ana ' ry , V. i., dansen, sm.; huppelen.

-Cana'ry-bird, s., kanarievogel; - , verstrikker, schalk;

gevangene, gaine , slechte schel.
£ana'ry-grass, .s., soort van plant (phalaris).
Lan-cart, a., scho., zie Con/rest.
£an'cel, V. t., omgeven met traliewerk, insluiten; doorha
uitschrappen, doorschrappen, uitwisschen; vernieti--len,
gen, herroepen, te niet doen, krachteloos maken.
£an'cci -j- , V. i., uitg ewischt worden , cv.

£an'celed , pp. van Cancel , v. t.
Canceling , ppr . van Cancel , V. t.
£an'cellate, a., van een netwerk van aderen voorzien (botanic).
£an'cellated , a., opgesloten , ingesloten; doorgehaald; uit-

geschrapt; vernietigd.
£ancella 'tjon, s., doorhaling, vernietiging.

E an'cer , s., kreeft ; kreeft (teeken van den dierenriem) ;
kreeftgezwel , kanker.
£an'cer, V. i., tot kanker overslaan, kankerachtig worden,
£ancera'tion, s., verkankering.
£an'cerous, a., kankerachtig.
£an'cerously , adv., zie Cancerous.
£an'cerousness , s., kankerachtigheid .
Can'-eriforin, a., kankerachtig; kreeftvormig, krabvormig.
£an'-erite , s., versteende krab.
- C-andela'brum , s., mv. -eandela'bra , kroonkandelaar .
£an'dent , a., zeer heet, gloeijend gemaakt, gloeijend.
£an'di-cant

, a., wit wordend.

openhartig, opregt, eerlijk,
onpartijdig, regtvaardig.
-C an'didate , s., kandidaat ; - (, iemand , die naar een betrekking dingt.
£an'did , a., wit, ' , nn,.; -,

fandidly,

adv., zie Candid, a.

-E an'didness , s., opçuhartighcid , opregtheid.
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£ank'ero+is, a., invretend,
Eank'ery , ado., roestig.

Candied , pp., a. van Candy , v. t., v. i.

wegvretend, kankerachtig.

wit maken, wit worden.
£an'na, .eaii'nae, kan niet.
s., 't stollen , kristaliseren van suiker.
£and'le, s., kaars; - T, licht, heinelligehaam ; - berry- £an'nabine, a., van hersnip, hennipen.
tree , laurierbesboom (!) (myrica cerif era) ; - bomb , kaars - Cannel --coal , -ean'dle-.eoal, s., buitengewoon goede kwaknapper (NB. Dit is een glaasje met water gevuld , ' dat liteit van kolen.
springt, zoodra het door de vlam wordt bereikt) ; - coal, •Eaii'nequin , s., wit katoen lijnwaad (van Oost Indië).

£an'dify , V. t., V. i.,
£andiza'tlon ,

zie cannel-coal ; - box , kaarsenbak ; - holder , kaarshouder; 1 -Ean'nibal, s., kannibaal, menscheneter.
kaarslicht; - save, profijtertje ; - I -€an'nlbali -s m , s., kannibalisme ; -, moordzieke wreedsnuffers, kaarsensnuiter ; - stuff, kaarsevet, kaarsesmeer ; heid , BE.
- waster, verkwister, doorbrenger; nachtbraker, nachtwerker, £an'nibally , ode., onmenschelijk, wreed , sir.
iemand, die 's nachts veel zit te studeren , blokker ; dief £anni'ness, s., voorzigtigheid, goed gedrag, bezorgdheid.
aan een kaars, sn.; -wick , kaarspit ; tallow, smeerkaars. -Eann'iken ) , s., kannetje; pest.
£an'niper-s- , s., zie Callipers.
£an'dlenias, s., lichtmis (katholike feestdag).
-t✓ andlesti ek , s., kandelaar; branched -, kroon , kroonkan- .£an'non , s., stuk geschut , geschut, kanon; -ball , ka
charge of a -, lading van een kanon ; dolphin-noskgel;
delaar.
^§ medepligtige; - light,

£an'dle *.endai , s., mv., eindjes kaars , fragmenten
£an'doek, s., soort van waterplant, die op rivieren

wordt

gevonden.

£an'dor , -candour , s., reinheid, vlekkeloosheid , opregtbeid , eerlijkheid , ongeveinsdheid , openhartigheid.
-€an'dy , V. t., v. i., konfijten, oversuikeren ; stollen , hard
worden ; kandelizeren ; met suiker inmaken , overdekken;
tot kristallen vormen; verborgen geraken.
£an'dy , s., kandij, kandijsuiker, suikergoed; -, gewigt van

560 engelsche ponden (Bombay).
-€an'dy, a., dronken (Iersch).
-Ean'dy-lion' - .foot, s., een plant.
£an'dy •tufts , s., boerenmostaard (iberis) , (botanie).
-€an'dy -tuft-tree , s., soort van plant.
£an ► dying , ppr. van Candy, v. t., v. i.

Cane , s., soort van wezel.
Cane , s., riet, rotting, stok ; sugar -, suikerriet ; wandel
rieten pijl, lans, DR.; -'brake, s., rietboschje; -'bot-stok;
rieten stoel; -'ferrel, rottingbeslag; -'string, rot--tom,chair
tingkoordje ; -'hole , gat voor suikerrietplanten ; -'mill,
suikerri etmolen ; -'trash , uitschot van suikerriet , nadat het
gemalen is; -'blinds, rieten blinden; -'bill, rietmes (om
te snoeijen); -'head, stokknop, rottingknop; -'nuns, rottingkoopman ; -'spirit , suikerriet spiritus ; -'pencil , pen
van riet , rieten pen ; lay a - upon Abel ) , iemand met
een rotting slaan, ranselen.
Lane , V. t., slaan, afrossen.
-F,an'gle , V. t., scho., twisten.
£ani' la , -ean'i cola, s., hondstar .
£ani c'ular , a., tot de hondstar behoorende ; days , honds -

of a -, ooren van een =; furniture of a -, benoodigdheden voor een ; - honey-cambed , kamerstuk; large -, van
zwaar kaliber ; -met'el , kanon-metaal; mengsel van koper
en tin; month of -, monding van een =; muzzle of a -,
kop van een = ; -proof, schotvrij ; range of a -, schootsverheid van een e; recoil of a -, terugstuiting van een -,
range of point blanc shot of the -, schootsverheid van een
kernsellot ; reach of a - shot , afstand , verte , die een
=skogel draagt; shot of a -, schoots- verheid; spurge your -,
wisch de stukken, maak de stukken schoon; coil a -, een
stuk koelen, verkoelen , afkoelen; discount the -, 't = van
't rolpaard ligten, werpen; nail, spike up a -, een kanon
vernagelen ; raise a -, een -- vlugten ; lower a -, een

dompen.

Cannonade', s., beschieting, kanonnade, beuking; close -,
hevig en onderhouden vuur.
annonade', V. t., V. i., beschieten , kanonren ; -, geschut
lossen.
£annonad'ed , ppr. van Cannonade , v. t., v. i.
-€annonad'ing , ppr. van Cannonade; -, s., beschieting.
Cannoneer', -eannonier , s., kanonnier.
£an'noning, s., gerucht, gebulder (als van geschut).
£an'not, -ears°t, zamentrekking en verkorting van can

(kan) en not (niet).

£an'nular , a., hol (als een buis of pijp).
£an'uy, can'nie, a., scho., voorzigtig, bedachtzaam, er

vlug, behoedzaam , Bs.
-varen,
Canoe', s., kano, boomschuit.
£an'on, s., wet (kerkelijk); -(, wet; -, regel; statuut;
sacred -, gewijde boeken , heilige schrift ; -, kanunnik;
-, kanon (soort van letter); lean -, kleine kanon (letter) ;
dagen.
-Canine', a., hondseli, honds; - appetite, hondshonger; fat -, groote, vette kanon (letter); -, kloosterboek, waarin
- madness, hydrophobia, hondsdolheid, watervrees; - teeth, de regels der orde zijn opgeschreven; -, kanon (muziek);
-, formule (meetkunst en algebra) ; -, regel voor 't menhondstanden.
gen van geneesmiddelen; -, naald om wonden digt te naaijeu,
£an'ing, s., 't slaan met een stok.

-t an'ister, s., J mandje, DR.; doos thee, koffijkisttije, enz.; £a'non -bit, s., bit, mondstuk van een toom.
-Fan'oliess, s., stiftsvrouw, domjuffer.
ledige schrootbus , z.; -), hoofd.
fank'er, s., kanker (van boomen); spruw, kankerachtig £anon'ie, -canon't-al, a., kanoniek, kerkelijk; - hooks,
gezwel , bederf, venijn ; -, soort van roos , wilde roos, - scriptures, kanonieke boeken, boeken, die van goddelijbondsroos, sx.; soort van ziekte (bij paarden) ; fly , beer- ken oorsprong verklaard zijn ; - hours , uren van den dag,
die men volgens kerkelijk voorschrift aan gebed moet wijrups ; -like , kankerachtig ; -worm , soort van rups ; ,
den ; - obedience , *onderwerping aan de kerkelijke wetten;
paddestoel , (p.) ; -, rups , (p.) ; -weed, st. Jakobskruid.
- punishment , kerkelijke straf ; - sins , zouden , waarvoor
£an'kert , -ean'cart , a., scho., knijzig , grijnzig.
men vroeger met den dood werd gestraft door de kerk;
-F ank'er-bit , a., aangestoken , vergiftigd , niet een venij- lettres , geloofsbrieven, die vroeger werden uitgereikt;
nigen tand gebeten.
- law , kerkelijk regt ; - regular, ordegeestelijke ; - secu,.
£ank'er , V. t., aansteken, bederven, verroesten, vergiftilar, wereldlijk geestelijke.
invreten.
gen, aangestoken worden ,
-£tinkered , pp., a., zie Canker , V. t.; -1- , wrevelig , onte- -canon'i-ealiy ,_ ada., zie Canonic , Canonical , a.
£anon'i - calness , s., overeenkomstigheid met de kerkelijke
vreden, onbeleefd, sr.
wetten; kerkelijke regelmatigheid.
*ank'eredly, ode., zie Cankered, yp., 4.
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-Canon'i.eal* , s., mv.,

zij kerkdienst doen.

kleederdragt van de priesters , als

£anonlc'ity, S., zie Canonicalness, 3.
-Can'on;st, s., geleerde in 't kerkelijk rent.
£anonist'i-e, a., geleerd in 't kerkelijk refit.
-Canoniza'tion, s., heiligverklaring, 't heilig verklaren
, Can'ontze, V. t., heilig verklaren.
-f an'onized , pp., heilig verklaard.
£an'onizing, ppr., heilig verklarende.
•£an'onry , can'onship , s., kanonnikschap , waardigheid

van domheer.

£an'opietl , a., met een troonhemel bedekt.
f an'opy , s., troonhemel , hemel (boven een dak) ; -- of
heaven , sterredak ; verhemelte (als : boven een altaar,

troon , kansel) ; - coned , rustbed , kanapé ; --, roef (op kofschepen, smakken, enz.) ; bovenkajuit, kajuit onder de hut.
€an'opy , V. t., niet een hemel, troonhemel bedekken.
£an'opying , ppr. van Canopy , v. t.
£ano'rous , a., musikaal , welluidend , lieflijk ; - bird,
zangvogel.
£ano'rousness, s., welluidendheid; muzikaalheid.
Cant , v. t., v. i., stooten , duwen , schoppen ; doen hellen;
bij opbod verkoopen , s.; gemaakt spreken ; koeterwaalsch ,
kranierlatijn spreken; gaauwdieventaal spreken; -, hellen,
van den loodregten stand afwijken, kenteren , z.
£ant, V. t., scho., vrolijk spreken.
£ant, s., (1 duw, stoot; gemaakte taal, gebabbel, geteem;
krainerlatijn , gaauwdieventaal , koeterwaalsch , bargoens;
opveiling, openbare verkoop, veiling bij opbod; hoek,
kant , helling ; femelarij ; - body , deel van een schip,
waar uien draaispanten bezigt , z.; - fashion, piece , meet kant van 't rantsoenhout , z.; - floor , teen , o ►idereind van
een draaispant , z.; - hook , zethaak , kanthaak ; - ribbons,
senten , die bij een in aanbouw zijnd schip worden gebezigd , z.; timber -, draaispant , z.
£ant ) , s., huichelaar; -- of dobbin) , rol band.
£ant-hooks , s., vingers , ( p.).
£astab., v. v. Cantabrigian.
£antabrtg'iali, s., student, gegradueerde (can de universiteit te Cambridge).
£an'taloupe, -can'taloup, s., kanteloep, soort van meloen.
£antankerous , a., scho., grimmig, grijnzig , morrend.
-Eanta'ta , s., kantate.
-Canta'tion i- , s., 't zingen.

£asteen',

s., tinnen drankvaatje (van krijgslieden).

£an'tel , Oan'tle , s., achterste boog van een zadel.
£ant'er, V. i., in korten galop rijden; op een galopperend

paard rijden.
£ant'er, s., handgalop; huichelaar, schijnheilige; teenier,
gemaakte spreker, wawelaar; Canterbury gallop, zachte galop.
£ant'erbury , s , verzamelplaats, bewaarplaats voor muziek , papieren , enz.; - bell , klokkenbloem , narcisbloem ;
- gallop , zie onder Canter ; - tale , verdicht verhaal ; - tale),
algemeen praatje.
£ant'ered , pp., zie Canter, v. i.
Eant'ering , ppr., zie Canter, v. i.
- Can'thari-s., S., on'. cantharide-s. , spaansche vlieg.
£an'thar'idill , s., spaansche vliegenzalf.
1
'Can'tllus , s., hoek van 't oog.
-t.3an'ti ele , s., gezang ; - t , afdeeling van een zaling ; -) ,
parochie klerk.
£an'ticles-, s., me., Booglied (van Salomo).
£an'tillate , V. t., zingen.
£alitilla'tion , s., 't zingen.
fant'ing , ppr., a., zie Cant , v. l.; -s , huichelarij , schijn- j
heiligheid; gemaakte spraak, kunsttaal; geteem; gaauw-
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dievetaal, kramerlatijn, bargoens, verbasterde taal; - wheel,
kamrad ; -, kentering , omdraaijing , z.; - livre , krul , ver
-sierl
aan den voorkant van de galerij , z,
£ant'ingly, adv., zie ('antieg, ppr., ei.
£ant'ingness , s., 't spreken van dievetaal.
£ai'tion ), s., zang, verzen, sP.
Lan 'tie ', , s., fragment ; hoek , zoom ; achterste hoog

een zadel ; -, echo., hoofd, hoofdhaar.

vary

£an'tle , S., scho., spits, top; -, meester, hoofd. , (p.).
£an'tle t, v. t., in stukken snijden, uitsnijden.
£ant'let, s., stuk, hoekje, fragment.
£-nn'to , s., zang , boek , afdeeling van een gedicht.
tan'ton , s., kanton ; hoek van een schild (wapenkunde),

streek , provincie vaal een land ; omtrek.
, V. t., in kantons verdeeles , kantonneren , in-

£an'ton

kwartieren.

£an'tonal , a., kantonnaal.
£ an'toned , pp. van Canton, v. t.
an'toning , ppr. van Canton , v. t.
£an'tontze, v. t., zie Canton, e. t.
£an'tonment, s., kantonnenient.
£an'traips, -ean'trips, S., mv., scho., betoovering, tooverij.
£an'trap , -can'traips , -ean'trips , e., echo., betoovering,

tooverij ; cast -, echo., bezweringen doen.
, voetangels; boosaardige streek.
£an'tred , -can'tre1, s., distrikt van 100 dorpen (Wallis),
+ian'ty , -ean'tie, a., scho., vrolijk, lustig, (p.).
£an'vas , s., kanefas , zeildoek , pakdoek , paklinnen; zeefdock ; presenning , z.; edging , zoom van een zeil , z.; this
ship is in all her -, dat schip heeft alle zeilen bij , z,; cesaai;; in -, in de legertenten blijven.
an'ras-ba.ck , s., soort van eend (N. .dwerika.)
£ali'vas.-elimb'er, s., zeeman, die in den mast klimt,
oei de zeilen in orde te maken, sla.
£an'vass, v. t., v. i., beraadslagen, onderzoeken, naauwkeurig nagaan, stem opnemen ; kuipen (bij stemming voor een
lid van den een of anderen tak der wetgevende magt)
£an'traps , s., echo., mv. -ealtrops

-

stemmen werven; ziften.

; beraadslaging , bespreking ; ge
werving (bij een stemming); gordijntje (in een rijtuig) -heim
schuifplank.
-Ean'vassed , pp. van Canvass, v. t., V. i.
£an'vasser, s., onderzoeker, stemmenwerver, stemopnemer (bij stemmingen).
-Ean'vassing, ppr. van Canvass, V. t., v. i.
£an'vassing , s., 't beraadslagen, 't onderzoeken, 't kuipen (bij stemopneming).
€a'ny, a., vol riet.
£anzo'ne , s., zang , aria in twee , drie deelen.
&1anzonet', s., liedje, korte zang in een, twee, drie deelen.
Lap , s., scho., kleine houten schotel.
Lap , s., kap, muts, pet, hoed; kuif; peperhuisje, deksel;
schild; knop; kapiteel; punt; kardinaalshoed; begroeting;
<groet, begroeting; night -, slaapmuts; black -, zwart ka lotje; - aard hells, fools-, zotska.p; -maker, mutsenmaker,
nuitsenmaakster ; -paper, soort van dik graauw papier;
fools~, soort van schrijfpapier; -, ezelshoofd; eiken klos,
die op den bovenkant van de stapelblokken wordt gelegd
en waarop de kiel rust, tot dat de boze kiel is aangebragt, z.; fore-, fokke- ezelshoofd, z.; fore top-, voorstengen-ezelshoofd, z.; get a - over, een ezelshoofd opzetten, z.;
lower on the -, op den rand strijken, z.; main-, groot
ezelshoofd, z. ; 7nizen-, bezaans- ezelshoofd, z.; mizen top-,
kruisstengen-ezelshoofd, z.; - of a block, halfronde inkeping in de onder - buitenzijde van 't blok voor den strop, z,;

£an'vass , s., onderzoek
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- of a gun , platlood, z.; - scuttle, luik, z.; -shore, -stanion , stuk op 't ezelshoofd , die op de mars rust , z.;
-square, -clamp, flappen, tappedekplaten van een rolpaard,
z.; -upright , uilebord , schild van den boégspriet, z.; cast
one's - to a person t, zich overwonnen verklaren , geven;
they are armed - a-pee, zij zijn van top tot teen gewapend.
-Pap , V. t., V. 2., groeten , den hoed , de muts , den pet afnemen , opzetten , bedekken, bekleeden ; - t , zich ontblooten; -, verzei (beurtelings, om strijd) opzeggen; - an old
pair of shoes , nieuwe kappen op oude schoenen zetten;
met een kap maken, bedekken; - a rope, een eind touw
met smarting bekleeden , z.; -) , iemands bewering onder
-steun,
iemand helpen bedriegen.
£ap-a-pie, adv., vaa top tot teen, van hoofd tot voeten.
£ap'-paper_, s., zie onder Cap, s.
-€ap'-square$, s., niv., stevige ijzeren platen, die over de
tappen van een kanon worden gezet om het benedenwaarts

te houden.

-€apabil'ity, s., bekwaamheid, su.
€a'pable, a., bekwaam, :geschikt,

vatbaar, ervaren; -t,
hol ; -, bevattelijk, sx.
, s., bekwaamheid , geschiktheid , vatbaar
-heid,
ervarenheid.
-£apac'ify, v. t., zie Qualify, n. g.
-Eapa'cious, a., ruim, wijd; vatbaar; -§, veel omvattend.
-tapa'cio>usly , ode., zie Capacious.
-Capa'ciousness, s.,wijdte, breedte; uitgestrektheid, breedte
(als van een baai) ; bevattelijkheid , bevattingsvermogen.
-Eapac'ltate, V. t., bekwamen; bekwaam maken, geschikt
maken; zedelijke beginselen inprenten.
f apac'Itated, pp., zie Capacitate.
-Eapacita'tlon, s., 't bekwaam maken.
£apac'Ity, s., bevattelijkheid, vatbaarheid, bekwaamheid,
ervaring, vermogen, eigenschap, hoedanigheid; omvang,
ruimte; inzigt; stand, toestand, ambt, beroep; karakter.
-ap'a-equa5ntance) , s., oppervlakkige kennis, vriend.
-tiapar'ison, s., paardedeken, schabrak, dekkleed.
-Eapar'isop, V. t., met een deken beleggen; prachtig bekleeden, beleggen.
f5a'pableness

-£apil'lament,

s., haarvormige meeldraad, vezeltjes, haar,

tjes (botanie).

-Capillar'ity, s., haarvormigheid.
-£ap'illary , -eapil'iary , a., haarachtig , vezelig.
-€ap'Illary , s., fijne ader.
-€apilla'tiot► t, s., fijn bloedvat, haarbuis.
£apil'liform , a., haarvormig.
£apilotade', s., opgestoofd vleesch, hasjee.
£ap'Ital , a., tot 't hoofd behoorend (niet () ; voornaamst,

hoofdzakelijk, voortreffelijk; doodelijk; - panishment , doodstraf ; -, groot, belangrijk; - speculation, belangrijke spe kulatie; - letters, groote letters; - stock, hoofdsom, kapitaal; - ship, schip van linie, linieschil#; - branch, hoofdtak; - crime, halszaak, hoofdmisdaad.
-€ap'ital, s., hoofdstad; kapiteel, dekstuk (van een zuil);
-, kapitaal , hoofdsom ; -, hoofdletter.
£ap'italist, s., kapitalist, geldbezitter.
-Eap'Itally, adv., zie Capital, a.
-hap'italness , s., halszaak, hoofdmisdaad.
£ap'itate, a., tot een kop groeijend (botanie).
£apita'tion , s., hoofdelijke telling; hoofdgeld ; - tax * ,
hoofdgeld.
-Eap'ite, s., iemand, die landerijen regtstreeks van den
koning in bezit heeft.
-Eap'itol, s., kapitool (Rome); kapiteel (bouwkunde); ver gaderzaal van 't Congres der amerikaansche Unie ; verga derzaal van de wetgevende magi (NB. In deze beteekenis
alleen in sommige staten van de amerikaansche Unie).
£aptt'alar, -eapit'uSary, s., kapittelverordening; kapittelheer.
£aplt'ular, a., tot een stift, tot een domkapittel behoorende.

zie Capitular, a.
een boek, geschrift in hoofdstukken,
artikelen verdeeles, 5H.; -, bij verdrag overgeven, kapitu-

*£apit'ularly, adv.,
£apit'ulate , V. i., t

leren.

£apitula'tion,

s., kapitulatie, verdrag van overgaaf;

overgaaf bij verdrag.
£apitula'tor

, s., kapituleerder, iemand, die zich bij ver.

drag overgeeft.
s., zie Summary , w.
soort van balsem (Spaansch West Indië); klapje (van een tree, boom, die genoemden balsem levert.
.mantel); land's -, gezigt van de kust, z.; sail beyond -, £ap'nomancy, s., wigehelarij uit 't opstijgen of de bekaap, die men te boven is, voorbijzeilen, z.; weather a -, weging van rook.
een kaap te boven zeilen.
£ap'nomor, s., doorschijnende , kleurlooze, olieachtige
£ape , v. t., koers zetten , houden, z.
vloeistof, die uit den rook van organische ligchamen wordt
£ap'elan , s., soort van kleine zeevisch.
verkregen.
-£apel'Ia, s., schitterende vaste ster.
£apoch', s., monnikskap.
£ap'ellet, s., soort van gezwel, wen bij paarden.
£epoch' t , V. t., met een kap bedekken ; -, blinddoeken,
£a'per) , V. i., springen, huppelen, luchtige sprongen doen,
bedekken , verbergen , Bit.
kapriolen maken, a.
-Ea'pon, s., kapoen, kapuin; -'s-tail, valeriaan; -, brief,
-Ea'per , s., sprong , kapriool , luchtige sprong ; kaper , roofsH.; -, pekelharing, (p.).
schip; cut capers, luchtsprongen doen; cross capers, tegenspoe- £a'pon, -ea'ponize, V. t., kapoenen, kapuinen, snijden,
den; capers, kappertjes; -cousins, goede maatjes, vriendjes, lubben.
(p.); - lash, gemeene taal , (p.) ; -, merchant) , dansmeester. -€ap'onniere , s., bedekte gang in een vestinggracht.
-€a'per-bush, s., kapperboom.
£a'ponet, s., kapoentje, kapuintje.
-£a'per--eut'ting, a., vrolijk huppelend en dansend, B., FL. £apot', s., kapot (in 't spel).
-£a'perer, s., springer, kaprioolmaker.
£spot', V. t., kapot maken, kapot spelen.
- £a'perlpg, ppr., a., zie Caper , v. i.
£Apote', s., overkleed (Oost Indië)
-Capes, s., mv., koornaren, die onder 't dorschen afbreken, (p.). £apouch, s., zie Capuccio, s.
£a'ptas , s., bevelschrift, tot gevangenneming.
Lapper, s., zie Capmaker onder Cap.
a'pigt , s., portier van 't paleis van den Sultan.
£ap'-paper , s., pakpapier.
- Eapilla'eeous, a., haarachtig, vezelig.
-£ap'reolate, a., met ranken, rankend (botanie).
capillaire', s., kapillaire stroop; 11 stroop van meisjeshaar; £aprice' , s., gril , luim, kuur, inval, eigenzinnigheid.
siroop, met pranje-bloesem -water vermengd.
-€aprich'Io, s., luim, kuur, gril, sic.

-tapar'Isoped, pp. van Caparison , v. t.
-€apar'isonIng, ppr. van Caparison, V. t.
£ap'-oase, s., mantelzak.
-Cape, s., kaap, uithoek, landpunt; kraag,

-€ap'it.ule t ,
Eap'ivi, s.,
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tapri'cious, a., eigenzinnig, grillig, grilziek, wonder-

•Elap'tainship , s., zie Captaincy ; -, krijgsondervinding.
-Eapta'tion t, s., 't gebruik om door vleijerij of toespraak
gunst of toejuiching te verwerven.
-Eap'tion , s., 't in hechtenis nemen van iemand, gevangen neming, r.; soort van certifikaat.
-£ap'tious, a., eerzuchtig, bedilziek, twistziek; verleidelijk,
bedrieglijk ; - question , vitzuchtige vraag ; - criticism , vit zuchtige kritiek.
-Eap'tiously, ads., zie Captious, a.
-Captiousness , s., vitzucht, bedilzucht, twistz= icht;
ligtgeraaktheid, gemelijkheid, LE.
-Eap'tivate t , v. t., gevangen nemen (in krijg), sii.; -, bekoren , innemen, AD.; —, onderwerpen , overweldigen , in
slavernij brengen, boeijen.
£ap'tivate , a., gevangen genomen, sit.
£ap'tivated , pp. van Captivate , V. t.
•Eap'tivating , ppr. van Captivate , v. t.
-£aptiva'tion , s., 't gevangen nemen , in hechtenis neming.
Lap'tive , a., in den krijg gevangen genomen , gevangen,

lijk, dwars, vol kuren.

£apri'elously, adv., zie Capricious.
•£apri'ciousne$S, s., eigenzinnigheid, grilligheid, gril

wonderlijkheid, dwarsheid.
-ziekhd,
(een van de teekens van den
dierenriem).
Eaprifi-ca'tion , s., bevordering van 't rijp worden der
vijgen door den steek van een insekt of naald, the in
olie is gedoopt.
•Cap'rifole, s., kamperfoelie, sr.
£ap'ri-corn , s., steenbok

•Cap'riform, a., geitvormig.
-Eaprig'enous , a., door een geit voortgebragt.
-Eap'riole, s., luchtsprong, bokkesprong.
-Eap'riped , a., met pooten als een geit.
-€ap'sheaf, s., kroon van een graanhalm.
£ap'sieum, s., kayenne peper.
-£ap'size', -capsi-se', -capa'si-s-e, V. t., kenteren,

onderste
boven gooijen (van vaten) ; he took his broth till he capsized) , hij dronk, tot eist hij van den stoel viel , z.; -,
kenteren , z.

+Oap'sized, pp. van Capsie, v. t.
£ap'sizing, ppr. van Capsize, v. t,
-Eap'stan , -eap'stern , s., kaapstand,

spil , z.; after -,
main -, dubbele spil, z.; bar of a -, windboom van een
spil, z.; come up the -, opgaan aan 't spil, z.; double -,
dubbel spil , z.; heave the -, met behulp van 't spil winden , z.; jear -, geer -, enkel spil , z.; soon the -, volk aan
't spil plaatsen, 't spil bezetten, z.; partners of the -,
vissingen van 't spil , z. ; pawl the -, 't spil pallen , z.;
fain of a -, pennetje, dat 't uitglijden van den windboom
belet, z.; rig the -, 't spil voor 't winden gereed maken, z.;
saucer of the -, pot in 't spoor van 't spil, waarin 't ondereind van den ijzeren stander draait, z.; socket of the -,
pot, waarin de as van een braadspil draait, z.; spindle of
the -, stander, koning, z.; step of the -, spoor van 't spil, z.,
swift - bars, de lijn huitenom door de windboomen scheren, z.; swifter of the -, lijn om de manschappen aan 't
spil stevig te doen staan , z.; surge the -, 't touw , dat om
't spil ligt, schrikken, z.; the - puychases a pace, 't spil
werkt , 't anker begint los te laten , z.; bring to the -,
't spil klaarmaken om te winden, z.; hang the --, 't spil
inzetten, z.; send a man to the -, iemand naar 't spit zen
om afgestraft te worden, z.; urthaslg the -, 't spil-den,
ligten , z.; wring a -, een spil , door zwaar winden , uit
elkander werken , z.; - top hoop , ijzeren banden om den
kop van 't spil, z.; whelps of a -, klampen van 't spil, z.
£ap'sular,, -eap'sulfíry,; a., hol, open.
•£ap'sulate , cap'sulated , a., ingesloten.
•Cap'sule , sap'sula , s., blaas , blies , klokhuis (botanie) ;
steenera kroes ; dampschaal.
£ap'tain , 11 hoofdman , hoofdofficier ; bevelhebber van een
kompagnie , kapitein ; -, scheepsbevelhebber , kapitein ter
zee ; -, ervaren krijgsman ; - , opperbevelhebber, sir.; ge
opperbevelhebber van een leger, van de militie; -lieu--oeral,
tenant , kapitein-luitenant ; - bashaw , capudan bashaw , admiraal (Turkije) ; - of a ship , schipper , scheepskapitein
(ter koopvaart) ; - qƒ a gun , kommandant van een stuk geschut, z.; - to the admiral, vlaggekapitein, adjudant van
een vlagge - officier, bevelhebber der vloot, z.;- Tom ), belhamel van een hoop gemeen , hoop gemeen.
(Oap'taln , a., hoog ; dapper , sit.
-Captaincy , s., kapiteinsrang , post , commissie ; -, jurisdiktie van een kapitein , bevelhebber (Zuid- Amerika).
£ap'tainry, s, hoofdmanschap (van een distrikt); bevelhebbersehap.

131

krijgsgevangen.

£ap'tive , V. t., gevangen nemen ; onderwerpen , Dr.
- £aptiv'ïty, s., gevangenschap; onderwerping (aan liefde);

slavernij , dienstbaarheid.

Lap 'Cor , s., gevangennemer , wegnemer , kaper , prijsnemer.
-Cap't re , s., buit, prijs , roof ; gevangenneming.
ap't nre , V. t., buit , prijs sunken , rooven ; niet geweld

nemen.

-£ap'tnred, pp., a., zie Capture, v. t.
fapturing , ppr., zie Capture , v. t.
-apne'cio , s., kapucijner , mantel niet Pen kap , huilti
lioed, so.
-Fapuch'ed , a., met een hoed bedekt , w. g.
-Capuchin , s., mantel niet een kap , huik ; duif niet een
kuif.
-capuchin', s., kapucijner.
-tap'-ucine, s., soort van aap (sayoo, iii).
£ap'-ulin , s., mexikaansclie kers.
-Caput , s., raad van zessen (aan de universiteit te Canibridge ) ; - mor'tuurn , droesem , doode klomp.
- Ear , s., wagen , kar
rijtuig , zegewagen ; - Charles's
-

; -r ,

'asai ra , bear , zie Bear (stee rekende).

far , s., scho., slede ; -, wanen (p.) ; -, groef , holte , goot.
- Ear'abine, -ear'bine, s., karabijn.
- Carabineer', s., karabinier.
-Car'a-e , -ear'a -tik , s., portugesche oostindie- vaarder.
-Car'&ceole, s., halve wending te paard, zwenking, wen-

teitrap (bouwkunde).
C ar'a-eole , v. i., halve wending te paard maken , zwenking.
-Ear'a-coling , ppr., zie Caracole , v. i.
ar'a-co1i , s., mengsel van goud, zilver en koper.
Car'age -t, s., maat, kwaliteit.
-Ear r anlel, s., gebrande suiker, in water opgelost en tot
-

't kleuren van geestrijke dranken gebruikt ; bruine kandi}suiket.

-£ar'at , s., karaat ; - t , waarde van iets.
£ar'asan, s., karavaan ; groot digt rijtuig

om wilde beesten rond te rijden; -), groote som gelds; iemand, die voor
een groote som is opgeligt.
-Earav an'sary , -caravan'sera, s., herberg voor karavanen.
£ar'avel, -ear'vel j , s., karveel; -, kustvaartuig voor de
haringvangst (Frankr(jk).
•Ear'away, s., karwei, wilde komijn.
£ar'berry , s., zie Gooseberry, (p.).
-Car'bine , s., zie Carabine.
-£ar'bon, s„ koolstof.
-Carbonaceous , a., koolstofzuur, koolzuur,
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karbonade.

CAR.
, s., op den rooster gebraden snede vleesch'

-Car'bonade, v. t., snijden, hakken, Si'.
£arbonad'ed , pp., gesneden , gehakt (om te roosten).
arbonad'ing , ppr., zie Carbonade.
fiarbonif'erous , a., koolstof, kool voortbrengend.
£ar'bonize, V. t.,
kool , koolstof veranderen.
£ar'bonized, pp. van Carbonize, v. t.
£ar'bonizing , ppr. van Carbonize , v. t.
-€ar'bunele, s., karbonkel, karbonkelsteen; -, pestbuil, puist;

in

-face ), rood gelaat vol puisten.
£ar'bunoled , a., met karbonkels bezet ; met puisten bedekt.
£arbun-e' ular , a., tot een karbonkel behoorende ; een kar
-bonkel
gelijkend ; rood , ontstoken.
£arbunc$la'tlon , s., verbranding der knoppen van vruchten ; uitslag.
£ar' -eajou, s., veelvraat.
£ar' -eanet , s., halssnoer , halsketen.
£ar'-casa , s., lijk , aas, geraamte ; -, geraamte van een
schip , gebouw ; -, vuurkogel.
£ar'celagge 1 , s., gevangenisfooijen.

CAR.
take - for anything , zich om iets bekommeren , voor - iets
zorg dragen ; have a - ! pas op 1 cast away -, zorg verbannen , zich vrolijk maken.
-Care, V. i., zorgen, bezorgd zijn, zich verontrusten; they
don't - a pin, zij geven er geen zier om; what - I for
it ? wat geef ik er om ? I don't -, ik ben onverschillig.
£are'--cake , s., pannekoek, (p.).
£are'--Brazed, a., door zorg verteerd.
£are'-defying, a., zorg trotserend.

-€are'-tuned, a., treurig, Sm.
£are'-wounded, a., door zorg getroffen.
-Care' -erin, adv., vrolijk, (p.).
€ar'e et t , s., toovermiddel , zie Cliaract.
-Careen', v. t., V. i., op zijde halen (van een

schip), krengen, kalfaten, z.; naar een kant hellen van een. schip onder 't zeilen , z.; lay on a -, een schip kielen, z.; thorough -, geheel kielen, overhalen tot kiel uit.

-Careened', pp. van Careen , v. t., v. i.
-Careen'ing, ppr. van Careen, v. t., v.

i.; - block, helling blok, z.; - geers , naaijing van de loefbalken , z.; - place,
careenage , kielbaan , z.
- €areen'ing, s., 't op zijde halen, enz., z.
-Career', s., loopbaan, renbaan, wedloop, loop, wedren.
-Lar'ceI-lamp, s., kartellamp.
£areer', V. i., hard loopen, rennen.
- Ear'cer , s., vertrekpunt.
Lareer'ing, ppr. van Career.
£ar'ceral, a., tot een gevangenis behoorende.
Eare'ful , a , bezorgd, zorgvol, zorgvuldig, behoedzaam,
-€arcino'ina, s., kanker, kankergezwel.
opmerkzaam, bekommerd, met zorg.
£arcino'matous , a., kankerachtig.
-£ard, s., kaart, speelkaart; adreskaart; - of cornpass, kom- £are'fully, ede., zie Careful, a.
pas roos, z.; trump-, troefkaart; pack of cards, een spel E are'rulness, s., zorgvuldigheid , zorg , behoedzaamheid,
opmerkzaamheid, bekommering , voorzigtigheid.
kaarten ; sea -, sea map , zeekaart.
tare'less, a., zorgeloos, nalatig, onbekommerd , onachtEar--Brow, s., kraai, die op krengen aast, (p.).
zaam.
-Card , v. i., kaart spelen ; spelen.
€are'lessly, ado., zie Careless, a.
-Card , s., kaard (wol).
€are'lessncss , s., zorgeloosheid, nalatigheid, onbekom.
Lard, v. t., kaarden, wol kammen.
merdheid, onachtzaamheid.
-Card , a., gekromd.
- Ea'rency t, s., gebrek, behoefte.
-Card'-assembly, s., speelkransje, speelgezelschap..
ar `entane , s., pauselijke absolutie.
- Card'-maker , s., kaartmaker.
-caress', V. t., liefkozen, vleijen, streelen.
-Card'-table, s., speeltafel.
*cress', s., liefkozing, vleijing, streeling.
£ard'amine , s., koekoeksbloem.
£ard'amon , s., soort van plant, kardamon (een amonium -Caressed', pp. van Caress, V. t.
-€aress'ing, ppr. van Caress, v. t.
soort).
£aress'ingly, ede., liefkozenderwijs.
£ard'ed , pp., zie Card, v. t.
-Caret, s., uitlatingsteeken (o).
£ard'er, s., wolkammer, kaarder; kaartspeler.
£ar'diac, eardi'aeal, a., tot 't hart behoorende; -, hart- £are'vare, s., wagen, (p.).
€ar'fax, s., kruisweg.
versterkend.
Far'gason, s., zie Cargo.
flar'dia-e , s., hartversterking; hartversterkend middel.
£ar'go , s., scheepslading, scheepsvracht', lading.
€ar'dlace, s., kostbare edelgesteente.
£ardial'gia, -ear'dlalgy, s., hartpijn, heete zode, zuur L£ar 'goose , s., soort van watervogel.
-€ar -hand , s., linkerhand, (p.).
(in de maag).
£a'riated , a., zie Carious.
- £ar'dinal , s., hoofdzakelijk, voornaamst; hoofd (in zamenstelling) ; bijv. -- virtues , hoofddeugden ; - numbers, £ar'iboo, s., soort van hert.
hoofdcijfers ; - points , de vier punten van 't kompas; £ar'iea, s., soort van planten, waartoe de meloenboom ,
behoort ; -) , vijgeboom.
- winds , vier hoofdwinden.
-Ear'i-c atarre, s., karrikatuur, spotprent.
£ar'dinal, s., kardinaal; -, kardinaal (kleedingstuk).
£ar'i-eature, V. t., overdreven voorstellen, bespottelijk af- Ear'dinal-flower , s., kardinaalsbloem (lobelia cardinalis),
(N. Amerika).
beelden.
-€ar'i-eatured , pp. van Caricature, V. t.
£ar'dinalate, -ear'dinalship, s., kardinaalschap.
£ar'i-eat-raring, ppr. van Caricature, v. t.
-Ear'dinalize :j:, V. t., tot kardinaal benoemen.
Larding, ppr., a., zie Card, v. i., v. t.; -1-, 't kaartspelen. £ar'i-cat-wrist , s., teekenaar van spotprenten.
£ard'ing-machine, s., kaardmachine, wolkaardmachine. -Ear'i-eog'raphy, s., dninhelmbeschrijving.
€ar'i-eous, a., vijgachtig.
£ardiol'ogy, s., hartleer.
Ca'rie-s. , s., beeneter , beenbederf.
-Cardl'tis , s., hartontsteking.
£ar'illon, s., klokje; eenvoudige aria.
£ardoon', s., wilde artisjok (soort van cynara).
£ar'duus benedi et'us, s., blessed thistle, zie onderBlessed. £ar'inate, -ear'inated, a., kielvormig (botanie).
-Care, s., zorg, moeite, acht, voorzigtigheid; have a -, £ar'iue , s., bodem van een schip.
acht geven, op de hoede zijn, oppassen, zorg dragen; -£ar'iole, s., rijtuigje, overdekte wagen, soort van kaler.
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+ arioe'ity, s., zie Caries, s.
-*ia'rious, a., ingevreten, bedorven,
Lark j, s., zorg, knagende zorg, angst, ellende, sr.
Lark j- , v. i., zie Care, V. i., (p.)
Lark, s., scho., zorg.
't)ark'ing t, ppr. van Cark t, v. i.
-Earl 4 , s., zie Churl; -, soort van hersluip.
-Earl -I- , v. i., als een lomperd handelen.

£art'-cat, s., kater, (p.).
Ear'line , -car'oline , s., zilveren munt (Napels); - , stevige oude vrouw, (p.).
- Ear'line, -car'ling, s., sluitklos tusschen de balken, klamaai , z.; mast -, klamaai op zij van de vissingen der
vlasten, z.; small -, klam raijen, karveelhouten, z ; - under the beams, paard onder de balken, z.; - knees, soort
van kniën, die tot stut van 't dek dienen, z.,
- 1Jwr'ltne-thistle , s., everwortel (botanie).
Ca,rl'ish , -earl'ishness , zie Churlish.
, Car'lo pk , s., koolzaad.
-Car'lot t , s., landman.
Ear'i nan , s., karreman , voerman.
-Car'melin , car'melite , a., tot de karnieliter orde behoorende.
Carmelite, s., karmeliet; -, soort van peer; - water,
meliswater.
£armin'ative, a., windverdrijvend, verwarmend, winden

brekend.
Carminative, s., windverdrijvend geneesmiddel.

Car';nine, s., karmijnroode verfsoort, l,lanketsel.
Carna'dinr , s., v l.eeschkleur , inkarnaat.
f.ar'noge , s., j vleesch , lloopen vleeseb (als in een vleesclllial) ; slagting , bloedbad ; -, wildregt der jagthonden (ja

-gerstm).

£ar'nal , a., vleeschlijk ; zinlijk ; - 1 , naar den vleesclie
-, aan zinlijk genot overgegeven , sa.; - knowledge , sekte
-gemnschap.
£ar'nal•mind'ed, a., wereldsgezind, sins.
-£ar'nal•mind'edness, s., zinlijkheid , wellustigheid.
- £ar'nali-*.m, s., toegeving aan zinlijkheid.

Car'nalist, s., zinlijk niensch.
-Car'nalite, S., wereldsch gezind mellsch.
Carnal ity, s., zinlijkheid.
- £ar'nalïze , V. t., V. i., zinlijk maken, zinlijk worden, sc.
°Ear'nali y , adv., zie Carnal, a.
-Carna'tion , s., vleeschkleur , inkarnaat ; -, vleeschkleurige angelier (soort van dianthus).
- farna'tioned , a., vleeschkleurig gemaakt.
-Earnel'lan , s., kornalijnsteen.
-Car'nel.work , s., 't aansluiten van kniestukken
, balken
en planken (scheepsbouw).
-£ar'neous , a., vleesachtig.
-Car'ney, s., gezwel (in den bek van een
-lh arnifI .e a'tloii , s., vleesclrwording.
€ar 'niry , v. i.. tot vleesch worden.
€wr'nival , s., vleeschtijd, slemptijd, vastenavondvermakelijkheden.
-€arniv'ora , s., use., vleesclretende dieren.
-£arnivorac'ity , s., vleescheetlust.
-

£arniv'orous , a., vleeschetend , vlcesehvretend , vleesch-

verslindend.
-

Earnos'ity

, s., wild vleeseb, s.

£ar'nous, earnose', a. , zie Car uteous, a.

f:ar'ob, s., St. Jansbrood.
Laroche', s., plezierrijtuig.
-t aroch `ed , a., in een rijtuig geplaatst.

-Car'ol , s,, feestzang, vreugdezang , zang.
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£ar'ol , V. i., v. t., zingen ; kwinkeleren, neuriën, vreugde
-liedrn
zingen, sx.; -, loven, M.
+ar'oling, s., feestzang, lofzang.
£arolit'i-e , a., met takken versierd.
£ar'omel , s., karomel, lucht, die gebrande suiker geeft.
-Carot'ides, s., me., de twee halsslagaderen.
-f aro u*'al , s., feest , banket , JOHN.; -, drinkpartij , zuip
-partij
(Amerika) ; -, steekspel , 't ringsteken.
-£arou*e', V. i., V. t. , sterk

drinken, zuipen;

-,

luidruch-

tig zijn als dronkaards (Amerika); -; , buitensporig drinken , brassen , Sn.
£arou..e', s., drinkpartij; ferme teug; luidruchtige drinkpartij.
£arou-s-'er, s., zuiper, drinkebro@r, nachtbraker_, sjouwer.
€arou-wing, ppr. van Carouse, v. i., v. t.
-Earous'ingly, adt., zuipenderwijs.
€arp, v. i., vitten, haarkloven, nauggeziften, smalen, spotten; -r , v. t., lasteren, beschimpen.
Carp, s., karper.
, Car'pal , a., tot de vuist behoorende.
-C ar'pel , -earpel'lum , s.,
-

zaadvlies (botanie).

Ear'pellary , a., zaadvliezen bevattend.
Carpenter- s.,

timmerman; master -, timmermansbaas - ,

z., - store, timmermansgereedschap, z.; -store room, bergplaats der behoeften van den timmerman , z.; ship-, scheepstimnlerinan, scheepmaker, z.
•Ear'pentry, s. , timmermansambacht, 't timmeren.
£arp 'er , s., vitter, spotter , hedliller, berisper.
£ar'pet , s., tapijt , vloerkleed ; -, vlakke grond , sn.; the
business is on the - , de zaak is op 't tapijt ; - kutiglit, sa

way , weg als een vloer ; turkey -, turkseh-letjonkr;
vloertapijtje.
£ar'pet , v. t., met een tapijt beleggen, BA.
+'ar'pet-strip , s., hoogte onder een deur, om haar boven
't tapijt te Houden.
£ar'pet.walk , s., zacht, effen pad.
Carpeted , pin., zie Carpet , v. t.
-Lar'peting, ppr., zie Carpet, v. t.
££ar'peting , s., tapijtgoed.
Larp'ing , ppr.., a., zie Carp , v. i.
Carping , s., 't vitten , 't spotten.
- £arp'ingly , adv., spottenderwijs.
- £ssrp'ineal-s- , s., soort van ruw laken.
Car'polite, s., versteening (van vruchten, zaden).
- Earpol'ogist , s., beschrijver van vruchten.
£arpol'ogy, s., steenbeschrijving.
-£ar'pus 9, s.,

pols, gewricht.

£ arr'a-e , zie Carac.
£F.ar'rat , zie Carat.
f ar'raway , s., soort van plant (carsm carisi,) (NB. Zij
wordt als geneesmiddel tegen winden gebruikt.) ; -, soort
van appel.
£ar'rel , quar'rel , s., bijzondere snort van pijl.
€ar'riable t, s., draagbaar.
-Carriage ,. s., voertuig, rijtuig , wagen ; vervoer , transport ; vracht; houding, gedrag , via.; draagloon , vrachtloon ;
- , maten, gebruiken , beheer , bestuur , sii.; -t, overwinning ;
beast of -, lastdier; ship of -, vrachtschip ; - of ordnance
affuit, rolpaard ; - of a coach , onderstel van een koets
- o f an army , bagage van een leger ; axle tree of it -, as
van een rolpaard , bed bolt of a -, hout, waarop 't stol:
rust , z.; breeching bolt of a -, broekirigriirgsbout , z.; ((i jS
sg,itare -, clamp of a -, flap, tappedekplaat, z.; eye balt of
a -, oogbout op zij in de zijwangen , z.; hiudle ax bolt of
a -, bont, die de achteras niet dc zijwangen velrfbindt, z.,
j oist bolt of' a -, hekbout, , z; - slides, - cheeks, z(jwan-

1^
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gen , z.; sole of a -, bottom of a -, zool , z.; transom of
a -; voorkalf ; transom bolt of a -, bout, the 't voorkalf
met de zijwangen vereenigt , z.; trucks of a -, rollen , wielen, z.
€ ar'riage-horse , s., vrachtpaard.
Ear'riage•maker, s., wagenmaker.
£ar'rlboe , s., zie Cariboo.
£ar'rl ek.bend , s., weversknoop , z.
£ar'ri-k•bitts , s., me., stijlen van 't braadspit, z.
-Car'rled , pp. van Carry , v. t.
£ar 'rier , S., overbrenger , voerman , bode , drager ; bevrachter; postduif ; kondschapper ; spion ; send a thing by Toni
Long the - t , iets met een kreupelen bode zenden , lang
naar iets doen wachten.

't uitslaan en vijf in 't terugslaan gegooid; - all before
one t , zich van al wat voorkomt meester maken , alles ten
onder brengen, afmaaijen.
€ar'ry , V. i., 't hoofd regt op houden (als een paard) ; drijven , voortstuwen.
-flurry f , s., beweging der wolken (In Schotland nog gebruiklijk).
-Car'ry.all , s., zie Garble.
-Ear'ry.tale , s., nieuwsverteller , verhaler , babbelaar.
£ar'ry -witchet) , s., woordspeling, raadsel , geestige inval.
-far'rying, ppr. van Carry, V. t., V. i.
ar'rying , s., 't dragen , 't overbrengen ; 't vervoeren; enz.;
- trade , water vervoer , vervoer te water ; - wind , 't neus
optrekken (paardekoopersterm).
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£ar'rier•pig'eon , s., postduif.
£ar'rion , s., kreng , aas; -, karonje , feeks , slechte vrouw,

laag, vruchtbaar land, dat aan c?e rivier ligt.
wagen , kar , rijtuig , voertuig ; set the - bef ore
the horses t , verkeerde dingen doen ; 't paard achter den

£arse, s.,

£art , s.,

aal.; - hunter ) , lijkbezorger.
£ar'rion , s., tot krengen behoorende ; van aas levende.
wagen spannen ; covered -, huif kar ; dung - , mestkar.
-€arronade, s., scho., karonade.
£art , v. i., v. t., een kar gebruiker. , karren ; op een kar
-Carroon ', s., belasting voor 't privelege om met een kar vervoeren ; op een kar openlijk ten tooit stellen.
te mogen rijden; -, soort van kers.
£art'.tote , s., hout , waarop een pachter rent heeft om
-aar'rot , s., gele wortel , peen.
wagens en ander gereedschap voor deli landbouw te her€ar'rots ) , s., rood

haar.

€ar'roty, s., geelkleurig ; § roodharig.
£ar'rotty•pated) , a., roodharig .
-iar'ry , V. t., dragen , vervoeren , brengen ; leiden , rijden ,
varen , verwijderen , overbrengen ; bewerkstelligen ; ver
erlangen , behalen , bereiken , voortbrengen ; hou--wervn,
den , inhouden, bevatten ; verraden , aan den dag brengen; toonen ; voeren ; ondersteunen ; - one's self, zich gedragen ; -, nemen ; bij v. - the out works of a place , de
buitenwerken van een plaats nemen ; - coals, beleedigingen verdragen ; - coals to New Castle t , ^ ( kolen naar New
Castle brengen; § den moriaan wasschen , monnikenwerk
verrigten ; - along , wegdragen , wegvoeren ; - away , weg
wegvoeren, verwerven , verleiden ; verliezen ; - away-dragen,
the bell §, den prijs behalen ; - back, terug brengen; - false,
niet regt staan, op een verkeerden grond rusten ; - forth,
vertoonen , opperen ; aan den dag leggen , vooruitbrengen,
aanvoeren; - forward , overbrengen ; - in , - into , inbrengen, inlaten, indragen ; - into effect , -- into execution,
bewerkstelligen, ton uitvoer brengen ; - it , de overhand
behouden , bekomen ; - it cunningly , niet list verwerven;
- it fair, zich vriendelijk toonen, in acht nemen, acht
slaan op ; - it high , hoog opgeven van ; - low , 't hoofd
laten hangen; - off, wegdragen, wegbrengen, wegvoeren,
weghalen , verdrijven , ledigen ; - on , aanvoeren , aanbrengen , voortzetten , bevorderen ; - one's self well , zijn wereld kennen ; - out , voordragen , uiten , doorzetten ; ontstellen , verbazen ; - over , overbrengen , overvoeren ; - a
cause , een proces winnen; - the day , de overwinning behalen ; - through , er door brengen ; tot stand brengen; - to
and from, heen en weér brengen ; - to account , in rekening brengen ; - well , 't hoofd hoog dragen ; that ships carries a good sail , dat schip heeft de zeilen behoorlijk hij,
z.; - a worp out, een tros uitbrengen, z.; - away a mast,
een mast over boord zeilen, verliezen, z.; - a lee helm,
met 't roer aan lij koers zetten , zeilen , z.; that ship carrus a large burthen , dat schip kan veel laden , z.; - little sail , weinig zeil voeren , bijzetten , z.; - the enemy,
den vijand slaan, z.; - tier canon well , een goede batterij voeren, z.; - a weatherly helm, loefgierig zijn (van
sehepen), z.; he carries it like a philosopher t, hij stelt zich
aan als een wijsgeer ; - it cunningly with one , listig iets
met iemand aanleggen , list gebruiken tegenover iemand ;
I carried four pins , and tikpeil fire , ik liet, vier kegels, in

stellen en

te verbeteren,

r.

-fiart'.grease , s., wagensmeer.
Cart'-horse , s., wagenpaard, vrachtpaard.
£art'•hause , s., wagenschuur .
-Eart. 'jade , s., knol, afgereden, afgejakkerd paard.
-Cart'.load , s., wagenvracht, karvracht, kar vol.
£art'•rope , s., wagentouw , touw om hooi , enz. op een
wagen vast te binden.
£art'.rut , s., wa genspoor .
-£art'.tilt , s., karrekleed.
£art'.tire , s., ijzeren banden voor de raderen.
£art'.way , s., rijweg.
£art'.wheel , s., wagenwiel , karwiel.
-£art'.whlp , s., zweep om vee in een wagen te drijven.

£art'.wright, s. , wagenmaker .

£art'age , s., wagenvervoer , vrachtloon.
£ar'taker , s., veldtuigmeester.
£ar'taret , s., but,

stulp.

£arte.blanche', s., opene kaart, onbepaalde volmagt.
€art'ed , pp., op een wagen ten toon gesteld.
£artel', ear'tel , uitdaging ; verdrag tot uitwisseling van
gevangenen; -t, uitdagingsbrief ; -, cartel , parlementair
vaartuig.
£ar'tel t , V. t., uitdagen , B. J.
£art'er, s., karreman, voerman.
-Eart'es , s., mv., scho., kaarten.
£ar 'thamine , s., roode kleurstof. (NB. Zij wordt veregen van de bloemen der saffloers of carthamus.)
£ar'thamus , s., wilde saffraan, zie Safflower.
£artisu's-Ian , s., karthuizer.
£arthu'-elan , a., tot de karthuizer orde behoorende.
-Car tilage , s., kraakbeen.
£artilag'inous , a. , kraakbeenig .
£art'ing, ppr. van Cart, v. t., V. i.

- Cart'ing , s., 't vervoeren.
£artog'rapher , s., kaartenvervaardiger.
£artograph 'i cal , a., tot de wetenschap der vervaardiging

van kaarten gehoorende.

-4dartograph'i Bally , adn., zie Cartographical , a.
£artog'raphy , .s., de kunst om kaarten te vervaardigen.
£artoon', s., karton , patroon, voorteekening , model , schets.
-Eartoueh', rar'tridge•boa , s., pa troontasch , kardoes

koker.

,y sirup ucb'. :'. , scIii'oothu , !eardocS . pa{r s i .
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Case'-sh.Bt , s., zie onder Case.
chest, , kam locs - . f' ase'-worm • s., stroownrni.

kist, former, kardoesklopper; load with your -, kardoes Case'-worm, s., zie Caddis, (p.).
in 't stuk ; parchment -, kardoes van perkament , papiereis €' ase'man , s., letterzetter.
kardoes ; packs for fatlinu -, kardoesrakken r ound zf -, '. 4'ase'rnate, s., kazemat; put (vestingbouw).
Pk van achttien patronen ; load with -, kzidocs vullen ; * ase'inated, a., van een kazemat voorzien.
, Casement , s., schuifraam; Vleugelwerk ; ijzerwerk vim
- twine , kardoesgareri.

; een venster.
£ar'tridge •paper , s., kardoespapier.
#casc'inented, a., van schuiframen voorzien.
-£ar 'tulary , s., oorkondenboek, archief.
Ca'seous , a., kaasachtig.
-£ar'u^age , s., ploeggeld.
-E;a'*ern , s., kazerne , barak.
-Ear' acate , s., morgen lands.
•£ar'un-ele, s., klierachtig, sponsachtig vleeschdecl ; uit- -Cash, s., geld; -1f , kontant, gereed geld, kas.
was op den kop van zekere vogels (als : van de kalkoenen , 1 Lash ) , •ratean , s., scha., haas.
-Cash t, v. I., ontslaan, afdanken, afzetten.
kippen, enz.).
Lash-account , s., kasrekening.
-£arum c 'ular , a., in den vorm van een caruncle.
carunele.
-dash'- book , s. kassaboek.
niet
een
a.
,
•£arun-e'ulated ,
voor -, opsnijden ;beeldhouwer -Cash'-keeper , s., kashouder , kassier.
Larve , V. i., V. t., ch
lees
zijn; figuren snijden; opsnijden, voorsnijden; beeldhouwen, Lashed, pp., gewisseld (voor geld).
graveren, kerven, snijden; verdeelen; -, snijden , houwen, Lash'ew , s., akajouboom (West Indié).
SOT. ; - out, uitsnijden, ontwerpen; -, out one's own satis- -Eash 'ew-nut, s., noot van den akajouboom.
faction i- , zijn eigen genoegen bewerken ; - out one's own •£ashler', s., kashouder , kassier.
-Cashier', V. t., afdanken, ontslaan, afzetten.
fortune t, zijn eigen geluk bevorderen.
Eashter'ed, pp., zie Cashier, V. t.
Carve i , s., morgen lands.
£ashier 'er, s., afdanker, afzetter, ontslag gever.
-Carved, pp., a. van Carve, V. i., V. t.
-Ear'vel , s., scheepje, zie Caravel ; - works , glad werk , -Lashier'ing , ppr. van Cashier, v. t.
deel van een schip, dat met beeldwerk of snijwerk is Lasti 'ing , ppr. van Cash, v. t.
-€ash'mere , s., kasimir.
versierd , z.
£arv'er , s., voorsnijder , opsnijder ; beeldhouwer , steen - -C ash'oo , s., sap , gom van een boom (Oost Indië'
snijder, graveur; voorsnijder, voorsnijmes (soort van mes) ; fas'iers, s., sar., breede, wijde mouwen, (p.).
we must not pretend to be our own -1 , wij moeten niet -€as'ing , ppr. van Case, v. t.
-E ask i- , V. I., in een vat , ton doen ; -, op fust doen.
denken , dat wij meester van ons eigen geluk zijn.
-Cask, s., vat; watervat, legger, z.; - hoop, band, hoepel om
-Earv 'ing , ppr., zie Carve, v. t., v. i.
een vat, z. scuttled -, waterstander, z.; buoy-, tonueboei, z.;
•£arv'ing , s., 't voorsnijden; 't beeldhouwen, enz.
dry-, vat voor drooge waren, z.; -sling, schinkel met ha•£ar'vist , s., afgeriste valk.
ken , ons een vat aan te slaan , z.: since out the -, 't at
•£arya'te-* , -earyat'ide* , s., ow., vrouwenbeelden niet
met water vullen om te zien of het lek is , z.; cline a -,
tabbaarden (bouwkunde).
g een vat aanslaan om te hijschen, z.; whip upon a -, een
-£asar e'a , s., soort van wilde gans.
vat met een talie overhijschen.
-Sas'-eabei . -eas'-eabte, s., druif van een kanon.
-Cask'et, s., juweeldoosje; -, touwtje, dat aan roeistrop -Cascade', s., waterval.
pen wordt vastgemaakt, z.; -, stengel, (p.)
-Easeade') , v. t., braken.
Lase , s., overtrek, scheede, doos , koker , huisje , buiten - -Casket , v. t., in een kistje doen. su.
ste, dek, vel; -, geval, ding, omstandigheid, regtszaak; -£asque, -cask, s., helmstuk, stormhoed.
toestand, naamval; -, ongemeubelcerd huis, n. g.; -, ge - •€asque-shaped, a., helmvormig.
beurtenis ; put the -, een gebeurtenis onderstellen ; mould -Cass i- , v. t., verbreken , vernietigen , te niet doen.
for -, schrootbus; -shot, schroot; - of a mast, mastko- -£ass'ada, -cass'ado, s., tropische plant (jatropha , janipha
nanihot) (NB. Deze plant kan op tweeërlei wijs bereid worker, z.; rudder -, koker, waardoor de stuurreepen loopera, z.;
watch-, horlogiekas; hat-, hoedenkast , hoededoos; comb-, den en levert dan cassava of tapioca)
kamhuisje; letter-, brieventasch; letterkast (zetterij) ; -, -£as'sate i- , V. t., ontruimen , vernietigen, leèg maken.
sloof, overtrek ; a rabbit in his -, ongevild konijn ; -knife , -fassa'tion , s., 't vernietigen.
keukenmes, broodmes ; -, mothuis, kabanes (waar velerlei Lassava , s., meel; --, brood van den maniokwortel,
gemeen en slecht volk kont); it is all n -, liet is alles - ', ns'saware , zie Cassowary.
-Eas'sc-paper, s., kaspapier (de slechte v ellen in een riem
'tzelfde; - of bottles, keldertje.
papier).
Lase , V. t., V. i., in een scheede doen ; steken , in een doos
verbergen, overtrekken; -(, 't geval stellen , een zaak on- Las 'sla , s., kassia.
derstellen; -, afstroopen, aftrekken (van een dek, deken, £as'sia bud*, s., use., de niet ontlokene bloemen van een,
soort kaneel.
sloop, vel, enz.) , su., n. g.
Lase), s., huis, dat in kwade reuk staat; woonhuis, pak- -Cas'si -dong, s., katoenkruid (soort van ynaphalium).
huis; it is all bob, now let's dub the gig of the -), er is j £as'siniere, s., kazimier.
;een onraad, laat ons nu de huisdeur openbreken, d±.t.; ( Lassine', s., kassine; paraguaythee; steekpalm, hulst (('az olina) , (botanie).
tout that -) , neemt dat huis op.
-€assi nette', s., soort can wollen en zijden stof.
Cuse'-harden , v. t., harden, hard maken is an ijzer)
(assi 'nokaartspel.
, s., soort van
iemand in goddeloosheid stijven, doen verharderi.
-Gassio berry , s., vracht van de planten, die tot 't rasfase' -hardened , pp. van Case-harden , r. t.
Flore eslaclit behooren ; -, de vrucht van de viburnum
Case'-hardening , ppr. vast Case-harden , v. t.
•Case'-hardening, s., 't harden, verharden(von ijzer').

:`sa e'-kntrc, s.,tafelmes z

lavigafu n.

! t 'xas,is pe` ia . P., í. ,,esteriite in den noordelijken hemispheer.
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fassite'ria , s., soort van kristal.
-Eas'sius (purple of), s., purper van Kassius.
asso ek t , 3., overrok, - sx.; -, priesterlijke overrok, toga.
- Caa'so-eked , a., met een overrok gekleed.

+ast , s., tweede zwerm bijen zit een korf ; paar, B. SL.
-£aast' -brass , s., gegoten koper.
Cast' -iron , s., gegoten ijzer.
Eas'tanet, s., klaphontje, duimkleppertje.
-€ast'away , s., zie onder Cast, s.
€ast'away, ca., verworpen, nutteloos.

-Eassonade', s., or geraiiineerde suiker.
£as'sowary , s., kasuaris.
-Eassumu'nar-, s., aromatische wortel '(soort van gember).
£ass'-weed , 3., herderstasch (botanie).
Cast • v. t., v. i., pret. pp. -east , werpen , wegwerpen , verwerpen, afwerpen, verstooten , opwerpen ; _ afgeven ; afleggen , afstooten , storten ; schuiven , rigten neêrwerpen , overtreffen; doen overslaan; afdanken, afzetten, veroordeelen;
een miskraam hebben, ontijdig bevallen; verharen, vervell en , ruij en ; schetsen , teekenen , ontwerpen , afgieten ; berekenen , bedenken , bezinnen ; overwegen , in acht nemen;
rollen verdeelen; verspreiden; krom trekken; zaaijen; drijven ; laten vallen; op den grond werpen; veroordeelen ; oor
overweging nemen ; - § , vormen, meddeelen ; be --deln,i
with cost , met kosten gepaard gaan ; - about, rondwerpen,
strooijeu ; overleggen ; - against, tegenwerpen , verwijten;
- an account , een rekening opmaken; - aside, ter zijde
werpen , verwerpen ; - away , schipbreuk lijden ; - away,
verloren gaan , verbannen ; - beams, stralen werpen ; - by,
verwerpen , af keuren ; - down , nederslaan , nederwerpen ,
ontmoedigen ; - forth , uitwerpen , afgeven , van zich geven , verbreiden ; - off,, afwerpen , afleggen , laten varen,
- los laten , afdanken , afwijzen , verlaten ; de
touwen los maken ; -, one's self upon one , zich tot iemand wenden ; - one's
nativity , iemaiids horoskoop trekken , - out , uitwerpen,
verstooten ; - up , berekenen , zamenrekenen , optellen , opmaken ; braken , opgeven ; - upon , schuiven op , werpen op;
berekenen , schatten ; - of, honden los laten (jagersterm) ;
- on, verwijzen naar; - young, miskraam hebben; - in the
teeth ,berispen , beschuldigen ; - off copy , opnemen hoeveel
bladzijden uit een handschrift kunnen worden gezet door
-een deel te zetten ; -,, afvallen, afhouden, z.; - anchor,
't anker laten valden, werpen , z.; - an anchor by the stern,
een anker achteruit laten vallen, z.; that ship is - upon
the lavtd, dat schip is op de kust , 't strand geworpen, z.;
- getting a ship underway , afhouden bij 't onderzeil gaan,
z.; - loose the guns, de stukken los maken, z.; - to starboard, aan stuurboord afhouden, z.; - to larboard , aan
bakboord afhouden , z.; - upon the lee tide , met den stroom
aan lij afdrijven, z.; the wrong way , aan de verkeerde zij
af houden , z.; - the right way , aan de goede zijde af hou den , z.; - off, vieren , z.; - out an anchor, een anker uitbrengen, z.; - one's self before one's feet, zich voor iemands
voeten werpen; - in a mould, in een vorm gieten; - in
one's mind, - with one's self, bij zich zelf overwegen, overleggen; - one's adversary at the bar, een proces winnen;
- a block in one's way f , iemand een blok in den weg werpen,
iemand dwarsboomen ; - down headlong, van boven neérwerpen; - in one's dish, in one's teeth i-, iemand iets verwijten , iemand iets onder den neus wrijven ; - much scorn
upon a thing , met verachting van iets spreken.
East out, V. i., scho., zich vertoornen.
Last up to, V. t., echo., iemand iets verwijten.
Last , s., worp, gooi , gieting ; schijn , blik ; gestalte , slag;
stempel , vorm , gietsel , afgietsel , -soort ; kaste ; hard -,
snelle peiling , z.; - knees , knieën boven de poorten , z.; - of
the lead , werp van 't dieplood , z.; he has a - in his eye,
hij heeft een scheel oog, hij ziet loensch; - of a small
roman letter, kleine romein letter ; they are men of your -,
zij zijn menschen van uw karakter ; -, pleistervorm ; -, toevallige gelegenheid, mebvalletje; kans, Sc., (p.) ; streek;
- away , verworpeling , uitgestootene.

-E1 aste , s., kaste.
€ast'ed , pp. van Cast, v. t., v. i.
Eas'tellan , s., kastelein , gouverneur (van een kasteel).
€as'tellany , s., burgtvoogdij , slotvoogdij:
-€as'tellated, a., in een gebouw gesloten, met torentjes

en transen omgeven.

€astella'tion, s., 't versterken van een gebouw.

-tasten ,

V. t.,

zie onder Cast; - off, (p.).

Easter , s., werper , ontwerper , rekenaar , horoskooptrekker ; -j , rok , kalvende koe.
Cast'er*, s., mv., olie en azijnstel.
+3as'tigate, v. t., kastijden, tuchtigen, straffen.
-Eas'tigated , pp. van Castigate , V. t.
+3as'tlgating , ppr. van Castigate, v. t.
€East'en , pret. van Cast, scho., zie Cast, v. t.
,Castiga'tion, s., geeseling, kastijding, bestraffing, tuchtiging ; -§ , scherpe vermaning.

£as'tigator , s., kastijder.
-€as'tigatory , a., kastijdend.
-€as'tigatory t , s., duikersstoel.
-€as'tile-soap , s., zeep van olie en soda.
£ast'Ing, ppr. van Cast , V. t., v. i.; - vote , - voice , winnende stem ; - net , werpnet.
£ast'ing, s., 't werpen, 't gieten.
•£as'tle , s., kasteel , fort, slot, toren; kasteel (schaakspel) ;
fore -, bak, z.; - in the air, hersenschimmig plan; build
castles in the air t , kasteelen in de lucht bouwen ; -,
soort van helm.
-Cas'tle, V. t., den koning door een kasteel dekken (schaakspel).
£as'tle-builder, s., plannenmaker.
Eas'tle-building , s., 't maken van hersenschimmige

plannen.
-Eas'tle--erowned , a., met een kasteel gekroond.
€ast'le.guard , s., kasteelwachter.
€as'tle-ward , s., belasting voor 't onderhoud van de
kasteelwacht en slotvoogd.
-Eas'tled, a., van kasteelen voorzien, nx.
+as'tiery , s., burgtvoogdij.
'€as'tlet, s., kasteeltje.
'€ast'ling , s., miskraam.

-Eas^'tor, s., bever; -, - hat, kastoren hoed; - beans, purgeerpillen ; - cant, kastoren hoed ; - nut , purgeernoot;
- oil , ricinusolie ; - and Pollux , luchtverschijnsel als een
vurige bol.
*asto'reum , s., bevergeil.
€as'torine, s., kastorine.
-£as'tor y + , s., olie, die van 't bevergeil wordt gemaakt.
-Castrameta'tion , s., 't afsteken van een legerplaats (bij
de ouden).
-Eas'trate, V. t., ontmannen, lubben; kastrigeren; zuiveren
van onduidelijke plaatsen (in handschriften) ; (een boek)

verminken.

£as'trated, pp., a., zie Castrate, v. t.
£as'trating, ppr., zie Castrated, v. t.
-Eastra'tlon, s., snijding, 't lubben, 't ontmannen; 't verminken; 't zuiveren.
Castra'to , s., iemand, dien men , om er een goeden ranger van te maken , ontmand heeft.
-Cas'trel , kes'trel , s., kleine bastaardvalk.
Eastren'sian • a., tot een lener behoorende.
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Cest'steel , a., gegoten staal.
Catacous'ti es , s., 't deel van de gcl ►oorwetenscháp, dat
£a s'-ual , a., toevallig, onzeker , onitepaald
handelt over de teruggekaatste klank.
Ca-s`'-wally, adv., zie Casual, a.
Catadiop'tri e , -catadiop'tri(al , a., licht weerkaatsend:
£a*' -ualness, s., toevalligheid.
#)at'adupe , .s., waterval.
^ f%tafal' Fo , s., katafalk.
-t,' a-s-'ualty , s., toeval , toevallige gebeurtenis ;
returns of -. opgave van militairen, die gestorven, gede- -£at'agraph, s., schildering van ter zijde, halfgezigt; eerserteerd of ontslagen zijn; -, vleeseb van een ziek beest,
ste schets van een schilderij.
dat gestorven is, (p.).
Catalep'sis , catalepsy • s., soort van beroerte.
Cas'ut>le , s., kazuifel ; misgewaad , rok zonder mouwen. -£atalep'ti e , n., tot de catalepsy behoorende.
£a$'ulst, s., gewetensbcoordeelaar ; godgeizerde , the ge- i'at'alo ;ize i- , 2'. t., op een lijst schrijven.
wetensbezwaren oplost.
Catalogue , .s., lijst (van. hoeken , namen , goederen).
£a-s- 'eist, V. i., gewetensbeoordeelaar zijn.
ddatal'pa , .s., katalpa (boomsoort in de zuidelijke en eind gewetenszaken
1)etreffende.
(t.,
£a-s-uist'i-c, ca-w-aist'ieni,
westelijke staten van. N. i101e)'ike).
£a*'-ulstry , s., gewetensuordeelkj nde ; kennis van .gewe- ( atal'^-sis , .s., ontl)lndm .

tenszaken.
'Ca'sus Faed'eris , s., geval , bij verdrag; hepaaltl.
-Cat, s., kater ; -, kat (kolenzsclaip) ; -,^ , hoer ; -, h ►zneh a,lk
ira - para, ov erlooper ; deserteur ; -'s COC , katoog (zekere
onyxsteen); slee-, kat; he -, kater; pole-, 1m using ; eirot-,

civetkat; musk-, muskuskat; - e-mouofai,i, zekere wilde kat;
-'.s mint, kattenkruid, nip, witte polei; -ijnt, l.atteilarnl,
snaar ; -'s-tails , catkins , staartjes , die vu; noot c1 ►oonien.
;roeijen; turn - in-pan -t , wijken , niet, stand houder► , tot
een heerscheside partij overgaan ; - r.'-,aii;r t«ils, g ccsel
zweep niet 9 touwtjes, z,; -liCctI;r, 1)all: , ;vaatup 't - schot
-, an 't luizeplecht staat , z.; -block , katblok , z:.; fall ,
-rope, katlooper, z.; -harpings , zwiclitingrs, z.; -Iicrpiaflslegs, zwichtingsschinkel, z.; --7r.cad, kraanbalk z.:, -hul(s,
;;;aten, kluizen in 't achterschip, om een zwaar touw (looiIe brengen , z.; stuff for harping , sprceaorst , Z.; _'c teil,
+)innenboord loopend deel van den kraaiih 1k, z.; -- loekle,
toestel voor 't katten van 't anker , z.; - the 00e/lol , 't anker katten, z.; steering of the - lured, slize of //ie - hood ,
drukker onder den kraanbalk, z.; stopper of tde -, por
supporter of the - bedel , drukker ouder ► ie;;-turlijn,z.;
kraanbalk, Z.; -'s raw, zacht koeltje, r.
-4da't, pret. van Call, sclio.
-Cat - bill , s., specht , hooiukruipertj e.
€at' -berd, s., amerikaansclie vogel, die als een kat schreeuwt
(dun/us felivox).
-mat'-blok, s., zie Cat.

Batch - corner , s., verstoppertje.

Cat'-eyed, a., katoogig.
dat' - fall, s., zie (cit.
Cat'-lis1i, s., soort van haai, zeekat; -, katviscl ► (kleine
vischsoort).
£at'-harping-s-, S., anv., zie Cat.
-Cat'-head , S., zie Cat.
•E, at' - hook , s., kathlokshaak , z.
-Cat' - like, a., katachtig.
Cat' - pipe, s., tooneeliluitje.
*, at'-salt, s., fijn zout.
Cat'-silver , s., mineraalsoort.
Cat' -tal] , s., kattestaart, zie C.at, s.
-Cat's'-eye, s., zie Cat.
-Fat's-foot, s., soort van plant (gleclaoma); eiloof, klimop.
-C at's'-head , s., soort van appel.
Cats-paw , s., zie onder at ; -, dupe.
,Catabap'ttst, s., iemand, the tegen den doop is.
£ata -clire'sis , s., verkeerd gebruik van een woord , ge-

wrongen uitdrukking.
£ata -chres'ti -c , -cata -chres'ti -eal , a., ver gezocht , ge.

wrongen , gedwongen.
-Cataehres'ti-eally , ad;'., op een gedwongen wijs.
#'at'a-elysm , s., zondvloed, overstrooming, iii..
C'at'a•omb , s., onderaardsclie begraafplaats.

Calaysis hehoorende.
t'at'anaaran , s., soort von houtvlot (Indië en Brazilië);
-, platboomd vaartuig. (NB. De vaartuigen van dien naam
liet Napoleon I voor een inval in Engeland bouwen).
'-atame'nia , ,s., regels ; maandstonden.
á'atame'nlilQ , ei., tot ale regels , maandstonden behoorc;ule.
- 'ut 'amite , s., knaap, ilie tot onnatuurlijke oogmerkn4
-+'ata5yt'ic , 1., tot dc

wordt gebezigd.
Cat'amouat • -eatamount'ain , s., Zie onder ('al.
-'aian'droinous, -catanad'r otnous , a., eens in 't jar► r

van zout naar zoet water trekkende (^ an vissclien).
- ',at'aapa*vn , i., droog poedersoort ons op 't ligchaam te
sti ooijcn.

Cataapelt't e , tot 't catapult behoorende.
-Catapelt'i e , .s., zie Catapult, s.
-C' ataphou'i es , s., leer der terugkaatsende klanken (een
tak van de gehoorwetenschap).
-tdat'aphra't,t, s., zwaar verdedigingswapen; -, ruiter in
volle wapenrusting , m.
—Caat'apbraeted , a., met een hard, vereeld vel bedekt.
t' at'.apla-s m , s., pap van kruiden, om op een gezwel te

leggen.
-£at'aipucc i , s., cupliorhia, heksenmelk, wolfmelk (botaiiie) , cii.

-Catapult , s., krijgswerptuig voor steenen, enz. (bij de

ouden).
-C, at'.aracat , s., waterval ; -, schil op 't oog, staar op 't oog.
-C,atara ct'ous , a., staarachtig.
£ attorrh , s., zware verkoudheid, zinking.
-C atiarrh'al , - atarrh'ous , a., zinkingachtig; tot zware
verkoudheid behoorende.
*;atas'teri*ni • .c., zie Constellation.
-C'atas'trophe , s., uitkomst, uiteinde, treurig einde; -,
omwenteling (in de natuur aarde) ; -, laatste bedrijf.
-i-' at call , s., zie Cetpipe , s. Latch , V. t., vangen , vatten , grijpen , krijgen ; waarnemen,
opvangen ; snappen ; aansteken ; overvallen , overrompelen,
innemen , boeijen, lijden ; inhalen; door besmetting krijgen;
- at , grijpen naar , vat zien te krijgen op; - up, opvangen,
aanvatten ; -, meêdeelen, besmetten ; - cold, kofi vatten ;
- a back , tegenliggen , z.; - hold of, vatten ; - the wind,
den wind aan een schip benemen , z.; - wind , bevangen

worden.
t' atch , s., 't vangen , kaping , vangst , greep , roof, buit ,
voordeel , vermoeden , hinderlaag; beurtgezang, pauze , tusschentijd ; haak , kram ; - for a hawk , lokaas voor een
valk ; - of a latch , drukker van een slot; - of a lock,
op de vangst zijn , loeren ; live upon the -, van roof, ka
leven ; - anchor , gekat anker , z.; - fake, kink , slag-perij
in een touw , z.; pawl -, ophouder van den pal , z.;
-(- atch.bit , s,, smulpaap, smulbroer , tafelschuimer.
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£atch '. e1 ub ) • s., diefleider.
-Eiat'erwaul , V. i., lollen , krollen, maauwen; -, razen,
tieren ; -, op stelen uitgaan.
£atch.drain, s., waterloop, waterleiding, gracht, sloot.
Cat'erwauting. s., gelol, gekrol, gemaauw; geraas, ge£atch '•fart ) , s., jonge knecht, boodschapjongen.
tier.
£atch'•fart ) , s., scheetjesvanger, lokker.
££atch'.fly , s., zie Campion , s.
£a'tery , s., provisiekamer.
£atch'.meadow , s., weide, land, dat door water van een Cates , s., me., lekkernijen.
£at'gut, s., zie onder Cat, s.
berghelling wordt besproeid.
£ath'arine wheel, s., kringvormig, versierd venster of
-C,atch'.poll ) . s., dieveleider.
£atch'•word , s.. woord aan den voet van een bladzijde,
afdeeling van een venster (gothische bouworde).
om aan te duiden, dat de volgende bladzijde daarme@ be- £ath'arist , s., iemand, die neer aanspraak maakt op reingint; - line, slotregel.
heid dan anderen.
£athar'sis , s., zuivering , ontlasting.
£atch'able, s., vangbaar.
£athar'ti-e, -cathar'ti-eal , a., zuiverend , ontlastend,
£atch'er , s., vanger.
afdrijvend.
£atch'ing, ppr. van Catch, v. t.
£athar'ti-e , s., zuiverend , purgerend middel.
£atch'ing, a., meddeelend, aanstekend, besmettend.
£atch 'ing•bar'gain , s., koop met een toekomstig erfge- £athar'ti-eally , adv., zie Cathartic.
£athar'ti.ealness , s., afdrijvende kracht (van geneesmidnaam gesloten, over een te verkrijgen erfgoed.
delen).
£atch'penny , s., vlugschrift om geld te verdienen.
-£atch'up, -catsup , s:, drank uit paddestoelen , enz., als £at'haws , s., nz.v., gewone valken, (p.).
£athe'dras, s., bisschopszetel, hoofdkerk, domkerk.
saus gebruikt.
^ £athe'dral , a., bisschoppelijk.
£ate, s., lekkernij.
-£ath'el , s., scho., biersoep.
Late , v. i., scho., krolsch zijn.
£atechet'ical , -eatePhet'i•e , a., catechetiesch , als een -+att► 'erine n pear , s., katharina-peer.
£ath'eter , s., kromme buis tot bevordering van de watergeloofsonderrigt in vragen en antwoorden.
lozing, g.
£ate'-chet'i-sally , s., adv., in vragen en antwoorden, zie
tath'etus, s., lijd, die perpendikulair op eene andere valt
Catechetical.
(meetkunst).
-tiatechi-sa 'tion , s., 't katechiseren.
£at'e-elhi*e, V. t., katechiseren; in vragen en antwoorden £ath'ole-s-, s., niv., twee gaatjes boven de poort in de .kononderwijs geven ; - J , onderwijs in de christelijke godsdienst stabelskamer , z.
£ath'oll-c, a ., algemeen; - church , algemeene kerk ; roomschgeven.
katholieke kerk; -, vrijzinnig; - epistles, brieven van de
£at'ei'ht*ed, pp., van Catechise, v. t.
apostelen, die aan alle geloosigen en aan geen bijzondere
£at'echt -ier, s., katechiseermeester.
kerk zijn gerigt.
£at'e-ehl$iuug, ppr. van Catechise, v. t.
£at'e-ehl$m, s., katechismus, geloofsonderwijs , onderwijs fath'oli e , s., roomsch•katholiek.
-Fathol 'ieim.m , .eath'olici*m , s., algemeen geloof
in vragen en antwoorden.
roomsch-katholiek geloof ; geloofsleer van de katholieken;
£at'eeht*t, s., zie Catechiser, s.
vrijzinnigheid van gevoelens.
- Eateehist'ie, -sate-chist 'i-cal, a., katechetiesch.
£atitolic'ity, s., godsdienst van de roomsch- katholieken;
£ate'chistIcally , adv., katechetiesch.
-Cate'-chumen , s., geloofsleerling, katechesant.
leerstellingen en gebruiken van de kerkvaders.
£ate-chu,nen'ical , a., tot 't onderwijs in 't geloof be- £athol 'icize , v. i., roomsch- katholiek worden.
£ath'olicly , adv., algemeen, op algemeene wijs.
hoorende.
£ath'oll - snees , s., algemeenheid.
£ateehu'ineniet, s., zie Catechumen, s.
£athol'l.eon, s., geneesmiddel tegen alle ziekten, algemeen
,£ategor'ieal, a., kategoriesch, absoluut, stellig, uitdruk
geneesmiddel.
-kelij,rgtsch.
£athol'l eos , s., primaat, hoofd van de armenische kerk.
£ategor'i-eaiIy , adv. zie Categorical.
£at'kin, s., zie onder Cat.
£at'egory , s., kategorie , ordeschikking , rangschikking.
£at'el i-, s., goederen, eigendommen.
£at'lap, s., thee, (p.).
-Cat'ling , s., ontleedmes , mos die op notenboomen groeit,
£s+tena'rian , -eat'enary , a. , ketenachtig .
£at'e.tate, V. t., ketenen; met een reeks van ketens aan - zie ook Catgut onder Cat , sir.
£at 'mint, .eat'nlp, s., zie Cats'mint onder Cat.
eenbrengen.
£ato'nian , a., Katosch , ernstig , onwankelbaar.
£at'enated , pp., verbonden.
£at'euating , ppr., verbindende.
£atonine'tail*, s., zie onder Cat.
£atena'tion, s., aaneenhechting; verbinding (met schakels). -Eatop'ter , eatop'tron t, s., spiegel.
- Caten 'ulate , a., op een keten gelijkende.
-Eatop 'trie , catoptrl-eal , a., tot de spiegelleer behoo£a'ter , V. t., V. i., voedsel verschaffen ; voedsel koopen.
rencge.
£at'er, s., verzorger, zie Caterer; -, de vier (van kaarten ,I £atop'trl-es , s., spiegelleer , katoptriek.
en dobbelsteenen).
-Catop 'troniancy , s., soort van wigchelarij bij de ouden.
€ss'ter•eou -erin ) , s., verwijderde bloedverwant, neef van £at'sup , zie Catchup.
Adamswege , tafelschuimer, pannelikker.
£at'tie , s., vee , hoornvee ; small -, schapen en geiten,
£a'terer , s., proviandmeester, spijsbezorger, hofmeester,
klein vee ; -) , slecht volk , gespuis , vee , veepak ; -) , hoekeukenmeester.
repak.
£a'teress , s., spijshezorgster.
£at'erplilar , s., rups ; - § ) , soldaat (scheldnaam).
£at'erpillar•eat'er , s., wurm in een rups , die haar ver-

teert , rupsdooder.

£ater'raznrnel , v.. t., uithollen.

-t-;at'tle•show , s.,

tentoonstelling van vee.

£at'ty , s., chineesch gewigt van een en drievierde engel
f,atwit'tet , a., scho., grilziek ,

dwaas, verdraaid.

-schepond.

-(au eus , J., vergadering van burger s om een overeenkomst
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te maken aangaande kandidaten voor cell betrekking , of C,austie'Ity , s., bijtachtighcid ; -§ , scherpe opmerking,t,
maatregelen te nemen tot ondersteuning can ooit partij strengheid.
(Amerika).
f.%aus'ti-eness , s., bijtachtigheid, SE.
-f au'dal , n., tot een staart behoorende (botanie).
()au'tel t , s., geslel►enheicl , arglistigheid ; behoedzaam iall

'date, eau'dated , n., met een staart, ais ecu s staart.

lieid, on.

uitloopende.
-+au'dex,

Cau' telons, a., voorzigtig, behoedzaam, bezorgd; gesle-

s., mv. cau 'dexes , stengel , steel van een plant.

pen , listig , slim , arglistig , verraderlijk.
Ean'telously , ode., zie Cantelons, a.; verraderlijk , r, t.:
Lan'telousness , .s., voorzigtigheid, behoedzaamheid.

£aud'le, s., kandeel.

-E',au'dle, v. t., kandeel maken.
f,au'dron , s., saldo., ketel.
•£aud'.pie, S., teleurstelling, verlies , (p.).
-faut, s., visclikaar.
-Eaught, pret. en tip. vair Catch.
-E;auld ,

-C-au'ter, s., brandijzer.
+%au'teri-s. n , s., 't gebruik van een brandijzer.
- Cauteriza'tion , s., 't branden, schroeijen met een ijzer.

£au'terize, v. t., inbranden, een fistel zetten; met een
heet ijzer schroeijen , branden.

a, scho., koud.

+ a u ld , s., ache., (lam.
Cauld'rife,

f'au'tertze(9, )p. van Cauterize, v. t.
f', au'terizing, ppr. van Cauterize, v, t.

ct., sclio., kond, koel, onverscllillig.

i -£au'terizing , s., 't branden, schroeijen met een ijzer.
C-au'gle, V. j., twisten, (p.).
P a u k , s., vloeispaath ; - and keel, sc/ic., krijt esp roode -Cati'tery , s., branding, schroeijing ; actual -, schroeijing
^ met een. gloeijend ijzer ; potential -, wegneming, verdooklei.
ving doorbijtende middelen.
-Ca-ml , s., vlies in den onderbuik , dat t mecreei ► deel tars (ie
ingewanden dii,àr dekt ; -, haaiiietje , net.
f'au'timi , s., behoedzaamheid, waarschuwing, voorzorg,
, Caules'cent , a., met stengels.
j onezi tiglieid , zekerheid , horgtogt, pand , onderpand.
-Cau'let , s., zie Cole, s.
-Eau'ticon, v. t., waarschuwen, vermanen.
.(aulif'erous , a., niet stengels.
f%au'tionary , a., waarschuwing, vern7aning bevattennd,
Cau'1iflo^ver , s., bloemkool.
als een onderpand.
-

•f€aa'liform , (t., stengelvormig.

tan'tioued, pp. van Caution, v. t.
i;au'tioner , s., echo., borg, gijzelaar, r.
f'au'tioniiig, ppr. van (social; , v. t.
-Cati'tionry , s., echo., 't borgstellen, r.
'Cau'tious, a., omzlgtig, oplettend, behoedzaam, voorzigtig.
-d'au'tinacsly, ode., zie Cautious, a.
- Cau'tiousness, s., onizigtigheid, hehoedzaanilieid,voorzorg.
Eiar 'age , s., inkeldering, kelderhuur.
as'al rade , s., optogt te paard.
Cavalier', s., gewapende ruiter, ridder; goed rijder.
tJaaaI1cr' , a., vrolijk, krijgshaftig, dapper, grootmoedig ;

£aulk'er, zie Calker.

, S., scho., griffel.
f aum , a., scho., stil , rustig , effen.
f'aup , s., houten nap.
-Eeru ) , v. t., verruilen , (p.).
- Eaup'onate + , V. i., viktualieliuis houden.
- E, aup'oni-se f , V. t., wijn of viktualien verf nopen.
£aur handit, eaw'ry Itandit, a., scho., linkseh.:
au sable , a., doenlijk , mogelijk , uitvoerbaar.
- Cann

•raus'aI , a., redegevend.
i£au-s_'al, s., oorzaak aanduidend woord.
•+)au-sal'lty, s., oorzakelijkheid.

-, trotsch , versmadend, hoogmoedig.
t✓ as alier'i sm , s., beginselen der cavaliers, Sc.
•Cavalicr'ly,, adv., zie (avalier, a.
-C-avalier'ness , s., trotschheid , hoogmoediglreid.
'Cat' 'airy , s., ruiterij , paardevolk.
#a'vate , V. t., uithollen (thans excavate).
+^a'vated, pp. van Cavate, v. t.
''Cav auilt'ing school ) , s., hoorhuis.
€ as a'zion , s., uithollen.
-Cave, s., kelder, hol , spelonk; - of antiquity ), boekwinkel van oude schrijvers.
•Lava , vavie , s., echo., hoenderkorf.

#;au*'ally,, adv., zie Causal, a.
€au-s-'alty, s., ligtere aarddeelen van erts, die lij was-

sching worden weg gespoeld (bij mijnwerkers),
tau -wa'tion , s., oorzakelijkheid.

-

£au s'ative, a., veroorzakende.

eau-w'atively, ads'., zie Causative, o.
£au•L*a'tor , s., veroorzaker.

-

- ,ause , s., oorzaak , aanleiding , werking , grond , reden;
zaak , regtszaak , proces ; - without -, zonder reden ; let
us call another -, laat oiis over iets anders, een andere

zaak spreken.

-ease , V. t., v. i., hol maken, sl, .; in een kelder wonen ,
SIT.; -, invallen en eest gat achterlaten.
'Ca'veat , s., voorloopig patent, arrest, waarschuwing, aan

Cause , V. t., veroorzaken , bewerken , te weeg brengen,
aanleiding geven, opwekken ; - -E , onvoldoende reden geven;

- angthinq to he done, iets doen plaats hebben.

waning , vermaning , hinderpaal , beletsel.
-Ca'veat einp'tor, dat de koopex oppasre,
-d, as"el , s., echo., toeval.
•Cav'crs , s., m. v., mijnroovers.
zonder aanleiding.
-zak, £av'ern , s., hol, spelonk.
°E:au$e'lessly, adv., zie Causeless, a.
£ av'erned , a., vol holen, in holen levend.
•E;au* 'er , s., zie Caveats;.
-t av'cratous , a., hol , vol holen.
Cau•s-e t way, -eau-s-'ey, s., straatweg, steenweg, groote -Govern'-ulous , a., vol holligheden.
weg ; -, straatpad langs de huizen.
'Cav'ezon , cav'esson , c., kaptoom, neuspranger .
•Cau.se'wayed , eereer' Reg ed , a., vare een straatp;id voor
• t€avSau-e', caviar , s., kaviaar (kuit van een steur).
-zien.
t' av' I , v. i., v. t., haarkloven , dwarsdrijven. , vitten , kib•£au s-id'i cal , a., tot een advokaat belioorende.
{ helen , drogredenen aanvoeren; -, v. t., onder tegenwerFaus'ing, ppr. van Cause, v. I.
1► ingen ontvangen , niet verzet behandelen , n. g.
('}mis'tt e , a., brandend, invretend ; - , streng , scherp.
t,rev'ii , s., haarkloverij , dwarsdrijverij , kibbelarij , spits,
Caus'tic, s, bijtend nri(Mel, invretend middel.
^ - ^^riuiiglieid , drogreden.
Pause , zie Because , (p.).
t ou wed , pp. van Cause , v. t.
€au-seless , a., zonder reden, zonder grond , zonder oor

1
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Celled , pp., a., zie Ceil , V. t.
Cell'tng , ppr., zie Cell, V. t.
Ceiling , s., verhemelte , zoldering , beschieting , overdek king ; -, footwoal ing , binnenwegering , z.; place the planks
of -, een schip bewegeren , z.
Ceil'Inged , a., van een zoldering voorzien.
Cel'andine, s., schelkruid, zwalmswortel , gouwwortel.
iav'Ilous • a., spitsvondig.
Cel'ature , s., 't beeldsnijden , graveerkunst , 't gegraveerde.
£av'ilousness , s., spitsvondigheid.
-Cav'in, s., holle weg (voor de bedekking van krijgs- Celebrant , s., kerkdienst verrigter.
Celebrate , V. t., roemen , prijzen, vieren , groot maken,
benden).
loven , verheerlijken.
-Cavity , s., hol , holte , holligheid.
Celebrated, ?gyp. van Celebrate, v. t.
Caw , V. i., krijschen , krassen (als een kraai).
Celebrating
, ppr. van Celebrate, v. t.
scho.
i.,
Ca',
v.
t.,
v.
-haw , zie
Celebration , s., viering , loving , verheerlijking , lofrede.
-€awf, zie Ca'f.
Celebrator , s., vierder, lover, verheerlijken, lofrede -Caw'daw , s., kauw (vogel) , (p.).
naar.
-Caw'drife , s., huiverend gevoel , (p.).
Cele'brious , a., beroemd , vermaard , roemvol.
-Cawe t, V. i., gaan , wandelen.
Cele'briously
, ode., zie Celebrious.
-Caw'•liand , s., linkerhand , (p.).
Cele'briousness • s., beroemdheid , vermaardheid , roem
£aw'ing , s., gekrijsch , gekras.
- i- , luister , glans.
dawk , s., sclio., krijt.
Cel'eri, zie Celery.
-Gawk , V. t., scho., met krijt wit maken.
Cele'eiae , s., knolselderij.
-Gawk , cauk , s., zie Gun/c.
-Cawlk'er , s., sclio., ijsnagel , gescherpt lioeiijzer ; glas Celerity • s., snelheid , vlugheid.

-€av'iler, s., haarklover, dwarsdrijver, vitter.
€av'iling , ppr., zie Cavil • v. t., n. i.
-Cav'iling, s., haarkloving, dwarsdrijving; -, a, dwarsdrijvend , haarklovend.
-Cav'ilingly , adv., zie Caviling , s., hij -, a.
-Cav'llingness , s., haarklovingszucht, dwarsdrijvingszucht.

Celery , s., selderij.
Celestial , a., hemelsch.
Ceies'ilai, s., hemelling, hemelbewoner.
CeI cs tialize , V. t., hemelsch maken.
Ceies'tialized , pp., hemelsch gemaakt.
Celestially , ode., hemelsch.
Celes'tify 1 , v. t., verhenielen.
Cei'estin*, s., mv., Celestijner monniken.

sterke brandewijn.

-Cawk'y , a., tot veldspaath belioorende.
-Cawl'er , s., zie Caller , a,., sclao.
4/awn , a , geroepen.
•Cawnse , s., plaveisel , (p.).
-Cawse'way , s., scho., zie Causeway.
Cax'on ), s., pruik.
•£cayenne' npep'per , s., zie Capsicum.
Layman , s., kaaiman.
'Caz) • s., kaas.
-Cazie', cazique', s., titel van een koning,

opperhoofd onder verschillende stammen van Indianen in Amerika.
doen
ophouden
, staken, einCease , V. i., V. t., ophouden ,
digen; een eind maken, M.
Cease , V. t., verwen , su.
Cease t • s., zie Extinctiort , sn.
Cease , s., ophouding , staking , dood.

Ceased , pp. van Cease , v. i., v. t.
ceaseless , a., onophoudelijk, eindeloos ,

voortdurend , eeu-

wigdurend.

Ceaselessly , adv., zie Ceaseless , a.
Cee'-ehin, S., zie Zechius.
Ce'city , s., blindheid.
Ceeu'tiency t, s., dofheid van 't Bezigt,

Celiac , a., tot den onderhuik beboorende.
Celibacy, celibacy, s., ongehuwde staat.
Cei'ibate , s., ongehuwde staat, ongehuwde.
Cell , s., vak, hok, hut, cel, kamertje; godsdienstiggesticht; -, zak, blaar (ontleedkunde).
Cellar , s., kelder.
Cel'larage , s., kelders, kelderhuur , kelderpacht.
Cellas-et', s., likeurkeldertje.
Cel'larist, cel'larer, s., bottelier (in een klooster).
Cel'lerer
s., bottelier.
Cellif'erous, a., cellen dragend, cellen voortbrengend.
Cellular, a., celvormig, met cellen, met holligheden;

- tissue , celvormig weefsel (botanie).

verduistering van

't gezigt.
Cedar, s., ceder.
Cedar•like, a., cederachtig.

Cel'lulated, a., niet cellen gevormd.
Cel'lule F , s., celletje.
Cellullf'erous , a., cellen dragend, cellen
Cellulose , a., cellen bevattende.
Cels'itude , s., hoogte, verhevenheid, cii.
Celt'Is, s., netelbooni.

voortbrengend.

Cement, s., cement, tras, mortel, soldeersel.
Cement, V. t., V. i., door cement verbinden, zamenhangen,
bevestigen , kleven, vereenigen.
Cementation , s., verbinding met cement.
aftreden.
{
Cement'atory , a., vereenigend, verbindend, met verbin,
enz.
Ceded , pp., a., overgegeven
dende kracht.
Cedilla , s., teeken in de fransehe taal, om aan te tooCement'ed , pp., a., zie Cement , V. t., V. i.
zien , dat de letter C zacht is (C).
• s., band , verbinden.
Cementer
Cede.
van
ppr.
Ceding ,
Cement'ting , ppr., a., zie Cement , v. t., v. i.
Ce'drat , soort van citroenboom.
, a., met verbindende kracht.
Cementl'tlous
Ce'drine , a., tot een ceder behoorende.
Cemetery , s., begraafplaats , kerkhof , grafkelder.
Ce'dry , a., cederkleurig.
Cen'atory , a., tot 't avondmaal behoorende.
Ced'-ule i- . s., zie Scroll.
Cen'oblte , s., kloosterling.
Ced'uous , a., omhakbaar, welbaar.
Cenobit'I e , cenobit'I eal , a., kloosterlijk.
Ceet • V. t., scho., aanhalen.
Ce'noby , s., klooster.
CeevI1'eezed , a., scho., aardig , beschaafd.
• Cenotaph , s., ledig praalgraf.
Cell , V. t., van een zoldering voorzien.

Ce'dared , a., met ceders bedekt , m.

Ce'darn , a., tot den ceder behoorende , M.
Cede , v. t., overgeven , overleveren , afstaan ,

afstand doen,
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CEN.
Cense , s., cijns , schatting , belasting ; - f , toestand
rang, B. J.
Cense, V. t., bewierooken, schatten , belasten.
Cens'er , s., wierookvat.
Cens'ing , ppr. van Cense , v. t.
Cen'sion , s., cijns , schatting, belasting.
Censor , censor , beoordeelaar van drukwerken , voor dat
zij ter perse gaan , zedemeester , hekelaar , kunstregter.
Cen'soraike , a., streng , straf , barsch , scherp , berispend , bedilachtig , vitzuchtig , hekelend.
Censorial , censo'rian , a., van den censor.
Censorious , a., scherp , berispend , bedilachtig , vitzuchtig , hekelend.
Censoriously, adv., zie Censorious.
Censoriousness , s., bedilzucht , hekelzucht.
Cen'sorshlp , s., zedemeesterschap.
Cen'sual, a., cijnsbaar.
Cen's arable , a., zie Censure ; aan de censuur onderworpen ; berispelijk , laakbaar.
Ceu's-urableness , s., berispelijkheid , berispbaarheid , bestraf baarheid.
Cen'surably , adv., berispenswaard.
Cen'sure , s., oordeel , verwijt , berisping , kerkelijke straf,
censuur.
Cen's-ure , V. t., bestraffen , berispen;, veroordeelen , laken,
kerkelijke straf opleggen ; - t, schatten, su.; -, V. i., oor
-deln.
Cen's-ured , pp. van Censure, v. t.
Censuring , ppr. van Censure , v. t.
Census, zie Cense, s.; -, volkstelling (N. Amesika).
Cent , s., honderd ; -, cent (N. Amerika).
Cent'age , s., percentbetaling.
Centaur , s., paardmensch (mythologie); centaur (sterre kunde).
Cen'taur.like, a., centaurachtig.
Cen'taurize, V. i., als een centaur zijn ; als een beest han
-deln,
YG.
Cen'taury, s., sautorie (artsenijkunde).
Centenarian, s., honderdjarig mensch.
Cen'tenary, s., honderdtal.
Centenary , a., uit honderd bestaande , honderdjarig.
Centen'naal , a., honderdjarig , om de honderd jaar.
Cen'ter, centre , s., middelpunt; -, de kern van de troepen , die de plaats in de linie tusschen de vleugels bezetten.
Cen'ter , cen'tre , V. t., V. i., in 't middelpunt plaatsen , ver
elkander loopera, rusten op, in 't midden ge--enig,
plaatst zijn ; all those reasonings - in this conclusion, al
die redeneringen komen hierop neder.
Cen'tered, centred, pp. van Center, Centre, v. t., v.0.
Centering, s., houten verwulfsel , waarop een boog, brug
wordt gemetseld.
Centering , centring , ppr. van Center , Centre , V. t., v. i.
Centes'isnal , s., honderdste.
Centesimal , a., de honderdste.
Centesima'tion , s., militaire straf voor desertie , oproer of dergelijke , waarbij iemand uit een honderdtal tot
uitvoerder van die straf wordt gekozen.
Cen'te*in t , s., 't honderdste deel van iets.
Centicip'Itous, a., honderd hoofdig.
CentIP'idous' a., in honderd deelen verdeeld.
Centifo'lious , a., honderdbladerig.
Centigrade , a., van honderd graden.
Centigramme, s., honderdste van een gram.
Centiliter , cen'tilitre , s., vingerhoed (maat),
centil'oquy , .s., honderdvoudig gesprek.

,
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Centime', s., honderdste deel van een franc.
Centimeter, cen'tienetre, s., duim.
Centin'ody -t, s., knoopgras.
Cen'tiped , s., duizendbeen , pissebed.
Centipee , i. p. v. Centipeil , n. g.
Cen'to , s., zanlenstel uit andere schrijvers , rok uit aller-

lei lappen gemaakt.
Cen'tral , a., middelpunt , centraal.
Centrality , s., centraliteit.
CentraItza'tion , s., 't centralizeren.
Cen'tral'ize, s., centraliseren.
Cen'trally, adv., in een middenpunt.
Centre , zie Centre ; - bit , centerboor , z.; - of (t fleet,

centrum van een vloot, z.; - of displacement, - of cavity,
drukkingspunt , zwaartepunt van de verplaatste vloeistof,
z.: - of a eiast, midden van een mast, z.; - of gravity,
zwaartepunt, z.
Cen'tres , s., mv., houten bogen , waarover men verwi.zlfsels maakt.
Cen'tri e , a., in 't middelpunt.
Cen'tr;-Qall y , adv., zie Centric, a.
Cen'triealness , s., ligging in 't midden.
Centrif'ngal , a., middelpuntvliedend.
Centripetal , a., middelpuntzoekend.
Centuple , a., honderdvoudig.
Centuple, v. t., honderdvoudig vermenigvuldigen, niet 1Ui)
vermenigvuldigen.
Ceutu'pli-eate, V. t., verhonderdvoudigen.
Centu'riate, v. t., door honderd deelen.
Centu'riator, cen'tarist, s., eeuw- geschiedschrijver.
Centurion , s., hoofdman over honderd.
Century, s., eeuw, honderdtal.
Cephalal'gl.e , a., hoofdpijnachtig.
Ceph'alalgy, s., hoofdpijn.
Cephal'i-c , a., tot 't hoofd behoorende ; - snuff, snuif tegen hoofdpijn.
Cephal'i-e , s., geneesmiddel tegen hoofdpijn.
Ceph'alo-extra-et'or, s., instrument om de vrucht uit de
moeder te halen , door 't hoofd te vatten.
Ce'phus , s., soort van eend; soort van aap (mona).
Cera'ceous, a., wasachtig.
Cer'asin, s., gomachtige stof.
Ceras'te-*, s., geslacht van vergiftigde afrikaansche slangen.
Ce'rate , s., waszalf , waspleister, wasdoek.
Ce'rated , a., met was bedekt , met was bestreken , gewast.
Cer'atrin , s., bitter bestanddeel in Yslandsche mos.
Cere , v. t., wassen , met was bedekken.
Cereal , a., tot graan behoorende.
Cerea'lia , s., uiv., graansoorten.
Cerea'lious ;-, a., tot graan behoorende.
Cerebellum, s., 't achter- en lager deel van de hersenen,
kleine hersenen.
Cerebral, cer'ebrine, a., tot 't cerebrum behoorende.
Cerebrum , s., 't voorste en grooter deel van de herse- ,
nee, groote hersenen.
Cere'.eloth , s., wasdoek , gewast kleed.
Cer'ed , pp., gewast.
Cerement , s., gewaste lakens voor gebalsemde lijken.
Ceremonial , a., ceremonidel , statig, plegtig, plegtstatig ,
volgens kerkgebruik ; de oude vormen waarnemende , DR.
Ceremonial , s., ceremoniëel , kerkelijk ceremonieboek.
Ceremonially , adv., zie Ceremonial , a.
Ceremo'nialness , s., zie Ceremonial , s.
Ceremonies , s., rose., zie Prodigies onder Prodigy.
f vremo'nious , a., ceremoniëel , in uitwendige vormen be-
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staande , vol omstandigheden , vol komplinnenten , plegtig,
statig, omslagtig, te oplettend op vormen.
Ceremo'niously, ede., zie Ceremonious, a.
Ceremony , s., ceremonie , plegtigheid , overdrevene beleefdheid, pligtpleging.
Ce'reolite, s., zelfstandigheid, die veel van was heeft.
Ce'reous , a., wasachtig.
Ce'rin , s., wasachtige zelfstandigheid van geraspte kwik
in alkolbol gekookt.
Cer'uuous, a., niet de kruin benedenwaarts gebogen (botanie).
Cerograph'i eal , a., tot 't schrift in was behoorende.
Cerog'raphist , s., schrijver in was.
Cerog'raphy , s., geschrift op was, waschsehrijfkunst.
Cer'oinancy , s., wigchelarij door gesmolten was in water te laten vallen.
eeroon', s., baal , pak van vellen.
Ceroplas'ti.e, s., boegseerkunst.
Ce'rote, s., zie C,erate, s.
Cer'rial, a., tot den bitteren eik behoorende.
Cer'ris , s., bittere eik.
Cer'se, v. t., V. i., staken, ophouden, (p.).
Certain , a., zeker , gewis, ongetwijfeld, onbetwistbaar,

bijzonder.

Certain t, s., hoeveelheid, deel, cu.
Certainly, adv., ongetwijfeld, zeker.
Cer'tainness, s., zekerheid; leave -, and stick to chance t,

't zekere voor 't onzekere laten loopen.

Cer'te -6s- t , adv., zekerlijk , waarlijk , in waarheid , cie.
Cer'tie , adv., echo., zeker , waarlijk, in waarheid.
Certif'j-pate, s., verzekeringsschrift, certifikaat, bewijs,

getuigenis , getuigschrift.
een certifikaat geven , afteekenen ,

Certi f' I-pate , V. t., V. i.,

goedkeuring schenken.

Certif'I Bated , pp. van Certificate , v. t., v. i.
Certif'i-eating , ppr. van Certificate , v. t., V. i.
Certifi-ea'tion , s., certifikatie.
Cer'tified, pp., a., verzekerd, ingelicht, zeker gemaakt.
Cer l tifier, s., verzekeraar , verklarer.
Cer'ti fy , V. t., verzekeren • verklaren, getuigen , bekend

maken , berigten.
aanschrijving van een hooger aan een klei
om de stukken van een geding, dat daar -nergtshof,
-vor
aanhangig is , te geven.
Cer'titude, s., zekerheid, bepaaldheid.

Certlora'ri, s.,

Cer'ule t , a., blaauw.
Cerulean , ceru'leous , a., hemelsblaauw , blaauw.
Cerulif'ie, a., blaauw voortbrengend.
Ceru'mcn , s., oorwas, oorsmout.
Ce'rusc, s., loodwit.
Ce'rused , a„ met loodwit gewasschen.
Cer'vieal , a., tot den nek behoorende.
Cer'vine , a., tot 't hart behoorende.
Cer'vus, s., spaansche ruiter (krijgskunde).
Ce--ar', s., keizer.
Ce*a'rean , a., keizerlijk ; -, s., keizer sued.
Ces'pitose, s., in bosjes groeijende (botanie).

t , s., cijns , belasting , schatting.
cijnsera , belasting opleggen , aanslaan , sr.;
1, ophouden , se.
Cess, cesse, s., oponthoud; out of all -, boven mate.
Cess'ant , a., ophoudend.
Cessation , s., opschorting, ophoudling, schorsing , 't sta
- of arms, wapenschorsing , stilstand van wapenen.-ken;
Ccs'ser , s., schorsing (van betaling , werkzaamhedess).
Cessibil'Ity , s., wijking ; toegeeflijkheid , toegevendheid.
Cees

Cess t , v. t., V. i.,

COCA.
Ces'sibic , a., toegevend, wijkend.
Cession , s., afstand , overdragt.
Ces'sionary , a., afstand doende; - bankrupt,

alles aan zijn schuldeischers overgeeft.

bankier , die

Cess' inent t, s., cijns, belasting, aanslag.
Ces'sor, s., pligtverzuimer , ambtverwaarloozer ; -,

belasting oplegger , schatter , taksmeester.

aansla
-ger,

Cest, s., damesgordel.
Cest'us, s., venusgordel, huwelijksgordel (bij de ouden).
Ce *u'ra , cesu'ra , s., rust in versmaat.
Ce*u'ral , a., tot de rust in de versmaat behoorende.
Cetacean , s., inc. cetacea , benaming voor de walvisch-

achtige visschen.
Ceta'ceous , a., walvisehaardig , walvisehachtig.
Ceti e , a., walvischaardig , walvischachtig.
Ce'tin , s., zuivere spermaceti.
Cey'lanite, s., donker blaauw of grijsachtig zwarte

spinel.

Cetolog'I-eal , a., tot de

robijn,

natuurlijke historie van de wal

-vischenbord.
kenner van de natuurlijke historie der
walvisschen.
Cetot'ogy , s., natuurlijke historie der walvisschen.
Cetus, s., walvisch.
Chace, s., zie Chase; -, jagt, langeveld van een kanon, a;
bow-, jager , z.; give over the -, leave off the -, de jagt opgeven, staken, eindigen; z.; - gordle, band aan den ach
-port, jaagpoort, boegpoort, z.;-terkanv'lgd,z.;
stern - guns , jagers in 't achterschip , z.; continue the -,
de jagt voortzetten , vervolgen , z.; give - a ship , jagt op
een schip maken , z.
Chaced ship, s., schip , waarop jagt wordt gemaakt , z.
Chaces watts , s., mv., gespekte matten, z.; the sun chases
the wind , de wind loopt voor de zon om, van 't oosten
naar 't westen , z.
Cha.eoon', s., soort van sarabande (dans).
Chad , s., elft.
Chafe, V. t., v. i., warm wrijven, verwarmen, verhitten,
vertoornen; boos maken; toornig worden, in gramschap
ontsteken, zich moeilijk maken; 't vel afschaven; beroeren , onstuimig maken (van de zee door wind); - i , wel
-rieknd
maken; -, beschadigen , schavielen, wrijven.
Chafe, s., hitte, gramschap, woede, toorn.
't
kanselier
voor
van
den
lord
beambte
Chafe'-wax , s.,
gereed maken van de wassen zegels.
Chafed , pp., a. van Chafe , v. t., v. i.
Chafer , s., kever, meikever ; -, vuurpot, test.
Chafer-house, s., bierhuis, (p.).
Chaf'ery , s., smidse , smederij ; -, fornuis , (p.).
chaff, s., kaf.
Chaff'--putter, s., hakbord.
Chaff-fallen , a., flaauw, lafhartig.
Chaffer, v. i., handelen, dingen, ruilen, handel drijven.
Chaf'fer t, v. t., koopen, ruilen, sr.
Chaffer t, s., koopwaar, sx.
Chafferer, s., kooper, kramer.
Chaffering, ppr., a., zie Chaffer, v. t., v. i.
Chaf'fern , s., ketel, kookketel , (p.).
Chaf'fery -I, s., handel, koopmanschap, ruilhandel.
Chaf'flnch , s., beukvink.
j Chaff'less , a., kafoos , zonder kaf , sic.
` Chaff'-nets , s., mv., vogelnetten.
Chaff'y , a., als kaf, vol kaf, ligt.
Chafing, ppr. van Chafe, v. t., v. i.
Chafing , s., 't warm wrijven , enz.
Chafing-dish , s., komfoor , disch.
Cetol'ogist , s.,

CHA.

CHA.

Chaf'ron • chan'frein , .e., scho., Soort Van koph^lrn^ss voor

14^

Chaik' ïness , s., krijtachtinheid.
Chalk'hog , t'r^r. van Challc , 'r. t.

een paard.

Cha®1k'y , a., krijtachtig , niet krijt doortrokken
litll'ien e , s., uitdaguig, vordering , uit]'loodlgiitg , seen
1t'ih, verwerping -, ieitda;guigshrief; -, aanroepilig (van
ccil schildwacht); cisell , o,nsshzaak; -, uitzondering (vale
i00i0(01 ; die volgens ite snel ;een kiesgeregtigde is) (A.

Chafte' - ban , s. , kakebeen , (p.).

Chaft'y, a., praatachtig, b:Lbbelachtig, praatziek:
Chagrin', s., kwelling , 11artzeer , gestoordheid.
Chagrin', V. t., kwellen , plagen , verdriet aandoen , i c

droeven.
Chagrin'ed, pp. van C'Itay^riit, v. t.
Chain • s., keten, ketting ; - , slavernij ; -- , kou tilrc:,^ cl

Chal'SenIl
z'. 1., litd:lgelt, terugeischen, uitnoodigcii
a.aiiiil:Uiea, hesellul ieli, :aanklagen; verwijtcil; wraken,
000.1 ri,li , vcri'ocijcll; --, aanslaan (wanneer de brakken
de ti c its can 't tivild krijgende, hegiunezl te blaffen) ; -,
I 011;.10 SCI, hat ier,ic ilci Viet gcrcgtigd is sin te kiezer.

(reken west) ; -, chaies , puttiiigs , ketting , z.; - boat • :Lllkerboot, z.; - bolt, 1)ove110te puttinghout, z.; 1)1(11° of «

J)l€iflp, trommel , waarover de ketting van cell ketti1t„ho1L11p
i..;
loopt, z.; buoy-, boeiketting, z.; for„, -,
lower link of the -, korte -, onderscllallo vau t loLi V

CiIIy4.i' t-n ,e^ le, a., i,erugvorderbaar, wrakend.
`haal' s=III tefi , p p., (t., zie ('iiallert fe, e. t.
cui,i' eng II', 1. uitdager; vernialier; verwaande; aallui -i.

lverk, z.; inai?t —, groote pnttiiigs, z.; ttl,. —, hei^^.tzLUzS-

huttings, z.; -plate, katplaat, plaat inca é)ll ooi, i>> lala.^.ta
van 't puttingwerk op kleine schepen -cl,ruikel jk , r.;
)-, zorgketting„ z.ë rrr^ll^r
-1)70111/, kettingpomp, z.; ;'1'1(1)-,

tig;'(;

wrake r.

f.ioeal't,niIIgisig, ppr. v<Lll Challcïaye, V. 1.
pendent with -, zorglijn voor 't I0' . feet: kettisn ,
tt j ne nollen stof voor dameskletren;
slictrak painter -, ketting v- an de rnot ljn, z=; •l t,et- (' ls:a l''
5"ln, ino 1' , s., Zie Coocr1c/.
tingkogel, z.; stay of the - eraf>I,c, nartel van een k:

lcettirl , z.; toji-, rn:Lrspllttill^<-s, z ; /'l)i)( r /rik o 1' 111' , -,
Lange, 1)ovenscilalm V1111 't plIttlllg'V('rk, Z.; -roan +.', Ci15ten, z.; yard-, rakettin , z.; . v(!lC. , c/ci i i, s n. ,
fore - wales , fokkeriist , z.; -2nales , 7jacti^t ('r'trt,trael , ^^ro to
I'tot, Z.; nl2:eit — ZUflteS, 1.'eZ0tilS1lISt, 4'..,
bol'gen k lipleen, z.

1'oc,'•1 ,

1

chain, V. t., ketenen, 1)ocijctl; (een 1)a,i on sluitel? : ver
kettingwerk natten ; afsluiten (roet l.etene:i).
-celig,
e ii tki - nIIaker, c., kettingmaker.
Chain'punnp , s., kettingpoml).
E'hain'-lace, s., koordje , sloof boordsel (aan tien kked).
4'haln'-shot, S., Zie 011(ier ('hol,.
Ch^IIin'-w'ork , s., kett117gwerk.
Chained , 1)p., a. van Cltant, v. t.
Chaining, ppr. van (halo, v. 1.
Chain'less , a., kettingloos.
Chair, s., stoel, zetel, (3raagstoel, troon; --, zie Girj; ijzeren ])lokken, die de rails op een spoorweg stutten,
Chair , v. t., in een stoel , in triomf ronddragen.
Chaired ,

pp., a.,

in een stoel gedragen.

Chairing, ppr. van ('.hoi'r, v. t.
Chair'rnan, s., voorzitter, president; stoelenmaker, draag

draver.

-stoel

Chair'inanship , S., voorzitterschap , presidentschap.
Chaise , s., chais, kales.
•Chais'tel • s., scho., toren , slot, vesting.

thalcedon'i-c , a.. tot chalcedony behoorende.
- Ghaleed'ony,.chal'cedony, s .,witkleurigc soort vankwartz.
-Chalced'onyx , s., soort van agaat.
€hal'ctte, s., zwavelzuur ijzeroxyd.
L ijal'-cog'rapher • s., plaatsnijder.
-E'hal eog'raphy , s„ 't plaatsnijden, plaatsnijkunde.
Chal'dron , chal'der 'ç, chau'dron , s., hoed kolen .
Chal 'ice , s., kelk, drinkbeker ; -, avondmaalbeker.
Chal'iced, a., kelkvormig.
Chalk , s., krijt; red -, rood krijt ; it's no more like- than
- is like cheese i , 't gelijkt er zooveel naar als een koe

Chalk'-pet , s., krijtnlijll.
Chalk'-stone , s., krijtsteen.
Chalked , 2)7)., met kriji
et(^;'%Cliit . err ia;oat/
i

''fl iio • ((, rifer ij el'Cll l,csta,iddceleii (foor 11'0ll ,íi

'lr', s., t.cekell tot overgave dooi' troinmelslag.
'r , ., kanlcr , slaapkamer, hof , kLmergeregt ;
ii0lte ; hij i-. the - of lii: ece'i', de holte van 't oor, sir. ;
r,0t1 , lhjv. - of Peers, zoal der Pairs; toi der--, kruid
kao e : to1it-, lbooikauiler; _ , wolken; - of ca ppamp, ka
((ice 0011 e0'11 poïi1p , z.; — '(.1' 0 nwortar , kalmer Vaan Cci t
mortier, 0.; —, c utrye(1 eibanier , kalmer viii een kanon • z _
Chain her , v. t., v. i., W olien, hulzen ; losbandig levels ; ir,
een homer sluitelf, S1í.

waterpot.

Chan@'ber-eon%'enience, s.,
Chann'ber - eoun'cil , s., geheime

raad , so.

Chaan'ber-counsel, s., konsulerend advokaat, raad.
Chain'ber-fel'low , s., kamergezel.
Chain'ber - hanging , s., tapijtwerk, kanlerbellangsel.
Chain 'her-lye , s., pi5.
Chain'ber-nnaid , s., kamernieid , kameitlei'.
Charn'ber of eoin'inerce , s., kamer van hooplttlnde!

Cha;n'bcr-oil , s., walschot olie.
Chamn'ber - organ , s., kamerorgel.
Chann'ber - pot , s., waterpot.
Chatu'ber - prae'tice , s., kamerpraktijk (van ativokaicr.
die sliet voor 't hof verschijnen).
Chain'ber - window, s., kamervenster.
Charn 'bered, pp., a., als in een kamer gesloten, sty.
Cham'berer , s., losbol.
Chaan'beriing, S., losl)aasidig gedrag.
Cha,n'berlain, S., kamerdienaar, kamcrling, kanicrlipe ,
Chamn'berlainship , s., kamerheerschap.
Chana'ble, zie Cheat.

Cha,n'blet t , V. t., bont marken, kakelbont schakeren.
Chani'bley , s., schoorsteen, (p.).
Chauo'blings, s., mc., koorndoppen.
Chaui'brel , s., bovenste gewricht van 't aclltcrhecn maan
't paard.
Chaone'leon , s., kameleon.

t;hanic'leonize, V. t., iii verschillende klcuri'I1 reran

naar een eendvogel.

Chalk, V. t., niet krijt toekenen, schetsen, sch jvel , poetsen.
Chalk'- cutter, s., krijtgraver.

to /ui1i1)i tens, hij lac( ,

tn

O 1II

"e0 Eili

,"rip

l?h t 'ali(rli fYf

iler('s1.
Chain 'lea-, r. t., grocveii, Llitllollen; rio ipt-ík11, t>looijcli;
stuk hout stuiken, z,
Chatei 'Ier , elan n'fret , .,
% l e 't1 'brill : hel hug .
e
t,É@él®l_'1
. rII.c9
,
^

^1^^,

r.^ ,

láí'

^ ^, ^, lr t' _
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Eham'let, zie Camlet.
€ham'ots , s., gems , kamoesleder.
Eham'omlle, s., kamille.
Champ , V. t., V. i., kaauwen , bijten

, verslinden , vreten;
bijten (even als een paard op 't gebit).
Champagne', s., champagne.
Champaign', a., vlak , open ; - country , vlak , open land.
Champaign', 3., vlak , open land , vlakte , M.
Champaiin', point champain', s., teeken van schandvlekking op 't wapen van dengeen , die een gevangene,
nadat deze kwartier heeft gevraagd , gedood heeft.
Champed , pp. van Champ , v. t., v. i.
Champ'er , s., bijter.
Cham'pertor , s., proceswoekeraar.
Cham'perty, s., proceswoekerij.
Champignon , s., paddestoel , duivelsbrood.
Champing, ppr., van Champ , v. t., V. i.
Champion , s., kampvechter , held, dapper krijgsman.
Champion, V. t., uitdagen (tot gevecht).
Cham'ploned , pp. van Champion , v. t.
Cham'pioness , s., kampvechtster.
Championing , ppr. van Champion , V. t.
Chatn'pionship , s., kampvechterschap.
Chance , s., kans , toeval , geluk , geval , voorval ; gelegenheid.
Chance , V. i., gebeuren , voorvallen , komen, geraken ;
mogelijk zijn.
Chance , a., toevallig.
•Chance'.coiner s., iemand , die toevallig binnenkomt.
Chance'-medley , s., toevallige manslag , toevallige gebeurtenis.
Chance'able , a., toevallig , bijkomend.
Chance'ably , adv., toevallig , bijkomend.
Chance'-bairn , s., scho., bastaard.
Chance'-bone, s., heupbeen , (p.).
Chanced, pp. van Chance.
Chance'ful , a., gewaagd.
Chance'-game , s., hazardspel , kansspel.
Chancel , s., koor, altaarsplaats , 't heilige,
Chancellor , s., kanselier; lord high - of Great Britain,
Keeper of the Great Seal, Groot zegelbewaarder ; - of an
Ecclesiastical Court , raadsman van den bisschop in kerkelijke zaken ; - of a Cathedral , beambte , die inspecteur
van scholen, enz. is; -. the Exchequer, president, hoofd
van de Kanselarij en belast met 't zorgen voor de belangen van de kroon ; - of a University , beambte van een
universiteit , belast met 't zegelen van de diplomas , enz.
en hoofdbestuurder; - of the Order of the Garter; ridder
van den Kouseband , belast met 't zegelen der commissiën
en mandaten ; -, regter (N. Amerika).
€han'cellorship , s., kanselierschap.
Chau'cery, 8., kanselarij , oppergeregtshof; -, equiteitshof.
Chancing, ppr. van Chance , V. i.
Chan'-ere, s., veneriesch gezwel.
Chan'-crows , a., veneriesch, kankerachtig.
Chandelier', s., armblaker , kroonkandelaar.
Chand'1er, s., kruidenier, kommenijsman, vettewariër, winkelier ; tallow -, kaarsmaker , kaarsverkooper ; wax -, waslichtmaker ; corn -, graankooper.
•Chand'ler-shafts , s., scho., me., mager gezigt.
Chand'lerly , adv., als een winkelier, M.
Chand'ry , s., kaarsekast , kaarsebak.
Chan'frin , s., voorkop (van een paard).
Change, V. t., V. i., veranderen, verwisselen, afwisselen,
verruilen, ruilen; veranderd worden, verandering ondergaan.
Change , s., verandering, afwiggeling, ruiling; beurs, wis-

selbank; klein geld, opgeld, agio; nieuwe maan; omwerr
teling; ontbinding, dood; verwisseling, verplaatsing (rekenkunde).

Changeability , s., veranderlijkheid.
Changeable , a., veranderlijk, onbestendig, verwisselbaar.
Changeableness, s., veranderlijkheid, onbestendigheid,

verwisselbaarheid , onstandvastigheid.

Changeably , ode., onstandvastig.
Changed, pp., a. van Change, v. t., v. i.
Changeful, a., veranderlijk, onstandvastig,

wispelturig,
onbestendig, onzeker.
a., standvastig.
s., verwisseling, wisselkind, verruild kind;
weêrhaan, draaijer; domoor; -, besluitelooze, twijfelaar, sn.
Changer, s., geldwisselaar, wisselaar.
Changing , ppr., a. van Change , V. t., v. i.
Changg'ing , s., verandering.
Chang'ingly , adv., beurtelings.
Changing-piece , s., weérhaan (van iemand, die veranderlijk is).
Chan'nel , s., kanaal , rivierbed , guil ; groef , greppel;
holte; roer; zeearm, straat, zeeëngte; sponning, rust, inkeping in een blok, z.; - of the sternpost, sponning in den
achtersteven, z.; shoaly -, ondiep kanaal, z.; enter in the -,
't kanaal binnenkomtii, z.; work down the -, 't kanaal uit
turning -, kanaal, dat wijd genoeg is om daarin.-zeiln,.;
te laveren, z.; - wales, reehout, rahout, z.
Channel , V. t., kanaal maken , uithollen , groeven.
Channel , s., scho., grof zand.
Chan'neled , pp., a., zie Channel , v. t.
Channeling , ppr., zie Channel , v. t.
Chan'son, s., zang, sH.
Chant , V. t., V. i., zingen ; in zang vieren.
Chant , s., zang , lied , melodie , gezang,
Changeless ,
Changeling,

Chant'ed , pp. van Chant , v. t., V. i.
Chanter , s., zanger , zangeres , voorzanger.
Chanter , s., scho., deel van een doedelzak..
Chant'i-leer , s., haan.
Chanting , s., 't zingen.
Chant'ress , s., zangster , Si.
Chant'ry , s., kapel voor zielmissen.
Chant'y , s., scl;o., kamerpot.
-Chaol'ogy , s., verhandeling. over den chaos.
-C ha'os , s., mengelklomp , mengelmoes , verwarring.
-Chaotic , a., verward , mengelmoesachtig.
Chap , chaup , V. t., V. i., scho., kiezen , uitzoeken;

pen , slaan (van een uurwerk).

Chap , chaup , s., scha., slag ; kerel , mensch.
Chap , v. t., v. i., klieven, kloven, splijten; kraken,

klop-

openbersten.
, s., bout , kloof , spleet, reet; lijn (in de hand enz.) ;
opening , muil , kinnebak ; kooper , kalant , klant ; he is a
queer - t-, hij is een misselijke snaak ; jongen , knaap.
Chap t , v. i., zie Cheapen.
Chapman , s., scho., zie Pedlar.
chap ) , s., vent ; odd - , zonderlinge vent.
Chapparal', s., boschje van lage eiken.
Chape , s., haak , bengel , band , tong , beslag.
Chapel , s., kapel , hulpkerk ; zetterij.
Chap'el , v. t., in een kapel neêrleggen , nr.; -, . een uil vangen, z.; - a ship, voor den wind omloopen, zonder het te
willen , een uil vangen , z.
Chape'less , a., zonder haak.
Chap'elet , chap'let , s., een paar stijgbeugelriemen.
chap'cllany , s., gemeente van een kapel.

Chap

Chap'elry

, s., grenzen, jurigdiktie van een kapel.
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gen , toevertrouwen , aanbevelen ; inprenten , inscherpen ;
verzoeken , vorderen ; beschuldigen , ten laste leggen , aal1klagen; berispen; aanvallen; aanrekenen ; bezweren; - one's
(icci)UIit , op iemands rekening stellen ; belasten (ni. 't v.
with) ; beschuldigen (n). 't v. witli); -, v. i., een aanval doen.
digd.
Charge, s., last, lading, vracht ; kosten ; uitgave; aan
Chapiter -t , s., kapiteel , dekstuk (van een zuil) ; -S, i oor
beschuldiging; vol niagt; zorg , moeite ; hevel ; aan -klabt,
-namste.
pand, toevertrouwd goed; a►I►bt; spotprent; perform-val;
Chaplain, s., kapellaan, veldprediker, kapelprediker, huis olies -, zijn post wel waarneruen ; all charges boas, alle
prediker.
kosten gedaan zijnde; (live Ike ciieiil?I a roiiiid -, eten vijand
Chap'Iaincy, s., betrekking , dienst van een kapellaan.
lievig beschieten ; - ii! a [Juli , lading valt een vuurroer ;
Cliap'lainship, s., kapellaanschap; bezitting, inkomsten
rent -, leenpacht; -, zaifpleister (voor paarden).
van een kapel.
Charge' - Louse t, S., sc11oollittis, SIN.
Chap'less, s., zonder vleesch om tien mond, sit.
Charge'able, a., kostbaar • duur, lastig, bezwaarlijk , ver
Chaplet , s., paternoster ; rozenkrans ; kains van Woemen ,
-antwordelij.,sh
van paarlen, kleine kapel, huiskapel, kuif (van een paauw); Charge'ableness, s., kostnaarheid, kostent, last.
een paar stijgbeugelriemen.
Char ;e'ably , adv., zie Chrti•yeatle, a.
Chap'rnan , s., mv. chap'nneu , kooper, klant, kranier
Charged , 1ppp. van Clzarye, v. t.
kleinhandelaar.
Charge d'atiaires, s., zaakgelastigde.

(hap'eron , s., ridderskap.
Chap'eron, V. i., kavalier van eels dame zijn.
Chaperoned', pp. van Chaperon, v. i.
Chaperoning, ppr. van Chaperon, v. i.
Chap' - fallen, u., met ingevallen lip, moedeloos, oiitiiioe-

Chapped , pp. van

Chap'pen,

Chap , r,. i.

s., scho.,

kwart flesch.

Chapping, ppr. van Chap, v. i.
Chaps, s., ier., kinnebakken, mond, bek, smoel, Makkes.

Chapt , zie Chapped.
(hapt ), a., droog, dorstig.
Chap'ter , s„ hoofdstuk , kapittel , vergadering.
chapter , V. t., schatten , verbeteren.
Chap'trel , S., zie Impost..
Char, s., dagwerk, huisarbeid, karrewei; schar; noodhulp.
(iiar, v, I., V. i., voor noodhulp spelen, 01) daglniin gaan,

uit werken gaan, uit schoonvlaken gaan; houtskolen maken, tot kolen v erhranden.
Char' - woman , s., nooillhvlp, schoonn^;nksl.cr.
fChar'aet t, char'ert 1 , s., inschrijving, sli.

- -

-C, har'a eter , s., karakter , inborst , aard , hoedanigheid ,
kenteeken, merkteeken ; roep , goede mtanl , stand , man,
titel , lof , getuigenis ; waardigheid., persoon , hand (schrijfAnaal), sehrijiletter° , drukletter.
-t Iiar'aeter, V. t., graveren , inschrijven ; beschrijven, door

teckensonderscheiden.
•CChar'aetered,. ppr., zie ('liaracter, v. I.

- f har'a - ctered) , lettered) , a., in (Ie 1 ►amtd eeltrand, ge brandmerkt ; they have palmel the character upoit hint) ,

Charge'less , a., kosteloos , goedkoop.

Charger, s., bescl ► uldil er; groots; schotel, bekken; - i ,
strijitr-os.
Char•g'ing, ppr., zie Clair qc , v. t.
Char'iiy , adv., zorgvuldig, spaarzaan, Sri.
Chariness 9_, s., voorzon, zorg , zwarigheid, behoedzaam..
heiel, voorzigtigheid.
(harlot , s., wagen , kar ; tr'1tliiiphal -, triomfwagen; -

race , Nvedren neet rijtuigen.

Char'fot

, s., scho., pisglas.

(hHr•'iot-rnrrn, s., karreniapt, voerliman.
Chariot-race, S., zie Ci^uriot, a.
Chat 'iotcd ,

rip. van Chariot , v. t.

Charioteer', s., voerlltan, koetsier.
Ctrar•ioteer'ing, ppr., zie Chariot, V. 1.
Chae-',.treble, a., liefdadig, weldadig, liefderijk,
5151,t

verdraag

cimmisti g .

Chmrr'itableness, s., liefdadigheid , liefdegift, aalmoes.
Charitably, a,lv., zie Cliaa•il(We, a.
Ch&rr'itaiive, a., tot teederheiil geschikt.

Ch.rr'itg•, s., lieidaili heiel • lielitegift, laln ►aes ; - beyiias
ril I'm,;r/e 1•, 't hemd is nader daim cie rok ; -, liefdadigheids.
gesticht.

Chark t , v. t., tot kool verbranden.
Chark • s., kraak, (p.) ; -, ligt bier.
vlei heeft heil gebrandmerkt.
- Clrar'aeteri-srru, s., onderscheiding van karakter.
Chari'atan , s., kwakzalver.
f: para -eteris'ti-e , - £nara eteris'ti r. al , a., kar akteristiek . Charlatan's - cat , a., kwakzalveraclltig.
£Iiaraeteris'ti -r, s., ondersehciilteeken.
Charlatan'ieally, adv., mie Char•lataraica(.
-

Chara.eteris'ti Bally , ai/v., zie Cltar•acteristic, Cha, acler-

islical.
-C hara-eteris'ti ealness • s., karakteristieklleid.
- {: li gra- eteriza'tion, s., 't karakteriseren.

-Char'aeterize,

v. t., eten aard, de lioedani lleid van iets,
iemand beschrijven ; eigenaardigheden beschrijven ; onder
-sch
eiden ; -; , graveren.

-Ehar'a-etcrized, pp. van Characterise, C. 1.
-Char'a-eterizing, ppr. van Clraracterile, v. t.
£Char'a -eterless, a., karakterloos.
- Char'a - etery t , s., indruk, teeken, onderscheiding.
Charade', s.,

raadsel.

Charcoal, s., houtskool; - kina, - pile, oven.
Chard, s., stoel van een artisjok.

Chare,

V. i.,

ophouden, terugkeeren, (p.) ; - i , wegjagen ,

wegdrijven.
Chare, s., naulmrblocn .
Char'i'rou , s., plaat voor eten kop <<in Brei paard.
charge, ,'. f,, laide.n, beladen, opladen, bevrachten, opctra-

Charl'atanry, s., kwakzalverij.
Charles'--swain, s., waden, groote beer.
Char 'Icy ) • s., wac hter.

Char'lo-ek , s., wilde mosterd.
Charm • s., bekoorlijkheid, toovermiddel, betoovering, liefdedrank, bekoring.
Charm , V. t., betooveren , bekoren , streelen , innemen , bekoorlijk eiaken (tegen kwaad), n. g.; - , vlagtig maken
door bekoringen ; -, v. i., welluidend klinken • m.
Char'rna, s., soort van zeewolf.
Charmned, pp. van Charm, v. t.
Charmed'-milk, s., zure melk , (p.).
Charrn'er, s., toovernaar, toovermiddel; eery -, mijn zoete
eiigelin..

Charrn'eress , s., toovenaarster, cie.
Char nl'ful , a., vol bekoorlijkheden, cv.

Cirarm'ing , ppr. van Charm, v. t:

C lrarin'itng , a., bekorend, innemend, bevallig, verrukkelijk
schoon ; betooverend.

1
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Charm'inaly , adv.., zie Charming , a.
Charm'ingness , s., bekoorlijkheid.
Charmless, a., van bekoorlijkheden ontbloot, s.
Charne' -eo, s., soort van zoeten wijn, sx.
Charnel , a., vleeschlijk.
Charnel-house, s., beenderhuis, knekelhuis.
Char'ple, s., band voor een wond te verbinden.
Charr , char , s., soort van zalm.
Charred, pp., a., zie Char, v. t., v. i.; -wood, hout, waarvan de schors verkoold is.
Char'rey , a., dierbaar , kostbaar, (p.).
Char'ry , a., houtskoolachtig.
Chart , s., zeekaart ; plain -, vlakke , platte kaart ; globular -, ronde kaart ; mercator -, ronde , . wassende kaart , z.;
nautical -, zeekaart, z.; prick the -, koers op de kaart
teekenen , z.
Char'tel , s., uitdaging.
Charter, s., oorkonde, charter, vrijbrief, voorregt, zegt;
- of naturalization, naturalisatie -brief ; --house, karthuizerklooster.
Charta'ceous , a., papierachtig.
Charter, V. t., een schip bevrachten, bij charter vestigen.

Chasteness , s., kuischheid, zuiverheid.
Chastening , ppr. van Chasten , v. t.
Chastening, s., kastijding, tuchtiging.
Chaste*'able, a., strafbaar, strafschuldig.
Chastise', V. t., zie Chasten, V. t.
Chastise', V. t., beschuldigen.
Chaste-sed', pp. van Chastise, v. t.
Chas'ti-cement , s., kastij ding , tuchtiging , straf.
Chasti*'er , s., straffer, verbeteraar.
Chasti*'ing, ppr. van Chastise, v. t.
Chastity, s., kuischheid, eerbaarheid, reinheid, zuiverheid.
Cha.-'isble , s., kasuifel.
Chat , v. i., snappen , babbelen, teuten ; -t, v. t., spreken, sH.
Chat , s., gesnap , gebabbel , praatje ; katje ; pijnappel ; -,
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Charter-land , S., landgoed vrij vair alle lasten.
Charter-party, s., vrachtbrief, brief van bevrachting.
Chartered, pp., a., zie Charter, v. t.
Char'tertng, ppr. van Charter, v. t.
Chart'i-wm , S., chartisme (NB. Beginselen van een staat

partij , die 't algemeen stemregt voorstaat, stem--kundige
ming hij ballotage, jaarlijks nieuwe parlementen en andere hervormingen verlangt).
Chartist, s., voorstander van 't chartisme.
Chart'less , a., zonder kaart.
Chartreuse', s., karthuizer.
Chart'-nlary, s., beambte bij de latijnsche kerk, belast
met de bewaring van charters en andere stukken van algemeen belang.

Chary, a., zorgvuldig, zuinig, spaarzaam.
Chas'able, a., voor de jagt geschikt.
Chase, V. t., J) dringen, drijven; vervolgen

, jagen, opjagen, jagt maken op; brandschilderen, emailleren; - away,
verjagen, wegjagen; - metals, gedreven werk maken, opwerken.
Chase, s., zie Chace; 't jagen, jagt, vervolging; gejaagd
wild; vervolgd schip; jagtgebied; jagtstuk; wijdte van een
geweerloop; jagtbosch, wildbaan; jagtpartij; give a ship -,
jagt op een schip maken; -, gutter of a cross-bow, groef
van een Handboog; - guns, boegstukken.
Chased , pp. van Chase; -, a., a ship -, vervolgd schip;
-, gedreven, uitgeklopt (van metalen).
Chaser, s., jager, vervolger, drijver, brandschilder.
Chas'ible , zie Chasuble.
Chasing, ppr., zie Chase, V. t.
Chasing, s., 't drijven, 't brandschilderen.
-Cha*m, s., opening, gaping, breuk, afgrond; ledige plaats.
-Cha-s-'med, a., met openingen.
-Eha*m'y , a., vol openingen.
Chas'selas, s., soort van druif.
chaste, a., kuisch, eerbaar, ingetogen, trouw.
Chaste'-eyed , a., met kuisehen blik.
Chaste'-tree, s., soort van plant (agnus castus, uitex).
Chastely, adv., zie Chaste, a.
Chasten, V. t., tuchtigen, straffen, kastijden, beteugelen;

zuiveren.

Chas'ten, V. t., echo., straffen.
Chastened , pp., a., zie Chasten,
Chastener, s., kastijder.

v. t,

twijgje (zie Chit).

Chat , s., echo., galg.
Chat-pota'toe*, S., nar., aardappeltjes, varkensvoeder.
Chateau', s., kasteel.
Chat'elet , s., kasteeltje.
Chat'ellany, s., kasteleinschap, zie Castellany.
Chates , S., me., galg.
Chatoy'ment, s., speling van kleuren , veranderlijkheid

van kleuren.

Chat'tah , s., zonnescherm, regenscherm.
Chat'ted, pp. van (hat, v. i.
Chat'tel, s., roerend goed.
Chatter, V. i., snateren, kakelen, klappertanden,

leren, kwellen.

kwinke-

Chatter-basket, S., babbelend kind.
Chat'ter-boa, s., babbelaar, snapper.
Chatter-broth) , S., thee.
Chatter-pie, s., ekster.
Chatter-water, s., thee.
Chat'terer, s., babbelaar, snapper, kakelaar.
Chatterers ) , s., mv., tanden.
Chat'tering, ppr., a., zie Chatter, v. i.
Chattering) , s., klap op den mond.
Chattering , S., gebabbel , gesnap , gekakel.
Chat'tery ) , s., katoenen goederen, linnen goederen.
Chat'ting , ppr., zie Chat, v. i.
Chat'ternonl , S., logge, lompe vent.
Chatts ), s., mv., zegels; -), luizen.
Chatty , a., babbelend.
Chat'wood, s., rijshout, brandhout, brandstof.
Chaii'dron, S., zie Chawdron, Chaldron.
Chauf'fer , s., fornuisje (chemie).
Chau'mer , charmer, s., scho., kamer.
Ghau'mer, V. i., scho., zich ergeren, grommen.
Chaumontelle', s., soort van peer.
Chaun 't, chawn t, s., zie Yawn, s.
Chaun t , v. i., zie Yawn , v. i.
Chaunt, s., zie Chant.
Chaup, scho., zie Chap.
Chaunt'ing-cove ), s., paardekooper.
Chav'ender , chev'en , S., post (vischsoorl).
Chaw , v. t., kaauwen.
Chaw , s., kinnebak.
Chaw'-bacon ), s., landman, domme vent.
Chawed, pp. van Chaw, v. t.
Chaw'ing , ppr. van Chaw , v. t.
Chaw'dron , s„ ingewanden, sx.; omloop, gewei.
Cheap , a., goedkoop , tot lage prijzen, gewoon.
Cheap t, s., koop; dog -), a., zeer goedkoop, schandekoop.
Cheapen, V. t., afdingen, afzetten; in waarde verminderen.
Cheapened, pp. van Cheapen, r. t.
Cheap'ener, s., afdinger.

CHE.

iemand bedriegen ; -, bedrieger, guit.

Cheat'-bread , s., wittebrood , fijn brood.
Cheat'ableness, s., bedrieglijkheid.
Cheat'ed , pp., zie Cheat , v. t.
Cheat'er , s., bedrieger , guit.
Cheating , ppr., zie Cheat , v. t.; -, s., bedrog, 't bedriegen.
Cheat'Ingly , adv., bedrieglijk.
Cheek , s., schok , stoot , bedwang , beteugeling , beletsel,

heid , ruzstiglieid.
Cheerily , adv., zie Cheerful, a.
Checr'Iness , s., zie Cheerfulness, s.
Cheering, ppr. van Citeer, v. t., V. i.
Cheeringly, adv., zie Cheerful, a.
Cheer'Ishness t, vrolijkheid, opgeruimdheid.
Cheerless , a., moedeloos , neêrslagtig.
Cheerlessness, s., moedeloosheid, droefgeestigheid,

nestratling, verwijt, ongeval ; trek, krul (rondom een naam) ;
checks of conscience , knagingen van 't geweten ; keep a upon one , iemand in bedwang houden ; bankbriefje , bankiersbriefje ; schaak (schaakspel).
Check, v. t., V. i., beteugelen, intoomen; in bedwang hou
bedwingen , stooten ; kontroleren , kontraboek houden,-den,
nazien, nalezen; berispen, bestraffen, doorhalen ; ophou
-den,
sluiten , losgaan.

slagtigheid..

neér-

Cheer'ly , a., zie Cheerful , a.
Cheer'ly , adv., zie Cheerful , a.
Cheer'up ), chir'rup ), v. t., vrolijk maken, levendig

ken , vervrolijken , opvrolijken.

ma-

Cheery, a., zie Cheerful, a.
Cheese , s., kaas ; it is no more like than calk is like - T,

Cheek'-blade, s., scho., kakebeen.
Che-ek'-book , s., boek met bankbriefjes in blanko.
Cheek'-brace, s., hangriem.
Checked , checkt , pp. van Check , v. t., v. i.
Cheek'er, V. t., vierkantjes maken, bont schakeren, af

maken.
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wees vrolijk ; what -? hoe vaart gij? hoe maakt gij liet? we
gave three cheers, wij riepen driemaal hoera !
Cheered , pp. van Cheer, v. t., V. i.
Cheerer, s., vervrolijker, vermakelijkheid.
Cheer'fu', a., scho., zie Cheerful , a.
Cheer'fui, a., vrolijk , opgeruimd , blijmoedig , blijde, rustig.
Cheer'fully, adv., zie Cheerful, a.
Cheerfulness , s., vrolijkheid, opgeruimdheid , blijmoeilig-

Cheapening, ppr. van Cheapen, v. t.
Cheap by , atv., te geef, goedkoop.
Cheapness, s., goedkoopheid, geringheid van prijs.
Cheat , zie Cheer.
Cheat , v. t., bedriegen , misleiden , valsch spelen.
Cheat , s., bedrog , schelmerij , guiterij ; put a - vpon one,

het gelijkt er naar als wit naar zwart ; cream -, roomkaas;
you would make me believe moon is made of green -1 , gij
zoudt mij wel willen wijs maken, dat wit zwart is.
Chee-se' Bake , s., kaaskoek (van strem, suiker en boter).

Chee*e'•eolouring , s., orleans (verfstof).
Chee*e•eurds , s., mv., stremsel.
Chee*e'.11p , s., kaaslep.
Chee$e'•monger , s., kaaskooper.
Chee,ee'•paring , s., kaaskorst.
Chee*e'.press , s., pers om strem te persen voor

-wiselnd

Che-ek'er , s., ruitwerk, schakeerwerk (als van een schaakbord).
Cheek'er-wise , s., met ruiten, met ruitwerk.
Cheek'er-work, s., ruitwerk, met ruitjes, ingelegd werk.
Cheek'ered, pp. van Checker, v. t.
Cheek'er -s., s., mv., damspel.
Che-ek'ing , ppr. van Cheek , v. t., v, i.
Che-ak'lees , a., onwederstaanbaar , onbeteugelbaar.
Cheek'mate , s., schaakmat; - § , nederlaag , val.
Chevk'mate, V. t., schaakmat zetten; nederlaag geven.
Checkmated, pp. van Checkmate, v. t.
Checkmating, ppr. van Checkmate, v. t.
Cheeks , s., geruite stof.
Che-ek'y, a., met ruitjes.
Cheek, s, wang, koon; hog's cheek, varkenssmoel, varkens

cheeks of a printing press, zijstukken van een-kineba;
drukpers ; cheeks of a mast , klampen van een mast ; cheeks
of a door, lijsten aan de deurposten; - by joie, gemeenzaam heid, bestemaats, B. FL.; qo - by joie with ons t , met iemand
gemeenzaam verkeeren ; - bone, kakebeen ; - teeth, grinders,
achtertanden , kiezen ; - varnish, blanketsel ; -, slooiknie, z.;
board nader the - of the cutwater , blaasbalgen , z.; filling between the -, kamhouten, z.; - hoop, ijzeren banden om den
hommer, z.; - of a block, wangen van een blok, z.; of a
carriage , zijwangen van een rolpaard ; - of head , cheek ,
slooiknie, z.; - of a mast, noren van een mast, z.; pump
-, pompmik, z.; - of a rudder, klik van 't roer, z.
Cheek'.blade, s., scho., kakebeen.
Cheek'ed , a., nabij den wang gebragt.
Cheel , s., scho., zie Clciel.
Cheep , V. i., tjilpen.
Cheep , V. i., scico., zie Chirp.
Cheer , V. t., V. i., vervrolijken, opwekken , verlevendigen,
vrolijk maken, aanmoedigen; zich vervrolijken; moed schepp en , zich vermaken ; - up , wees vrolijk , schep moed.
Cheer , s., vreugdekreet, toejuiching (door gebaren , gelui
vrolijkheid, dartelheid, opgeruimdheid , lust, vreugde,-den),
moed; spijs, maaltijd, sier; be of good -, schep moed, m.,

van kaas.

Chee*e'.rennet,

tanie).

't maken

s., walstroo, onzer vrouwe bedstroo (bo-

Chee *e'.running , S., kaaswei.
Chee-s-e'•vat , s., kaasvorm.
Chee-s`'y, a., kaasachtig, kazig..
Chef-d'ae uv're , s., meesterstuk.
Cheko'a, s., chinesche porseleinaarde.
£Che1'idou, s., bruine vlieg, met zilverachtige vleugels:
-Chelif'erous , a., van klaauwen voorzien, met klaauwen.
- Ehelo'nian , s., mv. ehe'lonta , benaming voor schildpad -

soorten.

f helo'nian , a., tot de schildpadden gehoorende.
Che'ly , s., kreeftschaar.
- Chem'i-e, -ehe,n'Ieal, a., chemiesch, scheikundig.
-Ehem'I Bally , ode., Chemie , Chemical , a.
-Cheini*e, s., vrouwenhand; dijk, muur, die 't front

eenig aardwerk omringt.

£hem'ist, s., chemist, scheikundige.
- Chem'istry , s., chemie. , scheikunde.
Cheini-s-ette , s., overhemdje.
Cheque, zie Check.
Chequer , zie Checker.
Chequin , zie Cecchin.
Cher'iH, s., vorst van Mekka,
Cherish , V. t., liefhebben , beminnen,

van

lief kozen , troetelen ; koesteren , verwarmen ; voeden , opvoeden ; veel werk
(van iets , iemand) maken.

I

Cherished , pp. van Cherish , v. t.
Cher'Isher , s., verpleger , onderhouder , cveldoener.
Cherishing, ppr. van Cherish, v. t.
Cherishing , s., ondersteuning, aanmoediging.
Cher'ishitngly , adv., op een toegenegene wijs.
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Cher'Ishinent }, s., aanmoediging.
-Cher'ine-s , - zie Kermes.
Cheroot', s., soort van manillacigaar.
Cherry, s., kers ; - coloured cat .) , zwarte kat.
Cher'ry , a., roodachtig , kersrood , morelachtig.
Cherry , s., drank van kersesap en alkoliol.
Cher'ry•bay , zie Laurel.
Cherrybrandy , S., kersenbrandewijn.
Cher'ry•cheeked , a., met roode wangen.
Cher'ry•chceks , s., mv., blozende wangen.
Cher'ry•orchard, s., kersenboomgaard.
Cher'ry•pit , s., kinderspel , waarbij kersepitten in

worden geworpen.

CHI.
Chev'roned , a., van een balk voorzien, B. J.
Chev'ronel, s., balkje (wapenkunde).
Chew , V. t., V. i., kaauwen ; - §, overleggen, peinzen , 'be-

denken; verzwelgen.

een gat

Chew ) , s., 't gekaauwde, pruim (tabak).
Chewed , pp. van Chew , v: t., V. i.
Chew'et , s., soort van pastei.
Chewing , ppr. van Chew , v. t., v. i.
Chi 'a, s., soort van plant (Mexico).
Chl'an , a., tot Cltios (eiland in de Levant) behooiende.
-Chi'aro.os-eu'ro , zie Clare- obscure.
Chib'bal., s., bieslook.
Chicane', s., haarkloverij , .mnggezifterij, getwist, drogrede,

Cher'ry•sto*se, s., kersepit.
valsehe redenering , .kunstgreep, list, vitterij.
Cher'ry.tree , s., kerseboom.
'Chicane', V. i., haarkloven, muggezi#ten, BE.; boze streken
Cher'sonese , s., schiereiland.
gebruiken , om iets in de war te brengen , te ontduiken.
Chert , „., harde steensoort, quartzsoort, vuursteensoort.
Chi-can'er , s., vitter, drogredenaar, kibbelaar, wargeest.
Cherub , s., cherubijn.
Chi ean'ery, s., vitterij , muggenzifterij , gekibbel, geteut,
Cheru'bI e , cheru'bt-cal , a., ,cherubijnseli , engelachtig.
drogrede, haarkloverij.
Cher'ublin, s., mv., cherubijnen.
Chtc' -eory, s., chikorei.
Cher'ubin, a., cherubijnsch; engelachtig, sn.
Clsich'e*, s., mr., kleine erwten.
Cher'ubin, s., :cherubijn, DR.
Chich'ling , clsich'liiig nvetch , s., wikke (botanic).
Cher'up , zie Clzirrup, Chirp , n. g.
Chi ek , V. i., uitschieten.
Cher'v11., 3., kervel.
-Chiek, chi-eken, s., kuiken, kieken; jong meisje, kindje,
Che*s-'ible , zie Chasuble.
i kartj e ; weetniet , melkmuil.
Ches'1ip, s., pissebed, sic..
.Chick'•a.biddy ) , s., kuiken.
Chesnut, s., zie Chestnut, s.
Chickeu.butcher ) , s., zie Poulterer.
Chess , s., schaakspel.
Cht ck'eu•butcher , s., hoenderkooper, poelier.
Chess, s., grassooirt, die tusschen tarwe groeit (New- Chi ek'en•heart'ed , a., kleinhartig, bloohartig.
England).
Chi-ek'en•pox , s. mv., windpokken.
Chess , s., scho., vensterraam.
Chi-ek'aree , s., rood eekhoorntje (Amerika).
Chess' nboard , s., schaakbord.
Chi ek.pea , s., soort van erwt, duiveboon (?).
Chess'.man , s., schaakstuk.
• Chi ek.weed , s., guichheil (botanie).
Chess'nmen, s, mv., schaakstukken.
1Chide , V. t., V. i., pret. chid, pp. chid chidden , beChess'•player , 8., schaakspeler.
knorren , berispen , laken, bekijven, doorhalen , hekelen,
Chess'•rook , s., kasteel.
twisten , leven maken.
Chess'.tree , s., halsklamp.
Chide , s., geknor.
Chess'el , s., scho., kaaspresser.
Chid'er., s., bestraffer , bekijver, berisper.
Chess'om , s., losse aarde,
Chid'eress -t , bestrafster , bekijfster, beriapster.
Chest., s., kast , kist; bord t; arcs -, geweerkist , z.; - of me- Chiding , ppr. van Chide , v. t., v. i.
dicines, medicijnkist, z.; sailors -, scheepskist, z.; sea -, Chiding, s., 't knorren, verwijt, berisping.
holle ' banken tegen boord , z.; - of drawers , latafel.
Chief, s., voornaamst, zeer voornaam; lord - justice, opchest., V. t., ophoopen, opzamelen.
perregter; - clerk, eerste klerk, schrijver.
Chesx'.foundering , s., dampigheid (bij paarden).
Chief, s., hoofd, opperhoofd , aanvoerder , hoofdman , opChest'.foundered, a., bevangen, stijf, kortademig, damperbevelhebber, veldmaarschalk , generaal.
pig; - horse, dampig, afgereden paard.
Chief, adv., hoofdzakelijk.
Chested , a., van een kist voorzien, met een kist.
Chlf'.J us'tiee-ship , s., opperregterschap.
Chestnut, s., kastanje.
Chief'age t , chev'age t , s., hoofdgeld.
Chest'nut.plot , s., kastanjebosch.
Chief'dosn , s., souvereiniteit.
Chestnut.tree, s., kastanjeboom.
Chief'ess j- , s., vrouwelijk opperhoofd (Indiaansch).
Chest'trap , s., rottenval.
Chief'est , a., voornaamste , eerste , hoogste.
Chest'on , s., soort van pruim., JOHN.
Chief'iess, a., zonder opperhoofd.
Che'tah , s., soort van luipaard (Indië).
Chiefly , adv., voornamelijk , hoofdzakelijk.
Chev'achle f, s., kavalerieëxpeditie, cH.
Chief'rie , 8., kleine belasting aan den opperheer.
Che'va#e.
zie Chiefage.
Chieftain , s., hoofd , aanvoerder , hoofdman , stamhouder.
Cheval' de fris e , s., spaansche ruiter (vestingbouw).
Chieftaincy , chieftainship , s., hoofdmanschap, aan
Chevalier', s., zie Knight.
-voerdschap,tmu .
Chev'en , s., post (viscltsoort).
Chiel', chteld , cheild , cheel , S., scho., mensch , kerel,
Chev'eriJ , s., geitenleder.
jong mensch.
Cl,ev'erl1, a., buigzaam , zacht, lenig ; - conscience, ruim Chiev'ance t , s., woekerhandel , onwettige handel.
geweten.
Chieve t, cheve t, V. i., aan een eind komen, voortkomen,
Chev'erilize , V. t., zacht maken als geitenleder.
volgen, opvolgen, cm.
Chev'i-s ante t, s., verrigting , handeling , daad , voltooide Chif'fy , s., oogenblik.
onderneming; -, 't aangaan , maken van kontrakteu , koop, Chi ;'ger , chi go , zie Chegre.
r.; onwettig verdrag , verbiudtenis.
Chilblain , s., puistje, zwelling, ontsteking (door den inChevron , s., balk (wapenkunde).
vloed van den winter veroorzaakt).

-, s.,
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Í Chim'1y, cinizn'ile, chim 'la,
Chit'blain, V. i., Winterhanden krijgen.
Child, s., n5v. children, kind; female -, meisje; forster -, Chinn'ly-lug, s., scho., haard.
nurse -, minnekind; grand -, kleinkind; fatherless -, ouder - Chimney , s., me . chimneys ,

loos kind; get a woman with -, een vrouw hezwaitgeren,
bevruchten; be with -, bezwangerd, bevrucht zijn; from
a -, van kindsbeen ; be past a -, de kinderschoenen ontwassen zijn ; be past - bearing, boren de jaren zijn ore
kinderen te krijgen; - tinli, 't haren; - beul,, kri^!rnl>ed;
be in - bed, in 't kraanbed zijn, in de kraani liggen;
-bed linea , kraangoed , luijeren.
Child j , V. i., kinderen -voortbrengen, sx.
Child'-bearing, pp., a., kinderen v'oortl'rengend.
Child'-bearing , s., zie Child , s.
Child'bed , S., zie Child , s.
Childbirth, s., zie Child, s.
Child'ed j , a., zie Child -, v. i.
Child'er, s., mv., scho., kinderen.

s., selto., schoorsteen.
schoorsteen; fennel and

mnauutle of a -, pijp en mantel van een schoorsteen.
Chimney-board, s., zie Fire-board.
Chirn'ney-chop §, s., neger, moriaan.
Chimney- corner , s., haard, hoek van den haard.
Chiin'ney-doctor, s., rookverdrijver.
Chinn'ne )' -hook, s., hangijzerhaak.
Chion'ney- nnon'ey , s., haardstedengeld ; - man , gaarder
van 't haardstedengeld.

^

Chinn'ney-piece, S., Schoorsteenstuk, schoorsteenschilderij.
Clnim'ney-pot , s., cylinder van aardewerk boven schoor steei en, oei 't rookcis te voorkomen.
Chinn'iiey-sweep, eiiim'ney-sweeper, s., schoorsteen.
ve,cr.
Chimney-top, s., schoorsteentop.
Chimpanzee, s., ourar!g - outang (Afrika).

Child'erinas-day, s. , allerkinderenclag (2S 1)ecemlber).
Childhood, s. , kindschheid, kindsche jaren.
Child'ing i-, ppr. van Chill 1, v. I.
Childish, a. , kinderachtig , beuzelachtig .

Chin, s., kin.
China, s., porselein.
China-ink , s., chinesche stikt.
Chlld'1st l y , adv., kinderachtig, op een kinderachtige wijze. ChUna-nnan , s., porseleinkooper.
j Ctei'na-or'au e, s., oranjeappel, chinasappel.
Chitd'ish - mindedness t, s., nietigheid, BA.
China-root , s., kinabast.
Childishness , s., nietigheid , beuzelachtigheid.
China - shop , s., porseleinwinkel.
Childless, a., kinderloos.
i Chiue'apin, s., kastanjeboompje.
Child lessness, s., kinderloosheid.
Childlike, a., kinderachtig , kinderlijk , als een kind , on- i Chinch , s., soort van weegluis.
. Chinchilla , s., diertje , (lat een kostbaar bont levert
derdanig.
(Luid-^lrnerika).
Child'ly, adv., kinderachtig.
Children, s., mv., kinderen.
1 Chin' cough , s., kinkhoest.
Chine , s., ruggestreng , ruggegraat; -, deel van den waterChild' - wit , s., boete wegens onechte kinderen.
loopsklos, dat boven 't dek komt, z., -, rand van een vat.
•Chiliad, s., duizend; tijdperk van duizend jaar.
chine, V. t., ruggestreng doorsnijden.
-Chil'iagon, s., figuur van duizend hoeken en kanten.
(Jhimed, a., tot den rug behoorend, BT.
- Chll'iareln, s., lerij gsbevelhebber van duizend mail .
j Chin'gle, s., zie Shingle.
-Chilionl'iter, s., zie Kiloliter.

i Chinn 'gly j , zie Shingly.

•Chillo'ineter, s., zie 1iiloiiw,eter.

Chill, s., koisde, kilheid, vorst, huivering; -§, verstijving. Chink, s., spleet, reet, scheur, berst, barst, kloof; klank
I c lu 't geld; -, naad tusschen twee planslee, z.; -), geld.
Chili , a., koud, huiverig , kil; r;ioedeloos, ueêrslagtig.
Chill, v. t., v. i., koud maken, verstijven, doen bevriezen ; ( Chink , v. t., v. i., ranimelen (met iets) , klinken, splijten ,
hersten.
ontmoedigen ; -t, huiveren.
j Chink 'y, a., spletig, vol spleten, gapend.
Chilled, pp. van Chill, v. t., v. i.
Chinned
, a. niet een lange kin.
.
C'hil'li, s., dop van (ie C ayenne peper
Chinquapin, zie Ctinciepin.

Chilliness, s., kilheid, huiverigheid.
Chlll'ing , ppr. van Chill , v. t., v. i.
Chill'ing, a., koud, huiverig, kil; moedeloos, nehrslagtig.
Chill'ingly, ode., zie Chilling, a.
Chillness , s., koelheid , koudheid , luniverigheid.
Chill'y, a., koel, kil.
Chill y -t, adv., koel.
-Chil'ogram , s., zie Kilogram.
-Chil'opod, s., duizendleen.
Chimb, s., rand van een vat, ki ni .
Chine, s., klos leespel, klokkengelui; overeenstemming van
klank , evenredigheid , rijn.
Chime, v. t., V. i., niet de klokken spelen, beijeren; overeenstemmen, overeent oeren; klinken, geluid maken.
Chime, s., zie Chi^^^^%^, •^.
Chi.n'er, s., leaolekzssst-, eler.
£hinne'ra, s., licrsel1i ra, iiil;eeldiii`.
^ iklec(9 van een priester.
C.iniinere', s., bi~re
+'^
t,:
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goed noch kwaad; he sits on horse-back as a - upon a
blode 'f , hij zit te paard als een kikvorsch op een kluitje
carpenter's - ax, snik, baars cltips, huitenkansjes, voordeel tjes; -), ambtgenoot.
Chip v. t., t. i., in stukjes snijden, afsnijden; raspen, afj

s3!at en.
Ciii , Ix, s., zie Chip, s.
Chip-hat, s., Sp53ileIi hoed.

i
t iá`r ^,n
,, eld
.

'ri ': 1.

i; ee.0c, i !,.,.^^cst
t ^2_,,
a,.eren.
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IUWiii'in;;, 11 ;a. v:„:! s`
c .,. f. v
'ililli'1 is , I.18 ^:'. ;;i?.'_ ?^
1

Í Chinse, v.t., naden, scheuren tusschen planken digt stoppen, z.
Chintz, s., chits.
( Ctnioppine', s., hooge schoen, Sri.
Chip , s., afseliaafsel. , snipper , afsnijdsel ; spaander, splinter, krul, stukje, staaltje, monster; chips of bread,afraspsel van brood; orange-chips, oranjesnippers; 't is a
j - of the old Mock -',-, 't is een aartje als zijn vaartje ;
it tastes ,just li/ce a -- in porridge t , het heeft noch reuk
iioeli sniaak ; he is like a - in J)orrid[e h, hij doet noch

l'tïh^ip

t1

^, 1^.

LU

(. v /(, '2 ;i

r
Íi. ^ .,

i .i'hi p'pi,{ , ;)pr, zie C zit s , v. t., t. i.

;yip . s.
S. ,zie
a^j In
t'h ra'gran, s., jh,3 t iii Ie landen.
C
;'rie 1, cc., jiclti- in de handen.
t':'t (., Vil., Ievrlldir,vrolijk.

C!ki

in.i'

^Y,
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CHI,

Chirk t, V. i., .zie Chirp, Cu.
Chin , cl►irm , V. i., scha., zie Chirp , v.

CHO.
-Chla'mys, s., soort van tunika (bij de ouden).
-Chlo'ris • s., groenvink.
-Chloro'sis, s., bleekzucht (NB. Ziektebij vrouwen en planten).
-Chto'rate , s., chloorkalk.
-Chlorot'i e , a,, tot bleekzucht behoorende ; door bleekzucht

i.

Charm t, V. i., als een vogel zingen.
Chirm, V. i., V. t., scho., mompelen, tjilpen.
£hirog'rapher, s., schrijver.
Chirograph'ie, -chirograph'ieal, a., tot

-

eigen schrift

behoorende.
-Chirog'raphist , s., iemand , die uit de handen waavzegt.
-Chtrog'raphy, S., eigen handschrift.
-Chirolog 'teat, a., tot de chirology behoorende.
£hirol'ogist, s., iemand, die zijn denkbeelden door middel van teekens met handen en vingers meedeelt.
£htrol 'ogy , s., kunst, om door middel van teckens met
handen en vingers denkbeelden med te deden.
Ehi'ro.nancer, s. , handkijker.
£hi'romaucy , s., handkijkerij.
£htroman'tia , a., tot de handkijkerij behoorende.
•Chi'roinanist, - ehl'roinantist, .s., handkijker.
- Chtronom 'Ie , a., tot de handkijkerij hehoorende.
f hiron'omy , s., gel^arenkunst (bij reden ►aars).
£ht'roplast , S., werktuig om de hand voor 't pianospel

te vormen.
t3hirop 'odist, s., likdorentrekker.
Chtros'ophist , s., waarzegger.
Chirp , v. i., V. t., tjilpen, kwinkeleren, kweelen ; zich verheugen ; -, vrolijk maken , P.
Chirp , s., getjilp, gekweel , gepiep; take a - up, een glaasje

-

pakken.
Chirp'er , s., sjilper, tjilper.
Chirp 'ing, pp., a., zie Chirp, v. i., v. t.

aangedaan.
Choak'-pear) , s., geldstukje.
Chunk , zie Choke.
Chock , V. i., voegen, passen , zie Shock.
Chock, s., klomp, klos, blok (om 't voortrollen, afwijken
van iets te beletten); -, kalf tot aanvulling van een ontbrekend stuk horst, z.; cross -, broek , twil , z.; davit -,
klos, klamp , die tot steun van den peuterbalk dient , z.;
dousing -, boegband boven 't bovendek , z.; - of a rudder,
klik van 't roer, z.; - of the bowsprit, sluitklos op den
boegspriet tusschen de apostels, z.; - of a boat, bootsklamp,
z.; pawl -, palklamp , -z., rammer -, aanzetklos , z.; rowlock - of a 'boat, roeiklamp, z.; spurge -, wisscherbol, z.;
through -, doortoopend kalf, z.; - under the shelf piece,
kardoes onder den verbindingsklos, z.; - under the transosz,
inhouten, spanten van aanvulling onder de worpen en ach
-ter'
laatste draaispant.
Choek'ing, ppr., scho., verstikkend.
Cho-e'olate , s., chokolade; give - without sugar , verwij-

ten (soldatenterm).
Choe'olate-drop , s., chokolade- koekje.
Cho-e'olate•house , s., chokoladehuis.
Choce'olate-nut , s., zie Cacao, s.

Chode t, pret. van Chide.
Choice , s., keus , keuze , keur , kern ; voorraad ; zorg (bij
keuze) ; verkiezing , 't verkiezen (bij stemming) ; made - of,

Chirping, S., tjilping, sjilping,
Chirp'Ing - cup , S., roes .

zie Choose , v. i., v. t.

Chirre, V. i., kirren (als duiven).
Chirrup , V. t., opvrolijken ; aansporen, opwekken.
Chirt , V. t., scho., drukken, pressen.
hirur'geon, s., zie Surgeon, s.
- Chirur'gery 1 , s., zie Surgery, s.

-Clitrur'gie, <ehirur'gieal, a., zie Surgical.

Choice., a., uitgelezen ,
voortreflijk , zeldzaam ;

uitgezocht, gekozen; keurig, puik,
spaarzaam ; zorgvuldig.

Chotce'•drawn , a., met zorg
Choice'less , a., gedwongen.

gekozen, so.

Choicely, adv., zorgvuldig ; voortreftijk ; keurig ; bij keuze.
chotce'ness, s., keurigheid; voortreflijkheid, zeldzaamheid.
-Choir , s., koor , zangkoor ; koorzangers , zangpartij.

Chis'sat , s., scho., zie Cliessel.
Chi-*'el , s., beitel.
£Choir'•ser'vice, s., koordienst.
Chi s-'el , V. t., beitelen , graveren.
Choke , v. t., V. i., smoren , doen stikken , wurgen , toebinChi -*'eled , pp., a., gebeiteld, gegraveerd.
den, stoppen ; verhinderen , beletten; overweldigen, onder Chi'*eling, ppr. van Chisel, v. t.
drukken ; uitdooven ; versperren ; -, onderdrukken , verstik Chi-s'eIwork , s., beitelwerk.
ken, so.; beleedigd worden; -up, opstoppen , toestoppen.
Chissel, s., beitel , z.; cold-, koubeitel , z.; crooked -, ronde Choke, s., binnenste van een artisjok.
schietbeitel, z.; hollow-, gods.
Choke'.cherry, s., soort van kers, bekend wegens hare afChit • s., scho., schepseltje ; -) , kind.
Chit , s., scheut, spruit; -(, vrolijk,

dartel kind; -, zo
-merspot;,
katje.
Chit, v. i„ ontspruiten, - kiemen.
chit'-chat, s., zotteklap, ijdel gesnap, gebabbel , gesnap.
Chit'ter t, V. í., huiveren, rillen.
Chit'ter, V. i., scho., huiveren, rillen.
Chit'terling, s., jabot, boni (aan hemden).
Chit'terling -s. , s., ntv., gedarmte.
Chit 'ty

, a., kinderachtig , vol zomersproeten ; - face , zotje.

Chiv'al ri e , a., ridderlijk.

Chivalrous, a., ridderlijk; dapper.
Chiv'airo_usly , odv., zie Chivalrous.
Chiv'alry, s.,

heldendaad.

ridderschap; ridderorde; ridderlijke daad,

Chive*, s., mv., vezelen, kleine soort uijen, preijen.
Chives, s., v., vezels aan de wortels en planten.

dier (Zuid - 4roerika).

pil.

Choke'•vetch, s., kleefkruid.
Choke'•weed, s., zie Choke-vetch.

Choked , pp. van Choke , v. t. v. i.
Choking, ppr. van Choke, v. t., v.

i.

Chocking , ppr., scho., verstikkend.
Choker, s., iemand, die een ander tot zwijgen brengt.
chok'y , a., verstikkend , wrang.
*Shol'agogue , s., middel tot ontlasting van gal.
•Chol'er , s., gal ; toorn , woede.
+3hoi'era, s., cholera (cholera morbus).

graad, aziatische
cholera.
-C hol'eri-e • a., galachtig , oploopend , driftig, toornig.
-Chol'era asphyxia, cholera in hevigen

Chive, s., zie Cive.

€€hlam'yphore, ehlamyph'orus, s.,

drijvende kracht,
Choke'•damp , s., stikdamp (in mijnen).
Choke'-full, a., stikvol.
Choke'• pear , s., rietpeer ; notable - $ , bittere

-Chol'eri eness , s., gramstorigheid, oploopendheid, toorn,.
soort van armadil- Chol'try , s., hindoesch huis voor reizigers.
Chomp, V. t., t, . i., scha., zie Chew, v, t., r. i.

CHR.

CHO.
Chondrol'ogy , s., historie der kraakbeenderen.
Choose , V. t., V. i., pret. chose , pp. cho*en , ciio s e
kiezen , uitkiezen , uitpikken , liever willen , de voorkeur

-

geven aan , kiesbevoegd zijre.

Choo-s-'er, s., verliezer, Witkiezer, iiitpikker, kiezer , hcf
gars must not be choosers i-, neen moet 'reen 9'e!•even 1►,iard
in den bek zien.
Chou-s'ing, ppr. van Choose, V. t., r.. i.
Choo-s-'ing , s., keuze, verkiezing.
Choo-s-'ingly , adv., verkiezeiiderwijs.
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Chose , pret., pp. van Choose.
Chosen , hp. van Choose.
Cho's.en, a., gekozen, verkozen.
Chough , s., soort van kraai.
Choule, zie .fowl.

Chou1'(ry , zie Cbieltr!/.
Chount'Ish , s., zie Surly , (p.).
Choup , s., schio., vrucht van de braamstruik.
Choose ), v. t., bedriegen, verschalken, foppen, s.
Choose, s., sul, lobbes, halve gek, onnoozele hals;

-,
Chop, s., zegel , verlof (China); kwaliteit (Chine).
poets, streek, bedroog;.
Chop, v. t., hakken, kappen, afsnijden , in stukjes snijden; Choused , pp. van Choicer, v. t.
- zip, gretig verslinden ; -, zie Chop.
Chous'ing, ppr . . van Cltonse, v. t.
Chop t , V. i., met den mond pogen te vatten , eensklaps Chown , v. t., echo., (tabak) kaauwen.
aanvallen; - in, naar de mode worsten ; - out , lucht geven. Chow , s., sc%o., tabakspruim.
Chop , V. t., V. i., koopgin, ruilen , wisselen, verwisselen ; Chow • v. i., echo., brolilnlen ; -, V. t., v. i., zie Chess , v. t., v. n.
harrewarren, kij ven , krakeelen, twisten ; - locjic with one, Chow'der, s., vischverkooper, (p.).
in de redekunde niet iemand twisten ; - off, afhakken, Chow 'der , s., visch ercgt , gekookt met beschuit , gezouten
vleeseb, enz.
afkappen ; - at a thiizg, schielijk naar iets grijpen; -- ia,
Chow 'der ) , v. t ., een chowder gereed maken.
- into, komen invallen, instuiveii.
-Chop'-church, s., predikant, die een parochie verruilt.
Chow'Iinged, s., donsoor, (p.).
Chowks , s., me., scho., keel.
Chop'-fallen , a., ter neer geslagen , ontmoedigd.
Chow 'Ie • v. t., V. i., grommen , mompelen , (p.).
- Chop'-house , s., gaar keuken.
Chow'se ) , v. t., bedriegen.
Chopin , s., pintsmaat.
Chow 'ter, V. i., kikkeren, een kikvorschen geluid maken,
Chopped , pp. van Chop , v. t., v. i.
broeimen ; -, groeimen , schelden , (p.).
:Chop'per, s., hakmes.
Chopping , ppr. van Chop , v. t., v. i.; - boy) , wakkere, -Chresnatis'tí-es , s., wetenschap der rijkdommen.
-C hrestom'athy , s., chrestomatie.
lustige jongen.
-C hri*m, s., zalfolie, gewijde olie, oliesel.
Chopping , S., schoen niet hooggin hiel; -, 't kappen.
£hri-su.a'le, s. , vorniseimutsje.
Chopping-block, s., hakblok .
-C hri s ma 'tion , s., 't oliesel toedienen.
C'hop'ping-board , s., zie Chopping-block.
-C hri-s-'oratory , s., heilig olieselvat.
Chopping-knife , S., hakmes .
Choppy , a., berstig, gespleten, met gaten.
.Chops , s., isv., muil , mond, soloel , monding , kinnebak

-Chri-s_'ovn , s., kind, dat geen maand oud wordt; doek,
,

spaander ; set one's - watering , iemand doen watertanden.

Chop'-stl ek , s., vork.
Chop'-sticks, s., mv., eetstokjes (China).
%ho'ral, ct., koraal, van een koor.
£ ho'rally , adv., zie Choral, a£ hord , s., snaar , pees ; akkoord.
-Chord • V. t., besnaren , van snaren voorzien , nn.
£C horded , pp. van Chord, V. t.
-Chordee', s., pijnlijke waterlozing; koude pis ; pijnlijke
spanning van 't mannelijk deel , g.
-Chording, ppr. van Chord, v. t.
Chore , s., huiswerk (Arnerika).
•C horepis' copal -1, s. , wijbisschop.

€hore'us , -choree', s., voet van een korte en lange lettergreep.
f'ho'rlamb, -ehorlanu'bus, s., voet van vier lettergre-

pen , waarvan de eerste en laatste lang en de anderen

kort zijn.
-Chorlam'bi.e, s., zie Chorinmb.
€ho'rion, s., buitenst bekleedsel
'Chor'ister,

, vlies, waarin de lijf
-vruchtis.
s., j zanger, koorzanger; kapelmeester, or-

kestmeester.
Chork, a., met water doortrokken, (p.)
Chorle , s., zie Chnrl.
-C,horog'rapher, s., beschrijver van bijzondere landschappen.
-Chorograph'i-cal, a., bijzondere landschappen beschrijvend.
-Chorograph'Ically, adv., zie Ciiorogyrapltical , a.
-Chorog'rapliy , s., bijzondere lands^hapbesclirij ving.

olie de kinderen bij den doop over 't hoofd hebben.
'Christ, s., Christus, Gezalfde.
-Christ'. Bross , s., alphabet.
-Ehrist'--cross-row', .s., oude benaming voor 't alphabet.
-f hrist's'-thorn , s., hage , hagedoorn.
'Christen, v. t., doopen ; noemen.
-Chris'tendoui , s., christenheid, christendom; -, doop naani , sx.
£hris'tened • pp. van Christen, v. t.
££hris'teiiing, ppr. van Christen, e. t.
-Chris'tening, s., doop, 't doopen, doopfeest, doopmaal.

-C hris'tlfn , s., christen , christin.
-C,hris'tlan, a., christelijk; boon - pear, bon chretien peer.
'Chris'tian t- , v. t., doopen.
-Chris'tian-like, a., christelijk.
£liris'tian-name, s. , doopnaam .
'Chris'tiant-B-tn • s., christelijke godsdienst, christelijke

-Christianiza 'tion, s., liet bekeeren tot 't christendom.
£hris'tianize, V. t., tot 't christendom bek eren, tot chris-

ten eiaken.
-C hris'tiantzed , j)p., a. van Christianize, v. t.
-C bris'tianizing , a)pr. van Christianize, v. t.
•E hris'tianly , ede., christelijk.
-Chris'tianness,

s., christelijke geloofsbelijdenis.

-Christianog'raphy 1 , s., beschrijving van christelijke vol-

keren.
-Christ'less , a., zonder belang in Christus.
{;hrist'ling, s., kleine soort van
'€hrist'mas, S., kernmis.

pruim,

(p.).

-C,ho'rus, s., koor, koorgezang.

-Ciirist'rnas-box, s., spaarpot.

C ho-s e , s., eigendons,

hrist'mas -day , S., kersdag.
f hrio tenas-fiuw er , s,, uienkruid (botanic)`

r.; -- in action, eigendom, die iemand
niet bezit, maar 't rept heeft te vorderen als een Gehuld.

leer,

christendom.
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-Ehrist'mas-holy-day., s., mv., kersdagen,

CH
heilige dagen

van kernmis.

`E3brist'inas.ro*e , s., zwart nieskruid (botanie).
Ehristol'ogy, s., verhandeling over Christus.
€hroinat'I c , a., ehromatiesch, met halve toonen oploo-

pende.

-Ehromat'I.rs , s., mv., kleurenkennis.
£hromatog'raphy, s., verhandeling over kleuren.
-Ehron'i-e , -ehron'i eal , a., slepend, g.
Ehron'i-ele, s., jaarboek, kronijk; chronicles, twee

kano
boeken van 't oude testament.
-niek
-Chron'I-ele , v. t., in een kronijk opteekenen , boeken , opteekenen.

-Chron'i-eled , pp. van Chronicle , v. t.
thron'i-tiler , s., kronijksehrijver, geschiedschrijver.
-Ehron'I-cling, ppr. van Chronicle, v. t.
-Chron'íque, s., zie Chronicle, AD.
-£hron'ogram , chronograph , s., tijdvers.
- Chrpnograin'inatist, s., tijdversschrijver.
-.E hronog'rapher , s., tijdrekenaar.
-Chronog'rophy, s., tijdrekenkunde.
€hronol'oger, chronol'ogist, s., tijdrekenaar.
-Ehronolog'ie, .ehronolog'Lcal, a., chronologiesch, tijdrekenkundig.
-Chronolog'I.eally , adv., zie Chronologic, Chronological, a.
-Chronol'ogy, s., tijdrekenkunde.
€hronom'eter, s., tijdmeter.
£hronom'etry , s., tijdmeetkunde.
Chrys'alid , a., tot een chrysalis behoorende.
£hrys'alid, s., ntv. -ehrysaI'Ides, pop (toestand,

waarin

de insekten , vóór dat zij vliegen , verkeeren).
s., mol (Kaap de Goede Hoop).
€hrysog'raphy , s., schrift in gouden letters.
€hrys'olite, s., chrisoliet.
£hrys'opra*e , s., soort van kwartz.
.Chub, s., zie Cheven, s.; -, dikkop, dikbakkes.
Chub ) , s., kerel ; he is a young -) , hij is een dwaze kerel , sul.
Chub4 .faced ) , a., dikkoppig , dik van bakkes.
Chub'bed , chub'by, a., als een post, dik van hoofd.
Chub'beduess , s., dikhoofdigheid.
Chub'by , a., toornig , (p.) ; -) , vet, zwellend.
Chu.ek , V. t., V. i., onder den kin strijken ; lokken , stooten; klokken ; lagchen ; -) , werpen, slingeren.
Chuck , s., 't klokken , geklok , liefkozing ; zachte slag onder den kin ; -, s., kip.
Chu-ek'•farthing , s., negen kuilenspel (kinderspel).
Chu-ck'.hole , s., steile kuil in een wagenspoor.
Chu-ek'le) , s., kip.
Chu-ek'le , V. t., klokken ; streelen ; troetelen.
Chu-ck'le , s., korte , afgebroken lach.
Chu -ok'le , V. i., afgebroken lagchen.
Chu-ek'le-head , s., dikkop; -, luidruchtige snaak.
Chu-ek'le-headed , s., dikkoppig.
Chu-ek'ling, s., onderdrukt gelach.
Chuck , s., me., wangen , ( p.).
Chud -f, v. t., kaauwen, bijten , vreten.
Chu'et, s., geforceerd vleesch, BA.
Chuff, s., lompe vent, vlegel.
Chuff 'Sly , adv., lomp , ruw.
Chuif'iness , s., boerschheid.
Chuff 'y , a., lomp , boersch , ruw , barsch; -- § , toornig,
somber ; -, vet.
Chuif'y , chuff 'le , a., seks., dikhoo fdig.
Chum , s., kamergezel (bij collegiën in .merika) ; -, slaapkameraad; tabakspruim,
-Chrys'o-ehlore,

Chum , V. i., met

een ander in een kamer wonen (bij colle-

giën in Amerika).
Chump, s., stuk, blok, knuist, stomp (brandhout), Joni.
Chun , s., slechte vrouw , ( p.).
Church , s., kerk ; invisible -, de gezamenlijke heiligen in
den hemel en op aarde ; -, gemeente ; be at -, in de kerk
zijn ; go to -, naar de kerk gaan ; - is done , de kerk is uit.
Church , V. t., een kraamvrouw bij haar kerkgang begeleiden.
Church'-ale, s., inwijdingsfeest, kermis.
Church'-attire', s., kerkelijke kleederdragt bij dienst.
Church'-authority , s., kerkelijk gezag,.
Church'-bench , s., kerkbank.
Church'-burial , s., kerkelijke begrafenis.
Church'found'er , s., kerkstichter , sue.
Church'-chopper , s., afvallige.
Church'-book , s., kerkboek.
Church'-discipline, s., kerktucht.
Church'-goer , s., kerkganger.
Church'-going, a., kerkgaard.
Church'heard , s., kerkhof.
Church'-his'tory, s., kerkelijke ,geschiedenis.
Church'-land , s., gemeenteland, kerkland.
Church'- living , s., kerkelijke betrekking.
Church'-martin

, s., kerkzwaluw.
zie Church-warden.
lidmaat van de engelsche kerk;

Church'-master, s., scho.,
Church'-msein'ber , s., lid,

geestelijke.

Church'-membership , s., kerklidmaatschap.
Church'-mu'-$-I.e , s., kerkmuziek.
Church'-owl , s., kerkuil.
Church-porch , s., kerkportaal.
Church'-prefer'inent, s., kerkelijke bevordering.
Church'-robber , s., kerkdief, kerkroover.
Church'-robbing , church'-robbery , s., kerkdieverij

kerkrooverij ; kerkroof.

Church'-stile , s., scho., kansel.
Church'-time, s., kerktijd.
Church'-warden, s., kerkopziener, kerkmeester; -, scho.,
raaf , (p.).
Church'-war'denship, s., kerkmeesterschap,ouderlingschap.
Church' -way, s., kerkweg, kerkpad.
Church'-work ) § , s., werk, dat langzaam van de hand gaat.
Church'-yard , s., kerkhof, begraafplaats.
Church'-yard-cough ) , s., doodkuch, teringhoest, kerk

-hofsblem.

Church'dom, s., gouvernement, gezag van de kerk.
Church'Ing, s., kerkgang (van een kraamvrouw).
Chureh'like , a., kerkelijk.
Churchhnan, s., geestelijke, lid van de anglikaansche kerk.
Church'manship , s., geestelijkheid , episkopaalschap.
Church'ship , s., kerkelijkheid, kerkschap.
Churk ), s., uijer.
Churl', s., onbeschofte kerel , buffel , vrek , wreedaard;

claw a - by tlae breech and he'll bewray your fist t, doe een
ezel goed en gij krijgt stank voor dank; put a - upon a

gentleman -t, van een boer een edelman maken.
Churlish, a., boersch, onbeschoft, vrekkig, karig, norsch,

onmeodoogend ; hard, . vast ; stijf hoofdig.

Churlishly, ede.,

zie Churlish, a.

Churlishness , s.,oubeschaftheid, vrekkigheid , norschheia,

karigheid.

Churl'y, a.,

ruw, onstuimig.
gerucht , geruisch , geraas , B..

Chorine ; , chirin -t , s.,

Churn , s., karn, karnton.
Churn v. t., karnen , kernen , schudden , boter maken.
Churn'- sta ff , s., karnpols, karnstok.

CIR.

C HU.
•1hurned , pp., a. van Churn , v. t.
Churning, ppr . van Churn , v. t.
Churning, s., 't karnen, 't kernen , 't boter ntakcii
Churr'worm, s., veldkrek e l.

Cine'reous, cinera'ceous, a., asehgraauw, als asch.
Cinerl'tions, a., ischachtig, asehkleurig;.
1, Cine r' eient , (r-., vol aseb.
) Cin'gle j . s., buikriem voor paarden.
j f in'nabar , s., bergrood, silioper, vermillioenz erf.
Cin'nal►arine, a., bergroodaclltig.
r Cinnamon • s., kaneel.
t in'uanion-tree , s., paneelboom.
I Cin'oper 1 , s., zie Ci;,iiabar, B. J.

Chury) , s., mes.
Chu -s`e, zie Choose.
Chute, s.,val; -, steile weg, (p.).
- Chyla'ceous, a., maagsappig, 't maagsap i tr elemie
f'hyle, s., chyl, maagsap.
Chylicae'tion , s., gijlmaking, gijlwording,
Chylifa -e'tive, a., maagsap vormend.

-

Cinque', s., de vijf (in spelen); -'foil, vijfvingerkruid
(tetanie); -'price, soort van deftigen .dans; -'ports, de vij f
f engelSclle zeehavens (i1.LSTINGS, ROMNEY, TI THE, DO-

-Chylifi-ea'tory, a., maagsap vormend.

CChylif'erous, a., maagsap voortbrengend.
Chylopoet'i-e , a., zie Chjiifaeti7?c, a.
- Chyl'ous, a. , nit maagsap bestaande.
Chyme, s., voedingsmiddelen, naslat zij door de
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I Cindery, a., sintelac litig.
Cinefa c'tion , s., verbranding tot ascli .

VER en SANDWICH) aan den kant van Frankrijk; - 'spotlul,
a., met vijf plekken, si-r.
Cl 'on , s., spruit, scheut , loot.
Chym'ic, zie Chemical.
Ci'pers, s., zijden doers.
- Chym'ist,
Cipher, s., cijfer, nul, getal, letter, cijferschrift; stoaid
zie Chee'ist .
- Chym'istry, zie Chemistry.
for rc -, eels nul in 't cijfer zijn, niets te zeggen hebben.
-Chym'ify , V. t., V. i., chyme vormen, worden.
Cipher, v. i., v. t., cijferschrift gebruiken, cijferen, reke- Chym 'ous, a., tot chyme behoorende.
nen, tellen, nummeren.
(
Ciba'rious , a., tot voedsel behoorende, eetbaar.
I Cipher - key , S., sleutel voor 't ontcijferen van schriften.
Cib'ol , s., bieslook.
Ci'pherer , s., cijferaar , rekenaar.
Cibo rium, s., afgezonderd gewelf op vier zuilen; kist, Ciphering, ppr. van Cipher, v. i., v. t.
waarin de hostie wordt bewaard; tombe van een marte- Ciphering • s., 't cijferelan , 't rekenen.
laar als altaar gebruikt; groote drinkbeker.
Cip'olin, s., groene knikker.
Ci-ea'da , s., sprinkhanengeslaeht.
Cir e , zie Circus.
C1-e'atrl-ele, s., zaad, haantred in een ei .
Cir' ear , s., distrikt, provincie (Indië).

maag zijn

bewerkt.

CI -e'atrisive , a., heelend, de vorming van

bevorderende.

een likteeken

Cir'cfnate , V. t., een

afronden.

Cic'atrize • V. i., heelen, genezen.
Ct e'atrize , V. t., heelen, genezen.
Cicel y , s., kervelkruid

gen; zich in een kring bewegen; - in, insluiten.
Cir'-sled , pp. van Circle , v. t., v. i.

(botanie).

{ Cir'eled, a., rond.
Cir' cler , s., dichter van weinig beteekenis.
' Cir' gilet , s., kringetje , sterretje.
Circling, ppr., a., zie Circle, V. t., V. i.
Circling-boy, s., luidruchtige knaap, B. J.
Cir'-cly -j , s., cirkelvormig.

Cicerone, s., gids, geleider, AD .
Ci ehora'ceo us , a., chikorciaehtig .
Cicis'bei*in, s., meisjesgekachtigheid.
Cicisbe'o, s., meisjesgek.
Cie'-urate :j:, v. t., temmen, mak maken.
Ci eura'tion
, s., 't temmen van wilde dieren
Ci eu'ta , s., dolle kervel.
Cide, v. t., beslissen, (p.).
Cider, s., appelwijn; - eagre, wijnazijn.
Ci'derist, s., appelwijnmaker .
Ct'derkín, s., nabrouwsel van cider.
Ctei'ing, s., zie Ceiling.
Cierge , s., waskaars.
Cigar', s., sigaar.
Cilia , s., mv., oogleden.
Ciliary , a., tot de oog leden behoorende.
Cili 'cious, a., haarachtig, van haar.

omtrek, omloop, omgan ;^ , kringloop,o»ivang, kreits; kanton, ring, kring; wijdloopigheid; juin jez
of the -, ommegaande regters; -, ronde; -, ambtsreis.
Circuit , v. i., v. t., in een kring bewegen, rondgaan; rond

Circuit, s.,

draaijen.
Cireuit'eer, s., degeen die rondreist, P.
! CIre uition 4 , s., 't omgaan , 't rondgaant.
d Circuitous , a., rond gaand .
I Cir eu'itously , adz+., zie Circuitous , a.
Cir'culable i , a., onlgaanbaar .
Cir'-eular, a., cirkelvormig, rond, kringvormig; roiidgaancd;

Ci'ina , s., kroonlijst, toplijst (boacw l ende).
Cienar', zie Chirn.ere , simar.
Cim'bal , s., soort van boek.
Cime'liareh t, s., bewaarder van kerkgoederen.
Cim 'eter, s., slagzwaard .
Ci'miss , s., wandluis.
Cin eho'nia , s., kinabooni.
Cln-et'ure, s., gordel; krans, lijst, ring (van een
Cinet'ured, a., van een gordel voorzien.
Cinder, s., doove kool , geglommen kool , asch ;

cirkel trekken ; ronden, rondmaken,

Circina'tion 1 , s. , ronddraaijing, afronding .
Cir'-cle , s., cirkel, kring , omvang ; gezelschap ; ring , om trek; - tools, cirkelpasser.
Cir cie, v. t., v. i., insluiten, omgeven, omgrenzen , omrin-

4i.ea'trlx, ei -e'atrice, s., likteeken .
CI-e'atrizant , s., heelmiddel.
Ci -catriza'tion, s., likteekenvorming.

!

begrensd ; -, laag , gemeen , omslagtig.
Cir' celar, s., rondgaande brief.
Cireular'ity, s.. cirkelvormigheid.
Circularly,

adv., in 't rond, kringvormig.

Cir 'cular y -t, a., in zich zelf wederkeerend.
. Cir'-curate , v. i., V. l., in ontloop zijn, omloopen ; in on:

.uil).
iuit,;e-

brande steenkool, sintel.
Cin'der-wench, cinder-woman , s., sintelra<ipster.

loop brengen ; ronddraaijen , rondgaan, verspreiden.
Cir'comlated, pp. van Circulate, v. i., v. t.
Cir'eulating, ppr. van Ciucuclate, v. i., 2r. f.
Cir'relating-library , s., leesbibliotheek .
Cir'cuiating - nee 'diuun, s., geldsomloop.
Cir'('ulation , s., omloop , ronddra.aijing, geldsomloop.
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Cir-eulato'rious , a., van

huis tot huis reizende, rond
-treknd:

Ctr'-culatory , = a.,

rondgaand , omloopend , in omloop , rond-

king, insluiting.

trekkend.

Cir-sums-erip'ttve, a., omschrijvend, beschrijvend.
Cir-sums-erip'tively , adv., zie Circumscriptive, a.
Cir'-euinspe-et, a., omzigtig, voorzigtig, oplettend, behoed-

Cir'-euilatory , s., chemiesch werktuig.
Ctr eumag'Itate , V. t., van alle kanten bewegen.

Ctreumam'biency, s., 't omringen, 't omgeven.

Cir-eumam'blent, a., omgevend, omringend.
C[reurnam'bulate, V. i., rondwandelen, rondgaan.
Cir-eusnambula'tion, s., 't rondwandelen.
Cir-eum'bendibus), S., sprookje, praatje.
Cir'-eumci-s e, V. t., besnijden; - §, 't hart zuiveren.
Cir'-euinci*ed , pp. van Circumcise , v. t.
Cir'-cumel ed, a., besneden.
Cir'-eumci e► er, s., besnijder.
Ctr'-eumct*Ing, ppr. van Circumcise , v. t.
Cír-eumci-s-'ion, s., besnijdenis; geestelijke reiniging.
Cir-ouinelu'*ton, s., 't van alle kanten insluiten.
Cir-euineursa'tion, s., 't rondloopen, drukte.
Cir-eumdu.et', v. t., vernietigen, opheffen, r.
Cir-eumdu ®'tion , s., rondleiding; -+, vernietiging,

zaam , bedachtzaam.
CIr'-eumspe et t , V. t., zorgvuldig onderzoeken.
Cir-eumspe-e'tion, s., omzigtigheid, voorzigtigheid , be.

hoedzaamheid.
Circumspe-et'Ive, a., zie Circumspect, a.
Cir-eumspeet'Ively, adv., zie Circumspect, a.
Cir'-ei.mspeetly, adv., zie Circumspect, a.
Cir'-eumspe etness , s., zie Circumspection , s.
CIr'-eumstance, s., omstandigheid, gedaante,

staat, toe.
stand, toeval , geval ; circumstances, wereldlijke goederen;
-, gedrag, bijzonderheid; srr.
Cir'-eumstance t,v.t., in een bijzonderen toestand plaatsen,no.
Cir'-cumstanced, pp. van Circumstance, v. t.; - as we were,
we could not escape , in den toestand , waarin wij geplaatst
waren, konden wij niet ontsnappen.

opheffing.
Cir'-euinfer f , v. t., rond dragen, BA.
Clreum'ference , s., omtrek, omgang.

Cireuinferen'tial, a., omgevend, een cirkel beschrijvend.
Cir-cuinferen'tor, s., hoekmeter.
Cir'cumfeet, V. t., 't omgebogen toonteeken op een letter

plaatsen.

Cir'-eumflex, s., omgebogen toonteeken (a).
Cir'-eumflex, V. t., 't omgebogen toonteeken op

een letter

plaatsen.

jen, rollen, omringen, omgeven.
Clr eumgyra'tton, s., omgang, 't rondgaan.
C.ir-eumi'tion t, s., 't rondgaan.
Cireuin.a'cent, a., omliggend, omgevend.
Cir-eumliga'.tion, s., ombinding, bouw.
Ctr-eumlo.o'ution, s., omschrijving, wijdloopigheid.
Cir-cumloc'utory, a., omschrijvend, wijdloopig.
Cir-eummur'ed , a., ommuurd.
Cir-eumnav'igable , a., omzeilbaar.
Cireumnav'igate , V. t., omzeilen , omvaren.
Clreumnaviga'tion, omzeiling, omvaring, rondzeiling.
Circumnav'Igator, s., groote zeereizigm.
Circumpliea'tion +, s., omwikkeling.
Cir eumpo'lar , a., om de polen.
Cireumpo$i'tion, s., 't in 't rond plaatsen.
Cír-eumpota'tion , s., 't in 't rond drinken.
Cir-cumra'*ion , s., 't rond scheren.
CIreumro'tary , a., ronddraaijend.
Cir-eumro'tation, s., 't ronddraaijen.
Cireumscls'sile, a., rondsnijdend (botanie).
Cir-eums-erib'able, a., omschrijfbaar.
Cri - eum*cribe', V. t., omschrijven , beschrijven ; -, rond

pp. van Circumscribe , v. t.
a., omschreven, beschreven.

Cir'-eumstant t, a., omringend.
Cir-eumstan'taai, a., omstandig, van stuk tot stuk, toevallig.
Cir-eumstantial'ity, adze., zie Circumstantial, a.
Cir-eumstantial'ity , s., toevalligheid.
Cir-eumstan'tially , adv., naar omstandigheden ; juist

naauwkeurig ; in elke omstandigheid , bijzonderheid.
omstandig, in bijzonderheden

Cir-eumstan'tlate , V. t.,

Cir-eum'fluence, s., omvloeijing, omvlieting.
Cir-eum'Huent, a., rondvloeijend, omvlietend, P.
Cireum'fluous , a., zie Circum ftuent , a.
Cir eumfora'nean , cir-cumfora'neous , a., rondwande[end, van huis tot huis gaande.
Cir-eumfu*e', v. t., omgieten; besproeijen.
Cir-eumfu'sile, a., omgietbaar.
Cir eumfu'*ton , s., omgieting, besproeijing.
Cir-eumgesta'tion, s., rondvoering, TH.
Cir-eum'gyrate , cir-cumgyre' , V. t., V. i., ronddraai -

Gtr-eumsertb'ed ,
Cireumserib'ed ,

Cir-eumserib'Ing , ppr. van Circumscribe , v. t.
Cir-eums-crip'tible , a., omschrijfbaar.
Cir-eumsertp'tion, s., omschrijving, beschrijving , beper-

beschrijven.

Cir-eumterra'neous , a., rondom de aarde.
Cir-eumun'dulate, V. t., rond rollen (van golven).
Cir-eumval'late , V. t., omschansen , omwallen.
Cir-eumvalla'tion , s., omschansing, omwalling.
Cir-euinvee'tion 1, s., rondvoering.
Circumvent', v. t., bedriegen, om den tuin leiden, misleiden.

Cir-eumvent'ed , pp. van Circumvent , V. t.
Cir-eumvent'Ing , ppr. van Circurnvent , v. t.
Cireumven'tlon, s., bedrog, misleiding, verschalking;
- t , vroegere bezitneming , sx.
Cir-eumvent'ive, a., misleidend, bedriegend.
Cir-vuurvest', V. t., rondom bekleeden.
Ctr-eumvola'tion: , s., 't rondvliegen.
Cir eumvolu'tion , s., ronddraaijing, omwenteling.
Cir-eu,nvolve', V. t., V. i., ronddraaijen, omwentelen.
Cir-eumvolv'ed , pp. van Circumvolve, v. t., v. i.
Cir-cu,nvolv'ing, ppr. van Circumvolve, ii. t., v. i.
Cír'-eus, s., me. cir'-euses, renperk.
Cír'rous, a., in een krul, rank uitloopende.
Cisalp'ine , a., ten zuiden van de Alpen.

Cis'padane, a., aan deze zijde van den Po (ten opzigte
van Rome).
CI$'*or 1 , zie Cizar, Scissor.
Cist , s., zie Cyst , Cystus , s.

-schrijven.

Cist'ed, a., zie Cysted.
Cistern, s., regenbak, regenton, waterton, koolemmer.
Cist'i- , zie Cystic.
Cist'us, s., cistusroos.
Cit, s., v. v. Citizen, P.
Citadel , s., citadei , sterkte , kasteel , fort , vesting.
Ct'tal :1: , s., verwijt, sx.; , dagvaarding ; aanhaling.
Cita'tton , s., dagvaarding , aanhaling.
CI'tatory, a., dagvaardend, aanhalend.
Cite , V. t., dagvaarden , oproepen , bescheiden , aanhalen

(uit een boekwerk).
pp. van Cite, v. t.

Cited,

CIT.

CLA.
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£la^ek'ing , ppr. van Clack, v. i.
£lad , pp. van Clothe; - i. p. v. Tclad , zie Pclad.
£lees, clai*e, s., sic., sclio., kleederen.
£lag , v. i., v. t., scho., aan elkander pakken, besmeren.
£lag'gy , ct., sclio., aan elkander bakkend, kleverig , smerig.
£lagh'an , s., scllo., zie Clachan.
-Clack , s., scho., geklap.
-Claim , v. t., vorderen , eisch.en , aanspraak maken op ,
zich toeëigenen ; - i- , verkondigen ; - t, noemen.
Cft'Izen-soldier, s., schutter.
-Clairn , s., eisch , aanspraak , regt , vordering ; -, beCit'izeness , s., burgeresse.
roep , sr.
Citizenship, s., burgerregt.
-Claim 'able , a., eischbaar , vorderbaar.
Citrina'tion , s., geel- groenachtigheid.
£laim'ant , s., eischer , r.
Cit'rine , a., citroengeel.
-Claimed , pp. van Claim , v. t.
Cit'rine , s., citroengeel kristal.
£laim'er, s., eischer.
Cit'ron , s., citroen.
-Claim'ing , ppr. van Claim , v. t.
Citron-tree • s., citroenboom.
-Claim'less , a., zonder aanspraak.
Clean , culv., scho., geheel.
Citron-wa'ter, s., citroenwater.
Cit'rul 1 , s., watermeloen.
-Clairg , va. t., scho., besmeren, bemorsen , bezoedelen.
Cit'tern , s., zie Cithern.
-Clair'obs.eure, zie Clare - obscuere.
City, .c., stad (niet een liisscliopszetel of dc hoofdplaats j -Glairsehoes , s., scho., muziekinstrument met koperen
van een l)isdom) ; -, stad (met een mayor en aldermen) ,
snaren.(?r.-^4»zerik(L); freedom of a -, burgerregt eerier stad.
-t lair voy'ance, s., helderzigtigheid.
City , a., tot een stad behoorende, soc.
-Clairvoy'ant, a., helderziend.
City - college) , s., N ewgate.
Liaise, s., mv., sclio., zie Claes.
CIt'y•eourt, s., stedelijk bestuur (1V-<4rrcerilco).
£faith , s., scho., zie Cloth.
Cive-s., s., soort van prei.
-f laithing, s., scho., bekleediug.
-€lastlas, s., ray., scho., kleederen.
Civet • s., muskus , civet.
Ci v'et-eat , s., civet -kat, muskuskat.
£1ai'vers , s., sclio., zie Claves-s.
Civ'I e , a., burgerlijk ; - crow/i , krans van eikenloof, £lans , s., soort van schelpvisch.
Clan, , v. t., v. i., kleven, lijmen, plakken , met iijnrroeden
lmrgerkroon (lij de Ronmeinen).
Civil, a., burgerlijk, stedelijk, inlieemsch; beschaafd,
vangen ; - , vochtig zijn ; -, uithongeren.
Hoffelijk , beleefd. vriendelijk; - somber , regenachtig , i ; -Clain'-shell, a., schelp van een schelpvisch; -, s., who.,
- death , vogelvrijverklaring , verbanning ; - law ,(, , staats
kapsi hossel.
burgerwet , volkswet ; Romeinsche wet ; - list , civile-wet, £la'inant, a., schreeuwend ; verzoekend.
lijst, budget (voor de koninklijke huishouding) ; - life, -Clamp , pret., scho. van Cli-inb , v. t., v. i.
burger leven ; - cause, politike zatiak ; - state , burgerlijke -Clam 'ber, V. i., klauteren, opklauteren.
staat; - war, burgeroorlog; - year, jaarrekening, aan een flaui'bering, ppr. van Claanber.
rijk eigen , burgerlijk jaar ; - engineer , burgerlijke in- £lam'liewit , -elami'hewlt , s., scho., slag, houw.
genieur ; - reception) , hoerhuis.
f%lam'Jamfray, -elam'jainphry , s., scho., slecht gezel
-schap,
CCivil'tan , s., student , leeraar in 't Burgerlijk regt , regtsgemeen , janliagel.
geleerde.
£lain'mas, v. t., v. i., scl^o., beklimmen, beklantcren ; klauteren, klimmen.
Clvii' fly , s., beleefdheid, vriendelijkheid , beschaafdheid;
-4l lam 'inas , s., gerucht.
- money ) , drinkgeld , fooi.
Civilization , s., beschaving, verbetering van de zeden; -Clain'tnersome , a., scha., zie Clantorous.
verandering van een krimineel in een civiel proces , z.
•Clam'miness , s., klamheid, kleverigheid.
Clv'ilize, V. t., beschaven, verbeteren.
-Clain'iny , a., dik , kleverig, klam , taai.
Civ'Ilized , pp., zie Civilize, v. t.
£lam'or , s., geschreeuw , geruisch, geraas, gil.
Civ'Ilized , a., beschaafd , verbeterend.
-Clans'or, V. t., v. i., schreeuwen, uitschreeuwen, overCiv'ilizer , s., beschaver, verbeteraar.
schreeuwen , gillen.
Civilizing , ppr., zie Civilize, r. t.
£lain'orer , s. , schreeuwer.
CIv'illzing , a., beschavend.
-£lam'oring, ppr., zie Clamor , v. t., v. i.
Civ'Illy, adv., zie Civil.
£lain'orous , a., luidruchtig , oproerig, schreeuwend.
Civ'I-s-ni , s., burgerdeugd , burgerzin.
£lam'orously, adv., zie Clamorous, a.
Ciz'ar t , V. t., knippen , B. FL .
£larn'orousness, s., luidruchtigheid.
Ciz'ar , s., zie Scissors.
£lamp, s., klamp, balk, lijst, lat; hoop tegels, woog;
Cize , i. p. v. Size, n. 7.
bearding of the -, toehak.king der balkwegers, z.; hanging -,
£lab'ber , bon'ny--elab'ber, s., dik geworden melk.
boeiklamp, z.; iron -, ijzeren beugel van een ezelshoofd ,
£lach'an, .elagh'an, clauch'an, s., scho., dorpje.
voor een kluifliout, z.; - of cc beam, lasch, versterkings- Cia-ek) , s., tong.
sluk van een balk, z.; - of a guns, cap squares, flap, tap£lack , v. i., kletteren , klappen, snappen , babbelen.
pedeksplaat , z.
-Cla-ek , s., gekletter , geklap , gebabbel , gesnater , g;crani- -ClaTnp, V. t., klampen, met klampen voorzien, wangen
nael ; molenklokje; klapper.
versterken, z.; - a beam, een balk lassclien, een zwakken
dekbalk versterken door een stuk hout, z.
-Clack'-dish, s., bedelaarsschotel , ass
C la ek'er • s , klep , klapper, ratel (ons
Clamp,
C. i,, scho., luidruchtig loopgin, trampelen,
ogels te ; er
schrikken),
-[lamp , s., echo., getrampel,

Cit'er, s., dagvaarder , oproeper, aanhaler:
Cit'ess , s., stedelinge , burgeres.
Citharls 'tt-e, (t., tot de harp behoorende
Clth'ern , s., citer.
Cit'ici*m , s., burgerlijkheid.
Cit'ied , a., tot een stad behoorende , Dr..
Citing , ppr. van Cite, v. t.
Cit'izen , s., burger , stedeling ; poorter.
Citizen , a., burgerlijk ; -, welopgevoed ; keurig , sir.
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pp. van Clamp . v. t.
£lamp'ing, ppr. van Clamp, v. t.

£tamped ,

£Ian , s., klap, stam , geslacht, ras , rot , aanhang, ; - ,
sekte , vereeniging, ligchaam, s.
£tan'-eular :, s., heimelijk , bedekt, verborgen.
Clan'-eularly 1, adv., zie Clancular, a.
£landes 'tine , a., heimelijk, bedekt, verborgen , sluw , ter
sluik.

-£landes'tinely, adv., zie Clandestine, a.
-Clandestineness, a., geheimzinnigheid, verborgenheid.
£landestin'ity t , s., geheimzinnigheid, verborgenheid.
-Slang, V. t., V. i., klinken.
£lang, s., klank, trompetgeschal.
£lang'or , zie Clang, DR.
-£lan'gorous , a., klinkend .

CLA.
€lar'enceux , - elar 'encieux , s., tweede wapenschouwing
in Engeland.
- Elare•obseure', S., licht en schaduw .
-Elar'et, s., roode wijn ; -) § , bloed.
£lar'gyman, s., zwart konijn (p.).
-£Iar'i ehord 1- , s., manikordium.
£laritica'tion , s., zuivering , klaarmaking.
-£lari'Hed, pp. van (Ylarify, v. t., v. i.
£lariiier, s., louteraar.

-£lar'ifying , ppr. van Clarify, v. t., v. i.; -, s., klaarinaking, zuivering.
-Elari'fy , V . t., V. i., klaar maken, zuiver en ; - , helder
maken , schitterend maken.
-Elar'ion , s., klaroen ; -, roermal , z.
, Clarionet', clarinet', s., klarinet.
- €laris'onous , a., zuiver van klank.
€lar'itude , helderheid, glans.
£lar'ity , s., helderheid, glans.
-€lark, s., scho., schrijver.
Clark, V. t., scho., schrijven.

£1an'gous , a., geschalmakend.
£lank, s., gerammel, gekletter, geklank.
-€lank, s., scho., greep.
-€lank ) , s., zilveren kan met deksel.
£lank , v. t., V. i., rammelen, kletteren , gerammel , geklet-€aart, v. t., zie Claub (p .).
ter, geklank maken.
-Aarts , s., rnv., scho., zie Mire.
£lank'er ) , s., groote leugen ; -, scho., afrossing.
-£lart'y , a., scho., zie Clarty ) , a.
-Elan 'nlsh , a., naauw verbonden , als een klan.
-*lart'y ), a., nat, slibberig, vuil.
-€lan'nishly, adv., zie Clannish, a.
-Clar' y i- , V. i., luid, schel geluid snaken.
-Elan 'nishness, s., gehechtheid.
, Clar'y , s., tuinscharlei (salvia, salvia selarea) . ( otaimie
£lan'ship , s., klapschap.
-Elar'y .wa'ter , s., drank van brandewijn , suiker , tuin
zie
Claw
,
v.
t.
-€Sant , V. t., scho., krabben ,
kaneel , benevens wat ambergrijs , dat daarin-scharlein
£1aoth, s., zie Cloth (p.).
opgelost is.
-Slap, V. t., V. i., pret., pp . -clapped , -clapt, klappen, kloppen,
slaan, toeslaan, toesmijten, bevestigen, leggen, plaatsen, Mash , V. i., V. t., kletsen , klinken , tegen elkander stoot€n , tegenwerken ; doen klinken , slaan , stootesi.
zetten , houden, drukken ; toejuichen , aansteken , kraken,
in de handen slaan ; -, geven ; bijv. - spurs to a horse, een Leash, s., strijd, twist, geharrewar, gekletter, gedruisch,
paard de sporen geven; - one into prison, iemand in de ge- gerammel , stoel , tegenstrijdigheid.
vangenis werpen ; - up , haastig tot stand brengen , over- -Slash, -elash'es, s., scho., geklets, gezwets, praatje.
ijlen; - in, ineenslaan; indrijven, inschuiven ; - on, opzet- £lash , v., i., V. t., scho., liegen , zwetsen ; niet slijk beten, bijzetten, z.; - up a bargain, een koop sluiten; he'll - zoedelen; slaan.
on the proposition what bias he pleases, hij zal aan 't voor- -£lash'ing , ppr., a., zie Clash.
stel zulk een draai geven, als hij verkiest; - a piece on an -£lash 'ing , s., 't kletsen , 't klinken , gekletter.
old suit , een lap op een and kleed naaijen , zetten , plak- £Iash'ingly, air., niet gekletter:
ken; - one's hand upon one's breast, suet de hand op de -Elash'p , a., sclio., onstuimig, regenachtig.
borst slaan ; - a lock on the door , een slot op de deur ma- £rasp , s., haak , draaiboom , klamp , kram , gesp , tik.,
rank, hand ; omhelzing ; slot, beslag (atoll een boek) ; ken; -- up together, zamenplakken; - a writ en one's hack,
iemand voor de regtbank roepen ; -, zich neirzetten, (p.) ; arm of an iron. knee , tak van een ijzeren knie , z.; - hoo1' ,
spijlband om den mast, z.; - headed nails , duikers , z.;
-, scho., lief kozen.
knees , kniën met lijf en tak , z.
£lap, a., klap, slag, stoot, kraak, knap ; handgeklap; -,
klapoor, druiper, P.; at a -, eensklaps, bijv. pay your debts £lasp , V. t., haken , toehaken , vasthouden , vastgespen ,
omvatten , omarmen.
at a -) , betaalt uw schulden in eens , sx.; -, lip , (p.).
£lap, s., scho., oogenblik; klep (van een molen) , klepel (van -Elasped , pp. van Clasp , V. t.
-E1asp'er , s., haak , tak.
een klok) , omroepers metalen schotel.
, Clasp'ered, a., met rankjes.
£1ap'•board, s., klaphout, vathout, duigen.
Amerika).
EIasp'ing, ppr., a., zie Clasp, v. t.
-El1ap'. board , P. t., met duigen bedekken (N.
-Clap'-dish, s., houten nap, schotel,
£lap'-doctor, s., klapoor-, druiper genezer.
£lap' -gate , s., poortje voor paarden , (p.).
£lap'.net , s., slagnet, leeuwrikken-nest.
-€lap'.trap , s., streek, list (om toejuiching te verwerven).
£lapped , pp. van Clap , v. t., V. i.
lap per , s., klapper , klopper , klepel , deksel , klep ; handklapper, toejuicher; -t, konijnenberg; -, klep van den
pompzuiger ; - t , omheining ; bell -, klokklepel ; will -, molenklapper.

£lap'per, s., klepel; § tong; -, scho., tong.

£!ap'perdogeon) , s., geboren bedelaar.
£1ap'per. claw ) , .v. t., schelden, bekijven , belasteren, sir.
elap'ping , ppr. van Clap, V. t., V. i,; - for joy , handgc-

geklap , gejuich , vreugdegeschrei.

+lasp'.knife, s., knipmes.
-Class , s., klasse , orde , rang , stand.
-Class , V. t., rangschikken, ordenen.
£lass'ed, pp. van Class, v. t.
£las'sl-e , -elas'si-eal , a., klassiek , klassiesch .
€1as'si e , v., klassiek schrijver, klassiek boek ; schrijver
van den eersten rang.
-€lassi-eal'ity, -clas'si -calness , s., klassiekheid .
-Elas'si early , adv., klassiek , klassiesch.
-€lassif'i -e , a., een klasse vormende.
-Elassifica'tion , s., rangschikking , afdeeling in klassen,
klassifikatie.
-£las'sirieatory, a., tot klassifikatie behoorende.
£las'sifcd , pp., a., zie Classify ; v. t.

-£•las'sify , v. t., zie Cla^s.' , v, t.
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£las'eifying, ppr. van Classify, V. t.
-£lass'ing, ppr. van Class, v. t.
-E1as'sis , s., klassis , orde , broederschap.
-Flat , •s. t., vuile wolvlokken van de schapen afsnijden
(p.) ; kluiten aarde over een veld spreiden, (p.).
Flat, s., koemest, (p.).
£latch, -o1atts , clauts , s., »nv., scho., modder, slijk, drek.
-€latch, -elatts , clauts , v. t., sclio., met modder , slijk,

drek bezoedelen.
-£lat'ter , V. i., klateren, rammelen, twisten, ratelen , babbelen , snappen.
£lat'ter,, V. t., V. i., seho., snateren, kletsen, babbelen ,

pen ; - off, away ,
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een schip v aai lager wal afwerken;

-,

zuiveren en blank maken (van suiker).

£law'ba-ek , s., vleijer, flikflooijer , pluimstrijker.
-Claw'baek ^-, a., vleijend , EL.
#slawed , pp. van Claw , v. t.
-€Iawecl , a., van klaauweet voorzien.
-

flaw'•haminer, S., zie Claw, s.

£Iaw'ing , ppr. van Claw , v. t.
-€law'tng.off , s., 't afwerken van een schip van lager wal.
-Claw'less , a., zonder klaauu'en.
-Clay , s., klei , potaarde , leem , slijk ; (, aarde.
Clay , C. t., niet klei bedekken , beleggen ; - up , scho., toe-

stoppen.
teuten, praatjes maken.
gerammel , gedruisch ; -, sclao., geraas , ge - -CIag -brained , a., done, si-r.
-C'lay'.built, cc., van klei opgetrokken.
-Clay'. cold , a., koud , ijskoud , levenloos.
£lat'ter--eoat, s., rammelaar, raasbol, rinkinker, schreeuwer. £lay'- eot'tagge, s., leemenhut.
C-lay'-ground, s., kleigrond.
£Iat'terer,, s., zie Babbler.
flay'-land , -clay'-soil , s., kleiland,
£lat'tering, ppr., a., zie Clatter, v. i.
£lay'-inari
, s., kleimergel.
£lat'tering, s., gekletter, gerammel.
Clay' - pit , s., kleiput , leemput.
£lat'teringly , adv., met gekletter.
£lat'ter, s.,

rucht; gebabbel.
-Elat'teran, ppr. van Clatter, v. t., v. i., ache.

,

-

-

-

£latts, zie Clalch, Clatts, Clauts, s., mv., echo.
£lat'ty , a., scho., zie Clarty , a., scho.

£lauch'lt , s., echo., slag.
£laucht , -elauch , -elaughit , pret., echo., pakte , vatte ,

-€lay'-sate, s., leiklei.
-Clay '-stone, s., blaauwe

flayed , pp., a.,

kalksteen.

zie Clay , v. t.; - sugar , grove poedersui-

ker, keukensuiker.

-E', lage s- , s., mv., horden (vestinyboow).
£lay'ey , a., kleiachtig, kleieg.
-f'lay'ing, ppr. van Cloy, v. t.
trekkend.
£Iay'ish , a., kleiachtig, kleiïg.
- €lau'di.cant' , a., hinkend.
£lay 'more , s., echo., groot zwaard (eertijds gebruikelijk).
-Clau'dii-cate , v. i., hinken, mank gaan.
-leak , v. t., echo., vangen.
-Elaudi..,a'tion , s.. hinking.
-Clean , a., adv., rein , zuiver , glad , blank , helder ; on- €laum 'y, a., echo., taai , kleverig.
Clause , s., punt, beding, bepaling, klausule, spreuk, af- j schuldig; geheel, volkomen; onbesmetlijk; as - as a penny 1,
zoo blank als zil v er; wrap op a nasty story ie - linnen ±,
deeling, deel, stuk.
een slechte zaak als mooi voorstellen, this ie the - con
-£laus'tral, a., kloosterlijk.
trary way , dit is net 't tegendeel.
£1au'*ular, a., uit punten, bedingen, enz. bestaande.
+Iau-s-'-urc, s., sluiting, insluiting, opsluiting, gevangen - -Clean, v. t., reinigen, schoonmaken, zuiveren., polijsten
blank maken.
zetti ng .
-£ laut , s., echo., straatbezem ; hoop; groote hoeveelheid, - lea n, adv., echo., geheel.
+' lean ) , a., vlug , bekwaam ; among the knuckling coves
massa, menigte.
he is reckoned very -) , men acht hem zeer vlug als zak
Clatit , v. t., echo., harken , bij elkander scharrelen , zui-kerol.
veren.
Clean'
- handed, a., zuiver van handen.
-Slaut, V. t., echo., scheuren, krabl.;en.
-lean' - hearted , a., rein van hart.
£laats, zie Chattel, Clatts, Cla7cts, s., mv., echo.
-€lean' - tim bered i- , a., goed gebouwd, wel geëvenredigd.
Cla'vate , -ela'vated , a., knoestig , knobbelig , kwastig.
Cleaned, pp. van Clean , v. t.
£lave, pret. van Cleave.
-f lean'er , s., zuiv eraar.
-Elav'el , e., schoorsteenstuk , (p.).
£lean'ing, ppr. van Clean , v. t.
- Clav'ellated , a., naam voor potasch en paarlasch.
-E^ lean'ing , s., 't zuiveren ; -, nageboorte (van vee).
-tla'ver t, s., zie Clover.
-€-lean'liness , s., zuiverheid, reinheid, zindelijkheid.
-£la'.-er , -elai'ver , s., echo., klaver.
, Clean'lily i , ode., zindelijk, zuiver.
•€la'ver , -clat 'ver , V. i., echo., onzin praten ; klimmen.
£lean'ly, a., ads., rein, zuiver, zindelijk, geschikt, schul-Ela'vers , .cIai' Vers , s., niv., echo., onzin, gezwets.
deloos , onbevlekt.
- £lav'i - chord , s., soort van klavecimbaal.
-E' leanness , s., zie Cleanliness; - of expression 1, zuiver
-Clav'l -cle, s., sleutelbeen.
uitdrukking, DR.; - of hands 1 , reinheid van-heidvan
-Elav'iger s., sleutelbewaarder.
handen, onschuld; - of teeth, gebrek aan levensmiddelen.
-Claw, V. t., echo., krabben.
-Claw, s., klaauw, poot, schaar, tang; punt, haak van -£lean s - 'able , a., zuiverbaar.
£lean e, v. t., reinigen, schoonmaken , afvegen, schuijeeen dreg, z.; - hammeer, klaauwhainer, z.
ren , schuren; -, van misdaad zuiveren (m. 't v. away).
Claw , v. t., klaauwen , krabben, schuren; - t, vleijen,
liefkozen ; - one , and I'll - thee 1 , dien mij en ik zal u £lean-s-'er , s., zuiveraar ; -, zuiveringsmiddel , g.
weêr dienen; - a churl, tuut he'll bewray your fast 1- , die £lean-s'ing, ppr., a., zie Cleanse, v. t.
een ezel kraauwt vangt winden ; - it off, away , spoed £lean*'ing, s., 't zuiveren , 't reinigen.
met iets maken ; they clawed it off to dart , zij hebben he- C lear , a., ode., klaar, helder, rein , zuiver ; duidelijk ; mischuldig, schuldeloos , vrij , onbezwaard , netto , geheel en
den vrij wat afgedaan ; -off , schielijk , gulzig eten ; - off,
al ; onpartijdig, zonder vooroordeel ; ongeschonden ; be - in
afrossen ; he had a disease which he could never -. off 1
hij had een kwaal , die ongeneeslijk was ; - off ) , ontsnap- the world, be - from debt, vrij van schulden zijn; - coast ,

greep.

-€laud , s., echo., gracht , heining.
£lau'dent f , a., sluitend, bij elkander
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veilige kust , z.; make a - riddance , redderen , schikking
maken, zich van een zaak afmaken; he carried it -, hij
heeft het volkomen gewonnen ; leap - over , zuiver overspringen ; closet in the -, schrij f vertrekj e , studeerkamertje.
Elear • a., scho., glanzend.
Clear • v. t., v. i., klaren , klaar maken , helder maken,
verhelderen, ophelderen ; toelichten; opruimen ; zuiveren,
reinigen , schoon maken ; vrijmaken ; banen , tot stand brengen ; doen , afmaken; den tol betalen , opklaren ; vereffenen , afdoen , af betalen ; zuiver bekomen ; vrijspreken; regtvaardigen, overspringen; - a ship at the custom-house, een
schip uitklaren , inklaren ; - the land , in 't ruime sop komen, z.; - the hold, een schip lossen, z.; - a ship for action,
een schip voor 't gevecht gereed maken , z.; - the room,
de kamer verlaten; - accounts, rekeningen vereffenen; - the
coast, zich van de kust verwijderen, van de kust afhou den, z.; - the contempt, een verzuim regtvaardigen, r.;
- the danger , een gevaar ontloopen ; - the table , de tafel
afnemen ; - the weeds , ' t onkruid uitroeij en ; - up , opklaren ,
•ontrimpelen, ontfronsen; -, oproeijen; -, optrekken, helder
worden (van de lucht) , vrij worden ; - up , opklaren , hel der worden (van de lucht , 't weder) ; opklaren , ontrimpe-

halzen en schoten op te leggen, z.; shroud-, klamp in 't
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want, z. ; sling-, rakklamp, z.; snatch-, kattekop in de rust
voor 't beleggen van de toppenants der marszeilen, z.;
stop-, stootklamp , z.; thump-, lipklamp , z.; - to the cross
piece, steekspeen, z.; wale-, berghoutklamp (kloot voor de
waterpasstutten) , z.
Cleating, v. t., een bout op een ring klinken, z.
€leat'Ing of yards, s., takelaadje, tuigaadje van een ra, z.
-tileav'able, a., kliefbaar, verdeelbaar.
-Elleav'age , s., 't kloven , 't splitten.
Lieave , V. t., pret. -eiave, -cleaved, kleven, vasthechten , zich aan iets sluiten.
-Eleave , V. t., pret. -cleft, pp. -cleft, -cleaved (de oude
pret. -clove is t en -eiave wordt weinig gebruikt, terwijl
't pp. -cloven slechts weinig of als a. wordt gebezigd) , kloven, klieven (hout), splijten, openscheuren; 1 , operabersten.
Eleave, v. i., openen, splijten, kraken, scheiden.
£leaved , pp. van Cleave, v. t., v. i.
€leav'er, s., klover, hakmes, kloofmes, houtklover, hout
butcher's -, slagters kloofbijl; -, touwtje met een-haker;
stuk leder , om straátsteenen op te trekken.
-Eleav'tng, ppr. van Cleave, v. t., v. i.
-€leaving, s., kloving, 't kloven; - to, aankleving; -, a.,
len , ontfronsen.
klevend , kleverig.
filear-, s., daglicht; ruimte, binnenwerk van een gebouw
-£leche, s., soort van kruis.
(bouwkunde).
-Clear) , adv., zeer dronken; the cull is -, let's bite him) , + leek , v. t., scho., broeijeu, ter wereld brengen.
-Cleck'in, -elo-ek'in, s., scho., broedsel kuikens; kuiken.
de kerel is zeer dronken , dat wij hem beet nemen.
Lied, pp. van Clothe, v. t., ex.
£lear'-freight, s., zuivere vracht.
Lied , pret., scho., gekleed.
-+lear'headed , a., verlicht.
-E (edge , s., bovenste laag van volaarde.
helderziend.
- Elear'-seeing-, a.,
£ledg' y , a., stijf, vast (van kleigrond).
-£lear'•shin'ing , a., doorschijnend.
-Etear'-sighted , a., helden ziend , scherpzinning , schrander. -€leed , -eleid , v. t., scho., bekleeden.
-£leedin', s., scho., bekleeding, 't bekleeden.
£Tear'-sight'edness, s., scherpzigtigheid, schranderheid.
-£leegs , s., mv., scho., kleederen.
- Elear'-spirited, a., opregt, voor de vuist, onbewimpeld.
4i1eek , s., scho., krom ijzer, hangijzer.
stijven.
£Elear'-starch, V. t.,
-€lear'-starched, pp., a., gestijfd.
£fear'-starch'er, s., stijfsten.
-Erear'-starching, ppr. van Clear-starch, v. t.
€leer'-starch'ing, s., 't stijven.
{;tear'-story, s., bovenste verdieping , rei vensters

kerk (gothische bouworde),

-Elear'-toned , a., helder van toon.
£lear'age , s., 't verplaatsen van iets.
£lear'ance , s., bewijs van uitklaring

-Eieek , v. t., scho., vatten.
-Liees, s., mv., twee klaauwtjes

van een rund.

van een

van den gekloofden voet

£lees'ter , s., scho., klisteerspuit.
-€leevin', s., scho., tusschen de beenen.
€lef, s., sleutel (muziek).
Elloft, pp., a. van Cleave.
-cleft , s., spleet, kloof, berst; opening ,

reet ; kloof in den
voet van een hert; - of the breech, aarskerf.
€left'-footed , a., met gespleten hoeven.
heffing , vereffening.
-€left'-graft , V. t., enten in de kloof.
-Eleared • pp., a., zie Clear , v. t., v. i.,
-Elear'er, s., wegruimer, zuiveraar, opklaarder, uitklaarder. €left'-grafting, s.. 't enten in een kloof.
€leg, s., paardevlieg.
-€lear'er , comparative van Clear , zie Clear , a., adv.
Llem t, v. i., gebrek lijden, B. T.
-Elear'ing, ppr. van Clear, v. t., v. i.
Elear'ing, s., verdediging, regtvaardiging; -, voor kultuur +1em'atis, s., soort van klimplant.
-Elem'ency,
s., barmhartigheid, goedertierenheid, lang
gereed gemaakt land (N.-4merika); 't zuiveren , 't reinigen.
genade, zachtheid.
-moedigh,
£lear'ing-hoop , s., hengel.
€lear'ing-house, s., bankiersgebouw in Londen, waar £lem'ent, a., genadig, langmoedig, goedertierend, zacht
m
o
edig,
genadig.
,
enz.
af
te
zetten.
men dagelijks bijeenkomt om wissels
Elem'ently , adv., zie Clement, a.
*lear'1y, adv., zie Clear, a., adv.
-Clear'ness , s., helderheid, klaarheid, zuiverheid, rein- -blench , zie Clinch.
heid, eenvoudigheid; onbesprokenheid, voorzigtigheid; dui- -€lepe t, v. t., v, i., roepen, noemen, su.; -, i. p. v. Ycleped.
€lepsam'mla , s., zanduurwerk.
del ij kheid; onschuld.
Cleat , s., klamp, kluif, z.; arm-, nokklamp, z.; comb-, €lep'sydra, s., wateruurwerk.
halfronde klamp met gaten , op 't midden der onderra ge- -Eiere'-story, s., zie Clear-story.
spijkerd, om de rabanden van 't zeil vast te maken , z.; €ler'gi-ca1 t , a., zie Clerical.
common belaying -, kruisklamp, z.; gammoning -, woeling- f ler'gy , s., geestelijkheid.
klamp op den boegspriet, z.; hollow-, sjorklamp, z.; mast-, -Eler'gyman, s., geestelijke; -, ziekentrooster, z.
mastklamp, z.; - of the gangway, valreepsklamp, z.; - of -+ler'i-e , s., geestelijke.
the tiller, zwanehals van de roerpen, over den luiwagen -E ler'i e , a., geestelijk , priesterlijk.
loopende, z.; pawl-, palklamp, z.; range-, klamp om er de -£ Ier'i cal , a., geestelijk , priesterlijk,

-

-

, uitklaring ; ont-
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£ler'isy , s., geletterden, welopgevoeden.
-Climate, s., klimaat, luchtstreek, gewest, land.
£lerk , s., geestelijke; - t, s., iemand, die lezen kan ; - t
-€11'ma(e t , V. i., wonen, in een bijzondere luchtstreek wo s., geleerde ; schrijver ; -, kantoorklerk , scheepsklerk, klerk,
nen, sH.
sekretarís , geheimschrijver ; handelsbediende , dienaar ; let- -cli 'matize, V. t., v. i., aan een nieuw klimaat gewennen
terkundige; - of the ship, sekretaris, superkarga aan boord
(van planten) ; -, aan een nieuw klimaat gewend geraken, n. g.
van een koopvaardijschip, z.
-Cli' matized, pp. van Cliynatize, V. t., V. i.
£lerk' - ale , s., feest van den kerspelkoster.
Elimatol 'ogy, s., klimatenkunde, kliniatenbeschrijving.
€lerk'ed ) , pp., gesust, tot zwijgen gebragt; the cull will £li'mature f, s., zie Climate, s., an.
not te -) , men kan den kerel niet zijn moei doen houden, £1i 'max , s., trapsgewijze opklimming, klimai.
tot zwijgen brengen.
Climb , v. i., pret . en pp. -climbed , -elomb'' , klimmen,
- €lerk'like, a., als een geleerde; geleerd, sii.
stijgen, opklimmen, bestijgen; black vapors - aloft, zware
-Elerk'Iess j-, a., onwetend, dom.
dampen stijgen opwaarts, DR .
£lerk'ly , a., zie Clerklike, a.
Climb , V. t., met handen en voeten opwaarts klimmen,
£Ierk'ship, s., geestelijke stand, geleerde stand, sekretarislangs klimplanten opwaarts stijgen , klauteren ; - the three
ambt.
trees with a ladder) , naar den galg gaan.
£ler'omancy, s., waarzeggerij door middel van 't werpen Climbable , cz., beklimbaar.
van dobbelsteenen.
Climber , s., klimmer, klimplant ; hasty climbers have
£Ier'story , s., zie Clear-story.
evdilera falls 1 , die schielijk klimt, kan ook schielijk vallen.
£retch, s., scho., broedsel kuikens.
£ liinb'er , v. i., klimmen.
£lethe , v. t., scho., kleeden.
£linb'ing, ppr., a., zie Climb, v. t., v. i.
£leuch , s., scho., gleuf (tusschen twee rotsen).
£liinb'ing, s., ' t klimmen.
£lev'er, a., knap, behendig, bekwaam, mooi, vlug, ge- £line, s., klimaat; T streek.
schikt, aardig , hupsch ; -, goedig (New England).
Flinch , v. t., V. z., omklinken, bevestigen, omvatten, vast€lev'erly , adv., zie Clever.
klemmen; een vuist naken, sluiten; met de hand vatten;
£lev 'erness , s., knapheid, geschiktheid, knaphandigheid;
- a cable, een kabel aan den ankerring vastmaken, een
-, zachtheid, goedigheid (New England).
zwaartouw op 't anker steken , z.; - a bolt , een bout klin£lev'is , -elev'y , S., ijzer , waaraan paarden , enz. voor
ken , z.
een ploeg worden vastgebonden.
-Clinch , V. i., sclio., hinken , lam gaan.
Flew , s., kluwen ; - § , draad , leiddraad; onderste hoek Flinch, s., woordspel, dubbelzinnigheid; drukking, kabelvan een breefok , achterste hoek van een stagzeil , z.
steek, z.; klinksel van een hout, z.; - for topsail sheets,
Flew, v. t., 't onderlijk van een zeil optrijssen door midmarszeilsschootsteek, z.; inside -, enkele ankersteek , z.;
del van Bijtouwen, om liet zeil aan te slaan , z.
outside -, halve slag, mastwerp, z.; - of a buoy, steek
-Clew , V. t., vasthouden , z.
van den boeireep op 't anker, z., - of a cable, ankersteek.
Flew' - garnets, s., mv., gijtouwen , z.
F linched , pp. van Clinch , v. t., v. i.
•Flew' -lines- , s., cie., gijtouwen , z.
£llnch'er , s., kram , houvast; - , bitse antwoorder;
£lewed , pp. van Clew, v. t.
§ 'tgeen vast maakt; - nails, klinknagels, klinksels, z.
-€Iew'ing , ppr. van Clew , V. t.
£linch'er -built , -ellnk'er -built , a., van klinkwerk ,
£riek, v. t., tikken (als een uurwerk); aan de deur van zoomwerk gemaakt, z.
een winkel staan (om klanten te noodigen) ; -) , vatten.
£linch'er - work, s., klinkwerk, zoomwerk, z.; boat built
-Ell-ek, s., getik, klik; klink, (p.).
with -, klinkwerksloep, z.
£Ii-ek , v. t., vangen , grijpen.
£lineh'ing , ppr., zie Clinch, v. t., v. i.
£li -ek' --ela-ek, s., scho., onophoudelijk gebabbel.
£ling, V. i., V. t., klemmen, zich vastklemmen, zich vast-£I1-ek'er ), s., winkelknecht, die aan de deur staat om
houden , aankleven , vasthechten, aan elkander hechten
klanten te lokken (N. Amerika , n. g.).
(m. 't v. to) ; -1 , verdroogen, verdorren, sas.
£li•ck'et, s., klopper van een deur (N. Amerika, n. g.).
£ling' - stone , s., soort van perzik.
£li -ek 'et ), s., koppeling (van vossen).
£ling'ing, ppr, van Cling, v. t., v. 2.
- Cri ck'et , zie Chatter.
£ling'y , a., klevend, kleverig.
£Ii eking , ppr. van Click , v. i.
£lin'ie, slin'i-eal , a., bedlegerig.
£1i -ek'ing, s, getik, tik.
£,ltn'ie, s., bedlegerige.
-Client, s., kliënt , beschermeling, aafliangeling.
£lin'ieally, adv., bedlegerig.
-€lient'ai , a., afhankelijk , BE ., n. g.
£link , vv. t., v. i., klinken, doen klinken; he is gone to -,
£li'ented , a., van kliënten voorzien , kliënten hebbende , r. liij zit in de gevangenis; klinken (als metaal).
Clientele' i- , s., toestand van een kliënt, sex..
Clink , s., geklink, klank.
£11 'entship , s., kliëntscha.p.
£link , s., .?cho., klinkende munt , slag.
£1i fl, s., steile oever , hooge en steile rots , afgrond.
-Flink , v. I., scho., iets met geweld tegen iets werpen,
.t.IIt', zie Clef, s.
klinken.
-Eliff 'y , a., klippig , rotsachtig , ruw , oneffen, hobbelig.
Clinker , s., metaalschuim, zeer harde steensoort; klip£lift'ed, a., gebroken.

£lift'ed , a., zie Cliffy, a.
£ifm,

v. i., echo., klimzeen, klauteren.

E^lima-©'ter, s., trapjaar; -, gegeven tijdperk, n. g.
Clima - e'teri e , - ellma cter't tai , a., van een trapjaar

ker (straatsteen) ; -) , boeijen ; geslepen vent.
£link'ing, ppr. van Clink, v. t., v. i.
£linkum'bell , s., scho., klokkeluider.
£ iinq'uant , s., klatergoud, sH.
£1inq 'uant, a., glinsterend, met klatergoud
-F;1 int'y , a., sclto., hard , steenachtig.

behangen, sti.
- pear , gevaarlijk jaar (elk zevende jaar na iemands ge- 1
boorte).
,Clip , v, t., v. i. verkorten , afsnijden , besnoeij en , korten
Glimae'teri^, s., kritiek tijdperk in 't menschelijk leven. scheren ; omvatten , omgeven , insluiten , omarmen ; bekor(elk zevende jaar na iemands geboorte).
ten ; - 9 , omhelzen , sx.; snel vliegen (van valken), naz..
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(New England) ; - one's wings t , iemands magt bekorten; Clogged , pp. van Clog, v. t., v. i.
Frenchmen do - English i-, de Franschen spreken 't En- -Elog'glness, s., verhindering, beletsel.
gelsch maar half uit; -, scho., schapen scheren.
£log'ging , ppr. van Clog, v. t., v. i.
£lip . s., slag met de hand (New England); woloogst (New -€log'gy, a., klonterig, kluitig; dik, grof.
England); orulielzing, Si.
£lols'ter, s., klooster; kruisgang, zuilengang.
£lipped , -elipt , pp., a. van Clip, v. t., v. i.
£lois'ter , V. t., in een klooster sluiten, opsluiten, gevan-Ellp'per , s., snoeijer, scheerder, besnoeijer ; money-, geld- gen zetten (m. 't v. up).

snoeijer.

-Elois'teral, a., kloosterlijk, van de wereld afgezonderd.
£lots'tered , pp. van Cloister, v. t.
£lots'tered, a., eenzaam, ingesloten, van de wereld afjuiste oogenblik.
gezonderd.
£íip'ping-s-, 3., mv., snippers, afsnoeisels.
Elols'terer, s., kloosterling.
£1ip'py, a., echo., babbelend, onbeschaamd.
£lois'tering , ppr. van Cloister, v. t.
.Flips, s., mv., scho., schaar, ijzer om een pot op te ligten. -Elois'tress , s., non, kloosterling.
£lique, s., beperkte gezelschapskring, gezelschap.
-€lolt , v. i., scho., neêrvallen.
-Clash'--clash, v. i., zwaardengekletter nabootsen.
-Eioit, s., scho., domoor.
dish'-clash, s., scho., gezwets , kletserij.
£joke , zie Cloak.
£lish'ma-elaver, s., scho., ijdel gezwets.
-Elomb, pret. van Climb.
-L1is'ter, s., klisteerspuit.
£long t , pp. van Cling.
£1it'ter--elat'ter, s., scho., zie Clish-clash; -, babbelaar. -€lon'i-c , a., schokkend, onregelmatig.
£1iv'er, zie Cleaver.
-€loom V. t., met lijmerige stof sluiten, toemaken, (p.).
£liv'er-* , s., plant (galium aparine).
-€loot , -aloof, s., scho., klaauw; take cloots , wegloopen.
£llv'ity, s., helling, neiging.
-Cl000t'i -e, s., scho., duivel.
-€soak , -eloke, s., mantel; § dekmantel ; vermomming, -€lo-:a e, V. t., V. i., sluiten, toemaken , toedoen; besluiten,
voorwendsel, uitvlugt, mooi praatje.
ten einde brengen ; eindigen ; sluiten , toegaan (van een
-Eloak , -eloke , v. t., met een mantel bedekken , bedekken,
wond); - in, insluiten; - up, verzegelen, sluiten, toevoueen mantel aandoen; § bemantelen, bewimpelen , verbergen. wen (van brieven) ; - upon , eens worden ; - with , zich
£loak'-bag, s., mantelzak, valies.
aansluiten aan iemand , handgemeen worden ; - on , eens
€loak'-bearer, s., sleepdrager.
worden; - in with, vereenigen, zich aansluiten aan iemand,
£loak'-loop , s., mantellits, mantelsnoer.
handgemeen worden; - with the enemy, den vijand nadeEloak'-pin , s., muurpin.
ren, met den vijand handgemeen worden.
£soak'-twitcher) , s., kleerendief (dief, die in donkere stra- €lo-tee, s., slot, einde, besluit, pauze, staking, rust; omten, de bovenkle@ren van wandelaars steelt).
heining, heg, schermutseling; about the - of the evening,
-Cloaked, pp. van Cloak, Cloke , v. t.
tegen 't vallen van den avond.
£loak'edly, adv., op een verborgen wijs.
Close , a., adv., gesloten, toe; vast, digt; verborgen; weg£loak'ing , ppr. van Cloak, Cloke , v. t.
gesloten; naauw; nabij; zeldzaam, karig, zuinig; stijf,
-Elo'ehard t, s , zie Belfry.
hardnekkig; somber, stil; gedrongen, kort, ligt in elkan+10-eh'er, v. i., scha.., hoesten.
der; - to the ground, digt aan den grond, gelijk met den
£lo-ek, s., echo., zie Beetle.
grond; - sits my shirt, but closer is my skin t , 't hemd
Elo-ek, V. i., V. t., scho., klokken ; broeijen.
is nader dan de rok; - style, bondige stijl; a - mouth
£lo-ek, s., klok, horologie, uurwerk, hangklok, huisklok,
catches no flies t , die niet spreekt, kan niet geholpen worHoutwurm ; klink (van een kous).
den; - hauled sail, scherp bij den wind gebrast zeil, z.;
+)lock'- easttng, s., zie Clock-work.
- hauled ship, scherp bij den wind zeilend schip, z.; £10-ek'-maker , s., klokkenaker, uurwerkmaker.
haul - aft , schoten voorhalen , schoten op hun gat zet-€lo-ek'-pull y , s., katrol.
ten, z.; - laid rope, stijf geslagen touw, tros, z.; pass £lock'-setter t , s., klokken regelaar, klokken zetter.
to the coast, digt langs de kust zeilen, houden, z.; put
-flo ek'-work , s., uurwerk.
the helm - to the weather, 't roer te loever aan boord
£tod, s., kluit, klomp, klonter; domoor; § grond; bijv. the brengen, z.; - quarters, houten dwarsschutten op koop
we tread, den grond, dien wij betreden; log, lomp mensch.
verdediging, bij gevechten, van schiet-vardijschepnto
Liod, s., scho., grof broodje.
voorzien, z.; sheets - aft , wel aangehaalde schoten, z.;-gaten
£tod , v. t., v. i., met kluiten werpen ; stollen , klonteren, stay - to the head eye , bindsel van 't stagoog , z.; be zamenpakken , zie Clot.
reefed, al de reven ingestoken, geheel digt gereefd, z.;
£lod'dy, a., kluitig, klonterig; aardsch; gering; grof.
top - planked , digt geslotene mars , z.; put - to the wind,
-€lod'-head , s., scho., domoor.
bij den wind opsteken , z.; sail - to the wind , scherp bij
£Iod'bopper, s., domkop, dompor, dommerik; -), landden wind zeilen, z.; study -, hard studeren; keep a tieing
man , ploeger.
-, een zaak geheim houden; live -, zuinig leven, zich zeer
Elod'pate, s., zie Clodhopper; -), landman, ploeger.
behelpen; this cloth is not - enough, dit laken is niet ge-Elod'pated, a., dom , lomp.
noeg gesloten; - sultry weather, benaauwd en bioeijend
Clod'pole ), s., zie Clodhopper.
we@r; -, dringend, ie.
Clod'poll, s., domkop, domoor, dommerik, SH.
-Close, s., scho., donker straatje; -, openbare wandeling, (p.).
£loll t, s., zie Clough.
£lose'-banded , a., stevig gebonden , stevig vereenigd.
£log, V. t., V. i., bezwaren, dekken t vullen, overladen; £lose'-barred , a., stevig gesloten, met grendels gesloten.
verhinderen; hard worden, koud worden, verstijven, aan -€lose'-bodied, a., naauwsluitend, enz.
-hange, -£lose'--coat, s., sluitrok.
blijven staan.
£log, s., beletsel, hinderpaal, verhindering, bezwaar, ge- Close'--eorn,uun'ion, s., Avondmaal, waaraan alleen de
wigt, last; knuppel, bungel; overschoen, klomp; boeijen. leden der sekte worden toegelaten.
£lip'ping, ppr.
£lip'ping, s., 't

van Clip, v. t., v. i.
verkorten, 't afsnijden, enz.; - time, scho.,

-

,

-

-

-
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€lose'--eompaet'ed , a.,

zie Compact, :fit).

£lose'-couched, a., verborgen, M.
hose'- eropt , a., kort afgeknot.

-

-Floss'--eur'talned, a., met gordijnen omringd.
-E1ose'- dis ,eourse, s., beknopte redevoering.
-lose'-fisted , a., gierig , karig , zuinig , vasthoudend.
- Close' - hauled , a., zie Close -fisted.
-lose'-band'edness, S., gierigheid, karigheid, zuinigheid,

vasthoudendheid.
+lose'-hauled , a., scherp bij den wind gebrast , z.

€lose' Wiest, s., bijtende scherts , schanipere boert.
£lose' - quarters, s., ;nv., zie Close, z.; co,Ue to -, handgemeen worden met den vijand.
+lose'-room, s., vertrekje , kamertje.
(lose' -slaut , a., digtgesloten.
-Close'-stool , s., stilletje.

£lose'-tongued, a., onlzigtig in 't spreken, sir.
•Close'-walk , s., digte laan.

-€lose'-wor ot, a., digt gewerkt.
` lo *cd, ppl., a., zie Clove, v. l., v. i.
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tlotlh'-shearer , s., droogscheerder.
£loth'-weaver , s., linnenwever .
€loth'-ovorker , s., lakenwever.
- Elothe , V. t., v. i., pret., lip. clothed , clad , kleeden ,
bekleeden , inkleeden ; kleederen dragen; van kleederen voor
-zien;
1) irll of one's clothes , kleederen uittrekken.
£lothett, pp. van Clothe, v. t., V. i.
C tahoe s- , s., iiie., kleederen , gewaad , beddelaken , kleedling ; linnengoed ; snit of -, pak (kleederen) ; fold op tire
ho o ozoeks elot/is, de hangmatten, kooijen sjorren, z.
Clothe '-basket , s., kleerenmand.
-ElotIse s-'-brush , s., kleerenborstel.
-Clothes-'-line, s., (booglijn.

Moth' ier , s., kleermaker , lakenfabriekant, JOHN ; -, laken'iereder (_ werih-a).
-Clotth'in ; , ppr., a., zie Clot/;e , r. t., V. i.
- €lot.li'iiig, s., kleedi ;g; -, 't kleêrmaken, n. g.
C iot'poii , s.,

zie C,lo^lpoil.

-t.%lot'ted , pp., a. van Clot, v. t., v. i.
-g lot'ter , V. i., tot kluiten, klonten zannenpakken , klonteren.

-E',tase'1y, adv., achter slot, in 't geheim, zie Close, a., ads.
-lot'tiiig, ppr. van Clot, r. t., V. i.
-F,lose'ness , s., digtheid, verstopping , naauwheid, verl)iiiIc t't
a., klonterig, geronnen, gestremd.
ding; achterhoudendheid, ingetogenheid; gierigheid,
-C Eouad , s., wolk , wolkje ; ader ; § duisterheid; menigte
riglieid, AD.; gebrek aan lucht ; geheimhouding.
verzameling be snider a - , in n,oeijelijkheid verkeeren.
io e'er , s., beslisser , eindiger , bes iiidiger , scheidsman +goud) , s., tabak ; snider a -, in tegenspoed.
sluitsteen.
1 o ij ci , r. t., v. i., l;ewolken , omwolken , verdonkeren, ver
-Elo*'et , s., kabinet , geheim vertrek , kast.
.aderen; bewolkt worden, duister worden, be--d!iïslercn,
C Io-s'et , v. t., in een kabinet sluiten, bewaren ; in 't ge- trekk n („'an de lucht).
heim afdoen, verhandelen.
-Eiou,i'-ascending, i'., naar de wolken klimmend.

-Cao s-'et-sip. , s., Verborgen n,isdaad , gelieiiiie riiisila.ad_

-€ ros'etetd , ph. van Clos't , v. t.
—Clo-s'eting, ppr. van Closet, r. t.
£lo-s-'sting, s., geheime verhandelinsz ; wegsluitin .
-Closh , s., stijfheid (bij vee) i;n de pooten.
-Gosh ), s., -Nederlander , Klaas (seheldnaaln voor Neder-

£asst ti'-berry , s., kleine moerbezie (rebus chouiuwunorres).
, it^,ctt' -bos n . a., uit eert wolk geboren , Dr.
'eticet'-eapt, a., bewolkt, tot in de wolken, zich in de

wolken verliezende.
Goud'- 'ouspe1'ler, s., Donsleraar , Jupiter.
£ ➢ outi'-eon:pel'1ing. cc., wolken verzamelende, DR.
landers).
-t2 om 1'-covered, a., in wolken gewikkeld.
£lo s'ii , ppr. van Close , v. t., r'. i.
£loud'-dispel'1ing , a., wolken verdrijvend.
Clo s-'ing, s., einde; tijdperk ; besluit ; - of ropes, 't touw- -£ioiiti'-eelipsed', a., door een wolk verduisterd, sir.
laan, z.
Cloud'-fenced, a., door wolken ingesloten.
' lo *'ure . s., sluiting ; omtrek ; slot ; insluiting; einde
snel' -girt, a., door wolken omzoomd.
-Cltoutl'-kissing, a-, de wolken rakende, sta.
- -'i , omheining ; - t , besluit , sit.
-E; iouutá'-piercing , a..., de wolken doordringende , boven de
+loss , s., seho., gang, straatje.
-Clot , s., zie Clod.
wolken rijzende.
-Clot'- birel, s., hlaauwvogel.
-Eloud' -topt, a., den kruin niet een wolk bedekt lielt*lot'-bur , s., groote klis.
1)eei de , GY.
-Clot , v. i., V. t., zie Clod.
-Clo ud '-touching , a., de wolken rakende.
(otii, s., mv. cloths, - elothes (Nil. liet Teerv oud van £loud'-wrnpt , a., in wolken gehuld.
-plotte is slothes in de beteekenis van kleederen , in alle -C l o ud'ed , pp. van Cloud, v. t., v. i.; -, a., bewolkt , donandere heteekenissen -cloths) , doek , stof , tafellaken , lin- ker , duister , somber , betrokken.
nen, kleeding, uniform; -(, geestelijk gewaad ; -, schil -C,lo;airily, adz'., niet wolken, donker, duister.
doek, DR., n. g.; -, beddelaken, n. ,.; thread-bare --,-ders
'ioud'iness, s., dofheid , donkerheid, betrokkenheid (der
kaal laken; list of -, zelfkant; - in gIrauo, in de wol ge- lucht).
verfd laken; -, breedte van zeildoek, z.; bolt of sail -, -C i9iad'ing , ppr. van Cloud, v. t., v. i.
stuk zeilvloek, z.; tonal has -, stootlap op 't zeil bij de -Cloud'y, a., nevelachtig, mistig, zie Clouded, a.; 5 neêrbuikgordings , z*; - of a sail, breedte, kleed, z.; - i n poor- sia g ti g ; - lizo7,tirz95 loco to fair evenings 1-, na regen kont
Iers, waarlooze plunjes, z.; mast -, stootlap op een mars
zozinescliijn, een treurige morgen geeft een blijden dag.
zeil tegenover de steng , z.; - painted, verschansingskleecf, -Clouigh, s., klip, steilte; -, goed gewigt (hanadelster;n.), n. g.
geverfd doek, z.; pist olwoad a ship woist -, vlaegeii, een ('jour, s., scho., huil , Lult ; slag.
schip met vlaggen versieren, z.; soil-, zeildoek, z.; sel- € ioerred , elow'ered . a., scho., geslagen , vol builen.
vcr.qe of a sail -, naad, zoom, z.; - slack , ruimte aan een
Iousse, S., scho., sluis.
geil bij 't naaijeu aan de lijken, z.; slop -, plunje der ma- £lout , .s., scho., slag , lap.
frozen , z.; top-, marskleed, z.; waist-, sclianskleed over cle -flout , V. I., scho., lappen , slaan , verbeteren , opkikkeren.
hangmatten, z.; weather -, schanslooper , z.
flout, s., doek, lap, dweil, schuurlap, wrijflap, vaatdoek ,
'loth'-bears , s., wevershoon.
voorlap , borstlap , scheen (van een wagenas) ; head-, hoofd
E loth'-m arket) , s., beid ; he is just coos Ï^ro z i de --) , hij
-,.°ails, platkoppen; -i- , wit linnen (waarop hoogschut --tloek;
komt juist uit lied.
ters mikken), sul.; -, oorveeg (Vew England).

+
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£lout, V. t., lappen, opflikken, zamenflansen; spijkeren,

£lub'bish , a., lomp.
£lu-ek, V. i., V. t., klokken (als een kip); -, klokken, lok-
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beslaan; een slag geven; met een ijzeren plaat bedekken,
met een kleed bedekken.
£lout ), s., slag ; I'll give you a - on your jolly nob), ik
zal je een slag op jou kop geven ; -, zakdoek.
£lout'ed , pp., a. van Clout, v. t.; - spoon) , gespijkerde
schoen.
£lout'erly, a., adv., grof, lomp, log, onbehouwen.
£lout'íng, ppr. van Clout , v. t.
£covet, pret. van Cleave, sp.
£love, s., kloof, spleet, opening, ravijn; -, kruidnagel;
- of garlick, klaauwtje knoflook; - of wool, zeven (eng.)
pond wol; - of cheese, acht (eng.) pond kaas.
£love-igi1'ly-flower, s., soort van anjelier.
£love'-pink, zie Clove-gillyfower.
£io'ven , pp., a. van Cleave, verdeeld, gekloofd, gespleten ; - foot ) , schelmerij ; spy the - foot ), schelmerij ontdekken.
t 1o'ven-footed, -elo'ven-hoofed, a., met gespleten hoeven, met gespleten klaauwen.
£ lo'ver, -elo'ver-grass , s., klaver ; live in - §) , weelderig leven, in overvloed leven.
-f lo'vered, a., met klaver begroeid, TH.
+low'es) , s., mv., schelmen.
-Clown, s., boer, landman, lomperd, uilskuiken, hansworst.
£lown'age t, s., lompheid, boerschheid.
£lown'ery 1, s., lompheid, boerschheid, ruwheid.
-E31own'ish , a., boersch, lomp, ruw.
£lown'Ishly, adv., zie Clownish.
Clownishness , s., boerschheid, lompheid, ruwheid.
flown'*-mus'tard , s , soort van plant.
£logvr, s., selio., zie Closer, s., scho.
-.joy , V. t., scho., stelen , rooven.
-Cloy -1, V. t., verstoppen, ontoegankelijk maken; verzadigen , volproppen ; -, vernagelen (van geschut) ; een paard
onder 't beslaan prikken (NB, in beide laatste beteekenissen in N. Amerika n. g.).
£loy'ed, pp. van Cloy, v. t.; I am - with it, ik ben het beu.
£loy'es ), s., mv., zie Clowes), s., ncv.
-Cloy'ing , ppr., a. van Cloy , v. t.
-Eioy'less , a., onverzadigend , schraal.
£loy'inent 1 , s., verzadiging, overlading , su.
£lub , s., knuppel , knods ; besloten gezelschap, klub ; klaveren (kaartspel) ; bijdrage , gelag , aandeel ; - of seditious
people, zamenrotting van oproerig volk; he paid is -, hij
betaalde zijn gelag; all things are carried by - law t , de
overhand doet wijken.
£lub , V. t., v. i., betalen , bijdragen, medewerken , zich
vereenigen.
- flub'-fist, s., sterke vuist, zware vuist.
£lub'-tested, a., met zware vuisten.
C lub'-foot , s., horrelvoet.
£lub'- footed, s., met een horrelvoet.
£lub'-haul, V. t., wenden, z.
£lub'- headed, a., met een dik hoofd.
£lub'-house, s., eetinrigting ; vergaderplaats.
£Sub'-law , s., regt van den sterkste , vuistregt ; klubreglement.
£lub' -man, s., knodsdrager.
£iub'-moss, s., soort van mos (lycopodium clavatum).
£lub'-room, s., gezelschapskamer, klubkamer.
€lub'-rush, s., soort van plant (scirpus).
£1 ub'-shaped , a., knodsvormig.
-Clubbed , pp. van Club , v. t., v. i.
£lub'ber, -club'bist, s., lid van een klub, BE.
' C l ub'bi bg , ppr. van Clzcb, V. l., V. i.

ken, su.
£lu.ek'ing, ppr., a. van Cluck, v. t., V. i.
-Elu-eking, s., 't klokken.
£lud, s., scho., wolk.
£lud-nut, s., scho., noot, waarin twee vruchten zitten.

£lue, zie Clew.
£ l ue , s., kluwen; -block , geitouwblok der onderzeilen , z.,
-garnet, geitouw van een onderzeil, z.; haul up the weather -! steekt den hals van 't zeil op, z.; -line, geitouw
van een marszeil, geitouw van alle vierkante zeilen, z.; - of
a sail , schoothoorn, z.; - of a stay sail , schoot van een
stagzeil, z.; -pendant, schootschinkel, z.; -piece, stootlap
bij den schoothoorn , z.; -rope , touw , waarvan de schoothoorn is gemaakt , z.; sail - to the wind , aan den wind
zeilen, z.; -weather, hals van een zeil , z.
£lue up, V. t., geijen en gorden, z.
-Elufl , v. t., scho., met de vuist slaan, slaan, (p.).
£jukes, s., mv., scho., zie Clutches, (p.).
£ 1 ump , s., klomp , klos , klont ; -, lui , traag , langzaam,
onhandig, .(p.).
£lump'er , V. t., kluiten vormen, ME.
Elump'ers, s., env., zware schoenen, (p.).
£lump'lsh , a., scho., lomp, dom, (p.).
-Slumps ), s., dommerik; -, schemering, (p.).
-Slum'-sily, adv., lomp, grof.
-€lain'-siness, s., domheid, lompheid, grofheid.
£ i urn'-s y , a., kort en dik , lomp , ongeschikt.
£lunch, s., verharde klei (NB. zij wordt in steenkool-

groeven naast de koollagen gevonden); -) , lompe vent.
£lung, pret. en pp. van Cling.
£lungg t, v. i., verdorren, inkrimpen, uitdroogen.
£lung j , a., dor , ingekrompen , uitgedroogd , mager , ver

schraal, rimpelig, verkleumd.

-scltromped,

£lung , a., sclio., ledig, tezauimgetrokken.
Llunk , s., scho., geklok (van een volle flesch).
£junk , v. t., scho., klokken laten (van een volle fiesch).
£lus'ter, s., bos, hoop, zwerm, tros, ris; groep, menigte.
£lus'ter , V. t., V. i., verzamelen , groeperen ; in trossen

groeijen ; bijeenstroomen ; op elkander pakken (van sneeuw).
£lus'ter-grape, s., kleine druif.
£1us'tered, pp., a., zie Cluster, v. t., v. i.
£lus'tering, ppr., a., zie Cluster, v. t., v. i.
-C-lus'terin g l y , adv., in trossen.
-€lus'tery , a., in trossen , trosvormig , trossig , in menigte.
-Clutch, v. t., grijpen, pakken, vatten; de hand drukken,

sluiten , met de vuist grijpen.
£1 etch , s., greep, klaauw.
-€lutch'ed, pp. van Clutch, v. t.
£ I u tch'e -s- ) , s., mv., klaagwen ; knuisten , vuisten.
-Clutch'-Bst, s., dikke vuist, knuist.
-Clutch'-ilsted , a., dikke vuisten, knuisten hebbende ; gierig.
£lutch'Ing , ppr. van Clutch, v. t.
£lute, s., scho., klaauw, hoef.
-€ lut'ter , s.) , geraas , beweging; menigte, oploop.
-Clutter, v. i., razen, tieren, wanordelijk bijeenloopen.
-€lut'tered, pp. van Clutter, v. i.
£lut'tering, ppr. van Clutter, v. i.
£ly ), d. t., s., geld, zak; he has filed the -), hij heeft den

zak gerold.
£ly'-faker ), d. t., s., zakkeroller.
-E;1 ype , v. t., scho., klappen , geheimen vertellen.
£lyp'eate , a., schildvormig.
£lyre, s., scho., klierachtig vleescis.
£ly-s' mie, a., wasschend, reinigend.
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+iys'ter , 3., klisteer , lavement , spuitartsenij.
-lys'ter - pipe, s., klisteerspuit.

Coat'ti , s., soort van aap (Z. Amerika).
soak , zie Coke; dove tail -, zwaluwsgewijze inlating , z.,
-Elys'ter - wl -se , adv., klisteersgewijze.
- of a block , blokbos , z.
tlys'terize, V. t., lavement zetten.
Conk , V. t., met een zwaluwsgewijze inlassching vereenigen,
*lyte, V. i., scho., vallen (van dieren); get cc -, vallen (van
niet een zwaluwstaart inlaten , den bos in een blok zetten , z.
mensehen).
-oal , s., kool , steenkool ; burning -, gloeijende kool; dead
-Ely the jerk ), v. i., gegeeseld worden.
-, doove kool ; sea-, steenkool ; pil -, steenkool.
- fly'trie, s., oay., scho., darmen.
-foal , v. t., tot kolen branden, met houtskool teekenen.
-£oacerv'ate j , V. t., opboopen , hoopen.
-Coal'-basket , s., kolenmand.
-Coacerv'ate, a., opgehoopt, gehoopt, (zeer w. g.).
-f;oal'-box, s., kolenemmer, S.
-toacerva 'tion 9 , s., ophooping , hoop.
-Coal'-cart, s., kolenwagen.
-Coach , s., koets ; hackii(,y--, huurkoets ; mail-, postkoets; -Coal'-crust, s., kolengruis, koolstof.
stage-, diligence, postkoets; - couch, kajuit onder de kam- -Coal'-eyed , a., zwartoogig.
panje, bovenkajuit, z.
-Coach , v. t., v. i., in een koets rijden , r.; -i- , in een koets

rijden.

-Coach'-bit , s., dissel.

-€oath'-bog[,

s., bok , zitplaats (voor den koetsier).

Coach' - brace , s., hangriem.

£oath' - fare, s., koetsvracht.
€ach' - grease , s., wagensmeer.
€oath' - hire , s., koetshuur.

-Eoach'-horse , s., koetspaard.
- oach'-house , s., koetshuis, s.
- Coach'-maker , s., wagenmaker.
-Coach' - office, s., wagenverhuurkantoor.
-Coach ' - springs, s., ne., veren van een koets.

-Coach'-stance , s., pleinen , waar huurkoetsers staan.
Coach'-step , s., trede van een koets.
-á; o &tets' -top , s., koetslieniel.
Coaeh'ful , s., volle koets, AD.
£ oach 'Hnan , s., koetsier.
-Coach'manship , s., koetsierschap.
-

-£oaet' t , V. i., za.menwerken , sit.
-€oact'ect t , pp., a., gedwongen, genoodzaakt.
E)oa-e'tion, s., geweld , dwang.
- Coaet'ive, a., dwingelnd , noodzakend, zanienwerkend.
-€ oa-et'lvely , ode., dwingend.

-

Coacl'jument, S., onderlinge hulp, wederzijdsche hulp.
- E'oad'jsntant, a., helpend, medehelpend.
-C;oadjau'tor, s., medehelper.
t,'oatlj u'torship , s., ver eení ;de hulp.
-t oadj u'trix , s., medehelpster.
- oadju'vancy j , .s., niedebulp, medewerking, hulp.
-oadj u'vant , s., geneesmiddel , dat de heelkracllt van een

Loaa'field , s., kolerivelii.
-Coal' - tire, s., koleliv - itur.
-Coat'-fish , s., koolvisch.
$^oai' - forina'tion, s., koolformatie, koolvorming.
oa1'-iaeav'er, s., kolciidrager, kolensjouwer.
-Coal'-hole, s., kolenhok, kolenschuur.
-€goal' - hod, s., kolenemmer, kolenbak.
-Coal'-house , s., kolenhok, kolenemmer.
-Coal'- maan, s., kolerivcrkooper.
C oa i -inca Q, tare , s., kolenivaat.
t oiil'-llleéà s u e !► , s., ,lie., koleiilagen met de aangrenzende

rotsen.
-Coal '- merchant , s., kolenkoopman.
E'oaz'-meter, s., koolmeter.
E oar'-nine , s., kolenmijn , kolengroet.
-€Deaf-nnin'er , s., kolenmijnwerker.
- -oaf'-IInonse, s., mees (,slet zwarten kop).
-Coat' - office, s., kolenkantoor.
-Coal'-pit, s., kolenmijn, kolenroef.
-f,o=^i'-1➢ oker, s., pook, porijzer.
Coal'-raker , s., koleiikrahher.
Coal'-scuttle, s., kolenenlnler.
-Coal ' -slaap , .c., kolenschip.
-C oaf'-stone , s., harde st(,cokool.
-# oszl'-work , s., kolenmijn , kolengroef.

€sa

-

ander snoet bevorderen.
-t-' oa^luni'tioi. t , s., vereeniging , zan1env oeging , us.
- t-;oadven'turer , s., medeavonturie r .
CCoafor'est, V. t., hoscllgrond makenl.
f `oa'gent , s., helper, B. FL
-

C oagment'

; , r. t., ophoopen , verzamelen.

(^ oaámenta'tioii
, s., ophooping , verzameling , vereeniging.
£oaginent'ed f , a., opgehoopt, verzameld.
• oagulabii'ity, s., strembaarl;eid, stolbaarheid.
#;oag'ulable, a., stolbaar, stremhaar.

'-

a°'' , S., kolenberg )laat.i.

a ei erg T , s., kolenmijn , kolengroef.
Coalesce', r: i,, zanme^;groei^eni , zich vereenigen ; zamen-

in gezelschap versenigen.

C, oales'c.-nce, s., c imee;grocijiug, vereeniging, zanlellvloei-

-

jins , vereenigiiig.

+oaies'eent, a., aaneengevoegd, ver.eenigd.
-(^' oales'cing , pier. v an Ccelcsce , v. i.
C oaI'ier , -coaal'lier, s., zie Collier .
-

£oali'tioii, s., vereeniaing.
'oali'tioisist, -coali'tioiaer, s, bevorderaar van verre lisping, h.
Coolly , s., medebondgenoot.

-oal'y , s., lantaarnopsteker , (p.).
-€oal'y, a., koolachtig, koolbevattend, so.
Coss iii'inbs , s., iv. hoofden der luiken, z.
-€,oannex', V. t., (iets) aan iets hechten.
.'oap, s., sclao., gevecht, (p.).

-Coag'ulant, s., hetgeen stolling, stremming veroorzaakt. €oapprehend' +, e'. t., niet iemand (iets) vermoeden.
-Cosy .late , V. t., doen stollen , doen stremmen ; -, 72. i., -E'oalpta'tion, s., juiste plaatsing, zamenvoeging, zamen -•
stollen , stremmen.
schikking.
-Coagulated , pp., a., zie Coagulate , v. t., e. i.
-Coaret, -eoaret'ate, v. t., zainen drin;en, beperken, ver
-Coag'nlating ,

ppr.

van

Coaqulate , v. t., v?. i.

£oag'-n cation , s., stolling , stremming ; 't gestolde , 't gestremde.
-€oag'ulative, a.,

stollend , stremrmen d.
-t' oag'si ➢ ator , s., stollend , strenlnlend middel.
C oag' u uin , s., gestolde , gcstrenlde niassa.

-riauwen,
bepalen ; beteugelen.
-C-oareta't ► on, s., zamendringing, beperking, opsluiting.
-Coarse , a., dik , grof; lomp , ruw
wen ; laag , gering.
Coar se-bread , s., rogge brooil.
(t'oarse'
, adv., zie Coar se, f,

, ouheseli aafd , onbehou-
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€oarse'ness ,
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s., dikheid, grofheid ; lompheid , ruwheid ,

onbeschaafdheid; laagheid, geringheid.
tot zwijgen brengen, (p.).
£oassess'or, s., medeassessor; medeschatter.
*oassume', V. t., met iemand (iets) aannemen.
-Coast , s., kust , strand , grens , zijde , rand , kant ; -f ,
oever; the - is clear -t, 't gevaar is geweken; adjacent -,
naburige kust, z.; craggy -, ongelijke kust , z.; draft of
a -, beloop van een kust, z.; sea-, zeekust, z.; shallow -,
ondiepe kust, z.; trade - wise , kustvaart uitoefenen , ter
kust varen, z.; fast on the -, digt langs de kust zeilen,
houden, z.; work up the -, langs een kust opzeilen, z.
-coast, V. i.,V. t., langs de kust zeilen, landwaarts zeilen, z.; - it, - along, langs de kust varen, z.; -t , natieren , volgen.
£oast'-rock , 3., rots aan de kust.
-€oast'-wi*e, adv., kustgewijze, langs de kust.
CCoast'ed, pp. van Coast, v. i., v. t.
-Eloast'er, s., kustvaarder, kustbewoner.
-Coast'ing, p)r., a., kustvarend, langs de kust varend.
-4oast'ing , s., 't langs de kust houden , varen ; -, 't op
schaatsen, sleden van berghellingen afglijden (N. Amerika).
-Coast'ing-navigation, s., kustvaart.
Eoast'ing-pilot, s., kustloods.
€oast'ing-ship, s., kustvaarder.
-Eoast'ing-trade, s., kustvaart, kusthandel.
-loast'ing-trader , s., kustvaarder , kusthandelaar.
-4oast'ing-vessel , s., kustvaarder.
€oat , s., rok, overrok, jas , pels, buis , kleed ; vel, vacht,
huid, vlies; wapen; close-, sluitrok; loose-, great-, overrok, jas ; waist-, kamizool; eetti -, vrouwenrok; child's-,
kinderrok; child in coats, kind in de rokken; - of arms,
wapenschild, geslachtswapen, zegelwapen; - of armour,
wapenkolder; - of mail, maliënkolder; hawk of the first -,
tweejarige valk; disgrace one's -, stand, betrekking schande
aandoen; - of fence, harnas ; - of a horse, paardehaar;
great-, schildersjas , jas met kap tegen guur weder , z.;
- of the mast , broeking van den mast , z.; - of the sodder , broeking om 't roer , z.; - of the helm , broeking om
't hennegat, z.; - of paint, laag verf, z.; - of pitch, laag
pik, z.; ypu must cut your - according to your cloth i- ,
men moet de tering naar den nering zetten ; V beat one's -,
iemand afrossen.
,Coat , V. t., een rok, kleed aantrekken ; bekleeden , overtrekken.
-Eoat'-armor, s., wapenkolder.
-Coat'--eard, -court'-card, s., prentje (in 't kaartspel), B. J.
-goatee', s., rok met korte panden.
CoaE'ed, pp. van Coat, v. t.
Coated, a., bekleed; met een huid.
t✓ oat'3ng, ppr. van Coat, V. t.
-Eoat'ing, s., bedekking; pantser.
Coax) , v. t., vleijen , liefkozen, flikflooijen.
Coax , s., zie Dupe , B. FL.
-Eoash, v. t., sch.o.,

COC.
' -C obalt , s,, kobalt.

Lobalt'le, a., kobaltachtigr.
€ob'b1e, s., scho., visschersbootje.
-Cob'ble, -cob'ble- stone, s., steen van middelmatige grootte.
Eob'ble , V. t., lappen, knoeijen; broddelen, DR.
-C ob'ble , V. t., scho., omwerpen , overhoop werpen.
£ob'bler, s., schoenlapper, lapper, knoeijer, slechte werk -

man ; - rhymes , koddige verzen , rijmelarij.
schoenlapperspunch (stroop, azijn,
jenever en water).

-Cob'bler's-punch ), s.,

£ob'bling, ppr., zie Cobble, V. t.
Lobby t, a., sterk, krachtig , levendig, CH.
fob'-eal , s., vrouwensandaal (Indië).
£ob'-e9ai -s- , -cob'bie-s- , s., me., scho., groote ronde kolen.
Lob--castle , s. scho., § hoogste huis (onder velen) , (p.) ; -,

gevangenis, (p.).
£obellig'erent, a., medeoorlogvoerend.
-Fobellig'erent, s., medeoorlogvoerende natie, staat.
-£ob'iron, s., haarijzer.
-'Cobish'op, s., wijhisschop.
-Cob'ie , s., haringvisschersboot.
' -€ob'ioaf, S., vlade.
£ob'nnut, s., groote noot, kinderspel met noten.
-€obob', zie Cabot.
£ob'pit, s., bak.
-£oh'stone , s., zie Cobble.
-f' ob'swan , s., voorzwemmende zwaan.
-Gob'wall , S., muur van klei en stroo , dooreengemengd.
-Cob'sweb , s., spinrag, spinneweb ; § strik, net, s.
-€ob'webbed, a., met spinrag bedekt.
-Cob'webby , a., niet spinrag bedekt , HR.
+ oeagne', s., luilekkerland.
-Co'-ealon, s., ton, pop van een zijworm.
£o-ecif'erouus, a., bcziëndra,end, beziënvoortbrengend.
-Coe'-eulus in'di-eus, s., indiaansche, vergiftigende bes.
Cods 'meal , s., cochenielje.
-£o-chiear'iform , a., slakhuisvormig.
-Co eh'leary , -co eh'leate , -eo eh'leated , a., schroefvormig , slalehuisvormig ; kegelvormig.
-Coeh'lite, s., versteende schelp.
- Co -els, s., haan; haan (van een geweer); weêrhaan; pomp
(om wijn , en z. over te laten loopen in een ander vat) ; -,
hooimijt, hooiopper; -, naald, tong , evenaar- van een ba lans ; -, spleet van een pijl ; -t , bootje ; - § , aanvoerder,
hoofdman; -, hanegekraai; - and a bull, vervelend sprookje;
the anchor is a - bill, 't anker is klaar, om te vieren, z.;
he - a hoop t, 't haantje zijn, den baas spelen; -, rand
(van een hoed); - of a sundial, wijzer van een zonnewijzes'; - of tine wood, korhaan; chief - of the walk, -),
hoofdman.

Eoek, u. t., omhoog houden, spannen, opsteken, spitsen,
opslaan, optoomen; ophoopen; hooi opperen (m. 't v. up);
den haan van een geweer overhalen ; - , V. i., hanen
kampen ; - -1, den neus optrekken , trots zijn , AD.; - the
hat , den hoed op zijn jantjes zetten.
CCoaxa'tion t , s., vleikunst , flikflooikunst.
3oax'ed, pp. van Coax, v, t.
Cock'-a-le.eky, s., scho., zie Cocky leekie.
-£oax'ing, ppr. van Coax, v. t.
-Co-ek-a-ridy, ode., echo., kalfjekoop ('t dragen van kindc-Coaxing , s., vleijerij , liefkozing.
ren op den rug).
Coaxingly , ode., vleijenderwijs.
-fo ek'-bawd ) , s., hoerewaard.
-Cot, s., kop, top; -, meeuw; ricks -§, rijke vrek; -, spin- Lock'-bill, zie onder Anchor, z.
nekop, (p.); -, stevg gebouwd paardje; -, met stroo ver- -Eoele'-boat, s., boot, kaan.
mengde klei , (p.) ; -, spaansche dollar ; -, slag ; -, scho., -F o ek'-brained , a., zie Giddy.
zaadbak , (p.) ; -, klaverzaad, (p.).
-Eo ek'-broth , s., hanevleeschnat.
'Eob, v. t., afstraffen (van *soldaten, zeelieden). Soekchafer, s., meikever.
4 èob'bing, s., afstraffing ; - board, rooster, waarvoor de 'Co ek-crow, s., hanengekraai, con.
n;an, die afgestraft moet worden, wordt geplaatst, z.
Lock-crowing , s., krieken van den dag.

c0c.

COE.

Eo ek-eye , s. , scheel oog.
Loek -fight, -Bock-8ghtin«, s. , hanengevecht.
-Sock'-headed, a., met een kop als een haan.
f o -sik' -horse , a., in den zadel , zegepralend.
- Cork' - laird, s., scho., iemand, die eigenaar en bebouwer
van een stuk land is.
-Eo-fik' -horse , s., stokpaard.
£o-ek'-loft , s., vliering , hanehalken.

-hod, s., schil, schaal, bal, balzak; binnenruimte ; -, scho.,
i- peuluw; - ware , peulvruchten ; -'s-head) , domme vent.
Cod -I- , V. i., in een schil , enz. sluiten.
Lod-line, s., kabeljaauwlijn, z.
Cod-fisher, s., kabeljaauwvvisseher (schip), z.
-hod-piece, s., voorbroek, kruis; tie one's -t, iemand den
broek opnestelen.
i:od' -vair , s., scho., peuluw overtrek.
;od'(led, a., in een schil besloten.
Lodder ) , s., erwtenplukker , ioRN.
-Cod'die, V. t,., stoven, zacht laten koken.
, Cuddy , a., schillig.
Cole , s., wetboek.
-f oil' ger , s., boer , landman ; -) , oude vent.
-Eo'dex , s., handschrift , boek, wetboek.
-od'ici1, s., aanhangsel op een uitersten wil.
-Eodif c.a'tion, s., kodefikatie.
o'dired , pp., tot een wetboek gebragt.
-Co'ditier, -t'odist, s., zamensteller van wetboeken.
C o d i' fy , v. t., kodificeren.

-£o ck' -master, s., kamphaanfokker.
£o -fik' -match , s., hanengevecht.
€o , ek' - paddle, s., soort van viscis, zeehaan (!).
•€o -ek' -pitt , s., slagverband , z.; -, tijdelijk hospitaal voor
geblesseerden onderdeks , z.; hanenmat.
- Eo -Pk'-throwing , s., 1ia^uiknuppelen.
&o-ek'-weed , s., peperkruid.
- f:o - ek'* - .comb , s., hanekam; zotskap; zot , nar , hansworst.
Cock' -s--sperm, s., hanetr ed (zaad in 't ei).
£o - ek' - stool, s., achy., kaak, blok.
- £o -fik'* -seed, s., zie Coda-sperm.
to-ck's.-tread , s., zie Cock's-speren.
•Co-fik'-*- treadle , s., zie Cock's-sperm.
Co-ek' -s--wain, s., kwartiermeester in een sloep, z.
-Eo -Pkade', s., kokarde , lintenstrik , lintenroos.
-Eo -eked'ed , a., een kokarde dragende, IG.
-moo-ek'al, s., hiltik, koot; play at rockets, met koten spelen.
-

-

Cockatoo', s., kakketoe.

£o-ek'atrice, s., basilikns ; - , liederlijke vrouw.
-Coek'ed, pp. van Cock, v. t.
-E-;oek'er ), V. t., scho., liefkozen, vleijen, flikflooijen.

- Eo eac'er , s., liefliehber , bestuurder van hanengevechten.
o-ek'erel , s., jong liaantj e , DR.
£o - ek'ertng, s., toegevendheid , ii.

-moo-ek'et, cc., zie Brisk.
-Co-ek'et, s., tolzegel , tolbriefje.
-E%o-ek'et -bread , s., fijn tarwebrood.
Co-eking, ppr. van Cock, v. t.
- Co-ek'ing, s., hanengevecht, B. rL.
-Eo -ck'tsh) , a,, hanig, geil , dartel.
LOC 'kie , s., kankerroos , korenroos , onkruid ; -, mosselschelpje; -t, haantje, zie Cockerel; hot cockles, handje
-plak;
cry cocktes) , gehangen worden.
£-oe'kle, v. t., v. i., schroefvormig maken , draaijen; krullen , rimpelen ; ineenl oopeit.
-E o -c'kle - stair* , s., mCC., wenteltrap.
-Co -c'kled, pp. van Cockle, v. t., v. i.
-€o-e'kled , a., met schelpen.

-moo -c'kler , s., mosselverkooper.
-£o-ek'ney § , s., londenaar , londensche botmuil , witte - 1
hroodskind; -, verwijfde, domme burger , ploert.
£o -ek'roach , s., zwarte kever , for (vlieg).
£C o-cks'-comb , zie

Coc k ' s-Comb , Coxcomb.

-Co-cks'head , s., spaansclie klaver , spurrie , klavergras.
f; o-ek'sh ut , s., scliemerav ond.
Cot, k'spur, s., virginische haltedoorn, soort van mispel
-bom;,
kleine schelviseb.
Co-ck'sure ) , a., scho., zeer zeker.
Co - k'swain , s., zie Cock's-mom.
- do-ck'y leekie, s., sclio., hanesoep niet prei gereed gemaakt.
-f o'-eoa , a., kokos , kokosboom.
Cocoa - nut , s., kokosnoot.
-£o-coon', s., zijdewormpop.
-CoFoon'ery , s., gebouw voor de zijdeteelt.
f%o o'tile, a., gebakken, gebraden.
-E o-P'ti on , s., koking , vertering.
-(doel, eod'lish, s., kabeljaauw, stokvisch.
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£odil'la , s., ruwste llennipsoort.

Cod'le , V. t., zie Coddle, v. t.; -, veel maken van.
-Co(l'ling, -cod'lin, s., kookappel, gekookte appel; -, jonge
kal)eljaauw.

-Coe, s., kleine hut.
-Coef'fi -racy, s., medewerking, medewerkende oorzaak.
-Coefti'elency , s., medewerking, medewerkende oorzaak.
-C,oeffl'cient , a., medewerkend.
, C, oefn'cient , s., medewerker, koëfficiënt (algebra).
-Coeff'cientty, ccd2'., door medewerking.
-Cc eld'er , s., iemand van gelijken ouderdom.
E,oelec'tion , s., gezamenlijke verkiezing.
-€(i 'liae, ce'1iae, a., den onderbuik betreffende; - artery,
slagader, die uit den hartader beneden 't middelrif ontspruit; - passion, buikloop.
, coeiup'tion , s., opkoop, BA.
-£ oen', oy, V. t., te zaam genieten.
-€oenjoy'ed, pp. van Coertjoy, v. t.
-C,oenjoy'ing, ppr. van Coeas, op, v. t.
-Eoe'clual, ca., gelijk.

£oe'gyual, s., iemand, die met een ander gelijk staat.
-C oen ual'it;y , s., gelijkheid niet iemand, gelijkheid in
rang, waardigheid.
-Coe'qually , , adv., gelijk met iemand.
4/oerce', V. t., bedwingen, beteugelen, onderdrukken; dwingen.
Coerced', pp., zie Coerce, 2'. t.

lioere'lble , a., bedwingbaar.
£oerc'ibleness , s., bedwinghaarheid.
Coerc'ing, ppr., zie Coerce, v. t.
-loer'cion , s., bedwang , teugel , breidel , dwang , geweld
£oere'ive, a., elwingeixd, beteugelend, breidelend.
Coerc'ively , adv., door. dwang.
Coessen'tial , a., gelijkwezend, van gelijke eigenschap.
-C-oe.ssential'ity , s., s:elijkl eid van natuur.
Coeta'neoins, -eoeta'nean 9, a., van gelijken ouderdom,
,

gelijktijdig.
-E

oetern'tai , a., mede - eeuwig.

-C' oetern'ssily , adv., zie Coeternal , a.
#;oetern'ity , s., mede - eeuwigheid.
-E' oe'. - al , a., van gelijken oi:derdom , gelijktijdig.
C c e',t-a1, s., tijdgenoot.

{'eie' ous r- , a., zie Coeral , a.
-Eoeae e'-utor , s., medeuitvoerder.
-£oexee'utrix . s., medeuitvoerster.
t'oeaist', v. i., gelijktijdig bestaan.
-c'oexist'ence, s., gelijktijdig bestaan,
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-4ocxist'ent, a., gelijktijdig bestaande.
£oexlst'ing, ppr., a., zie Coexist, v. i.
coextend', V. i., even ver uitbreiden, gelijk uitbreiden.
€oextend'ed , pp. van Coextend, v. i.
-£oextend'ing, ppr., van Coextend , v. i.
£oexten'sion, s., gelijke uitgebreidheid, xE.
£oexten'sive, a., gelijk uitbreidend.
-€oexten'slvely , adv., van gelijke uitgebreidheid.
£oexten'siveness, s., gelijke uitgebreidheid..
LoW, -eaf, V. t., scho., knopen.
£of'fee, s., koffij.
+iof'fee.berry , s., koffijboon.
£of'fee•biggin , s., filtreerkan.
-€of'fee.eup, s., koffijkopje.
fof'fee.house, s., koffijhuis.
-€of'fee.kitchen, s., koffijbrander, kofiijtrommel.
£Eof'fee.man , s., koflljhuishouder.
-.of'fee.mlll , s., kofpijmolen.
-Eof'fee.pot , s., kofiijpot, koffijkan.
€of'fee•roaster , 8., zie Coffee-kitchen.
€of'fer, s., koffer, kist, geldkist; -§, schat; -, bedekte

gang (vestingbouw).

-Eof'fer,

V.

t., verzamelen, in een kist sluiten; - §, schat-

ten vergaren.

-t3of'fer.dam , s., kistdam.
-£of'fered, pp. van Coffer, v. t.
€of'ferer t , s., schatmeester.
-£of'fering, ppr. van Cofer, v. t.
-€of'fln, s., doodkist; hoef (van een paard) ; papieren zakje;

taartvorm; boekenplankje.
€of'Sn, v. t., in een doodkist leggen.
-f of'lined, pp. van Cof n , v. t.
€of'enless, a., zonder doodkist.
-Cof'tln.maker , s., doodkistenmaker.
-Eof'fln•man , s., zie Coffinmaker.
Cofounder , s., medestichter.
Loft, -raft, pret. van Coƒ, v. t., scho.
-dog , -cogue , s., scho., houten schotel ; houten emmer.
-dog, v. t., misleiden, bepraten, vleijen , naar den mond
spreken ; bedriegen , verschalken ; - a die, valsch dobbelen ; -j, liegen , sx.
-Eog, s., tand van een molenrad ; - t , leugen ; -) , tand.
-dog, v. t., van tanden voorzien.
£og'-wheel, s., kamrad.

Log , -eog'gle , s., boot, visschersboot.
€og'gle , s., scho., houten schoteltje , drinkbeker.
- £og'gle.stone t, s., kiezelsteentje.
€o'geney , s., kracht, geweld , overtuiging ; drang.
-£oige'nial t, i. p. v. congenial.
-Eo'gent , a., krachtig , dringend , geweldig , overtuigend,

onwederstaanbaar.

-€ogged , pp., zie Cog , V. t.
£iog'ger, s., bedrieger, misleider.
£og'gery , s,, streek, valschheid.

Fogging, ppr., zie Cog, v. t.; -- gamester, valsche dobbelaar.

-Cog'ging, s., bedrog, misleiding, B. FL.
€og'itable, a., denkbaar, doms.
£og'itate, V. i., denken, overpeinzen.
£ogita'tion, s., 't denken, 't peinzen; gedachte, overpeinzing.
-Cogitative, a., denkend, peinzend, diepdenkend.
€og'nate, a., verwant, verwantschapt.
€og'nateness , s., verwantschap, maagschap.
€ og'nation , s., verwantschap , maagschap.
£ogni'a-e , .eog'nac , s., kopjak.
€ogul*or', - oogui *ee , zie Cognizor , Cognizee.

Cognition, s., kennis.
€og'nitive , a., kennend.
-€og'nizable, a., aan een regterlijke kennisgeving onder

kenbaar, herkenbaar.
-worpen,.;
s., kennis, kennisneming, onderzoek, regtsgebied ; onderscheidingsteeken , helmteeken , wapen ; wapen
uithangbord.
-tekn;
Cognizant, a., kennis dragende van.
Lognizee', s., geregtigde tot eenig bezit, r.
-Eognlzor', s., erkenner van de overdragt van een stuk land,
£og'nizance,

enz., r.

£Eognorn'inal , a.,

lijknamig.

tot een bijnaam behoorende; - , ge-

£ognom'inate t, V. t., een naam geven.
€ognomina'tion , s., bijnaam , familienaam.
•€ognos'eenee 1 , s., kennis.
£ognoscen'te, s , ene. -cognoscenti , kenner.
+ognoscibil'ity t, s., kenbaarheid.
-£ognos'cible f, a., kenbaar.
fognos'citive, a., kennend; - faculty, onderscheidings-

vermogen, verstand.

£oguard'ian, s., medevoogd.
- €ogue, s., borrel, (p.); -), borrel genever.
£ohab'it , v. i., zamenwonen, zamenleven (als echte
£ohab'itant, s., medebewoner.
-Eohabita'tion, s., zamenwoning,

bijwoning.

-liedn).

zamenleven; echtelijke

€ohab'iting, ppr., zie Cohabit , V. i.
€ohab'iting, s., zamenwoning; zamenleving, echtelijke za-

menwoning.

€oheir', s., medeërfgenaam.
€oheir'ess, s., medeërfgename.
£oher'ald, s., medeheraut.
Lohere', v. i., aaneenhechten, zamenhangen, bij elkander
-

passen., overeenstemmen, aaneengehecht zijn.

£oher'enee , -eoher'ency , s., zamenhang , verbinding,
verband, overeenstemming, LE.
-€oher'ent , a., zamenhangend, overeenstemmend , in ver

-band.

-€oher'ently, adv., zie Coherent, a.
-Coheslbil'ity, s., zamenhangende kracht.
€ohe'stble, a., tot verbinding geschikt.
L£ohe'-s-ion , s., zamenhang, aantrekkingskracht.
f,ohe'sive, a., zamenhoudend, verbindend.
, Cohe'sively, adv., zie Cohesive, a.
- €ohe'siveness, s., zamenhangende eigenschap.
-£ohlb'it , V. t., terughonden , weêrhouden, bedwingen, ver
-£ohlb'ited, pp. van Cohibit, v. t.
€ohlbl'tion t, s., terughouding,

-hinder.

weêrhouding, bedwin-

ging, verhindering.

fohib'iting, ppr. van Cohibit, v. t.
Co'hobate , V. t., op nieuw distilleren (chemie).
Co'hobated , pp. van Cohobate , v. t.
-Eo'hobating , ppr. van Cohobate, v. t.
£ohoba'tton , s., tweede distillering (chemie).
Cohoe-s-', -eohoze, s., waterval (I.ndiaansch).
€o'hort , s., kohort, tiende van een legioen ; -

bende.

T , krijgs-

€ohorta'tion t, s., vermaning, aanmoediging, opwekking.
Loll, s., kapsel, kuif, kap.
Lou, V. t., met een kap bedekken.
-Coifed, a., een kap dragend, gekapt.
+oif'fure , s., kapsel, hulsel, AD.
-Coigne , i. p. v. Coin.

COT.
Eoil , v. 1., (touw) opschieten, z. - up the cable, schiet
't zwaartouw op, z.; -, kronkelen krullen.
Eoll , 8., op elkander geschoten' touw; geraas, rumoer,
verwarring, SW
Loin, 8., wigge, hoek, 511.; teerling, stempel, muntstempel, munt; geld; rigtkegel ; current -, gangbare munt; - of
a gun, steiwig , Z.; much -, much care t, veel geld, groote
zorg.
•Çoli.i, V. t., stempelen, munten, slaan; verzinnen; - new
words, nieuwe woorden verzinnen; -, bedenken, smeden;
- falsehoods, leugens bedenken, DR.
€oln'age , 8., 't munten, 't muntregt, muntloon ; munt,
geld, stempel; verdichtsel; uitvinding; versalaching.
EoIucIde', v. i., zamenloopen , zanienkomen , overeenstemmen, op 'tzelfde punt vallende.
-t3olis'cidence , S., zamenloop , zamezikomst , ovcreciistem
-mingr.
Loincident , a., zamenloopend , zanienkomend , overeenstemmend.
£oln'cldently , adv., zie Coïncident, a.
-C- S., oveseenotemmer.
€oindica'tion , S., mede aanduiding (teeken van een ziekte,
die een gelijkeis oorsprong aanduidt).
Eolned , pp., a., zie Coin , v. t.
€OIii'er, 8., munter ; verzinner; valsche munter.
€oiio'lng , ppr. van (,, oiu , v. t.
foIii'Ing , S., munting, verzinsel.
-Colnhab'itant , 8., medebewoner.
CoIn'qulnate t, V. t.; zie Pollute.

COL.
+.oId'.shou1'der , .1., koele behandeling ;
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give the -, koel

behandelen.

-C- a., koel , frisels.
EoId'Iy ,, adv., kondheid, koelheid ; onverschilligheid , in-

getogenheid ; kuischheid.
Lole , s., kooi (botaule) ; - ) ; geld; post the - ) , ' t geld betaleii.
+o1e , S., scho., zie Pottage , (p).
£ole'.iuouse , zie Coal-mouse.
Cole'-perch, 5., soort van visch.
,Cole'-seed, s. , koolzaad ; frasosehe rapenzaad.
Cole'.wort , 5., koolsoort.
to1eop'teraI , oo1eopterous , a., met vleugels als een tor,
£oleop'ternn, S., mv. ooleop'tera, S., 01V., tor.
*o1'et , col'let , 5., miodienaar, n. g.
Coit'ing.stone , 5., zie Quoit.
Lol 'i. , 5., buikkohek.
4- , oI 'iP, col'Ieal , a., de ingewanden aandoende , at.
Eol i ek'y, a., tot koliek behoorende.
£oI'iai , 5., soort van palrijs.
, Colt t, V. t., omvatten , omhelzen , omarmen , sp.
Loll , V. t., muiten (kaars) ; , t. i., scho., ledig rondloopeii, (p.).
£oilab'oratoj- , S., medearbeider.
,Collapse', 5., instorting , invalliisg.
Lollapse', v. i., invallen , instorten ; digt op elkander
sluiten.
£ollaps'ed, pp., zie Gollapse, v. i.
Lollapsion , 5., iuvalling, instorting.
Lol 'Ia.. , S., lialsband , kraag ; halsijzer ; gareel ; -, ring,
€olnqulna'tlon , 8., zie Poliutiou
oog , kraag , strop, z.; bowsprit shrouds -, kraag voor de
Eo1nstanta'neou , a., gelijktijdig.
bakstagen van den hoegspriet , z.; bob-stay -, kraag van
f.oIr ,, a., kokosnootvezels ; touw van kokosnootvezele.
't waterstag , t.; preventer-stay -, kraag van een loos stag;
Eois'trU , S., lafaard , voortvhigtige , sas.; -, knaap
- of a slay, stagkraag , sta g strop , z.; - of brawn, rol wild
jongen.
varkensvleesch; take one by the -, iemand bij den strot
Coit , a., werpsteen, kaatsbal, hoefijzer.
grijpen ; slip the -, ontsnappen , vrij geraken.
EoIt'iiig , zie Quoit.
Lollar ,, V. t., bij den strot grijpen ; een kraagje omdoen;
+ioit'Ing.stone , S., zie Quoit.
- beef, rollade maken.
EoI'tion, 8., te zamenkomst; bijslaap, hijsiaping, paring;
£ol'Jar.beani , S., dwarobalk ; balk van 't luizeplecht , z.
vleeschelijke gemeenschap.
Col'lar.bone , 5., sleutelbeen , borstheen.
CojoIn' :: , V t., zamen vereenigen , SH.
I
CoJu'ror ,, 3., iemand, die de geloofbaarheid van een an- CoI'iar.day, 5., dag, waarop de ridders met hun insignia
aan 't hof verschijnen ; .- ) , d. t.; executiedag.
der bezweert, r.
€o1'1arae , 5., belasting op paarden van wijnslepers (Enge,Coke, S., ontzwavelde steenkool.
land).
,Coke, v. t, steenkool ontzwavelen.
Collared, pp., van Collar, v. t.
Eo'ker ) , s., leugen.
Lol 'Oared , a., met een kraag , enz. om den nek.
&3o1'under ,, a., vergiettest, doorslag , zijgdoek, filtreer€ollat'able , a., toewijsl)aar , vergelijkbaar.
doek, zeef.
€oI late , V. t., verleeneii , toewijzen , vergelijken , kollatio
£ola're* , 8., zuivere portugescise wijn.
CoJar'in , 8., fries van een kapitteel.
; -, toedienen ; bijv. - baptism, doop toedienen, FR.-ner
£OIIat'ed, pp. van Collate, V. t.
CoIa'tlon :1: , 8., doorzijging.
fioHat'eral , a., naast elkander,, parallel, zijdelingseh , meCoIa'lure , S., doorzijging, doorzijgsel.
dewerkend , niiddellijk, evenwijdig ; van ter zijde, SH.;
-CoI'bertine , s., soort van kant.
-, wederzijdsch , 54.; - heirs , zijdelingsche erfgenamen;
Eo1'aiinoii ) , S., aardappelen en kool, door elkander
winds, zijwanden.
gekookt.
€o11at'eraI , 5., zijdelingsche bloedverwantschap.
Lollaisder ,, or'jaflder seeds ) , s. geld.
€oI1at'era11y , ad;., zie Collateral , a.
+.o1 1 eothar ,, a., doodenkop (chemie).
+oId , a., koud, koel, huiverig ; onverschillig, langzaam. £ollat'cralnegs , 5., zijdelingsche bloedverwantschap.
Lold , S., koude, koelte, verkoudheid, huivering ; catch -, €tsllat'ing, ppr. van Collate, v. t.
C ollation , 5., vergelijking , verleening , toewijziiig ; tus.kaft vatten, verkoudheid opdoen.
schenmaal ; -, kerkelijke aanstelling ; - of seals , plaatsing
-Cold'-blood'ed, a., koelbloedig, gevoelloos.
van een zegel op de keerzijde van een ander.
,Cold'. -comfort, s., echo., slecht nieuws, (p.).
£ollati'tious , a., zahmgebragt.
-Cold'-finch, S., soort van motacillu (vogel).
€olIa'tor, 5., schenker van een geestelijk ambt ; verzame-Co l d' - hearted , a., gevoelloos, onverschillig.
laai van handschriften , afschriften van boeken.
£old'.heart'edly , adv., op onverschillige wijs.
£old'.iron , 8., krulijzer, rolijzer.
LoHauti , V. t., medeprjzen, zamenloven.
Cod' - sho r t, a., brom,
Coll e ague', s, asibgenoot, kollega, deelgenoot.

COL.

COL.
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•£ol'league', V. t., V.

i., vereenigen , vergezellen , gepaard

gaan.

-€olleagued', pp. van Colleague, v. t., v. i.
£ol'leagueshlp , s., ambtgenootschap.
* opeet', V. t., V. i., vergaren, bijeenverzamelen , inzamelen, bijeenbrengen, innen, opwaken; oogsten; - one's self,
peinzen , stil overdenken , tot zich zelf wederkeeren ; -,
ophoopen.
£ollez't', s., kort gebed ; -9, kollekte, inzameling.
-Collecta'nea, s., mv., bloemlezing uit schrijvers.
£olie -eta'neous , a., verzameld, bijeengebragt.
-Colle-et'ed, pp. van Collect, v. t., v. i.
£olle-et'ed, a., bijgekomen, bedaard, in zich zelf gekeerd,

verzameld.
Eolle-et'edly, adv., zie Collected, a.
£olleot'edness §, s., innerlijke bespiegeling, stille aandacht.
-€olie-et'ible, a., inzamelbaar, afleidbaar, opmaakbaar.
£o11ect'ing , ppr . van (lollect, v. t., v. i.
£olie-et'ing , a., verzamelend, enz.
£oile-e'tion, s., verzameling, gevoigtrekking; vergaring,
bijdrage ; - :1: , gevolgtrekking ; toevoeging (redekunst) ; boek,
uit andere werken zamengesteld.

£ol'liquated, pp. van Colliquate, r. t., v.

i.

-Coi'liquating , ppr. van Colliquate , v. t., V. i.
£olliq'uative , a., smeltend, ontbindend, oplossend.
£olliquefa -e'tion, S., smelting, oplossing, ontbinding.
£ollis'ion , s., botsing ; - § , tegenstrijdigheid (van belangen).

-Eol'lo -eate , V. t., plaatsen , stallen , in orde brengen.
£ol'lo-pate, a., gesteld, geplaatst.
£o1'1ocated, pp . van Collocate, v. t.

£o1lo-ea'tion , s., plaatsing, stalling.
£ol'lok , s., emmer.
£oleo-eu'tion, s., onderling gesprek, gesprek, zamenspraak.
-Eollo-eu'tor , s., zamenspraakhouder.
-Eollogue' + ), v. t., vleijen, bepraten, zachtjes uithoeren.
£ollogu'ing t, s., vleijerij , bedrog.
£ol'lop , s., stukje, schijfje (vleesch) ; collops and eggs,
reepjes spek met eijeren; Ice has lost a good - t , hij is
zeer afgevallen; -1- , kind.
Colloquial , a., tot een gesprek hehoorende; gemeenzaam.
-Eollo'quiali*m , s., gemeenzame wijze van spreken.
-Eoilo'quially , adv., zie Colloquial, a.
£ol'loquist , c. ; spreker.

£ol'loquy,, s., gesprek , konferentie , zamenspraak.
£olie -eti'tious t, a., opgezameld, verzameld.
£o11e-et'ive , a., gezamenlijk , verzameld , te zamen ; gevolg - £ol'low , zie Colly.
Cohn e'tancy, s., strijd, tegenkanting, tegenstrijdigheid,
trekkend ; - noun , verzamelingswoord.
-Eolle-et'ively, adv., zie Collective, a.,-, verzamelenderwijs. twist.
-€ollu-e'ta'tion, s., zie C,olluctancy.
£oile.et'iveness , s., verzamelde toestand, massa.
£ollei t'or , s., verzamelaar , ingaarder , ontvanger ; za £ollude' , V. i., onderling eens zijn , zamenspannen , in
overeenstemming met elkander handelen ; - § , onder een
schrijver ; -, een gepromoveerde , die niet 't ge--menstlr,
deken liggen.
ven van onderwijs in de vasten is belast.
£olleet'orate, -eolleet'orship, s., ontvangerschap, ontvangersdistrikt.
£olteg'atary, s., medegelegateerde, r.
£ollege , s., leerschool , oefenschool , schoolgebouw , gymnasium , genootschap , kollege ; -, menig te, DIL, n. g., — of
physicians , geneeskundige faculteit ; -) , gevangenis.

£olle'geaner , s., echo., student.
-€olle'gial , a., tot de leerschool , enz. behoorende ; - §,
waanwijs, verwaand.
£olle'gian , s., lid van een leerschool , enz.
£oHe'giate , zie Collegial , a.; - cicurcli , kerk zonder bis
doch in 't bezit van alle voorregten , aan een-schopzetl,
kerk met zulk een zetel verbonden.
-Eol'ler•eggs , S., 7.nr., sclio., versche eijeren, (p.).
£ol'let, s., zie Collar, s.; -, ringkas.
-Eollet'i-e , s., zie Agylittinant.
Collide , V. t.,

tegen elkander kletsen, slaan.

£ollid'ing , ppr. van Collide, v. t.
-4/oll'ier, s., kolengraver, kolenhandelaar, kolenschip.
£oll'lery, s., kolengroef , kolenmijn, kolenhandel.
£oi'HH1Iower, s., zie Cauliflower.
£ol'ligate ,

v. t., zamenbinden.

-flol'ligated, pp., zaámgebonden.
-Eol 'ligating , ppr., zaámbindende.
£olliga'tion, s., zaambinding.
£ollima'tion, s., 't mikken, doel.
£ollima 'tor , s., werktuig om 't horizontaal punt te be-

palen.
£ollinea'tion, s., 't doelen, 't mikken.

Eol'ling 1, s., omhelzing, liefkozing.
£011iii 'gual, a., tot dezelfde taal behoorende.
£olliq 'uable , a., ontbindbaar, smeltbaar.
£olliq'uament, s., gesmolten klomp, kunstmatige steen.

£ ell ud'er , s. , zamenspanner .
£ollud'ing, ppr., van Collude, v. i.
£ollud'ing, s., heimelijke verstandhouding, streek.
£ollu ' -pion , s., heimelijke verstandhouding , heimelijke

overeenkomst , r.
£ollu'sive, a., gesproken , beraamd.
£ollu'sively, adv., zie Collusive.
£ollu'siveness , s., bedriegelijke beraming..
£ollu'sory , a., in verstandhouding staande, met heimelijk
bedrog.
foilu'vie-s- , s., drek, bezinksel.
£ol'ly, -collie, s. scho., naam voor honden.
£o1'ly , -eollow , s., roet, zwartsel.
Lol 'l y , V. t., zwart maken, bemorsen (met roet, zwartsel).
Folly'shangliy, ^oliie'shangy, s., scico., oproer, twist.
£oi'ly rite , s., witte kleisoort.
-Eollyr 'ium, s., soort van oogmiddel, g.
£olly'wobbles ), s., mv., kolijk , buikpijn.
£ol 'snar, s., soort van peer.
ol'mose , s., zeemeeuw.
£ol'ocynth, s., kolokwintappel.

-Eologne'earth, s., keulsehe aarde.
£ologne•water , s., keulsch water.

£o'ion, s., aarsdarm; dubbele punt (:).
£ol'onel , s., kolonel.
£ol'onelcy , -col'onelship , s. ,

kolonelochap , s.

£olo'nial , a., koloniaal ; - produces ; koloniale waren.
-Colon'i.cal t , a., betrekkelijk de landlieden.
£ol'onist , s., kolonist.
£oloni'za'tion

, s., kolonisatie , 't aanleggen van een volk -

planting.

•+3oloniza'tionist , s., voorstander van kolonisatie.
-Col'onize , V. t., koloniseren, een volkplanting aanleggen,

bevolken.
-€ol'liquant , a., smeltend, ontbindend, oplossend.
£ol'liquate , V. i., V. t., smelten, oplossen, vloeibaar ma- £ol'onized, pp. van Colordze v. t.
£t)1'onizili ,, , ppr. van Colonize , V. i.
en, vloeihaar worden,
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-F' o tonnade', 3., koloiinade , rei pilaren.
Lomb , s., valei (tusselh en J;cneels , bergen) , (p.) ; -, kam;
-Eol'ony , s., kolonie.
-, lianekam; -, honigraat ; -, maat van vier schepels (van
-E-ot'ophany, zie Colop7io^^.i.
(Irooge waren) ; (s;rry -, roskam ; flax -, hekel; - of the
-Eol'ophonite, s., soort van granaat.
(aard , kani , op de ra , z.
€ol'ophony, s., gezuiverde harst.
-E;ouub, v. t., kansmen, l► el.elen.
Coloquint'iida, s., kolokwintappel.
tonaia'-bird , s., soort van vogel (Afrika).
Coi'or, s., kleur, verf ; gelaatskleur; soort, figuur; l ►loeni, -t'omb'.brusti , s., kanil ►orstel.
schijn, dekmantel , voorwendsel ; refers , vlag , vaandel, fi-'- Diafa'. Fase, S., lcamlieiSje.
standaard; - bearer, vaarideldrager; - shop, verfwinkel. , $%dïrt$I,'.tAatler, ,S., kawn;elnaker.
sezo the -, hoist the -, de vlag hijseken, z.; strike late -, -C,oarzb'.iAraking, s., kanunenmakerij.
de vlag strijken, z.
'5l®AAA'bat , v. i., v. t., vechten , strijden ; verzetten, weêr-Collor, V. t., verwen, kleuren, sctilderen, opszm kken;
stand l ;ieder, -; in verzet l:aii eten (iii. 't V. wigs, for).
opschikken ; bewimpelen , een schijn. geven , zwart naaken ; - -(;or,A 'Bat , s., g ;veel; , strijd, tweegevecht.
a thing , een zaak bewimpelen; -, v. i., blozen , rood worden.
oarnb i'sbie, a., beatrijdl, aar, l;etwistbaar.
fo1'orable, a., schijnbaar, schoonsehi •jneiid.
ti èHA'lsatAit , a., vechtend , strijdend.
Lol 'orableness , s., schijn, waarse1aijiilijlNeicl, scliijnhaarheid.
£oi'orably, ode., schijnbaar, naar allen schijn, BA.
-C~o1'oraate 9 , a., gekleurd , geverfd.
-t;olora'tiorn, s., gekleurctl ► eid, kleuring'.

'Colored,

pp.

van

Color, 2. t.

Coi'oretl, a., gekleurd, gee rf(, tont afgezet; schijnb aar,
verdicht , verzonnen ; - Jeo,?le , kleun i gei.
d"oidricir, a., verwernd, kleurend.
+'ol'derirag, ppr. van (Yolor•, r. t.
-Coloring, s., 't, kleuren 't verwen, kleuring, koloriet.
C-'oi'orist, s., schilder, dc 't aanleggen der kleuren wel

.('dona'bataint, s., veci her, strijder, kampvechter , krijgsman.
-('oni'bated , p]). vair Co)Ilb6t, v. i., v. t.
-('onr'bister, s., vechter, strijder.
i , oet3'hatiiFg, ppr. v'<kn ir'oei ;t, v. i., v. t.

(ueaatsat'h e, ii., strijdziel, strijdzuclitig.
- , i,i12l'í5 •

zie ('eel , 2'. t.

(Coi'?rotlis).

C(ii,ti flairlene s , s., Sereeitirin;rarl ► eid.
(dnilisinate i , cr., verloofd, verbonden, sar.
%(usbuHH 'zi,,s, , .1., eerbilidln ', vereeingisg, verbond ; za -

.s, kleurloos, ongeklei.rd. r1ooeseliijnend.

^'

4Cot'or.,,sar&)le, s., wrijfsteen.

Cosos's81 , -eolosi,e'an , a., rei.sachtig, zeer groot.

-Colos'saas, s., reusachtig standbeeld, kollossr:s.
Col 'portage s., traktatencerspr.eidingsstelsel (door venters).

cl.,

C()fl' ^-dn'ah c, a., vereeliigI aar.

verstaat.
+d)t'or•te

pp.,

t (I fl,b'er, s., kas;i;iier; liekel;iar, wolkanimer, wolkaarder
, koliii ;ier , ver dr ! e, , Oil"eiiI i i , l^ ist ; —, soort van vloek

V. i.,

v. t., zamenvoe±;en, vereesigen, verbinden; -,

zich verbinden.

Eoi'porteur , -eol'porter , S., I I ror► riventer, venter van

pp., a. va,n Coerihine, v. t., v. i.
toarataera'er, s., vereeniger, za nlenv oeger, verbinder.
-tiorn,b'ing, lier. van Co?nInne , v. t.

traktaten.
tol'ctraarron ), s., nek; his - is jir.sí abort to be tV>isted),
men staat op 't punt bent op te handen.

€ cr red ia ' y as *

-

{oraabira'ect,

ioii,n ' ing; , s., 't kammen ; -, pruik, (p); - cloth, kanilakeii : kaprsantel, poejexnicrntel.

, s., inr., afval.
draagboom, (p.).
-C'oea,bin'tng , 7)/i) ., cr., zie Coro té ► ie, v. t.
Coat, s., veilen, kalf, hengstveulen ; - , , ( onge laf hek , -t'-otitb'jess • (t., kansloos , zonder kam.
rnelknnril; - ), iemand, die paarden apin roovers verlilzu.rt, *` oeleiat► st"ibie, cc., lbrandbasar , ontvlarnbaar.
cl. t.; -, nieuweling (als dief) ; -) , jury , die voor 't eerst -0 ',s,abbi,st'iS,Ie, .s., brandstof.

foa'stafle, s.,

zitting neemt.
Colt -i- , v. i., losbandig zijn , 5P.; springen , huppelen , uit
-gelatn
zijn, stoeijen, naallen.
-£It's-foot, s., hoefblad (botanie).
-€oit's.tootls, s., melktand; -'j, kinderachtige dartelheid.
-€olt'er •, s., echo., kouter, ploegijzer.
-Coltish, a., dartel, vrolijk uitgelaten, mal.
Col' -tuber, s., soort van slang.
Col'ihrine, a., slangvormig, listig, geslepen.
-Col'tintbar y , s., duivenhok, duivenslag.
-

-Col 'unabine, a., duivenaelitig, duivenkle'rrig.
Columbine , s., klokbloem (botc;,nie) ; duivenmest.
f oi'asaaabine'. , eolor, s. , violetkleur , duivenkleur.
-£ol'tria2n, s., zuil, kolom, pilaar; rtj, kolom (soldaten);
-, kolonne van een vloot, z.; rage i to colsrnos, vloot in
kolonnes rangschikken , z.; seer /har cola?;io, , kolonne hoven
dei wind , z.; lee colatin gis, kolonrie onder c!en wiiid, z.
-€oIurnaa'ar , colunsn'arian, a., met zuilen, zuilvormig.

-Col'umned, a., niet zeilen, zuilvormig.
C olure , s., ;nv., kruiskringen (astr , oí;omie),
foarA,A , s., slaapziekte , snfferij.
- Elo'rnart T , s., verdrag , artikel, overeenkomst, sir.
-4'o'anate, a., harig.
-Co'tuaate, s., meetgezel , makker, sir.

£o'JI)ato*s ►e, eo'maatous, a., slay ►.pri.clit:ig, slaapziek, suffend.

-som

)RHbt

'iUleraess, -conabustibiI'Ity, s.,

brandbaarheid ,

Duty laanlauarl ► eid.
S., verbranding, brand, oproer, opschudr'iug, opstand, wanorde.
-t.' ombu,t'tve • a., brandhaar , ontvlambaar.
-t t arre, V. i., pret. -eanse, girt. - Poene, komen ; aankomen ,
, iilsndeit; geraken, voor den dag koeien; uitkomen, tiltloopedi ; ontstaan , wor'ien; gereed zijn; - about , gebeuren,
onikeeren , veranderen ; - after, volgen, opvolgen; - again,
terugkomen , terugkeeren , wederkeeren ; -along , aankonlen , meekonen, voortmaken; - asander, losgaan, uit
- at, bereiken , geraken, erlangen; - away , weg-el:gan;
voortgaan, vertrekken; - bacr, zie - again; - be--g;an,
t ee?a, tussle;; heialen komen, opkonmen; - by, voorbij
- cloins . hened e.i i.on^eir ; - forth , voor-koir;ebn
den dag koeien , te voorschijn treden; - forward, vooruit
voorwaarts gaaxn; - from, afkomen, afkomstig zijti-kon:e,
van , voortspruiten , afstari^iuen ; - i71, binnenkomen , inkornen, intreden, verschijnen ; aankomen , opkomen; mode
worden; zich inlaten; wijken, toegeven; - iii for, aan spraak maken op ; .- n to , te hulp koeien ; toestaan , inw iiligeii ; - into , komen in , geraken tot ; - near , nabij
kousen , gelijken ; - rre.vf , onmiddellijk volren ; - of, zie
-from; - fl:. , losgaan , er af vallen , wegkomen ; - off
v;114 a licof e , niet een las en x► eus van iets afkomen ; --

-
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on , aankomen , voortkomen , vooruitkomen ; gedijen , bloei- 1 ,Com'fort , v. t., troosten , laven, verkwikken , verligten,
jen ; -- out , uitgaan, uitkomen, verschijnen ; te voorschijn opbeuren ; versterken ; gemak verschaffen.
komen ; ruchtbaar worden , uitvallen ; - out with , voor den -£oin'fortable, a., troostend, troostrijk, verkwikkend, opdag komen met iets; - over, overkomen, overgaan; herha- beurend ; aangenaam , behagelijk , gemakkelijk; - impo;•tance) , wijf , vrouw.
len; overtreden; - short of, te kort schieten, onderdoen,
niet evenaren; - to, komen tot, komen op, komen in, aan -+om'fortable, s., gewatteerde deken (Amerifca).
iets komen; - to, geraken ; naderen; reiken tot; inwilli- -€,oin'fortableness, s. , gemakkelijkheid .
gen , toestaan ; - to and fro , heen en weêr gaan ; - to- -Eom'fortabiy, ode., zie Comfortable, a.
gether , zamenkomen , huwen ; - tolether again , zich we- t onl 'forted , pp. van Comfortable, v. t.
der vereenigen; - to good, gelukken, welslagen; - to life, -florn'forter, s., vertrooster; Trooster, Heilige Geest.
levend worden ; - to light , aan den dag komen , verschij- Coin'fortful 1, a., troostvol.
nen ; - to pass, gebeuren; - up , opkomen , uitkomen ; uit £iom 'fortinb , ppr., a. van Co;nfort, v. t.
- up a prize , een prijs uit de loterij trekken;-schietn; , Com'fortless, a., troosteloos, ongemaklijk, onaangenaam.
- up to, naderen, bereiken; - up with, bereiken, evena- -Eoni'fortiessiy, ad;., zie Comfortless, a.
ren, inhalen; - upon, op (iets) konen, zich (iets herin- £oin'fortiessness • s., troosteloosheid.
neren; overvallen, verrassen; - to a shaswfuul end, een -f)osn 'frey , -eom'fry , s., waalwortel , smeerwortel (hoschandelijk uiteinde hebben ; when i,li comes to all , alles lanie).
wel overwogen zijnde; - upon another man's market 1, ie- +oin'ie, a., aardig, boertig, kluchtig, kortswijlend.
niand onderkruipen; - near, naderen; - sigh, naderen; Lomi a', s., tooneellist.
- off, ontsnappen , vrijkomen ; -- otT from , verlaten ; - foin'ieai , a., zie Comic, a.
ou i of , ontspruiten , voortkomen ; - about , wenden , z.; - ,'oin'i eally , ads., op boertige wijs.
- about ira the stays, niet den kop in den wind komen , z.; -C, oin 'icainess • s., 't komike , 't kluchtige.
- on hoard, aan boord komen , z. ; - end on , den kop van
't schip in zekere rigting brengen , z.; - round , ronddraa.i jeu , z.; ship - to her moorings, schip, dat opgelegd werd,
z.; - alongside, op zijde komen , aanleggen , z.; - to actio ^i ,
slaags raken, z.; - not to the wind, weigeren , om digter aan den wind te komen , z.; -- too , to , dirt aan den
wind komen , loeven , z.; - to the wind , oploeven , z.; to the grappling, de dreg uitwerpen, om te ankeren niet
een sloep , z.; - home, krabben , doordreggen , loslaten (van
een anker) , z.; - ahead , aan 't hoofd van een vloot zei
- round , wind, die 't kompas rondloopt, z.; - up-len,z.;
to the tapstern, aan 't spil opgaan , z.; the butter is -t,
de boter is gestold ; -) , leenen ; - to the mark ) , zich
stipt aan een kontrakt houden ; - in , overgeven ; on , groeijen-, verbeteren , opvolgen , volgen ; - over , zie

Erajole.
-Corrie +, s., spruit.
•Eonne'-off, s., ontsnapping , verontschuldiging, uitvlagt.
-€ome'dian , s., tooneelspeler, blijspeler, blijspeldichter.

Coin'in , ppr. van Comae , v. i.

-

-€-om'ing, a., toekomend, toekomstig; - ages, toekomende
eeuwen ; -, zie Coward, P.
-Coin'ing, s., komst, aankomst, nadering; - aboist, wending, z.; - to, - up, bijdraaijen, z.; - fast up, een ander schip voorbijzeilen, z.
-

C,oln'iii -in , S., binnenkomst; begin ; -, inkomst, n. g.; -,

onderwerping , n. g.; - of stores, inlading, inscheping van
levensmiddelen , z.
-Eoinin'gle , zie Cornniin9le.
+orni'tial, a., tot een volksvergadering hehoorende.
-Co)n'it y , s., heuschheid, beleefdheid, hoflijkheid, wereld wijsliei'1.

fioin'ina , s., komma ; inverted commas, aanhalingsteekens;
-, onderscheiding.
€oInInan(1', v. t., v. i., bevelen , gebieden , aanvoeren, beheerschen; bestrijken; bevel voeren, opperste magt bezitten ; overzien.

s., heerschappij , magt , opperheerschappij ,
konimandement, bevel ; chief-, opperbevelhebber , z.; - of
the watch , kommandant v an de wacht, z.; the ship loses
- of the helm to the sheer , er is geen stuur meer in 't
schip, z.; the ship is under the - of the helm, 't schip
-Comely, a., 11 passend, voegend; aardig, bevallig, aan
luistert naar 't roer, z.
-genam,lif.
-Eoinnnand'able , a., aanbevelenswaardig , loffelijk.
{;oine'ly, adv, lief, aardig, bevallig.
-toin'er, s., komer, aankomeling; the -s and goers, cie Lommandant ', s., bevelhebber.
-Eommand 'atory , a., bevelend.
komenden en gaanden.
,Command'ecl , pp. van Command, v. t.
-Eotner'ous, a., lastig.
Eommanci'er, s., bevelhebber, gezaghebber, gebieder; gef' ornessa't ion , s., feestviering.
zagvoerder , aanvoerder , kommandeur , kommandant ; -,
eetbaar.
-t)oines'tible 1 , a.,
hei , heiblok; -, driving mallet, moskuil, z.; master and -,
-Comet, s., komeet; -, soort van kaartspel.
otlicier, die den rang tusseben kapitein en luitenant be-Eonieta'r iuin, s., astronomiesch werktuig, om de omwenkleedt, z.; - not taling post, tijdelijke bevellrebber, die
teling van een komeet rondom de zon voor te stellen.
niet behoort tot 't vaste korps zeeofficieren.
**'onn'etary, a., tot een komeet gehoorende.
t oinmand'ery , -eominand'ry , s. , kommandeurschap .
- otnet'ie, a., betrekkelijk een komeet.
—€ommand'ing, ppr. van Command, v. t., v. i.
*2om'et - like, a., korneetaehtig, sH.
£ommand'ing , a., bevelend , heerschend.
•COin'etScs, s., mv., schoonheidsmiddel.
£on,ietog'raphy, s., komeetbeschrijving; verhandeling over £oiu.nand'ingly , ads., bevelenderwijs.
-Coinrnand'ment, s., bevel, mandaat; 1 gebod; voorschrift,
kometen.
+onn' tit, -eom'liture, s., konfijt, suikergoed, droog ban- regel; gezag; commandments, tien geboden.
£ominanct'ress, s„ gebiedster, aanvoerster, beheerscheres.
ieet.
£om'lnark , s., grens.
Corn 'fit - maker , s., suikerbakker .
c='om'fort, s., troost, verligtirig, opbeuring, verkwikking, -Eominate'riai, a., van dezelfde stof.
-Coinmzsterial'ity , S., gelijk heid van stof.
laving ; behagen , welzijn , geneugte , genoegen , gemak.

-£ om'edy , s., blijspel , tooneelspel , schouwspel.
.E;ome 'liiy , adv., bevallig, aangenaam, passend.
-Come 'liness, s., fraaiheid, bevalligheid.
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£ommat'io , a., beknopt.
- Eoin'nnati-sin, s,, kortheid, beknoptheid
£omIneas'-urable j , a., zie Comnensura11c,
, Colnmem'orable, ci., zie Memorable.
- £ommemn'orate, V. t. , gedachtenis vieren, gedenkai , vieren; vermelden , melding maken van.
-Connunein 'orated , 1»)., zie Commemorate, V. t.

l'ooniner'eer 1 , s., handelaar.
Commercial , a., ltandeldrijveitd , tot den handel behoorende ; - interrosrse, handelsverkeer ; - interest , handelsbelang , ltandelstand ; - advc r,trcre , spekulatieliandel ; - adveittrurer , sl)eknlant ; - c<<twiccs , handelsberigten ; - ussociatioii , handelsvereenigilty ; - co-erf, kamer van koophan del , liandelágeregt ; -- dir cc tni1, handelsadresboek ; - ptfects, verkoopbare cifekte;t ; - estalilislr,ueut , handelshuis
- gccetle, handelsklad; - ha-rbo;'; , faktorij , h,tndelsverren:p ing (in een zeehaveii) ; -- house , handelshuis ; - luis'
l;auoielswet, wetboek vetli koophandel ; - letter, handels -

*omInem'orating, I)pr., zie Co,nmernornnte, v. t.
-

Eo!ulneanora'tion , s., viering, herdenking , gedachtenis -

vier ing ; ver melding , melding.
E:otiumem'orati%c , a., herinnerend.
-Loiulnein'orator y, a., bevorderlijk voor
-

-

-

't bewaren van
de gedachtenis , herinnering , enz.
Coinfnence', v. i., v. t., beginneet, worden; instellen ; oor
nemen ; den graad vaat doktor nemen , doktor worden.-sprong

brief ; - ineui , - 9rflt ioll , - )1eepi( , llandelswereld ; - 71s-

i , iu,cztiorr, , handelsvloot , kooltv- ,tttrd;jvloot ; - school , luaudelsscliool; - tcrri, P, l;andelstzurief ; - trccrisactioras, handels
- traveller, 1u<tntielsreiziger ; -- treaty , har;delsver--zaken;
,1 i. l - Z'raion o f' C; tas ^uuc;Ly , duitsclt tolverbond , tolver-

£omnmeneed', pji. van Coi// aence , v. i., V. 1.

£ommence'inent , s., begin , opkomst , oorsprong , wording , promotie.
'CoInenene'ing, ppr. van Commence, v. i., V. t.
-

-

Lol: .
(- oinlner'e ally , acv., zie ('om;nercial , cl.
(;omEner'cing, ppr. van Coro-coerce, V. i.
t *nai'mnere , s., genieerve-moeder , ntedentoeder.

Comnnendi', v. t., aanbevelen , aanprijzen , prijzen, lovers,
verheffen ; - to, aanbevelen; - me to Irian, wees zoo goed -t'oi i ne.t'ic, (t., glansgevcnd, orluoonheidgevend.
mij hij hem aan te bevelen ; - 222.e to inr. N., who Sets up -Coin ;netje -i-, zie 11fove , cIu.
for a wit § , maar wat dunkt u van den lieer N , die voor E oen' migrate , v. i., gezamenlijk verli uizen , gezanienlijk
een schrander mensch wil doortraan.
een Lend Verlaten.

£oinmend' t, s., zie Co•inoieodatiora, su.
£ommend'able, a., prijslijk, loflijk.
Eouvmend'ableness , s., prijslijklieid, loflijklteid.
£ommend'ably, adv., zie Commendable, a.
•£oinInencl'ain , s., tijdelijke waarneming van een vakante
kerkelijke betrekking door een geestelijke.
•Eommend'atary , s., geestelijke , the een comrnendam is
-

-C^oinmigra'tion, S., volksvcrltuizing.
+oininina'tion, s., lucdreip'tii-, strafbedreiging, aankon

-

oordeel.
-dignvaGos
-Eoononin'atory, cc., dreigend, strafbedreigend.
-E'oenmin'gle, C. i., v. t., vermengen , zich vernteTigezn , :BA.;
uiengen , ondereenmengen.
- f[Ozninin'gled, ppr. van Co;iVo;rtgle, r. i., t'. t.
£ominin'$ling, ppr. van ('ominisgle, v. i., v. t.
fiornmin' -unte t, V. t., Cl) Griiul.
£oinmin'uible, a., vergruuisbaar.
-Com'ruinute, V. t., klein Weaken , verbrijzelen, naalen
wrijven , ])reken , vergruizen.
Loin 'minuted , pp„ o., zie . Comminute , V. t.

opgedragen.
£ommenda'tion , a,, prij zing , aanbeveling, lof , groet;
dienst , liefdebode.
£ornmend'ator , s., zie Commeiidatary.
-Commend'atory, s., zie Coinrnendatioo.
'C ommend'ed , pp., zie Commend , v. t.
- Eommend'er , s., aanbeveler , prijzer, lofredenaar.
-

4dommend'ing, ppr., zie Commend, v. t.

-

Coin'ininuting , ppr. van Commiourte , v. t.
£omuninu'tóon, s., vermaling, wrijving.

£olnmens'al t , s., tafelgezel, dischgenoot, car.
- ionImensal'ity , s., diseligenootschap.
- Eornmensa'tion f , s., 't eten aan een tafel.
€ommensurabil't,t -eoiumen'surableness, S., gelijk

* oinrní-s'erable , a., deerniswaardig, erbarmelijk.
Loinrni-*-'erate, V. t., medelijden hebben niet, zich erbainien over.

-matighed,
evenredigheid.
£ominen'surable, a., gelijkmatig , evenredig.
tomnnien'surate, v. t., onder ééne plaat brengen.
- £ornlnen'sterated, i;]). van Coonmensur•ate, v. t.
•Cosnmen'surately, ode., zie Commensurccbte.
+omunensura'tion, s., cvenredibhcid, .relijkmatig1iid.
•Uoinnien'surating, ppr., zie Contmne,iiurute, r. t.
-Eooniiien'surateness, s., eenvoudigheid, elijhrn;?i, 1 ► cid.
-Eioan'inent, V. i., V. t., veil{l -treil , uit legges, tóanrue:' a en
maken op, aanteekeiiingelt ntalíett op , olmierkiiigeil ,t 1 ken
- uitvinden.
-+oIn'enent, s., uitlegging, verklaring, ol► ;aerking, .tanteekening, heoordeeling , hedill.ing.
£om'noentary , s., zie Co; omelat , S.
iioon'inentary , v. t., aauteekeiim maken , w.
tiota,'Ynentate, V. i., alanteekeningen ]haken.
-E;om'mentator, s., uítleg'er, verklaarder.
•Eomtnenta'tors94ip , s., uitlegpersehap.
-t o,n'elaenter, S., zie (s,, , oeiitotoî.
fom'menting, ppr., zie (ornnwnt, V. i., r. t.
CC®inr:tenti'tious , a., verslicht, v erzonticii , valsep.
-COIl)'meree, S., handel, verkeer, genleenzasie oilcan p.
-Coin,nerce', V. i., handelen, verkeereti , ontgaat ► .

-Eoinmi-s. 'elating , Plrr, vttn Comorioerote , V. t.
oinnii s er'fition , s., deernis , mPdelíjden , niedetloogen.
-LouiIni4-'erative i', n., medelijileiitl.
(voanini 'eratively, adv., uit medelijden.
--omina- *-'erator , s., medelijden hebber.
- é-'o ►nrnissa'rial, a.., tot een kommissaris beltoorende.

-

Eomin'erated, prlr. van Cow;viserarte, v. t.

- t'oioinissa

raat, s., l.Muliniissartoat.

t,,ii nnsisiie•y , s., kom missaris , gelastigde , a;tngestelde.
Foiii r Ynitisai y- éne3 - a , J., kouiiuouoSit];s- elterital.

-tesnn'inlssar-ship , s• kot;un;suu•isoeltap.
-E'ommis'sion, s.. last, bevel, opdragt, koormissie, vol
provisie ; )l(lu,Ti)•cr7 in -, ttdntir-,t tl , die over-utg;hos,
eel; vloot haar zijn rang bevel voert , z.; skip in -, in
dienst gesteld schip , z.; !toots ijl -, kommissiegoederen
- br(il)rSS, kontntissieluandel ; - Wijaar, officier boven dept
mug vare lrritenaiit ; - iirer•eltaat , kontntissieliandelaar; -)
l;eiutl.
$e► rnonms'sion , V. t., aanstellen , hest geven.
t;onnQnis'sional , -cominis'sionary = , ct., bij lastbrief
aatigesteld.
-CoensaiiSsionate , P. t., zie Corrrisission, V. t.
('etmunis'sioned , )p., a., zie Cooiouiseion , V. t.

-4-'()mmis 'sinner , ,u., ?rearr►lite ; - o,f the custom-house, tol-
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beambte ; -, lasthebbende ; the King's high - in Scotland,
koninklijke stalhouder in Schotland.
£ommis'sloning, ppr., zie Commission, V. t.
•Eom'missure , s., spleet, reet, voeg, lassching; -, naad,
voeg (in de hersenpan) ; voeging (der ledematen) ; hoeken
(der lippen) , (ontl.).
£omnnit', V. t., overgeven , overdragen , toevertrouwen ,
opdragen ; vastzetten , in hechtenis nemen ; begaan , plegen ; opstellen ; naar een kommissie verwijzen (m. 't v. to) ;
te zad,m voegen (ni. 't v. with) ; -, in gevaar brengen , Js.;
- fully , in hechtenis nemen om in verhoor te worden ge-

£omn'mon-pleas, s., mv., zie Common, a.
£om',non-sense , s., gezond oordeel.
£oin 'monable , a., gemeenschaplijk.
£om'monage, s., gemeenteregt, weideregt.
€iom 'inonalty, s., gemeen volk, gemeene man, gemeente,

nomen.

£oininit' , V. i., aan onmatigheid, wulpschheid schuldig
zijn , SH.
£oiniuit'ment, s., vastzetting, gevangenzetting, bezondi.
ging; verwijzing (naar een kommissie).
•Coininit 'tal , s., borg; gevangenzetting , gevangenzitting,
verzekerde bewaring.
£ominit'ted , pp. van Commit, v. t.
- Eominit'tee, s., kommissie.
£omtmit'teestiip, s., kommissieschap (!).
£oinmit'ter, s., misdadiger; lastgever.
£oininit'tible
, a., uitvoerbaar, dat begaan kan worden.

£ommit'ting, ppr. van Commit, V. t.

£ommix', V. t., zamenmengen, vermengen.
zich vermengen , mengen, sx.
£ornenix'ed, pp. van Commix, V. t.
-Commix'ing, ppr. van Commix, v. t.
£ommix'tion , s., vermenging, zamenmenging.
£ommixt'ure s., mengsel, vermenging.
£ommode', s., geschikt stuk; -), kapsel, hulsel, muts.
£oinmo 'dious , a., gemaklijk , geschikt, nuttig.
- E3ommo 'diously , ode., zie Commodious.
, Coinmo'diousness, s., gemaklijkheid, geschiktheid, gemak , nut , voordeel.
£o.ninod'ity, s., voordeel, nut (bijna f); koopmanschap,
waar , goed ; goede gelegenheid.
*;om',nodore , .s., bevelhebber van een eskader , z.; vlagofficier (bij een bijzonder e expeditie) , z.; -'s captain, vlag
schip, dat een koopvaardijvloot begeleidt, z.;-kapiten,z.;
konvooischip , z.
- tommodula 'tion , s., maat; overeenkomst.
£om'lflon , a., gemeen , gemeenschaplijk , alledaags ; algemeen , openbaar , onadelijk , gemeen ; gemeenslacbtig;
-- whore , allemanshoer ; - prayer-book , algemeen gebeden
Commix', V. i.,

(Engeland); - wealth, re--boek(vandischpgze)
publiek , gemeenebest ; - wealth's man , republikein ; - divisor , gemeene Beeler (rekenkunde) - law , wet (Engeland
. en N. ginerika) , die haar verbindende kracht verkrijgt ,

maatschappij.
£om'moner , s , gewoon burger , burgerman , gemeene man;

lid van 't Huis der Gemeenten; student van den tweeden
rang , die voor eigen geld studeert (in Cambridge PE NSIONER
geheeten) , (Oxford) ; -, hoer , ligtekooi , si-i.; -, deelheb t er , FR.; -) , nieuweling.
£oinmoni'tion f , s., raad, waarschuwing, onderwijs.
-Connmon'itive , a., waarschuwend, vermanend.
£o,nmon'itory , a., herinnerend, vermanend.
£om'Tnonly , con., gewoonlijk, gemeenlijk, gemeenschappelijk; alledaags.
-Corn 'inonness -i , s., gemeenheid , geringheid ; algemeen
-heid;
gemeenschap ; gebruik.
£om 'mon - place, a., alledaags, gewoon.
Coni'mon-place , s., memorandum ; gemeene plaats.
-Eom'mon-place, V. t., in een memorieboek opteekenen;
onder algemeene hoofden brengen.
£om'inon - place' - book ,
£om'mon-placed,

s., memorieboek, verzamelingshoek.

pp. van Common place, v. t.

£om'mon report', s., volksoverlevering , gerucht.
£oin'mon -t. , s., gemeen volk , gemeen , DR.; -, Huis der

Gemeenten ; -, gemeenschaplijk land ; dagelijksche kost,
huismanskost; -, volksvertegenwoordigers (uit 't Huis der
Gemeenten).

£ommon'strate 1- , V. t., onderwijzen.
£om'monty , s., scho., gemeenschaplijk land ; gemeente
-weid.
£om'monweal', - eom'monwealth', S., vrijstaat , zie
Common , a.; - , grondgebied (N. dmertka).
- Com'inon wealth's'man , s., zie Common, a.
£oln'morance, -eom'morancy, s. , woning, verblijf .
om'morant , a., woonachtig , gedomiciliëerd , gevestigd.

fl

£ommora'tion t , s., zie Commorance.
£om'mother , s., petemoei ; -, scho., petemoei.
£ornmo'tion, s., beroering, beweging, opstand, oproer.
£omino'tioner j , s., beroerder , rustverstoorder.
£oormove' T , V. t., bewegen , beroeren , verstoren , ver-

ontrusten.
-€ommov'ed, pp. van Commove, V. t.
-€ommov'ing, ppr. van Commove, v. t.
£omrnun'aI , a., tot een gemeente behoorende.
£om',nune, S., gemeente.
£ommune', V. i., spreken, praten, zich onderhouden; god-

vruchtig overpeinzen ; -, aan 't Avondmaal deelnemen
(N. Amerika).
doordien zij sinds onheugelijke tijden bestaat en algemeen £ommuni 'ataility , s., mededeelbaarheid.
aangenomen is , kostuumwet ; - pleas, een van de geregts- -Eoinmu 'iii eable, a., mededeelbaar , verhaalbaar.
hoven (Londen) in Westminster-flail ; - pleas, graafsehaps- £omenu'nin'ableness , s., mededeelbaarheid.
geregtshof (N. ^im.erfka) ; -, tolk , algemeen praatje.
£oinmu'wikieobly, cede., zie Communicable, a.

-Con.'mon , s., algemeene weide , gemeenteland , gemeen- £ o mn u 'ni.-ant , s., Avondmaalganger.
schaplijk goed.
i'oininu'nipate, v. t., v. i., me@c.eelen, kennis geven, om£orn'inon , V. i., in gemeenschap leven , te za m eten.
gaan , ver keeren , gemeenschap hebben ; zamenloopen , in-

£om'mon, adv., zie Commonly.
-C, om 'mon - 4?ar'rier , s., voerman , die vrachtgoederen vaart.
Com'mon - eoun 'ci1, s., gemeenteraad.
£om 'mon - c-coan'cil - inan , s., gemeenteraadslid.
£ om'mon--eri'er , s., stadsomroeper.
- doni'inon - ball , s., gemeentehuis, raaílhuis.
£om'unon - Iaw , s., zie Cow;non , a.
-Coin'mon - Iaw'yer , s., regtsgeleerde (in de kostuumwet).
-Cons'mon - iook'ing , a., gewoon voorkomen hebbende.
-

eenloopen ; aan 't Avondmaal deel nemen.
£ommu'nid•ated, pp. van Com municate, v. t., v. i.
-Comnn,s'ni dating , ppr. van Communicate, v. t., v. i.
£onununi c ation , s., meedeeling , kennisgeving, gemeen -

schap, onderling verkeer, onderling gesprek, briefwisse ling; evil - corrupts ;jood manners , slechte omgang be-

derft de goede zeden.
£ommsi'ui Pati e, a.,

swim , toeg:nikl ijk.

mededeelzaam , gemeenzaam , spraak-

^-
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( onlnnu'ni,eativeness, .,
hield , spraakzaamheid.
£iolnninl'Ini-cator , s., nlede(leeler.
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rijgev ig- ; king, geleide; troep, drom, hoop; bear -, gezelschap hou(Ien , eergezellen ; keep -, zie Accompany , v. t., v. i.; - kec-

per, minnaar, (p.).
-E;olnnlel'ni-calory , o., keurlis gevend , kennis eilei cdeelen(1. ; - 'onanpany , r^. t., v. i., zie 4cco;;npany , r. t., V. i.; -, vrolijke
'CO111rnun'ing, pp?r. vaul C)ri1,,?;(ile, V. i.
.rast zin.
-CoInl ,LI11'ion , s., gemeennse bap , Avoilctnleal, Nacht maal ; +'cgn1'panl in
ppr. van Conpany , v. t., v. i.
gemeente ; kornrnunie ; - rintli , all aan, P e ; - cop , i\ acht- -E ve n' pai, z^t,ie , a., ver ge lijkbaar , s ergelijkelijk.
maalimker; - service, A'( itinlaal(11t J; - table, :;ICllt- -t'e.aim'gyarably, adv., hij r, ergelijking.
nlaalstafel.
.5'-ont'irunrates , s., ay., twee zaken , die vergeleken wor=
- oiux11Un ' ïonist , S., ierla] (1 e a;; ce; Ci fde g(',inleel?ÍC.
Co1119 tu'nUy, s., gen1eeï1Sc11ap; ^.(;11t(llie, 11(tats(^1 ppij,
hurgerij ; pe111ee11ecllappel

-c

(l('1' (1
i'91ifla a zi''ion, ..,

bezit ; .-, nu ( rr,i ,,iiÍ:'_)r, , '0.] l - , S5 1 .

t

lItai,ii'ity, s., vertin- isselbaarlleid.,;- er; ire nll,^,z, lucid.

ui

zie Prr^i 2o)7.
ALP ate e , a., u r; gc11lkClid.

ulnsr'ati t-, s,, vereliji enne graad, trap; -'i , gelijke,

i( luau; , die. \ oorg e1 gelijk te zin , SIT.
$/!)lllfl tda t3tz e , a., ; erwisse.IZ)aa , u (r; rr'u uunhh;'u .
Q fl)Ifllfltneat:llion , s., verwv1Ssel111g , ruil ig , 1'eran(,lcring;
iCi?zany <).p•' allo e^^' (((it , lou, (`1'geiljlilllg , S' ergelljkenderwi s.
oraxi)a,-e', 2. i., 2r. i., ;- Cr^elljken, wedijveren; - f, ver eldhoete; verzachting (á,l.11 sti' ?li), r.
-5 oi9lniu'tative , CC., \ ei ll.(nei n(, v er1E isselennd , ; erIT is- ' s('1 (1 in ; ver'krijgenl.
(I

Til:].1
-4
^^eli
ki

1^
nood -, onvergelijkelijk.
•g j 1 ,_ ; t^^zo^^
e,
(u7O., Zie Con/7 ?(ter i)'e, o.
(f
', p?p) . vals Co
.)27jniÏc, 2'. t., V. i.
suns , -, v(rvulde- j -t er9Fvor'c, , 5., vcl'r'eleker.
$.(tmERD thee ', 2'. t., V. i., TCIVYzsselerl,
relt , o c1'17)eerdereu (v an stï'Ial) , r.; verzoei,en, les l tuig il, I -C ()ii pair iilg , p7pr. 4 ,111 Cof^7p).re , v. t., v. I.
Si ill ell , ve, oorden.
t 0 'V r'iflt^T , '<.' 't ` rg( Iii kelt.
CO¢Illnut rat, pp. valt Co9r'mute , 2, . t. ; Í'. ?. T^óeianr ir+t;, ii, s., su rg(;lujkn!g, verhouding, gelijkenis.
.5-..ezniin t'itig, ))pr. Van t'o'rn u , '(e, r. i., r. i,
0 oàil!mri', V. t., vert e u lei, a lg'erken, In vakken verdeeles.
$`t
f (í1114r II tnae5 't' , C., weGe ;,1jnseli, w cd(;rkeerig, oi; ierhrl
c, <, 11(.t, SC.
€ s.
-t, (I'InTTae, T/., 111 Cell l'os^e e1ntli"(1(10 uT'ntcr7,ie).
cd, pil). s i C'or)tiir;t, V. t.
('iuz tar®°t'in ;, /,1 , c , ttl ('c;opau°t, v. t.
( Olsipil et', I ., ligt, rust, ekilopt, iholltui , <alllgedrongeli;
-, za int e,te1il, bestad.il('tie, -wI.; --F ''ei Oe °(l, te za ni gehouden.--'C 1aiii;1' Ci'tïom , 5., 't 1 er'oeelerl, 'i erdeeling, afperking.
ecis^i)a1'('C! ➢ eut, s., i.ldee
T)Isi'j)aet, s., '1er'g(lijk, oerdr'1!g, onereerkonist.
, vak, perk, verdeelïng.
oxtij^a-et', r. t., vast 0e eenige)I, 0 c l'lll(ICII, lnrig ell, za- t'e;eaip .rli'iear, s., (Celel', ;erdeeler.
lktii , 1.IjceliS or, til, izieez elii:eil.
TIItT.pakltcl) , verbond ma
$ e. ni luns , , ,, oIlltrek, bestek, le grip; omweg; kompas;
t ïti, tlj(lsi - erloop; keup 2íH5í 6 -, binnen de palen houden,
s;t itgl-ct'cd, pp., (t., Zie (Yo')'u;c'I , V. t.
lou,' u 'ii ; aug/i t7/de -, peilkoillpas , z.; ciri7)22Gt/2 -, zieAi'COs E ;pa ct'e4H y , Cllr., zi ('. (o7?)pliet, t .
A
-t nru n ct'etiness, ^., (1 t' he ili, sastilei(, 1)eknoptluel(^. , cc- i P17 ft , 7,.; beek o^j ci - t2?'iltc9', bolle zijde van een kronlslotSlli.(i(1.
1 Il^( V, z.; lr-crÏiur,/ of -, opneminget 't kompas, z.; belle
- t , snI1d }ia-cier , .S., ver(II,` ;Uakcr.
or o - tirnj'e7 - , holle zijde v"an een kronirner, z.; - box,
t',)m pa (t' ible + , C(., vereelligbaar.
` ko pas(loos , z.; ce/hi 'er -, nlastl)asser , kaliberpasser, S.;
I - r( ^l , fr.;' of t I'e -, konlj) asroos , z.; corrected -, regtwij Compacting , ppr. vare Coat pact , T. t.
#erpseilfl'CsstiveSy,

I

<^',ompae'tio , u., 't

bil ;ten ví111 e it veeduo ; "l• Opeen-

zend ko111I}a5, S.;

j1272í -, Tl.lawijze1:CZ korllpas, z.; gimbC/,-

paLkken , zuiriieiiae(tlon c'^l'ei(l.
les of a sea -, kon pas;;eugel , z ; /?O)lgiu/.q -, llallgkon)pas, z.;
f O1anpct'iiy, tutte, iioitlii ;, kort, di"t, beknopt, illeerlge- ! keep a seat 3íw7' t11ree poiutts of t 1'e -geen merk, haken op
cll een.
('1 0 streken v"an 't korllpas Boeiden, z.; -15071) , kompas 151111), z.; little sea -, r, leel.skolllt)as, jagerskompas, z.; 5 V',)paet ne «s, s., k.citluei(1, hcknoptluci(Z, l,onuiglueid.
:, , ie, korllpasnaa:,l(1, z., point of -, kompasstreek (11° 15'),
OT 8eS ure, s., zanlelnstel, vereeniging , 1ou^ti , flingz.; 1 )iru of a -, kornp;ISpen, z.; Curar tee of Cl - Geel van
ting , weefsel.
't kolllpas ('s . 1l., A . 0., Z. II , ., Z. 0.), z.; - stn , boeg+' n ulpo'ge•s , s., verbinding , zamenvoeging an onderschei(leus deden. lli;l ;i,, z.; - tinvier, kionlnler, z.; beep wituil -es, binnen
de palen 1)15; en , zich niet te Puiten gaan.
- oluipag ilea we j , T. t., iets , dat gebroken is , make11.
.5,onijni ina'tion 9 , S., verbinding, zamen; oeging i an on- , ( Oin)8sS, v. t., omgeven , insluiten, oine - atten; erlangen,
j bereken , l)ekonlen ; tot St.11lct brcll'._en, doorzetten; belegedcrsiheidc11 deelera , vcilai1,d.
ei') , or?itrrkke11, blokkerel? ; ; erkrl)geil, sersehlatlerl.
oeft'p,í111abe "{" , CG., zie C 011H)(í?/ ianw,5le , (:3i.
oil 'pailabieness i, s., zie &)ciCWeness, Si.t '(D115'pa s-box, S., zie ( c asps, s.
i - C, (npn'j,ass- uitli, s., konll)aow ;jzer.
't-(ni pali'ichic. j', C'., C .')ryoCi( t, PA.
-f',Ou pall'iahlenes Ï , .c, zie 8ociii Jl is , TIL.
'C om'pass-needle , s., zie ÍYo'l)tpc;ss , S.
-Co-.n
71/9. huh Co)7/ps uy , V. t., V. I.f ) '(nn 'i)<.ss•sa 's , s., lïl'1,,^o 0101fí werkende zaag.
.cotaip4tll'it)11, S., nie tg_'zel, mek k er, 111e(igezelllll, g 11001,
pas''Finh1e, Cu., i;usl lltl)aar, Bi:.
-,v int; - of hue C/G'r- c um4 '(das eti, pp., ire Cc771;)(:'.", v. t.
sp`)e ,clze;ioot; (, 00d -, i'eo)d -, vrolijke l w
11 1'

ridder van den koiisel'anci; -, kapluik over gen trap, f t'os n'passes ,

afgang, z•; Seltot bi deli k21juitStrl11), z.; la;itaar'n, z.
'('(F¢i1j,an'iccllabie , u,., gezellig.

s. „1v,

kompas.

'.TTii '5,zI 6911 , ppr. S i.n G(. n )ass, V. t.; -, gekromd, gel)oi ,' 'ti , ze - -i , zie Co111rivsiu e , C1í.
' t , )JLJj)81L iolntl)1)' , (IOU., zie (0),2J1'(C, I",1(e, C'. ^(i.C;aapaM'5101), S., nledell,;(1en, deelneming.
f'o Itp aIs'ËQf1)TCss, (t, ,c;geze lig, zonder "ezelli1íllcid.
. 4'oinpas'8ion j , V. t., 11iedc11jUen iiel)})ell, zich erbarmen , SI-I,
C 0t9i,a, 'iofls1 i1) ,
,
.t'15t Lui'; , ic; olg , Stolt.
a. 'sionab1e _ , aa., medelijden vec(11ei''ende ; mede ('
.(' 5:1➢➢ 'pat-a , s., ge /..e15Ci' p , :ge loOi CIl;L!), ('I Celllglll ', maati.jdellwaaciiig.
S('I ppij , gilt e; ]1"naAni ); -, SC'I E'e^)71)F:171lillllillr , bootsi ia 'sn) taI- y Í , C(., zie Co Tipas. io)etnte.
, be(lek- Í
iie(}í'll , hoot , ezelll"'ll , 111261 rose n , ('kwij);ï-`!e , ',.,
, a., )1)GdClli(ieT1(i , (iee111enle)1d.
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£ownpas'slonate, V. t., medelijden hebben, medelijden

voelen , erbarmen.

ge-

-otnpas'slonated, pp. van Compassionate, v. t.
:£ompas'sionately • adv., niet medelijden , genadevol.
-Fompas'slonateness, s., medelijdendheid .
*)otnpas'sionating , ppr. van Compassionate, v. t.
-*iom'passless, a., zonder omtrek.
£om'patern'ity, s., peetoomschap, gevaderschap.
-C, oinpatibll'lty, s., bestaanbaarheid, overeenkomstigheid,

Cotnpet'ing, ppr. van Compete, v. i.
-£ompeti 'tion, s., mededinging; streving;

-

aanspraak; wed-

ijvering ; vergelijking.
£otnpet'ltor , s., mededinger, tegenstander.
-Fotnpet'itory, a., mededingend.
-€ompet'itress, compet'itrlx, s., mededingster.
-£outpila'tion , s., zamenstelling, verzameling, bijeenbren-

ging , ophooping.

€oinpila'tor t , S., zie Collector.
overeenstemming, vereenigbaarheid.
-Compile', V. t., verzamelen, bijeenbrengen, ohhoopen, op•Eompat'ible, a., bestaanbaar, overeenstemmend, vereenigstellen , zamenstellen; -, bevatten, n. g.; -, opmaken, n. g;
baar,

overeen te brengen.

-Comnpat 'ibleness, s., vereenighaarheid, bestaanbaarheid,
geschiktheid , vereenigbaarheid.
£osnpat'ibly, adv., zie Compatible, a.
-Gompa'tient f , a., te zamen lijdend.
tompa'triot, -cotnpat'riot, s., landgenoot, BE:
•€ompa'triot, -compatriot, a., van 't zelfde land .

-, bouwen, n. g.
-Compil'ed , ?gyp. van Compile, v. t.
£oinpile'tnent :1: , s., ophooping , hoop.
-Eompil 'er, s., verzamelaar, zamensteller, schrijver.

-Compiling, ppr. van Compile, v. t.
- Eompla'cence, -eotnpla'cency, s. , genoegen, welgeval
len, m.; inschiklijkheid, toegevendheid, beleefdheid.
•Eoinpa'trioti-s-m, -eotnpatrioti-s- n, s. , medehurgerzin, £otnpla 'eent, a., beleefd, inschiklijk, toegevend.
medevaderlandsliefde.
€omplacen'tial , a., aangenaam , bevallig.
•£oorpeer ', s., gelijke, gezel, meelgezel, kameraad, makker. -Eomplacen'tially, adv., zie Complacential.
-£ompeer ', v. t., V. i., gelijken, wedijveren; gelijk zijn met, -£ouepla'cently , adv., inschiklijk, beleefd.
sx.; - , verschijnen.
Complain ', v. i., v. t., klagen, betreuren, treuren, bewee-Eompel', D. t., dwingen, noodzaken; -f , afpersen, sx;
nen , weenen , beklagen.
te zamen drijven ; -, vatten , overw eldigen , houden , n. g.; €ownplain 'able t , a., beklagenswaard.
-£omplain'ant, s., vervolger, klager, r.
- -F , te voorschijn roepen.
Eompel'lábly, adv., met dwang.
•£ornpelln'tiofl, s., aanspraak, toespraak; eerenaam, eeretitel , dwang .

•Eomplain 'er, s., klager.
•£otnplaln 'Pal + , a., klagtvol , vol klagten.
£omplain 'ing, ppr., a. van Complain, v. i., v. t.
Loinplaint ', s., klagt, bezwaar, ongesteldheid, ziekte;

Compel'latory 1. , a., zie Compulsatosy.
£oinpel'led, pp., zie Cornpel, v. t.
+ompel'ling, ppr., zie Compel, V. t.
- Foanpel 'ler, s., dwinger.
-f orn'pen^1, -eonipend't urn , s. , kort begrip, korte inhoud;

beschuldiging; bill of -, klaagschrift.
s., gedienstigheid, vriendelijkheid, beleefdheid, welgevallen, genoegen.
•Eom'plai- sant, a., gedienstig, verpligtend, heusch.
Eoin 'plal-s-aptl y , adv., zie Complaisant, a.

-

Lompel'lable, a , dwingbaar.

verkorting.

£ompencl'tously, adv., zie Compendious.

-Eontpend 'iousness, s., kortheid, beknoptheid .
+)otnpens'able, a., vereffenbaar vergeldbaar, herstelbaar,

(:eer

-

W.

g.)

Coonpen'sate, -compensate, v. t., v. i., vergelden, beloo-

nen, vereffenen , schadeloos stellen, doen opwegen, herstellen.
+dompen 'sated, - eotn'pensated, pp. v an Compensate, v.t., v.i.
-E;ompen'sating , -eom'pensating , ppr. van Compensate,
v. t., v. i.

-

Compensation, s., vergoeding, schadeloosstelling, teruggave , goedmaking.
•+otnpen'sative , a., vergeldend , vergoedend .
•Eoenpen'satory , a., vergeldend, vergoedend,
-Eompense' t, v. t., zie Recompense.
-Eoinperen'dinate 1 , v. t., zie Delay .
Uomperendina'tion t , s., uitstel, uitstelling.

Compete', V. i., mededingen.
-C-oin'pctence, -competency, s.,

gedienstigheid.
-Eom'planate, a., plat, schilferig, met bladen belegd.
•+otn'planate, eoinplane', C. t., gelijk maken, effen maken.
€otn'planated, -eomplaned', pp. van Complanate, Coin£oin'plai s antness T , s.,

•€onmpendia'rious, a., kort, zaimgetrokken (zeer w. g.).
•Compend 'iate f , v. t., opsommen , verzamelen.
- €ornpeittlios 'ity 1 , s., kortheid.
(olnpend'ious , a., beknopt, verkort, bevattelijk.
-

£om'plat-&ance,

bevoegdheid, genoeg -

zaamheid , 't nodige ; he has a - to live on , hij heeft ge-

plane, v. t.
£om'planating . -eompian'ing ,

ppr. van Complanate,

Conoplan e , v. t.
Complete.
-C om'p 1 een , v. i., klagen, zich beklagen.
£oiu'plement, s., aanvulling, toevoegsel, volkomenheid,
kompleinent, gebruik, voorraad, voltooijing, komplement;
-, versiersel.
-omplement'al , a., aanvullend, niet veel pligtplegingen.
-£ompleinent 'ary t , s., iemand, die ervaren is in 't ma•Compleat', zie

ken van komplementen.
volkomen, voltallig, voltooid, geheel, zon-

Complete', a.,

der font, geëindigd.
Cotnplete', v. t., eindigen, voltallig maken, volkomen maken ; aanvullen , voltooijen.
€ornplet'ed ,

pp. van Complete , v. t.

£omplete'1y, adv., zie Complete, a.
€omplete'ment , s., voltooijing, volrnaking.
-€omplete'ness, s., volkomenheid, volmaaktheid.
-€omplet'ing, ppr. van Complete, v. t.
-totnple'tion, s., vervulling, voltooijing, volkomenheid,

noeg om te leven ; - of a judge , bevoegdheid van een
regter ; -, geschiktheid, gepastheid.
volmaking.
-toin'petent, a., bevoegd, gepast, genoegzaam, voldoende; -£omple'tive, a., volkomen makend, vullend.
raadzaam.
-£ornple'tor y, a., vervullend, voltooijend.
,om'petently • adv., zie Competent.
t:ocnpet'11)le i', zie Compatible.

-

ivomi
t ct'ibleness - , s., geschiktheid, gepastheid.

-coinple'tory, s., avonddienst (kerk).
,Eoan 'plex, -eomplex'ed, a., zanlengesteld, ingewikkeld,

moeilijk op te lossen; moeilijk.
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-+oInport', V. i., V. t., (nl. 't. v. with) , bij elkander brengen , overeenstemmen , passen ; - one's self +, zich gedra.
gen , inn ; -, dulden , dragen , verdragen , n. g.
kleur ; ingewikkeldheid , moeilijkheid ; natuur,-dante, -C orn'port , s., gedrag, handelwijze , houding (zeer w. g.).
aard; ligchaamsgesteldheid.
-Corrrport'able, a., bestaanbaar , overeenstemmend.
-£omplex'ional , a., tot de gelaatskleur behoorende.
omport'ance t , s., gedrag , houding.
-&3otnplex'lonally, adv., van nature, van aard.
£oraaporta'tioit 4- , s., vergadering.
- +ornplex'ionary, ct., tot de gelaatskleur hehoorende.
f%omport'ed , pp., zie Comport, v. t., v. i.,
- Eomplex'ioned, a., in zekeren toestand veikeerende.
-Eonnport'ing, zie Comport , v. t., v. i.
-€ omplex'ity , s., ingewikkeldheid, zamengestelaheid, nloei- -Comport'meiit -{-, gedrag, bonding, Al).
lijkheid
-C omlpo a e', V. t., zanlenstellen , opstellen , vervaardigen,
-fom'plexly , ede., ingewikkeld.
regelen , voorbereiden , gereed snaken , doen bedaren, stil
d)oin'plexness, s., zarnengesteldheid, ingewikkeldheid.
lep en ; -, letterzetten ; -, komponeren , op noten-len,1)ij
£oinpli'able , a., buigend, toegevend.
stellen ; - , schikken , in orde brengen; -, bijleggen (van
gesellillen).
-£oinpli'aiice, s., toegevendheid, inschiklijkheid, onderwerping.
4;o1npo*'ed , pp. van Compose , r. t.
- €ompliant, a., toegevend, buigend , l.; beleefd, verpligE' oorpo * 'ets , a., lcalnl , rustig; - 6 , gelaten, bedaard, ge
-schikt;
tend , iiischiklijk.
zei tinlgesteld.
-Compliantly , adv., toegevend, buigend.
£omlro-s-'edly , adv., zie Coinposerl , a.
,Corn'pli-eacy , s., ingewikkeldheid, inschiklijklleid.
Loinpo-s-'etlness , s., kalmte , bedaardheid , gelatenheid.
£om'pliCate, V. t., bijeenvoegen, inwikkelen, vouwen, 'Compo-s-'er, s., opsteller, zamensteiler, letterzetter , ver
verwikkelen , zamenstellen , vereenigen , verbinden (iii. 't v.
-v„,trdligekompns
vredemaker.
with).
-E'orrrpo*'ing , ppr., ei., zie Cotnyose , v. t.
£otn'pli Pate, a., zie Complex.
-Ctznnpo 'ing-sti. k , s., zethaak.
t,oni'plleated, pp., a., zie Co;nplicale, V. 1.
-Cosrrl,o-w'ite , a., za ingesteld ; -, geniengd (van bouworde).
- C,om'plf-eately , ode., zie Complicate , a.
- £ornlao-*-1'tion , s., za.rlieisstellin ; , vermenging, verbinding,
-C.oin'pii eateness , s., ingewikkeldheid, zanlengesteldheid,
erg aartligillg , 't zetten , geschrift , opstei , schikking , ver
moeilijkheid.
bijlegging , verdrag , akkoord , zamenhang ; - -,-elf14i,
overeenstemming , gepastheid , voegzaamheid.
f om'pli eatfng , ppr. van Complicate , v. t.
- €ompli ea'tion, s., inwikkeling , ingewikkeldheid , zamen
-C(Dinpo-S-'itive , a., zamengesteld , zanienstellend.
-voegni.
;ona1)Eo s-'itor , s., letterzetter ; zanlensteller.
, Conipossess'or , s., medebezitter.
-Com'plice, s., zie .4eco; Alice.
- £oinpos',ible t , a., zie Co tsisteut.
-Eoinplic'ity
, s., nledepligtigheid.
£o ➢ 1Ti ' 1,ost , ï., inrit.
-£oinpli'ed, pret. van C,oniply.
££6na'5)ost , V. l., il:esten.
£oenpli'er , s., inwilliger, jasbroer, inschiklijk mensen.
-C-oin'plitneiit, s„ pligtpleging, eerbewijzing, konlplinlent, -Eolnpaost' ure , s., grond, niest.
-t;ornpo-s -'ure -`,- , s., 't zamenstellen ; - f , zamenstelling ,
drinkgeld.
eeh ikl ,g , orde ; ---, vorm, maaksel (,:een- w. g.) ; -Com'plirnent, V. t., V. i., begroeten, eerbewijzen, pligtplegingen maken , geluk wenschen , vleijen.
an el eenkon:st , regeling (van geschillen) ; -, bedaardheid ,
Coinplimeiit'al , a., eerbewijzend , vol pligtplcgiiigen ,
kalmte, gemoedsgesteldheid.
hoflijk.
fiompota'tion , s., ' t te za/inn drinken.
-Eom'plex
s., vergadering, verzameling, verwikkeling.
-Eoinplex'edness , s., zaniengesteld , ingewikkeldheid.
-Eoinplex'ion , s., gesteldheid, Si!.; -, gelaatskleur , ge

-Complirnent'ally, ado., zie Cont-pli;oental.
f oinpliinent'ary, a., beleefdheid bewijzend.
, Coen'plimented, pp. van Compliment, v. t., v. 1.
£orn'plfrnenter , s., komplimenteiinlaker , hoveling.
•Complimenting, ppr. van Compliii eat, v. t., v. i.
-Corn'pline, -eom'plin, s., laatste afdeeling van 't getijboek.
£F;om'piislr t, i. p. v. Accomplish.
- Complore' 1, V. i., te zahm treuren.
£'orn'plot, s., geheime aanslag, zameiizweriug, koelplot.
t om'plot , V. i., V. t., zarnenrotten, zamellzweren , zonnen-

spannen ; beramen , smeden , brouwen.

-Complot'me11t , 5., zannenrotting , ziunenzwering.
€omplot'tetl , pp. vacs. Complot, v. f., V. i.
Eornplot'ter, s., zamcnzweerder, vloekverwant, zaâmge-

+ioliipota'tt>r , s., drinknlakl:cr.

-Compound., v. t., r. i., vervaardigen; vermengen, verbinden ; uitmaken , ,vereffenen , bij leggels ; schikken , regelen;
overeeiskonllen , zich verdragen niet iemand ; -, zaamstellen , n. g.; -, overeenstemmen ; - felons , gestolen goede
terugnemen; - witla a felon, niet een-rentugkop,
dief over ontstolen goederen in schikking komen, onder
vrijwaring van vervolgislg.
-('ompountl, a., eatnlgesteld, gemengd ; - stem, stam,
die zich in verscheiden takken verdeelt; - interest , interest op interest ; - snotion. , gelijktijdige beweging ; - quantit!J, za/tnigestelde hoeveelheid; - fractions, zaamgestelde
breuk.

-Corn'pound , s., mengsel ; - , tuin (Ili;rdostan).
£ompound'abie, a., zanlenstelbaar.
ourl)ound'ed , pp. van Compound, 2v. t., v. i.
-£omplot'tfng, ppr. van Complot, rr. t., v. i.
-t omplot'tingly , adv., door zanienzwering.
*Conipound'er , s., zanlensteller , mengen ; f , bijlegger
-t;omply' with, v. i., zich schikken naar, toetreden tot,
bemiddelaar ; - iemand , die niet een dief , schuldena:lr ,
cite., zijn zaken schikt ; -, iemand , die buitengewone bezich voegen naar , Lich onderwerpen aan , berusten in,
talingen doet voor zijn doktorsgraad.
ompiy'iilg witli, pir. van Comply witli, v. ï.
t ompouynd'iiig, pl)r. valt Corralponnel, t t., v. i.
t;ompon'tlerate t, V. t., te za</tin we g en.
- Componet, C. t., zie Co; opose.
f'ornprct-a`tion I , s., te zai;;en bii;thi;g.
-Cornprelhend', v. t., begrijpen , l;ev:uttell , inhouden , vcr- Cornpo',lent, a., zaiueilstellend.
sf iaii , illsluitrn.
Cornpo'neitt , component, i , z inicilstcllcnd (teel , be( 1)nq)reEtentl'r(5 , jij). i ,111 CU;2? jpï c iee;ul . :, t.
stliit de 1.
zworene, eedgenoot.
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£omprehend'ing , pppr. van Cvirtpre enrl , v. í.
£omprehen'sible , a., bevatlijk , legrij plijk , nadruklijk.
-£oinprehenn'sibleness , s., bevatlijkheid, begrijplijklleid.
Eomprehen'sibly , adv., zie Comprehensible , a (zeer w. g.).
-C-oinprehen'sion, s., begrip , bevatting , verstand , hoofd-

inhoud.

£oinprehen'sive , s.,

veel omvattend , bondig , kernach-

tig ; - wa?I , kortste weg.

-£ontpreheo'siv ely , ede., zie Co,nprehensive , a.
-£ompreimen'siveness , hevatlijkheid , bondigheid.
-€omprehen'sor t , s., iemand , the kenris heeft verkregen.

-eolnpress', V. t., zamendrukken , omvatten , doorweeken ;

bezwangeren.
£olnpress'ed , pp., a. race Coínpress , v. t.
-io'npressibil'ity, s., zanlengeu.ruktheid, zamendrukba,arheid.
-€ornpress'ible , s., zarnendrukhaar , persbaar .
-Cornpress'ibieness , s., zamendrukl)aar'lieid.
£ompres'sioll, s., zameili.rukking, zamenged.ruktheid.
£oinpress'ive, a., zamendrukkend.
-Compress 'ure , s., zaniendrukken de kracht, drukking..
£oin'priest }, S., medepriester , -Di.
-Coln'print , V. i., te zaám drukken , bij elkander druk
nadrukken , r.
-ken;,
-t✓ olnpri*'at , s., 't he rijpen , 't bevatten.
Comprise', V. t., bevatten , begrijpen , in zich sluiten
1)ehel zen.
£olnpri-s-'cd ,

pp.

van

Co? prise, v. t.

brengen.
pp.

van

Cornpronise, v. t.

C oall'promi S-e, , s., schikker.
^onl'pro^llï s ^n
p van Compromise , V. t.
£a{npromUisso'rial , cc., scheidsregterlijk.
£oln'prolnit, V. t., beloven , toezeggen , verzekeren;
onaan ^enaanlheden blootstellen.
£orn'prolnited , pp. van Camps-omit , v. t.
4%oin'proniiting , ppr. van Coiiapro nit , v. t.
'dioinpro,j,i ' cial , (t., uit ' t zelfde gewest.
-Colnpt j , S.,

aan

zie .flccoicnt.

£olnpt t, V. t., zie Compute.
-£olnpt r , c^., sierlijk, net.
'£onipt 'ible t , a., rekenpiigtig , verantwoordelijk.

-Coinpt'ly 1 , adv., net, sierlijk.
£ompt'ness j , s., netheid , sierlijkheid.
£ornptroli', zie Control.
£oiupul'sative , .coinpul'satory,, a., gedwongen, met
geweld , dwingend.
£oanpul'satively , adv., niet dwang.
• ..oniplel'sion , s., dwang.
£olnput'sive, a., dwingend, gedwongen, met dwang.
£ompnl'sively, ode., met dwang.
£olnpul'sorily, adv., zie Compulsive, a.
£olnpul'siveness, s., dwang , geweld.
£olnplal'sory, a., zie Compulsive.
-Compuns't t , s., geprikkeld , opgewekt.
£on^pun-vt'ion, s., ( steking, prikkeling, n. g.; -, steking,
wroegil► g , gewetensangst , knaging, berouw, droefheid ,

leedwezen , gewetensknaging.

£oinl)lit'er, S., rekenaar, berekenaar, S.
£oi put'ing, pppr. van Compute, V. t.
-€oin'putmst -1, s., zie Computer.
£oin'rade, s., wedgezel, vlakker.
£ on i- , V. t., weten ; in 't geheugen prenten , ns.; bestuderen; - th.araks 1, dank weten , dankbaar zijl , Sm.
£on , V. t., .me/mo., leeren, weten, dank betuigen.
£on, s., 't tegen.
Lou anlo're , adv., niet liefde, met vermaak, uit liefhebberij.
£ona'tus, :m., poging; neiging, lielling.
£on eiv,n'erate , v. t., welven, overwelven, een gewelf

legmen.
£ond•avn'erated, pp. van Concar2,erate, v. t.
-Eonealaiera'tion, s., overwelving; boog, gewelf; gewelfd

vertrek.

•£olnpri*'ing, ppr. van Comprise, v. t.
-toln'probate , V. i., overeenkomen (van bewijzen) ; in getuigenis overeenstemmen.
£oniproba'tion f, s., Bewijs.
£onl'proPPli-s-c , s., schikking , koinpromis.
£oln'prornd-s-e , V. t., schikken ; - t , overeenkomen , overeenstemmen , ter beslissing van sclheidregters stellen , aan
onaangenaaniheden blootstellen , o rereenstem.men ; overeen£oln'proini s ed ,

£ompreib e'tionless , a., zonder berouw.
£ eenpi n c'tious , a., berouwhebbend.
£ompune'tive, a., wroeging veroorzakende.
£oln'ptap1l : , s., medescholier.
-Eotnpurga'tion, s. , bekrachtiging onder Bede, beëediging, r.
£oinpurga'tor, s., bekrachtiger, beeediger.
£olnptit'able , a., telbaar , rekenbaar.
£ onI'pi tate 1- , v. t., rekenen , tellen..
-Coinputa'tion, s., l;erekening, overslag.
-£ onii, u te', v. t., rekening opmaken, tellen, optellen, berekenen , rekenen , een overslag maken.
-£olnpi,te' i', s., zie Computation.
£ou tput'ed , pp. van Comnpute, v. t.

£onpst'enate, v. t., aaneenschakelen, vereenigen.
£Conaat'eniifed, pp. van Coacotewite, v. t.
-C,on cat enatiug , ppr. van Concateaiate , v. t.
£on - Fatena'tion, s., aaneenschakeling.
£on-can s e i- , s., medewerkende oorzaak.
Lon-cava'tiotl , s., uitholling.
Con'-enave, a., hol , bolrond; - glass, hol glas.
Con'-cave, s., holte , gewelf; ethereal -, uitspansel , hemelgewelf.
, C.on'-Cave, C. t., lol maken.
£on'-caved, j)p., hol gemaakt.
£on'-eavelless, s., holheid, holte.
£on'-caving, ppr. van Coi„.cave, v. t.
-Con-cavity , s., holheid, holte.
£oneu'vo--eon'-cave , a., hol aan beide zijden.
-doll-ca'vo--eon'vex, a., hol in de eene en bol op de audere zijde.
£onea'voas, a., zie Concave, a.
£on-'a'vously, adv., zie Concave, a.
£on'-eave- ➢ ent , s., Linze.
Con '-cave-inirror, s., holle spiegel.
-€onceal', v. t., verbergen, geheim houden, verhelen, ver mommen.

C onceal 'able , a., verbergbaar.
-Goneeal'ed, pp. van Conceal, v. t.
-€onceal'edly , ode., zie Concealed.
£onceal'eclness i-, s., geheimbeid, verborgenheid, duisterheid.
-€onceal'er,, s., eerberger.
-Concealing, ppr . van Conceal, v. t.
£onceal'ing, s., veeberging, geheimhouding, verheling,

vermomming.
£onceal'inent , s., verberging , schuilplaats , verborgen
plaats, verlieling, teriighonding , vermomming.
£oncede', V. t., C. i., inwilligen , toestaan, inruimen , toe-

gevels , afstaan ; erkennen , instemmen.
-Conceded, pp., a., zie Concede , v. t., v. i.
- €onecd'ing, ]ppr., zie Concede, v. t., v. i..

CON
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onceit', s., begrip, denkbeeld, opvatiing, reclach?e, inval , voorstel , meening , gevoelen , denkbeeld , waan ; .T (15
ozut of - with it, ik hel) er geels beslagen nicer in ; idle -,
zotternij, beuzelarij , wisjewasje.
-Eonceit', V. t., opvatten, verbeelden, denkeis, gelooves),
wanen ; - -^- , V. i., een denkbeeld vornien.
-C-onceit'ed, go. van. Conceit, r. t.
-Conceited, a., verwaand, gekunsteld, wonderlijk, laat
-dunke;t,
ingebeeld.
+%onceit'ed1y, ode., zie Conceited , a.
-£onceit'edness , s., verwaandheid; verl;eekiiii e clunk, gemaaktheid.

-C oneern'inent , s., belang, belangstelliing, deelneming,
aandoening, bezorgdheid, l^ehon,mering, zaak, aangelegen l:eid, bezigheid, gewigt, betrekking.
oncert', v. t., heranten , maatregelen nemen , overleggen.
, on 'coil , s., koncert, verstadliouding, os ereenstenlming,
afspraak , overleg ; th/ -, eenstesilmig, eenparig , met algesirene stemmen; in -, in overeesistemming.
-€oncerta'tion j, s., twist, woordenwisseling, strijd, gel^arrewar.
-Concert 'ative -i , a., twistgierig, kibbclachtig, twistziek.

177

f'onecrt'ed, pp., a., zie Conceit, v. t.
Concerting , ppr., zie Concert, v. t.

-onces'syon , s., inwilliging , vergunning, toestemming,

£onceit'less t, a., gedachteloos, dom, sia.

-Conceivable , a., hegrijpeliik , denkhaar , verstaanbaar.
-conceiv'ableness , s., denkbaarheid, verstaanbaarheid,

begrijpelijkheid.

hegittgin ; , gunst, afstand.
, ()i C(:s'sionav y, a., ingewilligd,

bewilligd, toegestaan.

Eonces'sionist, s., voorstanders van vergunningen.

£-onceiv'ably, ride., zie Conceivable.
Conceive', V. t., v. i., ontvangels , opvatten , begrijpen , ver-

,)nccs'sie e , [t., lnwll iigell(1.

-C onccs'siv ely , adz'., bij il^williging , bij wijze van verstaan , achten , verzinnen , houden , zwanger worden , den- gunning.
f,onr,„ s'sory , c;., toegevend.
ken, een juist begrip hebben.
;on c , s., groote zeeschelp , zeehoorn.
-£oneeiv'ed , pp. van Conceive, v. t., v. i.
-Con-ci,if'crous, a., schelpels voortbrengend.
-£onceiv'er, s., opvatten.
f'on-cl► 'itc, s., versteende schelp.
£onceiv'ing , ppr. van Conceive , v. t., v. i.
-£ on cholog'i egel , a., tot (le schelpkunde behoorencle.
£onceiv'ing, s., opvatting , begrip.
-toon-eliol'ogist, s., sclielpkenner.
- Concel'ebrate T , v. t., te zaám vieren.
-won el,ol 'ogy , s., selielpkunde.
-Eoncent', s., harmonie, overeenstemming.
-E on ehonn'eter, s., schelpsneter.
Concent'ed , pp., a., overeenstemmend.
-Concen'ter , concen'tre , vv. i., tot één punt komende; -€onehylia'ceous, a., tot de schelpen 1lehoorend, naar
- , C. t,., naar een algemeen punt brengen.
schelpen gelijkende.
-Concen'tered , -eoncen'trecl , pp. van Concealer , Con- 'won-ehyliol'ogist, s., zie Conchologist.
-Con el► yliol'ogy, s., zie Con.chology.
centre, v. t., V. i.
Concen'tering, •concen'tring, ppr. van Concenter, Con- - Conclayllom'etry, s. , scllelpmeetkunde .
centre.
Con{•hyl'ious, a., schelpaelstig.
oncil'i able t, s., kleine vergadering, BA.
Concent'fu1, a., harmoniesch , overeenstemmend.
£oncen'trate, v. t., in één punt zalmtrekken , zamenvat- Coiteli'iar, a., tot een vergadering l.selloorende, (zeer w. g.).
-€ O ieil'iate, v. t., verzoeners , bevredigen, bezorgen, verten , zamendringen.
serves , winnen.
, Concen'trated, pp. van Concentrate, v. t.
-C ongci i'iated , pp. van Conciliate, v. t.
-Eoneen'trating, ppr. van Concentrate, v. t.
-Concen'tration, s., zamentrekking, vereeniging in één punt. j f onctt 'lating , ppr. gran Conciliate, v. t.
('oraciiia'tion, s., verzoening, bevrediging, bezorging, ver£oncen'trativeness, s., zaamgetrokkenheid.
-

-£oneen'tri o , a., 'tzelfde middelpmilit hebbende.
-C.oncen'trirally, adv., 'tzelfde middelpunt Hebbende.
-Concentric'ity, s., evennliddelpuntiglieid, koncentriciteit.

'Convent' -nal , a., harmoniesch , overeenstemmend.
foncel)'tacle, s, ontvanger, behouder.
-Concep'tible +, a., verstaanbaar, lievatlijk, l;egrijplijk.
, Concei)'tion , s., ontvangenis, begrip, voorstelling, opvatting , meening, gedachte, inval, verstand, denkbeeld,

nervy.

fvc,)teil'iator, s., verzoener, 1)evredlger.
-Csittvil'iatory, a., verzoenend, bevredigend.
€e-nc;n'flate i', v. t., gepist maken.

-Ctsncèn'nity , s., netheid, aardigheid, aangenaamheid,
eselu;,.tlieid , eepastheid.

-Coneb,'notis, ce., bekoorlijk, net, aangenaam, behoorlijk.
- Con'cionator i • s., prediker, kas selredenaar.
.c l,n'e.ionatory , cr., tot 't prediken hehoorelide.
a., beknopt, hort , lhoii(lig, bevatlijk.

beeld, zienswijs.
-t'oncep'tious •^ , a., v•riichtbaar, outv'alighaar, s,r.
CC llá`is(-'J , 1/lie., Ze i'o1/cisc, Cl.
-£oncep'tive , cc., ontvanglaar.
d'o oei e'nes, s., l.ortleid, l;eklnoptheitl, liondiglieiil..
-Concern', v. t., betreffen, aangaan , roeren, treiters, aan
bekommerd maken ; - j , verstoren ; benloeij en ; --doen, 4 n ,ci 'ion , S., J afsi ijdiiig; hesl ► oeijisig, verkorting.
o^le's self, , zich hekonuneren , zich aantrekken , zich ver -0'
tit.n, s., opri1ij1ng, opwinding.
-ontruse. -+©n cite' , C. t., opr^Eijen, aanporren., opflitsen.
Foneem', s , aangelegenheid , zaak , gecvigt , lo 1a g , be-

zigl eid, zorg, onrust, ;„andoehin , smart, toegenegenheid.
-Concern'ed , pp. van Concert , V. t.; be -, betrokken zus,
in , belang hebben bij.
-(;cutieern'ect , a., betrokken , gewik.keld , helalln;ilel)besld

bezorgd, bekommerd, onrustig.
•C oncern'edly, ade., niet helasierstelii5i
- Concern'ing , pie. v'aii Conce t' , v. t.
c'oncern'ing 1 , s., zaal,. he ihyiel , i .

f )flceA'n'ing ,

over , Nopens.

pr P ,

t.i't;1gone] 1', ,

ïS.iíelPi c . he)

Brie

-Cr ncit't:(i , pp. van C`c^acite, v. t.
- £(ttscit'ing,

pp.

van

)icit'izen, s.,

Cornie, e. t.

aiede {)urger.

! -t'(nm-laaina'tion, s.,

gejuich.

é' O

'1aVe , s., verg^idensig van kardinalen lij de verkievan een paus ; gelceinikamer; vergadering ; vergaderi, ha is der kardinalen lij de v erkieziiig 'ass een paus.
t (ilSelude', v. t., a'. i., hevatten, behelzen, besluiten, eis ii en , sluiten ; <i! idea , opmakers , herij zen , beslissen , yes i
1 te }1; een liespils, opn^^ ken, eindigen , sinless.
-r oneltad'((l, p1'.

valt ('r.,etvrle. V. l., v. i.

178

CON.

-€on el ud'ency , S., gevolgtrekking , gevolg.
-Coi,Qlud'ent, a., beslissend, besluitend.
£onelud'er, s., beslisser , besluiter.
£onelud'ing, ppr. van Conclude, v. t., v. i.;

- line, val-

reep van den stormladder.
-Con-elud'ing, a., eindigend, sluitend.
£onelud'ingly , adv., bijgevolg, gevolgelijk.
on cl u'sible , a., te besluiten , af te leiden.
-Con-elu'-5ion, s., einde, slot, besluit, gevolgtrekking;

- , proef, beproeving ; --, stilte , n. g.

£onclu'-sional ±, a., zie Concluding.
£onelu'sive, a., beslissend.
£onelu'sively, adv., heslissenderwijs.
on el u'sI veness , s., beslissende eigenschap.
-€onelu'sory, a., zie Conclusive, a.
£oneoag'-alate, V. t., V. i., , zamenstollen, met elkander

stollen, met elkander klonteren.
-fioncoag'ulated , pp. van Concoagulate , v: t.
£oncoag'-plating, ppr. van Concoagulate, V. t.
£on-coagula'tion, s., zamenstolling.
£onleoct, V. t., verduwen, verteren, verkoken, koken;

- t, rijk maken ; - § , ontwerpen.
pp., a., zie Concoct, v t., v. i.

£on eo •et'ed ,

-€on eo-et'ing , ppr., zie Concoct , v. t., v i.
£on eo -e'ti on , s., verduwing , koking, vertering

£onerete'ness, s., verdikking, vereeniging tot één massa.
£oneret'ing , ppr. van Concrete, v. i., v. t.
on erc'tion , s., zamenvoeging , zamenpakking.
-Eonere'tional , a., tot zamenvoeging behoorende.
£oncre'tionary, adv., zie Concretional.
£on ere'tive , a., verdikkend.
£on ere'ture t, s., verdikte massa.
-C on crew' t, V. i., te zalm groei] en , sp.
£onerilnina'tion , s., gezamenlijke beschuldiging.
-toneu'bínage, s., onwettige zamenwoning, boetering.
ioneu'binai , a., tot boelering behonrende.
Coneu'I inary 1 , a., boelering betreffende.
£on'-cabine, s., boeleerster, ligte kooi, bijzit, hoer.
-Eoneul'cate , V. t., vertrappen.
£ on eiil'-Bated , pp. van Conculcate, v. t.
£oneul'-eating, ppr. van Conculcate, v. t.
£E+ neut'-cation , s., vertrapping.
-€oneu'piscence, s., begeerte des vleesches, wellust,

vleeschlijke lust, begeerlijkheid.
£oncu'piseent , a., begeerig , wellustig, vleeschlijk.
£oneupiscen'tial i-, a., wellustigheid betreffende.
£on-cu'piseihIe , a., begeerlijk , wellustig, vleesehlijk.
-Eon-cur', V. i., zamentreffen, overeenstemmen, zamenloo-

pen . medewerken , eens zijn , zich vereenieen.

, rijping.

•Eon co et'ive , a., verterend , verduwend , rijpend.
£on eol'or -f , a., van een kleur.
£on-eom'itance, -eoueoln'itancy, s., gemeenschap, ver

£on eur'rence , s., gelijke aanspraak, mededinging , over-

eenstemming, vereeniging, medewerking, hulp, zamenloop.

Coneur'rency, s., zie Concurrence.
£oii-eur'rent, a., overeenstemmend, medewerkend.
£oneur'rent, s., mededinger.
-F.oncur'rently , ads., zie Concurrent.
£oneur'ring, ppr., a., zie Concur, v. i.
- Eoncussa'tion, s., zie Concussion, s.
-€oncus'sed , a., geschokt.
-Eoncus'sive, a., trillend, schuddend, JOHN.
£ond , v. t., een schip sturen , z.; -, geleiden , cie.
ondeinn , v. t., veroordeelen , verwijzen , verdoemen , af.
-

-gezlschapin.
-€on-eom'itant, a., vergezellend, medewerkend.
Concomitantly , adv., zie Concomitant.
-ion-eom'itate , V. t., vergezellen , begeleiden.
£on-cord, s., eendragt, overeenstemming, harmonie, over-

eenkomst, vrede , verdrag , verbond.
£on Bord 1 , V. i., overeenstemmen , eens zijn.
£on-eord'able , a., harmoniesch, overeenstemmend.
£oneord'ably, adv., zie Concordable.
-€oneord'ance, s., overeenkomst, overeenstemming, bij

keuren, laken, verbeurd verklaren, beboeten.
-belrgist.

-Eoncord'aney , s., overeenkomst.
-Eou eord'ant , a., overeenstemmend, aangenaam, eendrag-

tig, eenstemmig, harmoniesch.
-flop-eord'at , 8., konkordaat, verdrag met den paus.
£on-eord'ist, s., maker van een bijbelregister.
£oneor'poral t, a., van 't zelfde ligchaam.
£oncor'porate , V. t. , tot één ligchaam vereenigen , inlijven ; -, V. i., tot één ligchaam worden.
£on cor'porated , pp. van Concorporate , V. t., v. i.
-€oneor'porating, pp. van Concorporate, V. t., v. i.
-€oncorpora'tion , s., inlijving , vereeniging tot één lig
-cham.
£on'-course, s., zamenloop, vereenigingspunt, medewerking , zamenkomst , mededinging , hoop , gedrang.
-€on-create', V. t., tegelijkertijd scheppen.
£onereat'ed, pp., a., zie Co;zcreate.
£on ered'lt 1 , v. t., zie Intrest.
-fonerema'tion , s., te zalm verbranding, verbranding.
-Eon'-crement , s., aaneengegroeide massa.
-Eoneres'cence, s., zamengroeijing.
£oneres'cible, a., zamengroeijend.
£on'-rote, a., vast, ligcliaamlijk, vereenigd.
Con'erete, s., massa, ligchaam.
-Concrete', v. i., V. t., zamenvoegen , zamenbakkcn , aaneen
-groeijn.
£on eret'cd , pp., a. van Concrete , v. i., v. t.
£on erete'Iy , adv., zie Concrete , a.

£ondem'nable, a., verwerpelijk, schuldig, laakbaar.
£ondemna'tion, s., veroordeeling, vonnisvelling, verwer-

ping, af keuring.
ondein'natory , a., veroordeelend , af keurend.
£ondem'ned , pp., a., zie Condemn , v. t.
ondem'ner , s., veroordeeler , berispen.
£ondem'ning , ppr. van Condemn , v. t.
£ondens'able, a., verdikbaar.
£ondens'ate , V. t., V. i., verdikken ; dik worden , digt

worden , verdikken.
£ondens'ate , a., dik gemaakt, dik , verdikt.
£ondens'ated , pp. van Condensate, v. i.
£ondens'ating , ppr. van Condensate , v. i.
£ondensa'tion , s., verdikking.
-Condens'ati`e, a., verdikkend.
-Eondense', V. t., verdiklcen , zaampakken , zaanztrekken.
£ondense', a., verdikt, zamgepakt, zaánigetrokken.
£ondens'ed , pp., a., zie Condense , v. t.
- Condenser, s., werktiiig om te verdikken.
£ondens'ing, ppr. van Condense, v. t.; - engine, werk

te verdikken.

-tuigon

-Eondens'ity , s., digtheid.
Conti'er, s., loods; iemand, die aan wal de haringvisschers
seint waarheen de haring zwemt.
£ondescense' -{-, s., vernedering.
£ondescend', v. i., zich verwaardigen , zich laten welge-

vallen , toegeven , zich vernederen ; -, overeenkomen , overeenstemmen , (p.).
£ondescend'enci, s., verwaaediging, toegeving, vernedering.
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,Condescend'ing , ppr. van Condesceurl , v, i.
-€oudescend'ingly, allv., verneder enderwijs, toebevendciwijs.
-£ondescen'sion , s., zie Cort(tesce)?(lc ee , s.

Condescen'sive , a., verwaardigend , toegevend ,

verve-

derend.
-Condescent' -1, zie Comiles'ecitst0i1, Til.
-C onder , s., hoek , (p.).
-won'die, scho., zie Cintdie.
£ondign', a., verdiend , evenredig, waardig.
£ondig'nity, s., verdienste, looft.
-£ondtign'ly, adv., naarerdiellste.
- £ondign'ness , s., verdienste, evenredial ► eni.
-fton'dicnent , s., saus , Dekel , kouserf, toeihel•eitliing.
f'ondisci'ple, s., nledescliolier, wlloolm^Lkker.
Londite'
, V. t., inmaken, pekelen , i71leggerl, zulten.
£ondite'inent, s., ingemaakt goed, slik^lrtsenij, toebereiding- , (zeer w. b.).
+onciit'iug j, ]ppr. can Condit; =1_, 2'. f.
-(;o ncli'tion , s., toestand, gestelctlieid,eigenschap , voor-

waardle, voorbehoud, rang, stand, verdrag , onlstanaighcgill,
bepaling , schikking.

1
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-£ondu et'or , s., geleider, leidsman , aanvoerder ,
bestuurder , opzigter , bliksemafleider.
-Condu ct'ory , a., in 't geleiden gebruikt.

hoofd ,

geleidsier , leidsvrouw , aanvoerster ,

-Condu et'ress , s.,

bestuurderes ,opziteles.
Conduit, s., waterhuis, waterloop, riool , waterleiding,
pijp , kraan.
(:ondea'plicate, ca., verdubbeld, dubbel geslagen.
£ondtI'pli ate, v. I. verdul)belen, dubbel. slaan.
€'€olsdil'plicated, u., verdubbeld, luithel geslagen.
Condesicliea'tiazn, c. veltllhheling.
(:()fl '(ij
, s., knook , kluok, l,ueukel , gewricht; receire -ii! kejq t , 't volle lwr:wiicer oVV(r Cc huishouding krijgen.
Cone , •., pij laphel,keel.
Cone-Shaped , r., 1e<,elvorrniit;.
t n'ncprite, eo'nepail, s., stinkwezel (111 eei , ico).
-C o'RDCy , zie C . ij.
t;caniieb'uIatc j , v. f., kouten, praten , keuvelen.
, s., gekout, gekeuvel, genieenzaans onderllot 11.
t'canci,'snlalory

a., keu\eleud.

fLondi 'Hon , V. i.., V. t., voorwaarden nntl ell , bepalen, ver - ofa,nil'iar -• a., zeergeinzesizaam.
bindtenissen aal1gaa11, bel 111 ell.
Ce.1ii'ser9•ca'tion , s., huw'eli;ks viziiiig door 't etenvan
-€oueii'tiouat , n., voors aardelijk.
1)100(1 met elkander.
-Confs git', v. t., zie Co"f t.
-Coudi'tional , s., beperking, 1 .
-Condi'tional'ity, s.,
t', ii'feet, s., banket, suikergebak.
voorwaarzlelijklieit.
-Condi'tionally, ede., voorwaardelijk.
{ - osn'iset), a., zie Cnrriaterfeitcrí'..
- Coudi'tionary 1 , a.,
voorwaardelijk.
^uiiret'ed , a., zie Coraje( . t, z. t.
f%ondi'tionate s, a., voorwaardelijk , bepanlil.
Eoii 'eet'inm-, ppr., zie Coejzcl , v. t.
-CondI'tionate -'i , V. t., regelen, onder zekere voorwaarden -Co.ccec^'tion, s., suikerwerk, toebereiding van geneesmid stellen.
dclel , konlituren, mengsel.
^tg=etioner
-Condi'tioned , pp. vats CoiidiI is, v. i., i'. 1.
s., suikerbakker , banketbakker.
-Eoncii'tioning, l)J)r. V- an ("oiulitiona,V. i., V. t.
j f.>oHIC t'tionery, s., sz ikerbakkerswerkplaats, suikerbak - FoHicií'tionly, adv.,
I kerswvwi ukel , koil iturell.
op zekere voorwaarden.
-can ic e'tor , s., soort v^111 boselitvacllter (bij de Romeinen).
ton'ditory , s., bewiarpl;la.ts.

, ^^^,n z-et'erac , s., l;onegeiiootscllap, verbond; -, zanlelif,ondo'tatory, a., rouwbeklag betuigend.
spali1ii11<z' , r.
£ondole', P. i., V. t., 1►eklagen , betreuren , rouwbeklag be(;onfctt' rate, a, verbonden , vereenigd.
tuigen, kondoleren ; - j , tienren over.
- E,ondole'inent, s., droefheid, beklag, aetrenr.
f nndo'lence , s., rouwbeklag, nleclijden.

-Condoler, S., trooster , weelel,lger.
-Condol'ing, ppr. va.rl Cómlole, v. i., V. t.
c='ondol'ing, s., rouwhlagt.
Condonation :1_, s., 't vergeven, vergeving .
*,'on'dor, s., soort van gier.

Londuce'. V. i., v. t., bijdragen, medewerken tot; geleiden,

vergezellen, bijdragen, bevorderen.
-fonduce'nsent, s., leiding, medewerking , strekking.
-Condu'cent , a., strekkende , bijdrag ende , bevorderlijk ,
dienstig , l)ellulpzaam.
-Condu'cible, a., zie Coiaducent, a,.
- Condu'cibleness , S., dienstigheid, nuttigheid.
LOndlI'cibly, adv., bevorderlijk.
-fonduc'ing, ppr. van Coiutuce, ?'.1.
4iondli'elve, a., zie Co,iillucent.

-Cocifcd'erate, S.,bondgenoot, rue.
f nnPeal'erate , v. t., i'. i., ziele verbinden,

verflinden , boud -

g;es,00tseliap sluiten.

p])., c!., zie Confederate, v. t., v. i.
-Conled'erating, ppr. valt Confederate, v. t., e'. i
1 Confederation , s., bontgenootschap , verbond ; —, zanletl-

1 {'o20gedi'crated,

Spanning.

con'teit , v. t., selao., zie (''ogfcr, v. t., V. i.
Con 'reised, pp., scho., verwerd, beschaamd.
Longer', v. i., v. l., scheuken, verleenen, overdragen, ver getijkeli ; - wi t/i one • niet iemand spreken, beraadslagen;
- , ie zaden bi eiirrcu.

gesprek , onderhandeling, beraadslaging,

Con 'fert-nce, s.,

bijeenkomst.
f,ondcr'e(i, 1)p. van Confer, v. 2., s'. t.
- Co»nfer'rer, s., heraadsla,ger, ollderllandelaar.
-Coo,`er'ring , pp .•, zie C itfec, v. 't., v. t.

Coiifn 'ring, s., vergelijking, onderzoek.
; a it ss v. t., v. i., In lijtlen , bekennen , biechten , te
't le ile i; leiding, geleide, bedek 1 i ,
gedram, houding, bestitui , opzigt, gedrag, handelwijs ; -, 1,1echt afnemen; biecht afleggen.
-t'onfa•ss'ant, s., biechter.
geregelde levenswijs, S.
onfcss'ar y -{-,
biechten.
-ion'duet, v. f., geleieten, aanvoeren, besturen, l.esticrell, ;
Confessed , pp. r<ln Confess , v. t., li. i.
regelen ; begeleiden, aanvoeren , bev eleii.
t'ontess'cd, a., blijkbaar, onwederle baar.
f;onciuet'ed,
van
[ c aafess'edly, ode., zie Colifes.snl.
- t-+oncluetibii'ity, s., leidbaar hei d.
i'azn ess'ing, ppr. wail Confess, V. t., r. i.
, Conduet'ing, ppr., a., zie Coiadoacl , i'. t.
- Condo c'tion
t' onis*4'sion , s., belijdenis , bekentenis , bieellt.
s., opvoeding ;geleiding .
4'ontcs'sion i, z., hieclats+ocl.
-Conelixet'ine, a., lbestlurer.il ;leielelicl, bestierewi

-

£ondu 'CIlk'eness, S., Zle Coiiiiucibleíiess .

ionduet, s.

_?l). Cwé(l,'ct, r. t.

s.,
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Confes'stonary , s., biechtstoel.
+onfes'sionary, a., tot den biecht behoorende.
-€onfes'sionist, s., biechter.
- €onfess'or, s., biechtvader.
€onfest', pp., a., zie Confess, v. t., v. i.., (Jonfessed, a.
+3onfest'ly, adv., zie Confessed, a.
, Confi'cient t , a., werkzaam , veroorzakend.
-€on'fidant, s., vertrouweling.
f on'ficlan(e , S., vertrouweling.
Confide', v. t., v. i., vertrouwen op, zich verlaten op, steunen.
'Con'fidence, S., vertrouwen, vrijpostigheid , vrijmoedig

stoutmoedigheid , moed.

-heid,

Eon'fident , a., vertrouwen , zeker , overtuigd , vrijmoedig.
£on'fident, s., vertrouweling, boezemvriend.
#)onfiden'tiai , a., vertrouwenswaard, vertrouwelijk, vrij

overtuigd.

-moedig,

-£onfiden'tially , adv., zie Confidential.
-Eon'ficiently, adv., vertrouwelijk, vertrouwend, zeker,

overtuigd, vrijmoedig.
- Con'fidentness , s., vertrouwen , vertrouwelijkheid , zelf
-vertouwn.
£onfid'er , s., vertrouwer.
£onfid'ing , ppr., a. van Confide.
fonfig'-tirate , V. t., vormen , een gedaante geven.
-Configura'tion , s., gedaante , beeld, aspekten.
-Config'inre, vormen , gedaante geven.
€onfig'-erred , 1)p. van Configure , v. t.
- £onfig'uring , ppr. van Configure, v. t.
+iollfin'able, a., begrensbaar.
on' fine , s., grens , zoom , rand , kant ; be on the confines of death , aan den rand van 't graf zijn.
-£on'fine , a., aangrenzend.
, Con'fine, v. t., v. i., bepalen, paal en perk stellen, be-

£on'fiture, s., lekkernij, suikergoed, ingemaakte vruchten.
Lonfix', V. t., bevestigen, vasthechten, inzetten, inslaan, so.
-Confix'ed , pp. van Confix , v. t.
£onfix'ing, ppr. van Confer, v. t.
£ onfix'ssre , s., 't bevestigen , bevestiging.
-Eonfa'grant, a., rondom brandend, in de vlam.
€onflagra'tion, s., algemeene brand, brand.
-+onfla'grative , a., brand veroorzakende.
£oníta'tion , s., metaalsmelting, zamenblazing.
-Conttex'isre t, s., buiging.
-ton'fli-st , s., botsing , strijd, worsteling , smart , gevecht.
-Eonfli-et', V. i., strijden, worstelen, weêrstand bieden.
foniii-et'ing, ppr. van Conflict, v. i.
-Confli-et'ing , a., tegenstrijdig.
£onfii-et'ive, a., tot strijd leidende.
-)on'fl uence , s., zamenvlieting , zamenvloeijing , zamen-

loop , toeloop , menigte.
-Con'fluent, a., zamenvloeijend, in elkander loopend.
, Con'fux, s., zie Confluence, s.
-Coniluxtbii'ity , s., neiging tot zamenvloeijing.
-Conform', a., gelijkvormig , overeenkomstig, gelijkend.
-Conform', v. t., V. i., gelijkvormig maken, schikken, inrigten ; zich schikken , zich rigten.
£onforin'abie, a., overeenkomstig; aangenaam, geschikt;

onderwerpend , vreedzaam.
£onforzn'abiy , adv., zie Conformable , a.
Lonforina'tien , s., gelijkvormigheid, inrigting, vorming,

bouw , gedaante , maaksel.
£onform'eci , p p. van C072f0im, V. t., V. i.
L onform'er, s., zie Conformist.
tonform'ing , ppr. van Conform , v. t., v. i.
, Conform'ist, s., iemand, die de leer der engelsche kerk

is toegedaan.
grenzen, beperken, opsluiten, inhouden, verpligten, nood- C onformity , s., gelijkvormigheid.
zaken, aangrenzen, aanpalen, grenzen.
-Conforta'tion t, s., versterking door voedsel.
-Confound', V. t., verwarren, ondereenmengen, beschaamt
Lonfined', pp., a. van Confine, V. t., v. i.
- €onfine'less , s., grenzeloos , onbegrensd , eindeloos.
maken , verlegen naken , vermengen , verwisselen, bescha- £onfine'inent, s., opsluiting, gevangenschap, onderwermen, doen verstommen, verijdelen; —, verlegen zijn, rz.;
ping , slavernij , bevalling.
--, verwoesten , vernielen , ze.
-Confin'er , s., nabuur , grenshewoner.
Confounded , p]2. can Confoslnd.
- Confining , ppr., zie Confine , v. t., V. i.
£onfound'edly ) , ode., beschaamd , afschuwlijk, verdui, Confin'ity, s., nabuurschap, nabijheid.
veld , verbazend, schanidelijk.
Confirm, V. t., bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, ver- -£onfound'edness, s., verlegenheid, M.
- Eonfoaund'er, s., wargeest, verstoorder, onruststoker,
sterken ; 't vormsel toedienen , vormen , inzegenen.
-Eonfirm'abie , a., bevestigbaar , bewijsbaar.
uitroeijer , verdelger.
-fonfirina'tion , s., bevestiging, bekrachtiging, verzekering, Eonfrater'nity , s., broederschap.
bewijs , getuigenis ; vormsel.
ionfri.ea'tioll, s., wrijving, zamenwrijving, BA.
£onfirm'ative , a., bevestigend, bekrachtigend.
onfri'er , s., medebroeder (van dezelfde orde).
- +onfirm'atively, ode., zie Confirmative, a.
Lonfront', V. t., tegen elkander over stellen , met elkan-Confirm'ator , s., bevestiger, getuige.
der vergelijken , getuigen voor , tegen een misdadiger hooren.
- Confirin'atory , zie Confirmative , a.
-€onfronta'tion, s., vergelijking tegen elkander, verhoo,Confirm'ed , pp., a., zie Confirm, v. t.
ring van getuigen.
-Confirm'edness , s., zekerheid , vastheid,
-Eonfront'ed , pp. van Confront , v. t.
, Confront'ing, ppr. van Cossfront, v. t.
•Lonfirmee', s., vertrouweling.
Confirm'er , s., bevestiger , getuige.
-3onfront'inent, s., vergelijking.
5ionfirrn'in
ppr. van Confirm, v. t.
£onfu-s-e', V. t., verwarren, in wanorde brengen, ondereen
-Confirm'ingly, adv., zie Confirmable, a.
mengen , verlegen maken, beschamen.
, Confis'-sable, a., verbeurd verklaarbaar.
Confuse', a., gemengd, verward, verlegen, ontroerd.
£onfis'-gate, -con'i'is Bate , v. t., verbeurd verklaren.
Confused, pp., a., zie Confuse, v. t.
, Confis'-Fated , -eon'fis-Fated , pp., a., verbeurd verklaard.
- Confu-s-'edly, ode., verward, verlegen, ontroerd.
€onfis'-eating , -con'fis-cating , ppr., zie Confiscate , v. t. -Confus'edness, s., verwardheid, onduidelijkheid.
£ont,sea'tion, s., verbeurdverklaring.
£onfuse'ly, adv., duister.
-Eion'fis cator , s., verbeurd verklaarder.
-Eonfu*'ing, ppr. van Confuse, V. t.
-confis'-catory, a., verbeurd verklarend.
-Conlin'-lion, s., wanorde, verwarring, verbaasdheid, ver
Con'fit , s., zie Confect , s.
schaamte, verwisseling, vermenging, bescha--legnhid,
on't'ttent =
S., biechter.
sning, vernietiging, verwoesting, verderf.
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£onfu 'table , a., wederlegbaar.
+óonfu'tant, ,s., wederlegger , M.
£onfuta'tion, s., wederlegging, overtuiging.
Eonfute', v. t., wederlegger, overtuigen, omverwerpen.
-€onfut'ed, pp,, zie Confute, v. t.
£onfut'er, s., wederlegger , overtuiger , omverwerper.
£onfut'ing, ppr. van Corij' te, V. t.
£onfute'inent , s., zie Confutation , lv.
£on'ge, s., verlof, buiging; - d'étire, 's konings verlof
om een bisschop te kiezen.
£on'ge, V. i., afscheid nemen; -, buigen, (p.).
£on'ge, s., plaats, waar een zuil uit den basis konit.
£ongeal', v. t., V. i., doen stollen, doen bevriezen; hevriezen , stijf worden , stollen.
-tlongeal'able, a., bevriesbaar, stolbaar.
, €ongeal'eti , pp. van Congeal, v. t, v. i.
ongeal'etlness , s., bevriesbaarheid , stolbaarheid.
£ongeai'ing, ppr. van Congeal, v. t., v. i.
£ongeal'ment, s., stolsel.
£ongela'tion, s., bevriezing, stolling.
£ongemina'tion t, s., verdubbeling, herhaling.
£on'gener , s., gelijkslachtigheid.
£on'gener , -oorte en'erous , a., gelijkslachtig, vats gelijken aard.
£ongen'eracy, s., gelijkslachtigheid.
£ongener'ie, a., gelijkslachtig, van gelijken aard.
£ongen'erousness, s., gelijkslachtigheid.
£onge'nial , a., gelijksoortig , van gelijken aard , verwant.
£ongenial'ity, -eonge'nialness, s., gelijksoortigheid, ver -

£onglu'tinating, ppr. van Conglutinate, V. t.
-Eons 1utina'tlon , s., zamerilijming, vereeniging.
£onglu'tinative, a., zamenlijmend, veieenigend, zamen-

wantschap.
£onge'nialize, V. t., gelijkslachtig, gelijksoortig maken.
-Eonge'ntous t, a., van dezelfde soort.
£ongen'ite, -eongen'ital , a., niedegeboren, aangeboren,

gelijk geteeld, gelijk voortgebragt.

£ongen'itor , s., zoogbroeder , tweelingbroeder.
Longer, -con'ger-eel , s., zeeaal ; -, maatschappij , ver

boekhandelaren.

-enigva

bindend, sluitend.
£onglu'tinator, s., heelmiddel.
- €ongrat'4ilant, a., gelukwenschend.
£ongrat'4xlate , V. t., V. i., geluk wenschen , begroeten;

zich mede verheugesz , in iemands geluk deelnemen.
£oograt' elated , pp. van Congratulate , v. t., v. i.
£ongrat'.latiug, ppr. van Congratulate, v. t., v. i.
Longrat-nla'tion, s., gelukwensching.
-Congrat'ulator, S., gelukwenscher.
£ongrat'ulatory, ca., gelukwenschend.
-E.ongree' , V. i., zie Agree, Sn.
ongreet' , V. t., elkander groeten, wederzijds groeten, sn.
£on'gregate, V. t., v. i., verzamelen, vergaderen, bijeen

-komen.
£on'gregate , a., vergaderd, gedrongen.
£on'gregatetl , pp. van Congregate, v. t., v. i.
£on'gregating, ppr. van Congregate , v. t., e. i.
£on'gregation, s., vergadering, kerkgemeente, verzameling.
£on'grega'tional, a., tot erne vergadering, kerkgemeente,

verzameling behoorende ; openbaar.
£on"grega'tionali-am, s., stelsel van kerkbestuur , dat

alle geestelijke magt opdraagt aan de broederschap van
elke gemeente als een onafhankelijk ligchaam.
*loll " grega'tionalist, s., iemand, the tot een kerkgenieente behoort.
£on'gress. s., kopgres, zanienkomst, vergadering, bijeen -

konmst , strijd , ontmoeting , gevecht.
£ongres'sion , s., zie Company.
-C ongres'sional , a., tot een kongres behoorende.
£oi.gres'sive, a., bijeenkomend, strijdend, handgemeen.
-€on'grev e ro-ek'et , s., congrevische vuurpijl.

Longree'

- , V. i.,

zie Agree, sn.

£on'gruence, -congru'e1scy, s., overeenstemming, ge-

pastheid, voeglijkheid.
-Eon'gruent, a., gepast, overeenstemmend, overeenkomend,
voegzaam , passend.
£ongru'ity, s., overeenstemming, gepastheid, voegzaamheid.
£on'gruinent 1 , s., geschiktheid.
-Con'gruous, a., overeenstemmend, gepast, voegzaam, geschikt , bestaanbaar niet.
Congruously, adv., zie Congruous, a.
£on'ie, -conical, a., kegelvormig, als een kegel; - section , kegelsnede (meetkunst).
£on'i-Pally, ode., zie Conical, a.; -, als een suikerbrood.
£on'i.ealness, s., kegelvormigheid.
£on'i -ce , s., kegelsnedenleer.
£o'nifer, s., plant, die kegelvormige vruchten voortbrengt.
£onif'erous , a., kegelvormige vruchten voortbrengende.
worden, als een kogel worden.
- Eonglob'etl, pp. van Coeglobe, v. t., v. i.
£o'niform , a., zie Conical, a.
£onglob'ing, ppr. van Congglobe, v. t., v. i.
£o'nish •cove) , s., scho., zie Gentleman.
£onglob'-ulate, V. i., zalmrollen (als een kogel).
+£oniros'ter* , s., mv., vogels met stevige, kegelvormige
£ongloIn'erate, a., opgerold (als een kluwen).
bekken.
£onglom'erate, V. t., opwinden, oprollen (als een kluwen). £oniros'tral, a., reet stevigen, kegelvormiger bek (van
£onglom'erated, pp., a., zie Conglomerate, v. t.
vogels).
Conglomerating, ppr., zie Conglomerate, v. t.
£oni*or', zie Cognisor.
£ongiornera'tion , s., zamenrollin , opeenrolling, op- £onls'tra , s., hak, parterre.
winding.
£onje-et' i, V. t., werpen.
£onglu'tinant, a., vereenigend, heelend, aaneenbrengend. £onjeet' t , V. t., vermoeden , gissen.
Eongiu'tinant, s., heelend geneesmiddel.
£onje-et'or, s., vermoeder, gisser, s.
Elongiu'tinate , V. t., zamenlijmen, zamenklev en , heelen ;
on j e-et' arable , a., vermoedelijk , gisbaar.
-, V. i., zie Coalesce , v. i.
-C'on,ie- ct'-ural, a., vermoedelijk.
£iollslu'tlna1etl, pp. van Coligh(tínate, t. t.
f. ossjecturul'1(r T, s., vermoedelijkheid.

Eonge'rie-s~, s., opeenstapeling, zamenhooping, mengsel.
(longest', v. t., ophoopen, opeenstapelen, verzamelen.
£ongest'ible, a., ophoopbaar , verzamelbaar.
-Eonges'tion, s., ophooping (van stof) ; kongestie,
£ongest'ive, a., ophooping aanduidende.
£on'giary, s., gift, geschenk.
£ongla'ciate, v. i., bevriezen, in ijs veranderen.
£onglacia'tion, s., bevriezing, ijswording.
£ongio'bate, a., bolrond, kogelvormig, zamgepakt.
£onglo'bate, v. t., zaánilpaakken, tot een rol maken.
£onglo'bated , pp. van Coizylobate, v. t.
£onglo'bately, ede., als een bal.
£ongtoba'tion, s., bolrondmaking, zamenrolling, bal.
- €onglobe', v. t., zie Conylobate, v. t.; -, V. i., als een bal
,
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Conne-et'ing, ppr. van Connect, v. t., v. i.
£onner'tion , s., zaámvoeging, zalmhechting, bijeenvoe-

fonje-et'urally, adv., zie Conjectural, a.
£ onJ e-et'$re , s., gissing , raming , vermoeden ; -, denk

ging , verbinding , zamenhang ; -, godsdienstsekte , vereeniging ; -, bloedverwantschap.

-beld,sx.
€onje-et'ure, V. t., gissen, vermoeden, ramen.
£onjeet'-ured, pp. van Conjecture, V. t.
£onjeet'urer , s., gasser, vermoeder.
-FFonjeet'-wring, ppr. van Conjecture, v. t.
£onjob'ble) , v. t., regelen , afspreken, bepraten.
£onjoin, V. t., V. i., vereenigen, zamenvoegen, zich ver

-Eonneet'ive, a., verbindend, zaámvoegend.
-Conne-et'ive , s., voegwoord.
£onne-et'ively, adv., gemeenschaplijk, te zabm, S.
£on'ner , s., lezer , ( p.).
£onnex t, v. t., zie Connect, HL.
£onnex'ion , s., zie Connexion.
£onnex'ive j, a., zie Connective.
£onni-eta'tion t , s., oogwenk.
£on'niears , s., mv., scho., nieren (van een dier).
£on'ning, s., geleerdheid, kennis.
£onniv'ance, s., oogwenk; -, oogluiking, toelating.
£Onnive', v, i., door de vingers zien, oogluikend toelaten.
£onniv'ency, s., zie Connivance.
£onniv'ent, a., de oogen sluitend, oogluikend; -, naauw

voegen; verband sluiten, sx.

-binde.,
i.; - rule of three,
drieën.
van
regel
zaa,mgestelde
£onjoin'ing, ppr., zie Conjoin, v. t., v. i.
£ois.Joint', a., vereenigd, verbonden, gezamenlijk, gemeenschappelijk , in vereeniging.
£onjoint'ly, adv., zie Conjoint, a.
-Eoiijoint'ness, s., verbonden toestand.
£on'J ugal , a , echtelijk, huwbaar.
£on'3ugally, ede., zie Conjugal, a.
£on'3 ugate , V. t., zamenvoegen, koppelen , vereenigen ; in
den echt verbinden; vervoegen.
f3on'jugated, pp. van Conjugate, V. t.
£on'jugating, ppr. van Conjugate, V. t.
£onjuga'tion 1, s., paar; -, vereeniging, vergadering;
verbinding; vervoeging.
-Conjnnet', a., zie Conjoint, sip.
£onjun-e'tion, s., vereeniging, zamenvoeging, verbinding;
veegw oord ; koppeling; -, ontmoeting van twee planeten
(sterrekunde).
-Eon.Junc'tive, a., naauw vereenigd, s-.; -, aanvoegend;
- snood, aanvoegende wijs.
£onj un-e'tively, adv., zie Conjunctive, a.
£Oniun-e'tiveness, S., bijvoeglijkheid.
£ouju,.et'ly, adv., verbindend, verbonden, te zabm.
£onjunQt'nre, s., verbinding, overeenstemming; gelegenheid, tijdsgewricht, tijdstip, toestand, zamenloop.
£onjura'tion, s., bezwering; oproeping; zamenzwering.
-€ onj u re', -eon'j u re , V. t., v. i., bezweren, oproepen, betooveren , zamenzweren ; -, onder Bede verbinden (zeer ) ,
m.; - down , verbannen, uitwerpen , bezweren ; - up , oproepen; -, goochelen, duivelskunsten bedrijven; bidden,
smeken.
f dnJ ar'ed , pp. van Conjure , V. t., V. i.
£onture' ment, s., bezwering, uitbanning, scherp bevel, iii.
£ou'Jurer, s., bezweerder, toovenaar, waarzegger, sterrewigchelaar, heksemeester., goochelaar.
-Eonjur'iiig, ppr. van Conjure, v. t.; - book, tooverboek.
-€ onk , d. t., s., spion , verklapper , voerklikker.
-€onic'ers, s., mv., slakkehuisjes.
on'na , scho., kan niet.
£ounas'cence , s., zamengroeijing , gezamenlijke geboorte.
£on'nate, a., zaámgeboren, medegeboren, zie Congenite.
-Eonna'tlon • s., natuurlijke vereeniging ; natuurlijke band.
•Eonitat'ural, a., aangeboren, natuurlijk, verwant, van
gelijke natuur.
£onoiatural'ity, s., gelijke geaardheid, verwantschap.
£onnat'-uralize, v. t., door de natuur verbinden, se.
-tfonnat'-uralized, pp., door de natuur verbonden, ME.
£onnat'ralizing, ppr., zie Connaturalize, v. t.
€onnat':urauy , adv., zie Connatural , a, riE.; aorspronklijk , van nature.
-F onnat'uralness , s., natuurlijke band, verwantschap.
Connect', V. t., V. i., zaámvlechten, aaneen hechten, bij
voegen, verbinden, verbonden zijn , zalmhangen.
-en
-Conneet'ed, pp., a., zie Connect, v. t., V. i,
£enneet'ediy, adv., door verbinding,
£oii.ioin'ed, pp., a., zie Conjoin, v. t., v.

vereend (botanie).
f)onniv'er, s., iemand, die iets oogluikend toelaat.
£onntv'Ing , ppr. van Connive , v. t.
-Eonnoisseur', s., kenner, beoordeelaar.
£on'notate, V. t., mede aanduiden, mede beteekenen, mede

behelzen , in zich sluiten (zeer ).

Connotate,

-Eon'notated , pp. van
v. t.
on'notating , ppr. van Connotate , v. t.
£onnota'tion , s., medebeteekenis, insluiting.
Lennote'
v. t., zie Connotate , v. t.
-Eonnot'ed, pp. van Connote, v. t.
-€onnu'bial , a., zie Conjugal, a.
£onnusnera'tion, s., te zamen rekening.
-Eon'nusance, s., kennis, zie Cognizance.
-Eon'nusant, a., wetend, kennend, ingelicht.
£onnusor', zie Cognizor.
£onnutri'tious, a., te zabni voedend.
-Eon'ny, a , dapper; schoon, (p.) ; - wobble, advokaatje,

:1:,

advokatenborreltje.
£o'noid , s., kegelvormige figuur.
£onoid'al , a., kegelachtig.
-€onoid'i-e, -eonoid'i-eal, a., kegelvormig, kegelachtig.
-t onominee', s., gelijknamige.
£onquad'rate, V. t., in een vierkant brengen.
£onquas'sate , v. t., schudden.
-Conquas'sated, pp. van Conquassate, v. t.
onquassa'tion t , s., schudding , botsing.
£onquas'sating, ppr., schuddend.
£on'quer, V. t., overwinnen, veroveren, te boven komen,

f

zegepralen , onderwerpen, overweldigen.
on'querable , a., overwinlijk , overwinbaar , veroverbaar.
£on'querableness, 8., overwinbaarheid.
£on'quere t, s., zie Conquest.
£on'quered , pp. van Conquer, v. t.
£on'queress, s., overwinnares, overweldigster.
-f on'quering, ppr. van Conquer, v. t.
-Eon'queringly , adv., bij overwinning , door overwinning.
-Conqueror, s., overwinnaar, overweldiger.
£on'quest , s., overwinning , verovering, onderwerping,

zegepraal.
£onsanguln'eous , a., verwant, verwantschapt.
£onsangulu'ity , s., verwantschap, bloedverwantschap.
£onsarcina'tion, s., zamenlapping , 't zamenlappen.
-€on'selence, s., geweten, gemoed, medeweten, gemoed-

lijkheid, eerlijkheid; -:, bewustzijn ; -, scho., zie Estif motion.
-Eon'science-proof, a., genist.
£ou'science-snmit'ten , a., door 't geweten gekweld.

f
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-Con'scienced , a., niet een geweten.
-£on'sciene less, a., gewetenloos.
Eon'scient t , a., bewust , BA.
£onscien'tious , a., gemoedelijk , billijk , naauwgezet ,

fonserv'ati-aug, s., verlangen om 't bestaande te behouden.
-£onserv'ative , a., zie C,onservant.
Conservator , s., bewaarder , instandhouder ; -, krankzinnigenbewaker (Connecticut).
-*onserv'atory , a., bewarend, behoudend.
££onserv'atory, s., bewaarplaats, bergplaats.
-Eonserve', V. t., bewaren, behouden, inmaken; vruchten
inmaken , konfijten.
C on'ser ve , s., konserf, ingemaakte vruchten.
-Eonserv'ed , pp. van Conserve , v. t.
-£onserv'er, s., bewaarder, vrachten-inmaken.

schroomvallig.

-Conscien'tiously, adv., zie Conscientious, a.
£onscien'tiousness, s., naauwgezetheid, gemoedlijkheid,

eerlijkheid.
-Eon'scionable, a., volgens geweten , redelijk , regtvaardig.
Eon'scionableness, s., billijkheid, naauwgezetheid.
€on'scionably, adv., zie Conseiouahle.
-£on'scious, a., bewust, innerlijk overtuigd, wetend.
- Eon'sciously, adv., zie Conscious, a.
Fon'seript, a., geschreven, ingeschreven.
-Con's-cript, s., rekruut, loteling.
£onserip'tlon, S., inschrijving, werving, ligting.
, Con'se-erate, V. t., heiligen, toewijden, inzegenen, wijden,
-

inwijden, heilig verklaren.
£on'geerate, a., ingezegend, ingewijd, geheiligd, gewijd.
-Eon'se rated , pp., a. s an Consecrate, r. t.
-Eon'seeratedness, s., heiliging, toewijding, inzegening.
£on'seerating ppr. van Consecrate, V. t.
£onsecra'tion , s., inwijding, inzegening, heiliging, wij
-

heiligverklaring.

-ding,

£on'seerator, s., inwijder, wijder, inzegenaar.
£on'sePratory, a., heilig makend.
-ionseeta'neous, a., natuurlijk volgend.
Con'seetary, a., volgend, afleidhaar, voortvloeijende.
-£on'sectary , s., gevolgtrekking , gevolg.
.onse_lsu'tion, s., gevolg, gevolgtrekking.
-tonseP'*itive, a., volgend, opeenvolgend, achtervolgend,

bij opvolging..
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Conserving, ppr. van Conserve, V. t.
-£onses'sion, s., zamenzitting, bijzitting.
£onses'sor, s., medezitter, bijzitter.
-Eonsid'er, V. t., V. i., beschouwen, bezien, bekijken; over-

leggen, bedenken, in overweging nemen; erkennen, beloonen, dankbaar zijn voor; achten, schatten; nadenken, besluiteloos zijn, zich bedenken; overwegen , aanmerken ;
overpeinzen , onderzoeken.
f onsid'erabie , a., aanzienlijk , aanmerklijk, merkwaar
-dig,
belangrijk , kostbaar.
£onsid'erabieness , s., grootheid, waardigheid, waarde,
helangrijkhe d , gewigt , aanzien.
£onsid'erably, ado., zie Considerable, a.
-£onsid'erance t , s , zie Consideration.
-€onsid'erate , a., voorzigtig, omzigtig, oplettend, bedachtzaam , matig.
£onsid'erately, adv., zie Considerate, a.
fEonsid'erateness , s.,

bedachtzaamheid , voorzigtigheid,

ornzigtigheid, overleg.
-Eonsiclera'tion, s., beschouwing, overweging, aanmer-

£onsee'utively, adv., zie Consecutive.
Fonsee'-utiveness, s., gevolgtrekkende toestand.
- Eonsens'inate t , V. t., zamenzaaijen.
f onsenes'cence , -eonsenes'cency , s., oudwording.
, Consen'sion , s., overeenkomst, instemming, overeen

-steming.
Consent', s., bewilliging, instemming, toestemming, over-

eenstemming , toelating.
Consent', V. i., toestemmen, inwilligen, van 't zelfde ge-

voelen zijn.

king, opzigt, aanzien, oorzaak, grond, beweeggrond, ach
hoogachting, belang, gewigt, vergelding, belooning,-ting,
vergoeding ; schadeloosstelling , r.
£onsid'erative , a., beschouwend.
-£onsid'erator i', s., overweger, beschouwer, denker.
-Eonsid'ered , pp., zie Consider, v. t., v. i.

-£onsid'ering, ppr., zie Consider, v. t., v. i.
-Eonsid'ering , s., beschouwing, overweging.
£onsid'ering, adv., ten aanzien van, wegens, overwe-

gende , betreklijk, aangezien , dewijl , uitlioofde, vermits ,
gemerkt.
onsid'eringly , adv., bedaard, overlegd.
£onsign , V. t., overdragen, overgeven, toevertrouwen ,
overmaken, overzenden, konsigneren; - to silence , 't zwijgen opleggen.
-ming, -F.onsign t, v. t., v. i.., aan gelijke voorwaarde onderwerpen,
eenstemmigheid.
-Eonsent'er , s., toestemmer, instemmer.
teekenen , overeenkomen , toestemmen , zich onderwerpen,
€onsen'tient, a., eensgezind, eensgevoeleiid, van een Bevoelen.
bewilligen,
- ton'sequence, s., gevolg , gevolgtrekking, aangelegenheid ,
£onsig'natary, S., gevolmagtigde.
gewigt, invloed, belang; in -, door middel van.
Consigasa'tion 7 , s., overgave, overmaking, overzending,
—Consequent, a., volgend.
nederlegging , konsignatie , gekonsigneerd goed , pand.
£on'sequent, S., zie C)nsecution..
f ousig'nature, s., volle onderteekening.
Consequential , a., volgend, natuurlijk , noodzaaklijk.
{;onsign'ed , pp. van Consign , v. t., v. i.
f;onequen'tialIy, adv., gevolgelijk, bijgevolg.
-F,onsign'ee, s., gekonsigneerde, zaakwaarnemer, agent.
- £onsequen'tialness, s., zamenhang.
-Eonsign'er, -consignor', s., konsigneerder.
£on'sequently, adv., bijgevolg, noodwendig.
-Fonsignliica'tion, s., niedebeteekenis.
- &on'sequentness +, s., volgbaarheid.
£onsignir'i-eative , a., medebeteekenend.
-Eonser'tion, s., zie Adoptation, vu.
f'onsign'ing, ppr. van Consign, v. t., r. i.
-t onserv'able, a., bewaarbaar.
€onsign'ment, s., zie Consignation.
-C, onserv'ancy , s., bewaring ; court of -, geregtshof tot -C onsizn'ilar , a., medelijdend (zeer ).
handhaving van de visscherij op den Theenis.
+yonsiniill'itude , s., zie Resenzihlance.
#)onserv'ant, a., bewarend, behoudend, behoedend.
Consitnil'ity t , s., zie Resemblance.
£onserva'tion , s., bewaring, Handhaving , instandhou- -Consist', V. i., bestaan, in wezen zijn; - of, bestaaai nit
ding , behoud..
-- i'r, , bestaan in ; - with , gepaard gaan met , r.

,Consentane'ity, s., wederzijdsche overeenstemming.
- £onsenta'neous, a., aangenaam, eenstemmig, overeenkomstig.
Consenta'neously, adv., zie Consentaneous, a.
-C, Onsenta'neousness, s., overeenkomstigheid, overeenstem
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fonilst'enee, ronsist'ency, s. ,

bestaan, wezen, zamen -

stelling, digtheid, •vastheid, zamenhang, bestanddeel, bestaanbaarheid, overeenkomst.
-Eonsist'ent, a., vast, digt, bestaand, verbonden, overeenstemmend ; bondig, gebonden , dik.

£oneper.tu'ity, s., zie Sight, n. g.
£onsper'sfon, s., zie Sprinkling, n. g.

£onspiru'ity , 8., zigtbaarheid, klaarblijklijkheid, duidelijkheid, sx.
£onspis'uous, a., zigtbaar, duidelijk, klaar, klaarblijkend , hoog , verheven , uitstekend.
£onspf-e'uously, a., zie Conspicuous, a.
£onspi -c'uousness , s., zigtbaarheid, klaarblijklijkheid,

•Eonsist'ently, adv., zie Consistent, a.
£onsist 'orial, sonsist'ory, a., tot den kerkenraad behoorende.
£onsist'ory , s., kerkenraad, vergadering van kardinalen, uitstekendheid.
kosistorie, raadsvergadering.
£onspir 'acy, s., zamenzwering, zamenspanning, komplot,
onwettige vereeniging.
£onso'clate, s., medegenoot, deelgenoot, medepligtige.
£onso'elatef , v. t., V. i., gezelschap maken, vergezellen, -Conspfr'ant, a., zamenspannend.

vereenigen, verbinden.
-€onspira'tion, s., zie (onspiracy.
£onso'clated • pp. van Consociate , v. t., v. i.
£onspfr'ator • s., zanienzweerder, zaámgezworene, eedge£onso'elating , ppr. van Consociate, v. t., v. i.
noot , vloekverwant.
£onsocia'tion, s., vereeniging, verbinding, gemeenzame £onsplre', V. i., zaámspannen, zaamzweren, zaámrotten,
omgang.
een aanslag smeden ; gezamenlijk valsch betichten.
£onspfre'rnent 1 , s., zie Conspiracy, GB.
£ongocia'tional , a., tot een vereeniging behoorende.
Eonspir'er, s., zie Conspirator, sn.
£onspir'ing, ppr., zie Conspire, v. i.; - forces,
werkende krachten (werktuigkunde).
£onspir'ingly, adv., zamenzwerend, at.

£onsol'able, a., troostbaar.

-

-Eon'solate i , V. t., troosten, opbeuren.
-Eoneola'tion , s., troost, vertroosting.
€on'solator, s., trooster.
-ConsoI 'atory , a., troostend, opi^aurend.
€Onsol'atory , s., troostrede , troostbrief.

£onspissa'tion, s., verdikking, 't verdikken.
-Coii'spur-eate t, V. t., zie Defile.
£onspur-cation t, s., zie Defilement.

£onsole', V. t., troosten, opbeuren, opvrolijken.
-Eon'sole, s., st -eunstuk, kardoes (bouwkunde).
-Eonsol'e(1, pp. van Console, V. t.
Consoler, s., trooster, vertrooster.
£onsol'idant, a., toeheelend.

-£onsol'idant, s., heelmiddel.
£onsol'idate, V. t., v. i., bevestigen, hecht maken, sterk
maken , vereenigen, heelen; hard worden; -- two bills, van
twee akten ééne maken.
£onsol 'idate , a., verhard.
£onsal 'idated , pp. van Consolidate, n. t., v. i.
Eonsol'idating, ppr. van Consolidate, v. t., P. i.
£onsoltda 'tion, s., bevestiging, vereeniging; heeling,
sluiting (van een wond).
-

£onsol'Idative t , a.,

heelend .

€onsoi'ing, ppr. van Console, V. t.
£on'Bo1f, s., mv., gevestigde staatsschuld (Engeland),
konsols).
£on'sonnnee, 3., zamenstemming, eensluidendheid, over-

stemming • betrekking , rijm.
a., medeklinkend , gelijkluidend , overeen

£on'sonant •

-stemnd.

£on'sonant, s., medeklinker , medeklinkletter.
£on'sonantly, adv., zie Consonant, a.
Eon'sonantness , s., overeenkomstigheid . overeenstemming.
-Eon'sonous, a., gelijkluidend, welluidend.
Conso'pfate t , v. t., in slaap sussen.

£onsopia'tion t , s., in slaap sussing.
€on'soplte t, V. t., bedaren, in slaap sussen.
£on'soptte, a., kalm, bedgard, air.

zamen-

£on'stable , s., konstabel, bevelhebber, kommandant, ge
wijkmeester ; overrun the -) , meer verteren,-regtsdina,
dan men bezit, de tering niet naar de nering zetten.
£on'stablery, s., konstabeldom; jurisdiktie van een kon
-stabel.
£on'stableshlp ,

3., konstabelschap.

£on'stablewI ck, s., konstabelsdistrikt.
£onstab'ulary. a., tot konstabels behoorende.
-€on 'stancy , s., standvastigheid, duurzaamheid, besten
-dighe,
onveranderlijkheid , beradenheid.
£ on'stant , a., standvastig • bestendig , duurzaam , vast,

onveranderlijk, aanhoudend.
£on'stantly, adv., zie Constant, a.
-Con'stat, s., afschrift (van patentbrieven).
£on'stellate i- , V. i., met gelijken glans schijnen, zamen schijnen; -, V. t., l in een gelijken glans vereenigen.
£on'stellated , pp. van Constellate.

£on'stel laten , a., zie Starry ; -, met sterren versierd.
£onstella'tion, s., gesternte.
£onsterna'tion, s., ontsteltenis,

ontroering, schrik, ver

-bazing.
,Con'stipate, t'. t., ineenduwen, verstoppen, toestoppen;
verdikken, binden, hardlijvig maken, g.
£on'stipated •

pp . van Constipate, v. t.

£on'stipating, ppr. van Constipate, v. t.
£onstipa'tion , s., verstopping, verdikking, hardlijvigheid.
£onstit'uency , s., kiezersligchaam; 't kiezen.
, Constit'-uent, a., uitmakend, vormend, zamenstellend.
£onstit'ucnt, s., lastgever, mandataris, bewerker, kiezer , bestanddeel.
£on'stitute , v. t., zaamstellen, vormen, oprigten, uitma

£on'sort , s., deelgenoot, makker , echtgenoot , gade ; -t,
vergadering, vereeniging; -, bijstander, bijlegger, z.; -,
bedgenoot; -, koncert; queen -, koningin.
-ken;
aanstellen, benoemen, belasten.
€onsort', V. t., V. i., zie Consociate (In. 't v. with).
+ on'stf tute t , s., gevestigde wet.
-E onsort'able • a., voegzaam , passend , geschikt.
-Con'stituted, pp., a. van Constitute, v. t.; - authorities,
£onsort'ed, pp. van Consort, v. t., V. i.
overheid, regeringspersonen.
£Eonsort'ing, ppr. van Consort, v. t., V. i.
£on'stituter, s., stichter, oprigter, aansteller.
£onsor'tion f, s., zie Fellowship.
Constituting, ppr. van Constitute, V. t.
£on'sortship , s., deelgenootschap . genootschap.
£onstitu 'tfon, s., aanstelling, volmagt; -„ gesteldheid,
-Eon'sound, s., smeerwortel (botanie).
gestel , ligchaamsgesteldheid; -, oprigting, inrigting; staats "IConspe-e'table t , a., zigthaar.
regeling, grondwet; gebruik.
£onspe.e'tion , s., zie Beholding, n. g.
-£onstitu'tional , a., konstitutionneel, grondwettig.
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{rinstttu'ttonalist , s., konstitutioni;cci , voorstander van
de grondwet.
£onstltutlanal'ity, s., grondwettigheid.
Eonstitu'tionally, ede., overeenkomstig dc staatsregeling,
grondwettigl_ijk.
- €onstitu'tionist, s., konstitutionneel, voorstander van de

'o,l `sa,lhir,

-

grondwet.
•Con'stitutive, a., zie Constituent, a.
Con'stitutively, a., zie Constituent, a.
- fonstrain', V. t., dwingen, noodzakeii; -, onderdrukken
(zeer 9) ; dringen, niet geweld houden (:eer 9) ; vast l)inden , ketenen (zeer ) ; wegrukken, n. .; -, noodzaken.
-€onstrain'ablc, a., dwinglet tr.
-

Constrained,

pp., a.,

zie

Constt•aint'ive • a., be(lwinge'od.

•1: onsult'ative, a., ratiadplegeiid.

t ons„lt'ed, pp. van Consult, V. t., V. i,
-Consult'er, s., raadpleger.
F;nnsult'ii, , ppr. van Cossuclt, V. t., V. i.

%ons,C ,'able , cc., verteerbaar.
tL' ons,,,ne', V. t., V. i., verteren , vernielen , verkwisten ,
doorlbren gen ; uitteren ; verslijten , vertieren, verbruiken
(tail le-lstérm).
f'ocas,,,n 'cd , pp. van Conasume, v. t., V. i.
- lonrsuin'er , s., verbruiker, doorbrenger, verkwister.
-€.o,•sa,n, 'hag , 7P25r. van Consume, v. t., r. i.
t',ysnansi„g, a., verterend, verslindend.

-donstriet', V. t., zaznibinden, zaaintrekken, toetrekken,
zwmnipersen , vernaauwen.
-Constriat'ed , pp . van Constrict , v. t.
-£onstrïet'ing, ppr. van

Constrict, v. t.

'euhsuin',nate, con'su,n,ate, v. t., voltooijen, voltrek
-ken,

voleindigen.
- Conkuin',nnste,

a.,

volkonten, voltooid.

C,o,ssu,n'niated, .con'sun,maled, ppp. van Consummate, v. t.

t-onstri e'tion, S., zaanitrekking.

-

£onstri et'or, s., zaánitrekkeude spier (ontl.).
-Lonstringe', V. t., zaánitrekkeii, zailinpersen, zaamdrukken , toetrekken, vernaauwen.
- t:%onstring 'ed, pp., a., zie Constringe, V. t.

f' o,nsu,n',nately , adv., zie Consummate, e.
-f onsunn'mating , -con'suunnnating , ppr. van

-t o,istring 'ent , a., zo„untrekkend.
-€onstr[ng'i,lg, ppr, van Constringe, r. t.

-£onstru-et, V. t., bouwen, oprigten, optrekken, zaámstellen , ontwerpen , stichten.

-Eonstrur.t'ed, pp., zie Construct, v. 1.
£onstru eter , s., bouwer, oprigter, zaamsteller, stichter.
, £onstru-et'ing, ppr. van Construct, v. t.
€onstrue'tion, s., zaámstelling, oprigtirig, uitvoering,
inrig ting , bouw ; zin, woordvoeging, heteekenis.
-

Fonstru-e'tional,

a., tot zaámstelling gehoorende, n. g.

Co,istru-e'tionist, s., verkl aarder, vutlegger.
£o,istruet'lve, a. , verbindend , zamenstelbaar.
-

€onstru-et' -ure, s., bouw, gebouw , zamenstel.
+C on'strue, V. t., uitleggen, duidelijk naaken, verklaren.
€on'strued, pp. van Constrzuc, V. 1.
-(^on'struing, phr. van Constrne , V. t.
-Con 'stuprate, V. t., verkrachten, schenden, schaken.
•£on'stuprated, 117p. van Consturprate, V. t.

€on'stuprating, ppr . van Constuprate, v. t.
•Constupra'tion, s. , verkrachting, schending, schaking.
Consubsist', V. i., med.ebestIan.
- .onsubstan'tial , a., nledezelfstandlig.
-Consubstan'tialist, s., iemand, die aan medezelfstandigheid gelooft.
-Eonsubstantial'it y , s., medezelfstandigheid.
-Eonsubstan'tiate, V. t., zelfstandigheden vereenigen; -,
V. i., voorstander van medezelfstandigheid zijn , ars.
Consubstan'tiated , pp. van Consn ,stantiate , v. t., v. i.
•Consubsta„tiat'i,lg, ppr. van Coosubstantiate, v. t., v. i.

€onsubstantia'tion, s., vereeniging van zelfstandigheden,

verzelfstandiging.

£on'suet„de, s., gewoonte, gel,rnik, Sc.
-Consuetu'dinal , a., zie Customarti.
€on'aul , S., koissul ; agent; -, s aGl ilgever , BA.; " general,
konsul generaal.

{)on'sulage, s., zekere belasting eau dc: Brit s/s Lseszt
Corupany op den in- en uitvoer.
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een konsul.

c'on'sulate, s., konsulaat, konsulsclap.
-C'ozl'sulship, s., konsulschap.
-Consult', V. i., V. t., raadplegen, beraadslagen; -, ontwerpen (zeer ); -, overwegen.
$' onsu,lt
, s., ' t r aadplegen, raadpleging, beraadslaging ,
raadsvergadering, nn.
-Co„sulta'tion , s., raadpleging, 't raadplegen, beraadslaging , raadsvergadering , raadsbesluit , konsult.

Co^tstrain, v. t.

Eonstrain'edly , ddr., met dwarsij, gedwongen.
£onstrain'er, s., d ixzger, t+wingelaiid, geweldenaar.
£onstraln'ing, _ppr., a., zie C000strain, r. t.
•Constraint', s., dwang, bedwaïng, iul)in(nng, geweld, opsluiting.

-

a., van

Consuni-

mtzte, v. t.
-t-%fins unisna 'tion , s., voltrekking , voltooijing ; r- , dood.,
-€ oiisultip'tioll , S., vertering , vernieling , uittering • te ving ; konsum.ptie , vertier , s erbruik.
-

Consanenp'tive,

a., verterend, verbruikend, teringachtig.

•t'onsanenp'tively, adv., zie Consn7nptive, a.
-Eonsa,np'tiveness , s., teringachtigheid.
-Consu'tile r , a., zadnigenaaid.
- 'o,itab'ulate, V. t., met planken beschieten.
-Contab'ulated , pp. van CootaImlote , v. t.
C, onteb'-ulating , ppr. van Confabulate , v. t.
'ontabula'tion , s., 't bevloeren, 't beleggen van planken.
-E' o,l'ta ct , s., aanraking , zanienraking.
€onta e'tio,i , s., 't aanraken.
-Eonta'géon, s., besmetting, aansteking, pest.
-Conita'gio,,ed , a., besmet , aangestoken.
-t„ onita'gio,li,t, s., aanhanger van de besmettingsleer.

-c'onta'gious, a., besntetlijk, aansteeklijk.
CConta'giously, adv., door besmetting.
-C onta'giousness , s., l)esnietlijkheid.
-Contain', V. t., V. i., inhouden , bevatten , Behelzen ; in toom
houden , beteugelen, bedwingen; kuistb leven.
ontgin' able, a, inhoudhaar.
-

C%ontain'er , s., inliouiler.

-Contai,i'ing, ppr. van Contain, V. t., v. i.
-6'ontanl'inate, v. t., besmetten, bevlekken, bezoedelen

aanst,°ken ; - § , bederven, op den slechten weg brengen.
f-ontam'inated, pp.

valt Contaminate, v. t.

tontan,'inating, ppr. van Conleanvii,ate, V. t.
-t'ontantina'tion, s., bevlekking, bezoedeling, besmetting.
-t.'ontarn'inative , a.., liesnsetlijk.
ito,ntfan'kerous , a , zie Quarrelsome , (p.).
(o,l'te-ek ; , s., twist , strijd.
C)nitee'tion i , S., zie Corning'.
*:outem'erated 1 , a,., verkracht, bezoedeld.
$Contemn', V. t., verachten, versniaden, trotserenl, br'av , eren,
+^onteen'ned, pp. van Conte>nn, V. t.
-', onten,'ncr, s.,

verachter.

£.n3„ten,'niug, ppr. van ('ontemn , v, t.
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+ontem'per, V. t., matigen, temperen.
-£ ontein'perament , s., graad , trap (eener hoedanigheid).
-Eontem'perate, V. j., zie Contemper, v. t.
Contempera'tion, s., matiging, tempering.
-€ontern'perature, s., zie Contemperament.
,Contem'plate, -eon'template, V. t., V. i., beschouwen,
-

bespiegelen, overdenken, nadenken; aanschouwen.
€ontem'plated, .con'teinplated, pp. van Contemplate,
V. t., V. i.
-Contemplating, eon'templating, ppr. van Contemplate,

v. t., v. i.
Eontem'plation, s., beschouwing, aanschouwing, bespie-

geling , nadenken.
+ontem'platist, s., beschouwer , bespiegelaar.
'Contem'plative, a., nadenkend, denkend , bespiegelend,

CONS
Conterminous , .conterm'inal , a., aangrenzend, aan

-palend.
Conterra'nean t, -eonterra'neous t , a., van 't zelfde

land.
Contessera'tion , s., vergadering, verzameling.
-fontest', V. t., V. i., twisten, strijden, betwisten , wed-

ijveren.
-Contest', s., strijd, twist, geschil, gekibbel, gevecht, on-

eenigheid, woordenwisseling.
£ontest'able , a., betwistbaar.
-Eontest'ableness , s., betwistbaarheid.
,Contesta'tion , s., strijd, twist ; getuigenis.
- €ontest'ed , pp., a., zie Contest , v. t., v. i.
fiontest'ing , ppr., zie Contest, v. t., v. i.
£ont-est'ing, s., 't twisten, 't strijden, 't wedijveren,'tbe-

twisten.

diepzinnig.
, Contem'platively, adv., zie Contemplative.
€on'ternplator , s., zie Contemplatist , s.
fonteinpora'neous, a., zie Contemporary , a.
€ontempora'neousness, s., gelijktijdigheid.
+£ontempora'neously, adv., zie Contemporary, a.
£ontem'porary , s., tijdgenoot.
- foiitem'porary
a., gelijktijdig.
-Contein'porize t, v. t., in denzelfden tijd plaatsen, gelijk

:1:,

-tijdg
doen, gelijktijdig maken.
ontem'porized, pp. van Contemporize, v. t.
Eontem'porizing, ppr. van Contemporize, v. t.
f;ontempt', s., verachting ; niet verschijning , r.; - j
schande , ongenade.
-Conteinpt'ible, a., verachtelijk, versmadelijk, laag, gering ; -, verachtend , ss.
£onteanpt'ibleness, s., verachtelijkheid, geringheid.
- Contempt'ibly, adv., met verachting, verachtelijk.
€ontempt'uous, a., versmadend, verachtend, hoogmoedig.
€ontempt'nously , adv., zie Contemptuous , a.
tontempt'nousness , s., hoogmoed , verachting.
Contend', P. i., v. t., twisten, krakeelen, strijden, wedijveren; betwisten; harrewarren; - for, pogen te verkrijgen,
streven naar.
€ontend'ed, pp. van Contend, v. t., e. i.
-+ontend'ent , s., tegenstander , tegenpartij.
€Eontend'er, s., kampvechter, LE.; strijder, twister.
£ontend'ing, ppr. van Contend, v. t., V. i.
-Conten'einent , s., land, palende aan een gehuurd goed.
€onzent', a., rustig, vergenoegd, tevreden, voldaan, gewillig.
-Content', v. t., vergenoegen, genoegen geven, tevreden
stellen , bevredigen , voldoen.
-Content', s., genoegen, vergenoegdheid, voldoening, tevredenheid; ruimte, inhoud.
€ontenta'tion, s., zie Content.
£ontent'ed , pp., a., zie Content, v. t.
*3ontent'edly, adv., zie Content, a.
-Content'edness, s., tevredenheid, voldoening, genoegen.
Content'ru1 t , a., vol genoegen, vol tevredenheid.
+£onten'tion, s., strijd, twist, gekrakeel; -4, ijver, vuur.
€onten'tious, a., twistgierig.
f onten'tiously , adv., zie Contentious, a.
-Eonten'tiousness, s., twistzucht.
-ontent'less , a., ontevreden , onvergenoegd.
-Eontent'ly t , ede., op tevreden wijs.
-£ontent'ment , s., vergenoegdheid ; - is the greatest wealth
+, tevredenheid is de grootste schat.
-C'on'tents , contents', s., mv., inhoud, bladwijzer, register.
Conteren'inable , a., voor dezelfde grenzen geschikt.
£onterin'ivate, a., niet gelijke grenzen, B, J.

€ontest'ingly , adv.; twistenderwijs.
-Contest'less , a., onbetwistbaar.
-Contex' t , V. t., zamenweven.
-Con'text, s., zamenhang, verband.
-Context', a., zaamgeweven; vast, digt.
-Context' -ure , s., weefsel , zamenweefsel , zamenstel , bouw.
EEontext'ured , a., geweven, zaamgeweven.
£ontigulity, s., aanraking, nabijheid, aangrenzing.
£ontig'uous, Cl.,

aangrenzend, aanpalend, rakend; nabij,

digtbij.
-Contig'uously , adv., zie Contiguous, a.
-Contiguousness , s., zie Contiguity.
-€on'tinence, continency, s., onthouding, ingetogen

matigheid, zelfbeheersching; - t, rij,-heid,kusc
opvolging, volgorde.
+.1on'tinent, a., ingetogen, onthoudend, kuisch, matig,

zaá mhangend , onafgebroken.
£on'tinent, s., vasteland.
£ontlnent'al, a., van 'tvastelthid, vastelandsch; - money,

-

amerikaansch geld , geld der Unie (in tegenstelling van
de muntspecie der staten afzonderlijk).
£on'tinently, adv., zie Continent, a.
-Continge', v. t. t , raken; gebeuren, voorvallen.
-Eontin'gence , contin'gency • s., toeval , gebeurlijkheid,
toevalligheid , gebeurtenis , mogelijkheid.
, Contin'gent , a., toevallig, onzeker.
£ontin'gent , s., bijdrage , aandeel , kontingent.
-€€ontfn'gently, adv., bij toeval, toevalligerwijs.
fontin'gentness , s., toevalligheid.
£outin' able, a., voortzetbaar, vervolghaar.
£ontin'isal, a., gedurig, gestadig, aanhoudend, altijd
-duren,
onophoudelijk.
-+£ontin'ually , ode., zie Continual.
, Contin'ualness, s., zie Permanence.
-Eontin'uance , s., voortduring , aanhoudendheid, volhar
duur , oponthoud , verblijf; verlenging, uitstel , r. -ding,
-Contin' irate , V. t., digt te zalm voegen , aansluiten.
-.ontin' irate j , a., onafgebroken , voortdurend , zamenhangend.
Contin'-uated, pp. van Continnate, V. t.
iontin'uately , adv., zie Continuate, a.
-€ontin'wating, ppr. van Continuate, v. t.
£ontln'uation , s., voortzetting , voortduring ; verlen•
ging, r.
-Continuative, a., voortdurend, zaámhangend.
-£ontin' -nator , s., voortzetter.
Continue , V. i., v. t., voortduren , voortvaren , voortgaan,
volharden, blijven ; doen voortduren , naauw verbinden,
voortzetten , vervolgen; vertoeven , aanhouden.
-Contin'ued , pp., zie Continue , P. i., V. t.
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£ontinl«ed, a., onafgebroken, voortdur ei d ; - proposlio)i,

£ontradistin'guish , v. t., door tegenstelling onderscheiden.
-E;ontradistln'gulshed, pp. van Contradistinjvish, v. t.
£ontradistin'guishing, ppr, van Contradistingnish , v. t.
£ontrafis'sure, s. , tegenspleet, g.
-Contrain'di-cant , S., verschijnsel , dat de behandeling
eener ziekte op de gewone wijs verbiedt, BF.

onafgebroken verhouding (rekenA ust).
£ontin'uedly , adv., onafgebroken, onophoudelijk.
-Eontin'uer , 8., vervolger , voortzetter, aarihoiider.
£ontin'uing, ppr. van Continue, v. i., V. 1.

£Qntin'uing , a., zie Per)nanent.

v. t., een geneesmiddel voorschrijven,
dat 't tegenovergestelde is van 'tgeen men gewoonlijk geeft.

£ontinu 'ity , s., onafgebroken zamenhang, reeks, voort

£ontrain'di Bate,

-durenhi.,oafgbkd
Eontin'-uo , a., zie Continued , a., (muziek).
£iontin' uou , a., onafgebroken , zamenhangend.
Continuously , adv., zie Continuous, a.

Eontrafln'dieated,

-

£ontraindi-ea'tion , s., tegengestelde aanduiding.
- C, on'traamure , s., tegenmuur.
£ontranat' ral , a., in strijd niet de natuur (zeer ).

£ontort', V. t., draaijen , te zahïnl vlechten , wringen,
£ontort'ed, pp., a., zie (outset, v. t.
Contor'tion , s., draaijing, wringing , kramming.
-Contour', s., omtrek (van een figuur).

£ontr,,ni'tency , s., tegenstand , wederstand.
E ontrepose' i , v. t., tegenstellen.
£ontrapos-i'tion , s., tegenstelling.

-

a., zie Disturbed, Gil.
-Eon'tra , prep., tegen , tegenover.
£on 'traband, a., verhalen, ongeoorloofd.

£ontour'bed

+^ontr,I1'tion, s., zie Contrisnnce, s, (p.).
£-ontrap,Jnt'al, a., tot een kontrapunt helioor ende.

£on'traband, s., onwettige Ihandel.
£on'traband , V. t., verboden waren invoeren , inbrengen.
ion'trabandist , S., smok kelaar .
£on'tra bo'nos móre* , tegen goede zeden.
£ontga -et', V. t., V. i., za °tnitr ekken, verbinden , za "invatten , rimpelen, fronsen, krijgen, aannemen, aanwennen ,
aangaan , sluiten , maken , verloven ; zich op den hals lui.
len, zich zaamtrekkeu , inkrimpen , eert verdrag sluiten,

overeenkomen.
Contract', i. p. V. -eont -a-eted', pp., i erloofd.

£ontga-et, s., verdrag, verhindtenis, kontrakt, overeen-

komst.

-E'ontraet'ed , pp. van Contract, V. t., C. i.
•€ontra-et'edly , adv., op een zaamgetrokken wijs.
Contra-et'edness , s., bekrompenheid , kortheid , zaámtrekking, verkorting, inkrimping, inhaligheid.
£ontraetibil'ity , s., zamentrekbaarheid, vatbaarheid voor

zaamtrekking.
£ontrawet'ible , a., zamentrekbaar,
£ontraet'ibleness, s., z aanitrekbaarheid .
-Contract'ile, a., ineenkrimpend., zaanitrekkend, kramp aclitig.
- £ontra-et'ing, ppr. van Contract, v. t., V. i.
-Contra-e'tion , s., zaaintrekking ; kramp ; verkorting ; opkrimping ; -, linwelijkskontrakt , n. g.
•Contraet'or , s., kontraktant , aannemer.
Contradi -ek, V. t., scho., zie Contradict, v. t.

£ontrar', a., scho., zie Co3atrary , a.
£ontradiet', V. t., wederspreken, tegenspreken, loochenen,

ontkennen.
£ontradii t'ed,

pp.

van

Contradict, v. t.

ontr adict'er, s., tegenspreker, tegenstander, s.
f:ontradi.t'ing, ppr. van Contradict, v. t.
•Contradie'tion, S., tegenspraak, tegenstrijdigheid, tegenstand , wederstand.
€ontradi-c'tional 1, a., zie inconsistent.
-E^ontradie 'tious, a., weêêrspreken.d, tegenstrijdig.
-€ontradic'tiousness, s., tegenstrijdigheid, onbestaanbaar

zucht tot tegenspraak.

pp. van Contraindicate, V. t.

£ontr^ain 'di eating , ppr. van Contraindiritte, v. t.

-heid,

£ontradiet'ieve, a., weêrsprekend, tegenstrijdig.
-Contradict'ively, ode., zie Contradictive, a.
Contradi -et'orily, adv., in tegenspraak.
Contradi et'or iness, s., regtstreeksclie oppositie.
£ontraiiict'ory, a., tegenstrijdig, weersprekend, onbestaanbaar.
-Contradiet'ory , •,., te tinstrijdigheid, onbestaanbau lieid.
£ontradistinet', a., tegenonderscheiden.
£outradistinet'ive, a., tegenouder scicideim_l,

£-ontrapiYnt'ist, s., iemand, die in 't kontrapunt ervaren is.
V ont, ar', a., se/ia., zie Contradict, 1?. t.
£ontraregu.Y.lar'ity, s., onregelmatigheid.
£o,itra'riaiit
, a., zie Contradielor/ , a.
£on'trai•ie-s• , s., viv., tegenstrijdig lieklen.
-

+:ontrari'ety, s., strijdiglieid, tegenstrijdigheid, hindernis.

-

E'oui'trarily , adv., tegenstrijdig, weorstievend.

£un'trariness, s., zie Contrariety.
+on5ra'rious, a., zie Contrary.

£ontr•aa'riously, ode., zie Contrarily , adv., sx.
Contior1wi-s e , adv., integendeel , op een a n dere wijs,

andersom , omgekeerd.
£()n'tr,,r3. , a., strijdig , tegengesteld, verschillend, tegenstrijdig , omgekeerd ; tegen.
£on'trar y , s., tegendeel, omgekeerd, tegengestelde.
•Con'trary 1 , V. t., zie Contradict, V. t.
on'trary-anind'ed , a., van verschillende denkwijze.
Contrast', v. t., V. i., afstekend maken, tegen elkander afstekeii.

-Conti•ast, s., tegenstelling, koiitrast.
£ontztast'ed, pp., a. van Contrast, v. t., v. I.
£ontrast'in,,, ppr. van Contrast, v. t., v. i.
- £ oai'tra - tenor , s. , tweede bovenstem.
£ontravalla'tion , s., gracht en verschansing van belegeraars , tegenhorstwering.
-Contravene', v. t., tegenkanten, overreden, tegenstrijden.
£ontras•en'ed, pp. van Contravene, v. t.
-Contras , en'er, s., overtreder.
£ontraven'ing, ppr. van Contravene, v. t.
£ontras- en'tion, s., tegenstand, verhindering, belemmering.
£ongtrayer'va, s., tegengift.
£ontreeta'tion, S., aanraking, betasting, beroering.
-ttontrib'utable, a., 1nijdraaigbaar.
- Contrib' -utary, a., schatpligtig, cijnslaar.
£onta•ib'ute, V. t., C. i., bijdragen, toebrengen, opbrengen;

medewerken , bevorderen.
-Contrib' -sited,

pp, van Contribute, v. t., v. i.

-€o,itrib'-r,ting, ppr. van Contribute, v. t., V. i.
£.o,,tribu'tion , s., bijdrage , medewerking , belasting,

brandschatting.
£ontrib'-utive, a., bijdragend, medewerkend, bevorderlijk.
£ontrib'utor, s., bijdrager, medewerker, bevorderaar.
Contributory, a., zie Contributive, a.
-C/ontr is'tate i , v. t., bedroefd maken.

t o,atriá;ta'tion j , s., bedroeving , BA.
-£on'trtte , a., berouwhebbend , door beroaw gefolterd ,
berouwvol , verslagen.
£ou'tritely, cede., zie Contrite, u.
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Eon'tritefcss , s., berouw , wroeging , verslagenheid.
£ontri'tion, s., wrijving tot poeder; berouw, wroeging,

Elontu*-ling , ppr., zie Contuse , v. t.
-Conto'-wion , s., kneuzing , kwetsuur , g ; -, 't kortstanl-

pen , verplettering.

verslagenbeid.
-£ontriv'able, a., doenlijk, denkbaar, verzinbaar.
€ontrtv'ance, s., uitvinding , plan, ontwerp , aanslag,

verzinsel.
Contrive',

V. t., V.

i., uitvinden , uitdenken , verzinnen , he-

ramen , ontwerpen , een aanslag smeden op , maken , tot
stand brengen, voortbrengen , uitvoeren; doorbrengen (van
tijd) ; afspreken.
€ontriv'ed, pp., a., zie Contrive, v. t., e. i.
-Contrive'ment , s., zie Contrivance.
-Eontrtv'er , s., verzinner , maker , uitvinder , inrigter,
bestuurder.
€ontrlv'Ing, ppr. van Contrive, v. t., v. i.
€ontrol', s., tegenboek, toezigt, opzigt, tegenspraak, wederlegging , berisping , dwang , geweld , beperking.
€ontrol', V. t.. nagaan, nazien, kontroleren, berispen, in
toom houden , beperken , beteugelen.
€ontrol'lable, a. nagaanbaar, berispelijk.
€ontrol'led pp. van Control, v. t.
+ontrol'ler , s., opziener , kontroleur.
-Eontrol'lership, s., opzigterschap, kontroleursehap.
-€ontrol'Iing, ppr., a., zie Control, v. t.
€ontrol'snent , s., zie Control, S.
€ontrover'sary t, a., strijdend, twistend, riL.
€on'troverse t , s., zie Controversy.
, Con'troverse t-, v. t., twisten, strijden.
€on'troverser t, -con'troversor t, s., twister, strijder.
tontrover'sial , a., betwist wordende , in geschil.
€ontrover'stalist, s., schrijver over een geschilpunt.
-Controversially, adv., zie Controversial , a.
fontrover'siless , a., geen geschil toelatende.
+ontrover'sion , s., 't bestrijden , 't betwisten.
€on'troversy, s., twist, geschil, proces, regtsgeding; geloofsstrijd.
-£on'troversy-writer, S., zie Controversialist.
-Eon'trovert, V. t., bestrijden, betwisten.
-Eon'troverted, pp. van Controvert, v. t.
+on'troverter , s., schrijver over betwiste leerstukken ,
bestrijder , B. S.
tontrovert'ible , a., betwistbaar.
€ontrovert'ibly, adv., zie Controvertible.
-.on'troverting, ppr. van Controvert, u. t.
*on'trovertist , s., twister , betwister.
10ontu'bernal , a., onwettige zamenwoning te kennen ge
-vend.
€ontuma'clous , a., weêrspannig, hardnekkig, stijfhoofdig , eigenzinnig.
€ontnma'ciously, ede., zie Contumacious.
Eontuma'ciousness, S., weérspannigheid, hardnekkig
koppigheid, eigen -heid,stjfogalrihed,
stugheid; 't achterblijven, 't niet verschijnen-zinghed,
(voor een regtbank).
+3on'tumacy , s., zie Contumaciousness , s.
iontume'Ieous , a., honend, smadend, beleedigend, bits,
spijtig, onbeschaamd, schandelijk , verachtelijk.
+ontume'liously, adv., zie Contumelious.
£ontume'lionsness, s., smadelijkheid, beschimping, beleediging , verachting.
-Elontu'mulate t, V. t., begraven, in 't graf leggen.
€on'tuanely, s., zie Contumeliousness, s.
-Eontund' , V. t., slaan , verbrijzelen , kortslaan.
+onto*e', v. t.. kneuzen , kwetsen , verpletteren , verbr jzelen.
Contused', pp., a., zie Contuse , r. t.

+onun'dram , s., woordspeling, raadsel , geestige inval.
-Con' u*able , a., verhoorbaar , oordeelbaar , r.
-Con'-usance, s., zie Cognizance, s.
£on'-usant , a., wetend.
Connisor', s., zie Cognizor, s.
-Convalesce', v. i., herstellen.
-Eonvales'cenc e, -convales'cency, s., herstelling, op-

r

knapping (van ziekte).
Eonvales'cent, a., herstellend, opknappend, bijkomend.
-CConvales'cing , ppr. van Convalesce, v. i.
£onval'lary , -eonval•lily , s., zegeltje ; lelie der dalen
-

(lot unie).
£onve e'tion , s., leiding (van warmte, ene.).
-€onven'able , a., voegzaam ,' gepast; - t, bestaanbaar, sp.
-convene', v. i., zaámloopen (van dingen), n. g.; -, tezadni-

komen , vergaderen.
Lonvene', v. t., zalmroepen , oproepen , bijeenroepen , ont-

bieden , beschrijven , dagvaarden.
-tonven'ed , pp. van Convene, v. t.
-Eonven'er i-, s., bijeenkomer; -, sclio., president van een
kommissie; -, oproeper, dagvaarder.
, C,onven'ience, -eonven'iency , s., betaamlijkheid, geschiktheid , gelegenheid , gemakkelijkheid ; -, stilletje , gemak ; teat/icon -, koets ; -s of a ship , beschietwerk , inwendige verdeeling van een schip , z.
Convenient , a., geschikt, gelegen, passend, voegzaam,
behoorlijk , voegelijk.
f'onven'iently, adv., zie Convenient, a.
£onven'ing, ppr. van Convene, v. i., v. t.
-€onven'ing , s., zie Convention ; -, 't bijeenkomen.
-Eon'vent , s., klooster , abdij ; -, vergadering van monniken , nonnen.
,Convent', v. t., v. i., dagvaarden , oproepen, sx.; -t, bij
-enkom.
-Convent'i-,,1e , s., zamenkomst, bijeenkomst; sluipvergadering, geheime vergadering.
-Eonvent'i.ele , V. i., tot een vergadering behooren.
- £onvent'i eler , s., iemand , die tot een sluipvergadering
behoort.
+3onven'tlon, s., overeenkomst, verbindtenis, afspraak,
verdrag , vergelijk, bijeenkomst, zamenkomst, vereeniging,
vergadering.
f onven'tional , a., afgesproken, aangenomen.
-Eonventional'ity • s., aangenomene wijze van leven en
handelen.
£onven'tlonally , adv., zie Conventional, a.
•*onven'tionali-san, s., stilzwijgend aangenomen zaak.
£onven'tionary, a., afgesproken, aangenomen, volgens
overeenkomst.
Conven'tioner , s., lid van een konventie.
-€onven'tionist , s., verdragmaker.
-€ onvent' val , a., kloosterlijk , kloosterachtig.
-convent' al , s., kloosterling , monnik, non, AD.
Converge', v. i., in één punt zamenloopen.
€onverg'ence, eonverg'ency , s., zamenlooping tot één
punt.
£onverg'ent , a., naar één punt loopend.
-Converging , ppr., a., zie Converge , v. i.
€onvers'able , a., gezellig, spraakzaam.
+onvers'ableness , s., gezelligheid , spraakzaamheid.
-Eonvers'ably , adv., zie Conversable, a.
-+on'versauce , -eon'versanacy , s., gezelligheid, spraak
-zanihed.

COO.

CON.
Con''erant • a., gemeenzaam, bekend, kundig, ervaren,

bedreven; omgaande, handelende.
£on'versantly ,, adv., zie Conversant, a.
Conversa'tion , S., omgang , verkeer, gedrag , onderhoud,
gesprek; gemeenzaamheid, DR.; - , bekendheid, gemeenzaamheid (met boeken) , BA.
-€onversa'tlonal , a., onderhoudend, spraakzaam.
+onversa'tIoua1ist , 8., onderhoudend mensch • spraak-

zaam inensch.
-Eonvera'tioned • a., met de levenswijs bekend.
Conversa'tive, a., tot den gemeenzamen omgangyn behoorende.
Con'vcrsazione , s., letterkundige vcreenignig.
fonverse', V. 1., omgaan , erkeeren , een gesprek voeren,
*on'vcrse , S., bekendheid, gemeenzaamheid, omgang

verkeer, te g endeel.
-€on'verse • a., tegenovergesteld, omgekeerd, wederkeerig.
£On'verseJy , ede,, zie Converse, a.
Coiiver'sion • s., omkeerisig, verandering, herleiding • he-

keering, toedigening , verwisseling; -, kunst om 't hout op
de zuinigste en doelmatigste wijs te mallen, z.
£onvers'Ive 1, a., zie Conversable.
Lonvert', V. t., V. i., omkeeren , veranderen • hekeeren • rig-

ten; herleiden, overbrengen; gebruiken, verwisselen; veranderen, tot inkeer komen, zich bekeeren ; -, naar één
punt keereia , n. g.; -, overzetten, vertalen • omzetten
one piece, een stuk bewerken, z.
£On'wert • S., bekeerde, bekeerling.
+onvert'cd , pp., a. van Convert, v. t., v. i.
£onvert'er ,, S., bekeerder, proselietenmaker.
t3onvertlbll')ty

, S.,

veranderbaarbeid omzetbaarheid

verwisseljsaarbeid.
-Convert'ible , a., veranderbaar, verwisselbaar, omzetbaar.
, 5.
€onvert'jbJcne , S., Zie
€onvert'ibly • adv., zie Convertible.
4éOuiert'ing • ppr., a., zie Convert, v. t., v. i.
*30n'Vcjtlte t, 8., zie Convert, S.
€on'vex , a., bol , bolrond.
-Con'vex , S., bolrond ligchaam.
-Con'vexed • a., bolrond gemaakt.
£onvex'edly ,, adv., zie Convex, a.
€onvex'Ity ,, S., bolheid, bolrondheid; -, rondte • z.
£on'vexly ,, ode., zie Convexedly , adv.
-C- éon ' virtncss , s., zie Convexity, s.
€onvex'o--con'-eave, a., bolrond aan de eene zijde, bol

Convertibility

aan de andere.
-€onvex'o-4on'veX , a., aan heide kanten bolrond.
-C onvey', v. t., voeren, leiden, brengen, dragen; overbren-

gen, overgeven, overleveren , overzenden, overmaken; mededeelen; geleiden; - away , wegvoeren, wegbrengen; overdragen (aan een ander) ; -+, behandelen, Sli.; 4, V. i., den
dief spelen, 8H.
+onwey'ub1e , a., vervoerbaar, BE.
€olIvey'ance , .5., vervoer, middel van vervoer, vaartuig,
voertuig , rijtuig, overvoer • overbrenging, overzending;
overlevering , overgave, overdragt , afstand; -1 , heimelijke
kuiperij; letter of -, vraclitbrief, z.
-Convcy'ancer, S., notaris, transportmaker.
-€onvey'anclng, S., 't overdragen, 't transporteren.
£onveed', pp. van Convey , v. t.
+onvey'cr ,, S., overbrenger, overvoerder; -, goochelaar,
bedrieger.
*onvIc1n'Ity , 8., nabuurschap.
-€3onVI-Qt , V. t., overtuigen, bewijzen, wederleggen ; -i , omwerpen, valschheid aasstoonen.
-tonvLct', pp., i. p. V. -.onwlct'ed, schuldig bevonden,
van misdaad overtuigd, sri.
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Con'vIct, .c., overtuigde misdadiger.
£onvl-.vt'ed , zie Convict , gp.
léonvl-et'Ing, ppr. van Convict, v. t.
£o"vI-c'tion , 8., overtuiging; wederlegging , schuldigverklarmg ; omverwerping.
£()i1%Iet'Iwe , a., overtuigend.
£onvii't'Ively , adv., zie Convictive, a.
Convi-ct'iveness , S,, overtuigingskracht ; oi-ertuigingsvcr mogesi.
Lonvince', v. t., overtuigen ; -+, van misdaad overtuigen,
CH.; -1 , bewijzen • SR.; -t overwelthgen , overwinnen , Eu.
C onvinced, pp. van Convince, V. t.
Convinçe'•nent :1: , S., zie Conviction, s.
Convin'cible :1: , a., overtuigbaar , bewijsbaar.
Eonvin'ciiig, pJ)r. van Convince, v. t.
£onVin'cingl , adv., op een overtuigende wijs.
£onvin'ciiigness , S., osertuigingskracbt, overtuigiiagsvermogeo.
€onv'tiou
, a., zie J.leproaclrfi;l.
£oJVive t, v. t., onderhouden , tèest vieren , SR.
£onvi%'ial , a., feestelijk, gezellig, vrolijk.
Lonvivial 'jij', S., vrolijkheid, gulheid(aan een feestmaaltijd).
£ou'voeate , v. t., zamenrsepen , bijeenroepen , vergadering
beleggen tot vergadering oproepen.
£onvoea'tkon , S., bijeenroeping ; vergadering ; kerkverga
derisig , synsde ; raad.
Convoke', v. t., zie Convocate, v. t.
Lonvoked', isp. van Convoke, v. t.
Convok'ing, ppr. van Convoke, v. t.
*oU'%o1ute, .eon''oiuted, a., opgerold, ineengewikkeld.
f3onvolu'tion , S., zamenrolling.
+3onvoive', V. t., zamenwikkelen , zamenrollen , ineenrollen.
€onvoiv'ed • pp. van Convolve, v. t.
€onvoIv'ing, ppr. van convolve, v.1.
€oiivolv'ulus, .5., winde (botanic).
Convoy', i'. t., geleideis , dekken , z.
Coø'voy ,, S., geleide ; sclieepsgeleide ; konvooi ; bedekking;
konvooischip ; depart with -, onder konvooi vertrekken ,
lead the -, konvooi begeleiden ; - t, zie Conveyance .
ConvoE'ed, pp. van Convoy, v. t.
£onvoy'Ing, ppr. van Convoy, v. t.
Convulse', v. t., stuiptrekkingen veroorzaken , schokken,
l)eroereu.
€oiivuJs'ed, pp. van Convulse, v. t.
£onvuls'Ing, ppr. van Convulse, v. t.
Coiivui'sIon • S., stuip , stuiptrekking , schok , beroering,
zenuwachtige bewegu;g.
Convul'sionary ,, a., tot stuiptrekking beboorende.
toiivul 'sire , a., stuiptrekkend , krampachtig.
€onvul'slvely, adv., zie Convulsive , a.
C() ny , con'y ,, S., konijn ; - burrow , konijnenhol ; - catch,
v. I ., bedriegen , foppeu , hij den neus hebben , d. t., Sil.;
- cateher t , s., bedrieger,, fopper , ophigter , dief ; - catchin g ; , 8., jok , spotternij , hoert, sclierts , SH.; warren
koicjnenberg.
CoIi'ne t, S., kennis, cve.
Coo , s., sc/co., vrees , (p.).
.Ç()o , v. i., kirren, karren, TH.; -, roepen, (p.).
-C- cude , s., scho., onhierkaauwde spijs in de maag
van een lierkaauwend dier.
£ooch'-haiidcd , a., linksch ,
€oodIe, S., scho., kamerpot, waterpot.
Coo'cd, pp. van Coo, V. i.
Cool, cull, c. scho., domoor.
Coo'ing , ppr., a. van (loo, v. i.
Coo'Ing . s. gekir, 't kirreri.

-
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*5ook , V. t., koken , braden, toebereiden; -, v. i., roepen
als de koekoek.
-Cook, V. t., scho., te leur stellen, straffen, (p.); --), werpen.
£ook, s., kok, keukenmeid; - ruffian , who roasted the

devil in his feathers) , slechte kok.
£ook' -maid, s., keukenmeid.
£ooft' -room, s., kombuis, z.; keuken.
£ooh's'-assistant , s., koksmaat, z.
Look's'-shop, S., gaarkeuken.
Looked, pp. van Cook, v. t.
£ook'ery, s., kookkunst, 't koken, kokerij.
£ook'ing, ppr., a. van Cook, v. t.
£ook'it, pret., scho. van Cook, v. t.
-£ooiz'o1d t , s., hoorndrager.
£ook'y (, s., koekje (New England).
Loot , a., koel , frisch ; onverschillig , koelbloedig , kalm.,
koelzinnig ; - crape) , wolk; - lady) , marketentster ; nauts, brandewijn; - tankard), wijn en water met limoensap en suiker.
£ool , s., koelte , frischheid.
£001, v. t., v. i., koelen , afkoelen , opfrisschen ; matigen,
verminderen; verkoelen, koel worden; bedaren.
£ool'-.eup , s., koeldrank.
-Cool'-headed , a., koel, onverschillig , zonder geestdrift.
£ooied, pp. van Cool, v. t.. v. i.
£ooi'er , s., verkoelend middel , koeldrank , koelvat ; -) ,
vrouw.
•C ool'ing , ppr. van Cool , v. t., V. i.
£ool'ish, a., frisch, koeltjes, Gil.
£oo1'1y,, adv., zie Cool, a.; -, in koelen bloede.
£oo1'ness , s., koelte , koelheid , onverschilligheid , koelbloedigheid.
£ool'y, s., koelie (Indië).

£oor'ed, a., ache. ), gegeeseld.
-eoo's-eot, s., scho., houtduif.
£oo'ser, -euis'er, -eus'ser, s.,

scho., hengst, woesteling;
country -, kintra -, krachtvol le , gemeene boer , stevige
boerenkinkel.
Loost , zie Cuist.
-Eoost'in, zie Cuisten.
£oot, koot, kuit, s., scho., enkel , voet.
£oot , zie Cootie.
£ oot , s., meerkoet , waterhoen.
£oot'ie, -poot , s., scho., vogel met gevederde ponten.
-Eoot'ikens, s., scho., me., slobkousen.
£ooth , s., scho., koude.
£oo't1e, -eoo'ter, V. t., sclio., teeder behandelen, verplegen , oppassen.
Lop , s., hoofd, top, spits; -, kuif, bos, cx.; -, s. scho.,
hoop; heining.

£o'pal , s., kopalhars.
£opar'cenary, s., erfelijk deelgenootschap ; medeerfgenaamschap.
£opar'cener, s., medeërfgenaam.
-Eopar'ceny , s., medeërfenis , gelijke erfportie.

, V. t., voegen , deden.
£opart'ment t, s., zie Compartment.
£opart'ner . s., deelgenoot, deelhebber , vennoot , gezel.
£opart'nership, S., deelgenootschap, vennootschap, kom -

£o'part t

pagnieschap , handelsligchaam.

£opart'nery, s., deelgenootschap.
£o'patain t, a., spitstoeloopend, sic.
opa'triot , .copat'riot , s., landgenoot.
-€opay'va , .eopai'ba , -popai l va , s., kopaibabalsem.
Lope , s., hoofdhulsel , koormantel , priesterlijke tabbaard;

gewelf, uitspansel ; - t, ontmoeting.

n.; -, besnoeijen , afknippen,
korter maken (van den bek , pooten , enz., van een valk) ;
-t, ontmoeten, Sic.; -, strijden, wedijveren, vechten, me(4 engelsche ten , AD.; twisten , worstelen ; - t, beloonen ; -t, ruilen.
schepels).
£o'peelk , zie Copeck.
-Eoon'y, s., scho., hoek.
Loped , pp., zie Cope , V. t., V. i.
-€oon'y , -eun'zie , s., scho., geld.
£ope'man t , s., zie Chapman, sic.
•Eoop , s., kuip , digte wagen ; hok (voor pluimgedierte) ; -, -Eopes'mate t , s., makker , vriend.
hoenderhok (Engeland en Amerika) ; -, s., scho., digte wagen. £ ope'stone , s., bovenste steen , sir.
Loop, V. t., opsluiten, gevangen zetten.
£op'ied, pp. van Copy, v. t., v. i.
Looped , pp. van Coop, v. t.; - up) , gevangen gezet.
£opho'sis , s., doofheid.
-Eoopee', s., stap . (bij dans).
£op'ier, copyist, s., afschrijver, naschrijver.
£oop'er , s., kuiper.
£o'ping , ppr. van Cope, v. t., v. i.
£oop'er , V. t., kuipen.
-Eo'ping , s., kap, gevel.
-eoop'erage, s., kuipersloon; kuiperij ; kuipersambacht.
£o'pious, a., overvloedig, rijk, ruim, wijdloopig.
l£oop'eraut, a., medewerkend, mededingend.
£o'piousiy, adv., zie Copious, a., in ruime mate.
£oop'erate , vv. t., medewerken, mededingen.
-Co'piousness, s., overvloed, menigte, rijkheid; wijdloo.
-Eoop'erating , ppr. van Cooperate , v. t.
pigheid, woordenrijkheid.
-€oopera'tion , s., medewerking, mededinging.
£op'ist , s., zie Copier, s.
£oop'erative, a., medewerkend, mededingend.
£op'land , s., hoekstuk land (Amerika , n. g.).
-€oop'erator, s., medewerker, mededinger.
£optant' t, V. t., te zaám planten.
£oop'ering, ppr., zie Cooper, v. t.
£opor'tion t, s., gelijk deel, sv.
£oop'ering, s., kuipershandwerk.
£op'ped, -eop'pied, a., gekuifd, getopt, met een kap,
£oo'pie , zie C.00pee , s.
puntig , met een geer , spits toeloopend.
£oople, V. i., scho., zie Crowd.
£op'pei , zie Cupel.
-Coop'tate t , V. i., verkiezen.
Copper, s., koper , koperwerk , koper geld , koperen ketel.
£oopta'tion, s., aanneming, opname.
fop 'per , a., koperen; - fastened ship, met koper gebotst
£oor, v. t., scho., bedekken.
schip, z.
£oor'dinance, s., gelijke rang.
£op'per , V. t., koperen , met koperen platen bedekken.
£oor'dinate, a., van gelijken rang.
£op'per-as , s., koperrood.
£oor'dinately , adv., zie Coordinate.
£op'per-belly , s., soort van amerikaansche slang.
Eoor'dinateness , s., gelijkheid in rang.
£op'per-bot'toined , a., gekoperd.
£oordina'tion, s., gelijkheid in rang.
£op'per-:louts, s. my slopkousen (p.).

£oo1'y, cul'zle, V. t., scho., vleijen.
£oom , s., ovenroet, wagensmeer.
-€oom , s., 3cho., drek , vuil , (p.).
£oomb, -comb, s., maat van drooge waren

Lope , V. t., V. i., bedekken , 1
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Copper-fastened , a., met koper geboet, z.
£op'per-bead , s., soort van vergiftigde slang (Amerika).
Eop'per-no.e , S., roode neus , sH.
£op'per-plate , s., koperen plaat.
£op'per-print , s., plaat.
-f)op'per-ro*e 1 , s., klaproos.
£op'per-svnith , s., koperslager , kopersplit.
£op'per-wire, s., koperdraad.
-Eop'per -vork , s., koperslagerij , koperpletterij , koper-

+oquet'tishly , ode., zie Coquettish, a.
£or t , s., groote kan.
£or'acle, s., visschersboot.
£or'a-cold , s., beentje (bij 't schouderblad van vogels).
£or'aeoid, a., als een kraaijenbek gevormd.
£, or'al , s., koraal , koraalboom ; kindersl}eelgoed.
£or'al, a., van koraal , koralen.
Coral-boat , s., koraalschuitje.
C'or'al-branch , s., koraaltak.
£or'al-diver, s., koraalvisscller.
-E' oral -mos , s., koraalmos.
£or'al-tree. s., koraalbooni.
£or'al-wort, s., tandkruid.
£orralla'ecous , a., koraalachtig.
Lorrallif'erous, a., koraal bevattend.
£or'allifor,n , a., aan koraal gelijkend.
£orallig'enous, a., koraal voortbrengend.
£ur'alline , a., van koraal , koralen.
£or'a11ine. , s., koraalbooni.
£or'alloid, -coralloid'al , a., koraalvornlig,.
or'alioid , s., kleine soort koraal.
£o'rain j u'dice , voor den regter.
fïorant', s., zekere luchtige clans , TE.
-€orb , s., kolendragersmand.
-E%orb'an , s., offerande ; arnibuts ; gift, aalmoes ; kerkbus.
£orbe -1, a., zie Crooked , Sr.
•C'orb'el , s., bloenikorf (als sieraad), kraagsteen ; neut on-

molen.
£op'per-worm, s., koperworm, mot.
£op'pered , a., gekoperd ; - ship, gekoperd schip, z.
-Cop'perfiuch , s.. zie Clw irtclt, (p.).
£op'perish , a., koperachtig.
f%op'pery , a., koperachti r.
£op'pet, a., selto., onbescliaamd, (p).
£oP'ping , zie Coping; -, s., echo., heining.
£op'piee , -copse , s., kreupelbosch , hakbosch , griend.
£op'pie , s., echo., zie Dram.
£op'ple--erown , s., kuif (van vogels).
£op'ple-dust, s., metaalpoeder (tot zuivering).
-C,,op'ple-stones, s., me., brokken klipsteen , JOHN.
£op'py , s., kreupelbosch , (p.) ; -, s., sc/to., kinderstoel.
£op'rolite , s., neststof (van vleeschetende wurmen).
£oproph'agous, a., van mest levende.
£opse, zie Coppice.
-Copse , V. t., kreupelbosch , hakhout onderhouden, s.
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der een balk , nis (bonwlroiide).

£op'sy, a., met kreupelhout bewassen.
*dopt , a., scd o., zie Convex.
-€opt-know, s., selio., kruin van een kegelvormigen heuvel , ( p.).
£op'-ula , s., koppelwoord.
E:op'late
a., aaneengevoegd.
£op'ulate j , V. t., V. i., vereenigen, koppelen; paren, bij

-slapen.
£op'ulated, pp. van Copulate, v. t., v. i.
£op'ulating, ppr. van Copulate, v. t., v. i.
- Eopula'tlon, s., vereeniging, koppeling, paring, bijslaap.
-Cop'-ulative, a., koppelend, aaneenbindend.
£op'ulative , s., zie Coputa, s.; -, zie Connection, n. g.
£ op'y , s., kopie , afschrift , afdruk , exemplaar , voorschrift,

origineel, handschrift , manuskript ; - 1 , overvloed.
£op'y, v. t., V. i., overschrijven, afschrijven, naschrijven;
nateekenen; namaken , nadoen , navolgen ; -, iets navolgen
(m. 't v. frorn, after) ; - , fair, in 't net schrijven.
£op'y-book , s., kopieboek.
£op't'ed, pp., zie Copy , v. t., v. i.
£op'y-hold, s., landgoed , leen.
£op'yfng press, s., kopiëerpers.
£op'ytng, ppr., zie Copy , v. t., v. i.
Cop'yist, s., zie Copier.
£op'y-money , s., kopiegeld.
£op'y-paper , s., gewoon papier , minuut papier.
-Cop'y-purct► aser, S., uitgever.
-Cop'y-right, s., kopijregt.
£oqual'lin, s., soort van eekhorentje.
*€oque'li-cot , -coque'li Co , s., wilde nasbol , slaapbol,
heul (botanie).
Coquet , V. t., V. i., de verliefde spelen, veel van minnarij
praten.
Coquet', a., luchtig, dartel, behaagziek.
£oquet'ry, s., hehaagzucht, behaagziekheid.
-Coquette', s., behaagziek meisje.
£oquet'ted, pret. en pp. van Coquet, v. t., v.1.
-Coquet'ting , ppr. van Coquet , v. t., r. i.
toquet'tish , a., behaagziekachtig.

-Corb'eil , s., schailskorf (vestingbouac).
£or'bo i- , s., mes met dik heft.
£ or'by t, s., zie Raven.
£or'by, -cor'bie, s., sclio., raaf; - messenger, s., scho.,

langzame bode, traag niensell.
-force i- , V. t., verwisselen.
£or'-eule , -eor'-cle , s., zaaltje, kiem.
-Ford , s., koord , touw , snoer , lijn ; -

hout ; - of twine , streng- garen , z.

of wood , vadem

Lord , v. t., niet touwen binden ; hout opstapelen , opvamen.
£oral'-malser, s., touwslager (in Amerika rope-maker).
Lord'-wood , s., vadem hout.
£ord'age, s., touwwerk, scheepswant; cable laid -, kabelslag , z.; hawse laid -, wantslag , z.; - of ship , tuigaadje

van een schip , z.; spare -, waarloos touw , touwwerk , z.;
tarred -, black -, geteerd touwwerk , z.; twice laid -, opgeslagen touw, tros , z.; lay -, touw slaan, z.; white -,
wit touw , ongeteerd touw , z.
-Cord'ate, -eord'ated, a., Hartvormig (natuurkunde).
£ord'ately, adv., zie Cordate, Cordated, a.
£ord'ed, pp., a., zie Cord , v. t.
£ordelier', s., Franciskanermonnik.
£ordeling, a., zie Twisting.
£ord'ial , a., hartversterkend; hartelijk, openhartig.
£ord'ial, s., hartversterking.
£ord'ial-hearted , a., hartelijk toegenegen, ME.
f:ordial'ity • s., hartelijkheid , opregtheid.
£ord'iallze, V. t., hartelijk maken.
£ord'ialized, pp. van Cordialize, v. t.
£ord'ializfng, ppr. van Cordialize, v. t.
Cordially, adv., zie Cordial, a.
£ord'ialness, s., zie Cordialitg.
+ ord'iform , a., hartvormig.
°Cord'iner + , zie C.ordzvainer.
, Cord'ing , ppr. van (lord, v. t.
£or'don , s., rand van een muur (vestingbouw) ; -, kordon
(kri)pskuszde) ; - sanitaire, kordon van militaire posten aan
de grenzen.
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Corn'-land, s., koorniand, graanland.
Eor'dovan, s., spaansch leder.
€orn'-law-, s., mv., koornwetten.
f orduroy', s., geribde katoenen stof, manchester.
£ord'walu, s., spaansch leder; gelooid en bereid geiten- -Eorn'-loft , s., zie Granary , s.
+iorn'-mar'y-gold , s., soort van plant (chryaanthem#cm).
leder.
£ore, s., hart, kern, klokhuis (van vruchten) ; -, etter , -€orn'-master , s., graanverbouwer.
DR.; -, binnenste (als : van een kolom); -, ligchaam, n. g.; €oru'-merchant , s., graanhandelaar.
-, soort van schapenziekte; a man rotten in the - i-, iemand, -€orn'-mill , s., koornmolen.
die in 't hart niet deugt ; -, scho., gezelschap , ligchaam. -Corn'-parsley, s., soort van plant (sison).
-Corn'-pipe , s., fluitje van een koornhalm , JOHN., schalmei.
-£ored, a., in zout gerold (van haringen).
€orn'-ro eket , s., soort van plant (bunias) , vierhoekige
-Eore'gent, s., mederegent.
knodsvrucbt.
£orela'tion , s., medebloedverwant.
£orn'-ro -spe, s., klaproos.
-£orel'ative , zie Correlative.
-Eorn'-salad , s., veldsalade.
-Corf, s., steenkolenkorf.
-Eorn'-snake , s., slang (N.- Amerika).
€or'fy, V. t., scho., wrijven, (p.).
-€orn'-t,ade, s., graanhandel.
€oria'ceous, a., lederen, lederachtig, taai.
€orn'-violet, s., soort van klokbloem.
-torlan'der, s., koriander, korianderzaad.
€orn'-wain, s., koornwagen.
-€orin'don , s., zie Corundum, s.
Eorn'age, s., graanbelasting.
or'inth , s., zie Currant, s.
-€orn'bind, s., soort van boekweit, (p.).
€o'rinth ) , s., hoerhuis , sir.
€orn'brash, s., soort van kalksteen.
-For'lnthian t, s., losbandig mensch , ajouwer.
€orn'ea , s., 't koornachtig deel voor aan 't oog , waar€orl'val , s., mededinger , sir.; medeminnaar.
door de lichtstralen gaan.
Cori'valry, -eori'valship, s., mededingerschap.
€ork, s., kurk ; stoppel ; stop (van een flesch) ; kurk-bast. -€orned , pp. van Corn , v. t.; -) , dronken.
-Fork , V. t., kurken , toestoppen, van een kurk voorzien; -€or' nel , -eor'nel-tree , -eornel'tan-tree , s., kornoelje boom.
-, zie Calk.
£or'nel-berry, s., kornoelje.
work'-brained , a., zinneloos.
-fornel'ian , s., kornalijnsteen.
Cork'-cutter , s., kurkensnijder.
forne'enu -tiet, -eorn'amute, s., doedelzak, DR., GB.
-Fork'-screw , 3., kurkentrekker.
Eorn'eous , a., hoornachtig , hard.
-Fork'-tree , s., kurkboom.
-€or'ner, s., hoek, schuilhoek, bogt; einde; lorver - of et
, Corked, pp. van Cork, v. t.
sail, schoothoorn, z.
£ork'ing ,,ppr. van Cork, v. t.
€ork'ing-pin, s., groote speld, s.; paknaald, bakerspeld. -Cor'ner-map , s., hoofdversiersel.
-Eor'ner-piece
, s., versterking, stootlap op de plaats van
-eork'y , a., kurkachtig ; kurken , van kurk.
den schoothoorn , z.
-Cork' y , a., echo., vrolijk , dartel (door drank).
£or'morant , s., zeeraaf; -, § , gulzigaard , vreter; - t, £or'ner-stone, s., hoeksteen.
-Eor'per-teeth , s., de vier tanten van een paard (hisbediende , B. a.
schen de middeltanden en de slagtanden).
€or'snus , s., stengel.
E orn , s., koorn , graan , korrel ; eksteroog , likdoorn; -Eor'ner-wi.we, adv., overdwars, hoeksgewijs, diagonaal.
measure another man's - by his own bushel 1, een ander -Eorne'raik , s., scho., wachtelkoning.
beoordelen naar eigen karakter ; zoo de waard is , vertrouwt Eor-nered , a., hoekig , met hoeken.
-Eorn'et , s., horen, horentje ; kornet (vrouwenmuts) ; pehij zijn gasten ; -, haver , (p.).
perhuis , papier , zak ; horenslak , horen van een paard;
-Corn , V. t., inzouten, zulten, inpekelen, met zout bestrooi laathoorn; sjerp; standaard; standaarddrager; ruiterbende,
jen , korrelen; -, v. t., scho., met haver voederen.
n. g.; posthoorn, waldhoorn ; kornet (kr( gskunde).
€orn'-basket, s., maïsmand (Amerika).
-Eorn'etcy, s., rang van kornet.
Corn'-beef, s., gezouten vleesch.
€orn'eter, s., hoornblazer.
Corn'-bottle, S., zie Cornflower.
- Eorn'eachange, s., koornmarkt, koornbeurs.
Eorn'-blade , s., maïsblad (Amerika).
f%orn'fleid , s., koornveld.
€orn'-brandy, s., koornbrandewijn.
-€or'nice , s., kornis , kroonlijst, krans.
Corn'-bread , s., brood van indiaansch koorn.
morn"broom , s., bezem • die van de halmen van koorn Eorn'i-ele , s., kroontje.
-Cornie'-ulate, a., gehoornd, hoornvormig.
wordt gemaakt (Amerika).
-e,ornlf'ie , a., hoornen voortbrengende.
'Corn'-chandler , S., koornhandelaar.
-Corn'lforiu , a., hoornvormig.
Corn'-elad , a., met groeijend koorn bedekt.
morn'- co-ekle , s., soort van koekoeksbloem (botanie) , -€ornig'erous , a., gehoornd.
-Corning , ppr. van Corn , v. t.
(Amerika).
€Eorn'--eraeker , s., scheldnaam voor een bewoner van , Corn'ing-house , s., kruidmolen.
-+orn'ist, s., zie Corneter.
Kentucky.
-€orn'less , a., hoornloos.
•Forn'--era-ek, 3., wachtelkoning.
€orn'--rake, s., zie Corn-crack, s.
-£ orn'ineter , s., koornmeter.
-+orn'stalk , s., maïsstengel.
€orn'--cutter, s., likdoornsnijder.
€orn'-dodger , 3., hard gebakken koek van indiaansch €orn't, pp. van Corn, v. t., scho., onder Corn, e. t.
£ornu-co'pia , s., mv., -eornu-eo'piaa , s., hoorn des over
koorn.
v loeds.
- Corn'-Hag, s., zwaardlelie (gladiolus).
-fornute', V. t., tot hoorndrager maken ; horens aan-Eorn'-floor , s., dorschvloer.
brengen.
Corn'-flower, s., koornbloem.
£ornut'ed , pp, van Cornute • V. t,
-Corn'-heap , s., graanhoop, HL.

i
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*)Ornut'.d , a.,gehoornd(boanie) ; tot liooriidragemaakt ; -§, gekroond.
f)orna'to , s., hoorndroger.
€ornu'tor ,, S., liooriidrager-niaker.
-forn'y ,, (t., hoornachtig,, Iioornig , hoornen
; korrel : g, rijk
aan koorn , koorzi voortbrzngeiid ; - ) , dfl)likeii.
*orn)facc(I ) , a.,roodkleurig (van zalig(e).
€Or'Ody ,, -cor rod) S.,soort eau kleüoterlielastiiig aan

korps'ctz1ar, a.,zie()lj)oral, a.
frvus eua'r1au a.Zie Co rp oreal
,

ging, enz.

Cor'porature +, s., lijvigheid, ligchaamlijklieid , ME.
*orpo'reaJ , eorpo'rcou , a., ligehaamlijk, stoflijk
€orpo'i.- eallst, 8., iemand, die 't bestaan van geestelijke
substantjtn loochent.
€Orporeal'Ity , S., ligehaamljkheiiil , stoflijkheid.
+iorpo't-caily , ode.,zie Corporeal.
*1Orpore'tty , 8., ligchaamlijkheid, stoflijkheid.
Eorporlfiea'tion, 8., verligcliaamljkieig.
€Orpor'lfy , V. t., ligehaamlijk maken.
€OF'pO*ant , s., St. lElmus -vuur,, z.
£orps , .g., korps, regement , troep;, kreng, lijk, SIL
Corpe, .c., lijk, dood ligcliaam , omitzield ligehaasu.
£01-ps' (le garde, .s., lijfwacht.
tor'pu1euce, -cor'pulency , 8.,zwaarlijvigheid, lijvighemd, dikte, vleezigheid, gezetheid; - :, vastheid, di g theid.
*)Or'puleut, a.,zwaarlijvig, dik, gezet.
+()r'p,iicnty ,, adv., zie Coipotezit , a.
Corpus 'l1 ri&t3 , S., sakrerneiitsdag.
+()r'j)us ju'rjs cIvî'Iis , 8. 3burgerlijk wetboek.
€"o3- 'pfls sic , Sligehaampji , stofdeeltje, stofje leuol. C.

a.

iatuutkeniier , the over de bewc

er stofjs haotlel(.
,zieCoJ'Veseli 8.
s. zie(Icl , 8.
z:inieiiszhrapcn.
fOiid'8'
, 1'. t.,
giligT

(orpus' u1c ,
fo g., ra iie
i

den koning.
CO''O1 , .10101 ir. , 3., hiiireih1ad (tûtaic )
£or'oIJary , z.,toevoeging (reiie/ii;iil) ; gevoigtreIleii îc
ileAuuiist ; -,zieSurplus ,si-i.
+Or'OI1ftte , COl'O Hated, a., illS Cell liiiiiieslilaii
COr'Onach , S., SC/iC'., iijlezaiiiz.
*or'ona1 , 8.,tol eest kroon , krans liehooreiiitc,
Cor'ønal , S., kroon , nails,
t'or'oiiary ,, a., kransvoriug , als een kraan
'Oflatd , a., gikrouiiuil.
Eorona'tjon , s. krooc iii.
£Or'oncl t, 8.,kolonel , ei'.
Coroner , s. advokiat Vail (ie keorn , lijksclsuwcr (Esgeland) ; -,lijkschouwe r t-Incrie).
(- or'onet, .i- ., kroontje; --§,lloOfiisierBiil.
Coi'onctctl, ci., gekroomimi.
foron'Iform, a.,ki - ooiivorrji'
*or'onhaIc , .5., kroo -n tje 5811 e€U zaadkorizl ; doneije Imoeje
op zaadkorrels.
4or5p , 8., se/is. )lijk.
(- or'poraI , s korporaal ; .- of ii s/ui) tf ear , korporaal , z.;
mnos,it a - aiul fumes-),zieft SillS zeltbeslekkimig schuldig
niaken.
4tor'poral , a., ligeliaanslijk , stoflijk ; - oath, plegtige eed.
£or'poral , -oi'pora'1e, .r, gewijd. altaardoek.
forpora1'tty , S., ligchaansliikheid , stollijkheid.
E1or'porally ,, ode.,zie Corporal, a.
Cor'poraJship, .1., korporsalsehap.
£or'poras +, s., gewijd altaardoek.
-Cor'poratc , a.,
vereenigd , in één ligchaam vereemmigd ;
, vercenigd, algemeen , 5H. (zeer).
£Or'porate +, V. 1., vereenigen , ME.
£or'porately ,, adv., zie Corporale , a.
+'Or'porateness , S., burgerlijke gemeensehaplijklteid.
£OrpOia'tjon , 8., ligehaain , vereeniging , gezelschap , gild ;
— town, stad, plaats niet een rand; -) , dikke buik.
€or'porator , S., lidvan eenstaatsligchazm , vereessi-

.

I

al—Vrijven,

.Ç.
4 , p \ iii ( O')r(H! , 8 ,t.
0 oirad 'U , p/li. I iii Coiiezc , ?'. t.

tiGIS

Vicct', a., ieuiiiwkeiiìig , Izoriekt, juist , zonder fouten.
r.t., v1eteieii , zuiveren ,teregt beengen
l)(i 1 5l)i8 , tiiclitiCii , ka8tlJdeii ,straffen.
1 t()aFettCd , j)]). VULii (oi ). cct , a. t.
t ' 1llppr.' - au ( )rrecl , 5'. 1.
.5., vrrheterisg , tuclitiging ,straf,teregtOli'ik)Il
),(a!iff , kastdiig ;uiiisg ; /ouse of -, Verbeterhuis.
-(rrc c tk)noI , t.,erelid cerisE.
( øl C tou
8., ieuiaiid , ie ill 't verbeteoliuts isgeee'l ,su.
S
(2., verl'etercn'.I , verzachtend.
Coi're'tve , 8.,verzachtend middel.
- netjes, juist.
Correct
'Lm ) FmCt
siEr.,zie0.;
S.uitlied, iaemimwkeurighemd , juistheid.
J U O 3Bect'ur , S., veieterair ,, O)zigter , korrektor.
t. orreg'idoî , S., SpilaflOCli overheidspersoon.
Crve1ate', a. t., sve ( erkcerige hetrekkmg hebben (als : van
1 mailer cii zoo -i).
('or 'a4atc , S., wederlreerige betrekking, (als vader tot zoomi) ,
+wa-eIa'tion .., wederkeerige betrekking.
-Correl'ative , a., wederkeerig betrekking hebbende.
Correlative , 8., wederkeerige betrekking.
Corre1'ativencs, z. wzderkeerige betreklijkheid , wederkeeuige betrekking.
tirept1on , 8.,berisping, bestraffing, verwijt.
+otrespond', r. i., overeenkomen, voegen, beantwoorden;
brietwislisig houden, in briefwisling Itaan.
£orrespond'enee , -corrcspond'cncy , s.„ overeenstemusing, verkeer, omgang, briefwisling.
£orrespoui'ent , Ci., overeenkomstig, gepast, voldoende,

overeenstemmend.
+)orrespond eist , S., korreopondent , medeliandelaar.
Loriespond 'ently , adv., zie Correspondent ,
(torrespond'Ing, P p r. van Correspond , v. i.
Coriespon'slve , a., overeenkomenti , passend.
£orrespon'sively ,, our., eIS Corresponssve , a.
£or't-ctler + 8., paardekooper.
£or'ridor, e., galerij, gaanderij, gang, overloop; bedekte

weg (vestingtouw).
, S., fliV., dingen , the verbeterd moeten worden.
Lorrigible , a,, verbeterbaar , strathaar.
€orrl'val S.,zieGorsm'ai.
Los-rival t , a.,zie Costzsdzsff.
{ 4) rri'va1 + , a. i., wedijveren met.
0r1%'11ty , ..orvl'va!ry i- , 3.,zieCompetition.
CorLi'vashIp V, 8., tegesistzmu(1 , mededinging.
Ctmr rivate
V. t.,water uit verscheiden stroomen tot

(i stroom brengen.
tsmrivatoii f , s., te zanienloop van verscheiden stroo.
D ien tot één e n stroom.
€ori-ob'ovaiit, s. versterkend, kracht gevend.
, .., versterkend geueesniidilrl.
t ,,i. ,' mb'oratc , v. t., veestiiLcii . lrarlitgei en.
t4)si()b'Oi-aicli , p/i. Vuil('sirotoriitc.
Corrob0mate.l , 0., I eroterkesd , Lcavlii. gevend.
C os-sub mCm'.iIig , 1 1 1)1 v;ii ('1ff1 ,1/.. , r 1.
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Eorrob'orating, a., zie Corroborated , a,
,Corrobora'tion , L. versterking , bevestiging.

€orrob'orative, a., zie Corroborant, a.
Eorrob'orative, s., zie Corroborant , s.
Eorrode' v. t., inbijten , knagen, wegvreten , verteren.

pp., a. van Corrode, r. t.
Eorro 'dent , a., bijtend , invretend, verterend.
Eorrod'ed,

Eorro'dent, a., bijtend middel.
Eorro'diate, V. t., langzamerhand wegvreten.
Eorrodibil 'ity, s., invreetbaarheid.
Eorro'dible , a., invreetbaar .
Eorrod'ing, ppr., a., zie Corrode, v. t.
Eor'rody,, zie Corody .
Eorro'sible, a., zie Corrodible.
Eorrosibil 'ity , s., zie Corrodibility.
-Corro 'sibleness, S., verteerbaarheid.

Eorro '*ion , s., inbijting , wegvreting , vertering.
Eorro'sive, a., wegvretend, inbijtend.
Eorro'sive, s., wegvretend, inbijtend middel.
E oro'sively , ode., zie Corrosive , a.
Eorro'siveneus, s., scherpheid, wrangheid, wegbijtende

hoedanigheid.

COS.
Eors'nod , s., stukje gewijd brood , dat iemand bij wijze
van

beproeving moet gebruiken.

Eor'tege, s., stoet.

Eor'tex , s., bast.

-E.or'ti-cal , a., tot bast behoorende , buitenste.
Eor'ti-eate, -eor'ticated, a., aan bast gelijkend, lastig.
£orticif'erous , a., bast voortbrengend.
Eortic 'iform, a., aan bast gelijkend.
-Eor'tieose, -cor'ticous, a., bastig, vol bast.
£or'tlie, s., binnenplein (bouwkunde).
-torun'duin , s., soort, van edelgesteente , `die veel van
den safier heeft.
Eorus' -sant, a., flikkerend.
Eor'useate, V. i., schitteren, flonkeren.
-Eorus-aa'tion, s., flikkering; - §, verstandelijke luister.
-Corvette', s. , korvet .
Eorvet'to , s., sprong , steigering (van een rijpaard).
Eor'vine , a., kraaiachtig.
-Eor'vorant , s., zie Corrnorant.
£or'vus, ,s., soort van enterwerktuig (bij de Romeinen), z.
-Eor'ymb, -eoryin 'bous, s., soort van bloemtros boven
op den stengel.
-Eorym'biated , a., met takken versierd , met getroste

-Cor'rugant, a., rimpelende, kronkelende.
takken.
Eor'rugate, V. t., rimpelen , kronkelen , BA.
Eoryrnbif 'erous, a., trosdragend.
Eor'rugate, a., gekronkeld, an.
£orym'bous
, a., uit trossen bestaande, in trossen.
Corrugate,
V.
t.
Eor'rugate.d, pp., a., zie
Eorym'bulou,, a ., uit trossen bestaande.
-Eor'rugating, ppr. van Corrugate, a. t.
£oryphe'us
,
s., hoofd van een koor ; - (, leider.
-€orruga'tion, s., rimpeling, kronkeling.
Eor'rugator, s., spier, die de rimpels op 't voorhoofd brengt. Eoscin'oinancy, s., waarzeggerij door middel van een zeef.
Eorru'gent -mus'-ele, s., spier, die 't vel boven de oogen Eose' -sant, s., medesnijlijn (meetkunst).
-Co*'en, zie Cozen.
te zaam trekt.
-Corrupt', V. t., V. i., bederven, aansteken, vergiftigen, ver- Eo -a'enage, zie Cozenage.
£Eosen 'tient, a., medegevoelend.
verval
leiden, omkoopen; bederven, rotten; verknoeijen,
f3o'•sey, a., babbelend, gemaklijk, wel ingerigt, gesloten.
schen.
-Corrupt ', a., bedorven, verrot, snood, omgekocht, on- -osie , zie Cozie.
o'^ier }, s., lapper, sx.
,
valsch.
deugend , kwaad
£osignif'i-eative + , a, van gelijke beteekenis.
Eorrupt'ed , pp., a., zie Corrupt, v. t., v. i.
-E o'* l y , ads., zie Cosey, a.
Eorrupt'er, s., bederver, verleider, omkooper.
,
,
bederf
Cos'inage, s., akte tot terugkrijging van land, r.
vatbaarheid
voor
bederf
'ity
,
s.,
Eorruptibil

baarheid.

Eorrupt'ible, a., bederflijk, aansteeklijk.
Eorrupt 'ibleness, s., bederfbaarheid.
Eorrupt'ibly, adv., zie Corruptible.
Eorrupt'iug, ppr., a., zie Corrupt, v. t., n. i.
Eorrup 'tion, s., bederving, bederf, verderf, verrotting,

Eo'sine, s., medehoek (meetkunst) . -€owinet'i,,, a., blankettend, schoon makend, versierend.
Eos';nil , -eos'mi-ca1, a., tot 't heelal behoorende.
* O*'mi-eally, adv., zie Cosmic, a.

iemand, die kennis heeft van de vorming van 't heelal.
omkooping, verleiding, schandelijkheid, verdorvenheid; -, Eo4mog'ony , s., wetenschap van de vorming van 't heelal.
-

Co4mog'onist, s.,

Eorrupt'ive, a., bedervend, aanstekend.

-Eo*mog'rapher, s., wereldbeschrijver.
£o•a-mograp'i - e , -co-cmograph'i -sal , a., tot de - leer van

Eor'salr, s., zeeroover, zeeschuimer, roofschip.

-+o -s'molabe t, s.,

etter.

Eorrupt'less, a., onbederflijk, onomkoopbaar.
Eorrupt'ly, adv., zie Corrupt, a.
.Corrnpt'ness , s., zie Corruption.
Eorrupt'ress e s., vrouw, the anderen bederft, bederfster.
-lor'sak , s., soort van vos.
Forse '^` , s., zie Corpse , AD.
-Corse'-enPum'bered, a., met lijken beladen.
-Corse' -pre*ent , s., begrafenisgeschenk , begrafenisfooi.
-eorse'let , s., borstharnas.
Eorse'let, V. t., een borstharnas aandoen, B. I.
Eorse'leted, pp. van Corselet, V. t.
Eorse 'leting, ppr. van Corselet, v. t.
Eor'set, s., korsjet.
Eor'set, V. t., een korsjet aandoen, rijgen.
, Eor'eeted , yip. van Corset , v. t.
-tlor'seting, ppr. van Corset, V. t.
.ler'reting , a., 't korajet aandoen.

de vorming van 't heelal behoorende.
iCosmograph'i-sally , adv., zie Cosmographic, Cosmogra-

phical , a.

Eo-wmog'raphy, s., wereldbeschrijving.

afstandmeter.

&o$mo1'atry, s., eeredienst, die de heidenen aan de wereld of haar deelen bewijzen.
Eosmoiog 'icai , a., tot de kosmologie behoorende.

-Eo *mol'ogist, s., iemand, die kennis van de kosmologie

heeft.

Eo*moi'ogy, s., leer der
tuurwetten.

natuurwetten, kennis der na-

Eo *moplas't141 , a., wereldvormend, tot de wereldvorming behoorende.
Eofmopol'itan, -co*mop'olite, s.,

wereldburger.

Eo*mopol'itani-s.m, s., wereldburgerschap.
-Go*mop'olitism , s., wereldburgerschaplijke zamenleving.
Eo*woram'le, a,, tot een tafereel der wereld behoorende.
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£o mora'ma , s., tafereel der wereld.

Loss , s., hindoesche afstandsmaat (ongeveer I 1 j,l engelsche
mijl).
- fios'sa*, s., niv., indische mouselines.
£os'set , s., leplam , lepkalf; lieveling.
Losset ) , s., vondeling.
•ost i-, s., ril), B. a.; -, kosten, onkosten; waarde, prijs,
verlies, nadeel, verkwisting ; -, schavergoeding , r.; much
worship , much - f , groot is 't hof, veel kan er af.
£ost, V. i., prep., pp. cost, kosten, gelden, te staan komen.
-£ost'a1, a., van de ribben.
-1ost'ard j, s., hoofd, sri., n. g.; -, groote appel.
€ost'ard) , s., hoofd; I'll smite your -, ik zal u een slag
op den kop geven.
£ost'ard-monger , -eost'er-monger) , s., appelkooper,,
fruitkooper.
-£os'tate, -cos'tated, a., geribd, rihachtig.
£os'tive , a., hardlijvig , hard, ondoordringbaar , stijf,
gemaakt.
£os'tively, adv., zie Costive, a.
£os'tiveness, s., hardlijvigheid.
f;ost'less , s., kosteloos.
£ost'liness, s., kostbaarheid, duurte , verkwisting, Si.
£ost'ly , a., kostbaar , duur.
£ost'mary, s., soort van reinvaar (botanie).
£os'trel i , s., flesch.
-€ostume', s., gebruik, kostuum.
£o-sufferer, s., mede-lijder.
-£o'-sy,, a., zie Cosey,, Cozy.
£ot, quot ), s., janhen, jan-de-wasscher.
£ot, -cote, s., schuur, stulp; -, hangmat, z.; - ), lam;
-, bootje; vingerling (voor een zweerenden vinger) ; -,
schaapskooi.
£otab'ulate, zie Contabulate.
£otan'gent, s., mederaaklijn (meetkunst).
£ote f , zie Quote.
-Eote , v. i., veld winnen (bij een wedren , weddingschap, enz.).
£otempora'neous, a., zie Contemporeneous.
£otempora'neously, adv., zie Contemporaneously.
£otem'porary, a., zie Contemporary, a.
E3otem'porary, s., zie Contemporary, s.
- €oterie', s., letterkundige vereeniging.
£oterm'inous , a., zie Conterminous.
£othurn'ate, oothurn'ated, a., zie Buskined.
£oti e' -ular , a., tot slijpsteenen behoorende.
£otit'ton, -eotil'llon, s., kottiljon (soort van dans).
£ot'land , s., land tot een hut gehoorende.
£ot'queen, s., janhen, jan-de-wasscher.
-Cots'wold, s., schaapskooi (op een vlakte).
£ot'tage, s., hut, stulp, kleine woning.
£ot'taged , a., met hutten bezaaid.
£ot'tagety, a., landelijk , boersch.
£ot'tager, s., hutbewoner ; iemand, die op gemeenteland
woont, zonder huur te betalen, z.
£ot'tar, -cotter, s., scho., zie Cottager.
£ot'ter, -cot'tar, rottier, s., zie Cottager.
£ot'ton, s., boomwol, katoen; katoenen stof; marine -,
zie Aderros, s.
£ot'ton, a., katoenen.
-Eot'ton, V. i., vlokkig worden, JOHN.; overeenstemmen, s.;
-, V. t., met katoen voeren ; -, gelukken , slagen , bijv. our
business will not - t , onze zaak wil niet gelukken.
-tot'ton-«in , s., werktuig om 't katoen van de zaden te
scheiden.
£ot'ton-grass , s., soort van plant (eriophorum).

£ot' ton-grow'ing, a., katoenvoortbrengend.
-Fot'ton-machine , s., werktuig om katoen te spinnen.
-Eot'ton-mill , s., katoenmolen.
-Cot'ton-plant , aot'ton-shrub , s., katoenplant.
£ot'ton-press, s., katoenpers, werktuig om katoen in zak

te stampen.

-ken

£ot'ton-spun, s., katoenen garen.
£ot'ton-this't*e, s., wilde distel (onopordum).
-€ot'ton-tree, s., katoenboom.
£ot'ton-weed, s., soort van plant (flags, gnaphalium).
£ot'ton-wool, s., soort van populier.
-+ot'ton-yarn , s., katoenen garen.
+. ot'tony, -eot'tonous, a., donzig, met haren bedekt,

katoenzicht.
f otyle'don, s., verganklijk zaadvliesje der planten; -,

navelkruid , nierenkruid.
Cotyle'donous, a., met een zaadvliesje.
£otts , s., hangnat , hangmat met een raam , z.
(ouch , V. i., V. t., liggen ; leggen, op de knieën liggen; in

hin

derlaag liggen ; in bed liggen , buigen ; in lagen liggen ; down, ter ruste leggen; neerleggen; in lagen leggen; verbergen; wegsluiten; -, begrijpen, omvatten; bijv. much is
couched in these few expressions, die weinige uitdrukkingen omvatten veel; - an eye, een staar ligten.
£ouch', s., rustbed , rustbank , legerstede , leger , hag;
hangmat, z.; dekblad (van goud, zilver); laag (in mijnen),
Couch'-fellow , S., slaapkameraad.
£ouch'-grass , S., hondskruid.
-Couch'ant, a., liggende, gelegen (wapenkunde).
-5ouch'ed, pp. van Couch, V. t.
-Eouch'ee, s., rusttijd, slaaptijd, DR.
£ouch'er, s., staarligter, oogligter; -, aktenboek, legger
(kerkelijk).
£ouch'er, s., echo., lafaard.
£ouch'Ing, ppr., zie Couch, n. t., e. i.
£ouch'ing, s., 't bukken, 't ligten van den staar; needle , staarnaald.
f%ouch'less, a., zonder bed.
Loud, youth, pret., scho. van Cart, v. i.
£oud, a., scho., koud, (p.).
£oud, pp., scho., genoemd, (p.).
ouch , pret., kon hebben.
£oudna, -eoudnae, pret., scho., kon niet.
£ou'gar, s., zie Panther, s.
£ough , s., kuch , hoest, verkoudheid.
-Cough, V. i., kngchen, hoesten; - out, ophoesten; -, uitwerpen , uithoesten ; - § , 't hart uitstorten.
£ough'er, s., noester, kngcher.
-Coughing, ppr. van Cough, v, i.
£ough'ing, s., 't kugchen, 't hoesten.
£ouJ , V. i., scho., afwislend verschijnen en verdwijnen.
Louicie , s., scho., witte brood bij de thee.
£oai , s., scho., nachtmuts.
foul , V. t., scho., nebrstooten , (p.) ; -, scho., aarde bij mal-

kander halen, (p.).
-E;oul , s., groote houten tobbe; - (1 , vaatwerk.
£ould, pret. van Can, V. i.
£out'ter , s., zie Colter.
£o,il'ter, zie Confer.
Louts , s., mv., scho., smedkolen, kolengruis.
£oun'cil, s., raad, kerkvergadering, raadsvergadering,
voornemen, overleg, beraadslaging, verstand, beleid, raadsman , advokaat ; legislative -, senaat (New Jersey) ; ecumenial -, kerkeraad; privy -, geheimraad; common -, stede lijke raad ; colic -, zie 4ulie; - of state, raad van state.
f oun'cil-board , s., raadtafel ; beraadslagende raad.
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Counderstand'ing , s., wederzijdsclie v er standhoudi ;g.
£oun'ge , V. t., echo., zie Beat , V. t., v. i.
-*ounite' +- , V. t., vereenigen , ME.
€oun'sel ,•s., raad , raadpleging , beraadslaging , voorzigtigheid ; - 1 , doel , wil , dekreet ; -, verstand, beleid ; -,
raadsman, advokaat; take - of his pillow, zich op iets beslapen ; keep - §, iets geheim houden ; -, geheim.
.f o,In'sel , V. t., raden , raad gevest , vermanen.
- Coun'sel-keei)'er , S., geheirnhouder, ertrouwelin .
Coun'e1 - kcep'1ng , a., geleinihoudeni1.
`.oun'selable, a., vatbaar voor raad, raadzaam.
- -:oun'seled, pp. vair Covusel, v. t.
Eoun'seling , ppr. van Counsel , v. t.

Eou,i'selor , s., raadgever , vertrouweling ; raad , r aadsheer ; lid van een raad ; advokaat , zaakwaarnemer , raad
-gevr,
raadsman ; privy -, geheimraad.
-)oun'selorship , s., raadsheerschap , geheimraadschap.
ount , V. t., V. i., tellen , berekenen , achten , ineenen ,
aanrekenen , toerekenen , toeschrijven ; steunen op , staat
maken op (ni. 't v. up).
Fount , s., rekening, telling , berekening, getal, nommer; -,
klagt, r.; -, graaf.
-Count'-book , s., schuldboek.
Count-wheel , s., slagrad (van een uurwerk).
Eount'able , a., telbaar, berekenbaar , Sr.
€ount'ed , pp. van Count, v. t., v. i.
€oun'tenance, s., gelaat, gedaante, aangezigt, vrijpostig
h ei d , aanmoediging , steun ; gelaatskleur , houding , gebaar,
uitzigt , bedaardheid , kalmte , gemoedsrust ; bescherming,
ondersteuning ; blik ; -, vriendelijkheid ; -, schatting , r.;
ie -, in gunst , in achting ; keep in -, verzekering geven,
moed geven ; put in -, verzekering geven , moed geven,
in gunst brengen ; put out of -, verlegen maken, ontmoedigen ; give - aanmoedigen.
£oun'tenance, v. t., aanmoedigen, ondersteunen, stijven,

verdedigen, beschermen, beschutten, bewaren, bemoedigen,

aanzetten ; ophouden ; aanzien , bijzetten , versieren.
€oun'tenanced , pp. van Countenance, v. t.
€oun'tenancer , s., aanmoediger , voorstander, ondersteuner , beschermer.
-Countenancing, ppr. van Countenance , v. t.
*ount'er , s., legpenning, rekenperming ; winkelbank, toonank , rekentafel ; rekenaar ; gijzeling (London) ; - of a
horse , borst van een paard ; -, wulf , z.; knuckle of the -,
holle gedaante van de wulfhouten, z.; lower -, holle wulf,
z.; lower - rail , lijst op de punt of hoek van 't holle wulf,
Z.; projecting of the -, valling van 't hek , z.; - sunk , geseverijnd, z.; - sunk bitt, severijntang, z.; square side -, cide -, windve@r , z.; upper -, vlak, wulf, z.; zipper rail -,
lijst onder de lichten of ramen , z.
-Eoun'ter-attrae'tion, s., tegenovergestelde aantrekkingskracht.
f oun'ter-attra-et'1^-e , a., tegenovergesteld aantrekkend.
-Coun'ter- current , s., tegenovergestelde rigting, loopende
stroom.

-f oun'ter -distin e'tion , s., zie Contradistinction .
noun'ter - evidence, s., tegenbewijs , legengetuigenis.
-Coun'ter - fer'memt , s., tegengift.
£oun'ter -in'fitience , V. t., tegeninvloed gebruiken,
dwarsboomen , AD.
C,oun'ter-in'tinenced , pp. van Counter-influence , v, t.
Coun'ter-in'Hueneing , ppr. van Counter-influence , V. t.
4doun'ter-libra'tion , s., tegenslingering .
•iouu 'ter -natural, a., niet de natuur in strijd.
-
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£o-un'cil-table , s., zie Council-board , s.
-Eoun'c41or , s., zie Counselor.

'Coun'ter- negotia'tton , s., tegenonderhandeling,
£tnun'ter - noise , s. ,

tegengerucht , tegenrumoer .
'Coun'ter - opening , s., tegenovergestelde opening.
-)oun'ter-passant , a., tegenovergesteld loopen (wapenlande).
-Couu'ter - petition , s., tegen - petitie.
-£omin'ter-petition, V. i., tegen een petitie een andere

indienen.
•€oun'ter-port , s., jagerpoort, achteruit , z.
C- oun 'ter - revolution , s., tegenomwenteling.
{ioiisi'ter-revolu'tionary , a., tegenomwentelend .

-C-oun'ter-revolu'tiunist , s., voorstanders van een tegenomwenteling.
'Coun'ter-salient

, a., tegenuitspringend (wápenl'unde).

'Coun'ter-s-eufle , s., strijd.
-t;oun'ter-secure, V. t., tegenverzekering geven.
- Coun'ter-se-eu'rity , s., tegenwaarborg.
-f:oun'ter - sig 'natiare, s., medeonderteekening.
£oun'ter - statute , s., tegenstatuut .

-£oun'ter-surety , s., tegenverbindtenis , tegenverzekering.
£ounter-timber , s., wulf hout , z.
Counter-transom' , s. , dekwor p , z.
-Counteract', v. t.,

tegen iets inwerken, tegenwerken, ver-

hinderen.
itoUlitera-ct'ed , pp. van Counteract, v. t.
£ountera-et'ing , ppr. van Counteract , v. t.
, Countera-et'ing , a., tegenwerkend, verhinderend.
+ounteract'ion, s., tegenwerking.
£ounteraot'ive, a., tegenwerkend.
-Eounteract'ive, s., tegenwerker, tegenwerkend middel.
Eountera et'ive1y , adv., zie Counteractive.
£ounterbal 'ance, v. t., opwegen, in evenwigt brengen.
foun'terbalance, s. , tegenwigt .
-Eounter bal'anced , pp. van Counterbalance, v. t.
€ounterbal 'ancing, ppr., a., zie Counterbalance, P. t.

-Eoun'terband, s., zie Contraband.
€oun'terbond, s., tegenbewijs, tweede borgtogt, tegenbrief.

£oun'terbatterie, s., tegenbatterij.
f ounterbaff ', V. t., terugstooten , terugslaan.

£oun'terbuf, s., terugstoot, slag.
+ounterbuffed', pp. van Counterbuf, v. t.
-Coun 'terenst , s., tegengietsel.
€oun'ter-caster, s., narekenaar; - §, boekhouder.
Coun'terchange, s., verruiling, ruiling.
-.ounterchange', v. t., verruilen, ruilen.
Lounterchanged', pp. van Conntercliange, v. t.
-.oenterchang'Ing, pp. van Counterchange , v. t.
-foun'tercharge, s., tegenbeschuldiging.
- Coi,n'tercharm, s., onttoovering, tegenbetoovering.
+ontercharm ', v. t., onttooveren, een betooveríng

een andere vernietigen.

dooft

.ountercharmed', pp. van Countercharm, v. t.
£ountercharin'ing, ppr. van Countereharm, v. t.
-countercheck', v. t., tegenstellen, tegenwerpen, beris-

pen, terugschelden.
-E o u n 'terche ek , s., tegenbreidel , tegenbestraffing, tegen
-berispng,
tegenbeletsel.
'Eountercheeked', pp. van Countercheck, v. t.
-lounterche -ek ing, ppr. van Countercheck, v. t.
-£oun'tereunning, s., tegenlist.
foun'ter-current, s., tegenstroom.
-Eoun'terdeed , s., tegenbewijs, tegenschrift.
* oun'terdrain , s., afwatering , die gelijk met een gracht.,
kanaal, enz., loopt.
f ounterdra`v', v. t., nateekenen.

€`ouuecrdraw`iug, ppr. van Counterdraw, e. t.

V
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-Connterdrawn', pp. van Counierdraw , v. 1.
-€ounterev'idence, s., tegengetuigenis, tegenbewijs.
Eoanterfal'*ance , s., zie Counterfesance.
€oun'terfelt, V. t., namaken, nabootsen, nadrukken; ver

verdichten, navolgen; -, V. i., bedekt handelen,-valschen,
veinzen , valsche munt slaan , sx.
-£ouu'terfeit , a., nagemaakt, nagebootst; valsch , onecht;
ondergeschoven ; verzonnen.
E3oun'terfelt, s., namaaksel, nadruk, afbeeldsel; namaker,
bedrieger , huichelaar.
+oiin'terfeited, pp., a., zie Counterfeit, r. t.
$oun'terfelter, s., namaker, naiiper, vervalscher, hui
-chelar,
bedrieger, valsche munter.
+oun'terfeiting , s., 't namaken , 't vervalschen.
-Coun'terfeiting , ppr. van Counterfeit , v. t.
CCoun'terfeitly , adv.,. zie Counter feit , a.
€oun'terfeitness 4 , s., nagemaaktheid , vervalschtheid.
-Counterfe', auce 1, S., 't vervalscllen , 't namaken.
€oun'ter%il , .eoun'tersto -els , s., tegenkerfstok.
£oun'terfort, s., pilaar , beer (bouwAande).
€oun'terfugue, s., weêrgalm (mil ie ).
+oun'tergage, s., afpassing van balken tegen elkander
(bouwkunde).
,Coun'terguard , s., sci?erphoekige borstwering tot dekking
van een bolwerk (vestingbouw').
f o un'tcrl a t h, s., dakspar.
€oi n'teriight , s., schaduwzijde , valsch licht.
-€ountermand , v. t., afzeggen, herroepen ; - , vérbieden.
-£oun'terrnand , s., tegenbevel , herroeping, 5H.
-Countermanded , pp. van Countermand, v. t.
Countermanding , ppr. van Countermand , V. t.
-Countermarch', v. i., terugtrekken.
€ountermarch', s., terugtoga.
-fjountermarched', pp. van Countermarch, e. i.
-Counterrnarch'ing , ppr. van Countermarch, v. 1.
*oun'terinark , s., tegenmerk , kontramerk , bijmerk ; -,

keurmerk (van zilver en goudsneden).
-Founterinark', V. t., de hoektanden van een paard hol

naaken , om het zesjarig te doen schijnen.
€oun'termine', s., tegenmijn ; list, tegenwerking.
€ountermine', V. t., tegenmijn graven ; - §, dwarsboo-

-Counterplot'tiug, s., zie
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Counterplot, s.

Loun'terpoint, s., gestikte deken, behangsel,
gesteld punt.
-Eoun'terpol *e,

V.

t., in evenwigt

tegenover -

brengen, tegenwegen,

afwegen, tegen opwegen.
-Eoun'terpoi*e , s., tegeuwigt , evenwigt.
£oun'terpoi-s-ed, pp., zie Counterpoise, v. t.
-Eoun'terpoi*ing, ppr., zie Counterpoise, v. t.
,Coun'terpoison, s., tegengif.
1 €oun'terpra-etice, S., gebruik tegenover een ander.
,oun'terpressrre, s., tegendrukking, tegenwerkende kracht.
-Eoun'terproje-ct, s., tegenontwerp, strijdige maatregel.
-Coun'terproof, s., tegenbewijs.
, Coun'terprotest , s., tegenprotest.
Coun'terprove, V. t., tegenafdruk maken.
-£oun'terproved, pp. van Counterprove, v. t.
£oun'terproving , ppr. van Counterprove , v. t.
1 -toun'terrevolution , s., tegenomwenteling.
4founterrol'inent, s., zie Counteraccount, s.
-Eoun'ters-carf, s., zie Counterscarp, s.
£oun'ters carp , s., buitenkant van een gracht (-eesiingbouw).
foun'terseal, v. t., van een tegenzegel voorzien.
€oun'tersealed, pp. van Coutinterseal, v. t.
-

Coun'tersealing, ppr. van Counterseal, v. t.

£onn'terse-clirity, s., tweede borgtogt.
#Coun'tersense, s., tegenovergestelde beteekenis.
-Eoun'tersign, V. t., medeonderteekenen, kontrasigneren.
- f oun'tersign , s., niedeonderteekening , kontraondertee-

kening.
-C- o u,n'tersignal , s., kontrasein , z.
£oun'tersigned, pip. van Countersign, v. t.
+'-oun'tersigning, ppr. van Countersign, v. t.
-Coun'terstroke , s., tegenovergestelde slag, terugslag.
-Eoun'tersway, s., tegeninvloed.
-Coun'tertally, s., tegenkerfstok.
-Eoun'tertaste, s., valsche smaak.
£ounterten'or, eoun'ter, s., tweede bovenstem.
oun'tertide , S., tegenvloed , springvloed.
-Eoun'tertinne, s., tegenspoed, hinderpaal, wederwaardigheid,

teleurstelling , misslab , ontijdigheid ; we@rstand, tegenstand.
-Countervail', v. t., v. i., van gelijke waarde zijn, van ge-

men , tegenwerken.
€ounterniined', pp. zie Countermine , v. t.
€ountermin'ing , ppr., zie Countermime, V. t.
-Eoun'terntotion , s., tegenbeweging.
*3onantermo'tive , s., tegenbeweegreden.
€ountermove', V. t., V. i., in een tegenovergestelde rigting bewegen.
Countermoving , ppe. van Countermove , V. t., v. i.
Countermovement , s., tegenbeweging.
+%ouii'termure, s., tegenmuur (vestingbouw).
Coun'terinure, V. t., met een tegenmuur versterken (vestingbouw).
-Coun'terinured, pp van Contermure, v. t.
-t oun'ternIuring, ppr. van Countermure , C. t.
Counter-natural , a., tegennatuurlijk.
Coun'tor-ordre, s., tegenbevel.
-Eoun'terpace, s., tegenontwerp, strijdige maatregel.
-£oun'terpane, s., gestikte deken, behangsel.
-F o an'terpart , s., tegendeel , tegenstuk , tegenpartij , ge-

lijke kracht wezen , evenaren ; beloonen , vergelden.
-+oun'tervail, s., gelijke waarde, gelijke kracht.
, Countervailed', pp. van Countervail, v. t., v. i.
-Countervail'ing, ppr. van Countervail , r. t., u. i.
£oun'terview, s., tegenovergesteld gezigt, tegenzijde, kon-

lijkluidend afschrift, tegenzang.
toun'terplea, s., wederantwoord, tegenpleit.
€F ounterplot', V. t., een tegenaanslag smeden ,

'Coien'tra , s., scho., land.

list stellen.
-Eoun'terplot, S., tegenlist, tegenaanslag.
Counterplotting , 1)pr. van Counterplot . v. t.

list tegen

trast.
-Coun'tervote , v. t., tegenstemmen, Sc.
Coun'terweigh, V. t., zie Counterbalance, n. t.
£ouin'terwheel, V. t., in tegenovergestelde rigting

doen

wentelen.
-Eoun'terwind s., tegenwind.
£ounterwork', V. t., tegenwerken, belemmeren.
+ounterwrought', pp. van Counterwork, v. t.

Countess, s., gravin.
L o u n t'i ng , s., 't rekenen , berekening ;

V. t., V. i.

-, ppr. van Cunt,

-Counting-board , s., toonbank.
+ount'ing-house , -counf'ing-room, s.,
-Count'less, a., ontelbaar, talloos.

kantoor.

-+oun'trleed , a., boersch , landelijk.
-toun'try, s., graafschap.

-E,onn'try , s., landstreek , landschap, land, veld; vader
geboorteland; -, jury, gezworenen, r.; so many coats--land,
tries , Si ninny customs t, 's lands wijs, 's lands. eer.
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fok , z.; main -, groot zeil , z.; mixen --, bezaan , z.; single
-, regte koers, zonder afwijking, z.; alter the -, van koers
veranderen, z.; lye on the -, in een bepaalden koers beginnen te sturen , z.; shape the -, den koers opgeven , z.;
stand on the -, op den aangewezen koers zeilen , z.; - to
steer, te houden koers, z.; traverse -, oblique -, schuine
koers, z.; true -, ware koers,. verbeterde koers; courses,
€oun'try-seat, s., buitenverblijf.
groot zeil , fok en bezaan , z.; compound -, koppel koersen,
-Foun'try-work , s., werk , dat langzaam vordert, kerkwerk.
z.; carry the -s, de onderzeilen bijhebben, z.
£oun'tryman, s., landman, boer; landsman, landgenoot.
-Course, V. t., V. i., in den loop brengen, vervolgen, nazet
toun'tryparson , 3., dorpspredikant.
doen loopen ; zwerven , loopera ; jagen; - in the schools,-ten,
€oun'tryput ) , s., domme vent.
over stellingen twisten (aan hoogescholen) ; - over, door-Eoun'trysong, s., volkslied.
loopen, doorbladeren.
mCoun'trysqulre, s., landedelman.
£o ursed , ppr. van Course , V. t., v. i.
-Coun'trywoman, s., boerin, landgenoot.
fours'er T , s., ros , jagtpaard, postpaard, harddraver,
Eoun'tryword , s., . plattelandswoord.
DR.; jager; soort van vogel; horse -, paardekooper, ros €oun'ty, s., graafschap.

Eone'try-bsliad , a., straatdeun.
-€oun'try dance , s., zie Contra -dance.
-Foun'try-harry ) , s., wagenmaker.
Coun'try-house, s., landhuis, hofstede, buitenverblijf.
t3oun'try-language, s., landstaal, moedertaal.
'€oun'try-life, s., landleven, buitenleven.

€oun'ty court,
£oun'ty town,

ting houden.

s., graafschapsgeregtshof.
s., stad , waar de graafsehapshoven zit-

kammer.

-Eours'ey, s., deel van de luiken, z.
-Eours'ing, s., 't jagen, hazejagt.
-Court, s., hof, geregtshof, regtbank,

plein, voorplein,
hofgebruik; hofdienaren , hofgezin; voorhof (van een kerk);
-, wetgevende magt van beide huizen, bijv. general - of Massechusetts, algemeen hof van Massachusetts; far from -,
-Coup, -eowp, s., ache., aantal.
for from care t, hoe verder van 't hof , hoe minder zorg;
-Eoup'ar , -cooper , -eowp'er , s., scho., kooper.
it is a dover -i-, het is een huishouden van Jan Steen.
Eoapee', 3., danspas.
-Court, v. t., v. i., zijn hof maken, vleijen, liefkozen; streEoup'ing-glass, s., kopglas, laatkop.
ven naar , verzoeken , zoeken , als hoveling zich voordoen.
€oup'lable a., koppelbaar.
€ourt'-ba'ron , s., leenregt, burgerlijk geregtshof om.
€oup'le, s., paar, koppel, koppelband, leis.
tent den grondeigendom.
£oup'le, V. t., koppelen, zamenvoegen, paren, trouwen;
-Court'-below , s., lager geregtshof.
-, V. i., koppelen , paren, DR.
-Court'-bred , a., aan 't hof opgevoed.
€oup'le-beggar, s., bedelaarskoppelaar, S.
-€ourt'-breeding, s., opvoeding aan een hof, M.
€oup'led, pp. van Couple, v. t., v. i.
-Court'--card, zie Coat -card.
£oup'lement, s., vereeniging, sr.
€oup'let . s., vers , kouplet; -, paar, su., n. g.
-Court'-chap'laln, s., hofprediker.
-Court'-cup-board -t , s., schenktafel.
-£oup'ling, ppr. van Couple, v. t., v. i.
-Court'-day, s., regtsdag.
*oup'Iing, s., koppeling, snaar van een kat.
-Court'-dress , s., hofkleeding.
-C,pup'ling-pin , s., kettingbout (op spoorwegen).
£our , V. i., ache., in malkander kruipen (van vrees).
-Court'-dresser, s., vleijer, I.E.
-Court'-fashion, s., hofsmaak.
-€our'age, s., moed, dapperheid, onverschrokkenheid.
Eour'age, V. t., aanmoedigen, bemoedigen.
tourt'-favour, s., hofgunst.
-Court'-hand, s., kanselarijschrift.
4oura'geous, a., moedig, onverschrokken.
-Court'-house, s., vergaderhuis (voor hoven, bijeenkom
£oura'geously, adv., met moed, onverschrokken.
-sten,z.)
(Amerika).
€oura'geousness, s., moed, stoutmoedigheid, dapperheid,
-Court'-lady , s., hofdame.
onverschrokkenheid , geestkracht.
-Courant', -eouran'to, s., dagblad, nieuwspapier, kourant. -court'-feet, s., geregtshof van een heerlijkheid.
€ourap', s., soort van jeukte (Indië).
-Court'-martial , s., mv., courts-martial , s., krijgsraad.
+ourb t, V. i., zie Bend, v. t., v. i.
Court'-,pinion , s., gunsteling.
£ourb t , a., gekromd.
€ourt'-plas'ter, s., engelsche pleister.
€oured, a., scho., hersteld.
-Court'-rolls, s., mv., leenregister, cijnsboek.
.Eou 'nar , s., renbode, koerier, postbode, staatsbode.
Court'-yard, s., plaats, voorplein.
-Eourl , scho., zie Rumble.
£ourt'eous, a., hoflijk, heusch , beleefd , gemanierd,
-Course, a., scho., grof, gewoon.
vriendelijk.
-Course, s., loop, gang, weg; wedloop, renplaats, renspel, £ourt'eously, adv., zie Courteous, a.
steekspel ; vaart , reis ; gedrag , handelwijze ; wijze , gebruik, £ourt'eousness, s., hoflijkheid, beleefdheid, vriendelijkstelsel; of -, bijgevolg; decide a -, besluit vormen, J.; by heid.
-, beurtelings, bij beurten; - of life, levenswijs, gedrag; £ourt'er. s., saletjonker.
word of -, gewone spreekwijs ; take a wise -, wijs handelen; £ourt'esan , s., hoer , ligtekooi.
- of eggs, broedsel eijeren; - of stones, laag steenen; be in £ourt'esy, s., hoflijkheid, vriendelijkheid, heuschheid,
a - of physic, onder geneeskundige behandeling zijn; wo- genegenheid; neiging, buiging.
man's monthly courses, maandstonden, regelingen; -, leer- Eourte'sy , s., beleefdheid.
gang, kursus; - of exchange, wisselkoers; - of humours, £ourte'sy , v. i., neigen , buigen, beleefd zijn ; - t, n. t.,
zinking; - of law, regtsgeding; - of physic, geneeskundige beleefd handelen.
behandeling, = kuur; follow the - of time, met den tijd £ourte'sying, ppr., zie Courtesy, v.1.
meègaan, zich naar tijdsomstandigheden regelen; -, wind- £our'tezan ), s., zie Courtesan, s.
streek, rigting, waarin 't schip zeilt, z.; direct -, steady -, £ourt'ier, s., hoveling, DR.; vleijer.
regte koers, z.; allowed -, gegiste windstreek, z.; fore -, £ourt'iery t, s., nanieren van een hoveling.

-Coup, V. t., scho., ledigen, (p.).
-Coup, eowp, V. t., V. i., scho., ruilen ; vallen , tuimelen
over.
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E3our'tlne, s., zie Curtain.
Covess) , s., winkelierster.
£ourt'ing, ppr. van Court, v. t., V. i.
Covet, V. t., V. i., begeeren, verlangen, streven naar; be€ourt'Ing , s., 't vreijen.
geerlijk zijn ; all -, all lose 1 , die te veel onderneemt,
€ourt' Iike , a., hoofsch , volgens hofgebruik.
slaagt niet wel ; degeen , die 't onderste uit de kan wil
hellen , valt 't lid op den neus.
Courtliness, s., zie Courteousness.
,Court'ling, s., zie Courtier, s.
' -£ov , 'etahie, a., begeerlijk.
fourt'ly, a., hoflijk, wellevend, hoofsch; vleijend, P.
- ov'etect, pip. van Covet , v. í., v. i.
-Court'ly, adv., zie Courtly, a.
F'•ov' der , s., begeerlijk nlensch.
€ourt'ship, s., aanzoek, vrijerij; -- i, zie Courteousness. Coveting, ppr. van Covett, v. t., V. 1.
-%ous-'in, s., nicht, neef;first -, volle neef, nicht; £ov'eting, s., begeerlijkheid, su.
second -, neefskind.
f ov'etingly , adv., begeerlijk.
Cou*'ing, a., verbonden, cu.
-Cov'etise +, s., zie Avarice, s., SP.
,Cou -*- 'ingly, adv., zie Cousin, a.
- Cov'etous, a., begeerlijk, gierig, inhalig.
Cous'sinet, s., kussentje.
-South i-, a., bekend.
'+Fouteau', s., hartsvanger.
€out'er, -coulter, s., scho., zie Culler, s., scho.
fouth , a., scho., vertrouwd.
mouth, zie Cooed , Couth , pret., scho.
-Eouth'ly,, -eouth 'ie, a., scho., vrijmoedig, goedig , vriendelijk , liefdevol.
Cove, s., scho., hol.
move, s., bogt, baai, kleine zeehaven, schuilplaats; duivenslag ; inham, kreek, z.; - of the balcony, voeting der
galerij , z.; - of sterngallery , tuinstuk , z.
•Cove) , s., winkelier , a.; - of the ken, meester des huizes.
-Cove, V. t., welven.
Cov'enable t , a., zie Convenable.
€ov'enant , s., bezegeld verdrag, vergelijk , kontrakt, ver bond, overeenkomst.
f o'venant, V. i., v. 1., zich verbinden, overeenkomen, in
verbond treden; bij verdrag beloven, bij verdrag toestaan.
Covenanted, pp., a., zie Covenant, v. i., V. t.
Lovenantee', s., verbondene, kontrakterende partij.

£oe'etously, ede.,zie Coeetous, a.

Covetousness, s., Legeerlijkheid, begeerte, hebzucht,
gierigheid, inlialigheid.
-Cov'ey , s., broedsel, viugt, troep (van vogels).
Lov'ey) , s., troep hoeren.
1 Low in , s., geheime verstandhouding; zaa,mspanning, kahaal,konmplot , r.
-£ov'ine t, s., zie Covin, s., GR .
-Eov'ing , s., overhanging (van 't bovenste van een gebouw).
Coy 'inous, a., zie Covenous.
mow, eovve, V. t., scho., afsnijden, besnoeijen, kappen.
Cow
w , s., j- inc . k i ne , koe ; - § , bedrogene ; sea-, zee' koe ; mile/c-, melkkoe ; to a -'s thumb , op een haartje

juist.
4 Cow , v. t., bang maken, verschrikken, in ontzag houden.
i, mow'-baby , s., lafaard , (p.).
; €ow' - bane, s., dolle kervel.
I mow'- blakes, s., isv., gedroogde koemest voor brandstof, (p.).
1 Sow'—c alf, s., wijfjeskalf.
Cow'-lap , s., koersnest.
- how'--chopping, s., 't spreiden van koemest over 't land.

-€ow'--eu,nber, s., konskommer, (p.).

*ov'enanter, s. , verbondmaker.
-Eo`v'-handed ) , a., linksch.
Covenanting, ppr. van Covenant, v. t., V. i.
f'ow'hearteei, a., vreesachtig.
-Cov 'enous , a., valsch , bedrieglijk.
Cow ' - herd , s., koeherder.
-Eov'ent, s., zie Convent.
I Cow' - house, s., koestal.
, Eov'entry blue, s., Blaauw garen, B. J.
Cow' -Juice) , s., melk.
-Cov'er, v. t., dekken, bedekken, toedekken; verhelen, be- -€ow' -Jockey, s., scho., veehandelaar, (p.).
mantelent verbergen, bewimpelen ; broeden, dekken; kies - 'Cow' - keeper , s., veehouder.

, vergeven; -, beschutten , beschermen,verdedigen; bijslapen; - the property , de assurantiepremie verzekeren.
Cover, s.,deksel , kleed, omslag , dekmantel; - of a
hatchway, luik, bedekking, z.; bedekking, beschutting ;
voorwendsel , uitvlugt.
f.lov'er - chief j , s., hoofddeksel , cie.
Cover-shame , s., schandebedekmiddel , schanddeksel.
-Fov'er- shift, s., zie Cover-shame, s., BE.
, Cov'erer , s., bedekleer .
-€ov'ering, ppr . van Cover, v. t.
£ov'ering, s., 't dekken; kleedje, overtrek; bedekking ,
kleedma .
€ov'erlet, s., bedsprei , deken, tapijt.
-Eov'ert , a., bedekt, verborgen, geheim, heimlijk; -, onder bescherming van den man , gehuwd, r.; -, beschut, v.;
feme -, gehuwde vrouw , r.
Covert, s., schuilplaats, toevlugtsoord, schuilhoek , kneu pelbosch , dak, bewassen leger.
€ov'ert - way, s., bedekte weg (vestingbouw).
Covertly, adv, zie Covert, a.
den; -

'Cow'-leech, s., koedokter.
- Cow' - leeching , s., koegeneeskunde.
'Cove'-ride, s., zeildoeksche slang , z.
'Cow '-parsnep, s., pastinak, pinksternak, heelkruid, boe -

renkruid (botanie).
- Cow' - pen , s., koestal.

' 'Cow '-pin , s., selio., laatste woord , (p.).
-tow'-pox , s., inentingsziekte.
£ow' - prise, s., scho., houtduif , (p.).
Cow'quakes , s., soort van plant (briza).
-€ow's' - baby ), s., kalf.
£ow' -s, ' - lung 'wort, s., soort van verbascurn (botanie).
(tow's'-spouse ), s. ; stier.
^ -Cow' - stripling , s., scho., sleutelbloem, (p.).
; £ow' -s' - thumb ) , adv., juist ; done to a -), juist gedaan.
; 'Cow'-tree , s., melkboom (Zuid-Amerika).
-Cow'-weed , s., soort van kervel.
i 'C ow '-wheat , s., paardebloem.
-Cow'ara , s., lafaard, bloo^'.aard.
-Coward , a., laf bartig, bloods , laf , bang.
i -f ow'ard t, v. t., bang maken, laf hartig maken.
-E'ov 'ertness, s., bedektlieid, heimlijkheid.
f 'c ow'ard - like, a., bloodaardig, laf , laag.
-Cov'erture,
s., bedekking, dekking ; stand van vrouw , 'Cow'ardice, s., laf hartigheid.
huwelijke staat, r.
(ow 'avdire i- , V. t., lafhartig maken , sc.
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€ow'ardtzed , pp. van Cowardize , v. 1.
£ow tardtzing , ppr. van Cowardize, v. t.
£orv'ardliness , s., zie Cowardice , s.
€ow'ardly , adv., zie Coward , a.
*Fow'ardous t, a., zie Coward , a.
€ow'ardship f, s., zie Cowardice , sH.
£ow'ble, -cob'ble, V. t., selto., omverwerpen, over een
hoop werpen.
€ow'dy, s., scho., kleine koe , (p.).
£ow'dy , a., scho., vrolijk.
Lowe, v. t., scho., verschrikken, bevreesd maken, afsnijden.
Eow'ed , a., scho., laf hartig , vreesachtig , (p.).
£ow'ed, a., ontmoedigd, getempt.
Eow'er , V. i., hurken , krom liggen , buigen ; - t, v. t.,
koesteren , verplegen , sp.
€ow'ered , pp. van Cower, v. i., v. t.
-Cow'hage , -ow'-itch , s., soort van plant (tropiesch).
£ow'hide, s., koehuid; zweep (van reepen van vellen gemaakt), (Amerika).
£ow'hide, v. t., met een zweep (die van reepen van vellen is gemaakt) ranselen (Amerika).
£ow'hiding, s., afranseling (Amerika).
£ow'ing , ppr. van Cow , v. t.
£ow'isti :1:, a., bevreesd , bloode , laf hartig.
£owk , s., scho., hoef van een koe , (p.).
€owl , s., monnikskap , tobbe (om water te dragen).
'owl , s., . scho., muts ; night -, nachtmuts.
Eowl J•taW , s., tobbedraagboom.
£owled , a., met een monnikskap.
€ow'li.ek , s., kuif.
£ow'like , a., koeachtig, P.
£own'der , s., scho., verwarring, (p.)
€owork'er , s., medewerker.
£owp , zie Coup.
owp'ar , zie Coupar.
owr, zie Cour.
€ow'ry , s., schelp , ter waarde van 8000 in een dollar
(Indië en Afrika).
Eow'slip , s., sleutelbloem (botanie).
€owt , cowte , s., sc1zo., veulen.
Fowt'hered , a., scho., hersteld , (p.).
fox'-eomb, s., hanekam, zotskap, zot, windbuil, gek,
nar.
€ox'.eombly t, a., als een hanekam , B. PL.
€ox'-eornbry , s., gekheid , zotheid.
£oxeom'icai ), a., laatdunkend , verwaand, zot.
boy , a., ontoeganklijk , schuw , ingetogen.
€oy t, v. i., ingetogen zijn , zedig zijn, schuw zijn, moeijelijk te genaken zijn , onwillig zijn.
boy t, i. p. v. de Coy, zie allure, V. t., sa.
+oy'ish , a., ingetogen, zedig, overdreven, eerbaar, preutsch.
£oy'ly , adv., zie Coyish , a.
£oy'ness , s., zedigheid, ingetogenheid, preutschheid.
£oy'strel , s., soort van bastaardvalk.

houtappel ; -, norsch mensch ; -, bok (om een schip van
stapel te winden).
£i-ah'-apple, s., zie onder Crab.
€rab'-grass , s., soort van plant (digitaria).
£rab'-louse, s., platluis.
£ rab'- '-eye. , S., mv., kreeftoogen.
£rab'-shells, s., mv., schoenen (Iersch).
£rah'-tree, s., houtappelboom, sx.
£rab'-yaws, s., soort van ziekte (West-Indië).
-Crab , a., wild , zuur , wrang.
£rabb , s., kaapstander , z.
-E rab'bed , a., zuur , somber , norsch , gemelijk , ontevreden, wrevelig, SR.; ruw , hard; moeilijk; hobbelig.
£rab'bedly, ode., zie Crabbed, a.
£rab'bedness, s., wrangheid, stuurschheid; moeilijkheid;
norschheid.
£rab'bit , a., scho., zie Crabbed , a.
-Crab'by, a., moeilijk.
-Cra'ber , s., waterrot.
-€rab'sto-ek , s., wilde oningeënte boom.
-Erawek, V. t., V. i., kraken, scheuren, splijten, bersten,
knallen , breken , verbreken , verscheuren , vernielen , verwoesten krenken, van 't verstand berooven ; - a sust, een
noot kraken ; klappen laten (van vingers , zweep) ; -) ,
springen (van een fiesch wijn, enz.) ; - t , snoeven , pogchen, sii.; think to - any one out I , iemand denken bang
te maken , te overbluffen.
£ra-ek , s., krak , scheur , breuk , gekraak , klap , slag,
berst ; -) , hoer , verkrachting ; -) , gesnoef , snoeverij ,
snoever ; -, knaap , n. g.; -, oogenblik , n. g.
-€rack, s., selio., korte tijd, oogenblik, vertrouwlijk gesprek.
Era-ck , V. i., scho., met elkander babbelen ; bankroet worden.
-&rack )(, a., voortreflijk ; the - ƒart of the nation t,
de leider van staatszaken.
£ra-ek'-brained, a., zie Crazy.
£ra-ek'-hemp , .era ck'-rope, S., galgebrok, deugniet.
-Eraek'berry, s., knapbes (botanie).
+basked , pp., a., zie Crack , v. t., V. i.

-

;

--

ira-ck'eI , s., scho., zie Cricket, (p.).
£ra-ek'er, s., kraker; zwermer, klapbus;

papierrolletje
(voor 't krullen van 't haar) ; -) , harde beschuit ; -, snoever , luidruchtige vent , sx.; farting -s) , broek.
£ra ck'ing , ppr., a. van ('rack, v. t., V. i.; - tools) • breek
-ijzers.
-Era-ek'ing, s., 't breken, 't kraken; 't gekraak.
£raek'Ie, V. t., knappen , kraken, knetteren.
Gra.ek'ling, ppr. van ('rackle, v. i.
£ra-ek'ling, a., knappend, krakend , knetterend.
-Erark'ling , s., geknap , gekraak , geknetter.
£raek'Iins , S., me., scho., bedorven talk.
£raek'mans , s., me., heggen.
£ra-ek'nel , s., krakeling , knapkoek.
•Era-eks',nan ), S., inbreker.
-Era-ek'y , a., scho., babbelend, zwetsend.
£rad'dantly , s., scho., lafhartig , ( p.).
oz , s., i. p. V. Cousin , S.U.
£oz'en , V. t., bedriegen, bedotten, om den tuin leiden, £rad'dins , S., mv., scho., gemeene streken , (p.).
£ra'die , wieg , scheen , slede ; kindschheid ; from the -,
foppen , verschalken.
van kindsbeen ; -, schacht , waarin een gebroken been wordt
€oz'enage, s., bedrog, bedotting, fopperij, bedriegerij, DB.
gelegd ; -, wieg , waarmbe men een schip laat afloopen , z.
-Coz'ened , pp. van Cozen , v. t.
-Cradle , V. t., v. i., wiegen , in een wieg liggen , in een
£oz'ener , s., bedrieger , bedotter , fopper.
wieg leggen ; koesteren.
£oz'ening , ppr. van Cozen , v. t.
£ra'dle--clothes , s., m. v., wieggegoed , luijergoed.
£o'zier,, zie Cosier.
£ra'die-scythe, s., soort van zeis.
£o'zily , ede., zie Snugly (Amerika).
£ra'dled, pp. van Cradle, V. t.
-€ozie, a., scho., digt, warm, behaaglijk.
£o'zy, a., zie Snug (Amerika); -, babbelend (New England), (p.). -Era'diing , ppr. van Cradle , V. t.
£rab , s,, krab, kreeft, hefboom, hijschtakel; - apple, £ra'dling, s., 't wiegen.
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raft , v., handwerk • ambacht , beroep • kunst , vaardig heid , kunstgreep , list, loosheid , bedrog ; scheepje , v aar tuig, boot, visclihaak; no nt.aii is his -'smasterr the
first day ; , niemand wordt met de kunst gehoren.
4 raft , V. i., list gebruiken , sit.
-£raft, -croft , s., scho, veld bij een huis.
€raft'ily , adv., kunstig , listig , bedrieglijk.
£raft'iness, s., vaardigheid, listigheid, loosheid, list, be-

drog, geslepeiilieid.
£rafts'man , s., handwerksman, ambachtsmal , k,znsteuaar.
£rafts'master, s., ervaren ambaclltslllail.
-Eraft'y , a., kunstig , listig , bedrieglijk , loos.
-drag , s., klip , rots ; - i) , nek , so.
-, rag'-!built , ti., niet rotsstilkken gebouwd , (9meri,^a).
-£rag'ged , a., ruw , oneffen , hobbelig , rotsig.
-Erag'gedness, s., ruwheid, orsetfenheid, hobbeligheid, on-

gelijkheid.
-Erag'giness • s., rotsachtigheid.
£rag'gy, s., rotsig , ruw , hobbelig.
€raag, s., scho., rots, klip ; keel, hals.
£iaig, v. i., scho., kraken, piepen.
£raig'te, s., scho., rotsje, klipje, keeltje, halsje.
£raig -s'man, s., scho., vlugge rotsbeklimmer.
£raig'y, adv., ache., rotsig.
-Fraik, v. i., scho., huilen, schreeuwen.

•€raik, s., echo., welp, pluvier (vogel).
•Craim , s., scho., winkel.
£raft, -crate, s., scho., ben, korf.

-Crake, s., pogcherij , snoeverij • Sc.
Crake , s., scho., kraai , (p.).
Crake'-berry , s., besdragende struik (empetrum).
-Crak'er , s., pogcher , snoever.
£ram , v. t., volstoppen, vullen , stoppen , proppen ; vetmesten (van gevogelte) ; -- down the throat, met moeite slik
-ken;
-, V. i„ gretig zijn , gulzig zijn.
-Eram'bly,, a., scho., lam, (p.).
£ram'be , s., kool.
ram'bo , s., rijmspel.
£ramtned , pp. van Cram, v. t., V. i.
+ ram'ming, ppr. van Cram , v. t., V. i.
Cramp, s., kramp, kramptrekking; dwang, beperking, beletsel ; kram.
kramp , V. t., kramp veroorzaken, krom trekken, verminken ; beperken ; beletten ; krammen , niet krammen vastma ken ; - oast, uittrekken.
£ramp , a., moeilijk, lastig.
-£ramp'-fish , s., krimpvisch.
-ramp'-iron , s. , ijzeren kram.
•(.ramp '-rings, s., ra.v., houten, boeijen.
•€ramp '-ward, s., moeilijk woord, ongemeen woord ; -),
vonnis; he has just undergone the -), 't votniis is zoo
even over hem uitgesproken.
£ramped, pp. van Cramp , V. t.
-Cramp 'et, S., cede., nov., ijssporen.
£ramp'ing, ppr. van ('yainp, V. t.
-Erampoon*', s., mv., zetbaken.
-Gran , s., scho., drievoet.
•Era'nage , s., kraangeld , kraanregt.
£ran berry , s., zie Bilberry.
£ranch , zie Craunch.
-

Erase, s., kraanvogel ; kraan ; hevel ; zuiger.

£rave'-fly, s., aardvlieg.
£rave'*'-bill , S., ooijevaarsbek, kraanvoet, kraanbek, g.
£cane ' -ne .ek, s., zwanenhals.
£rang , V. t., met een kraan winden; — iron , erscllilTlsing
ij zer , z., - line of the shronrls , zwichting vaal 't want , z.
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£ran,og'nonny, s., scl ► edelwetenschap.
£raniolog 'i.eal , a., tot de schedelleer behoorende.

£raniol'ogist, s., schedelkundige, schedelbeschrijver.
ramol'ogy , s.,

schedelleer.

ra•sio,n'eter , s., schedelnseter.
ranio,netri cal , a., tot de schedelmeetkunde

behoorende .
€ranio•n'etry , s., schedelnneetkunde.
4'ra'iSinln, s., hersenpan, schedel.
-f'-rank. , v. i., kronkelen (als een rivier), sri.
t' rank , s., scho., ziek ; gepiep (van een ongesmeerd rad).
£rank, s., kronkel, kromt:, krik, draaijer, arm , lantaarn
hall --, klokkenarm , z.; -) , jenever en water, jenever -ari.;
-gro;),
vallende ziekte.
-€%raDk, ra., flink, vlug, frisch, levendig, vrolijk; -, rank,
z.; -, slid) , rank schip, z.; -, boat , snelroeijende boot,
lute boot , z.; -, stevig , stoutmoedig , se.
-E'rank, -crank'le , v. i., V. t., kronkelen, hoekig breken,

krommen.
-Crank'le, S., kronkeling, oneffenheid.

-E£rank'led, pp. vair Crankle, v. i., v. t.
-f rank'ley , s., niv., kronkelingen, oneffenheden.
-4%rank'ling , ppr. van Crankle, v. i., v. t.
-E,rank'ness , s., vrolijkheid , opgeruimdheid , gezondheid ,
stevigheid; -, rankheid, z.
-Crank'ous, a., scho., twistziek, korrelig.
-Crank'y,, a., zie Crank, a.
C- rannied, a., gespleten, vol bersten;wall, muur vol
hersten , sir.
, Cran'ny, s., reet, spleet, scheur.
Eran'ny , a., aangenaam, prijzenswaardig.
-fran 'nying, a., spleten makend.
-€ran'reuch , s., scltp., rijp.
-Grants, s., ray., lijkkransen.
-

-Crap, V. t., afsnijden, stutten, oogsten, inzahmlen.
C rap , s., scho., 't afgesnedene , oogst , gewas; spits ; punt.
£rap ), s., geld; -), galg.
£rape , s.,

floers , krip.

4/rape, v. t., krullen , krullen maken.
-C raped , pp. van Crape , r.. t.
Crap'ing, ppr. van Crrvpe, v. t.
-€ritp'le, s., zie

Cla2v, s., om'.

-E£ rk•p'ne1, S., dreg , haak.
-E;ra;•'pie , crap , s., sc1ió., krop (van een kip).
£rapp'pit-beans , s., .5e/to., gerest van schelviseb en na

-verynl.
•C •a p 'pe(l) , a., gehangen.
-)rap'u1a , s., overlading , oververzadiging , mislijkheid.
-4/rap'ulerice, s., dronkenschap, ongesteldheid, overlading.
trisp'U1 ti nt, - crap'-ltlofls, a„ dronken, ongesteld.
tra•c
s., onhelblijk, lomp koopvaardijschip, sx.
-(' ra-*e , zie rra _e.
-t+-iii , V. t., V. i.,

verbrijzelen , verbreken , vermorselen;

kletterend geraas vlaken, kranken ; -, zuipen; -), dooden.
E'rahl, , s., gekraak, geraas, gebabbel, gekibbel, braspartij ; -,
.s'\ stof.
$%raslb'ed, pp.

mus

('rash, V. t., V. i.

'rQ il'iug , ppr. van ('raoh., v. t., V. i.; - cheats),

tanden .

Crah'ing, a., krakend, verbrijzelend.
+' n•a h 'ins , a., gekraak , verbrij zeliisg.
£ra'ss, S., behoorlijke gesteldheid van het bloed, g.;
't vereenigen van twee letters of lettergrepen tot één.
-E£ ra ss 9 , a., dik , grof, lomp , vet.
-Crass'axe , .c., steekbijl.
E' ®•as'Knsent , s., dik deel van 't, bloed , kluit.
-t-'rass'ntnent, s., dikheid.

t'ra 'its.le , s., dikte , grof! eid , lompheid , n4.

202

CRE.

CRA.

£ rass'ness , s., grofheid.
£rastina'tion, s., uitstel, verdaging, verlenging.
£catch , s., ruif, krib.
£ratch'e4., s., mv., berst in paardenhoeven.
£rate , s., soort van teenen mand.
£ra'ter, s., krater.
£rater'iform, a., kratervormig.
£ ra uk , v. i., scho., klagen , zich ergeren.
£raunch, v. t., schransen, kraken, in den mond

zelen.

verbrij-

ppr., a, zie Craunch, v. t.
£navat', s., das; laced -, das met kanten; plain -, effen das.
£rave, v. t., bidden, smeken, verzoeken, vragen, afsmeken , hunkeren naar.
£raved, pp. van Crave, v. t.
£ra'ven , -era'vent t, -era'vant • s., overwonnen haan,
verslagen haan ; lafaard, bloodaard.
£ra'ven, V. t., bang maken, angstig maken , bloods maken , verschrikken.
-€ rav'er , s., bidder , smeker , onbescheiden vrager.
£rav'ing, ppr., a., zie Crave, v. t.; - stomach, hongerige
maag.
£rav'ing, s., gesmeek, gebedel.
£rav'1ngly, ode., smeekender wijs; onverzadigbaar, gierig.
£rav'ingness, s., onverza'.ielijkheid.
-€raw , V. i., echo., zie Crow, v. i.
£raw , s., scho., 't kraaijen ; triomf kreet ; haak , kraai.
£raw'-flower , -eraw'toe, s., echo., ranonkel (botanie);
klokje van een hyacint (botanie).
£raw' -tael, s., mv., scho., voetangels.
£raw , s., krop • maag.
-craw, s., boezem, krop, (p.).
£raw'Ssh, -aray'flsh • s., rivierkreeft.
£rawi • V. i., kruipen , sluipen ; - § , zich indringen ; forth , uitkruipen , uit 't ei te voorschijn komen; - up ,
opkruipen ; - with , wemelen van.
£ravel , s., kaar , bun (in een visschersvaartuig).
rawl'er , s., kruiper , sluiper , worm.
Erawl'ing, ppr., a., zie Crawl, v. i.
£rawl'ingly , adv., kruipenderwijs.
£raw'--thumpers ) , s., mv., katholieken.
£ray, -eray'er t , s., klein zeeschip.
£ray'on , 3., krijt, teekenkrijt , teekenverf , teekenpen; potloodteekening.
£ray'on, V. t., met potlood teekenen; schetsen, ontwerpen.
£ray'oned , pp. van Crayon, V. t.
-

Elraunch'ing,

Gray'oning, ppr. van Crayon, v. t.
£razy, s., scho., smart, (p.).
-

€raze, v. t., v. i., breken, verbrijzelen, verbreken, kneuzen,
malen ; de hersenen in de war brengen ; verzwakken.
£razed, ppr., a., zie Craze, v. t., v. i.
£raz'edness , s., zwakheid, krankzinnigheid, hersenkrenking , simpelheid , verzwakking.
£raze'mtll , -eraz'ing-mill , 8., tinmolen.
£ra'zily, adv., ziek, gebrekkig, zwak van geest, krankzinnig.
i
raz ing , ppr. van Craze , v. t,, v. i.
€ra'ziness, s., krankzinnigheid, zwakheid,

zwakheid van geest.

gebrekkigheid,

€ra'zy , a., ziek , gebrekkig • zwak van geest ,
£reaght f , s., mv., kudden (Ierland), D.
€reagbt t • V. i., grazen (Ierland) , D.
£reek, v. i., kraken , piepen.
*ireak'ing , ppr., a., zie Creak , v. i.
reaie'ing , s., gekraak , gepiep.
€ream • s, room, kern ; - of lime , schuim

krankzinnig.

van kalkwa-

r .; - of tartar , gezuiverd# wijnsteen ; - § , puik , beste,

fijnste ; that is the - of the jest i- ', dat is 't fraaije van de
klucht; - tart, roomtaart.
£ream, V. t., v. i., afroomen, den room afscheppen; roomgeven , room worden , tot room zetten.
£reain'-bowl • S., roompot.
£ream'-chee*e, s., roomkaas.
-€ream'-faced, a., bleek, laf van uiterlijk.
-€ream'-nut, s., zie Brazil-nut.
-!✓ ream'-pot , s., roompot.
Creamed , pp. van Cream • v. t., V. i.
-£ ream' y , a., roomig , roomachtig , vol room.
£reap, zie Crine.
£rease • s., kreuk , vouw , oor , ezelsoor , streep met krijt.
-crease , V. t., kreuken , vouwen, plooijen , met streepen
teekenen.
£reseed, pp. van Crease, V. t.
£reash, -ereesh , s., echo., vet.
£reas'ing , ppr. van Crease, v. t.
-Ereate', V. t., voortbrengen, scheppen, veroorzaken, maken , benoemen , verwekken , baren.
£reate', a., gebaard, voórtgebragt, verzoend, an.
£reat'ed, ppr., a., zie Create, v. t.
£reat'ing, ppr., a., zie Create, v. t.
£rea'tion, s., schepping, voortbrenging; verschaffing; benoeming; schepsel; - §, wereld, heelal.
-Erea'tional , a., tot de schepping behoorende.
€rea'tive, s., scheppend.
£rea'tiveness , s., schepbaarheid.
£rea'tor, s., Schepper, God.
£rea'tress, s., maakster, voortbrengster.
£neat' Ural , a., tot een schepsel behoorende.
£reat'ure, s., schepsel, wezen, geschapene, voortbrengsel;
abuse God's -s , Gods gaven misbruiken ; take a cup of -,
een glas wijn drinken; -, kreatuur, afhankelijk mensch.
£reat'urely , a., als een schepsel.
£reb'ritude 1, s., zie Frequency.
-Ere'brous , a., zie Frequent.
£rech , s., scho., kruik (p.).
£re'dence, s., geloof, aanzien, vertrouwen, goede naam.
£reden'da • s., mv., geloofsartikelen.
£re'dent, a., geloovend, geloovig, ligtgeloovig; -, geloof
-wardig,sx.
(zeer J).
£reden'tial, a., geloofverdienend.
- €reden'tialf, s., mv., kredietbrieven.
£redibil'ity, s., geloofbaarheid, waarschijnlijkheid.
£red'ible, a., geloofbaar, waarschijnlijk.
£red'ibleness, s., zie Credibility, s.
£red'lbly , adv., zie Credible, a.
£red'it, s., geloof, krediet, goede naam , aanzien, woord,
getuigenis, invloed, gezag, vertrouwen; public -, openbaar
vertrouwen.
£red'it, v. t., geloof geven, geloof schenken, geloof verschaffen , gelooven, vertrouwen, krediteren, borgen.
£red'itable, a., geloofbaar, eerlijk, van goeden naam.
-Ered'itableness , s., achtbaarheid, achting, aanzien.
£red'itably, adv., zie Creditable, a.
-Ered'ited , pp. vein Credit , V. t.
£red'itor , s., krediteur , schuldeischer; - in trust , syndikus in een faillite massa..
red'itrix , s., schuldeischeres.
£redu'llty • s., ligtgeloovigheid.
£red' clous , a., ligtgeloovig.
£red'ulously, adv., zie Credulous, a.
£red'ulousness , s., zie Credulity , a.
treed , s., geloofsbelijdenis , geloofsformulier , geloof; saythe -, geloofsbelijdenis doen.
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£ reek , V. t., doen kraken , doen piepen , sit.
£reek , s., kreek , kleine baai , inham , kleine

dam , kaai , bogt.

landtong,

£reek'y, a., vol kreeken, bogten.
-Creel', s., teenen mandje (voor hengelaars).
£reel , s., scho., zie Creel s.; be in a -, have one's head in

a - i- , scho., dom zijn , betooverd zijn.

£reezn , V. t., scho., uitstorten , ( p.).
Creep , V. i., kruipen , sluipen ; - in , - into ,

inkruipen,
insluipen ; - upon , ongemerkt naderen , bekruipen ; - out,
wegsluipen; you must learn to - before you go F , men moet
eerst vlerken hebben, wil men vliegen; he has always a hole
to - out at t, hij heeft altijd een uitvlagt; - and crioige to
one, voor iemand kruipen en buigen, als een schoothondje
opzitten ; he is ready to - into his mouth i- , hij zou zijn
eigen drek wel willen eten.
£reep'er, s., kruiper, kruipend dier , boomlooper, vuur
kruipplant, wilde wijngaard ; - , visch--bok,vlescha;
dreg met vier armen , z.
£reep'hole, s., sluiphol ; - § , achterdeur, uitvlagt.
-Ereep'ie, s., zitbankje, ijzeren haakje.
£reep'ing, ppr., a., zie Creep, v. i.
£reep'ing, s.,'t kruipen; - and conchiug, flikflooijerij, kruiperij.
reep'fngly, adv., kruipenderwijs, kruipend, sv.
£ree'ple +, zie Cripple.
-

•E: reele , s., kris.
£ rees h , zie Creash , Creesh , s., echo.,
£reesh'y, -preesh'ie, adv., echo., vettig.
treil, s., echo., dwerg , (p.).
- Ere'mation, s., verbranding.
-Creino'na, s., viool.
£re'rnor, s., room; schuim.
-Erein'o-sin, zie Crimson.
-Ere'nate, -ere'nated, a., getand , gekarteld; - leaves, ge-

kerfde, getande blaasjes.

-€ren'at-tire, a., getand, gekarteld.
-Crenelied', a., met schietgaten, met kijkgaten (wapenkunde),
£re'ole, s., kreool.
£re'pance, -erepane, s., afschaving (door 't aanslaan) bij

paarden.

£rep'itate , V. i.,

knappen.

ritselen , zachtjes kraken , knetteren

£rep'itating, ppr. van Crepitate, v. i.
-€repita'tion, s., geknetter , gekraak , kasettering.
£rept, pret., pp. van Creep.
Erepus' -ele, -erepus'-eule, s., schemering, half

schemeravond.

Erepus'-eular , -erepus' -eulous , a.,

duister.

duister

schemerend • hal

c,

pen) ; - § , turksche magt.
Elres'cent, V. t., een halve maansvorm geven.
Crescent-formed, a., halve maansvornsig , sc.
&res'cent-shaped, a., maanvormig (botanie).
£res'cented, a., met een halve maan, wassende

maai

£res'ctve, a., zie Crescent, a., su.
-€res'olfte, s., kristal.
Cress, s., kers (botanie).
£rees, s., echo., zie Crease, e.
£ressIet , s., bakenlantaarn , bakenvuur ; lamp; toorts , a
£rest, s., kuif, kam; pluim (van een helm); fierheid

moed , trots; -

slagen.

of a coat of arms , helmsieraad (wapen
kwade); .. of a horse , hals van een paard, manen ; -, kraai

uit 't veld ge-

gekuifd , gekamd ; met een kam , met een
helm , met manen; -, pp. van Crest, v. t.

irest'ed , a.,

uirest'ing , ppr. van Crest , v. t.
E,rest'less , a., zonder kam , zonder

meen ; n eêrslagtig ; zonder sieraad.

helmsieraad; - § , ge.

hreta'ceous , a., krijtachtig.
hre'tated , a., neet krijt gewreven.
Ereti -*zn , s., leugen.
Ere'tose, a., krijtachtig.
Erevasse', s., breuk , scheur, spleet.
Erev'ice, s., spleet , scheur , breuk.
Erevis, erev'isse, s., rivierkreeft (zeer ).
Ere .v, s., kompagniescliap, SC.; -, gezelschap, troep, ploeg,
Si.; -, ekwipaadje, scheepsvolk; decharge the -, ekwipaadje

afdanken, z.; carpenter's -, ploeg der timmerlieden; quorroon2-crew , konstapelsploeg , z.

Crew j_ , pret. van (row, v. i.
Crewe, zie Croo.
Frewds , s., niv., echo., mazelen, (p.).
Erees 'el , s., tweedraads garen.
€re'wet , zie Cruet.
rib , s., krib , but , koestal ; -, schuur

voor indiaansch
koorn (_4merika); ledekantje; -) , s., huis; crack a -, inbreken in een huis; thimble -), horlogiemakerswinkel.
tirib , v. t., opsluiten; in een kooi sluiten , sx.; -, V. i. t,

opgesloten zijn.
Lri l>'bage , s., soort van kaartspel ; - marked ), a., pokdalig.
£ribbed , pp. van Crib, v. t.
£rib'bey ) , s., blinde straat , doodloopende straat.
£rib'bing, ppr. van Crib, v. t,.
£rib'ble , s., grove zeef; -, grof meel, (Engeland).
£rib'ble , V. t., ziften.
£rib'bled, pp. van Cribble, v. t.
£rlb'bling, ppr. van Cribblc, v. t.
£ribra'tion, s., zifting.
-Cri'lrrjfor,n , a., zeefvormig.
£riekt, s., kraak, gekraak (van een deur); -, verstijving

(van een of ander ligchaamgsdeel).
krekel , iempje ; -, soort van balspél, kolfspel , v.; --, lage stoel ; play at -, kolven.
£ri ek'eter , s.. kolfspeler.
£ri-ek'eting-apple , s., soort van kleinen appel.
- Eri-ek'et-ball , s., kaatsbal.
£ri ek'et-snatch , s., kaatsstrijd.
£ri-ekle , v. i., buigen, (p.).
-€ried, pret. en pp. van Cry.
ri'er , s., schreeuwer , omroeper.
£rim on , i. p. v. criminal conversation , onwettige gemeenschap.
£rime , s., misdaad , euveldaad, wanbedrijf ; capital misdaad met den dood strafbaar.
£rirne'ful , a., schuldig, strafbaar, misdadig, lijfstraflijk;
strijdig met de wet, sx.; -, prosecution, kriminele vervolging.
£rime'less, a., zonder misdaad, onschuldig, sir.
£rim'inat, a., misdadig, schuldig, strafbaar, lijfstraflijk.
-€rlm'inal, s., misdadiger, beschuldigde.
£riminal'ity, -erfin'inalness, s., strafbaarheid, schuldigheid, misdadigheid.
£rfrn'inally , adv., zie Crinsinal , a.
£rim'inate, V. t., beschuldigen, aanklagen , i- au misdaad

-€ri ek'et , s.,

Erepus'-cuilne
a., zie Crepuscular, Crepusculous, a.
-€res'cent, a., toenemend, groeijend, wassend.
ffres'cent , s., wassende maan; -, halve maan (turksch wa

versierd.
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>rest , V. t., van een kuit, kam voorzien.
Trest'- fallen, a., moedeloos, neêrslagtig,

beschuldigen , BE.
£rim'fnated , pp. van Criminate , v. 1.
trlua'tuat ug , ppr. van Criminate

, V. ï,
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£rimina'tlon , 3., beschuldiging , aanklagt.
£rlm'inatory, a., beschuldigend.
-+ 3ri'minous t, a., misdadig, straf baar, goddeloos.
Erim'inously t, adv., zie Criminous , a.
£rim'inousness 4 , s., strafbaarheid, schuldigheid, mis
-daighe.
€rim'o*in, zie Crimzon.
£rime , a., broos, brokkelig, zwak; -, onstandvastig, n. g.
-Crimp , V. t., vangen, vatten; krullen; -, krimpen laten
(van visch).
£ramp , s., werver voor de zeedienst , makelaar in kolen;
be in the -s 1 , wel uitgedost zijn.
-£rlinp'age , crimp'ing , s., ' t krimpen .
£riiu'ple , V. t., krimpen , doen krimpen, krullen , krenken ; rimpelend.
£rim'pled , pp. van Crimple , v. t.
£rim'pling , ppr. van Crimple , v. t.
£rim'-s-on , s., karmozijn , karmozijnrood.
£rlm'-son , a., karmozijn , karmozijnrood.
£rim'*on , V. t., V. i., karmozijnroodverwer ; blozen , rood

worden.
£r.iin'*on-hued, a., karmozijnroodkleurig.
£rim'-s-on-warm, a., gloeijend warm.
f rain' -s oned , pp., zie C,riaison , e. t., V. i.

C 0.
£rispa'tion, s., 'tkrullen, BA.
€risp'ature , s., krul , krulling.
£rasped, pp., a., zie Crisp, v. t.
£ris'pi (, s., schoenmaker.
£risp'in's - lance ), s., els.
,Crisp'ing, ppr. van Crisp, v. t.
-€risp'ing - iron, s., krulijzer.
-£rispisul'.eant , a., golvend ,

bliksem).

slingerend (even als

de

-Erisp'ly, adv., zie Crisp, a.
££risp'ness , s., kroesheid.
£rïsp'y, a., zie (bisp, a.
£ riss' - cross' - row , zie (ihrist - cross- row , s.
£rist'ate, -erist'ated, a., gekuifd, gekamd.
£rite' rion, s., kenteeken, kenmerk, onderscheidend teeken.,
£rit'ic , s., kunstregter , beoordeelaar , hekelaar , vitter;

kritiek.

£rit'i-c, a., kunstregterlijk, onderzoekend; bedilziek; bachlijk ; gevaarlijk, netelig; naauwkeurig, stipt, zorgvuldig,
eigenzinnig , beslissend.
-C r i t' c
, V. t., v. i., beoordeelen ; voor klnistregter spelen.
£rit'ipal , a., zie Critic, a.; - day , dag , die den loop der

ziekte openbaaart; - tinces, baelhlijke tijden.

£rít'i Bally , adv., zie Critical, a.; -, streng, strikt genomen.
-£rim'-woning , ppr., zie Crimson , v. t., V. i.
£rit'i-calness, s., liachlijkheid; naauwkeurigheid, naauw£ri'nal , a., tot haar behoorende.
gezetheid, stiptheid.
£ri c um ) , kramp , zaanitrekking , buiging , kromming ; -,
£rit'ici-s-e, v. i., V. t., bedillen, berispen, naauwkeiuig ongril , B.
derzoek doen , beoordeelen , vitten , laken.
rine, -eryne , V. i., door droogte in elkander krimpen.
-Fringe, V. t., V. i., kruipen, vleijen, diepe buiging maken. £rit'ici*m, s., beoordeeling, kritiek, gisping.
£rit'ies, s., beoordeelkunde.
£Ante , s., diepe buiging , slaafsche onderdanigheid.
£riz'zel , -criz'zeling, s., ruwheid op glas, waardoor
£ringe'ling , s., kruiper , vleijer.
bet dof uitziet.
4Ering'er , s., kruiper , vleijer.
-Cringing , ppr., a., zie Cringe , v. t., v. i.; -, soul, lage ziel. ,Croak, v. i., kwaker, krassen, knorren; - §, kwaad voorz.;
bowline
-s
,
boeilijn-spruitleuspellen;
- ), sterven.
£rin'gle, s., ring, oog,
vers , z.; earings -s , bindsels van de rokleuvers , z.; -s ,Croak, s., gekwaak, gekras, geknor.
of the bolt rope, leuvers op de lijken, z.; lug -s, leuvers £ roak'er , s., kwaken , krasser , knorrer , -) , kwaad voorspeller.
op 't lijk langs den mast, z.; head -s, nokleuvers, z.;
-€roak'ing, ppr. van Croak, V. i.
iron -s , leuverringen , z.; reef -s , rifleuvers , z.
£roak'ing, a., kwakend , krassend, knorrend.
£rinl cul'tflral , a., betreklijk den groei van 't haar.
-€roak'ing , s., gekwaak , gekras , geknor.
£rinlg'erous , a., harig , met haar.
ro'ais, s., mv., troepen, Kroaten.
£ri'nite , a., kuifachtig.
-€rink'le, v. i., V. t., kronkelen, rimpelen; kronkelig ma- 1 Cru 'ceous, a., saffraangeel, saffraanachtig.
£ro'che^, s., mv., knobbels aan den omtrek van de punten
ken , rimpelen.

£rink'le, s.,

kronkel , rimpel , vouw, kromming, kronke-

van een herthoorn.

£rocita'tion , s., zie Croaking, s.
£ro-ek, s., kruik, pot, aardenpot, potsmet, roet.
Crock , V. t., V. i., met roet zwart maken (New-England).
C rock , s., scho., aarden pot , kruik ; -, ooi , die geen jonCri'nose , a., harig.
gen meer kan werpen.
£rinos'Ity :1: , s., harigheid.
£rip'ple , s., kreupele , manke , lamme ; - -) , gebogen zes £ro-ek'-butter, s., gezouten boter.
-stniveruk. £ ro-els'ery , s., aardewerk.
- €ro-ek'y,, a., zie Smutty.
€rip'ple, s., lam , su.; kreupel , kreupelig.
*Firip'ple , V. t., verminken , verlammen , kreupel maken ; - § , -Cro.e'odile, s. krokodil.
een schip ontredderen, reddeloos maken, reddeloos schieten, z. £ro-e'odile , a., krokodilacbtig ; - tears, gehuichelde tranen.
£rip'pled, pp. van Cripple, V. t.
-€ro.codil'ian , a., tot een krokodil behoorende.
£rlp'pleness, kreupelheid, lamheid.
£ro-codil'ity, s., sophistische redeneerwijze.
€1o'-Bus , s., saffraan (botanie) ; - 4,, geel poeder (chemie).
€rip 'pling , ppr. van Cripple, v. t.
rip'pling* , , s., me., dwarsbalken.
£rod'art, s., scho., lafaard, (p.).
-Siroi't, s., tuintje, kampje, omheind stukje land;
£ri'sis , s., krisis , beslissend oogenblik.
pin,
bakerspeld.
risp , a., kroes , krom , gebogen ; broos , krakend , knap£rolt, zie Craft.
pend ; bruin gebraden.
£rolchle, v. i. ache., hoesten.
*.iisp'-almond, s., gebrande amandel.
+lrisp , V. t., krullen, vlechten; bruin bakken, braden , roosten. £roi-ehie, s., hoest.
£risp'ate, -ertsp'ated, a., gekruld , bruin gebakken , ge- £roil , s., selio., wanstaltige dwerg;

ling, omweg.

i., V. t.
Erinl;'ling, ppr. van Crinkle, v. i., v. t.

-Erink'led, pp. van Crinkle, v.

braden, geroost.

-Eroisade', s., kruistogt.

CR0.
+rois'es , S., »iv.,
BE.;

CR0.

kruislieden , kruisvaarders (rijgsknnde),

pelgrims.
soort van watervogel (N..Amerila); - ), vier-

£ro'ker ,, S.,

stuiverstuk.
4lrorn V. t., V. 1., scho., zie Crowd, v. t., v.
Erone , S., oude vrouw , DR.; , oude ooi.
fro'iiet, S., haar, dat op een paardenlioef groeit.
Crony ,, 8., oude vriend, oude kennis.
+lroo , crewe , S., sr/to., bed; genseelie hut.
4drood, -eroud, V. 1., sc/to., kirren (als een duif).
tirook , S., kromte , haak , herdersstaf ; /ig hook and lii I

door dik en dun, in 't honderd , in 't wild„ met regt of
onregt.
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geil, C.; - Is-eec , dwarszalingen , z.; - tn-sso,c , slagen van
een kruising , z; -wise stnv;ed , overdwars gestuwd , z.;
csiiil pile, krisis coo munt ; it na.' cccie reine to - and pile
whether I sho;,iíi is or stc'g , het was zeer twijfelachtig of
ik al dan niet COil
Cross , a., nile., pie];., kruiswijze, dwars, verkeerd, moge. keesd , osia;iiigei;i;tiss , \vreielig , lui 5 , wonderlijk; oneriendel,-,-ik; eigciizisiisig , ii out ; rsmpzalig , ongelukkig; weder; Z]j(lseh , -, geme n gd , bijv. - iaaesi(i;7C , geuITsengd huwelijk;
co;ic /iaise b.i/ io;cpinq ) , 1)C5OIW hebben over den uitslag.
.€;ross , V. 1., c. t., kiassesi , ksssiselsssgs icggess , suet een
kruis werken, doorstrepen , doorkruisen , dwars doorgaan;
plagen, te g eniverkeis , strijdig handelen niet; dwars liggen
in strijd zijn ; - t, o;sstaiidv;istig zijn , so.; - tegens trijden
-.- C, Ii1S!iiii(J , e('u; l)i)i(isel hi;sises; , C.; - the floor heads
de viaugen dwarsoclieeps 57) de kid 'plaatsen, z.; - eat,
i doorslaan, ustdoesi ; - ) , l)eiirie7)es.
Cioss'-armed , a., suet gekruiste ;issnen, werkeloos, zwaar-

4irook, V. t., V. j., buigen, verdraaijen, krosii maker krom
zijn ;
: 1: , dwaroboomen.
fivook'-ba -ck, S., gebogchelde, bogehel, Sn.
Crook '-ba.eked , a., gebsgcheld , bultig , krom no.
-Crook'-kneed, c. krom van kniero , sq-s.
£rook'-shanks ) , s., krsmbeess.
C-rook'-shoul'dercd , a., met kromme schouders.
-Cross'-arrow, S., pijl v;su een handboog of voetboog.
Crook'ed, pp. van ('ceo/c, v. 1., v. i.; - (t ., kroes.
Cross-barred, a., niet ;luithoomesi gesloten.
+irook'edly, adv., zie C-coo/el., 7)]).
. +lross'- bar -sSsoO, .5., stanikogel.
.
£rook'edness, Sj., kromte , kromheid; kronkeiiug, srhiefiieid. Cross' -bearn , e., dwarsb a lk-; . §, galg.
€rook'cn 1 V. t., zie Cr007), V. t., V. t.
,
£roso'-beutrcr , i. kcussilragcr ongelnkkige.
Crook'ing, ppr. van Crook, v. t., V. t.
£ross'biI! , s. kruissna v el (iOqel) ; -, soort van akte van
Crooks'hanks , S., zie ( iooJc-s7iaiiic.
den aasigeklaagde tegen denklager.
firoou , -crune, V. i., scliû., janirneren.
£ross -bii-tlu , S., s;ioeiijke geboorte.
eroop, 8., helper (us 't- spel).
Eross-bite , s. valstrik, heilog.
+hoove, S., sc/so., nsasid, om visch te visoigeis.
£s-oss'bi5t- , i. t., valstrik iegge;i , helciegesl.
+rOI) S., krop , maag ) suseekrap oogst , gewas ; - i - , einde,
+ross .OuitOuug . ppr. van (eo.s.-iite , 7 1 . t.
top, en.; .-, kort gesneden haar.
pp van
+;rop ) , .s., presbyteriaasi (scheldnaaiis).
CrOSS-bOW , S., vsetbsog , liandboog.
Cr05) , V. t., plukken , inzassselen , sssaaijeoa , wegmaaijen ; if- f-ross-bower , 5., boogschutter.

korten , afsnijden ; hebsuwen ;

- , .

t.,

oogst gevesi , Sn. £ross-biccd , i;, jong van gekruist ras.
Cr,,ss'-b,iui , S., koek iaet een. kruis getcekcnd.
€ross-busiuuess, s. secdrietige zaak.
+;-oss'-capar , S., kcnissprsig, l uc h tsprong,
Cross' -cruuuuponee , 8., kruis suet haken.
+:;ross'-cit, 5,. t., dwars doorsnijden.
C-ross-day , 5., o n geluksdag, noodlottige dag.
£uoss'-exarnina'tion , S., onderzoek door de tegenpartij.
Cu-oss-exanu'iiue , v. t., een getuige van wege de tegesu partij endervrigeu.
C-ross-examined , pp., zie Cross-exensiie , v. t.
Cross' -exauniuing, ppr., zie Cross-examine, v. t.

frop '-ear , 8,, kortoor,, paard niet korte osren.
+rop' -earetl , a., met korte ooren.
Ç, pop'-ooit , V. t., volgeladen worden (van planten).
+iop'-s1-ck , a., ziek , tesigevolge van overlading.
C rop' -sikness , 8., maagziekte (door overladissg.
-firop'fiiI, a., zat, vol, verzadigd.
+ropped, cropt, pp., a. van Crop, s'. t., v. t.
Crop 'peis ) , s, staart ; - 7)eis ) , bestekanser.
€Joppei , S., kropper,, kropduif.
£iop'pIng, ppr. van Crop , v. t., V. t.
£iop'ping, S., 'tafniaaijen ; 't oogsten.
£1o'*ier , S., staf , bisschopsstaf.
+lros'let , S., kruisje , hssfdbasd.

4tross , s. krisis , tegenspseil , lijden, nood , wederwoasdigg ; -, kruismunt;
Iseid ; - ) , christelijke godsdienst ; -, gal
-' kerkelijk land (Ierlassd) ; take ssp the -, onderworpen zijn,
geduldig lijden ; a- the hay , dwars van, dwars in ecu
haven, 5.; a- the tide, dwarsstrosmo , z.; -bar, zwieping (in ccii spint) , z.; - chock, broek , twil , z.; .- cst-saw,
trekzaag , z.; - jack-yasd , bagijnera , z.; -Jack ,
.sail , brebisk , z.; - panes, greeness senlen (bij den aanbouw
van een schip) , z.; - piece of the ijtts , betiughalk , z.;
siagelbasuk bij 't braadspil , z.; - piece of a cleat, halkje
in eesa kruislssut , z. - p i ece of the head, balkje in 't galjoen , z.; -pillars , stuiten in 't ruim van opgelegde scise
pen, z.; preventer trees, stolpzalingen , z.; sea -, zee,
golf, welker rigting die van den wind kruist, z.; - seising
set, toestel tot vereenigissg der stukken
krnisbissdsel , z.;
van een zaâmgestelden mast, z ; - s/c-itches , kruisnaden op
een veil , z.; - spsle.e , bars, zwsepivsg (us eesa spant) ,
- staff', staf,, graadboog , z.; sway and , hijochen en inl)rekess , 5.; ride a-, dwars in den stesons ten suiker lig-

+ross'-eyed , S., scheeloogsg.

+)ross'-florec, 8., helse.
£ioss'-flow , V. t., dwars overeloejen.

ei- oss-fortune , S., begesuspoed , rasnp , ongeluk.
Cross' -graluEcl , us., tegen des draad; - §, verkeerd, eigen.
zsssnsg.

Cross-jack , 5., zie onder Cross, s., z.
£ross'-isn , 5., dwarssteeg.
+ross'-Jegged , a., suet de boenen kruiselings.
+ross'-1ikc , a., kruisachtig.
£ross'-Jlue , s., dwarslijn, dwarsstreep.
+ross'- au« teh , s. gesssessgd huwelijk.

Cross-patch , 5., slecht geiiard menseh , brompot.
€ross'-patk , 5., krussweg.
tiross'-piece , S., zie onder Cross , s., z.

€uOSS'-purpose , 5. , tegenstrijdig plan, tegenstrijdig stelsel.

£ioss'-question, 5'. t., zie Cross-examine, V. t.
+1'OSS'-(lUeS'tiOfliHg , ppr. van Cross -qseetien , v. t.
£soss'-read'ing , S., verkeerde lezing.

+ross'-rood , S., dwarsweg.
£ross'-row , S., /.5C Ciiesesos.e-row ,
18
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CRU.

CRO.

-Cross' -sen . 3., zie onder Cross, s., z.
-Eross'-staff, s., Jakobsstaf, z.
£roes'-tIntng , s., 't heen en weêr harken.
£Toss'-tree-*, s., mv., zie onder Cross, s., z.
£rosa' -way , -cross-road , s., zie Cross-rood , s.
-Cross'-wind , s., tegenwind.
-€roes'-ws-&e, s., kruisgewijze.
-Cross'-wort, s., soort van valantia.
£rossceut'-saw, s., tweemanszaag.
£rossed, pp. van Cross, v. t., V. i.
£ross'fng, ppr. van Cross, v. t., V. i.

£ross'ing, s., dwarsbooming, beletsel, vertoorning; dwars

overlooping.

£ross'iet, zie Croslet.
£ross'ly , adv., kruiselings

, kruisgewijze ; verkeerd , tegen
dwars , eigenzinnig.
-strijdg,
£ross'ness , S., 't kruisen, 't doorsnijden; dwarsheid, eigenzinnigheid , kwade luim.
£ rotch , s., gaffel , BA.; haak , vischhaak.
£ rotched , a., gehaakt.
-C rotch'et , S., tektshaak [ ; -, vingerling van een sloep,
z.; gril , luim ; list ; -, kwartnoot (muziek) ; -, schoorstuk
(bouwkunde).
£rotch'eted, a., met tektshaakjes.
£rotch'ety , a., grilziek , luimig.
£ro'tels , s., mv., hazekeutels, hazedrek.
-€roach , V. i., kruipen , vleijen, bukken

vangen loopera.
, V. t., kroonen , bekroonen , beloonen ; versieren ,

-Frown

; - t , v. t., krui-

en , met een kruis teekenen , zegenen.
£roach -beek, zie Crook-back.
£roueh'Ie, a., echo., zie Crook-backed, a.

£rouch'ing, ppr. van Crone/n, v. i.
£roun , s., sclzo., zie Crown , s.
-Croule t, a., gekruld, can.
-Croup , s., kroep , g.; -, kruis van een paard , achterste.
Croup, s., echo., kroep.
£roupade', s., hooge sprong van een paard.
-€rou'pter, s., medestander (in. 't spel).
£roupy'--Craw, s., scho., raaf, (p.).
£roue-e, a., echo., moedig, trotsch , vrolijk.
£rout, krout, s., kool; sour -, zuurkool.
£rove, s., scho., kast, huisje.
-Crow , s., kraai , gekraai ; breekijzer , hefboom, gergel;

-, hand-leaver , koevoet , baksijzer (voor geschut) , z.; - dead

eye, spinnekop voor de tent, z.; - foot, hanepoot, spinnekop op den rand van de marsen en stagen , z.; spruitblok , z.; - foot lines, scheerlijnen van den spinnekop
voor de zonnetent, z.; pluck a - with one t, een beentje
kluiven met iemand; over eene nietige zaak twisten,
hooi dorschen ; give the - a pudding § , sterven; he has
an ill - to pluck t , hij heeft wat te verantwoorden, hij

heeft een harde noot te kraken.

£row , a, i., pret., pp., +►revved; pret., -crew f , kraaijen,
snoeven ; - over one , iemand overbluffen.

£row'-bar,, s., breekijzer.
Crow'-flower_, s., wilde rammenas (botanie).
£row'-foot , s., voetangel ; -, ranonkel (botanie).
£row'-Keeper, s., vogelverschrikker.
£row'-net, s., net voor de vogelvangst (Engeland);

voor de wilde duivenvangst (New- Engeland).

net

Li-ow-berry , soort van plant (empetrum nigrum).
- Erow'--eoal, s., gruis, gemeene steenkool, (p.).
-Crow'-silk , s., . soort van plant (conferva rivalis).

*row'-toe, s., soort van plant.

£row•i'-bell , s., wondheelerstang.
£row' R' -reet, s., mr., kringen onder

menschen),

*roved , s., gedrang , hoop, menigte , gewemel , drom ; gemeen ; -) , viool.
£rowd, v. t., V. i., zamendringen, vullen, volproppen, duwen , zamendrukken ; wemelen ; -, alle mogelijke zeilen
bijzetten , z.; - in , instooten , zich indringen ; - sails,
zeilen bijzetten, z.
£rowd'ero ), s., vioolspeler.
£rowd'y) , s., havermeel en water.
-Crow'-fair) , s., bezoek (van een geestelijke).
£rowd'ed, pp., a. van Crowd, V. t., V. i.
'rowd'er, s., vioolspeler.
£rowd'ie, s., echo., brei van havermeel.
£rowd'te -time, s., echo., ontbijttijd.
£rowd'Ing, ppr. 'an Crowd, v. t., v. i.
-Crow'ing, ppr. van Crow, v. i.
£rows , v. t., scho., kruipen.
£row'sing, s., 't gerammel in de darmen.
£roven, s., kroon; - §, koninklijke magt , staat , rijk;
-, krans ; onderscheiding , belooning , eer , glans , waardig
kruin ; schedel; topbol ; kroondaalder ; -, anker -heid; ,
kruis , z.; -, guirlande ; shaven -, geschoren kruin ; - of
the causeway , echo., bovendeel , hoogerdeel van de straat;
keep the - of the causeway , scho., stoutmoedig en onbe-

de oogen (bij oude

voltooijen, voleinden; een dam opzetten, dam halen.

£Town'-glass, s., kroonglas.
£roven'- impe'rIal , s., keizerskroon (botanie).
£roven' -knot, s., sjouwermansknoop, z.
frown'-land, s., kroonland, kroongoed, domein van de kroon.
£roven'- office, s., kroongeregt.
£Town'-office) , s., hoofd, kop.
Crown'-officer, s., kroonbeambte.
Town'-piece , s., kroondaalder.
£rovn'-post, s., hoofdzuil.
Frown'-s-eab , s., schurftsoort aan de hielen van paarden.
£roven'- thls'tle, s., keizerskroon (botanie).
-Frown'-wheel , s., kroonrad (in een uurwerk).
Frown'-wort; , s., kroonwerk (vestingbouw).
-€rowned , pp., a., zie Crown , v. t.
£rown'er , s., krooner, bekrooner, belooner.
-Erown'et , zie Coronet.
-Frowning, ppr., a., zie Crown, v. t.
-€rown'ing , s., 't kroonera , krooning; kroonwerk.
£rown'less, a., zonder kroon, B.
£row's-bill , s., kogeltang, g.
-€row-toe, s., hyacinth (botanic).
£royl'stone, s., gekristalliseerde vloeispaath, JOHN.
-Eroyn , V. i., schreeuwen (als de herten in den bronstijd).
-Erub'by , s., droog, korstig brood, (p.).
£ruch'et, s., echo., houtduif, (p.).
Cru 'ciai, a., kruiselings , doorsnijdend ; -, beproevend,

snijdend.

£ru'cian, s., soort van gele visch.
£ru'elate t., v. t., kwellen, pijnigen, kruisigen , martelen.
-Eru'ciate , a., gekweld.
£rucla'tlon , kwelling , pijniging , kruisiging , HL.
£ru'cible, s., smeltkroes.
-f,rucif'erous , a., kruisdragend.
£ru'clfled , a., gekruisigd.
£ru'ci ®er , s., kruisiger.
£ru'ci8a, s., kruisbeeld; - §, christelijke godsdienst.
£rucifix'ion, s., kruisiging.
£ru'cfform, a., kruisvormig.
£ru'cify , v. t., kruisigen ; - , onderwerpen, kwellen; -,

vertoornen , pijnigen, n. g,

CRU.
Cru'clfying, ppr., zie Crucify , v. t.
-€rucig'erous, a., kruisdragend.
Eru-ek, s., kruik, pot, is.
£ruek, 3., scho., haak.
€ru ek'ie ) , -erouk'ie ) , s., scho., zesstuiverstuk.
Eru ek'it , pret. van Crook , gekromd , gebogen.
-Erud , s., zie Curd.
£rude, a., raauw, onrijp, ruw , onverteerbaar, onbereid,

ongezuiverd, onafgewerkt.
£rude'ly , adv., zie Crude , a.
-f rud'dle , v. i., zie Curdle; -, bukken.
- £rude'ness, s., raauwlieid, onrijpheid, onverteerbaarheid.
Eru'dity, s., zie erudcness.
€ru'dle , v. t., zie Coagulate.
-£rud'le , v. i., ache., schudden , beven , huiveren , ( p.).
'£ru'dy i , a., verdikt , geronnen , si.; -, ruw , kil , Sn.
£ruls , s., mv., echo., zie Curd, s.
€ru'el, a., wreed, gruwzaam, onnienschlijk; -, gekeperd.
ru'elly , adel., zie Cruel , a.
€ru'elness, s., onmenscblijkheid, wreedheid, se
€ru'elty, s., wreedheid, gruwzaamheid, onlnenschlikheid.
-£ru'entate fz , a., met bloed besmeerd.
-£ruent'ous , a., bloedig.
-£ru'et, s., azijnflescbje, oliefleschje.
-Cruise, s., kruikje, fleschje, karafje.
££rul.e , V. i., kruisen, z.
£ r u i-se , s., kruistogt , z.
Erui•'er, s., kruiser, z.
€rul*'er) , s., bedelaar ; -, d. t., verkenner.
-Eruis'ie, s., scho., olielamp.
£rui -s-'ing, ppr. van Cruise , v. i.
-£ru1'ge, V. t., V. i., te zaám drukken, te zadm gedrukt zijn.
€€rul'Ier, s., zie Kruller.
l3rumb, Crum, s., kruim, kruimel, brokje.
€rutub, -eruin, v. t., kruimelen, brokkelen; -, v. i., krul.
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£rup , -giroup , zie Buttock.
£rup t, a., kort, broos.
£rup'per, s., kruis (van een paard) ; staartriem.
-Crup'per, V. t., staartriem aandoen.
£ru'ral, a., tot liet dijbeen behoorende; - vein, schenkel -

ader ; -, beenvormig , wortelvormig.
€rusade', s., kruisvaart; -, portugesche muntsoort.
£rusad'er, s., kruisvaarder.
£ruse, s., kroes; vinegar -, azijnfleschje, (New- Engeland).
£ru'set , s., goudsmids- smeltkroes.
£rush , V. t., v. i., kwetsen , kneuzen , verbrijzelen ; over-

weldigen , overstelpen , vernielen ; drukken , persen , stooten ; ledigen ; verdikt zijn ; verpletteren ; - one , iemand
verdrukken ; - one's spirit , iemand neêrslaan , den moed
benemen.
£rush, s., verplettering, stoot, kneuzing.
-Crushed , pp., a., zie Crush, v. t., v. i.
Crusher, s., verpletteraar , verbrijzelaar.
£rush'ing, ppr., zie Crush, v. t., v. i.
£rust , s., korst ; roof (van een wond) ; -, bast ; kissing
-, weeke zijde van een brood ; -, schaal.
Lrust , V. t., v. i., met een korst bedekken ; met een korst
groeijen ; bevriezen.
£rusta'cea, s., r,iv., schaaldieren.
£rusta'cean, s., schaaldier.
£rusta'cean, s., geschubd, geschaald.
£rustaceol'ogy , s., sehooaldierkunde.
- £rustaceolog'i-sal, a., tot de schaaldierkunde behoorende.
-erustaceolog'ist , s., schaaldierkenner.
€rusta'ceous, ti., geschubd, geschelpt.
€rusta'ceousness , s., geschubdheid.
£rust'ated , a., met een korst bedekt.
-Erusta'tlon, s., omkorsting.
£rust'ed , pp., zie Crust , v. t., v. i.
£rust'ily, ede., gemelijk, grommig, gramstorig.
melen , afbrokkelen , instorten.
£rust'iness, s., korstigheid ; gemelijkheid, grommigheid,
€numb'-cloth, s., tafellaken.
gramstorigheid.
8ruin'ble, v. t., v. i., kruimelen , brokkelen , afbrokkelen, £rust'ing, ppr., van Crust, v. t., v. i.
instorten.
-£rust'y, a., korstig; -, gemelijk, grommig, gramstorig.
Crumbled, pp., a., zie Crumble, v. t., v. i.
£rut , s., ruw deel van eikenbast.
£rum'bling, ppr., zie Crumble, v. t., V. i.
Leut, s., scho., dwerg, (p.).
trum'-cakes , s., me., scho., pannekoek, (p.).
-Crutch, s, kruk; - §, ouderdom; -, klaauw van de gaf
-Eru'menal i-, s., beurs, sv.
z.; - cane, stok niet een kruk.
-fel,
*rum'mable , a., kruimelig , brokkelig.
-Crutch, V. t., met krukken ondersteunen ; zwak onder-£ruin'mie, -erum'mock, s., ache., koe met kromme hoorns.
steunen ; - the boom , giek , boom opdirken , z.
+iruus'my ) , a., vet, vleezig.
-€rutched, pp., a., zie Crutch, v. t., v. i.
£rum'my , a., kruimelig , brokkelig , zacht.
frutch'et, s., baars, (p).
€rump , a., krom; - shouldered, gebogcheld ; - footed, -£rut'tle, v i., ache., bukken, vallen, (p.).
met kromme voeten.
{ -E r u x , s., aanstoot.
+rump, -eruwp'ie, a., ache., broos, kruimelig.
£ru'yshage, s., soort van haai.
-€rump, V. t., ache., brooze zelfstandigheden verbrijzelen. -£ruza'du, -erusa'do, s., zie Crusade, s.
£rump'et, s., zachte beschuit.
r y , s., schreeuw ; uitroep , gil , geschreeuw , geween ; ge•
£rum'ple , V. t., v. i., fronsen , verfonfaaijen , kreuken,
blaf , jagtgeschreeuw ; co,nrnerad one out of alt - t, iemand
rimpelen.
tot de wolken verheffen ; a great cry and a little wool t,
+rum'ple, s., rimpel, vouw, plooi.
cinch ado about nothing f , veel geschreeuw en weinig wol;
€£rutn'pled, pp., a., zie Crumple, v. t., v. i.
-- of hounds , koppel honden ; -, juichtoon ; -, openbare
-C r u in' pl ing , ppr., zie Crumple, v. t., v. i.
afkondiging; -, kreet ; -, gerucht ; - J , faam , roep ; bij v, the
-Erum'pling, s., rimpeling, kreuk; -, rimpelappel.
{ - o f Sodom is great , de faam, roep van Sodom is groot.
£runch, V. t., ache., met de tanden verbrijzelen.
£ ry , v. t., v. i., verkondigen ; schreeuwen , roepen , uitroe--Crunch, s., ache., stukje, brokje.
pen ; huilen , weenen , klagen ; - against, op verwijtenden
€rune, zie Croon.
toon roepen ; - at , wee roepen over ; blaffen ; - down , in
£runk t, -erunk'le T, V. i., schreeuwen (als een kraan
minachting brengen, lasteren ; verbieden ; - out , uitroe-vogel). ; pen , uitschreeuwen ; juichen ; wee roepen (in barensnood) ;
Erun'kle, v. t., scho., zie Crease, v. t.
luide klagen ; - out against , gispen , verwijten ; - to, aan
£runt, s., ache., slag op 't hoofd.
smeken ; - upp , loven , verheffen , prijzen ; honger-biedn,
-£ru'ur , s., gestold , geronnen bloed.
bieden ; - quit lauwe, , hers atten : hernemen ; vergelden , wei

CRY.

CUF.

gelijke munt betalen ; - upon , uitvaren teen , hekelen ; mercy , om genade roepen ; - out fire , brand roepen ; out upon, schande roepen over ; - one's eyes out , zich blind
weersen ; - docora a person , iemand ten toon stellen.
+£ry'al , s., reiger , AH.
+3ry'er , zie Crier.
- iry'ing, ppr. van Cry, v. t., V. i.
-*ry'Ing, a., berucht, algemeen; groot, AD.
-€ry'ing , s., geschreeuw , geween , gehuil; - down of money , geldafzetterij ; - out , uitroep ,. barensnood.
€ry'olite , s., kryoliet (Groenland).
- Eryoph'orus, s., werktuig om water te laten bevriezen.
-Crypt, s., onderaardsehe begraafplaats (in een kerk, enz.).
-.ryp'tl -e , -eryp'ti eal , a., geheim , verborgen.
-E ryp'ti sally , adv., heimelijk , verborgen.
-C, ryptoga'mia , - eryptog'amy , s.,geheime bevruchting, vruchtbaarheid.

€ ubi'forin , a., kubiekvormig , teerlingvormig.
£u 'bit , s., voorarm, ontl.; -, elleboogslengte.
-C u'bitai , a., tot den voorarm behoorende.
£ u'bited , a., kubiekmatig.
-Eub'less, a., zonder jongen.
+uboid , a., bijma kubiekvormig.
fuboid'ai, a., bijna kubiekvormig.
Euek, V. t., scho., werpen.
+u-ek'ing-stool, s., duikstoel, dompelstoel.
£ui -elz'old , s., hoorndrager.
Luek'old, V. t., tot hoorndrager maken, hoorns opzetten.
£u.ek'oid-maker, s., hoorndrager maker, DR.
-Eu.ek'oldom , s., hoorndragerschap.
Cuek'oklly, a., laag, gemeen, sx.
-emu-ek'olded, pp. van Cue/cold, v. 1.
Lu ek'oo , s., koekkoek; he sings like a - t , hij zingt altijd koekkoek éénen zang.
Eu-ek'oo-bud , s., koekkoeksbloem, (botanie), sir.
-* u-ek'oo-flower , koekkoeksbloem.
€u-ek'oo-gil'1leower, s., maagdepalm.
£ u-ek'oo-like , a., koekkoekachtig.
£ u ek'oo-pint , s., soort van plant (arum).
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,Cryptoga'mian,
a met verborgen bevrichtingsdeelen,
-firyptogam'i-e: ,
(botanie).
-Cryptog'amous,
.ryptog'amist, s., iemand, die niet de verborgene be-

c

vruchting der planten bekend is.
-€ryptog'raplher , s., iemand , die met geheime karakters

schrijft.
€'ryptograph'i cal , a., met geheime karakters geschreven.
-+ryptog'raphy, s., geheime schrijfkunst.
-£ryptol'ogy, s., geheime taal , raadselachtige taal.
4 rys'tal , s., kristal.
Crys'tal, a., kristallen, doorschijnend.
Erys'tal-form , a., kristalvormig.
-Erys'talline, r.., kristallijn, kristallen, helder; - humour,

kristallijnen vocht, ontl.
-Crys'tallizable, a., kristalliseerbaar.
-Erystalliza'tion, a., kristalschieting, kristalvorming, tot

kristal gevormd ligchaam.
-Crys'tallize, V. t., V. i., kristalliseren; tot kristal maken,

tot kristal vormen.
-Crys'tallized, pp. van Crystallize, v. t., V. i.
£rys'tallizing, ppr. van Crystallize, v. t., v. i.
Erystallog'rapher , s., kristalbeschrijver.
-Crystollograph'i e , -erystallograph'1-eal , a., tot de

kristalbeschrij ving behoorende.
-€rystallograph'i-sally, adv., zie Crystallographic.
-Crystallography , s., kristalbeschrijving.
-C ub , s., jong (van een beer , vos) ; welp ; - ), lafbek ,

nieuweling, sii.; -t, koestal.

£u ek'oo-spit , -eu-ek'oo-spittle , s., plantenspeeksel.
Cu-ek'oo-song §, s., oud liedje..
€u-ek l oo-sorrel , s., koekkoeksklaver, (botanie).
+u-e'quean t , s. gemeene vrouw.
-Eu'cnilate, •eu'-eullated , a., gekapt, niet een kap, kap-

wormig.
t1u' cullate-flower , s., leenwentand, (botanie).
€u'eumber, s., komkommer.
-emu'cumber ) , s., kleêrmaker.
+u'-elirblt , -eu'-eurbite , s., distilleerkolf.
€u-eurbita'ceous, a., meloenvormig.
Lu eur'bltive , a., wurmsoort.
€ ud , s., voormaag, voedsel in de voormaag ; -, tabaks-,

pruim ; chew the - § , herkaauwen , overdenken.
Lud, s., scho., korte knods.
€ud'bear , s., plant, die een purperen verfstof levert.
-Eud'deigh , s., scho., omkoopgeld, geschenk.
£ud'den i-, -eud'dy t, s., onnoozele hals, domoor, dom

-merik.
€ud'die , -eud'dy,, s., scho., ezel.
Eud'dle, V. t., scho., liefkozen.
'Cuddle , V. i., V. t., zich verwijderen , krom zitten , hur-

ken ; liefkozen , zacht behandelen.
-£ud'dy, s., plecht, stookplaats in een vaartuigje, kom

+ub) , v. i., jongen, jongen werpen ; - ~,, v. t., opsluiten.
-E ub) , s., jong mensch ; unlicked -) , onhandig jong mensch,

kajuit onder 't kampanje (op oostindievaar--buis,komf
ders) , z.; vertrekje ; -, soort van visch.

onervaren jong mensch.
E ub'-drawn , a., door jongen getrokken , sH.
-E uba'tion , s., 't neerliggen ; 't jongen krijgen.
£ u'batory,, a., liggend.
, C u'bature , s., 't vinden van den l ubiken inhoud van een
ligehaam.
-Subbed', pp , voortgebragt; opgesloten.
-f ub'bing , ppr. van Cub , v. i.
£ ub'birt , s., scho., zie Cupboard.
F ube , s., teerling , kubiek getal ; - root , kubiek wortel.
+ ube , v. t., tot de derde magt verheffen.
.ffube'-ore, s., groenachtige ertssoort.
-E u'beb , s., kubebe.
- 3u'bie, -eu'bl-sal, a., kubiek.

Lude , scho., zie Coed.
-€ud'dy's-legs 1 , s., mv., groote haringen.
-E ud'gel , s., knuppel , stok ; cross the -s , zich overwonnen

-Ei'bi-tally, adv., zie Cubic, a.
'€u'bi-ealness, s., kubiekvormigheid.
-€ ubl e'-ular , a., tot een kamer behoorende.
-C ubli o'ulary , x., geschikt om op te liggen.

-£ uer'po , s., wambuis ; be in -, in den borstrok zijn ; be
in -, weêrloos zijn , BR.
E uf, s., vuistslag , veeg , slag , stoot ; -, lubbe , lob ; be
at fasty-s , met vuistslagen kloppen ; old -, oud man.

verklaren.
-£ ud'gel ,

v. t , met een knuppel slaan , s.; -, afranselen,

slaan, sm.
£ud'gel-proof, a., tegen slagen bestand, BR.
-Cud'geled, pp., niet een knuppel geslagen.
E ud'geling , s., ppr. van Cudgel, v. t.
-Eud'le, s., soort van zeevischje.
C-ud'weed, s., altijd bloeijende plant, soort van

g;tapha-

lisom.
-L ue , s., staart , einde , wenk , teeken , rol , stemming ; -) ,

luim ; -, oordje , biljardstok.
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4 u1'tured , ppp. vaal Culture , v. t.
ren uitdeelen , vechten , handgemeen zijn , m.
1 cultureless , a., zonder Iaiidl,ouw.
•Euf), s., oude man.
1 -C,ul'turing, ppr. van Culture, V. t.
-Cuffed , pp. vairCuff, v. I., v. i.
! -f,ui'turist , S., zie Cultivat ir , s.
-Cuff'in ), s.,
man.
( £,ui'ver, s., (l uif, houtduif.
€uf''ing, pear. van Cuff , v. t., v. i.
-CuI'ver-house, s., duiventil, duivenslag.
- Cuin'age, i. p. V.
Coinage.
-€ul' -*er -key , s., akelei, klokbloem.
Cuirass', s., borstplaat, borstwapen, Harnas.
! Luiher -tail, s, zwaluwstaart (bomokunde).
+)uirassier', s., kurassier, m.
(ui`ver - tailed , a., roet zwaluwstaarten vast gemaakt.
-Cuis'er , selio., zieCoos.
(' ul'veriu , s., slangotuk.
t;ulsli , s., dijharnas, dijstuk, int.
C' ul's ert , s., riool , doorloop.
£ui -sine, s., keuken.
' -cule-ert'age 1- , s., lafhartigheid, sx.
C u ist , pret., scho., wierp.
({; um'bent , a., liggend.
-Lul de sac , s., blinde steeg.
' -C uimm'her , V. t., 1)ezwaren, belemmeren , bemoeilijken , nloei-CuI'erage, s., vlookruid, (botanic).
iijkireid veroorzaken, lastig maken, verdriet veroorzaken.
€uiie'iiorm, a., vlooaclitig, vloovornni(g.
, s., moeilijkheid, kwelling, verdriet, ongeLumber
ldu'linary , a., tot de keuken belloorende.
! jurk, kommer.
Cull ) , s., eerlijk mensch ; bob - ), goeiig niensch,
i f;umn'be.red , pp. van Czr. m er, V. t.
C uil , s., gek.
-e urn'bering , pppr. van Cionber , V. t.
Cull , v. t., uitpikken , uitlezen , uitzoeken , uitkiezen ; -- ^ -C uin'bersome , (t., lastig ,hinderlijk , onwillig, heslomsii iples , kruiden lezen.
mei end , groot , o ihandelbaar , bezwarend, verdrietig.
Culled, pp. van Clllt, V. t.
. -Cuen'bersomely, C11í27., zie C2lmiersoine, a.
£ u1'lender , S., zie Colander, s.
£ 9,ni'ibersoineness , s., lastigheid , kinderlijkheid.
-e- ; uIl 'er , s., uitzoeker , lezer ; -uitschot.
Cumbrance , S., last , bezwaar , belemmering, beletsel.
-& ul'let, s., oud glas (voor de glasblazerij).
! ct3un'brous, a., hinderlijk, bezwaarlijk, lastig, vervelend,
(u1tibï1'ity , s., zie Creitulitrl S.
)eleiiunerend.
c nil 'Ing, ppr. van Cott, v. t.
brously, ode,, zie Crtianbr•os,s, a.
cu
full'ing, S., uitscliot, nk.
i -Cuin'k,rousness, s., kinderlijkheid, lastigheid, belcrnf u11'ion , s., deugniet , schobbejak, fielt, lafaard, schurk, 1 hierin '.
1 . ' uni' frey , s., waalwortel , meerwortel (botanie).
schatuit ; -, teelbal.
-Eu11'ioiily j' , a., laag , gemeen , sH.
E' ins 'itt , S., komijn (botanic).
'í; ui'Iis , s., vleeschnat , sj eu.
' {' uan'ener , s., scho., kameraad , peet , petemoei.
-4' u1'iuinbine ,' zie Colnrnliine , s.
s., scfto., stok niet krom handvat..
u i,'ino e
+;ull'y , s., sul , lied eogene , zot, kuller.
t
ii'i ioSate, v. t., ophoopen , l,ijeengareu.
*tuil'y , v. t., kullen , foppen , bedriegen , bij den neus heb - ' -t-' ni,nnuia'tion . S., zie -4ccnniutntioa.
hen, bedotten.
Ir'muiative , a., zie lsíccvin,,la.five.
+F,uli'ying, ppr. vain. Culli/, v. t.
i nn'nniulose , a., vol hoopen.
+tull'yisin , s., sulachtiglieid.
' -C m, , i '. t., weten , n. g.; -, sturen , z,; zie Cond.
't ulin , s., stengel , stoppel ; -, snieêkool , (p.).
Lou l , V. t., scho., smaken ; leeren ; weten.
•t~ ul'inen , s., top , spits, kruin.
C un eta'tion , s., oponthoud, talming, vertoeving, draling.
•f; ulmif'er ous , a., stengels dragend, grasachtig.
;tun eta'tor i, s., ophouder , talmer , vertoever , draler ,
*-u1'ininate , v. i., door den meridiaan gaan.
leuteraar.
-Gul'minaie, a., opwaarts groeijezld.
i £unri, v. t., kennis geven , kond doen.
-C ui'ininating , ppr. van Cu-tloiiscate , v. i.
! -Cn n'deth , s., scho., waterleidin ; ,
E. ulinina'tion, s., gang ; door den ineridliaaii ; top, kruin. ^ +tnn'dle , s., .iclio., waterleiding.
f'-ulpabil'ity, .s., laakbaarheid, berislp'iaarlleid, schuldig- 1 t i , n 'd y , s., scho., waterleiding, (p.).
1leid, strafbaarheid.
J #^ wheal , a., wigvorini.g.
-t:ul'paabie, a., schuldig, strafbaar.
' f u'neate,
,
€ u'neated ,
-.ul'pableness , s., zieCulpability , s.
('^l
al
^ac , a.
,
-Coins iforin,
*)ul' pably , ads., zie Culpable, a.
f' ea'niform ,
•CUI'pate -{ , V. t., lasteren , liv.
-f;ul'prit, s., misdadiger, schuldige; beschuldigde, aange- t: un'er) , s., schotelmossel.
-Eun'iift
, s., sclio., waterleiding, (p.).
klaagde.
I Cunning , a., listig , boos , doortrapt , geslepen , liellenLoiter , s., zieCotter.
. ke , ervaren , bekwaam , bedreven , knap , kunstig.
f ultiva'table , eul'ti able , a., liebouwbatir.
°E, ui'tivate, V. t., bebouwen , verbouwen , telen , winnen ; i d ' un'ning , s., <geslepenheid, listigheid , ervaring , kundig.
verbeteren , veredelen, aannk«'eeken, beoefenen.
!hield ; -, bevel over den stuurman, z.
-C nn'niii -1ellow , s.,boze schalk.
-€ul'tivated , dp., a., zie Cultivate.
+t uI'tívatilig , ppr. van Cultivate , V. t.
'` un'ning - fetter , s., listige streek.
'Cultiva'tion , s., bebouwing , aanbouw , aanplanting , aan- -t-', co ai'niang - Hain b, s., doinkop.
, nn'nin -inpen , s., waarzegger.
kweeking , verbetering , veredeling , beoefening.
'ttul'tivator, s., landbouwer, planter, aankweeker.
fun ning - pease, s. hinderlaag , geheime plaats.
E'- un'uini -womsn , s., waarzegster.
•.ul'trate , .njl'trateti , a., puntig , scherp.
:ial't;ire, s., landhciinv , akkerbouw ; (iehouding, kwceking, -f;un 'ningly , ode., zie Cunning , a. ; he carries it - i, hij
weet zich slim daarin te gedragen.
verbetering , veredeling , beschhavi iig.
ul'ture , 2;. t., zie C;.it tiente ; VV, l., Til.
1 -C un'ningnerrc , s., zie Cuiiitmy , $,

-Cull, v. t., V. i., slaan, afrossen, met vikisteu slaan , sla -

#
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£unt'-line, s., ruimte tusschen de strengen , waardoor
touwwerk geslagen is , z.
£unt-splice, s., dubbele splitsing, z.
£un'zie , scho., zie Coonie.
£ up , s., beker , kelk , kop , schaal , teug , gelag ; laatkop , ontl. - take a chirping - t, een teugje nemen; take a
- too much i-, te veel drinken ; he has been in his -s t, hij
heeft te veel gedronken ; parting -, afscheidsbeker ; many
things fall out between the - and the lip t, men moet geen
hei roepen , voor dat men over den berg is - and can,
drinkebroêrs , trouwe makkers; - and ball , vangertje, grijpertj e , wippertje , duikelaartje (kinderspel) ; -, pot van gegoten ijzer , waarin 't oudereinde van den ijzeren stander
van 't spil draait , z.
£ up , v. t., koppen, g.; - ., van bekers voorzien , su.
£up'-bearer, s., schenker.
-Cup'-gall , s., galblaas (op eikenbladeren).
-€ up'-ro-s e , s., papaver (botanie).
£up'-moss • s., mosplant.
£ u p'shaped , s., bekervormig , kelkvormig.
£up'-shot), a., beschonken, dronken.
£up'-weight, s., gewigten, die in elkander sluiten.
-Cup'board, s., spinde, etenskast, buffet, schenktafel; my
guts cry -) , ik heb honger ; ik rammel van den honger.
-Cup'-board t, v. t., wegsluiten , bewaren , sH.
£ up'board-love) , s., v leijerij om der wille van een goeden r taaltijd.
£up'boarded, pp. van cupboard, v. t.
-Cu'pel , s., kroesje.
£ u'pel-dust , s., zuiveringspoeder.
-Euppella'tion, s., zuivering , rafinering (van metalen).
-C u'pid , s., kupido ; - §, blinde.
£upid'it y , s., lust, begeerlijkheid.
£u'pola , s., koepel, rond dak, dom.
£ u'polaed t, a., gekoepeld.
£upped , pp. van Cup , V. t.
£up'pel , zie Coppel.
+ ip'per , s., kopper; - cheating , dubbeling koper , z.;
sheated with -, niet koper gedubbeld , z.
-t`;up'ping , ppr., a., zie Cup , v. t.
£up'ping-glass, s., kopglas, laatkop.
£up'pie , s., scho., zie Rafter.
£up'piin, s., echo., onderbeen van den ruggegraat.
u'preoias , a., koperachtig , koperig.
-€uprlf'erous , a., koper voortbrengend.
- Gu'pula, cu 'pubs s., eikelbast.
£ u r , s., groote Bond , herdershond , rekel ; - § , rekel ,
schurk , AD., DR.; a covet - must be tied short Y, een kwaden hond moet men kort houden.
£ ur'aisie • a., geneeshaar , heelbaar , geneeslijk.
-Eur'abteness , s., geneesbaarheid, heelbaarheid , genees
-lijkhed.
+,u 'racy , -eu'rateship, a., predikantsplaats, predikantschap.
€orate, s., predikant, vikaris van een priester; -, plaats
-verang
, DR.
-Cu'rative , a., genezend.
-€ura'tor, s., kurator, voogd , verzorger, verpleger, bestuurder.
Luau tri x , s., voogdes , verzorgster , verpleegster , bestuurderes.
f iarb , s., kinketting ; - § , bedwang, beteugeling , intoousing ; -, nauur rondom een wel ; -, soort van gezwel aan
den achterpoot van een paard , hoefgezwel.
urb , V. t., den kinketting aandoen ; - §, in toom houden,
beteugelen , bedwingen ; -, buigen , krommen , n. g.
£ urb'- rooi', s., rouclvormig dak.

CUR.
-C.urb'-stone, 3., hoeksteen.
f% urbed , pp. van curb , v. t.
£ urb'ing , ppr. van Curb, v. t.
£ urb'ing , s., beteugeling , bedwang.
£urb'less , a., bandeloos , onbedwongen.
£urch , s., scho., kerk, (p.).
£ur'-ehie, s., echo., zie Courtesy.
£ur'ehie, V. i., V. t., echo., zie Courtesy , v. t.
£ur'eu'dyu-eh , a., scho,, teeder , vertrouwelijk.
£ureu'lio , s., vruchtvernielende dieren (algemeene bena-

ming in N. Amerika voor).
£ u rd , s., geronnen melk , stremsel , wrong.
£urd'--coke, s., kaastaartje.
£urd , v. t., stremmen , klouteren , dik maken, sie.
-E urd'ed , pp. van Curd, v. t.
£ur'd1e, V. i., V. t., dik maken, doen stremmen, stremmen,

stollen, schiften; - § , stollen, verstijven; h. v., the blood
curdled in my veins , 't bloed stolde in mijn aderen.
£ur'dled, pp. van Curdle, V. i., V. t.
-£ur'dling , ppr. van Curdle , V. i., V. t.
'E urd'y , a., dik , geronnen , met wolkjes ; appelgraauw.
Lure , s., genezing , vuur , artsenij ; -, zielszorg ; find a for every sore t, voor elk gat een spijker vinden.
Lure , v. t., genezen, heelen; inmaken, inzouten, drongen.
Lured, pp., a. van Cure, v. t.; what can't be -, must be
endured t , in hetgeen men niet kan voorkomen , moet men
geduld gebruiken.
£ure'less , a., ongeneeslijk, onheelbaar.
£ ur'er , s., genezer , arts, geneesheer.
£urf t , v. t., (aardappelen) rooijen.
-Eur'few , s., avondklok; -, vuurplaat, RA., n. g.
£ur'fufne , V. i., v. t., scho., sidderen; uittrekken (van de
haren).
£ ur'ru ffle , s., scho., siddering , beving.
£urialist'i.e, a., tot een hof behoorende.
£urial'it y t, s., privilegiën, prerogativen van een hof, BA.
£ur'ing, ppr. van Cure, v. t.
£ur'ing-house, s., gebouw , waarin suiker wordt bereid.
£urios'ity, s., nieuwsgierigheid, weetgierigheid, gezocht
-heid,
zeldzaamheid, rariteit; fraaiheid.
£u'rious, a., nieuwsgierig, weetgierig; gezocht; fraai,
kostelijk ; zorgvuldig , naauwkeurig , oplettend ; keurig,
sierlijk , net, aardig ; zeldzaam ; lief; kunstig ; - , bar,
streng ; -, zonderling , BE.
£u'riously, adv., zie Curious, a.
£u'riousness, s., fraaiheid, netheid, zeldzaamheid.
Curl , v. t., V. i., krullen , kronkelen, golven ; rimpelen ;
terugdeinzen.
£ uni , s., krul , lok, krulling, golving , bogt.
Curled, pp., a. van Curl, v. t., v. i.
£url'er, s., kruller.
£ur'lew, s., welp, wulp, (soort van watervogel).
£url'headed, a., kroes, kroesharig, krullend.
£url'iness, s., krulachtigbeid.
£ u rl'ing , ppr., a. van Curl , v. t., v. i.; -stuff, hout,
waarvan de draad scheef loopt, mazelenhout.
£ur'lie, a., echo., kroes, gekruld.
£ur'lie, s., echo., kroeshaar, krulkop.
£ur'lin, curling, s., scho., soort van ijsvermaak.
£url'ing-Iron-*, eurl'ing-tong*, s., m. v., krulijzer.
£url'ing-paper, s., papierrolletje voor 't haar.
£url'in g t y , adv., golvend.
£ url' y , a., krullend, kroes.
£url'y-headed, eurl'y-pated, a., zie Curl-headed.
£urmud'geon , s., vrek, gierigaard, inhalig mensch , BB.
£urtuud'geonly, a., gierig, vrekkig, inhalig.

c us.

CUR.
Cftr'snurrin, eur'Inurring, s., sc1io,, gemurmel.

€urn, s., scho., deeltje, weinigje.
-C-urn'ey, quaru'ey, a., in kleine bestanddeelen.
flur'phn, -eur'pon, cur'ple, s., scfio., kruis (van een
mensch) , g.
•€urr, v. t., scho., kurken.
£urran'-bun, s., scho., krentenbrood, krentepannekoek.
+urn'berry, s., scho., krent, (p.).
- €urran'berry, s.. scho., zie Curnberry.
turr'ant, s., hooge sprong (p.).
£ ur'rant , s., krent , aalbes.
€ur'rency, s., loop, gang, omloop; gangbaarheid, waarde,
koers ; papierengeld; welbespraaktheid , radheid (van tong).
-E ur'rent , s., loopend , in omloop , gangbaar ; geldig , bekend, algemeen, aangenomen, in zwang; - , schiklijk,
aanneemlijk, sx.; I'm not very -, ik ben niet al te wel.
•Cur'rent, s., stroom, loop, strooming, koers; meening;
allowance by -, wraak van den stroons, z.; maim stream
of a -, rígtrng vans een stroom, z.; reverting -, terugkeerende stroom, z.; setting of the -, rigting van den stroara ; z.;
shifting -, veranderlijke stroom, z.; try the -, de snelheid.
en rigting van een stroom bepalen , z.; onuler -, stroom
onder water , z.
£ur'rentiy , adv., zie Current , a,
-Cur'rentness, s.,
omloop, gangbaarheid, vloeijeiide nitspraak.
f:urric'ulum, s., wedren; reiskar; wedstrijd (van geleerden).

•EUr'rtect, pp_, a. van Curry , v. t.
-f ur'rier, s., leêrtouwer , roskammer.
&3 ur`risi, , a., grommig, knorrig, twistgierig, row , hondsch ,

onbeschoft.

-E3 ur'rishly , adv., zie Currish , a.
£ur'rishness, s., grominigheid, knorrigheid, gemelijkheid.
-C u r'ry , s., kerrie (lndië) ; -, gebraden gevogelte niet een

kerriesaus.

ur'ry , V. t., roskammen; afrossen ; leder bereiden , leêrtouwen; -, krabben, Bit.; - favor, door vleijerij in gunst
trachten te komen , sue., - one's hide well t , iemand wak ken afrossen.
.c ur'ry--co m b , s., roskam.
- Cur'ryiug, ppr. van Currg, V. tt.
- €ur'ryiug, s., roskamming; leêrbereiding.
-Cure, v. t., V. i., pret., pp. -cursed, -eerst, vloeken, vervloeken, zweren, verwenschen, verdoemen .
£arse, s., vloek, vervloeking, verwensching.
£ ursed, pp. van Curse, v. t., v. i.
C ursedi , a., vervloekt, verwenscht, gevloekt, verdoemd.
Cursedly ) , adv., zie Cursed, a.
- E%urs'edness, s., vervloeking, verdoemenis, ban.
£ur$e'lary t, a., zie Cursory, Sn.
-C urs'er , s., vloeker.
£ur'she, s., selio., doek.
- £ur'ship, s., hondschheid, laaglieid.
Curs'tng, ppr., zie Curse; v. t.
Cursing, s., vervloeking , verdoeming, verwensching,
- Cur'sitor, s.
kanselarijschrijver.
{%UaY''sive , a., loopend, vloeijend.
fCur'sorary j , a., zie Cursory, a., sH.
£ ur'sorily , adv., haastig , loopend , vlugtig , ter loops ,
ijlings , schielijk.
.I, ur'sortness, s., vlugtigheid, schielijkheid, spoed, haast.
E u r'sory , a., ijlings , vlugtig , loopend , vlugtig , oppervlakkig.
-Curst , pp. van Curse , v. t.
Lurst , a., haatlijk , verfoeilijk , kwaadaardig , boos, schandelijk , afschuw lijk , boosaardig.
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-Curst'ness, s., afschuwlijkheid , boosaardiglleid, kwaadaardigheid , boosheid , haaatlijkheid.
-Eurt, a., kort (zeer).
-curtail, v. t., bekorten, korter maken, afsnijden, besnoeijen.
-€urtail (, s., dief , hoer.
-curtail'-clog , s., kortstaart (van een hond) ,
Curtail-step, s., laagste trede van een trap.
-Curtait'ed, pp. van Curtail , v. t.
-£urtail'er , s., bekorten , besnoeijer.
£urtail'ing, ppr. van Curtail, V. t.
-£ urtai ling , s., bekorting , verkorting.
£urtain, s., gordijn, voorhangsel , behangsel , scherm; tussrhenwal (vestingbouw) ; behind the -, in 't verborgen,
in 't geheim.
Curtain, V. t., met gordijnen behangen , van gordijnen
voorzien.
fur'tain-1e-e'ture, s., bedsermoen.
-€ur'tained , pp. van Curtain , v. t.
£ur'taining, ppr. van Cnrtaiaz, v, t.
í -€ ur'tainless , a., zonder gordijnen.
i -Curt'ai , a., kortstaartig (van een houd) , B. 5.
£ u rt'aS , a., kort, beknopt , M.
-E urta'tion , s., verkorting , vermindering (sterrekunde).
-Cur'telasse, -eur'telax , s., zie i intlass, s.
I -Eur'tilage, s., land, dat bij een huis behoort, r.
( -C ur'tle, s., scho., onzindelijk meisje.
-C urt'ly i , adv., kort.
Curtness , s., kortlieid.
Curtsy, s., zie Courtesy.
-C u'ru ie, a., tot een wagen behoorende.
-;urv'aated , a., gekromd , gebogen.
t urva'tion , s., krombuiging, kromming, buiging, uitsnij ding, kromte, oogt.
E st rv'at are , s., kromte , bogt.
-E urve , a., gebogen , gekromd.
£urve, s., kromnee lijn (meetl-uiast).
-Curve, v. t., buigen, krommen.
-E ury `et , s., korte sprong (r;jkzinst.)
Luri-ed , pp., a., zie Curvy , v. t.
-C urv'et , C. i., springen , steigeren (als een paard).
€ urv'iforsn, a., in gebogen vorm.
Curviiin'eatr, -eurvilin'eal, a:., kromlijnig.
- Furvilinear'ity, s., krolnlijnigheid.
-Curvllin'early, adv., zie C.urvilioear, curvilineal, a.
£urv'ing, ppr. valt Curve. v. t.
£urv'ing, s., zieCurie, s.
€ urv'ity , s., kromte , kromming , buiging.
Li's, s., scho., kus (p.).
Cush'at, s., houtduif, bosrhduif.
£ush'et, •eush'at, -eusbet'-dou, eush'ett-dou, 3., scha.,
houtduif.
C osh'ia, s., scho., zie Cow-parsnip, (p.).
t ush'ion , s., kussen ; sea -, soort van berganjelier (bo.
taaie) ; he is beside the - 'i , hij dwaalt van zijn rede af.
£ush'ion, v. i., v. i., op kussens zitten; van kussens voorzien.
-Cush'loned, pp. van Cushion, v, i., v. t.
ush'ioned , a., kussens.
€ush'ionet , s., kussentje, B. 1L.
C usk , s., soort van zeevisch.
CCusk'in i-, s., soort van ivoren beker.
Cusp, s., punt (van een speer); hoorn (van de maan).
f, usp'ated , a., gepunt, op een punt uitloopende.
-E usp'idal , a., spits, M v. .
f; usp'idate ) , V. t., scherpen.
-C usp'idate, -eusp'laated , a., spits , puntig.

sx.

- us'pts , s,, spits , punt,
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CTS.

CUT.

£ us'ser , scho., zie Cooser.
£us'tard , s., eijerkoek; roomkaas ; roomtaart; - coffin ,

-e- u t , s., snede , Bouw , steek , slag ; gracht ; halni ; lot;
strookje , papiertje , reepje , stuk ; plaat , houtsneê ; voeg,

taartkorst, sx.
soort van west-indisehen appel.
£ust'o•ek , s., scho., koolstengel ; koolstronk ; -, ^ 1 hart van
den kool.
£us'tode , s., zie Custodian , s.
-Cus'todiial , a., op toezigt betrekking hebbende.
-€us'tard-apple,

£usto'dian, a.,

bewaarder.

striem , schram ; schijf ; ongeluk , wederwaardigheid ; fatBoen, mode; 't afnemen (in kaartspel); -, sul , ornnoozle
bloed , n. g.; - and long 1 , alle soorten van menschen.
-Cut , s., hoer ; -, sclio , kanaal , (p.).
£ ut , a., dronken ; - and run , - your stick) , verwijder je;
- in-the-coxcomb), dronken ; - up well , rijk sterven.
-

Cut' - beard, s.,

scheermes.

E us'tody , s., hoede , bewaring , opzigt , toezigt , bedekking , £ ut'-meats , s., nie., scho., hooi , voeder.
gevangenschap.
!~ ut'-purser , s., beurzesnijder , zakkeroller.
-Cus'tom , s., gebruik, gewoonte, klandisie , legt , tol ; -s, £ut'-throat , s., sluipmoordenaar; inhalige vent.
ingaande, uitgaande regten; - of merchants, handelsgebruik. ' £ut'-throat, a., moorddadig, bloeddorstig.

*. us'tom , V. t., V. t., zie 4ccustoro.
í -Cut-throat-place , S., herberg , waar de schaar uithangt ;
-Eus'tom.free, a., belastingvrij, vrij van regten, tolvrij. ( roovershol ; gevaarlijke plaats
-£us'tom'house, s., tolhuis; - officier, tolbeambte.
i Cut'-water, s., scheg, z.; doubling of the -, blaasbalk,
£us'tom•shrunk, a., verloopen (van klanten) , sic.
z.; heel of the -, ondereinde van de scheg, z.; hollow of
£ us'tomable , a., gebruiklijk , gewoonlijk , gewoon , be- the -, hol deel van de scheg , z.; -, watervogel.
lastbaar.
£ut' -work t, s., borduurwerk, li. J.
-€us'tomableness , s., gebruik, gewoonte, gebruiklijkheid. £ut' -worn., s., plantenvernielende tor.
•Eus'tomably, a(1v., zie Customable.
£uta'neous, a., tot cle huid behoorende.
-Eus'tomarily , adv., gewoonlijk, gebruiklijk.
-f us'tomary , a., gewoonlijk ; - laws , lands- en

f -Cut'chin , s., scho., lafaard.
stads - i £ ut-bene) , V. t., beleefd spreken ; - wl,iddes) , goede woor-

^ den geven ; cut-queer wltiddes ) , gemeene woo; den toeduregten, handvesten , keuren.
1 wen, schelden.
£us'tomary, s., handvestenboek, keurenboek.
! Lute ), a., scherp.
£us'tomed, a., gebruikli(k, gewoonlijk; beklant.
*3us'tomer, s., klant, keeper; - i , tolgaarder, tolbe- ^ Lute , a., zie Clever.
Lutes , S., mv., scho., voeten , (p.).
diende , tollenaar ; - t ; hoer , ontuchtige vrouw , sas.
+ u'ti-ele , s., huidje , vliesje , velletje , opperhuid.
£us'tos , s., bewaarder.
1 £uti-e'-ular , a., vliezig, van 't vel , vellig.
£us'trel t , s., schilddrager.
£ut'lass , s., bouwer.
£us'tumary , s., kostuumboek, keurboek.
-Gut, v. t., V. i., pret., pp. -Put, snijden, afsnijden; hakken , ; £ut'le, -euit'le, -eoot'le, V. i., scho., een aangename
kappen, doorsnijden, splijten; verminken; scheren ; afne- gids zijn.
men (in kaartspel); ontmannen ; - an acquaintance , ken- Cutler , s., messemaker , zwaardveger.
nis niet iemand afbreken; - a figure , figuur maken, een £ut'Iery, s., messengerij , snijgereedschap.
groot front slaan , pronken ; - and run , de kabels kappen i -£ u t'let , s., ribbetje.
en onder zeil gaan niet verlies van ankers, z.; - a sail, ^ £ut'ted, a., twistziek, kijfachtig; - wife, helleveeg, dus.
een zeil neerlaten , z. ; - across, afsnijden , oversteken ; - ^ velin
asunder, in stukken snijden, hakken ; - away a mast, een £ut'ter, s., snijder, voorsnijder; kerver, snijdend werkmast kappen , z. ; - capers, zie Caper, s.; - down , omhou- tuig; -, kleine slede, ar, (.4inerika) ; t, schurk, verwoeswen, omverwerpen, vellen, omhakken; - down, beschaamd ter, bravo; -, kotter, z.; - of a ship, klinkwerksloepje,
maken, vernederen, tot zwijgen brengen, AD.; - down a z.; - 's main-sail , grootzeil van een kotter , z.; revenue -,
ship , een schip raseren , z.; - lots , loten ; - off, afsnijden , wachtschip , kotter , die waakt tegen 't smokkelen , z.; 's try sail , - 's storm main-sail , stormzeil , dat hij onaf hakken ; ontnemen , voorkomen ; -uitsluiten ; uitroeijen ,
stuimig webr i. p. v. 't grootzeil op kotters wordt gebruikt , z.
verdelgen, repten ; inslikken (van een lettergreep) ; scheiden , op een afstand brengen ; eindigen , volbrengen; - on) , I £ ut'ter , V. t., liefkozen, (p.) ; -, scho., zacht spreken , íiuisteren.
haasten , niet vliegende haast rijden ; - out , uitsnijden, voor snijden ; uitdenken , verzinnen , ontwerpen ; verdringen ; - £ ut'ting , ppr., a. van Cut , v. t., v. i., snijdend , scherp ,
out a ship, een schip op een ankerplaats nemen, z.; - short, bijtend, .enz.; - batten, stok, maatlat, z.; - down, srangafbreken , verkorten ; in de rede vallen ; vernederen , af- dikte boven de kielsponning , z.; - down line , kromme lijn in
wijzen ; - up , opsnijden (can vleesch) ; - small , kort snij- de langscheepsche teekening, de hoogte van liet inhout hepaden , klein snijden , aan stukken hakken ; - teeth , tanden lende , z.; - out sails , snid van de zeilen , z.; - out the corkrijgen ; - to the heart, 't hart treffen , boos maken ; - up , dage , 't kappen van touwwerk op de behoorlijke lengte van
vernietigen , uitdelgen , uitroepen ; - ira , kaarten omkeeres 't tuig , z.; - sipper , nijptang ; - gloak ) , bekkesni; der.
(om te zien wie 't eerste zal spelen) ; -, bijten (van azijn) ; - -€ u t'ting , s., 't snijden , 't hakken ; stuk , snede ; 't bijtende;
over , snijden over ; - of , ontërven ; - a feather , er door- scheiding , - verdeeling ; 't steensnijden ; -s , afsnoeisel ; pootgaan , dat liet snijdt, doorklieven, z.; -, uitbreken , door- spranken.
i £ut'tingly, adv., snijdenderwijs.
breken ; struikelen.
-Gut, pp., a., zie Cut, v. t., v. i., -, dronken, /ie is deeply 1 £ut'tit, a., scho., kort, gesneden.
- i- , hij is smoordronken ; graiis -, dwarsdradig, tegen den £ut'tle , s., lasteraar , kwaadspreker ; vuilbek , vuilbaard;
draad , z.; Barris -, gerabat , z.; length - out , lengte , - i- , mes , Sn.
waarop een touw bij 't tuigen moet afgekapt worden , z.; i -f ut'tle t , s., beurzesnijdersmes.
ship - out by boats , schip , waarvan de kabels , m.eertou- j £ut'tle , -eut'tle-fish , s., inktvisch.
wen door den vijand zijn gekapt, z.; tinher - the second £.ut'ty, s., scho., korte lepel, afgebroken lepel, korte pijp;
way , hout , dat eerst van dikte en daarna naar den mal ligtekooi.
£ut'ty, a., scho., kort.
wordt gezaagd; -- a shy ), den Jan uithangen.

CUT.

DAE.

-Cut'ty-eyed , v. i.. scheelzien, lonken.
-Cut'ty-stool t, s., seho., zitplaats voor gevallen vrouwen.
-C uz , s., neef, nicht.
C%VT., i. p. v. hundred weigh , honderd pond , centenaar.
Cyan 'ogen , s., blaauwzuurstof , azuurstol (cïrenie).
Cyanozn'eter , s., azuurstofineter.
Cyath'1form, a., beker, kelkvormig (botanic).
Cy ea'dea , s., plantensoort , aan de palm en 't varenkruid

Cyuu' biforen • a., bootvormlg.
Cy'me, cy'ma , s., spruit (botanic).
Cy'tnoid , a., spruitvorniig (botanic).
Cy'rnose , cy'moies , a., spruitvormi (botenie),
Cynan'-el► e , s., luchtpijp-ontsteking.
Cynau'thropy , S., liondsdolheid.
Cyncget , 1es i-, s., rrzV., honderijaagkunst, jaagkunst.
C3.n 1 e , -eyn'i eal , o!., llondsch , beestachtig , vuil , terug
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stootend , ruw.

verwant.
Cye'lanaen , s., varkensbrood (botanie).
Cy' ele , s., kring , tijdkring , periode , omwenteling ; - of
i;uclictiolt , tijdperk van 15 jaar ; - of the moon , guldengetal ; - of the sun , solar -, zonnekring , tijdpeik van. Pau jaar.
Cy-c'lograph, s., cirkelbeschrijver (weeAtui A 'nde).
Cy-cloIIn'etry, s., kringmeetkunde, tijdperk.nieetkuncle.
Cyelope'dia , cy-elopae'dia , S., seleitican:er der g;eleerd-

lieid.
Cyder , s., zie Cider.
Cygnet , s., jonge; zwaan.
Cy l' ieder , s., cilinder ; - tar , houtskoolteer ; - watch,

cilinder horologie.
Cylindra'ceous , a., zie Cylindrical.
Cylin'drie, cylin'drieal, a., langwerpig rond.
C,ylindric'ity , s., cilindervormigheid.
Cylin'driforin , a.. cilindervormig.
Cy'ina , s., kruin , top (van een kroonlijst) ; spruit (botanic).
Cymar', S., zie Scarf.
Cyina'tionn , s., kroonlijst (bouwkunde).
Cytu'bal , s., cimbaal.

Cy n'i-e , s., menselienliater , schimper.
Cyno>r'exy , s., geeuwhonger.
Cynosure , s., kleine beer (sterrekicnade) ; - § , wegwijzer.
Cy'on , zie Cioa.
Cy'plier,, zie Cipher.
Cyphi'oni*in, s., straf (bij de Ouden) van met Honig be-

smeerd en dan aan insekten blootgesteld te worden.
Cypress, s., cipres.
Cy'IHrus, s., eunne, doorschijnende, zwarte stof.
Cyp'sele, s., oorsmeer , g.
Cyrioloi-e , a., tot hoofdletters behoorende.
Cyst, cys'tis, s., zakgezwel.

Cyst'ie , a., van een zakgezwel ; - artery , poortader , ontl.
Cyst 'ose, a., zakgezwellen bevattende.
Cystitis , s., ontsteking van de blaas.
Czar , s., ezaar , keizer ; -, koning , opperhoofd.
Czarina, S., ezarin, keizerin.
Czar'ish , a., van dell ezaar.
Czar'owitz , s., oudste zoon van den keizer van

Rusland,

grootvorst,

D.
-, i. p. v. doctor ; 1% -, i. p. V. doctor of Dabbling , s., besnoeijing.
Medicine, doctor in de medicijnen; - T., i. p. v. doctor of i Dab'blingly , adv., sprenkelenderwijs.
theology, dokter in de godgeleerdheid; -, i. p. v. deanery; i Dab'chi-ek, s., nestkuiken, waterhoentje; duiker, meerkoet.
-, • p, v. duke; -, i. p. V. dukedom; -, i. p. v. division; -, Dab'ster, s., kunstenaar.
i. p. V. date; -, i. p. V. denarius (zie Penny) ; -an, i. p. v. Dace, s., witvisch, soort van voorn.
Daniel; - C. L., i. p. v. doctor of civil law , dokter in 't Dace , duce) , s., dubbeltje ; tip inc a -) , leen me ecu
civiel regt ; -, i. p. v. doctor in divinity , dokter in de dubbeltje.
godgeleerdheid ; - -, i. p. v. delivered; -eac , i. p. v. deacon ; Dac'ity , s., scho., zie Activity.
-ee , i. p. v. December, -eg , i. p. v. degree ; -eut , i. p. v. Da-e'tyl , s., drielip; (van verzen) ; voetmaat van één lange
Deuteronomy ; -it , i. p. v. ditto ; - L. S., i. p. v. doï1ble en twee korte lettergrepen.
refined loaf sugar , dubbel gerafineerdc broodsuiker ; -r, Da-c'tylet, s., zie .Dactyl , s., IIL.
i. p. v. Doctor, debtor; -ty, -s, i. p. v. duty, dues; -up , Da-e'tylist, s., vloeijende verzen schrijven.
i. p. v. duplicate.
Daetyl'oglyph , s., inskriptie op een vingerrang.
Da, s., zie Dame; - t, wijfje (van een dier).
Da-etylog'raphy, s., vingerringgraveerkunst.
Da , s., scho., vader.
Daetylol'ogy , s., vingerspraakkunst.
Da', daw , s., scho., vadzige vrouw.
Daetyl'ornancy , s., wigchelarij met vingerringen.
Dab , s., scho., knap mensch.
Dad , S., scho., groot stuk, (p.).
Dab, v. t. scho., pikken, hakken.
Dad, v. I., scho., schudden, treffen, (p.); -, ceho., niet iets
Dab, v. t., bevochtigen, strijken, kletsen, spatten, bestrijtegen iets slaan.
ken , besmeren , besproeijen , bestorten.
Dad , daddy , s., vader , papa.
Dab, s., klap, klets, stukje, brokje; -, heilbot, schol; - Dad'dle , e. i., iets langzaam verrigten, langzaam loopeii.
of dirt , klad , vlak ; lap, lomp ; -, deskundige , kenner ; Dad'do-ek , s., verrotte boomstronk.
Jat -, vet stuk vleesch ; -), kunstenaar, gaauwe speler.
, v. t., leideri , mennen.
Dade
Dabbed , pp. van Dab , v. t.
( Dad'dle-*) , s., 7nv., handen ; tip us your -, geef me je land.
Dab'bing , ppr. van Tab, v. 1.
Daddy) , s., vader.
Dabble , V. t., V. i., bekletsen , bespatten , bevuilen , spren- Dad'-.-wlll) , s., vaderlijk gezag.
Dee'dal, a., verscheiden, afwisselend, Sr.; -., ervaren, kun kelen; plassen, morsen; broddelen.
Dab'ble, v. t., sclio., knauwen.
dig, geleerd.
Dabbler, s., morser , plasser , broddelaar.
Doeda'lian , a.., zie Drvdal , u.
Dab'bling, ppr., a., zie Dabble, v. t.
I Raezt, scho., zie farad.
D , i. p. v. 500 ;
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DAF.

DAM.

Daff, v. i., scho., schertsen , korstwijlen.
Daft , daffe f , 3., domoor , cn.
DaD, v. t., zie Daunt, (p,).
Daf, v. t., zie Dof
Daff'ery , daff'in , s., echo., scherts , korstwijl.
Daffodil, s., soort van narcis (botanie).
Daff'y) , sly) , white-wine) , blue'-ruin) , ould-Tom) ,
max) , flash of lightning) , Ja-ek'ey) , stark-naked) ,
Fuller'-earth) , s., jenever.
Daft , a., echo., dwaas, gedachteloos , dol.
Dag t , s., dolk ; klein vuurroer , pistool ; -, lederen schoen-

Dairying , s., 't houden van een melkhuis.
Dais , s., hooge vloer aan 't boveneind van een eetzaal;

verhemelte met zitplaats in een eetzaal , sc.

Dai'*ied , a., vol madeliefjes , sH.
Dai'fy, s., madeliefje.
Dalv'er, s., echo., verdoovende slag, bedwelmende slag.
Daiv'er, V. t., echo., bedwelmenden slag toebrengen.
Daize, daiz'ie, V. i., echo., verward rondloopen.
Daiz'd, a., scho., verpletterd, verdoofd.
Da'ker, s., tiental.
Da'ker-hen, s., wachtelkoning.
riem; - t , daauw.
Da'ker, s., tien huiden, r.
Dag, v. i., stofregenen; vlieten, murmelen; -t, V. t., de Dale T , s., dal, valei.
vacht van schapen dunnen; -,' beslijken.
Dales, 3., mv., echo., valeijen, vlakten.
.Dag, s., echo., dikke mist, stofregen.
Dali , s., scho., opgeschikte vrouw.
Dag , v. i., echo., fijn regenen , zwaar misten.
Dalliance, S.,
draling, oponthoud, vertraging; -, liefDag'-look, s., afgeknipte wolvlok.
kozing , scherts , gestoei ; -, zie Delay , ss.
Dag'-swain , s., soort van vloerkleed.
Dallied, pp. van Dally, V. i., V. t.
Dag'-tailed , a., in den modder gesleept, beslijkt.
Dal'lier, s., schertser, stoeijer, talmer, leuteraar, beuzelaar.
Dagger, s., dolk, ponjaard, moordpriem; -, kruisje (t) bij Dal'lop t, s., bosje, kuif.
drukkers; they are at -s drawing, zij zijn tot het gevecht Dat 'ly, V. i., V. t., stoeijen, liefkozen, schertsen; beuzelen;
gereed, zij zijn slagvaardig; -, raking knee, knie, z.; - talmen, marren, uitstellen, verschuiven, (zeer ).
planks , verbindingsplanken , z.
Dal ► lying, ppr. van Dally, v. i., v. t.
Dagger, V. t., met een dolk vermoorden, doorsteken, ver- Dalmat'i-ea, s., wit kleed (bij roomsche geestelijken).

moorden.

Dag'ger*-drawing, s., twist.
Dag'gle, V. t., V. i., door slijk halen, beslijken, bemodde-

ren, door dik en dun loopera

Dag'gle-tail , a., zie Dag-tailed, a.
Dag'gied, pp. van Daggle , u. t., v. i.
Dag'giing, ppr. van Doggie, v. t., v. i.
Dahlia , s., dalia (botanie).
Dah'line, s., soort van stijfsel.
Dai'ble, V. i., echo., plassen, morsen.
Dai'die, V. t., V. i., echo., zuipen, morsen, slordig eten;

be on the -, echo., rondzwerven.
Dal dice, s., scho., slabbetje.
Daigh , s., echo., deeg.
Daigh'le, s., scho., onnoozele hals, bloed, goedbloed -.
Daigh'y, a., scho., deegachtig; -, goedig, zachtaardig.
Dalk'er, V. i., scho., gaan wandelen, slenteren.
Dail, s., echo., plank.
Dal 'liness, s., alledaagschheid, T$.
Daily, a., dagelijks, elke dag.
Daily , ads., dagelijks.
Dai.n'en, adv., scho., zelden, nu en dan; - icker, scho.,

hier en daar een koornaar.

Daint j, a., lekker; bevallig, si.; - feeder, lekkerbek.
Daint j, s., lekkernij.
Daint'liy , adv., aardig, bevallig, n. g.; -, lekker ; -, plegtig.
Daintiness I, s., lekkerheid; zachtheid; bevalligheid; -,

heerlijkheid , smaaklijkheid (van voedsel) ; - t , plegtigheid;
beschroomdheid.

Dain'tit3is , s., mv., scho., lekkernijen.
Daint'ly t, adv., zie Deliciously , SACS.
Daint'rel t, s., zie Delicacy.
Dainty, a., lekker, keurig, kiesch; sierlijk, kostelijk,

heerlijk , prachtig , plegtstatig ; gemaakt , week ; -, beschroomd , omslagtig , sii.; mooi , aardig.
Dainty , s., lekkernij.
Dainty, a., echo., streelend, aangenaam, welgemutst.
Dairy , 3., melkhuis, karnhuis ; -, melkboerderij, weide
-land
, BA.; -) , borsten van een zoogende vrouw.
Dairy-house, dairy-room, s., melkhuis, melkvertrek,
melkkelder.
Dal 'ry-maid, s., melkmeid, D.

s., moer, moeder (van dieren); -), moeder, sii.; -,
dam , dijk; -, naauwe d oortogt , engte , z.
dammen , schutten , dijken; - , insluiten ; up , afdammen , indijken, toestoppen, afschutten.
Dam , s., scho., pis.
Damage, s., schade, nadeel, verlies; vergoeding, schade
costs and -s, baten en lasten; -, zeeschade,-losteing;
avarij , z.
Damage, v. t., V. i., beschadigen, schade lijden, schade
toebrengen.
Damage-feaa'ant, a., beschadigend; vermoordend (van vee).
Dain'ageable, a., beschadigbaar ; - (zeer ) , schadelijk.
Dain'aged, pp., a., zie Damage, v. t., v. i.
Damaging , ppr., zie Damage , v. t., v. i.
Damascene, s., damastpruim.
Damask , s., damast , muskusroos.
Damask, v. t., als damast weven; ijzer, staal met ander
ijzer , staal inleggen ; -, koude afnemen, even warm maken.
Dam ask'-blade, s., damascener kling.
Damask'-linen , s., linnendamast.
Damask-plum , s., damastpruim.
Damask-ro-s.e , s., damastroos.
Damask'-tabling, s., damast tafelgoed.
Dain'asked, pp. van Damask, V. t.
Dam'asken , damaskeen', v. t., zie Damask, v. t.
Damaskeen'ed , pp., a. van Damaskeen, v. t.
Damaskeen'ing, ppr. van Damaskeen, V. t.
Damaskeen'ing , s., 't damasceren.
Dain'askin , s., damascener zwaard.
Dam'asking, ppr. van Damask, v. t.
Dain'assin, s., damast, met goud en zilverdraad doorweven.
Damb'er ), s., zie Rascal.
Dam'brod, 3., scho., dambord.
Dane, s., vrouw, mejufvrouw, dame, mevrouw, koningin
(schaakspel) ; vrouw (kaartspel) ; damschijf.
Dame's-violet , dame'-wort • s., nachtviooltje (botanie)
Dammed, pp. van Dam, v. t.
Dan'mer, s., scho., mijnwerker.
Dam'nsing, ppr. van Dam, v. t.
Damn, V. t., verdoemen, veroordeelen , verwerpen, uitjouwen, berispen.
Damnable , a., verdoemlijk , verwerpljk , berisplijk.

Dany,

Dans , V. t.,

DAM.
Damnableness, s., verdoemlijkheid, verwerplijkheid, he-

risplijkheid.

Damnably, adv., zie Damnable, a.
Damnation , s., verdoeming , verdoemenis , veroordeeling ,

vloek.
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Dan'dylsh, s., saletjonkerachtig.
Dan'dyi-s_m, s., saletjonkersmanieren en kleeding.
Dane'-wort, s., wilde vlier.
Dane'gelt t , S., denengeld (1 belasting in Engeland).
Dung, pret., scho. van Diny.
Dan'ger , s., gevaar , nood ; -, klip , z.; clear a -, avoid

a
Dam'natory , adv., verdoemend, veroordeelend.
-, een klip mijden, z. ; nought is never in -1, waar niets
Damned, pp. van Damn, v. t.
is, verliest de keizer zijn zegt; waar niets is, valt niets
Damned, a., haatlijk, verfoeilijk, afschuwlijk.
Damnnif'ic, a., schaallijk, verderflijk.
te halen.
Dan'gerless , a., zonder gevaar.
Dam'nifled , pp., zie Damnify , V. t.
Damnify , V. t., beschadigen , bederven, schade toebrengen. Dangerous , a., gevaarlijk , gewaagd.
Damnifying, ppr., zie Damnify, v. t.
Dangerously, adv., gevaarlijk, met gevaar, gewaagd.
Dangerousness, s., gevaarlijkheid, gevaar.
Damning, ppr. van Damn, V. t
! Dangle , v. i., slingeren , wapperen , zweven ; - about a
Dam'ningness , s., schadelijkheid , verdoemenis.
Damp, a., dampig, nevelachtig, vochtig; slap, moedeloos, woman, een vrouw steeds naloopen, steeds ill tegenwoordigheid van een vrouw wezen.
nemrslagtig; klam.
Damp, s., vochtigheid, mist, vocht, nevel; neêrslagtig- Dan gier, s., meisjesgek.
Dan' gling, ppr. var, Dangle, v. i.
heid; -s, stikdamp (in mijnen).
Damp , V. t., vochtig maken , klam maken , bevochtigen ; Dank , a., zie Damp , cc.
verzwakken , dempen , verdooven ; - , ne@rslagtig maken, ! Dank'er • s., scho., donkere wolk.
Dank'ish, a., zie Dampish, a,.
bedrukt maken.
Dank'ishness , s., zie Dampness , s.
Damped • pp., zie Damp , V. 1.
Dant , daant'on , V. t., scha., verschrikken, doen ontzetten.
Dampen • V. t., vochtig maken , klam maken.
Dan'na ) , s., vuil , drek.
Dampening, ppr., zie Dampen , V. t.
j Dan 'i,er, scho., zie Dander, Daunder, Dauner, v. i., scho.
Damper , s., klankverdoover (muziek).
Dan'no-ek , s., echo., haverkoek.
Damper) , s., twaalf-uurtje.
Dap • dape , v. i., zachtjes laten zakken in 't water (van
Damping • ppr., zie Damp, v. t.
aas bij hengelaars).
Dampish, a., vochtig, dampig, dompig.
Dap'ifer, S., voorsnijder.
Damp'i@hly, adv., zie Dampish, a.
Dapper , a., vlug , flink , levendig , net.
Damp'ishness , s., vochtigheid , dampigheid.
Dap'perling, s., dwerg, dreumes.
Damnp'ness, s., vochtigheid, mistigheid, dampigheid.
Dappie, v. t., vlekken, spikkelen, bont maken.
Damps ># s., mv., zie Damp, s.
Dapple , a., bont , gespikkeld , gevlekt; - grey , appel Damp'y
, a., ter neer geslagen , somber.
: graauw ; appelgraauw paard.
Da,ns • s., mv., scho., damsteenen , damspel.
Dam's.ei, s., juffertje, jonge deern, jong meisje, kamenier. j Dappled, pp., a., zie Dapple, v. t.
Dappling, ppr. van Dapple, v. t.
Dam'$on , s., zwarte pruim.
Dar • dart, s., visch, die in de Severn (Engeland) wordt
Dan f, s., zie Master, sx.
Dance , V. i., v. t., dansen , laten dansen ; - attendance § , ! gevangen.
staan blaauwbekken ; - to every man's pipe t , naar iedersDar 'bles ) , s., mv., scho., ketens , boeijen ; -, geld, moppen.
pijpen dansen , ieders zin volgen ; - after one t , iemand Dare , v. i., v. t., durven , wagen , uittarten , uitdagen , verschrikken, trotseren; I — not for my ears, ik durf om
achter het gat loopen; - upon nothing ), gehangen worden.
nog zooveel niet.
Dance • s., dans ; no longer pipe , no longer -, geen geld,
geen Zwitsers ; neef, zoolang men geeft ; geen geld , geen goed. ! Dare t , s., trotsering , uitdaging ; gevaar , sir.
Dare , s., zie Dace.
Danced , pp. van Dance , v. i., v. t.
Dared , pp. van Dare, v. i., v. t.
Dancer • s., danser.
! Dar'er , s., durver. , stoutmoedige.
Dan'cette , s., getande rand (wapenkunde),
Darg , daurg , daurk , s., scho., dagwerk.
Dancing , ppr. van Dance , v. i., v. t.
Dar'i-e , s., gouden munt onder Darius (Mcdië).
Dancing, s., 't dansen ; -s ), trappen.
; Daring , ppr. van Dare. v. i., v. t.
Dancing-master, s., dansmeester.
; Daring, s., vermetele daad, gewaagde poging.
Dancing-school. s., dansschool.
Daring • a., koen , stout , driest , vermetel.
Dan'deleon, s., leeuwentand (botanie).
Daring-glass , s., spiegel om leeuwrikken te vangen.
Dan'der , V. i., drentelen , rondzwerven ; stotteren.
rondzwerven.,
Dar'Ingly, adv., op een drieste, enz., wijs.
v.
scho.,
Dander, daun'der, daun'er,
i.,
; Dar'ingness , s., koenheid , vermetelheid ,stoutheid,
drentelen.
driestheid.
Dan'ders, daun'ders , s., mv., scho., asch (uit een smeltoven).
Dark, a., duister , donker; verdrietig; verborgen, heimDan'dilly, s., ache., lieveling, schootkind, troetelkind.
I lijk , onwetend; donker (van kleur) ;geheimzinnig; -,
Dan'diprat, s., dreumesje, propje.
blind , DR., n. g.; -, onzuiver, m.; -, raadselachtig; Joan
Dandle , v. t., een kind dandijnen , hossen , lief kozen ;
j is as good as my lady in the - t , 's nachts zijn alle kat spelen met; - f , verschuiven , uitstellen.
w jes graauw.
Dan'dled, pp. van Dandle, v. t.
Dark , s., donkerheid , duisternis, duisterheid ; verborgen.
Dan'dler, s., kindervriend.
heid, geheimzinnigheid, onzekerheid, onwetendheid.
Dan'dling, ppr. van Dandle, v. t.
Dark t , V. t., zie Darken, v. t., v. i.
Dan'drufe, s., schin.
Dark'-browed, a., fronsend.
Dan'dry, s., zot, saletjonker.
Dark'-chamber , s., donkere kamer.
Dandy-co-ek , s., bantamsche haan.
van'dy -bei , s., bantamsche kip.
Dark'- eol'ored , a„ donkerkleurig,
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Dark'-eyed , a., donker van oogen.
Dark'-Louse f , s., dolhuis, sx.
Dark' - lantern, s., dievenlantaarn.
Dark' - minded , a., wraakziek.
Dark'-sighted , a., slecht van gezigt.
Dark' - souled, a., zwart van ziel, snood.
Dark'-tent, s., zie Dark-chamber.
Dark' -working, a., in 't geheim werkend, ss.
Darken , v. t., v. i., verdonkeren , verduisteren; zwart ma-

ken ; bezoedelen ; donker worden ; van gezigt berooven ;
bewolken.

Darkened , pp., a., zie Darken , v. t., v. i.
Darkener , s., 'tgeen verduistert, B. J.
Darkening, ppr. van Darken, v. t., V. i.
Darkish , a., donkerachtig, wat duister.
Darkling , a., in den donker zijnde, M.
Dark'lins, adv., scho., in 't duister, verborgen.
Darkly , adv., zie Dark, a.

Dark'mans) , s., nacht ; -, s., sclio., donkerheid , nacht.
Darkness , s., duisternis , donkerheid ; - § , onkunde ; hel;
land of - ( , graf; yo to the land of - 1 , ten grave dalen.
Dark'sorne, a., donker, somber; duister, m.

Dane, s., scho., stukje haverkoek.
Darling , s., lieveling , troetelkind.
Darling, a.,

geliefd, allerliefst, geliefkoosd.

DAS.
Das'tardized, dap. van Dastard, v. t.
Das'tardizing , ppr. van Dastard , s. t.
Das tardliness, s. , lafhartigheid .
Das -tardly , a., lafhartig , bloode.
Das'tardness, S., lafhartigheid, bloohartigheid.
Da s'yure, s., soort van buideldier (Anstralit).

Data, s., mv., gegevens.
Data'ria, s., pauselijke kanselarij.
Da'tary , s., pauselijke kanselarijbeambte.
Date , s., dagteekening , datum , jaartal , duur ; dadel ; -,
einde , besluit, n. g.; out of -, uit de mode.
Date • v. t., V. i., dagteekenen, rekenen , beginnen , oorsprong

nemen.

Date' -book , s., dagboek.
Date' - tree , s., dadelboom.
Dated, pp. van Date , v. t., V. i.
Dateless . a., zonder dagteekening.

Dater, s., dagteekenaar.
Dater , s., seho., dochter.
Dating ,

ppr. van Date , v. t., v. i.

Dative , s., derde naamval ; -, bestuurder , r.
Datum , s., gegeven.
Daub , V. t., V. i., besmeren , bezoedelen , bekladden ; beleggen , bedekken, bemantelen; vleijen, iiikflooijen, den hui-

chelaar spelen.

Darn, a., scho., geheim, verborgen, eenzaam.

Daub, s., kladschilderij.
Daubed, pp . van Daub, V. t., V. i.
Dauber, s., kladschilder, kladder; vleijer.
Daub'ery , daub'ry , s., kladschildering.

Dar'na , scho., durf niet.

Daubing, ppr. van

Darn , v. t,., stoppen , verstellen.

Darn , s., stopsel , breistop.
Darn , dern , v. t., sclzo., verbergen ; stikken , stoppen , lappen.
Darned , pp. van Darn , v. t.
Darnel , s., dolik, herik (botanie).

Darner , s., verstelster , stopster.
Darning, ppr. van Darn, v. t.
Darning , S., 't stoppen, 't verstellen.
Dar'rain t , V. t., slagvaardig maken , in slagorde stellen , sx.
Dar'rak , s., dagwerk, (p.).

Dar'rein , a., laatst.
Dart , s., pijl , schicht ; -, werpspies , korte lans , telt.
Dart, V. t., V. i., schieten, uitschieten, werpen.
Dart'-cane , dart-stick , s., degenstok.
Dar'tar.s- , s.; soort van schurft (hij schapen).
Darted, pp. van Dart, V. t., V. i.
Dart'er , s., lansier; -, soort van pelikaan (Brazilië).
Darting, ppr. van Dart, v. t., V. i.
Dart' ingly , adv., snel.
Dash , V. t., V. i., slaan, kletsen, smijten, werpen, stooten;
verpletteren ; vernietigen, verijdelen, den bodem inslaan, St.;
schudden, vermengen, vervalschen; - into pieces, in stukken slaan , verbrijzelen; - one's pride , iemand vernederen;
- out, uitwisschen, doorhalen; verlegen maken, van zijn
stuk brengen; -, klotsen, overloopen; schieten, ruischen,

Daub , v. t., v. i.
Daub'y , a., smerig, morsig, kleverig.
Daub'y , s., dwaas , (p.).
Daud , dawd , s., scho., slag, val , groot stuk.
Daud, dawd , V. t., V. i., dorschen , slaan ; schimpen ; niet

geweld vallen.

Daug, scho., zie Dag, scho.
Daugh'ter, s., dochter; - in-law, schoondochter; -, vrouw;
- , dochter, vrouwelijk lid eener 'gemeente ; grand -, klein
god -, peetdochter ; - in-base, bastaarddochter. -dochter;
Daugh'tership , s., dochterschap.

Daugh'terly, a., dochterlijk, pligtvol.

Dauk, zie Dawk.
Dank , s., scho., vuurvaste steen.
Daun'der, scho., zie Dander.
Daun'er , scho., zie Dander.
Daunt, v, t.,

verschrikken, ontmoedigen.

Daunted, pp. van Daunt, v. t.
Daunting , ppr. van Daunt , v. t.
Dauntless, a., onverschrokken, stoutmoedig, onbevangen,

onbevreesd.

Dauntlessly, adv., op onverschrokken wijs.
Daunt' Iessness, s., onverschrokkenheid , stoutmoedigheid,
onbevangenheid , onbevreesdheid.
schipbreuk lijden.
Dash , s., stoot , botsing , slag , klap ; streepje , schrapje, Daun'ton, scho., zie Dan.
pennetrek; gedachte , bijvoegsel , mengsel , bespatting; -, Dauphin, s., kroonprins van Frankrijk.
een weinigje; make a -, een strooptogt doen, een uitval Dau 'pliiness , s., kroonprinses van Frankrijk.
Dau'pit , da^v'pit , a., scho., dom, dwaas.
doen.
Dash) , s., tapper.
i Daur , V. t., scho., trotseren , uitdagen ; wagen.
Dash'-board • s., klep voor een koets.
Daurg, s., scho., dagwerk.
'1 Daurg, dawrk, scha., zie Dark.
Dashed , pp. van Dash , v. t., V. i.
Daurt , pret. van Daur, V. t., scho.
Dash'ing , ppr. van Dash, v. t., v. i.
Daast , scha., zie Dawt.
Dashing , a., levendig , snel.
Daut'et , scho., zie Dawtit.
Dastard, s., lafaard, bloodaard.
David - Jones) • s., duivel , z.; -'s locker) , zee , z.
Dastard , a., lafhartig , bloode.
Dastard, v. t., lafhartig maken, bloode maken.
Davit , s., doove jut, penterbalk , kipstut ; - guy, ophouder, z.; rig out the -, den kipstut optuigen, z.; - rope ,
Das 'tardize, v, t., zie Dastard, v. t.
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reijer, vanglijn voor 't houden van de kipstut aan 't lokkewant, z.
Daw t, v. i., zie Dawn.
Daw ) , v. i., beteren , verbeteren.
Daw , e. i., scho., zie Dawn , v. i.
Daw', s., knauw , kerkkraai.
Dawb) , v. t., omkoopen.
Dawd , echo., zie Daad.
Daw'die-i-, V. i., tijd verkwisten, beuzelen .

Day'tisne . s., dag,.
Daze T , V. t., verblinden , schitteren laten , na.
Daze , s , blinkende steen (in mijnen).
Dazzle , V. f., V. i • , verblinden, verrassen ; niet klaar zien;

Dawdler j, s., beuzelaar.
Dawin, s., scho., zie Dawwaa, s.
flaw 'irlc, a., kaauwaclitia.
Dawk, s., insnijding, kerf; -•, mail, post (Iitclir).
Daw#:, v. t., insnijden , inkerven .
Daw#:',1n , s., seljo., dwaas , zot.
Dawn , V. i., dagen , aanbreken , krieken , licht worden ; -§,
ontwikkelen; -, verschijnen, schemeren.
Dawn, s., dageraad, aanbreken, krieken van den dag; -,
begin , si,.; -, ontwikkeliti.
Dawning, ppr., a. van 1)aivn, r. i.
Dawn'ing, s., dageraad , aanbreken van den dab , krieken
van den dag.
Damut, clout, vv t.,liefkozen , vleijen, troetelen.
Dawt'ie , s., sclzo., lievelizi , schootkindl.

D)e , s., SC 70., dag.
Dei-, V. i., sterven.
De:+'-coin, S. diaken, armenverzorger.
Den'-eoness, s., diakesice, armenverzorgster.
Den' c+onr y , ctea'-cocas#cip , s., diakenschap.
I Detad , a., stil , dood, overleden , gestorven ; ledig, doodsch ;
treurig ; zwak , mat , werkeloos , ongebruikt ; bedorven ; -,
verschaald (van drankei); be in a - steel), in diepen slaap

Dawt'it, daut'et, pret. valt Deal, Daut, V. t., sek s.
DAS , s., dad ,daglicht , veejaarda{; ; -b veldslag ; - Sz ,
licht, zonneschijn ; .--, dagelijks ; but from - to -,
only from - to -, tijdelijk; to -, liedeis, thans; - of brace,
dag, waarop genade wordt verleend; -s of grace, verslagingstijd, r.; - in court, verschijndag; broad -, helder dag;
- a fier to morrow, overmorgen; every other -, om den a;;deren dag; lose ttie - § , 't ordersnit delven , den slag, ve r liezen ; brem, - light i- , over dag licht branden ; -'s tweek ,
krieken van den vlag, z.; lay-, lig;lag van een schiii, z.;
- sir/mals, dagseinen, z.; plo a - work, bestek opmaken, z.;
,
- after
- d i elijla , daaani dad•; - of desa wrajr^ ',)uiter. gewone ligdak (ha)al„ls lean).
Day'-beam, s., lichtstraal, da licht.
Day'-bed, s., rustbed, sofa, kanapé, vii.
Day'-book, c., dagboek, jo ;irnaal, kladhoek.

verblind zijn (zeer 9=).

Daz'zied , PP., a., zie Dazzle, v. t., t'. i.
fls+z'z#erneiit
s , verblinding.
Daz'zi ink; , ?ppr., a., zie Dazzle , v. t., V. i.
f)az'zlingly, ode., verblindenderwijs.

zijja; work for a - horn, -i , voor een oude schuld werken;

, dof , zw- aaarmoedig ; --, onbewoond ; - , onmagtig ; -,
! eerloos, v an burgerregtea vervallen verklaard , z.
I Dead , 3., dood , doode , al estorvene ; th. -, de donder
I stilte , rust.
Dena i- , r. i., sterken, verzwakken, BA.; - , r. t., dooden,
f vain 't levy en berooven.

f Deascl'-atice, a.. stom, dom, levend -dood.
Dead '- ars-schart , s., vlookruid (botanie).

Deatt'-bac•gain, s., lage prijs, koopje.
Dead-block , s., doodhoofdsblok, z.
Dead '-ea#cn, s., doodstilte, z.
DDeac#'-coal , s., cloove kool.
. Dead- eoe 'orl,ig , s., grondverf.
Deaci'-doing , a., vernielend, doodend, sP.
Dead'-Bmm , s., boze deur , schutdeur , z.
Deasy-drunk, a., smoordronken.
Dekt'-ede, s., puttingblok, schijf, juffer, z.; cro^ofoot -,
spruit, s in;lekopsblolc z.; - ligths , zie Decadlight., .
i Dea,t'-ch,t , s., rootsp.Lnt, z.
»ea -#'eight, e., ballast, Z.
s)eaai'-lieart ect, a., versaagd, bevreesd, moedeloos.
9ead#'-iieart'ec#ness, s., versaagdheid, inoedeloosl:eicl.
IAaty' - bocttetfly , s., G.agvi;ii;ie.r.
"9e , (lead - house , s., echo., graf.
Day'-cola, s., bovenste; laai,(ii isle; .j , ie.;j.
. s., sclao., l(jkhuisje (voor drenkelingen).
»e,,d
Day'-flower , s., soort ve ;; Co ;i oe1[r•',tl. (í ,)Ít"li;t . ) ,, ' kei 'ÁII „ a., oogeiihliklijk, doodend, so.
Day'-Sij, e., dagdiertje.
i14ca( '-#^5t'5er, C. onai'gehaalde brief.
Day'-flj-en-, .s., dagvlinder.
les. +ci'-#aft, ,s., zware last, overllast; help one at a -, iemand
Day'-¢souse, s., melkerij , :nelkhuis.
l;opelooze toestand.
uit sic;; nood helpen ;
Day'-labor, e., dagwerk.
Dead-light, s., stormblinde, lenspoort, luik, z.
Day'-#a'borer, s., dagwerker.
i Dead-man , s., vog;elversclirikker, (p.).
lav' -Bi #y, s., ouae;l Wortel (Iiotajzie).
j Deaci'-mess , s., ledige 1)ierpotten ; lijken (vaan geledigde
Dity'-inf+i(fl, s., nlelkineid, sir.
9lt^sscl,en).
Day'-sc#► olar, s., cl;igsc'tiol;er.
I5eac''-iciarc1, s., doodenmarsch (muziek).
Day'-star , s., morgenster.
Dead'-neap , s., dood tij , stil water , z.
Day' -s--break , s., zie Dc!".
Dcoca' - nettle , s., doove netel (botanie).
Day'*-than, 3., zie -Days; ;aai.
Dea,1'-dcip , .c., scho., moedervlek.
Day'-rr--work, s., dagwerk ; -, berekening van den weg, Dea,I'-p#ec#ge, s., dood pand, hypotheek.
slis in 21 uur is afgeleerd, z.; set of the - work, bestek Deal'-reek ' oit5 Ify' . s., berekening der hoogte op zez, z.
zetten , z.
.
Deasy-rising, s., berl;liout, z.
Day'-wearied , a., door 't ddageverk vermoeid.
Dead ' - r ogee , s., touwwerk, dat door geen 1blok loopt, z.
Day'-woman, s., melkn ;eed, SIC.
Deac#'-sleep, s., diepe slaap.
Day'-woo-k, s., dag;verk.
De<zf#' stru-c o, cc., vveerwarcl, ontsteld, diep getroffen.
Day'h+ems#c , s., dageraad.
Dead' - :nwemr , a,., echo., zeer ongaari e.
Day'Ia tit, s., daglicht; -, s., oogen; -'s-date, scao., lelie- Dea,z's aras-, s, s., ;;;., sclio., laatste doodstrijd.
merir► g.
aea^#'- i,ne, s., slappe tijd; - of the night, holle sa s toni
Day'#y, a., ode., dagelijksch, dagelijks.
pact;r.
Din a'cnan , s., scheidsrna,ii , beriiiddelaar.
Dead' -wall . s., blinde muur.
D ,,' prin. , s•, 't dage;; , 't aai ►br•eken van den dag,
i "ea ' wa+ser , s,, staand water;
kiel. ater ,
1'J
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Dead'- weight, s., drukkende last.
Dead'-wend, s., vlakke tegenwind, z.; -, a., in den wind, z.
Dead'-wood, s., slemphout, z.; knee of the -, knie op 't

Denr'ling , S., zie Darling.
Dear'ly , edv., zie Dear, a.
Dearn t , a., scho., eenzaam , treurig , zwaarmoedig.
Dearness, s., schaarschheid, hooge prijs, duurte, kost
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slemphout , sluitknie , z.

Dead'-work, s., deel van 't schip boven water, dood

-barheid,
liefde , teederheid , hoogschatting.
Dearn'ly t , adv., zie Dearn t, a.
Dearth
,
s.,
,
schaarschte
,
dood.
duurte
sclio.,
gebrek , nood , hongerDead'al , s.,
snood ; onvruchtbaarheid , dorheid.
Dead'en, V. t., verzwakken, vertragen, ontmoedigen; dof
maken ; - á ship's way , de vaart van een schip stoppen. Dearth'-fu', a., scho., duur.
Deartl e'-ulate + , V. t., ontleeden.
Deadened , pp. van Deaden, v. t.
Death , s., dood, 't sterven , 't overlijden; put to -, ter dood
Deadening, ppr. van Deaden, v. t.
brengen; sit upon life and -, iemands doodvonnis opmaken;
Dead'ish , a., doodsch ; dof.
-, moord; civil -, vervallen verklaring van burgerregten.
Dead'lihood, s., doodschheid.
Death'-bed , s., doodbed, sterfbed; -, gift, schenking in
Deadliness , 8., doodlijkheid.
geval van overlijden.
Dead'l y , a., doodelij k , verschriklijk ; -) , buitengewoon ,
Death'-boding, a., dood voorspellend, sir.
uiterst.
Death'-darting, a., dood veroorzakend.
Dead'Iy, ede., zie Deadly, a.
Death'-doing, a., doodaanbrengend.
Deadly-carrot, s., soort van thapsia (botanic).
Death'-domed, a., ter dood veroordeeld.
Dead'l y-never'green) , s.. galg.
Death'-hunter, s., lijkbezorger, bidder, coL.
Deadly-nlght'shade, s., vergiftigde nachtschaduw.
;
flaauwheid,
onverdofheid
,
s.,
doodschheid
,
Death'-stroke, s., genadeslag.
Deadness
Death'-rattle, s., doodelijk gegorgel.
schilligheid; verstijving, matheid, geesteloosheid.
Death'-shadowed, a., door de schaduwen des doods om
Deaf, a., doof, hardhoorig ; dof.
-ringd.
Dear, V. t., doof maken, DR.
Death'-token , s., teeken des doods.
Dear'-mute, a., doofstom.
Death'-watch, s., kleppertje (soort van houtwurm).
Deafe'ly, a., eenzaam, alleen.
Death'ful, a., doodelijk, moorddadig, verwoestend.
Deafen , V. t., sloof maken ; verdooven.
Death'fulness, S., voorkomen van dood.
Deafened, pp. van Deafen, v. t.
Deathless, a., onsterflijk.
Deafening, ppr., a. van Deafen, v. t.
Death 'like , a., als een doode, onbeweeglijk; somber, stil,
Deafly, adv., zie Deaf.
kalm , rustig, vreedzaam ; bewegingloos.
Deafness , s., doofheid • dolheid.
Death's'-door, s., oever van den dood.
Deak, V. t., V. i., echo., strijden, vechten, (p.).
ver
dealt,
deelen
,
uitdeelen,
V.
Death's'-man , s., scherpregter , beul.
Deal', V. t., i., pret., pp.,
geven ; behandelen ; handelen ; handel-deln;mê Deathward, adv., naar den dood, B. vu.
drijven in ; omgaan, te werk gaan ; verspreiden; tusschen Deau'rate :1: , v. t., vergulden.
beiden treden ; kaarten uitdeelen ; - by, behandelen ; -, te Deau'rate, a., verguld.
doen hebben met, handelen in ; - with , handelen met, Deaura'tion , s., vergelding.
Deave , v. t., scho , zie Deafen , v. t.
te werk gaan met; - with j , vermanen.
Deal, s., deel, aandeel, aantal; deelins, 't geven, inzet; Deawh, S., scho., deeg, (p.).
deel , plank ; dennenhout ; - rabatted , gerabat deel , z.; Deazed, a., sclio., droog, zonder sappen.
the ship kas a - canvas out , 't schip voert veel zeil , z. Deba e'-ehate , V. i., razend zijn • raaskallen (als een dronkaard).
Denl'bate , V. t., witten, bleeken.
Debar! eha'tion , s., raaskallerij.
Dealba'tion , s., bleeking , 't bleeken.
Debacle , s., vliegende stroom , die alles meêsleept.
Dealed , pp. van Deal , v. t., V. i.,
Deal 'er , s., handelaar , koopman, kramer ; kaartgever; Debar', V. t., uitsluiten, verhinderen , beletten.
Debarb' , V. t., van den baard ontdoen , haard weg
double -, dubbelhartig menseli.
-schern.
Dealing , ppr. van Deal , v. t., v. i.
Deal' ing , s., handel , nering , beroep , handeling , gedrag, Debark', v. t., v. i., ontschepen, ontladen; naar land gaan,
omgang.
heliandelin
aan wal. gaan.
Dealt , pret., pp. van Deal , r. t., v. i.
Debarkation, S., ontscheping, ontlading.
Deain'bulate f , v. i., buiten wandelen.
Debarked', pp. van Debark, v. t , v. i.
Deambula'tion , s., buitenwandeling.
Debarking, ppr. van Debark, v. t., v. i.
Deam'bulatory , a., tot wandelingen behoorende.
Debar'red • pp. van Debar , r. t.
Deam'bulatory , s., wandelplaats.
Debarring , PPpr. van Debar , v. t.
Debase', v. t., vervalschen ; in waarde verminderen ; ver
Dean, s., domdeken; - and chapter, bisschopsraad.
Deanery, s., domdekenschap, domdekensinkomen; -, huis
-nedr,
verlagen , onteeren.
van een deken , sn.; -, jurisdiktie van een deken.
Debased , pp., a. van Debase , v. t.
Debase'hnent, s., vernedering, verlaging, achteruitzetting;
Dean'shi p , s., dekenschap.
vervalsching.
Dear , a., duur , dierbaar , waard , kostbaar ; bemind; lief;
a - boy§, Ier.
Debas'er , s., vernederaar , verlager , vervalscher.
Dear i- , a., schadelijk, smartlijk, haatlijk, sie.
Debasing, ppr., a., zie Debase, v. 1.
Debas'ingly, adv., vernederend, verlagend, vervalschend.
Dear 1 , v. t., duur maken.
Debatable, a., betwistbaar.
Dear, s., dierbare, lieveling.
Dear'-bought, s., tot hoogen prijs gekocht.
Debate', s., strijd, twist, oneenigheid, woordenwisseling,
Dear'-loved , a., veelgeliefd.
geschil; beraadslaging.
Dearborn, s., ligt rijtuig met vier wielen.
Debate , V. t., t, . i., disputeren , twisten; overleggen, bedeel , z.
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raadslagen, onderzoeken, rauiplegen, in onmvrarag breii„eti,
behandelen, betwisten; twisten, harrewarren.
Debat'ed , pp., a. van Debate , v. t., v. i.
Debate'ful , a., strijilzuchtig , twistziek.
Debate'fully, adv., niet sf-tijd.
Debate'nient j, s., woordenstrijd, beraadslaging, sii.

Deeamp', z. i., opbreken, afnlaucheren; -, eertrekken.
Deeaanp'naent , s., opbreking, <ufmarcllering.
Dee'anr,1 , a., tot een dozntlekenschap behooreude.

Debat'er , s., twister.
Debating, ppr. van Debate, V. t. r. i.; - society , veree iiging tot 't oefenen in w cl prekendheid.
Debat'ingly , adv., beraadslaffenderwijs.

De

Deb^uuch', V. t., verleiden, bedervers, bezoedelen ; --, e. 1.,
liederlijk leven; -, oproerig maken.
Debauched , pp., a., zie Det)alleli , 11. t., v. i.
Debauch'edly, ode., op verkwistende wijs.

Decaitzted ,

Debauchedness , S., onmatigheid.

febauchee', s., wellusteling, dronkaard, doorbrengen.
Debaucher , s., ver leider , bederver.
Debaucher y, s., losbandigheid, ongebondenheid, uitput

zwelgerij , liederlijke levenswijs.

-ting,

Debauch'inent, s., verleiding.
Debauch'ness , debaucht'ness , s., buitensporigheid.
Debet' t , debel'late t , V. t., onderwerpen.
Debella'tion, S., onderwerping, overwinning.
Debent'-are , s., schuldbekentenis , sellatkistbilj et , bewijs
tot tol - restitutie.
Deb'ile, a., zwak, krachteloos, kwijnend, see.
Debil'itate, V. t., verzwakken, kwijnend maken.
Debil'ïtated, pp. van Debilitate, v. t.
Debil'itating , ppr. van Dehilitate, v. t.
Debilitation, s., verzwakking, kwijning.
Debil'lty, s., verzwakking, kwijning, zwakheid.
Debit , s., debet, schuld ; to the - of, ten laste van , in
't debet van.

Debit, V. t., belasten, debiteren.
Deb'ited, pp. van Debit, v. t.
Debiting, ppr. van Debit, v. t.
Deb'itor , S., schuldenaar, SH.
Debitu'minize , V. t., van jodenlijm- ontdoen.
Debitu'ininized , pp., a., zie Debitueninize, v. t.
Debonair', a., goed, goedhartig, vriendlijk, welgemanierd,

heuschheid.
Debonair'ity t, s., goedhartigheid, vriendlijkheid, welgemanierdheid , heusclilleld.
Debonairly t,

Dccacc'gular ,

a., niet tien hoeken.

Decant', V. t., af<gietell, overgieten.

Deeanta'tionn, s., ufgietina, ouergietiiug.
etsti t'ed , pp. eau Dera u t , e. f.
He enra('er , S., karaf ; drankuufzpcte .
De cant'inlg, p])f'. vuil Dec/int, C'. t.

Deeap'itate , v. t., ontlhooft►.eil , onthalzen.

pp.

van

11 eopitete , v. t.

De cap taeting, ppr. vans Decapitate, V. t.
Decapitation , S., oiutll0oidiuug , ont:halzing.
%iec apod , S., tiellp(JOili,' dier.
Deeai•'bonate, V. t., vals koolzut;r

ontdoen.

De-e.erboniza'tion , s., 't W egnenlen van koolzuur.
Deeacr'bonize, V. i., zie .ÏieCCrriou2ate, v. t.
De ear'bonized , pp. \ ,ln Derru bouize , v. t.
1)eenr'bonihing, ppr. van Decarhonize, V. t.
1)c ea•'alifta11ze, V. t., van den rang van kardinaal ontzetten.
Die e'asti ch , s., tienredelig uliehistuk.
J)ceasyiiab'ie , a., tienlettergrepig.
Decay', V. i , V. t., vervullen , verwelken, afnemen , ver
verzwakken, doen afnemen, in slechten toe--sclieta;,
stand brengen.

Decay', s., verval, val, afneming, instorting.
Decay , S. sclio., tering.

Decayed, pp., a., zie Decay , v. i., v. t.; - stores , bedorven viktualie , z.
Decay'edness, s., staat van verval.
Deeay'er, s., bederver, vernieler, see.
De-eay'ing, ppr., a., zie Decay, v. i., v. t.
Deeay'ing, S., zie Decay .
Decease', s., ^j vertrek; overlijden, dood..

Decease', V. i., sterven, overlijden, verscheiden.
pp., a., zie Decease, v. i.
Deceas'ing, ppr. van Decease, v. i.
Deceased,

overledene.
Deceit', s., bedrog, list , schelmerij , misleiding.
Deceit'f'ul , a., bedrieglijk, listig.
Deceit'fuuy , adv., door bedrog , niet list.
Dece t'fuiness, s., bedrieglijkheid, listigheid, bedriegerej
Dece'dent, S.,

bedrieglijk aanloksel.
Deeert'less , ii., zonder bedrog, opregt, eL.
Deeeiv
'able , a., bedrieglijk, bedriegbaar, ligtgeloovig.
Debonairity.
zie
deboucheren , uit een engte komen (race Deceiv'rableness , s., vathaar17 eid voor misleiding.

adv., zie )ehonair, a.

Debonairness f , S.,

Debouch', V. i. ,

troepen).
Debt, s., schuld; plint; - (, zonde, nmisdsaad, overtreding;
out of -, out of danger i , geen schuld, geen zorg.

Debt'ed , pp., verseliulcligd, sehiuldig.
Debtee', s., schuldeiselier.
Debt'less , s., zonder sch`11deei, ci -i.
Debtor, s., schuldenaar.
Debtor-side, s., debet, debetzijde.

u.ouu eui, sir, n. g.
C)eec cd , pp. Vail

»cee,rndlen'tate, ii., niet tien pl>nten, met tien tanden.
Dccernfid . a., in tien deelecu verdeeld.

Debut', s., optreding (eerste).

tien snaren (lli) de ouden).
Desa cu'Ininateti t , a., ',etinot , Outtopt , stopup.

niet

Dee'a,1al , a., tot tien behooreucie, uit tien bestaandle.
Dee'ade, S., tien, tiental.
Deea'dence, (Iecca'aene'C , s., zie Dee.
Dee'agon , s., figuur niet tien hoeken en tien zijden

(naeetk'cnst)
De-ea1 'ogiet, s., verklaarder van ale tien geboden.

Dee'alogue, s., tien geboden.

heceive, r. I.

CJcee v'r , s., butrieger , misleider.
Deecia-'ing , ppr. van Deceive, v. t.
l)ecemn her , s., December.

Debul'liton i , s., overbooking.
Dee'ac!1iord, deeachord 'on , S., niuzieklnstrument

Deceive* D1y, s'2'., verleidenlIPlw ujs.
iDcreï e', V. t., lbedriegenl , foppen , misleiden , te leur stellen ; u°ervoeren, verleiden ; verhloemen; bespotten; -, be-

1)ereon')crI<al , U., v;'[, tic), sort lecupte.

Deeent'vi • S., tienman (te itouiie).
DeceI5i'ViAEi^1, a., tot 't tieneuuauáellap behoorende.
i)eceaaev irate , S., t'elllnallschap.

I5t- e,', ' i¢ i , cleceal virs , s., r-tie., tuennlannen.
De ennee 1• , s., zie Decerary , s.
-t , s., welvoetlijtdleid, betaanllijkheid, gepastheid,
iSi,'c,•,i(
j eedig{ieicl.
ISccen'uaryv , s., tijdperk vaal tien jaar.
t5ecs-n'niai , a., olie de tien jaar ge'brurende ; tienjarig.
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Deeen'noval , decen'novary , a., tot 't getal negentien
behoorende; negentienjarig.
Decent , a., welvoeglijk, gepast, betaamlijk, voegzaam ;
-) , gematigd, verdraagzaam; niet groot..
Decently , adv., zie Decent.
Decentness, s., zie Decency.
Deceptihil'ity, s., zie Deceivableness..
Decep'tible, a., zie Deceivable.
Deception, s., bedrog, schelmerij, list, misleiding,
Decep'tious, a., zie Deceitful, a.
Deceptive , a., bedrieglijk, valsch , misleidend.
Deceptively, ads., zie Deceitfully.
Deceptiveness, s., bedrieglijkheid, listigheid..
Decep'tory, a., bedriegend, misleidend.
Decern j- , V. t., oordeelen, schatten.
Decern'ed , pp. van Decern t , V. t.
Decern'ing, ppr. van Decern t, v. t.
Decerpt t, a., zie Cropped.
Decerp'tille, a., voor vermindering vatbaar; plukbaar, rijp.
Decerp'tion, s., afplukking, afneming.
Decerta'tion , s., strijd, gevecht, twist.
Deces'sion, s., afwijking, wijking, vertrek.
Decharm', V. t., onttooveren.
Decharm'ed , pp. van Decharm , V. t.
Decharin'ing, ppr. van Dechann, V. t.
De-e iris'tianize, V. t., van 't christendom afwijken.
Deehris'tianized , pp. van Dechristianize, v. t.
Deehris'tianizing, ppr. van Dechristianize, v. t.
Decidable , a., beslisbaar.
Decide', v. t., V. i., beslissen , beslechten, vonnissen , besluiten ; - 4. , eindigen , uitloopen ; tot een besluit komen.
Deeld'ed , pp. van Decide , v. t., v. i.
Decld'ed, a., besloten, bepaald, vastgesteld, vastberaden.
Decidedly, adv., zie Decided, a.
Deci'denee i- , s., 't afvallen, val.
Decider , s., beslisser.
Deeid'ing, ppr. van Decide, v. t., V. i.
Deciduous, a., afvallend.
Deciduousness, S., 't jaarlijksch afvallen (botanie).
Decimal, a., tientallig, tiendeelig, decimaal, tiende.
Decimal , s., tiende, tiende deel.
Decimally, adv., bij tienen, door middel van decimalen.
Dec'i,nate, V. t., vertinnen, een tiende deel nemen.
Decimated, pp., zie Decimate, v. t.
Dec'iisiating, ppr., zie Decimate , V. t.
Decimation , s., vertiening , loting om den tienden man,
om het tiende deel.
Decimator , s., iemand, die den tienden man kiest voor
bestraffing.
Deciin'eter , dec'imetre, s., palm.
Deel'pher, V. t., ontcijferen, ontwarren, ontvouwen; -,
zegelen , merken , karakteriseren, use., n. g.
Decipherable , a., ontwijfelbaar.
Deciphered, pp. van Decipher, v. t.
Deciphering, ppr. van Decipher, v. t.
Deei.s-'ion, s., beslissing, bepaling, besluit; -, scheiding, n. g.
Decisive, a., beslissend, beslechtend.
Decisively , adv., zie Decisive, a.
Decisiveness, s., beslissende eigenschap (van iets); het
beslissende.
Deci'sory , a., zie Decisive, a.
Deck , v. t., dekken , overdekken , bedekken , bekleeden,
kleeden, versieren, optooijen; - a vessel, dek in een schip
leggen , z.
Deck , s., dek , scheepsdek , z.; hoop kaarten ; bending strakes of the -, sehaarstokkeu , z.; between -, tusscbendeks ,

breast work of the quarter -, breast work of the poop,.
lijstbalk van 't halfdek, kampanje, z.; cambering of a -,
doorzetting van een dek, z.; descent of a -, fall of a -,
hang of a -, rising of a -, sheer of a -, zeegd van een
dek, kromte van een dek, z.; fall of a vessel's -, verhooging van 't dek achter , z.; flush -, doorloopend dek , glad
dek, gestreken dek, z.; gun -, geschutdek op schepen van
ééne batterij , z.; height between -, hoogte tusschendeks, z.;
-hook , dekband , z.; knee of the quarter -, knie van bak
en halfdek, z.; lower -, onderdek, z.; losoer gun -, onder
maïs -, geschutdek, z.; riliddle -, tweede dek van-baterij,z.;
een driedekker , z.; on the level on the -, gelijk met liet
dek , z.; - open i na the middle , kniedek , z.; orlop -, koe
linieschepen), z.; plank, dekdeel, z.; quarter -,-brug(op
halfdek, z.; range of the gun -, batterij, z.; round on the -,
zeegd in 't dek, z.; settled -, doorgezet dek, z.; spare -,
koebrug, onderdek (op fregatten), z.; - stoppers, dekstoppers, z.; - transom, dekworp, z.; scuttle the -, luiken in
een dek maken, z.; wash the -, 't dek spoelen, z.; upper-,
opperdek, z.
De- ereel , pp. van Deck , v. t.
De-elk'er , s., dekker , versierder ; schip met twee of meer
dekken, z.
De-c,k'tng , ppr. van Deck , v. t.
De-elk'ing, e., versiering, sieraad.
De-elaiin', V. i., V. t., redevoering houden , deklameren ,.
kunstmatig lezen, uitvaren tegen; aanspreken; in 't openbaar spreken ; -, bepleiten , spreken ten gunste van , n. g.
De-elaiin'ant, declaimer, s., redenaar, kunstmatige voor
-lezr,
schreeuwer.
De-claim'ing, ppr. van Declaim, v. i., v. t.
De claim'ing, s., liet in 't openbaar spreken, 't deklameren.
Declarna'tion, s., deklamatie, redevoering, uitvaring tegen iets.
De-e'lamator i- , s., zie Declaimer.
Declarn'atory , a., tot deklamatie behoorende..
Declarable, a., verklaarbaar, bewijsbaar.
De-clar'aut, s., deklarant, verklaarder ; -, exponent (wis-.
kunde).
Devlara't,on , s., verklaring; klagt, aanklagt, r.; afkondiging , proklaniatie.
Deetar'ative , a., verklarend.
De-clar'atortly, adv., door verklaring, uitdruklijk, bepaald.
Devlar'atory, a., verklarend, uitdruklijk, bepaald.
De- eiare', v. t., v. i., verklaren, aanwijzen, aantoonen, uit
bekend maken ; zich verklaren , klagt indienen;-legn,
- one's self, staatkundige geloofsbelijdenis afleggen ; -, zich
ten gunste van iets verklaren; - of, afzien van, loochenen.
De elar'ed , pp., a. van Declare, v. t., v. i.
Deelar'edsy, adv., bepaald, uitdruklijk.
Declar'edness, s., verklaarde toestand.
Deelare',nent, s., zie Declaration.
De-elar 'er , s., verklaarder.
De-clar'ing, ppr. van Declare, v. t., v. i.
De-elar'ina, s., zie Declaration.
Deelen'aiun , s., afwijking, neiging, helling, afneming,
glooijing; verval, vermindering; verbuiging (spraakkunst)..
Deelin'able, a., verbuigbaar (spraakkunst).
Dee'linate, a., neêrgebogen, gebogen (botanie).
Declination, s., verval, vermindering, neiging, helling;
-, miswijzing (van 't kompas), z.; -, verbuiging (spraakkunst).
Deelina'tor , s., afwijkingswijzer.
Deelin'ature j, s., zie Declining, s.
Decline', v. t., v. i., buigen, afwijken; afwijzen, van de
hand wijzen , weigeren ; zich aankanten tegen ; vermijden;
afneillen, verminderen; verbuigen (spraakkunst).

z.;
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Devoy'tug, ppr. van Decoy, v. t.
De ereaso', V. i., V. t., afnemen , verminderen , rervallen ,

Deeiined, pp. van Declare, r. t., V. t.
Deelin'ing , ppr. van l)eeline, v. t., v. i.
Deelinoln'eter, s., afwijkingsnieter.
Deelin'ous, a., neergel^ogen (botanie).
Deelmv'ity, 3.,helling , glooijing, schuinte.
Deeli'vous, cie -ciiv'itouh, a., hellend, glooljend, scltuinsch.
Oerlos' t , zie Disclose, cpn,.
H, eeoct', V. t., koken, zieden , afkoken, uitkoken , laten
verkoken ; verteren.
De co et'e,l , pp., zie T?ccoct, v. t.
Deroet'ible, a., ziecrl)atr.
Deeoc'tion, s., ziedintg. afkooksel (van kruiden), afkok:ng.
Dec^ort'ive, a., afkookbaar.
Deco pt';ire , s., zie Z(e coct on.

vlinder worden, verlagen.
De{,rease', s., afneming, vermindering, inkrimping, in-

Dtleline', s., neiging, btriging, afwijking,

dwaling; verderf, verval.

Decollate , V. t., onthoofden , onthalzen, BE.
Deeot'latedl, pp. van .T,erollatc, v. t.
De-eol 'Sating , ppr. vein Decollate, t'. t.

korting; verval; afgaan (Ier maan.
Dea'reas'ed , pp. van Decrease, V. i., V. t.
Deereas'ing, ppr. van Decrease, v. i., r.. t.
I)erreas'ingly, adv., verminderenderwijs.
4 De Free', s., dekreet , bevel , ;el^ocl , edikt, wet,besluit,
i lbepalina, verordening, uitspraak, vonnis, gevoelen; -passed
cr(lrl entered, vonnis in kracht 'an gewijsde.
De,'ree', V. t., bepalen , beslissen , verordenen , vaststellen
) hevelen, uitvaardigen, besluiten.
I Ho creed', pp. vang 1?ecree, v. t.
D 'ree'i.ng, ppr. u rn Decree, v. t.

Decr eet ' - arbitral , s., scheidsregterlijke uitspraak.
De-e reet', .s., scho., besluit , vonnis , dekreet.
"ee 'rement, s., afneiïiing, vermindering; -, 't afnemen
1 (ier ulaan(wapen/made).
Decrepit, a., oud, stokoud, afgeleefd.
Deerep'itate, V. t., v. i., uitbranden, zout uitdroogen.
Decl•ep'itated, pp. van Decrepitated.
De- crep'itating, ppr. van i)eerepitctted.
De crepitation, s., 't uitbranden en knappen van 't zout

Ilecolla'tion, s., ontlioofdin!e, ontlialzing.
Decol'or, V. t., orltkle, ren, bleekera.
Depol'orant, s., bleekslof.
Devolora'tion, s., oiiti.lettrinr.
Decol'oring, ppr. vaal T)ceolor, v. t.
Deeol'ol•ize, V. t., ontkleuren.
olt 't vuur.
De'-complex, a., uit corrllplexe denkbeelden bestaande, LB. , Decr epitness , de'rep'itude, S., stokoudheid.
Dee01npo-s- 'al)le, a., oplosbaar.
De-eres'eent, a., afnemend, verminderend.
De-eoinpo-s-e',

lossen.

V. t., c?ubiiel zarlmstellen ,

ontbinden , op-

pp., en., zie I)eroanpose , t'. t.
Decomposing , ppr., zie necornpose , v. t.
DePolnpo-e-'ite, a., dubbel zating esteld, BA.
Depoengpo- wi tion , s., ontbinding , oplossing ,
za)nsstelling.
DePo1npound', v. I., zie I)eccmpo.ce , r. 1.
Deeolnpounal', a., duobel za).mgesteld.
De-eolnpounci'able, a., dubbel zaánlstelbaar .
De Bompo s ed',

Deeompound'ed,

pp.

van

dubbele

1)eror-pound, v. t.

Deeompoun,t'ing , ppr. van 1,ecomporti^cd , V. t.
Dee'orament t, s., sieraad, versiering, -verfraaijinm.
Dee'ornte, V. t., versieren , opschikken, optooijen.
Dee'orated, dap. van Decorate, v. t .
lDee'orating, ppr. van Decorate, v. t.
Deeora'tion, s., versiering.
Dee'orative, a., versierend.
Dee'orativenegs , s., 't opsierende, 't versierende (van iets).
De-c'orator, s., versierder, dekora'ieschilder.
Deeo'ro,i , de-e'orous , a., welvoeglijk, welvoegend, passend , versierend.

Deeo'roucly, e1e-o'ot,roalsly, adv,,
De•eo'rousness , zie Decennia.

zie Decorous.

Deeor'tivate, V. t., den bast afschillen, schillen, doppen,
ontschorsen.
Deeor'tieated, pp. van 1)ecortirate, r, t.
Deeor'tieating, pp. van I)erorticate, v. t.
De-eortiaa'tion , s., ontsel orsiii''.
Decorum , a., welvoeglijkheid .
Decoy', t'. t.,lokken , verlohkeji, verstrikken ,

Dei're'tal , a., tot een dekreet behoorende , een dekreet
lrev attentie.
Dn rre'tal , s., verzameling van pauslijke besluiten, dekreet..
Deere'tion t, s., afnemin g.
Deere'tist, s., beoefenaar van ('e pauslijke dekreten.
De-rre'tive , a., dekreterend.

De' retol•ily, ada., op beslissenden toon.
Dee'retory, a., zie Deei.aive , a.
Heerew T, V. i., zie ..ecreaze , ve.
De-eri 'al , s., veraclrtnig, afkeuring, berisping.
Decried,

pp.

van

.Decry, v. t.

Dearl'er , s., verachter , afk- eurder , berisper .
De "roten' j, V. t., ontkroonen.
De-erown'ing, s., het outkroonen.
De-erusta'tion, s., ontkorsting.
De,ry, V. t., verachten, beschimpen, in een kwaden naam

brengen.
Decrying, ppr. van Decry, v, t.
Deeuba' tion, s., 't neêrligeen.
Deeuln'bence, dea'uIn'bene,, s., Iigging , leger .
Deenna'bent , a., buigend. , hangend (botanic).
Deeuln'beutly, ode., liggenderwijs.

ti( d, waarop een zieke te bed gaat; - ,
voorkorren van den hemel , waaruit men herstel of dood
voorspelt (sterrekurzde).
Dee '3sple, a., tienvoudig.
IDeeuln'biture, s.,

Dee'nple, s., tietivoud.
Deo'-upie, v. t., vertie nvoudigen .
Ilee'-upled, pp. van J)ecnple , v. t.

De eu'rion , s., rotnneester over 10 man (tij di Romeinen).
Deenrionate, s., rotmeesterschap.
verleiden.
Decoy', s., lokpis, lo'eaas, verlokking; -, krijgslist, z.
De-eur'r ent, a., benedenwaarts uitbreidende; onder het inDec', V. t., volk verronse'_cn, z.; oogei schijnlijk, van een
lassehingspunt verlengd.
koers afwijken, opa dept vijand te misleiden, z.
Deeur'rently, ad'. van Decurrent, a.
Decoy'-bird, s., lokvogel.
IDecur'Si011, s., aloopíng.
Decoy'-duck, s., lokti rad.
Recursive, a., atloopend.
Decoy'-anon , s.,voelair.
ltec•urt' t , V. t., door besnoeijing kort naaken.
Decoy'-pond, s., eende nkooi.
DD erurta'tion, s., 't kort naken, kortmaking.
De eoy'ed , pp. van lit°roy , v. t.
t De e' ury , s., een krijgsbende van tien man (hij de Romeinen).
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Oe-eus'sate, V. t., doorsnijden (als lijnen in meetkunde),
kruisen.
Oeeus'sate, deeus'sated, a., gekruisd; doorgesneden.
De-eus'sately , adv., doorsnijdenderwijs.
Deeus'sating, ppr. vair Decussate, v. E.
De-eussa'tion , s., 't doorsnijden , doorsnijding , kruising.
De-eus'satively, adv., kruisgewijs.
Deda'lian, zie Dadalian.
Ded'alous , zie Dcedalous.
Dedee'orate f , V. t., onteeren, beschimpen.
Dede-ebra'tion i- , s., onteering , ontsiering.
Dede-e'orous, a,, onteerend, ontsierend.
Dedenti'tion , s., tandenverwisseling.
Ded'ieate, V. t., wijden, toewijden, opdragen.
Ded'i-eate, a., gewijd, toegewijd, opgedragen, sA.
Ded'i,,Hted, pp., a. van Dedicate, v. t.
Dedi-catee, s., iemand, aan wiep iets is opgedragen, beschermheer , patroon.
Ded'i-cating, ppr. van Dedicate, v. t.
Dedication , s., toewijding, opdragt, heiliging, wijding. Dedicator , s., opdrager , r.
Ded'Lentory, a., opdragt zaImstellend, opdragend.
Ded'imus, s., prokuratie (om regterplaatsvervanger te zijn).
Dedi'llon , s., overgave , teruggave.
Ded'olent -1, a., geen berouw gevoelend.
Deduce', v. t., afleiden , besluiten , aftrekken; wegvoeren,
uitvoeren ; -, korten , B. J., u. g.; -, overplanten , u. g.
Deduced, pp. van Deduce, v. t.
Deduce'njent , s., afkorting , aftrekking, DR.
Deducible, a., af te leiden, afleidbaar.
Deducing, ppr. van Deduce, v. t.
Dedu'cive , a., afleidend, besluitend (zeer ).
zeeduet', V. t., aftrekken, korten.
Dedu-et'ed , pp. van Deduct, v. t.; -, na aftrek van.
Dedu et'ing , ppr. van Deduct, v. t.
Dedu-e 'Hon , s., aftrekking, afkorting, korting, rabat.
Dedu et'ive , a., afleidend , aftrekkend.
Dedu-ct'ively , ode., zie Deductive, a.
Dee, v. i., sc/eo., sterven; -'t, pret., stierf.
Dee f , s., dobbelsteen , GB.
Deebie, s., scho., houweel.
Deeble, V. t., scho., niet het houweel bewerken.
Deed , s., mv., scho., handelingen.
Deed , ode., scho., indedaad.
Deed, s., daad, handeling, feit, oorkonde, stuk, kontrakt,
verdrag , akte ; - of assignment, akte van afstand ; in the
very -, op heeterdaad ; - poll, enkel verdragschrift; in-,
indedaad, werkelijk.
Deed, v. t. (, bij akte overdragen (Amerika).
Deed' -poll , zie onder Deed, s.
Deedless , a., werkeloos , P.
Deed'y t, a., werkzaam, bedrijvig.
Deek'er ) , s., sctao., dief.
Deel , s., echo., zie Deil , Deevil.
Deen' , v. t., V. i., oordeelen , denken • achten , houden voor.
Deern i , s., denkwijs , oordeel , see.
Deemed , pp. van Deem , v. t., v. i.
Deeming, ppr. van Deern, V. t., V. i.
Deemster, s., regter (op 't eiland Man en Jersey), JOHN.
Deep, a., diep; groot, ernstig, plegtig; moeilijk; slim;
duister, donker; geheimzinnig; bovenmatig; onbekend, onverstaanbaar ; -, groot ; bij v. - philosopher, groot wijsgeer ;
- sorrow, groote droefheid; - mour'aing, zware rouw, groote
rouw ; -, sterk gekleurd ; -, verborgen ; bij v. - designs,
verborgen plannen ; - 9 , gedrukt , laag gezonken ; -, treffeud , snijdend, doordringend; -, ingewikkeld; bijv. - plots,
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ingewikkelde plannen; - keel, groote buitenkiel, z.; - load
marks, merken van diepgang, z.; - sea lead, zwaar diep
z.; -sea lead-line, zware loodlijn, dikke loodlijn,-lod,
z.; - sendoig , zwaar , hevig stampen , z.; - waisted ship,
schip , hoog boven water liggende, kuilschip , schip niet
bak en haïfdek, z.; drink -, veel drinken, overmatig
drinken.
Deep, s., zee , afgrond (der wateren), diepte , golf, oceaan;
-, 't holleii ; bij v. - of night , 't holle van den nacht, su.
Deep'-draught, s., sclio., listig bedrog.
Deep'-drawing, a., diepzinkendl.
Deep'-drawn , a., uit een diepte getrokken.
Deep'-fetches , s., nee., verborgen kunstgrepen.
Deep'-laid , a., diepliggend, diepontworpen.
Deep-one ) , s., doortrapte schurk.
Deep '-mnouthed, a., een ruwe stem hebben, su.
Deep '-enu.s-ing, a., overpeinzend, P., diepzinnig, overden
-kend.
Deep'-read , a., niet alle aandacht gelezen , zeer belezen.
Deep'-revolving, a., diep overdenkend, sin.
Deep'-s-carred, a., met groote scheuren, naden, wonden.
Deep'-seated , a., vast, diep genesteld.
Deep'-sounding, a., laag klinkend.
Deep'-thinking, a., diepaenkend.
Deep'-throated , a., niet zachte stens , ms.
Deep '- toneel , a., een zachte stem hebbende.
Deep'-vaulted , a., als een diep gewelf gevormd.
Deep'-worn , a., ver iugesleten.
Deep'en , V. t., V. i., diep maken , verdiepen ; verdonkeren-,
doorgronden ; dalen, zich verdiepen , dieper worden ; ernstiger maken.
Deepened , pp. van Deepen , V. t., V. i.
Deepening, ppr. van Deepen, v. t., v. i.
Deep'in, s., selio., net.
Deeply , ede., diep, diepzinnig, ernstig; zeer; - in dell,
niet schulden beladen.
Deep'ne.e, s., diepte; -, scherpzinnigheid, ernst, n. g.
Deer , s., hert, ree , roswild.
Deer'-1e2d, s., diergaarde.
Deer' -ne -eic , s., dunne, slecht gevormde nek.
Deerskin , s., hertevel.
Deer'-stalker , s., hertenbelager.
Deer'-stalking, s., hertenbelaging.
Deer'•stealer, s., hertendief.
Deer'-stealing, s., hertendieverij.
Dees, s., me., echo., melkmeid; -t, dobbelsteenen, GR.
De'ess -'i , s., godin.
Deet, a., echo., bevuild, (p.) ; -, geverfd, (p.).
Deet , v. t., eetco., zuiveren, schoon vegen.
Deface', V. t., misvormen, schenden, bederven; vernielen,
vernietigen, uitwisschen.
Decac'ed, pp., a. van Deface, v. t.
Defnce'naent, s., misvorming, schending, vernieling, ver
-nietg,uwsch.
Defacer, s., verwoester, misvormer, schemer, vernieler,
vernietiger , uitwisscher.
De:ae'ing , ppr. van Deface, v. t.
Defac'iagiy, ede., op misvormende, enz. wijs.
De fa-e'to , cede., werkelijk , indedaad , in wezenlijkheid.
Defail'anee t, s., wangedrag, mislukking; -, niet-verschijnins, r.
Defal'-eate, v. t.,afsnijden; -, aftrekken, korten.
Defal'-Bated, pp. van Defalcate, v. t.
Deial',eating, ppr. van Defalcate, v. t.
Deralea'tion, s., ij afsnijding; -, aftrekking, verniinderirg, korting.
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heralk' + , V. t., Z1C Defalcate , v. t.,
Defc;idcd , pj. Valt Defend r. t., v. i.
Defania'tion, 8., lastermg, cerrooving, schendiiig , ontecring. Defender ,, s., verdediger , beschermer , advokaat.
Defani'atory, a., eerroovemi, 1astereid, sclieiidend , ont- 1 Dclend'ing, ppr. van Defend, v. t., v. i.
eeretid.
Defen'drcss , S., beocheinistei.
Defame', v. t., aoteren , scheiiden , onteeren , eerroo en.
Defensative , s.verdediging , liescherniing , verband ,teDefain'ed, pp., zie Defame. v. t.
gengif, hehoedmiddel.
Defamer , S., htsteraar , eerroo er.
Defcnse', S., ZiC J)efcitce (NB. defenceverdient de voorDcfaiu'lng, ppr., zie Defiime , V. t.
keur).
Defim'ing, S., zerrooviug.
Dcfen& , V. t., door veroterkirigen verdedige
n
.
Dcfain'ingly, ode., 1aoterendervijz.
Defciis'ed, pp. van Defense ) , v. t.
Defat'Jgable j , a., veinioeihaar.
Defene'1css , a., onverdedigd,oiiverweerd ; ongewapend;
Dcfat'i;ate f , v. t., \ermoe;jell , afrnatten.
onbeschermd; zwak ;ongedekt ; ozibescinit; onvoorberoid
Dcfatl ga !ti on :1: , S., vermoeijn;g , ibnattiig , vermoeijellis.
(opeen aaiizal).
flefatilt', s. outstentenio , niazigel , gel r ek , geii;is ;vee- DQfense'teMsIIcs , S., o;;he;eiiermdheid , weêilooslieid.
ZiliflE nd tti heid ndttii
out a ertiedii
D f
i issi
IeI
'
eiue i a i lioiedbaute ze t\xir
digen , r.
-, i;iet vezochijoing , r.;by-,hijverteIe ;Me, do's are
at a -, de honden zijn van 't spoor (jaerstrm); ie - Defensive, a., erdedigeiid, heschermend.
whereof, hij gehreke waarv;tn.
Defcnus'ive! , adc., verciedigenderwijs, verdedigend, beDefault', V. i.,V. t.,nalatig zijn(in 't naleven e ;111 een sehe[zliend.
kontrakt) , JOHN.; -, nalaten , niet nakonien; t , verzui- Defei,t + , pp.,verdedigd.
n;en, M.;- t, beleedigen.
Defer ', V. t., V. i., izitsteilesi , verschmuiven;overlaten , opDefaulteti , pp. 'oil DeJ)u1 1 , V. i., V. t.
drageit , aanbieden ;
to, onderwerpenran.
Defaiilt'eg , 8., sclrender ,, verzuiruer, iralatige.
i nerc;cnce, s., aclitriag, eerbied, toegevendireid, inochikDefaiilt'ing , ,pr. eau J)efaiilt , v. i., r'. t.
. lrjklreid ; aanbieding, onderaverpiug.
Dcfea-i.'ance, 8., j nietig verklaring ; ophelling ,intrek- Hcforeitt j , a., dragerid , toevoereird ,
ij Def'ercnt , 8.,leider,,geleider rochthuio.
king; - + ,zie -Defeat, Sn.
;
Defeas'jbje , a., vernietighaar ,intrekbaar.
Deferential , a., arliting , ene. uitdrukkendc.
Dcfea-*.'jbJeiies , S., vernietigbaarheid , intrekbaarheid.
Deferentially ,, ode,,zie Dejereetiai , a.
Defeftt', 3., neêrlaag, 't afslaan (van een vijand); verijde- Dcfcrinent , s. zie Delay.
hug, vernietigmg.
PP van DeJer v. t. v. i.;- atone, uitgestelde
I
Deceet', v. t., slaan , verslaan , de neêrlaag geven;veririesehi,ld.
tigers, venijdelen ;opheffen ,verbreken , intrekken ,nietig eereu 'rot , s., ultoteller , B. z.
verklaren ; - ,veranderen ; leje. - thy favor wit/s a D c fcPr i ug , ppr. van Defer, v. t., v. i.
usurped beard , verandert uw gelaatdoor eenvalscheu Defi 'aiice , S., uitdaging , trotoering ; set at -, spotten , hobaard ,sas.
ireir , trotseren ; lie bide - to nature and reason )r , hij verIJefeat'ed ,pp., a. van Defeat, t'. t.
zet zich tegen natuur en rede ; bid - to one , iemand uit.
Defcat'lng, ppr. van Defeat , V. t.
dagen , trotoeren ; - 't , weigering , verwerping , Sn.
Dcfeat'ure, .1., verandering van gelaat, Sri.; -j, zie De. Defi'aiory , a., trotoerend, uitdagend.
feat, B. FL.
Defi'ceucy , deficlecice, S., gebrek, genalo; ontotentenie,
Def'ecate , V. t., louteren, klaren, zuiveren , schoon mainangel ; ontoereikendheid, onvolledigheid , onvermogen , te
ken (chemie).
kort.
Hef'eeated, pp. van Defecate, V. t.
Deficient, a., ontoereikend, ontbrekend, onvermogeud.
Def'eonitlug, ppr. van Defecate, v. t.
Deficiently, ode., zie Deficient.
flefe,'a'tion, 8., loutering, zuivering.
Deficit, S., zie Deficicncp, a.
Dcfest', s., gebrek, misstand, mioslag, ondeogd.
Defied, pp. van Defy, v. t.
Defe.t', z. i., ontbreken.
Delier, a., uitdager, trotseerder.
DefetUil'ity f , a., gebrekkigheid, geinreklijkheid, gebrek. Deflgura'tion + , S., niisvorming.
Defe,t'ibIe
, a.,gebrekkig , gebreklijk , onvolkonien.
i Dcftg'iire t , r. 1.,zieDelineate.
De f'e c 't i on, a., gebrek, afval, opotand, oproer.
Deule, V. t., V.i., hevlekken, bezoedelen, verleiden, schen Defe-et'lve , a., gebrekk g, onvolledig,onvolkoinen; afden, onteeren; -, defilereir.
vallig.
ncuJ'e'a , pp., a. van Defile, v. t. v. i.
1)rtaet'iveiy, adv., op gebrekkige wijs , onvolkonreir.
Denirri , pret. van Defile , r. t., v. i.
ICeFe,,t'ive,iess , a., geheel; , gebr( , kkigheid , onvolledigheid. !cue'n,ent , a., l)evlekkilag , oeheuding, onteering ; ourein
t)efe ct'uous 9 , a.,vol gel)rekeu.
livid , o;nzuiverineid.
Iocroea'uon t, S., Lie Pollution.
DelHs'v, a., echendvr , rerleider.
Detente', 8., verdediging , tegen -veer , bescherming, veder- n ZScOI 'ing , pjn., ci. van J)file , V. t., v. i.
itasid ; verbod ; schans ,bolwerk (eestiapbouwdunde) ; re t- fleCnablc , a.
beperkbaar , srlietsbaac ; verklaaibaar,
vreirdiging , verantwoordigiug , r.
l)epaelbaac.
Uefence'ics, a., weerloos , onverdedigbaar.
Deilnabiy , ado., zie Definzal,le , a.
Defid ', z'. t., V. j., verdedigen ,beschermen , beocluitten ; DeOiie , v. t.,bepalen ,verklaren , l;esclirijveii , ornochrij.
verl)ieden;voorstaan ; .,bedekken , veroteikeir(veetin,- vex, , mtwijzen , oordeel vellen , oplielileren ; - ï> beslissen
boanehunide) ; -, tegenstand veroorzake,n.
hc;alen, BA.
Derena'aue , a., houdbaar., verdedigliear.
tacfln'ed , op. van Define , v. t.
Defendant , a.,verwerend, .1
dager;d beschuldige
n
d ,i
Dein'er ,, S., verklaarder,, ultiegger , beschrijver.
Defend'ai,t , 8.,verweerder,,gedaagde ,beschuldigde , 1.; 1 flc11,'1,,g , ppr.van Define , v. t.
.. in error , gedaagde inappel , eeint.nnnecrde , r.
Def 'mile , a., bepaald , vastgesteld, zeker ; begreiied.
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Def'ini ie , s., bepaalde , omschreven zaak.
Def'initely, ede., juist, op bepalende wijs.
Def'finiteness , s., bepaaldheid.
Deex t, V. t., vastmaken, vasthechten.
Deflagrabil'ity, s., plotselinge en vonkelende ontbrand-

baarheid.

Def a'grable , a., plotseling en vonkelend ontbrandbaar.
Def'lagrate, v. t., plotseling en vonkelend doen ontbranden.
Def'lagrated, pp. van Deflegrele, v. t.
Def'lagrating, ppr. van Defiagrate, v. t.
Deflagration , s., plotselinge en vonkelende ontbranding.
Def'lagrator, s., galvaniesch instrument, vooral oni me-

taalachtige zelfstandigheden te doen ontbranden.
t., afwijken, zich ter zijde wenden , ter
zijde wenden.
DeHeet'ed, pp. van Deflect, v. i., v. 1.
Defle.ct'ing, ppr. van Deflect, v. i., v. t.
Defle-e'tion, s., afwijking, omweg.
DeHex'sire, s., aftuiging, neêrb,Iiginn, afwijking.
Deflora'tion , s., schoffering , ontëering , ontnnaagding ,
verkrachting.
Deflour', V. t., verkrachten , ontëeren , selienden, schofferen , ontmaagden ; -, ontsieren ; - van bloemen berooven.
Deflour'ed, pp. van .Defouir,-v. t.
Defour'er , s., verkrachter , maagdenschender.
Detiour'ing , ppr. van Deflour, e. t.
Deflow i , V. i., neiêrstroomen , afv loeijen , afvlieten.
Deflower , zie Deflour.
Def'luous , a., afvloeijend, afvlietend, neërstroomend.
Deflux, s., afvloeijing, neêrvloeijir► g, BA.
Deflux'ion, s., afvloeijing, neêrvloeijing, zinking,
Def'ly j , ode., zie Def tty , so'.
Defada'tion, s., vuilmaking, bezoedeling.
Defolta'tion • s., 1f val van 't blad; tijd van 't vallen der
bladeren.
Deforce', V. t., met geweld onthouden.
Deforc'ed, pp. van Deforee, V. t.
Deforce'ment, s., gewelddadige onthouding.
Defor'ciant, s., gewelddadige onthouder.
Deforc'ing, ppr. van Deforee, v. t.
Deform', V. t., mismaken, wanstaltig maken, misvormen;
ontëeren.
Deform', a., wanstaltig, leelijk, mismaakt, misvormd.
Deforina'tion, s., misvorming, mismaaktheid, wanstaltig
-heid,
mismaking.
Deform'cd , pp. van Deform., v. t.
Deforrn'edly, ode., misvormd, Teelijk.
Deforcn'edness , s., misnaaktheid , misvormdheid, leelijkheid.
Deform'er, s., mismaker , misvormer.
Deforming, ppr. van Deform, v. t.
Deformity, .s., zie Deformedness, s.
Defors'er t , s., overweldiger , iemand , the met geweld in
bezit neemt.
Dzfoul 1 , v. t., zie Defile.
Defoul'ed, pp. van Defonnl, v. t.
Defoul'in g , ppr. van Defoe! , v. t.
Defraud', V. t., bedriegen, one den tuin leiden, benadeelen ; ontstelen, berooven.
Defraudation , z., bedrog, bedriegerij , berooving.
Defrauded, pp. van Defraud, r. t.
Defrauder, s., bedrieger, beroover.
Defracid'ing , ppr. van Defraud, v. t.
Defraucl'cnent , s., 't bedriegen , berooven , benarbeelen , ontstelen.
Delve,et', V. i., V.

DE El.
Defray ,

v. t., bestrijden , (onkosten) betalen , vrij houden ,

(onkosten) dragen ; - t , zie Satisfy , sr.; - t , zie Fill , se..
Defraty'ed, pp. van Defray, v. t.
Defray'er , s., kostenbestrijder.
Defraying , ppr. van Defray , v. t.
Defray'mnent , z., betaling.
Deft i- , a., lief , aardig , net , fraai , deftig , flink , knap;
netjes, knaphandig, DR. (in 't Noorden nog gebruiklijk).
Deftly), ode'., zie Deft, a., SD.
Deftness i- , s., netheid, schoonheid , M. D.
Defunct', a., overleden , wijlen.
Defun et', s., doode , afgestorvene , overledene.
Defune'tion t, s., dood, su.
Defy', v. t., uitdagen, tarten, trotseren, verachten; -, ver-

werpen , sir.
Defy' +, s., uitdaging, DR.
Defy'er , S., zie Defier , s.
Defying, ppr. van Defy, v. t.
»eg , r. t., sprenkelen ; -,. srho., besprenkelen , bevochtigen.
Deg'-bounce, a., sclio., zeer gezwollen in de maag.
Degar'nish , V. t., ontsieren; -, van garnizoen berooven,

ontdoen (Amerika).
Degar'uished , pp. van Degarnish , v. t.
Degar'nishing, ppr. van J)egarnish. , i'. t.
Degar'nishcnent, s., ontsiering, van garnizoen herooving.
De'gen , (da'gen) , s., zwaard ; nina the -) , steel liet zwaard.
Degen'cier i- , v. i , zie Degenerate , v. i., sr.
Degen'dered , a., ontaard, sP.
Degeneracy , s., ontaarding, verbastering , ontaardheid.
Degenerate , V. i., ontaarden, verbasteren.
Degenerate, a., ontaard, verbasterd, laag, gemeen, ge-

ring, bedorven.
Degenerated , pp. van Degenerate , v. i.
Degen'eratel y , adv., zie Degenerate, n.
Degenerateness , s., ontaarding , verbastering , ontaard

-heid.
Degeneration, s., zie Degenerateness, s.
Degen'erous i , s., zie Degenerate , a., DR.
Deben'erously, a., zie Degenerate, a.
Deglutinate, V. t., ontlijmen.
Deglutinated, pp. van Deglutinate, V. t.
Degl uti'tion , s., inslikking , zwelling.
Degradation , s., ontaarding, verlaging; afzetting; ver-

dorvenheid ; vermindering , verzachting.
Degrade', V. t., verlagen, vernederen, afzetten; vermin-

deren.
Degraded, pp., a. van Degrade, v. t.
Degrade'ment , s., degradering, afzetting.
Degrading , ppr. van Degrade, v. t.
Degracd'ing, a., ontëerend.
Degradingly , adv., op onteerende wijs.
Degrava'tion , s., 't zwaarmaken.
Degree', s., graad, trap, rang ; schede ; maat ; klasse,

rang , stand; soort; bil -s, allengs, langzamerhand, trapsgewijs, van lieverlede; take ore's -s in dim university,
zich laten promoveren.
De gust', V. t., proeven, n. on
Deb usta'tion , s., 't proeven , TIL.
Degust'ed , pp. van Degust , v. t.
Degus5'ing, ppr. van Degu.si, v. t.
Dehisce', v. i., gapen; -, openen (botanie).
Dehiscence , s., gaap, geeuw ; -, opening (botanie).
Dehis'cent , a., openend (-botaniei.
Dehones'tate, V. t., ontëeren, schandvlekken.
Dehonesta'tion i, s., ontëering , schandvlekkin; , schande,
Dehort', v. t., afraden, ontraden.
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r. /., t'. i.,UItStCIICII , veïscliuiven , ol)houden ,
lPeliort'ed, pp. 's- an Deliûrl , v. 1 .
ken,weeken (schildr!,mnst ) ; -, talnien ,dralen , -1-, zie
Dehortation , S., afrathii g , ontaarding.
1, Allay,V. t,, SF.
flehort'ator, a., afradeiicl, ontradeild.
HcaY, 8., izitstel , ersc1iuiving, oponthoud, vertraging,
Dchort'cr, s.,afraier, mitrader.
getahn , draling , tidelke hlerziiieririg.
Dchort'Iig , )pr. van Di oit , r. t.
De'icde , S.,liet terdood1)rengelI vanJezusC1iitus , He1acd', pp.vate/tyt , r. t., r.
1tStC1( , vertrager.
Ice , ., ltfl1C1
moordenaar van den Zaizniakei.
Deli 'ing , ppr. van.T)c7'!, ,V.,V. i.
Dead,9., sclio.,dood.
C11lU
,
.,
Seav,uient
Dcid , CL,geverfd , gekleurd, en.
flefl-' , (t., godlijk ; tot degodenbehoorende ;goddelijk iso k' . v. t., uitfocijelt.
)e cOc , 7.,Ink roetiia1 , itliE.
uiakezide.
)k''tb1e, u. VOlililillik ;vermaaklijk, lieflijk,aaogcDcif'ica , a., godde1ik makende.
iiiuiiiui.
Deifleation , o., vergodnig.
liefljkheizi aan
S
it Ci i iI I I zid
H
t bi
I)
I 4 pp ii zie I' tV. 1
i ziiuiuiulieiil.
Iic'iflerde'ife,
,
, S., vzrgoder.
])e7ituit7i
,
a.
otv.,
ze
Deetabiy
,
De'iferin , (1., gode gelijk , van eengod.deiijkc gedoazite ,
iScctta 'ecn , it., veukku.r , veiniaak, geiieiigte, OlE.; CH,
goddelijk.
Delver , it , U. SCJO.,Zie
Szt'ifrt'ity ';' , a.,goddelijke gelijkenis.
Del
'eeac' 2f , S., ccii iiaiiti1 atgei'aarthgthn.
Ih'Ify , V. t.,vergoden , als eezi god vereeresi.
I Delegate, r. t., afze ziden,aftwirdigen , niagtigen, opdraJ)c'ifying, ppr. Vuil Defu, V. t.
gen , volmagtigen.
Peil , deev'il , S., sits., dui vel ; - le-iicA'el , a., .sclio., 'tiiiefo ;
- ma-carewat
gelastigdegevolmagtigde,
,
egate
S.,afgevaardigde
er om ! wat maal ik er om ! -'s
geef
Iik
koxismissaris ; court of -s,gcregtshof voorcivilezaken
lurkie , a., scho.,duivelskind ; -'s dirt ,u echo.,duivelsdrek ; - 's dizzeis , S., sc/to.,ongelukkig getal , dertieii t - van appel.
goed o'er Joe/c Wabstir 1' , scho., het ging alles 't onderste Dcl egate , a., afgevaardigd
zn , afgezonden.
I DeI'cgatctt , pp. "an Delegate , v. t.
boven , de duivel was los.
'Hill
Delegate
, v. t.
p]ir.
Dc
'egating
,
Deign , V. t., V. i.,vergunhien , SR.; -,zich verwaardigen ,
De!iga'tiou , 8., afvaardiging, zending, aizending, magtigelieven, zoo goed zijn.
gig t , a., inc., afgevaardigde , delegatie t -, orde van een
Deigii'ed , pp. 'van Deign , v. t., V. i.
eelulTeioelier aan zijn oeliiildenoitsr, om aan een ander te
Deigii'ing, ppr. 'ran Deign, v. t., v. t.
l)etalen, 1.
Dein'tegrate 1', V. t., verkleinen, ontleenen, aan stukken
Delen'da
est £artha'o, Cart h ago moet vernietigd worsnijden.
den t onze medethnger moet verpletterd wooden.
fle'ism , ., deïsme ; geloof van de Godheid zonder openbaring.
DeIcn 1 'fl'ca1 t, a., pijnverzaclitend.
De'it , S., deist, aanliasiger van 't dzionie.
Defrte' ' , V. t., uitwisselien , vernietigen , verdelgen ,uitDest'i-e , deist'ical , a., deistieseli.
delgen ,ras.
DcIst'j aHy , ode., op t.eiotioclie wijs.
I
Z)cete'rious,
a.,vernietigend, verdelgend, schadelijk,
De'itate 1-,is., God geniasikt.
dasi1elijk.
D&ity ,, S.,Godheid.
Deject, V. t.,ter nedroloan , heuiroeven ;ontmoedigen , is. flex 'cas , a.,zieTueleterious , no.
it'.si s liii
ciiiieti on
C
veewoes
B
—j
to
outci oeth d
Deject', a
colt en budioefd
tea nees
t] itt , verilelgiiig , suit.
treurig Sn.
isitwisaclessde.
't
I)e
it.,
'etory
,
Dejethsd , pp., a., zie Deject , V. t.
delft ware, delftscli
D,.C, smijn, groet (zeer); -,
D-Jet'eUy , adv., zie . )eject , (v ., ax.
eiriewerk.
Deje't'cdnes , 8., neêrolagtiglieiil , moedeloosheid.
gehiteeldlionwde
van
soort
vaas; fraai brons1
lh-'Sia-c
,
.c.,
Deject'în , ppr. van 1)ejert, s'. t.
Dej? 'ton , S., neêrslagtiglieid. , nìoedeloosheid ; hedrukt- ' '.vceti , fraai zil's'erwerk.
[ScSi izste :j:: , v. t., Iroeseil.
heid, sir.;zwakheidis.
, g.; -, stoelgang , g.
., voorsniasrk , proef.
Deibr,tion :r
Dejei't'Iy ,ede., zie Dject, a.
Defl'crat-c, V. i., V. t., overleggeir,lieraadsiagen, overwegen.
DiC*'tOIy, a., neitrols'anel.; afdrijvend.
l)tOttieliteitii!l , l)elìoedzszolll , langzaani
(t.,
Io(;
jO'
'ci•ate
,
J)ejt'ii,e , as, stoelgasig , drik.
\ iiti'itiut itS.
15tJ 'crate ' , v. t.,bezweren , onder rsede bevesti g eis.
)e!51,'cratt,1 , p/i. van J»'ii'era!', '. t., V. t.
LSejera'tion ' , S. hezwesing , heveetigisig ouder erde.
SSeIib crotcij' , ede., suet T)edaclitzaariilieid , laugzamerhand
Hcace,-a 'tk,n' , .ç., versulieuririg.
:ie iiitl/tC'(l/iS , (1.
tcnpi',na'tion , s., ironing vast de oogen.
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is eewegusg , onderzoek.
SSeapsioai , s. verzakkisig van. de baarmoeder,, p.
eroti so , a., orer\vrgeild , heraadsiageiid , overleggesid.
Deate j , V. t., brengen , voeresi , aan"oeeesi ; -, hetelisildi- Re
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,
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der, dun, teE?rgevoelig, weeklijk, zwak, gevoelig; net, 1 Delitiga'tion, s., berisping.
Mooi.
Deliver, V. t., verlossen, bevrijden, redden; overgeven,.
Dell Bate t, s., lekkernij , DR.
afleveren, overhandigen, reiken, inleveren , afgeven ; uit Del 'Leately, adv., zie Delicate, a.
spreken, voordragen, uiten, houden; -, lossen, z.; bijv.
Del 'I eateness , s., zie Delicacy , s.
the slain -eel a broadside , 't schip loste een volle laag , z.;
Deli eater, s., mv., ( lekkernijen , aardigheden (zeer
- in trust , toevertrouwen , in bewaring geven ; - out , uit).
Deli'ces, s., mv., vermaaklijkheden. geneugten, genoegens.
leveren; - op, overgeven, teruggeven; - to the wind, zie
Delicious, a., lekker, heerlijk, lieflijk, aangenaam, keuReject; - in labour, in barensnood verlossen.
rig, bekoorlijk.
Deliv'er -1 , a., vrij, vlug, cir.
Deliciously, adv., zie Delicious, a.
Deity 'erable, a., leverbaar (ancerikaansclie handelsterm).
De11'ciousness, s., voortreflijkheid, lieflijkheid, geurig- Deliverance, s., verlossing, bevrijding, redding; overheid; aangenaam gevoel, genoegen.
gave, overlevering; geinaklijke voordragt, vloeijende uitDel 'i et , s., misdaad, euveldaad, wanbedrijf.
spraak.
Deliga'tion, s., opblllding, verbinding, verband, g.
Delivered, Vip. van Deliver, v. t.
Delight', s., vermaak, geneugte, genoegen, welbehagen, Deliverer, s., verlosser, bevrijder, redder; overgever,
lust , verrukking.
overleveraar.
Delight', V. t., V. j., verheugen, genoegen geven; zich ver- Delivering, ppr. van Deliver, v. t.
heugen, genoegen scheppen.
DeIiv'erly t, adv., zie Deliver t , a.
Delighted, pp., zie Delight, v. t., v. i.; -, a.,vol ge- Deliv'erness t, s., vlugheid.
noegen.
Delivery, s., 't verlossen; bevrijding, verlossing; overDeiight'edl , a., zie Delightful, sH.
gave; uitspraak; geboorte, kraam; -t, vrije beweging, er.
Delight'er, s., liefhebber.
Dell T, s., sclio., dal, laagte, hol.
Delightful, a., genoeglijk, aangenaam, verruklijk.
Delph, s., delftsch aardewerk.
Delightfully, adv., zie Delightful, a.
Del 'phivd, a., tot den dauphin van Frankrijk behoorende.
Delightfulness, s., aangenaamheid, zie Delight, s.
Del'ta, s., driehoekige strook alluviale grond (Egypte).
Delighting, ppr. van Delight, v. t., v. i.
Delud'able, a., verschalkbaar, ligt te verschalken.
Delight'less, a., zonder genoegen.
Delude', v. t., misleiden, bedriegen, verschalken, te leur. Delight'ssome, a., vermakend, verriiklijk.
stellen.
Delight'somely, adv., zie Delightsome, a.
Delud'ed, pp. van Delude, u. t.
Delight'someness, s., zie Delightfulness, s.
Deluder , s., verschalker , bedrieger.
Delin'earnent, s., schetsing met omtrekken.
Deluding, ppr. van Delude, v. t.
Delineate, V. t., ontwerpen, schetsen, afteekenen, schil- Delud'ing, s., verschalking, misleiding.
deren; - § , beschrijven.
Deluge, s., ( zondvloed; overstrooming, vloed; -§, toeval:.
Delin'eated , pp. van Delineate, v. t.
Del'tige, v. t., V. i., overstroom.en; -s, overstelpen; -, een.
Delineating, ppr. van Delineate, v. t.
overstrooming worden.
Delineation, s., schets, teekening, omtrek, ontwerp, Del'uged, pp. van Deluge, v. t., v. i.
schildering; -§, beschrijving, voorstelling.
Deluging, ppr, van Deluge, v. t., v. i.
Delineator, s., ontwerper, teekenaar, schetser.
Delu'-orlon , s., bedrog, misleiding,. verschalking, begooDeiin''eatare j-, s., zie Delineation.
cheling.
Dulln'Irnent -t, s., zie Miligation.
Deiu'sive, a., bedrieglijk, begoochlend, misleidend.
'Deliu'quency, s., misdaad, overtreding, misslag, ver- Delusively, ede., zie Delusive.
grijp.
Deiu'siveness , s., bedrieglijkheid , begoocheling , mis Delin'quent, a., overtredend, vergrijpend,
leiding.
Delinquent, s., misdadiger, overtreder.
Delusory, a., zie Delusive, a.
Delinquently, adv., zie Delinquent, n.
Delve, v. t., delven, graven; -, vademen, peilen,doorDel 'iquate, V. t., V. i., ontbinden, smelten.
dringen, uithooren, navorschen, n. g.
De1'iquated, pp. van Deliquate , v. t., v. i.
Delve , s., groef, kuil , hol; -j, kelder, SP.; -, gracht, sr.
Deiiquesce', v. i., langzaam smolten.
Delved,
pp. van Delve, v. t.
I
Deliquescence , s., plotselinge wegsmelting (door aanra- Deiv'ee, s., graver , delver.
king met de buitenlucht).
Delving, ppr. van Delve, v. t.
Deliq'ulate, V. i., smelten, ontbinden.
Demagnetization, s., ontnuagnetisering.
Deliquia'tion , s., ontbinding , smelting.
Demagnetize , v. t., ontmagnetiseren.
Deliq'uiuin, s., smelting, ontbinding (chemie); -, bezwij- Dein'agogi..n, s., demagogisme.
ming, g.
Dean'agogue, s., volksmenner, volksleider.
Dell'racy , s., zie Delirium.
De ►nain, deinesne', s., Heerlijkheid , domein.
Delir'ament
, s., raaskalling , zinloos geklap.
Demand', V. t., vragen, ver langen , eischee, vorderen ; - ,.
Dei irate T, V. i., raaskallen, ijlen, mijmeren.
ondervragen; - a boe, om een fleseli roepen, z.
Delira'tion, s., ijlhoofdigheid, krankzinnigheid.
Deonand', s., vraag, begeerte , verlangen, verzoek , vordeDeiir'ious, a., ijlend, krankzinnig, raaskallend.
ring, eisch; aanspraak, klagt; moe/6 ia -, zeer gezocht,
Deliriously, adv., zie Delirious, a.
niet groote navraag.
Deliriousness , s., zie Deliriu:-rt.
Demandable , a., eisehbaar , vorderbaar.
Delirium, s., ijlhoofdigheid, krankzinnigheid; - treinen -s, Demand'ant , s., eischer , klager, r.
hersenziekte (ten gevolge van langdurig en overmatig ge- Demnand'ed , pp. van Demorad , v. t.
bruik van sterken drank).
Demander , s., vrager , eischer, schuldvorderaar.
Delites'cence, s., zie Retirement, rouN.
DeEnand'ing, ppr. van Demand, v. t.
Velit'igate, v. t., schelden, berispen.
De,nand'ress, s., vraagster, eischeres, scliuldvorderaarster.

I)EM.
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De.rni.ce',

ged
ragen
;
behandelen , se.; , vernederen , onder (le waarde stelles , sir., s.
Dem e a n ' - , S., gedrag, houding, SP.
Demean , zie Dernain.
Drnean'ed , pp. van Demean, V. t.
Detneaii'Ing, ppr. van De;nean , v. t.
Dcinean'or, S., gedrag, handelwijs.
Dei,eans t , 8,, inc., middelen , MAS.
Deinean'nre -I- , a., zie Behavior. s.
De'inency t , S., waanzin , krankziniiigliei , sx.
Deinc,,'tate , a., waanzinnig , krankzinnig.
Deiiten'tale, I,. t , krankzinnig maken.
Heinen'tated , pp. van Dementate , V. t.
Deiflcnta 'Hon , s., 't krankzinnig maken.
LPe,nent'c,I , a. ,
Dernephhtizat'ioii , .s., 't zuiveren van verpestende lucht.
fteuiiejh'Itize , V. t., van verpestende lucht zuiveren.
Deincph'itizcd, pp. van De;nephitize , r. t.
Dcrncph'itiz'ing, ppr. van Deniephilize, v. t.
Derner'it, s., 'tlaakhare , 't onverdienstelijke ; -t , ver-

dienste, su.

J)ejner'jt t , V. t., (straf) verdienen , (berisping) verdienen.
De,ncrsc(I', a., ingedonield, onder water groeijende.
DeIflCI'SiOH , ,1., indompeling, verdrinking.
Dcrncsne', zie Dec/ei!;.
Dewt-,,jaJ , 7., tot een de;nerie hehoorende.
De;nj , a., half (NB. alleen in zamenstelldng gebruikljk).
Dein'!-bath , dem'i-bain , 8., halfbad.
Dein'i-brigade', s., halve brigade.
Deni'I---a'de,,ce, s., halve klaiikniaat.
Dern'i-can'no,, f, dertigponder , zes -en -dertigponder.
Den l'i-cross , S., zoos- en sterrehoogtemeter.
Dein'i-ci,J'vern t , c. negenponder, tienponder.
Dein'l-de'ify ,, V. t., half vergoclen , gedeeltelijk vergoden,

cow.

V.

Demised', pp. van Demise, v. t.
De nni s- l ing, I)pr. vaii Demise, v. t.
De,nis'sjon , S., verncderiiig , afzetting, onderdrukking.
DemIss'ie , dernitss', a., onderworpen, onderdanig , xiederi (zeer
, SE.
Dciniss'y 1 , adv., z e .T)e;uisuire, Demise, a
Dcii'nnory , Zie Diciissoi'y.
Deiiiii' , V. t., laten vallen, iieêrdrukken, onderwerpen.
Deiniiiih • r. i., iC/if)., door een slag, val bedwelmen.
cfl10 C 'i-acy , 5., volksregeriug , deInokratie.
eD1 0 crat , S., den;okra;;t.
Dciis Crltj C , (ICflO4'FlIti('fl1 , Ii., demokratiesch.
Demo -rat'i ca1I , /(/17 .,
deniokratische wijs , er.
Demo-c 'ratist , .c, zi;; ])c;nociut , a.
Demo , .;., volksregeiiiig.

9)

op

Demol 'ish , r. t., afbreken , slechten , sloopen , omverhahen,
oiitiiianteleii , verwovsteu.
Deiiiol ilied , pp., a. v an I)cmolish , ii. t.
Dci,,o1'jher

,, s., slooper ,. slechter, afbreker, verwoester.

Dcinoj 'jshing , j;r. sail Dem o lish v. t.

Demol 'istunenC , s., slooping , verwoesting , ontmanteling,
B. ee..

Deiiioli flon , S., afbrekiug, omverhaling, shooping, verwoesting , slevhting.
Dcn,on, S., booze geest, duivel.
I)cinnness , S., thiivelui.
DcIno'fl1a4', ,leznonl'acnl , demo'nian, a., duiveisch,

door thiivels bezeten.

DCHIO'HIOC , S., bezetene.
Devnoni'ai-aflr ede., op diivelsche wijs.
DemonS 'aci$ In , 5., dmvelsche toestand , duivehsche praktijkeii.
Dcino 'iiani n in , 5., bezeten toestand.
De,;oiilii,, .'., geloot aan duivels of goden.
De'moiIzc, V. t., een .luivelsebien geest geven.
DcInonoI'litry ,, S., dusvelsthenst.
Denono1og'ii' , de rn onolog'i-cal , a., tot

de geesten,
diiivelenleer behooreude.
Dcmo,iol ogist , s., schrijver over de geesten-, duivelenleer.
; Dcn,o,ioI 'oga , 5., (luivelCnleer , geestenleer

Dein'i-,Iey'ig , a., halve duivel , su.
Desii '1-di 'tone , 8., kleine terts (rniuied).
Dei'i-god, S., halve god, P.
Dcrn'1-gott'dcs, 8., halve godin, CL.
Dcvii'i-groat, S., halve groot, se.
Dein 'iis 1811(1 , 8., schiereiland.
Dern'I- lance, 8., werpspies.
Detn'I1ine, S., halve niaan (vesuiiig'fsuw).
Dein'I-inan , S., half menorh.

lScnaon 'OlHist , s , l)ezetei;e.

ISt-nioii 'o,i/, S., d;;ivcieiiIieersch;appij, geesten -heerochiappij.
De '1{)flt , .1., (liiVelOClle invloed.
Dc'inoiship , S., duiveleiisîaat.
Deiioii 'sttabe , a., bctooghaar , bewijsbaar.

Denon'strablr ede., klaarblijkelijk , bondig.
Dtino,,'s(rate , ,lcn'cns1,atc , r. t., betosgeas , bewijzen,
ontblooten , o;itt.
aantooneu ;
Jicino,,'etrated, dc,n'onstraCcd, pp. van Demonstrate, V. t,

Detail-lis , V. 1., se/is., bijeenpak- ken (van wolken).
Dcm 'i -natured , C., gekiuisö. (van rassen)., sis.
Dein'i-offi 'dal , a., lialf-otficièel.
2)ern'i- quaver, 8., zestiende noot (;nu,vieh).
Deiii'I-rclie'vo , a., half relief.
IJem'l-sen.a'I-quavcr ,, s. twee-en -dertigste noot.
Dcin'I-tint , .e., halve tint (schilderkunst).
Den,'I-tone, S., halve toon.
Dein'i-vIlI , S., halve buurtschap.
De,n'i-wolf, .c, wolfshiond, si-i.
Hem'irate t , V. t., verhuizen.
1)cngra'tion , S., verhuizing.
lJcn*'Ijoliu , S., ticsch of vaatweIk met grooten
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t., overdragen, vermaken; nalaten, bij niter sten wil verleenen, s.; - by lease, verpachten, verhuren.

I)emarca'Hon , c., zie Demarkation.
Hemarcli' 1- , s., marsch , wandeling , tred.
Dcmarka'tjon , 8., grens , grensscheidìng.
Demean', V. t. gedragen; - One's self, zich

Dernoto 'ottatilig , dcit 'onstrating , ppr. van Desasnstrste .
V. t.

Dt-rnonslra'tion • S., bewijs, betoog, betuiging; —, outhlsoling, anti.; —, tentoonstclliug; —, demonstratie, krijgs
hrweing.

Hc rn Iu 'strativc. , a., aantoosend , bewijzend.
I)crn,,n'strativc2y ,, cdi'., zie 1)e;nssstratire, a.

Demon 'sta,tiweness , 5., 0/ crtuigirigskrachit.
5)5,,, 'o;istrator , 5., aaiitoouer , betooger.

romp en

kleinen hals in een gevlochten miicdje.
SOeisilrep , S., vrouw , die in kwade reuk staat.
J)c,,,j'ab1e , a., te vermaken.
Deini*e', S., afstand viii dc kroon; overlijden ; -, overdragt (ii) uitersten svil.

D cn, uns t ra t ory • a..1
, betosgend , overtuigend.
Hc,no,'aSiza 'tion , 5., ontaardiiig , denioralisatie.
Icmog- 1ie , r. t., deen ontaarden , demoialisereia.
, p»., zie De;norc;li.ee, V. t.
5)uor'aHz1n,zie Dcsuuatie, r. t.
iScuanti e, a., populair, elgemern , tot liet volk hehoorende,

DEM.

DEN.

Dealulce' t , V. t., sussen, verzachten.
Demulcent , a., verzachtend , g.
Demulcent , s., verzachtend geneesmiddel.
Demur', V. t., betwijfelen, m.; -, V. i., twijfelen, aarzelen,
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Oenom'lnated , pp. van Denominate , v. t.
Denom'inat'ing , ppr. van Denorninate , r. t.
Denomination , s., benoeming ; benaming , naam.
Denominational , a., tot een benaming, enz. behoorende.
Denominationally, adv., bij benamingen.
Denominative, a., benoemend, bijzondere benaming gevend.
Denom'inatively , adv., zie Dnorninatii'e, a.
Deno,n'inator , s., noemer (rekeekunst) ; naamgever.
Denot'able , a., merkbaar, aanduidbaar.
Deu'otate , zie Denote.
Denotation , s., aanduiding.
Denotative , a., aanduidend.
Denote', v. t., aanduiden, aanwijzen, beteekenen, uitdruk-

besluiteloos zijn.; tegenwerpingen maken, bedenkingen opperen ; -; een regtsgeding ophouden , r.
Demur', s., twijfel, twijfeling, onzekerheid, aarzeling, BA.;

weigering , r.
a., ernstig , bedaard , zedig , bescheiden ; he looks
as - as if butter would not, melt in his ra.outh t , hij ziet,
alsof hij geen tien kan tellen.
Demure' i , v. i., zich zedig aanstellen, preutsch zijn, sx.
Demure'ly , adv., zie Dernore , a.
Demure 'ness, s., ernst, bedaardheid, zedigheid, eerbaar
ken , aantoonen , te kennen geven.
-heid, Denoted , pp. van Denote , v. t.
sv.
Desnur'rage, s., liggeld, ligtijd (van schepen), (handelsterm). Denotement, s., teeken; aanwijzing, sn.
Denót'ing , ppr. van Denote , V. t.
Deinur'redl, pp. van Dernzur, v. t.
Demurrer , s., beletsel , uitstel , r.; besluitelooze , r.; hin- Denouement , s., ontknooping; ontwikkeling van een reeks
van gebeurtenissen.
derpaal , vertraging , r.
Denounce', v. t., plegtig verklaren, aankondigen; -, toeDemurring, ppr. van Demur, r. t.
kennen; bijv. his look -d vengeance, zijn gelaat teekende
Demy', s., klein mediaan (papier) ; kleine pianoforte.
wraakzucht , mr.; aankondigen , beschuldigen.
Den , s., hol , dal , groef, spelonk ; -, kooi ; good -! goeden
Denounced , pp. van Denounce, v. t.
avond !
Denounce'inent, s., aanzegging, aanklagt, aasgift.
Den, v. i., in een hol wonen.
Denouncer , s., aangever , aanklager.
Dena'rius , s., stuiver, z.
Deno unc'ing , ppr., zie Denounce, v. t.
Denary , a., tien bevattende.
Dense, a., digt , ondoorzigtig; dik (van lucht, mist).
Denary , s., tien.
Deuse'ly , adv., zie Dense, a.
Denationalize, V. t., van de nationale regten berooven.
Denseness, s., zie Density.
Denationalized, pp. van Denationalize, v. t.
Density, s., digtheid, ondoorzigtigheid, dikheid.
Dena'tionalizin -, ppr, van Denationalize, v. t.
Dent , s., tand , j uitstekend punt ; kerf , insnijding ; -,
Denat'-nralize , V. t., onnatuurlijk maken.
slag , so.
Denat'-uralized , pp. van Denaturalize , v. t.
Dent , v. t., tanden, inkepen, inkerven.
Denaturalizing , ppr. van Denaturalize , v. t.
Dental , a., van de tanden.
Denay' t , s., ontkenning ; weigering , sx.
Dent'aI , s., tandletter.
Denay' t, V. t., ontkennen, Sv.
Dentate , dent'ated , a., getand, met tanden.
Dendrite, s., boomsteen.
Dented , a., getand, ingekeept, ingekorven.
Den'droid , a., een heester gelijkende.
Den'droit , s., versteend ligchaam, dat veel van een boom- Dentel'Ii , s., mv., krollen, neuten, tandwerk (bouwkunde).
Dent'iele, s., tandje, uitstekend punt.
tak heeft.
Den'drolite, s., versteende plant, versteend deel van een Denti e'ulate , dent;-e'ulated , a., met tanden bezet.
Dente e' ulately , ede., op een niet tanden bezette wijs.
plant.
Dents eula'tion, s., getandl werk.
Dendrol'o y, s., boomkunde, beschrijving der booroen.
.Dendrom'eter , S., werktuig om de hoogte en doorsnede Dent'ii'or,n , a., tandvormig.
Dentifrice , s., tauilpoeder.
van booroen te meten.
Deiit'il , s., kalv - erta.nd (bouzvkstnde).
Deu'egate;i , V. t., loochenen.
Denting,
ppr. van Dent, v. t.
loochening.
Deiega'tion , s.,
Dentiros'tral , a., niet getanden bek.
Dengue , s., soort van rhenmatiek.
Dvnt'ist , s., tandmeester.
Deniable , a., loochenbaar , ontkenbaar , bestrijdbaar.
Denial, s., ontkenning , weigering, loochening, verlooche- Dent'istry , s,, tandmeestersberoep.
Denti'tioii, s., 't tanden krijgen.
ning.
Denier , S., ontkenner , loochenaar , tegenspreker ; -, pen- Dent'ize, V. t., V. i., tanden vernieuwen, tanden krijgen.
Dent'izv d , pp. van Dentize , v. t., v. i.
ning.
Dent'izing, ppr. van Dentize, v. t., v. i.
Denigrate t , V. t., zwart maken; § lasteren.
Den'ty , a., scho., zie Dainty , a.; -, scho., zie Tolerable.
Denigration , s., zwart-making.
Denudate, denude', V. t., ontblooten, ontdekken, ontDen's-son , s., zie Denizen.
mantelen , berooven.
Denitra'tion j , s., losmaking van salpeterzuur.
Denuda'tion , s., ontblooting, ontdekking; afwasscbing ,
Deniza'tion , s., toekenning van burgerrest.
afspoeling (aardbeschrijviry).
Denizen, s., genaturaliseerde vreemdeling, vrije burger ,
Denud'ed , pp., zie Denudate , Denude , V. t.
ingezeten ; -, bewoner , P.
Denuding, ppr. zie Denudate, Denude, v. t.
Denizen , V. t., burgerregt verleenen, vrij maken.
Denun'ciate , V. t., zie Denounce , BE.
.Den'izened , pp. van Denizen , v. t.
Denunela'tion, s., aankondiging, aanklagt, aangift.
Den'1zenship , s., vrij burgerschap.
Den'inarle satin, s., soort van everlast voor damesschoenen. Denunciator, s., aankondiger, aanklager, aangever.
Denunciatory, a., door aankondiging, aanklagt, aangift
Dena)m'inable, a., noembaar, uit te drukken.
gekenmerkt.
Btenom'inate, V. t., noemen, benoemen; uitspreken, uitDzny', V. t., loochenezi, ontkennen, verloochenen, weigedrukken.
Demure',

DEP.

DEC).
ren , ontzeggen ;tegenspreken ;verwerpen -- ne si ,
zich onthoude n .
hcobstru .t', V. t.,openen ,ontruimen , v'j niaien 'III
hinderpalen , enz.).
DOtni(ru-ct'ed , pp. van Dobstrnct , t'. t.
DObtFi t'ing , ppr. vaIl Dt,trut , t. t.

;otcî i.')
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,LJi Iee (t iels om ervante leven

rekeneu op,CuhiOI1 op, vertrouwen stellen in.
Dcpind'*b1 1 , a., vertioiv1iaar ,, verlaatijaar , 'P.
'ei:e
, ('efl(I '''y ,v, 't afhangen , afliavklijk1acpeiI
Ied aanhai.r , tOCi)ChOOrCil , vertrouwen ; oiiüerliooi'iglieid

(van een i'k
a., rcrhaneiid , afhangend, aflianklijk ,
pcd 'cn
fleob'(rHent , a., openevd , drijvend , r.
deesehiht.
Deob'trnen( , S., th•ijvcid , opeiieiid eueeividieI.
ep.nd 'ct , .'., oitdei'daii , volgeling, aanhanger.
'oda(I , S.,godsgave; vervallen go( , r.
i?cj,ed 'miGly , ride.,zieDependent.
Deon'cratc 1' , V. t., onthuleii.
Deeni'er . 8.,zie Dependet,
Dcontol'ogy , S., leer dci'redelijkeveipligfirig
It)e,,d 'hg , ppr. veeP'])ed , e'. i.
DeOp'pilate :1: , V. t., ZIC Dob.:1ruet , r. t.
HCO)ph'tOfl
, z,, 't OCiCC'J , we'i.e'aei vuier ver- men' t! , II., veri' e (3 ,verwoest.
ite,r'td'flon, C., veHies , vei'tlerf. verwoesting, vernieling.
stopping.
Deop'pHatve , a., zie Deuhtrue;zt.
)c,eï'tCy ede.,()}) Vel'eerfeli,iieewijs.
COt';,c5'm8te , t'. t.,dooi' verdamping of thstillering van
DortI1na'tIon 1' , s., zie Disorder.
i 't overtoiNg water zuiveren.
t)eo'uIn1e 1' , t. t.,kussen.
Hoplignoted , pp., a.,Zie J)eptleginute, v. t.
Heosuht'tIozi ir, S., 't kussen.
oeimmegmalmen, .'., z'uvelielg door verdamping.
Deo'vdate , t. t., deoxvderen.
e., geziuverde toestand.
Dto)dated, pp. van Deoxydnte, V. t.
1' f ,vai o n tvlam b are stof zuiveren.
t.
t.
Deox'datIng, ppr. van I)eexpdatz,
pp. rail 1 en/I z t C tet t
ia' t on C azoa.t iiie .
inçz ]J)1 \ II Dc t
liede t t
og t
DoiyH a t o
S deo dn+ie
/.,zieIe;ui;/ , r. t.
Deoi'ydlze , V. t., deox deren.
i,,',i , .
OC.;'i.tet j)J). V1iI J)epit, r. t.
DOOX')'dZCd , pp. vast .t)nxCti'e , t. t.
<. 'ttnn , C. S('lCt5 ,schildering.
!)cos: 'ydzIng, ppr. van Deex!/dlee , P. t.
C'cn « 'tinri, . r. t., /10/)',iet , e. i.
Deoi'geaate , V. t.. van znnistof O.t(ocn
roep Ame, n t oD th aren saaiha r ontdoen
ES ote I pl). ''iiifet
1 z
1 ree, 'iirz , ») vanT.e,s,l'te , t. t.
Iscox'ygitatlng , pr. a cii 1 ) Co.eytJeiiatC , e. .
t t
r. t
T
H4'og a t U
bewerk-, iig, syaa rbij dc zuurstof 'ao ..it air
'ti,,,
,'., 't oiitlitieen.
weggenomen.
Depftit', V. t., aferhilderen ; heechrijveu ,voorstellen ; -, oD('nfl atra l,a., knal iiiniceiid.
tCcpi'aury T , .5., ituiddcl tot wegnentiilg van 't haar.
inkleuren schilderen , sp.
flepalnt'ed , pp. van Depnint , V. t.
15t
' ci., zoiitit'i' litter , liaarloos • kaal.
i itclnta 'tnn , .5., vcrplaiuing ,verzetting (tvinlisuw).
mapant'cr , 8.,zie Pai.tter.
ssi'c;p'flo, , P., iedgtng , rlîiniiilg ,
15epaInt'ng , ppr. van Dipaint, r. t.
[epnrt , V. i., V. t.,scheiden; overIij.en ; Si erven ;vertrek- Eve pi ï ca 'iou , t., (?t t ontving , ontvleehting.
ciii I belie tieaa said bckln
bII
0 at !
afstand LO
T
ken, heengaan,afreizcitnuke
in ii lijl ellendi g .
I 1 be luit cru
t' 31 1/20 i
afwij ken an
fm i e
l iic,,i,,r'abiees , .'.,betreurenswaardige toestand; jamderen; —+, verlaten; scieiden . sst.
ni'dcletd ,ellende.
Depart 1' , S., 't vertrekken, dood , Sil.; -, verdeeling , schei'
es.'nurabij , ede., zie Dploeetle , a.
dingi —, vertrek, afreis.
tt;,nrs tio , z., 't betreuren treurige toon (muziek).
Djuirt'rd , pp , a. van flpctt , t. t., r. t .
Hc,iore', t. t., heteecue;;, bejammeren, heweeneu, iCeiart'cr t, .c., nietaaleelieider.
selireijen.
iaptrt'iii , Pp r. 0. van Depart, t. i., t. J.
1Sephsr'cd , pp. van Deploz'e , t. t.
Depnrt'iug, a., vertrekt scheiding, ei;.
HeoraIy
t ode., beklagens w aardig, jammerlijk.
ksing.
vak,
,
afdeeling
,
Depart'azicut , a., departement,
. Dcp5ore'nient 't , 8., heweening , hetreuring.
ltipartnient'I , (I.,departementaal.
Departure, s. vertrek, afreis, aforheididood, overlij- D,Sor'sr. S., heweener, i etre'irder.
des;verlating; - ,oostelijke ofwestelijke afwijking , Z.; Dcpot'itg, Pile. VitO Deplore. a. t.
K)cpor'ini, 8., 'ti)eweel)en , 'tlietveuren.
afwijking, -, r.
j Ds-por'iiiiiy , ede.,op helre'ireiide wijs.
mepa'ccnt, ei.,voederd , afweiiiend.
tl,-i,iy , 1'. t., V. t.,ontwikkelen(van str ij dkrachten) opeKIpast'ure , V. t., opteii , verteren, afzveidcn.
zn i . ziztl'reden.
Pliepas 't-u&e , V. i., grazen.
t.
t.,
t.
i.
Depas'tured , pp. van Dpa.stvre ,
Hct:.mo:e 'c1 , jig. van D eploy,t. t., t. i.
Dea'turiig , ])p?'. ciii; Depa.t'tnre , t. t., t'. i.
a)ctikii''ing ppr.iSil Dz'jzieti , V. t., V. 1.
ilc';iluzna'lïon , .5., 'tplukieen; 'tuitvallen van dehoren
DQptu'perate, V. t., anti maken, vernemen.
. der wesikliaanwen.
Hepzu'perated , pp. van De1iinpertite , t. t.. t. i.
iS-jilume', e. I., van vederon ontlilooten , plukken.
bepau'perMlng , ppr. 'an Depaupen'le, t'. t., t i
S5cplum'ed , j.p. van .Deiiu;ne , v. t.
Depc.'th1e 1' ' a.,toni, dik.
flcphirnIn , ppr. vu;; ideplitcie t. 1.
Dtqm-uIa'tion , S., berooving van de republiek.
Depeinet', t. t.,zie T ei n t.
t5rzoariztion, 3., depolarisatie.
Hepo'arize, t. t., depolarizeren.
oze;
fr
DCp4?fl(I . V. i., t afbaiizen, hangen; hijV- from t.'
a
ii
- oude
pandeiei s ciiie cn
c
oil,,cn'les -aan ree; I s oieii l)inr hangt Ia;j ei t
eedeverlzlaren , ee/zo.
(zeer J--) ; -, afhankelijk Zi)ii , afhangen ; hangende zijn ziel;
,.i.,ecdt'legg'sii , pond gevc'iiii.
Fe' /zii: !
'eerlatea op • rekenen op , steunen op, liew'ii)

Depo 'nent, s., getuige, r.
Depop 'iilate, V. t., V. i., ontvolken; ontvolkt worden.
Depop'unlated , pp. van Depopulate , v. t., v. i.
Depopulating, ppr. van Depopulate, v. t., v. i.

Depop-uia'tion, s., ontvolking; verdrijving, verwoesting
(van een volk).
Depop'lator , s., ontvolker , verwoester , verdrij ver (van

een volk).
Deport , V. t., transporteren , wegvoeren ; - one's self ,

zich gedragen.
Deport' t` , s., gedrag, houding, M.
Deportation , s., verbanning , ballingschap.
Deported,
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pp. van Deport, v. t.

Deporting , ppr. van Deport, v. i.
Deportment, s., gedrag, houding, handelwijs.
Depo*'able, a., afzethaar.
Depo-á'a1, a., afzetting.

Depose', V. t., V. i., neerleggen ; verklaren , getuigen ; -, t,
onder Bede verklaren , sn.; -, wegnemen, stroopen , sH.,
n. g.; -, ter zijde leggen; -, beedigd onderzoeken, sii.; -,
onttroonen, afzetten; -, schriftelijke verklaring afleggen, r.
Depo*o-ed'. pp. van Depose, v. t., V. i.
Depo^'er, , s., ontzetter , onttrooner.

Depo-$-'ing, ppr. van Depose, v. t., v. i.
Depo*'ing, s., onttrooning.
Depo-s-'it, v. t., neérleggen; leggen, werpen (van eiieren

door vogels) ; opleggen , in bewaring brengen ; in bewaring
geven , toevertrouwen ; -1 , ter zijde leggen ; -, geld. be-

leggen.

Depo -a- 'it, s., toevertrouwd goed, pand; bewaarplaats; in
-, in bewaring.
Depo*'itary, s., bewaarder , voogd.
Deposited , pp. van Deposit, v. t.

Depo*'iting, ppr. van Deposit, v. t.
Depo*í'tion , s., neêrlegging; 't bewaarde ; 't getuigenis afleggen ; getuigenis , beëedigde verklaring ; -, ontzetting ,
ont,trooning.
Depo*'itor, s., pandgever.
Depo - ► story, s., bewaarplaats.
Depo*'itum , s., zie Deposit, n. g.
Depot', s.. bewaarplaats; depot ; -, wachtkamer (in een

spoorwegstation).

Depravation , s., verderf; verdorvenheid; ontaarding; -,

zie Defamation , s., sii., n. g.; -, 't slecht maken.
Deprave', V. t., slecht maken, bederven, snood maken ; -,
ontëeren , sii., n. g.
Depraved, pp. van Deprave, v. 1.
Depravedness , s., verdorvenheid, snoodheid.
Deprave'ment , s., verdorvenheid.
Deprav er, s., verderver, verleider, bederver, verlager.

Depraving , ppr. van Deprave , v. t.
bederving , verleiding.
Deprav'ingly , s., onteerenderwijs, enz.
Depravity , s., verdorvenheid, ontaarding, verbastering.
Dep're cable t , a., afineetbaar.
Dep'reeate, V. t., afsmeken, afbidden; - (, berouw heb
leed gevoelen ; -, om genade hidden van.
-ben,
Deprecated, pp. van Deprecate, v. t.
Deprecating, ppr. van Deprecate, v. t.
Depreea'tion , S., smocking , afsmeeking, afbidding.
Dep'reeeatingly , ode., smeekenderwijs.

Deprav'ing t , s.,

Dep're Bator , s., smeeker.
Dep're^atory, dep'recative, a., smeekend, biddend .
Depreciate, V. t., v. i., minachten, gering schatten; in

waarde verminderen, minder waard worden.
Depreciated , pp. van Depreciate , v. t., V. i.

Depreciating , ppr. van Depreciate, v. t., v. i.
Depreciation , s., minachting, geringschatting; daling,

vermindering in waarde.
Depreciative, a., minachtend, geringschattend.
Depredate, V. t., V. i., plunderen, rooven, berooven; -,
azen , verslinden ; buit maken , verwoesting aanrigten.
Dep'redated, )p. van Depredate, v. t., v. i.
Dep'redating, ppr. van Depredate, v. t., v. i.
Depreda'tion , s., plundering , berooving , verwoesting;
verkwisting , vertering.
Depredator, s., roover, verwoester, plunderaar.
Dep'redatory , a., roovend , verwoestend , plunderend.
Deprehend ', V. t., vangen , vatten , in hechtenis nemen;

ontdekken.
Deprehend t , V. i., zich openbaren.
Deprehend'ed , pp. vaan Deprehend , v. t.

Deprehend'ing , ppr. van Deprelien + , v. t.

Deprehen 'sible, a., vatbaar; vgrstaanbaar , begrijplijk.
Deprehen'sibleness , s., vatbaarheid; verstaanbaarheid,

begrijplijkheid.
Deprehen'slon , s., vatting, gevangenneming; ontdek.
king.
Depress', V. t., neêrbrengen, neerdrukken ; laten vallen;
toedrukken (van oogleden); -, drukken; bijv. - trade, han
drukken ; -, vernederen ; bijv.: - the proud, de trot--del
schen vernederen ; -, verarmen ; - the price of goods, den
prijs van goederen in waarde verminderen, drukken; - the
pole, digterbij of naar de middellijn zeilen, z.
Depressed', pp. van Depress, v. t.
Depressing, ppr., a. van Depress, v. t.
Depressingly, ado., drukkender wijs.
Depres sion , s., nederdrukking, verlaging; vernedering;

druk ; neêrslagtigheid , ontmoediging.
Depressive, a., neêrdrukkend, onderdrukkend.
Depressor, s., onderdrukker, neêrdrukker; neêrdrukkende
spier , ontl.
Dep'rianent, s., zie Depressiosi, s.
Deprivable, a., beroofbaar.
Depriva tion, s., berooving, ontneming; verlies; gebrek;

-, ontzetting, r.
Deprive', v. t,., berooven, ontnemen, afzetten, ontzetten

(uit betrekking) ; -1. , bevrijden , verlossen van.
Deprived', pp. van Deprive , v. t.
Deprive'ment, s., zie Deprivation.
Depriv'er , s., beroover , uitzetter.
Depri ving , ppr. van Deprive, v. t.

Depth, s., diepte, breedte, afgrond, grond; zee, oceaan,
hoogte, z.; duisterlieid, donkerheid; ondoorgrondlijkheid;
doorzigt; - in the hold, holte in 't ruim, z.; - of a sail,
diepte van een zeil, z.; - of the hold, holte in 't ruine, z.;
- of the keel, dikte, van de kid, z.; briny - § , pekelveld;
-§, hartje, bijv. in the - of the winter, in 't hartje van
den winter.
Depth'en + , v. t., zie Deepen.
Depth'less , a., zonder diepte. coL.
Depu'celate `, V. t., ontmaagden.
Depuise' 1 , V. t., verdrijven, wegjagen.
Depulsed', pp. van Depulse, v. t.

Depul'sion, s., verdrijving , terugstooting.
Depul'sory , a., verdrijvend, terugstootend.
Dep' rate, V. t., reinigen, zuiveren, louteren.
Depurate, a., gereinigd, gezuiverd, gelouterd.
Dep'irated , pp., a. van Depurate, v. t.
Dep'iorating , ppr. van Depurate , r. t.
Deputra'tion , s., reiniging , zuivering , loutering.

Dep' -oratory , a., reinigend , zuiverend, louterend.
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Dopure' , V. t., zie Déplcrate , V. t.

Dep -uri'tion , s., zie Dey)tey , atio ,.
Depute', v.t., afvaardigen, gelasten; plaatsvervanger zenden.
Deputed, pp., a. van Dcl^rrte, V. t.
Deput'ing, ppr. van Depute, v. t.
Dep' -utize j , V. t., zie T^ctiute , V. t. (/meril a).
Deputy , s., afgevaardigde , gelastig(le, geaep,.^teerde, gevolmagtigdde, gezant; plaatsvervanger, stedeliou_,'e^.
Deputy-eolleet'or, s., rlaatsvervangelide oltv a^ ier.
Deputy-governor, s., luitelant-goii eri eBr, p1 atss'ervangende gouverneur, plaatsvervangende, ste^ïcitou
, lui tenant-stedehouder.
Deis'-uty-nnan'ager , s., onderdirekteur.
Deputy-anar'shal , s., plaatsvers at;;eltde moss/in!.
Dep'*uty -post'inaster , s., or.derdirektet<r i-aii 't postwezen.
Dequan'titate i- , V. t., verriuiidderen.
Derac'inate
, v. t•, ontworstelen , uitroeijen, Sli.
Dcrac'inated , pl). van De) ctci.tOlc , i. t.
Derac'inoting , PPpr. eau Deraciiiate , v. t.
Deraclna'tion , s., 't ontworstelen, 't uitroeijen.
Deraign't, dernin' 1 , V. t., bewijzen, regtvaaidigeii; .ucli
zuiveren.
Deralgn'unent, derain'unent, s., bewijs, regtvaatrdigii„g.
Derange', V. t., verplaatsen , verwarren , in wanorde lbrengen.
Deranged', pp. van Derange, V. t.
Derange'niennt , s., wanorde , verwarring, onordenlijkheid.
Deranging, 7PPr. vans Dcra,age, v. t.
Deray' } , s., leven , gewoel , wanorde , opsehuddiiig.
Deray', s., sclio., vrolijkheid, lustigheid; wanorde.
Derby) , s., geld; eorrie dolen with tine derbies) , Icons op
niet de moppen, niet 't geld.
Dore { , a., zie Hurtful.
Dere t , v. t., zie Hurt.
Derelict , a., verlaten, opgegeven.
Der'eli et , s., goed, land, enz., dat de eigenaar opgeeft, r.;
strook land , dat door de zee is verlaten en voor bebouwing

geschikt gemaakt.
Dereli e'tion , s., afstand , verlating.
Deride', V. t., beschimpen , bespotten , uitlagchen, uitjouwen.
Derided , pp. van Deride , v. t.
Derider, s., beschilnper,, bespotter, spotvogel.
Derid'im g, psr. van Deride, v. t.
Derid'Iiigly, ode., spottenderwijs.
Der'ing, ppr. van Dure, v. t., n. g.
Deri*.'ton, S., bescliiniping, bespotting; spot, hout..
Derl'sive , a., spottend, Honend.
Derisively, adv., zie Dzrisiee, a.
Derisiveness , s., bespot lijkheid.
Derisory, a., spottend , honend.
Deriv'abie, a., afleidbaar, af te leiden.
Deriv'ably, adv., atleidenderwijs.
Der'ivate, S., afgeleid woord.
Der'ivate , V. t., afleiden.
Der'ivated, ])J). van Derivate, v. t.
Der'ivating , 2)pr. van Derivate , v. t.
Derivation, s., afleiding, afstamming, afkomst, herkomst.
Derivative, a., afgeleid.
Derivative, s., afgclei ' woord.
Derivatively , aclv., afleidenderwijs, door a fl eiding.
Deriv'ativeness, S., atleidbaarlieid.
Derive', v. t., V. i.. afleiden ; - r- , afkomen , afstanmimien ; (zeer ), meêdeelen, overleveren, verbreiden; -1, afwenden.
Derived', pp, van Derive , v. t., v. i.
Derl v'er , s., afleider.
Deriving, ppr. van Derive, v. t., v. i.
Derw , S., vel.

Deran'al , a., tot 't vel helioorende , velaehtig.
Derinat'i e , derni'atine • a., zie Dermal , a.
Derin'atold , a., velachtig, vellig , g.
Dei -u atol'ogist , s., velhescllrijver.
Dermatology , s., t elteschrijvving.
llerni'oid, a., velarhtg, veilig, ti.
Der, i , a., eenzaam: treurig; wreed.
Dori, , zie Darn , a., s('/to.

iSe'1i `Í II I 1 • e.., droevig , treurig.

Hef 'nier , a , sluitend , laatst.
hit-r n I' -(, aiiv., zie /)eïia , a.
Dc^-'o ;ate , V. t., V. i.. verminderen , verzwakken ; - (zeer )
verntederen; -, ai1iTljkeii, ontaarden; - (zeer ), vernietige i , i•.; -, zich 1 vel'la '.en , n. g.
Der o ;ate + , (I., liesdi idid, sim.
Dei-'oated, jij). van Deroyate, V. t.,

V. i.

Itei•'ogaetely , adv., v erniiliderenderwijs.

Der'o,gating, ppr. tall Derogate, V. t., v. i.
Derog^I'tioui , s., verzwakking , benadeeling ; afwijking,
vel'1)asteriilg ; -, verm:ietigilig , r.
Derogative :1: , a., zie Derogatory , a.
Derogatorily , ads., zie I)c'rogatory , a.

DeQ-og'atoriness, s., afbreuk doende Hoedanigheid.
Derogatory , a., afbreuk doende , benadeelend.
Derrick , s., dirk van den boom , laadboom, z.; - and
S/)SSii, dirk niet spruit, hanepoot en klaplooper, z. - and
,fi'll , looper van den dirk van den boons, z.
Der'a•n i , a., zie Daring, Sr.
Der'ring-do i , s., wapenfeit, si.; -ers 1 , moedige kerels-,
helden , Si'.
Der'vis, der'vise, S., turksche monnik.
Des'-cant , S., gezang , diskant, bovenstem (muziek) ; lange

redevoering; she made a loiiq - upon it t, zij sprak daarevil, lang en breed ; zij weidde daarover lang en breed uit.
V. i., zingen , variatiën zingen; uitweiden, over
iets handelen.
Ices F ant'er , s., zinger ; uitweider.
Des-cant'ing, ppr. van Descant, V. i.
De cant',

Des e aut'iing , s., opnierking , gissing , Bi. R.
Dcacend', V. i., afkolven , afdalen , nederdalen , vallen, zin
afkomen ; landels; - into one's self , tot-ken;afstmi,
zithl zelf inkeeren, bijkomen, m.; -, invallen, aanvallen ,
1'.; - to particulars, in bijzonderheden treden; -, ziele ver -

Meeieren, zich verlagen.
Descendant , S., afstaninieling , nakomeling.
Descended ,

pp.

van

Detest!, v. i.

Descen,l'ent, a., afkomend, vallend, zinkend; afstammend.
Deccendibil'ity, s., erflijklleid.
Descend'ible, (t., afvallaar, zinkbaar; ertsijk.
Dem,cendi'ing , ppr. van Descend, v. i.
Descen'sion, S., afstijginr, neêrdaling, val, verval.
Descen'sional • a., neerdalend.
I)eseen'sive • a., neérdalend.
Deccenso'ri unn , s., fornuis (chemie).
Descent', s., afstijging; val ; geboorte, afstamming, afkonlst; nakomelingschap ; aanval, inval , landing; helling.
Des erib'able , a., beschrijfhaar.
Des Frisse', V. t., beschrijven , voordragen • voorstellen

schetsen, uitdrukken.
Des ,'ribeci', ppr. van Describe , V. t.
Ibex erib'er , s., beschrijver, voorsteller, schetser.
Des erib'ing, ppr. van Describe , v. t.
Deb cried', pp. yams Descry , v. t.
Des error , s., spion, verkenner, ontdekker.
Des erip'tiou , $., beschrijving • verklaring , voorstelling,
(_'iietbinn.
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Deserip'tive, a., beschrijvend.

Deserip'tively, tule., door beschrijving.
Deserip'tiveiness, s., beschrijvende toestand,
Deserive' t, V. t., zie Describe, v. t.
Deserive', V. t., selio., beschrijven.
Des ery', V. t., i verkennen, opnemen ; —, ontdekken , be-

speuren ; —, in 't gezigt krijgen , z.; —, kennisgeven, n. g.
Des cry', s., ontdekking , n. g.

Des ery'tng , ppr. van Descry, v. t.
Des'e -sate T, V. t., afsnijden; wegsnijden, maaijeu .
Des'eerate, V. t., ontheiligen, ontwijden.
Des'ecrate,I, pp. van Desecrate, v. t.
I.les'eerating, ppr. van Desecrate, v. t.
Dese-era'tion, s., ontheiliging, ontwijding.
De* 'eet , a.,verlaten; onbewoond ; woest, wild • onbebouwd , ledig.
De-s-'ert, s., woestijn, wildernis, eenzaamheid.
Defert', v. t., V. i., verlaten, begeven; wegloopen , deserteren.
De-roert ', s., verdienste , loon (ten goede of ten kwade) ;

he has received his —, hij heeft zijn loon gekregen.
De*ert'ed , pp., a. van Desert, v. t.
De*ert'er , s., weglooper, deserteur.
De;-ert'u,ai , a., v erdienstlijk.
De-sert'ing, ppr. van Desert, v. t.
De, er 'tlon • s., verlating , weglooping , ti liigt , desertie;

— j , moedeloosheid.
De*ert 'Iess , a., verdiensteloos , zonder verdienste , nn,.
nefert'lessiy , adv., onverdiend , B. FL.
De..ert'rlce, de*ert'riz, s., wegloopster, M.
Des erve , V. t., v. i., verdienen , waardig zijn (in goeden

en slechten zin).
De*erved', pp. van Deserve, v. t., v. i.
Dei- erved'ly, ado., regtvaardig, naar verdienste, te rest.
De^crv'er, s., verdiener (van belooning of straf).
De*erv'1ng, ppr. van Deserve, V. t., P. i.
De-.erv'Ing, s., zie Merit.
De-serv'ingly, ode.,
Desi-e'-.ant, a., opdroogend.
Desa-e'cant , s., opdroogend middel.

DES.
Des'lgnator , s., iemand, die de menschen bij openbare

vertooningen en plegtigheden hun plaats aanwees (bij de

Romeinen).
I)es'Ignatory, a., tot aanwijzing gebezigd.
Designed', ph. van Design , v. t., v. i.
1)eslgn'ed1y , ode., voorbedachtlijk, niet voorbedachten rade,
willens en wetens.
Designer, s., ontwerper, plannenmaker , schetser, teekenmuees ter.
Design'fulness i , s., overvloed van teekening, enz.
Designing, ppr. van Desigis, V. t., v. i.
Design'ing, a., geslepen, arglistig, bedrieglijk.

Deslgn'ing , s., teekenkunst.
Des gn'Iess , a., zonder oogmerk, argloos , onbesuisd.
Deaigns' lesrwiy , adv., zonder s oorbedachten rade , zonder
oogm erk.
Design'naent , s., ontwerp, schets, teekening ; oogmerk,
plan , doel, su.
Des'Inence, s., einde, besluit, HL.
Des'inent, a., eindigend; uiterst; laatst.
11eslp'lent, a., smakeloos; kleingeestig; schertsend.
Desirable , a., wensehlijk, wenschenswaard; aangenaam.
De-s-ir'albleness , S., wenschlijkheid.
De-s-sr'abIy , adv., wenschenswaardig.
Des-ire', s., verlangen, wensch, begeerte ,

verzoek;

—,

liefde , toegenegenheid ; —, eetlust ; fond—, teeldrift.
Desire', V. t., verlangen, wenschen, begeeren, verzoeken;
— i , vragen , vorderen , Sv.
De-s-Ired', pp. van Desire, V. t.
De s ire'less , a., vrij van verlangen, Do.

De-s-lr'er , s., verzoeker, rekwestrant.
De#ir'Ing, ppr. van Desire, v. t.
De.ir'ous, a.. begeerig, hakend,

verlangend.

De*1r'ously, ode., zie Desirous, a.
De -s-ir'ousuess , s., begeerlijkheid , begeerigheid , begeerte.
Dèstst' V. i., aflaten, nalaten, afzien van, afstand doen van.
Deslst'ance, s., aflating, afstand.
Deslst'Ing, ppr. van Desist, v. i.
Des'Itive , desist'Ive -t, a., eindigend, afdoend.

De61e -sated, pp. van Desiccate, v. t., V. i.
Deste'-.ating, ppr. van Desiccate, v. t., v. i.
Deal-e-ea'tlon, s, opdrooging; opgedroogdheid, BA.
Des! c 'cative , a., droogend , opdroogend.

Dest'tlon , s., einde.
Desk , s„ lessenaar; —, kansel ; — , geestelijke stand.
Desk , V. t., in een lessenaar sluiteis, wegsluiten, xi..
Decked , pp. van Desk , v. t.
Desk'ing , ppr. van I)esk , v. t.
Desolate, a, woest, verwoest, ledig, naar, akelig, een
verlaten ; droevig , troosteloos , mistroostig , be--zam,

Des1 e'-cative , s., opdroogend middel.
Desld'erate • V. t., ontbreken , missen ; verlangen , wen-

Desolate, V. t., ontvolken, verwoesten, vernielen.

Desi *',ate , des'1 e s ate , V. t., V. i., droogen, opdr ooges ,

droogs worden.

schen , begeeren.

Desolated ,

Desid'erative , a., verlangen te kennen gevende.
Desideratum, s., mv. desidera'ta , 't begeerde, 't out-

brekende.
Desldlose' t , a., werkeloos, ledig, traag, lui.

Deslgn', V. t., V. i., ontwerpen, teekenen, schetsen; voornemen, voornemens zijn; bestemmen ; besluiten.
Design', s., ontwerp , teekening , schets ; voornemen , plan ,
doel , oogmerk; bestemming.
Design'anle , a.,

schetsbaar.
Designate,

onderscheidbaar , kenlijk ; teekenbaar;

aanduiden, bepalen, noemen, beschrijven,
Des'lgnate , a., aangeduid , bepaald.
Designated , pp. van Designate , V. t.
Des'Ignating, Ppr. van Designate, V. t.
Designa'tlon , s., aanduiding, aanwijzing , bestemninng ,
bepaling.
Des'iguative, a., aanduidend.
V. t.,

droefd.

pp., a.,

zie

Desolate, v. t.

Des'olately , adv., zie Desolate , a.
Des'olateness, S., bittere droefheid.

Des'olater , s., ver woester.

Desolation , s., ontvolking, verwoesting ; naarheid , akeligheid, bittere droefheid.
Des'olatory, a., bedroevend.
Despair', s., wanhoop, vertwijfeling.
Despair', V. i., wanhopen, vertwijfelen.
Despair'able t , a., hopeloos.
Despair'er, s., hopelooze, wanhopende, vertwijfelaar, DR.
Despair'áu1, s., hopeloos, sv.
Despairing, ppr., a., zie Despair , V. i.
Despatr'ingly , adv., in vertwijfeling, wanhopend.
Despair'dngness . s., Hopeloosheid, wanhopigheid.
Despar'ple t , V. t., verspreiden , mAu.

Despatch , zie Dispatch.
Despe®'tion 9 , s., verachting,.
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D.spera'do , s., wanhoopig niensh , woedei!( mcns^ , !i, raz.ende.
Des t)erate, (t., woedend, hopeloos, wanhopig ;rL,ex^d,
woedend, dol ; roekeloos ; -- di.1ea.'^e , gevaar' k ,ieitt,e.
Des'perate^ly , adv., zie .P12:r1,1e , a.
Ds
'peratenesi , s., hopelooslïeit , wan1iopi livid , rzzc.riiij ,

Des'titing , ppr. ^^ alp ?e., late , v. É.
DestinIt'tiun , s., aanwijziiu , bestemming ; lot.
l)e!,'ticne, V. t., bestenl^lien,^aan«- ijzen, toewijden.
Ices ti tied , pp ra.vi Ilfistine , t . t.
Hes'tianing, 1117. Vii :Lies; ii,e . e.. t.
Dee 'ti eist , s., geloozei aalï 't noodlot.
woede, roekeloosheid.
I i)es'tin y , s., bc,s^+(,^u))ï i,l^,
,
u g , toel^ol^ls t, , lot; - reade r,, waar
Desperation, c., wanit0op, liopeiooslle)d, woede .
zeo,re1 ; tiie three e'd,itillies, (te (;rie schikgodinnen.
1)eq'i
bie, a., verachIelii1
erb^g, lang, 5enieer.
Hest tute, a., zere *nkeh, verlaten, ontbloot, arm, hul Des'picabie.iess, s., \CIachtelijkdleid, gen 'I
nhei(, laag - pCI)os, Van Vrien(ie)i ontbloot.
field, genieeniïeid.J
nes'titlite,' S., vri(`.7i(i(n10o e, troostelooze.
Des'16 i i lily, ade., zie J f pieellc , a.
IAes'i1;late , V. t., verlaiel! , berOOVen.
I)esDi'eieney -r , ., , vel +c ntilïg^
Dei tiiii'tion , s., verlatenlïicl, leegte; armoede, Ijlt.; gebrek.
fteopi 'gym ie , a., e aclï' e lijk ,^ berin „r, 1«;
ei ;ize; Dein i y v. t., v ee)zc1c;; , verwoestezi , lritroeijen; ombren]nespi*'ai t, s., veru^h;t ï!'.
gel,, doorien, ver=laait;-, ti c;l,enlen, verstoren; bijv. - all
Despi-se , V. t., leer ehl(,r , versmadepp ; - t, "crfoe,.°-ï , zei.
peace e irl1111i, alle ;1eIri;st verstoren; -, verslinden, ver »espi-*-e(I', pp., (.i . v,ui .?.7)i,n? , V. t.
terg:; , e`e)1; eel) einde 1>e;l vii ; -, oplossen (clieni).
Hesp1 s -driesi, s., ; er :; tliiltil.eid.
}(esti•afa)le, (1., verdelgl)a<;r, verganklijk.
IDesp1:v-'er , s., verachter , reranviter,
I. ei:rO^, cd', J1.vanR esi.^oi; , v. t.
DestJi ('Ing , ppr. v ali _° 'piel , V. t.
Oestro y ir , s., vernieler , e erwoesi er , dooder.
Dclkpi*'ing, s., veracht'izg.
Cteziioy 'lug , ppr. '.a^; i)^^ lrcy, v. t.
!P'spí .'ingly ,

ík19'

;;;e'• ; e;'aelitintz.

1 Decd r íoy'iii

, s.,

zie I'estr?!ction , ]ir.

Despite', s., boosaï- rdi (,cid , nijd, spijt , e ernisof
i ru et' ; , i. P. v . I r opt.
vie, tot nl?jn ener 1ïs.
? C)e',truet1b11'ity, s., ver uelbaarlleid, verwoestbaarheid.
Desi)tte', v. t., rertoe?nv.i, ereren, kwellen, beleclgcu, HHestiruet'ible, a., vernielhaar, verwoestbaar.
Spijt aandoen.
+ 5?e!,tru et'ib^eness , s., vernielhaarlleid.
Despit'e(1, pp. val; Despi e, v. t,
^^^=srrd^ e't^ a , s., veri;iel;;.g , verwoesting, verderf, onder10ie if
, a., sly i gig , 1 sec tardi; , ergerlijk.
1 g ii , ne;.;-I i ig , nloord , ^,i^i tin ',uitdelging.
DQ pita'd';Riy, ode., zie f;espitemet, ri.
De t:-u 'tioi.ist, s., voorstander van verwoesting.
O5eiptte'fuWess, s., boon.iardbglteid, liaatlijkl^eid.
` Dest.rseet'tae, a., vernielend, verwoestend; (loodelijk, verDespit'eotia i. , a., boosaardlg , t1í.
der?lij ti , 1looltlottig.
00
fesisit'enusiy -1 , ads'., zw oeclentl , Sr.
. Dzstns Pt'i very , adh., op v erderflijke wijs.
Jiesipit'ing, ppr. van _despite, P. t.
I)esti- ..t'ivenes s, s., verdertl jl lïei(l.
TieepoH', V. t., pinl. deren, berooven (ni. 't v. rif ) .
Deetru e toi i , s., zie hestro^ter, s.
Desp()i.ed', pp. vin J.espoil, r. t.
Detwmda'lion, s., 't overmatig z;veeten.
Despoiler, s., pinn<<eraar, rooter.
Des'w^ (d e , s., ont;vei>nillg, afwenning, onbruik.
i)Ctij)O A'iug, ppr. ';n; 7?,tspoil, r. t.
Iesi 'piiu1':,II c,, o. ï .,ontzwavelen (chemie).
)espoii'iirent , s., j;li;nderiei , berooving.
tnevui'pIhuratect, ])h. van J. e.' 111 hvi ate , v. t.
Despoiite'tioai , .s., plundering, lïerooving.
^e I'intdurateti , ppr. van J esvlpIlurate, v. t.
flesipund', v. i., wvanhopen, versagen.
en9!ip11a^ra'tioi
s., 011 tzn,'<tv clingy.
D(-si)th ti'e cy , s., wan>.hoop, vertwijfeling, moedelozslheid , 1 5ies'ifito ^ii ^ , (l L!., vluchtig, lliclïti
, zonder methode.
versaagdheid.
I iz•es'u, eeriness, s., vluclïtigheid, luchtighei;l, losheid.
Despond 'cut , a., wanhopend, vertwijfelend, moedeloos, Irea 'ii fltary, (iesuEtu r in iie , e.,
springend., luchtig, vlug versaag
tig , los , oiustandvastig , veranderlijk , van 't een op 't anDespmnii'entby, ode., zie .Despondent , a.
deze sprin^elïd.
IAetipoit,i'er, s., wanhopige.
Ices nni'' ', , v. t., ontleeren, leeryen.
Dentou,i'ing, ppr. van f)esporld , v. i.
Detae!i', v. t.,a Wreken , scheiden ; losmaken, afsc]ieiDe-%pond'ingiy , (life., op wanhopige wijs.
den , aI'zoiideren ; ;iizellderi, Verwijderen.
Denipon'sate I. , v. t., verloven , ondertroirwe-n.
Detached', pp. Van Lctacle , v. t.

I5cs oiisa'ti,in (, z., vcrloi'iii , ondertrsuwing.

DespOO , s., despoot ; - (, tiran , dwingeland.
IOespot'i e , tiespot'i eni , a., despotiek, eigenneagtig , wil ieiceurig.
Drsipot'icaiiy, adr., zie despotic, Te.'7;oticr.t , n.
I^+erpot',Pniness, s., willekeur; willekeu;ige raagt,echopaalde alleenheerschinr.
HHes'putí-*na , s., despotisme , zie .T,ezf;otice.;iess,
Dea'piitiiste, V. i.,sr?;'inien, afschui;iie;i.
I)eipuina'tion, s., sch;!inning, zuivering (chemie).
Des aam :a'tion, s., afschilfering (van been).
Hess (, i. p. V. Peck , cu., sn.
Mesas r, i. p. v. .Deslr, si , .
flC* -hert, s., nageren.
Destent'per, ciisteIH'tper, a., 't schildererï niet, waterverf.
Des'tinate (zeerr l) , v. t., zie Desti.le.
SOea'tivate, e., aangewezen, l;epaald, bestemt?

fetízencd', ii., gesc11eiden.
Detaching , ppr. 'ah -..?steek , v. t.
I)e.tnc1i'nient , S., (let;;cliernent.
I')ci,séi', V. t.,in stukken snijden ; - §, omstandig verhalet„ , riteeuzetten.
Deiaoit', s., (1 in stukken snijding; -s, bijzonderheden; -,
-, cr ► ;tan(ligverliet I
h- tane'Qt', pp. van .Tictc;ii, z7. t.
»git i!'ea , s., iemand, die iets uiteenzet, uiteenzetten.
Detail 'ing, h^^r. v;; ;i Detail, s'. t.
Ontdek', V. t., gevangen houden, terughouden, tegenhou tee , onthouden, opiï_ouden; onder zich houden.
Detain (ier , s., arrestbrief.
Detained', pp. van Detain, r. t.
I5etzin'er, e., terughouder : oiirezt;;;atig liceit : ge a1 e
sellap.
PrIn ► gi'^ ► 5 . 711. u De!l ; , r• j.
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Detainment, s., 't terughouden ; gevangenschap ; aanhou

Detonate, r. t., v. i., laten ontploffen, ontploffen (chemie)
Detonated, pp. van Detonate, v. t., v. i.
Detonating, ppr. van Detonate, v. t., v. i.
Detonation , s., ontploffing, kraking (chemie).
Detoniza'tion , s., ontploffing.
Det'ontze , v. t., v. i., zie Detonate , V. t., a. i.
Det'onized , pp. van Detonize , v. t., v. i.
Det'onizing , ppr. van Detonize, v. t., V. i.
Detort',4v. t., verdraaijen, verwringen, omkeergin, afwenden.
Detort'ed , pp. van Detort , v. t.
Detort'ing, ppr. van Retort, v. t.
Detor'tion , s., verdraaijing, verwringing, omkeering.
Detour', s., omweg.
Detra-et', v. t.,
trekken uit ; wegnemen , benadeelen ,

-ding,ophu.
t., (1 ontdekken , ontblooten ; ontdekken , bloot
leggen , ten toon stellen.
Detect' t, V. t., beschuldigen, su.
Dete,et'ed, pp., a. van Detect, v. t.
Deteet'er , s., ontdekker , aangever.
Deteit'ing , ppr. van Detect , v. t.
Detection , s., 't ontdekken, ontdekking.
Deten'ebrate t , V. i., duisternis wegmaken.
Detent', s., drukker (van een slaguurwerk).
Deten'tion, s., zie Detainment, s.
Deter', V. t., afschrikken, ontmoedigen.
Deterge', V. t., afwisschen, reinigen, afvegen, zuiveren, g.
Deterged', pp. van Deterge , v. t.
Detergent , a., zuiverend , reinigend.
Deterg'ent , s., zuiveringsmiddel , g.
Deterg'ing, ppr. van Deterge , v. t.
Deteriorate , V. i., V. t., verergeren , ontaarden , slechter
maken.
Dete'riornted , pp. van Deteriorate , v. t.
Deteriorating, ppr. van Deteriorate, v. t.
Deterioration , s., verergering.
Deterior'ity , s., slechte toestand.
Determent , s., afschrikking , ontmoediging.
Determinable , a., bepaalbaar, beslisbaar.
Determinate, a., beperkt, vastgesteld, bepaald, gevestigd, geregeld , beslissend , besluitend.
Determinate } , V. t., beperken.
Determ'inately , ede., zie Determinate, a.
Determ'inateness , s., bepaaldheid , bestemdheid ; oordeel;
einde.
Determ'inative, a., beperkend, bepalend, beslissend.
Determ'inator, s., bemiddelaar, scheidsregter, bepaler,
beslisser.
Determine • V. t., v. i., eindigen , vaststellen , regelen , beperken; — (zeer ) , begrenzen , BA.; —, uitmaken , beslu;ten ; —, verwoesten , su., n. g.
Deterin'ined • pp. van Determine, v. t., v. i.
Determinedly, ada., bepalender, ene. wijs.
Determiner , s., besluiter , beslisser.
Detertn'ining , ppr. van Determine , v. t.
Deterra'tion , s., opgraving , opclelving.
Deterred, pp. van Deter, v. t.
Deter'ring, ppr. van Deter, v. t.
Deterring , a., ontmoedigend , afschrikkend.
Deter'slon , s., zuivering , reiniging.
Deter'si ve , a., zuiverend , reinigend.
Deter'stve, s., zuiverend middel, g.
Detest', v. t., verfoeijen , verafschuwen.
Detestable , a., verfoeilijk, afschuwlijk.
Detestableness, s., verfoeilijkheid , afschuwlijkheid.
Detest'ably, ads., zie Detest, v. t.
Dete ta'tion , s., verfoeijing , verafschuwing.
D-etest'ed, pp., a. van Detest, v. t.
Detester, s., verfoeijer, verafschuwen.
Detest'tng, ppr. van Detest, v. t.
Dethrone', V. t., onttroonen , van den troon stooten.
Dethroned', pp. van Dethrone, v. t.
Dethrone'inent • s., onttrooning.
Dethron'er , s., onttrooner.
Dethroning, ppr. van Dethrone, v. t.
Dethron'ize 1 , V. t., onttroonen.
Det'inue,
iets, dat teruggehouden wordt ; -, bevelschritt tegen iemand, die iets, dat hem is toevertrouwd,
weigert af te geven.
Detect',

V.

JI

lasteren, schenden, smaden, verkleinen.
Detracting, ppr. van Detract, a. t.
Detra et'ingly , adv., lasterenderwijs.
Detra p'tion , s., lastertaal , lastering.
Detra-e'ttous ', a., lasterlijk, kwaadsprekend.
Detra et'ive , a., lasterend , kwaadsprekend.
Detra et'or, s., lasteraar , kwaadspreker.
Detra-et'ory, a., afbreuk doende, benadeelend.
Detra-et'ress , s., lasteraarster , kwaadspreekster.
Deti aa t' 1 , v. t., weigeren.
Detre,eta'tion t, s., weigering.
Det'riinent , s., schade , nadeel , verlies.
Detrirnent'al, a., schadelijk, nadeelig.
Det'ri,nented , a., beschadigd , slechter gemaakt.
Detri'tus, s., afschaafsel (aard/ronde).
Detrucie', V. t., neerwaarts storten, neêrwerpen , afstooten , LE.
Detrud'ed, pp. van Detrncde, v. t.
Detrud'ing, ppr. van Detrude, v. t.
Detrun e'ate , V. t., afsnijden , afkorten , kappen , snoeijen.
Detrun e'ated , pp. van Detrnncate , v. t.
Detrun-eating, , ppr. van Detruncate, v. t.
Detrunea ' tion, s., snoeijing, afkapping, afkorting, af-

sn ijding.
Detru'-s-lon, s., ne@rduwing, neêrwerping.
Deturba'tiou i , s., zie Degradation.
Detur'pate , v. tf., zie Defile.
Deuce, s., twee, kaart niet twee plekken, dobbelsteen met

twee stippen ; —! duivel ! te drommel ! — take him for a
rogue, de duivel hale dien schelm.
Beu'tero-.eanon'i.eal, a.,
apokrief.
Deuterog'amist, s., iemand, die voor de tweede maal in
den echt treedt, Gil.
Deuterog'amy , s., tweede huwelijk (na overlijden van een

van 't echtpaar).
Deuteronomy, s., 't -vijfde boek van Mozes.
Deutero*'copy t, s., tweede bedoeling; beteekenis (bui

letterlijke).

-tend

Devapora'tion , s., verdamping.
Devast' t , v. t., verwoesten, plunderen.
Devastate, v. t., verwoesten, plunderen.
Devastated, pp. van Devastate, v. t.
Devastating, ppr. van Devastate, v. t.
Devastation , s., verwoesting , vernieling.
Devel', v. t., scho., met den elboog stooten; —, v. i., scho.,

naar beneden komen, vallen, storten.
Devel', s., scho., elboogstoot, hevige slag.
Develop , v. t., ontvouwen , ontwikkelen , openen , tooneg.
Developed, pp. van Develop, v. t.
Devel'oper, s., ontvouwer, ontwikkelaar.
Developing , ppr. van Develop, v. 1.
Devel'opement , s., ontvouwing, ontwikkeling,
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iI)EV.
Denii'trte,

V. &,van

schoonheid berooven.
Dcvereiice , dever'eiiey ,, S., zie I)iveseitce.
f)evest', divest', V. t., ontiioeii , onth1ootei , ontkeeEn ;
wegnemen ,opheffen, bevrijden; losmaken;, V. i., ver
vreemd zijn , r.
Iescst'etI, pp. van De2'est, V t., V. 1.
Devct'1ng , ppr. van 1)erest , i'. t., v. L
Deiex' , a,, sieêrhuigerni.
Devex' , s.,zie Devexi(?j , S.
heilin
looijin
H
i Ity S ieeerhui i i
De'vlate , V. i., afwijzen , ifthvalen , loolen.
ahtw din
zo itt
1111 p1 in
itwijki
Deila t on S
Vltiieen schip van de reis, waarvoor liet geassureerd is
(handelstersz).

list 1 usasl seep on twerp;
denies vsnthn
Device', S
aanslag ; - , tooneel , i. IL.
t)evice'ful , a.,vindingrijk , listig , geslepen , si.
Device'fiflIy , ode., zie1*ceiccf"i , a.
Hev' il , 8.,duivel , afgod; - ) , drukkersloopjongeis ; - in cc
tno/s , zwarte komijn ; -, maclime om 1O1flPe11 vii osnile kleefi ; ii zit h knoop
(ler(si kort le mi desi tcie tetic
pt niet
elo a ties tue - dead i 5 dc c c r (le v is vi
iiie - rein/ceo sin 1 , deduivelireelet de passie : he/1151st
icecda go, WilOuti rice - itches i , die den lcuc ei sculls heeft ,
moet heuuswerk gevels.5110 S //cc .. it i)Ct/tCOe/.I / ,Zij 10
s'e;iduivelin ; —'a floncc ) , dohhelsteecaai I 't .5toA.c t ,
speelkaarten ; —'S duicgs , di;ivelsdrelt ; i/Ic - CÜ?/ 1(t/(t2 it
i/I h 0(1 ti cawlleto ti
hig pocket)hij beef
beeft geen
- fi5
l)eleeflltegenieflllln(l z/jn ititvrees ; Se/f
tee-seater , brommen , ;roiiimen.
Dcv 'II , 1'. t.,lompenCs OUde kleede;'en kort snijden ; -,
buitengewoon steelt pepeesi.
ev'Il-.iitchcr , (ie%'i , (1i%c ) , c.geestelijke.
Dev'll- drawer , S., ki.uiochulder ,, kisoeijer.
fleit'Hing, .5.,duiveltje , SIT., ii. g.
Dev'Uisli , a., duiveiscli , oatansch ,snood;- ) , loittengewoon,verl)azelld; 1)/iC. --ci'cot, verhazeiid he/Irog, AD,
Lbev'i1ishy , adv.,1)ei'e(eii , o.
Dev'îlishness • S., Tiuvelaelitigiieid.
Pev 'iii 't ta 1 , c, duiveistoeotaiid , ill,.
Dcv'Hi.e
V. t., ois/les' duivels plaatsen,iii..
!)ei'j5kf • s., tliiiieltjt'.
iirv'i1shSp , 0., duiveloeh karakter.
flev'iItii ) , s., duivelovlt gedrag.
Revin'al , S.,waarzegger
, Sit.
fle'siois , a.,afwijkend, dwalend.
1 ,Pe 'viois1y , ode.,zieJ)evioscs, a.
lk'viousiicss , 0.,afwijking , (i\valmg.
1)erlr'gAnate, V. t., zieieJioiir, V. t.
HevIr'nated, pp. van .f)evir//isste, V. t.
De'w*'able . a., nalaathaar ; oiitwerpbaar.
bievis c', V. t., i.iitvii;deii , verzuinieii ; ontni'erpen , overleggen ; vermoeden ; verniaken (hij uitersteu wil).
Devi*e , S.,testament , uiterste wil ,erfmaking legaat ;
- f , uitviiidiiig, oIitwerpuig , lion.
Devised', 7)/i. van .L!erise, V. t.
D evisee', S., erfgenaarui, legataris.
I)evis'er ,, S., verziiiiiei , ontwerper , uitvinder.
5?evl-s'i 12 g , ppr. van J)aeic'e , i'. t.
l)crI'or , S., erfiater , erfmaker, testamentmaker
flcv'Stable l' , a., verimjdla'.iar.
leviea'sion '' , S., ontsitappisag.
DevitrifiQa'tion , 8., ilofiiiakiiig (ran glas).
flcvova'tion t, S., wegroeplIig, afi'oepirig.
Devoid', a.,ontbloot ; ledig ; veritokeIi ; open ,talItiiit
5.Lwsor', 3., pligt, schuld ; verpligtiiig, dienst.

235

iierroi1iiig; toevalluig vaii erfenis)
i.,sieêrrolleii ; kronkeleini loopen ; over
Deoiwc
Ievereii;toevallen, ievolvciei , 1.; vanden een op den
audere vallen.
Devohe (1 ', p. van Devolve, V. t.

flevouion

S.,
, V. t., V.

vale J)eeotee, V. t.
)pvoh'1ng, pï
Devo5vemcnt .9., verrollieig ; toevalling (van erfenis).

DvoratloU 8., veisliiidillg.
Devn 'tary t , S.,vereerder • aaIil)idder.
even
£LoIi(Ieien wijden
1)
t toenli cii
Devote', a., Zie .Tha.)ted , al.
ronac
cheinheilige
Devote', 8. >ii \ cci ci pi 1 isilnjter
fijne.
Devoted , pp. van Devote, t. t.
S toe ewijdlieid toewijding aijdin"
D
t tin
D e vote e ', S.,zie I)e?'ote , c
Desote'nent , S., 010 DerOtCdfleSS ,
Dcsot'er, S., toewijelen , vereerder.
1)cvot'liig, ppr. va ui Devote, e. t.
»vantioti S., godvrucht , vrooniheid , aandacht; wijding
odsthenoti heid odsdienstige
loegesie nul e
to snijdin
i i i s ilasi en sit beschikkin
ei cd
Cel c I lj/lfl
Dcie) tionid • a., vroom , godsthe;istig.
DcvO'tiOI)ilIiSt , (1CVO'tOfli5t , S., ZSC i)evote', s.
Heo'tionaHy , adv., zie JItvotjOcial.
Hcio'to , c, zieDevote, c, or.
Hevotor * • s.,zieTIen's/te.
H
7 t
)
01)1/en S vroimdenverterennsitzuigen
V(rlIletlgeII ; - ( , \ liegen ,tekorten , SFi.; -, verslaan.
Devoured', pp.,0. V011 I)tIO7(l' , V. 1'.
Dcvour'er , 8., verolin/lel' , vei'nivle n
Dcvour'îng • 1)/C. VItO J)cvonc, v. t.
I DevoiRriugly , ante., veroliiitender wijs.
i Devout', a., gothiuehtig , godsthenstig, vroom, dweepend.
Devout, t • .1.,zie1)ee'otc , t.
flevott'5ess • a., oego/istheitotig ongodvruchti g .
iSvsort'aess1 ,Wil'., zie J.crostless , (t .
He imitSessness , S., ongodsdienstigheid . ongodvruchtig'
htid.
D':nint'I' • cite.,zieDevout, a.
i iP'vov' fi, V. t.,opgeven, B. J.; -,zie Disavow, FL.
ISew , C., (hardY.
ï Dew , r'. t., betlauwen ; hevochtigen , ML.; -,zacht rege
nell , (p.).
Dew'-bent , a., door den dauw gebogen , Til.
D e w'-berry , I., hraambeo.
1 Dew'-bcspan'gled , (t ., niet danwdrioppels besprenkeld.
Dew' -besprcnt' i , a., met dausv beoprenkeld , M.
Dew'.besprink'lcd , a., niet damv hesprenkeld.
Dew'-drenched, 0., door dauw gedresikt.
Dew'-drop, .d., dauwtiruppel.
Dew'-dropping , o., alo niet damn' bevochtigend.
I Dew'-iinpearJed, o., iiiet cTau'ivdruppelo , als parelen , hr.
i/C/Ct , aID.
I DeV '- IOp , S., kosoem , halskwah (van een os) ; -, hang0
lip , Sn.; —I', ruwesvolleii slopkousen, (p.).
Dzw' -lapt, a., niet een kosoem, met een halskwab; met
IIlu)glippen ,sol.
Dew'-point , .'., dauwtijd.
l Hew'—snail, S., siak.
Dw'worni S., iIauwwurm.
Devved , P/i. van 1/sv , V. t.
Dewiness , .5., dausvachtiglieid.
Hcw'Jess , a., zonder dauw.
ReW'y ,, 0., dauwaclitig, niet dauw , vochtig.
1 ikx'ter , ci., regtoch , regter (seapenkuiide).
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Dexter'áty , S.,

DEX.
f1 vlugheid , leeni ;beid ; - , 1)ekwaainkeïi1

behendigheid, vaardigheid , knapheid.
Dextral , a., zie Dexter, a.
Dextral'lty , s., regtschheid (wapenAunde).
Dex'trïne , s., gomachtige stof (chemie).
Dextor'sal , a., van den regterkant naar den linkerkant

gaande.
Dextrous, dexterous, a, behendig, vaardig, handig,

bekwaam, knap , vlug.
Dex'trously, ilex'teronsly, adv., zie Dextrous, a.
Dextrousness, dexterousness,
zie Dexterity.
Decays , s., ear., sclto., snippers katoen, laken.
Dey , s., Dei.
Hey'-wife i , s., melkvrouw.
Diabate'rial , a., grensoverschrijdend.
Diabete*, s., sterke pisvloed.
Diab'lery, s., zie Deviltry, s.
Diabol'i e , diabol'ieal , a., duivelsch.
Diabol'i Bally , adv., op duivelsche wijs , zeer snood.
Diabol'i ealness , s., duivelsche aard, duivelachtigI eid.
Diabol'ify, V. t., duivelsche Hoedanigheden toeschrijven.
Diab'oli-sin, s., duivelsche handelingen ; -, bezetenheid.
Diaeous'ti-c , a., tot kromme lijnen , door straalbreking

s.,

veroorzaakt, behoorende.
Dia-eo'diuin , s., stroop van slaapbollen.
Dia-e'onal , a., tot een diaken behoorende.
Dise'onate, a., diakenscliap.
Dia eo us'ti e , a., tot de leer der terugkaatsende klanken

behoorende.
Dia eous'ti es , s., geluidkiinde.
Dia erit'i cal , tun erit'i e , a., zie Distinctive,
HI 'adem , s., diadeern ; kroon ; - , opperste raagt.
DI'adeined, a., met een diadeem versierd; gekroond, ver-

sierd, v.
Di'adronk, s., trilling, tijd, waarin de slinger van een

uurwerk zich beweegt.
Diaer'esis , dier'es,s , s., verdeeling van een tweeklank.
Diagnosis, s., kenteeken bij ziekte, g.
Diagnostic , a., onderscheidend , kenmerkend.
Disgnos'tie, s., kenteeken van een ziekte.
Diagonal , a., dwars doorloopen'a , dwars door ; - braces,
- riders, - timbers, schoren, z.; - decks , schuine dekken,
z.; - lines, senten in de spantteekening, senten In 't raam,
z.; -- rihhans, senten, om 't schip geschoren, bij den aan
-bouw,
z.; - trusses , steuners.
Diagonal, s., hoeklijn.
Diag'oually, adv., zie Diagonal, a.
Diag'onopis, a., niet vier ]toeken (botanie).
Diagram, s., ontwerp, schets, figuur (;raeet,Icunst).
Diagraph'i e , diagrapli'i Bal , a., beschrijvend.
Diagryd'iates • s.. mij., sterke purgeermiddelen.
Dial, s., wijzer; sun-, zonnewijzer.
Dial-],late, s., wijzerplaat.
Dial-wheel , s., zonnewijzerrad.
DI'aleet, s., tongval , landtaal, dialekt.
Dialeet'i e, dialeet'i Bal , a., redekundig, logiesch.
Dialeet'ically, adv., zie Dialectic, a.
Dialeeti'cian , s., redekundige, redenerend mensch.
Diaient'i es , s., redekunde.
Diale-et'or , s., ervarene in de redekunst.
Dialing, s., zonnewij zerkunde.
D1'alist, s., zonnewijzerkundige.
Dialogist, s., sprekende persoon, zamenspraakschrijver.
Dialogist'Le , dialogist'i cal , a., zamenspraakvormig.
Dial'ogize , v. i,, een zamenspraak houden.
irJi'alogu e , s., zamenspraak.

Di'aiigue , s.,

scan., achtste deel van een vel schrijfpa-

pier,
1 , V. i., zamenspraak houden, te zahm spreken.
Dialogue-writer, s., zamenspraakschrijver.
Diai'yvis, s., zie Dieresis, Dieresis.
Diainan'tine -i , I. p. v. .flda;nantine.
Diameter, s., middellijn (meetkunst).
1➢ iaeii'etra1. a., zie Diametrical, a.
Hint» 'etrally, adv., zie Diametrically, adv.
Diainet'neat , a., middellijnig.
I➢ ialnet'ri Bally , adv., zie Diametrical, a.
Diamond, s., diamant, ruiten (kaartspel); it must be that acts a - t- , men moet list tegen list gebruiken.
Di'arnond--cut'ter , s., diamantsnijder.
Di'asnond-dust, S., diamantpoeder.
Iii 'aenond-hilted, a., niet diamanten heft.
Di'aaitstsd-aline , s., diamant mijn.
Di':ienond , a.. diamanten , diamantachtig.
Di'.tenond-pow der, s., zie Diamond-dust.
Di'anionded , dl'anlond-shaped, a., diamantvormig.
Dian'dria , s., plantensoort niet twee levensdraden (botassie).
Dian'driau , c13an'drous , a., met twee levensdraden.
DI'.lpa~ i-, s., poeder, welriekende stof.
Hiapn'-s-ou , di'al,ase , s., oktaaf (muziek) ; instrument.
waarmeê de orgelpijpen en gaten van de fluitjes worden
afgepast.
Di lager , s., pellegoed, servetgoed.
Di
, V. t., V. i., afwisselen (met bloemen); bloemen,
sc.; bloemen naaken (op linnen, ene.).
Di'aphaned :j::, a., zie Transparent.
Diaphane'ity , s., doorschijnendheid.
Diaphan'ie, a., doorschijnend.
iriaph'anons, a., doorschijnend, helder.
Daapilon'i es , s., leer der terugkaatsende geluiden.
Diapbore'sis, s., uitwaseming, 't zweeten.
Diaphoretic , a., zweetrrersvekkend, zweetend.
Di'aphra gm , s., middelrif, middelschot in den neus on ll.,;
platte ring in een verrekijker.
Diaphi aginat'i e , a., tot 't middelrif behoorende , o,itl.
Diapore'sis , s., twijfel , aarzeling.
Dia'rlaii, a., dagelijksch.
Diarist, s., dagboekhouder.
Diarrhea, s., buikloop, loop.
Diarrhet'i e , a., buikloopverwekkend, afdrijvend.
Diary , s., dagboek, dagregister, journaal; - fever, koorts
van een dag.
Diastal tie, a., uitgezet; edel, stout.
Jij astern , s., eenvoudige pauze (,nuziek).
1➢ ias'tole, s., uitzetting van 't hart, g.; 't verlengen van
een lettergreep (spraakkunst).
DI'astv1e, s., wijdzuilig gebouw (honcwkzande).
Diates'saroi', s., harmonische pauze, kwart toon (muziek);
harmonie der vier evangeliën.
Diatller'mal , a., zie Diatherananous.
Diather'Inanous , a., met vrije doordringbaarheid voor
warmte.
F➢ iaton'i e , a., naar de tafel der zangnoten.
Diaton'i-cally, adv., zie Diatonic, a.
Diatribe, s., hekelschrift, bijtende beoordeeling.
i)iat'ribist, s., hekelaar, scherpe beoordeelaar.
fib i- , V. i., zie Dip.
Dib, s., scho., valei, (p.).
Dib'stone , s., steentje, dat kinderen tegen een grooterg
steen werpen , LE.
Dibble • s., spade • schop; plaatijzer, pootstok , houweel.

1)1K
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Diddes), S vrouweiiihorst.
fltbble, t. t.. met een pootstok, plantijzer piiteii.i
Dib'ble, V. 1., dobberen, den dobber op en ner laten gaan. Dld'tIlt), V. t., V. i., bedriegen; wankelen, waggelen.
Dib'bie - dab'blc , 8., SCkO.,puin gruis , afval.
i Did'dlt ) S., jeiever.
Dib'bler ,, S., pooter.
' S., lievert (eau knderee).
.ChO., 1. P. V.(lid noE , deed iiiet.
Bibs , s. geld.
. Didna, dhl'nae
ni ,a'eirnis • a.,babbelend , sriappend .
-C tion ..,SCII PWI.Wr .
gioeljende (hotanie).
Di tac'i(y , &, praatzucht , snapaclitigheid.
mOUS , a., aaii
»I( ,.., selio., speclg otd.
Dice, s., nu'., van die,dobbeloteeiien teerlinoeii ; 000it
zinken;
lijden , omkornen ;- § , weg
i: . r. i. tervei , o
.
van dobbelopel.
Dice , v. i., niet dohbelotecncii spelen , Jobbelei , Sn,
In
gaf gaali ; liijv. ivi s ec r et s/intl - with me rnijii ge(aray wegsterven
DI
htiïi L 1 met inij1 t grl ftn
ox S dol)l)elbekc
Vtt(lWijfltIl (vangeluid , wisid , csiz.) ; -, vegkwiiseii (osis
Dic& - Anaktr , S., doltelstceiirnaker , n.
D
teii Ii tde) —onst cl inoideis bijs — to t/te uorld
pp. ,
met blok e ewe%eIJ
worden.
Dicht • ttight , V. t., scho. , wrijven , wasschen gereed inaVOOl dewereld. OÏIVtS(l1ll1
kend , bereiden , graan zIivereui.
ioIlwlstceu; - lot, kans, Sy.; — of waoe,
07V , cUct
,
.
Dicht'tiiig. , 8., ozo., SC/U).,stof; sloelgana.
kr;jgogeluk.
Dlceph'silous , a., met twee hoofden.
°' (SItS . niusitstenipel ; a crime of a deeper .
.
Hc er • S., dobbeloar.
i ern siog zwaardere miodaad ;kleur , verf.
Di.hast'a5s • ;.,vrijwillige o;;derverdeelirig.
Die V. t.,verwen.
verwer.
5*1 tPiot'ønijze , V. t., intwee deelesi verdeelen , ;u p:;rei; Hi ''
verdeelesi.
Die-i cis , s.,zie I)iaresi,c.
1) 4'hot'o,nour • a., van onder naar boven in paren ver -Di 'esi , S., kinis(muziek).
deolende (7otanie).
1H ct , a., voeiiing , lerenon;iddel ; diëet leelregel ; SJJ1Jt,
s; I sd; hsnldag
Hi S et o y :1: S paais ewijze serdeelin
voiding insulhjd I ost a deshoud
at int dci
halve i;i;;;;s; (sterreAintdel.
dnrrart stepcllenverzarneling.
Dic i ng , a., 't dobbelen. '
Diet, V. t., V. i., te eten geveil, spijoigen, \oeden ; leefreDJc'iug - hosc j , S., dobl;elhuis , speelhui3 ,
gel voorschrijven , dicet borden; spaarzaam eten , SR.
Dick , S.,zie Dtle.
DI 'et - drink, S., leronieiidrauk.
Dick , v. t., SC/Ia.,versieren , (p.).
Di 'ttary , a., tot liet ditiet beliooreiii'e.
DI ck'eIs% ) , s. droninsel , duivel , sw
L etary , S.,zie Thet , s.
DLck 'er , 8.,tien vellen , tien huiden , tien.
t Di 'eted , pp. van IiieC , v. t., V. 1.
Ditk'ey ) , t,zie _Dicky , 8.; — ) , ezel.
Di 'eter , S., ditetliouder ,, thtct.voorsclirjvei.
Diek'y, t.. onderkleed, onderrok; -), lakkeiplaats (achter Dîetet'ic • dietet'i4u51
a., dizet, tot het diert belsoorende.
een rijtuig).
Diet€t'ii, 8., dietieer.
1,'Ctu11C, .5., koiiveiitio vaneen kanton.
DI .oe'-pois, a., tweekorrelig.
DSeotyl'edon, z., plant niet twee zaa(lvlieojes.
J)i'ethg,)pr. van Piet, 7'. t., V. 2.
151 eoS5e'donou , a., suet twee zaadvliesjes.
i Differ . V i.V. t.,verschillen ,twisten • in geschil zijn;
D1p'io(u , .c.,dubbele lois , terugsiaande polo.
versrhillend n;akeii.
DI'tiit , V. t.,op-even, voorzeggen, onderwijzen , in de Difter , S., SC/iO. misverstand.
pen geven, dikteren, aandringen, verinanen.
BSf'fcsed, pp. van Differ , t'. i. t. t
D
tate S
oiidiisrlieiil 'erschil gest iil twist
sooroclirift ie cl leer sooize I
C
z
in e
ving, vermaning.
' strd ; oi;deroclieidiug; rest (rzkenkunde).
Dfe'tated, pp. van Dictate, r. t.
nr
v. t., o;idersiieiil maken, verschil maken.
DSe'tating , 1»r van IJictr'te , v. t.
Difierenced , jij).vazi Di)Tzieiice , V. t.
Dicta'tto;,, S., voorsrhrijving, 't voorschr;jveii, 't voor-ivreiicixsg, ppr. tori Pifrreiice, v. t.
zeggen.
toirrercist • a., OIIilCiSrliCideii ,verscheiden , vcrscbsllend
Dieta'tor , ,v, ililetator ,, oppergezaglieblier.
DI tates'r5aI • a., diktatoriaal, absoluut , onhegrenod , on- Diffeieai'tjisI
a., different.iiiel , onderscheid makend; bijv.
hedwoiigen , gehiellend.
i i tiCS ,
.
—
differentiile regten ; -, oneindig klein , ditferesiDfctato'ritslly • ode.,zie Dictatorial , a.
lid;I rzleiifiennt) ; .- ealcz'lii,i , ditferentiaal rekening.
D1-eta'torhSp , S., diktatorovliap.
i mr Iisex1y , atli'.,zie Different , a.
Dl e'thtory , a.,zie Oeerbeari,iq ; dogniaticscti , at.
I DIfi'rSisg • liv. van 1)(tei , i' i.,v. t.
Dl etst'tri,t , S., oppergezanliehoter.
DifftwSngly ,, adv.. op v;s iiìle;ide wijs.
D
ie
nincil lij01
Satu t S thkttoi chap olisoliu.t ge
S
k, mi ;klb. B.
C
DI
t on S uitdrukki ng , i oo dvi tstijl
«
TiicenJicoiigenia klijkLeid .
Dictionary, i. woordenboek.
Dif'tciS'itnte 1 • V. t., snovilpie zi;aken.
l)iJV
Dis. tu si s
Di S
Li
niv k zo ii on 's akli;k 1 sti
or d
ta
eb edtiid cce 1. bevel
ii
r?t'.i to c/rotuit!' , l,irr;T nienocliom ersiiiêtelisiiiD i d , piet. van do.
isle ti (' , didac 'ti-cal , a., or.derwijzeiid , leereif
deeii.
,
Dida e'tI rally , ailii.,zie Didactic , .Didaczicol , a.
iif''uit j , V. t.,moeilijk makeii.
.
S)h1aa'ti , .s.,diermet tivee tooiien.
i Di1'fSct!t1y ,, in/i'., iiivt ii,aeite.
Di 'dapper , S.,duiker ,, watersogel.
»Sf11 fuSSy , 8., niocilijklrid , ongemaklijklieid , ewarigilein,
DSdas-cai'ic 9:ei., zie])i.1ati , T.'tili'CuiCO(.
v'Tir;rcnlicid ;hinderpaal.
I) I d rt, vhuist. ei
gullen ;— '^cho. I ; ii t ini1it 15 istiosin en s intiauw en 1 1
grillen , h)zven.
DiS deiicc , .'., mistrouweii , wantsonweii : rices , beDi4'dei - dod'dej • v. i , trIo.,
orhivoomdheitl aarzeling.
even.
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Dff'fident, a.,

mistrouwend, wantrouwend; twijfelachtig,
beschroomd, zedig, beschaamd, ingetogen.
Diffidently, adv., zie Diffident.
Difiind' t, V. t., splitten, kloven.
Diffin'ish, v. t., zie Define, CH.
Difin'ftive, a., zie Determinate.
Diflis'sion t, s., 't splijten, 't kloven.
Dfffla'tion • s., 't wegblazen.
Dif'Iluence, dif'fluency, s., vaneenvloeijing, wegvalling.
Dif'fluent, a., vaneenvloeijend, vloeibaar.
Dif'form, a., ongelijkvormig, wanstaltig, mismaakt, leelijk.
Dffforin'ity, s., ongelijkvormigheid, wanstaltigheid, mis
-maktheid,lj.

Diffract', v. t., breken (van licht).
DICera-et'ed, pr.. van Diffract , v. t.
Diffra-e'tion, s., lichtbreking.
DiWran'chi-s e , dlfran'chi*einent , zie Disfranchise.
Diu-tee', V. t., verspreiden, verbreiden, uitbreiden; uitgie-

ten, uitstorten , uitschudden.
verspreid, wijdloopig, uitvoerig; verward,
wild, ongeschikt, nalatig.
Difu-wed', pp. van Diffuse, v. t.
Diffused', a., wild, onregelmatig, verward, sin.
DIlTu-s-'edly, adv., zie Diffuse, a.
Difl u*'edness , s.., verspreiding , wijdloopigheid , uitvoerigheid.
Diff'use'ly, adv., zie Diffuse, a.
Diffu -&'er , s., verspreider , verbreider.
Diffu*ibll'fty • s., verspreidbaarheid.
Diffu'*fble, a., verspreidbaar.
Dfffu'*ibleness, s., verspreidbaarheid.
Dfffu-s-'fng, ppr. van Diffuse, v. t.
Diffu'-s-lon, s., verspreiding, verbreiding; - l , wijdloopigheid, uitvoerigheid.
Dfffu'sive, a., verspreidend, verbreidend; verspreid, uit
uitgebreid, veel omvattend, uitvoerig, wijdloopig.-gestrk,
Diffuse', a.,

Difu'sively, adv., zie Diffusive , a.
Diffusiveness , s., verspreiding, uitgebreidheid , uitge-

strektheid, wijdloopigheid.

Dig , v. t., v. i., graven ,

delven , een gat maken ; wroeten.
(met den snoet) ; gemeen werk doen ; - down, ondermijnen;

-- out, - from, uitgraven; - in, ingraven, doordringen;
- up , opgraven ; - through , doorgraven, een uitweg ma-

ken.

Dig'amy f, s., tweede huwelijk.
Digaa ltri. , a., dubbelbuikig , g.
Dig'erent , a., zie Digesting.
Digest, s., pandekt, wetboek van

wetboek.

maan; elk cijfer of getal onder 10.

Dig'itat, a., tot de vingers behoorende.
Digitalis, s., vingerhoedskruid (botanie).
Dig'itate , digitated , s., gevingerd (botanie).
Digitate i- , V. t., als met den vinger aanwijzen.
Dig'ttately, adv., zie Digitate, Digitated, a.
Df ita'tion , s., gevingerdheid.
DSg'itigrade , s., dier , dat op de toonen loopt.
Dig'itigrade , a., op de toonen wandelend.
Digla'diate
, V. i., schermutselen , twisten.
Digtadia'tion , s., zwaardgevecht, schermutseling, twist, B.s.
Dignifica'tion, s., verheffing, bevordering.
Dig'nlfed, pp. van Dignify, v. t.
Dig'niled, a., met waardigheid bekleed, bevorderd, edel,

:1;

doorluchtig.
V. t., tot een waardigheid verheffen, bevorderen;
vereerdn ; veredelen ; versieren.

Dignify,

Dignitary, s., waardigheidsbekleeder, prelaat.
Dfg'nity, s., waardigheid, rang, verheffing, bevordering;
-, algemeen beginsel, n. g.
Digno'tion t , s., onderscheiding.
Dig'onous , a., met twee hoeken (botanie).
Di'graph , s., vereeniging van twee klinkers , waarvan er

slechts een wordt uitgesproken , als in head.
ij afwijken, afdwalen; -, van 't hoofdpunt
afgaan; -t, zich van den regten weg verwijderen, af-

Digress', V. i.,

dwalen, sin.

Digress'fng , ppr. van Digress, v. i.
Digression , S., uitweiding; afwijking, sas.
Digres'sfonal , a., afwijkend, uitweidend.
Digressive, a., afwijkend, uitweidend, aoxrr.
Digress'fvely, adv., zie Digressive, a.

Digs ) , s., mv.,

keizer JUSTINIANUS,

v, t., v. i., in hoofdstukken verdeelen , schikken,
regelen; verteren; verduwen ; doen rijp worden , doen zweren; laten weaken, laten rotten ; oplossen; zweren; over

een vuur laten ontbinden (chemie).

Digested, pp., a. van Digest, v. t., V. j.
Digest'edly , adv., op regelmatige wijs.
Digester, s., verduwer, verteerden, verteringsmiddel.
Digestibil 'Sty , s., verteerbaarheid, verduwbaarheid.
Digest'ible , a., verteerbaar , verduwbanr, BA.
Digest'fug , ppr. van Digest , V. t., V. j.
Digestion , s., spijsvertering; regeling, rangschikking,

verdeeling, schikking; 't week maken, ontbinden (chemie);
't doen rijp worden, 't doen zweren , ettering, g.
verterend; rangschikkend, regelend , ver
schikkend , DR.; ontbindend; ettering veroorzakend.-deln,
DIgest'fve, s., verteringsmiddel; etteringbevorderend middel.
Digest'ere :f:
zie Digestion.

harde slagen.

Df he'dral , a., met twee zijden.
Dij u'dieate, v, t., uitspraak doen,

vonnissen.

Digest,

Digestive , a.,

Dig'gabie, a., graafbaar, delfbaar.
Dlgged , pret., pp. van Dig , v. t., r. i.
Digger, s., graver, delver.
Diggers ) , s., me., sporen.
Digging , ppr. van Dig, v. t., v. i.
Dight' 'r, V. t., in orde brengen; uitdosschen , versieren,
optooijen , opschikken , M.
Dïght, V. t., scho., zie Dicht, Dight, v. t., scho.
Digit, s., 3/4 duim; 1112 van de middellijn der zon,

beslissen, beslechten,

Diju'dieated, pp. van Dijudicate, v. t.
Dij u'di•eating , ppr. van Dijudicate , v. t.
Dij udi ea'tion , s., beslechting, beslissing,

deel.

uitspraak , oor-

Dike, s., gracht, sloot, greb', kanaal; dam, dijk.
Dike , V. t., omdijken.
Dike , s., zie Ditch.
Dike t , v. i., delven, graven.
Bike'-louper , s., scho., overtreder (van pligt of wet).
Diked , pp., a. van Dike, v. t.
Dik'ing , ppr. van Dike, v. t.
Dilac'erate , v. t., verscheuren , in stukken scheuren,

verminken.

Dilac'erated , pp. van Dilacerate f , v. t.
Dilac'eratin.,, ppr. van Dilacerate j, v. t.
Dilacera'tion , s., verscheuring, verminking.
Dfla'nfate
, V. t., zie Dilacerate
, v. t.
Dilania'tion , s., verscheuring.
Dilapidate , V. i., V. t., vervallen ; vernielen ,

verwoesten,

omverstooten ; verkwisten , verspillen.
Dilap'Idated , pp., a. van Dilapidate , V. i., v. t.
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Diilapidt'tion, s. , verval , verwaarloozing; verkwisting, Dimen'sive, a., de grenzen aanwijzenue.

Dim'eter T , a., niet twee plinten.

doorbrenging; verwoesting.

Dilap'tdator, s., v erwaarloozer, verkwister, doorbr eng ^r, , Dicu'Q°ter T , s., vers van twee maters.
Dini ti ton , s., gevecht, strijd, twist.
verwoester.
Dient(] iate, V. f,., lhalvere iii . twee gelijke deden vercleelen.
Dilatability, s., uitzettende kracht.
Dilatable , a., uitzettend , rekkend, elastiek.
Dilatation, s., uitzetting, rekking, mtlncnlii
Dilate', v. t., V. i., uitzetten, verwijden, uitbreiden; ver-

wijden, naar alle kanten uitzetten.
Dilate', a., uitgezet, verwijd; uitzettend, verwijdend,
Dilated, pl). van Dilate, r. t., V. 2.
Dilater • S., -verwijder , Vutzetter; 't v erwijdeude.

Dilating, ppr. van Dilate, v. t., V. i.
DIla'tion, s., zie De/a1.
Dilator, s., 't uitzettende; uitzettende sper.
Di!'atorily, ede., bij uitstel , bij vertragingdr^ti(ctlil ,
langzaam , talmend.
Dildo ), s., speelpop, tijdverdrijf.
Dilec'tion, s., liefde , teederheid.
Dilem'na, s., hachlijke toestand, c7ilemna, verlegenheid,
pijnlijke onzekerheid; tireeleclige bewijsrede, dul^hele sluitrede.
Dilettante, s., me . dliettan 'ta , dilettant, lieuiiehbcr, TE.
Dilettaii'tei*m, s.,

itiinn
iated , pp. vi vin 'i' ate , r. t.
F;>:ni,i'iati^:^,, p o . va7
dicr.te, v. t,
, c., halverlllz.
1 Dim in isia, v. t., v. i,, serrainteren, afneming, verkleinen,
1 i - crv:; I iin , kleiner worden ; - from +, iets wegnemen.
Di[mliin'2%h bik, (t., "C l?11ín ?erE; aar.
Dunn n'iaeet , pp. van Di i:i ,i lt, r. t., v. i.

i Dinihn'istier, .^., cerzi7cle' t T.
; Dimin'isihing, ppr. valt Di ,;ï éinish, V. t.
llinlima'isiiingiy , adv., verni i defender wijs, L.
Di min 'tren¢
a., ccrruin(?eretld
! min, ir. =te
a., klein.
fl)i!' i, ,5tv
I , (di'., vernlinaerender wijs.
ar• fion, s., verkleiiliiig, a.fr^eming, vermindering.
, Dinnfiio 'at ive, a., verkleiliend, .sfneinend, vernminderend.
èi riiia , linve..c., verk?eiii \noord.
1)imn%'uiiiá'ely, ede., verklei ieridcr ijs, enz.
Pilnii,i`ua Shyness , s., klell:lleid, kiclrite, geringheid. life.
t `;t'.t'itl.

lieflleb')erl).

H^ a'9^-t^, c^., duisterachtig, cfof, beneveld.
Dii'igenee, s., vlijt, ijve-,-, naarstigheid, i luid snel - p
cliligclice
rsani 'sign, s., verlof lot vertrek.
beid ; zorg; zvitia all —, niet allen spoed ;
flimmn'issory, a., wegzencteiol, verlof gevend.
(soort van rijtuig).
i^nit', v. f,., eetlof <geven tot vertrek; verpachten, ver
Diligent, a., naarstig, vl!jtig, ijverig, vlug, vollinde id,
l^iii 1i.
zorgzaam.
Dii'igently, adv„ zie Diligent, ca.
]Din, s., dille (botanic).
Dili , v. t., .scho., stillen , sussen, lieslaren, (p.).
Dilly' - dally, S., Sc/to., trage meiti, l'iije vrouw,
Dilp, s.,sclio., slordig nienseli.
I)iiti'cid -►-, a., helder .
Diler'cidate i- , V. t., helder maken, oplielderen, zie L'tti-

ni13l'Sty , s., cienlet.

'i3 • ads'., duister, Plof, zwak (earn licht).
siriine nccd , gp. van Dini,V. t.
t)inn'nilnng, pear. van Din,, 2r. t.
z^im'niing„ s., donkerheid, sni.
Jii ncnock ) , s., geld.

Maal cie 's.'a, .^^.

Dilucida'tion, s., opllelde r ing, helder making.
Dilu'cidly, adie., klaarlilijklíjl., Helder, ctniuelijk, I a ii
Dil'nent, a., verslappend, verdunnend, teniperena.
Dilnte', v. t., II Wass; hen; vloeihaal' maken., verdiAnei,

dol i
1 eid donkerheid; zwalaieifl; dof
srf,". , stonpieid.
1)inb'i,le, s., huiltje, putje (in ucn wang).
Iiste'v1s , v, i., huiltjes, potjes krijgen, no
dan'i e'd , a., roet is tiltjes.
ii 'ply. cl., vol kvvalljes.

temperen ; verbleeken ; — S , verzwakken ,
Dilnnt'edly , (ite., in vloedgaren vorm.

win , .. geklater , gefiïnisc'.i , geraas ,'gerommel , -erinkink.
mh , C. t., verdoovee , silreeuwen, gcrinkink naaken.

riddle.

Dll nt'er , s., verdiimmnenms middel.

Akin . e., .sc/10., 1)rinligeel , ziv rthruin ; slecht ',"aii kleur ,
l)lee',:.
Diluting, 1)pr. van Dilute, v. t.
Dinar-cby , s., tweehoofdige regiering.
Dilution , s., verd.imnmiimg, verslapping , verzwakking.
Dilu'vinl , dilu'v ian, ca., tot een vloed belioorende , lot mane . e'. i., v. t,., 't niiddagniaatl g>,•ehruikent, middagmalen
een niiddagniaal geven.
den zondvloe d behoorende.
Dilu'vialist, s., iemand, die geologische verschijnselen tuit mine, s., selzo., nliada eten.
fined , p1). van Diiie , e. i., t,. 1,.
den zondvloed verklaart.
Dilu'viate (zeer :) , v. i., als een vloed stroomen, loopera. Dinet'iral ',- , a., ronfldwarrelend.
Ding , V. t., v. i., pref. dertig , dinged , trgen eikin den
Din, , a., donker , duister , dof ; — , dons , hof.
slami, kletsen — (, iloringen, aandringen; — ), Donzen
Dien, v, t., bewolken; verdonkeren, verctiiisteren, hof is n
leven netaken, Vieraas maken.
ken, verclooven.
frig' -daag, adv., scho., snel op el.karnfder ;o1;e; fl.
Dein'- shining, a., (lof seltijnend..
Din ;' -dong) , adz'., z e T;ïir i -da1m9, adze., sr,.to.
Dim'sig11te(l , a., dofzig;tig, dofziend .

Dini ' -t.vinkling, a., dof vonkelend , dof flikkerend , a1::4;.

Din '-boy ), s. sehtr;..
Dirnb'er ) , a., lief ; — core) , lieve knaap , lieve velit ; — ni n'nness , s., donkvr•truin , bruinheid.
mort) , lieve meid; — datin'iem) , hoofdman (van dieven) , baas.Din 'ale , s., end , da1 , enge valei.
fin'sie-dan'gle, s., gel)oml)alu, gebrom, klokkcngelai,
Dim'be , s., priëel; cel, B. J.
ndl't, a., cc/lo., doill.
Diine, s., tiende van een dollar (. f
Dimension, s., maat, afmeting, uitgestrektheid (`ruil ecu iNn'gy. c'., bezoedeld, duister , donker, brak.
mi A 'tra , fir., a. viii .Tiiie, t'. i., V. t.
ligchaam); t/maart —, dwmrsscheepsclhe afnieting, z.

Dirnen'sionles , ca.,zonderafnsetitlg ;
meetlijk, oneindig, Tr,
Diinen'sity , e.,

zie Din'eusios,

grenzeloos . oil-

Pin 'in -í1H11, s., eetzaal.
Din'in -room , .c., eetzaal.
, 1)in'int -set , ° ,

tafelservice.
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Dipping - monld , s., kaarsvorm.

Dining - table, S,, middagmaaltafel.
Dink , V. t., scho., kleedes.

Dip'sas, s., slang, wier beet onleschbaren dorst veroorzaakt.
Dipt) • a., verpand.
^ Dip'tote , s., naamwoord , dat slechts twee naamvallen

Dunk , a., scho., net , zuiver.
Dinkie, a., achy., net , zuiver.

Din'man, s., scho., tweejarig schaap.
Din'inont, s., scho.,

heeft.

eenjarige hamel.

Din'na , din'nae , selio., i. p. V. do not, doe niet.
Dinned , pp. van Din , v. t.
Dinner , s., middagmaal , middageten; feest.
Dinner-table, S., middagmaaltafel.
Dinner-time, s., etenstijd.
Din'nerless , a., zonder middagmaal.

Dinn'le , V. i., echo., van pijn , van koude beven , sidderen.
Dint, s., slag, striem, kneuzing; kracht, nadruk ; ge
indruksel , merkteeken , houw ; by - of sword , niet-weld;
liet zwaard; by - of, krachtens , niet.

Dint , v. t., striemen , deuken , kneuzen.
Dint'ed, pp. van Dint, v. t.
Dint'ing , ppr. van Dint , a. t.
Dinuinera'tion :j:, s., telling, optelling.
Diocesan, diocesan, a., tos een bisdom hehoorende.

Diocesan , s., bisschop.
Diocese • s , bisdom , kerspel.
Diop'tase , s., zeldzame koperets.
Diop'tri-e , diop'tri cal , a., tot de verrekijkkunde behoorende.
Diop 'tri-es, s., verrekijkkunde.
Diora'rna , s., diorama.
Di'ori a. m (zeer) , s., zie Definition.
Dioris' tie (zeer ), a., onderscheidend.
Dioris'tieaily, adv., zie Dioristic, a.
Diortho'sis , s.; regtzetting van kromme leden.
Diota, s., wijnvaas met twee handvatten.
Dip , V. t., v. i., indoopen , stippen, onderdompelen ; diii-

ken , zinken ; zich in iets mengen , zich in iets steken , DR.;
verpanden , D$.; -, bevochtigen , n. g.; -, door indom poling doopen ; -, vlugtig doorzien.
Dip, s., helling; - of the needle, helling van de magneet
- of the horizon of the sea, kimduiking, z.
-nald,z.;
Dip'-chick , s., duiker (vogel).
Dipet 'aious, a., tweebladerig (botanie).
1)iph 'thong , S., tweeklank.

(botanie).
inwendige hersenpan.

Diploma, s., magtbrief, handvest, diploma; -, diploma-

tiek ligchaam, BE.

Diplo 'inate , V. t., met een privilege beschenken.
Dip'lomate, s., diplomaat.
Dip'loinated, a., hij diplomas gemaakt.

Diplomatic, a., tot diplomas behoorende, gepriveligeerd,
van een diploma voorzien.

Diploinat'ic, s„ diplomaat .
Diploinat 'i-sally, ode., overeenkomstig de

plomatie.
Diplomat'i -es, s., ontcijferkunst van

Dip'ness , s., sclio., diepte.
pp. van Dip, v. t., v. i.

Dipped ,

regelen der di-

oude geschriften.

duiker, indooper; schepper, schepbord; -,
zie Charles'-swain.

soort van register (bij de

Dira,lia'tion , s., lichtstralen schieten.
Dird , s., scho.., slag , houw.
D i r 'dam , s., scho., groot gerucht , oproer.
Dir'dum , s., scho., luidruchtige scherts ,

bittere woorden.

Dire , a., akelig , schriklijk, afschuwlijk,
vig , somber.
Dire' - looking , a., akelig, enz. ziende.

oproer , twist,
vreeslijk , droe-

Direct', a., rzg tstieeksch, regelregt, voor de vuist, onbe-

wimpe l d .

V. t., rigten , inrigten, regelen, aanwijzen, leiden ,
aanvoeren ; toezenden ; voorschrijven , bevelen ; sturen ,
zeilen , mennen ; onderwijzen.

Dire -ct',

Dire et'ed , pp., a. van Direct, v. t.
Dire -et'er , s., zie Director.
Dire-et'ing , ppr. van Direct, v. t.
Diree'tion , .s., rigting, inrigting; leiding , aanvoering;
aanwijzing , voorschrift , bevel ; toezending , opschrift,
adres; raad aan bestuur , direktie.
Diree'tion-ward , s., custos (drukkersterm).
Direet'itude, s., zie Discredit, sic.
Direet'i, e, a., leidend, bestierend, besturend.
Directly , adv,, onmidlijk , dadelijk, spoedig, in

lijn;

- o fainst ,

regt tegenover.

een repte

Dire -et'ness , s., regtlieid, opregtheid.

Dire rt'or , s., direkteur , lbestuurder ,
hoofd; rigtsnoei , g.

bestierder , bewind

-hebr,

Direa-to'riial , a., besturend, 't bestuur betrè#fende.
Dire et'orship , s. , direct eurscbap.

Directory, a., aanwvijzend, leidend, onderwijzend.
Direet'ory, s., gids, regel; aanwijziii , leiding, rigtsnoer; adreshoek; uitvoerende magt in Frankrijk tijdens
de omwenteling van b9.
Dire-et'ress, s., direktrice, bestuurster, bewindvoerster.
Dire-e'trix, S., zie

Diphtong'al , a., tweeklankig.
Diph 'y11ous , a., tweebladerig

Dip'ioe, s.,

Dip'ty-ch , dip'ty -chum , s.,
^ Onraden).

Directress.

Direful , a., zie Dire, a, DR.
Dire'fuily , oude., zie Dire , a.
Dire'fulness , s., rampspoed, ellende, ongeluk.
Diremp'tion , S., scheiding, HL.
Direness, s., verschriklijkheid, gruwzaamheid, afschuw

-lijkhed,sn.
Direp 'tion, s., plundering, berooving.

Dirge, s., zielmis, treurzang, lijkzang.
Dir'gie, s., scho., likfeest, lijkenaal.

Dirigent, a., zie Directing.
Dirk, s., soort van dolk, ponjaard; -, s., echo., schotsche
dolk.
Dirk i', a., donker, sP.
Dirk f , r. t., donker maken; met een ponjaard doorstesteken ; doorsteken.

Dirked , ply. van Dirk , v. t.
_par. van Dirk, v. t.
s., scho., zware slag ; trilling ; smart.
Dipper ) , s., wederdooper.
Dip'ping , ppr. van Dip, v. t., V. i.; - (ompass, miswijzend Dirl , V. t., door een slag een trilling te weeg brengen.
Dirt, s., drek , vuil , slijk ; -, laagheid, gierigheid; his kompas, z.
will not stick f, zijn laster is van geen kracht.
Dipping, s., indooping, indompeling, enz.
Dipping - needle , s., instrument , de eigenschappen vajl Dirt, V. t., bevuilen, bekladden, beslijken, bemorsen,
Dir'ten , a., echo., bevuild , bemorst,
de magneetnaald aanwijzende.
Dip'per . s.,

Dirk'ing,

Dir] ,
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Dffi.
Dirt'Id , pp. van Dirt , V. t.
DIrt'IIy ,, adv., op een vuile wijs, op een morsige wijs.
DIrt'ines , S., vuiligheid, rnoisi g heia ;laagheid , gemeenheid.
DIrt'y , a., vuil, morsig, laag, gemeen, schandelijk.
Dlrt'y ,, V. t., vuil maken, bemorsen, bekladden.
ftlVt'3TIng , ppr. van Dirty , v. t.
Dlrup'tion, S., vaneenbeesting, breuk.
Dis, cede., i. p. V. Does, doet.
DlsabiI'ity ,, 8., onbekwaamheid , onvermogen, ongeschiktlieid , zwakheid.
Disa'ble , V. t., ongeschikt maken, onvermogend mak-en, buiten staat stellen; verzwakken, verminderen ; -, reddeloos
maken, z.; - a skip , een schip reddeloos schieten, a.; - t/te
mast, de masten neêrsclsieten , z.
Disa'bied, pp., a. van Disable, v. t., - soldier, invalide,
mid gediende.
in), 8., zwakheid, onbekwaamheid, BA.
Disa'bliug , ppr. van Disable, v, t.
Disabu*e', V. t., te regt wijzen, nit den droom helpen, te

regt helpen (na. 't v. of).
Disabused, pp. van Disalu., e, v t.
Disabu*'ing , 1)P. van Disatuse , v. t.
Disa-ccom'modate , V. t., ongeschikt mak-en , lastig maken.
Disac-com'iiiodated , pp. vast Disaccommodote, v. t.
Disa-c-com'inodating , ppr. van J)isaccomrnodate , v. t.
Disa-gcommoda'tLon , S., ongeschiktheid, ongereedlseid.
Dia -ccord' 1 , V. i., oneens zijn, SP.
Disa-e-ouh'tom , V. t., ontwennen, afwennen.
Disae-cus 1 toined, pp. van Disaccustom, v. t.
Disapus'toining , ppr. van Disaccustom, v. t.
Disacknowj'ede , e. t., ontkennen, niet erkennen, ver-

loochenen.
Disnknowi'eded, pp. van Discicthzowled9e, V. t.
Disacknowi edging , ppr. van Disacknowledge , v. t.
Disatquaint', (zeer if) , v. t., kennis afbreken.
Disacquaint'ance , s., onbekendheid.
Disadorn', V. t., van sieraden berooven , ontsieren.
Disadorned', pp. vaia Discidoru, v. t.
JJisadorn'iag, ppr. van Disadorn., v. t.
Disasivance' t, V. t., V. ., verminderen, beletten, tegen-

houden , stuiten.

Disadvan'tage , S., nadeel, schade, verlies.
Disadvan'tage , V. t., benadeelen, schaden, nadeel aanbrengen.
Disadvau'tageabie t , Li., nadeelig, schadelijk.
Dlsadvan'taged, pp. van Disadrantoge, v. t.
Disadvantageous , a., schadelijk, nadeelig.
Disadvantageously ,, ado., op schadelijke wijs.
Disadvanta'eousness , 8., asadeeligiseid , schadelijkheid,

verlies.
Disadven'turc t , S., ongeluk, rampspoed, ongeval.
Disadven'tsirous, t , 0., onvoorspoedig, sp.
Disaffect' +, v. t., afkeerig maken, misnoegd maken, on-

Disaffor'est

, V.

t.,

boschregt opheffen, een

bosch voor de.

jagt openstellen.

Disaffor'ested, pp. van Disafforest, v. t.
Disaffor'esting , ppr. van Disafforest , v. t.

Disng'gregatc , V. t., een bijeenverzamelde massa scheiden.
Disaggrcgssted , pp. van Iiisoggs-egate , V. t.
Disaggregating, ppr. van JJisaf/fJre[/ate , V. t.
Disaggrea'tioii , S., 't scheiden van een bijeenverzamelde

massa.
Disagree',

V.

i., oneens

zijn, niet overeenkomen, verschil-

len (eis. 't v. with).
Disaga-ee'abie , a., tegenstrijdig, ongepast; -, onaange-

naam , verdrietelijk.
Disagiee'abieness , .c., onaangenaamheid , verdrietelijkheid,

oneern gheid.

Disagree'abSy ,, ado., zie Disagreeable, a.
Disagreed', pret., pp. van Disagree,V. i.
Disagreeing, ppr. van Disagree, v. i.
Disagreement , A, verdeeldheid, oneenigheid , verschil.
Diñiii'ctl, pp. van J)isally.
Disaiiiee' t, V. t., van bouw en trouw vervreemden.

Disallow', V. t., V. i., niet aannemen, weigeren; verbieden,

afkeuren; verlof weigeren.
Disaiiov'ab1e , a., verwerpelijk, onaanneemhaar.
Disallow 'ance , S., verbod, afkeuring.
Disallowed', pp. van Disallow , V. t., V. i.
iiisailow'iiug, ppr. van Disallow, v. t., it. i.

Disaiiji', 5'. t., een ongepast verbond sluiten.
Disaiiy'iug, ppr. van 1lisall//, V. t.
Disancli'or ,, ,'. t., 't anker winden, 't anker los maken,
't tiiikei

ligtel--i, Z.

Dssangvi'icai, a., niet engelachtig.
Disanisnate , V. t., van 't leven berooven, n. g.; ontmoeligen, ter ne/c slaan, moedeloos maken.
Disin'iinated , pp. vaas .Disansiiirite, v. t.
i)isan'iinatisig, ppr. van

Disaaiiiate, v. t.

Disaniiva'tion, 8., ontmoediging, moedeloos making; .-,
onteieling , n. g.
Disannul',

V. t., zie Aniiut,

Dîsannul'snent , ze jinassinoest.
Disanoint', 51 . t., wijding ongeldig maken.
Disapparel , V. t., ont.kleeden.
Disappear', V. i., verdwijnen, onzigtbaar worden; op.

houden.

Disappear'ance , 8., verdwijning.
Disappeared, pp. van ttisappear, V. t.
Disappcar'iug, ppr. van Disappear, v. t.
Disappcar'ia'g, 8., verdwijning.
Disappoint', V. t., teleurstellen. verijdelen, bedriegen;

tegenwerken; woord breken.

Disappointed, pp., a. van Disappoint, v. t.; -, ongewapend , all.
Disappoint'ing, ppr. van Disappoint, v. t.
Disssppoint'sucut , 8., teleurstelling, ver ij deling.
Hisappreciate , V. t., le laag schatten; minachten.
Disappreciated , pp. van Disappreciate , ii. t.

tevreden maken; ~J-, zie Disdain. HL.; -.1 , in wanorde
brengen.
Disaffe-ct'cd , pp., a. van
, it. t.
Disatlect'ediy , ado., misnoegd , afkeerig , onvcvgenoegd,
Disappreciatiug , ppr. van J)ïsappreciate , v. t.
ontevreden.
Disapproba'tion , A, afkeuring.
Disalie-ct'edisess , a., niisnoegdhead , ongenoegen , ontevreDisap 'probatory , a., afkeuring bevattend, afkeurend.
denheid, ongenegenheid.
Disappro'priate , a., niet goedgekeurd.
Disaffcct'ing, ppr. van Disaffect, V. t.
Disaffec'tion , S., misnoegen , ongenegenheid; - t, wanorde. Disappro'priate, V. t., scheiden, afnemen, onteigenen.
Disapprov'aI , a., afkeiirmg.
Disaffee'tiouate , a., misnoegd, afkeerig, ontevreden.
Disapprove', V. t., afkeuren, verwerpen.
Disaffi rm', v. t., ontkennen, loochnen , tegenspreken.
Disapproved', pp. van Disapprove, v. t.
Disafflrin'anee , a., ontkenning, loochening,.
Disapprov'iug , ppr. van Disapprove, t'. t.
Disaflirused', pp. van Disctflusns, v. t.
.
D5sappiov'iuIy, ado,, afkeurender vtijs.
Disaffivns'iug, ppr. van Diooffirne, v. t

Pisaffect

242

DIS.

DIS.

Disbursement, s., uitgave, verschot.
D1 ward t , 3., babbelaar.
DI*arm', V. t., ontwapenen ; ontblooten , berooven_
Disburser, 8., uitgever, voorschieter.
Disburs'Ing, ppr. van Disburse, v. t.
DI*arm'ament, s., ontwapening.
Dis-e , s., zie Disk.
Disarmed', pp. van Disarm, v. t.
Diseal'ceate, V. t., de schoenen, sandalen uitdoen, ontDI*arm'er, s., ontwapener.
schoeijen.
Di.arm'ing, ppr. van Disarne, v. t.
Dis-ai'ceated, pp. van Discalceate, V. t.
Disarrange', v. t., verwarren, in de war brengen.
Dis-ealce'ation , s., 't uittrekken der schoenen, ontschoeiDisarranged', pp. van Disarrange, v. t.
jing.
Disarrangement, s., verwarring, wanorde.
Disean'dy , v. i., smelten, ontbinden, sar.
Disarranging , ppr. van Disarrange , v. t.
Diaarray', V. t., ontkleeden, van kleederen berooven, sr.; Dis-card', v. t.,wegwerpen, uitschieten (van kaarten),
n. g.; ontslaan, ontzetten, afzetten; vaarwel zeggen, opin wanorde brengen.
geven; bijv. - erroneous principles, dwaalbeginselen opgeDisarray', s., wanorde, verwarring, haveloosheid, naaktven , vaarwel zeggen.
hei .
Disarray
,
v.
t.
Discarded
, pp., a. van Discard , v. t.
Disarrayed', pp. van
Dis-eard'ing, ppr. van Discard, v. t.
Disarraying, ppr. van Disarray, v. t.
DisassId'uity 1- , s., zorgeloosheid, gebrek aan onvermoei- Dis-eard'ure 1 , S., zie Dismissal.
Dis car'nate , a., ontvleescht.
den ijver.
Dis ,ase', V. t., ontdekken; ontkleeden, ontblooten, outDisassociate, V. t., ontbinden, scheiden, los maken.
doen, sii.
Disassociated, pp. van Disassociate, v. t.
Discepta'tion 4 , s., geschil.
Disasso'etating, ppr. van Disassociate, v. t.
Discepta'tor } , s., beslisser.
DI+s-aster , s., ongeluk, ramp ; - , slag van een ongeluk
planeet.
-kige Discern', V. t., V. i., onderscheiden , onderscheid maken;
bespeuren, zien, onderkennen ; gewaar worden; - t , verDI-s- aster, V. t., ongelukkig maken; krenken, bedroeven, sas.
schil maken ; -1, beoordeelen , beslissen.
DI*as'tered , pp. van Disaster , v. t.
Di*cernéd', pp. van Discern, v. t., v. i.
Di*as'trous, a., ongelukkig, rampspoedig, treurig.
Di*cérn'er , s., beoog deelaar , kenner.
DI-s-as'trously, ads., zie Disastrous, a.
DI-*cern'ible, a., zigtbaar, merkbaar, onderscheidbaar.
DI-nas'trousness , s., ongelukkigheid , rampspoedigheid.
Dlsau'thortze , V. t., van aanzien, van gezag berooven. Di cern'ibleness, s., zigtbaarheid, bespeurbaarheid.
Disavouch' 1, V. t., ontkennen, loochnen, niet erkennen. Di*cern'ibly , adv., zie Discernible , a.
Disavow', V. t., ontkennen, niet erkenn en, verloochnen, Di-s-cern'ing, ppr. van Discern, v. t., v. i.
Di-s-cern'ing, s., zie Discernment, s.
loochnen.
Dl-s-cern'ingly, adv., scherpzinnig; verstandig, oordeel
Disavow'ai , s., loochening , ontkenning, niet - erkenning.
scherpzinnigheid.
-kundig,met
Disavowed', pp. van Disavow, v. t.
DI-wcern'nnent, s., scherpzinnigheid, oordeel.
Disavowing, ppr. van Disavow, v. t.
Disavow'ment, s., loochening, ontkenning, niet -erken- Discerp' -1, v. t., vaneen scheuren, scheiden.
Discerpibil'Ity , s., breekbaarheid.
ning.
Disband', V. t., V. i., afdanken, ontbinden, uit de krijgs- Discerp'ible f , a., verscheurbaar , breekbaar.
dienst ontslaan ; de krijgsdienst verlaten , uiteengaan , Discerp'tIon, s., verscheuring, verbreking.
Disces'sion t , s., vertrek.
scheiden; - t, ontbonden worden.
Discharge', v. t., V. i., ontladen, ontlasten, afladen, ontDisbanded, pp. van Disband, v. t.
schepen, lossen; afschieten, afvuren; uitstooten, laten
Disbanding, ppr. van Disband, v. t.
loopen; verrigten, vervullen; zuiveren, vrijspreken (m. 't
Disbark', V. t., ontschepen, aan land zetten, r.
v. of); betalen, afdoen; loslaten, ontslaan, bevrijden,
Disbelief', s., ongeloof, wangeloof, mistrouwen, twijfel.
ontheffen, afdanken; opbleken; - the court, het proces
Disbelieve', V. t., niet gelooven, betwijfelen, in twijfel
winnen; - a volley , een salvo geven; - matter, etteren,
trekken, mistrouwen.
Dtsbellev'ed , pp. van Disbelieve, v. t.
g.; - the house, 't gelag betalen, -, uitwateren (van een
rivier). $
Disbeliever , s., ongeloovige , twijfelaar.
van
Disbelieve,
v.
t.
Disbelieving, ppr.
Discharge', s., ontlading, ontscheping, lossing ; 't afschieDisbench', V. t., van een bank, zetel verdrijven, opjagen,
ten; 't afvuren, salvo; bevrijding; -. rantsoen, losgeld,
verjagen, SH.
M.; -, ontsnapping; -, betaling van een schuld; vrijspresmaad
,
,
car.
van
smet
zuiveren
V.
t.,
Disblame' t ,
king, absolutie; uitvloeijing, uitwatering.
Discharged, pp., a. van Diseharge, v. t., v. i.
Disbod'ied, a., zie Disembodied.
Disbow'el , V. t., van ingewanden zuiveren.
Discharg'er, s., ontlader, aflader; bevrijder; draagbalk
Dlsbow'eied , pp. van Disbowel , v. t.
(bouwkunde).
Disbow'eling, ppr. van Disbowel, v. t.
Discharging, ppr. van Discharge, v. t., v. i.
takken
afhouwen,
takken
scheiden,
tak
Dischurch', V. t., van den rang eener gemeente berooven.
Disbrunch, V. t.,
maken.
-kelos Dischurched', pp. van Dischurch., v. t.
Discide' t, V. t., verdeelen, in stukken hakken.
Disbud', V. t., knoppen afplakken.
Discinet', a., ongegord.
Disburden, V. t., V. i., ontlasten, ontheffen, ontladen, ver
een last afwerpen (nl. 't v. of) ; -, ' t gemoed-ligten;, Diseind' t , v. t., in tweeën hakken.
verligten , verligten.
Disei'ple, s., leerling , scholier ; discipel , aanhanger.
Disburdened , pp. van Disburden , v. t.
Disei'ple, V. t., onderwijzen, opbrengen; -, straffen, tuehDisburdening, ppr. van Disburden, v. t.
tigen, Sv., U. g.
Disciple-like , a., een leerling passend , x.
Disburse', V. t., uitbetalen; uitgeven; verschieten,
Disbursed', pp, van Disburse, V. t.
Disci'pled, pp. van Disciple, v, t.

DIS.

DIS.

Discipleship , 3., leerlingschap .
Dis'clplinable, a., ond.erw ijsbaar; -, strafbaar, tuchtig baar .
Dis'ciplinableness , s., onderwijsbaarlieid , leerzaamheid.
Dis'eiplinant, s., Luchtiger (snort van monnik).
Disciplinarian, a., tot onderwijs, tucht behoorende .
Disciplina'rian, S. , onderwijzer in krijgstucht en nianoeu vres; -, puritein, presbyteriaan, n. g.; - , streng leeraar .
Dis'ciplinary , a., tot onderwijs , tucht bel oorende.

Dis - counmod 'ed, pp. van Discommode, e. t.
Dis -commod 'ing, ppr. van Discommode, v. t.
Diseoinmo'dious , a., lastig, hinderlijk, onbekwaam; on-
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gelegen , se.
Dis -eomino'dlously, ads., zie Discomniodions, a.
Disr.ommod'ity , S., ongelegenheid, lastigheid, hinderlijk heid ; nadeel , BA.
Discom'anon , V. t., van gemeene regten berooven, privilegiën ontnemen , toeëigenen.
Dis -eom 'inoned, pp. van Discommon, v. t.

Discipline, s., tucht, orde, krijgstucht; leering, opvoeding, onderwijs, wetenschap; tuchtiging, kastijding.
Dis corn 'moning, ppr. van Discommon, v. t.
Discipline, v. t., in tucht en orde houden, in krijgstucht 4 Dis eomplex'ion 1 , V. t., gelaatskleur veranderen, B. FL .
houden; opvoeden; onderrigten; kastijden , tuchtigen.
Dis 'oorpo -s-e ', V. t., in wanorde brengen, verwarren, ge-

pp., a. van Discipline, r•. t.
Dis 'cipliner , s., tuchtiger , onderwijzer , M.

melijk maken; ontbinden; -, verstoren, ergeren, veront-

Dis'ciplined,

rusten , s.; -, verplaatsen , BA., n. g.

Disciplining, ppr. van Discipline, v. t.
Disclaim ', V. t., V. i., loochenen, afstand doen van; -, ont kennen aan iets deelachtig te zijn .
Disclaimed', pp. van Disclaim, v. t., v. i.
Diselairn 'er, s., loochenaar, ontkenner; loochening, te-

Dis -compo*ed', pp. van Discompose, v. t.
Dis eompos- 'ing, ppr. van Discompose, v. t.
Dis -Bompowi'tion t , s., wanorde , verwarren ; onrust,

Dis -eolora'tion , s., ontkleuring , verschieting .
Dis - eol'ored, pp. van Discolor, v. t.
Di seol'ored, a., afwisselend (van kleur) ; van verschil -

Dispon'solance , s., zie Disconsolateness.
Discon'solancy +, s., zie Disconsolateness.
Disconsolate, a., troosteloos, zwaarmoedig, droevig, ter

stoornis.
Diseompo.s -'ure, s., wanorde, verwarring; onrust, stoor genspraak , herroeping.
nis ; geestverbijstering.
Diso'laim ling, ppr. van Disclaim, v. t., v. i.
Disconcert ', v. t., iemand van zijn stuk helpen; verijdeDiso'iaina'tion, s., 't loochenen , 't ontkennen.
len , verstoren.
Dis -clo*e', V. t., ontsluiten , ontblooten, openen ; bekend Dis-► oncert 'ed , pp. van Disconcert , v. t.
maken; -, V. t., V. i., ontspruiten, broeden, n. g.
Dis -eoncert 'ing, ppr. van Disconcert, v. t.
Disclose', s., ontsluiting, ontblooting , YG.
Dis eoneer 'tion , S., 't verijdelen , 't verstoren.
Dis -Blo *ed ', pp. van Disclose , v. t .
Dis conformity , s., onovereenkomstigheid , onbestaanbaar Dis-clo-+e'er , s., ontsluiter , ontblooter .
heid .
Dis.elo*'ing, ppr. van Disclose, V. t.
Dis .congru'ity, s. , onovereenkomstigheid, ongerijmdheid ,
Diselo-s.'ure, s., ontdekking, ontsluiting, onthulling.
onbestaanbaarheid.
Dis elu'-pion' , s., uitbarsting, uitwerping, ME .
Disronnept', v . t., scheiden, ontbinden , losmaken, BE.
Discoast' t , V. i., scheiden van ; de kust verlaten .
Dis -eonneet'ed , pp. van Disconnect , v. t.
Diseoher'ent , a., onzamenhangend .
Dis.ronneet 'ing, ppr. van Disconnect, v. t.
Diseoi 'or, V. t., ontkleuren; doen verkleuren, doen ver- Di s 'onne-c'tion, s., 't scheiden, 't ontbinden, 't losma schieten ; - § , gelaatskleur veranderen , voorkomen ver - ken , scheiding.
anderen .
Discontent', v. i., verschillen, niet overeenstemmen, mt.

lende kleur , so.
Dis -coloring, ppr. van Discolor, v. 1.
Dis -eol'oring , s., zie Discoloration, s.
Dis -eom'flt , V. t., op de vlugt drijven, verslaan,
strooijen , overwinnen .
Diseom 'fit, s., neêrlaag, verdrijving, verstrooijing .

neer geslagen , ontroostbaar.

ver-

Dis e.ozn'flted , pp. van Discomfit, v. t.
Dis-com'iiting, ppr. van Discomfit , v. t.

Dis. om'flture, s., zie Discomfit, s.
Dis -eom'fort , s., droefheid , verdriet , mistroostigheid ,
smart, ongerustheid .
Dis -eom 'fort, v. t., bedroeven, verdriet aandoen, (den
vrede , 't geluk) verstoren .
Diseom 'fortable , a., troosteloos , treurig; bedroevend;
- ) , zwaarmoedig , troost weigerend , sic., n. g.
Dis -com'fortableness 1 , s., troosteloosheid.
Discomforted, pp. van Discomfort, v. t.
Dis.om'forting, ppr. van Discomfort, v. t.
Dis - commend ',

keuren.

v. t., laken, veroordeelen, misprijzen, af-

Dis -co.nmend'able, a., laakbaar, berispelijk.
Dis eommend 'ableness , s., laakbaarheid, berispelijkheid.
Dis-eommenda 'tion , s., Taking, berisping.
D is eommend'er , s., laker , berisper.
Dis eommend 'ing , ppr. van Discommend , v. t.
Discommode', V. t., hinderen, in verlegenheid

ongemak aandoen , ongelegenheid ')aren , n. g.

Diseon'solately, ads'., zie Disconsolate, a.
Discon solateness, s., troosteloosheid, ontroostbaarheid

verslagenheid.

Dis consol-a't1on , s., troosteloosheid.
Discontent',. s., ontevredenheid, onvergenoegdheid.
Discontent' 1 , s., ontevredene , sic.
Discontent', a., ontevreden, onvergenoegd.
Dispontent ', V. t.,

ontevreden maken, misnoegd maken,

mishagen.
Diseontent 'ed , pp., a. van Discontent, v. t.
Di scontentedly , ads., zie Discontent, a.
Dis eontent'edness , s., misnoegdheid , ontevredenheid, AD.

; Dis content'ful , a., vol ontevredenheid, vol onvergenoegdheid.
Discontenting, a., ontevredenheid veroorzakend.
! Discontent'ment , s., ontevredenheid, misnoegdheid , on-

gerustheid.
Diseontin 'uable, a.,
Di s -eontin 'aance , s.,

stankbaar, ophoudbaar.
afbreking , staking , ophouding ,

j scheiding.
Dis continna 'tion , s., zie

Dis ^► ontin'ue ,

v. t., V.

i.,

l^ on^den , afbreken.
11 Dis -contin'ned ,

brengen,

pp.

van

Discontinuance, s.

aflaten , uitscheiden , staken, opDiscontinue , v, t., v. i.

Diseontin ' er, s., staker, afbreker, ophouder,
Diu coutin' -ving , ppr . van Discontinue , v. t., v. i.

scheiden.
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Dis -eontin tty, s., scheiding, gebrek aan zameuhang,. Diseov'ertng, ppr. van Discover, v. t.
Dis .cov 'erture , s., ontbloote toestand.
gaping.
Dis - eontin'-uous , a., afgebroken , gescheiden ; gapend , M. Discovery , s., ontdekking, uitvinding, verkenning
Disponven'ienee , s., ongepastheid, onovereenkomstig- Dispred'it, S., slechte naam, oneer , schande; ongeloof,

wantrouwen.

held.

Dis -ered'it, v. t., wantrouwen, in slechten naam brengen,

Dis -eonven 'lent , a., ongepast.

ontéeren.
Dis -cord , s., tweedragt, tweespalt, oneenigheid; -, wanDiscred 'itabie, a., wantrouwend, ontëerend, schandelijk.
iuidendheid , wanklank (muziek).
Dis' -cord 1 , V. i., niet overeenstemmen; kletsen; niet za- Discreditably, adv., zie Discreditable, a.
Dis -ered 'ited, pp. van Discredit, v. t.
menklinken.
Dis-sord'ance , s., onovereenkomstigheid , verzet , onbe- Dis ered'iting , ppr. van Discredit, v. t.
Dis -vreet', a., voorzigtig, bescheiden, bedachtzaam.
staanbaarheid.
Discreetly , adv., zie Discreet , a.,
Dis -cord'ancy , s., zie Discordance , s..
Drs-sord'ant , a., onovereenstemmend , onovereenkomstig, Dis -creet'ness , s., bescheidenheid , voorzigtigheid.
Dis -erep'ance, dis -Prep'ancy, s., verschil, strijd, tegen
tegenstrijdig.
-strijdghe,
tegenspraak.
Discordantly , adv., in tegenspraak.
Dis'rep 'ant , a., oneenig , verschillend , tegenstrijdig,
Dis - ord'fal , a., twistziek.
twistend.
Dissuade
,
V.
t.,
sv.
Dis -eoun'sel i- ,
zie
Discrete', a., gescheiden, onderscheiden, afgezonderd.
Dis' -count, s., aftrekking, rabat, diskonto.
Dis' -count , dismount', v. t. V. i., afkorten , korten , af- Dis -erete' i- , v. t., scheiden , afzonderen ; staken.
,
diskonteren
;
-,
trekken
leenel en de interest terstond Discretion, s., bescheidenheid, voorzigtigheid, willekeur,
goedvinden; it is at your -, gij zijt volkomen meester daaraftrekken.
van , het is aan uw bescheidenheid overgelaten.

Discount - day , s., diskontodag.
Di scountable

, a., aftrekbaar , diskonteerbaar.

Dis' -counted , pp. van Discount, V. t., v. I.
Dis -coun'tenance, v. t., ontmoedigen ; den moed benemen,

verhinderen , beletten ; -, beschamen ; beschaamd maken,
M., n. g.

Dis -coun'tenanced, pp. van Discountenance, v. t.
Dis -eoun'tenancer , s., moed -benpmer , beschaamdmaker.
Dis -soun'tenancing , ppr. van Discountenance , v: t.
Dis' -counter, s., wisseldiskonteerder.
Dis' -counting, ppr. van Discount, v. t., v. i.
bis' -counting, s., 't diskonteren.

Diseour'age, V. t., ontmoedigen, den moed benemen, af.
schrikken, neêrslagtig maken.
Discouraged, pp. van Discourage, v. t.
Dis-cour'aCement, s., ontmoediging, afschrikking, afschrik,

Discretionary , dis ,re'tional, a., willekeurig, onbepaald.
Diwere'tionarily, dis cre'tionally, adv., zie Discretionary,

Discretional, a.
Disere'tiw- e, a., scheidend, afzonderend, gescheiden.
Dis -cre'tively , a., zie Discretive, a.
Dis.erim'inable, a., onderscheidbaar.
Dis.erim 'inate, v. t., v. i., onderscheiden, afzonderen,

schil maken, onderscheid maken.

Diserisn 'inate, v. t., onderscheiden, BA.
Dis crim'inated , pp. van Discriminate, v. t., v. i.
Discriminately , adv., zie Discriminate, a.
Dis -erim'inateness, s., zie Distinctness, s.
Dis.erim'inating, ppr. van Discriminate, V. t., V. I.
Dis ,rimina'tion, s., onderscheiding , onderscheid,

scheidingsteeken.

ver.

onder-

a., onderscheidend, karakteristiek.
Dis -cour 'ager, s., ontmoediger, afschrikker, vreesaanjager. Dis-erim'inatively, adv., onderscheidenderwijs.
Dis-crim'inator,
s.,
onderscheider.
Dis -eour'aging, ppr. van Discourage, v. t.
Dis -erim'inative,

vrees.

Dis-erim'inous t , a., hachlijk, gevaarlijk.
Dis crown', V. t., ontkroonen.
Disoorowned', pp. van Discrown , v. t.
voordragt, preek.
Dis -course ', V. i., spreken , verhandelen , redekavelen , re- Dis-crown 'ing, ppr. van Discrown, v. t.
Discru'ciating t, a., smartelijk.
deneren; -1 , V. t., handelen, spreken over.
Dis -eu'bïtory, a., leunend; tot leunen geschikt.
Discoursed', pp . van Discourse, v. i.
Discui 'Pate , C. t., vrijspreken , verontschuldigen.
Dissours'er, s., spreker, redenaar, verhandelaar.
Diseul'pated, pp. van Disculpate, V. t.
Dis-cours'ing,, ppr. van Discourse, v. i.
Dis -cours'ive , a., redenerend, verhandelend, M.; gesprek Diseul'pating, ppr. van Disculpate, V. t.
Dis -eulpa'tion , s., vrijspreking, verontschuldiging.
bevattende, DR.
Dis -eourt'eous, a., onbeleefd, ruw, onheusch, onholijk., Dis.eulpa 'tory , a., vrijsprekend, verontschuldigend.
Diseum'bency , s., 't liggen, 't aanleunen (aan tafel).
onwellevend , ongemanierd.
Disceum' her , v. t., ontladen; - (zeer j ), van beslommering
Dis-eourt'eously, adv., zie Discourteous, a.
bevrijden.
Dis -eourt'esy, s., onwellevendheid, onbeleefdheid', ongeDis -pure' t, v, t , ontdekken, openbaren, sr.
manierdheid , onaangenaamheid , ongenoegen.
Diseur'rent
t , a., niet stroomend, niet loopend.
oneerbiedigheid,
B. J.
Dis .court'ship 1 , s.,
Dis -c'ous, a., breed, plat, wijd ; niet een ronde , platte Ais -eur'sion , s., zwerving, rondlooping.
Dis -eur'sist t, s., zie Disputer, AD.
schijf (botanie).
t
Diseur'sive , a., zwervend, vlugtig, los; -, bondig, redeDis^►ov'enant , V. t., verbond ontbinden met.
Dis .cov'er, V. t., 11 ontdekken, ontblooten ; - t, bloot leg- nerend , beslissend.
gen , aan den dag brengen ; -, bekend maken ; ontdekken, Diseur'sively , adv., op grondige wijs.
Discursiveness , s., bondigheid , grondigheid.
uitvinden; -1 , te weten komen.
Dis -cur'sory, a., beredenerend, redenerend, Jonen.
Dis^►ov'erable, a., ontdekhaar, uitvindbaar, zigtbaar.
D is c ' u s , s., werpring , werpschijf , werpsteen ; -, vlak , op'Dis -eov 'ered, pp., a., zie Discover, v. t..
pervlakte van de zon, zie Disc.
:Dis eov'erer , s., ondekker , uitvinder ; verkenner.
DIseour'agingly , ads., ontmoedigender

wijs.

Discourse', s., gesprek, rede, redevoering, verhandeling,

DIS.

DIS

Dis.uss', V. t., uiteenzetten, onderzoeken, bespreken ; ver
verspreiden, ontbinden, verdrijven , g.;-deln;,vrwk
-, afschudden , sP.
Dlscussed', pp. van Discuss, v. t.
Dis-euss'er, s., onderzoeker, navorscher, uitpluizer.
Dis -uss'ing, ppr. van Discuss, v. t.
Diseuss'ing, s., zie Discussion.
Di seus'sion, s., ontbinding, verweeking, g.; -, beraadslaging, bespreking.
Diss uss'ive , a., ontbindend, verdrijvend.
Dis Bust' t , a., besloten , M. D.; - 1 , afgeschud , sP.
Disceu'tlent , a. , ontbindend , verdrijvend.
Diseu'tlent , s., gezweiverdrijvend middel.
Disdain ', V. t., verachten, versmaden, verontwaardigd aanzien.
Disdained', pp. van Disdain , v. t.
DI*dain'ful , a., verontwaardigend, versmadelijk , verachtelijk, hoogmoedig.
Di*daln'fully , adv., cie Disdainful, a.
Di-s.dain'fulness , s., verachting, hoogmoedigheid.
DI*ea-se' t, s., smart, ellende, SP.; -, ziekte, onpaslijkheid , ongemak.
Dl s ea*e', V. t., ziek maken , een kwaal aanzetten , aansteken ; smart aandoen , verontrusten.
DI*ea*ed', pp., a., van Disease , v. t.
Di^t-ea*'edness , s., zieklijkheid , ongesteldheid.
Di*ea-ae'ful , a., vol ongemak , ziekten voortbrengende.
I)i*ea*e'ment , s., ongemak , onaangenaamheid.
Di-ea-sing, ppr. van Disease, v. t.
Disedged', a., stomp, dof, sn.
Disembark', v. t., V. i., ontschepen, aan land brengen, aan
land gaan, landen, aan wal zetten.

Dliena'ble , V. t., verzwakken , van kracht berooven , de

Disembarkation , S., ontscheping.
Disembarked', pp . van Disembark , v. t., v. i.
Disembarking , ppr. van Disembark , v. t., v. i.
Disembarrass , V. t., verlossen, ontlasten.
Dise.nbar'rassed , pp. van Disembarr ass , r. t.
Disernbar'rassing , ppr. van Disembarrass , v. t.
Disembar'rassment , s., verlossing, ontlasting.
Dlseinbay', v. t., van een baai afhouden.
Dlsembay'ed , pp. van Disembay , v. t.
Diseinbay'ing , ppr. van Disemnbay , v. t.
Disc nbel'lish , V. t., ontsieren.
Disembel'lished , pp. van Disembellish , v. t.
Diseinbit'ter , v. t., verzoeten, den bitteren smaak ontne-

men , D.
Disembit'tered , pp. van Disembitter, V. t.
Disembodied , a., van 't ligchaam beroofd • van den romp

gescheiden.
Disembody, V. t. , van ligchaam ontdoen, van vleesch ontdoen .
Diseinbod'ying , ppr. van Disembody, v. t.
Disembogue', V. i., uitloepen , zich ontlasten (van een rivier) ; een kanaal , haven, golf uitzeilen.
Diseinbogue'ment , s., uitlooping, ontlasting , uitwatering.
Disenibo'som, V. t., van den boezem scheiden.
Disembo'-s-omed ,

pp.

van

Disembosom , v. t.

Disembow'el, V. t., de ingewanden uitnemen; uit de ingewanden nemen , ontweiden.
Disembow eled, pp. van Disembowel, v. t.
Disemboweling, ppr. van Disembowel, v. t.
Disernbow'ered, a., uit een priëel verwijderd, van een
priëel beroofd.
Disembran'gle t , V. t., van proces bevrijden.
Diseinbroll ', V. t., ontwarren, ontwikkelen.
Disembroiled', j)p. van Di.sembroil , v. t.
Dlsembroll'ing, ppr . van Disembr oii, V. t.
Disemployed', a., buiten betrekking gesteld
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raagt benemen, buiten staat stellen.
Disena'bled, pp. van Disenable, V. t.
Dlsena'bliug , ppr. van Disenable , v. t.
Disenchant', V. t., onttooseren.
Disenchanted , pp. van Disenchant, v. t.
Disenchanter , s., onttooveraar.
Disenchant'ing , ppr. van Disenchant, v. t.
Disenchantment, s., onttoovering.
Diseneum'ber, V. f., van beslommering bevrijden, ontlas-

ten , van Hinderpalen bevrijden.
Disensnim'bered , pp. van Disencumber , v. t.
Diseneum'bering , ppr. van Disencumber, v. t.
Diseneum'brance, s., bev rijding .
Disengage ', V. t., V. i., bevrijden, ontslaan , los maken , ont-

binden , ontdoen ; zich los maken.

Disengaged', pp. van Disengage, v. t., V. i.

Disengaged', a., vrij , onbezet, ledig.
Disengag'edness, s., vrijheid, ledigheid.
Disengage'inent, S. , bev rijding, scheiding.
Disengaging, ppr. van Disengage, v. t., v. i.
Disenno'ble , V. t., ont, delen.
Diseuno'bled, pp. van Disennoble, V. t.
Bisenroll', V. t., van een lijst schrappen.
Disenrolled', pp. van Disenroll, v. t.
Disenroll'ing, ppr. van Disenroll, v. t.
Disenslave', v. t., van slavernij bevrijden , so.
Di sentan'gle , V. t., ontwarren , ontwikkelen , loswikkelen,

bevrijden, vrij maken.
Disentan'gled, pp. van Disentangle, V. t.
Disentanglement , s., ontwarring, ontwikkeling, loswik

bevrijding, vrijmaking.
Disenter', zie Disinter.
Disenthrail', zie Disintlirall.
Disenthrone', V. t.. onttroonen .
Disenthroned', pp. v an Disenthrone,

-keling,

v. t.

Disenthron'ing, ppr. van Disenthrone, V. t.
Disenti'tie, V. t., van titel berooven, so.
Disenti'tled , pp. van Disentitle, v. t.
Disentrance', V. i., ontwaken , bijkomen.
Disentranced', pp. van Disentrance , v. i.
Disentranc'ing, ppr. van Disentrance, v. i.
Disert' i , a., welsprekend.
Disert'1y i', adv., zie Desert t . a.
Disespou-we', V. t., echtscheiden , or.

Didespvu-sped', pp. van Disespouse , v. t.
Disespou•s'ing, ppr. van Disespouse, V. t.
Disestablish , V. t., van een ne@rzetting verwijderen.
Disesteem', s., minachting , geringschatting , LE.
Disesteein', V. t., verachten, minachten, geringschatten.
Disesteemed', pp. van Disesteem , v. t.
Dlsesteem'ing , ppr. van Disesteem, v. t.
Disesteema 'tion , s., verachting , minachting , gering

i ng.
Di sex'erci-wet , V. t., van oefening berooven , al.

-schat

Disfan'c y t , v. t., afkeuren, laken.
Disfavor , s., afkeer , ongenegenheid , ongenoegen , min-

acliting , geringschatting , onwil.
V. t., ontmoedigen , den moed benemen , gunst

Disfavor ,

onttrekken, onvriendelijk bejegenen.
Disfa'vored, pp. van Disfavor, v. t.
Disfa'vorer , s., ootmoediger.
Disfa'voring , ppr. van Disfavor , v. t.
Disfea't re, V. t., misvormen, COL.
Distigura'tson, s., misvorming, ontsiering, mismakuig

misvormdheid, mismaaktheid.

DIS.
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t., verminken, ontsieren, misvormen, mis

DIS.

Dish , v. t., scho., met de hoornen stooten.
-maken. Dish, v. t., opdisschen, aanrigten; - sweat meat with sour
Disfg'nred , pp. van Disfigure , v. t.
sauce t , weldaden van bitterheden doen vergezeld gaan.
Disiig'urement, s., verminking, ontsiering, misvorming, Dish'-butter, s., versche boter, maatboter.
mismaking.
Dish'-cradle , s., scho., rek om borden te droogen.
Dlstlg'-urer, s., verminker, misvormer.
Dish'-cloth, dish'-stout, s., vaatdoek, s.; he has made
Disfg'uring, ppr. van Disfigure, V. t.
a napkin of his - t ), hij heeft zijn keukenmeid gehuwd.
bisfor'est , zie .Disaforest.
Dish'-washer , s., soort van vogel (meryus).
Disfran'chi-se, V. t., vrijdommen ontnemen , burgerregt Dish'-water , s., vaatwater.
ontnemen , ontpoorteren,
Dishabil'itate, V. t., zie Disqualify.
Disfran'ehl*ed, pp. van Disfranchise, v. t.
Dishabille', s., morgengewaad, ochtendgewaad.
Disfran'chl*ement, s., berooving van vrijheden , ont- Dishab'it t, V. t., uit een woning verdrijven, Sm.
poortering.
Disharino'nious, a., onenig.
Disfran'chi*ing, ppr. van Disfranchise, v. t.
Dlshar'mony , s., oneenigheid.
Disfri'ar f , v. i., van den monnikenstand vervallen ver- Disheart'en , V. t., den moed benemen, ontmoedigen, moe
klaren.
-delos
maken.
Disfur'nish, V. t., ontbloot (van voorraad, enz.), ledigen. Disheartened , pp., a. van Dishearten , V. t.
Disfurnish,
v.
t.
ppr.
van
.Dishearten,
v.
t.
Disheas•t'ening ,
Disfur'nished, pp. van
Disfnr'nishing , ppr. van Disfurnish , v. t.
Dished', pp. van Dish, v. t.; - up) , geruineerd.
Disgar'nish, V. t., ontblooten, ontsieren, (van sieraad) be- Disheir' t, v. t., onterven.
Disher'i*-on t , s., ontërving, HL.
rooven; -, van bezetting, geschut, enz. ontblooten.
Disgar'rison , V. t., van bezetting ontblooten, ontdoen.
Disher'it , V. t., ontërven.
Disgar'risoned, pp. van Disgarrison, v. t.
Disher'itance, s., ontërving.
Disher'ited, pp. van Disherit, v. t.
Disgar'risoning, ppr. van Disgarrison, v. t.
Disgav'el , V. t., 't regt van gelijke erfdeeling wegnemen. Disher'lting, pp. van Disherit, v. t.
Disgav'eled, pp. van Disgavel, V. t.
Dishevel , V. t., V. i., 't haar losmaken ; 't haar achteloos
Disgav'eling, ppr. van Disgavel, v. t.
laten hangen ; in wanorde brengen.
Disglo'rify :1: , V. t., onteeren, vernederen.
Disheveled, pp. van Dishevel, v. t., v. i.
Disgorge', V. t., overgeven, braken; -§, terug geven.
Disheveling, ppr. van Dishevel, V. t., V. i.
Disgorged', pp. van Disgorge, v. t.
Dishing, ppr. van Dishevel, v. t., V. i.
Dishing, ppr. van Dish, v. t.
Disgorgement, s., overgeving, braking.
Disgorging , ppr. van Disyorge , v. t.
Di-s-hon'est, a., onëerlijk, trouweloos, eerloos, schandeDisgospel t , v. i., met de beginselen van 't evangelie onlijk, ontëerd; -, onkuisch , wulpsch , sii.
eens zijn, M.
Di-shon'estly , ado., zie Dishonest , a.
Disgrace', V. t., in ongenade brengen, te schande maken, Di-s-i► on'esty, s., onëerlijkheid, trouweloosheid, eerloos
sH.;-heid,scbauljk;onisched,wulp
ontëeren.
Disgraced', pp., a., zie Disgrace, v. t.
- i , bedrog, snoodheid, schande.
Disgrace'ful, a., schandelijk, ontëerend.
Di-s-hon'or, s., onéer, schande, schandvlek, verwijt.
Disgrace'fully , adv., zie Disgraceful , a.
D1-shon'or, V. t.. ontëeren, schenden, schandvlekken ; -,
Disgracefulness, s., schandelijkheid, ontëering.
verkrachten; bezoedelen.
Disgracer, s., ontëerder , schender.
Di-s-hon'orable, a., schandelijk, eerloos, laag, gemeen.
Disgracing, ppr. van Disgrace, V. t.
Di-shon'orably , adv., zie Dishonorable.
Disgra'cious, a., ongunstig , onaangenaam,
Di*hon'orary , a., ontëerend, in minachting brengend.
Disgrade' t , i. p. v. Degrade.
Di-s.hon'ored, pp., a., zie Dishonor, v. t.
Disguise', V. t., verkleeden, vermommen; -, verminken, Di-s honorer , s., eerroover, schender.
misvormen , nn..; -, dronken maken.
Dl-s-honoring , ppr. van Dishonor, v. t.
Disgul -se, s., verkleeding, vermomming, masker, schijn; roes. Dishorn', V. t., onthoornen, sH.
Disguised', pp., a. van Disguise, v. t.
Dishorned', pp. van Dishorn, u. t.
Disgul *'edly, adv., vermommend.
Dishorn'ing, ppr. van Dishorn, v. t.
Disgui*e'ment, s., verkleeding, vermomming.
Dishort , s., scho., ongemak, nadeel.
Disgui*'er, s., verkleeder, vermommer; verminker, mis
Dishumor , s., geemlijkheid, kwade luim.
-vorme. Disimpark' j , v. t., van beletselen, uitsluiting bevrijden.
Dlsgui-s-'ing , ppr. van Disguise, v. t.
Disimprove'ment , s., teruggang, achteruitgang, verDlsgui-s-'ing , s., 't verkleeden, 't vermommen , 't maskeren.
val, s.
Disgust', s., afkeer, walg, wansmaak, tegenzin; misnoegen, Disin-ear'cerate C , v. t., uit den kerker bevrijden, op
Disgust', V. t., doen walgen; ergeren, hinderen.
vrije voeten stellen, in vrijheid stellen.
Dlsgust'ed, pp. van Disgust, v. t.
Disfin-elina'tion, s., ongeneigdheid, afkeer, tegenzin.
Disgust'fal, a., walgelijk, stuitend, hinderlijk.
Disincline', V. t., afkeer inboezemen, afkeerig maken,
Disgusting, ppr., a. van Disgust, v. t.
vervreemden.
Disgustingly, adv., zie Disgustful, a.
Disinclined', pp. van Disincline, v. t.
Dish, s., schotel, schaaltje, kopje, geregt; the - wears Disin-eiin'ing, ppr. van Disincline, v. t.
its own covert, zoo moeder, zoo dochter; zoo heer, zoo Disin-elo-s_e', V. t., openen , wegruimen.
knecht ; fools that each man meets in his - each day t, Disfin-eor'porate , V. t., vereeniging ontbinden, 't regt van
gekken, zooals men overal vindt; lay a thing in one's -t, vereeniging ontnemen.
iemand iets voor de voeten. werpen ; -, ertstrog (mijnn- Disin-eor'porated , pp. van .Disincorporate, v. t.
werkers),
werkers).
Dislneor'porating, ppr. van Disincorporate, V. t,
Dlsfg'ure,

V.
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DisinPorpora'tlon, s., berooving van de regten en pri-

Disjudi-ea'tion i`,-, s., oordeel, beslissing.
Disjun- t', a., zie Disjeint, a.
Disjun-e'tion,k s., verdeeldheid, verdeeling, scheiding, af-

vilegiën van een vergadering.
Disinfect', v. t., van smetstof zuiveren.
Disinfe-et'ant, s., middel tot zuivering van smetstof.
Disinfe-et'ed, .pp., a. van Disinfect, v. t.
Disinfe-et'ing, ppr. van Disiiafect, V. t.
Disinfe.'tion , s., zuivering van smetztof.
Disingenu'ity , s., onopreatheid, valschheid, arglistigheid.
Disingenuous, a., onopregt, valsch, arglistig, sluw.
Disingenuously, adv., zie Disingenuous.
Disingenuousness, s., onopregtheid, valschheid, arglis-

tigheid, sluwheid.
Disinhab'ited , a., van bewoners beroofd.
Disinher'i-s-on, s., onterving, BA.
Dlsinher'it, v. t., ontërven.
DIsinher'ited, pp., a. van Disinherit, v. t.
Disinheriting, ppr. van Disinherit, v. t.
Disinhume', V. t., opgraven , uit 't graf halen.
Disin'tegrable, a., scheidbaar in heelmakende deelen.
Disintegrate, V. t., in geheel makende deelen scheiden.
Disintegrated, pp., a. van Disintegrate, v. t.
Disintegrating, ppr. van Disintegrate, v. t.
Disintegration, s., 't scheiden van geheel makende deelen.
Disinter', V. t., opgraven; - §, uit 't duister te voorschijn

brengen.

DIsIn'teressed, zie Disinterested.
Disin'teressment t- , zie Disinterestedness.
Disinterest
s., nadeel; -, onbaatzuchtigheid, belang-

:f:

loosheid.

1,

Disinterest
V. t., geen baatzucht tooneu.
Disin'terested, pp. van Disinterest, v. t.
Disinterested, a., belangloos, onpartijdig, onbaatzuchtig.
Disinterestedly, ode., zie Disinterested, a.
Disinterestedness, s., belangloosheid, onbaatzuchtigheid,

onverschilligheid.
Disin'teresting, a., belangloos, n. g.
Disin'terrnent, s., opgraving.
Disinterred, pp. van Disinter, v. t.
Disinter'ring, ppr. van Disinter, v. t.
Disinthrall', V. t., van slavernij bevrijden, van onderdruk

bevrijden.
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zondering.
Disjun-et'ive, a., scheidend, onvereenigbaar.
Disjunctively, adv., zie Disjunctive, a.
Disk , s., schijf, vlakte (van zon of maan).
Diskind'ness, s., onvriendelijkheid, ongenegenheid, belee-

digin.

Disleal i, a., zie Disloyal, se.
Dislike', s., tegenzin, afkeuring, afkeer , wansmaak, walg.
Dislike', V. t., afkeuren, laken, tegenzin hebben, mishagen,

walgen.
Disliked', pp. van Dislike, r. t.
Dislike'ful j, ci., mishagend, so.
Dislik'en , v. t., ongelijk maken, su.
Disiik'ened, pp. van Dislike, v. t.
Bislike'ness, s., ongelijkheid , verschil , LIJ.
Dislik'er , s., af keurder.
Dislik'ing, ppr. van Dislike, v. t.
Dislimb', V. t., ontleden, (de leden) vaneen rukken.
Dislirnbed', pp. van Dislink, v. t.
Disiimn' , V. t., uitwisachen (schilderkunst) , sir.
Dis'lo-sate, V. t., verplaatsen; verstuiken.
Dislocate, dis'lo-ented, a., verstuikt.
Dis'lo- Bated, pl). van Dislocate , v. t.
Dis'lo-eating , ppr. van Dislocate , v. t.
Dislo-ea'tion , s., verplaatsing ; verstuiking; verstuikt lid.
Dislodge', v. t., V. ( ., doen verhuizen , verleggen, opjagen,

verdrijven; van een rustplaats gaan.
Dislodge , v. t., v. i.

Dislodged', pp. van

Disiodg'ing, ppr. van Dislodge, v. t., V. i.
Disloyal , a., ongetrouw . ontrouw , trouweloos ; -, echtbre-

kend, sx.; -, onstandvastig , ioxrr.

Disioy 'ally , adv., zie Disloyal, a.
Disloyalty, s., ongetrouwbeid, trouweloosheid; -, onstand-

vastigheid (in liefde) , sit.

Dls'rnal , a., ellendig, treurig, droevig, akelig, naar , verschriklijk, leelijk ; zwaarmoedig ; - ditty) , psalm , dat de

-king

ISisinthralled', pp. van Disinthrall , V. t.
Disinthrall'ing , ppr. van Disinthrall , v. t.
Dislnthrall'ment, s., bevrijding van slavernij.
Disin'trieate t, V. t., zie Disentangle.
Disinsure', V. t., ontwennen, al.
Dlsinured', pp. van Disinnre, v. t.
Disinvalid'ity, s., ongeldigheid.
Disinvite', V. t., uitnoodiging intrekken.
Disinvit'íng, ppr. van Disinvite, V. t.
Disinvolve', V. t., ontdekken, ontrollen, ontwikkelen, ME.
Disinvolved', pp. van Disinvolve, V. t.
Disinvolv'ing, ppr. van Disinvolve, v. t.
Disjask'it, a., scho., ter neer geslagen, moedeloos.
DisJee'tion, s., verstrooijing, verkwisting.
Disjoin', v. t., scheiden.
Disjoined', pp. van Disjoin, v. t.
Disjoin'ing, ppr. van Disjoin, v. t.
Disjoint', v. t., V. i., verrekken , ontleden ; afbreken , ver-

mis(Aadigers zingen, voor dat zij worden gehangen.

Di .'orally, adv., zie Disnul , a.
Dismalness , s., kommer, ellende , treurigheid, akeligheid

naarheid, afschuw.
V. t., ontkleeden, ontmantelen, ontblooten, beroov en ; af breken ; aftakelen , onttuigen , aftuigen; z.
Dismantled, pp., a., van Dismantle, v. t.
Dismantling, ppr. van Dismantle, v. t.
Dismask', v. t., ontmaskeren; ontdekken, ontblooten.
Disinasked', pp. van Dismask, V. t.
Disinask'ing, ppr. van Dismask , v. t.
Dismast', v. t., ontmasten , masteloos maken.
Dismast'ed, pp., a. van Dismast, v. t.
Dismast'ing , ppr. van Dismast , V. t.
Disinast'ment , s., ontmasting.
Dismay', v. t., moed benemen, verschrikken, bang maken ,
ontstellen.
Di sinay', s., verschrikking , onthutsing, ontstelling, schrik,
vrees.
Dismayed', pp. van Disraat', v. 11.
snipperen , stuk breken, onzamenhangend maken; -, in Dismay'edness j , s., verslagenheid, vreesachtigheid, bangstukken vallen.
lieid.
Disjoint', a., gescheiden, afgezonderd, sir.
Disn,ay'ful t, a., vol verschrikking , sr.
Disjointed, pp., a., zie Disjoint, v. t.
Dismaying, ppr. van Dismay , v. t.
Disjointedness, s., afgezonderdheid; gescheiden toestand. Disme'dime , s., tiende , tiende deel.
DisJoint'ing, ppr. van Disjoint, r. t.
Disinem'ber , V. t., ontleden, vaneen scheuren, verdeelen ,
Disjoint'1y , ode., in gescheiden toestand.
verstuiken, ontwrichten.
Disman'tle,
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Dismembered , pp., a. van Dismember , v. 1.
b1smem'beríng , ppr. van Dismember , u. t.
Dismemberment, s., vaneenscheuiing, verminking,

schei-

ding.
Dismet'tled j , a., van vuur en geest beroofd.
Dismiss', V. t., wegzenden, ontslaan , afdanken ,

ven ; verstooten ; - , zenden , afzenden.

verlof ge-

Dismiss' 1, s., ontslag, verlof, wegzending.
Disiniss'al , s., ontslag , verlof , wegzending.
Dismissed', pp. van Dismiss, v. t.
Disiniss'ing, ppr. van Dismiss, v. t.
Dismission, s., wegzending, ontslag, verlof, afdanking.
Dismissive, a., ontslag gevend.
Dismort'gage, V. t., lossen, aflossen.
D1smort'gaged , pp. van Dismortgage , v. t.
Dismort'gaging , ppr. van Dismortgage , v. f.
Dismount', v. i., v. t., van een paard springen, afstijgen;

doen afstijgen , uit den zadel ligten ; kanon van 't affuit
ligten; geschut onbruikbaar maken.
Dismounted , ppr., a. van Dismount, v. i., v. t.
Dismounting, ppr. van Dismount, v. i., v. t.
Desna, disnat, scho., doet niet.
Disnat'uralize, V. t., van 't inboorlingsregt berooven , vervreemden.
Disnat'uralized , pp. van Disnaturalize , v. t.
Disnat'ured, a., onnatuurlijk , ontaard.
Disobedience , s., ongehoorzaamheid.
Dlsobe'dient , a., ongehoorzaam.
Disobediently, adv., op ongehoorzame wijs.
Disobey', V. t., niet gehoorzamen, ongehoorzaam zijn.
Disobeyed', pp. van Disobey , v. t.
Disobeying, ppr. van Disobey , v, t.
Dtsobtiga'tion , s., beleediging , onvriendelijkheid.
Disob'ligatory , a., van verpligting ontheffende.
Disoblige', v. t., onvriendelijk bejegenen, beleedigen; - i,
van verpligting ontslaan , n. g.
Disobliged', pp. van Disoblige, v. t.
Disoblige'ment , s., 't beleedigen , 't onvriendelijk bejegenen, ie.
Disoblig'er , s., beleediger.
Disobliging , ppr. van Disoblige , v. t.
nisoblig'ing, a., niet verpligtend, beleedigend, onaangenaam , niet schikkend.
Disobligingly, adv., zie Disobliging, a.
Disobligingness , s., onvriendelijkheid, ongedienstigheid.
Disopinion t , s., verschil van denkwijs.
Disorbed', a., uit zijn kring gestooten , sot.
Dlsor'der , s., wanorde , verwarring; onrust; rumoer , leven ; rustverstoring , opschudding , oproer , ziekte , ongesteldheid, onpaslijkheid.
Disorder , V. t., in wanorde brengen, verwarren , bederven, schaden, verontrusten, vertoornen; ongesteld maken,
ziek maken ; - , uit een orde ontzetten , DR.
Dlsor'dered , pp. van Disorder , v. t.
Disor'dered , a., onordelijk, ongeregeld, verward; -, liederlijk, bandeloos, onmatig, sot.
Disorderedness , s., wanorde , verwarring.
Disordering , ppr. van Disorder , v. t.
Disor'deriy , a., adv., zie Disordered , a.
Disor'dinate , a., wanordelijk, ongeregeld , onmatig.
Disor'dinately , acte., zie Disordinate , a.
Disorganization , s., verstoring, wanorde ; oplossing.
Disorganize , V. t., verstoren ; oplossen.
Disorganized , pp., a. van Disorganize , v. t.
Dieor'ganizer , s., verstoorder , wanorde veroorzaker.
D1sor'ganizing , ppr. van Disorganize , v. t.

Dlso'rienated , a., van 't oosten gekeerd.
DI..own', V. t., niet erkennen , verloochenen, verzaken.
Disowned', ppr., a. van Disown, V. t.
D5.own'ing, ppr. van Disown, v. t.
Di*own ment, s., loochening.
Dispace' 1 , V. i., rondzwerven.
Dispair' 1 , v. t., een paar scheiden, B. FL.
Despaired', pp. van Dispair, V. t.
Dispair'ing, ppr. van Dispair, V. t.
Dispand' t- , V. t., ten toon spreiden , uitspreiden.
Dispan'sion i-, s., -verspreiding, ten toon spreiding.
Dispar'adised , a., uit 't paradijs verdreven.
Disparage , V. t., verkleinen , verachten , verguizen, minachten , in minachting brengen , ontëeren ; een ongelijk
huwelijk aangaan.
Disparaged, pp. van Disparage, V. t.
Dispar'ageinent, s., verkleining, minachting, benadeeling,
geringschatting, ontëering; ongelijk huwelijk.
Dispar'ager, s., verkleiner, minachter, benadeeler, geringschatter , oiitëerder , verachter.
Disparaging , ppr., a. van Disparage , v. t.
Disparagingly, adv., ontëerender wijs, enz.
Disparate, a., verschillend, ongelijk.
Disparates , s., rrev., ongelijke grootheden (wiskunde).
Dispar'tty , s., ongelijkheid , verschil.
Dispark', V. t., een park open zetten , van gevangenisstraf
bevrijden.
Disparked', pp. van Dispark, v. t.
Dispark'ing , s., 't openzetten van een park.
Dispark'le t , V. t., verspreiden.
Dispart', V. t., V. i., scheiden , verdeelen , scheuren ; splijten , art.; openen, kloven ; -, een teeken op den ring van
den mond van geschut zetten.
Dispart'ed, pp., a. van Dispart, V. t., v. i.
Dispart'sng, ppr. van Dispart, V. t., c. i.
Dispae'sion , s., gemoedsrist, gematigdheid, kalmte , bédaardh eid , bezadigdheid , koelheid.
Dispassionate , a., bedaard, koel, kalm, gelaten, bezadigd.
Dispas'sionated , a., zie Dispassionate , a.
Dispassionately, adv., zie Dispassionate, a.
Dispas'sioned t , a., kalm, bedaard, no.
Dispatch', v. t., afzenden, afvaardigen, wegzenden; ter
dood brengen ; spoedig uitvoeren ; - i- , v. i., een zaak met
iemand schikken, sot.
Dispatch', s., afzending, afvaardiging, uitvaardiging ; spoed;
-, gedrag, beheer, sot., n. g.; -, brief.
Dispatched', pp. van Dispatch , v. t.
1)ispateh'er , s., opzender, afvaardiger ; dooder.
Dispateh'ful , a., haast vorderend, haast te kennen gevend.
Dispatching, ppr. van Dispatch, v. t.
riis'patly , s., ouhartstogtelijkheid.
Dispau'per , V. t., 't regt van ondersteuning ontnemen; uit
armoedigen staat brengen.
Dispau'pered, pp. van Dispauper, V. t.
Dispau'pering, ppr. van .Dispauper, v. t.
Dispel', V. t., verspreiden, verstrooijen, uiteenjagen, verdrijven.
Dispelled , pp. van Dispel , v. t.
Dispelling, ppr. van Dispel, v. t.
Dispence' +, s., kosten, vertering, ee.
Diepend' , V. t., verteren, uitleggen, verbruiken, sr.
Dispend'er , s., verbruiker.
Dispensable , a., kwijtscheldbaar.
Dispens'ableness, s., kwijtscheldbaarheid.
Dispensary, s., armenapotheek en raadkamer, waar de
doktoren voor de armen zitten.
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rispene^a'tion. J., verdeeling, uitdeeling, meêdeeling, vrijstelling.
Dispens'ative , a., vrijstellend.
Dlspens'atively , adv., bij vrijstelling, vrijstellender wijs.
Dlspensa'tor , s , uitdeeler , uitgever.
Dispensatory, a., uitdeelend, uitgevend, vrijstellend.

Dlsplea-*ant 9 , a., onaangenaam, onbehaaglijk, beleedigend.
Displease', V. t., V. i., mishagen , ergeren , misnoegen ver
vertoornen , walgen , afkeer veroor--orzaken,bldig

Dispensatory, 3.,

boek over de artsenijmengkunde, phar-

macopcea.
Dispense', V. t., uitdeelen, verdeelen . geneesmiddelen be-

reiden, toelaten, veroorloven, ontheffen, ontslaan, vrij
vrijspreken , verschoonen ; -, afschaffen (Amerika).-steln,
zie Dispensation, 51.; -i- , zie Expense, se.
Dispensed', pp. van Dispense, v. t.

Dispense ' it, s.,

Dispens er , s., uitdeeler , vrijsteller.
Dispensing , ppr. van Dispense , v. t.

Dispeo'ple, V. t., ontvolken, verwoesten.
Dispeo'pled , pp. van Dispeople , V. t.
Dispeo'pler, s., ontvolker , verwoester.
Dispeo'pliug , ppr. van Dispeople , v. t.
Disperge't , V. t., besprenkelen, sprenkelen.

Disperm'ous , a., met twee zaadkorrels.
Disperse', V. t., V. i., verstrooijen , verspreiden , verdeelen',
verdrijven. , verjagen ; verspreid zijn , verdwijnen (van
damp, mist, enz.).
Dispersed', pp., a. van Disperse, v. t., v. i.
Dispersedly , ede., verstrooid, hier en daar.
Dispers'edness , S., verstrooidheid.
Disperse'ness 1:: , s., dunheid, verstrooidheid.
Disperser

, s., verspreider.

Dispers ing , ppr. van Disperse , v. t., v. i.
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zaken.
Displea*ed ', pp. van Displease , v. t.; - with , ontevreden

over, toornig.
Displen-w 'edness, S., mishagen, ergernis, misnoegen.
Displea*'ing , ppr., a. van Displease , v. t., v. i.
Displea - 'ingness, s., misnoegen, misnoegdheid, onaan-

genaamheid, onbehaaglijkheid, verontwaardiging.
Displea -s- 'isre , s., misnoegen, misnoegdheid, onaangenaam

onbehaaglijkheid, verontwaardiging, walg, verbitte--heid,
ring , ongenade.
Displea-s'ure t, zie Displease, v. t., BA.
Dis'plicence i', s., walg, haat.
Displode ', V. t., (met een zwaren slag) doen

bersten, doen.

uit een springen, M.; -, ontploffen.
Displod'ed , pp. van Displode , v. t., v. i.
Displod'ing , ppr. van Displode, v. t., v.

i.

Displo'-s-ion, s., uitbarsting, knal.
Displo'sive, a., uitbarsting te kennen gevend.
Displume', C. t., ontvederen; van eereteekens ontdoen, BE.
Displumed ', pp. van Dispheme, v. t.
Displum'ing, ppr. van Displumne, v. t.
Dispon'dee, s., dubbele spondens (van vier lange letter-

grepen).
Dispone', dlspone'

upon, v. t., scho., beschikken over,

weggeven , verkoopen.
Disponge',

zie Dispunge.

Dispersion , S., verstrooijing, verspreiding ; -, 't wegne- Disport', s., spel, tijdkorting, tijdverdrijf, uitspanning;
vermaak ; vrolijkheid, M.
men van ontsteking , g.
Disport', v. i., V. t., spelen, den tijd korten, zich vermaken, vrolijk zijn; vermaken, sir.
Disported, pp. van Disport, v. i., V. t.
benemen.
Disporting, ppr. van Disport , v. i., v. t.
Dispirited , pp., a. van Dispirit , v. t.
Disport'ment, s., tijdverdrijf; spel, MB.
Dispiritedly , adv., moedeloos, ne@rslagtig.
Dispos- 'able, a., beschikbaar.
Dispiriting , ppr., a. van Dispirit , V. t.

Dispers 'i ve , a., verspreidend , verstrooijend.
Dispirit , V. t., ontmoedigen , ter neêr slaan , den moed

Dispirit'eous t , a., wreed, woedend, sv.
Dispiritedness , S., moedeloosheid.
Dispit'eously t, adv., boosaardig.
Displace', V. t., verplaatsen, verzetten, verleggen ; ver

afzetten ; in wanorde brengen, sm.
-schuiven;
Displaced', pp. van Displace , v. t.
Displacement, s., verplaatsing.
Displa'cency, S., misnoegen, mishagen, onvriendelijkheid.
Displacing , ppr. van Displace, V. t.
Displant', V. t., verplaatsen; verdrijven, ontvolken.

beschik, bestel, bestier; beschikking, rang-.
schikking, schikking , inrigting, aanwending, verordening;
magi, vrije wil.
Dispo -ee', V. t., rangschikken, in orde brengen, inrigten,
bereiden , geschikt maken; verdeelen , uitdeelen; stemmen ,.
bewegen , genegen maken ; toedeelen , toewijzen ; - of, be-

Disposal, s.,

schikken over; verkoopes; vervreemden; overdragen; gebruiken; wegzenden ; - by will, vermaken; - of one, zich
van iemand ontdoen ; man proposes and God -s t , de
mensch wikt en God beschikt; - t , v. i., koop sluiten
overeenkomst maken, sir.
Dispo -s e' t , s., zie Disposal , s.; -, stemming , gemoedssteniming.

Displanta'tion, s., verplanting; overplanting (van een
volk).
Displant'ed , pp. van Displant , v. 1.
Disposed', pp. van Dispose , v. t.; - of, vergeven , wegge
Displanting , ppr, van Displant , V. t.
-gevn;
verhuurd , verkocht.
Displanting , S., verplanting , overbrenging.
Dispo s'er , s., uitdeeler, bestuurder , regeerder , heer,
Displat', V. t., ontkrullen , ontkluwen.
heerscher.
Display , V. t., ontvouwen; openen; verspreiden; ten toon
stellen ; ontwikkelen ; ontrollen ; uithangen ; uitsteken , uit Dispoes- 'ing, ppr. van Dispose, v. t.
uitstellen; openleggen, verklaren, uiteenzetten; - t,-kramen, Dispo -s'ing, s., 't schikken, 't beheeren, 't besturen.
ontblooten , sr.; - t , ontsluiten , openen , B. J.; -, V. i., pra- Dispo -ai'tion, s., inrigting, schikking; verordening, bepaling, neiging, geneigdheid; - of body, ligchaanlsgesteldlen , woordenpraal gebruiken , babbelen , sir.
heid , gestel ; - of mind , gemoedsgesteldheid , denkwijs;
Display', s., verklaring, uitlegging, uiteenzetting; schouw
aanleg , aard.
uitstalling , uitkraming.
-spel;
Disposition i , s., zie Disposal, cx.
Displayed', pp. van Display , V. 1.
Dlsplay'er,, s., ontvouwer, enz.

Displaying, ppr. van Display , V. t.
Dis'ple 1 , D. t., zie Discipline , sr.
Displea* 'ance t ,Ps., toorn, ontevredenheid , sr.

Dispo*i'tionai , a., tot schikking behoorende.
Dispo - s'itive i , a., beschikkend, bepalend.
Dispo -s - 'itively 1 , adv., beschikkender, enz., wijs.

Dispo -s''itor, s., zie Disposer.
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het bezit stoo- Disqualifl sa'tion , s., 't onbekwaam verklaren ; onbekwaamheid.
Dispossessed', pp. van Dispossess, v. t.
Disqual'ifled, pp. van Disqualify, v. t.
Dispossessing , ppr. van Dispossess , v. t.
Disgaal'ifying , ppr., a. van Disqualify , V. t.
Disposs'1on , s , berooving, onteigening.
Disquan'tity 1, V. t., verminderen, sH.
Dispossess', V. t., uit het bezit stellen, uit
ten , van eigendom berooven.

Dispo -s-'caret, s., zie Disposal,

e.

s., berisping, afkeuring, lastering, laking ,
schande, oneer; verwijt.
Dispral*e', V. t., berispen, afkeuren, laken.
Disprai*ed', pp. van Dispraise, v. t.
Disprai-s'er, s., berisper, lasteraar, laker.
Dlsprai-s-'ible t , a., laakbaar.
Thsprai*'ing, ppr. van Dispraise, v. t.
Dispral.w'ingly, adv., laakbarend, berispend.
Dispread'. V. t., V. i., verspreiden, zich verspreiden, ruchtbaar worden; —, in verschillende rigtingen stroomen, r.
Dispread'er, s., verspreider , bekendmaker.
Dispris-'on, V. t., uit de gevangenis vrij laten, BU.
Disprivilege 1, V. t., van een privilegie berooven.
Disprize', V. t., onder de waarde schatten, geringschatten.
Disprofess', v. i., de belijdenis van iets afzweren.
Disprof'it
, s., verlies, schade, nadeel.
Disprei -ae',

Disproof', s., weêrlegging.
Disprop'erty t , v. t., eigendom ontnemen, su.
Disproportion, s., onëvenredigheid, ongelijkheid.
Disproportion, v. t., onëvenredig maken, ongelijk

binden; symmetrie verbreken.

Dispropor'tionable, a., zie Disproportional, a.
Dispropor'tionableness, s., onëvenredigheid,

heid.

Discqui'et (zeer
), a., rusteloos, onrustig, ongerust, sH.
Disquiet, s., onrust, rusteloosheid, kwelling; zorg, s.
Disquiet, . t., verstoren, verontrusten, storen, ver -

toornen.

Disquieted, pp., a. van Disquiet, t'. t.
Disqui 'eter , S., onruststoker, verontruster.
Disqui'etful , a., verontrustend.
Disqui'eting, ppr. van Disquiet, v. t.
Disquietly, adv., zie Disquiet, a., n. g.
Disqul'etment , s., 't verontrusten.
Disqui'etness , s., zie Disquiet, s.
Disqui'etous t, a., onrustwekkend, M.
Disquietude, s., zie Disquiet, s.
Disquiz- i'tlon, s., onderzoek, navorsching.
Disquis-i'tionary, a., onderzoekend, navorschend.
Disrank' t , V. t., den rang benemen, in wanorde brengen.
Disregard', s., minachting, verachting.
Disregard', V. t., minachten , geringschatten ; veronacht-

zamen.

ver-

ongelijk-

Disregarded, pp. van Disregard, v. t.
Disregard'er, s., minachter, veronachtzamen.
Disregardful , a., minachtend, nalatig, veronachtzamend.
Disregard'fully, ads., zie Disregardful, a.
Disregarding, ppr. van Disregard, v. t.
Disrel 'ish, s., walg, walging, wansmaak; —§, mishaging.
Disrel'ish , v. t., walgen; —, een wansmaak geven , x.

Dispropor'tionably , adv., onëvenredig,' ongelijk.
-, tegenzi si hebben in; niet aanstaan.
Disproportional, a., onëvenredig, ongelijk.
Disrel'isbed, pp. van Disrelisk, v. t.
Disproportional'ity, s., onëvenredigheid, ongelijkheid.
Disrel'isbing , ppr. van Disrelish , V. t.
Dispropor'tibnally , ads., onëvenredig , ongelijk.
Disremember, V. t., vergeten.
Dispropor'tionate, a., onëvenredig, ongelijk.
Disproportionateness, s., onëvenredigheid, ongelijkheid. Disrepair', s., slechte toestand, verval.
Disreputable , a., ontëerend , schandelijk.
Dispropor'tioned, pp., a., zie Disproportion, v. t.
Disreputably, adv., ontcerender wijs.
Dispro'priate, V. t., zie Disappropriate, r. t.
Disreputa'tion, s., onëer, schande, slechte naam.
Disprovable, a., afkeurbaar.
Disprove', v. t., afkeuren; weérleggen; —t, van een dwa- Disrepute', s., slechte naam.
Disrepute', V. t., in slechten naam brengen.
ling overtuigen, HR.; —t, zie Disallow , Ha.
Disreput'ed, pp. van Disrepute, v. t.
Disproved', pp. van Disprove, V. t.
Disreput'ing, ppr. van Disrepute, v. t.
Disprov'er, s., afkeurder, weérlegger, berisper.
Disrespe et', s., oneerbiedigheid , onbeleefdheid.
Disproving , ppr. van Disprove , v. t.
Dispunge' f , v. t., uitwisschen, sx.; —+, besprenkelen, sas. Disrespect', V. t., oneerbiedigheid toonen.
Disrespected, pp. van Disrespect, v. t.
Dispun'ishable, a., onstrafbaar, laakbaar, s.
Disrespe et'ing , ppr. van Disrespect , v. t.
Dispurse' t , i. p. v. Disburse , sH.
, Disrespeet'fui, a., oneerbiedig, onbeleefd.
Dispurvey't, V. t., onverzorgd laten.
Disrespectfully , adv. van Disrespectful . a.
Dispurvey'ance '1, s., proviand gebrek, sP.
Í Disrobe', v. t., ontkieeden, van kleeding berooven, beDisputable, a., betwistbaar, bestrijdbaar.
1, rooven.
Disputac'ity t, s., twistzucht.
Dis'putant, a., betwister, bestrijder, redetwister , tegen- , Disrobed', pp. van Disrobe , v. t.

spreker.

Disrob'er , s.,

ontkïeeder , beroover.

Disrobing, ppr. van Disrobe, v. t.
Disputant, a., betwistend.
i Disroot', v. t., ontwortelen; ondermijnen, GH.
Disputation, s., twist, strijd, geschil, woordentwist.
! Disroot'ed, pp. van Disroot, v. t.
Disputatious, a., twistgierig, strijdzuchtig.
Disputatiousness, s., twistgierigheid, strijdzuchtigheid. Disroot'ing, ppr. van Disnoot, v. t.
Disrul'ily t, adv., onregelmatig, CH.
Disputative, a., twistziek, strijdzuchtig.
Dispute', V. i., V. t., twisten , harrewarren, geschil hebben ; 'Disrupt', a., vaneengescheurd.
Disrupted
, a., vaneengescheurd.
betwisten, bestrijden, betwijfelen, beredeneren.
I Disruption, s., vaneenscheuring, breuk, scheur.
Dispute', s., twist, geschil, betwisting, strijd.
Dissatisfae'tion, s., ontevredenheid, misnoegen, afkeuDisputed, pp., a. van Dispute, v. i., v. t.
ring, afkeer; haat.
Dispute'less, a., onbetwistbaar , onbestrijdbaar.
Dissatisfae'tory, a., onbevredigend, onaangenaam.
Disputer, s., twister, betwister, bestrijder.
Dissat'islied
, pp. van Dissatisfy, v. t.; —, a., ontevreden,
!
Disputing, ppr. van Dispute, v. i., v. t.
, onvoldaan , LE.
Disputing , s., 't betwisten , 't bestrijden.
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ontevreden maken, mishagen.
Dissatisfying, ppr. van Dissatisfy.
Disseat', V. t., verplaatsen, verwijderen.
Disre-et', V. t., in stukken snijden, ontleden; in stukken
verdeelen (tot onderzoek) , P.
Disse-ct'ed , pp., a. van Dissect , V. t.
Dissect'Ible, a., ontleedbaar.
Disse -ct'ing , ppr. van Dissect, v. t.
Dissee'tlon, s., ontleding, opening.
Disse-et'or , s., ontleder.
Disseize', V. t., uit het bezit stooten, verdrijven (m. 't v. of), r.
Disseized', pp. van Disseize, v. t.
Disseizee', s., verjaagde, verdrevene, r.
Disseiz'ln, s., uitstooting, verdrijving.
Disseizing, ppr. van Disseize, V. t.
Disseiz'or, s., overweldiger.
Dissemblance j , s., ongelijkheid.
Dissemble, v. t., V. i., vermommen, verbergen, voorgeven,
veinzen , huichelen , bedekt handelen , valsch zijn.
Dissembled, pp. van Dissemble , v. t., v. i.
Dissembler , s., huichelaar, verheler, veinzer.
Dissembling, ppr. van Dissemble, v. t., v. i.
Dissemblingly , adv., veinzend, huichelend , geveinsd.
Dissern'inate, V. t., j zaaijen, zaad zaaijen (zeer ); ver
-spreidn,
verbreiden , uitstrooijen; voortplanten.
Dtssem'inated, pp. van Disseminate, v. t.
Disseminating, ppr. van Disseminate, v. t.
Dissernina'tion , s., zaaijing, verspreiding, uitstrooijing.
Dissem'inator, s., verspreider, verbreider.
Dissension, s., twist , tweedragt, verschil, oneenigheid,
vriendscliapsbreuk.
Dissen'sious , a., twistgierig , oneenig.
Dissent', v. i., in gevoelen verschillen, van tegenovergesteld gevoelen zijn (m. 't v. from); verschillen, van tegen
natuur zijn , me.
-overgstld
Dissent'. s., verschil van gevoelen; scheiding van een gevestigde kerk (Engeland); -I, tegenstrijdige aard, tegen
hoedanigheid, BA.
-overgstld
Dissenta'ncous, a., onaangenaam, tegenstrijdig.
Dis'sentany i-, a., onaangenaam, tegenstrijdig, onbestaanbaar.
Dissenter, s , andersdenkende (in kerkelijke zaken), dissenter.
Dissentient, a., niet overeenstemmend.
Dissen'tlent, s., iemand, die van gevoelen verschilt en
daarvoor uitkomt.
Dissenting, ppr., a. van Dissent, v. i.
Dissert'
, V. t., spreken, redetwisten.
Dissertation, s., betoog, verhandeling, redevoering.
Dissertator , s., verhandeling schrijver, verhandelaar.
Disserve', v. t., beleedigen, benadeelen, schaden, ondienst
doen.
Disserved', pp. van Disserve, v. t.
Disservice, s., ondienst, nadeel, schade.
Disserv'iceable, a., nadeelig, schadelijk.
Disserv'iceabieness, s., nadeeligheid, schadelijkheid.
Disserv'iceably , adv., bei,adeelend , schadend.
Disserv'ing , ppr. van Disserve , v. t.
Disset'tle t , v. t., zie Unsettle, aas.
Dissever, v. t., scheiden, verdeeles, van elkander doen.
Disseverance , s., scheiding , verdeeling.
Dissevera'tion , s., 't scheiden, 't verdeelen.
Dissev'ered , pp., a. van Dissever , v. t.
Dissevering, ppr. van Dissever, v. t.
Dissevering, s., 't scheiden, 't verdeeles,
Dissidence , s., Discord.
Dissident, a., niet overeenstemmend.

Dissat'isry,

V. t.,
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DI*'sident , s., zie Dissenter.
Diss11'ieiree , s., bersting, uiteenspringing.
Dissil'ient , a., berstend, springend.
Dissill'tion, s., bersting, uiteenspringing.
Dissim'11ar, a., ongelijk, ongelijksoortig, ongelijkaardig,
tegenovergesteld.
Dissimilarity, s., ongelijkheid, ongelijksoortigheid, ongelijkaardigheid.
Dissim'ile 9 , s., vergelijking door tegenstrijdigheden.
Dissiinil'ítude, s., zie Dissimilarity, s.
Dissim -uIa'tiou , s., huichelarij , veinzerij , verbloeming.
Dissimiule' t , v. t., zie Dissemble, v. t., v. i.
Dis'sipable, a., verstrooiLaar , FA.
Dis'sipate, V. t., v. i., verstrooijen, verspreiden; verkwiste , verteren, verbruiken; verdwijnen.
Dissipated , pp. van Dissipate , v. t., V. i.
Dissipated, a., los, ongeregeld, buitensporig, verkwistend, losbandig.
Dissipating, ppr. van Dissipate, v. t., v. i.
Dissipation, s., verstrooijing, verkwisting, verspilling;
losbandigheid.
Dissociabil'ity t, S., ongezelligheid.
Disso'ciable, a., ongezellig, ongerijmd.
Disoo'ciai , a., ongezellig, baatzuchtig.
Dissociate , v. t., scheiden , ontbinden (van genootschap
-pen,z.)
Dissociated, pp. van Dissociate, v. t.
Dissociating, ppr. van .Dissociate, v. t.
Dissociation, s., ontbinding , scheiding.
Dissolubil'it y , s., ontbindbaarheid, oplosbaarheid (van
vloeistoffen).
Dïs'soiuble, a., ontbindbaar, oplosbaar.
Dissolute, a., losbandig , liederlijk, wanordelijk, brood(]ronken, ongebonden , wulpsch.
Dissolutely, adv. van Dissolute, a.
Dissoluteness, s., losbandigheid, liederlijkheid, uitspat
-ting,oebdhwulpscie.
Dissolution , s., oplossing- , ontbinding, scheiding; 't opgeloste , BA.; dood ; vernietiging ; ontbinding (van een ver
; losbandigheid, liederlijkheid, uitspatting, on--gaderin)
gebondenheid.
Di-s_-s olv'able , a., oplosbaar, smeltbaar.
Di-s -s-olv'ablenesr► , s., oplosbaarheid, smeltbaarheid.
Di-s-wolve', V. t., V. i., smelten, oplossen, vloeibaar maken;
ontbinden , breken , scheiden ; los maken, ontbinden . (vain
een vergadering) ; vernietigen ; verwoesten ; verteren ; ge
worden , oplossen , smelten ; in elkander rollen;-smolten
kwijnend worden; omkomen; ontbonden worden.
Di-e_-solved', pp., a. van Dissolve, v. t., v. i.
Di- -s-olv'eut, a., oplossend, ontbindend.
Di-a*oiv'ent , s., oplossend middel.
Di-s--solver , s., oplossend middel.
Di-w*olv'ible, a., oplosbaar.
Di* -sof ving , gpr. van Dissolve, v. t., v. i.
Dissonance, s., wanklank; verschil (van gevoelen).
Dissonant, a., wanluidend, wanklinkend, schel, ruw;
-, verschillend (ni. 't v. from).
Dissuade', v. t., afraden, ontraden, terughouden.
Dissuad'ed, pp. van Dissuade, v. t.
Dissuader , s., afrader , ontrader.
Dissuading, ppr. van Dissuade, V. t.
Dissua'*ion, s., afrading, ontrading.
Dissuasive, a., afradend, ontradend.
Dissua'vively, adv., zie Dissuasive, a.
Dissun'der, v. t., scheiden, scheuren.
Dissun'dered, pp. van Dissunder, v. t,
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Dissun'dering, ppr. van Disrunder, v. t.
Dissweet'en t , V. t., zoetheid ontnemen.
Dissyllab'i$, a., tweelettergrepig.
Dissyllable , dis'syllable , s., woord

grepen.

van twee letter-

Dls'taf, s., spinrok, spinrokken; -§, vrouw, vrouwelijke
kunne , DR.
Distaf thistle, 3., gele doorn (botanie).
Distain', V. t., bevlekken, bezoedelen, zwart maken, ont-

kleuren.

Distained', pp. van Distain, v. t.
Distain'ing, ppr. van Distain , v. t.
Dis'tance, s., afstand, verwijdering,

tusschentijd, ruimte,
terughouding , eerbied , ingetogenheid , koudheid , vervreemding; -, weg, door een schip afgelegd, z.; - in cables, kabellengte afstand, z.; meridional -, meridian -, weg,
in breedte afgelegd, z.; pass at a -, op een afstand voorbij zeilen, z.; true -, ware koers, verbeterde koers, z.; beat
a - § , oneenig zijn.
Distance, V. t., op een afstand . plaatsen, verwijderen;
achter zich laten.
Distanced , pp. van Distance , v. t.
Distancing , ppr. van Distance , v. t.
Distant, a., gescheiden, verwijderd, ver; terughoudend;
afgelegen ; schuw , koel.
Distantly, ade. van Distant , a.
Distaste', V. t., walgen , afkeer hebben ; - , beleedigen ,
wansmaak hebben ; - , vertoornen , mishagen , verbitteren.
Distaste' t , s., belee iging , B. J.
Distast'ed , pp. van Distaste , v. t.
Distasteful , a., onaangenaam , walgelijk, wansmaak ver
onbevredigend.
-orzakend,
Distastefully, adv. van Distasteful, a.
Distastefulness , s., onaangenaamheid , walgelijkheid.
Distast'ing , ppr. van Distaste , v. t.
Distast'ive , a., afkeer , wansmaak, walg, enz. verwekkend.
Distemper, s., ongesteldheid, onpaslijkheid, ziekte; onvergenoegdheid; verwarring; verwoesting; geestverbijstering ; wanorde (in een staat) , geest van ontevredenheid.
Distemper, V. t., ziek maken; verwoesten, bederven; verstoren , ongunstig maken ; -, boosaardig maken, sn.
Distem'perance, s., zie Distemperature.
Distem'perate , a., onmatig.
Distem'perat-ure, s., ongematigdheid; onrustigheid; verwarring, wanorde ; ongesteldheid.
Distempered, pp., a. van Distemper, v. t.
Distempered t , a., dronken , sH.
Distempering, ppr. van Distemper, V. t.
Distend', V. t., uitspannen, uitrekken, uitzetten, uitspreiden , doen zwellen.
Distended , pp., a. van Distend , v. t.
-

Distending, ppr. van Distend, v. t.
Distensibility , s., uitzetbaarheid.
Disten'slble , a., uitzetbaar.
Distension, s., 't uitstrekken.
Distent' t, a., uitgespreid, Sr.
Distent' t , s., breedte.
Distention, s., uitzetting, uitspanning, uitbreiding; breedte.
bister' t , V. t., verbannen.
Disterm'inate + , a., door grenzen gescheiden , HE.
Disterinina'tion 1 , s., scheiding.
Disthrone' t , V. t., zie Dethrone.
Disthron'ize h, V. t., zie Dethrone, Sr.
Disti -eh , s., tweeregelig vers.
Disti -ehous, disti-eh, a., met twee reijen.
Distill', V. i., V. t., druipen, afdruipen, afzijpelen ; overha-

len, stoken, distilleren; laten druipen; -, oplossen, smetten , n. g.
Distill'able, a., distilleerbaar , overhaalbaar.
Distillation, s., afdruiping , afzijpeling, overhaling ; . --,
't gedistilleerde , sir.
Distill'atory, a., afdruipend, afzijpeleud, overhalend.
Distilled', pp., a., zie Distill, v. t.
Distiller , s., sterkendrankstoker , brander , distilleur.
Distillery, s., sterkendraiikstokerij , distilleerderij.
Distilling, ppr. van Distill, v. i., e. t.
Distilling, s., 't distilleren.
Distill'ment, s., gedistilleerd vocht.
Distinct', a., onderscheiden, verschillend; duidelijk, klaar,
verstaanbaar ; afgezonderd , uitgezocht; - base, brandpunt.
Distin-et', V. t., onderscheiden , cie., n. g.
Distin-e'tion, s., onderscheiding, aanzien; verschil, on
derscheid ; -, verdeeling , indeeling , nn,.; -, onderscheding, oordeel, JOHN.
Distin-et'ive, a., onderscheidend, verschil aanduidend.
Distin-et'ively , ade. van Distinctive.
Distinctiveness, s., duidelijkheid, onderscheidbaarheid.
Distin-et'1y , adv., met onderscheiding , met onderscheid;
klaar , duidelijk.
Distin-et'ness , s., duidelijkheid , klaarheid , helderheid.
Distinguish , v. t., e. i., onderscheiden , scheiden, afzonderen ; bijzonder eeren , onderscheiden, oordeelen , beoory
deelen ; onderscheid maken ; verschil aanduiden , verschil
vinden.
Distinguishable, a., onderscheidbaar, scheidbaar.
Distin'gulshed, pp. van Distinguish, v. t., v. i.
Distin'gulsher , s., onderscheider , beoordeelaar , kenner.
Distin'gulsbing, ppr. van Distinguish, v. t., v. i.
Distinguishingly, ade., met onderscheid, met onderscheiding, P.
Distin'guishment, s., zie Distinction.
Disti 'tie V. t., titel ontnemen, B. J.
Disti'tled , pp. van Distitle , v. t.
Disti'tling, ppr. van Distitle, v. t.
Distort', V. t., verminken , verwringen, scheef trekken,
krommen, verdraaijen.
Distort', a., verminkt, verwrongen, scheef getrokken, gekromd , verdraaid.
Distorted, pp., a. van Distort, v. t.
Distort'ing, ppr. van Distort , v. t.
Distortion, s., verminking, verwringing, kromming,.verdraaijing ; grijnzing, grimas.
Distra-et', V. t., pp. distraught t, ter zijde trekken; aftrekken; verstrooijen; storen , verwarren, verontrusten;
gek maken, razend maken.
Distract' t , a., dol ; - t , zie Distracted, sm.
Distra-et'ed , 757). van Distract , v. t.
Distra-et'ed, a., afgetrokken; verstrooid, buiten zich zelven , gek , waanzinnig.
DistraQt'edly,, ade., zie Distracted, a., su.
Distra-et'edness, s., afgetrokkenheid, verwardheid , uit
waanzinnigheid.
-zinghed,
Distra-et'er , s., verstrooijer , Mn.
DistraQ'tion, s., scheiding, aftrekking, verstrooidheid.,
dolheiri. , krankzinnigheid , razernij , woede.
Distractions t , s., me., brokstukken , sH.
Distra-et'ive, a., verstrooijend, DR.
Distrain', v. t., v. i., benaderen , in beslag nemen, wegnemen , intrekken; goederen in beslag nemen ; -1 , verscheurt»,
Distraln'abie , a., benaderbaar.
Distrained', pp. van Distrain, r. t., v. i.
Distraining , ppr, van Distrain , V. t,, V. i,
t

,

-
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Distraint' 1 - , s., zie Seizvre.
Distraught' 1 - , zie Distrac t,

v. t.

Distream', V. i., overstroomen.
áDlstress', s., beslag , arrest ; nood , komn)er , ellende ,
smart, lijden, benaauwdlicid; nnoodl; sil;tats of -, loodseieen , z.; ship in -, schip in nood , z.
Distress', v. t., bedroeven , smartten , ;neven , teisteren,

verwarren, ellendig maken.
Distressed', pp., a. van Distress, v. t.
Distress'edness , s., nood , verlegenheid.
Distress'tul , a., ongelukkig, ellendig, koinmerlijk , rampspoedig.
Distressing, ppr . van Distress, v. t.
Distrib'iat bi
le, a., verdeellaar, uitdeelbaa r .
Distrib'ite, V. t., uitdeelen, verdeeles; zegt bedeelen, r.;
scheiden; distruëren (zettersterra); toewijzen.
Distcib'uted, pp. van .Dzstribvte, V. t.
Di stn•ib' eter , s., uitdeeler , verdeeler.
Distrib'uathag, ppr. van Distribute , v. t.
Distribu't;on , .s., uitdeeling, verciceling; distributie (zet

toewijzing.

-tersj^an);

Distributive, a., uitdeelend, verdeelend.
Distrib'sative, s., verdeeleed woord (.spraakkunst).
Distrib'utiveiy , ede., bij verdeelneg.
Distrio' -uti eness (zeer ), s., mildheid, milddadigheid.
Dis'trtet , s., gebied, regtsgei;ied, landschap, afdeeling,

landstreek , distrikt.
»is'tr;-et, V. t., in distrikten verdeelen (Amevila).
Distri -► t-.court, s., distriktshof, soort van kau:tongeregt

(Arnerilra).

Distri -et J ridge , a., distriktsregter (%merika,).
Des'Eri et-s,. hooi , s., distriktsschool (New .England).
Dis 'trietect, la)). van District, v. t.
Dis'triating, ppr. van District, v. t.
Distri e'ti()f , s., plotselinge vertooning, n. g.
Distrin'gas , s., akte, waarbij een sheriff wordt gelast
iemand wegens schulden of tot verschijning voor een zegtbank, op een bepaalden dag, gevangen Ie nemen.
Distrust', V. t., wantrouwen, mistrouwen, betwijfelen, argwaan koesteren.
Distrust', s., wantrouwen, mistrouwen, twijfel , argwaan.
Distrusted , pp. van Distrust , v. t.
Distrust'er, s., wantrouwer • mistrouwer.
Distrust'f'ul, a., wantrouwend, mistrouwend, betwijfelend.
Distrust'fufly, adv. van Distruzstftil, a.
Dilstrust'fuIness , S., wantrouwigheid.
Distrusting, ppr. van Distrust, v. t.
Dbitrust'1ess, a., zonder wantrouwen, zonder mistrouwen,
argeloos.

Distune'

f, v. t., ontstemmen.
Disturb', V. t., verontrusten, verwarren, storen, verhinderen.
Disturb' t, s., verwarring , wanorde, M.
Distur bance, s., onrust, verwarring, stoornis, oproer;

verhindering , belemmering , r.
Disturbed', pp. van Disturb, v. t.
Dlsturb'er, s., stoorder, roervink, raddraaijer, oproer -

maker , ontruster.
Disturbing, ppr., a. van Disturb, V. t.
Disturn i-, V. t., ter zijde keeren.
Diss'ntform t , a., ongelijk.
Disunion, s., scheiding; oneenigheid, tweespalt, tweedrag t , verdeeldheid..

Disunionist, s., voorstander- van scheiding.
Disunite', v. t., V. i.,
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Dtsuntt'ed, pp., a. van Disunite, v. t. v. i.
Dis-unit'er , S., zie Distur ber, s.
Disuuit'ing , ppr. van Disuunite, v. t., v. i.

Distrain'or, s., benaderaar, in beslag nemer.

scheiden , vaneen scheiden , verdee-

len, oneens slaken; los gaan, scheiden, uit elkander vallen.

Disu'aity, s., verdeeldheid, oneemgheid, oneensgeriidheid , scheiding , O E.
Dies'-sea s, s., onbruik, ou ewoonte, ongewoonheid.
DLLiise, s., onl)ruik, ongewoonte, ongewooislleid.
Diiu-se', v. t., ontwennen, afleeren, in onbruik brengen.
D16u egt, yip., a. vals Disuse, v. t.
Disc*'ing, ppr. van Disuse , v. t.
Dis. g a'tou, s., geriil schatting, minachting.

Disval `,se , V. t., geringschat ten , minachten.
Dlisvol'iie, s., Zie Di.ti•valuation, B. J - .

Disvoue1s', v. t., afkeuren, tegenspreken.
e)isworn' t , V. t., afraden door waarschuwing.
Diswifi'tcd, a., krankzinnig, gek, van verstand beroofd, z.i).

Disvont', V. t., outw ennen.
Duit 1, s., liedje, gezang, ee.
?)it •t , V. t., opsluiten , ME.
Dit, v. t., sclao., een gat. toestoppen.
Ji aa'tion i•, s., 't verrijken.
Duets, s., sloot, gracht, kuil; be in a dry -t, cie sc h aapjes op 't drooge lebben; - of the stomach , kuiltje vair de
nits :ir".
Ditt i ®, V. i., v. t., graven; met een gracht omringen; - 2;1,
omg rachteu.
DOtc!a'-bm-ek, s., echo., heining.
Di tch' -stel v'cred • a., van lege geboorte , sii.
Detch'er , s., slootgraver.
DDitnhd ' ing , ppr•. van Ditch , v. i., V. t.
Dtre, v. l., scho., voorschrijven, dikt.eren.
rex'thei-wm , s., tweegodenleer.
DiOiseist'i e , ditbeist'l-eai , a., tot de tweegodeiileer be

boorende.
Ditlh'yrnxnb, dithyram'Isus T, s., Bacchlislied.
Dlthyram'bie , s., '13acchuslied.
D2tihyrain'bi , a., wild, opgewonden.
Ditin&e, s., CCclao., gefluister, gerucht, gezegde, (p.).
Di'tioss, s., heerschappij , raagt, gouvernement.
t55'toise, s., dubbele toon (misziel ).
Ditro'-s.hee, s., voet van een lange en korte lettergreep.
DHtt 1-, s., zie Dittg, so'.
Dittan'der, s., peperwortel, soort van lepidium.
Dit'tany, s., witte of roode polei (plant).
[Sit'tied, a., gezongen, in muziek gebragt, M.
D2t'ty, S.,

gezang, liedje.

Ditty, v. i., zingen.
Diuresis, s., pisloozing.
Disret'1 e, a., pisloozend, pisafdrijvend, pisafzettend , g.
Diuret'l e, s., pislooeend , enz. middel.
Diu:-n'al , a., elagelijksch , isv.
Di urn'at , s., dagboek , journaal , dagelijksch gebedenboek.
DDiurn'alist i- , s., dagboekschrijver .
Dioorn'ally, odv., dagelijks, eiken dag.
AAi-}nturii'al , a., van langen duur.
Di-uturn';ty • s., lange duur, langdurigheid.
Div, V. t., echo., doen .
Divaga'tiou t, s., rondzwervin g.

leivan', s., divan (turksch ministerie); soort van zitplaats;
- ^) , raad.
Divar'i-ante , V. i., openen, in twee tak ken splijten ; -, v. t.,
in twee takken verdeelen.
Diivar'icate, a., in verschillende rigting i,itloolsenul (boto;i)e).
Bivar'Lente,l , lip. van Divaricatc , v. i., ti-. t.
Divar'icatin„, ppr•. van Divaricate, v. t., r. t.
D.varicn'tioai, S. A.cheiding, 51^iijtírg.
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Dive, V. i., V. t., duiken ; doordringen, doorgronden, navorschen ; -, zinken , doordringen, sit.; - (zeer ) , door duiken opsporen.

DIZ.
Divid'er-g. , s., mv., soort van kompas.
Dividing , ppr. van Divide , a. t.
Dividing, S., scheiding.
Divid'ingly, adv., verdeelender wijs.
Divid'ua1 , a., deelbaar, gelijk verdeeld.
Divid'Lially, adv., door verdeeling.

, V. t., zakkenrollen ; - for a dinner) , in een eetkelder gaan middagmalen.
Divel'lent, a., scheidend.
Divination , s., voorspelling, waarzeggerij.
Divei'li-cate, V. t., stuk stooten.
Div'inator, s., voorspeller, waarzegger.
Diver ) , s., zakkenroller; kelderbewoner.
doorgronder;
-,
duiker
duiker;
(vogelsoort).
Divin'atory , a., waarzeggend.
s.,
Diver,
Divine', a., goddelijk, hemelsch; uitmuntend, voortreflijk;
Di'verb t • s., spreekwoord.
-, voorspellend, waarzeggend , n. g.; -, bovennatuurlijk,
Diverge', V. i., zich van elkander verwijderen • uitschieten,
boveninenschlijk ; heilig , gewijd.
afwijken.
Divine', s., godgeleerde, theoloog, geestelijke, predikant.
Diverge'ment, s., uitschieting, afwijking.
Divergence, S., 't uitëenloopen van twee lijnen (meetkuiast). Divine' t , S., zie Divinity , cii.
Divine', v. t., V. i., voorzeggen , voorspellen, waarzeggen;
Divergent, a., uitwijkend, uitëenloopend.
-, vergoden , sp.; -, waarzeggen ; -, gissen.
Diverging, ppr., a. van Diverge, v. i.
uitwijkend
,
uitëenloopend.
wie.,
adv., zie Divine, a.
Divine'iy,
Diverg'ingly ,
, a., verscheiden , onderscheiden , verschillend, Divine'ness f, s., goddelijkheid; voortreflijkheid.
D i'ver
Diviner, s., waarzegger, gisser.
velerlei.
Divin'eress, S., waarzegster, DR.
Di'ver$-eol'ored , a., verschillend van kleur , sx.
Diving , ppr., a. van Dive, v. i., v. t.; - bell, duikerklok.
Diverse, a., zie Divers, a.
Diving-atone, s., soort van jasper.
Diverse' t , V. i., ter zijde wenden, so.
Diversifien'tion, s., verandering , verscheidenheid , af. Divin'ified , cc., goddelijk.
Divtn'ing-rod, s., wigchelroede.
willing.
Divinity, s., goddelijkheid; Godheid, God; afgod; heDiversified, pp. van Diversify . v. t.
melsch wezen ; -; iets bovennatuurlijke , su.; -, godgeDivers'iform, a., van onderscheiden vorm, van verschil.
leerdheid.
lenden vorm.
Divi-*iihil'ity , s., verdeelbaarheid.
Divers'ify, V. t., veranderen, onderscheiden.
cDivi*'ible, a., verdeelhaar, scheidbaar.
Diversifying, ppr. van Diversify, v. 1.
Dlvi s'iiaieness , s., eerdeelbaarheid.
Diversion, s., afleiding, afwending; verpoozing, uitspan
hinderpaal; tijdkorting, genoegen..
-nig; Divi'-lion, s., deeling, afdeeling, indeeling; scheiding,
afscheiding ; oneenigheid , tweespalt ; deel , gedeelte ; -,
Diversity , s., verscheidenheid , ongelijkheid , verschil,
deelins (rekenkscnst); scheidteeken; -, trilling (mnuziek)
afwisling.
- j, onderscheiding; ruis -s, trillen (muziek) ; -, eskader
Diversil'oquent , a., op verschillende wijs sprekend..
smaldeel; rear -, achterhoede van een smaldeel, z.
Di'versly, a., op velerlei wijs.
Divert', V. t., afleiden, afrenden, aftrekken; verstrooijen, Divi'-sionai, divi'-*ionary, a., tot verdeeling behoorende.
Divi'-sioner i , S., verdeeler.
vermaken , onderhouden , streelen.
Divisive, a., deelend, verdeelend.
Diverted , pp. van Divert , v. t.
Divert'er, s., afleider, afwender, aftrekker; verstrooijer, Divi'-,eor , s., zie Divider, s.
Div'nn, ,iiv'nae, echo., doe niet.
vermaker , onderhouder , streeler.
Divorce', s., echtscheiding; - from the bed and board,
Divert'1 ie t , S., omweg, uitvlugt , Iin.
scheiding van tafel en bed ; -, scheiding.
Divert'ing, ppr., a. van Divert, v. t.
Divorce', v t., scheiden, echtscheiden, ontbinden ; -, wegDivertingly, adv., op aangename, enz. wijs.
nemen , wegdoen.
Divert''* e 1, V. t., zie Divert , v, t., DR.
Divorco'able , a., seheidhaar.
Divert'i*ement j , zie Diversion; -, soort van ballet.
Divorced', pp., a. van Divorce, u. t., u. i.
Divert'ive , a., vermaaklijk , vrolijk.
Divorce'less, a., onscheidbaar.
Divest', V. t., ontkleeden , ontblooten ; berooven.
Divorcement , s., echtscheiding.
Divested , pp. van Divest, v. t.
Divorc'er, s., echtscheider, scheider.
Divest'ible, a., ontkleedbaar, ontblootbaar, beroofbaar.
Divorcing, ppr. van Divorce, v. t.
IDivest'ing, ppr. van Divest, v. t.
Divestiture, divesture, s., ontkleeding, ontblooting, Divorc'ive , a., scheidend, M.
Divot , s., scho., zie Divet, s., schei.
berooving.
Divul'gate s , a., aangekondigd.
Div'et, s., echo., graszode.
Divulga'tion, s., verspreiding, openbaarmaking, bekendDividable, a., verdeelbaar, deelbaar; -, gescheiden, ver
su., n. g.
making.
-wijder,
Divuige', V. t., publiek maken , bekend maken ; -, afkon
Divici'ant t, a., verschillend, gescheiden, sir.
bekend maken , openbaar maken , ruchtbaar maken.-digen,
Divide', V. f., V. i., deelen, verdeelen, scheiden, uitdeelen,
indeelen , afzonderen ; oneenig maken ; -, scheiden , ope- Divulged', pp. van Divulge, v. t.
sx.;
-,
in
twee
vriendschap
afbreken,
partijen
Divuig'er
, s., verspreider.
nen; -,
Divulging, ppr. van Divulge, r. t.
stemmen , GN.
Divide') , V. t., op straat zetten ; - the house with one's Divol'sion, s., afplukking, afscheuring.
Divul'sive, a., afscheurend, afstootend.
wife) , de vrouw op straat zetten.
Diz'ie, s., echo., scherp verwijt.
Divid'ed, pp., a. van Divide, v. t.
afzonderlijk.
ode.,
Diz'en , r. t., scho., opsmukken, optooijen, weidsch kleeden.
Divid'edly,
Dizz t , V. t., verbazen, in de war brengen.
Dividend , s., aandeel , dividend; deeltal (rekenkunst).
Diz'zard j, s., ezelskop, domkop.
Divider, s., verdeeler ; deeler (rekenkunst).

Dive)

DIZ.
D!z'zen, diz'n , s., scho., dozijn.

DYz'zied , pp. van Dizzy , V. t.

Dizziness, s., duizeligheid, dommeligheid.
a., duizelig , draaijend , dommelend.

Dizzy,

Dlz'zying , ppr. van Ditty, v. t.
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Doctoral , a., doktoraal.
Do c'toralty , adv., als doktor.
Doctorate, s, doktorsgraad.
Doctorate, V. t., tot doltor 1bevorderenn.
Doctored, pp. van Doctor, v. t., v. i.

Do , v. t., V. i., auxiliary , pret. tikt , pp. done, doen , Do e'toring , ppr. van Doctor , v. t., V. i.
verrigten, maken, handelen, uitvoeren; voleindigen, vol- Doc'torly, a., als een geleerde, TIL.
brengen , uitrigten; de► cgen ; gaan ; lukken , staan, pas - Do e'torship 1 , i. p. V. Doctorate , s.
sen, zitten; varen, zich bevinden; behandelen; - well by Doe't,ress , do-C'torees, s., v rouwelijke doktor, doktoresse.
one , iemand wel doenn ; - one a good turn , iemand een Do e'toes , s., mr., vervalselite dohbelsteenen ; - eoinmons ,
goede dienst bewijzen; - like for like, gelijk niet ge- kollegie van regtsgelecrden (Lo ►aderra).
lijk vergelden; will you - as we - ? evil je niet oiis eten? Dor' trinal, a., onderwijzend, leerend, leerzaam, leer
- meat , vleesch klaar maken ; - well . and liccve well i- , bevattende , wetensel ► ahlijk.
the wel doet, wel ontmoet; self -, self have i- , wat men Do c 'trinaliy , adv., volgens een leer , zie verder Doctrinal, a.
zelf doet, is het best gedaan; zoo als neen zijn bed maakt, Doc' trine, s., leer, leering, leerstelling; - , 't leeraren;
zoo ligt men; - again, overdoen; - a part, een rol spe- -, kennis.
len; - away, wegdoen, uitdoen , uitwissclien ; - fr, pas- Dot- 'uurent , s., bewijs , dokument, stuk,leering, ondersen ; - into, vertalen, overzetten ; -- o(, afdoen , aftrek - rigt ;.- , magtspreuk.
ken, afnemen; - op, opvouwen , inpakken; - well , gelul.- [,o e'er ment , V. t.,aanwijzen, bewijzen, bevestigen; oaken, slagen; goed zitten, passen ; - one right , iemand
derwijzen, leeren , use.
bescheid doen (bij 't drinken) ; - over with gold , vergul- Do . iincnt'al , a., leer , enz. bevattende, volgens oorkonden; - the trick, den slag slaan; - one to death , ieiz;andl clean gestaafd.
ter dood brengen;how - you .- ? hoe vaart gij ' t/; Do curnent'ary , a., tot een geschreven bewijs behoorei;de.
won't -, dat gaat niet; bray -! eilieve! doe het ! cons --! Doe'-utnentect , py. van Docume;it , v. t.
kom toch ! make haste - ! haast u toch !
Do cu s , s., scho., eenvoudig mensch.
Do , s,, zie Doe en Ado, s.
Dodder , s., soort van slingerplant (cuseuta) , onkruid.
Pont , zie Dote.
Q)oci'der , a,, echo., verward , zwak.
Dob'bie, s., scho., bietebaauw, boeman.
Dod'ctered , a., niet ciisseutia overgroeid.
Docent i-, a., onderwijzend.
Doct'dy , a., scho., grommig van aard.
Doehan dorro - ek, s., afscheidsdronk (Gaeliesch).
Dodecagon, s., regelmatige fi guur of veelhoek, die twaail'
Docht, scho., zie Ducht.
gelijke zijden en hoeken heeft, twaalfhoek.

Doch'ter, s., scho., dochter.
Doch'ty, scho., zie Duchty.

Docibii'ity , do'ciblenees, s. , leerzaamheid, gedweeheid;

Dodecateuno'rion , s., twaalfde.
Doste -eate,n'ory , s., benaming voor elk vain de twaalf

, teekens van den dierenriem.
handelbaarheid, to.
4 Dodge', v. i., echo., moeilijk gaan, sluipen, iemand op C^ Do'cible, a., echo., zie Docile, a.
; hielen volgen.
Do'ctle , doc'ite , a., leerzaam , gedwee.
j Dodge', V. t., V. i., ontduiken , ontwijken , om den leus le i Docil'ity, s., leerzaamheid, gedweeheid.
den; listig te werk gaan, omheen draaijeu; «'askelen
Doc'tmacy, s., metaalkunde, metaalzuiveringskunde.
aarzelen; - a ,fleet, een vloot gadeslaan, z.
Dock, s., zuring (botanie).
Dodged, pp. van Dodge, v. t., v. i.
Doek , V. t., afsnijden, kortstaarten , kortsnijden , verkor- Dodger , s., boze vos, wijffelaar , draaijer , uitvlugt seeker,
ten ; onterven ; -, een schip in 't dok leggen, halen , Dodger , s., nachtmuts , (p.).
zetten, z.
; Dodging, Ppr. van Dodge , v. t., v. i.
Dock, s.,

bolstaart, kortstaart; staartriem.

Dock , s.,dok, kom , haven ; werf, scheepswerf; - duties,
havengeld , z.; commander of a royal - yard , kominandant
van een rijkshaven , rijkswerf , z.; dry -, droogdok , z ;
,foreman of a - yard , meesterknecht van een werf , z.;
gates of a -, sluisdeuren in een dok , z. ; gloving --, dok in
een haven , z.; royal - yard , rijkswerf , z.; wet -, nat dok, z.
Doek), V. t., beslapen, hij een vrouw slapen.
Do -ek' - master, s., zie onder Dock, s., dok, enz.
Dock'-yard , s., zie onder Doek , s., dok, enz.
Docked', pp. van Dock, v. t.
Doeken , s., echo., klis.
Doek'et, 8., lijst, warenlijst; briefje , adres ; uittreksel.
Dor..k'et , I'. t., een lijst maken , briefjes opplakken , nommers opplakken.; adresseren,
Doek'etect, pp. van Pocicet, v. t.
Do ek'Ing , ppr. van Docket, v. t.
Doctor, 3., onderwijzer, leeraar , leermeester , geleerde ;
geneesheer.
Do-e'tor , V. t., geneeskundig behandelen, praktiseren over ;
V. i., dokteren , voor doktor spelen.
Do-c'tor ) , s., drank van melk en water , wat rum en
nootmnskaat.

Dod'kin, S.,

duit.

; Doct'man , s., geschubde visch , BA.
1 Do'cto , s., dode (vogelsoort).
1 Dod'sey , s., vrouw.
' Doe , s., damhert (wijfje), ree , hinde , teef.
Doe h , s., zie Feat , B$.; -) , straathoer.
Doer , ,s., dader , bedrij ver.
Dor W, doet,
Doeskin, s., hertevel.
( DoW, s., sclio., brooddeeg.
Doter, v. t., afdoen, aleggen , uitdoen ; uitstellen , oplioude ►i _
; Doffed , pp. van Doff, v. t.
' Doc'rer, s., een omwentelende cylinder in een kaardmachine.
Dog , s., hond , reu ; mannetje; vuurbok ; houdster ; -, zet haak, z.; iron --, ijzeren houvast, z.; - stoppers, stoppers
i met zwiepings, aan den mast bevestigd, voor 't stoppen
^ van 't zwaartouw, borgen , z.; he has the black -1,, hij is
iii zeer kwade luiui ; blush like a -, geheel schaamteloos
1 zijn; [Jo to the -, bedorven worden, bederven; band-,
w aclit},ond , rekel ; bull-, bulhond; setting-, speurliond
1 fr used li/re a -, als een hond worden behandeld; give to
the -s § , wegsmijten , weggooijen ; Play the - in the 7nrra
gier t, doen als de bond in de fabel, die zelf niet wilde

256

DOG.

eten en anderen dit ook niet toelaten ; love me , love
my - i- , die iemand bemint , bemint ook hetgeen deze toebehoort ; he who has a mind to beat a -, will easily find
a stick t, the een hond wil slaan, kan spoedig een stok
vinden ; a hungry -- will eat a dirty pudding i- , honger
is een scherp zwaard; an old - will learn no tricks 1 - ,
wat men in de jeugd niet leert, leert men ook niet in
o u derdom; keep a - and bark self 1, een dienstbode hou
zelf werken ; he has the - in his belly , hij is on--clen
tevreden; he's a mere - in a doublet) i- , hij is een stoutmoedige vent; he is an old -f, hij is een oude rot, hij
is een slimme vos.
Dog, V. t., jagen, op den voet volgen, nagaan, nasporen.
Dog' -apr, s., aap.

55og'-appetite , s., hondshonger.
flog'-blue, s., soort van plant.
Dog'-bel[ , s., hondebel.
ttog'-berry, s., kornoelje.
flog'-berry-tree , s., kornoeljeboom.
flog'-brier , dog'-briar , s., eglantierbeziënboom (rosa
caning).
Dog'-butter ), s., hondendief.
Dog'--tusbbage , s., soort van zuidelijk -europisclie plant.
Dog' --galt , s., fluitje.
Dog'-cheap , a., schandekoop.
Dog'-day . s., hondsdag.
Dog'-draw , a., betrapping op heeterdaad van wilddieverij.
Dog'-drive, s., scho., ondergang, bankroet.
,jog'-fan'eler, s., liefhebberijkoopman in honden.
Dog'-lght, s., hondengevecht.
Dog' -ashl , s., benaming voor

zeehond.

verscheiden haarsoorten ,

1

Dog's-nose , s., bier met jenever , boter , suiker en noot muskaat.

Dog'-sr-rue , s., soort van scrophularia (plant),
Dog'$-soup) § , s., regenwater.
Dog's-stones , s., mv., vergulden knoopen.
Doe, s., doge, rereriugshoofd van Venetië.
Dogged , pp. van Dog , V. t.
Dogged , a., norsch , zuur , knorrig, grommig, bar, sn.
Doggedly , adv. van Dog , v. t.
Doggedness, s., norschheid, hondschheid.
Dog'ger , s., haringbuis, vischschuit, visscherspink.
Doggerel, a., slecht, gemeen.
Dog'geret, s., rijezelarij, slechte verzen, gemeenepoëzie, AD.
Dog'german, s., haringvisscher.
Dog'ging, ppr. van Dog, v. t.
Dog'gists, a., hondsch, beestachtig, norsch.
ISog'gishness, s., hondschheid, beestachtigheid, norscliheid.
Dog'ly t, a., als een hond.
»og'ma , s., leerstuk , leerstelling.
Dogmatic , doginat'ical , a., stellig , meesterachtig,

aanmatigend , positief.

I➢ oginat'i call y , adv. van Dogmatic, Dogmatical, a.
Dognat'i-'aeness, s., stelligheid, meesterachtiglieid.
D )ginat'ies, s., doctrinale godgeleerdheid.
Dog'mnat€sin , s., aanmatiging, laatdunkendheid.
Dogmatist, s., invoerder van nieuwe leerstelsels.
Dog'inatlze, V. i., valsche godsdienstleer onderwijzen

meesterachtig beslissen.

Dogmatizer , s., valsche leeraar , die alles beter wil weten.
Dogmatizing, ppr. van Dogmatize, v. i.
Doffed, doil't, doylt, dolt, a., echo., eenvoudig, ver -

blind , betooverd.

Dog'-fisher, s., soort van viscis.
ISog'-fly, 3., hondevlieg.
Dog'-grass , s., hondskruid.
Dog'-heads , s., mv., scho., soort van kleine vuurwapens.
Dog'-hearted , a., wreed , onbarmhartig, boosaardig , hard-

Doily t , s., soort van wollen stof; -, tafellakentje.
Doing, ppr. van Do, v. t., v. i., auxiliary.
Do'ing-s. , s., mv., handelingen , handelwijs , gedrag, levens.

Dog'-hole, s., hondegat, hondehok.
Dog'-Igo:use, S., zie Dog -hole, s.
Dog'-keeper , S., hondewaker.
LSoa'- ➢.wanel , s., zie I)og -hole , s.
Dog' -laten ), s., kranierlatijn.
Dog'- peach, s.,hondendoktor, B. PL.
Dog'-louse, 8., hondenluis.
Dog'-zund , a., hondsdol.
Dog'-muzzle , s., muilband.
Dog'-ro-se , s., eglantierbeziën- bloem.
Dog'-shore , s., schoor bij 't afloopen.
Dog' -Al •ek , a., ziek als een hond.
5)og'-sk 1n, a., van hondevel gemaakt.
Dog'-sleep , s., waakhondenslaap, AD.
Dog'-star, s., hondster.
Dog'-stone -a- , s,, soort van plant (orchis).
Dog'-toott, , s., nar. dogteeth, hondstand, oogtand.
Dog'-tooth-v1'olet , s., soort van plant.
Dog'-tree , s., echo., elzenboom.
Dog' -tri ek , s., leelijke poets, leelijke streek.
Dog'-trot, s., zachte draf.
Dog-vane , s., verklikker , windvaantje , z.
Doi,'-vvatcti , s., hondewaclit , z.
Dog'-weary , a., moede als een hond.

Dotted , doit'it , a., scho., eenvoudig, dom
Dolab'riform, a., bijlvormig.

vochtig.

Dog'-wood( , s., kornoeljeboom.
Do ;'*-bane ), s., benaniing voor vergiftigde planten.
Dog'-*--ear , s., ezelsoor , vouw.
Dog' -ss-inent , s., afval , hondenvleesch.

wijs, geraas, leven.

Dolt, s., duit; nietigheid; zier; bijv. 1 care not a -, ik
geef er geen zier om.

, verward.

Dole, s., uitdeeling, n. g.; aalmoes, gift, geschenk; slaag;
-, grens, n. g.; -t, smart, leed, M.
Dole f , v. t., uitdeelen , deelen , verdeelen.
Dole'-beert , s., armenbier, B. J.
Dole'-meadow , s., gemeene weide.
Dole' -bots, s., gift, geschenk, pensioen.
Dole'rul, a., treurig, smartelijk, jammerlijk, afschuwlijk,
somber.
Dole'rully, ads., zie .Doleful, a.
Doie'fulness , s., treurigheid, kommer, jammer , afschuw
somberheid.
-lijkhed,
Dole'soune , a., zie Doleful , a.
Dole'somely, adv., zie Doleful, a.
Dole'someness , s., zie Dolefulness, s.
Doll, s., pop, popje.
Doll , s., scho., een groot stuk van iets.
Doll) , s., opgedirkte vrouw.
Dollar , s., amerikaausche rijksdaalder (f 2.50).
Dolt zaan , s., turksche rok.
Dopdop , V. t., slaan.
Dolly , s., scho., hoer.

Dolor, s., smart, grief; klagt, s-u.
Dolorir'erous , a., smart veroorzakend, smartelijk.

Doiorir'l e , a., smart veroorzakend, smartelijk.
Dolorir'ical , a., zie Dolorifac, a.

Dolorous , a., smartelijk, pijnlijk, droevig.

DOL.
DoIorouly ,, adv., zie Dolorous.

DOO.
Don-1i111

ca
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S,zondag.

a., dolfijn , gonilvisch ; Wrong VOji eci mast, Z.; Domiji'i-an , S., dorninikaan.
-, hindsel van de legnoan , z. - and puddzning, Ieguaaii Doinln'ican , a., doniinikaansch.
om de masten en onder de raas , z.; -iïne , lijii van drie DominfrIde S., lieerenmoord , nieestersmoord.
draden, Z.; - of a canon, ooren van een stuk geschut, C.; Doniin'ie . S., scho., oclioolnieeoter.
- o• f a mast, leguaan ons den mast, Z.; -, noordelijk ge.
Donaîn'ioii , 5., Iieerot'happij , niagt, g ezag , souvereiniteit;
steinte ; -s , soort van zwarte boominoekten.
Th leudseliap , staat , gehied , - I , klasse van engelen ; Dol phinet , 5.,wijfjes dolfijn.
belwerselite lieden.
Dolt, s.,dommerik, hotiiiuil , loniperd, lnrnniel.
Do1%in , s. domino (szaskeraded(eed) ; doininospel ; vouwDolt , scho.,zie .Doiled.
ktP (van vrouwen).
Dolt, v. i.tijil verspillen , zich dwaas gedragen.
Dornji,o- box), S., mond ; open the -), den mond openen.
Dolt'ib , a., dons„ hot, lomp.
Don, s.,don , doisi , leer ; § , ezel.
Dolt'liily , adv., zieDolt , a.
. Don, S., .01. .,vertrouwde hekeesde.
Dolt'llin
, s., domi;eid.
)on (:cer ) , v , t.,aandoen , aantrekken.
Doly' t , a.,zie Doleful , cm.
15o'nabe , ii., geefhoar.
Dom'nble, a., tenihaar.
Do'iary -f, a., gift, g:sve, offer.
Domain', S., doniesia , gehied, heerschappij ;erfgoed, be- noiia'tio,, , s., sciieiikiiig, a; gift,weldaad , geschenk.
zitting , landgoed.
Don'atl%S.,zie Dosafiosi , a.
Do',nal , a., tot een linie helioorende (astrologie).
C?oii'aive , a., geveiid , sclienkenii.
Dome t.S.,gebouw , lime,fabriek ; -, lioofdkeik ; -, Done , pp. van Th.
koepel , vond dak ; —, ronde deksel van een fornuis
Dom 1 , c. t.,zie Th , v. t., v , i.eii.oilisry.
DonIe- Shaped', a., ksepelvsrnng.
Donee', 5., hegiftigde , hesclioukeiie , r.
Domed, a., van een ksepelilak voorz;en.
Eoiiir'eious , a..geschenken dragend.
Done-5-'day, S., zie J)oûI/lsiIay.
O)9 11 jc,n , 5. 3slsttoreIi.
Doines.'jn,,n .. , &, regter.
I)onk , a., siho.,vochtig , ioat.
Donics'tj o , 5., liuislijk , hinnenlandscli , vaderlandseli , in. DonkJey ,, S.,rijezel , ezel.
landsch ; -, huis (in zanienstelliiig) , hij v. - animal , huis- I Don na , a., doiiies , mevrouw.
DoI'phln ,

dier ; - chapel, liuiokapel ; - tubs , liuisonderwijer ;, - ; zoi,i,.l , PP. ViiIi Do. ( z ees ) , V. t.
peace, liuislijke vrede.
Don'iev't, donnart, a., who.,dooi, suffend.
Doines'tj,. , 5., hediesde , dienaar,, dieustbode.
ICon oS-sin , s. lilufferij (stwtesitentsiol).
Doïncs'tipal , a.,zit,. Domestic , a.
D,),Hoe- , .5., gevel , sclicnkei , liegiftigec.
Doines'ti,.,,llv ,ede., zie Dosiestie, er.
I)oo'slip , c lieerscliop, riilderochap, isis.
Do,pies'tioant, a., een deel van 't gezin vormende.
nono . u. s e /so., iseijes, eniser;ongelukkig.
Do.iies'ti cate , V. t., hiiiolijk niakeis ;wennen ; teiiiinen ,
)on zeI , a., liao(je , pagie , en.
niale riiaken.
Do,
:5e /10 , ditif.
Domes'tjcatd , pp. van Domesticate, v. t.
Doob- grass, doub-grass , .5. , soort van indiescli gras.
Dorne'tipatLng, ppr. van Domesticate, v. t.
WDno'dle, S., setkkel, heuzelaar, lanterfanter.
Doinestica'(jois , 5., 't liuislijk gaan leven ; 't wennen , isSoo'dle-saa'le ) , a., sloedelzak.
't teisaneen.
IPool, dool'art , S., sclio.,eenvoudig, onbedrijvig noenici.
DomestIcity , S., liuiolijkheid , dienothaarlseid.
Doofv ,, a., s elio,ceisvoudi; , onhedrijvig.
Don I I
S veililijf , woning,vast verhl ;t
Dook t,
c alui ens i'diiio cntil
Domicile , tloinicil'laie, e. t., vast verblijf kiezers.
DooI , a., 0(1/0.,leed, gevangenis , groot stuk ; slug , tressl)oni'icjlcd , domlcil'jntecl , pp. van Domicile , Titan/riret , jamnieien.
lisle,V. t.
D,ol ance , itt/cf). .0e/to., helaas o hemel
Doinlcil'lary , a., tot een verblijf hehoorende.
DooIe,zie 1)ole.
Do,nicilla'tlon , S., vast verblijf, inwoning.
Dool'ess , s. echo. sisbelcijvig.
Domicil i ng , donalcil'iatiii , ppr. van Iforaicile , T)omi- Doom , V. t., oordeelen . vecoordeelen , vonnissen , doenien
cit/ate , V. t.
..., eesac willekeur belasten (JVeie ./e'nqisiid).
Dovn'lfy ,, V. t., dehemelin tss'aalfhuizen verleden ssioom , a.,oordeel ,vonnis ,uitspraak ;lot, noodlot t -,
(astrologie) ; temmen , male noaken.
vcrderf, oiidergaiig , P.; -, Cie Tiiscritsiiistios , D. g.
Doin'inant , a., heerocliend , gel)ieileiid.
Doorn'age , S., boete wegens nalatigheid (New Haspshic.
Dominate , V. t., heersclien, gebieden, heerschappij voc- Doomed , pp., 5. van JJoüoi , v. t.
een, helieerschen; -: , v 1., dc voorhand hebben.
Doorn'fiil, a., noodlottig.
Dom'inated, pp. van .Dosniscite, es. t.
Dooin*, adv., echo.,zeer, volstrekt; - certain, zeer zeker.
Dom'inatlng, ppr. van .fioniiiaic, V. t.
Doomsday, S., dag des oordeelo.
Domination , S., heecocliappij , overheerochirig; -, hoog- Dioio*'day-book , dome sday-book , S.,kadaster,, ieverlievene , vierde orde van de engeleis , M.
gister van de landerijen , op bevel van WILLEM den VerDoin'inative, a., heerschend, gebiedend.
overaar opgemaakt.
Doni'inator, S., heecseher, gebieder.
Doom'unais, ..,zie J)ssueesoinn.
Domme , z., schoolmeester, schoolvos; domisid.
Doon , pp., echo., gedaan.
Domineer', V. i., V. t., den baas spelen , lieerscisen , vege. Door, S.,deur ; - ( , huis ; -, ingang , DR.; tie fssit 1/eo
ren ; beheerschen.
at t/e Ç', de schuld ligt aan hem; text -, naast de deur;
Donalneered', pp. 'van 1)osssiiieer ,, 7'. t., V. t.
,uitof- s, buiten's buis ; within -s ,in 't parleiiieni t
Domineering , gipr., a. van Domineer, v. s., t'. t.
itt//hoist -c . besiten 't parlement ; inset-, achterdeur tjotDo nm leal
e
van den condo
I ttei
zond s
to t
t I s e t1
di i e
dubbeledciii this
siert
letter.
Idaarvan nietreel ;joout of .î ,uitgaan 0/ed one ct
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zaak , die niet meer geldt.
Door'-bar , s., deurboom.
Door'--ease, s., deurkozijn.
Door'-handle, s., klink.
Door' -hinge, s., hengselduim.
Door'-keeper , S., portier , huisbewaarder.
Door' - nail, s., deurklopper, spijker.
Door'-post, s., deurstijl.
Door'-plate , s., deurplaat.
Door'-pull , s., schelkoord.
Door'-sill , s., drempel.
Door'-stead , s., zie Door-sill.
Door' - stone, s., stoep, drempel, dorpel.
Door'-away, s., doorloop.
Door'ing +, s., deurkozijn, M.
Doq'uet, s•, patentbrief, vrijbrief ; zie ook Docket, s.
Dor, dorr , s., kever , horzel , hommel.
Dorado , s., zwaardvisch; zeebraasseni.
Dore, s., scho., deur.
Dore'cheek , s., sela.,

DOLT.

.D00.

of -s, iemand buiten de deur schoppen; thing out of -s,

deurpost.

Doree', s., goudvisch.
Dore'stane , s., scho., dorpelsteen.
Donau, dor'i-c, a., doriesch, volgens de dorisehe bouw-

orde.
Dor'lach , S., scho., mantelzak.

Dost

, deedt.

Dot, s., stip, stipje, merkje, puntje, punt, merk; -,
lint, z.

Dot, v. t., V. i., stippelen, stipjes maken op, stippen zetten.
Dot'-drag, s., horologieband, z.
Dotage, s., 't suffen; raaskalling; gekke liefde ; sufferij,
mijmering ; verzotheid.
Dotal , a., tot den bruidschat behoorende.
Do'tant , s., zie Dotard, sH.
Do'tard , s., suffer, soes , kindsch niensch.
Do'tardly, a., als een suffer, zwak, ME.
Dota'tion , s., 't geven van goederen ten huwelijk.
Dote, v. i., dutten, suffen, kindseb zijn, mijmeren, kindsah
worden; -, verzot zijn op (m. 't v. on en up).
Doted , pp. van Dote, v. i.
Doted, a., dom, 9P.
Doter, s., zie Dotard, s.
Dotes , s., mv., giften , geschenken.
Doth , doet.
Doting, ppr. van Dote, v. i.
Dotingly , ode. van Dote, v. i.
Dot'tard , s., dwergboom, BA..

Dot'ted, pp., a. van Dot, v. t., v. i.
Dot'terel , dot'trel, s., kleine pluvier.
Dotting , ppr. van Dot, V. t., v. i.
Dot'tle, s., sch.o., klikje tabak (in een pijp).

Dot 'tled , a., scho., dom , suffend.
Dor'islarnent, s., scho., zie Hardship.
Dou, doo, s., duif; -§, duifje.
Dor'rnancy , s., rust , onbeweeglijke stand , stilte.
Dor'niant , a., sl apend, schuinliggend , leunend ; onge- Douanier', s., douaan.
bruikt , geheim , verborgen , onbekend ; - partner , stille Double, a., dubbel; tweevoudig, DE.; - 1 , bedrieglijk;
be - t , getrouwd zijn ; - man § , getrouwd man ; horse that
vennoot , stille deelgenoot.
carries - , paard , dat iemand achterop heeft ; - banked
Dormant, dormer, dormant - tree, s., slaper, groote
oars , doften voor twee of halve riemen, z.; - bitted cable,
dwarsbalk (bouwkunde).
, die om de beide betingen belegen is , z.; - depth
,
kabel
vallicht
Dor'tner, dor'iner - window , dor'mar , s.,
ribband , sent aan de ondereinden van de bovenste oplandakvenster.
Dor 'nnititie, s., slaapwekkend geneesmiddel, slaapmiddel. gen, z.; - block, dubbelblok, tweeschijfsblok, z.; - capstern, dubbel spil , z.; - crown knot, - crowning , dubbele
Dormitory, s., slaapzaal; -§, rustplaats, graf.
^ kruisknoop, z.; - diamond knot, dubbele valreepsknoop, z.;
Dor'inouse, s., inv . dor'vuice, bergrot, murnieldier.
- headed shot, kneppelkogel, z.; - headed scraper, dubbele
Dorn , s., rog (viscitsoort).
schraper, z., - laid, kabelslag, z.; - rope, waarlooze schoot Dor'nl e , s., soort van tafellinnen.
hoorn, z.; - tack, dubbele hals, z.; - wall krot, dubbele
Dor'no-cb, s., sclso., stevig gedrukt linnen.
schildknoop , z.
Do'ron f, s., gift, geschenk, maat van drie duim.
Doonb'le, V. t., V. i., verdubbelen; dubbel leggen, vouwen;
Dorn'ton , s., sclio., twaalfuurtje.

herhalen, bijvoegen, DR.; - 't een in volgorde bij 't
andere voegen ; - and twist , twee draden aan elkander
draaijen; -, weddingschap verdubbelen, DR.; --, streken uit
Dorr, s., zie Dor, Doer.
streken gebruiken, JOHN.; -, een woord tweemaal-voern,
Dor'rer t, s., hommelbij, brommer, luijaard.
zetten (drukkersterm) ; - ahead , vóór omzeilen , vóór overDorsal , a., tot den rug behoorende.
loopen , z.; - a cape , een kaap omzeilen, te boven zeilen , z.;
aior'se, s., verhemelte, hemel; -), hoerhuis.
- back, achterom loopen; - down, omkeeren, z.; - the
Dor'sel , s., zie Dosser.
file, de rij sluiten (krijgsterm); - the fist, de vuist ballen;
Dorsif'erous , dorsip'arous , a., op den rug dragende.
- upon a feet, een vloot tusschen twee vuren brengen, z.;
Dor'suin , s., bergrug.
--, verdubbelen , slingerslangen maken in 't loopen.
Dort , V. i., scho., een kwade luim krijgen.
Double , s., dubbele ; verdubbeling ; vouw ; kopie , afDorts , s., mv., scho., kwade luimen , grillen.
schrift; valschheid, dubbelhartigheid; streek, boze trek.
Dor'ture -t, s., zie Dormitory, s.
Do ub'le , adv., tweemaal , s.
Dos, s., scho., meester.

Dor'oty , s., selto., pop.
Dorp , s., dorp.

Dose, s., dosis, gift; he got fairly his - §, hij kreeg aar
hoogte, PS.; -, hoeveelheid, deel.
-ctigjesd
Dose , V. I., voorschrijven , verdeelen.
Dosed , pp. van Dose, z, . t.
Dosen', dozen', v. i., scho., bedwelmd worden, koud wor den , vervallen.
Dosen'ed, pp. van Posen, Doen, v. i., scho.
Dosing , ppr. van Dose, v. t.
Dosser , s., draagkorf , nand.
Dos's3I , s., wiek, kompres.

Double-barrel, s., dubbele loop.
Double - barreled , a., met dubbelen loop.
Double - biting, a., aan beide zijden snijdend, bijtend,

tweesnijdend.

Doub'Ie-buttoned, a., met twee rijen knoopen.
Double-charge, V. t., met een dubbel deel belasten.
Double -charged, pp. van Double-charge, v. t.
Double-charging, ppr. van Double-charge, v. t.
Double-chin , s., onderkin.
Doub'Ie - dea ' er , s., bedrieger, vaischaard.

vaschheid , bedrog.
Doub'Ie-dye, V. t., tweemaal verwen , DR.
Doub'Ie.cdged , a., tweesnijdend.
DOub'Je-enten'dj-e, S., (Jul)belc heteekeeis.
Lloub'le-.n'try ,, S.,dubbele te boek stellieg.
Doub'Ie-eyed , a., bedriegelijk.
Doiib'Ic-face , S.,zie Duplicity, s.
Doub'Ie-faced , a., bedrìegelijk; 1iuiche1ed ;ziettwee
aangezigten , ze.
Doub'Ie-formed , a., van gemengden vorm , M.
Doub'le.liower, S., Iubl)ele I)loeni.
Douh'Ie-for'tiflcd, a., dubbel versterkt.
Doub'Ji-fotint'ed , a., niet twee oorsprosigen, M.
Doub'Je.ft-ont'cd , a., met een duPhel front.
Doub'le.gild , a., aan heide kanten verguld , siT.
Doub'Ic-haud'ed , (t ., met twee liasiden;bedrieglijk.
Doub'lr,-liead'cd , a., met twee hoofden niet de bloemen
155fl elkander gegroeid.
Donb'Ic-hcart'd , a. vouch van bait; beilriegelijk , verraderlijk.
S.,

Doub'lc-iugg) , S., rug.
Doub'1e- lock, P. t., tweemaal sluiten ; dubliei vcizekerei ;
op 't nachtslot doen.
5)oub'1e1ocked, pp. van Douhie- lock, m' , t.
l5oub 1 e-lock'iuig, ppr. van Dovhle.locic, v. t.
Doub'IemanncsI , a., dubbel bemand.
Doub'1e-isien'Iisg, s. dulthelzjziniglieid.
55,,uh'lc-xnind'ed , a., valscis , aiglistig , anreeleud.
5)nub'Icznouthed , P. suet twee moodeii.
1 5oiibJc.na'tured , a., diibbelhartig.
11 ou'1e-p1ea , S.,dubbele verdediging , r.
IPoub'!e-qunr'rel , S., geestelijke aanklopt bij eels aarts-

bisschop.

259

DOY.

DOTJ.
iloub'be-deal'iiig ,

edv.,zie 1)ou!1Ju 1 , a.

DoubtfuZly

Doubt'1u1ns,

s.

twijfelaclitiglieid, oizekerheid,ver-

cleiikiiig.
Doubt'ng, ppr. van Doult, r. t., v. i.
DouJt'ngJy , (idV., tvijfeIac1itig.
Doubtcss 1 , a.,zeker ; , onhetwijfelbaar ,,
DG*ibJIs)y

,,

Douce, d o use

oigetwijfeld.

adv,, oibetwijfelhaar,

B. FL.,gewis , zeker.
a., selio., erizstig , hedaard, voorzigtig.

HoHced 21- , s., soort van muziekinstrument.
Hou 'e.t , s. viade , roomtaart , melkpastei.
Hoivce'ij , ode., echo.,zieDouce, Douse, a., echo.
Dou,He, V. t., echo.,liefkozen.
Doi,ceuv', s., gese1icik, onikoopgeld.

Douche, s.straal van eenatortl)ad.
»mick er,, S., duikcr (vogel).
Donif, a., scho,,(lof, koel, krachteloos, gevoelloos.
Doug'-flb , s., echo., zeeliosid.
Dough , e.,deeg; mi cake is -1, mijn plan is mislukt, sis.
Dough '-baked , a., onioltooid ; half gebakken ,ongaar;
zacht , no.
DoUh'kHeatt'Cd (Lzacht ; deegaehtig, M.
Douzh'heart'cd § , a., weekn;oedig, zwak van beginselen.
Dough'-nut,
s., koekje van meel , eijeren en suiker,, met
melk aangezet en in spek gebakken.
Doigtit, echo.,zie Dacht.
Dought'iij , adv., met moed.
Doughtii*ss , S., dapperlieid , moed.
1)nv,1s't
(eec ) , a.,dapper, moedig.
Dout'e , c. deegaclitig; zacht; bleek.
Douk , r. i.. i'. t., echo., duiken , baden, inotippen.
Houkct , echo.,ze ])ooAct.
D,,uhin , s. sc/is., 't onderdmken , 't doorweken.
Dii,I 'y , a., echo., vochtig , nat.
Doui , ode., s e /s.,naar beneden.
Doundrough , S., echo., zwaardrukkende last.
Do,nt'-ibeinouth , a sc ho., ontmoedigd, moedeloos.
Douane , (IOUfla , ,scho., ZR Downa.
Poiiiis , .m., .cIio.,dwaas ,ijdel meisje.
floen'with , adv., echo., besiedenwaarts.
flou5 , tk)WJ) .0., echo., acliteiote ;eindje (van een kaars.
. enc.);onderste Vuil ee;; ei.
Doier ,, a., echo., l)lolomig , eigenzinnig ; - coil din , denke;

Doub'e-shade , v. t., natuurlijke duisternis verdubbelen , al.
Double -shd'ed ,Cp. van Donile-sliode , P. t.
!loiibe-shad'Iug , ppr.van Dovble-.sicuI , a. t.
Doub'IeshIis'ing, a., met een thilibeleii glans sclujiiende.
Double-slangs ) , c.dubbele bocijen.
Douk 1 estar , S., dubbele sier (door een teleskoop)
Doub'Icthread'ed , a., tweedraadocli.
I)oub'e-tongned , a., dmsbbeltong;g , valsci;.
Doib'Ied , pp. van. Louie, V. t.,V. Z.
Doub'icness , S., zie Duplicity , e.
en Week.
flotib 'icr , .1., verdubbeloar.
leon ze , ci., echo.,sterk ,duurzaam ,hard.;hardnekk;g;
Doublet, .c.,wambuis ; twee, paar ;puit 0116 in a. stone
bi onmig.
Doarlach , sc/ia.,zie Docloct.
.- î ,iemand achter de traliliszetten.
Doublets, S., teerlingopel , dublielziiinige heteekenis.
Douse, who.,zie Deuce.
floub'Hng , ppr. van -Double , v. t., 5'. i.; -s , linie,q oj the Douse, z. i.V t.,plotseling in 't watervallen ;plonsen
titt.o , lietinglap , kussen , I.; -. of a sail , stootlap op een -. uitblusochcn ; -, plotseling een zeil strijken , z.
zeil , I.; - of the eat water, blaasbalg , z.; - naite , dubbe. Doucd , PP van Douse , a. i.v. t.
lingspijkers, buidapijkers, z.; -, verdubbeling , o;uzeiln.ig , z.; Do,n,'in&ppr. van .devse , z. i., v. t.
Hout , V. t., iiitdoeii ; uitblusochen . sis.
-, list,streek.
ftoub!ooii', .0., dabloen.
flout , s. echo., twijfel , vrees.
Doub'Jy . ode. van Dei'hte, a.
Hout , m'. t., sc1o., twijfelen.
Doubt, V. i., V. t., twijfelen , onzeker zijn , in spanning ver Dout'ei , ..,domper.
keeren ,aarzelen ;betwijfelen ; vreezen , verdenkeii , er.; Dmit'soine , a., echo,, tot twijfelen gezind.
wantrouwen ; -t, met vrees vervullen.
Dove, S.,duif ;-§, duifje ; - plates ,hielingplaat , zwaDoubt , .o.,twijfel , twijfeling , onzekerheid ; zwaiiglseid ;
luwstaart , z.
spaiil;ing; -1, vrees;without -, ongetwijfeld; - , ver
Dove-cot, S., duiventil, duivenslag, duivezihok.
denking.
Dove-house, C.,zie Dora-cot.
Doubtable , a., betwijfelbaar.
. Dove-tail , .5.,zwaluwstaart (boowkunde), z.
flesubt'cd , pp. var; Doubt , I'. t., V. i.
, ?'. t., met zwaluwstaarten vereenigen.
tsoubt'ei , e.,twijfelaar , betwijfclaar.
Dove-ta il ed p/i., a. van Dove-tail , v. t.
ftoubt'fuS, a.,twijfelachtig, onzeker ; -, v an ii;izckcren . Doe'-ta5ng , ppr. van Dove-tail, v. t.
uitslag, M.; -, vantronwend, twijfelend, Cl.;, oul;vpsald
Dove-tailing, c. 't verbinden door zwalnwstaarten.
N.; aarzelend , duislry , dubbelzinnig, wagend.
Dove's,-foot , e., 000vt van geranium.
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DOW.

DOV.

Dove'1et, s., jonge duif, duifje.
Dove'iike , a., duifachtig , § zacht, gym.
Dover , s., Douvre ; - court , all spealcers

zeils-neêrhaler , z.; main top most stay sail - haul, groot stengen -stagzeils-neêrhaler , z.; main top gallant mast stay
sail - haul, groot -bramstengen -stagzeils-neêrhaler, z.; main
royal mast stay sail - haul , groot-hoven- bramstengen -stagzeils-neêrhaler, z.; men - ! alle hens beneden l z.; middle
stay sail haul -, neêrhaler van den vlieger , z.; mizen stay
sail - haul , bezaans-stagzeils-neêrhaler , z.; mizen top mast
stay sail - haul, kruis - stengen -stagzeils-neêrhaler, z.; mizen
top gallant stay sail - haul , kruis-bramstengen- stagzeilsneêrhaler , z.; misen royal mast stay sail - haul , kruisboven - bramstengen -stagzeils-neêrhaler, z.; - right seaman,
zeerob , ervaren matroos , z.; run - large , ruimschoots zeilen , z.; the wind is right -, de wind is vlak tegen, z.;
throat - hauler , neêrhaler van de groote bezaansgei , z.;

,

, no hearers f,

geregtshof,, waar alles verkeerd toegaat.
Do'ver , V. i., scho., sluimeren.
Dover , s., ache., sluimering.
Dover'ing , a., echo., eenigzins dronken , met een halven
snipper aan.

Dover'* powder, s., soort van geneesmiddel.
Dove'ship, s., zachtaardigheid, EL.

Dov'ish j , a., duifachtig, onschuldig.
in staat zijn ; gedijen , wassen ; verwelken ; verschalen.
Dow'able, a., verschenkbaar.
Dowager, s., adelijke weduwe; queen -, koningin weduwe.
Dow'cets, s., mv., zaadballen van een hert.
Dow'-cot, s., scho., zie Doolret.
Dowdy, s., log wijf, lomp wijf, slons, slet, haveloos wijf.
Dowdy , a., slonsi;.
Dow , V. i., echo.,

Dow'dylsh , a., slonsig.
Dowel , V. t., met horten pennen (planken) vastmaken.
Dowel -pin, s., houten pen om planken vast te maken.
Doweled , ?pp. van Dowel , v. t.
Doweling , ppr. van Dowel , v. t.
Dower, V. i., echo., voortduren, duren.
Dower, s., huwelijksgoed, bruidsgeschenk, uitzet, weduwengoed; geschenk , gift.
Dow'ered, a., van huwelijksgoed, enz. voorzien.
Dow'erless, a., zonder liuwelijksgoed, enz., an.
Dow'ery , dow'ry , zie Dower , s.
Dowf, dowlï, echo., zie Dou f , a., scho.
Dow'ie , dow'y , a., echo., zwaarmoedig , kwijnend.
Dow'1as, s., ruwe linnensoort, sH.
Dow'le t , s., veder , see.
Dow'less , a., scho., zwak , ongezond ; onbedrijvig.
Dow'ly, a., zwaarmoedig, treurig; -, eenzaam (van plaat.
sen) , ( p.).
Doav'iy, a., echo., zwaarmoedig; eenzaam; kleurloos.
Down , s., dons; fijn haar ; kroon (van hondsbloemen als
zij uitgebloeid zijn) ; duin , zandheuvel , zandvlakte; wol

-lighed.

clew - the top gallant sails, de bramzeilen strijken, z.;
sail -, al zeilende een rivier afzakken, z.; sway -, strijken, laten vallen, neêrhalen, z.; - with the helm! roer
aan lij ! z ; go - the wind § , achteruit geraken (in zaken);
- with your breeches ! de broek af ! - in the mouth § ,
neêrslagtig; he has the uvula of the mouth -, hij heeft de
huig; upside -, onderste boven ; turn upside -, 't onderste
boven keeren; pay the money - § , kontant betalen; drink
one - § , iemand zat maken ; drinkt it -, drink het ant;
the wind is -, de wind is gaan liggen; - upon the nail § ,
boter bij den visch ; this will never - with her , dat zal
haar nooit aanstaan ; lay -, in de kraam liggen ; he is
quite -, het is gedaan met hem.
Down , V. t., onderdrukken , vernederen , ten onder brengen.
Down , v. t., scho., neêrvellen , vallen.
Down'-bear, V. t., zie Down, V. t.
Down'-bearing, ppr. van Down-hear, e. t.
Down'-bearing, s., 't onderdrukken.
Down'-bed, s., dor►zenbed.
Down'-feather , s., dons.
Down'-haul , s., ne@rhaler , z.
Down'-hills) , s., dobbelsteenen,

die steeds op lage nom-

mers rollen.
Down'-pour, s., scho., stortregen.

Down'-sitting, s., 't neêrzitten, rust.
Dow'nii, dow'nae, scho., kan niet, kan niet verduren.
Down'-east, a., ter neêrgesla.gen.
Down'-past t , s., droefheid. Down'-pasting, a., neerslaand.
Downed, a., met dons bedekt, Yo.
Down'-fall, s., val, verval, omverwerping; - § , plotse -

Down, a., omvergeworpen; duidelijk, klaar; ter ne @r geslagen; bijv., - look, ter neer geslagen blik.
Down, prep., adv., beneden , onder , af, naar beneden; the sound , in de rigting van de ebbe zeewaarts ; - the I
country , zeewaarts ; vp and -, op en neêr ; - with the huge val.
building, haalt het gebouw omver; - with him, weg met Down'IAllen, a., vervallen, omvergeworpen.
hem ; bear -, afhouden , z.; bring a ship, -, een schip overzij Down'gyved, a., neêrgeslingerd.
halen, z.; bring a ship - to the toad watermarks , een schip Down'hanl , s., zie Down-haul, z.
tot op den bepaalden diepgang laden , z.; cut - a ship, Down'hearted , a., ter neêrgeslagen, zwaarmoedig.
een schip raseren , z.; cutting -, dikte van de vrang op Downhill , a., hellend, scliuinsch, berg afwaarts.
de kiel, z.; ease the helm - a lee ! breng, draai 't roer Down'hil1, s., schuinte , helling , DR.
aan lij ! z.; ease - the bunt-lines, de buikgordings afha- Down'iness, s., donzigheid.
ken, z. ; edge - upon the ennemy, al afhoudende den vij- Down'Iooked , a., ter neêr geslagen , somber, neêrslagtig.
and naderen, z.; fancy lines - hauler, bekaaijen van een Down'lying, s., kraambed, rusttijd.
lijzeil, z.; fore-sail - haul, neêrhaler van de stormfok, z.; Down'lying, a., in barensnood, aoHN.
flying jib -haul, neêrhaler van den jager , z.; gaff top- Downright, ode., a., opregt, openhartig, rondborstig, Vrij;
duidelijk, klaar, openbaar, handtastelijk; regt, lijnregt,
sail - haul, gaf el-topzeils-neêrhaler, z.; hail the sails -,
de zeilen strijken, z.; hale a signal -, een vlag strijken, z.; loodregt; vlak neêr , ronduit , vrij uit , zonder omwegen.
ode., zie Downright, a.
Down'rlghtiy,
neêrhaalaan
een
touw
halen,
z.;
haul
tackle,
hand -,
talie voor de marszeilsra , z.; - haul cringle, leuver op 't Downrightness , s., openhartigheid , rondborstigheid,
lijk voor den neêrhaler , z.; - in the hold , in 't ruim, z.; openbaarheid.
jib - haul, neêrhaler van den kluiver, z.; ship laid - on Down'trod, downtrodden , a., plat geloopen, plat ge,her side, gekrengd schip, z.; laying -, laying off a ship, treden.
een schip in zijn volle grootte teekenen , z.; lower - the Downward , ede., a., neérwaarts , nederwaartsch ; naar.
yard, de ra strijken, z.; again stay sail - haul, groote stag- beneden; hellend, buigend, DR.; neêrslagtig.
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Downveed , s., katoenkruid (donzige plant).
Í Drag'gie, r. I., v. i., c?or 't slijk slepen, morsig worden,
Downy, a., donzig, noppig; zacht, kalm, sussed, suu.; zich lberilodc,esen.
wollig.
Drsg'gle-tail, s., morsehel, kleutergat.
Dowp , scho., zie Deep , Dowp; in a -, in een ooi eblik. Orag'g1<-ti , pp. val' J') Crçjçile , V. t., V. i.
Dowp down, V. i., scho. op de hurken zitfeb , hurkeii.
Drag'man, z., - isseli;r, die een sleepnet gebruikt.
Dowre, zie Dower, s.
Dow'ress, s., vrouw, die op lower aanspraak heet.
Dowse i- , V. t., slag op 't aargezigt geven.
Dowse , dowst -I-) , s., slag op 't aangezigt.
Doxolog'ieal, a., tot de godverheerlijking 1>zhosrende.
Doxol'ogIze, V. t., God verheerlijken.
Doxol'ogizing, ppr. van Doxologize.
Doxology, s., lofzang.
Dox'y, s., boer, bijzit, si-f.
Doze , V. i., V. t., sluimeren , dutten , slaapdronken zijn;

dommelen; slaperig maken, doen sluimeren.
Dozed • pp. van Doze, v. i., v. t.
Doz'en, s., dozijn , twaalftal.
Dozer , s., sluimeraar , flutter , dommelaar.
Doziness , s., sluimering , slaperigheid, droomerij.
Doz'ing, ppr. van Doze, v. i., v. t.
Dozing , s., sluimering.
Doz'y , a., slaperig , slaapdronken, sluimer e' i't , vakerig,
druilig ; log, DR.
ijoz'zie, s., zier, nietigheid, kleine hoeveelheid.
Drab, s., gemeene hoer, slet, sii.; -, soort van wollenstof.
Drab, a., grijsachtig, lichtbruin.
Drab , V. i., met hoeren omgaan, B. FL.
Drah'bing, ppr. van Drab, v. i.
Drab'bing, s., vereeniging niet hoeren, B. FL.
Dreb'ble, v. t., V. i., scho., bemorsen , bezoedelen (New

England) ; -, naar barbeelen visschen met een lange lijn.

Drab'bling, S., vischwijs naar barbeelen.
Drab'ler , s., onderbonnet (op heffen en schoeners) , z.
Drachm , zie Drachma en Dram.
Dra -eh'ina , s., soort van grieksche zilveren munt ; drachma

(gewigt).

, s., draak (sterrekunde); heldere uitdamping van
een moerasachtigen bodem ; -, zie Dragon.
Dra -eo'nin , s., roode zelfstandigheid, uit drakenbloed ver
-kregn.
Dra -eune'ulus, s., huidworm; -, vischsoort.
Drad t, a., vreeslijk.
Draff, s., draf, bezinksel, spoeling; -, drek, DR.
Dra'co

Drag'e<nan, drog'on,an, s., wv. dragomans, tolk.

crag ,,,, s., (lra<ik ; i..waadaardlg mensch; - , zeeslang,
dniv e -, soort van 1?agedis ((Tost Indië).
sr.; -(, soort van gron-

Dra",in -tash< , s., kiene draak,

deliria (vi elr.).

-ey

Drag'<.n
, s., soort van insekt (libelluila).
Drag',sn-tike, a., als een draak; fel, woedend, boosaardig.
l)rag'on-si,est (, s., soort van schotelmossel.
Drru'o,,.lree, (, s., soort van palmboom.
Y)r<ag'on , -s-ibloo,i , s., drakenbloed.
Drta;'<sn'-^<-$mesd (, ., soort van plant; - and tail, dra

staart (astronomie).

-keuliorfdn

Drag'nn"-s--water ( , .>., soort van plant (colic).
Dray 'o<:'-e--wort ( , s., soort van plant (artemisia).
Drag'o<net , s., draakje , SP.
I)rag'onieS,, a., draakvormig, draakachtig.
Drag'un-s- (, s., soort van plant (dracontium).
DragO<zn', s., soldaat:, die zoowel te voet als te paard

dienst doet.

r. f., .lei ► de woede der soldaten orrergeven ;
door hrijesliedeii in slavernij brengen; -, teisteren, ver
-volgen,
dwingen.
Dragoonade', s., 't overgeven van een stad aan de woede
van de krijgslieden.
tnragoti:,z',

Dragooned', pp. van Dragoon, v. t.
Dragoon'er, s., zie Dragoon, s.
Dragooning, ppr. van Dragoon, v. t.
Drai'ble, V. t., scho., besprenkelen.
Drai'gie, C. t., sclio., besprenkelen, bemorsen.
Draik , V. t., scho., drenken, doorweeken.
Drail -1-, v. t., vervolgen, slepen, trekken, ME.; - 1 ,

V. i.,
zie I)raggle, V. t., V. i., so.
, v. t., V. i., filtreren ; laten afloopen, droog maken;
ledigen, uitputten ; afloopen.
Drain, s., goot, gracht, waterloop, overlaat, verlaat,
sluis , greppel.
Drain) , s., jenever.

Drain

Drain able, a., uitdroogbaar.
Drained', pp., a. van Drain, v. t., v. i.
Drainer , s., droogrek, droogmachine.
Drain'in„ ppr. van Drain , V. t., V. i.

DraW, s., echo., draf, grondsop, afval.
Draf' -po-ek , s., scho., drafzak ; fout; zwakheid.
1 Drast , s., scho., span paarden.
Draf'fish , a., onbeduidend, nietig.
' Drake , s., waard , woerd ; make ducks and -s f , keilen,
Draf'fy, a., dik, drabbig; nietig, onbeduidend.
Draft, s., i. p. v. draught, ligting (kr( gskunst); wisselteilderen, § niet een plat steentje over 't water gooijen;

brief; schets , teekening; -, z., benoodigd water (om een
schip vlot te maken).

, grenslijn trekken; een geschrift zamenstellen; -, manschappen ligten (krijgskunst).
Draft'-horse, s., trekpaard.
Draft'-o, s., trekos.
Draft'ect, pp., a. van Draft, v. t.
Draft'ing, ppr. van Draft, v. t.
Drag, v. t., V. i., slepen, halen; dreggen; -, doordrijven,
doorgaan , z.; -, met een sleepnet visschee ; -, voortgesleept worden, dreggen, z.; -, langzaam bewogen worden.
Drag, s., dregge, sleepnet ; egge ; slede ; vlot; gesleept
schip ; - rope , v isclikorre , z.; - sail , korrenet , z.; barpoen , haak.
Drag'-net, s., sleepnet, dreg.
Dragged, pp. van Drag, v. t., V. i.
Dragging, ppr. van Dreg, v. t., V. j.

Draft , V. t., schetsen

Doke ducks and -s of one's money -1 - , zijn geld zoek maken ; -, soort van geschut.

Drale, V. t., V. i., scho., zie Drawl, V. t., v. i.
I Dram, s., drachme; geringe hoeveelheid, zier,

DR.; -, horrel , slokje, s.; - ), geestrijke drank; - a-tick), borrel op
krediet.
i Dram ) , V. i., een borrel, een slokje drinken; borrelen ,
zuipen.
Dran<'-drinker , s., borrelaar , drinker.
Dra ina , s., drama.
Dramatic, drainat'l <'ai , a., dramatiesch.
Dramatically , ede., dramatiesch.
. Dramatis hersolex, s., spelers in een tooneelspel.

Dramatist • s., dramaschrijver , tooneeldichter.
Dra«a'atize, V. t., voor 't tooneel bewerken ; eens drama
schrijven.
Dramatized , pp. van Dramatize , r. t.
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Drazn'atizing, ppr. van Dramatize, v. 1.
Drame f , s,, droom, CH.
Dram'mo ek , scho., zie Dru,nmock.
Drank , pret. en pp. van Drink, v. i., V. t.
Drank, s., wilde haver.
Drant, draunt, V. t,, V. i., echo., zie Drawl, v. t., V. i.
Drap , s., echo., druppel.
Drap , v, i., V. t., echo., vallen , laten vallen; zich heim-

-, drukken (drukkersterm); - nigh, naderen; - back, zich
verwijderen , terugtrekken; - in , inkrimpen ; - away , wegtrekken ; afwenden; - asunder, van elkander trekken; together , bijeentrekken ; bijeenvergaren ; - on , aankomen,
naderen ; - over , overhalen ; - out , uitrekken ; rekken
(van tijd) ; -, uittrekken , uitzuigen , uittappen ; - nip,
optrekken , ophijschen; de wacht betrekken; verwijderen , sx., n. g.; -, uitnoodigen ; overtuigen ; aantrekken;
-, inademen; -, langzaam bewegen; -, verlengen; -, beschrijven ; -, voorstellen , zich verbeelden ; -, lokken ;
-, winnen , sH.; -, zalmstellen ; -, zinken , diepgaan;
-, de ingewanden uitstooten ; - on , aanlokken , a.anhalen ;
-, krimpen ; -, vooruitgaan ; - a bow , een boog spannen;
- away , wegnemen , medenemen , wegbrengen , ontvoeren, verleiden; - again, terugtrekken, overhalen; - back,
wijken ; - bit, onttoomen; - blood, aderlaten; -- forth,
uittrekken , uitrukken ; - forward , aantrekken , lokken;
- in , lokken , winnen ; - in a bill, een wissel intrekken (handelsterm) ; - near to an end, naderbij komen, ten
einde brengen ; - off, zuiveren, reinigen ; - on , te weeg
brengen , veroorzaken ; - out a party , een korps soldaten detacheren ; - to a close, ten einde brengen , ten
einde spoeden ; - up an army , een leger in slagorde stellen ; - upon a ship , een schip inhalen , z.
Draw, s., 't trekken, trekking, haal; lot; - ahead schralende wind , z.
Draw' -beate , s., kruiswinde.
Draw'-boy, s., jongen, die onder 't weeftouw de touwtjes
neêrtrekt om de figuren te vormen.
Draw'-bridge, s., ophaalbrng.
Draw'-net , s., vogelnet van grof garen.
Draw'well, s., diepe waterput.
Drawable, a., trekbaar, ML
Draw'ba-ek , s., teruggave , rabat , korting , premie (van
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lijk (uit een gezelschap) verwijderen.

Drap, s., laken; -) , hoer.
Drape T , v. t., laken weven ; boerten , gekscheren.
Draped , a., met bekleedsel , behangsel behangen.
Draper, s., lakenhandelaar.
Dra'per y , s., 't Iakenweven ; lakens ; gordijnen met plooi-

en ; behangsel.

Dra 'pet f , s., laken, deken , tapijt; -, tafellaken, sr.
Drap'ple, 3., echo,, druppeltje, drupje.
Dras'tIe, a., magtig.
Draugh, zie Draf, s.
Draught, s., 't trekken, 't slepen; last; trek, vangst;
It

drinken ; 't schetsen ; ontwerp, schets , teekening , afbeelding ; 't schieten , boogschot ; klad , wissel ; teug , slok,
dronk; gang, topt, uittoet, uitval, inval; afleiding, ka-

naal , riool , sekreet ; mend your -, nog een teugje , nog
een glas ! he has a quick -, hij verkoopt veel drank ; - of
a ship , diepgang van een schip, z.; ship of small -,
schip , dat niet diep gaat , z.; difference in the - of water, stuurlast, z.; launching - of water , diepgang bij het
te water loopen , z.; load - of water , diepgang , als een
schip geladen en uitgerust is , z.; - of water abaft , diep
achter, z.; - of water fore, diepgang voor, z.; sheer-gan
-, lange teekening (van een schip) , z.; -s , trekzeelen,
trekriemen (van een paard); -s, damspel, dammen, op 't
dambord spelen; - and doff , goed gewigt; - of scales,
overwipt ; - of soldiers , detachement.
Draught , V. t., uittrekken , oproepen ; zie Draft , v. t.
Draught, s., scho., bedrog.
Draught-board, s., dambord.
Draught-hooks, s., mr., trekhaken (van geschut).
Draught-horse , s., trekpaard.
Draught-house, s., vuilnisloods.
Draught-ox, s., trekos.
Draughts , s., mv., zie onder Draught , s.
Draughtsman, s., teekenaar, ontwerper; zuiper.
Draunt, scho., zie Drant.
Drave , s., scho., drift , kudde , hoop.
Drave, pret., scho., dreef.
Drave t , pp. van Drive , V. t., v. i.
Draw , v. t., v. i., pret. drew , pp. drawn , trekken , los
toetrekken; slepen, brengen, voeren; hanteren; per--trekn,
sen ; voortbrengen; naar zich trekken , ophalen, optrekken;
putten; aftappen, zuigen ; ledigen , uitnemen , uithalen , af
schilderen, schetsen, ontwerpen; trekken;-persn;tk,
een lot trekken ; zich zamentrekken ; teekenen ; gespannen
zijn; -, diep gaan, z.; - full, de zeilen bijhebben, z.; draw
in the guns , de stukken inhalen , z.; - off, zeewaarts sturen,
zeewaarts aanleggen, z,; - sheets aft, een zeil bijzetten, z.;
- the slack cable , de loos van een zwaartouw inhalen, z.;
- up a topmast, een steng opzetten, voor gnats brengen, z.; -,
genoegzaam zeil bijhebben , om een schip gaande te houden, z.; - cuts, een lot trekken; - water out of a well,
water putten; - wine, etc., wijn, enz. tappen; - one dry,
iemand uitputten ; - a foal , een vogel schoonmaken (om
te braden, enz.); - a pond, in een vijver visschen; - to
a head, rijp worden (van gezwellen); -, híjeentrekken (van
volk); - the curtains, de gordijnen openen, openschuiven;

uitvoer).
Drawee', s., betrokkene (Iucndelsterm).
Draw'er, s., trekker (handelsterm); trekker; waterschep-

per ; teekenaar ; lade , ladetafel ; vogelzaadbakje ; gold ,
gouddraadtrekker; tooth -, tandetrekker; -s, onderbroeken,
pair of -s, onderbroek ; -s) , kousen.
Drawing, ppr., a. van Draw, v. t., v. i.; - bucket, slagputs, z.; - knife, kuiperssnijmes, z.; - sail, volstaand
zeil , dat 't schip doet vooruitgaan , z.; - master , teekenmeester; - room, gezelschapskamer; gezelschapszaal, gezelschap (ten hove); -- table, schrijftafel, teekenraam; board, teekenplank ; - chalk , teekenkrij t ; - hound , speurhond; - pen, teekenpen.
Drawing-board, S.,
Drawing-chalk , s.,
Draw'ing-hoand • s.,
zie onder Drawing, ppr.
Drawing-master, s.,
Drawing-pen, s.,
Draw'ing-room , s.,
Draw 'lug-table , s.,
Drawing, S., 't trekken , enz.
Drawl , v. t., V. i., dralen , temen , langzaam spreken , uit-

rekken.
Drawl , s., gedraal , geteem.
Drawling, ppr., a. van Drawl, v. t., v. i.
Drawl'ingty , adv., dralender wijs, temender wijs.
Drawn • pp., a., getrokken ; naakt, bloot; ontweid, gele

onbeslist; with a sword -, niet uitge--dig;etkn,
trokken zwaard, sx.; be hanged, -, and quartered, gehangen , ingewand uitgerukt en gevierendeeld worden; - bolt
blinde bout, z.
Drawn-battle, S., onbesliste veldslag.

DRA.DIII.
Drawn'but'tei.. , 8., gesmolten
Draw'plate, s. trekijzer.

boter.

Dray, s. rolwagen, bierwagen, slede, kar.
Dray-cart , S., zie Dray .
Dray-horse, z., karrepaaril, brouwerspaard
Dray'-ivan , s., karrernasi.
Dray'-plow, dray'-plough, S., soort van ploeg.
Draz'el , s., sloerie, hoer.
Dread, 3., schrik, vrees, verschrikking ontsteltenis.
Dread, ï., geducht, ontzaclilijk schriklijk, vreeslijk.

Dread, v. t., V. j., vreezen , duchten; bevreeoö. zijsi.
Dread' -bolt'cd , S., geducht slaand; - thunder, geducht

slaande donder, Sn.
Dread'-naught, S., soort van greinen stof; -, regenkleed.
Dread'abj.i , a., vreesbaar ,, n. g.
Dreaded , pp., a. van Dread, t'. t., V. 1.
Dread'er ,, s 'bevreesde, vreesachtige, S.
Dreadful , a., geducht, ontzaglijk, schriklijk, vreeslijk.
Dread'fully , ede., zie JJieadfnl , a.
Dread'fu1iies , a., vreeslijkheid, verschriklijkheid.
Dread'Ies , a., onverschrokken, onbevangen, stoutmoedig.
Dreadlessness , a., onverschrokkenheid, onbevangenheid,
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sc/is., langzaam , langwijlig.
Drein , ZiC Diana.
rench , v. t., drenken , nat maken , bevochtigen , weeken ; -, hevig afgaan , g.
Drench , 5., drank, teug , slok ; gracht ; -, paardedrank.
Drencirtul , ii])., a. van Dreiich, v. t.
Drencher ,, 5,, drenker.
Drenc'iig
h
, ppr. van Dseach , ii. t.
I)rei.t , pp. van 1)resach, ii. t., Sr.
Dress, V. t., V. i., kleeden , aankleeden , tooijen , vsrsieren;
bereiden , bescheiden , gereed maken ; uitzoeken , sorteren;
.- a yardea , een tuin bebouwen ; - a child, een kind bakeren ; a head , kammen , kappen , 't haar opmaken ; a horse , een paard dressercn , een paard roskammen ; a s/tip , een schip asset aehanskleeden hedekken , z.; - hemp,
vlas hekelen ; - a visie , ccii wijngaard snoeijen ; -, in
een lijn scharen , rsetjeo zijn.
Dress , v. t., s e/so., gladniaken , kloppen (van linnen).
Dress, 5., kleeding , tosi , lssofdtooisel , siezaad ; - bag,
liaarzak ; .- coat , staatsiekleed ; - soaker, kleedermaker,
mantelnsakvr ; - awosd , staatsiedegen ; - hat , haihoed.
Dress-bag, a.,
Dregh , a.,

Dress'- coat, S.,
stoutmoedigheid.
Dress'-hat, S.,
ZC onder Dress, a.
. a, droom; mijrnering , droomerij.
, V. j., V. t., pret. dreamed, dreamt, droomen, i t)ress'-u.aker , 5.,
Dress'-sword
,
a..
away,
,
Ds.;
droom
zien
denken; zich verbeelden; in ccii
Dre,,sc, , 5., kleeder ,, opochikker ; spijsbereider, kok; aanverdroomen ; den tijd niet droomen doorbrengen.
regttafel , rvgtaii1e.
Diea!n'-1,oJes , S., 75V., lichtgaten , (p.).
Dreamer , a., droomer , mijmeraar ; lanterfanter, luntaril. DreaaaYing, ppr. van Dress ' V. i., V. t.
Dress'i,ig, 5., kleethng, toos B. j., —) , verbetering , geesellreiun'ful , a., vol droonieii , Jouw.
't I)ereiden , 't hradeii ; —, stij vingsvocht (voor zijde,
Dreaming, ppr. van Dream, v. i., V. t.
lioness , enz.). (NB. dit wordt gemaakt van gooi, ztijfsel
JJream'Ingly ,, any., droomend , droornerig , traag , talmend.
en
andere ingredië ten).
n
I)i'eain'Ies , a., droomeloos.
DrQsa'ing-box , a., kapdoos.
Dreatn'lcssly , ede., zie Dreamless, a.
Dressing-cloth , S., kapkieed , kamdoek.
Dreamt , pp. vaas I)reans , V. t., V. i.
DressIug- glass ' 5., toiletopiegel.
Dreani'y ,, a., droomerig , traag.
Dressing-gown , a., olaaprok.
Drear t ,• a., zie Dread , .s., SC.
Dress ing-room , 5., kleedkaisier.
Drear ,, a., treurig , droefgeestig' mismoedig.
Drtsshng-table, a., toilettafel.
Drear'ihcad t .., zie —Dismalness, a.
Drcss'y, a., pralend.
Drear'iug t , a., zie Sorrow , S?.
Drese , pp. Van Dress , V. t., V.
Drear'ily ,, ada., verocliriklijk , vreeslijk, akelig, sr.
ftresiS, v , i., kwijlen; speeksel uit den mond laten loopen.
Drear'Iment t, 8., zie Dismalness, a.
Diel
ti , 5., luiaiard , (i.).
Dresir'iness , S., treurigheid, ijslijkheid , akeligheid.
Drib, V. t., afsnijden , aftrekken , af knotten.
Drcar'y ,, ode., versciniklijk , vreeslijk, akelig.
Drib, 5 , droppel, s, n. g.
.
Drede'Iess t, a., ongetwijfeld, cu.
Drib, .lrib'ble , S., scho., drupje ( drank) ; stofregen.
Dredge, v. t., se/is., viasehen.
Dredge, 5., oesterviselinet; zaaisel van haver en geest Dt'Ib'ble, V. t., Sc/SO., asset drank, vocht besprenkelen.
Dribble, es., v. t., druipen, langzaani loopen ; kwijlen,
dooreen.
zeveren ; doesi druipen ,
Dredge, v. t., met meel bestrooijen ; niet een sleepuet
D,ib'blet , 5., klein deel , stukje , sommetje , kleinigheid
viosehen.
l)eetje
, oneff n geld.
e
Dredge'-boat, S., sc/is. visschcroboot.
Dribbling, pir., a. van Dribble, ii. i., a,. t.
Dredj'er , a., oestervioocher ; moddermolen.
Dredging- box, 5., strooibus. sprenkelbus (bij 't braden . Dribbling , 5., 't druipesi, 't afdruipen.
Dr55 '(tie , V. S., sc/as., rondslenteren , lanterfanten.
van vleesch).
Drie , seks., zie Dcce.
Dred'ing- machine, 5., moddermolen.
Dried, pp., a. van Dry , v. t., V. /.
Dree t , V. t., V. i., lijden, dulden.
.
Drier
,, 5., droogniiddel , opdrsogend middel.
naar
een
stad
lijden;
Dree , drie, V. ., ache., verduren ,
-,
Drift , 5., ache., kudde, drift (van schapen) ; doel , plan
reizen.
sneeuwjagt , hageljagt.
DreeS , V. t., V. i., sc/so., zie Drill , V. t., V. i.
Drift, 5., drift, onstuimigheid , kracht , geweld , drang,
»reep , V. i., ache., druipen, druppelen.
g , strekking , oogmerk,
stoot ; vloed , stroom ; hoop, rigtin
Drcg'gliiess , a., drabbigheid, droesemachtigheid.
doelwit , doel ; - of ice , hoop drijfijs ; -, storm, bui , Sn.;
Dreg'glsh , a., drabbig, droesemachtig.
—5 of dust , stsfwolken ; - sail , drijfzcil , drijfauker, z.;
Drcg'gy ,, a., drabbig, droesemig, modderig.
allowance for -, gissing van de wraak , z.; abaft - rail,
Dreg'pot , a., ac/is., theepot.
Dregs, a., me., drab, grondsop, dik; —§, gemeen volk ,gilling van 't halfdek, Z.; forward - sail , gilling van
, den bak, z.; assails - , break- - , 't afbreken van, de gillinheffe, uitvaagsel; uitschot.

»team
Dream
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gen bij den kuil, z.; - rate , snelheid , waarme@ een schip
wordt afgedreven door den stroom , z.; - spoon , schuim
op de golven bij zwaar weder, z.; - scroll , einde van de
gilling , dat in den vorm van een krul uitloopt , z.
Drift, V. i., V. t., ophoopen, opgehoopt worden, drijven,
voortstuwen.

Drive , V. t., V. i., pret. drove (drave t) , 1Pp. driven,
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Drift'-sail, s., zie onder Drift, s.
Drift'-way, s., drijfweg (voor vee, enz.).
Drift'-wind, s., drijfwind.
Drift ' - wood, S., drijf hout.
Drifted, pp., a. van Drift, v. i., v. t.
Drlft'ing , ppr. van Drift, v. i., v. t.
Drifting, s., zie Drift, s.
Drill , V. t., v. i., drillen, boren , doorboren;

voortslepen,
voortdrijven ; dresseren , exerceren ; ophouden , bezighouden;
- away the time , den tijd verbeuzelen ; -, langzaam vloei jen; zaad in voren zaaijen.
Drilt , s., dril , drilboor; aap , baviaan, LE; beekje; voor,
vore (landbouw).

Drill'-bow , s., drilboog.
Drill'-harrow • s., soort van kleine egge.
Drill'-hu*bandry • s., ' t in rijen zaaijen.
Drill'-plow , drill'-plou -ia, s., zaaiploeg, voorploeg.
Drilled, pp. van Drill, V. t., V. i.
Drilling, ppr. van Drill, v. t., v. i.
Drills , S., mv., druppels.
Driin, V. t., een schip in regten stand brengen, z.

Dring, V. i., slenteren, lanterfanten; -, v. t., sclto., neuriën.
Drink , V. i., V. t., pret. en pp. drank ; pret. t en pp. idrunk ; pp . drunken , zwelgen , drinken , opslurpen,
zuipen; -, slempen, sil.; toedrinken; inzuigen; hooren,
zien, P.; inademen; - down„ onder de tafel drinken; in , inzuigen , verzwelgen ; - up , opdrinken ; - health , to the health, gezondheid drinken; - off , geheel uitdrinken ; - down sorrow , droefheid afspoelen, niet een glaasje

verzetten; - in an error, een dwaling inzuigen; - away
the time, den tijd met drinken doorbrengen.
Dringt, s., 't drinken, drank; small -, slechte drank.
Drink'-meat , s., gekookt bier met havermeel en brood,
biersoep.
Drink'-inon'ey , s., drink geld.
Drinkable , a., drinkbaar.

, s., 't drinken , 't zuipen.

Drinking bout , s., drinkgelag.
Drinking-companion , s., drinkebro@r, drinkgezel.
Drinking--CUP , s., drinkbeker , drinkschaal.
Drinking-glass , s., drinkglas.
Drinking-gossip , s., drinkster, zuipster.
Drinking-horn, s., drinkhoorn.

Drini;'ing-house , 3., drinkhuis, kroeg.

Drinking-.Hatch , s., drinkgelag.
Drinking-song, s., drinklied.
Drfnk'less, a., zonder drank, ex.
Drip , v. i., V. t., druipen , droppelen ; bedruipen, droppelen,

begieten..

Drip , S., 't druipen ; goot, dakgoot.

Driv'ei , s., kwijl , zeever ; -, zie Driveler , s., n. g.
Driveler , s., kwijler, kwijlbaard, zeeveraar; nar,
dwaas , idioot.
Div'eling, ppr., a. van Drivel, v. i.
Driv en , pp. van Drive, v. t., v.

sneeuw.

gek,

i., - snow , pasgevallen

gaffelzeil achter den grooten mast, hroodwinder , z.; drijver ; -, drijf hout (kuipersterm) ; -, leider,
voerman , koetsier ; screw -, schroevendraaijer ; - boom ,
broodwinderspier, bazaans-boom, giek, z.; - mast, druil -

Driv'er , s.,

mast , z.; - yard , broodwinderra, z.
Driving, ppr. van Drive, v. t., v. i.
Driving, cc., jagend, drijvend; -storm,

jagende storm; mallet , - commander, kleedspaan , z.; - box , koetsiersbok ; reins , leiriemen ; - whip , zweep.

Driving , s., het
Driz 'zie , s.,

Drinking , ppr. van Drink , v. i., v. t.

Drip '-Stole, s., soort van luifeltje boven deuren,
Dripped , pp. van Drip , v. i., v. t.
Drip'pin g, s., braadvet, druiping.
Drip 'ping-pan , s., braadpan.
Drip'ple %, a., zwak.
Driss , V. l., echo., zuiteren ; kloppen , slaan.

minderen , z.; - bolt , boutdrevel ; -, ridje , pleiziertogt
(in een rijtuig).
Drivel , V. i., kwijlen , zeveren ; suffen, na.; dwaas zijn.

drijven.

stofregenen , druppeltjes laten vallen, sla.
stofregen.

Drizzle , V. i., V. t.,

drinkbare drank.
Drink'ableness , s., drinkbaarheid.
Drinker , s., drinker , dronkaard , zuiper.
Drinkable , s.,

Drink ing

drijven, voeren, dwingen, verdrijven, voortdrijven; indrijven , inslaan ; jagen , vervolgen, voortjagen ; schudden,
zwaai] en ; ijlen, l oopen , rennen, in een wagen rijden;;
- § , bedoelen , op 't oog hebben ; -, dringen; -, voortgedreven worden; een slag rigten, naar iets slaan; - away,
wegdrijven, verjagen, verdrijven; - back, terugdrijven;
- in, - inte, indrijven, inkloppen; - of, afdrijven, afwijken, afjagen; uitstellen, verschuiven; - off the stage,
uitfluiten ; - on , voortdrijven , voorwaarts streven ; - the
country, 't land verwoesten; - , doen zwichten; they all before them , zij doen alles voor zich zwichten ; -, rij
bij v. I drove a natter of ten miles , ik reed onge--den;
veer tien mijlen; - by the tide, met den stroom en tegen
den wind een rivier afdrijven, z.; - sideways, dwars afdrij ven , z.; -, afdrijven , driftig worden , doorgaan, z.; at random broadside , met den stroom dwars afdrijven, z.;
- bolts, bouten inslaan, z.; - nails, spijkers inslaan, z.;
- to leewards, al bijleggende afdrijven, als 't schip voor
een takel loopt afdrijven , z.; - about a ship , tegen een
schip stooten , z.
Drive, s., zwaard , om 't afdrijven tegen te gaan, te ver -

vensters.

Drizzled , pp. van Drizzle , v. i., v. t.
Driz'zling , ppr. van Drizzle, v. i., v. t.
Drizzling, s., 't stofregenen;
Driz'zly • a., vochtig , regenachtig.
Droes; , s., stuk van een ploeg ; - waterloop , riool , (p.).
Drod'dum , s., scho., broek.
Drog'gist , s., scho., droogist.
Drog'git, s., scho., zie Druggei.
Drog^gs , s., mv., scho., droogerijen.

Droghling -eogbling , v. i., scho., kugchen en
Drog'man, drog'onnan, s., zie Dragoman.
Droich , s., scho., klein , ongeschikt mensch.

blazen.

Droll (zeer ), v. i., druilen, luijeren, rondslenteren, sp.
Droll , s., droomer , domoor , luijaard; tobber , sloot, slaaf.
Droit , s., regt , titel , privilegie.
Droit, a., regtuit, regt.
Droll , a., kluchtig, grappig, vrolijk, belachlijk, zot.
D roll , s., potsenmaker , grappenmaker , kluchtenmaker , -,
klucht , kluchtspel.
Droll , v. i., V. t., schertsen ; grappen maken, so.; - bedriegen.
Droll er , s., schertser , kluchtenmaker.
Drollery , s., potsenmakerij , jokkernij , kluchtmakerij ; -,
marionettenspel , poppenspel , an.
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Droll'ing, s., gescherts , jokkernij.
Drought , s., droogte , dorheid; dorst.
Droll'ingly , ede., schertsend, potsen makei d.
Drought'inees , s., droogte.
Droll'lsh , a., kluchtig , grappig.
Droughty , a., droog, dor ; dorstig, versmachtend.
Dromedary , s., dromedaris ; -) , groote diet', groote sci urk. 1. Drouk, V. t., scho., drenken, doorweken,
Drone , s., hommelbij ; luijaard ; gegons , gebrom (aju ier). 1)rouk'it , a., scho., doorweekt.
Drone, P. i., gonzen ; lanterfanten , lui e ti adzig leveïi. Drotxon'y -f-, cc., zie /'roubled.
Drone, s., scho., deel van een doedelzak.
Droutli • S., scho., droog wveíêr, dorst.
Drone, V. t., scho., op ja:niiiere;:nden toon spreken.
Droutlh'lneSt, S., Selio., droogte.
Drone'fly, s., insekt, dat veel van de hoinmelbij leeft.
1Dro n th'y , a., redo., droog , dorstig.
Droning, s., gegons , gebrom.
i Drove, pret. van Drive, v. t., v. i.
Droning , ppr. van Drone , v. t., v. i.
Drove, s., kudde, drift; drom, hoop, menigte; drijfweg
Dron'ish , a., lui , vadzig , dommelig.
(voor vee).
Dron'ishly , ado., zie Dronizh , a.
Drovu i, part. van Drive, V. t., V. i.
Dron'ishness, s., luiheid, vadzigheid.
^ Drov'er , veedrijver , ossenkooper , beestenkoopman ; -, boot,
Dronken , pp. van Drijskc , v. i., v. t., cx.
die door den stroom wordt meêgesleept (Enela;id),
Drool , v. t., zie Drent , r. i.
Droas• , s ., scho., mist , nevel.
Droop , V. i., zinken, neêrhangen , kwijnen , versmachten, Drown , V. t , V. i., verdrinken , doen zinken ; overstrooverwelken , zwak worden , ontmoedigd zijn.
Dien ; verdringen , onderdrukken , verdrijven , verdooven ,
Drooped, pp. van Droop , v. i.
versmoren , verdrinken , in 't water omkomen.
Drooping , ppr., a. van Droop , v. i.
Drowned, pp. van Pl owns, v. t., v. i.; - land t, moeras, ia. J.
Droopingly, adv., al kwijnende , krachteloos.
Drown 'er , s., verdrinker , 't verdrinkende.
Drop , s., droppel , drop ; oorring , oorhanger ; wippertje; Drotvn'9ng , p1)r., a. van Droav^i , v. t., v. i.
valluik (van een galg) ; - by -, bij droppels , droppels ge- Drowse, v. i., V. t., dommelen, sluimeren, sluimerend zijn,
wijs ; -, krul , visscliersstaart (onder de galerij) , z.; - of a
slaperig zijn ; dommelend maken, sluimerend maken
sail , diepte van een vierkant zeil , z ; - of a deck, zeegd slap i ig vlaken.
in 't dek , z.; - pall, pal van 't spil, z.
Drow-s'Shed 1 , s., slaperigheid , si,.
Drop , V. t., V. i., droppelen ; laten vallen ; zich laten out- Drow*'lly , adv., slaperig , dommelig , loom , traag, Iui.
vallen ; laten varen , verlaten , zwijgezid voorbijgaan ; weg Drow-s-'iness , s., slaperigheid , donrrmeligheid , loomheid,
besprenkelen; druipen, droppeleis ; vallen ; lekkeen -zend;
traagheid, luiheid.
zinken, zakken, veedes jnen ; sterven ; on+slaan , to zijde Drow- .'y , a., slaperig, donlmel.ig, loom , traag, lui ; leggen ; ophouden ; - astern , deinzen , achterblijvers , 1.: - dv os , slaapziekte , g.; - headed , dommelig , dof ; - style,
to leeward , beneden wind vervallen , z ; - do,ra , de rivier stoere st l ; - tale, langwijlig sprookje.
afzakken, z.; - out, verdwijnen, zich uit de voelen sin. Di-oh , v. t., slaan , kloppen , afrossen , priegelen.
ken ; -- qƒ, fijn post verliezen , in vernal geraken , afne- Drub, s., slag, stoot.
men , verminderen ; - i „to , hinl.ens,.ellen , binnengaan ; - Drubbed , pp. van Drab, r. t.
in , inwerpen , inspuiten , laten indruppelen; -- a cones .^d, 55rub'bing, ppr. van Thug, v. t.
een lnigii g naaken ; - asleep , in slaap vallen ; - ascc kor , Dr^sb'Lzog , s., stokslagen.
't anker laten vallen, z.
D u ct,en, a., dronken.
Drop'-box) , s•, geldzak.
Drudge, v, i., hard werken , sjouwen, slooven, zwoegen.
Drop'-dry, a., sclio., waterdigt.
Drudge, s., tobber, sloof, slaaf.
Drurtg'er, s., zie Drudge, s.; -, zie Dredging-box.
Drop'-gallows , s., galgebrok , (p.).
Drop' - scene, s., tooneelgordijn.
Dre.ei4'ery, s., genieen werk, zware arbeid.

1

Drop'-sere'iue, s.. zwarte staar • g.
Drop'-stone, a'., druipsteen.

Droplet, s., druppeltje, Sri.
Dropped , pp. van Drop , v. t., V. i.
Dropping, ppr., a. van .Drop , v. t., v. i.
Dropping, s,, 't druipen , druiping, enz.; -s of the nose,
droppels aan den nous.

Drop'pingly,

ade.,

bij druppels, druppelender wijs,

Drops , s., mv., druppeltjes , g.; Zake one's -, scho., zuipen,

brassen.
Drop'sl-eal , a., waterzuchtig , g.
Drop'sled • a., met waterzucht gekweld , sas., g.
Drop'sy, s., waterzucht, g.
Dros'ky • s., droskie (soort van rijtuig).
Drosoine'ter , s., dauwmeter.
Dross , s., schuim , asch (van metaal) , bezinksel , droes.
sem, uitschot, roest.
Dross'iness, s., vuilheid, roest, onzuiverheid, schuimachtigheid.
Dross'1ess, a., vrij van schuim , enz.
Drossy , a., schuimachtig , onzuiver , slecht , nietswaar

'vuil.
Drotch'el t , s., slet , luije feeks.
Drought, s., selio., span paarden; -, doortogt, (p.).

-dig,

Drud 'ing, ppr. van Drudge, v. i.
Drudg'ïng-box, s., scho., meelzak.
DrutSg'ing -box, s., zie Drediing-box.

Drmic'ingly , adv., nioeiiijk , zwaar.
Drug , .., droogex j , artsenijkiuid ; - § , prul , lor ; mortal -, deadly -, vergift.
1}i..0 , zv. i., v. t., cvii geneesmiddel voorschrijven , een ge
toedienen; vcrmvaigezi , artsenijen vermengen. -i:cesrnld
Drug'-damned, a., ons de droogcrijen, vergiften verdoemd, sas.

Drugged, pp. van Drug, v> i., v. t.
D: og 'ger t, s., droogast.
Dri'g'german , s., zie Dra o2nroia.

Droget, s., droget, half wollen en half linnen stof.
Drug'gIng , apr. van Drug , v. i., v. t.
Drug'glst, S., droogist.
Drusg'ster t, S., zie Druyyist.
Druid , s. , Druide.

Druid'-s-'-hair, s., lang mos.
Dri.'idess , s., Druide (vrouw).
Drold'ie, druid'ienl, a., tot de Druiden behoorende.
Drum, s., troni, trommel , trommelvel ; - head, kop van
't ,)oi enspil , z.; -, trommelvlies , ontl.; beat the -, trommelen , den trom roeren.
Drum , V. i., V. t,, trommelen , den troni roeren ; -, klop -
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pen (van 't hart), DR.; bijeenroepen , met trommelslag verdrijven.
Drum , s. ; scho., heuvel, berg.
Drum'-fish , s., soort van visch (Noord-Amerika).
Drum'-major , s., tamboermajoor.
Drum'-maker , s., trommelmaker.
Drum'-stl-ek, S., trommelstok.
Drum'-string , s., trommelsnaar.
Druin'ble t, V. i., leuteren , talmen; slordig zijn , sx.
Drum'ble-bee , s., hommelbij.
Drum'ly •, a., scho., dik, modderig, moerassig.
Drum'nner , s., trommelslager , tamboer.
Drum'ining, ppr. van Drum, v. i., v. t.
Drum'mo-ek , dram'mo-ek , s., scho., havermeel met koud
water gemengd.
Drunk ) , pp., a. van Drink, v. i., v. t.; -, dronken , be
dead -, zeer beschonken.
-schonke,atdr;
Drunkard, s., dronkaard.
Drunken, a., zie Drunk -h, pp., a.; -, gedrenkt, sir.
Drunkenly :1: , adv., in beschonken staat.
Drunkenness, s., dronkenschap.
Drunt, s., scho., gril, kwade luim.
Drupaceous , a., steenvruchtenáchtig , tot steenvruchten
behoorende.
Drupe, s., steenvrucht.
Dr use , s., holte in een rots.
Dru'sy , drused , a., met een groot aantal kleine kristallen bedekt.
Dru v'y , a., sclao., dik , vuil.
Dry , a., droog , dor ; dorstig ; hard , karig , gierig; kort
van stof ; smakeloos , laf ; sit high and -, verboeid zitten , z.;
- land , vastland , z.; - rocks , rotsen , die boven water uitsteken , z.; row -, met hangende bladen roeijeu , z.; be at -,
droog worden, droog loopen, z.; - goods, drooge waren
(handelsterm); - jest, drooge scherts ; -, niet sappig ; season, droog jaargetij.
Dry , V. i., V. t., droogen , verdampen , droog worden ; - a
sail , een bijgezet zeil droogen , z.; opdroogen , uitdroogen
(m. t. v. up).
Dry'-bath , s., zweetbad.
Dry'-bob, S., scherts.
Dry'-boned , a., met vleeschlooze beenderen.
Dry' -doek , s., droog dok.
Dry'-eyed, a., met drooge oogen ; -- §, ongevoelig.
Dry'-fat, s., droog vat, vat, dat geen water houdt.
Dry'-root , s., speurhond (jagersterm).
Dry'-harbour, s., aan eb en vloed onderhevige haven.
Dry'-meat , s., hooi.
Dry'-nurse, s., drooge min, baker, kindermeid.
Dry'-nurse , V. t., zonder de borst grootbrengen , Ba., met
den pappot grootbrengen.
Dry'-rot , s., drooge verrotting (botanie).
Dry'-rub, V. t., droog schuren.
Dry'-rubbed, pp. van Dry-rub, v. t.
Dry'-rubbing , ppr. van Dry-rub , V. t.
Dry'-salt'er , s., koopman in gerookt vleesch , enz.; -,
koopman in verfwaren.
Dry'-salt'ery , s., vleeschverkooperij ; verfwarenwinkel.
Dry'-shod, a., droogvoets.
Dry'-stove, s., broeikas voor 'tropische planten.
Dry'-vat, s., zie Dry fat, s.
Dryad , s., boschgodin , boschnimf.
Dryed', pp. van lisp, zie Dried.
Dryer , s., opdroogend middel ; drooger.
Drying, ppr., a. van Dry, v. t., v. i.
Dry'irug, s., 't droogen, 't verdampen.

Drying-place , s., droogplaats.
Drying-yard , s., droogzolder.
Dryness , s., droogheid , droogte ; ongevoeligheid.
D u'ad , s., vereeniging van twee.
Dual , a., tweevoudig, tweetallig.
D u'al i4 m , s., leer van twee goden , dualisme.
Dualist, s., voorstander van 't dualisme.
Dualist'i-c, a., uit twee bestaande.
Duality, s., dubbelheid, verdeeling, scheiding.
Du'archy, s., regering van twee menschen.
Dub , v. t., V. i., slaan; tot ridder slaan; snijden; -, een
vlugtig geraas maken , B. FL.; - a ship , een schip slech-
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ten , z.; - the digger), de deur openen ; - a -, een trom roeren.
Dub , s., slag ; -, plas , poel (Iersek),
Dub , s., sclio., vijvertje , poel.
Dubbed , pp. van Dub , v. t., v. i.
Dub'ber, s., lederen flesch (Indië).
Dubbing, ppr. van Dub, v. t., v. i.
Dubbs , dybs , s., mv., scho., moeras , poelen.
Dubl'ety :, s., zie Doubtfulness, s.
Dubiosity, s., twijfelachtige zaak.
Dubious, a., twijfelachtig, onzeker; onduidelijk, M.
Dubiously, adv., zie Dubious, a.
Du'blousness , s., twijfelachtigheid, onzekerheid.
Dubitable (zeer :1:), a., zie Doubtful, a.
Du'bitably, adv., zie Dubitable, a.
Du'bitancy , s., twijfel, onzekerheid.
Dubita'tion , s., twijfeling , twijfel.
Du'bitative, a., twijfelachtig.
Due t , s., aanvoerder , leider , hertog , sir.
D u'-eal , a., hertogelijk.
Du-e'at, s., dukaat.
Du catoon', s., dukaton.
Duch'ess , s., hertogin.
Ducht , docht , scho., kon , was in staat.
Ducht'Iess, a., scho., zwak, eenvoudig.
D u eht' y , a., scho., magtig , bekwaam , aanmatigend.
Duchy, s., hertogdom.
Duch'y--eourt, s., hof van den hertog van Lancaster.
Duck, s., eend, kanefas; my -, mijn waarde, mijn schat!-,
doek, z.; russian -, russiesch doek, z.; tarpawling -, presenning doek, z.
Duck , V. t., V. i., duiken , onder water zetten , eenden
vangen ; -, laarzen, onder de linie doopen, z.; -, buigen,
knikken ; -- a sailor , een matroos kielhalen , z.
Du-ek'-bill , s., soort van vogel (New-Holland).
Du-ek'-billed, a., eenderibekkig.
Du-ek'-hunting, s., eendenjagt.
D u ek'-legged) , pp., kortbeenig.
Du-ek'-meat , duck's-meat , s., eendenkroos.
Du-ek'- gnus-ele, s., riviermossel.
Du-ek'-weed, s., zie Duck-meat, Duck's-meat.
Duek's'-root, s., soort van plant.
Di. eked , pp. van Duck, v. t., v. i.
Du-eK'er, s., zie Diver.
Du ck'Ing, ppr. van Duck , V. t., V. i.
Du-eking, s., 't duiken, 't dompelen.
Du-ek'ing-stool , s., duikerstoel.
Du-ek'ling, s., jonge eend.
Du-ekoy', zie Decoy.
Duet, s., leiding, goot, gracht, weg, buis, pijp.
D u u,'tile , a., buigbaar , rekbaar , buigzaam; smedig.
Due'tilely, adv., zie Ductile, a.
Du-e'tileness , s., buigzaamheid, smedigkeid, rekbaarheid,

taaiheid.

DuctlI'Ity,

s., zie Ductileness, s,

!J l.J

C.

Du e'tlon , s., zie Conveyance; leiding.
Du e't-ure t , s., geleide , leiding.
Dud'der , V. t., verdooven (door geraas).
Duddy, dud'die, a., echo., lorrig, verscheurd.
Dudgeon, s., kleine dolk, BR.; gebelgdheid, misnoegd-

herd , onwil ; take a thing us -, iets euvel opnemen.
Dud-s-) , s., vie., oude kleren , longpen.
Duds , dudds , s., mr., redo., lorren , lompen.
Due, a., schuldig, gepast, geschikt, l,elioorlijk.

Due, ode., zie Due, e.
Due, s.. schuld, verpligting,

belasting, vervaltijd.

regt, pligt, verschuldigde

Due t, V. t., behoorlijk betalen, sn.
Due'ful
, a., pligtniatig, lbehoorlijk, sr.
Duel, s., tweegevecht, twist, strijd, or.
Duel, v. i., V. t., duëlleren, so.; -, alleen aanvallen, M.
Dueler, s., dnëllist, vechter.
Dueling, ppr. van Duel, v. i., v. t.
Dueling, s., zie Deel, e. i., V. t.
Du'elist, s., zie Dueler, s.
Duel'lo i-, s., zie Duel, s., sr[.
Due'ness, s., geschiktheid, gepastheid.
Duen'na , s., gouvernante, bewaakster.
DuW, s., sclio., deeg, pastei , ( p.).
Duf'fart, zie Doof, echo.
Duffel, s., duffel.
Dug, s., tepel , tet, uijer , speen; -s) , vrouwenborst.
Dug , pret. en pp. van Din , v. t., v. i.
Duke, s., hertog , opperhoofd, prins.
Duke'dom, s., hertogdom.
Dul'brained, a., dom, bot, lomp.
Dulcet, a., aangenaam van smaak , zoet.
Dulcif-Pa'tion, s., zoetmaking.
Dul'cified, pp., a. van Dulrify, v. t.
Dulci'fluous , a., zoetvloeijend.
Dul'cify, V. t., zoet maken.
Dul'elmer, s., hakkebord, muziek.
Du1'ciness, S., zoetheid, zachtaardigheid.
Dul'citude, s., soetheid.
Dul'-corate, V. t., zoet maken.
Dul-cora'tion, s., 't zoet maken, B.A.
Dule, S., echo., leed.
Dull , a., dom, lomp, bot; langzaam, traag; vervelend,
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D u l se , s., echo., zeewier.
nuit, s., echo., zie .Dolt , e.
D,, l . , adv., zie Due, ado.

D i un i, , a., stom , zglij gered , sprakeloos ; strike -, doen ver

-stoine,d

mond snoeren ; - arm) , lamme arm.

Dumb , V. t., tot zwijgen brengen , doen verstommen , sx.
Duunb'-bell-s-, s., r1W., gewigt.n om gymnastische oefenin-

g;(n te verrigten.

Dtj,u,'-born, a., stom geboren.
DelnUh'-4dlow, s., teekenspraak, gebarenspel, pantomime.
D uenb'-waiter , s., machine om eten over te brengen.
D,,,u'barton-youth , s., echo., meisje boven 36 jaar.
Dunnb'ness , s„ stomheid, sprakeloosheid.
Dusn'found , duiufuund'er) , V. t., echo., doen verstom

overbluffen , s.

-men,

Duín'Tnee) , s., zakboek.
Duin'inerer +, S., iemand, die voorwendt stom te zijn.
D u in'rn i e) , s., dwaas.
Du'mous, du'mose, a., vol heesters en braamstruiken.
Duunp , s., treurigheid, somberheid, zwaarmoedigheid; ver

hartzeer.
Dumpish,

a., treurig, zwaarmoedig, droefgeestig, ver

-driet,
-drietg.

Dunnp'ishly, adv.,
Dump'ishness, S.,

zie Dumpish, a.
zie Dump , e.
Dunip'ling , s., soort an pudding , knoedel; -), dikkertjc
(ears een dwerg).
Dumps, s., mv., somberheid, zwaarmoedigheid.
Duinp's , a., kort en dik.
Dun , a., donkerbruin; donker , vaal ; -, duister , somber , u.
Dun , v. t., bruin bakken ; manen , kwellen.
Dun , s., maner , lastige maner , beer; -, heuvel , hoogte
Dun'-bee, s., brems, wesp.
Dun' -bird, s., soort van eend (N. Amerika).
Dun'-fish, s., gebakken schelvisch.
Dun'agan ), s., sekreet; - dcay ), mestkar.
D u n'aker) , s., veedief.
Dunce, s., zie Dullard, s.
Dun'cery, s., domheid, stomheid.
Dun'eify h, v. t., dom maken, stom maken.
Dun'cish, a., dwaas, zot.
Dundee , s., grondsop, bezinksel (Jamaika); -, donder , (p).
Dundee, v. t., echo., donderend leven maken.
Dun 'derhead) , s., echo., domkop.
Dun'derpate, e., zie Dullard, s.
Dune, s., duin, heuvel.
Dun'egan, s., sekreet.
Dutig , c., mest , drek.
Dung , pp., a., echo., overweldigd, geslagen , gestooten , ge -

onaangenaam ; laf , smakeloos ; dof, mat , donker ; overladen ; stomp , zwak , flaauw ; verdrietig, zwaarmoedig , treurig; bewolkt; - of hearing, doof, hazdhoorig.
Dull , v. t., bot maken, stomp maken, verstompen, vertragen ; verzwakken ; traag maken ; verdonkeren ; ongevoelig
maken; dof matten; -, v. i., dof worden, stomp, dom worden.
Dull'-brained, a., lomp, dom.
dreven , uitgeput.
Dung'-beetle, s., mestkever.
Dull'-browed , a., somber, ernstig.
Dolf-dispo-eed', a., droefgeestig, somber.
Dung'-cart, c., mestwagen.
D ul l'-eyed , a., donker van uitzigt, somber.
Dung-farmer, s., mestkruijer, nachtwerker.
Dull'-head, s., domkop.
Dung'-fork, s., mestvork.
Dull'-gated, a., dom, eenvoudig.
Dung'-hole, .s., mestkuil.
Dull'-sighted , a., kortzigtig.
Dung'•pike, s., mestvork, (p.).
Dull'-witted, a., dom, eenvoudig.
Dung, C. t., V. i., bemesten, DR.; -, sekreetruimen.
Dull'-trading, a., flaauw, slap, zonder navraag.
Dung'al, a., echo., levenmakend, luidruchtig.
Duil'ard, a., dom, stom, Ho.
bunged , pp. van Droog , v. t., v. i.
Dullard, s., domkop, domoor, dommerik.
Dungeon, s., kerker, onderaardsche gevangenis.
Dulled, pp. van Dull, v. t., v. i.
Dungeon , v, t., in een gevangenis zetten.
Duller, s., 't dofmakende, enz.
D u n' coned , pp. van Dungeon, v. t.
Dull'in„, ppr. van Dull , v. t., V. i.
Dunghill, s., mesthoop; a man raised from a -§, iemand,
Du11'ness. s., domheid, dofheid; botheid; traagheid, zwak die van niet tot iets is gekomen ; - cock, huishaan.
heid , matheid, somberheid, zwaarmoedigheid.
Dun5'hili) , s., lafaard; die -) , als een lafaard aan den
Dully, ode., zie IPutill , c.
gale sterven.
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Dunghill , a., gemeen , laag.
Dung'y, a.. vol mest, vuil; laag, sH.
Dung'yard, s., mestvaalt.
Dun'kle, s., scho., buil (in metalen gereedschappen.)
Dun'11n , s., soort van vogel.
Dunnage , s., overlast , bundels stroo, takkebossen onder
stukgoederen om beschadiging te voorkomen , z.
Dunne-ek , s., bastaardnachtegaal.
Dunned, pp. van Dun, v. t.
Dun'ner , s., maner, lastige maner.
Dunning, ppr. van Dun, v. t.
Dunning , s., 't bakken van schelvisch.
Dun'ntsh , a., donkerbruinaehtig, donker.
Dun'no -elk), s., koe.
Dun'ny, a., doof, hardhoorig, (p.).
Dunse, dunste , s., scho., elleboogstoot.
Dunse, dunste, v. t., sclto., met den elleboog stooten.
Dunt, s., scho., verrassing, slag, groot stuk.
Dunt, v. i., v. t., scho., hartklopping hebben; slaan.
Du'o, s., tweezang, duo.
Duodec'imfled, a., in twaalven verdeeld.
Duodecimo, a,, in twaalven gedrukt.
Duodecimo, s., boek in twaalven.
Duodee'iple, a., twaalfvoudig.
Duolit'eral , a., uit slechts twee letters bestaande.
Hup , v. t., openen , (p.) , sH.
Dup'able, a., bedriegbaar.
Dupe, 8., bedrogene, lijdende persoon, lijdende partij.
Dupe, v. t., bedriegen, misleiden, bij den neus hebben.
Duped, p1). van Dupe, v. t.
Dupery, s,, 't bedriegen, 't misleiden.
Duping, ppr. van Dupe, V. t.

Du'plon, s., dubbele pop.
Du'ple, a., dubbel.
Du'plIcate, a., dubbel, tweevoudig.
Du'plíeate , s., duplikaat, afschrift, weêrga.
D u'pl res is , V. t., verdubbelen , herhalen ; vouwen.
Du'pli-sated, pp. van Duplicate, V. t.
Du'pli-eating , ppr. van Duplicate, v. t.
Dupli-ea'tion , s., verdubbeling.
Du'pIIcature, s., vouw, verdubbeling.
Duplicity , s., dubbelheid, dubbelhartigheid, bedrog,
valschheid, dubbelzinnigheid.
Dup'per , s., zie Dubber , s.
Durability , s., duurzaamheid.
Durable, a., duurzaam.
Du'rableness, s., duurzaamheid.
Durably, ede., zie Durable, a.
Dura'men , s., hartje van een boom.
Durance , s., gevangenschap , hechtenis , opsluiting ; -,

zie Endurance.

Durant', s., everlast.
Duration, s., duur, voortduring.
Dur'bar, s., gehoorzaal (Indië).
Dure f , V. i., duren, vervolgen, voortduren.
Dure'ful t, a., voortdurend, sr.
Duress', s., hardheid , wreede behandeling ,

gevangenschap.

During, ppr. van Dure, V. i.
Dur'ity
, s., hardheid, vastheid , ruwheid.
Durk , echo., zie Dir -k.
Du'rous t, a., hard.
Dur'ra, s., soort van gierst (Noord Afrika).
Durst , pret. van Dare , v. i., v. t.
Duse ) , s., duivel , booze geest.
Dush , V. t., scko., als een raar stooten.

zr

duister ; schemerend , donker , at.
schemering, donkerheid; donkerkleurigheid, Dit.;
in the - of the evening , in 't vallen van den avond.
Dusk , V. t., V. i., donker maken , duister worden.
Dask'ily, ode., in 't donker.
Dusk'iness, s,, donkerheid, duisterheid.
Dusk'ish, a., donker, duister, sr.
Dusk'ishly, adv., bewolkt, donker, duister, BA.
Dust , S., stof, vuilnis , drek, aanveegsel; - 1 , aarde; —
graf ; -- 1 , lage toestand ; saw -, zaagsel ; file -, vijlsel ;
- § , oorveeg.
Dust , v. t., van stof reinigen , stoffen , vegen ; besprenkelen ; uitkleppen.
Dust ), s., geld; down with your -), geef op je geld;
raise up a --) , oproer maken.
Dust, s„, echo., oploop, alarm, oproer.
Dwsst'-basket , s., vuilnismand.
Dust'-born, a., aardsch a uit 't stol geboren.
Dust'-box, s., zandkoker.
Dust'-brush, 8., stoffer.
Dust'-man, s., vuilnisman; let the - get hold of ,one's
self), in slaap vallen.
Dust'-pan, s., blik.
Dusted, ?gyp. van Dust, t'. t.
Duster, s., stofdoek.
Dust'iuess, s., stofferigheid.
Dusting, ppr. van Dust, v. t.
Dusting, s., 't stoffen.
Dutch , s., hollandsche taal.
Dusk , a.,
Dusk , s.,

Dutch , a., hollandsch.
Dutch'-blue, s., lakmoes.
Dutch'-eloek, s., houten klok (uit 't Zwarte Woud).
Dutch'-feast ) • s., maaltijd, waar de gastheer eer dan

zijn gasten dronken wordt.

Dutch'-gold, s., klatergoud.
Dutch' -quill , s., bereide ganzepen.
Dutch'- spe-e'ta-eles, s., mv., neurenberger bril.
Dutch'-tears , s., mv., glastranen.
Dutch'-toys, s., rev., neurenberger speelgoed.
Dutch'-was, s., fijn zegellak.
Dutch'y, s., zie Duchy, s.
D u'teo u s , a., gehoorzaam , pligtmatig , onderdanig

; eer
-biedg.

Duteously, adv., zie Duteous, a.
Duteousness, s., gehoorzaamheid,

eerbiedigheid, onder

Dutiable, a., belastbaar (N. Amerika).
Du'tied , a., belastbaar (N. Amerika).
Du'tiful , a., zie Duteous, a.
Dutifulness, adv., zie Dutiful, a.
Dutifulness, s., gefoorzaamheid, onderdanigheid,
Dit 'ty

-danighe.

eer

-biedgh.
, s., pligt, eerbied, onderdanigheid , regt , tol , ak-

cijns, belasting; dienst, krijgsdienst; wacht, schildwacht
- free , tolvrij ; 't is a hard - § , het is een moeilijke taak,
het is een sjouw.
Duum'vir, s., mv. duum'viri, een van de leden van 't
tweemanschap.
Duum'viral, a., tot het tweemanschap behoorende.
Duum'virate, S., tweemanschap.
DwaJe, s., zwarte kleur (wapenkundq) ; - , nachtscha -.
duw, GR.
Dwall , v. i., scho., wonen , verblijven.
Davalt'in, s., scho., woning.
Dwall'in-stead , s., scho., woonplaats.
Dwain , V. i., acho., in onmagt vallen , bezwijmen.
;

dwang , ge

-weld;

UI Mik
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Di'ing, a., stervend, sterfelijk.
Dwarf, t., dwerg.
bwarf'-elder ,, S., wilde vlierboom.
Dy'iug-bed , 5., sterfbed.
Dy'Ing.day , s., sterfdag.
Dwarf'-tree, S., dwergboom.
Dwarf, v. t., beletten te groeijen , korthouden , onderhouden. lij'1ng 1 , 5., sterfdag.
Dwarfed, pp. van Dwarf, e. t.
Dy'Ingly, ad,. van Dying, a.
. Dyke , zie Dike.
Dwarfish, a., dwergachtig„ klein.
HwarfIshly ,, adv., als een dwerg.
omheining , gracht.
I Dyke , S., sc h a., muur ,
I Dyit , 5., se/so., geraas.
Hwarf'Ishness , 8., dwergachtigheid ; kleinte,
Dwaul t, V. j., krankzinnig zijn.
Dynatn'cter , S., werktuig om de vergrootende kracht van
Dwawm , V. i., SC/b., in oiimagt vallen, bezwijmen.
een teleskoop te nietn.
Dwell, v i., pret. dwelled, dwelt. wonen, verblijven, I Dyjia,n'is , 5., mv., leer van de bewegende krachten.
verwijlen, zich ophouden aandringen op, den nadruk leggen. Dyiiamoni 'eter , 5., krachtmeter.
Dy nast , 5., hcerscher , gouverneur , vorst , gouvernement.
Dwelled, pp. van Dwell, v. i.
Dwell 'er , S,, bewoner, inwoner.
Dynastie , a., tot een dynastie behoorende.
Hwell'ing, ppr, van Dwell, v. i.
Dynast idan , S., zeer groote kever.
Dwelling, .1., woning, verblijf, woonplaats, levenswijs. Dy 'nasty , 5,, gouvernement , souvereiniteit; dynastie , reDweIl'ing-house, S,, woonhuis.
gerend stamhuis.
Dyre 1' , a., zie Dear , cor.
Dwell 'lug-place , s,, woonplaats.
Dwelt, pret. en pp van Dwell, v. i.
Dys'crasy , 5,, ongesteldheid van de ligchaamsvoehten.
JJwin'de , v. i., V. t,, verminderen, vergaan, afnemen
Dysenter'i-e , a., tot den rooden loop belioorende.
inkrimpen, wegkrimpen, ontaarden ; minder maken, bre- Dysentery ,, 5,, roode loop , bloedgang.
ken , verspreiden.
Dys'nomy , 5., slechte wetgeving.
Dwln'djed, pp., a. van Dwindlo, v i., v. t.
»ys'odile , 5., steenkolensoort , die groenachtig , grijs of
DwIn'dling, ppr. van Dwindle, v. i., v. L
, geel van kleur is.
Dwybe , 8., 8CIIO., bovenmatig lang mensch.
Dysop'sy ,, 5., dofzigtigheid.
verteren.
Hwyne, V. i., echo., vergaan,
Dys'oreiy , 5., slechte eetlust.
zn
Dwyn'Ing , S., echo., tering, ozittering.
1)ypep'sy ,, dyspep'sia , 5., slechte spijsvertering.
Dyspep'tIe , a., met slechte spijsvertering belicht.
flyl,, ,s,, echo., zie J)'tbbs, s., me. ,cho.
Dyspeptic , S., iemand, die slechte spijsvertering heeft.
Dye, v. t., zie Die, v. t.
tDys 'phagy , 5., slechte spijsvertering.
Dye,-house, S., verfhuis, verwerij.
I)ys '1sony , 5., moeilijk spraakvermogen.
Dyed, )p. van Dye, V. t.
Dyspl,o'via , 5., ongeduld in droefheid.
Dyeing, ppr. van Dye, v. t.
Dyspu 'a , 5., moeilijk ademhia li ngsverniogen.
Dye'ng , 8., 't verwen.
ISysti 'ei e , a., tot de koudepisziekte hehoorende.
Dyer , S., verwer,
I Dys'ury ,, 5., koudepisziekte.
Dy'ei'*-weed , S., gele verfplant.
Hy'Ing, ppr. van Die, v. i.
I Dy ' our , dy'vor , 8 ., SC/Ie, bankbreukige.

E.
La 1e , 5., arend ;
, magt ; —, gouden nauntsoort van
i, p. v. english ell, engelsche el ; ”, j. p. v. ye , you, f 25 (1f'. Amerika) ; arend (astronomie).
—' — N), j.. v. even, -'-r, 1. p. v. ever; '-in, 1. p. v. these; Ea'gle-eyed , a., scherpziende , met adeiaarsblikken, oil ,
- G , i. p. v. exempli yratia , bijvoorbeeld; - I H , i. p. v.
deischeidend.
East India House, Oost.lndiesch Huis - 0 Table, i. p. v. Ea'gle- flighted , a, met arendsvingt, hoog stijgend.
esso and odd table , roulet tafel , speeltafel ; - 0 , i. p. v. Ea'gle-owl , Cr., steenuil , nachtuil.
eves and odd, even en oneven; -te , .-TC , i, p. v. etcas Ea'gle-slght'ed , a., zie Eagle-eyed, a.
tera, enzoovoort; -d, i. p. V. edition; -dm., i. p. v. Ed- Iia'gle-speed , 8., snelheid als die van ee» arend.
mond; -dw, i. p. V. Edward; — iig., i. p. v. England, En- Eagle-stone , 5,, arendsteen.
p. v. Epistle ; -sq., -squr., i. p. v. Esquire; lSa'gle- winged , a., arendvleugelig ; vlug als een arend or.
Ea'Ie-woöd , 5., welriekende houtsoort
—I,, b. p. v. Exanpie; -icy,, i, J. v. Excellency ; -. -, i. p. V.
east northeast , oost-noordoost ; - S -, i. p. v. east SOntleast, Ea'Iess , 5., wijfjeo.arend.
oost-zuidoost ; - by S., i. p. v. east by south, oost ten zij- Eaglet, 5., jonge arend, arendje.
Eak , s., who., eeuwigheid , sc.
den; —, i. p. v, 250.
tach, a., elk, ieder, een ieder , elke , iedere ; — aller, hak , 8., sea., eik.
Ealand t , 5., eiland ,
elkander.
Eald , S., scho., ouderdom , eeuw.
Eacb'where, ado., overal.
liald, a., sc/so., oud.
,
begeerig
Ia'ger , a., levendig, vurig, hevig; happig
scherp , streng ; 1 broos , LE ; f suns' ; kokeiid , heet; Eal'derrnan , S., zie .ctlderroa,s.
-I-- , hijtend, snijdesid (van luclat), sri.; onstuimig; ijverig. Ede , v. t., verwijten , (p ).
. Earn , .c., sc/la., oom ; -, vriend , buur,,
IF.algerty, ede., zie Eager, a.
1a'erness , S., hevigheid , drift , scherpheid ; « 'e , strengheid, Earn'by ,, a., digtbij , (p.).
zaurlieid ; —, onstuimigheid, hegeerigheid , vurige begeerte. Earne t, 8., oom, SC.

IR., i. p. V. Earl, Bast, Faster, e11 , England, English;
- -,

270

BAN.

EAS.

Eau • v. t., v., i., zie Team.
}and , a. i., echo., ademhalen.
Ean'ling t. s., pas geboren lam.
Ear , s., oor ; § gehoor ; handvat , hengsel ; korenaar ; over
-8 in love , tot over de ooren verliefd ; be by the -s, fall
together by the -s, go together by the -s , vechten, twisten; set by the -s, strijd, twist maken; strijd, twist ver
give -, aandachtig luisteren, oor leenen ; he has-orzaken;
the prince's - , hij staat hij den vorst in gunst ; an
hungry belly has no -s t , in hongersnood luistert men
naar geen woorden ; wide -s , and a short tongue , is best § ,
hooren, zen en zwijgen is het best; he has a f ea in his -1,
hij is in de klem ; dog's-ear , oor , vouw , krul (in een
boek) ; set all the kingdom together by the -s t, 't geheele
land in rep en roer brengen ; she is in debt over head and
-s § , zij zit tot over de ooren in de schuld ; -s of a boat,
knietje aan den buitenkant van 't vaste boeisel eener sloep , z.
Ear , v. i., aren vormen , aren schieten.
Ear t , v. t., beploegen.
Ear'-bored, a., met doorboord oor, HL.
Ear'-map , s., oorkap.
Ear'-deafening, a., oorverdoovend, sx.
Ear'-ere-sting, a., de ooren opzettend, cow:
Ear'-marked , pp., aan de ooreis gemerkt.
Ear'-marking , ppr., aan de ooren merkende.
Ear'-pieker, s., oorlepel.
Ear'-piercing , a., oordoordringend
Ear'-shot, s., bereik van 't gehoor, DR.
Ear'-truinp'et, s., oorhoorntje.
Ear' -WAT , s., oorwas , oorsmout.
Ear'-wig, s., oorwurm,
Ear'-wig , v. t., door fluisteren de aandacht trekken.
Ear'-`vit'ness , s., oorgetuige.
Ear'able t , a., bebouwbaar.
Earache, s., oorpijn,
Ear'al t, a., mondeling vernomen.
Eard , s., scho., aarde.
Eard , v. I., scho., ter aarde bestellen.
Eared , pp., a., zie Ear . v. i., v. t.
Ear'Ing 1, s., bebouwing; head -s, nokbindsel van een razeil, a.
Earl , s., graaf,
Earl'-marshal , s., ceremoniemeester bij militaire plegtigheden.
Ear'lap, s., oorlel.
Earle-s-penny t, s.. aflossingsgeld.
Earl'doin , s., graafschap.
Earl'dorman , s., zie Alderman, BB.
Ear'less , a., zonder ooreis ; - , doof.
Earliness, s., vroegte, vroegtijdigheid.
Ear'lock • s., oorlok.
Early, a., adv., vroeg, vroegtijdig, tijdfg, snel; bij tijds.
Earmark, s., oormerk (van een schaap) ; -, scho., teeken,
signaal.
Earn', V. t., V. i., oogsten ; verwerven , verkrijgen , verdienen , bekomen ; -, zie Curdle , (p.) ; -, verlangen , sF.
Earned , pp. van Earn, v. t., V. i.
Earnest , a., ernstig , ijverig , vurig, dringend.
Earnest , s., ernst , ij ver ; eerste vruchten ; pand , borg,
godspenning.
Earnest-money, s., handgeld , godspenning.
Earnestly, adv., zie Earnest , a.
Earn'estness, s., ernst, ijver, vuur, aandrang, zorg, hei;heid.
rarncul $ , a., vol zorg.
F,arn';ng, s., mv. earnings, oogst, inzameling, verdien
-ste,lon.

Earn'Ing, ppr. van .Earn, v. f., v. i.
Earning , s., scho,, strem.
Ear'pi ck , s., oorpeuteraar , oorlepeltje.
Earring , s., oorring.
Earsh t , s., beploegd veld.
Earth , s., aarde , aardbodem , aardbol , wereld ; grond;

land ; landstreek ; - 1 , lage toestand klei; -, voskuil.
i., verbergen; in een kuil kruipen (als vossen) ; met aarde bedekken ; -, onder den grond gaan ; begraven.
Earth'-apple, s., wolfsbes.
Earth'-bag, s., aardzak (krijgskunde).
Earth'-bank , s., aarden wal.
Earth'-bath) , s., graf.
Earth'-board, s., strijkbord, ploegplank.
Earth'-born, a., van de aarde geboren, uit de aarde ontspringende , aardsch ; - §, door wereldsche oorzaken te
weeg gebragt.
Earth'-bound , a., aardvast, vast In de aarde.
Earth'-bred, a,, laag, laag gezonken, verachtelijk.
Earth'--ereat'ed, a.. uit aarde gevormd, Yo.
Earth'-fed, a., zie Earth bred , B. J.

Earth , v. t., v.

Earth'-flax , s., bergvlas , asbest,
Earth'-nut, s., aardaker, aardnoot.
Earth'-pea , s., wikke (erwt).
Earth'-shaking, a., aardschuddend, M.
Earth'-wan'dering, a., over de aarde zwervend.
Earth'-work, s., aarden werk (krijgskunde).
Earth'-worm , s., aardwurm , daauwwurm ; - , arme

drommel.

Earthed, pp. vain Earth, v. t., v. i.
Earth'en , a., aarden , kleijen.
Earthen-dish , s., aarden schotel.
Earth'en-pan , s,, aarden test.
Earth'en-ware, s,, aardewerk.
Earthiness, s., aardschheid; grofheld, JoxI.
Earthing, ppr. van Earth, v. t., v. i.
Earthliness, s., aardschheid; grofheid; wereldschheid,

wereldsche gezindheid.
Earthling, s., aardbewoner, sterveling; teeder schepsel.
Earthly , a., aardsch , ligchaamlijk, stoflijk, zinlijk; gè-

meen , slecht.

Eerth'ly-mind'ed, a,, aardschgezind, wereldschgezind;

- man, wereldschgezind mensch.
Earthly-snind'edness , s., aardschgezindheid, wereldscÀ-

gezindheid.
Earth 'quake, s., aardbeving.
Earthy, a., aardsch, wereldsch, zinlijk, ruw; aardachtig.
En-se , s., gemak, rust, gemaklijkheid, verzachting, ver

vrijheid, welbehagen; at -, op zijn gemak ; cha--ligtn,
pel of -, noodkapel, hulpkapel, noodkerk, hulpkerk.
Ea -se , v. t., gerust stellen , verzachten , verligten , bevrijden van; -off, - away, een touw langzaam vieren, z ;
- a ship , 't roer aan lij brengen; de zeilen schoot geven, i.
Ea-sped , pp. van Ease , v. t.
Ea-se'ful, a., vreedzaam, stil, rustig.
Easefully, adv., zie Easeful, a.
F.a-a-e'fulness , s., vreedzaamheid.
Easel , s., schildersezel.
Easel , zie Eastlin , Eistlin , Easel , a., adv., scho.
Ea-s-e'less , a., zonder gemak , DE.
Easement , s , gemak , verligting, bevrijding , servituut.
Easily , adv., rustig, gemaklijk, ligt, ongedwongen, bereidvaardig, welwillend.
Easiness , s.. gemaklijkheid, zachtheid, ongedwongenheid,
bereidvaardigheid, welwillendheid.

BAS.
a*'Ing, ppr.

van Easg, v. 1.
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.., koking, opkoking, opwelling, opborreling,

Ea*'Ing , 8., SC/b.,zie Eaves, s., mv.
Ebr'nan , a., van ivoor gemaakt.
S., scho,,drek ,vuil ; -, s. v ii'., zie Eaves c, me. E-caudatc , a.,zonder spoor, zonder staart (botanie).
East, a.,oosten;- iodiornao, oostinthevaarder, z.; l/fl/ E-c'bole, S.,afwijking (tedeJc'nst).
to the - ward, voorwerp ten oosten liggende, z,
E-ccaho'hion , s., kunstmatige uitbroeijing.
East, a.,oosten, oostelijk.
Eccen'trjc , cccen !t r i ca l , (t., van 't middelpunt afwijEast'day, S., paaschdag.
kend ; -,excentriek ,onregelmatig ,afwijkend, vreemd,
Eas'ter, 8., pasehen.
grilziek
Eas'terllng , S., oosterlizg; -, soort van watervogel; -, Ecccn'tj , e.pcen'trie-wheel , 3., excentriek rad.
Sterling.,
Ecen'tri-€ , s., excentriciteit, afwijking, zonderlingheid.
}as'ter1y ,, a., oostelijk , ten oosten , oostwaarts.
E4'ccn'trIPaI1y ,, adv.,zie Eccentric, Eccentrical, a.
Eastermost, a., geheel in 't oosten.
Eccentrlc'Ity , a., afwijking van 't middelpunt , afwijking,
Las'tern , a., oostelijk.
zoiiderlingheid.
Ea teve , .1., avond voor paseben.
s
E4 ee sIg'nii,
,zie 't teeken , bewijs.
Easterweek, z., paaschweek.
E'e-chynio'sIs , .s., 't verschijnen van blaauwe plekken in
Eas'terwlnd , 0., oostenwind.
't vel , g.
East'fair ,, S., paaschnus.
ieie'*iart, , 8,, kerkelijke heerscher.
1ast'1Isi, etst'lIii, ea*eI , a., ode., echo., oosten, oostwaarts. ECCi8StC*, S., Frediker van Salomo.
East'ward, adv., oostwaarts.
1 Ihc5e.ias'te, e-ai'le*Jas'tI-cal , a.,kerkelijk,tot de
Ea*' , a., gemaklejk , zacht , mak , vriendelijk, ongedwonkeek hehooreside ; - state, geestelijkheid;- states , pause
gen , ligt , gewillig , inochiklijk,vrij , gemeenzaaiii ;effen ; , liilze staten , kerkelijke staten.
gematigd ; - labour , geinaklijke verlossing, g.
cic1as'tI ,' , s., geestelijke.
j,, 1eas ti cally ,, adv., zie Ecclesiastic , Ecclesiastical , a.
Ea *'y-beef, .v, echo., mager vee.
Eat, v. t., V. i., pret, ate, pp. eat, eate n ,eten, vreten, Eepetas'tJc,,s , z,, boek 'eis Jezus Sirach.
verteren , genieten , feest vieren ; - the flesh of ('heist § , Ee vieo1og a1 , a., tot le eec1eioio/g belioorende..
In Christus gelooven; - one's words, iemand zijn woorden F, --Q
, S., iezeainl, die in den kerkbouw erva
doen intrekken , TiL; -, versliislen , knagen ; - in, - into, inren is
vreten ; - out ,wegbijten , wegveeteis , uitreien ;
welt , 5 "ie5o5 'ogy , 8., kerkhouwkunde.
ivel leven; he could - my Jtes'st evil/i garlic7z -' hij zou mij
, a., afdrjvcsid , laxerend.
wel kunnen opeten ; - t/te calf sa the cow's belly , inkosi.
nis 'ia , C.,soort van zunreneter (New Holland).
sten vooruit verteren.
Es'i'inate, eeh'lnated , a., otekellg, niet prikkele (als
Eat'able, a., eetbaar, sinaaklijk.
, ccliezel).
Eat'able , S., eetwaar, levensnsiddel.
seee,i,uId,n , S., zeeëgel ,egel.
Eat'ae , 8.,zielfter-rnsth , ouder After.
iecM 'uts , 8,, zeeëgel , egel ; prikkelige kruin (botanic).
Lat'bee , S., heenvreter.
Ih 'o , ,c,cello, weêrgahsi.
Lat'che , S., echo., thssel.
,.z, 'o , ii. t., v, i., laten weêrgalmen ; weêrgalmen , weêr
Eat'en , pp. van Eat , V. t., V. i.
klinken.
Eat'er ,, .e, eter , vreter , hijtmiddel - t , bediende , a. j.
, pv. van Echo , ii. t., in i.
I
Eath 1 , a., echo., zie Easy , a.
,ppr,van EJio, v. t.,i'. i.
Ent'ing, pps.. van Eat, v. t,, V. i.
Een'oless, a., zonclec echo.
Eat'ing- house, 8., gaarkeuken.
Irselionikleter, s., kiankniet.er.
Eaves , S,, mv.,rand van ccii dak , the over denmuur E'honi'etry ,, S,, klaukmeetkundo ;kunst om gewelven te
hangt ,goot.
bouwen , waarin een echo komt.
Eave*'-drop , V. t., hiiioterviuken , beluisteren , afluisteren. ii,n e , s., opechit , hosmkruipertje.
Eave*'-drop'ping. S., 't hustervinken , 't beluisteren , 't
• v. tuhelder makesi, verklaren , ophelderen.
ailnioteren.
E"Jer'cissernent , s.verklaring , oplielderiiog, uitlegging.
Ebb , S., ebbe ; - , verval ; he in a low -, in verval verkee, .e., schijsuing , lichtstraal ; aanval van vallende
ren ; first of the -, voorebbe , z.; lost of the -, aclsteeiih , a.
ziekte ; vallende ziekte.
Ebb, v. i., ebben, afloopen; -, in verval gerakeis, achter- Eclat , s., toejuicbiisg, goeih.keuriisg, glans, vertooning,
uitgaan (in zaken).
aanzien.
Ebb • a., echo., ondiep.
EcIe-'ti., a., mtkiezend, uitpikkend, kiezend.
Ebb'-fIde, S.,zie Ebb, z.
IeeseiYttcaiiy, ads'..zie Eclectic, a.
EbIn'Ing , ppr. van Ebb, V. i.
Ec1,vc'ttci.rn , z., 't kiezen uit verschillende stelsels.
Ebbing, .e., zie Ebb, V. i.
Eigin', z., borstsicoop, g.
Eb'cn t, cb'oii t, zie Ebony , .s.
Ec1Ipa'reon , 5., instrument om de verschijning van ver
Eb'on , a., ebbenhoiiten.
duistecingees te verklaren.
En'onize , V. t., zwart maken , een ebbenhouten kleur geven. sccnps&, s., ekhipo , verduiatecing;verdonkering ,huis1b'onzed, p7). van Ebonize, v. t.
terleid.
Eh'ony , S., ebbenhout.
1 ieiipse', V. t., V. i. verduisteren , taisen ,verdonkeren
Ebony-tree , s., soort van heester.
hewolken , hezwalken , schandvlekken , uitwisoehesi ; -, een
Ebra'teate , a., zonder dekbladen (&etcnie).
eklips ondergaan , M.
Itbr1'ety
,
S.,dronkenschap.
, Jccilpsett', pp. van Eclipse, v. t., e. i.
EbiI!'Iade, .s., ruk met den toom,
1 ueciips'ing, ppr. van Eclipse, v. t., v. i.
Ebiios'Ity, s., dronkenschap.
F'flp'tIe , 8., zosineweg (stes-relcsinde).
EbuI'llency , S., overkoking.
I E,.Iip'tii , a., tot den mnzieweg behoorende , den zonneEbuI'Hcnt , a., overkokcnd , ve ,
wog beschrijvende,
Ea s-'Ings ,
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Ee'logue
, s., herderszang.
Eeonom'i-o , c eonom'ieal , a., spaarzaam , zuinig , huis-

Edge'-learn , r., echo., zie Edge-tool , S.
Edge'-rail , s., rail (van een spoorweg).
Edge'-tool , s., snijdend werktuig.
Edged , pp., a. van Edge , v. t., V. i.
Edge'Iess, a., stomp, hot, sx.
Edge'wa y , ode., endelings , z.; bv set -, endelings geplaatst zijn, z.
Edgewise, adv., schuins, zijdelings, zijwaarts.
Edging , ppr. van Edge , v. t., V. i.; - away , al afhou
-den,z.
Edg'i ng , s., 't scherpen , 't slijpen ; zoom , boord , rand,
omslag , -, smalle kant, galon; - skirt, zoom van een
zeil , z.; - of a plank, vermindering van een plank in
breedte, z.; - of the land , bogt, kromming van de kust, z.
Edible, a., zie Eatable, a.; -, sappig.
Edict , s,, edikt, bevel , bevelschrift , besluit, dekreet.
Ed'ifI-cant , edif'icaut, a., bouwend.
Edift-pa'tion 1 , s., stichting, opwekking , lefring , onderwij s ; -, gebouw.
Ed'fifiatory , edif'i.eatory , a., stichtend , opwekkend,
leerend, onderwijzend , HL.
Edifice, s., gebouw.
Edtfi'eial , a., tot gebouwen behoorende.
Edified, pp. van Edify, V. t.
Edifier, s., stichter, leeraar,
Edify, V. t., li i- , bouwen; leeren, stichten; -, overtuigen, n. g.
Edifying, ppr., a., zie Edify, v. t.
Edifyingly, adv., stichtend.
Ed'ifyingness, s., stichtelijkheid.
E'dile, s., architekt, bouwheer, opzigter over gebouwen,
bruggen en wegen (bij de Romeinen).
E'dileship. s., bouwheerschap, opzigterschap.
Edit, V. t., uitgeven, drukken.
Edited, pp. van Edit, v. t.
Editing, ppr. van Edit, v. t.
Edi'tio prin'ceps , s., vroegste uitgave van een werk.
Edition , s., uitgave , oplage , herdruk , druk.
Edi'tioner , i. p. v. Editor.
Editor, s., uitgever, korrektor, hoofdredakteur, schrijver.
Editorial , a., door een korrektor geschreven , aan een
uitgever behoorende.
Editorship , s., uitgeverschap.
Ed'itress, s., uitgeefster , korrektrice, hoofdredaktrice,
schrijfster.
Edit'uate t , v, t., verdedigen, besturen (huis of tempel).
Educable , a., opleidbaar.
Ed'u-eate , V. t., opbrengen , opvoeden , grootbrengen , onderwijzen , opleiden.
Educated , pp., a. van Educate , v. t.
Ed'u-cating , ppr. van Educate , V. t.
Edu. a'tion, s., voeding, opvoeding, grootbrenging , opleiding.
Eduea'tional , a., tot opvoeding , enz. behr'orende.
Ed'u Bator , s., opvoeder , opleider , onderwijzer , leeraar.
ESduce', V. t., uittrekken, uitbrengen.
Educed', pp. van Educe, v. t.
Educing, ppr. van Educe, v. t.
Educt, s., uitgetrokken stof, 't uitgetrokkene.
Edue'tion, s., uittrekking, uitbrenging.
Edu-ct'or, s., 't uitbrengende.
Edul 'curate , V. t., verzoeten, zuiveren (chemie),
Edul'-eorated , pp. van Edulcorate , V. t.
Edul' eorating , ppr. van Edulcorate , v. t.
Edul-eora'tion , s., verzoeting , zuivering.
Ediil'-eorative , a., verzoetend, zuiverend.

T

lijk , huishoudelijk.
Eeonom'i-cally, adv., zie Economic, Economical, a.
Eeonom'1-es , s., huishoudkunde.
E.eon'omist, s., ekonomist , huishoudkundige, staathuis-

houdkundige.
E-con'omize, V. i., v. t., spaarzaam zijn, spaarzaam leven,

spaarzaam gebruiken.
E-con'omized, pl), van Economize, v. i., v. t.
E-eon'omizing, ppr. van Economize, v. i , V. t.
E-eon'omy, s., huishouding, huishoudkunde; inrigting, DR.;

spaarzaamheid.
Ee'phasis , s., duidelijke verklaring.
Eephone'sts , s., hartstogtelijke kreet.
Eephráe'ti-e , a., verdunnend , g.
Emphra-e'ti-e, S., verdunnend geneesmiddel , g.
Ee'stasled, pp., a. van Ecstasy, v. t.
E-e'stasy, s., verrukking, geestvervoering, verbijstering;
-, buitengewone smart, SR., n. g.; -, dolheid, afgetrokkenheid, sH., n, g.; -, soort van beroerte, g.
Eo'stasy,, V. t., verrukt maken.
E-estat'ie, eestat'ica1, a,, verrukt, verrukkend, met-

slepend.
Eestat'i-eally , ads., zie Ecstatic , Ecstatical , a.
Ee'tasis , s., verlenging van een lettergreep (redekunst).
Ee ► tasy 1 , s., dolheid, su.
E e'typal , a,, afgedrukt.
Eo'type t , s., afschrift, kopie, LE.
Eeaunen'i-e , e ruinen'i-eat , a., algemeen.
Ee'rie, s., stal , paardenstal.
Eda'cious, a., etend, gretig, vraatzuchtig.
j
Eda'ciously , ads., zie Edaciozus , a.
Edac'ity , s., gretigheid , vraatzuchtigheid , vraatzucht.
Ed'der , s,, tuinhout, rijshout.
Ed'der , V. t., (tuinhout) bij elkander binden.
Ed'der , s., adder.
Ed'dered , pp. van Edder, v. t.
Ed'dering, ppr. van Edder, v, t.
Ed'dish , ead'ish , s., etgroen , etger, nagras.
Ed'doe*, ed'der*, s., sappige wortelsoort.
Eddy , s., draaistroom, draaikolk.
Eddy, V. i., ronddraaijen ; -, V. t., doen ronddraaijen, TH.
Eddy , a., ronddraaijend, draaijend, DR.
Eddy-water , s., kielwater , zog , z.
Eddy-wind , s., dwarlwind, grijpwind, wervelwind.
Eddying, ppr. van Eddy, v. i.
Edematous , edem'atose , a., waterzuchtig , zwellend.
E'denized, a., in 't paradijs toegelaten.
Eden'tate, eden'tated, a., tandeloos, onttand.
Edenta'tion i , s., tandeloosmaking.
Edge , s., rand , kant , zoom , snede , egge ; - § ; snijdend

werktuig , scherp ; set the teeth on -, tanden knersen ; at
the water's -, gelijk met 't water, z.; water's -, waterspiegel ; - eeouldieg, stuik van een gemald stuk hout, z.;
- of the top, rand van de mars, z.; upper - of the keel,
bovenkant van de kiel , z.; put to the - of the sword,
over den kling jagen; eat a bit to take the - of the appetite , een brokje eten om grooten honger te stillen ; fall
back , fall -, er gebeure wat er wil.
Edge, V. t., V. i., scherpen , slijpen , aanzetten ; zoomen,
omboorden, omzetten; aanzetten, sanporren, opruijen;
- in , inschuiven , invallen , inzoomen ; - off, wegrukken;
- away , van een kust afhouden, z.; - planks, planken
smaller maken, z.; - over to a shore , een kust volgen , z.; - in
with a ship , al afhoudende digter by een schip komen, z.

EFF.

EE.
E'e, s., scho., oog ; - winzkers , s., mv., scho., ooghaartjes;
- brie , s., scho., wenkbraauw.
Ee, s., scho., zie Spout ,
Ee -f , s., avond , ry.
Ee , s.,

oog, GB.
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Effeet'-uated, _pp. van Effectuate, v. t.
Effe ct'nating , ppr. van I fectuate , V. 1.
Effe -ctiva'tiou, s., volbrenging, voltooijing , vervulling.
&maffe et' ous i , a., zie Rife/vel, a.
Eff^art'esously, (((ii'., za; Effectually , ads'.

Eechie nor ochre , scho., noch 't een noch 't andere.
Eed , scho., i. p. v. I lied , ik lied.
Ee'grass , s., zie .,Jf termatk , (p.).
Eek , zie Eke.
Eel , s.. aal.
Eel'-ba-eked, a., met een zwarte streep op den rijg (van
een paard).

o ff ir', s., sclia., uit;listing , toestel,

Eel'- fishing , s., aalvisscherij.
Eet' - pond , s., aalvijver.
Eel'-pot , s., aalkorf.

Effcnn' inated , pp. van L' eniiaatste , v. t.
se r,.,1,
, ctJv., zie L' e s ate, a.
Effeminateness , s., verwijfdheid , weekheid.
Ef['en,lna'tion :1:, e., verwijving.

Eel'-pout , s., zie Burbot , s.
Eel'-skin , s., aalvel.
Eel'- spear, s., aalgeer, elger.
Eel' - trunk , s., aalkaar.

Eel'-wear , s„ rooster (in een vijver).
Eele'ator, s., echo., jonge aal.
Eem'u-ek , s., scho., Ynier.

E'en , i. p. v. Even ; - t , s., mv., oogen , Sv.
Een , s., scho., oogen.
E'enew • adv„ scho., thans.
Een's , ads., ache., even

als.

Eent, echo., i. p. v. It is not, het is niet.
E'er , i. p. v. Ever.
Eer'le, a., echo., verschrikt, gruwend, gruwelijk.
Eer'o-ek , s., echo., kuiken.
Eerys , s., mv., ache., ooren , (p.).
Ees , adv„ ja.
Eetch • s., scho., kuipersdissel.
Ef'fable i- , a., uitspreekbaar, uitbaar.
Efface', V. t., uitwisschen, uitschrappen, uitvegen; vernietigen , te niet doen , nietig verklaren.
Effaced', pp . van Efface, v. t.
Effacement , s., 't uitwisschen , enz.
Effacing, ppr., a., zie Efface , v, t.
Effas'cinate t , v. t., betooveren, bekooren.
Effascina 'tion, s., betoovering, 't betooverd zijn.
Effe -et', s., werking , uitwer king , gevolg , indruk , gang,
doel , waarheid, wezenlijkheid; to this -, tot dit einde;
take -, gelukken , slagen ; -s , losse goederen en papier
(handelsterm) ; -, zie Intention, SH.
Effe -et', V. t., uitwerken , bewerken , te pas brengen , besluiten, tot stand brengen.
Effeet'ed , ppr. van Effect , v. t.
Effe et'ible , a., uitvoerbaar , doenlijk.
Effe-t!t'ing , ppr. v an Effect , v. t.
Effe e'tion , s., gevolgtrekking , algemeen voorstel , problems.
Effeat'ive, a., werkend, werkzaam, buigbaar, werkelijk,
indedaad.
Effe -et'ively , adv., zie Effective , a.
Effe -et'iveness , s., werkelijkheid , wezenlijkheid.
Effecthens , a., zonder w erking, zonder voordeel ; nutte loos , sis.

Effe-ct'or , s., bewerker , uitwerker , maker.
Effects', s., mv,,

zie onder Effect , - s.

Effe-et' ual , a., werkzaam ; vermogend ; waarachtig , waar heidlievend, si-r., n. g.
Effe -vt' uaily , ade., zie Effectual, a.
Effectualness, s., werkzaamheid, wezenlijkheid, vermogen, se.
Effectuate, r. t., te pas brengen, volbrengen, volto)ijen,

vervullen, Sv.

1:
.i,iacv , s., verwiji'ul-Ieitl., weeklijkheid, wellustigfic i .r , geilheid.
Es' ià,'ioa -, a., verwijfd, weeklijk; wellustig, geil; oniii;t.[li ier:-, lafhartig.
Eft', nn'inaie , v. t., C. i.. verwijfd maken , uitmergelen,
oiitzen uwen, LE,; ver.v- ijfd worden , week worden.

Efferous , a., woedend, woest, wild.
Efferv esce', V. i., opbruischen , opzieden, opkoken.

Effervescence, s., opbruisching, opzieding, opkoking.
Efferves cent, a., opbrnischend. opkokend, opvliegend.
Efferves'cible , a., opbruischbaar,, opkookbaar.
Effervescing, ppr., a,. van Effervesce, v. i.
Ef'fet , s., kleine hagedis .
Effete', a., bar , onvruchtbaar ; -, uitgeleefd, versleten.

Effi-ca'cious, a., krachtig, werkend, magtig, vermogend.
Efficaciously , adv., zie Efficacious, a.
Efficacy , s., kracht, werking, werkdadigheid , werkende
kracht.
Effi'cience, efft'ciency, s., werkzaamheid, kracht, werkende kracht, voortbrengende kracht.
Efficient , a., werkend.

Efficient , s.,

uitwerker , oorzaak.

Efficiently , adv., zie Effic ient , a.
Effierce' t , v. t., woedend maken , sr.

Eff;g'ial, a., een beeldtenis voorstellend.
Effig'iate , V. t., beeldtenis vormen, afbeelden.
Effigy 'sated , pp. van Ef/igiate, r. t.
Effig'tating, ppr. van Effiqiate, V. t.
Effigia'tion t • s., 't beeldtenis vormen , 't

afbeelden , af

-helcing.
Ef'tágy , s., beeld, beeldtenis , afbeelding ; burn in -, in
beeldtenis verbranden ; hang in -, in beeldtenis ophangen.
Efilag'itate t , ernstig vragen.
Efflate' i , v. t., opblazen.
Effioresce', V. t., meelachtig poeder (op iets) vormen (chemie).
Efdlores'cence, s., bloeijing, uitbotting; uitslag, roode
vlekken, g.; -, vorming van een ineelachtig poeder (chemie).
Ei'fl ores'cent , a., uitbottend , uitslaand.
Effluence, s, uitvloeijing, uitstorting.
Effluent, a., uitvloeijend.
Efll u'vium , s., 5555). effluvia , uitvloeijing , uitwaseming.

Ef"fiux, s., uitvlocijing, vloeijing.
Eftiux' 'h, v. i., wegstroomen, wegvloeijen.
E('ii ux'ion , s. , uitvloeijing, uitv loeisel , uitwaseming.
Efforce', V. t., dwingen, noodzaken, met geweld doorbreken, niet geweld een doortogt banen.
Lfr, s.,' i , v. t., voze'eu..
Efffori,ia'tion, s., voriiiilsa.

iTort', s., poging , worstelins, streving.
L 'foi'tiess, a., zonder poging, vergeefsch.
F:f5 asion, s., opgsarin r

Effi'an'chi*e, V. t., privilegiën schenken.
Efr, ay.' i , v. t., ver schrikken , sv.
Effray'able ; , a., verschriklijk, vreeslijk.
Effrena'tion i- , s., onbezonnenheid, losheid.
Effrontery , a., onbeschaamdheid , schaamteloosheid.
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EFF.

ELA.

Effulge', V. i., stralen , flikkeren , blinken.
Effu1'gence, s., glans, lichtstroom.
Effu1'gent , a., schijnend , schitterend , glanzend.
Effal'gently, adv., zie Effulgent, a.
Efful'ging, ppr. van Effulge , v. i.
Effumabil ity , s., verdampachtigheid.
Effume' i-, v. t., lucht geven, sp.
Effund' 1, V. t., uitstorten.
Effu*e', v. t., uitgieten , uitstorten , plengen ; storten , m.;

-, verspillen.

Effu-tee', s., zie Effusion, eH.
Effu-Wed', pp. van Effuse, v. t.
Effus-'ing, ppr. van Effuse, v. t.
Effu'-s-lon, s., uitstorting, uitgieting, plenging ; verspil

milde gift , n. g.

-ling;,

Effusive, a., uitstortend, verspillend, verkwistend.
Effu'sively,, adv., zie Effusive, a.
Eft, s., waterhagedis.
Eft t , adv., spoedig daarna , andermaal , snel , sp.
Eft'-sithes , ede., gelio., dikwijls.
Eft'est t, a., vlugst, art.
Eftsoon-s-' t , adv., spoedig daarna, binnen kort, sP.
Egad , interj., goed geluk !
Eger, ea'gre, s., onstuimige vloed, ongeregelde vloed.
Egerm'inate, zie Germinate, v. i.
Egest', V. t., uitwerpen , ledigen.
Egest'ed , pp. van Egest , v. t.
Egest'ing, ppr. van Egest, v. t.
Eges'tion, s., uitwerping, lediging.
Egg , s., ei ; addle -, onbetreden ei ; wind -, windei; $tale -,

oud ei ; -s-and-collaps , gebakken eijeren met spek.

Egg , zie Edge, s.
Egg , V. t. dringen , aansporen , (p.).
Egg , v. t., scho., uitnoodigen.
Egg'-bird, s., soort van zeezwaluw.
Egg'-.eup , s., eijerdopje.
Egg'-nog, s., advokaatje (soort van drank),
Egg'-plant, s., soort van zoeten aardappel.
Egg'-shell, s., eijerschil, eijerdop.
Egger , s., aanspoorder.
Eg'gery , zie Eijry , s.
Egging, zie Incitement, s.

(Amerika).

Egger, s., scho., eijeropkooper.
E'gilops , s., soort van gezwel binnen in den hoek van
't oog (fistula lachrymalis).
E'gis , s., schild.
Egland'ulous, a., zonder klieren.
Eglantine, s., eglantier , wilde roos.
Eglom'erate , V. t., afwinden.
Egoism , s., eigenliefde , egoïsme, zelfzucht.
E'golst , s., egoïst.
Ego'Ity, s., zie Personality , s.
Egoti *m , s., f J 't veel gebruik maken van ik , zie Egoism.
Egotist t, s„ iemand, die 't woordje ik tot stokpaard
beeft; zelfzuchtige , egoïst.
Egotist's-e , egotist's eal , a., egoïstiesch.
E'gotize, V. i., veel van zich zelf spreken; eigenliefde
hebben.
Egre'#tour , a., uitnemend , uitstekend , ongemeen.
Egregiously, adv., zie Egregious, bij uitstek (in slechten zin).
Egregiousness, s., uitnemendheid, ongemeenheid.
Egress , s., uitgang , uitloop.
Egression , s., 't -uitgaan , ' t uitloopen.
Egress'or , s., uitlooper.
Egret, s., witte reiger.
Egrette', s., bos , kuif , pluim.

Eg'rirnony, s., zie Agrimony; -, kommer, zorg.

E'grlot, s., morelkers.
Egyptian , s., zie Gipsy.
Egtyp'tian-frog, s., padde, (p.) .
Eid'ent, a. srlio., vlijtig.
E1'der , eider-dusk , s., eidergans.
Eider-down , s., eiderdons.
Eigh , interj., hel ei!
Eigh , edv., scho., ja ; he ? wat zeg je?
Eigh' -wye, adv., scho., ja, ja.
light, a., acht.
Eighteen, a., achttien.
Eighteen'-ono, s., boek in achttienen.
Eight'eenth , a., achttiende.
Eight'fold , a., achtvoudig.
Eighth • a., achtste.
Eighth , s., achtste (muziek).
Eighth'ly , adv., ten achtste.
Eightieth , a., tachtigste.
Eight's-core , a., honderd-en-zestig, honderd-en-zestigste.
Eight's-sore , s., honderd-en-zestigste.
Eighty , a., tachtig.
Eigne , a., oudste , eerstgeboren ; onvervreemdbaar , n. g.
Eik , v. t., een stuk hout door een ander verlengen , z.
Eike'-tree , s., eik , eikenboom , (p.).
Elid , s., scho., hooge ouderdom.
Eild'ing, s., scho., zie Eldinq, s., scho.
Eiin, adv., zie Even.
Ei'sel I, s., azijn.
EI 'stack , s., scho., zeldzaamheid.
Eist'lin, a., adv., scho., zie Eastlin, Eisthin, Lasdi, a.,
ode., scho.
Eis, V. t., eten, (p.).
Eitil , a., scho., gemaklijk.
EI'tlser, a., pron., een van beide, ieder , elk; -, adv., of,
hetzij.
Eith'er, a., scho., gemaklijker.
Eith'ly, adv., scho., op gemaklijke wijs.
Eta,'-elate, V. t., uitwerpen, uitschieten; schieten; -,
zie Dart; -, een kort gebed opzeggen.
Ei a e'ulated • pp. van Ejaculate , v. t.
EJaP'-ulating, ppr. van Ejaculate, v. t.
EJaeula'tlon, s., uitwerping, uitschieting; schietgebed.
EJae'ialatory, a., uitstortend; plotseling, haastig.
Ej e-et', v. t., uitwerpen , uitschieten , uitgooij en ; afgaan;
ontslaan; ontzetten , onteigenen; verdrijven ; wegwerpen;
verstooten.
F e et'ed , pp. van Eject , e. t.
EJect'ing, ppr. van Eject, V. t.
E3e&tlon, s., uitwerping, ontslag; ontzetting; ontlasting.
EJect'ment, s., uitwerping, ontzetting; akte tot 't terug
-verkijgna
ontnomene goederen.
E3e Tor , s., iemand, die een ander van zijn land berooft.
EJsula'tion, s., gehuil, geween, geklaag.
Eke , V. t., vermeerderen, vergrooten, bijvoegen; -, ver
rekken, sH.; - out, levensmiddelen rekken (Amerika).-leng,
Eke , ads., ook, insgelijks , bovendien (bijna t).
Eked, pp. van Eke, v. t.
Eking, ppr. van Eke, r. t.
EI, s., scho., elf.
Elaborate , V. t., bewerken , met zorg bewerken.
Elaborate, a., bewerkt, met zorg bewerkt.
Eiab'orated, pp., a., zie Elaborate, v. t.
Elaborately, adv., zie Elaborate, a.
Elaborateness, s., uitwerking, doorwrochtheid, kunstwerk.
Elaborating, ppr. van Elaborate, v. t.

ELE.

E.Q.A.
Elaborator, s., uitwerker.
Eiab'oratory , a., uitwerkend , doorwrocht.
Ela'in , s., v loeijend beginsel van oliën en vetsoorten,

werken.
l:eeetioneer'er, s., werver (hij verkiezingen)

Elainp'ing , a., schijnend.
Elance ', v. t„ uitschieten , uitstooten, schieten.

Eleetiaanseer'ing,

ppr. van L"lectioneer, v. i.

l:lv"•tioueer 'in ;, s., 't weiveii (bij verkiezingen).
t:ie c, `i ve , cc., vaii ke , ize i '' ;aikei ijk, kiezend.
Eiic<t' wely, adv., zie - leel'í', c(.

Elanced', pp. van Elaiice , V. t.

E1an'eing, ppr. van .,Flat,+ee, v. t.
Elapida'tion, s., zuivering van steenen.
Elipse', V. i., verloopen , verstrijken.

1 E1i=ct'or , S., kieze. ke í 1
i' ,.'t'ein'al , o., keurcors el , h.

Elapsed', pp. an El(r J2se , V. i.
Ela ips'ing, ppr.
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Ilet'tion, s., verkiezing, keuze; - (zeer ), onderscheiding.
Efe -c=tioneer', V. i., voor een kandidaat bij een verkiezing

Elaboration , 8., uitwerking.

OO

valt .Ierse, V. i.

's'twct'ai'Sty f , S., k 'ëtr1 ol'Stciidorn.

I le E'c- 'orote, s., kcu i orsteiaiueii , keurvorstelijk gebied.

Elaq'ueate, V. t., ontwarren.
Elay'ueated, pp. san Eiwiveate, e. t.
Elaq'ueating, ppr. van L'lcrqueate, V. t.
E1as'ti.e , elas'ti-ca1, a., rekbaar , , uitzettend , veerkrachtig.
Elas'ti cally , adv., zie Elastic , .Elastical , a.
Elasti -e'ity, s., rekbaarheid, veerkraclitigheid.

$:ic

e ii (Press , s., keul'vorstln.

Elee'tre ' , s., amber.
Elee'tness, s., keurvorstin.
Ele-e'tri e, ele €'tri reaal , ii.., elektriek, aantrekkend.
Ele -e'tri e-eeß , s., sidderaal.
Ele -e tri'cian , s., beoefenaar van de aantrekkingskrachtleer.

Electrifi-ea'eion, s., 't elektriseren.
Elate', a., opgeblazen, trotsch , hoogmoedig, hooghartig.
Fiec'trif'ied, pp., a. van Electrify, v. t., v. i.
Elate', v. t., verheffen , opblazen, uitzetten.
Ele e'triry , e. t., V. i., elektriseren ; - § , een plotselingen
Elated , pp., a., zie Elate , V. t.
schok ontvaii„ esi ; -, elektriek worden.
Elatedly , adv., opblazend, uitzettend.
Elee'trif3-ing, ppr., a., zie L'lectrify , v. t., v. i.
E1'atery , s., zie Elan ticity , s.
Eee'tr1ne, ei., tot amber behoorende.
Elating , ppr. van Elate , v. t.
Ele etriza.'tíon , s., elektrisering.
Elation , s., verheffing , opgeblazenheid , trotschheid.
EI'bow, s., elboog; hoek, 1;ogt; - in the hawse, slag van El e e'trize , v. t., Zie Electrify, v. t., v. i.
twee kabels over elkander buiten boord , z.; - of a knee, Eie c'trized , pp. van Electrize, V. t.
nel ► , hals van een knie, z.; Iae is always at her -, hij is F..lee'trizing, ppr. vare Etectrize, v. t.
Elee'tro-ino'tion , s., elektrieke beweging.
steeds om en bij haar ; at the -, in de nabijheid.
EJ bow ,

V. t., V. i., dulwenl ,

niet den elleboog stoot €gin ; uit-

steken , vooruitkom.en, i ooruitdringen, een elleboog vor

krommen.

-men,

Elbow-chair , s., armstoel , leuningstoel.
E1'bow-grease), s., arlbeid ; - will snake ei oak table shine t),
van arbeid kan de schoorsteen rooken.
EI'bow-rooin ) , S., speling , ruimte.
Elbow-scraper , s., speelman , a.
Elbow-shaker ), s., dolbhelaar.
Elbowed , pp, van Elbow , v. t., V. i.
Elbowing, ppr. van Euiocv, V. t., v, i.
EJ'bu-ek, s., echo., elboog.
Eid ; , s., ouderdom , Si'.: oude lui ; oude tijden.
End'-fother, s., echo., grootvader.
EJd'-inotjier, s., echo., stiefmoeder.

Elder, a., ouder.
Eltl'er , s., oudere ; voorvader ; ouderling, oudste.
Elder, s., vlierboom.
Elder, s., uijer (van een koe); -, adv., liever, eer,
Elder-berry , s., vlierbes.
Eider-syrup, s., vliersiroop.
Elder-tree , s., vlierbooiii.
Elder-vinegar, s., vlierazijn.

Elderly, a., ouderlijk, oudachtig.
Eld'est , a.,

oudste.

Eid'ership, s., eerstgeboorte , ouderdom, ambt van ouderling.
E1'din , el'ding , s., ache., brandstof.
Eld'ren, a., echo., oudachtig.
EI'drish , el'dritcln , elritch , a., echo., zie Eldrítcls, a.
EI'dritch , a., afschuwlij k , akelig , duivelsch.
Elect', V. t., kiezen , uitkiezen , de keus vestigen op , uit
aanstellen.
-zoekn;
Ele -ét', a., uitverkoren , gekozen , uitverkoren,
facet', s., uitverkorene , gekozene.

Elect'ant ', s., kiezer.
Ele et'ed , pp. van Elect, v. t.
Electing, ppr, viro Elect, v. t.

Eme c'troiyze , v. t., een zit ,rcigestelde zelfstandigheid door
regtstreeß.sehe v'erkina van de elektriciteit ontbinden.
Eleetroan'eter, e., elektricitr'itsi.Leter,
EIectroino'tfou , s., werktuig, dat de i n galvanischen stroom

in beweging brengt.
Eiee'tron , s., ai aber ; mengsel van goud niet 1 J 5 zilver.
Eiec'tuary, s., siroopartecuij.
Eaeeraao -y n n a ,y , a., van anizuoezen levende.
Eleenno ^.'ynan•y , s., ie ilaiici , die van de weldadigheid
leeft , bedeelde.
Ei'egancc , ci'egancy , s., sierlijkheid ,netheid , fráaiheld,

keurigheid.

E1'egant , a., aangenaam , net , zuiver , sierlijk , keurig,

lief , rijk , kostelijk.
Elegantly, adv., zie Elegant, a.
Ele'giae, elegi'a.c, a., treurig, klagend, elegiesch.
Ele'gia-c, s., treurdicht, elegie.
Elegy i'a-cal , a., tot een treurdicht behoorende.
' Ele'giast, e., zie E7e,ç'ist, s.
El 'eist , s., treurclichte ^schrijeer.
Ei'egy, s., treurdicht, elccac.
EI'cinnent , s., echo., hemel.

E.I 'erneut , s., element , bestanddeel , hoofdstof,, beginsel
.:j: , lucht ; -e, grondbeginselen; -, natuurlijke kring; -,

schets, onttrek.

E1'e.nent (;.eer ) , v. t., zadwrnstellen, den grondslag leggen tot.
Eleuuent'al , a., tot de elementen behoorende , oorspronklijk.
E1ennentai'ity , s., zaamstelling van beginselen, ingre-diënten.
Elementally , adv., oorspronklijk , letterlijk.
1ernentar'1ty , elennent'ariuess, s,, oorspronklijkheid,
eenvoudigbeid.
Elementary , cc., oorspronklijk, eenvoudig, niet zabmgesteld.

E1'einented, pg. van Eleanent, v. t.

E1'enni , s., welriekende harstsoort (West Indië, Ceylon),
,f eu ch', clean ch'u.t , s., valsche bewijsgrond, drogrede, e.
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Eilxa'tlon, s., afkoking; koking, vertering (van de maag).
Elix'ir, s., uittreksel, geest, kracht, g.
Elk, s., eland.
Elk , s., scho., wilde zwaan, (p.).
Elk'-nut , s., olienoot.
Ell , s., el.
Ellag'i-e-acid , S., slappe zuurstof.
maken.
Elephant-beetle , s., groote meikever , groote tor (Guinea). Elle t , s., aal , CH.
Eller , s., sebo., vlierboom.
EI'ephant-paper , s., oliphantspapier.
EI'linge, a., treurig, droevig.
El'ephant's -foot, S., soort van plant (Elephantopus).
Ei'lingness , s., treurigheid, droevigheid, eenzaamheid, sin.
El'ephant's-oil, s., robbentraan.
Ellipse', s., ovale figuur , eironde figuur, ellips (meetkunst.)
Elephantiasis , s., olifantsschurft.
Elephantine, a., tot den olifant behoorende, hoog, oli- Ellip sis, s., mv. ellip'ses, uitlating, weglating (spraak
-kunst
en redekunde).
fantachtig , ivoren.
Ellip'sograph, s., werktuig om eironde figuren te beElephant'ofd , elepbantoid'al , a., olifantachtig.
schrijven.
Elevate, V. t., verheffen, verhoogen, trotsch maken, hoog
maken, opwinden, vrolijkmaken.
-moedig Eilip'ti e , eliip'ti-eil , a., eirond, ovaal.
Elevate, a., verheven, hoog, hoovaardig, vrolijk, opge- Ellip'ti- Bally, adv., zie Elliptic, elliptical, a.
Eiliptic'ity, s., ellipticiteit.
wonden.
Elluin', 8., olm.
Elevated , pp., a, van Elevate , V. t.
Elm , s., olmboom.
Elevating, ppr., a. van Elevate, v. t.
Elevation , s., verheffing , verhooging , verhevenheid , Elme , eline'-s-fire , S., vredevuur , St. Helenavuur, z.
hoogte, waardigheid, opgeblazenheid; -, hoogte (astronomie). Elm'en , a., olmen.
El'mother , s., sclio., stiefmoeder.
El'evator , s., verhefler , opligter; -, ophaler (der beende
optrekkende spier , ontl.
-ren), El ►n'y,, a., vol olmen.
Elo-ca'tfon , s., verplaatsing , verhuizing , - L.; -, afwijking.
El'evatory, s., trepanueerwerktuig, oath.
Eso -eu'tion, s., uitspraak, voordragt; -, (zeem), taal, at.;
El'evatory , a., zie Elevate , a.
welsprekendheid.
Eleve', s., voedsterling, elève, kweekeling.
Elo-eu'tionary, a., tot de welsprekendheid, enz behoorende.
Elev'en , a., elf.
Elo-eu'tionist,
s., iemand, die in de uitspraak, enz, erEleventh , a., elfde.
varen is.
Elf, s., *v. elves, elf, dwerg, geest, toovergodin, toovernimf , kaboutermannetj e , nachtspook ; naughty - § (, ondeu- Eloge , s., lofrede , lofspraak (op een donde) , lijkrede.
El'ogy, elo'glum, s., lofrede, lofspraak.
gend drommeltje.
Elolu', v. t., verwijderen, overbrengen.
Elf, v. t., 't haar verwarren , 't haar in de war brengen.
Eloin'ate, v. t., verwijderen.
Elf'-arrow, elf'-bolt, S., vuursteen.
Eioin'ated, pp. van Eloinate, V. t.
Elf'-lock , S., ineengekliste bos haar.
EIoin'ing, ppr. van Eloinate, v. t.
Elf'-skfn, s., aalvel, sit.
Eloin'ment
, s., verwijdering, afstand.
elfen,
spookachtig.
van
de
Elfin, a.,
Elong ' i, v, t., verschuiven.
Elfin, s., deugnietje, guitje.
Elon'gate, v. t., v. i., verlengen, uitbreiden, uittrekken,
Elfish, a., elfachtig, vermomd.
Elicit, v. t., voortbrengen, uitslaan, uithalen., doen uit- zieh verwijderen , zich uitstrekken, reiken.
Elon'gatpii , pp., a. van Elonayate, v. t., v. i.
komen , uitbrengen , uitlokken ; vuur slaan.
Elongating , ppr. van Elongate , v. t., v. i.
Elicit , a., in werking gebragt, voortgebragt.
Elonga'tlon , s., verlenging, uitbreiding, uitstrekking,
Elic'itate i , V. t., zie Elicit , V. t., ME.
verwijdering,
Elicitation, s., voortbrenging, 't in werking brengen.
Elope', v. i., heimelijk weggaan, wegloopen, verdwijnen.
V.
t.
Elicit,
Elicited, pp. van
Eloped', pp. van Elope , v. i.
Eliciting, ppr. van Elicit, v. t.
Elide', v. t., breken; stuk kletsen, verbrijzelen, n. g.; -, een Elopement, s., ontlooping, ontsnapping, weglooping.
Eloping , ppr. van Elope , v. i.
lettergreep afsnijden.
E'laops , s., vischsoort (lest-Indië en Amerika).
Ellgibil'fty , S., verkiezenswaardigheid, verkiesbaarheid.
Eloquence, s., welsprekendheid, krachtige taal.
E1'igfb1e, a., verkiesbaar, verkieslijk, gepast.
Ei'igibleness , s., verkiezenswaardigheid, verkiesbaarheid. EI'oqueot , a., welsprekend . krachtvol, krachtig.
Eloquently , adv., zie Eloquent , a.
Eligibly, adv., verkiezenswaard, verkiesbaar.
Eliminate, e. t., de deur uitwerpen; verdrijven, verja- EI'ren , s., scho., vlierboom.
E1'rich , zie Eldritcle , a.
gen ; in vrijheid stellen.
Else', a., proa., ade. conj., andere , ander ; anders , of
Elim'inated, pp. van Eliminate, v. t.
zoo , niet ; somewhere -, ergens anders , elders ; nowhere -,
Elim'inating, ppr. van Eliminate, V. I.
nergens anders, nergens.
Elimination , s., verbanning, uitwerping, verstooting,
Else',
adv., scrieo., reeds.
verjaging.
Elsewhere, adv., elders.
Elin'guld , a., sprakeloos.
Eli'.slon, s., uitlating (spraakkunst); -, scheiding, dee- Els'en , s., scho., schoenmakerselst.
Els'in, elsh'in , s., sclto., schoenmakerspriem.
ling, n. g.
Els'whither , a., scho., elders.
Eli'*or , s., sheriffs-plaatsvervanger.
Elth t , s., ouderdom , cx.
Elite', s., keur, uitgekozen ligchaam.
Elucidate, e. t., ophelderen, uitleggen, verklaren, toelichElix'ate , V. t., af koken, afzieden.
ten ontwikkelen,
Ellx'ated , pp. van Elixate , V. t.
Elen eh'I-eal , a., tot een drogrede behoorende.
Eleneh'i-sally t, edv., door middel van een drogrede.
Elen-eh'ize t, V. i., zie Dispute, B. J.
Elen-ch'tieal t , a., verwarrend.
E1'ephant, s., olifant; -, ivoor, snuit (van een olifant),
DR.; make of a fly an -1) , van een scheet een donderslag
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Elucidated, pp. van Elucidate, V. t.
Elu'cldating, ppr. van Elucidate, V. t.
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Emancipated, pp., (t. van E;ilanciJ)ate, v. 1.
Emaii'cipating, p » r. vast h )?ai^cipate, V. t.

Eluclda'tion, s., opheldering , uitiegging , verklaring,
toelichting, ontwikkeling.
Elu'cidativ'e, a., toelichtend, verklarend, oplielderend.

Eon^ancipa'tioll, s., vrijverklariná, vrijmaking, vrijstel ling , euw:uteipatie.
Egtiaalc ïtD=d't osiist S. voorstander vats de afseltafling der

Elucidator , s., uitle^rger , toeliehter.

Elu'eidatory , a., toelichtend, enz,
Elu-eta'tion , s., uiiharsteil , u t;asi splzi11
Elu eubra'tion , s., zie Lucruii; a1ioi^.
Elude', V. t., ontwijken, ontcln ikon, ontgaan, verijdelen.

cipatnr , s., 1,e1 rijdel, ve r losse r(van slavernij).
I E t , .^'. nlisdaül< e
die op vi jevoeten is reE e `+ (,^, cr^ ot!r r^^).
Emé,"--^, v. i., zie E;,zra;1(r,fe, V. ï.

'gin ate , V. t., t randen, i_artelen.
Eluded, pp. van .Eitule, v. t.
Eludible, a., ontwijMeaal'.
1~:ea^aai•'gïaaate, ezntat•r; :ante(, r., gcte1d, afgerand.
I g:3lntir dtiFdtdsery ^Jr^r'. ti';iii .s:'í^l !e r[ i C. f.
Van Fitt l
t.
Elul, s., j. w.,eloet ,t=vvaaalfde maand.
.at"t°' ïllaat iy, c^ti.'., I.crl'vrinn;, tan(lvornig.
Elum'bated t , a., zwak van lendeneb.
: E'auts' a•ïliate , V. 1., oiitnt(.hmteis , luigres. ; -, week naken
Elu'-pion, s., ontduiking , o -i- i°ikm-, list, bedrog, uitvlu t. ` ver' ijv to.
Elusive, a., ontduikend, l)etlr•ieglük.
1?.an. 4,u ate, a., ontJoand, krachteloos gemaakt.
Elu'soriness, s., listigheidd. , L iirieg;li heil.
Fvaao'e oteai, pp., a. van Lr1,?'oir, V. t.
Etu'sory, a., sluw , listig, bedrieglijk.
Eueulat;ug, ppr.van J r .c^.lLrír, e. t.

Eluding, pj

Elute', V. t., afwass ( lieu , zuis ec o u.

iF

Eluted, pp. van Elate, v. E.
Eluting, PPPr. van Jt'lute, V. t.
Elu'triate, V. 1., afvvassef:en , zuiveren, afgiete,
n aftappen.
Elu'trinted, pp. van Eltlli iota , v. t.

E,:,z^2s a1r- ai', p.). au _'.:rf 1, r;. t.
/!II rï^^^!^ , z;. t.
^
1!^► !^ä'i
1)1)1. Vm'
5 nbal9' ,•, 1'. t., o1niE(zelt,

Elu triating,

pp'

U!

EtvtYlate, ?7. t.

ø`: iz`+àS3n' dC.^^ "j , r,

viii

L'trca•ate, v. t.

9aaL:t ` .

Eluxa'tion, s., zie i i'.aau io, .

l+vI) ging verwijs iii'

e!

('i'z1 I' , 51í.

,

S.,

't 1;: ':0N R1 ,l , 1)aiSN;illing.

., 'i 1„tlse rclt, 1o11sctttittg.
t., it!tïj e.
asrat rc^a 6c Qi', ^ , va.tJa,jr;I V. t.

Er.Ra^,.4rza Fr,;I

Elv'an, a., tot elfels heitoorende.
EIve'-lo-ebs , s., mv., zie L'lf- loer..
Elven, s., olmbooln.
EIv'er-&, s., 3rii , ., jonge alen.
Ela'e% , s., mv. van Etf.

'. ,

ahz.

t~<a,b n

ia s

por. Vitt I'r;.tar:,A , V. t.

Eu,i,aaink'amr-Ikt, s., int. í;k ng.
! Eaaa,^ a', 'o. f., i91siLUite.i, opsi,^iten, sr.; -,

Elv , i411 :1_, i. p. V.L'tjisli.
EIv'ish - mat•ked', a., door elfen
Eiwand, s., sctro., el.

oltt niallttilt'

t't v- ci riekend maken.
v t., t
J
^.na sta ñ raa rat', pp. ti .^ rl Is i/t , V. t.
EataO.rt_::ae oz, ..,
ta!:: 1;, 'ing, play. VIII 11' ; 11 r;r1l1-!., V. t.

tapping.
Elux'ate, V. t., zie Loa/e.
Elux'ated, pp. van -E,1v„1(ite, V. t.

ppr.

¿,11 , .s.

, 1i11)^hwett; ijitl(le.:, inshtiten, si°.

Elutrla'tion, s., al`wasseltiita , zuivering , at ieting , gaf

EIux'titing ,

p

ih.0 sit•aa,

verminkt, geteekend, sit. ,

EIy-s'ian, a., elizeesch, verruklijk.
Elys'iuin, s., elïseuln, heerlijk verblijf.
Elyt'riroriu, a., vleugelscttedevoranig.
EI'ytron , el'ytru!n, s., vlengelscltede (van meikevers).
E n i. P. V.IInI n 1;R.
E1nae'er ate -1 , v. t., rutmergelen , vermageren.
Etnac'erated 1 , p9). van Lt aaceïote , v. t.
Einae'erating t, ppr. vats l:rtacerate, V. t.
Eu*acera'tion 1, s., ver nagerir_g.
Emaciate, v. t., uitmergelen, vermageren.
EEina'ciate, a., dun, uitgemergeld.
Eina'ciated , pp., a. van L'!flaciate , V. t.
Enla'ciating, p]!r. van .E'maeiate, v. t.

Eia!'iéñ

'eo,

blokkeren,

BA.

t,fi, s., ias, I1e1 I c .
o.,

lieshl

, eío^tootl• 1o.
h(1SIa
le;,°^ c11,

1 h.tnam,''hn , e. t.,
in beslag neosen , deli'
I nickt'rk;ecleIl.
g' n!, ptp. van. Eoitaiyio, V. t.
1 3 . :;a•' r!ts ;, t:J!r. -an J `; It /ido, w. t.
g=nay:°i:', v. i., owls 11i0cl10pei , aan boord gaan, zich men1-art í;n i((s) , íltsel!eput) , i eelnesnen (aan earl on^ter^lentirl ).
4 EE U• 'Clon , s., h! sehei!ils^, ; 't ingescheeptie ; -, scheepje ,
I bO 11 jV.

_$

11a:ï)ae•i,eii', 71p. van Etlini't', V. i.,C. t.
i l nibark'ím,g , ppr. vats Emhart•, v. i., V. t.
IJ Enluar'rass, s., verlegeri eic1, vcr\!'arri!Ig.
. Enl,b ar'a•atis, V. t., 1S t)cieninlereit, verwarren, in verwar , risa, breln'.;ent , verlegen i!!akeu.
i Eell ^ma•'rass !d , ply. vanés'rzi^,rt cuss, V. t.
Emaciation , s., ' t tiermageren , 't uitnsergelen ; vermage- ' Erna!Daz ' rassi ng, ppr. van .[::' !Il /I(( %')'BISS , V. 1.

ring, uitroer elíng.

Einae'ulate , V. t., vlekken uitdoen, vlekken uitwisschen.
!lt=
Lina-eula'tion
s., 't zitiveren van vlekken.

' Eft S Or'rassanent, s., verlegeulleid, verwarring, belem'i 1g,.
Enr5:arred', pp. van Emir , v. f,.

Etn'anant, a., v oortkomend, voortspruitend, rijo.
Ectitiar 'ring , ppa°. v- anLatz) , v. f1.
Ein'anate, V. i., voortkomen, voortspruiten, voortvloeijen . i Einbase', v. t., in waarde verminderen, vervalst.hen, ver Ein'anating, ppr van .E!I!ar!atf , V. i.
i m-!ken; - (zeer 9) , ven e(errn, Sa.
Einana'tfon , s., 111tvloessel , ttltvloeljlng.
j Ens! ase'ment, s., VeT1ll111klllg, vervalSChlng, vernedering, so.
voortvloeijend, voortspruitend, voortko-, Etnbas'sade 1, s., zie Em tins/, sf, .
711end.
Lin!,as'sador , S., afgezant ; .- 5 , bode.
Eman 'clpate , V. t., vrijmaken (van slaven , standen, enz.) ; Enubassado'rial , a., tot een afgezant behoorende.
van lijfeigenschap ontslaan ; - (, in vrijheid stellest , vrij - Eralbas'sadress , s., afgezante.
heil teruggeven ; emanciperen.
= Eni'bassage , s., zie h!n`ass?y.
Ensan'clpate, a., in vrijheid ges teld, cow.
Embassy , s., gezantscluap.

Em'anative, a.,

i

NI )i
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V. t., V. i., in slagorde scharen , in slagorde Einbold'en , v. t., aanmoedigen.
Emboldened, pp. van Embolden, v. t.
stellen , in slagorde staan.
Lmbold'ener, s., aanmoediger.
Embattled , pp. van Embattle , v. t., e. i.
Emboldening, ppr. van Embolden, e. t.
Embattling, ppr. van Embattle, e. t., e. i.
Em'bolifin, s,, inlassching in de tijdrekening, inlassching.
Embathe', V. t., zie Bathe , e. t., e. i.
Embay', V. t., in een baai sluiten, tusschen twee kapen Emboli *'mal , a., tot embolism behoorende.
Emboli-s'mi.e , a., ingesloten , ingelascht.
brengen ; -, baden , wasschen , n. g.
E,n'bolus , s., zuiger , spil.
Embayed', pp. van Embay , v. t.; be -, op lagerwal ver
zijn, op lagerwal zitten, bezet zijn , z.
-valen Embor'der , v. t., zoomen, omboorden.
Embattle ,

Embay'ing, ppr. van Embay, V. t.
Em'bayle t , V. t., insluiten , sp.
Embed', V. t., (iets) ergens inleggen.
Embedded, pp. van Embed, e. t.
Embedding , ppr. van Embed , v. t.
Embedment , S., 't inleggen van iets.
Embellish , V. t., opschikken , verfraaijen , versieren.
Embellished, pp. van Embellish, v. t.
Embellisher, S., opschikker, verfraaijer.
Embellishing, ppr. van Embellish, v. t.
Embel'lishingly , adv., versierend.
Embel'ltshment , s., versiering, verfraaijing , opschikking.
Ember , s., kring.
Ember-days, s., quatertemper, aschdag.
Ember- goose, s., groote noordsche duiker (soort van gans).
Etn'ber -weeft , s., quatertemperweek.
Em'bering t , s., zie Ember-days.
Ein'ber-s-, s., mv., heete asch, heet koolgruis.
Embez'zle, V. t., vertrouwde goederen verduisteren, ver

goederen zoek maken, z.; vervreemden , zoek ma--trouwde
ken , verkwisten.

Embezzled , pp. van Embezzle , v. t.
Embez'ziement, S., ontvreemding, roof, verkwisting.
Embez'zl er , s., ontvreemder , verkwister.
Embezzling, ppr. van Embezzle, v. t.
Emblaze', V. t., schilderen , versieren ; met blazoenen

ver-

sieren (wapenkunde).
Emblazed', pp. van Emblaze, v. t.

Emblaz'ing, ppr. van Emblaze, v. t.
Embla'zon , V. t., schilderen , versieren

; met blazoenen

versieren (wapenkunde).

Embia'zoned , pp. van Emblazon , v. t.
Emblazoner , s., wapenschildkundige, wapenverklaarder.
Emblazoning, ppr., a. van Emblazon, r. t.

Etn'blem , s., zinnebeeld , symbool ; inlegsel.

Emblem , V. t., zinnebeeldig voorstellen.
Emblemat'i e , emblematical , a., zinnebeeldig.
Emblemat'i-ealiy , ade., zie Emblematic , Emblematical, a.
Emblem'atist , s., uitvinder van zinnebeelden , zinnebeel-

denmaker.

E,nblem'atize , V. t., zinnebeeldig voorstellen.
Emblem'atized, pp. van Emblematize, v. t.
Emblem'atizing, ppr. van Emblematize, e. t.
Em'blement, em'bleinents, s., voortbrengselen

grond voor den huurder.

Em'blemize, V. 1., zinnebeeldig voorstellen.
Em'blemized , pp. van Emblemize, v. t.
Em'blemizing, ppr. van Emblemize, v. t.
Emblooin', V. t., met bloesems opsieren.
Embloomed', pp. van Embloom, V. t.
Embloom'ing , ppr. van Embloom, V. t.
Embodied, pp., a. van Embody , v. t., v. i.
Embodier, S., inh ver.
Embodiment , s., 't inlijven.
Embody , V. t., V. i., zie Imbody , v. t., v. i.
Embodying , ppr. van Embody , V. t., V. i.

Embog'Wing, s., monding van een rivier.

van den

Embor'dering, ppr. van Emborder, ; v. t.
Emboss', V. t., drijven, gedreven werk maken,

opwerken;

-, een hert in een kreupelbosch jagen ; - t , in een bosch
insluiten, in een boschje verbergen, at.
Embossed', pp. van Emboss, v. t.
Embossing , ppr. van Emboss , v. t.
Einboss'ing, s., 't opwerken, 't opdrijven.
Emboss'ment, s., gedreven werk, opwerk, verhevenheid.
Embot'tle, V. t., in flesschen aftappen, bottelen , in een
fleich sluiten.
Embot'tled , pp. van Embattle , v. t.
Embouchure', s., mond; -, mondstuk (muziek).
Embow', V. t., welven.
.
Embow 'el , V. t., ontweijen , ingewand uitnemen ; insluiten.

Embow'eled, pp.- van Embowel, v. t.
Embow'eler, s., ontweijer.
Embow'eling, ppr. van Embowel, v. t.
Embow'elment, s., 't ontweijen.
Embower , V. i., V. t., in een priëel wonen , sp.; met een
priëel bedekken ; met boomen beschutten, TH.
Embow'ered, pp., a. van Embower, v. i., v. t.
Embowering, ppr. van Embower , v. i., v. t.
Eunboxed', a., ingesloten.
Embrace, V. t., v. i., omhelzen, omarmen, omvatten, drukken; in zich bevatten, inhouden; omhelzen; - (zeer j),

aannemen , sx.; -, ontvangen.

Embrace', s., omhelzing, omarming.
Embrace'or, s., iemand, die op de regtbank

te hebben.

poogt invloed

E,nbrac'er , s., omarmer.
Embracery , s., poging tot omkooping van een regtbank.
Embracing , ppr. van L+mbrace , v. t., v. i.
Einbraid' t , V. l., berispen.
Embra'-sure, s., schietgat, opening in een muur; -t,

omhelzing, sas.

Embrave' t , V. t., versieren, optooijen; stoutmoedig maken.
Embraved4 , pp. van Embrave , v. t.
Em'bro-sate , V. t., inwrijven , betten , g.
Em'bro-eated, ppr. van Embrocate, e. t.
Em'broeating, ppr. van Embrocate, v. t.
Ernbro ea'tlon , s., inwrij ving , betting , g.
Embroider , V. t., borduren.
Embroidered, pp., a. van Embroider, e. t.
Embroiderer, s., borduurder , borduurster.
Embroidering , ppr. van Embroider , V. t.
Einbrold'ery, s., borduursel, borduurwerk; kunstmatig

versiersel.
Embroil', V. t.,

zaaijen.

verwarren , verwikkelen , storen , tweedragt

Embroiled', pp. van Embroil, v. t.
Embroi!'ing, ppr. van Embroil, e. t.
Embroilment, S., verwarring, verwikkeling, verstoring.
Einbronze', zie Bronze.
Embrotñ'el , e. t., in een bordeel sluiten , Do.
Ein'bryo , em'bryon , e., ongeboren vrucht (in de baar-

moeder) ; kiem (van een plant).
, a., ongeboren,

Embryo , e,n'bryon

EMB.
Embryology ,

EMP.

3., leer over de ontwikkeling der ongeboren

vrucht.
Em'bryonate, a., in ongeboren toestand.
Embryon 'i-e, a., tot een ongeboren vrucht behoorende,
in ongeboren toestand.
Embryot'omy , s., scheiding van de ongeboren vrucht uit
de baarmoeder.
Einbu*'y j, V. t., zie Employ.

Eme f , s., oom.
Emen'agogue , zie Emmenagogue.
Emend' t, V. t., beter maken, verbeteren.
Emendable , a., zie dniendable , a.
Einend'ately t , ade., zonder fout; naauwkeurig , juist.
Einenda'tlon , s., verbetering , hervorming.
Emendator , s., verbeteraar , hervormer.
Emendi'atory , adv., verbeterend.
Einend 'ed , pp., a. van Emend t , v. t.
Emen'di -pate t , V. t., vragen.
Elnen'di -cated , pp. van Emendicate t , v. t.
Einen'di.eating, ppr. van Emendicate t , e. t.
Enn'erald , S., smaragd; -, drukletter tuschen de minion
en nonpareil.
Emerge', v. i., oprij zen , opkomen , te voorschijn komen , in
't gezigt komen.
Emerg ence , emerg'ency- , s., onverwachte gebeurtenis,
onverwachte omstandigheid , voorval , toeval , dringende

noodzakelijkheid.
Emergent , s., oprijzend , ontstaand,

onverwacht.

dringend , plotseling,

Emotional , a., ontroerend.
Lino 'tive, a., met ontroering gepaard.
Empair' t , V. t., zie .foipair.
Einpa i r' t , n. i., slechter worden , erger worden , sr.
Emnpale', V. t., afpalen, met paalwerk omringen, omrin-

gen ; spiesen, aan een paal spitten.
Einpaled', pp., a. van Empale, v. t.
Empale'tnent, s., afpaling, omringing, insluiting, spieling.
Einpal 'ing, ppr. van Empale, V. t.
Einpan'nel , s., lijst van gezworenen.
Empan'nel. V. t., lijst van gezworenen opmaken.
Einpark', V. t., omheinen, insluiten.
Empar'lance , zie Imparlance.
Eenpa -s- in , s., poeder tot wegneming van de lucht van

kwade dampen.

roeren, bewegen, H.

a., sterk aangedaan, sr.

Einpel'ral , zie Empiric.
Empeo'ple :1:;, V. t., tot

een volk, een gemeente veree-

uigen.
Em'peress, s., keizerin.
Emper'il t , V. t., in gevaar brengen , sr.
Em peror , s., ^ 1 bevelhebber van een leger ; keizer.

Em'pery t, s., zie Empire, CH.
Emphasis, S., nadruk.

Emphasize, V. t., bijzonderen nadruk geven, met bijzon-

deren nadruk -spreken.

Eiu'phasized , pp., a. van Emphasize , r. t.
Emphasizing, ppr. van Emphasize, v. t.
Emphat'i e, emphat'i-eal, a., nadruk vorderend; - , (zeer ),

treffend voor 't oog.

Emphat 'ioally, ade., zie Emphatic, .Emphatical.
Einphyse'ma , s., uitzetting van 't hgchaam of van (Ie

ledematen , gezwollenheid , g.

Emigrating, ppr. van Emigrate, v. i.
Emigra tion, s., landverhuizing, uitwijking.

Enr'inenee , em'inency , s., hoogte, verhevenheid , top,
kruin; verheipwg, onderscheiding; hooge graad, M.
Eminent , a., hoog, verheven , uitstekend , beroemd , bij
-zonder,
uitnemend.

Emphycem 'atous, a., uitzettend, zwellend, gezwollen,
Eutphyten'ti -e , a., in huur genomen.
Emnpieree' t , V. t., doordringen , indringen, sP.
Empight' t , a., vast , geplaatst , vastgehecht , sr.
Ein'pire, s., rijk, keizerrijk, heerschappij, gebied.
Emn'piri-e , empir'i e , s., kwakzalver.
Esnpir'ic, etnpir'tea l, a., kwakzalverachtig, de onder

raadplegend.

los.

sen, laten. vliegen.
Emit'ted , pp. van Emit , v. t.
Einit'tlug, ppr. van Emit, v. t.
Emmen'agogue, s. , stondenbevorderend middel, g.
E,n'mnet , s., mier.
Einmew', V. t., opsluiten (in een kooi).
Emunove' t , V. t., bewegen , opwekken, aanwakkeren , si'.

Einmoved', pp. van Emmove t, V. t.
Einmov 'lug , ppr. van Emmove t, v. t.

voor

-delig.
Emongst', i. p. V. Among , sr.
Emotion , s., aandoening, ontroering , ontsteltenis, beweging, opschudding.

Emnpas'sionate,

Em'crod.s-, i. p. V. Hemorrhoids, s., mv., aanbeijen.
Emery , s., amaril.
Em'esis, s., braking,
Emet't e , a., brakiugwekkend.
Emet'1-C , s., braakmiddel.
Emet'i -eally , adv., brakingwekkend.
E'meu , e'mew , s., kasuaris (Nieuw Holland).
Erneute', s., oproer.
Emi-ca'tion, s., vonkeling, glinstering.
Emi e'tion , s., 't pissen , pis.
Ern'igrant, a., verhuizend, uitwijkend.
Emigrant , s., landverhuizer , uitgewekene.
Emigrate, V. i., opbreken , van woonplaats, veranderen.
Em'igrated , pp. van Emigrate , V. i.

Eminently , adv., zie Eminent, a.
Ein'issary , s., zendeling; -, spion (krijgskunde).
Evn'issary, a., onderzoekend, spionnerend, B. J.
Emis 'slon , s., uitzending , rondzending.
Emit', V. t., uitzenden , uitwerpen ; (stralen) schieten ;

Emoili'tion , s., 't verzachten, 't week maken.
Einol'ument , s., bijvalletje , winst, voordeel.
Emolument 'al, a., voordeel aanbrengend, nuttig,

Empas'sion, V. t.,

Einerg'ently , ade., zie Emergent, a.
Erner'ited , a., verdiend.
Emer'lin t, s., steenvalk, CH.
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Emnolles'cence , s., geringste ontbindiugsgraad (metaalkunde).
Emol 'hate , V. t., verzachten.
Emol'liated, pp. van Emolliate, v. t.
Emnol'liating , ppr. van Emolliate, V. t.
Emol'llent , a. , verzachtend.
Emollient , s., verzachtend middel.

-vindg

Empir 'i eally , ade., zie Empiric, Empirical , a.
Eanpir'ici -gym, s., op ondervinding gegronde geneeskunde,

kwakzalverij.

Eenplace'mnent , s., plaats , grond.
Emplas'ter , zie Plaster.
Einplas'ter

• V. t., pleisteren , niet een pleister bedekken.

Emplas 'tered, pp. van Emplaster, V. t.
Emplas'tering , ppr. van Emplaster, v. t.

Emplas'tle , a., kleverig, klevend.
Emplead ', v. t., beschuldigen, van misdaad beschuldigen.
Employ', V. l., bezigen, gebruiken , bezig houden, aanwen-
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den, in 't werk stellen, in dienst nemen; - one's self, Em'ulatress, s., wedijveraarster, mededingster, tegenpartij.
zich bezig houden.

Em' -ale 1 , V. t., zie Enivlate, sp.
EjnuEge, v. t., uitmelken.
Emuig'ent, a., uitmelkend.

Emplo y ' , s., bezigheid , werk, ambt, beroep.
Employable, a., bruikbaar , aanwendbaar.

Employ e', s., geemploijeerde.
Employed', pp. van Employ, v. t.

Ent'ulous, a., naijverig, afgunstig, ijverzuchtig, (m. 't

Employer, s., gebruiker , kommittent, principaal.
Employing, ppr. van Employ, v. t.,
Employment, s. , bezigheid, ambt, bediening, beroep,
roeping, werk.
Emplun ;e', zie Plunge.
Etnpoi.'on , V. t., vergiftigen , niet vergift ombrengen;
- §, verbitteren.
Empors- 'oned , pp. van E,ampoison , e. t.

Empor- ß'oner , s., ve^'giftiger, verbitteraar.
Empor -woning , ppr. van L'mpoison, v. t.
l:tnpot*'onrnent , s., vergiftiging, verhitterin .
Emporet'i -e, a., op de markt gebruiklijk.
Empo rium , s., stapelplaats , handelsplaats , markt.
Empoverish, V. t., arm maken, verarmen; - S, lu.it.putten.
Empow 'er , V. t., volmagt geven, magtigen, in staat stel
-len,
kracht geven, kracht verleenen.
Empowered , 'pp. van Empower , v. t.
Emi,o%v 'ering, ppr. van Empower, v. t.
Empress, s. , keizerin .
Empri-we', s. , onderneming , sr.
Empt -r, V. t., V. i., zie Em pty, e. t., e. i., CH.
Emptied, pp. van Empty, v. t.,
Einp'tier , s., lediger , uitputtei .
E1np'tiness, s., ledigheid, uitgeputheid, onvergenoeg dheid,
ijdelheid; onwetendheid, P.
Emp'tion , s., 't koopen, aankoopen, koop.
Etnp'ty , a., ledig , ijdel,; nietig; onvruchtbaar

V. of).
Em'-ulousiy,

ade., zie Emulous, a.

Emulsion, s., amandelmelk.
Etmtl 'sive,

a., verzachtend, melkachtig.
Emun c'toryr , s., afvoerende darm, ontl.
Entu$E>a'tk)tl (zeer ), s., bevrijding van mos.
En', e., echo,

cuido.

Eua'ble, V. t., in staat stellen, bekwaam maken, volmag-

tigen.
Enabled , pp. van Enable, v. t.

Ena'Ileonent, s., bckwaammaking, 't in staat stellen.
Enabling , ppr. van Enable , v. t.
Enaun'ter 1 , ado , tenzij , ingeval, sr.
Enact', e. t., verordenen, bevelen, besluiten, verrigten
volvoeren , doen.

Enact` l, e., beluit.
Ena-Ct'ed , ggp. Van Enact, V. f.
Ena et'ing , ppr. van Enact, v. t.
En a-et'h e , a., v e • ordenend .
Ena t t't nent , s., besluit, verordening.
Ena-et'or , S., wetgever ; -, verrigter , su.
Ena-et'ure t, s., oogmerk , su.
Enal'Cage , s., woordverandering,.
Enain 'buslt , V. t., in hinderlaag verbergen ;

op den loer

liggen.
Enant'bushed, pp. van Enainbush, v. t.

Enam'bushing, ppr. van Enambush, v. t.

; on gevuld , Enamel , s., brandverf , brandschildersverf , glazuursel.
sH.; hongerig; onwetend; vergeefsch; krachteloos; —, in Enatn'el, V. t., V. i., brandschilderen, emailleren; brandballast , z.
schilder zijn.
Empty, V. t., V. i., ledigen, ledig maken ; overschenken; Enam'elar, n., uit brandverf bestaande, aan brandverf geledig loopen, ledig worden; verwoesten.
lijkende, effen, glanzend.
Emp'ty - head'ed , a., met, weinig denkbeelden , onwetend. Enatn'eler , s., brandschilder.
Empty - heart ed, a., gevoelloos, niet weinig gehecht Enameling, ppr. van Enamel, V. t., V. i.
sie.

-heid,

Etnp 'tying, ppr. van Enpfy, v. t., v. i.
Emp tying, s., 't ledigen, sil.; --s, gist (Amerika).

Empur'pte , V. t., purperrood verwen, 'purperen.
E4mpur'pled, pp. van. Einpurrple, v. t.
Empur 'pling, ppr. van E71zgurpie, e. t.

Empune' t, s., geest, spook.
Empuz'zle , V. t., belemmeren, verlegen maken, van zijn

stuk brengen.

Enate', a., uitgroeijend.

Enav'inate ,

aangebrand

Empyr'i..al , a., met ontvlambaTe koolstof.
Empyro'sis , s., brand, RE.
Em'rods , zie Enterods.

zie Emeu.
Em'ulate, V. t., wedijveren, streven , n. g.; -, gelijk zijn,

E'mu , s.,

su.; -, navolgen , gelijken , nlededingen .
En'nlate :t:, a., eerzuclrtig, sie.
Ern'-411ated , pp. van Emulate, v. t.
Ein'ulating, ppr. van Emulate, v. f.
Emulation , s., wedijvering, mededinging, strijd.
Etn'nintive, a., naijverig.
E,tt' ulator , s., wedijveraar ,

s., tegenovergestelde drift.
Enarmed ', a., gewapend (wapenkunde).
Enarra'tion , s., verhaal, vertelling, berigt, tentoon
Enantiop'athy,

zwemmen).

Empyrean, s., hoogste hemiel.

(chemie).

boeijen.

Enanu'ored , pp., a. van Enamor , v. t.
Enain 'oring, ppr. van Enamor, v. t.

-steling.
Ettata'tion, s., uitzwemming, ontvlugting (met behulp van

'Empyr 'eal , a., liemeisch , zuiver.
J mpyre'ttn , a., zie Empireei, a.
Etnpyrea'ina , s., aangebrande lucht (chemie).
Empyreumat'f e , empyreu,uat'ical , a.,

Enain 'eling , s., 't brandschilderen.
Enam'or, v. t., liefde inboezemen, verliefd maken,
Enainora'do , s., verliefde.

mededinger , tegenpartij.

V. t.,

overzeilen.

Enav'igated , pp. van Enavigate, e. t.
Enav'igating, ppr. van Enavigate, e. t.
Eneage ', v. t., in een kooi sluiten, kooijen, su.

Engaged', pp.' van .Encoge , V. t.

En -caging , ppr. van Enncage . v. t.
En -camp', v. i., v. t., legeren , zich neérslaan , kamperen.
Encamped ', pp. van Encamp, v. i., v. t.
En-c► atm^p'ing , ppr. van Encamp , V. i., v. t.
Encampment , s., legering , kamp , legerplaats.
En -eank'er , V. t., invreten, bederven.
Eu -cank 'ered , pp. van Encanker, V. t.
En eank'ering , ppr. van Encanker , v. t.
En :ase', V. t., kisten , insluiten.
Eneash 'ment , s., betaling in specie van een wisselbrief.

ENC.
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£ii-eaus 'tle, a., 'tot de kuust om in gebrande was te

Eneoin'pass, V. t., omgeven, omringen, insluiten, opslui -

Eneaus 'tie, s., gebrande wasschilderkunst.
Encave', V. t., in een hol , spelonk verbergen

Encompassed , pp. van Encompass, v. t.
Eneoeu'passing , ppr. van Encompass, v. t.

schilderen behoorende.

En paved', pp. van Encare , V. t.

ten, belegeren.
, ss.

h n eom'pas sinent, s., omsingeling ; -, wijdloopigheid, sir.
En core', V. t., de herhaling van een deel van een tooneel stak vragen , slr.

En eav'ing , ppr. van E,tcare , v. t.
Enceinte', s., omtrek , ringmuur , wal,
Enceinte', (t., zwanger.
Eucephal'ie, a., tot 't hoofd behoorende.
Encephalon , S., zie Cerebr. ic,n, s.
Enchafe', v. t., woedend maken , aanhitsen.

Enecii -cd , pp. van Encore, V. t.
Encoring, ppr. van Encore, v. t.
Eneoeint 'er, s., ontmoeting, gevecht, tweegevecht, scherm«tsE tina ; -, voorval, toeval , n. g.; --- Hevige toespraak

Enchafed', pp. van Eitc!iafe, v. t.
Enchaf'ing, ppr. van Erteltrfe, V. t.
Enchain', v. t., ketenen , boeijen , kluisteren, aaneenschakelen.
Enchained ', pp. van Ertr!thin, v. t.
Enchaining, ppr. van Enchain, V. t.
Enchain 'inent,
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s., ketening, boeijing, kluistering, aan

Enchant', v. t., betooveren; bekoren, innemen.
Enchanted , pp. van E^tcltant , V. t.
Enchanter, s., tooveraar , toovcnaar.
Enchanting, ppr., a. van Enchant, v. t.

Encouiit'er , V. t., V. i., ontmoeten, aantreffen, aangrijpen,
aanvallen , aantasten, bevechten , bestrijden ; handgemeen
worded, vechten , scliernnitselen, elkander ontmoeten.
Eneoont'ered, pp. van Encovitter, V. t., V. i.
Encount 'erer, s., vijand, tegenstander, tegenpartij , aan vallei'.

-enschaklig. En eount'ering , ppr. van F,ncouitter , v. t., n. i.
1á En ro Y, rage , zr. t., aanmoedigen , aanzetten , aanwakkeren,

aanvuren, aansporen; bevorderen, ondersteunen, versterken.
pp. vaii E ncovraye , v. t.
Eneour'ageinent , s., a i:nmoedigina, aansporing, spoorEnchant'In g l y , adv., betooverend ; bekorend, innemend.
slag , bevordering , ot3tlersteuniizg.
Enchant'nient , s., betoovering , tooverij , bekoring.
En eo ur ager , s., aannioed ger , bevorderaar , ondersteuner.
Enchant 'ress , s., toovenaarster ; bekoorster , verrukkende Encomir'aging, ppr. van 1:'aeoJ mafje, v. t.
schoone.
E n eour'agingly , adv., aaunioc digender , enz. wijs.
Enchar`ge' 1-, V. t., belasten , toevertrouwen.
Encra'd Ie, V. t., in een ieg legt' ti . SP.
Encharged', pp. van Eucharge, v. t.
En erina' -s-,,n , v. tt., met karnozijnrood bedekken.
Enchard'Ing, ppr . van Jtiic/iarge, v. t.
Eye e ri.n'-K oned • pr). van Encriaiao 3i , v. t.
F,li-cour'aged ,

1
1

Enchase', v. t., inzetten , versieren.
Enehased', pp. van Enehase , v. t.

Enchas'ing, ppr. van Enchase, v. t.
Enchas'ing , s., zie Chesi;, q , s.
Enchea-s 'on t , etliche-s-',in f , s., zwak ; gelegenheid .
En-chirid'íon , s., hatidl)oek.
Enchl - s'ei , v. t., beitelen , graveren.
Enchi*'cled , pp. van Ejichisel , e. t.
Euclüs'eling , ppr. van Enchísel, V. t.

I iicho'rial, a., populair, algemeen.
Encln'dered 1- , a., tot asch verbrand.
Encir' cie , V. t., omringen , omgeven, insluiten.

Encir' cled , pp. van Encircle, v. t.

Encir'-elet, s., cirkel; ring, sv.
Encir '-eging, ppr., a. van Encircle, v. t.
En-elasp , V. t., zie Embrace , v. t.
En-elit'i e , enrliti-e'ai , a., leunend , neigend.
En,ptlt'ie, s., woord, dat aan 't einde van een ander
wordt gevoegd.
En-eiit'i.ea1Iy , ade., zie Enclitic, Enclitical, a.
En elo*e ', v. t., insluiten , omringen , omheinen.
En - eloud 'ed, a., niet wolken bedekt, sr.
En-eoach', V. t., in een koets vervoeren .
En coached ', pp., van Enncoach , v. t.
Encoach'ing , ppr. van Encoach, v. t.
En-eof'tin , V. t., kisten (van een lijk) , sr.
EneoC'fined, pp. van Encoff
lu, V. t.
Eis coin'ber , zie Eiicumier, V. 1.
En eoin'berment -'i , s., zie Molestation , sP.
Je n-cotninst' , s., lofredeizaar.
Eneoiniast'ie , enconniast'ical, a. , prijzend , lof gevend.

Eneomiast'i e • s., lofdicht , lofrede , lofspraak.
EIsconhiast'i-rally , ade., zie Eylco79'iiastie, Edeomiastical, a.
Eneo'niton t , s., lofdicht, lofrede, lofspraak.
Eneo'mlum , s., lofdicht, lofrede, lofspraak.

1

En crisped', a.,

gekruld.

Ene• oach', v. t., inbreuk maken op, de grenzen over-

scllrijden van , zich aanmaïigeii , zieh wederregtelijk toerigercn.
En eroach'er , s., aanmatiger , overweldiger.
Encroach'sng, pile., a., van Eizerearle, v. i.
Eneroa
cis 'ingly, ad,,., aar,- matigend, overweldigend.

En crunch 'meat , s., aa n nmatiging , i.nnbbreuk, overweldiging,
inpaiming , onwettige inbezitneming.
Enci,ist', V. t., niet een korst bedekken.
Eneu^in'ber, V. t., besloninicren, verwarren; bezwaren, niet
sel iildeli belasten; léele }unieren; overladen.
Eneuin'bered, pp., c., van E;ic2±mier , v. t.
En euin'bering • parr. van E zctam/ier , e. t.
En e u m'brance • s., beslommering , bezwaring , belasting,
bezwaar,, last, beletsel.
Encuni'br ancer, s., hvpothekaire seliuldeischer.

Eney c 'li cal , a., rondgaand ; - letter , rondgaande brief
(ilia kerkelijke zaken).
Ency ciope'dia , ency -elopse'dia , s., algemeene schat l:amer van geleerdheid , eneyklopedie.
Eneyelope'dian, a., enc y klopediesch .
Eney cloped'i eat , a., tot reis encyclopedie behoorende.
Encyst'ed, a., in een zakgezwel besloten.
End , s., elrrd, einde, eindje; doel ; gevolg ; v oornemen ;
uitkoxr,s ; stukje, brokje; grens; oorzaak ; good; besluit;
f ragme:at , sip.; out -, overci;;d ; -s of the eart/t , verst ver
fag - of a rope , los -wi,elrd-nvasbol;
f gedra yid tome' , dat hctakeld is , z.; „,ro?and -, worteleinde
' z.; krol et t/ir -- of the roan nee, aanzetklos, Z.; - pointed

oud tapppel-erl , geslurpt einde , z.; rope knotted ad one -,

touw , dat aan een eind geknoopt

is , z.; - analog ,

boven -

ei1 cindbinscl van een lioof; touw egt stag, z.; swing - on the
tide , zwaaijeri voor 't getij , z.; drive - ora the tide , niet
stroom afdrijven , z.; r ?,rr. - on a shin , met den boegspriet
iY ► de zijde van ccii schip loopen , z•; topmast on -, opge-
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zette steng, z.; veer - for - out the whole -, 't zwaartouw Endopleu'ra , s., binnenst zaadvlies (botanie).
uit laten slippen, z.; - wipped, betakeld einde, z.; by the -, Endoph'yllous , a., binnen een blad.
bij toeval ; to no -, vergeefs , vruchteloos; to the - that, Endorse', zie Indorse.
opdat, ten einde; be at one's wit's end, ten einde raad Endorsement , zie Indorsement.
z ijn ; be all for one's -, alleen op eigen voordeel bedacht Endoss', v. t., zie Engrave , sP.
zijn ; make both -s meet t , tering naar de nering zetten; Endow', v. t., begiftigen , schenken , stichten.
I have it at my tongue's - t , 't ligt mij op de lippen Endowed', pp., a. van Esdgw, v. t.
make an - of one § , iemand vermoorden ; you have the bet- Endow'er , v. t., zie Endow , v. t.
ter - of the staff t , gij zijt er het best aan toe ; they are Endowing, ppr. van Endow, v. t.
there without -1 , zij zijn er altijd; coman -, spoed je her- Endow'uuent, s., stichting, begiftiging, schenking.
waarts; get you an -, spoed je voorwaarts; he cares not Endrudge', v. t., tot slaaf maken, HL., n. g.
which - goes forward t , hij geeft er niet om hoe het gaat; Endue', v. t., bekleeden, begiftigen, verrijken.
world without - § , van eeuwigheid tot eeuwigheid. ¡ Endue'ment , s., zie Induement.
End , v. t., v. i., eindigen, een einde maken , een einde ne- Endurable, a., dragelijk, lijdbaar ; -, duurbaar, durend, (p.).
men, ophouden , sterven ; all is well , that -s welt t , eind Endur'ably , adv., zie Endurable , a.
goed, alles goed; - for -, op zijn einde uitsteken, z.; - on, Endurance , s., 't verduren, 't uitstaan, 't lijden , geduld,
regt op iets aanhouden, z.; -, ter dood brengen -, oprigten.
duur ; -, vertraging , n. g.
End'-all t, S., slot, SH.
Endure , v. i., V. t., verdragen , duren , lij den , doorstaan,
End-day , s., scho., einde.
dulden , blij ven , ondergaan.
Endam'age, v. t., beschadigen, benadeelen, schade toe- Endured', pp. van Endure , v. i., v. t.
brengen.
Endur'er, s., verdrager, lijder, uithouder.
;

-

;

Endam'a$ed, pp. van Endamage, v. t.
Endam'agement, s., schade , verlies.
Endaus 'aging ppr. van Endamage, v. t.
Endan'ger, V. t., in gevaar brengen.
Endangered, pp. van Endanger, v. t.
Endangering , ppr. van Erdanger , v. t.
Endan'pgering, s., beleediging, schade, se.
Endan'gernient , s., gevaar.
End'ays , ade., scho., regtop , overeind.
Endear', e. t., bemind maken, geliefd maken, veraangena-

men ; -, prijs verhoogen , n. g.

Endeared', pp., a. van Endear, v. t.
Endear'edness, s., liefkozing.
I ndear'ing, ppr. van Endear, v. t
Endear'inent , s., liefkozing, beniinljkheid,

toegenegenheid.

Endeavor, V. i., V. t.,

worstelen.

bekoorlijkheid,

pogen, trachten, streven, beproeven,

Endeav'ored, pp. van Endeavor, v, i., v. t.
Endeav'orer, s., poger, strever.
Endeavoring, ppr. van Endeavor, v. i., v. t.
} ndec'agon, s., figuur met elf hoeken en zijden.
End'ed, pp. van End, v. t., V. i.
Endei -c 'ti e , a., aantoonend.
Endemir. , endein'S-eal , ende'mial, a., bijzonder eigen,

inheemscli.

Enden'ize , v. t., vrij naaken , burgerregt verleenen.
Enden'izen, V. t., naturaliseren , B. J.
End'er , s., eindiger , voltooijer
End'most , a., verst , meest verwijderd.
Endi-et', zie Indict.
Endi-et'inent , zie Ihdictment.
Ending , ppr. van End', v. t., V. i.
Ending , s., einde, besluit.
End'iron-s-, s., mv., haardijzers.
Endite', zie Indite.
En'dive , s., andijvie , chikorei.
Endlang, adv., prep., scho., onafgebroken ; langs.
End 'less , a., eindeloos , oneindig.
Endlessly , adv., eindeloos , oneindig, zonder einde.
Endlessness , s., eindeloosheid, voortdurendheid, eeuwig

-durenhi.

Endlong , ade., regtuit, DR.
En'do carp , s., binnenste schil, binnenst omkleedsel (1 ota;iie).
Endo e'trine , v. t., onderwijzen , leeren , onderrigten.

Enduring, ppr. van Endure, v. i., n. t.
End'wi -tee , adv., regtop , overeind.
En'e-pate i- , v. t., dooden , ombrengen.
Enema , s., inspuiting.
Enemy, s., vijand; - 1 , duivel, aartsvijand; -,

vijandelijk

leger , vijandelijke vloot (krijgskunde) ; bear upon an -, op
een vijand afhouden, z.; carry the -, den vijand verslaan, z.;
close with the -, take in the -, op korten afstand vuur geven , z.; enter on an -, een vijand enteren , z.; have the
wind on the -, 't voordeel van den wind op den vijand
hebben, z.; - to the lee-gage , vijand onder den wind , z.;
professed -, gezworen vijand.
Energet't•e t , energet't eal t , a., krachtig , krachtvol ,
sterk , nadruklij k , magtig.
Energet'i-eally, adv., zie Energetic, Energetical,. a.
Energize , v. i., v. t., kracht geven , kracht bijzetten , aan
-zetn,
krachtdadig handelen.
Energized, pp. van Energize, e. i., v. t.
Energizer , s., krachtige handelaar.
Ener'gumen , s., bezetene.
Energy , s., kracht , klem, nadruk , magt,

besluit.

sterkte , leven ,

Enerv'ate, a., ontzenuwd, verzwakt.
Enervate, V. t., ontzenuwen, verzwakken.
Enervated , pp., a. van Enervate , V. t.
Enervating , ppr., a. van Enervate , v. t.
Enervation, s., verzwakking, ontzenuwing, verwijving.
Enerve', v. t., zie Enervate , v. t.
Enerved', pp., zie Enerve , V. t.
Enerv'ing, ppr., zie Enerve, V. t.
Eneugh' , ade., scho., genoeg.
Ei n fa m' 1 s h , V. t., uithongeren.
Enfeeble , V. t., verzwakken , ontzenuwen.
Enfee'bied , pp. van Enfeeble , v. t.
Enfee'blernent, s., verzwakking, ontzenuwing.
EnfeoH', v. t., beleenen, in leen geven; -, overgeven, n. g.
Enfeofled , pp. van Enfeoff, V. t.
Enfeoff'ing , ppr. van Enfeoff,, v. t.
Enfeof'ment , s., beleening, leenbrief.
Enfet'ter, v. t., boeijen; in boeijen klinken, sn.
Enfet'tered, pp. van Enfetter, v. t.
Enfet'tering , ppr. van Enfetter, v. t.
Enfe'ver , v. t., koorts opwekken.
Eneerce' t , V. t., woedend maken , se. .
Enfilade', s., naauwe doortogt ; -, volle laag , z.
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Iuø1ade', V. f., volle laag geven, in eeia regte lijn bestrij- I En'gIcope , S., soort van mikroskoop.
ken , enhUeren, z.
Englad', V. t., blijde maken , doen verheugen.
I,sflIad'ed, pp. van Enfilade, e. t.
Itnglalnsed' t , a., zie Clammy , a.
Enftlad'lng , ppr. van Enfilade , e. t.
Itn'gle , a., sul , bloed , onnoozle hals.
Enlire' f , V. t., in vlam zetten , doen ontvlammen , in brand En'glish, a., engelscb.
steken , sa.
En'glish , o., de Eugelachen, engelsche volk
Enflesh' , V. t., harden.
En'gllsh , V. t., in 't engeisch vertalen.
Enforce', V. t., aandringen , kracht bijzetten , dwingen , ge- In'g1ished , pp. van -English, e. t.
weld oefeoen , versterken , kracht bijzetten , bewijzen ; uit- En'glisher ,, o. ocho., Engelochman.
voeren; -, doordrijven, su.
En'gllshry, S., 't Engeischman zijn.
Enforce f , s., kracht , sterkte , magt.
Engloom', V. t., somber maken.
Enforce'able, a., dwingbaar.
Einglut', V. t., zweigen, 511.; vullen, inslikken, sr.
Enforced', pp. van Enforce, e. t.
Englut'iisg t, ppr., niet klei stoppende, cii.
Enforc'edly ,, ade., met dwang , gedwongen , Sn,
Engliit'ted, pp. van Engiut, y. t.
Enforcement , z., dwang kracht , aandrang ,
; af- Englut'tlng, ppr. van EnginE, e. t.
doend bewijs.
Engore', V. t., doorsteken, se.
Enforc'er ,, S., dwinger.
Engorge', V. t., zwelgen , verslinden , inslokken.
Enforc'hig, ppr. Enforce, V. i.
Eigorged', pp. van Engoiyje, y. t.
Enfor,n', V. t., zie Ferns.
Engorge'inent , .s.., 't verzweIgen , 't verblinden.
Eufoul'dered , a., met bliksem gepaard.
Lnorgbng, ppr. van Engorge, V. t.
Enf,-an'chi*e , y. t., vrij stellen , vrijmaken , naturaliseren, I Engraft', V. t., zie lisyraft.
burgerregt verleenen.
ingraiI', V. t., zie Variegate (wapenJnnde); spikkelen (ale
E,ifran'ehl -s.ed, pp., a., zie Enfranchise, y. t.
met hagel); inkerven , insnijden.
Enfran'chl -semene , S., vrijmaking, naturalisatie , vence- I EnraiIed', pp. van Enyrail , e. t.
fling van burgerregt.
Enrai1'meiit , 5., gekartelde rand om een medalje.
Enfran'chj*er ,, S., bevrijder ,, vrjmaker , burgerregt ver- Engrain', e. t., karmozijnrood verwen.
leener.
L,ag,ai,iid', pp. van Essgrain, e. t.
Enfro'ward j , V. t., gemelijk niaken.
Enrain'i,ig, ppr. van Engrain, V. t.
Enfroz'enj, a., bevroren; gestold, verstijfd, er.
Ei,grap'ple , e. t., a;tnklanspen , vastmaken , grijpen , stevig
Eiigae', V. t., V. i., verpandesi, verbinden, toezeggen, bevasthouden.
wegen , aanmoedigen , overhalen ; verpligten , beloven ; be- Engrasp', V. t., grijpen, vatten.
koren , boeijen , innemen ; verhuren ; inwikkelen ; bezighou- Engrave', y. t., pp. engraved', engrav'en , snijden,
den ; wagen ; behalen , verkrijgen ; zich inlaten ; handgegriffelen , graveren , uitsteken , beeldsnijden ; - t , begrameen worden , vechten ; aanvallen ; slag leveren.
ven, si'.
Eniage'ment , S., verpariding ; verpligting , verbinding ; ver- Engraved', c,ijp,av'en , pp. a., zie Engrave , e. t.
kleefdzncht ; bezigheid ; heweegreden ; gevecht ; verhindtenis, Engrave'iuent , S., graveerwerk ; 't snijden , enz.
borgblijving ; belofte ; close -, gevecht van nabij ; general -, L,,rav'cn, ppr. van Engrave, y. t.
algemeen gevecht; zevere -, hevig gevecht.
tngrav 'er , 5., gravzerder ,, plaatanijder.
Engaged, pp. van Engage, V t., V. i.
Engrav'eiy
S., graveerwerk.
Engsig'et-, z., iensasid, die zich tot iets verbindt.
Eugraw 'lug , ppr. van Engrave , V. t.
Engag'l,i g , ppr. van Esyagc, e. t., e. i.
Engiav'iug, 8., 't graveren, 'tplaatsuijden.
Eigsgiug , a., imiemend, hekoorljk, aantrekkend.
Engi-Seve', c. t., grieven, knellen , kruiken.
Enga'ingIy , ade., issnemend , hekoorlijk, aantrekkend.
Engross', y. t., dik maken, verdikken, ei. g.; , grooter ma
1tngai'Iant - , V. t., voorkomend maken, B. .5.
ken , vergrooten , ei. g.; -, opkoopen , afschirjveii , in 't net
Engaol t , V. t., in den kerker sluiten , sei.
schrijven.
Engar'bojJ t , V. t., Zie Disorder.
Engrossed', PP van Engross, y. t.
Engar'Ia,sd , V. t., met een gnirlande versieren.
Lngross'er ,, S., opkooper , overschirijver.
Engar'risoii , V. t., van garnizoen voorzien , in garnizoen Lngross'iug, ppr. van Engross, c. t.
leggen , bezetten.
Engross'ing , S., 't afschrijven , 't opkoopen.
Engas'trimuth t , s, huikspreker.
Engross'ment , S., kopij , afschrift, 't opkoopen.
Engcn'(ler ,, V. i., V. i., voortbrengen , teelen , verwekken; Enguard ', V. t., bewaken , verdedigen , sei.
voortkomen.
Exiguif, V. t., in een draaikolk verzweIgen,
Engeii'dered, pp. van Engender, y. t., y. i.
Engulfed ' , pp. van Engulf, y. t.
Eiien'dering, ppr. van Engender, e. t., y.
Enguif'ing , ppr. va i Engulf, V. t.
F.ngild', V. t., vergulden, schitterend maken, su.
nu1f'iuent , o., verzavehging.
Eii'ginc , o., werktuig , instrument; hrandspuit ; list , kunst. Enhai,ce' , V. t, V. i., opheffen.
greep.
Enhance', V. t., V. í., verhoogen , doen stijgen , vermeerde
En'ginc - man , .v, machinist; spuitgast.
; vershimmeren , erger maken , verzwaren ; opgeheven-zen
Engineer', o., werktuigkundige , ingenieur ,, vestioghouw.
zijn , g rooter worden.
kundige , geschuthestnurder ,, vuurwerkmaker.
Enhanced', pp. van En/sauce, e. t., e. i.
F.nsineer'Uig , o., beroep van ecn werktuigkundige, enz. Lniianc'ement , u., opslag , verhooging , vernieerdcring,
En'inery , , 5., machinerie , artillerie , genie , gescinit,
toeneming.
krijgstuig, wapentuig.
Lnhaiic'er , S., verhooger.
Enird', c. t., omringen , omgeven . omgorden , omsisigelesi. ^ Enhanc'ing , ppr. van Enhance , e. t., e. 1.
Eigird'ed , engirt', pp., a. van Engird , e. t.
1,,I,ar 1 bor , V. i., leunen.
Enii-d 'ing , ppr. van Eisgird , e. t.
Enharden , V. t,, harden , aanmoedigen.
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Enharp'it t, a., gehaakt, gerand, PY.
Enig'ina, s., raadsel, duister gezegde.
Enigmat'is, enigmat'i-cal, a., raadselachtig,

onduidelijk uitgedrukt.

duister,,

Enigmat'Leally, ade., zie Enigmatic, Enigmatical, a.
Enig'matist, s., raadselschrijver, AD.
Enig'matize , V. t., raadsels maken, raadsels zeggen.
Enigmatog'raphy , enigmatol'ogy , s., 't maken en

lossen van raadsels.

En.ail', V. t., in een gevangenis zetten.
Enjoin, V. t., opleggen, opdragen, gelasten,

verbieden, z.

Enjoined', pp. van Enjoin, v. t.
Enjoin'er, s., opdrager, gelaster, beveler.
EnJoin'ing, ppr. van Enjoin, v. t.
En3 oin'jnent , s., last , bevel.
Enjoy', V. t., V. i., genieten, genot hebben,

op-

bevelen, aan

-bevln;,

genoegen sma-

ken ; - , gelukkig leven , m.

geluk.

opwinden.

Enkindled, pp. van Enkindle, v. t.
Enkindling , ppr. van Enkindle , V. t.
Enlace', zie Inlace.
Enlard', V. t., spekken , met spek bakken.
Enlard'ed , pp. van Enlard, v. t.
Enlard'ing, ppr. van Enlard, v. t.
Enlarge', V. t., verwijderen, verbreeden,

pp. van Enmarble, v. t.

Ennew' t , V. t., nieuw maken , sir.
Ennoble , V. t., adelen , veredelen , verheffen , vergrooten.
Ennobled, pp. van Ennoble, v. t.
Enno'bleinent , s., veradeling , verheffing.
Ennobling, ppr. van Ennoble, v. t.
Enoda'tion , s., ontknooping , losknooping; - , oplossing

(van een vraagstuk).
, vreugde,

in vuur zetten;

vergrooten , uitzetten , den vrijen loop laten ; in vrijheid stellen , ontslaan;
vermeerderen; -, V. i., groot , grooter worden , zich uitzet
zich uitspreiden; wijdloopig zijn, in bijzonderheden-ten,
treden.
Enlarged', pp. van Enlarge, V. t., v. i.
Enlarg'edly , ade., vergrootender wijs.
Enlarge'ment , s., vermeerdering , uitbreiding , uitzetting,
verwijding; - I , bevrijding; wijdloopigheid, uitvoerigheid.
Enlarger , s., vergrooter , uitbreider.
Enlarging , ppr. van Enlarge, v. t., v. i.
Enlarging, s,, zie Enlargement.
Enlight' (zeer ) , V. t., zie Enlighten , e. t.
Enl ight'en , V. t., verlichten ; opklaren ; vervrolijken ; ophelderen , licht geven.
Enlightened , pp., a. van Enlighten , v. t.
Enlightener , s., verlichter , ophelderaar , verklaarder.
EnIight'ening, ppr., a. van Enlighten, v. t.
Enlightenment, s., 't verlichten, enz.
Enlink', V. t., aaneenschakelen; verbinden, schakelen, SH.
Enlist', v. t., v. i•, op een lijst plaatsen; werven; -, doen
deelnemen.; zich verbinden (tot iets).
Enlisted, pp. van Enlist, v. t., v. i.
Eulist'ing , ppr. van Enlist , v. t., v. i.
Enlistment , s., aanwerving , ligting.
Enlive' t, V. t., bezielen, levend maken, in.
Entiv'en, v. t., vervrolijken, verlevendigen, vlug maken.
Enlivened, pp. van Entice, v. t.
Enlivener, s., vervrolijker, opwekkingsmiddel.
Enlivening, ppr. van Enlive, v. t.
Enlu'mine , V. t., verlichten ; opklaren ; ophelderen.
Enmar'ble , V. t., harden.
Enmar'bled ,

negen hoeken.
Ennean'dria, S., soort van plant met negen meeldraden.
Ennean'drian, ennean'drous , a., met negen meeldraden.
Enneapet'alous, a., met negen bloembladen.
Enneat'i e , enneat'i-eal , a., negende; - day , negende dag

(van een ziekte).

En j oy'able , a., genietbaar , P.
Enjoyed', pp. van Enjoy, v. t., v. i.
Enjoy'er, s., genieter.
EnJoy'ing , ppr. van Enjoy , e. t., v. i.
EnJ oy'ment , s., vermaak , genoegen , vergenoegen
Enkank'ered t , a., zie Cankered , pp., a.
Enkindle, V. t., ontsteken, ontvlammen ,

Lnmar'bling, ppr. van Enmarble, v. t.
Enmesh', V. t., verstrikken, vangen, in een strik vangen, sic,
Enmew', zie Emen , Emew, s.
Enmity, s., vijandschap, haat, kwaadwilligheid, afgunst.
Enmossed', a., met mos bedekt.
Ennea-eontabe'dral , a., met negentig gedaanten.
Eti'neagon, s., veelhoekige figuur met negen zijden en

Enode', a., zonder knuisten, zonder voegen (botanie).
Enode', V. t., van knopen, knuisten bevrijden; helder maken.
Enod'ed , pp. van Enode , v. t.
Enod'ing , ppr. van Enode , v. t.
Enom'otareh , S., bevelhebber van een troep krijgslieden

(Lacedemonië).
Enom'oty , s., krijgsbende (Lacedemonië).
Enorm' -t , zie Enormous, a.
Enor'inity , s., ongeregeldheid, buitensporigheid,

bovenmatigheid, snoodheid , gruwel.
ongeregeld, onmatig, bovenmatig, ve.rschriklijk , gruwlijk , ijslijk.
Enormously, adv., zie Enormous, a.
Enor'mousneas , s., zie Enormity , s.
Enough', a., ade., genoeg, toereikend, voldoend, genoegzaam.
Enough', S., genoegzaamheid.
Enounce' , e. t., uiten , uitspreken , verklaren.
Enounced', pp. van Enonnce , v. t.
Enounce'ment , s., uiting, verklaring.
Enounc'íng, ppr. van Enounce, v. t.
Enow' (bijna 1) , zie Enough , a., ade.
Enpierce', zie Empierce.
Enprison 1' , V. t., zie Imprison , GR.
Enqut eken , V. t., vlug maken, levendig maken.
Enquir'ance t , s., zie Inquiry , CH.
Enquire', zie Inquire.
Enrace' t , V. t., zie Implant, se.
Enrage', V. t., woedend maken, dol maken, vertoornen.

Enormous, a.,

Enraged', pp., a. van Enrage, v. t.
Enrag'ing , ppr. van Enrage , v. t.
Enrange't, V. t., in orde schikken, regelen, rangschikken, sr.
Enrank', v. t., in reifen schikken, in orde schikken, sx.
Enranked', pp. van Enrank, v. t.
Enrank'ing, ppr. van Enrank, v. t.
Enrapt' l , pp., a., verrukt , betooverd , sn.
Enrapture , v. t., verrukken, buitengewoon verblijden.
Enrap'tu.red , pp., a. van Enrapture , v. t.
Enrap'tnring , ppr., a. van Enrapture , v. t. Enrav'ish , v. t., verrukken , verrukt maken.
Enrav'tshed, pp. van Enravish , v t.
Enrav'ishing, ppr. van Enravish, v. t.
Enrav'ishingly, adv., verruklijk.
Enrav'ishment, s., verrukking.
Enreg'ister, v. t., inschrijven, opschrijven, op de lijst stellen.
Enreg'istered , pp. van Enregister, v. t.
Enreg'ister1ng, ppr. van Enregister, e. t.

ENR.
Enrheum', V. i., verkouden worden.
Enrich', V. t., verrijken , vermeerderen , versieren , ver-

fraaijen , vruchtbaar maken.

Enriched', pp. van Enrich, e. t.
Enrleli'er ,, 8., verrijker , enz.
Enrich'Ing , ppr. van Enrich , e. t.
Enrich'inent , S., verrijking , vermeerdering , versiering,

verfraaijing, vruchtbaarmaking.

nride', V. t., niet voren maken , sit.
Inring', t. t., omringen ; binden , sie.
Enrlpen , t t., rijp maken , doen rijpen.
InrIve', V. t., splijten , kloven, sp.
Enrobe', V. t., rijk kleeden , kleeden, uïtdosscben.
Enrobed', pp. van Enohe , t. t.
I'nrob'lng , ppr. van Enrobe , r. t.

V. t., inschrijvesi , op dc rol brengen , opschrijven,
aanwerven ; —, inrollen inwikkelen , u. g.
Enrolled', pp. van Enroll, e. t.
EnroIi'er , .t., inschrijver.
Enroll 'Ing , ppr. van Enroll, t. t.
Enroil'ment, 8., inschrijving, opschrijving , aanwerving ; rol.
Enroot', t. t., doen wortel schieten; vastmaken.
Enrooted', pp. van Enroot, t. t.
Enroot'ing, ppr. van Enroot, y. t.
Eurounci + , V. t., omringen , insluiten.
En* , s., wezen , wezenljkheid , bestaan.
1nafe' t , V. t., in veiligheid brengen.
Ensamipi e (zeer : j ), 8., voorbeeld.
Ensam'ple (zeer r) , V. t., zie Exemplify.
nsan'guine , V. t., met bloed hezoedelen , met bloed be
dekken , met bloed besmeren.
Ensan'gulned, pp. van Ensanguine, y. t.
En'sate , ti., met zwaardvormige bladeren.
Enshed'u1e , V. t., in een ceel iniasschen , sie.
Ens conce', V. t., beschritten , bedekken , beschermen , om.
schansen.
Ens.ronced', pp. van Ensconce, e. t.
Ensconc'Ing , ppr. vafl Ensconce, e. t.
EueaI', V. t., verzegelen.
Eiiseaied', pp. van Enseal , V. t.
Enseai'ing, ppr. van Enseal, V. t.
Enseai'ing, .c., verzegeling.
Enseam', V. t., zoomen, omzoomen , inzoomen , toenaaijen.
Enseamed', a., zie Greasy, sit.
Lnieawed', pp. van Einsam, V. t.
Ensearn'ing . ppr. van Enseam , t. t.
Eflscsr', V. t., opdroogen, su.
Lnearch' , V. t., zoeken naar.
Enseared', pp. van Ensear, e. t.
Eusear'ing, ppr. van Ensear, V. t.
Enshield', V. t., hedekken , beschermen , dekken.
Enshield', pp. zie Ens/tielded, su.
Eiishield'ed, pp. van ft;sshield, V. t.
Enshleid'ïng, ppr. van Ens/tield, t. t.
Enshrine', y. t., opsluiten , wegsiniten (in een kost, als:

]Enroll',

relikiën).

Enshrined', pp. van Enshrine, y. t.
E nshrini n g , ppr. van Enshrine, e. t.
Ensfisroud', t. t., met ecu lijkkleed hedekken.
Ensif'erous , Cs., zwaarddragend.
En'siforin , a., zwaardvormig.
En'slgn , S., teeken , vaandel , standaard , vlag ; vaandel-

drager ; fly of an -, nitwaaijend deel van een vlag ,
haliarel of an -, val van de vlag , z.; - staff, vlaggestok, z.;
hoist the — half staff up , de vlag balverstok bijscben , z.;
put a broad —, de vlag bijschen , z,; spread an —, een vlag
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laten waaijen, z.; - with a waft, vlag in sjouw geheschen, z. —, onderscheithngsteeken.
En'sign-bearer , 8., vaandrig ; -) , dronken man, d.ronkaard.
ltn'signcy ,, S., vaandrigspost.
Enskled' t , a., onsterifijk gemaakt , in den hemel geplaatst.
Enslave', t. t., tot slaaf maken, versiaven.
Enslaved', pp. van Enslave, e. t.

1niaw 'edness , S., verolaafdheid.
LnsJave'nseut , 8., slavernij , dienstbaarheid , so.
Enslav'er , 8., onderdrukker.
Enslav'ing, ppr. van Enslave, e. t.
Ensnare, zie lasnore.
Ensnarl ', e. t., V. i., verwarren , verlegen maken , SP.;

—,

tanden knarsen.

Lnsnaricd', pp. van Ensnorl , e. t., e. i.
Lnsnari 'ing , ppr. van Easnart , y. t., y. i.
Enso'bcr ,, y. t., nuchter maken.
Enso'bered, pp. van Ensobee, e. t.
Euso'bering, ppr. van Ensoier, V. t.
Ensphere', y. t., in een sfeer plaatsen , in een sfeer maken.
Ensphered', pp. van Ensphere , si. t.
Enspher'Ing, ppr. van Ensphere, e. t.
Enstainp', .o. t., inslaan.
Enstamped' pp. van Enstaaip , V. t.
Enstarnp'Ing , ppr. van Enstamp , e. t.
Enstyle' +, e. t., noemen , benoemen.
Ensue' + , V. t., volgen , vervolgen; —, V. i., volgen , voort-

vloeijen.

Ensu'ing ,

ppr., a. van Easne, V. t., V. i.

Ensure', zie Insure.
Ensweep', V. t., snel

over (iets) heengaan , vegen.
van een znil,
dekstuk , rollaag , bovenste laag (van een muur) , houten
bedding, houten vloer (bosewknnde).
Enta-ck'ie t, V. t., van takelwerk voorzien , sit.
Entail', 5., vastgemaakt erfgoed ; — t, snijwerk , graveerwerk.
Entail', V. t., de erfopvolging bepalen; —t, snijden, snij.
werk maken, graveren.
Entailed', pp. van Entail, e. t.
Entailing , ppr. van Entail, e. t.
Entail'ment , 5., zie Entail, V. t.
Entame', V. t., temmen , beteugelen ; onderwerpen , GR.
Entamed', pp. van Entame, V. t.
Entam'ing, ppr. van Entame, e. t.
Entan'glc , V. t., verwarren , in de war brengen, verlegen
niaken , in moeilijkheden wikkelen ; vangen ; —, op lager
wal zetten , z.
Entan'gled , pp. van Entangle, e. t.
Entanglement , S., verwarring , verstrikking , inwikkeling,
verwikkeling.
Entnn'Ier ,, 5., verwarcer, verstrikker.
Entan'1ing , ppr. van Entangle, V. t.
Enten'dement t , S., zie Understanding, GR.
Entender ,, e. t., teeder behandelen.
En'ter ,, V. t., V. i ., ingaan , inkomen, intreden ; binnen loopeil, inloopen, z.; treden in; inschrijven , opschrijven , toe.
laten , aangeven , inwijden ; enteren , z.; binnenkomen , binnentreden; doordringen (van een kogel); ingewijd zijn ; in a chaired, een kanaal iirzeilen , z ; — in a loud, in een
verbond treden ; - an action against one, iemand een prore s aandoen ; — into a bond, een verhindtenis teekcuen
— into orders , zich lateis ordenen , zich laten wijileis ; goods , goederen aasigeven ; — upon a design, een plan onderisenien ; — appearance , proces-verbaal opmaken ; - his
protest, laten protesteren ; — into, indcingen , doordringen;
— short , hij aangifte regten ontduiken (handelstcrm) ; — the
Entab'iature , enta'biement , 5., bovenste
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lists, dienst nemen, gevecht beginnen; - up judgment,
een vonnis aanteekenen ; - upon , aanvaarden.
En'ter-deal t , s., wederzijdsche handelingen, se.

Entirdit j , s., zie Interdict.
Entire', a., geheel , volkomen

Enterer , s., beginner.
En'tering , ppr., a. van Enter , v. t., V. i.

Entirely , ade.,

, ongeschonden , opregt ,
trouw , hartelijk ; vast, zeker , onbetwist.
geheel , volkomen , vol , geheel en al, onverdeeld, trouw, in 't geheel.
En'tering, s., 't ingaan, enz.; - rope, valreep, z.; - ladder, Entire'ness, s., geheelheid, volkomenheid; volheid, ongeaccomodation ladder , staatsietrap , z.; - ladder , trap , bin- schondenheid; opregtheid, eerlijkheid.
nenboords , z.; - port , poort op 't tweede dek van een Entirety , s., geheelheid, volkomenheid; -, 't geheel, BA.
driedekker , z.; - ropes , leijers van de valreep, z.
En'titative (zeer ) , a., op zich zelf beschouwd.
Enteri tis • s., darmontsteking, ingewandenontsteking.
En'titatively (zeer ) , ade., zie Entitative.
Interlace', zie Interlace.
Entitle, V. t., betitelen, regt geven, aanspraak geven; -t,
Enter'ocele, s., darmbreuk.
toeschrijven ; -, noemen , benoemen.
Enterol'ogy, s., darmbeschrijving.
Entitled , pp . van Entitle , v. t.
Enterom'phalos, s., navelbreuk.
Entitling , ppr. van Entitle , v. t.
Enterpar'lance, s., mondgesprek,

Enterplead', zie Interplead.

onderhoud.

En'tity , s., wezen, wezenlijkheid, bestaan.
Entoil , V. t., verstrikken, verschalken.
Entomatog'raphy 1 , s., zie Entomology.

En'terpri*e, s., onderneming, avontuur, stout bestaan.
En'terprl-tee, V. t., ondernemen, beproeven, nx.

Entomb', V. t., begraven, ter aarde bestellen,
Entombed', pp., a. van Entomb, v. t.

En'terpri*ed, pp. van Enterprise, v. t.

En'terpri.er , s., ondernemer, avonturier.
En'terpri-sing , ppr. van Enterprise , v. t.
En'terpri-s,Ingly, ade., ondernemend.
Entertain', V. t., onthalen , ontvangen ; onderhouden ,

bijzetten.

Entomb'ing, ppr. van Entomb, v. t.
Entomb'ment, s.,

voe-

begrafenis, begraving.

Entom'i-e , a., op de insekten betrekking hebbende.
En'tomold, a., als een insekt.

den ; aannemen , koesteren ; - f , ondersteunen ; -, behagen, Entom'olite, s., versteend insekt.
vermaken.
Entomolog'i-eal , a., tot de insektenkennis behoorende.

Entertain' i- , s., zie Entertainment, se.
Entertained', pp. van Entertain, V. t.
Entertainer , s., onderhouder , gastheer • waard.
Entertaining , ppr. van Entertain , v. t.
Entertainingly, ade., onderhoudend, aangenaam.
Entertainment , s., onderhouding, voeding, opname,

Entomologist, s., insektenkenner.
Entomology , s., insektenkunde.

Entozo'on , s., mv. entozo'a , ingewandswurm.
Entrail , s., mv. en'trail$,

onthaal , onderhoud , gastmaal , tusschenspel , tijdverdrijf,
aangenaam onderhoud.

Eutertis'sued , a., doorweven , sii.
En'theal • a., goddelijk bezield.
Entheas'tt c , a., met goddelijke kracht.
Entheas'ti Bally, ade., overeenkomstig de

binnenste.

ingewanden , gedarmte ;

Entrail' t , v. t., ondereenmengen, bont maken.
Entram'mel , V. t., zie Entangle , v. t.
Entram'meled, pp. van Entrammel, v. t.
Entrain'meling, ppr. van Entrammel, v. t.
En'trance , s., intrede , ingang , komst , aanvang , begin,

inleiding; -money, intreêgeld ; - of ship , gedaante , vorm

goddelijke kracht. van 't voorschip onder water, z.
En'theat 1 , a., zie Enthnastic, a.
Entrance', V. t., V. i., verrukken, in verrukking brengen;,
Enthrall', V. t., zie Intdrall.
in vervoering brengen.
Enthrili', V. t., zie Thrill.
Entranced', pp. van Entrance , V. i., V. i.
Enthrone', V. t., troonen, op een troon plaatsen.
Entrancing, ppr. van Entrance, v. t., V. i.
Enthroned', pp., a. van Enthrone, e. t.
Entrancement, 3., verruktheid, vervoering.
Enthrone'inent , s. , trooping .
Entrap ', v. t., verstrikken, verschalken, in een valstrik brengen:
Enthron'ing , ppr. van Enthrone, v. t.
Enthrontza'tlon, s., 't plaatsen van een bisschop op zijn zetel.
Enthron'ize t , V. t., zie Enthrone, v. 1.
Enthun'der, V. i. , donderend leven maken.
Enthu'*ta-sm , s., geestdrift, verhitte verbeelding, dich

Entrapped', pp . valí. Entrap , V. t.
Entrapping , ppr. van Entrap, V. t.

Enthu'-s-last,

Entreat'able , a., handelbaar.
Entreat'ance f , s., zie Entreaty , s.
Entreated, pp. van Entreat, v. t., v. i.
Entreat'er , s., smeeker , verzoeker , bidder.
Entreating , ppr. van Entreat, v. t., v. i.
Entreatingly , adv., smeekender wijs.
Entreat'ive, a ., biddend, smeekend.
Entreat'ment f , s. zie Entreaty , B. J.
Entreaty, s., verzoek , bede , smeeking.
Entree', s., ^j inkomst; vrije toegang.
Entremets', s., mv., tusschengeregten.
Entri-ek' t, V. t., bedriegen, misleiden, verschalken,

vervoering.
s., geestdrijver , geestdrijfster.

-terlijk

Enthu-s'•iast'i-e, s., zie Enthusiast.
Enthu*tast'le, enthu*last'ieal,

pend, hartstogtelijk.

a., geestdrijvend, dwee-

Enthu-a last'i-Bally , ade, zie Enthusiastic, Enthusiastical, a.
Enthymeinat'l Bal , a., tot een tweestellige bewijsrede of

sluitrede behoorende.

En 'thymeme,

s., tweestellige bewijsrede, sluitrede.
Entice', V. t., verlokken, bekoren, aantrekken, overhalen,
verbeiden , verzoeken.
Enticed', pp. van Entice, V. t.
Entice'inent, s., verlokking, bekoring ,

aantrekking, over-

haling, verleiding, lokaas, verzoeking.
Entic'er, s., verlokker, vleijer, verleider.
Enticing , ppr. van Entice, v. t.
Enticingly , adv., verlokkend, bekorend.
Entier'ty

, s., geheel, BA.

Entreat', V. t., V. i., bidden, smeeken, verzoeken, behandelen ; handelen , spreken , n. g.; een ernstige petitie schrijven ; - t , onderhouden , vermaken , ontvangen ; -, een ver
-drag
aanbieden, n. g.

strikken.

Entrike' t, V. t., misleiden, verstrikken , Ga.

ver-

s., ingang , intogt , intrede , voorhof, portaal ; post,
inschrijving, invoer, bezitneming, aangift.

En'try ,

Entune', V. t., zie Tune , Cu.
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Entwine', V. t.,

omwinden , omslingeren , omvlechten , in-

wikkelen.
Entwined', pp. van Entwine, v. t.
Entwine'meut , s., omwinding, omslingering.
Entwining , ppr. van Entwine, v. t.
Entwist', v. t., zie Entwine, v. t.
Entwist'ed, pp. van Entwist, v. t.
Entwist'ing, ppr. van Entwist, v. t.
Enu'bilate j , V. t., ontwolken.
Enu'bilous , a., helder , onbewolkt, zonder wolken.
Enu' cleate , v. t., oplossen , verklaren , ophelderen , duide-

lijk maken,
Enu'-leated , pp. van Enucleote , v. t.
Enu' -cleating, ppr. v an Enucleate, v. t.
Enu elea 'tion , s., verklaring, opheldering , oplossing.

Enumerate, v. t., opnoemen, opsommen, optellen.
Enumerated, pp. van Enumerate, v. t.
Enu'inerattng , ppr. van Enumerate , v. t.
Enumera tion, s., opnoeming, opsomming, optelling.
Enumerative , a., optellend.
Enun 'ciatè, V. t., uiten, verklaren, verkondigen, verhalen.
Enun'clated , pp. van Enunciate, v. t.
Enun'ciatiing, ppr. van Enunciate, v. t.
Enunciation , s., uiting , verklaring , verkondiging , be-

rigt , metdeeling.
Enun 'ciative, a., verklarend, uitdrukkelijk.
Enun'clatively , adv., zie Enunciative , a.
Enun'clatory • a.,
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Enwoinb ' t, v.t., bezwangeren, -, begraven, in een hol
verbergen.

Entuned', pp. van Entupe, v. t.
Entun'ing, ppr. van Entune, v. t.

uitend , verklarend.

Envas'sal , v. t., tot vasaal vernederen.
Envas'saled , pp. van Envassal, v. t.

Enwombed', pp. van Enwoinb , v. t.
Enwrap', v. t., zie Envelop , v. t.
Enwrap'ment, s., omslag, bedeksel, bekleedsel.
Enwreatlied', zie Inicreatlied.
Eoi'ipile, s., windkogel.

Eow', adv., ja.
E'pa-ct , s., de elf dagen, die 't zonnejaar boven 't maan
-jar
heeft.
Epanadiplo'sts , s., herhaling (redekunst).
Epanalep'sis , s., leervatting (redekunst).
Epanortho'sis, s., nadruklijke herhaling (redekunst).
Ep 'ar -eh , s., gouverneur van een landstreek.
Ep 'ar -clay , s., land treek onder een eparch.
Epaule 'ment , s., borstwering (vestingbouw.)
Lp 'aulet, s., epaulet, schouderstuk, schouderband.
Epliem 'era , s., koorts van één dag; dagvlieg, insekt, dat

maar éénen dag leeft.
Ephein'eral , ephem'eri-e , ephem'erous, a. , eendaagsch ,

kort van duur , verganklijk.

Ephemeris, s.,

mv.

ephemerides, dag boek , astronomi -

se-be tafel.
Ephein'erist , s., sterrekundige , planeetlezer.
Ephem'eron , s., wezen van een dag.
Ephem'eron - worin , s., wurm, die éénen dag leeft.
Ephial'te * , s., nachtmerrie.
Eph'or , s., mv. eph'ors , eph'ores , eph'ori , spar taansche overheidspersoon.
Ep 'ii , a., epiesch , tot het heldendicht behoorende.
Ep 'i-c , s., heldendicht.
Ep'i -.arp, s., buitenst omhulsel van 't zaadvlies (botanie).

Ep'icede, s., lijkzang, lijkrede.
Envas'saling, ppr. van Envassal, v. t.
Envelop , v. t., inwikkelen, omzwachtelen, omboorden, Epice'dial, a., klagend., treurig.
Epice 'dium, s., lijkdicht.
inhullen , voeren.
Epicene, a., gemeenslachtig.
Envelope, envelop , s., omslag, bedeksel, bekleedsel.
Epicene , s., gemeenslachtig naamwoord.
Enveloped , pp. van Envelop , v. t.
Epiceras'ti. , a., verzachtend.
Enveloping , ppr. van Envelop, v. 1.
Ep'i cure , s., epikurist , wellusteling , zinlijk mensch.
'opment
,
s.,
inwikkeling,
omzwachteling
,
omboording.
En vel
Enven om , V. t., vergiftigen ; verbitteren , vol maken , woe- Epl eu'rean, epi - eure'an,a ., epikuristiesch,wellustig, zinlijk.
Epiea'rean , epi.sure'an , s., epikurist, wellusteling,
dend maken.
zinlijk mensch.
Envenomed , pp. van Envenom, v. t.
Epi eu'reani*,n, s., gehechtheid aan de leer van Epikurus.
Envenoming , ppr. van Envenom , r. t.
Ep'ieurism
, s., weelde, zinlijk genot, wellustigheid, leer
Enver'meil , v. t., rood verwen, 31.
van Epikurus.
En 'viahle, a., benijdenswaard.
Ep'i eurize , r. i., feestvieren, nachtbraken, in wellust leven.
Enviably, adv., benijdenswaardig.
Ep 'ici -cie, s.. bijkring (van een planeet).
Envied • pp., a. van Eiivy , v. t.
Epidem'i - e , epidem't €al , a., aanstekend; - , algemeen
Envier, s., benijder,
herrschend.
En'vlous, a., nijdig, afgunstig.
Epidein 'i- , s., (aanstekelijke) ziekte.
Enviously , ade., zie Envious , a.
Epidem ically , adv., zie Epidemic, Epidemical, a.
Enviousness, s., nijd, afgunst.
Envl 'ron, v. t., omringen, omgeven, omsingelen ; beren- Ep';dem y , s., (aanstekelijke) ziekte.
Epidermic, epiderm'i cal, a., tot de opperhuid behoorende.
nen , belegeren , insluiten^n.
Epiderm 'ls , s., opperhuid.
Envi'roned , pp. van Environ , e. t.
Epidict'i.e, a., aantoonend.
Envi'roning, ppr. van Environ, v. t.
Epigas'tri -c, a., tot den onderbuik behoorende.
Environment, s., omringing, omsingeling.
Envl'ron*, en'vlron -s- , s,, mv.,

nabuurschap, omtrek,

omliggende plaatsen , omstreken.
En voy , s., afgevaardige , Yezant , afgezant , bode.
Envoyship, s., afgezantschap.

Envy, v. t., benijden, grommen.
Envy, s., nijd, afgunst.
Envying, ppr . van Envy , v. t.
En'vying , s., benijding.
Enwal'lowed , a., gewenteld, wentelend.
Enwheel', V. t., zie Encircle,

SIS.

Epigastrium, s., onderbuik.
Elp'igce, epige'um, s., afstand van een planeet (als zij

't digtst bij de aarde is).
Epige'ous , a., digt op den grond groeijende.
Epeglot 'tl-e, a., tot het keellelletje, strotlapje behoorende.
Epiglottis

, s., keellelletje, strotlapje.

Epigram , s., puntdicht.
Epigrammat'i.e, epigrammat'l-cal, a.., tot

belioorende.
Epigram matist , s., puntd.ichter.

't puntdiclit

EPI.

EQU.

Epigraph, s., opschrift, spreuk, motto.
Epilepsy , s., vallende ziekte.
Epileptic, a., tot de vallende ziekte behoorende, met de
vallende ziekte behebt.
Epilep'tI-e, s., iemand, die de vallende ziekte heeft.
Epilep'tt-eal , a., stuiptrekkend , geschokt.
Epil'ogl-s•m , zie Computation , Enumeration.
Epilogis'tI-e , a., tot het slot van een rede behoorende.
Epilogue , s., sluitrede, beknopt verhaal.
Ep'Iloguize, ep'ilogize, V. t., besluiten, sluitrede uitspreken.
Epini'cion t, s., zegezang.
Epley-e'tis , s., puist , gezwel.
Epiphany , s., driekoningendag.
Epiphone'ma , s., gedenkspreuk (redekunst).
Epiph'ora , 8., waterig oog , tranend oog ; —, 'nadruklijke
herhaling van een woord , zin (redekunst).
Epíphyllosperin'ous , a., de zaden op den rug der bladeren dragende (botanie).
Epiph'yllous , a., op 't blad ingesloten.
Epiphysis, s., aangroeijing, aanwassing.
Epiphyte , s., plant, die op een andere 'groeit.
Epip'locele , s., darmbreuk.
Eplplo'I-e, a., tot het darmnet behoorende.
Epip'loon • s., darrnnet.
Epis'-copacy, s., If overzigt, zorgvuldig onderzoek; bis
waardigheid.
-schoplijke
Epis'-copal , a., bisschoplijk.
Epis-copa'lian • a., bisschoplijk.
Epis-eopa'lian, s., bisschoplijke, episkopaal.
Epis'-eopate, s., bisdom.
Epis'-eopate, V. i., als een bisschop handelen.
Epis'-copy , s., opzigt . oppertoezigt.
Ep'Isode T, s., bijverdichtsel, tusschenstuk, episode.
Eplsod'I c , eptsod'i-cal , a., tot een episode behoorende.
Eptspas'tte • e%., trekkend.
Epispas'tie • s., trekzalf.
Ep'isperm , s., buitenst vlies van een zaadkorrel.
'Epis'tle, 3., brief , zendbrief , epistel.
Epistler , s., brievenschrijver.
'Epis'tolary, a., tot brieven behoorende.
=Epistol'I-c, epistoi'i-ea1, a., zie Epistolary.
-Epis'tolize, V. i., brieven schrijven.
Epis'tolizer, s., brievenschrijver.
Ep1stolograph'ie • a., tot 't brievenschrift behoorende.
Epistolog'raphy , s.. brievenschrijfkunst.
Epitaph , s., grafschrift.
Epita'phiau, epitaph'ie, a., tot een grafschrift rehoorende , m.
Epithala'mlum, epithal'amy, s., bruiloftszang, brui
-loftsdich.
Ep'I them • s., pap , omslag , g.
Epithet , s., bijvoeglijk naamwoord, bijnaam.
Ep'Ithet , V. t., betitelen , bijnaam geven.
Epithet'le, a., tot een bijnaam behoorende.
Epithumet'i-e , epithumet'i-eal • a., begeerlijk , hartstogtelijk.
Eplt'osue • s., kort begrip , uittreksel, beknopt overzigt.
Epit'omist , s., verkorter.
Epitomize, V. tr, verkorten, bekorten, uittrekken, uit
maken.
-treksl
Epitomized, pp., a. van Epitomize, V. t.
Epit'omizer, s., verkorter.
Epit'omiziug, ppr. van Epitomize, v. t.
Ep'itrite, 8., voetmaat van drie lange lettergrepen en een
korte lettergreep.

Epizo'oty , s., soort van veepest.
Ep'oeh , ep'ocha , s., tijdstip , tijdpnnt.
Epode
, s., slotvers , slotzang , nazang.
Epod'Le, a., tot een slotvers, enz. behoorende.
Epopee', s., heldendicht.
Epos, s., heldendicht.
Eprouvette', s., tentijzer, kruidproef.
Ep'soni-salt, s., bitterzout.
Ep'ulary, a., tot een feest behoorende.
Ep$la'tion , s., feestmaal , gastmaal , banket.
Ep'ulose , a., gastrerend.
Epulos'ity , s., gastrering.
Epulot'i-e , a., heelend.
Ep$lot'I e , s., heelmiddel , dat lidteekens achterlaat.
Epiura'tion , s., zuivering , n. g.
Equability, s., gelijkheid, evenredigheid, gelijkvormigheid.
E'quable , a., gelijk , evenredig , gelijkvormig.
E'quabieness, s., gelijkheid, evenredigheid, gelijkvormig-
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heid.
Equably, ade., zie Equable, a.
Equal , a., gelijk , gelijkvormig, evenredig , onpartijdig;

onverschillig ; billijk ; berekend , geschikt , :bestand, in

staat ; regty aardig.
Equal • s., gelijke • weêrga.
Equal , V. t., V. i., gelijk maken ; gelijk zij,ti , evenaren,
gelijken.

E'qualed, pp. van Equal, v. t., r. i.
Equaling, ppr. van Equal, v. t., e. i.
Equality, s., gelijkheid, eenvormigheid.
Equalization, s., gelijkstelling, gelijkmaking.
Equalize • V. t., gelijk maken.
E'quaiized , pp. van Equalize, u. t.
E'qualizing, ppr. van Equalize, v. t.
Equally, ade., zie Equal, a.
E'qualness , s., gelijkheid , effenheid, eenvormigheid.
Equan'gular , a., gelijkhoekig.
Equani,n'Sty • s., gelijkmoedigheid , bedaardheid van geest.
Equan'iuious , a., gelijkmoedig, bedaard.
Equation, s., gelijkmaking, vergelijking, vereffening.
Equator, s., middellijn, evenaar, evennachtslijn.
Equatorial, a., tot de evennachtslijn behoorende, onder

de linie.
E'query , equer'ry • 3., stalmeester • stal.
Equestrian, a., rijdend, te paard, ridderlijk.
Equiangular, a., gelijkhoekig.
Equlbal'ance, s., gelijk gewigt.
Equibal'ance , e. i., even zwaar wegen , even zwaar zijn.
Equibal'anced , pp. van Equibalance, v. i.
Equibal'ancing , ppr. van Equibalance , v. i.
EquI cru'rai , a., gelijkbeenig.
Equi erure', a., gelijkbeenig.
Equldif'ferent, a., met gelijke verschillen.
Equldis'tance, s., gelijke afstand, HL.
Equidistant, s., gelijke afstand.
Equidistant , a., op gelijken afstand.
Equidistantly, ade., zie Equidistant.
E'quiform , a., gelijkvormig.
Equiforen'Ity, s., gelijkvormigheid.
Equilateral , a., gelijkzijdig.
Equilateral, s., gelijke zijde.
Equilibrate, v. t., even zwaar maken, gelijk van gewigt

maken.
Equill'brated, pp. van Equilibrate, v. t.
Equllt'brating, ppr. van Equilibrate, e. t.
Equillbra'tion, s., evenwigt, 't gelijk maken (van gewigt).

Equilib'rious , a., even zwaar gemaakt (van gewigt).
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Equiv'o eating , Ppr., a., zie Equivocate , e. i., a. t.
Equ11ib'riousty, adv., in evenwigt.
. Equivocation, s., 't bezigen van. dubbelzinnige woorden.
Equ 11' ibrist , s., koordedanser , springer.
Equiv'o cator , s., dubbelzinnige spreker, pligtverzuimer.
Equilib'rity, s., gelijkheid (in gewigt).
Equiv'opatory , a.., dubbelzinnigachtig.
Equllib'rium, s., evenwigt, gelijkheid (in gewigt).
Equimul'tiple, a., met hetzelfde cijfer vermenigvuldigd. Eq' ►ulvoke, e'qucv'oke, s., dubbelzinnig woord.
Equimui'tiple, s., produkt van een hoeveelheid, dat niet Equiv'orous, a., van paarden.vleeseli levende.
een gelijk getal als een andere hoeveelheid is verme Er t, pion., ade., gij, hij; voor, voordat, vroeger, vroeg;.
-igvuld.
-, i. p. v. irre , (p.).
Era , s., tijdrekening, tijdstip , tijd , tijdperk.
Equine, equl'nal, a., van een paard, paardachtig.
Eradiate , r. i., uitstralen , stralen schieten.
Equinec'essary, a., even noodzaaklijk, na.
Equinoe'tial, a., tot de dag- en nachtevening behoorende. F.radia'tion, s., straling, Uitstraling.
Erad'i -cate, V. t., bij den wortel uitrukken, uitrukken ,
Equinoe'tial, s., dag- en nachtevening.
uitroeijen.
Equinoc'tlally, ade., in de rigting van de dag- en nachtEradicated, pp. van Eradicate, e. t.
evening.
Erad'i eating , ppr. van Eradicate, r. t.
Equinox , s., crag- en nachtevening.
Eradication, s., ontworteling, uitroe;jing.
Equinu'inerant ', a., uit een gelijk getal bestaande.
Equip', V. t., kleeden ; uitrusten , wapenen , bemannen. Erad'i¿ative, a., ou' wortelend, uitroeijend.
Equipa#e, s., uitrusting, kleeding, pakkaadje, gevolg, Erad'icative, s., in den grond genezend geneesmiddel.
scheepsvolk , stoet; tea -, theegoed ; -, staatsiekoets ; -, Eran • s., echo., zie Errand.
Erasable , a., uites ischbAar.
horologie van cene dame.
Erase', v. t., uitwisselen, uitschrappen, verdelgen, vernieEq'uipaged, a., uitgerust, cow.
tiren , slechten.
Equipen'dency, s., 't in evenwigt hangen, besluiteloosheid.
Equip'ment, s., 't uitrusten; uitrusting; -, 'tgeen tot een ,rased', pp. van Frase , e. t.
Erase'ment , S., nitwissching , uitschrapping, verdelging
spoorweg behoort.
vernietiging, sleepbug.
E'quipoi.e, s., gelijkheid (van gewigt) , evenwigt.
Equipollence, equipol'lency, s., gelijkheid (van magt, EraS'er, s., uitwisscller , uitschrapper , verdelger , v ernietiger,
slechter; -, schra „ nies.
kracht).
F.qu i pol'lent , a., gelijk (van niagt, kracht) ; gelijk betee- Erasing, ppr. van Frase, v. t.
Era's ion , s., 'tt nits' i.sscl ► en , en z .
kenend.
Era's ure , s., 't uitwissclien, 't uitschrappen , uitgeschrapte
Equipoi'lently, ade., met gelijke magt.
plaats.
Equipon'derance, s., gelijkheid (van gewigt), evenwigt.
Equipon'derant , a., gelijk van gewigt, even zwaar.
Erbes t , s., mv., kruiden , on.
Equipon'derate, e. i., even zwaar wegen , even zwaar zijn. Erd , s., scho., aarde.
Ere t , S., oor , GR.
Equipon'dious, a., van gelijke zwaarte, evenwigtig.
Ere, ade., pre])., eer, eerder, vroeger, alvorens, voor.
Equipped', pp. van Equip, r. t.
Erebus , s., duisternis , hel , doodenrijk (fabelleer).
Equipping, ppr. van Equip, v. t.
Equiro'tal , a., met raderen van gelijke grootte of doorsnede. Erect', a., regttop, overëind, opgeheven; gespannen.
Ere et', V. t , e. i., oprigten , bouwen , optrekken ; bemoediEquise'tum, s., mv. equise'ta, paardenstaart (botanic).
gen ; overëind zetten ; -, overëind rijzen, oprijzen , zich
Equis'onance, s., gelijke klank.
oprigten, sA.
F.q'uitable, a., billijk, regtvaardig, redelijk, onpartijdig,
Ere et'abie , a., oprigthaar.
regtmatig; - debt, eereschuld.
Equitableness, s., regtmatigheid, billijkheid, onpartij- Ere et'ed , pp. van 11'r•eet , e. t., v. i.
E re eter , s., oprigter , opheffer , opbouwer.
digheid , regtvaardigheid, redelijkheid.
Eres'tile, a., oprigthaar.
Equitably , adv., zie Equitable , a.
Ereet'ing, ppr. van Erect, v. t., e. i.
Equitation , s., 't paard rijden.
Erection, s., oprigting , ophouwing, verheffing , gebouw;
Equity , s., zie Equitableness ; eerlijkheid , opregtheid
opbeuring, opwekking; oprijzing.
regtschapenheid.
Equivalence, s., gelijkheid van waarde, gelijkheid van Ereet'tve, a., oprigtend, rijzend.
Erectly, ade., in opgerigte houding.
magt of kracht.
Ereet'ness, s., regte 1► ouding, regtheid, opgerigtlieid (van
Equivalence t, n i., gelijk zijn aan.
houding).
Equiv'aleneed , pp. van Equivalence , V. i.
Erector , s., oprigtende spier ; oprigter.
Equiv'alencing, ppr. van Equivalence, r. i.
Erelong
t :1: , ade., kort geleden, as.., binnenkort , weldra ,
gelijk
Equivalent, a., gelijkwaardig, gelijkgeldend, van
eerlang.
vermogen.
Eremitage, S., zie hermitage.
Equivalently, ade., op gelijke wijs.
Eremite, S., heremiet, kluizenaar, as.
E'quivalve, a., met gelijke kleppen.
E'qutvalve, s., dubbele klep (beiden van gelijke grootte). Eremit'i cal , a., kluizenaars ... , kluizenaarsaehtig.
Er'eiuiti-sm , s., kluizenaarsleven.
Equivocacy + , s., dubbelzinnigheid.
Equiv'o,cai, a., dubbelzinnig, twijfelachtig, onzeker, on- Ere'now, ade., voorheen, vroeger, eertijds, na.
Erepta'tion, s., uitkruiping.
bepaald.
E.-ep'(Ion , s., ontrukking.
Equiv'o-eat, s., dubbelzinnig woord.
L.re'while t, ere'while-s , ade., kort geleden, onlangs, sii.
Equivocally, ade., zie Equivocal, a.
Equiv'o,ealness, S., dubbelzinnigheid, twijfelaclitigheid, Er'gat 1, V. i., besluiten trekken.
Er'go , adv., derhalve.
onzekerheid.
Equiv'o -c ate, V. i., V. t., dulbbelzinnig zijn, dubbelzinnig Ergot , s., hanespoor,, brand in 't graan (landbouw).
Er'goti&in , s., vitteraj , kibbelarij.
spreken , raadselachtig zijn.
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Er'taßh, s., geldboete, 8P. (Iersch).
Er'lgtble t . a., oprigtbaar.
E'rin, s., Ierland.
Erin'go , s., zie Eryngo, S.
Erin'nys, s., furie, godin van tweedragt; tweedragt, sx.

Eru,'teted , pp. van Eruct , a. t.
Eru-o'tating, ppr. van Eruct j, V. f.
Eru-eta'tlon , s., oprisping , boer.
Erudite, a., onderwezen, geleerd, CD.
Er'uditell , ade., met geleerdheid , met kennis.
Erudl'tlon , s., wetenschap , kennis , geleerdheid.
Eru'glnous, a., koperachtig; roestachtig.
Erupt' t, V. i., uitbarsten.
Erupted , pp., a. van Erupt, v. i.; -, a., uitgeworpen.
Erup'tlon, s., uitbarsting; uitbreking; uitval, aanval; -,
losbreking , doorbreking , g.
Eruptive, a., uitbarstend, uitbrekend.
Eryn'go , s., blaauwe zeewortel (eryngium) , (botanie).
Erysipelas (St Anthony's fire), s , roos, .g.
Erysipel'atous, a., zie Eruptive.
Erythe'ma, s., soort van ontsteking, g.
Escalade', s., beklimming , aanval met stormladders ,
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Ertst'le t, erlet'l-eal t . a.,
Erke t, a., zie Idle, cx.

zie Controversial.

Er'mellu , zie Ermin.
Ermine , er'rnin , s., hermelijn (dier),; hermelijn (bont
van de hermelijn) ; -, waardigheid (van een regter , ma•
gistraat).
Er'inlned, a., in hermelijn gekleed, met hermelijn gevoerd, P.
Ern , S., scho., zeearend.
Erode', V. i., wegvreten, uitvreten.
Erod'ed, pp. van Erode, n. t.
Eroding , ppr. van Erode , e. t.
Er'ogate t, V. t., uitleggen, geven, begiftigen.
Erogn'tion t , s., 't opdragen , 't overdragen.
Erose', a., uitgevreten , afgeknaagd.
Ero'-s-teu, s., uitvreting, wegvreting, kanker.
Erot'1 e , erot'i eal , a., tot de liefde behoorende, over

liefde handelende.

iicrot'l o ,. s.., liefdedicht.

Erotorna'nla, erotom'any, s., zwaarmoedigheid.
Erpetol'ogist, s., kruipend gedierte kenner.
Erpetol'o«y , s., kruipend gedierte leer.
Err , v. i., V. t., dwalen , dolen , verdwalen , afwijken , mia-

slag begaan ; rondzwerven , Zwerven ; -, misleiden , doen

dwalen.

:1:

, a., feilbaar , aan dwaling onderhevig.
Er'rable
Er'rablenees , s., feilbaarheid.
Errand , s., boodschap , opdragt, last.
Errant, a., dolend, dwalend, zwervend, wild, buitenspo ,
rig, berucht.

Errantry, s., omdoling , rondzwerving,

rondwandeling, AD.

-, dolende ridderschap.
Errata , s., my , zie Erratum.
Errat'$ -e, errat'i -Pal , a., dolend, ¢wervend, dwalend,

ongeregeld, onregelmatig.
Errat'i-e , s., zie Rogue.
Erratically , ada., ongeregeld, onregelmatig.
Erra'tion t , S., rnndzwerving.
Erratum , s., mv. errata, schrijffout, drukfout.
Erred', pp. van Err, v. i., e. t.
Er'rhine, a., opsnuivend, door den neus uitdrijvend.
Er'rhlne , s., geneesmiddel om op te snuiven.
Erring, ppr. van Err, V. i., V. t.
, a., rondzwervend, zwervend, ongeErroneous (zeer

f)

regeld, afwijkend, onregelmatig; -, verkeerd, valsch , mis

vergissend.

-leid,

Erroneously , ade. van Erroneous , a.
Erro'neoosness, s., valschheid, verkeerdheid, dwaling.
Error , S., dwaling , doling, misslag, feil , fout; -, zonde,

I

stormloop.

Es-ealade', V. t., met stormladders beklimmen, stormloopen.
Es-ealad'ed, pp. van Escalade, v. t.
Es-ealad'ing, ppr. van Escalade, r. t.

Es cal'op , s., dubbele schelpsoort.
Escapade, s., valsche sprong (van een paard); -g, kromme
sprong , uitspatting.
Es-cape', V. t., V. 1., ontvlugten , ontsnappen, ontkomen,
ontsluijeren, vermijden.
Escape', s., ontvlugting,

ontsnapping, ontkoming, weg-

sluiping, overzigt, vergissing; uitval, vlugt; make an -t,
een wind laten ; -t , overtreding , sH.
Eseape'ment, s., gang in een uurwerk.
Es-eap'er, s., ontsnapper, ontvlugter, ontwijker.
Esrap'ing , ppr. van Escape, n. t., n. i.
E.-eap'ing 1 , s., gevaarvermijding.
Es eargatoire', s., slakkenteelt.
Es-carp', V. t., doen afloopen, steil maken (krijgsterm).
Escarp', s., voet van een gracht , wal , enz., steilte
(krijgsbouw).

Esearped', pp. van Escarp, V. t.
Es earp'ing , ppr. van

Escarp , v. t.

Esearp'ment , s., steilte.
Eschalot', S., Sjalotte.
Es'-char, s., brandkorst, g.; - j , scho., hagedis.
Escharot'te, a., brandend, invretend, vurig.
Es charot' i. , s., korst veroorzakend geneesmiddel.
Esehatol'ogy , s., leer der gebeurtenissen van den

sten dag.,
Escheat', s.,

klaring.

V. t., aan den oorspronkelijken eigenaar verval.
len , aan den staat komen ; - t , V. t., verbeuren , n F.
Escheatage , s., regt van iemand op vervallen goederen.

Escheat',

Escheated , pp. van E'seheat, e. i.
Escheat'ing, ppr., van Escheat , v. i.
Escheat'or, s., opzigter van goederen, die door uitster.

ongeregtigheid, overtreding ; writ of -, akte van appel , r. ving aan den koning komen.
beslissing van een geregtshof ongegrond Eschew', V. t., vlieden, schuwen , mijden.
Eschewed', pp. van Eschew , v. t.
verklaren.
Eschewing, ppr. van Eschew, e. t.
Er'rorlst, s., dwaler, bevorderaar van dwalingen,
(yroentesoort).
Es eoch'eon , S., familiewapen,
wikke
Er'earh, s.,
Erst , ade., eerste , weleer , tot dus ver , tot nog toe. Es' -vort, s., geleide, konvooi, bedekking.
Es port', V. t., geleiden , konvooijeren , vergezellen..
(NB. Alleen nog in ` gebruiklijk.)
Es-'ort'ed, pp. van Escort, V. t.
Erstwhile t, ade., tot nog toe, vroeger.
Es sorting , ppr. van Escort , V. t.
Er'thing , S., sehe., begraving.
Es cot', zie Scot.
Erubes'eence, S., roodwording, blozing, 't blozen.
Essot', V. t., (gelag) betalen, ondersteunen, sH.
Erubes'cent, a., rood, roodachtig, blozend.
Es-cot'ad t , a., betaald; ondersteund, sH.
b`rn•et', cru e'tate , V. t., oprispen , blazen.
Error , V. t., de

jong-

vervallen leen, vervallen goed, verbeurdver-

die door een derde wordt bewaard , tot dat de huurder,
enz. een voorwaarde heeft nageleefd.
Es'-euage, s., leendienst, ridderdienst.
Es-eula'pian , a., geneeskundig.
Es'-eulent, a., eetlaar.
Es'-eulent , S., eetwaar , voedsel.
Es eutch'eon , s., wapenschild, geslachtswapen; -, schild,

naambord , z.
Eseutch'eoned, a., niet een wapenschild, niet een ge-

slachtswapen.
Eshin, s., .scho., zie Pail.

Esk , s., solio., hagedis.
Esloin' t , V. t., verwijderen.
Esophagot'omy, s., operatie aan den slokdarm.
Esoph'gus, s., slokdarm.
Esoter'I e , a., zie Private.
Es'otery , s., geheim , verborgenheid.
Espal'ler , s., latwerk (om vruchtboomen op te binden) ;
rij boomen op latwerk.
Espalier, v. t., latwerk maken; een rij boomen op lat
-werk
binden.
Espaliered, pp. van Espalier, P. t.
Espal'lering, ppr. van Espalier , V. t.
Espar'cet , s., soort van spaansche klaver , spurrie , klavergras.
Esparto, s., soort van spaansche bies.
Espe'clal , a., voornaam , bijzonder, uitsluitend.
Especial , adv., echo., zie Especially.
Especially, adv., in 't bijzonder, voornaamlijk, uitslui-

tend , vooral.
+, s., hoop , sir.
Espial f , s., zie Spy , GR.
Espied', pp. van Espy, v. t., v. i.
Espi'er,, s., zie Spy.
Es'pin, s., scho., espenboom.
Espinel , s., spinel , bleekroode robijne.
Espionage, 8., bespieding.
Esplanade', s., vlakte, plein (vesti7egbouw).
Espou*'al , a., tot de bruiloft hehoorende , huwelijks...
Epou--'al, s., verloving, trouwplegtigheid; aanneming;

Esperance

bescherming.
Espou-s`'als, s., mr., verloving, trouwplegtigheid.
Espou*e' t, S., echtgenoot, vrouw, B[E.
Espnu*e', V. t., verloven , trouwen , huwen ; omhelzen.
Espou % ea', pp. van Espouse, V. t.
Espou*e'anent, s., 't verloven, 't huwen.
Espou *'er , s., degeen , die in den echt treedt.
Espou*'ing, ppr. van Espouse, v. t.
Espy', V. t., V. i., bespieden , bespeuren , ontdekken , gewaar

worden , op kondschap uitgaan , op cien loer staan, onder
rondzien, op wacht zijn.
-scheidn,
Espy', s., zie Spy.
Espying, ppr. van Espy, v. t., v. i.
Esquire', s., schildknaap, schildúrager , wapendrager. (NB.
engelsehe titel gelijk met ons Weledele heer).
Esquire', V. t., zie Attend.
Esquiredi', pp. van Esquire, V. t.
Esquir'ing, ppr. van Esquire, r. t.
Esquisse', s., schets.
Es , s., scho., aseb , aselikolk.
Essay', e. t., beproeven , pogean , trachten ; toetsen.

291

EST.

ESC.
IEscouade', zie Squad.
Es-eout', zie Scout.
Es eript' t, s., schrift , lijst.
Eseritoir', c., doos niet schrijfgereedschap.
Es4row', s., overeenkomst (van huur van landerijen, enz.),

ts'say , e., beproeving, poging, proef, proefstuk;

toeteing ;

verhandeling.
Essayed', pp. van Essay, it..
Essay 'er , s., keurmeester, geldtoetser.
Essay'1ng , ppr. van Essay, e. t.
Essayist, s., verhandeling schrijver.
Es'! erice , s., wezen , wezenlijke aard ; bestaan;

wezen ;

geest , reuk , wel riekendheid.
Essence, V. t., welriekend niaken, geurig maken.
Es'senced , pp. van Essence, v. t.
Essential , (i., isoodzuaklijk , onmisbaar ; zuiver; - oils,

oliën , uït planted verkregen.
vr , s., wezen; bestaan; -, grondstof, hoofdzaak,

Essential

beginsel.
Essentiality, esseh'tialness, s., wezenlijkheid; -, heginsel , hoofdzaak, S.
Essentially, adv., zie Essential, a.
Essex'-Iloii) , s., kalf.
Essex'-style ), s., zie Ditch.
Essoin', essolgn't, s., verschooning, r.
Essoin', V. t., verschoonen (wegens riet verschijning), r.
Essoin'er, s., attorney, die de verschijning van zijn kon -

frater verontschuldigt.
Establish , V. t., vaststellen, gronden, inrigten, stichten,

vestigen , bevestigen , oprigten , vervullen , bekrachtigen.
Estah'11shed, pp. van Establish, v. t.
Estab'lisi,er, s., stichter, insteller, 1,evestiger.
Estub'Iishing, ppr. van Establish, v. t.
Eslab'lishinent, s., vaststelling, instelling, stichting, inri ting; bevestiging, verzorging; -iteèrzetting, vestiging,

grondslag ; -, inkomen , salaris.
s., staketsel, paalwerk.

Esta cacle',

Estafet', estafette', s., koerier.
Estate', s., stand , toestand , rang , betrekking, vermogen ,

goederen , land , bezitting , landgoed ; -, republiek , ge
grondgebied ; real and personal -, roerend-menbst;,
en onroerend goed ; man's -, mannelijke leeftijd ; -, stonde.
Estate' , V. t., zie Establish; -, begiftigen , bezitten.
Estat'ed , pp., a. van Estate, V. t.
Estee,,,', V. t., V. i., schatten, achten, waarderen, vereeren;
niceness , oordeelen ; eerhiedigen ; overwegen, sp.
lstcein', s., achting , schatting , waardering.
s stee, ,, 'able, a., achtenswaardig.
Esteemed', pp. van Esteem, v. t., P. i.
Esteens'er , s., schatter , waardeerder , achter.
Esteem'ing, ppr. van Esteem, v. t., v. i.
Esthet'I es , s., wetenschap van 't schoon.
Estif'erous, a., hitte voortbrengende.
Es'tihnable, a., zie Esteemable.
i:,'tirnabie. e., 't a htingsw;sardige.
Es 'ti inableness , s., achtingswaardiglieid.

Es'tiinably , adv., aA htingswaard.
Es'timnate , V. t., schatten , waarderen, berekenen, een

overslsg ,,laken.
le s'tirnate, s., schatting, waardering, berekening, overslag.
Es'tiinatecl, pp. van Estimate, v. t.
ZG s'timating, ppr. van Estimate, v. 1.
Estfina'tion, s., schatting, waardering, taxatie, omslag,
herekenin achting ; meaning.
Es't i n, atI s e , a., bevoegd tot waardering ; -, zie Iieayinative.
Estimator , s., schatter, waardeerder , taxateur.
Es'tivate, V. i., den zomer doorbrengen.
Ew'tiv al , it., van den zomer, zomer.
Estiva'tion , s., 't doorbrengen van den zomer.
Est'Ier , ash'ler , s., echo., gehouwen steen.
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EUCe

EST.

beletten eener aanklagt, r.
Esto'ver$, s., mv., noodwendigheden, levensmiddelen, r.

Estop'pel , s., 't

s., hoogte in een kamer, optrede.
Estrain'acon , s., soort van tweesnijdend zwaard.
Estrade',

v. t., vervreemden, aftrekken, vreemd maken,
afbrengen, afkeerig maken , verwijderen , terughouden.
Estranged', pp. van Estrange, v. t.
Estrange',

Estrang 'ed'ness, s., verwijderdheid, vervreemdheid.
'Estrange'ment, s., vervreemding, verwijdering, terug

houding.
Estrang'Ing , ppr. van Estrange, v. t.
Estrapade ', 8., 't wippen (van een paaid).
Estray',

fijne dunne lucht boven den dampkring ; :ther (chemie).
the'real , a., hemelsch , met fijne lucht gevuld ; ether•chtig ; fijn , dun, vloeibaar.
thereal'ity, s., hemelachtigheid, luchtvormigheid.
the'realize, V . t., in ether veranderen; -, etherachtig
'flier • s.,

Est'llns , ad,., scho., liever , eerder.
Estop', V. t., belemmeren , toestoppen , r.
Estopped', pp . van Estop, v. t.
"Estop'ping , ppr. van Estop , e. t.

V. i., zie Stray.

Estray', s., zie Stray.
Estreat', s., echt afschrift, r.

naken.
the'realized, gp. van Etherealize,
the'really, ade., zie Ethereal.

'therized,

pp. van Etherize, v. t.

'therizing , ppr. van Etherize, v. t.
th'i e , eth'i-cal , a., zedelijk , zedekundig.
th'I-eally , ade., zie Ethic , Ethical , a.
th'ies, s., zedeleer, moraal.
'thiop , s., moor, zwarte, neger, sor.
'thiops martial • s., zwarte ijzeroxide.
'thiops mineral, s., kwik en zwavel preparaat.
th'moid , ethmold'al , a., zeefachtig, anti.; -bone,

Estreat', V. i., uittrekken , afschrift maken.
Estreat'ed, pp. van Estreat, V. i.
Estreat'ing, ppr. van Entreat, v. i.

s., uitputting (van landerijen), verwees
-ting(va
een veld) ; buit.
Estrich t. es'tridge t, 3., struisvogel ; -, struisvogel dons (handelsterm).
Es'tuance f , s., hitte.
Estuary, s, monding, bogt, zeeäim; -, dampbad.
Es'tuate, V. i., koken, bruisen, zwellen.
Estua'tion, s., koking, bruising, zwelling.

'Estrepe'ment,

Estere' t, s., geweld, beroering , - onstuimigheid, beroerte.

Esu'rient, a., hongerig, gretig.
E'srine , a., etend , bijtend.
Etch , V. t., etsen ; -, schetsen , ontwerpen , LE., n. g.; -,

V. i., etskunst beoefenen.

"Etch, ed'dlsh, nagras, braakland.
Etched, pp. van Etch, V. t., V. i.

Etching, ppr. van Etch, v. t., v. , i.
Etch'Ing, s., 't etsen, geëtste plaat.

Etching - wee'dle, s. , etsnaald .
Etern' f , a., eeuwig, voortdurend, eindeloos,' sir.
Eternal , a., eeuwig, oneindig, eindeloos, voortdurend,

)oven aan den neus , ontl.
th'nar-rh , 3., gouverneur.

nenschenraskunde.
tholog'i eat, a., over de zedeleer handelende.
thol'oglst, s., zedeleerschrijver.
thol'ogy, s., zedekundige verhandeling, zedekunde.
,'tiolate , V. i., - gebleekt worden • - hoe langer hoe witter
oorden; -, V. t., : wit maken , bleeken.
^'tiolated , pp. van Etiolate, v. i., v. t.
'tiolating, ppr. van Etiolate, v. i., V. t.
^tlola'tion, 8., bleeking, 't bleeken.
tlol'ogy , s., leer over de oorzaken van ziekten.
stow', ado., scho., in tweeën.
,t'ter, V. i., scho., etteren, zweren.
t'ter, s., scho., etter.

spin, weep, snoodaard.
• s., reus , B. FL.

,t'tereap • 8., scho.,

eeuwigdurend , onveranderlijk , onëindigbaar ; - flower,

^t'tln t

^t'tle j ,

Eter nal , s., Eeuwige , Eindelooze , Oneindige , air.
Eter 'nallst, s, voorstander van 't eeuwig bestaan

der

wereld.
Eternalize t , V. t., vereeuwigen, onsterflijk maken.
Eternalized, pp. van Eternalize, V. t.
Eter'nallzing , ppr. van Eternalize, v. t.
Eter nally, ado., zie Eternal, a.

Eter'nleed , pp. can Eternify , v. t.
v. t., berucht maken , onsterflijk maken.
Eter'nifying, ppr. van Eternify, v. 1.
Eternity, s., eeuwigheid.

Eter'nify t ,

Eternity-bo ), s., doodkist.

Eternize, V. t., vereeuwigen , eindeloos maken , onsterflijk

maken.
- wired,

been

th'ni-ß, ethnie'al, a ., heidensch.
th'nle, s., heiden.
th'nici*m • s., heidendöm , afgoderij.
thnog'rapher • ethnol'ogist, s., menschenrasbeschrijver.
thnog'raphy • ethnol 'ogy, s., menséhenraswetenschap,

papierbloem.

Eter'nized, pp. van Eternize, r. t.
Eter'nlzing, ppr. van Eternize , e. t.
Ete'*lan • a., vast , op bepaalde tijden waaijende ;

V. t.

the'reous, a., van ether gevormd; hemelsch, m.
'theriform • a., etliervormig.
'therize, V. t., in ether veranderen.

V. t., zie Earn.

.t'tje, V. t., scho., pogen, streven, beproeven.
,t'tje, s., scho., poging, streving, beproeving.
;ttle',nent , s., scho., bedoeling.
:ttl'ings, s., mv., ocho., loon, verdienste.
.tui', etwee', etwee'--case, s. , doos voor zakinstrumenten.
;tymol 'oger t, S., zie Etymologist.
;tymolog'ißal • a., etymologiesch.
,tymolog 't-sally, ado., zie Etymological.
,tyinolog 'i-eon, s., verhandeling over de woordvorming.
,ty,nol'ogist, s. , woordvormingkundige, navorscher in de

woordvorming.
.tymol'ogize, V. i., woorden afleider, woordvorming nagaan.
,tymol'ogy , s., etymologie , woordvorming.
:t'yngon, s., oorspronkelijke wortel, grondwoord, wortelwoord.
;u' -eharist, s., Avondmaal, dankzegging.
Cucharist'i -e • e,, charist'I cal , a. , dankbetuigend , tot

vast wind, wind op vaste tijden waaijende.
E'thal , s., olieachtige zelfstandigheid.
Ethe t , a., zie Easy, cie.
Ethel - , a., edel .

't Avondmaal behoorende.

Et'ber , edder , s., scho., adder.

vochten.

;u'chlore, a., groenachtig (mineralogie).
:u ehol 'ogy , s., formulier van gebeden , grieksche ritus.
;u' -chymy , s., gezonde toestand van bloed en ligchaams-

EUC.

EVE.

Eu' -clase, s., soort van beril (Brazilië).

Eu' -arasy, s., gezonde en goede ligchaamsgesteldheid.
Ewe'tI-eal , a., dank bevattend.
Eudiom'eter , s., dampkringsmeter.
Eudtomet'rii. , eudlomet'rieal , a.,

meter hehoorende.
, s., luchtmeetkunde.
Eu 'e f , s., toejuiching.
Eu'geny , s., adellijke geboorte.
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wijken , vermijden , uitvlugten maken , wegsluipen, wegschuifelen.
Evaded , pp . van Evade , V. t., V. i.
Evading , ppr. van Evade , v. t., v. i.

tot den dampkrings - Evaga'tion , s., verstrooijing, zwerving.

s., 't ontscheden.
Eval i , a., niet betrekking tot tijd.
Evaluation, s., zie Valuation , n. g.
Ev agina'tion ,

Eudioin'etry

-

Evanescence , S.,

verdwijning.

Eugh , s., zie Yew.
Eught, a., scho., verschuldigd.
Eu harmon'I c , a., harmonie te weeg brengend.
Eulog'ir. , eulog't ral , a., zie Commendator?i.

Evanescent , a., verdwijnend, vervliegend
Evanes'eeiitly,, adv., zie Evanescent, a.

Eu'Iogist, s., lofredenaar, prijzer.
Eulogistic , a., zie Commendatory.
Eulogist'i-cally, ade., zie Eulogistic.
Eulo'glum, s., lof, lofspraak.
Eulogize, e. t., prijzen, verheffen , loven.
Eu'lo#ized, .pp. van Eulogize, V. E.
Eu'loglzing, ppr. van Eulogize, v E.
Eulogy, s., lof, lofspraak, toejuiching.

Evangel'i-e . evangelical , a., evangeliesch .
Evangel 'icalls- in , s., gehechtheid aan 't evangelie.

Evangel t , s., Evangelie, cie.
Evange'lian t, a.,

s., voortplanting van 't evangelie, evan-

Evangelism ,

gelisatie.

Evangelist , s., evangelist.
Evan'ge listary, s.,

verzameling v an stukken uit liet evan-

gelie tot stichting.
Evangelization, s.,
Ev an gelize, v. t., 't

evangelisatie.
evangelie verkondigen, 't evangelie

leeren, 't evangelie prediken.

Eu'nu-ethate, V. l., snijden, lubben, ontmannen.
Eu'nu-ehated , pp. van Eunuchate , v. t.
Eu'nu - hating , ppr. van Eunuchate, v. E.
Eu'nu-ohi*iu , s., gesneden , gelubde , ontmande toestand.

Evsn'gelized , pp. van Evangelize, v. t.
Evangelizing , ppr. van Evangelize, v. t.
F.ven 'gely t, s., blijde tijding; evangelie, sp.
Evanid, a., zwak, flaauw, flets, verganklijk; ligt ver
-schietnd,BA.

(botanie).

Euot'oinous , a., gemaklijk klevend (mineralogie).
Eu'pathy, s., regt gevoel.
Eu'patory , s., boelkenskruid (botanie).
Eupep'sy,
Eupep 'tt-e

bedankend.

E,vanget'i.-aliy , ade., zie L'vangelic, Evangelical, a.

Eu'noDny,, s., gelijke wet.
En'nu - 'h, s. , gesnedene.
Eu'nu4h t , v. t., snijden, lubben, ontmannen.

Euon'ymus , s., spilleboom

, voorbijgaand.

Evan'tsh , v. i., verdwijnen.
Evan'ishn,ent , s,, verdwijning.
Evap'orable, a., verdampbaar.
Evap orate, v. i., V. t., verdampen,

s., goede spijsvertering.
, a., met goede spijsvertering.

Eu'pheini^in , s., voorstelling van goede hoedanigheden.
Euphon'Le , euphon'i cal , a., welluidend .
Je u'phoni-z`m, s., aangename zamenstelling van klanken.
Eupho nious, a., welluidend, aangenaam klinkend.
Euphoniously , ade., welluidend,
Eu 'phony , s., welluidendheid.

aangenaam klinkend.

Eu'phouize, V. t., welluidend maken.
Euphor'bia, s., euphorbia, heksenmelk,
En 'phrasy , s., oogentroost (botanie).

wolfsmelk (botanie).

Eu'phui -wm , s., buitengewone gemaaktheid in taal.
Eura'stan , s., iemand van europeesch en aziatiesch
Euri'pus, s., straat, engte.
Euroe'lydon, s., gevaarlijke noord - oostenwind.
European, a., europeescli.

vervliegen , verdrijven.

Evaporate, a.,
Evap 'orated,

uitwasemen, uitdam

-pen,

verdampt.

pp., a. van Evaporate, v. i., r. t.

Evaporating ,
Evapora tion,
Evap orative,

ppr. van Evaporate , v. i., v. t.

s., verdamping, uitdamping, uitwaseming.

a., verdampend.
Evaporoin'eter, s., zie .ltmometer.
Eva' - s ion , s., verdwijning, ontsnapping

duiking , loopje , drogrede.

; uitvlugt, ont-

Evasive , a., ontwijkend, ontduikend.

Evasively, adv. van Evasive, a.

ras. Eve, even, s., avond; avond voor een feest, christmas -,
kersavond.

Eve e'elon ,

s., wegvoering.

E'veting, s., zie Evening, (p.).

Even , a., ade., even , effen , gelijk, glad, juist, onpartijEu'rus , s., oostenwind.
Eu'rythmy, s., overeeristemniing der dalen, regelmatig- dig , gelaten , bedaard ; zelfs , even zoo , ook maar ; - or
odd, even of oneven ; - as , even als ; - down , juist onheid , evenredigheid.
der; - now , juist nu , thans ; - on , regtuit; - so , even
Eu'taxy 1 , s., gevestigde orde.
zoo , juist zoo; - thovgli , zelfs al , zelfs wanneer ; wake Eu'thanasy , euthan'asy , s., gemaklijke dood .
at the year's end, de rekeningen afsluiten l,ij 't einde van
Eva' -cate t , V. t., ledigen.
't
jaar; I'll be - with him, ik zal het hem betaald zetten;
Eva c'uant, a., ontlastend, afdrijvend.
an - reckoning makes long friends t, een effen rehiening baart
Evae'uant, s., ontlastend middel, afdrijvend middel.
geen twist , niet moet elkander uit den zak blijven; Eva e'uate , V. t., ledigen , ontruimen , lozen ; opheffen;
with the ground, gelijk niet den grond.
verlaten ; uitwerpen; ontlasten (van stoelgang).
Ev a c'uuated, pp., a., zie Eracuate, v. t.
Ev a e' eating , ppr. van .Evacuate, v. t.
Eva eua'tion , s., lediging , ontruiming ; ophefñng ; ontlasting , stoelgang ; afschaffing , vernietiging.
Evae'-native, a., ontruimend.
Eva - e'u.ator , s., ontruimer.

E'ven , v. t., gelijk maken , effen maken , vereffenen. ; reke-

ningen sluiten; - 1 , v. i., gelijk zijn, cw.
, e. t., scho., vergelijken; regt maken; toeschrijven

E'ven

te last leggen.

Even - hand, s. , zie Equality , BA.
E'ven - keel , a., zonder stuurlast , gelijklastig

Evade', V. t., V. i., ontsnappen, ontkomen, ontgaan, ont- E ven- minded , a., bedaardheid van geest.
Even-song, s., vesper ,

avondzang.

, z.

EVE.

EVI.

Even-tide t , s., avonditíjd, avond, avondstond.
E'vendoun , a., scho., loodregt; eerlijk , vrijmoedig, on-

Evergreen-oak, 3., groene eik.
Everlast'Ing , a., eeuwig, voortdurend , onsterflijk , onop ,
houdlijk , eindeloos , oneindig.
Everlast'Ing, s., eeuwigheid; Eeuwige.
Everlasting-pea , s., soort van wikke , spaansche klaver,
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bevangen.

Evene' t , V. i., zie Happen.
E'vened , pp. van Even , v. t.

E'vener , s., vereffenaar.
Evening , ppr. van Even, v. t.
Evening, s., avond; - § , ouderdom, avond des levens;
verval ; the - crowns the day t , einde bekroont het werk.
Evening-gun, s., nachtschot, z.
Evening-hyinn , s. , avondzang.
Evening - song, s., avondzang.
E'vening-star, s., avondster, Venus.
Evening-time , s., zie Even-tide.
E'venly , -adv., zie Even, a., adv.
E'venness , s., gelijkheid, effenheid, regelmatigheid, glan-

spurrie.
Everlastingly , adv., zie Everlasting, a., S.
Everlastingness :1: , s., eeuwigdurendheid.
Evermore', adv., altijd, eeuwig.
E'verly , a., scho., altijd , bestendig.
Everse' t , v. t., omkeeren , verwoesten , vernielen.
i Eversion , s., omkeering, verwoesting, vernieling.
Evert' , v. t., zie Everse, v. t.
Evert'ed, pp. van Evert, v. t.
Everting, ppr. van Evert, r. t.

Ev'ery , a., ieder , elk ; - other day, om den anderen dag;
- zing, juistheid, onpartijdigheid, gelijkmoedigheid, rust, he drank - drop of it, hij dronk het tot den laatsten dropped.
Everyday, a., adv., eiken dag, algemeen, gebruiklijk,
kalmte.
Event', s^, gebeurtenis , voorval , uitslag , gevolg , uit- alledaagsch.
Everything, s., alles.
,komst, einde; at all -s, in allen geval.
Everywhere , adv., overal .
Event' t, e. i., gebeuren.
Event'erate, V. t., de ingewanden openen, ontwijen, den Ev'erywhit, ado., geheel en al.
Event'erated, pp. van Eventerate, v. t.
Event'erating , ppr. van Eventerate, v. t.
Eventful , a., avontuurlijk, rijk aan gebeurtenissen.
Even 'tilate, v. t., wannen, ziften; - J, uitpluizen, onder -

Eves ' - drop , zie Eaves-drop.
Eves-'-dropper , s., zie Eaves-dropper.
Eves'tigate t , v. t., zie Investigate.
Ev'et, zie Eft.
Evt'brate t , zie Vibrate.

Ever-eapand'ing, a., altijd uitspreidend.
Ev'er-green , a. , altijd groen.

zind, slecht.
E'vtl-bad'Ing, a., kwaadvoorspellend.

Ever-growing, a., altijd gr oeijend.
Ever-hast'ing, a., altijd haastend.
Ever -honored, a., altijd geëerd, P.
Ever -Itv'Ing , a., eeuwig, onstertlijk, aanhoudend, onophoudlijk, onafgebroken.
Ever-mem'orabie , a., altijd gedenkwaardig.
Ever-open, a., altijd open, ongesloten.
Ever - plea-wing, a., altijd vermakend, sY.
Ever-reeur'ring , a., altijd terugkomend.
Ever - restless, a., altijd rustloos.
Ever - revered', a., altijd geëerbiedigd.
Ever -snnil'Ing, a., altijd glimlagchend.
Ever - verdant, a. , altijd groen.

E'viI-worker, s., kwaaddoener.
Evilly :j: , adv., ongesteld.
Evilness , s., slechtheid, boosaardigheid,

-buik openen.

Evi et', V. t., uitwinnen , overstaag werpen, uit het bezit
, z o eken, bespreken.
stellen , r.; -, bewijzen , n. g.
Eventila'tion , s., wanning, zifting; - § , uitpluizing, beEvi et'ed , pp. van Evict, V. t.
spreking , onderzoeking.
Evi-et'ing,
ppr. van Evict, v. t.
`Event wal , a., toevallig, -eindelijk , eindigend.
Evie'tion, s., overtuiging, bewijs; uitwinning, ontzetting
Event'caliy,, ade., in 't geval, eindelijk, ten slotte.
van bezit , r.
Event'•aate ., v. sir, ten einde komen , sluiten , eindigen
Ev'Idence, s., blijk, blijkbaarheid, bewijs, getuigenis,
(zeer l in Engeland).
getuige.
Event'nating. ppr. van Eventuate, v. i.
Ever, ade.., altijd, altoos, immer, eeuwig, ooit, steeds; Evidence, V. t., ophelderen, bewijzen; aantoonen, m.
for -, voor altijd; - after, sinds dien tijd; - and a day, Ev'Idenced , pp. van Evidence , v. t.
.altijd en eeuwig; - and anon, van tijd tot tijd; - since, Ev'Ideneing, ppr. van Evidence, v. t.
Evident, a., blijkbaar, klaar , oogenschijnlijk, duidelijk.
zie - after; or -, vóór, eer.
Eviden tial , a., klaarblijkend, duidelijk bewijzend.
Ever-a:et'ive , a., altijd vaardig, bedrijvig.
Evidently, adv., zie Evident, a.
Ever - bub'bling, a., altijd kokend.
Evigila'tion , s., zie Waking.
Ever - burn 'Ing, a., altijd brandend, eeuwig brandend.
E'vii, a., adv. slecht, kwalijk, erg, kwaad, boos, bedorven.
Ever-chani 'ing, a., zeer veranderlijk.
Evil, s., kwaad, booze , boosheid, ziekte, ongemak, on
Ever-deeay'Ing , a., steeds vervallend.
geluk, boosaardigheid; king's -, koningszeer, g.
Ever -during, a., eeuwig durend, voortdurend, BAL.
Evil - affeet'ed, a., ongenegen, ongunstig, kwalijk geEver-dying, a., altijd stervend.

Ever-waking, a., altijd wakend.
Ever-wast'Ing, a., altijd verkwistend.
Ever-young ', a., onverwelkend, altijd jong.

r,v'erglade, s., verdronken land.
Év- 'ergreen , s., maagaepalm (bot`anie).

•

Evil-doer , s., boosdoener.
E'v I I- eye , s., kwaad oog , ongunstig oog.
E'vi1 - eyed, a., wangunstig.
Evil - fa'vored , a., misdeeld, ongunstig, leelijk.
Evil - fa'voredness I , S., mismaaktheid.
Evil-mind ed, a., boosaardig, snood, kwalijk gezind.
Evil -o'inened , a., kwaadvoorspellend.
Evil - one , s., satan.
E'vlI - speaking , s., lastering , kwaadsprekendheid.
Evil-wish ing, a., kwaadwenschend, Sv.

snoodheid, ondeugendheid.
Evince', v. t., v. i., aantoonen , klaar doen blijken ; be wijzen , HL.; -, overwinnen, n. g.
Evinced', pp. vau Evince, a. t., V. i.
Evince'inent, s., 't aantoonen.

EVI
Evfn'cible, a., bewijsbaar, betooghaar.
Evin'clbly, adv., zie Evinciable, a.
Evin'cive , a., bewijzend.

E'virate, ev'irate l , V. t., ontmannen.
Evira'tion , s., ontmanning.
Eviscerate, V. t., in ewand

uithalen.

Eviscerated, pp. van Eviscerate, v. t.
Eviscerating, ppr. van Eviscerate, v. t.
Ev'itable :1:, a., verrnijdlijk, niijdbaar.
Ev'itate , V. t., mijden , ontwijken , schuwen , sH.

Evita'tion, s., vermijding, ontwijking, schuwing.
Evite' t, e. t., schuwen, M. D.
Eviter'nal , a., zie .Everlasting.
Eviter 'uit y , s., bepaalde eeuwigheid.
Ev'oeate ,

zie Evoke.

Evoea'tion, s., oproeping, dagvaarding; bezwering.
Ev'o Bator , s., oproeper, dagvaarder; bezweerder.
Evoke', v. t., oproepen , dagvaarden ; verwijderen.
Evoked', pp. van Evoke, v. t.
Evoking, pp r. van Evoke, v. t.
Evolat'i e , cc., 'vlugtig, v< - egvlie geild .
Evola'tion, S. , wegvlie grng.
Evo1u'tion , s., wapenhandel , wapenoefening , krijgsoefe-

ning; ontvouwing, ontrolling; -s, zeedvolutien, z.
Ev olutionary , a., tot den wapenhandel , enz. behoorende.
Evolve', v. t., V. i., ontvouwen, ontrollen , ontwikkelen;
openen , oplossen ; uitwerpen.
Evolved', pl). van .Evolve , v. t., v. i.
Evolving, ppr. van Evolve, V. t., V. i.
Evolvement , s., 't ontvouwen , enz.
Evolni'tion, s., braking, S.
Evul'gate, v. t., bekend niaken.

Evni'ga.ted, pp. van Ecu/gate, v, t.
Evul'gating, ppr. van Eculyate, v. t.

Evulga'tion -, s., zie Divulgatiom.

Ev ul'sion , s., uitrukkin<g.
Ewe , s., ooi ; the - is Missom, de - is besprongen ; the
- is riding , de :' wordt besprongen ; - lamb , ooilam ;
white -), schoone vrouw ; old - drest laooib fashion ), oude
vrouw als een jong meisje gekleed.

Ew'er , s., lampetkan , waschbekken ; -, s., scho., nijd.
Ew'ry , s., koninklijk tafeldekkersaniht.
Ex - chancellor, s., ex - k anselier .
Ex-eom'missary , s., ex - konimissaris.
Ex-direot'or, s. , ex - direkteur .
Ex-legislator, s., ex- wetgever.
Ex - may or, s., ex - mayor, voormalig burgemeester.
Ex - min'ister , s., ev - minister.

Ex - pope', s., afgezette paus.
Ex - prefect , s., ex - prefekt.
Ex - pre s - 'lident , s., ex - president.
Ex-repre-s-eut'ative , s., ex- vertegenwoordiger.
Ex-se-c'retary , s., ex-sekretaris.
Ex-senator , S., ex-senator.
Exacerbate , v. t., vertoornen , verbitteren ; verergeren.
Exacerbated , pp. van Exacerbate , v. t.
Exacer'bating, ppr. van Exacerbate, v. t.
Exacerba'tion , s., vertoorning , verhittering ; verergering.
Exacerbes'cenee, s., toeneming (van ziekte, koorts).
Exact', a., stipt, net, juist, naauwkeuri , iiaauwgezet.
Exact', v. t., v. i , vorderen , eischen , afpersen , knevelen;

te veel afnemen; - vpon oae, iemand te veel afnemen.

Exa-ct'ed. pp. van Exact, v. t., v. i.
Exa +Ter , s., eischer , afperser , knevelaar ; overvrager,
overeischer; sclirokker.
E,xaet'ing,

ppr.

van

Exact, v. t., v. i.
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Exac'tion, s., vordering, eisch, afpersing, knevelarij.
Exaet'itude f , s., zie Exactness.

Exa et'ly , ade., zie Exact, a.
Exa et'ness , s., naauwken iglheid , stiptheid , naauwgezetheid , zorgvuldigheid.
Exaet'or, s., zie Exacter, s.
Exa - e t ress , S. , eischeres , afpersster, knevelaarster , over -

vraaL'ster.

Exa -c mate Y , v. t., wetten , scherpen.

Exa e ua'tion , s., wetting, scherping.
Exaggerate, v. t., ophoopen, verhoogen, overdrijven, ver
-groten
; sterker van kleur maken (schilderkunst).
Exag'geraited, pp., a. van Exaggerate, v. t.
Exaggerating, ppr. van Exaggerate, V. t.
Exaggera tion , s., ophooping ; -, vergrooting, overdri}ving.
Exaggeratory

, a., overdrijvend, ophoopend, vergrootend.
Exa 'state t , v. t., schudden, beroeren , ontrusten , ver wijt e in.
Exa 'stated, pp. van Excr state r, v. t.

Ex^+ ita'tion , s:, ontrusting, kwelling.
Exalt', v. t., verheffen , vervoeren, verhoogen, loven, prij
-zen,
roemen ; -, zuiveren , g.
Exalta'tlon, s., verhefiinig, verhooging, vervoering; -,
zui vering , g.
Exal t'ed , pp., a. van Exalt , e. t.
Exaltedness, s., verheve7,lieid, hoogheid, trotschheid.
Exalter, s., verlieffer, lover, prijzer.
Exalting, ppr. van Exalt, v. t.
Exa'rnen' , s., onderzoek , beproeving.
Exani'inabl e , a., onderzoekbaar , beproefbaar.
Ezaln'inant, s., degeen,

die onderzocht moet worden .

Exam'inate, s., geexaniineerde.
Exainina'tion, s., onderzoeking , ondervraging, beproeving.
Exani'ine , v. t., onderzoeken , ondervragen , verhooren,
beproeven, vorsehen , uitvorschen.
Examined , pp. van. Exawiae , v. t.
Exaln'iner, s., onderzoeker, ondervrager, beproever, exa-

minator.
Exa+n'ining, ppr., a. van Examine, v. t.
Ex 'arnplary, a., voorbeeldig.

Exain'ple , s., voorbeeld, voorschrift.
Ex,un'ple i-, v. t., voorbeeld geven.
Exa+n'pleless, a., voorbeeldeloos, B. e.
Exam'pier, s., zie Pattern..
Exan'g+sious 1- , a., bloedloos.
Exan'gulous, a., zonder hoeken, hoekloos.

Exail'irnate, a., ontzield, levenloos; ontmoedigd, moede
loos, neergeslagen.
Exau'in+ate, v. t., ontmoedigen, ter nebrslaan.
Exan'i n,ated , pp. van .Examínate, v. t.
Exan'íinating , ppr. van Exanimate, v. t.
Exaninna'tion , s., ontzieliu.ig , dootng.

Exan'iiuo,uit 't gemoed ; opregt, hartelijk.
Exan 'inaous, a., levenloos , dood.
Exanthe'ina , s., Inv., exanthem'ata • huidziekte , uitbre king , uitslag, g.
Exavitliemat'i - c, exantheln'atous, a., puistig, uitslaand,

vol uitslag, g.
Ev++nt'i+a te i-, v. t,, uitpompen , uitputten , uittrekken.
Exs+ntla'tion, s., uitpomping, uitlozing, lediging.
Exara'tion, s., 't schrijven.
Ex'ar -cl+ , s., onderkoning, bisschoplijke titel , inspekteur
v yin de geestelijkheid.
Exarch 'ate, s., waardigheid van een exarch.
Exorti-e-^lla'tion, s. , verstuiking, ontwrichting.
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Exasperate • V. t., verbitteren , vertoornen • tergen , sar- Exccp'tioner, s., tegenwerper, 51.
Excep'tious, a., gemelijk, twistziek, BE.
ren, woedend maken.
Excep'tiousness, s., twistzucht, gemelijkheid.
Exasperated , pp., a. van Exasperate, v. E.
Excep'tive, a., uitzonderend, tegenwerping bevattende.
Exas'perater , s., aanhitser, verbitteraar.
Except'less 1 , a., zonder uitzondering , sie.
Exasperating , ppr. van Exasperate , v. t.
Exasperation, s., verbittering, terging, aanhitsing, woede. Except'or , s., uitzonderaar , tegenwerper.
Exau-e'torate, exau'thorate, V. t.,

afzetten , wegzenden.

Excer'ebrose, a., hersenloos.
Excern', v. t., uitpersen, uitdrukken; doorzijgen,

ontslaan, ontzetten,

Exau-etora'tion , exauthora'tion , s.,

ting, afzetting.

ontslag , ontzet-

Exau'thorize, V. t., van gezag berooven. .
Exau'thorized, pp. van Exauthorize, v. t.
Exau'thorizing, ppr. van .E.cauthorize, n. t.
Excal'ceated , a., barrevoets , ongeschoeid.
Ex'-eamb, V. t., sch ., zie Exchange, e. t.
Exeandes'cence , s., hitte , gloed , gloeihitte ;

woede ,

gramschap.

Excessive , a.,

daad, bovenmatigbeid.

Exchange', v. t., wisselen, verwisselen, ruilen.
Exchange', s., ruil , w issel , wisseling, ruiling, wisselbrief,

wisselkoers, beurs ; bill of -, wisselbrief; course of -, wisselkoers ; - is no robberij t , ruilen is geen stelen.

Exchangeabil'Ity. s., wisselbaarheid, ruilbaarheid.
Exchangeable, a.. ruilbaar, verwisselbaar.
Exchanged', pp. van Exchange , V. t.
Exchanger', s., wisselaar , bankier.
Exchanging, ppr. van Exchange, v. t.
Excheq'uer, s., schatkist, rekenkamer; - bills, schatkist

T , V. t., zie Excavate , r. t.

Exce' cate t , V. t., blind maken.
Exceea'tIon, s., blindmaking.

Excedent , s., zie Excess.
Exceed' , V. t., V. i., overschrijden , overtreffen , te buiten
gaan , te ver gaan.
Exeeed'able, a., overtrefbaar.
Exceeded, pp. van Exceed, v. t., r. i.
Exceed'er , s., buitensporige , onbescheidene , overtreffer.
Exceed'Ing, ppr. van Exceed, v. t., v. is
Exceed'Ing, a., adv., overtreffend, overschrijdend, bovenmatig , uitermate , verbazend , buitengewoon , ongemeen,
zeer , geweldig.
Exceed'Ing, s., zie Excess.
Exceed'ingly, adv., zie Exceeding, a., ade.
Exceed'ingness t , S., overmaat.
Excel', V. t., V. i., overtreffen , uitblinken , uitmunten ,

uit
-stekn.

Excelled', pp. van Excel, v. t., V. i.
Excellence , ex'cellency. s., voortreflijkheid,

uitmuntend
heid , heerlijkheid , grootheid ; excellentie ; waardigheid.
Excellent , a., voortreflijk , uitmuntend, uitstekend , bij
uitnemend.
-zonder,
Excellently, ade., zie Excellent, a.
Excelling, ppr. van Excel, v. t., v. i.
Excel'slor, verhevener, hooger (motto van Neer-Fork.)
Excen'trio, a., zie Eccentric.
Except, v. t., v. i., uitzonderen, uitsluiten; weigeren, af-

wijzen , verwerpen , wraken (m. 't v. to, against).

Except, pp. i. p. V. Excepted.
Excepted, pp. van Except , v. t., v. i.
Excepting, ppr. van Except, v. t., n. i.
Exception, s., uitzondering, uitsluiting,

king , tegenwerping , uitvlugt.

verwerping, wra-

Exceptionable, a., wraakbaar, voor we@rlegging
Excep'tional, a., uitzonderend, wrakend.

kleinzen,

overschot , overmaat (rekenkunst).
overdadig , overtollig, onmatig, buitensporig , overdreven , bovenmatig.
Excessively, ade., zie Excessive, a.
Excessiveness , s., buitensporigheid, overtolligheid, over-

Ex-eandes'cent , a., gloeijend heet.
Ex-eanta'tion , s., onttoovering.
Ex ear'nate , V. t., ontvleeschen , vermageren.
Excar'nated, pp. van Excarnate, v. t.
Ex-ear'nating , ppr. van Excarnate , v. t.
Ex-ear'nifieate , v. t., ontvleeschen , vleesch afschillen.
Ex-car'niflcating, ppr. van Excarnificate, v. t.
Ex-earntfica'tion, s., ontvleesching.
Ex'-cavate, V. t., uithollen.
Ex'-eavated , pp. van Excavate , v. t.
Ex'-eavating, ppr. van Excavate, v. 1.
Ex eava'tion, s., uitholling, hol , groef.
Ex'-eavator , s., uitholler.

Excave'

afzonderen.

Excerned', pp. van Excern , v. t.
Excern'ing, ppr. van Extern, V. t.
Excerp' , v. t., uitpikken , uitkiezen.
Excerp'ta , s., mv., uittreksels.
Excerption , s., uitpikking , lezing , uitkiezing.
Excerp'tor , s., uitpikker , lezer , uitkiezer.
Excerpts' ), s., me., uittreksels.
Excess', s., buitensporigheid, overtolligheid, onmatigheid;

vatbaar.

-biljetn.

Exchequer, v. t., voor de rekenkamer dagvaarden.
Excheq'uered, pp. van Exchequer, e. t.
Excheq'uering, ppr. van Exchequer, V. t.
Exelp'tent, s., zie Exceptor, s.
Excl-+-'able , a., belastbaar.
Excise', s., accijns , impost , belasting.
Excise', v. t., met accijns belasten, belasting heffen.
Excised', pp. van Excise , v. t.
ExcJ s.e'man , s., ontvanger der accijnsen.
Exci-we'offlce, s., accijnskantoor.
Exci.s-'ton, s., uitsnijding, uitroeijing.
Excitability , s., prikkelbaarheid.
Excitable , a., prikkelbaar.
Excitant , s., zie Stimulant.
Exclt'ate j , V. t., zie Excite, BA.
Exclta'tion , s., opwekking, aanporring , prikkeling.
Excit'ative, a., opwekkend, aanporrend, prikkelend.
Excitatory, a., prikkelbaar, opwekbaar.
Excite', v. t., opwekken , aanzetten , aanporren , aanhitsen,

aanvuren , aanmoedigen , sarren.

Exclt'ed , pp., a. van Excite , v. t.
Excite'iinent, S., zie Excitation, s.,
Exciter, s., aanmoediger, opwekker; -, opwekkend middel, g.
Exciting , ppr., a. van Excite , V. t.
Excit'ing , s., zie Excitation.
Excitingly, ado., opwekkenderwijs.
Excit'ive, a., opwekkend, prikkelend , aanporrend.
Ex-claim', V. i., uitroepen, schreeuwen.
Exclaim' t , s., uitroep , schreeuw , su.
Ex-elalm'er , s., uitroeper , schreeuwer.
Ex elaim'ing . ppr. van Exclaim , v. i.

Ex-elama'tlon , s.. uitroep, geschreeuw ; kreet, uitroep.
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x-lam'ative, a., uitroepend, schreeuwend.
Ex-elam'atory, a., zie Exclamative, a.
Exclude', v. t., uitsluiten, verwerpen, uitzonderen, uit
-werpn,
uitbrengen.
E'lud'ed, pp., a. van Exclude, v. t.
Exelud'ing, ppr. van Exclude, e. t.
Ex-c19,' -s•ion , S., uitsluiting , uitzondering, verwerping; 't
uitsluiten , 't uitzonderen.
Exelu'-zionist , s., uitsluiter , uitzonderaar.
Ex-clu'sive, a., uitsluitend; - of, met uitsluiting van.
Ex-clu'sively, ade., bij uitsluiting.
Exelu'siveness , s., uitgeslotenheid.
Ex-elu'sivi-sin , s., uitsluitingstelsel.
Ex-elu'sory , a., zie Exclusive, a.
Export' t, V. t., koken, BA.
Ex-eog'itate , V. t., uitdenken , verzinnen • uitvinden.
Ex -eog'ttated , pp. van Excogitate , v. t.
Ex-eog'itating, ppr. van Excogitate, v. t.
Ex-Pogita'tion, s., uitvinding, verzinning.
Ex-commune' t • V. t., zie Exclude , v. t.
Ex-eommu'uIeable, a., banbaar, in den ban te doen.
Ex-commu'nicate, V. t., in den ban doen.
Ex-eommu'ni-cate , s., gebannene.
Ex-eommu'ni-sated, pp. van Excommunicate, v. t.
ExQommu'nt.eating, ppr. van Excommunicate, V. t.
Ex-communiea'tion, s., kerkban, uitsluiting van een ge
-ment.
Ex-eo'rinte, V. t., 't vel afstroopen, villen.
Ex-eo'riated , pp. van Excoriate, v. t.
Ex-oo'riating, ppr. van Excoriate, v. t.
Ex-corla'tion, s., velafstrooping, willing; -, plundering, n. g.
Exeortl ea'tion , 8., ontlasting.
Ex'-ereabte , a., braakbaar.
Ex'-create , V. t., braken , uitrogchelen.
Ex'-created, pp. van Excreate, e. t.
Ex'-creating , ppr. van Excreate , v. t.
Ex-crea'tion , s., braking , uitwerpsel.
Ex'-erement , s., vuiligheid , droesem , uitwerpsel.
Ex-Preinent'al , s., uitgebraakt, uitgeworpen.
Ex-erementi'tial, a., droesemig, vuil.
Ex-ereinenti'tious, a., droesemig, vuil.
Ex-cres'cence, s., uitwas, knoestgezwel.
Ex-eres'cent, a., uitwassend.
Ex-crete', V. t., ontlasten , afscheiden.
Exseret'ed , pp., a. van Excrete , v. t.
Ex•eret'tng , ppr. van Excrete, v. t.
Ex-cre'tion , s., afscheiding, uitwerpsel.
Ex'-erettve, a., afscheidend, uitwerpend, afvoerend.
Ex'-eretory, a., zie Excretive, a.
Ex'-eretory, s., afscheidingsvaten, g.
Excru'ciable , a., pijnighaar.
Ex eru'ciate, V. t., pijnigen , kwellen, plagen.
Ex -cru'etated , pp. van Excruciate, v. t.
Ex-eru'clating , ppr., van Excruciate, v. t.
Exerucia'tion , s., pijniging , foltering, marteling.
Ex-euba'tion, s., waking, nachtwake.
Ex- eut'pable , a., verontschuldigbaar , te regtvaardigen.
Ex-cui'pate , V. t., verontschuldigen , regtvaardigen , vrij
-sprekn,
boeten.
Ex-eul'pated, pp. van Exculpate, v. t.
Ex cui'pattng , ppr. van Exculpate, v. t.
Ex-eulpa'tion, s., verontschuldiging, regtvaardiging, ver
-zoenig.
Ex e u t'patory , a., regtvaardigend , verontschuldigend.
Ex eur'slon , a., uitstapje , togtje , reisje , afwijking.
Excur's1ve, a., zwervend, afwijkend, afzwervend,uitloopend.

Ex- ur'sively, adv., zie Excursive, a.
Ex-eur'siveness , s., afwijking, rondzwerving.
Ex-eur'sus , s., zie Digression.
Ex eu*'able , a., verschoonlijk , verschoonbaar.
Exen- s-'ableness, s., verschoonbaarheid, vergeeflijkheid.
Ex u*'ably , ade., zie Excusahle , a.
Ex c u-s-a'tion , s., zie Excuse, s.
Ex-eu•s.a'tor, s., verontschuldiger.
Excu-s-'atory , a., verontschuldigend.
Ex- eia-*', v. t., ontschuldigen, vrijspreken, verschoonen,
regtvaardigen , ontslaan , ontheffen , verdedigen.
Ex-cu-se', s., voorwendsel , ontschuldiging, verschooning,
vrijspreking.
Ex-e u -sed', pp. van Excuse, v. t.
Exeuse'less, a., onverschoonbaar, onvergeeflijk.
Ex-eu*'er, s., ontschuldiger, verschooner.
Ex-eu*'tng, ppr. van Excuse, e. t.
Ex.cuss't, v. t., aanhouden , in beslag nemen , r.; afschudden.
Ex-cas'sion t-, s., aanhouding, inbeslagneming.
Ex'e-erable, a., verfoeilijk, afschuwlijk, afgrijslijk, vervloekt.
Execrably, ade., verfoeilijk, afschuwlijk.
Ex'e , prate, V. t., verfoeijen , verafschuwen , verwenschen,
vervloeken.
Ex'e-!rated, pp. van Execrate, v. t.
Ex'e-Prating, ppr. van Execrate, v. t.
Exe-era'tion , s., verfoeijing , vervloeking , verwensching.
Ex'e-eratory, s., vervloekingsformulier.
Exeet' , V. t., wegsnijden , uitsnijden.
Exe-e'tion , s., wegsnijding, uitsnijding.
Ex'e-sute, v. t., V. i., uitvoeren, vervullen, voltooijen, volbrengen , volvoeren; ter dood brengen, uitoefenen; dooden,
sil.; -, dienst doen.
Ex'e.cuted , pp. van Execute , v. t., e. i.
Executer , s., volvoerder , exekuteur-testementair.
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Executing, ppr. van Execute, e. t., e. i.
Execution , s., uitvoering , voltrekking , strafoefening,

verwoesting, afbreuk , inbeslagneming; nut ; slagting.
beul; uitvoerder, verrigter ; werktuig.
Exee'utive, a., uitvoerend.
Exe c'ntive , s., uitvoerende magt.
Exe-e'utivel y , adv., uitvoerend.
Exe e' retor , s., boelredder , uitvoerder van een laatsten wil
volvoerder.
Exec-uto'rial , a., zie Executive, a.
Executorship, s., boelredderschap, exekuteurschap.
Exe-cu'tory, a., uitvoerbaar ; -, s., volmagt tot de executie, r.
Exe-e'utress, exee'utrix, s., uitvoerster, boedelredster.
Exedra , exe'dra , s., zie Vestibule.
Exeeined', a., scho., uitgezonderd, vrij.
Exegesis , s., verklaring.
Exegete , s., uitlegger.
Exeget'i sal , a., uitleggend.
Exeget'i sally, ade,, zie Exegetical, a.
Exexn', v. t., scho., zie Examine, v. t.
Exein'min , s.,. scho., zie Examination, s.
Exejn'plar , s., voorbeeld , model , patroon , exemplaar.
Exemplarily, ade,, voorbeeldig.
Ex'euiplariness, s., voorbeeldigheid.
Exetuplar'ity t, s., voorbeeldigheid.
Exemplary , a., voorbeeldig, ophelderend.
Ex'einplar y t , s., afschrift.
Exeruplifl-ea'tion , s.. verklaring door voorbeeld; kopie,
afschrift.
Excum'pl l ied , pp. van Exemplify , V. t.
Exein'plitter , s., iemand, die door voorbeelden staaft.
Exe-cu'tloner, s., scherpregter,
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, v. t., door voorbeelden staven ; een getrouw
afschrift maken; overschrijven.
Exemplifying, ppr. van Exemplify, v. t.
Exem'pll gra'tla , om der wille van een voorbeeld , bij
-vorbeld.
Exempt', v. t., bevrijden, ontheffen, vrijstellen.
Exempt', a., vrij , bevrijd , ontheven , uitgezonderd ; - t,
weggenomen , sx.
Exempt', s., vrijman ; deurwaarder.
Exernpt'ed, pp. van Exempt, v. t.
Exemptible j , a., vrij , bevrijd, bevoorregt.
Exempt'ing , ppr. van Exempt , e. t.
Exemption , s., zie Exception.
Exemptl'tlous t, a., scheidbaar.
Exen', s., sov., echo., ossen.
Exen'teratc, V. t., zie Embowe?, e. t.
Exentera'tion , s., ontweijing.
Exequatur, s., schriftelijke erkenning (van een konsul, enz.)
Exe'quial , a., tot een lijkstatie behoorende.
Exe'qußes , s., lijkstatie, uitvaart, begrafenisplegtigheid.
Ex'equy t , s., zie Funeral , sir.
Exer'cent , a,, beoefenend, uitoefenend.

Exhaust'Ive, a., uitputtend.
Exhaustless , a., onuitputbaar , onuitputlijk.
Exhaust'ment, s., zie Exhaustion.
Exhaust'-ure , s., zie Exhaustion.
Ex'hedra, exhe'dra, S., zie Exedra.
Exher'edate , v. t., onteiven.
Exhereda'tlon, s., onterving.
Exhlb'lt, V. t., aantoonen, vertoonen, ten toon spreiden,
voorstellen ; indienen , r. ; toedienen , g.
Exhib'lt, s., ingediend stuk, vertonning.
Exhlb'Ited , pp. van Exhibit, v. t.
Exhib'Iter , s., aantooner ; verzoekschrift indiener , sit.
Exhib'iting, ppr. van Exhibit, v, t.
Exhibition, s., vertooning, inlevering, voorstelling; jaar
sH.; -, 't toedienen (van een ge--wed;gift,blon

Exem'pllfy

Ex'ercl*able , a., uitvoerbaar.
Ex'ercl*e , s., uitoefening , beoefening

neesmiddel).

Exhlb'itive, a., voorstellend.
Exhib'Itively, ade., bij voorstelling.
Exhib'ltory, a., vertoonend, ontwikkelend, aantoonend.
Exhil'arant , a., vervrolijkend , opbeurend.
Exhil'arant , s., vervrolijking , opbeuring.
Exhil'arate, V. t., v. i., vervrolijken, vrolijk maken, leven•
dig maken , opbeuren ; vrolijk worden.
Exbil'arated, pp. van Exhilarate, v. t., v. i.
Exhil'arating, ppr. van Exhilarate, v. t., V. i.
Exhilaratingly , adv., op vervrolijkende wijs.
Exhllara'tion , s., vervrolijking , opbeuring.
Exhort', v. t., v. i., vermanen , raden, waarschuwen , aan-

, oefening , bezig
inspanning , godsdienstoefening ; vermaak ; krijgsoefe--heid,
ning ; taak.
Ex'ercl-&e , V. t,, V. i., oefenen , beoefenen, uitoefenen, vormen , afrigten ; kracht aanwenden , drillen.
Ex'erel-s-ed , pp. van Exercise, e. t., V. i.
sporen ; vermaning gebruiken.
Ex'ercl-s.er, s., beoefenaar.
Exhort -r, s., zie Exhortation, S., P.
Ex'ereI*Ing , ppr. van Exercise, e. t., v. i.
Exhorta'tlon, s., vermaning, aansporing, raad.
Exerel ta'tion , s., oefening , praktijk , gebruik.
Exhortative, a., vermanend.
Exergue', s., plaats voor een jaartal of een inscriptie op munten. Exhort'atory, a., vermanend.
Exert', v. t., uitstooten ; met ijver verrigten , alle kracht Exhorted , pp. van Exhort , v. t., v. i.
aanwenden , inspannen ; uitbrengen , voortbrengen ; te werk Exhorter , s., vermaner , aanmoediger.
stellen; - one's self, zich beijveren, streven, zijn best doen. Exhort'ing, ppr. van Exhort , e. t., e. i,
Exert'ed , pp. van Exert , v. t.
Exbu',nated , a., opgegraven.
Exerting , ppr. van Exert, v. t.
Exhumation, s., opgraving.
Exhume', V. t., opgraven.
Exertion , s., inspanning, poging, bemoeijing, uiting, aan
-wendig, Exhuzned', pp. van Exhume , e. t.
streving , worsteling.
Exhuming, ppr. van Exhume, v. t.
Exer'tive , a., inspannend , strevend , worstelend.
Exert'ment, s., zie Exertion.
Exl-e'-eate, exie-ea'tion, zie Exsiccate.
Ex'les, s., mv., scho., moederkwaal.
Exe'*lon , s., doorvreting.
Exes'tuate, V. i., koken ; ontroerd zijn.
Ei'lgence, ex'lgency, s., vereischte,. eisch, drang, nood,
druk.
Exestua'tion, s., koking , zieding , gisting.
Ex'1 gent , s., drang , nood , u. g.; - t , einde , uiterste , su.
Exfo'11ate , V. i., afschilferen , g.
van
Exfoliate,
e.
Exfo'llated, pp.
i.
Ex'Igentor, s., deurwaarder in bijzondere gevallen (.Engeland).
Exfo'llating , ppr. van Exfoliate, e. i.
Ex'igf h1e , a., vorderbaar , eischbaar.
Exfolla'tion , s., afschilfering.
Exlgu'Sty , s., kleinheid , nietigheid, geringheid , onbeExfo'Itative, a., afschilferend.
duidendheid.
Exhal'able , a., vlugtig, vlug , uitdampbaar, uitwasembaar. Exlg'uous , a., klein, gering, nietig, onbeduidend.
Ex'Ile , s., ballingschap, balling, banneling, uitdrijving.
Exha'Iant , a., uitdampend , uitwasemend.
Exhala'tïon , s., uitwaseming , uitdamping; damp.
Exile' v. t., bannen, verbannen, in ballingschap zenden.
Exhale', v. t., uitdampen , uitwasemen.
Exile', a., klein, gering, fijn, dun.
Exhaled', pp. van Exhale, v. t.
Exiled , pp., a. van Exile , v. t.
Exhale'ment, s., damp, uitwaseming, uitti. imping, wasem. Ex'ilement , s., verbanning.
Exha'ience , s., 't uitwasemen, damp, uitwaseming, wasem. E 'ding , ppr. van Exile, v. t.
Exhaling , ppr. van Exhale , v. t.
ExiII'tlon , s., 't uitopringen.
Exhaust', V. t., uitputten, uittrekken; - one's strength, Exll'ity, s., tengerheid, dunheid.
zijn kracht verspillen ; verteren , doorbrengen.
ExIin'inous , a., zie Excellent, a.
Exhaust' 1, a, uitgeput.
Exln'anite $. v. t., ledig maken, verzwakken.
Exhausted, pp., a. van Exhaust, v. t.
Exinani'tion (zeer) , s., vernietiging , verzwakking , uit
Exhanst'er , s., uitputter.
-puting,
gebrek , verlies.
Exhaustible, a., uitputbaar, uitputtelijk.
Exist', V. i., zijn, bestaan, leven , in wezen zijn, blijven,
F.xhaust'ing, ppr. van Exhaust, v. t.
duren.
Existence, s., bestaan, leven, duur, voortduring.
Exhanst'ion, s., uitputting , lediging, uitpomping.
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EXI.
Eist'ent , a., zijnde , bestaande.
Existen'tlal t, a., zi nde , bestaande.
Existiina'tion t, s., den
kwijze, schatting, meentng, gevoelen.
Exist'Ing, ppr., a. van Exist, v. i.
E x'i t , s., vertrek , uitgang ; overlijden , einde , dood.
Exi'tial , exi'tious , a., doodelijk , verdelgend.
Ex necessitate, uit noodzaaklijkheid.
Ex'ode, s., slot van een tooneelspel.
Exodus, ex'ody , s., 1 vertrek; 1 tweede boek van 't Oude

Verbond.
Esc-off'clal , a., ambtswege.
Ex ofü'clo , adv., van ambtswege.
Exolete' (zeer ) , a., versleten , verwelkt , verouderd.
Exolu'tion
s., zenuwverslapping.
EYolve' t, v. t., zie Loose.
Exo.n'phalos , s., navelbreuk.
Ex'on , ex'on of the household, e., kommandant van de

r,

koninklijke lijfwacht.
1'. t., ontladen , ontlasten , verligten , bevrijden , ledigen ; afwerpen , regtvaardigen , kwijtschelden.
Exonerated, pp. van Exonerate, v. t.
Exonerating , ppr. van Exonerate , V. t.
Exoneration, s., outlasting, ontlading, lediging, verlig
-ting,
bevrijding.
Exon'erative, a., bevrijdend, kwijtscheldend.
Exoph'yllous , a., naakt (botanie).
Exopta'tion , s., verlangen , wensch.
Exorable , a., verbidlijk.
Ex'orate , V. t., afsmeken.
Exor'bítance , exor'bitancy , s., buitensporiglieid, over-

Exonerate,

maat.
Exor'bitant, a.,afwijking; buitensporig , bovenmatig,

buitengewoon.

Exorbitantly, ade., zie Exorbitant . a.
Exor'bitate, V. i., afwijken, overschrijden.
Ex'or-ci*e , V. t., bezweren , uitbannen.
Ex'orci-secs, pp. van Exorcise, v. t.
Ex'orci -ser , s., bezweerder , uitbanner.
Ex'orei-sing , ppr. van Exorcise, v. t.
Ex'orci*m , s., bezwering , duivelbannerij.
Ex'orcit , s., bezweerder, banner.
Exor'dial , a,, tot een begin , inleiding behoorende.
Exordium , s., begin, inleiding.
Exor'nation, s., versiersel, opsiering, sieraad.
Exort'ive, a., opgaand, oostelijk.
Exos'sated, a., van beenderen beroofd.
Exos'seous , a., beenderloos, zonder beenderen.
Exosto'sis , s., uitwas (van beenderen).
Exoter'1e, exorter'ical , a., uiterlijk , publiek.
Ex'otery, s., algemeene zaak, duidelijke zaak.
Exotic , a., vreemd , buitenlandsch , uitheemsch (botanie)
Exot'i e , s., uitlieemseli gewas.
Exot'ic1 -m, s., uitheemschheid, vreemdheid.
Expand', V. t., V. i., uitbreiden , uitspreiden , verspreiden

openen , uitzetten , vergrooten.

Expand'ed , pp., a. van Expand , v. t., v. i.
Expanding, ppr., a. van Expand, v. t., v. i.
Expanse', s., uitspreiding, uitgestrektheid, vlakte;

-o

heaven, firmament, uitspansel.
Expansibil'Ity , s., uitzetbaarheid , uitspreidbaarheid.
Expansible, a., uitzetbaar, voor uitzetting vatbaar.
Expans'ibieness, s:, zie Expansibility.
Expaus'ib$y, adv., zie Expansible, a.
Expan'sloii , s., uitzetting , uitbreiding , uitgebreidheid
uitspreiding , nitstrekking , oppervlakte ; - of the heart
uitzetting van 't hart , t.
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.,xpan'aion-curb, s., werktuig om uitzetting en zahm, trekking bij hitte te voorkomen.
,xpails'ive, a., uitbreidend, uitspreidend.
:xpans'iveness , zie Expansibility.
.xpa'tiate, v. t., uitweiden, breedvoerig uiteenzetten.
xpa'tiating , ppr. van Expatiate, v. t.
.xpatia'tion , s., uitweiding , wijdloopigheid.
xpa'tiator, s., uitweider, uiteenzetter.
.xpa'tiatory, a., uitweidend, breedvoerig uiteenzettend.
:xpa'triate, expatriate, e. t., verbannen; - one's self,
't vaderland vrijwillig verlaten.
:xpa'triated , expat'riatecl , pp. van Expatriate, v. t.
xpa'triating, expat'riating, ppr. van Expatriate, e. t.
z:.patria'tion, s., verbanning, vrijwillige uitwijking.
:xpeet', V. t., wachten, verwachten, te gemoet zien, hopeil , verbeiden; - t , v. i., toeven , wachten.
Cx j,e et'abie , a., verwachtbaar , te verwachten.
Zxpe-et'ance , exile-et'ancy , S., verwachting, uitzigt, hoop.
r.xpeet'aiit, a., wachtend, te gemoet ziend, s.
zrpeet'a, t, s., verwachter, iemand, die in verwaclhting
(van iets) verkeert.
Expectation, s., verwachting, uitzigt, hoop; - of life,.
gen ► iddelde leeftijd.
ax sect'ative -, s., 't verwachten.
Expeet'ative -t, a., verwachtend.
Expe-et'er, s., zie Expectant, s.
Expe't'ing, ppr. van Expert, v. t.
Exi,eet'ingiy, adv., in verwachtenden toestand.
y<.xpect'orant, s., slijmoplossend middel.
Expectorant, a., oplossend, opgevend.
E pe e'torate , e. t., ophoesten, uitwerpen.
E `pe e'torated , pp., a., zie Expectorate, v. t.
Expe e'torating , ppr. van Expectorate , v, t.
Exile-ctora'tion , s., uitwerping, ophoesting, 't opgegevene.
Expee'torative, a., ophoestinb, opgeving bevorderend.
Expe'diate t, v. t., zie Expedite, v. t.
Expedience, expediency , s., oorbaarheid, doelmatig
geschiktheid, gepastheid, nuttigheid; - t, avontuur,.-heid,
haast, spoed.
Expe'(iient, a., nuttig, geschikt, bekwaam, oorbaar, raad
-zani,
doelmatig ; - , vlug , spoedig , snel.
Expedient, s., middel, uitweg, hulpmiddel.
Expediently, ade., zie E -pedient , a.
Exped'itate, V. t., een hond de teenen aan de voorpooten
uitsnijden.
Expedita'tion, s., 't uitsnijden van de teenen aan de voor
-potenva
een hond.
Expe'diite , v. t., bespoedigen, afvaardigen, afzenden, voorthelpen , vergemaklijken.
Expedite , a., spoedig , gezwind , vaardig, vlug, gaauw,
gemaklijk , onbeleninierd ; - 1 , ligt gewapend.
Ee'pedited , pp. van Expedite , v. t.
E+ x'peditely, ade., zie Expedite, a.
Expediting, ppr. van Expedite, v. t.
Expedition , s., vlugheid, spoed, onderneming, expeditie,
to^t, reis, vaart, veldtogt.
Expeditionary , a., uit een expeditie , enz. bestaande.
Expeditious, a., spoedig, haastig. stipt, vlug, vaardig.
Expeditiously, ade., zie Expeditious, ca.
Exped'itive, a., met spoed uitvoerend, nA.
Expei', V. t., verdrijven, uitdrijven, uitstooten, verjagen,
verbannen, uitwerpen.
Expei'lable, a., verdrijfbaar, enz.
Expeiied', ppa., a,, van Expel, V. t.
Expeller, s., verdrijver, enz.
Exlpei'iing, ppr. van Expel, v, t,
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Expend', v. t., uitgeven, betalen , besteden , uitleggen ; ver- Explainable , a., uitlegbaar , ontvouwbaar , verklaarbaar.
bruiken ; verkwisten; -, v. i., verbruikt zijn , besteed zijn. Explaln'ed , pp. van Explain , V. t., V. i.
Expend'ed , pp. van Expend , v. t., e. i.
Explain'.er, s., uitlegger, verklaarder.
Expending , ppr. van Expend , v. t., v. i.
Explaining, ppr., a. van Explain , v. t., v. i.
Expenditure , s., uitgave , kosten , vertering.
Explanation , s., uitlegging , verklaring, ontvouwing , uitExpense', s., uitgave , vertering , kosten , verbruik.
eenzetting , verslag.
Expense'ful (zeer 1:), a., kostbaar, verkwistend, duur.
Explan'atoriness, s., verklaarbaarheid.
Expense'fully t, ade., zie Expenseful, a.
Explanatory, s., uitleggend, ontvouwend , verklarend,
Expense'Iess , a., kosteloos, zonder kosten.
uiteenzettend.
Expensive, a., kostbaar, duur, verkwistend; mild; - t, Exple'tion , s., zie Accomplishment.
onuitputbaar , onvermoeid ; bijv. - goodness , onuitputbare Ex'pletive , a., aanvullend.
goedheid.
Ex'pleti ve, s., plaatsvulling , aanvulling, stopwoord.
Expensively, ade., zie Expensive, a.
Expletory , a , aanvullend.
Expens'i veness , s., kostbaarheid , verkwisting , buitenspo- Ex'plieable, a., zie Explainable.
righeid.
Ex'plieate, V. t., ontwikkelen, ontvouwen, verklaren, verExperience, s., ondervinding, beproeving, proef; - is the
tolken.
mistress of fools t , ondervinding is de beste leermeesteres. Ex'pli-sated , pp. van Explicate , v. t.
Experience , V. t., ondervinden , ervaren , beproeven ; - a Ex'plieating, ppr. van Explicate, v. t.
depression , afslaan (handelsterm).
Expilea'tion, s., ontwikkeling, ontvouwing, verklaring,
Experienced , pp., a. van Experience , V. t.
vertolking.
Expe'riencer , s., proefnemer , beproever.
Ex'p1l eative , ex'plißatory , a., ontwikkelend , ontvou.Experiencing , ppr. van Experience , v. t.
wend , verklarend , vertolkend.
Expe'rient , a., met ondervinding, ervaren.
Explicator, s., ontwikkelaar, ontvouwen , verklaarder,
Exper'inient, s.. beproeving, proef.
vertolker.
Experiment , V. i., v, t., proef nemen , uitvorschen , be- Explicit, a., f1 ontvouwd ; helder , uitdruklijk , stellig ,
proeven.
bepaald.
Experimental, a., proefondervindelijk, praktiesch; - phi- Explicit t, s., einde, slot (van een boek).
losophy, praktische wijsbegeerte.
Explic'Itiy, ade., zie Explicit, a.
Experimentalist, s., zie Experiencer.
Expltc'itness, s., duidelijkheid, klaarheid, uit.druklijklieib.
Experirnent'ally, ade., door ondervinding, door praktijk, Explode', v. i., V. t., ontploffen; uitjouwen, uitwerpen, uitdoor beproeving.
j agen , wegjagen , uitstooten , verwerpen.
Experimented, j)p. van Experiment, v. i., v. t.
Exploded, pp., a. van Explode, v. i., V. t.
Exper'imenter , s., zie Experiencer.
Explod'er, s., verwerper, uitjouwer, uitdrijver.
Experimenting , ppr. van Experiment, v. i., V. t.
Exploding, ppr. van Explode, v. i., v. t.
Exper'imentist , s., zie Experiencer.
Exploit', s., heldendaad, daad, verrigting; snoode daad.
Expert', a., ervaren, bekwaam, bedreven, afgerigt, kundig. Exploit -t- , V. t., zie Achieve.
Expert' t- , V. t., zie Experience , v. t.
Explo'rate t, V. t., zie Explore, v. t.
Expert', s., kenner , deskundige , zaakkundige.
Exploration, s., uitvorsching, navorsching, onderzoek.
Expertly, ade., zie Expert; a., met kennis van zaken.
E x'plorator , s., uitvorscher , navorscher, onderzoeker.
Expertness , s., bekwaamheid, vlugheid, ervarenheid, smaak. Exploratory, a., uitvorschend, navorschend, onderzoekend..
Expet'ible t, a., wenschlijk, wenschbaar.
Explore', v. t., uitvorschen , onderzoeken , nasporen, doorExpiable, a., verzoenbaar , te boeten.
wroeten ; -, verkennen , opnemen , Z.
Ex'piate , V. t., boeten , verzoenen , afwenden , vergoeden, Explored', pp., a. van Explore, v. t.
herstellen.
Explore'ment, s., zie Exploration.
Expiate -F, a., gestorven, sa.
Explorer, s., navorscher, onderzoeker.
Ex'plated, pp. van Expiate , V. t.
Exploring, ppr. van Explore, v. t.
Ex'plating , ppr. van Expiate , v. t.
Explo'.s-ion, s., uitbarsting, ontploffing, uitdrijving.
Expla'tion, s., boete, boetedoening, verzoening, vergoe- Explosive, a., losbarstend, ontploffend.
ding ; zoenoffer.
Explo'stveiy, adv., zie Explosive, a.
Expiatory , a., verzoenend ; - sacrifice , zoenoffer.
Expolia'tion , s., berooving, ontblooting.
Expila'tion , s., plundering , rooverij , berooving; ver
Expol'lsh t, i. p. V. polish.
-woesting. Exponent, s., exponent, magtaanwijzer (algebra).
Expir'able , a., eindigbaar.
Exponential, a., tot exponenten behoorende.
Expir'ant, s., stervende.
Export', V. t., uitvoeren , vervoeren , verzenden.
Expiration , s., uitademing , sterven, eindigen , afloop, Ex'port , s., uitvoer , uitvoerhandel.
dood ; uitdamping , damp , uitwaseming ; vervaltijd ; einde, Exportable, a., uitvoerbaar, vervoerbaar, verzendbaar.
Exporta'tion , s., uitvoer.
besluit.
Expire, V. t., V. i., uitademen, uitwasemen; - t, besluiten; Exported, pp. van Export, v. t.
sterven , den geest geven , eindigen , omkomen , ten einde Export'er, s., uitvoerder, verzender.
loopen, afloopen; vervallen (handelsterm); springen (krijgs- Exporting, ppr. van Export, r. t.
Expo-*'a1 t, s., zie Exposure, S.
kunde).
Expose', v. t., ten toon stellen; blootstellen , wagen , prijs
Expired', pp. van Expire , v. t., V. i.
Expir'ing , ppr. van Expire , v. t., V. i.
geven; openleggen, verklaren; berispen; in gevaar brengen ; bekend maken ; te koop zetten.
Expis ea'tion t- , s., vischpartij , 't visschen.
Explain', V. t., V. i., uitleggen, ontvouwen, verklaren, uit
Expose', s., zie Exposition.
-enzt; Exposed', pp., a. van Expose, v. t.
uitlegging geven.

1
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> xpo^s-'edness, S., openlitiing, onbeschermde toestand.
Expos -'er , s., tentoonsteller.
Expo-s-'ing , ppr. van Expose, v. t.
EXpo-Mi'tlon, s., blootlegping, ontwikkeling , uitlegging;
liggin , stand; tentoonstelling ; vertolking,
Ercpo-s-'iti%-e, a., zie E.,¡^taiiatoi;ri, o.
Epos'itor, s., verklaarder, vertoll:er, uitlegger.
Etpo*'itory, a., verkl,tilentl, vertoll:ewl , luitleggend.
Expoos'tulate, V. i., reilcwiel•en; - t, V. I., het,wistelr, bespreken; onderzoeken, sit.
Etpos'tulating, pp,.. van Ea,a)oï(ie1ate, e. i.
EXpostulf'tion , s., woOrídCnwiS1IYi'.; , reaci1crin , betoog.
Eypos'tuelator , s.. redetwister, twister.
Expostulatory, a., redetwiste iil, twistend.
Expos'ture t, s., zie B'.zJ)osltre, sir.
Expo'-sure, s., zie E.zr; o.iitioia , .5•.
Expound', v. t., uitleg,eìi, opbel (lesen , vertolken, ontvouwen; - t, openleggen, waderzoekeli.
El%pounct'e(i , pp. vain 1ooiil , zr. t.
E,xpouiizi 'er , s., zie E.''pleiiíe)', S.
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EY)urg'ation , s., zuivering, ontruiming, reiniging.

E,c'purgator , s., zuiveraar, ontruimer, reiniger.
Expurgato'rious t, a., reinigend, zuiverend.
Erpur'gatory, a., zuiverend, reinigend, ontruimend; z dex , lijst van verboden boeken.
Expurge' t-, e. t., wegmaken, louteren, M.
Exgfire' 1 , V. t., uitvorschen.
te, a., uitgezocht , uitgelezen, keurig, voortreflijk, uuitstekend, verfijnd, volmaakt.
Ea' iui-,*itely, ads'.. zie Exgluisito, a.
, s., uitgezochtheid, keurigheid, uitmun1 tendllleid.
1 Exrl®ui s.'itive j , a, zie Curious.
1 1=Xt;tai-s-'itively 1 , a(1r., zie Exquisitive T, a.
Exsan'gnious, a., bloedeloos.
E-isc,z^tl', v. t., afsnijden.
, Edsciiido'ed , 7)p. vzn Ea,sci)id , V. t.
Exscif(t'ing, p)pr. van E.rsciitd, v. t.
':, Exs e i i bu' 1-, v. t., afschrijven , overschrijven.
EY'al

isei•ii t' T, O.

afschrift, kopij.

see tion , s., afsnijiliná.

Eapound'iu ; , ppr. vout 1.'.zhOi'o(1, V. t.

^ E's e ' dint , a., uitth oor;end , opdroogend , uitdampend.
Si e' 'ate , ex'si e Bate , V. t., uitdroogen , opdroogen.
1 E'+sicrated, ex'siecfted, pp. van Exsiccate , v. t.
Exsi e.' eating , e ecating , ppr. van Exsiccate , v. t.
55j 'cation s., optlrooging, nitdrooging, droogheid.
! Exsic'vtative, a., opdroogend, uitdroogend.
+ +%xsi)tiitiOn, S., Ultspiiwiiig.
Exstip' -ulate, !X-., zoiiiler bljl)laderen (botanic).
, a., saploos , droog.
(E Xsac e'tioi, , s., ititzuigir► , 't uitzuigen.
i 1E..nsticia'lion , S., 't ietzweeten , uotzweeting.
E siifila Lion, s. uitblazing, uitdrijving.
voorstellend.
Evsul''o'eslnte 1 , a., verachtelijk, sor.
Exsiis'citate 1- , v. t., opwekken, aansporen.
Elxpress'iiely, adv., zie l.rpressive, ca.
Eecpress'iveness, s., uitclraklijkheid, voorstellingsvermogen. 1 Eesiiseita'tion, s., opwekking, aansporing.
E,xpressi'vo , ade., niet intdrukhing.
Ex't.t&.ce t, s., uiterlijk bestaan.
E press'1y , oils'., uitctritktijk , cluidelijl: , hepaalsl.
E X't'tncy =j. s., 'troven iets anders uitstekende, 't uitstekende.
i Ev'tant, a., hoven uit staande, in 't gezigt, bestaande,
Express'ness , s., diiidiet,jhhei , klaarlie d.
aanwezig, voorhanden , bekend.
EnPress'ure
, s., zie, E,l7lre3.^ioii.
Ee'probrnte,. v. t., beris;e ii , iiooeleiten , verwijten , ver- t-"tasy , zie Ecstasy.
E sta'ti e , zie Ecstatic.
wijtin-yen doen, laster el;. , V eroordeeiell.
Extemporal ", ca., zie Extenspor«nexus , Extemporary.
E:xprobra'tion , s., cerwi(t , l)erispilh.
Exteni'porally, odv., zie Extemporaneous, Extemporarily.
Expro'brative, a., berispend., vertvljtend.
Expro'1'riate , v. t., oiiteiyeneii, afstand doen van uitslui- Extennpora'nean i-, a., zie Extesnporaneous.
Exteiupora'neous, ,a., voor de vuist, onvoorbereid, onbetend eigendoin.

Express', v. t., uit drulekeii , uitpersen ; uiten , -iutilr laken;
schrijven, Braveren ; v oorstelle^n , afsclhildez en ; hekciid niaken, te keiiien geven; aaaüwijzeu, ixte(kenen; getlzi en.
E .1^: ehs', a., 1 ekler , kl ii , iit ;e;liii t , rei tstree is on
dubbelzinnig; gekopiëeetí., p;clijkeiid.
Epress', s., koeriec, reiiihedle ; - i, re tstreeksciie verklaring.
Eapresse,i', pp., a. viii 1711'ess, V. t.
E%l)ress`ible, a , uit(lrP1 ,l eeor, isitpershaar; vsitbaer, enz.
l+:-aiaress'in«; , p)pr. v- ait 1;': press , V. t.
Expres' ion , s., uitdritiek
uitín ; , voorstelling , beeld.
Expressionless , ii., eJuC1_ei ir1t(riile1iiic.
Expressive, a., líischtip, iladeuiílijle, helder, aantoonend.,

stuaeerd, plotseling , onbedacht.

Expropria'tion , s., orltei rening.

Extesupora'neousiy, ade., zie Extemporaneous.
Exteinpora'neousness , s., onvoorbereidheid, onhestudeer lucid.
Extt• eu'porarily , ade., zie Extemporaneously.
Extein'porary , cc., zie Extemporaneous.
Extern'pore, adv., zie E.etemporaneous.
Extein'poriness , s., gave oni voor de vuist te spreken.
Extein'porize , V. t., voor de vuist spreken , improviseren

EKpugn', v. t., overwinnen, stormnenderhand innemen, Joxïv.
EYI)ug'"able , cc„ overwelclighaar.
EYpugna'tíon, e., ver•overirig, iinieruio;g (bij storiisloop).
Ener- u'er , S., onderweeper , verov'eraar, overweldiger.
Expaolse' 9, v. t., verdlrijveii, verjageii, sie.
Expüls'er j, s., zie 1.tpetler, s.
Expui'slon, s., verclrijvi;Ig, verjaging , uitdrijving, uitstooting.

verzen maken.

Epr,l'sive, a., verdrijving, verjaging, uitdrijvend.
Expun e'tion , s., uitwisscliing , doorhaling , atscliaiting,
veenietiking.
Expunge', V. t., doorllalen, doorschrappen, uitwisschen ,
vernietigen.
Expunged', pp. van Ex'puisyz, v. 1.
Expunging, ppr., a. vttn Expunge , e. i.
Expunging, s., 't doorhalen, enz.
Expur'g:ate , ex'purgate, V. t., zuiveren, reinigezi.
.
Expurgated , ex'purgaate<i , )]i. van E.rpur/ate, v. t.

Expur'gatiiig, expurg'ating, Pppr.

vair E.rpuryete, V. t.

Ettein'porizer , s., improvisator, voor de vuist spreken,
Elxtein'porizing , ppr. van Extemporize, v. t.
Extelid', V. t., v. i., uitstrekken, uitbreiden, vervolgen, ver lengen, meêdeelen; in beslag nemen, z.; - zich uitstrekken.
Extended, pp., a. van Extend, e. t., v. i.
Extenci'er, s., verwijderingswerktuig.
E_ teiid'ibie, a., uitstrekbaar , uithreidbaar.
Txteltt'iug , ppr. van Extend , v. t., r. i.
E'tend'lessness t • s., onbegrensde uitgebreidheid.

; E tcnsilbil'ity, s., uttstrekbaarheid, uitbreidleiarheid.
M

EXT.

EXT.

Extensible , a., zie Extendible, a.
Extens'lle, a., zie Extendible, a.
Extension, s., uitbreiding, uitgestrektheid, omvang ; -,
prolongatie, verlenging (handelsterm).
Extensional t , a , uitgebreid , uitgestrekt, sii.
Extensive, a., uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, wijd.
Extensively , ade., zie ..Extensive , a.
Exteus'iveness , s., uitgebreidheid, uitgestrektheid.
Extens'or , s., uittrekkende spier, ontl.
Extent' , a., uitgestrekt , SP.
Extent' , S., uitgestrektheid , wijdte , grootte , omvang ,
ruimte , omtrek.
Extenuate , v. t , doen vermageren , verkleinen , verminderen ; bewimpelen , verzachten.
Extenuate t, a., dun, mager.
Extenuated, ppa. `an Extenuate V. t.
Extenuating, ppr. van Extenuate, V. t,
ExtenDa'tion , s., verkleining , vermindering , verzacliting;

Extirpa'tion , s., uitroeijing, uitrotting, verwoesting.
Ex'tirpator, s., uitroeijer, verwoester.
Extispi'cious t , a., voorspellend.
Extol', v. t., verheffen , roemen , prij zen , vergrooten.
Extolled', pp. van Extol, u. t.
Extoller , s., lofredenaar.
Extolling, ppr. van Extol, v. t.
Extorsive , a., dwingend , gewelddadig , afknevelend , af-
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bewimpeling.

Exten'-uator , s., verkleiner , vernuinderaar , enz.
Exterior , a., uiterl (jk , uitwendig , b.iiten , vreemd

, hui

Exterior , a., buitenzijde , buitenste , uiterlijke.

-tenladsch.

Exterior'ity t, s., oppervlakte, vlak.
Exteriorly, ails., zie Exterior, a.
Exterior-s-, s., mv., uiterste pusten ; uiterlijke handelingen.
Exterminate, V. t., verdelen, uitroeijen, vernietigen, ver
Exterminated, pl). van Exterrninate, v. 1.
Exterminating, ppr. van Exterminate, e. t.
Extermination , S., verdelging , vernietiging

verdrijving.
Exterminator,

-drijven.

, uitroeijing ,

s., verdelger, vernietiger, uitroeijer, ver
-drij

ver.

Exterminatory, a., verdelgend, uitroéijend, verwoestend.
Eitermine t, V. t., zie Exterwiuiate, v. t., Sx.
Extern , a., uitwendig , uiterlijk.
External, a., uitwendig, uiterlijk, zigtbaar; vreemd, bui

-tenladsch.

Externa1'ity , s., uitwendigheid.
Externally , adv., zie External, a.
External* , S., mv., uiterlijke vorm , buitenste deelen.
Exterra'neoas, a., vreemd, buitenlandsch.
Exter'sion, s., uitwissching, uitveging, uitwrijving.
Extif', V. i., afdruipen, uit.clruipen.
Extilla'tion, s., afdruiping, uitdruiping.
Extilled, pp. van Extill, v. i.
Extim'-alate t , V. t., zie Stimulate.
Extimnia'tion , s., zie Stimulation.
Extinct',. a., uitgebluscht, uitgedoofd; afgeschaft, vernietigd..
Extinct' t , V. t., zie Extinguish.
Eitin-e'tion ,, s., uitblussching , uitdooving , uitsterving ,

vernietiging.
Extinguish, V. t.,

uitblusschen , uitdooven ; vernietigen ,

afschaffen, aflossen, delgen.
Etxin'guishable,

aflosbaar.

a., uitbluschbaar bluschbaar, vernietig
-bar,

Extinguished , pp. van Extinguish, v. t.
Extinguisher , s., kaarsdompertje; blusscher, uitblusscher.
Extinguishing, ppr. van Extinguish, v. t.
Extinguishment , s., zie Extinction.
Extirp' t, V. t., zie Extirpate, se.
Extirp'able, a., verdelgbaar , uutroeibaar.
Extirpate, V. t., uitroeijen, verdelgen, ontwortelese.
+'x(ir'pated, pp. van Extirpate, v. t.
Extirpating, ppr. van .Extirpate, v, t.

geperst.

Extors'ively, ade., zie Extorsive , a.
Extort', v. t., ontwringen , afpersen , afdwingen

len, kwellen; -, afpersend zijn, s'.

, afkneve-

Extort' i , pi). van Extort , v. t., sP.
Extorted , pp., a. van Extort , v. t.
Extorter, s., knevelaar, onderdrukker, afknevelaar.
Extort'ing, ppr. van Extort, v. t.
Extortion , s., knevelarij , afpersing , onderdrukking

twinging.

, af-

Extor'tionary, a., knevelend, onderdrukkend, afknevelend.
Extortionate, extor'tionous, a,., zie Extorsive.
Extra-dotal , a., buiten den bruidschat.
Extra-parochial , a., buiten 't kerspel.
Extra -phy s'S ei , zie lilletapltysical.
Extra- reg'*ilar. a., buiten den regel.
E xtra-ct', v. t., uittrekken , uitneiiien , verkorten ; wortel

(wist uuide).

-trekn

Extract', s., uittreksel, extrakt; - t, geboorte, afkomst.
Extra.et'ed , pp., a., zie .Extract , v. t.
Extraet'ing, ppr. van Extract, v. t.
Extrae'tion, s., uittrekking, geboorte , afkomst , wortel
Eitra -et'ive , a., uittrekbaar.
Extractive, s., zie Extract, s.
Extrart'or , s., tang (lij de geboorte van kinderen), g.
Extradi e'tionary t, a., niet in woorden, maar in werke

bestaande.

-treking.

-lijkhedn

Extradition , s., uitlevering , overlevering , r.
Extrage'neous, a., tot een andere soort behoorende.
Extrainis'sion , s.,. zie Omission , s.
Extramun'daue, a., buitenwereldsch, zinnebeeldig.
Extraneous , a., vreemd, buitenlandsch.
Extraneously, adv., zie Extraneous, a.
Extraor'dinarie.. , s., mv., buitengewone onkosten.
Extraor'dinarily , adv., buitengewoon.
Extraor'clinariness, s., buitengewoonheid, ongewoonheid,

merkwaardigheid.
Extraor'dinary, a., buitengewoon , ongemeen , zeldzaam.
Extraught' t, pp. van Extract, V. t.
Extravagance, extravagancy , s., ij afdwaling; buiten

afwijking ; ongerijmdheid, onzin ; woestheid,-sporighed,
dolheid; verkwistinti.
, onmatig , ongerijmd, ver

Extravagant , a., buitensporig

-kwistend.

Extravagant , 8., iemand, die noch paal noch perk stelt.
Extravagantly, adv., zie Extravagant, a.
Extrav'agantness , s., zie Extravagance, s.
Extrav'agate + , v. i., afdwalen.
Extravaga'tion, s., zie Extravagance, s.
Extrav'asate, V. t., uit de behoorlijke -bloedvaten laten.

loopen.

Extrav'asated, pp. van Extravasate, v. t.
Extrav'asating , ppr. van Extravasate, v. t.
Extravasa'tion, s., lating, uitstorting.
Extrav'enate, a., uit de aderen gelaten.
Extraversion :j:. s., uitstorting , uitwerping.
Extreat' t, s., zie Extraction , sr.

i

le
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EYE.
Extreme', rc., uiterst, uitermate , 1 ► oogst ,

1^'.V ur'Aent i- , (., z:e

1 1tst , ^,1 opt ,

overdreven oz^ge.r ►teer► , ii) ile:it hoot. stet► n ► aa ►1.

}:xus'ei tatet ,

P. t.,

1i nifty , 7^^»•

ttatzett(„ii , ^►anwahkeren , opwekken.

E :creme', s., uiterste, 1 ► z ► 1t„nst , uiteinde, E,vorclrij
t, v. t., bral ► dcl ► , vel. 1►rar► uen.
E Ä tren e'less , 't., zonde7' ► til erste , eindeloos , i)11C 1d i l'
: e^^^'1ie)en , .., el ilttn(iI11t„ vei lel'111g.
i,au'^ able, (/, ,t1wetl) ► oar.
Extrce.tie'ly, Crdn., zie L'•t f) ];rr , r'r.
scl ► elpen
r trein'ity , s., tAterste , (.ilidle , maat , z ,t ► nt.
1 t 1,1. ia' , •^ , erre. ; ;! I , e1e ,-, ;',e ltr► t
J tri eab e, u., vei erjal;u , afavenÖi)tt1.
(le )c;: ,.
, .^ , eil; ► l ► d.
Eb'til ea te, v t., otitw^trrctt, losnialken, uitredt ien, <tithclpeil , eerli ;ten.
. Ey'am ,- , s., e;(stvalk.
Ex'tc•i Bated , Z),). van E (eicate , V. 1.
EY'tric•ating, P7
eaul L,rtricate, V.

enz.

(va is

z„,y'as-anus'ket, s., jonge sperwer , stu.
1 Ey'deisI, t1., a['Iro, Flijti r, nttarsti2'.

t.,

oor , geel t, t ul)iih ,aanzien , zorg 1 ►eschouw ing,
[^:ye ,
Exta•i e.t do A , s., ontwar iii ig, los i ti iicg.
steels ; krtop, scheut (botanie); his
aaw , c i t , < <at , tu ;1 t
I t
i r- , extrira'sical , el., iiitlleelt lt vreemd, uiterlijk.
is tel /j ; z ► co gen zijn grooter dan
—s arr Ii1^/,y',t° t
'
t t 1, t , t tit
E. tr,ci'sicafly , acle , zie 1. lt iresic
zijli letik ; t11 t tt rs cc !arc-t!1 — -ut e tv liier, - , dit was hem
bttiten.
Extrel et' t , V. t., bomwen, zc^irnúteilett opri,ten , oplt ouwen. , een roOTe splinter lit 't oo ; decid —, puttinghlok, want—, oog , in een eind touw ge j ► il'fe -, z.; j l t
Fxtr ue'tioll
s., opl,ouwiii , opt gttt
ttetaht, z.; hecrtt - let boles, rtttett voor de nabanden in
Ei,truet'ise, it ophotit etld, op^i tertü.
iet de riLting van den wind,
icirtrl's
tlzn,
-,
,
r.;
ißt
ec ► i zeil
E trn-s t'oe, s., opl ► o ewer , ons iter.
Extrude', v. t., uitstooteli , ctttsluiteli wegjagen verurijveti. i z.; - 1 t totes, gatee ► iet 't zeil t to ele rifseizing, z.; - of
cr;t ccirelror , gat ißt de teliaft e a,t 't anker, z.; - of a hawF itrald'e(i, /) t.van Exturrdt , e. t.
Se t' , tespiitst oog ill eeti pttarcieitlijn, z.; - of a stay,
Fxtrtid'ing, ppr. van Extrtcd , e. t.
stagooe , vlattiniscli oog , z.; 'tvivel -, warteloog, z.; - of
E:tr«'s-ion , s., uitstootiag , uítslc.titing , w egj aging , verlt jewel , water van edelgesteenten ; - of a rope, sIrop
Brij ving.
,
hult
knobin een touw, z.; - of plteasattts , broedsel faisanteu ;
,
uitwas
,
knoop
,
e.,
E*xt u'berance , extn'berancy,
deed ,,tccrt'.e -, dakvenster; ti's all toy - artd Betty h/arbel , „,
1 ti,t)--, liet is alles ct► zilt.
Extu'berant, a, gezwollen, uitpuilend.
Eye, t'. t., V. i., 1>eöoge►t, nadogen, in 't oog houden, aan Extu'berate ¡-, V. i., zwellen.
'fileli , l,eselloetven; —, sellljnelt , vfoorkomen , siI.
, S., gezwel , 1)uil.
Extulnes'cence
overovervloed,
weelde,
Tye'-attract'iig, a., ool;aantrekkencl.
Exu'beranee, exmL'berancy, s.,
Eye'-cite, v. t., sc/to., niet deli lilt!; temmen (van een dier).
maat, overtolligheid; dartelheid; weligheid.
Eje' - tïers,n, s., geztgtsstraal, blil; , su.
Exuberant, (t., overvloei end, overtollig; dartel; welig.
Eye' - bolt , s., oot;botit , e.
Exuberantly , adv., zie Exttberctrtt , a.
Ex-u'berate
, v. i., overvloeijen, in overvloed aanwezig zijn. Eye'-brekes , e., mV , se /l o., oorleden.
Eye'-bright, s., oo entroost (botatzie).
Exu e'-Bous , a., saploos.
í'e'-brightening , s., oogverlteldering.
Exudation, S., uitzweetiing.
Eye'-drop , e., traan, Str.
Exude', V. t., v. i., uitzweeten.
Eye'-flal), s., oorlap, blindlap, oogklep (voor paarden).
Ewnd'ec1, j,p. vau Exude, e. t., v. i.
Eye'-gla^Ice, s., 1 ► 1ik, lolnik.
Ex-ud'3ng, pp1te. van F.xitde, V. t., v. 1.
IH.xul'cerate. V. t., V. i., doen zeveren, zweren; verbitteren, Eye'-glass , c., bril , kileglas.
Le'--listing4 , s., oogverlustiging, SI, .
vertoornen, kwellen, etc.
Eye'- incoe, S., oogholte.
Esa,I'cerate, a., gewond, vertoornd, woedend.
^ E3 e'-o31'elld'sng , ti., oo,gkwetsend, sir.
- + xtil'cerated , pp. van L''.c'nlcet ate , e. t., V. i.
Eye' piece , s., lens , Iins , Icijkglos.
Extil'cerating , ppr•. van L,ritIcerate , e. t., V. z.
Exuleera'tlon , S., cerzwet ink, zweer, ettering; verbittering. ¡ Eye'-pleasing , a., oogstreelettd, oogbekorend.
! n:ye'-salve , s., oogealf.
Exiil'ceratory , (t., verz`verettd , ecvel'ettd.
EI'e'-segzing , S., 00 liii,dsel , Z.
Fxuit', v i., juichen , zielt se I cit ;Bit , opgetogen zij ►t,
Exultance +, ewlllt'ajicy + , s.,

zie Exttitatio7L.

Etu1t'ant, a., juiclienú, vreugdevol , tee.
EIIIUa'tioii • S., vre'lb(C , opgcltlr ltileitl , verrnkklllg.
Exulting , pppr., a. can .E.t'cctt , v. i.
E.^:ult'ingly , title , zie 1:r,z(lt,t)tt , ti.

Extai% date l-, V. i., zie Oeetftoto.
, s., overrloeijiit , overlooping.
Exun'Äulate, v. t., ltesttoc jent, lbekorten., beknippen,

1

ye' - se'1'lant , S., oo ettilteniltlr.

l c' c'rs 9c^., s., oo eedienst.
l:e's; i¡co, S., oo;espllisl tg, e.
l;ye'-sic ►)tte(t • a., ;gespilekeld. , wet oogjes.
! Eye'-stein
s., gerigtseettuw, oogednuw.

ie t" st,'oi, , S., ijzer en oog anti 't einde van een giek, z.

ï l' ,e'-torith , s., oogtaitd.
if. Ey(-'-` ester, s., oogwater; -), jenever.
E i e'-w , i eili , s., oogwem..
snijden.
¡ Eye,-wi"tness, s., oo,r'etuige.
Exeun'gutated, pp. van .E, tc?tgzr.lcrte, v. t.
e bill I, s., o©gappel.
Ext,n'gaulating, pppr. valt E. ttegslate, e. t.
, s., sweilkl ►laauw.
Eye'
Exta'per,it,le, ca., overkoomlijk , overwinbaar.
1 Fed , ¡'i»., e. van L;^e v. t., V. i.
Exia'I,erance, s., overwigt, overmaat.
¡ Eye'pac , s., oogl ► atu•.
E —U'perant, a., overwinnend.
i E3.e'iess, a., zonder cogen, blind.
Ex -u'perate i' , v. t., uitm,ittten, overtreffen, overkonten.
, Eye'iet , eye'1et -holt, S., nestelgat.
F:x .'perated , ])p. van L'.r•rcperale , v. t.
! Eye'tiadd , s., blik , lomik, su.
,
v.
t.
L xu'perating , ppr. van Eruperate 1Ex-upera'tion, s., 't uit►►Innteri, 't overtreffen, 't over- E^e'Iidt, s., ooglid.
Fy'r , s , it500ge r, loitleer , toelonker.
Ironien.
eiIII'datioil
Ei
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FAC.

EYE.

Eyes • s., $cho., zie E,yas , s.
Eyeshot, s., gezigt, blik, oogopslag , DR.
Eye'sight , s., gezigt.
Eyesore, s., zweer , doorn (in 't oog) ; - § ,
Eying, ppr. van Eye, v. t., v. i.
EyIe', s., scho., eiland.

Ey'ne , s., scho., ,nv., oogen.
Ey'ot, s., eilandje.
Eyre, s., omgang ; ommegaande resters ,

II

smet.

rei: end ge-

regtshof.
Ey'risii t , a., zie Aerial , CH.
Ey'ry , s., zie Aerie.

F.
F, i. p. V. Fellow, French, Flemish, fine, fiat; -an, i. p. v.
Fanny; -As , zie -S. 14.; -E., -1 E., i. p. V. flemish ell;
-E, -r E, i. p. v. French ell; -eb, i. p. v. February; -f,
if., i. p. V. pandects; -G. S., i. p. v. Fellow of the Geological Society ; -ig , i. p. v. figure ; -kn , i. p. V. firkin;
-1, i. p. V. florin; -L. S., i. p. v. fellow of the Linnean
Society ; -N. s. S., i. p. v. fellow of the medical-botanical Society; -ni , i. p. v. fathom , vadem ; -o , -ol , i. p. v. folio;
-red , i. p. v. Frederick ; - R. A. S., i. p. v. Fellow of the
Royal Asiatic Society ; -E. Ast. s., i. p. v. Fellow of the
royal Astronomical Society; -R, G. S., i. p. v. Fellow of
the royal geographical Society; -R. I..4., i. p. V. Fellow
of the royal irish academy ; - R. S. E., i. p. v. Fellow of
the royal Society of Edinburgh; -R. S. L., i. p. V. Fellow of the royal Society of literature; -R. S. L. & E.,
i , P. V. Fellow of the royal Society of London and Edinburgh; -R. S. & S. A., i. p. V. Fellow of the royal Society
and of the Society of antiquaries; -re-, i. p. v. Francis;
Frances; -S. A., i. p. V. Fellow of the Society of antiquaries, Fellow of the Society of Arts; -scp, i. p. v.
Foolscap ; -t , i. p. V. foot , fiat ; - th , i. p. V. fathom;
-fir, i. p. V. furlong; -st. S., i. p. v. Fellow of the Zoological Society ; - s. A., i. p. v. fiat seeundune artero, laat
het naar de kunst toebereid zijn.
Fa , ade., scho., zeer snel.
Faba'eeous , a,, bronachtig, als een bron.
Fab'bing , a., se/lo., vleijend.
Fabian, a., verschuivend, traag, slag vermijdend.
Fable , s., fabel , verdichtsel , verzinsel , vertelsel , leugen.
Fable, v. i., v. t., leugens vertellen, verdichten, verzinnen,
fabels schrijven.
Fabled , pp., van Fable , r. i., v. t.
La'bler , s., fabelschrijver , verdichtselschrijver , JOHN.
Fabling, ppr. van Fahle, v. i., V. t
Fabling , s., 't maken van fabels.
Fab'r1 e , s., gebouw , stelsel , zamenstel, fabriek ; - lands ,
kerkelijke landerjën.
Fab'ri e f , v. t., bouwen , vormen, zaamstellen.
Fab'ri Bate , v. t., maken , bouwen , toestellen , vervaardigen ; veinzen ; - , stempelen , n. g.
Fab'ri sated , pp. van Fabricate , v. t.,
Fab'ri eating , ppr. van Fabricate , v. t.
FabrlQa'tion , s., vervaardiging, zaamstelling, inrigting ;
gebouw.
Fabricator, s., vervaardiger, zaamsteller, fabrikant.
Fab'rile t , a., tot handenarbeid behoorende.
Fabulist, s., fabeldichter,, fabelschrijver.
Fab'*lize, V. t., zie Fable, v. i., v. t.
Fab'ullzed , pp. van Fabulize , v. t.
Fab'ulizing, ppr. van Finalize, v. t.
Fabmlos'ity (zeer :1:) , s., zie Fabulousness.
Fab'iilous , a., verdicht, verzonnen, onwezenlijk.
Fab'-ulonaly , ade., zie 1 abulous , rc.

Fabulousness , s., fabelachtigheid.
Facade , s , front , voorgevel.
Face , S., gezigt, aangezigt, voorkomen,

gestalte , gedaante,
aanzien, voorhoofd; zijde, buitenzijde, oppervlakte; voor
voorgevel; toestand, gesteldheid; tegenwoordigheid,-zijde,
vermetelheid, vertrouwen, stoutmoedigheid, onbeschaamd
(kaartspel) ; mond, monding; seek one's - -heid;po
iemands gunst zoeken ; accept one's -, iemand gunst betoonen ;- - to -, in onmidlijke tegenwoordigheid ; set a good on a bad game t , van den nood een deugd maken , in een
neteligen toestand moed houden ; carry two - s t , niet regt
door zee gaan ; in the - of the sun , in 't openbaar , openlijk,
bij klaarlichten dag; lie with the - upward, op den rug
liggen ; lie with the - downward , op den buik liggen ; brazen-, bold-, onbeschaamd mensch ; - of a gun , halfronde
gedaante achter den band van de monding van geschut, z.; piece , greenen lap op den voorkant van de scheg tot bescherming van 't lood tegen de touwen, z.; make -s, gezigten
trekken; he has no - but his own t, hij heeft geen geld op zak.
Face , v. t., V. i., aanzien, onder de oogen zien , trotseren,
tegenoverstaan ; bekleeden , omkleeden ; - a card , een kaart
omkeeren ; - a pair of sleeves , opslagen op mouwen zetten ;
-, twee stukken hout in 't verstek werken, z.;-down,- out
stoutmoedig staande houden; - about, zwenken, een andere
partij kiezen ; -, huichelen.
Face'-cloth , s., lijkkleed.
Face'•guard , s., masker.
Face'-painter, s., portretschilder.
Face'-painting , s., 't portretschilderen.
Faced , pp. van Face , v. t., v. i., fair -, met een mooi gezigt; ugly -, met een leelijk gezigt; bold -, brazen -, onbeschaamd; bare -, onbewimpeld; two -, met twee gezigten.
Faceless , a., zonder aangezigt.
Facet , s., ruitje (van een diamant), kleine oppervlakte..
Facete' i-, a., vrolijk , opgeruimd.
Faceted, a., met ruitjes.
Facete'ness t, s., geestigheid.
Facete'ly t, ade., zie Facete -t, a.
Face'tiae , s., mv., aardigheden, geestigheden.
Facetious, s., kortswijlend , boertig, koddig, dartel, geestig, schertsend.
Facetiously , adv., zie Facetious, a.
Facetiousness, s., kortswijligheid, boertigheid.
Facial , a., tot liet gelaat behoorende.
L'a'cially , ade., zie Facial. a,
Fa'cient -{-, s., verrigter.
Facile, a., gemaklijk, ligt, ligtgeloovig; inschiklijk, toe-

gevend, heusch , hoflijk, spraakzaam, toegevend, buigzaam. si.
Facilely , t, ade., gemaklijk.
Facileness , s., toegevendheid, inschiklijkheid.
Facilitate, v. t., gemaklijk naken, verligten.
Facilitated , pp. van Facilitate, v. t.

Facll'itating, ppr. van Facilitate, v. t.

FAÍ.

FAC.
F acilito'tion , s., verligting.
Facil'itie-ß-, s., env., gemakken.

Facility , s., gemak , genlakli, kheid ; taue; endlleid , li g tgeloovigheid ; toegangklijkheid , so.
F'acine'c•ious , a., Zie F,!ctiloï , Ms.
Facing , ppr. van Face , ^'. t., V. i.
Fa'cing , s., aanzien, voorzijde ; versiering, sieraad , omzetsel , llekleeding.
l'a'cingly , cidv., in 't front.
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l ac fer T • V. i., stemelen , stotteren.
Fag ( • V. t., sl aan , afrossen.
Fag (, S., obeyer , tobber , arbeider.
Fag ( , e. i., slooven , moP worden , bezwijken.
F11g'«ici , e., staaleiiid, zelfkant ; to make a lashing on - of
(hilf 10/ík , een eind tonw 1}ewoelen, z.; - of the woeek, staartje
iP1 dc, week; --, kliek , klikje , overblijfsel.
ß'a0 i , s., slechte plaats iii laken.
Fag' ;ing,

p ) r. van J'ai (, V. I., V. i.

goddeloos , 5110nd.
Faein'or ousness , s,, go,l(lelooslicid, snoodlleicl.
Fa-eks, interj., a) lniili v.onrci! (r).).
Fa e - siin'ile , s., kopie van een Iiui _ eekeuing , van schrift.

i'.+g' 9n', s., aftohl)erij , afslooverij.
oq'ot , s., takkel)os , rijsbos , knuppelhout; lorredraaijer;
ilsi te soldaat ; oll iie rol -,ebragte matroos , die niet be-

Fa et, s., feit, daad, 1nndelil,g; , se e% ltlijkhieid, tvaarlieid.

nt , V. t., ijl loss ii hinden, DR.
'ag'otcd , pp. valí I"a(lot , e. t.
Fag'nitiing, ppr. valt 1', (lycot, V. t.

Faciin'orous - j , a.,

Fac'tiou, S., party, part) ehiap, falctic, o iro:'.T', tsvicedcagt,

verdeeldheid.

F a e'tionary (zeer -i ), s., partijniaii , zanie:lzweerder , eed verwant.
Fa e'tioner 1, s., partijnlan , zanse11 eweerder , eedverwant.
Fae j tionist, S, raddr^1aijer, stokeio ti.(l i)pioerstoke1'.
Fa c'to s , (C., oproerig , muit''/lek , oilstuiinlg.

Fa e'tioan:iy , ciclv., zie Fcicti07(,k' , r11.
.ijzuClit.
FaC'ti()alsneS,S , s., opreeYigliesd , 1 irt
Factitious, a., kunstig ,wig em w.IJ, 7 eniaakt, gekUnSteld.
i}'acti'tioiasly • cltiv., zic Fcieti11011s , (1.

Fa e'tt` e f, a., makend , voortl)rengend.
F84''tor , S., faktor , mai:elaar , agent , komnii ssionair.
Fa c'tora^ge, s., nlakelaarscliap , agentscliap, konl missieloon.
Ira to'rini , e., tot een iiaetorij behoorencle.
Fa c'torstkip, e., faktorij ; —, zie 1''ccctor•age , s.
F a e'tory , s., faktorij , kantoor.

íß'a cto't u m , s., faktotuni , allledrij f , albeschik , doeä1,
Fa c'(ure , s., fatsoeneerkunst.
Fae'ify, S., vernl0Cii, kracht, eigenscila`), bekwaan]Leid, n)agg•t, bevoegillieiil, vergunninlg, volmagt; -, werk
kracht , u. g.; -, privile g ie ; -, takulteit ; -, aan --tuigeljk
gehoren deugd, n. g.
Fa c 0 ufct • a., Ivelspïekend.
Fa eund'ii:us • a. , welsprekend, woordenrijk.
Facunct'ity, s., welsprekendheid.
Fad , a., echo., zie .h'cis liioieed.
Fad , s., gril (p.) ; -, stroohos , stroowiscll.
Fact , v. t., zich niet nietigheden onledig houden, (p.).
F ad'die • V. t., liefkcwen , Sc.
Faci'die, S., pak, bundel, (p.).
Fad'die), v. i., beuzelen, wisjewasjesmaken, spelen.

Fad'dy , cc., zie Frivolous , (p.).
Fade 3, a., zwak, niet , bleek.
Fade, V. i., V. t., verwehlten, verleppen, verdwijnen, ver
verschieten , vergaan , verzwakken -flens,v;rtauw
doen verwelken, van frisclilleid beroosen, afmatten.
Faded , 1)p., a. van Fade, v. t., V. i.
1'a de'Jcss, a., onverwelkbaar, duurzaam.

Fadge' ), V. i., passen, overeenkonien, gelukken.
Fnd' y , a., scho., zwaarlijvig , onbehouwen.
Fading, P1)r. van Fads-, v. i., v. t.
Fading, s., verval, verwelking.
Fad 'ingly, adv., verwelkend , verleppend.
F adt'ingness, s., verval , vergaiiklijkheid.
Fad'y, a., verwelkend, verleppend.
Fa-'cal , zie Feral.

. 'ces , s., inv., visit , drek, stoelgang ; droesem , bezinks e l , grondsop.
Y ae'gang , s., echo., bedelaarstroep.
F a'ery , a., s., zie Faint.

Fati', zie Fuff.

V

St t;t ; loos stuk gesehnt , Z.

ia'lers , s., graauw Loper , graauwe kopererts.
Faigi, , s., sci7w., clrek, 111515;, gruis.
Fair , v. t,., v. t., 'verivt,arloozen, verlaten,

in den steek late1„ , teleurslcllen , nalaten ; missen, niet slagen, ontbreken ,
i e kurt. schieten ; eindigen , ophouden ; bankroet gaan ; - ,
sterve n ; -, vervallen; verzuimd worden; verwaarloosd worden.

Sail • S. sveglatillt ; 1va11?;edrag ; verzuim, gebrek; — , dood.
S .íiá

'anee

) , S., font , lll;sslag .

Failed , dap. van Foil , V. t., e. I.
Fail 'ce, s., zie Failure.
F ait'ira5, pZ;r.. cc. van Fail , v. t., V. i.
Failing , e., gebrek, luisslag, verzuim; 't bankroet gaan,

onvolmaaktheid.
F ait'ingly , adz+., door

verzuim.

Fail 'rare , s., nlisslag , s erzuine , 't bankroet worden ; - of
crops , n,isewas ; - , foutje.
1 aun , a. adv., gaarne , blijde , verheugd.
I_si,, i - , V. i., verlangen , wensehen.

iipr., cc. van Fcriic r , v. i.
Faint , a., flaauw , ruagteloos , moede, mat, zwak, kwijnerd? , krachteloos , uitgeput ; blonde, moedeloos, ter neêr
geslalten , leolruht, ontsuoedigd; - heart never won fair la(11/ )- , deg:eeil die waagt , w1init.
Faint , v. i., verwelken, vervallen, wegkwijnen verdwijnen,
krachteloos worden, verzwakkeln , bezwijmen , in zwijnt val
- ( _eer ) , ter neer slaan , ontmoedigen -len,fauwv;

i.'aiia'iieg ,

verzwakken.
Faint-hearted , a., lafhartig , bedeesd , laf , beschroomd.
F^iint-lieart'ecily , ac/c., zie Faint-hearted.
F ainit-t^ear t'cdness , s., lafhartigheid, bedeesdheid, klein 1ltoediglleid.

Io,int'in;, ppr., a. van Faint, v. t., v. i.
Faitit'ii► g, e., 1lezwijruin r, f1aaauwte, ov erval .
3oaint'isli • cc., zwak , mat.

Sa int ¡shness , s , nlatllcicl, zwakheid.
1'aii t'ling i , a., bevreesd, bang, lafhartig.
i'r roily,

adv., zie Feint, a.

1''aiiit'ness, s., zwakheid, nlatlieid, flaauwbeid, traagheid,
si hroonlvalliglieid ; - 1 , besluiteloosheid.
^ Fai,at'y , u., zwalk , kwijnend, rß.
Q^.ai r , a., fraai , plooi , schoon , hupsch, lief ; helder, klaar ,
rein , zniver ; blond ; goed , gunstig , vriendelijk , zacht,
voorkomeli d ; eerlijk , billijk , opregt , trouw ; gelukkig ; ge
bedaard ; iievallig , beleefd, lieflijk , aardig ; gu1 ► -ne,kij-;
sti p , voorspoedig ; openliartig ; - , nmiddeiiriititig ; bijv. i (.i,ciOd , rniddelniatig'e vraag , - quality , middelmatige kwaa.1 heit ; bid - , goed vooruitzigt Lebbert , veel belovend zijn
co -, ) ,il -, in 't net overschrijven ; a -face , ie half a jiortioia
wel voordoen. , is half verkocht; - a zd square , eerlijk , rond

voor de vuist; play - ging 1, rond zijn , rondeleg met iets

FAI.

FAL.

voor den dag komen; drink -, evenveel als anderen drinken,
stand -, aan meet blijven (jongensspel); - and softly goes far 1,
zoetjes aan, dan breekt het lijntje niet, alte haastig is kwaad; and softly, zoetjes aan.
Fair, s., schpone vrouw, lieve vrouw, schoone sekse; - i,
zie Fairness.
Fair , s., kermis ; -, verkooping door dames van handwerken
ten behoeve van de armen (in Engeland fancy. fair) ; come a
day after the - -F, mosterd na den maaltijd breiigen, korven als
alles op is, als de tijd voorbij is opdagen.
Fair 1, V. t., V. i., fraai maken, schoon maken, beminlijk
maken, su.
Fair-dealing, s., eerlijkheid.
Fair'-faced, a., schoon, welgemaakt, vriendelijk.
Fair-fair -days , s., echo., daglicht.
Fair'-haired , a., blond.
Fair'-hand , a., schoon , sit.
Fair'-seeming, a., schoonschijnend.
Fair'-spoken , a., innemend, vleijend , lief.
Fair'-strae-death, s., scho., natuurlijke dood.
Fair'-town, s., marktvlek.
Fair'-way , s., va'irwater.
Fair'hood , s., fraaiheid , schoonheid.
Fairing, S. kermisgeschenk.
Fairish , a., aardig, lief, vrij goed.
Fairly -j , adv., fraai, schooi; -, eerlijk; geheel, volkomen;
opregt, openhartig, onbewimpeld, voor de vuist; -, zacht,
zachtjes , M.
Fairly, adv., scho., zacht; - óf in the middle, zwak van
den honger.
Fairness , s., schoonheid , aardigheid , zuiverheid ; goedheid, eerlijkheid, regtschapenheid, openhartigheid, zacht
goedhartigheid , vriendelijkheid.
-heid,
Fairy , s., fee , toovergodin , toovernimf, tooveres , heks.
Fairy, a., tot de toovergodinnen, enz. behoorende.
Fair'y-land , s., land der toovergodinnen enz.
Fairy-like , a., van de feeën , tooverachtig.
Faith , s., geloof, vertrouwen, belofte, woord, geloofsartikel , leer ; getrouwheid , mi.; geloovi beid , n. g.
Faith (, interj., op mijn woord ! waarlijk!
Faith j, V. t., gelooren, sx.
Faith'-breach, s., trouweloosheid, woordbreking, sot.
Faithed , a., eerlijk , opregt, sx.
Faithful, a., getrouw, eerlijk, trouw, opregt, geloovig,
vertrouwend , - ( , waar , geloofwaardig , geloof baar , B. J.
Faithful-brother t, s., puritein.
Faith'funy , ade., zie Faithful.
Faith.'fulness , s., trouw, eerlijkheid, opregtheid, geloof,
vertrouwen.
Faithless , a., trouweloos, ontrouw, ongeloovig; misleidend, not.
Faitái'Iessly , ade., zie Faithless.
Faitái'lessness, s., ongeloof , ontrouw, trouwloosheid,
verraderij.
Fai'tour,
Y, s., kwaaddoener, schobbejak, yemeene kerel , si',
Fake , s., bogt , slag van een opgeschoten touw , z.; catch -,
kink van een touw , z.
Fakir, faquir', s., turksche monnik, fakir.
Fal'-cate , fal'sated , a., zeissenvormig . sikkelvormig.
Fat cation , s., gekromdheid , kromming.
Fal'chion , s., korte kromme sabel, krom houwertje.
Fat'eiform , a., sikkelvormig , zeissenvormig.
FHI eon • s., valk ; -, falkonet (soort van geschut).
Fal'congen'til, s., volwassen valk.
Fal' e over , s., valkenier.
>H aI' e onset , 3., falkonet.

Fal'-eonry , s., valkenafrigtingskunst.
Fald'agc t, s., privilegie om schaapskooijeii op verpachte
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landerijen op te slaan.
Fald'feet t, s., belasting op 't regt van FALnA.GE.
Fald' i ng T, s., soort van ruwe stof , cot.
Fald'isdory , s., bisschopsstoel , bisschopszetel , n. g.
Fald'stool , s., vouwstoel.
Laie , s., se/lo., puist, zweer; -, moerassig land, (p.).
Fall , pret. fell , pp. fallen, V. i.., V. t., vallen, toebelioo-

ren , toevallen , afslaan, verminderen (in prijs) ; dalen;
worden , ontstaan ; afnemen , vernginderen; - i- ; laten vallen, werpen; -, verminderen; -, voortbrengen (van
lamineren) ; -, vellen ( (p.) in Engeland en in A merika); -,
door geweld sterven; verdwijnen, vergaan; ontaarden; gebeuren ; aanvallen ; verkwijnen; - back, - edge t , op goed
geluk , er kome van wat wil ; - adry , droogvallen , z.;
-astern, deinzen, z.; - to leeward, beneden wind vervallen, atan lij vallen, z.; - in with a ship, een schip ontmoeten, z.; let lier - off, laat het (schip) afvallen, z.; not aft ! houd bij den wind ! val niet af ! z.; - down a river,
met den stroom een rivier afzakken, z.; - aboard, lustig
aanvallen , wakker aan 't eten val len ; - aboard with a ship,
aanzeilen, aanklampen , z.; - acrying , beginnen te weenen; all along , zoo lang als men is ne@rvalleii ; - a note , een
noot lager zingen ; - asleep , in slaap vallen ; - away,
afvallen, vervallen, vermageren , verminderen, afnemen; back, terugvallen, achteruitgaan, wijken, terugtrekken; calm, bedaren , stil worden, z.; - down, riecêrvallen, omvallen, zich neerwerpen, inzakken, afvaren; - due, ten deel
vallen; - forward , voorover vallen ; - foul, aanvallen; foul of, zich wrijven aan ; - foul upon, elkander aan
- from, afvallig worden, opstaan tegen, oproer-valen;
maken; - head long, met het hoofd voorover vallen; heavy upon , verpletteren ; - in , invallen , geraken; ontmoeten , aantreffen ; toestemmen; - in hand with , ondernemen , wagen ; - in love with , verlieven , verliefd worden op; - in with , aantreffen, te za/sin komen niet,
handgemeen worden ; overeenkomen ; - into, toegeven; - of,
afvallen , dalen ; veranderen; verouderen, uitsterven ; - on,
aanvallen ; - on one's back, op den rug vallen van iemand,
achterover vallen; - out, uitvallen, oneens worden; voor
- out to, ten deel vallen; - over, overloopen,-valen;
overgaan ; - short , ontoereikend zijn , te kort schieten ; sick, ziek worden ; - to , zielt begeven aan , zich toeleggen op , beginnen ; toevallen ; - to one's share , te beurt
vallen ; - together , ontmoeten , aantreffen , in botsing kamen ; - under, vallen onder , geraken onder , behooren tot;
bezwijken ; - upon , zie - on , op iets komen , bedenken.
Fall , s., val , verval ; helling ; vermindering ; ondergang,
dood, neêrlaag ; monding ; herfst ; klankmaat ; waterval;
daling (handelsterm) ; - of roen, zon.denval ; - of rain, stort
- of the moon , afnemen van de maan ; tackle -,-regn;
looper van een talie , z.; put upon a -, een talie ne@rhalen; -, eb , vallend water ; - block, valblok , z.; cat -, kat
z.; derrick -, talie, klaplooper van den dirk, z.;-loper,
gad`' -, gaffelval, z.; gear -, jeers -, kardeellooper, z.; good
land -, goede ankerplaats; had land -, slechte ankerplaats,
z.; - of ship's deck , zeegd in een dek , z., - of vessel's
deck, verhooging van 't achterdek (op kleine schepen) om
de kajuit honger te maken , z.; - of the vangs , geerdlooper , z.; on - and change days , dagen van nieuwe en volle
maan , z.; peek -, piekeval , z.
Fallacious, a., listig , bedriegelijk, valsch, misleidend.
Falia'ciously, ade., zie Fallacious, a.
Faita'cio,.sness, s., listigheid, bedriegelijkheid, valsehheíd, misleiding, sir.

FAL.
Fa11acy, s., bedrog , verschalking , misleiding , drogred ,

vergissing, sx.
Fal'tax -h, c., haarkloverij.
Falle,

FAN.
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Fals'ifiable , e., vervalschhaar.
I Falsification , s., vervalsching.
Ials'iti Bator , zie Fal„,ijier.

s., muizenval , (p.).

t^ als'ified , ¡,pp. van Faisi '11 , V. t., V. i.

Fail'en , pp. van Fall , V. i., V. t.; - check. , s., m ? '., inge-

V^ als'itier , s., vervalseher , falsaris , bedrieger, leugenaar.
t'.^i%'i^'^Y , ?'. t., V. i., bvdl;ege;i, vervalschen, logenstraffen;
Fallen'-wool , s., scho., doode wol.
cgC i ; - a tlar'zrst , bedriegen , opligten , verschalken ; -,
lei=gens vertellen.
Fal'lency i- , s., vergissing.
Fas 'i iaing ,
Fall 'er , s., vallen.
taai Falsi fi , e. t., e. i.
Fallibility, s., feilbaarheid, onzekerheid.
' Uals'ity, s., alscltheid, onwaarheid, leugen.
. Fal'Ser, v. i., vankelen, aarzelen, haperen, stamelen, blij Fall ible, a., feilbaar.
V eilss Ren; - ;, reinigen, zvivereii; -ira one's legs, wagFal'libly, (ldv., zie Fcillihle, a,.
ielen . struikelen ; - i,i o;ae's a«suers, liakkelen , in de
Fall'ing , Ppr., a. van Fall , v. i., e. t.; top z it ;'; - home ,
1 «-ai Zjjo.
topside's tumbli,2g lio; ;ie, invallinp van 't hovenscli;p, z.
I+'ati'ing, falling in , s., invalliu ; - away , afv;il , af- Fnl'teeing , snrr., a.
in Folter, v. i.
valligheid ; - off, afwijki
't ifs tilt;; , 't afhoticlen , 't I I tee in ; , s., zwal.lieid , ^re!)rel gemi s .
, Fai'tea , ingty , ( civ., aarzelend, stamelend, haperend.
gieren, z.; - dow;L, zie 1'rostretio1i, s.
Fa11'ing-do^sn, s., zie Ei^.ilcp,u , (p.).
j Fainlies, s., inv., honden.

vallen kaken.

FHn'ing -si ek'ness , s., vallende ziekte.
Falling-star, s., verschietende ster.
Falling-stone , s., donderkeil.
Fallings -',-, s., afgevallen ; - riiclitcn.
Faiiow , (c., vaal , rosa.cli^ ig ; onbezaaid , braak ; onbeploegd, oni;ebouwd, sit.; - { , pnl)ezet, veronachtzaamd,

verzuimd.

i F aiiee , s., faanm , mare , vermaardheid, ruchtbaarheid, naam.
108d)nc, V. t., l,eroenicl nicken , R.J.
' 8 , ne'-hiving , e., iiaanigevend.
i'afted , a., l)ekentl , l;eroenud, vermaard.
Fanie'tt'ss , a., zou t]e; naam , onbekend,
nay;linens.
'.oti'o'se s1 , oil;, ., op naamlooze wijs.

niet vermaard

Fa1'inev , s., l'raaiclantl.

ioHn'en r , V. t., V. i., zie Faiifisla

Fal'iowi-, P. i., verwelken, geel worden; -, r. t., ploegen
i^a1'low- erop, s., eWas van biaahlarid.
Fni'tow-deal-, s, da1iiliei^t.
Fai'loav - flinch , s., witstaai tje.
Faf , lowed, pp. van .P O//OT , v. l'. 1-, v. t.
F I owi
p p a•. van d I,1 0to
i-, v. f
Fai' )wing , s., 't laten ► 1braak loggen.
Fai'lowist , s., voorstander van 't braak liggen van landerijen, n.-.
Fat lowness , s., 't hraakliggen, onvruel;th;i,;trheid.
E als'ary , '- .;., vervalselier.
False , a., ade., valscli , oi;ivaar , onecht , trouwloos , d«-alend, betiriegelijk, vervolselit.
False -i, v. t., vervalschen , bedrie en, misleiden, ontduiken.
False'-bray, s., onderwal (vestingbouw).
Falen' - eoncep't;on , .s., misgeboorte.
False'-dealer , s., bedrieger.
Faise'-face,➢ , a., huiclleiend.

i
^Temeenzaan;, huislijk, vermaard, minzaam,
o;igei kvongerb ; wel lekend.
Fni,il';ar, s., huisvriend, gemeenzame vriend; huisgeest,

k:t!)oiti-er.

><amiii^®r'ity, s., vertrouwelijkheid, gemeenzaamheid, onni eid, vriendelijkheid, kameraadschap; too enacts
Z u
- t; Buts contempt t , te veel gemeenzaamheid baart ver aclitin
; Facni1'iarize, V. t., gewennen, gemeenzaam maken; - one's
i self , zich gemeenziliun bekend maken (suet iemand, iets).
' Fan,U'iarized , pp. ion Fawiliorize, v. t.
l'amil'isirizing , 7)hr. va.n Fairiilierize , V. t.
^ Fainit'iarly, cute., zie I'a;2iiliar, cc.
; F anniile', ade., zie Domesticollij , adv., s.
Fa,n'iious, cc., s ol o., familieachtig, huislijk.
Faen' ily , s., buist ezin , (gezin , familie , huishouding ; ge slacht , P.; -) , soort , klasse.
, s., huwelijkspligt.

False'-fee, s., uitlialer van de broek en dempgording van ' i°stnA'ity-nse^iicine, s., huisiniddeltje.
! Fa,n'liy-tree, s., stamboom, geslachtstafel.
de bezaan, z.
False'-fire, s.,

blikvuur,

; l°ai,n'iiy- %.guit, s., famniliegraf.

z.

False'-heart f, false'-neart'ed, a., verraderlijk, bedrieg - ! Fanna'Uy-way , s., gezegende omstandigheden, zwangerschap.
lijk, valseh, trouwloos.
¡ Famine , s., hongersnood, gebrek.
False'-iieart'e,tness, s., valschheid, dubbelhartigheid, ver- ' Fani'ish,, v. t. V. i., uitliongereii; verhongeren, van honger
raderlijtl;eid.

s#eri e».
Fasn ished, pp. a. van Fam;rish, v. t., v. i.
Fsnn'isiitng , pier., a. van Famish , V. t., V. i.
stukken geschut , houten stuk - ! l ain ishmsnt , s., verliongcrinl;, uitliongering,hongersnood.

False'-keel , S., looze kiel; upper -, binneukiel, lap op de
kiel, z.

False'-insister, s., looze
ken gesehnt , z.
tE, else'-post , s., buitenacl;tersteven , z.

Fannos'ity 1 , s., zie .Iterzown.
Fa',naous , a., beroemd , bekend, vermaard . berucht.

False'-roof, s., 't beschietsel onder 't dak.
False'-tye, s., borg op de draaireep, z.
Faise'bood, valschheid, onwaarheid, leugen, verraad ,
verraderij , bedriegerij , zei.
Faise'ly , ocie., zie 1'coke , a.
Falseness, s., valschheid, bedrieglijkheid, bedrog, verrederij , verraderlijkheid.
Fnls'ei. , s., zie Deceiver , s.

Fa'm►eoused , a., zie Renowned, sei.
Fa'mousiy, ade., zie Perneas, a.
Famousness, s., beroemdheid, bekendheid, vermaardheid,
beri clitl ► eid.
Fi a®n'-ulrate i , V. t., zie Serve.
Fan , s., waaijer, vuurscherm ; wan ; vleugel, winnow corn
wide a -, koorn wannen.
Fati , V. t., waaijen, verkoelen; wannen ; - corn, koorn wannen.

Fassette', f'alset'to , s., gekunstelde stem; falset -stem.
Fals'Icri'sisen, s., vervalschin r, nacnal:ing (vur schrift),

Fan'-light , s., venster in den vorm van een open waaijer.
tf a4«'-like, cc., waaijerachtig.
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Fanat'l e , fanat'i eal , a., dweepziek , dweepachtig , geest-

drijvend, dweepend.
Fanat'l e , S., dweeper.
Fanat'i-eally , adv., zie Fanatic , Fanatical , a.
Fanat'i-ealness, s., zie Fanatleism.
Fanat'ict-am , s., dweeperij , dweepzucht , geestdrijverij.
Fanaticize, v. t., dweepziek, enz. maken.
Fanat'lcizetl , pp. van Fanaticize , v. t.
Fanat'icizing, ppr. van Fanaticize, v. t.
Fancied , pp., a. van Fancy , e. t., e. i.
Fancier, s., kweeker, liefhebber; bird -, zie Bird ; fancier,

FAR.
Fan'taiy , zie Fancy.
Fanto cci'ni , s., marionettenspel.
Fan'toan , s., spook , schim , geest , verschijning.
Fan'toin--corn) , s., se /lo., schraal graan.
Fap t-, a., dronken, beschonken, su.
Fape , s., zie Gooseberry , (p.).

zie Fruir.
ade , verwijderd , afgelegen , ver , aanmerkelijk,
zeer ; - and wide , wijd en zijd ; - and near , naar alle
kanten ; - about , door een omweg.
Far) , s., speennvarken , ' orp biggen.
dog -, hondenteeler , hondenkoopman; rose-, rozenkweeker, Far' . smout' j , afwijking, uitwijking.
rozenkoopman.
Far'-bes ii''ing , a., ver stralend, cow.
Fanciful, a., hersenschimmig, wonderlijk, grillig.
Far'-brought', (u., van verre aangevoerd.
Fan'eifully, adv., zie Fanciful.
Far'-east , a., ver geworpen, ME.
Fan'ci fulness , S., hersenschimmigheid, inbeelding , gril- Far -extended , a., ver uitgespreid, COL.
ligheid.
Far'-fanned , a., wijdberoemd, r
Fancy , s., verbeeldingskracht, verbeelding , voorstelling, Far'-fetch :f:
ver gezochte list.
idee , lust , luim , gril , neiging, smaak , inval , gedachte , Far'-fetched, a., Ver gezocht.
dunk; liefde, sH ; - stocks, effekten van denkbeeldige waarde, Far-glancing' , a., ver glinsterend, ver ziend.
als : blaauwe grieken, enz. (haudelsterïnl.
Far'-looking, a., ver ziend.
Fancy , V. t., V. i., zich verbeelden, gelooven, uitdenken; Far'-piercing, a., scherp doordringend, Y.
behagen scheppen in ; behagen.
Far'-rc-wound'tug , a., ver klinkend.
Fancy-anti eies , s , mv., modeartikelen.
Far'-ruling, a., over een groot land heerschend.
Fan'cy-ball , s., bal , waarop men verkleed kont.
Far'-see'iin-, a., ver ziend.
Fancy-feather, s., pronkveder.
Far'-shooting, a., ver scliietend, DR.
Fancy-framed, a., door de verbeeldingskracht, enz. ge- Far'-sighted, a., scherpziend.
vormd, ingebeeld.
Far'-stretched , a., uitgestrekt.
Fancy-free, a., van liefde bevrijd, sH.
Far'antly) , a., ordelijk , bescheiden , lief, aardig , n. g.
Fancy-line, e.,kraallijn, ophaler van debezaansgeitouwen, z. Farce f , V. t., vullen, stoppen, opvullen, farceren.
Fancy -finan , s., man , dien een vrouw onderhoudt.
Farce , s., gehakt v leesch , vulsel ; klucht , kluchtspel.
Fancy-rnon'ger, s., iemand, die grilzieke gedachten heeft, sa. Far'cieal , a., kluchtig , grappig.
Fancy-siel; . a., ingebeeld ziek.
Far'cirally, ade., a., op kluchtige wijs.
Fancying , ?ppr. van Fancy , v. i., v. t.
Far'ci ralness, s., kluchtigheid , grappigheid.
Fand j, pret. van Find , sp.
Far'cin , iar'cy , s., worm (zekere paardenschurft).
Fandango , s., soort van vluggen dans.
Far'cing, s., geregt van gehakt vleesch.
Fane T , s., tempel , keik.
Far e'tate , a. gevuld (botanic).
Fan'faron , s., zie Bully , s.
Fard t , V. t., schilderen , sx.
,
pogcherij
,
s.
snoeverij
Fanfaronade' , S.,
Fardel , s., bandeltje, pakje, sH.
Fang t- , V. t., vangen, vatten , grijpen , sH.
Fardel, V. t., inpakken.
Fang , s., klaauw , slagtand; -, bezaans pispotten, z.
Far'ding-bag , s., eerste maag van een koe.
Fanged , a., met klaauwen , niet slagtanden , sss.
Fare , v. i., varen , gaan , reizen ; leven , zich voeden , onFan'gle t , s., nieuwe poging , nietig ontwerp.
derhouden worden.
Fan'gled, a., 1 begonnen, nieuw gemaakt; glinsterend, Fare , s., vracht , overy aartgeld ; spijs , kost , voedsel ; bill
pralend, (zeere of alleen in zamenstelling met new; bijv.
of -, spijskaart, keukenlijst; -, passagier (in .dmerika niet
new —, nieuw, nieuwbakken).
gebruiklijk) ; lichttoren.
Fang'less, a., tandeloos, zonder slagtanden.
Farewell' , s.; vaarwel ; afscheid , vertrek , su ; this wine
Fan'got, s., baal goederen van 100-275 engelsche ponden.
kas a bad - with it t , die wijn heeft een leelijken nasmaak.
Fan'ion, s., trosvaan, bagagevaan (kr( gskunde).
Farewell' , inters., vaarwel
Fanned , pp., van Fan , v. t.
Farewell , s., sedo., proefje , verkwikking.
Fanner , s - , wanner ; wan.
Farina, s., meelstof (botanie); meel.
Fan'ning, lipr. van Fan , v. t.
Farina'ceous , a., meelachtig, meelbevattend.
Fan'nel, fan'on , s., armsjerp, armband (ook maniple). Far'inose , ta., meelig.
Fanning-tnachine, fanning-mill, s., wanmachine, wan- Fan l , s., haverkoek , ( p.).
molen.
Farl'ies , s., mv., schc , wonderen, vreemde dingen.
Fantasied i- , a., wonderlijk; grilziek, su.
Farm , s., hoeve , landhoeve , pachthoeve , boerderij ; pacht,
Fan'tasm, s., hersenschim.
huur.
Fantas'ti.e, fantastical, a., hersenschimmig, ingebeeld, Farm , V. t., pachten , verpachten , verhuren (in Amerika
schijnbaar, wonderlijk, ongerijmd; schijnend, su.; onstandn. g) ; behouden.
vastig , onregelmatig , PR.
Farin' -dog , s., bulhond.
Fantas'tie , s., grilziek mensch.
Farm'-house , s., boerenwoning.
Fantas'tiQall y , ade., zie Fantastic, fantastical, a.
Farn' -orffice , s., bijgebouwen van een pachthoeve.
Fantas 'ti ealness , s., zonderlingheid , grilligheid , onge- Farin' -yard , s., omheining van een schuur.
rijmdheid.
Farin'able , a., huurbaar.
Fatas'tiely, ade., grilziek, B.J.
Farmed, pp. van Farm, e. t.
Fantns'ti eness , s., zie Fantcesticalness.
Farmer, s., pachter, boer, landbouwer; mijnpachter,
Faquir',

Far , a.,
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s., oudste zoon van den bezitter eener landhoeve, (p). Fash ioning , ppr. van Fashion , v. t.
Farm'ery , s., boerderij.
Fash'ionist , zie Faslaionhn w?ger.
Farm'ing , ppr., a. van Farm, v. t.; - utensils , landbou- Fash'lonless, a., vormloos , zonder fatsoen.
wersgereedschap.
Fast , a., rrdv., ligt , gesloten , vlug , knap , stevig, vast,
Farming, s., landhome , akkerbouw.
onbeweeglijk , sterk , (liep ; - a1;d loose , veranderlijk, onFar'Ynost, a., vent verwijderd., De.
standvastig ; play - and loose, veranderlijk zijn , onstandFar'ness, s., afstand, verte, verlieid, verwijdering.
rasti zijn; - h„, , - 1„esi(le, nabij , digtbij , in de onmidlijke
Farrag'inous, (a., gemengd.
nabijheid; gai^1. - 1atitv(linary , in breedte winnen z.; make-,
Farrago , s., mengsel , mengelmoes, niengelklomp.
vastmaken, stijf Ba i en , z.; ride -, geniaklijk en wel voor
Far'rarnd , fa'rand) , s., gewoonte , manier , (p.).
^;i1i:cr liggeit , z.; ,jai l- %Zon tlte wind, bij den wind opsteFa,•rea'tion, s., zie Co;sj arreation.
ken , z.; - sailer , goede zeiler , z.
Farrier , s., hoefsmid , l)a^lydeiidokter.
Fast , v. i., rasten ; - to death, dood vasten ; - away , door
Far rier , V. i., lloefsniid zijn , paardendokter zijn.
vasten verdrijven.
Farriery, S., balfsi;11(Isambacht, veeartsenijkunde.
Fast, s., vastel; breolc one's -, ontbijten; -, meertouw,
Farmer ,

Far'row , s., worp biggen.
Far 'row, V. t., v. i ., werpen, jongen (2•an varkens).
Far'rups, s., duivel, (p.).
Fart , S., wind , veest.
Fart, V. j.,een wind laten, veesten.
Fart'er , s., veester , wirdenlater.

Far'ther , a., adv., verder , wijders , bovendien , meer verwijderd.
Far ther , (zeer ) , v. t., bevorderen , voorthelpen.
Far'therance t , s., voorthelping, bevordering.
Far'thermore , ade., bovendien , daarenboven.
Farthest,

a. ade., verst verwijderd.

Farthing , s., oortje , penning ; beuzeling'; acres land.
F ar'tüingale , s., hoepelrok.

, dertig

laag.

Fas'cial, a., tot den bijlbundel behoorende.
Fas'ciated , a., met banden , gebonden , gestreept ; gezwachteld.
Fascia'tion, a., zwachtelkunst, zwachtel.
Fas' -ele , s., bundel , kluit (botanic).
Fase eutar , a., in een bundel vereenigd .
Fascie'ularly , awls., zie Fascicular, a.
Fasci-e'nlate , faset -e'uxlated , fas'cteled , a., in bundels,
bosjes groeijend (botanic).
Fascie' ul us , zie Fassiele , s.; -, bloemruiker.
Fascinate , V. í., bctooveren, boeijen, verblinden.
Fascinated , pp., a. van Fasemate , v. t.
Fascinating, ppr., a. van Fascinate , v. t.
Fascination , s., betiovering , looverkunst, verblinding.

- , ach -

Fast'-day , s., vastendag.
Fast' - handed , a., vasthoudend , karig , gierig , RA.
{ Fast'-sinking, a., snelzinkend.
Fas 'ten ' v. t., v. i., vastmaken , bevestigen , hechten • ver -

binden , sluiten , verzekeren ; --, vastsjorren , z.; vasthechten , ose. ; - on , zich maester maken.
Fastened , pp. "van , faste;; , v. t., v. i., - butts , geboute
gespijkerde einden van planken, z.
Fastener, s., vastmaker.
Fastening, ppr. van

`

Farthings • s., mi'., platgemaakte erwten, (p.).
Far'tJing*worth , s., oordjeswaarde.
Fas'ce*, s,, mv., bijlbundel (bij de Romeinen).
Fascia , s., Brav., fasciae , bundelband , band ; zwachtel, g.;

Fascine', s., le ertakkebos.

sclieepskahel , z.; h.zad - , voormeertouw , z.; stern

teruitgebrag t meertouw; bootsleper, z.

Fast, v. t., v. i.

Faster , a., adv., sneller, vlugger , gezwinder.
Faster , s., vaster.
Fastest , s., ade., snelst , vlugst , gezwindst.
Fastidios'ity 1, s.,

zie Fastidiov.sness , s.

Fastidious , a., verachtelijk, walgelijk; trotsch, overmoe dig , lioogmoedig, hoovaardij.
Fastidiously , ade., zie Fastidious.
Fastidiousness, s., overmoed, hoogmoed , verachtelijkheid.

Fastigiate, Fastig'iated, a., spits, puntig, spits toe-

loopend.

Fastig'ium, s., kruin.
Fasting, ppr., zie Fast, v. i.
Fast ing , s., 't vasten.
Fasting-day , s., vastendag.
Fast'ly , ade., zie Fast, a.

Fastness , s., vastheid, sterkte, zekerheid ; -,sterkte,
vesting ; - , bondigheid.
Fast eious , a., trotseh , hoogmoedig , overmoedig.
Fat , a., vleezig, vet, dik , grof ; - , dof , , zwaar, dom; -,

rijk , vermogend , so.; vruchtbaar , voedend.
Fat , s., vat, kuip , tobbe ; vet; -, bladzijde met veel wit

(dr ßc1 ?ersteren) ; if I doo.o.'t do it , all the - will be in

the fire h, als ik het niet doe , zal alles bedorven zijn.
Fas'cinous , a., betooverend , betooverd.
Fat , v. t., vet maken , niesten ; -, v. i., vet worden.
Faste , V. t., plagen , kwellen , vertoornen , sc.
Fat , v. t., halen.
Fashion , s., fatsoen , mode , niaiiier , soort , middel , wijs , Fat-brained , cc., dom , lomp.
gewoonte , rang , stand; snede , voorkorven, uiterlijk , soort; Fat-kidneyed , a., vet , grof , vii.
- I , vorni, model.
Fat'-witted , a., doma, lomp, so,.
Fa'sh'ion , V. t., vormen, fatsoeneren, een gedaante `even; Fatal:_, a., noodzaakliik, onvermijdlijk; -, ongelukkig
passen (ni. 't v. witli) , SP. ; - ¡ , bedriegen , very alsclien.
noodlottig , doodelijk , rampzalig ; - sisters , schikgodinnen; Fash'ion-anon 'ger , s., rnodegek , modezot , saletjonker.
stroke , doodelijke slag.
Fashion-mongering, a., zitli als een modegek gedragend,sie. Fa'tali*rn , s., leer van 't onvermijdelijk noodlot.
Fashion-piece , s., rantsoenhout, z.; back of the
buik- Fatalist , s., fatalist.
stuk van 't rantsoenhout , z.; cant of the -, draaijing van Fatality , s., noodlottigheid , onvermijdelijkheid , noodlot,
't rantsoenhout, z. ; cast -. afwijkend rantsoenhout . z.
1 doodelijkheid.
Fashionable , a., fatsoenlijk , naar ire mode , wel opgevoed. Fa'ta 11 y , ade., zie Fatal , a.
Fash'ionableness , s., tatsoenlijkheid, navolging eter mode. F a'talness , s., noodlottigheid.
Fash'iouably , ade., zie Fashionable , a.
Fate , s., noodlot , lot , lotsbeschikking , verderf , , ongeluk,
Fasli'Ioned , pp. van Fashion , v. 1.
. (lood; - s., schikgodinnen.
Fashioner , s., fatsoeneerde..
i Int'e,l , a., door 't noodlot bepaald, voorbeschikt.
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Fate' ful , a., noodlottig.
Fatefully, adv., noodlottig.
Fatefulness , s., noodlottigheid.
Fat'headed , a., dooi.
Fatter , s., vad; r ; schepper ; voorvader , stichter ; -o,
voorvaders ; kerkvaders ; step -, stiefvader ; teach e e's to get children 1, 't kind wil wijzer zijn dan zijn vader, - §,
oud man ; god-, peetvader ; foster-, zoogyader ; graad -,
grootvader ; adoptive-, aannemend vader ; natural-, natuurlijke vader; putative-, vermoedelijke vader.
Father , v. t., als kind aannemen ; - a child upon one ,
iemand 't vaderschap geven ; - a crime on one , een mis
-daop
iemand schuiven.
Fa'tlter-In-lav, s., schoonvader, behuwdvader.
Fa'tlier , land , s., vaderland.
Fa'thered, pp. van Father, V. t.
Fa't erhood, s., vaderschap.
Fa'thering , ppr. van Father, v. t.
Fa'therlasher , s., soort van dikkop (misch).
Fatherless , a., vaderloos.
Fa'tlierlessness , s., vaderloosheid.
Fa'therllness , s., vaderliefde.
Fatherly , a., vaderlijk , beschermend, zorgvol.
Fa'thership , s., vaderschap.
FatJ'orn, s., vadem; - wood, biandhout, stuwaadjehout,
z.; -, bereik , doorgronding , su.
Fats'orn , V. t., vademen, peilen; omvatten; bereiken,
meester worden, bevatten, doordringen.
Fath'omable , a., peilbaar.
Fathomed , pp. van Fathom , e. t.
Fath'omer , s., peiler , vademer.
Fath'o,ning, ppr. van Fathom, v. t.
FatIe'omless , a., onpeilbaar , bodemloos , onomvatbaar;
ondoorgrondelijk.
Fatid'l-eat , a., voorspellend , waarzeggend.
Fatif'erous, a., doodelijk , sterfelijk, noodlottig.
Fatigable , a., vermoeibaar.
Fat'lgate, V. t., vermoeijen, afmatten.
Fat'Igate ir, a., afgemat, vermoeid.
Fatiga'tion, s., afgematheid, vermoeidheid.
Fatigue', s., vermoeidheid , vermoeijenis , moeite , arbeid.
Fatigue , V. t., vermoeij en, afmatten , uitputten.
Fati'gued , pp. 'van Fatigue, V. t.
Fatigu'ing , ppr. van Fatigue, v. t.
Fatil'oqulst, s., waarzegger.
Fatls'cence, s., gaping, opening.
Fat'ling, s., jon; geniest dier, vet dier.
Fatly, adv., zie Fat, a.
Fat'ner , s., iets , dat vet naakt.
Fatness . s., vetheid , vleezigheid , vettigheid , vruchtbaarheid ; - , zegeningen der godsdienst.
Fat'ted, pp., a. van Fat, v. t., v. i.
Fatten, V. t., V. i., vet maken, niesten, vruchtbaar maken;
vet worden ; verrij ken ; vullen , nn..
Fat'tened , pp., a. van Fatten, v. t., v. i.
Fattener, s., zie Fatreer, s.
Fattening, ppr. van Fatten, v. t., v. i.
Fattiness , s., vetheid, dikheid.
Fatting, ppr. van Fat, v. t., v. i.
Fattish , a., vetachtig.
Fatty , a., vettig, vetachtig.
Fatuity, s., domheid , eenvoudigheid , onnoozelheid.
Fatuous , a., zwak , dom, eenvoudig , onnoozel ; onrnagtig.
Fau'ce-a, s., mV., buitenste deel van den mond.
Faueet , s., zwikje , kraan.
Fau'chlon., zie Feste/don.

Fa ,i f, s., scho., braikland.
Fa u' fet , s., vrucht van een soort van palmboom.
Faugh, inateej., foei!
Faultt , s., font , feil , misslag , r;ebrek , gemis , ongeluk ,

schuld , moeijelijkheid; find - with, berispen; for -, bij
gebrek ; fiJJd -, bei spen , klagen ; tell one of his -s , iemand
zijn niisslagen onder 't oog brengen.
Fault i- , v. i., in 't ongelijk zijn, feilen, sP.; -, beschuldigen , van een misdaad beschuldigen.
Fault'-Iinder, s., hekelaar, bediller, berisper.
Fat't'ed, pp. van Fault, V. i $, v. t.
Fauit'er, s., overtreder, zondaar.
Fault' frsl , a., gebrekkig , zondig , su.
Faultily, adv., gebrekkig, dwalend, slecht.
Faultiness, s., gebrekl:iaheid, schuldigheid, slechtheid.
Faulting , ppr. van Ficutt , P. i. t, e. t.
Fault'Iess, a., onbesproken, schuldeloos, zonder gebrek.
Faultlessly, adv., zie Faultless, a.
Faoclt'lessness , s., onberispelijkheid, volmaaktheid.
Faulty, a., schuldig , misdadig, gebrekkig, vol misslagen.
Faun , s., boschgod (bij de Romeinena).
Faain , a., gevvallen.
Faun 'ist , s., natuuronderzoeker.
Faur'ed, zie Favored, a.
Faulen , s., groote aal , paling.
Fausse'braye, s., onderwal, walgang.
Fauteuil', s., armstoel.
Fau'tor , s., begunstiger, beschermer.
Fau'tress , s., begunstigster , beschermster.
Favil'lous, a., aschachtig.
Fa'virous t, a., zie .Beautiful , cm.
Fa'vor , s., gunst, weldaad, genade , vergif enis; goedheid,
bescherming , toegenegenheid, begunstiging ; geschenk ; gunsteling, m.; marriage -, huwelijksstrik, huwelijksbloemruiker ; in - of, ten gunste van , ten behoeve van ; your -,
uw geëerde, uw schrijven; under -, onder verbetering;
under your -, met uw welnemen; wear a -, een lintenstrik dragen.
Favor , V. t., begunstigen , helpen , bevoordeelen , sparen;
gelijken.
Favorable, a., gunstig, genegen, toegenegen, inschiklijk;
- t, schoon.
Fa'vorableness, s., goedgunstigheid, vriendelijkheid, wel•
wi llendheid.
Fa'vorably, ade., zie Favorable, a.
Fa'vored, pp. van Favor, V. t.
Favored, a., begunstigd, bevoorregt.
Fa'voredness , s , zie Appearance.
Fa'vorer , s., begunstiger , ondersteuner , beschermer , aanhanger.
Fa'voress, s., begunstigster, beschermster, aanhangdter.
Favoring, ppr. van Favor, v. t.
Fa'voringly , adv., door begunstiging.
Favorite , s., gunsteling , lieveling.
Favorite, a., begunstigd, geliefkoosd; -, dish, geliefkoosd
geregt.
Fa'voe iti*,n , s., regering door gunstelingen, BE.
Fa'vorless, a., onbegunstigd, ongunstig, zonder genade.
Faw , v. t., scho., nemen , ontvangen.
Fawn , a., ocho., gevallen.
Fawn , s., jong hert , jong reekaif.
Fawn , V. i., jongen werpen (van een hert) ; - (m. 't. v. on,
upon), vleijen, kruipen, kwispelstaarten.
Fawn , s., vleijerij , kruiperij ; -s, boschgoden.
Fawn'er, s., kruiper , vleijer.
&awn'Ing , ppr., a. van Fames, v. i.

FAW.

FED.

Fay 'n'ing, s., c leijerij , sH.
Fawn ingly, adv., vleijetiderwijs.
Faws , s., sehe., vos.
Fawt'er, V. t., scho., gerst dorsclten.
Faxed-, u., zie Hairy.
Fay, s., zie Fair, elf, 1.; -, schaaf , ploeg, e.
Fay, s., zie Faith, sir.
Fay f , e. t., passen , sluiten ; - , voegen , z.
Fazzolet', s., zakdoek .

¡

Fea'berry t, s., zie Gooeej„ errij , S.
Fea'geie -¡-, V. t., si„„„, , grccselen ; -, v. i,, ver w and r ijar.
Fe 'al , u., getrouw ; efif It , grujir.
Feai , v..,
t sC^GO. , ver1,eT', Il , "( I';.Cl,, eil
.í1e11.
en.

^ i'eatls'er-broom , s., vedferhezem.
! leach "cr- riv'er, s., ve(.rrcnzuiveraar.
Frcctli'ec• -ede, s., auinne lc uit van een plank.
• , eelt k}lilt.
! 1 ,7 ca(^3'er-edged , a., Ct1tTT Flan

Fe l t,ity

, s., betrouw 1 eid, 1Tulbe, lees di^t.i

il

Feant , s., scko., dwaas.
Feah'berry , s., zie Goa, e^ ,err 1.

Fear, s., vrees, an st, sciuiooss, ba.ngl,eid; -, 'tvrr.csaanti
jagende , sn.; - (, 't v reesvverwekkenue ; ouitza `, , ecriàie,a ; - -t ,

makker.

Fear '-nought

, s., poortl;2ken , z.; -, 1.11 snsiuTk, fi i.: s.
Fear, v.1,., v. i., vreezen, (irrchteis, scliril:i:ezi, 1erse1Trila;eis ,
schronTen ; ontzarlrelsben , eerbiedigen , - -i- , floor ceces

verdrijven.

Feared , pp. van Fear, e. t., v. i.
Fear'f'ul , a., vreesaeliticr , vervaard, 1)esclrroortua, vreeslijk,
geducht, ijslijk; - , oustzagweklceurd, eerhieúwekkewl.
Fearfully , ade., zie Fearful , e.
Fear'tulness, s,, vreesael tiglieicl, v ees , verscllrikljkheicl,
beschroonsdheid , verslagenlseisi, ontsteltesiss.
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irenadeeleii; that is but cc - in one's cap t , dat is maar een
bloote eeretitel ; show the white - + ) , zich lafhartig toonen.
Feather , s., haar ; toestand , zelfstandigheid.
; teatáa'er , v. t., van vederen voorzien, niet vederen bedek ken; -- o,ie's nest i-, schaapjes op 't drooge brengen; -, treden (arts een hete a); -, verrijken, versieren, verheffen, BA;
he i.c well -ed cagai)i t, hij zit er weer netjes in.
" Fealiz'er - bed , s., vetleren bed.
Fea4Ja'cr - boarding , S., soort van planken beschutsel.

t

1. p. v. te^•ea•-iedd , nsoederkruid (botanie).

eatis'er-grass , s., I eder ras (liotarstie).
Fett r e'er -sei i'er , s., vederkoopnran.

Feathered , pp. van Feather, e. t.
'ers'tic'c'reci • a., metvederen bekleed , v^ errijkt ; -, effeir
'' tio
_e1ui t'z„^,c.
1' ,ei 'ericcg, In r. van I%eat/icr, v. t.
Eeuntiercus, a.. onitevederd, vederloos, kaal, naakt.
Ver, a{ , (t., vecleraclrtig.
FeaCii'ei•y, ei., bevederd, Oi.; vederachtig.
Ia -_, rude., knap, nei -jes, behTendi .
s Ir „ess (zeer ' ), s., ih.rglieid , beliendiaheid, handigheid

netheid.
Feat' ure, s., wezerstrek, gelaatstrek, trek, gelaat, gedaante;
sekst t,, ltoofdtrek.
E'e.it'- .red • a., niet fraaije trekken.

Fearless, a., onbevreesd. onverschrokke,s, oi^l)eschroorud, Featureless, a., zonder oiidersclseidende trekken.
I Fecc i e , v. t. , uitrafelen.
onbevan g en.
, 12^
p r. van Farr v. t. V. i. secs — fife ze;'1 eren.
caza (1 p ?1). van .t'errze
'
, v. t.
Fearlessly , ade., zie Fe;'tess, a.
h'eazinri , ppr. van Fea e , v. t.
Fearlessness, s., onhe,- reesdlueidd, onverschrokkenhcid, ^ 1~'cbrie'isla, s., lifte koorts,
onbeselTroomdheid, oTTbev síngenlseid.
Feimi•i e' u tose L , a., door ligte koorts aangedaan.
F,earn, s., vareiikruid (/otaisie).
i Febri,'ulos'3tg , s., koortstichtiblieid.
Fear 'naught , s., zie ot o ;.0 1'',^cr^..;ioí íilr,!.
!
'h'c äíacient, a., kooat;sc-erzvekkeiid.
lea*ibil'ity , s. nroor;lreL , ttin jI heii1, uitvot^rbaar
fu I , s., koorts rwelzkessd middel.
hei(.
¡ F ebrU
i er , a., koortsveroore slcend , koortsachtig.
Iea 'igle, a., msoglijk, doeir]Jjie, ïastraerlettl'.
, a., kourtovei'etrl)rend.

Fefr,r'in
i
l
_
^

Fea -s-'ibleness, s., zie
a.^ihili %/.
Fea -s-'ibl), adv., zie I''eaai/le.

Feast , s., feest, feestrllaal , haisket ; eyio7sr, Ir, is as d ccii as
ca —t, genoeg is liet al ; —, feestdatg.
•
east , v j., V. t., siu^tllei , , lekker eten , o.Tthalen , rastreren , zich vergasten , ves gasteil.
l east'ecl , pp., a. van Ferst, e. i., r. t.
Feaster, s., osrtlialer,, feestviei tier , smuller , snnsl ir ► °o ;r ,
gastheer , lekkerl)ek.
Feast'f•uI , a., feestelijk, vrolijk Si,; prachtig, weelderig, T.
Feast'ru19y, asir., zie1'i(siitfiil, a.

i O'- eh'ri 'Qehe, a., koortsverdrijvend.
I Fc , rn-12e, febrile, a., koortsig.
' FF'ab'rulary , s., fe hruau•ij.

I~^eicc•,aa, 1iOil , S., zl;ix - erm-, se.
Fe' crui , a., deocseni, bezinksel bevattelid.
Z, e'ee-s- , s., env., drab,hezinkel , moer, slijk.
F e'cical , a., tot de Lerautesr ener oorlogsverklaring behoorende.
j
F e c' u'Iess t, a., scico., geesteloos , zwak.
; FC o' ci Ia , .., nseel st.ij Esel.
I Fee'ctleuce, ree'.uleney, s., moddesiálheid , vuiliglieid.
draithi lseicl.
Feasting, pjsr. van Feazt, v. i., v. t.
- cc'ulent, a., drabbiá, vuil, modderig.
Feastineg, s., feestmaal; - pe)z1tg, 1Tandgeld; -'aeue;t,, vas- i Fe'- cuna, a., vruclitbaar.

F

tenavond; - rite, feestáebr'nik.
Feat', s., daad, feit, 1Talsileling, grap; - of activity, kunststuk, gooelielarij , behcnctsu held.
Feat e, a., gereed, vl a ;, lcrisp, behendig, vernuftig, sx .
Feat 1, v. t., vormen , ruodelleren, sil.
Feat'eous , a., net, vlug; , hanrtig.
Ireat'eousl y ^, adv., zie .Peateovs, a.
Featái'eP , s., veder , c/orrs , pluirii ; -, natuur, aard , n. g.;
-, versiersel , sieraad ; -, haarbles (van paarden) ; I(uig/i at
a -, om de minste heuzeling lagelien ; f gee -s 7,aake fivae birds ;,
kleêren maken den malt ; birds of e - dock together -1 , cleft
ziet geen uilen bij bonte kraaijen ; scort zoekt soort; eist aria's

Fe' codnclate, V. t., vruehthaar maken.
Fe'-eundated, 121). van h'erino/ate, e. t.
Fe'-eundating, ppr. val. Fecundate, v. t.
Feeunda 'tion, s., vrnchtbaarmaking, bevruchting.
I Feeuncl'iíy (.eer j) , v. t., vruchtbaarmaken.
l Feeund'Ity,, s., vruchtbaarheid.
Fed , pret , pp. van least, v. t., v. i.
led 'bed , s., zie Feather-best (p.).
Federal , a., bondgenootschaplijk.
Fe,keral , federalist , s., bondgenootschapsgezinde , fede^ slist.
; Fed erali*m • i', t'ederalisme , bondgenootschaplijke be-

throat with — fi, iemand onder (den schijnt van, vriendschap i guuselcn.

FED.

FEL.

Fed'erallze, V. 1., V. i., een bond vormen, vereenigen.
Federalized , pp. van Federalize , v. t., v. i.
Federalizing, ppr. van Federalize, v. t., V. i.
Fed'erary t , feder'ary t , fed'ary t , s., deelgenoot, bondgenoot ; medepligtige , Sie.
Federate , a., verbonden.
Federation, s., zie Confederation, BE.
Federative, a., vereenigend, verbindend.
Fee , s., fooi , loon , salaris , verval , belooning ; leen , leen

Feign'ing, s., verdichting, veinzing, valsch voorkomen,
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Fee ,

- simple, erfelijk leen, vrij leen.
v. t., belooneu , betalen ; omkoopen ,

SH.;

-goed;
in huur heb-

ben, sie.
Fee'-farm , s., erfcijnsleen.
Fee'-simple, s., zie ouder Fee, e.
Fee'-tail, s., voorwaardelijk leen, beperkt leen.
Fee'al , s., scho., wee , verdriet.
Feeble , a., zwak , ziekelijk, flaau.v , onvolmaakt.
Feeble t , V. t., verzwakken.
Fee'ble-inind'ed, a., zwakgeloovig, besluiteloos, wispelturig.
Feeble-mindedness, s., zwakgeloovigheid, besluiteloos

wispelturigheid.

-heid,

misleiding.
Felgn'ingly , ade., met valsch voorkomen.
Feint , s., geveinsdheid , huichelarij , list ; looze aanval , rx.
Feint t , pp., a., zie Feign , v. t., v. i., LE.
Fel'ander-s-, s., zie Filanders , s., mv., Ax.
Feld'-fare, S., lijster.
Felicitate, v. t., gelukkig maken, geluk wenschen.
Felicitate, a., zeer gelukkig gemaakt, six.
Felicitated, pp. van Felicitate, v. t.
Felicitating, ppr. van Felicitate, V. t.
Felicitation , s., gelukwcuoclllng.
Felicitous , a., zeer gelukkig , voorspoedig , verruklijk.
Felie'itously, adv. van Felicitous, a.
Feiic'itousness , s., zeer gelukkige toestand.
Felicity, s., geluk, zaligheid, voorspoed, zegening.
Fe'11ne , a , katachtig.
Fell , pret. van Fall.
Fell , a., wreed, barbaarsch , onmenschlijk; woest, wild,

bloeddorstig, Y.
, s., huid; -, veld, ir.

Feit

D.;

-, rotsachtige heuvel , (p.)..

Fell t , s., toorn ; zwaarmoedigheid, sr.

Feebleness , s., zwakheid , ligtgeloovigheid, krachteloos

-heid.

Feebly , ade., zie Feeble , a.
Feed', V. t., V. i., pret., pp. fed , voeden, voeren, onderhouden , mesten , grazen ; koesteren ; streelen , BA.; eten , vreten , azen , weiden ; vet worden , JOHN ; paaijen ; they - like

farmers t , zij kunnen ferrn schransen; they - high V , zij
brassen.
Feed , s., voeder , voedsel , eten , spijs , weide ; -, maaltijd,
ar.; - s, mijnaderen.
Feed , pp., a. van Fee , v. t.
Feed'er , s., voeder , onderhouder ; pluimgraaf , veehoeder;
eter ; mester (Amerika) ; dailaty -, Iekkerbek ; high -, brasser ; - i- , bediende , sx.
Feeders , s., oro., scho., mestdieren.
Feeding, ppr. van Feed, v. i., v. t.
Feed'ing , s., 't eten; weide, M. D.
Feeding-storm, s., sedo., sneeuwjagt.
Fee'ing, ppr. van Fee, v. i., v. t.
Feel , v. t., V. i., pret. en pp. feit , voelen , tasten ; gevoelen, ondervinden, gewaar worden, inzien; beproeven; betasten; aanraken (m. 't v. of); -, - out, beproeven, peilen , onderzoeken ; - after , navorschen ; - for, meilijden
hebben met, betreuren; - hurt, zich beleedigd gevoelen;
- soft , zacht op 't gevoel zijn ; - oiie's pulse about something t , iemand polsen.
Feel , s., gevoel.
Feeler, s., voeler; voelhoren; -§, opmerking.
Feeling, ppr. van Feel, v. t., v. i.
Feeling , a., voelend , gevoelend , gevoelig , gevoelvol.
Feeling , s., 't voelen , gevoel , aanraking , teederheid , ge
opgewondenheid, aandoening; every one will have-voelighd,
a - of it , iedereen zal het gewaar worden.
Feelingly , adv , zie Feeling, a.
Fee .e t , s., zie Race , s.
Feet, s., mv. van Foot, zie Foot.
Feet'less, a., zonder voeten.
Feg, a., scho., fraai , schoon.
Feign, V. t., V. i., veinzen, verdichten, huichelen, voorwenden , valsch voorstellen ; - t , verbergen.
Feigned, pp., a. van Feign, v. t., v. i.
Felgn'edly , ade., verdicht, op een verdichte wijs , valsch.
Felgn'edness , S., geveinsdheid , voorwendsel , bedrog.
Feigner , s., veinzer , huichelaar , verdichter.
Feigning, ppr, van Feign, e. t., v. i.

Fett, V. t., vellen, omhakken.
Feit' -inon'ger, s., huidcnkoopman,

vellenkoopman.

Felled, pp. van Fell, v. t.
Feller, s., yeller, oorhakker.
Felllf'luous, a., overvlovijende van gal.
Feil'ing, ppr. van Fell, v. t.
Fellness, s., wreedheid, barbaarschheid, woede.
Fel'lne , zie Felly.
Fel'low, s., makker, kameraad, gezel , genoot; ( gelijke;
lid , medelid ; knaap , vent , kerel , snook , gait ; be -, bij -

een behooren , van een paar zijn ; - seo office , ambtgenoot,
kollega ; good -, vrolijke vent ; old -, duivel ; play the
good -, lustige kwant, vrolijke vent zijn.
Fellow-citizen , s., f medeburger.
Fellow-.eo,n'moner, s., deelgenoot, medestudent.
Fellow-eoun'cilor, s., mederaadslid.
Fellow--eoun'try,nan, s., landgenoot, landsman.
Fellow- ei eat' -ure, s., medeschepsel, medemensch, natuurgenoot, naaste.
Fel'low-feel'ing, s., medegevoel ; -, gemeenschaplijk belang, n. g.
Fellow-heir, s., medeërfgenaam.
Fel'low•belp'er, s., niedehelper.
Fellow-la'borer , s., medeärbeider.
Fellow- lile, fel'lowly, a., vriendschaplijk, kameraderlijk.
Fellow-maiden, s., speelgenoot, gezellin.
Fellow-me,n'ber, s., medelid.
Fellow-minister, s., medeiimbtgenoot, sx.
Fellow-passenger , s., reisgenoot.
Fel'low-peer , s., medepair.
Fellow-pri*'over , s., medegevangene.
Fel'low-rake, s., medeboosdoener.
Fellow-s.enol'ar , s., medeleerling , schoolkameraad , medestudent.
Fellow-servant , s., medebediende.
Fellow-soldier, s., krijgsmakker, wapenbroeder, spitsbroeder.
Fellow-streamn , s., nabij gelegen stroom.
Fel'iow-stu'dent , s., medestudent.
Fellow-subject, s., medeönderdaan.
Fel'low-sufferer, s., lotgenoot in lijden.
Fellow-traveller , s., medereiziger.
Fellow-worle'er , s., medewerker.
Fellow-writer , s., medeschrijver , AD.
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Fei'lowship, s., kameraadschap, deelgenootschap, kom
-pagniesch,
vennootschap ; deelneming.
Fel'ly,, adv., zie Fell, a.
Fel'Iy , s., velg van een rad.
Fe'lo de me, s., zelfmoordenaar.
Felon , s., misdadiger , doodschuldige , boosdoener , land.
verrader ; fijt, vijt.
Felon , a., boosaardig, woedend, kwaadaardig, wreed ,
verraderlijk, snood , gruwzaam.
Feio'nious , a., zie Felon , a.
Feloniously , ade., zie Felon , a.
Fel'onous T , a., zie Felon, a.
Fel'ony , s., misdaad, die niet verbeurdverklaring , dood
strafbaar is.
Feit , pret., pp • a. van Feel , v. t., e. i.
Felt, s., vilt , vilten hoed, vel.
Felt, V. t., vilt maken.
Feit , a., echo., verborgen.
Felt'-hat, s., vilten hoed.
Felt'-maker • s., viltmaker.
FeIt'ed , pp. van Felt, v. t.; -, a., vilten.
Felt'er , V. t., aaneenklissen (als eilt).
Felting , ppr. van Felt , V. t.
Felting, s., 't vilt maken.
Fel uo'-ea , s., feloek (vaartuig).
Fel'wort , s., soort van gentiaanwortel.
Fe'mnale, 3., wijfje, vruchidragende plant.
Fe'snale , a., vrouwelijk, zacht, zwak; - rhymes T , v i ouwelijke rijmen.
Fe'•nele-flow 'er , s., vrouwelijke bloem.
Fe'male•frlend, S., vriendin.
Fe'male-plant , s., vrouwelijke plant.
Fe'male-serew , s., moer (voor een schroef).
Fe'nnale-servant , s., dienstmeid.
Feme.- eov'ert , femme-eov'ert , s., getrouwde vrouw.
Feme -soie', femme-sole', s., ongehuwde (vrouw) , jonge
dochter.
Feininal'ity , s., vrouwelijke natuur.
Fe[n'inate t , a., zie Feminine.
Fesn'inine, a., vrouwelijk, zacht, teeder, kiesels, ver wij fd.
Fesn'inlnely , adv., zie Feminine , a.
Fem'lntn'li»-m • s., vrouwelijke hoedanigheden.
Fewnln'ity t , s., verwijfdheid.
Fern'Inize t , v. t., verwijfd maken , ME.
Femoral , a., tot de dij behoorende.
Fen , s., hoer.
Fen , s., sedo., gelukkig gevecht.
Fen , s., veen , veengrond , moer , moeras.

Feuee'ful , a., beschermend.
Fenceless, a., onomheind, oningesloten, onbewaakt, openFencer , s., scb mer , schermmeester.
Fen'clble , a., verdedigbaar , AD.
Fen'ciblc* , s., mv., soldaten van de landweer.
Fencing, ppr. van Fence, v. t., v. i.,
Fencing , s., schermkunst , 't schermen; -, landbouwge•

Fen'-berry , S., soort van zwarte aalbes , sR.
Fen'-born , s., op moerasbodem gegroeid, voortgebragt.
Fen'--cress , s., waterkers.
Fen'--eri eket , s., aardkrekel.
Fen'-du-ck , s., moeraseend.
Fen'-fowl , s., vogel , die in moerassen verkeert.
Fen' - sucked , a., uit moeras getrokken , sx.
Fence , s., beschutsel , heining , afschieting , beschutting,

reedschappen (New England).
Fencing-master , s., schermmeester.
Fenc'Ing-school , s., schermschool.
Fend , fen , v. i., se/l o., zich behelpen , naauwlijks uitko-

mern ; lekker leven ; zijn o;;derhoud verdienen ; voorzien
beproeven.

Fend , fend'Ing , s., sclao., gebrekkig middel van bestaan ,
to make a -, zich helpen , zich behelpen.
Fend , v. t., r.. i., (m. 't v. of), afweren , afhouden , afkeeren ,
afkaatsen , uitsluiten ; pareren, weèrstaan , LE ; - and prove ,

voor en tegenspreken, pareren.
Fended , a., sedo., slecht voorzien.
Fended , pp. van Fend , r+. t., v. i.
Fender , s., haardijzer ; - bolt, groote ringbout, z., - s,

wrijfhouten , worsten , Z.

1

Fend'ing , pp. van Fend , v. t., e. i .
Fend'y, ade , sedo., zorgvol , ijverig.
Fen'erate t , v. t., op interest leenen , woekeren.
Feuers 'tion, s., woeker, woekerwinst.
Feues'tral , a., tot een venster behoorende.
Fennel , s., venkel (blouse).
Fennel-flower , s., zwarte komijn (botanie).
Een'ny, a., moerassig,veenig, Pi.; moerassen bewonend, IM
Fenny-stone, s., soort Viro plant
Fen'owed t, a., bedor Ten , vervallen.
Ferst , s., scho., geer.
Ferst' -piece, s., scho., geerstok.
Fenugreek , s., grieksch hooi (botanic).
Feod , zie Feud.
Feo'dal , zie Feudal.
Feodal'ity , s., leenroerigheid.
Feo'dary (:eer :1:) , s., leenman , vassal.
Feo'datory , zie Feudatory.
Feolr f , v. t., in een leengoed stellen.
Feotf, s., leen , leeugoed.
FeoHte', s., leenmaa ; - in trust , erfgenaam met overgifte

belust ; - to asees , vruchtgebruiker.
Feof`fer , Feof'for , s., leengever.
Feotr'nient , s., heleening, leen ; -

in trust , erfgoed met

last van overgifte.
Fera'clous , a., vruchtbaar, Tie.
Ferac'Ity , s., vruchtbaarheid.
Ferse natu'ree , a., van wilde natuur, wild, ongetemd,

ontembaar.
Feral , a., treurig, akelig , naar , somber.
Fere 1' , s., makker, genoot.
Fere, s., scho., gezellin, vrouw.
Fere, scho., zie Fier; in -, te zahm.
Fer'etory , s., bergplaats voor een draagbaar.
Ferial , a., tot feestdagen behoorende.
Ferla'tlon , s., feestviering, staking van werkzaamheden.

verdediging, wal , dam; wacht; verdediging, sie.; - of pales,
palissadering ; there's no - against slamier 1 , de achterklap Ferie T , s., feestdag.
kan men niet weren; , verschansing, schot, z.
Fe'rine , a., wild, ongetemd , woest.
Fence , V. t , r. i., omheinen , beschutten , versterken , ver
Fe'rinely , adv., zie Ferine, a.
beschermen , zich verweren , schermen ; - in , ---deign, Fe'rineness, s., wildheid, woestheid, wreedheid.
about, omheinen, in een heining sluiten.
Ferin'tosh, s., scho, soort van whisky.
Fence'-month , a., maand , waarin het verboden is te ja- Fer'ly, fer'lle, v. i., sebo., zich verwonderen, zich verbazen.
gen, bronstijd.
Fer'l y , fer'Iie , s., ocho., verbazing ; -, inter] , foci!
Fenced , pp., a. van Pence , e. t , it i.; - up , om geind,
Ferne -{ , zie Farm.
27
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Ferme ) , s., gat.
Fer'tnent
s., gisting, broeijing; -, gist,

FET.
giststof ; hitte;

beroering ; oproer.
, V. t., V. i., in beweging brengen , hitten ; beroeren; werken, gisten , broeijen, rijzen; doen gisten.

Fer'tnent

Fermentabll'ity , s., gistbaarheid.
Fertnent'able, a., voor gisting vatbaar.
Ferment'al , a., gistend , gisting bevorderend,
Fermentation, s., broeijiug, gisting, rijzing.
Fermentative, a., gistend, rijzend.
Ferment'ativeness , s., gistende toestand.
Fermented, pp., a. van Ferment, v. t., v. i.
Fertnent'ing , ppr. van Ferment , v. t., v. i.
Fer'nnillet , s., gesp, haak.
Fern , s., varenkruid.
Fern'-owl , s., geitenmelker (vogel).
Feru'tleles , s., me., zomersproeten.
Fern'y , a., met varenkruid begroeid.
Fern'yer , adv., scho., in 't afgelóopen jaar.
Ferocious, a., wild, wreed, verslindend, woest, bar-

haarsch, wreed.
Ferociously , ade. van Ferocious, a.
Ferociousness , s., wildheid , woestheid, wreedheid.
Ferocity , s., zie Ferociousness, s.
Fer'reous , a., ijzerachtig, ijzeren.
Ferret, s., fret (dier); floretzijde; ijzeren werktuig om

om de tlesschen te maken (glasblazer(j.)

-gen

kleurig.
Ferrule, s., beslagring; ijzeren hand om de nok van de ra.
Ferrumina'tion, s., 't solderen, 't vereenigen van metalen.
Ferry , V. t., V. i., overvaren , overzetten • overvoeren ; -,

overvaren (ni. 't v. over.)
Ferry , s., veer , overvaart, veerboot , veerregt.
Ferry , V. t., V. i., scho., zie Farrow, v. t., v. i.
Fer'ry , s., scho., zie Farrow.
Fer'ry-boat • s., veerboot.
Ferry-man • s., veerman.
Fer'rying , ppr. van Ferry, v. t.. v. i.
Fet-'tile , a., vruchtbaar , rijk, welig, produktief.
Fertilely , ade., vruchtbaar , overvloedig.
Fertileness , s., zie Fertility.
Fertility , s., vruchtbaarheid, overvloedigheid.
Fertilize • v. t., verrijken , vruchtbaar maken.
Fertilized , pp. van Fertilize , v. t.
Fertilizing , ppr. van Fertilize , v. t.
Fer'ula'ceous , a., tot riet, rotting hehoorende.
Ferule, s., plak; -, scepter.
Ferule, v. t., met een plak straffen, kastijden.
Fer'uled , pp. van Ferule , v. t.
Fer'uling, ppr. van Ferule, v. t.
Fervency, s., ijver, drift, vuur, vurigheid (van gemoed);

warmte (van godvrsscht.)

Fervent, a., ijverig, vurig, gloeijend, blakend; ernstig,

opgewonden, gloeijend.
ade,, zie Fervent , a.

ijver.
Fervor , s., hitte, warmte ; vuur, ijver.
Fer'y-tlekles, fair'nyti-ekles, s., me., scho., zomersproeten.
Fes'cennine, a., losbandig.
Fes'cennine, s., bruiloftszang, losbandig gezang.
Fes' eue , s., wijspin, griffie, griffel.
Fes' cue , v. t., niet een wijspin helpen lezen.
Fes'-eue-grass, s., graSSOOrt.
Fes'ei-w , s., spelt.
Feste • v. t., scho., halen , uithalen.
Fess , v. 1, opdringen , (p.)
Fesse , s., baud, gordel (wapenkunde).
Fesse'-point , s., middenpunt (van een geslachtswapen).
Fessen , pp., echo., van Feste, v. t., scho.
Fes'situde , s., zie Weariness.
Festal , a., feestelijk, vrolijk, dartel.
Festally . ade., zie Festal , a.
Fester , V. i., etteren , dragen, zweren, ontsteken , tot een

gezwel zetten.

rin

Ferret , V. t., uit een schuilplaats opjagen.
Fer'reted , pp. van Ferret , v. t.
Fer'reter, s., opjager, ontruster.
Ferreting , ppr. van Ferret , v. t.
Ferriage • s., veergeld , pontgeld.
Ferne , a., uit ijzer getrokken, tot ijzer behoorende.
Ferri.eal'clte • s., soort van kalkaarde.
Ferried , pp. van Fergg , e. t., V. i.
Ferriferous, a., ijzervoorthrengend.
Ferru'ginated, a., ijzerroestkleurig, ijzerroestachtig.
Ferru'ginous , a., ijzerachtig, ijzer bevattend ; ijzerroest-

Fervently ,

Ferventness , zie Fervency.
Ferves'eent, a., warm wordend.
Fervid • a., zeer heet, brandend, kokend; hevig, vurig.
Fervidly , ade., zie Fervid, a.
Fervidness, s., gloeihitte; vurigheid (van gemoed); warme

Festering, ppr., a. van rester, v.i.
Festering, s., zlvering.
Fes'terment , s., zie Festering , s.
Festinate t, a., haastig, overijld.
Fes'tinately t, ade., haastig, sH.
Festina'tioit t , .s., haast.
Festival , s., feesttijd, verjaarfeest.
Festival , a., zie Festal.
Festive , a., zie Festal.
Festively , ade., zie Festal.
Festivity, s., feestelijkheid, vrolijkheid, - -F • zie Festival.
Fes'tivous, a., feestelijk, vrolijk.
Festoon', s., festoen, loofwerk, bloemwerk.
Festoon', e t., met festoenen versieren.
Festooned', pp., a. van Festoon, V. t.
Festooning, ppr. van Festoon, v. t.
Fes'tu-c ine , a., strookleurig.
Fes'(u-eons , a., strooijen.
Fett, s., zie Piece.
Fet t, v. t., v. i.., zie Fetch, v. t., P. i.

Fetal , a., tot een ongeboren vrucht behoorende.
Fetch , V. t., V. i., halen , brengen; bereiken , treffen ; opbrengen; bewegen, omkeeren, sx.; - ( zeer ), afleiden; -, op
een afstand treffen, n. g.; -, terug brengen, n. g.; verrigten,
maken, sH.; hijgen, zuchten; - out, uithalen, uitbrengen;
- to , herstellen, bijkomen; - up, ophalen, opbrengen; - a
compass, een omweg maken; - one a blow, iemand een slag
toebrengen ; tliis will - us some money , op dit zullen wij
wel wat geld kunnen krijgen; - away, weghalen; - down,
naar beneden halen, vernederen; - in , naar binnen halen;
vatten ; - the pump , de pomp aan 't loopen maken , z.;
- one's breath , ademhalen ; - off,, aftrekken ; afhalen ; af
- a leap , springen, een sprong doen; - about,-breng;
rondzwerven , heen en wedr loopen ; - again , terugbekomen; - high prices, in prijs hoog stijgen; -, herstellen;
- a walk, wandelen, een wandeling doen.
Fetch , S., loopje, list, vond, streek, snedigheid; cunning-,
looze streek; deep -, graste list.
Fetch ) . s., streek, list.
Fetch, V. l., scho., scheuren; - a walk, wandelen.
Fetcher • s., haler.
Fetching, ppr. van Fetch, v. t., v. i.

FET.

Fi l).

Eeth'cr, s., cha., zie Feather, s.
á Vel rd , pp. van r. E.
Feth'erfewie, s., scho., koortskruid (botanic.
Fey'ing , ¡;pr.van Ii , v. t".
Fetid , it., stinkend , vunzig, muf.
['i' arree '. /., zie A lioilee , r. 1.
Fet'ltlness , s., stank , vunzigheid, muf 1 ► eid.
Fi'.+r* , .. ,viz., z(ho., gemiddelde girrt► :galprijze ►►
FCtif'erous, a., jongen werpenid.
't faal' , wett markiprijzen der granen.l.
Fet'lock , s., 1 ► aarvlok ajan den hoef van, e.c paa i d.
t i'at , ;. i± 'ice+ 1 tot i ts. o,- in ^.
r'e'tor , s., stank, nluf lieid, vunzigheid.
i'ia,
e. i., :l tiara.
Fet'ter , .v., boei , kluister , keten , hand.
Fi ➢ , n , leizsrcn , knapu► il
Fetter , V. t., hoeijen , binden, ketenen , klimsferen , iici;;i ►z- Fir, , 1. i., a{.Pen , lic iel.
nieren, verhinderen.
Ft5't,er , s., ]eu eliaar.
Fettered ,

pp., a. van Fetter, v. t.

+'ii hir, ; ,

ppp^r. van 1'13) , v. z.
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gedurende

Fettering , ppr. van Feller , v. t.
l'ib'kbing , s., 't liege ►i.
Fet'terless , a., ongeboeid , ongedwongen , vrij .
^ FI'ber• , s'bre , s., draad , vezel.
Fet'tie , V. t., herstellen , verbeteren.
F i'a, ereil , Ii bred , a , niet v ezels.
Fettle, s., seho., kracht, rnagt.
Fi't,erless , 11'brelens , a., zonder vezels.
r Fi't,r •il , :.., cazc:lne vezel , vezelt,je.
Fetus, s., mv.. fe'tuses , ongeboren vrnht.
Feu i, s., zie Fee.
é Fibr•i ➢ '1„us , a., tot vezels behoorende.
Fe n.rd . s., veete, twist, strijd.
1 Fibrous, ei., vezelacllt.i<g.
Feudal , a., leenroerig.
Fih'1 ➢ a , s,, kuitti +yen ; (;esp, Laak.
Feudal #, s., leen.
i tickle , a., wankelmoedig, onbestendig , onstandvastig,
Feud'all*m, s., leenstelsel.
veraia]erlijk, wuft, aarzelend, grillig.
Fickle , v. t., sebo , ver legen naken.
Feudal'ity , s., leenroerig heid ; leenwetboek , ne.
Feudaliza'tion , s , 't leenroerig snaken.
Fi eh'leness , s., cmbestendiglheid , onstandvastigheid, ver Feud'alize, V. t., leenroerig maken.
anderlijkheid, wankelmoedigheid.
Feud'alized , pp. van Feudalize , V. t.
Fi ek'ly , vide., zie Me1,1 , ii.
Feud'alizing , ppr. van Feudalize , v. t.
F1' cs , .s., vijg , knip niet den daim en twee vingers.
Fi e'tile , a., door een pottehakker gemaakt.
Feud'ary , a., leenroerig.
Fiction , s., verzinsel , verdichtsel , veedicliting , leugen
Feud'atory , s., leenman , vasaal.
loopje, fabel.
Feud'ist , s., schrijver over 't leenregt.
Fi e'tionist , s., sclir fiver van verdiclitsels , enz.
Feugiit , pret., Be tio., vocht.
Fi e'tious -F, a.., zie Fictitin?.cs , a.
Feuil'lage , s., lofwerk , bladerwerk.
Fi p'titious , a., verzonnen , verdicht, valscli , nagemaakt,
Feu'illemort , a., bruingeel.
bedrieglijk , onopregt.
Feu'soiue , a., scho., hef,, aardig,.
Fris eti'tlously , ade., zie Fictitious , a.
Feit
f, V. t., gereed maken , si, .
Feut'erer ), s., hondenkoopman, hondenhouder; - -- , hon- Fi etitiousness , u., valactie v- oorstelline.
Fi e'tive 1, a.. verdicht , verzonnen , sIvnkbeeldig.
denhouder, MAS.
Fi e'tor , ,e, niodelniaker vara beelden en snijwerk.
Fe'ver , s., koorts ; hitte ; ontroering.
4 F iel, ,s., splitslioorn, pin, prieni; stengelslothout, draaijer, z.;
Fever , v t., koorts veroorzaken , DK.
► - virote , taarts , z.; - ¡zote, gat in de stein, waardoor 't stenFe'ver'-cooi'ing , a., koortsverkoelend.
s esiotlrout gaaf', z. ; - Irasn.az .r, hamer piet, een klaauw, punt;
Fe'ver-root , s., soort vary plant (triosteuraa).
iroz -, niarlpl°;eran, z.; setting -, lloutenprieDI, z.; splicing -,
Fever-sick , a., koortsig.
spa ishoorn, z.
Fever-sore , s., soort van zweer.
F id , V. t., een steng niet het slothout opsluiten , z.
Fever-weakened , a., door koorts verzwakt.
Fid'der , .e., sedo., gewigt van N4Ú0 engelsche ponsden.
Fever-weed , s., soort van plant (eryrzJiu ri).
Fiddle , s., viool , vedel.
Fe'v er - voort , s., zie Fever-root,.
Fid',ile, c'. i., v. t., op de viool spelen, beuzelen , veibeuzeFe'veret t, s., lipte koorts , koortsje.
leal . zijn tijd veetureluren.
Fe'verfew , s., moederkruid.
Feverish , a., koortsig, koortsachtig ; onzeker , opstand- Fiddle-fad',ile) , s., beuzeling , wisjewasje' geklets.
vastig ; heet , verzengend , brandend.
F'id'dle-fad'dle) , u , lie'izeleud, leven makend.
Finale-stick, .,., strijkstok; I care ;tot rt -- for it, i1- geef
Feverishly, ade., zie Feverish.
er Leen zier onz.
Fe'verlshness , s., koortsachtigheid.
i Fid'eite-string , s., vioolsnaar.
Fe'verly , a., koortsachtig .
. Fid'dle-wood , s., bodenlhoat.
Feverous', a., koortsig.
Fiddle-bridge , s., vioolk;.tirn.
Feverously , ade., zie Feverous , a.
Fid 'die-pegs , s., =rev., vioolsel ► roeven.
Fe'very, a., door koorts aangedaan, B .).
Few , a., wenig , luttel ; a -, eenigen ; but a -, slechts tut- Fic1'41ter , s., vioolspeler, speelnnaii.
Fiddling , j,pr., a. van Fiddle , v. t., z.. i.
tel , weinig.
Fici 'dii,rg , s., 't vioolspelen.
Few , V. t., se/is., veranderen.
I Fidi.I ns'son , s., boratogtschap.
Few'ei , s., brandstof.
f'ited,l us'sor , s., borgtogt.
Few'el , V. t., niet brandstof voeden , vuur onderhouden.
Fewness, s., geringheid, gering aantal ; -1, armoede (;pail Fides -i, s., viool , vii.
Fidelity , s., trouw , zetrouwheid, standvastigheid , waa1woorden) ; kortheid , stet.
lleidslicfde , eerlijkheid, opregtlleid.
Fey , s., scho.,vijand.
Fey . V. t., scho., tot een slechte daad drijven ; bloed bogets , Fidae , ti,ig'et ) , e. i., kissebissen , lien; en weer dribteleli.
kwijt worden.
I'i,i
t , z , ^,edrilrlFel rusteloosheid.
Fey , V. t., uitbaggeren, uitdiepen.

FID.

FIG.

> id' -fiets } § , s., paardevleesch ; he has got the - § t) , lij
heeft paardevleesch gegeten ; hij kan niet stil zitten.
Fidgety) , a., rusteloos , ongemaklijk.
Pidg in-fain , ade., scho., zeer verlangend, zeer blijde.
Fldu'clai, a., vertrouwend, vast, standvastig.
Fidu'cially , adv., zie Fiducial.
Fidu'clary, a., vertrouwend, standvastig, ongetwijfeld,
vast ; in bewaring gelioudeii.
Fiduciary • s., leenmaii , voogd.
Fie, interj., foei.

Pl 'cry , a., hartstogtelijk, vurig, ijverig, driftig, hevig ;
onbeteugeld ; gloeijend; gehit, EL.
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Fief, S., zie Fee.
Fiel , Fei i , a., ade., scho., veel , rijkelijk , vol, overvloedig,

zacht, effen.
Field , s., veld , land , akker ; veldslag ; -, uitgestrektheid , P.;
vlakte , strook , land ; grond (schilderkunst) ; - of ice ; ijs
take the -, te velde trekken.
-veld;
Field-basil , s., baziliekruid.
Field'bed , s., veldbed.
Field '-book , s., -landmetersboek.
Field'- eolor-s_ , s., mv., veldvaantjes.

Field'--c ri eket , s., veldkrekel.
Field' -day , s., inspektiedag.
Field '-duck , s., soort van wilde kalkoen.
Field'-gate, s., slagboom.
Field -lane'-du ek) , s.. gebakken schaapskop.
Field '-lark , s., veldleeuwrik.
Field'-jnar'shal , s., veldmaarschalk.
Field'-inar'shal-general , S., opperbevelhebber ,

generalis-

Field'-vole, s., kortstaartige veldmuis.
Field'-works , s., mv., belegeringswerken, verdedigingswerken, veldsehansen.
Field ed , a., in 't veld , te velde; gelegerd, su.
Field'fare, s., kramvogel.
Field'y t, a., open , vrij , W.

Fie'man , s., scho., razende.
Fien , s., schil., booze geest , duivel.
Fiend, S., vijand, duivel, furie, helsch wezen, helle veeg.
Fiend'-fraying , a., duivelen, ene. verschrikkend, ^ x.
Fiend'-hearted , ca., met duivelen hart.
Fiend'-like, a., duivelsch.
Fiend'ful , a., vol boosaardigheden.
Fiend'fully , ade., zie Fiendful.
Fiendish , a., duivelsch, boosaardig.
Fiend'isbness , s., boosaardigheid.
Fient , s., scho., duivel, dronmielskind, duivelskind ; - a-bit, a-haet, niet het minste deel ! - a-nie , de duivel haal me.
. Fier , fiere , fere , S., ocho., vriend , broeder.
Fier, fiere, (ere, a., odio., gezond.
Fierce , a., wild , woest, fel , wreed , grimmig , geweldig,

ontstuimig, hartstogtelijk.
Flerce'-min ded, a., hevig, heftig, ontstuimig.
Fiercely, ads., zie Fierce, a..
Fierce'ness , s., wildheid , woestheid , woede, hevigheid,

onstuin►igheid , heftigheid , hartstogtelijkheid.

uitvoering.
vuur, ijver, drift.

Fifteen, a., vijftien.
Fifteenth, a., vijftiende.

Fifteenth, s , vijftiende deel.
Fifth, a., vijfde.
Fifth, s., vijfde deel.
Fifth-tnon'ar-ehy-men, s., mv.,

sekte, die een vijfde groote
monarchie verwachtte, over welke CHRISTUS 4000 jaar
zou regeren, en CEOMWELLS regering voor 't begin daar

hield.

-van

Fifthly, ade., ten vijfde.
Fiftieth, a., vijftigste.
Fifty, a., vijftig.

Fig'-gnat, s., soort van vlieg.

Field'-mouse, s., veldmuis.
Field'-of'Beer, s., stafofficier.
Field'-piece, s., veldstuk.
Field'-preach er , s., veldprediker.
Field'-preaching, s., v eldprediking.
Field'-rooin t , s., open vlakte, M.D.
Fleld' -sports, s., mv., jagtvermaken.
Field' - staf , , s., londstok.

FI'erifa'cins, s. , bevel tot

Fife, V. i., op een dwarsfluit spelen.
Fife'-major , s., pijperniajoor.
Fifer, s., pijper.

Fig , s., vijg, vijgeboom ; I don't care a - for him t, ik geef
niets om hem.
1 Fig 9, v. t., v. i., met de vingers knippen; -, iemand wat
wijs maken; n. g.; -, eensklaps opspringen.
1 Fig'-apple, s., vijgappel , JOHN.

simus.

Fieriness, s.,

Fife , s., dwarsfluit.

Fig'-leaf, s., vijgeblad.
F1g'-,nar'igold, s., soort van plant (mesernbryanthemum).
Fig'-pecker, s., vijgendter (vogel).
Fig'-tree , s., vijgeboom.
Fig' -wort, s., soort van scrophularia (botanie).
Fig'ary, s., zie Frolic.
Fig'dean ),

v. t., dooden.

Figer'-tree, s., vijgenboom, se.
Fight, v. i., V. t., vechten, strijden, twisten; bestrijden, bevechten , betwisten ; oorlog voeren ; aan 't vechten brengen;
- dog , - bear t, er kome van hen wat het wil ; - one's way,
zich met geweld een weg banen; - one's day , zich door
iets heenslaan; - out, gewapenderhand beslissen.
Fight , s., gevecht, strijd , slag , tweegevecht , worsteling;
naval -, zeegevecht ; running -, aanhoudend vuren op een
vlugtenden vijand , z.; discontinue the -, 't vuren staken, z.
Fighter, s., vechter, strijder, krijgsman, kampioen.
Fight'ing, ppr. van Fight, v. i., v. t.
Fighting, s., gevecht, strijd, twist.
Figment, S., uitvinding, verdichtsel, verzinsel, verdichting.
Fig'-elate , a., van pottebakkersaarde gemaakt.
Figurabil'ity , s., vormbaarheid.
Figurable, a., vormbaar.
Figural , a., figuurlijk.
Fig'sirate, a., afgebeeld, gevormd.
Fig'urated , a., afgebeeld, gevormd.
Figurately, adv., zie Figurate, a.

Figuration, s., vorming, vorm, figuurlijke voorstelling.
Figurative , a., bloemrijk, figuurlijk.
Figuratively, ads'., zie Figurative, a.
Figurativeness , s , figuurlijkheid.
Figure, s., prijs, w aarde.

figuur , gedaante , vorm, cijfer , zinnebeeld,
plaat, prent; -, pracht, glans; -, horoskoop, sx.; - i , simbosl.
Fig' ure , v t., V. i.. vormen , af beelden , voorstellen , afschilderen ; niet beelden versieren ; zich voorstellen ; figuur maken; onderscheiden worden.
Figure , s.,

Figure-east'er t, figure-finger . 3., sterrekijker .
Figure-dancer ) , s., vervaardiger van valsche bankbiljetten;

vervalsclier van cijfers.
Figured, ppr. van Figure, e. t., V. i.; -, a., gebloemd; bijv.

- velvet , gebloemd fluweel_.

FIG.
r1g' riha , ppr. van Figure , v. t., v. i.
.Flg'uring, s., 't vlaken van figuren.
Fike, who., zie Tyke.

Flia'ceous , a., dradig.
Fil'acer, s., aanrijger (beambte), r.
FII'a.nent, s., draad, vezel.
Filament ous, a., draadachtig, vezelachtia,
FI1'ander s , s., me., ziekte bij valken.
Fil'atory, a., spinmaclitiie.
Fil'at-u.re , s., 't afwinden van zijwormpoppeii.
Filbert , s., hazelnoot.
Filch, V. t., ontfutselen , wegkapen , stelen , ronver.
Filched, pp. van File/t t'. t.

F
,
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c., knip voor den neus , knip.

Fil'11p3ng, ppr. van Fillip, v. t.

Fi lly , s., nierrieveulen.
Film , s , vel letje , vliesje , zaadhuisje.
Film, e. t., met een velletje, vliesje hekleeden.
Filin'iness • s., vliesachtigheid.

Film 'y, a., vliezig, met een vlies bedekt, Tuet velletjes.
Filter , s., vergiettest , doorzijger, filtreerdoek , lekdoek ;
ntinnedrank, tooverdrznk.
Fii 'tee , r. t., c. i., iloorzijgen , filtreren , zuiveren.

Fi i'tered , gp., ti. van Filter, e. t., v. i.
Fil'terin
piar.vanFitte; , y. t., e. i.
Fii'tering, s., 't filteren

Filcb'er , s., dief , ontfutseloar.
Filth . s., ß-1iit , drei,, hederf, vuiligheid, onreinheid.
Filching, ppr. van Filch,, v. e.
Filthily , srr.,'ui] , morsig, mislijk.
File, s., draad, lías, lijst, rol , rij , linie, orde ; rot, ge- 1i, iltlh'ine -ss , s., vuillieid, onreinheid, ongezoutenheid, on.
lid, snoer, vijl; smooth -, zachte vigil.
zuiverheid, leelijklieiil.
File, v. i., v. t., de fi leren, optrekken , opmarscheren , innaai- Filth'^^ , a., vuil , l ársig smerig, onrein , gemeen , leelijk
jen, aanrijgen, hechten; vijlen, polijsten; - f, zie Fuul, su.; onbetanieljk; ongezouten; - way of doing, lage wijs van
- off , afvijlen.
. lia,ndelen ; -, niet of kruid hedekt, (p.).
File, Pyle, V. i., V. t., seko., stoelgang hebben , bezoedelen, Fil' trate, e. t.. filtreren, doorzijgen.
vuilmaken.
Fil'trate, s., 't gefiltreerde.
File' - eut'ter, s., vijlmaker.
Filtration, s.. filti Iring, doorzijging.
File' - dust,S.vljlsel.
1 Fim'ble - hemp , s.. Yelling, liennip zonder zand.
File'-fish , s., schol.
Fim'briatte, a., niet franjes (boiairie).
File'-leader , s., vleugelmau , eerste soldaat van een Fimn'br ate. V. t., n:et franjes maken.
gelid.
Fim'briated , pp. van Firnhriate, r. t.
Filed , pp. van File , v. i., v. t.
Fim'briating , ggpr. van Fimbriate , v. t.
Fil'emot , a., geelbruin , S.
fin , s., vinger, vin.
Filer, s., vijler.
li Fin , v. t., een post (vischsoort) opsnijden , kerven.
il'ial a., kinderlijk , als een zoon.
1 Fin , V. t., seko., vinden.
Filially , adv., zie Filial
Fin) , .e., arm.
Fllia'tion , s., zoónschap , aanneming als kind.
1 Fin 'fish , s., vinviscli , (soort van zvalviscli).
Fil'[cold , a., varenkruidachtig.
F in '-footed, a., vliesvoetig, zwemvoetig (even als de eens Fil'ieold , S., plant, die aan varenkruid gelijkt.
den, ganzen, enz.)
Fill e'i1'orm , a., varenkruidvormig.
; Fiu'-toed , a., met tonnen , die van zwemvliezen zijn voor Fil'iform , a., draadvormig, dun.
r zien.
Fl1'igrane, s., zie Filigree, s.
i Fin'abl.e, a., strafbaar , behoetbaar.
; Fin'al , a., eindelijk, laatst, doodelijk, beslissend; - account,
Filigree, s., draadwerk op goud en zilver.
Fi l'igreed , a., met draadwerk.
slot:rekening ; - aim , einddoel ; - cause , grondoorzaak ; - issue,
Filing , ppr. van File . v. i., v, t.
laatste uitkomst.
Filing* , s., mv., vijlsel.

Finality , s., eindloestand.

Fill , V. t., V. i., vullen , vol maken , inschenken , vol doen ;

Fi'nally , adv., zie Final , a.
Finance', s. inkomst.
Finances. , s., me., financiën , geldmiddelen , inkomsten ,

vol zijn; voldoen, bevredigen; voorzien; verzadigen, ver slinden ; - out, aanvullen, uitbreiden ; - up, volmaken ,
opvullen , een plaats vervullen , voltooijen ; - a ship's
Pattern. , den bodem van een schip bekleeden , z.: - np ,
vol worden ; - water , water innemen, z.; bac?, and -. maisoe;uvreren, z.

-Fill , s., bekomst, genoegen, verzadigdheid.
Fíl'lagree, zie Filigree.
Filled, pp. -van Fill, v. t., v i.
Filler , s., vuiler , stopwroord ; opvuller.
Filler , s., scico , pijp , trechter.
Fil 'let , s., band, zwachtel, strijklint, vlecht; ring, kroonlijst , astragaal (boi(tvku>>de) ; lendenen (paardr(kuusf); goud
i^andje; schijf , lendestuk (hij slagers).
k il'let , V. t., binden , omwinden , z w achtelen; met een

schatkist.

Finan'cial , a.. financiëel.
1 Financially , adv., zie Financial.
F inancier , s., iintsncier, rentmeester, lriiatmeester.
Fi'nary, s., smederij in een Ijzermolen, waar het ijzer tot

staren wordt verwerkt.
Finch, s., vink; gold-, goudvink; bull-, roodborstje; chaff-,
vlasvink.
Finch' -- ereep'er , s., koolmees.

Find, prel., pp. found, v. t., vinden, bevinden; ontdekken
bevinden, bemerken, waarnemen, zien ; aa.ntreffen ; verschaf 1 fen ; uitvaardigen; winnen , hebben; - one's self, zich l,evinden , varen; - in , verschaffen, voorzien ; - out , uit.v litt
(hers , ontraadselen, oplossen, verstaan, bevatten, aan't lick kroonlijst versieren.
Fil'leted, pp. valt Fillet , e. t.
Itrengen, ontdekken; - fault with , berispen; - amiss, LeFil'leting, ppr. van Fillet, v. t.
rispen, afkeuren, tegenspreken; - his legs, wegloopen, de
Fil'libeg , s., sehn., kleed van de liooglanders.
vlugt nemen; they cannot - it in their heart, zij kunnen er
Tilling , ppr . van Fill , v. t., V. i.; - between the cheeks,
niet toe besluiten ; - in one's heart , trek hebben ; - one
kamhouten , z.
business • iemand werk verschaffen , - a bill , een beschul Filling , s., opvulling , toevoer.
diging aannemen.
Fil'llp, V. t., knip voor den neus. geven,
Find'- *aalt, s., iserisper, bediller, vitter, su.
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ppr. van Finger, v. t., v. i.

Find - fautt'ing, a., berispend, bedillend , vittend, hekel-

Finger ing,

Find'er • s., vinder, uitvinder , naspoorder.
Finding, pppr. van Find , v. t.
Find ing, s.. ontdekking, 't ontdekken.
Find'ing*, s., mv.. gereedschap van een reizenden schoen -

Fin'gle-fan'gle ) , s., zie Trifle.

zuchtig.

maker.
Find 'y 1, a., scho., vast

solide.

Fin'dy 1, a., vol, zwaar , lomp.
Fine , a., fijn, dun, mooi, fraai, schoon, zuiver, teeder,
zacht, week, aardig , riet , keurig, helder , klaar , rein;
sluw , SP.; prachtig , .proiikerig , bevallig.
Fine, s., boete, geldboete; belasting, uitkoop, leengeld;

einde, in -, in 't eind, kortom.
Fine, V. t., zuiveren , lauteren , raffineren ; - 1; minder ruw
maken ; -1, versieren , 5x. ; -, beboeten , geldboete opleggen;
- t, V. i., geldboete betalen.
Fine'-ün 'gered , a., bekwaam , kunstig , sierlijk.
Fine'-grained, a., fijn van korrel.
Fine' -spoken, a., t'raaije zinnen gebruikend, welsprekend.

Fined, pp. van Fine , v. t.
Fine'draw , v. t., stoppen.
Fine'drawer , s , stopper , stopster.
Fine d raw ing , ppr. van Finedraw , v. t.
Fine'less -1 , a., eindeloos, gienzeloos, sa.
Fine '1y, adv., mooitjes, in bijzonderheden, fijn, fraai,
prachtig, rijkelijk, netjes; -, ellendig; he is-brought to
bed t, het ziet er slecht met hem uit .
Fine 'ness , s., fijnheid , fraaiheid, schoonheid, pracht; sluw
effenheid; dunheid, zuiverheid; bevalligheid; listigheid.-heid;
Finer • s., zuiveraar , louteraar , metaalbearbeider.
Finer, a., fijner , dunner, enz .
Fin 'ery , s., pracht , opschik , tooi , prachtige kleeding ; -,

smeltoven.

Fine 'spun

F in'gering , s., 't bevingeren , enz.; -, fijn werk.
F in'grigo , s., hesdragende plant (soort van pisonia).
Fin'ieal, a., popachtig, gemaakt, gekunsteld.
Fin'iealiy, adv., zie Finical, a.
F in'I -ealness, s ., gemaaktheid, gekunsteldheid,

popachtigheid..
Fin'ikin , ii., naauwlettend , druk , pietluttig.
Fining, pppr. van Fine, v. t., v. i.
Fin'ing, s., zie Fine, .s.
Fining, - pot , s., louterings-pan.
Finis , s., einde.
Fin'isih , v. t., eindigen., voltooijen, voleindigen, afmaken,
ten einde brengen ; - down a wall, een muur bestrijken , bepleisteren ; de laatste hand leg gen.
1+in'ish , s,, einth ;n , voltooijiug, voleindiging.
Finished , pp. van Finish, v. t.

F ia'is her, s., eindiger, voltooijer, voleindiger.
Finishing , ,ppr. van Finish , v. t.

, s., zie Finish , s; lower -, visschersstaart ouder
de galerij , z.; - of a wall knot , schild van een schildknoop, z.

Fin'ishine

Finite, a., begrensd. geëindigd, bepaald.
Fi'niteiy , adv., zie Finite, a.

Finiteness , s., begrensdheid , bepaaldheid.
Fin' i t u de i' , s., zie Limitation.
Fiia'less, a., zonder vinnen, sri,
Finlike, a., viiiaClltig, DR.
Finned , a., tweesnijdend.
Fin'nittiai , S., soort van duif.
Finny, a., gevind.
F4ino 'eiiio , s., soort

van venkel.
Fi'no-s`, s., tweede , beste wol van merinosschapen.
Fins , s., mv., solio., gevonden goederen.
Fiord', S.,

• a., fijn gesponnen, fijn uitgedacht.

Finesse', s., loosheid , sluwheid , slimheid.
Finesse' , V. i,, listen gebruiken.
Finessing , ppr. van Finesse , v. i.
Finessing , s., 't gebruiken van listen.
Fine'still , v. t., geestrijke drank uit stroop maken.
Fine 'stiller, s., distilleerder van drank uit stroop.
Fine 'stilling , s.. distillering van drank uit stroop.
F in ger , V. i., scho., bloemen inweven.

Finger, s., vinger; vingerbreedte; hand; - I , magt, sterkte,
werk ; he has it at his -s end 1- , hij kent het op den duim ;
she has a - in the pie ¡ , zij is medeschuldig, zij heeft de
hared in 't spel ; his -s are lime-twigs i- , zijn vingers zijn
krom , hij is diefachtig ; I'll make you find your -s t , ik zal

je wel doen doorwerken; he put his -s in eye -I , hij weende.

i., bevingeren , betasten ; bestelen , stelen;
fommelen . bespelen ; de vingers goed gebruiken ; afrossen ;
ñow would they - him - 1, hoe zouden zij hem afrossen.
Finger - board , s., toetsplank.
Finger - fern , s., plant (asplenium).
Finger - frail, s., pop .
Fin'ger - glass , s., vingerglas (glas om de vingers bij het
Finger, V. t., v.

middagmalen daarin te wassollen).
Fin'ger-post , s., liandwijzer .

Fin'ger-post) , s., geestelijke.
Finger -shell , s., schelp , die den vorm van een vinger heeft.
Finger - smith , s., dief; baker, vroedvrouw.
Finger-ssinith ) , s., dief.
Finger-stall , s., vingerling .
Finger -stone, s., soort van versteend voorwerp.
Fingered, pp. van Finger, v. t., v. i.
Fiu'gerer, s., ocho., Ailoemeninwever, bloemeninweefster.

baai.

F i'orin , s., soort van hooi,
Fi'penny ) , s., knipmes.
F ii,'pie i , s., stopper.

Fip'pie, s., scho., onderlip.
Fir , s., den , pijnboom; vurenhout, z.; - lining of tile bi its,
betinglap, schaal , z.
Fire , v. t., scho., brood warm maken , roosteren.
Fire, s., vuur; brand; gloed, hitte; ijver, hartstogt; licht,
glans ; set on -, in brand steken ; be on -, in brand zijn,
-branden; walking -, dwaallicht; St. Anthony's-, roos, g.;
give - ! vuurt ! schiet! brisk -, hevig vuur, z.; port -, lont stok , z.; raking -, volle laag , z.; fork of a -, boom, drie
ijzer, dat op een brander aan de nok van de ra zit, z.-puntig
Fire , v. t., V. i., in brand steken , aansteken, afsteken, af
branden , aanhitsen , aanstoken ; vuren, vuur vat--sclietn,
ten ; -, inbranden , met een heet ijzer schroeijen ; in brand
^ geraken , ontsteken.

F ire'- aran-a , S., rae.. vuurwapens, schietgeweer.
Fire'-arrow , s., vuurpijl.
Fire' - ball , s., vuurkogel, handgranaat, lichtbol.
Fire'-bare T , s., zie Beacon.
Fire'- barrei , s., vuurton in een brander , z.
Fire' - bavin , 8., bundel rijshout (op branders), z,

Fire'-bear , S., vuurbaak.
Fire'-blast, s., vuur (botanie).
Fire'-board, s., schoorsteenscherm .
Fire'-boom , s., brandhaak (op branders) , z.
Fire' -bote, s., brandstof (als bezoldiging).
Fire'-brand, s., brand , stokebrand , onruststoker,

maker.
Fire'-breathing, a. ,

vuurspuwend .

Fire'-brick , s., vuurvaste `Steen,

oproer -

FIR.
Fire'-brush , s., haardbezem.
Fire'- bu -cket, s., branderanler.
Fire' -cha eker , s., voetzoeker.
Fire'- -ciad, a., in vuur gehuld.
Fire'-clay , S., viiuriaste klei.

Fire' --eo -ek, s., koperen pijp aan 't eind van een ,rani
spuitslang , laurier, lul.
.Fire'-eou11)any , s., brandpiket.
Fire'-Bross, s., vuurkruis , i oodseitl.
Fia•e'-dai:,h , s., kool -vvaterstofgas.
Fire'-drake , s., vuurslaag' , vitri'e draak , granaat.

Fire'-eater, S., vuur'ete!', vuurureter, bullebast.
Fire'-engine, S., I,rantlsl;ttit.
Fire'-es -cale, S., WerktntI 0111 zie hij brand vv'an Beil hoog-

st e verdieping te reciclen.
Fire'-eye, a., niet vurigru blik.
Fire'-fan , s., vuur'seliernl.
F ire'-fanged , a., sebo., door hitte gebarsten.

Fire'-flair, s., soort vat! straaldier.
Fire'-fiaught , s., scho., bliksemstraal.
Fire'-fork , s., poker.
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Firing , ppa. van .Pu'e , v. t., v. i.
FIr'ing , s., 't vuren , 't schieten ; brandstof.
i

Fir'ing-i'ron s., brandijzer.
Firk ;, , v. t., slaall , <rerselen ,
Firkn, s., t iiI,etje, vaatje

tuchtigen , Bil.

(neer 9 iii Arrzerla).

Fir'F isa Haan , a'. bici stekel.
I•'irio,t, s., .sebo., l,,,t ti voor drooge waren (nagenoeg gelijk
eel, en eiseh schepel).
Fir'1 , s., sch o., verwarring , rumoer.

F ir^^B , e,., vast , sterk , Leckt , stevig, hard , standvastig ,
v oils; ide; ► d.

Firtii , e , 1,ardelshtus , firma.
L'h.C ➢ , (.e'er' --) '., v i , zie CoYo/lisa, Dit.

Firsn'-foot e d , a., stt^vig op de voeten, vast van voeten.
Firen'arasent , .s., uitspansel, lucht.
Firuza,uent'al , a., van 't uitspansel , l,emelsch.
i'ir'ttzanl , .s., lekreet ; paspoort (,tritt).
Firmed, p)Iz. van 1, 'ii'.it (: cel' :-) i , V. t.
Firnnm'ii g, J)pr. viii! 1''ir"a (.'eee :_) -`, 2V. t.
11,u I l t ude t , s., ste i'kte , vast11eid.

Fire'-guard, s., ijzeren lek om den haard.

I irn► 'ity

Fire'-heart, s., koiehuis, z.

Fii.,,, Tess, a., val► een sahst tiitie losgemaakt, F.
Fireu'iier, etdlv., sterker, rioter, ii.
I'í
ui/e., v'tlst;, stell:.
Firal.'ness • s., vastl,eict, duttu'za.anlheid, sterkte, zekerheid.
I'i',-f'ur'ry , s., seko., \ el'«-arring , oproer, haast , ge-

Fire'-hook , s., braiid },aatk.

Fire'-insuranee, s.,
Fire'-lrn, S.,

hral,dassuralltit.

staal (ohs vtuur te slaan).

Fire'-iron*, s., on'., liaard ereetlscliap.
5+ire'-kiln, s., vuut'oven.
' re' - eivas'ter , S , vmtrlverker.
Fi rc'-imw , a., nageln leurt' , vonkelnietiw.
Fre'-üfice, s., brande- alarborgnlaatschappijkantoor.
Fire'-ordeal , zie On/eat.
Fire'-pail► , S., vuurpan.

Fire'-place, s., stookplaats.
Fire'-plug, s., hralidspuitprop.
F ire' -papt, S., vuurpot.
Fire' - priger, s., dief bij brand.
Fire'-proof, S., vuurproef, -, a., vuurvast , onverbrandbaar.
Fire'-quenching, a., brandblusschend.
Fire'-room, s., stookvertrek; plaats op een brander, met
brsudstoffen gevuld, z.
Fire'-scuttles, s., me., kleine luikeil in eels brander, z.
Fire'-ship, s., brander, z.
Fire'-shovel , s., vuurschop.
Fire' - shreen , S., vuurseliernl.
Fire'-spout , s., vuurstraal.
Fire'-stick, s., fakkel.
Fire'-stone, s., vuursteen.
Fire' - trunk , s., koker , sie

op een brander tot vuurleider

dient , vuurroer , z.
Fire'- warel, fire'-warden, s., brandmeester.

Fire'-tweed, s., soort van plant (4;iterika).
Fire'-winged, a., suet vurige vleugels.
Fire'-wood, s., brar,dllottt.
vuurwerk.
Fl re'-worker , S., vuurwerker.
Fire'-worship , s., vuuraanbiddin g.
}Ire'-worshiper, S., s'tiuraa tlbidder.
Fired , pl). val! Fire v. t., v. i.
Fi re'10 ck , s., geweer , vuurroer.
1+'ire' - work , S.,

Fire'mnan , s., spuit ast ; stoker (bij een stoonns'erktui1).
Firer , S., brandstichter.
Fir eside, s., Haard, vuurhaard, sluiskamer, woonvertrek,
ftuisgezin , avondgezelschap.
Fireside, a., tot den huislijken kring behoorende.
r;iret'er, a., scho., eerst.

• s.,

sterkte , c astlleid.

i iit i' !'ewat.
Fir',t , (G., cerste , eerst , hoogste , voornaamste.

FIrst , clew., zie First , a.; Egt -, ten eersten , in 't begin;
- or l ast , te Beniger tijd , ten laatste, ten slotte.
First'-end , s., SC/is., ►legio.
First'-foot, s., se/lo., eerste nieuwjaar wenscller.
i'irst-begot', first-begot'teio • a., eerstgeboren

, oudste.
First'-born , a., eerstgeboren , hovetlste , voortreflijkste.
Fir t'-!Dorn , t'., Ce l st.?'L'1)os'riic , oudst kind.
I'ir t' --cour ii , s., volle iteel.
First-ereat'ed , a., eerst geschapen.

First' - floor, s., tweet?e v-erdiepni .
First'.fruit, s., fnv., first' - fracits, eersteling.
First-,nov-'er , s., v ooitsttiwende kracht.
Fir,t'-rate, a., eerste , voortreffelijkste , soliedste.
Firsi'lin.g , a., eerst v ooite?!ragt, vroeg.
First'hug , a.., eersteling (viii die n en).
First'ly , adv., zie J° s'it, aily.
Firth, s., straat, z.
1'irti, , s., sello., zee/irm, straat.
}i 5c
c , .s., Schatkist.
Fio,.'al , a., lot de schatkist liehoorende, fiskaal.

Sieh , s., visels ; Iiclic; waleg, rijscha,sl van een mast, ra,
z.; toestel tot liet kippen van 't anker, z.; fres h-water -,
rivierciscll ; ceciij -, or/ o' -, rivierkreeft ; the best - swims
7zear the to/toss j-, tie stilste wateren }ebben de diepste grondel, , fres h - aid ;111W coin e garests smell svheo they are three
doi^.s old t, niet deli tijd wordt men alles moede; they have
oilier - to fe j t- , zij !lebben wat anders te doen ; frout -,
stootschaal , rij schaal , z ; - of a yard , rijschaal , stootschaal
01) de na , e.; side -, schaal , wang • z.; spare -, waarlooze
Walli/ , Z.

Fish • v. t., v. i., visschen, viscllvangen ; - ant, uitvissehen,
uits orsellen ; - a meest, schalen , wangen ons een mast legil ii , z.; -air a,rchor, een anker kippen, z.; uithalen, ophalen

F i s ti ) , s., zeeman.
Fi:zh'-bait , s., aas.
Fish'-basket , s., vischmand.
Fish'-bone , e., viscllgraat.
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Fis'tuliform, a., in ronde, holle kolommen.
Fish-day , s., vischdag, vastendag.
Fis'tulous , a., fistelachtig; hol.
Fish'-ear , s., kieuw.
Fit , s., aanval , toeval , stuip, stuiptrekking, onmagt, slaag ,
Fish'-garth , s., vischweer.
luim , bui , inval , overgang ; by -s , met horten en atonten ;
Fish'-gig , s., harpoen , elger , z.
-s of the season, onbestendigheid van 't jaargetijde; do a
Flsh'-glue, s., vischlijm.
Fish'-hook, s., vischhaak, kiptaliehaak, peuterhaak, z.
thing by -s and girds t, iets met horten en stooten doen;
Fish' -hoop, s., ijzeren band, die de rijschaal met den mast
- T, zang, gezang.
vereenigt, z.
Fit , a., bekwaam , geschikt , voegelijk , gepast , juist , van
pas, gereed , vaardig , betaamlijk , oorbaar , -, huwbaar.
Fish'-kettle, s., viscliketel.
Fish'-like , s., vischachtig.
Fit , v. t., v. j., uitrusten, inrigten, regelen, bereiden, van
pas maken , voorzien , verzorgen , voegen , betamen ; - out,
Fish'-market , s., vischmarkt.
Fish'-meal , s., vischmaal , vischmaaltijd.
uitrusten , wapenen ; - up , aanpassen, in orde brengen ; ver
Fish'-monger , s., vischverkooper.
geschikt zijn, passen ; I'll - him, ik zal hem wel-siern;
krijgen , ik zal hem wel betalen.
Fish'-pendant , s., schinkel van 't kiptakel , z.
FJsh'-pond , s., vischvijver.
Fit , s., scho., voet.
Flsh'-oil , s., vischtraan.
Fitch , V. t., echo., bewegen, verwijderen.
Fish'-room , s., bergplaats voor zoutevisch , stokvisch • z. Fitch , S., wikke.
Flsh'-tackle , s., kiptakel k z.
Fitch'et, litch'ew, s., bunsingr.
Fitful , a., aan vlagen , stuipen onderhevig.
,Fish'-trowel , s., . vischlepel.
Fit'lier, a., ade., gepaster, enz.
Fish'-tub , s., vischknip.
Fit'ilest , a., meest gepast.
Flsh'-wlfe, s., vischventster.
Fitly, ade., zie Fit, a.
Fish' -woman , s., v ischvrouw , vischverkoopster.
Fi t',nent t , s., gemak.
Fisher, s., tiisscher.
Fitness , s., geschiktheid, voegzaamheid, juistheid, gepast
Fish'er-boat , s., visscliersschuit.
Fisher-town, s., visschersplaats.
-heid,
gemak.
Fisher-man , s., visscher.
Fit'sted , it`stead , s., scho., voetstap.
Fit'table j-, a., zie Suitable.
Fishery, s., visscherij , vischvangstplaats.
Fish'ful , s., vischrijk.
Fitted, pp. van Fit, V. t., v. i.
Fish' gig, fz'gtg, s., zie Fish-gig, s.
Fitter , s., bekwaammaker , iemand , die een proefrid met
een lokomotief doet; uitruster, z.
Fish'hook, s., zie Fish-hook, s.
Fish`ify ), V. t., in een visch veranderen, sH.
Fit'tie-lan', rt't y -ian, s., sebo., menpaard van 't achterste
paar in een ploeg.
Flsh'ing , ppr. van Fish, v. i., v. t.
Fitting, s., scho., 't schuifelen.
Fishing , s., 't visschen , visscherij , sP.
Fitting, _ppr., a. van Fit, e. t., V. i.
Fishing-boat, s., visschersboot.
Fit'tingly, adv., zie Suitably, Ma.
Fishing-fly, s., kunstvlieg (om te visschen).
Flsh'ing-gear, s., vischgerij , vischtuig.
Fitz , s., vorstelijke bastaard.
Fitz , a., zoon van.
Fishing-line • s., hengelsnoer.
vischplaats
,
visseherij.
Five, a., vijf.
Fishing-place , S.,
Five-bar , five'-barred , a., met vijf grendels.
Fish'Ing-question § , s., strikvraag.
Fishy, a., vischrijk, vischachtig.
Five'-eieft, a., in vijf stukken verdeeld.
Fisk t, v. i., rondloop--n; - away t, wegspringen; - up Five'-fn'ger, s., soort van vijfvingerkruid (botanie).
and douw t, heen en we@r springen.
Five'-iin'gered, a., met vijf vingers.
Five'-foot, s., sterretje.
Fisk'ing-gossip , s., praatzuchtig wijf , babbelaarster.
Fis'Je, lis'sle, ils'sel , lis'tle, V. i., ache., rutschen , roe- Five'-leaf, s., vijfvingerkruid (botanie), M.D.
ren , bewegen.
Five'-leafed, a., met vijf bladeren.
Fissen'less , iizen'less , a., scho., krachteloos , vervallen, Five'-lobed, a., met vijf kwabben, lellen.
verwelkt.
Five'-parted , a., in vijf dealen verdeeld.
Fissile, a., ligt splijtend.
Five'-toothed, a., met vijf tanden.
Fissility, s., splijtbaarheid.
Five'-valved, a., met vijf kleppen (botanie).
Fivefold, a., vijfvoudig.
Fission , s., breking.
Fives , s., balspel.
Fis'siped , a., met gescheiden toonen.
Fis'siped, s., dier, welks toonen door geen zwemvlies zijn Fives , vive s- , s., keeldroes.
Five'suin, a., scho., vijf te zahm, alle vijf.
verbonden.
Fissiros'tral • a., met zeer wijd gapenden bek (ornithologie). Fix , V. t., V. i., bevestigen, vestigen ; vastmaken, hechten;
bepalen , vaststellen ; - upon , kiezen , uitkippen , zich bepaFissure , s., kloof , spleet , breuk.
len bij ; - , doordringen ; -, in orde brengen , gereed
Fis's sre , V. t., klieven , verdeelen, breken.
maken
(Amerika) ; -, blij ven , zich vestigen , vast worden,
omkoopen.
iemand
Fist, s., vuist; grease one's -,
wist , v. t., met den vuist slaan , DI..; - 9 , met den vuist zich nedrzetten, ophouden vingtig te zijn; -- the masts, de
naasten inzetten, z.; - the shrouds or the mast head, 't want
grijpen , su.
overleggen, z.; -, masten inzetten, z.
Fisticuffs , s., mv., vuistgevecht, vuistslagen, s.
Fixable, a., vestigbaar.
Fis'tinut, s., piiiipernoot.
lachryfistel;
Ftxa'tion,
s., vastmaking, vaststelling, bepaling; - f,
Fls'tula , s., pijp, windmuziekinstrument;
verblijf.
malis , traanfistel , g.
Fixed, pp., a. van .Fix, r. t., v. i.; - star, vaste ster.
Fis'tuiar, a., tot een pijp enz. behoorende.
Fis'tulate , V. i., pijp • fistel worden ; - (zeer ) , v. t., hol Fix'ediy, ade., vast, bepaald, onveranderlijk.
Fixedness, s., vastheid, standvastigheid, onveranderlijkheid.
maken als een pijp.

FIX.
'Fixid'lty ; , zie Fixedness.
Fix'ing, ppr, van Aix , v. t., v. i.
Fix'lty , s., zie Fixedness.
Fixture , s., bevestiging, vastheid, nagelvast huisraad
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Fla'grance, s., bekendheid, beruchtheid, NL.
Fla'graney t , s., brand , bitte , ontvlamming ; -, zie Ex
cess , s., Enormity , s.
Fla 'grant , a., brandend , vurig , gloeijend, rood, ontvlamd,
(in scholen en landbouwerswoningen).
flonkerend , heruclit , bekend.
Fiz , fizz , V. i., sedo., sissend geluid maken.
Fla'grantiy , adt'., zie Flagrant, a.
Fiz , fizz , s., scho., 't sissen.
Fla'grale
, r,. t., branden , verbranden.
FIz'gig, s., zie Fish-gig; -, voetzoeker; - straatloopster. Flagra'tion , s., brand.
Fizz , liz'zie , V. i., veesten , een wind laten.
Flail. s., dorsclivlegel.
Flabbergast , e'. t., verletzen.
Flain'en, ilan'nin, s., scho., flanel.
Flab'biiy , ade., zie Flabby , a.
Fla'ite, v. i , scho., verschrikken.
Flabbiness, S., zachtheid, weekheid, slapheid.
Flake , s., vlok (sneeuw) ; stelling voor 't droogen van kaFlabby, a., zacht, week, slap.
he l j aauw (i[assachusetl s) ; laag (in mijnen) ; -, stelling , z.;
Fla'bel j•, s., zie Fan.
vonk ; schilfer ; - o f ice, ijsschol ; - of wool, wolviok.
Flabel'late, a., waaijervormig.
Flake , v. t., V. i., vlokken maken , o.; -, vlokkig worden,
Flabel'liforin , git., waaijervormig.
schilferen.
Flab'ile t, a., zeer ligt.
Flake'-white , s., zuiver loodwit.
Flae'cid, a., zacht, week, slap , verflensd , drt:ipend, Flaked', pp. van Flake, v. t., v. i.
hangend.
Flakiness , s., vlokkigheid , schilferachtigheid.
Flae'cidness, fla-ecid'ity, s., weekheid, slapheid, zwakheid. l/lak'y, a., vlokkig, schilferig, schilferachtig.
Fracht , s., s ch o., handvol.
Flain , s., luim, gril, leugen, sprookje, voorwendsel, mis
Fia eker) , v. i•, fladderen (als een vogel) , ( p.).
-leidng.
Flaes , s., mv., scho., vlooijen.
Flain , V. t., om den tuin leiden , misleiden, wijs maken.
Flaf, V. i., sedo., wind maken.
Flain , flamb , 5'. t., scho., aan 't braadspit met boter beFlag , v. i., v. t., slap zijn, slap hangen, verslappen , ver
druipen.
verkwijnen; met vloersteenen beleggen ; verflensen.-zwaken, Flam'beau, s., flambouw, fakkel, toorts.
Flag, s., vloersteen; lisch, waterlelie (botanie); vlag, vaan; Flame, s., vlam, vuur, gloed, hartstogt, verwarring, opadmiral-, admiraalsvlag, z.; answering-, vlag tot beant- roer , strijd , woede , geweld ; geliefde
woording van een sein, z.; hoist of a -, broeking van een Flame , V. t., V. i., ontvlammen ; opwekken , so.; -, vlam
vlag, z.; fall, hauliard, vlaggelijn, z.; hoisting line of a -,
-men,
ontbranden , in vlam staan ; driftig worden.
vlaggeval, z.; - in a waft, vlag in sjouw, z.; numeral-, Flame'-.eolor , s., vlamkleur.
nommerelag, z.; s(gnal-, seinvlag , z.; tack of a -, hals Flaine'--colored, a., vlamkleurig, hel geel , sa.
van een vlag, z.; abase the -, de vlag ne@rhalen, z.; gather Flame'-eyed , a., met vlammenden blik.
up the -, de vlag opdoeken, z.; lower the -, strike the -, de vlag Flaiine'less , a., zonder vlam.
strijken, z.; put - abroad, vlag laten waaijen , z.; - of truce, Flamen, s„ priester (bij de Romeinen); -, priester, P.
vrede vaan , witte vlag ; red-, bloedvlag ; hang out the white -, Flain'ing, V3pr. van Flame, v, t., V. i.
kwartier vragen, z.; hang the - half mast high, de vlag halfetag, Flaming , s., 't ontvlammen.
halverstok hanger, rouwen , z.
Flamingly, ade., vlammend, brandend, in vuur en vlam.
Flag ), s., zie Groat ; the - of defiance is out with the man, the Flamingo , s.. flamingo (vogel).
bloody - is out wint tll.e aran) , de man is dronken, bezopen. Flamin'i cal , a., tot een romeinschen priester behoorende.
Flag'airles, fleet'gairies, s., nie., sehe., wonderlijke in- Flammabil'lty , s., ontvlambaarheid.
vallen , grillen.
Fiam'mable , a., ontvlambaar.
Flag'broom , s., berkenbezem.
Flainma'tion (zeer ), s., 't ontvlammen , 'tin brand stelen.
Flag'-officer , S., vlago#ticier , z.
Flnm'meous , a., .-larnachtig, vlammig.
Flag'-ship , S., vlaggeschip , z.
Flainmif'erous, a., vlammen voortbrengend.
Flag'-silk, s., vlokzijde.
Flainmiv'omnous , a., vlammen uitbrakend.
Flag'-staff , s., vlaggestok , trommelstok, z.
Flam'y, a.., vlammend, -elanimig, gloeijend, gevlamd.
Flag'-staff tru ek , s., vlaggekloot, z.
Flanch, s., .St. Andrieskruis.
Flag'-staff-stay , s., knikstag , z.
Flan,' , ., se/t o., pijl.
Flag'-stone, s., vloersteen.
F1nng . pret., scho., wierp , slingerde.
Flag'-minion , s., bezaansvlag , z.
Flang 1. pret. van Fling.
Flag'-worm, S., soort can worm.
Fiane, s., ribbestuk (van een os).
Flagellate, V. t., geeselen.
Flank, s., flank, zijde; flankwerk, dekking ter zijde (vesFlagellation , S., geeseling.
Flageolet , s., flageoletfluit.
Flank, V. t., V. i., in de flank aantasten, flankeren, beFlagged , pp. van Flag , e. t., V. i.
st rij ken , bedekken; grenzen, raken.
Flag'giness , s., slapheid , zwakheid.
Flanked , pp. van Flank , v. t., V. i.
Flagging , _ppr. van Flog , e. t., V. i.
Flanked, pp. van Flan/e, v. t., t, . i.
Flagging, s., 't beleggen met vloersteenen.
Flanker , s., flankeur ; flankwerk, dekking ter zijde (vesFlag'gy, a., week , slap , neat, zwak , DR.; -, flasuw (van
101r 1bouw).
smaak) , BA.; -, vol waterleliën.
Flanker , s., vuurvonk.
Flagl'tious, a ` snood, loos, slecht , afschuwlijk , wreed. Flank'er , V. t., zie Flank , v. t., v. i.
Flagi'tlously, adv., zie Flagitious.
Fl ank'ered , pp. van Flanker, v. t.
Flagitiousness, s., snoodheid, boosheid, slechtheid, on- Flankering . ppr. van Flanker, v. t.
deugendheid.
Flanking , ppr. van Flank, n. t.,
Flagon, s., fiecch, karaf.
I Flannel , s., flanel.
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Flan'neled, a., met flanel gevoerd.
Flap, s., lap, klep, lelletje, klepje,

oor (van een schoen),
neerhangend blad , rand , klap , slag ; pand ; - of a coat,
pand van een rok ; - of tJ e car , buitenste van 't oor ; - of
the whistle of the throat, keellelletje, strotlapje; fly -,
vliegeklap.
Flap, v. t., v. i., klap geven, klappen, slaan, geraas :naken,
wapperen , klapwieken, neervallen ; - down , neerhangen ; down , neêrslaan.
Flap'-dragon, V. t., verzwelgen, verslinden.
Flap'-dragon , s., spel waarbij men rozijnen uit brandende
wijn haalt.
Flap'-eared, a., met hangende ooren, s$.
Flap'-J a ek , s., soort van pannekoek , su.
Flap'- ►mouthed, a., met breede lippen. Flap'-table, s., klaptafel.
Flapped , gip., a. van Flap , V. t., V. i.

Flapper, s., klapper.

Flapping, ppr. van Flap, v. t., e. i.
Flare, V. i., schitteren, flikkeren, verblinden, aan te veel
licht bootgesteld zijn ; - over, voorovervallen, z.
Flare, s., flikkering, flonkering.
Flare), V. i., schijnen, glinsteren.
Flar'iug , ppr.. a. van Flare, v. i; - bow, uitwaaijende boeg,
voorovervallende boeg , z.
Flaringly, ade., flikkerender wijs.
Flash, s., flikkering, glans, straal, flikkerlicht; - of light-

ning, bliksemstraal; - of water, waterstraal; - of wit, geestige inval , -, poel , (p.) ; - of liglitniag ) , glas jenever.

Flash , V. i., V. t., schitteren, flikkeren , spatten, opwellen
kletsen (water) , So.
Flash'house, 3., vergaderplaats van dieven.
Flasher , s., zwetser , windbril , rondventer van kwiek

slagen.

Flashily , ade., plotseling , voorbijgaand , van korten duur
Flash'Ing , ppr., a. van Flash , v. i., v. t.
Flashy, a., plotseling, voorbijgaand, oppervlakkig, pia

lend ; flaauw , laf ; mat , ligt , morsig ; smakeloos.
s., flesch , kruidhoorn; zijstuk van een rolpaar(

Flask,

(krijgskunde).

Flask'et, s., korf, P.; mand , waschmand, s o.
Flat, a., vlak, plat, laf, smakeloos, dof, ontmoedigd,

te
neêr geslagen ; gebiedend , volstrekt ; laag , gedrukt (vai
prijzen) ; - and plain, kort en bondig, ronduit; fill -, trim de schoten voorhalen , z ; - headed nails , platkoppen (spij
kers) ; - quarter, plat achterschip , z.; - sail , bij den win
staand zeil , z.; - scarph, platlasch , z.; - seamneedles , gal
naalden , z.; give a - denial , vlak weg iets weigeren ; tak
in a - lie , op een bekende leugen betrappen.
Flat , s., vlakte , platheid , ondiepte , zandbank ; moltoo
(muziek) ; platbodemig vaartuig; plat (van een degen) ; -)
sul , onnoozele hals , bloed ; - s., scho., verdieping ; dead grootspant, z.; - , plat (bouwkunde).
Flat , v. t., V. i., vlak maken , gelijk maken , effen maken
smakeloos maken ; vlak worden , plat worden , stomp wo:
den ; verschalen , flets worden ; - aft , de achterzeilen doe
tegenliggen , z.; - in forward , voor inbreken , z.; -, moed
loos maken , ontmoedigen.
Flat'-arched , a., met een platten boog.
Fiat'-boat, s., praam.
Flat'-bottomed, a., platbodemd; -boat, platbodemig vaartui;
Flat'-bottomist , s., schoolmeester.
Flat'--catching ) , s., onnoozele bloed.
Flat'-llsh , s., platvisch.
Flat'-iron, s., platijzer.
Flat'-long , adv., vlak, plat, am.

Flat' - move ) , s., gebrek aan oordeel.
Flat'-nosed , a., met een platten neus.
Flat'-roofed, a., met een plat dak.
Flat'-scene , s., achtergrond.
Flat'-tailed, a., met een platten staart.
Flate, pret. van Flyte, v. t., V. i., scho.
Illative t, a., wind voortbrengend, zwellend.
Flat'llus, ade., scho., kortaf, gebiedend.
Flatly, adv., zie Plat, a,
l5' lat'ness , s., vlakheid, platheid, vlakte; nederige

toestand,

src.; flaauwheid, zwakheid, dofheid, stompheid.

Flat'ted, pp. van Flat, e. t., e. i.
Flatten, V. t., V. i., zie Flat, v. t., V. i.
Flat'tened, pp. van Flatten, V. t., v. i.
Flat'tening, ppr. van Fatten, v. t., v. i.
Flatter , s., platmaker , pletter ; plethamer.
Flatter , V. t., vleijen , streelen , liefkozen ;

paaijen , met
bedrieglijke hoop vleijen.
Flatter,
v.
t.
van
Flat'tered, _pp.
Flat'terer, s., vleijer, vleister.
Flattering, ppr., a. van Flatter, v. t.
Flatteringly, adv., vleijender wijs, enz.
Flattery, s., vleijerij , flikflooijerij , liefkozing.
Flatting, s., dofschilderkunst; - mill, pletmolen.
Flattish, a., platachtig.
Flatts , s., droogte , z.
Flatts , s., mv., kaarten.
Flatulence , tla'tuleney , s., winderigheid, opgeblazen
-heid,
nietigheid , ijdelheid.
Fl a'tulent , a., winderig , opgeblazen , nietig , ijdel , niets
beteekenend.
Flat'alently , adv., zie Flatulent , a.
Flatuos'ity t, s., opgeblazenheid, winderigheid.
Flat'ous j , a., winderig, opgeblazen.
Flatus, s., adem, blazing, wind.
Flat'wl.ae, adv., plat, op zijn plat, vlak, halfvlak.
Flaught, s., scho., rukwind, rook, damp, vuur , plotselinge
schrik.
Flaught'er, v. t., scho., zoden steken.
Flaught'ering, a., scho., licht, flikkerend.
Flaunt , v. i., zwieren , pronken , blinken , schitteren , opgeschikt zijn , vertonning maken.
Flaunt , s., vertooning , pronkerij , praal, pracht.
Flaunting, ppr., a. van Flaunt, v. i.; - girl, pronkster,
kermispap.
Flauntingly, adv., pronkend, pralend.
Flaunts i , s., nay., aardigheden , opschik , tooi , sx..
Flavie'omous, a., met geel haar.
Flavor , s., geur , smaak , geurigheid.
Fla'vor , V. t., geurig maken , smaaklijk maken.
Fla'vored, pp., a. van Flavor, v. t.
Flavoring, ppr. van Flavor, v. t.
Fla'v orless , a., smaakloos , zonder geur.
Fla'vorous, a., geurig, aangenaam.
Fla'vous t, a., geel.
Flaw , s., breuk , krak , ruk , gebrek, oproer , oploop , ontroering ; -, windvlaag , gal , z.
Flaw , V. t., breken , kraken , knakken , schenden.
Flaw , s., scho., leugen.
Flaw , v. t., scho., liegen.
Flawd ) , a., dronken.
-

Flawed , pp. van Flau J , V. t.
Flaw 'lug , ppr. van Flaw , v. t.
Flawless , a., zonder gebreken , ongeschonden
Flawn i , s., vlade.
Flaw'ter t, v. t., afschaven, afschillen.

, zuiver.
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Fiaw'y , a., gescheurd , gellorstenl ; vol gebreken ; c lekkig
(van diamanten).
F1ae, s., vlas; dress -, vlas hekelen ; dressed -, gehekeld vlas.
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Flee'cer , s., scheerder , roover.
Fleecb , fleetch , V. t., ocho., vleijen, flil:flooijen.
Flee'eing, ppr. van fleece , e. t.
Flee cy . (t., wollig , vlokkig , zacht.

Flax'-brake , flax'-breake , s., vl asbraak.
Flax'--eoinb, s., hekel.
F 1ax'-dresser , s., vlashekelaar , vlashekelaarster.
Flax'-dressing , s., vlasliekeling.
Flax'-finch, flax'-fliince , s., s lasvink.
Flax'-head, s., vlaskop.

Fleer

e. 1., V. t.,

spotten , grijnzen , beschimpen , hespot-

tell , B. FL.
Fleer , s., spotternij , sx.; grijns , so.
Fleer'er , e., spotter, lbespotten
Fleer'ing, ppr., a. van Fleer, s. i., v. t.
Fieer'iengly , ede., spottenderwijs.
Flefrs:i, s., echo., scliapevel.
[Flees"umn, e., ocho., verschriklijk, afschuwlijk.

Fla'- eraan., s., vlashiandelaar.
Flax'-plant , s., soort vati plant (phorreirc:n .
Flax'- rarerer, s., vlasverhouwer,
Flax'-seed, s., lijnzaad.

Tibet . s., vloot , sc icepsv loot ; kreek , inham , inham ; ge
(Lo den) ; bodi1 of a -, centrum van een vloot,-ev;iEgls
z. : 1;,'lk of the -, grootste deel ran de vloot, z.; lee -,
FInx.' - wife -h , s ., spinster , IlL.
vloot onder den wind , z.; weather -, vloot boven den wind,
Flax'en, a., van vlas, als vlas; vlasklesirig, dood.
z.; i ^i:lzys of e. -, vlelIgels V a il celi vloot , z.
Flaxen-haired , flax'en-lieade(l, a., niet vlaskleur v;Y maar.
FIaJ'y , a., vlassig , blond , fraai.
l^ Fleet • n., ligt , vlug , snel , kn ip , l,elhendig ; - milk, get apte melk.
Flay , v. t., aftrekken , afstroopen , villen , n. g.
Fleet . r. i., V. I., vlot zijn , vlieten , fourneren ; wegsnellen
Flay the fox ) , v. t., braken.
vervliegen; afscheppen, aftappen; hijo. - the milk, melk
Fl sy' - bog ;ard , s., sebo., kabouter , kaoo,iternr.innetje.
;sfschephen, aftappen , (p.) ; .- cor» piece lo place, gedurig
Flaey'bottoinist ), s., schoolmeester.
van plaats veranderen ; - the tine , den tijd verdrijven
Flayed , dala. van Flail , V. 1.
- e tollte , een gijn uitschaken , afscliahen , z.; - the
FIay'er, s., viller, strooper, vilder ; ever?r frs nn I;rr^! Leis
owls skin to the - -f-, de dief kohlt eindelijk aan de galg. ! slzr•oiids , 't want losmaken.
I' Fieet'-holuiitl • s., 1)astaardllond, straathond.
Flaying , ppr. van Flog , r. t.
Flee , s., vloo ; to have a — ira e e's eer 1 , rarer it s onge- j Fleet'- ►nilk , s., scho., getapte melk.
1 Fleeten , zie fleecic , /leetcli , e. t., scho.
rust, zijn; they sent hi7nr ssvgi will a — i,i, his eer;•,
Flax'-weed , s., vlaskruia. (liotsnie).

Feer't 'Coot , cn., vlug ter lacen, su.
zond liens zeer mistroostig weg.
I Fie.^t'ing, ppr., a. v.an .t"íeeí , v. i., v. 1.
Flea'-bane , s., vlookruiet (boteiiie).
Flea'-bite, flea'-biting, s., vloohheet; titel vns t1tt if -- to lei ieet'iug-dish , s., vloot, roon<seliepper , scho., (p).
Fleet'iRIgly , ade., V lies , su e .
go?! i- , dat kon u niet deren.
Fl,Aet'irags, .k , ., scho., r ie., dikke melk.
1, iea'-bite ) , s., nietige heleeiliying.
1
,
verachtelijk
;
Fieet'ly
• ede., zie Fleet, e.
laag
Flea' - bitten • a., door deis vloo gebeten ;
Fieet'ness , s., vlughei (1. , snelheid.
- horse , hont paard , tijgerpaaril.
Fle0, z. t., sclio., verschrikken.
Flea'-wort, s., vlookruid.
FTe0 • s., ocho., sclh ri.k , slag, stoot.
Fleak , s., zie Lock , FleJ e.
Fiegls • ."., srho., vicio.
Fleam • s,, vlijm , lancet, laatijzer.
Field , Jiret. van 1, , e1g , zie Flee , Flei,' , r. t., ocho.
ileaure, s., ocho., vloer.
i.cns tirili, s., ocho., toevliigtsoord voor verbannenen.
) icc
Fiech'an, s., ocho., zie Fleivrjht, s., saco.
Flcri.'isla-fly►-count') • s., slechte rekening .
Fle eh'ert , a., ocho., zie Freckled.
Fleas-It, a., ocho., verschrikt.
Fleck, V. t., zie Comb, V. t.
Flense, V. t , een walvisch opsnijden en den blaas uithalen,
F1eek, fSeekert t -t, V. t., vlekken , spikkelen.
Flep'!er • s., ovino., onderlip.
Fleeked, pp., a. van Fleck, r. t., sir.

Election , s., buiging , buigzaaliiheid.
zie Flexor.
Fled , pret., pp. van Flee , e. i.
Fledge, a_, gevederd, vlug.
F ledge, V. t., hevederen, van vederen voorziet..
Fledged , pp. van Fledge , V. t.
Fledgeling , s., vogel , die pas begint te vlie,.gen.
Fledging, ppr. van Fledge , v. t.
Fledging, s., bedekking met vederen.
Flee, v. i., pret., pp., vlugten , vlieden, vertrekken , weg
, vermijden; - the question , stemming ontduiken.

F 1e e'tor • S.,

Flee • v i., ocho., vliegen.
Flee • s., ocho., vlieg.

Flee , fley • V. t., ocho., (iemand) verschrikken.
Flee-by-the-sky , s., sclio., ligtzinnig meisje.
Fleece, V. t., bedriegen, (p.).
Fleece, s., vacht, vlies.
Fleece, V. t., de wol afscheren, scheren; plunderen , uit
-kledn,hrov.
Fleece) , v. t., rooven , bedriegen.
Fleeced, pp., a. van Fleece , e. t,
iss leece'less • a,, zonder vacht..

Flef4h • 0., vieescls , li •clas„cm, lijf , vleesclispijs ; mensch
zdilcjk'lieid; -, teederlieid, menschlijk gevoel, cow.; gesl;lc}ht, lbloedverwantschatip, familie ; pleasures of the-, zin
► ; gather-, vet worden ; tel e- ! , mensch wor--ljke1csti
den ; God 7ooade -, God mensch geworden ; ,io the wag of
all - § , den weg van allen v,leesche gaan ; be one -, naauw
verllonden zijn ; arm of' -, nlenschelijke hulp ; - and fell § ,
ocho., huid e ►n haar.
Flesh ) • s., hand ; let;o.e feel your - ) , geef me je hand.
Flesh, V. I., harden, gewennen; niesten, verzadigen, sii.,x
-, inwijden (jegersterm).
Flesh'-broker ), s., koppelaar, Huwelijksmakelaar .
Fl csh'-broker , s., vleeschllouwer , koppelaar.
Flesh'-broth • s., vleeschnat.
Flesh'-brush • s., huidborstel.
Flesh' - slogged , cc.. niet, vleescli beladen.
Flesh' - color, s. , vleescllkleur.
Flesh' - colored • a., vleeschkleurig.
Flesh'-day, s., vleeschdag.
Flesh'-devouring • Cu., vleesch vero1inaedhi,
Flesh' - diet , s., vleeschspijs.
Flesh'-fly, s., v leeschvlieg, brommer.
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Flesh' -hook , s., vleesehhaak.
Flesh'-meat , s., vleeschspijs, a.
Flesh'-mole , s., vleeschklomp.
Flesh'-monger , s., vleeschkoopman ;. -) , hoerewaard.
Flesh'•pot, s., vleeschpot.
Flesh'-powder , s., blanketsel.
Fleshed, pp., a. van Flesh, v. t.; -, vet, vleezig.
Flesh'er , s., scho., slager.
Fleshing, ppr. van Flesh, v. t.
Fleshless , a., ontvleescht, mager.
Flesh'liness , s., vleeschelijkheid, vleeschelijke lust.
Flesh'ling 1•, s., sterveling.
Flesh'ly , a., vleeschelijk, wereldsch, zinlijk , wellustig;
dierlijk, DR., menschelijk.
Flesh'rnent , s., hevige begeerte , sos.
Flesh'quake t, s., rilling.
Fleshy , a., yleezig , vet, ligchaamlijk.
Flet , pret. van Fly te , v. t., scho.
Flet , pp. van Fleet , n. g.
Fletch , V. t., (een pijl) bcve(leren.
Fletched, pp. van Fletch, v. t.
Fletcher , s., pijlmaker , boog- en pijlmaker , u. á.
Fletch'ing , 1ppr. van Fletch , V. t.
Fleth'er , V. t., scho., paaijen.
FletiVerous , a., tranen te weeg brengend.
Flett, s., scho., sauskom.
Fleuk , s., scho., zie Flounder, s.
Flew , pret. van Fly.
Flew , s., breede snoet, breede muil, breede bek (van een

hond).
Flewed , a., met een breeden snoet , muil , bek.
Flewet, flewit, s., scho., harde slag.
Flex , e. t., buigen.
Flexan'imous t , a., hartroerend.
Flexed , pp., a. van Flex , v. t.
Flexlbil'ity , s., buigzaamheid , rekkelijkheid.
Flex'Ible, a., buigzaam, gedwee, rekkelijk, onstandvastig,

aarzelend.
Flexibleness , s., zie Flexibility.
Flexibly , adv , zie Flexible , a.
Flex'Ile , a., zie Flexible, a.
Flex'ing , ppr. van Flex , v. t.
Flex'lon, s., 't buigen, buiging, buigzaamheid, kromming.
Flexor , s., buigspier.
Flexuous , flex' cose , a., buigend, krommend ; aarzelend,

onstandvastig.
Flexure , s., zie Flexion.
Fley , zie Flee , Fley , V. t., scho.
FI1 eh'an , s., scho., plotselinge hitte ; verrassing ; vlok; roet.
Flich'ter, fligh'ter, V. i., scho., fladderen.
Fliek , zie Flitch.
1°1l ek'er , V. t.. zie Flutter.
Fllelz'er) , s., drinkglas.
Fli-ek'er-mouse t , s., vledermuis , B. J.
Fllceker'Ing ), s., 't uitlagchen.
Fl iek'ering , ppr., a. van Flicker , e. t.
F1I-ek'ering , s., fladdering.
F11-ek'eringly, adv., fladderenderwijs.
Flieko'ring, v. t., scho., (met iemand) te zalm komen.
Flier , s., vlieder ; voortvlugtige, vlugteling , sie.
Flight, s., vlugt, zwerm, gebroed, bende; -s., haverdop

of a staircase , rustplaats op een trap ; vleugel van-pen;
een trap ; - of arrows , pijlenregen ; - of shot , salvo , laag;
-3 of passion , hartstogten.
Flight'-shot , s., afstand, die een afgeschoten pijl aflegt.
Flighted t , a., vlugtig , vliegend.

FL1.
Flight'ers, s., env., ocho., vonken.
Flight'Ily, adv., op vlugtige wijs.

Flightiness, s., vlugtigheid, onbezonnenheid, ligtvaardigheitl, wuftheid.
Flighty , a., snel , vlieg , sx,; wild, onbezonnen.
Flimflam , s., luim, kuur, gril , streek.
Flimsey) , s., banknoot.
Fiiin'-*Ily , ads., zie Flimsy , a.
Flirr' *iness, s., dunheid, teederheid, zwakheid, ligtheid.
Flim'*y , a., dun, los, zwak, ijl, teeder; krachteloos, keenloos, r.
Flinch, V. i., wijken, terugdeinzen, aflaten, nalaten, bevreesd worden.
Fünch'er, s., wankelmoedige , woordschender , w.00rdverbreker.
Flinching , ppr. van Flinch , v. i.
Flinching, S., 't wijken , enz,
Flinch'ingiy, ade., wijkender wijs.
Flind'er-mouse, s., vleérmuis, (p.).
Flinders , s., mv., scho., stukken , brokken ; splinters.
Fun 'der-s, s., mv., flarden, stukken, brokken, (p.), (Amerika 1),
Fling, V. t., V. i., pret., pp. ílulig, gooijen , werpen , smakken, smijten , slingeren , storten; slaan , schoppen ; verspreiden , P ; schelden , doorhalen ; - away , wegsmijten ; - down,
neerwerpen , omwerpen , vernielen , onder den voet halen ; off, van 't spoor brengen (jagersterm) ; - in, aftrekken; - out,
uiten, spreken; uitspatten, losbandig worden, Sie.; - open,
openwerpen , openbreken ; - up , opgeven , afstand doen ; away from, ijlings verlaten.
Fling, s , slag , steek , stoot ; -, § steek onder water , zet ,
sehimpscliot, veeg ; they must have a - at leim , men moet
hem naaar eens aanpakken.
Fling , V. i., scho., afwerpen (even als een paard zijn ruiter); dansen.
Fling, s., scho., soort van dans in de hooglanden; give
the -, iemand afwijzen ; take the -, plotseling afkeer van
iets krijgen.
Flinger, s., werper, smijter, smakker; spotter, hekelaar,
hekeldichter.
Flinging, pp. van Fling, v. t., V. i.
Flinging-tree, s., scho., dorschvlegel.
Flint , s., vuursteen , keisteen ; he could get oil out of a -,
hij zou olie uit een steen weten te halen ; hij zou zelfs.,
halen daar , waar niets is.
Flint' -glass , s., kristal.
Flint'-heart, flint'-hearted, a., ongevoelig, meteen steenen hart.
Flint'-ware, s., engelsch aardewerk.
Flint'y, a., vuursteenen., keiachtig; wreed, onbarmhartig,.
onverbidlijk , hard , ongevoelig.
Flip , s., drank (van jenever , bier en suiker , met een.
gloeijend ijzer warm gemaakt).
Flip) , V. t., schieten.
Flip'-dog, s., ijzer om flip te warmen.
Flip'flap, adv., a., flipflap.
Flip 'panty , s., praatzucht , radheid van tong.
Flippant , a., levendig, vlug, rad, glad, los, ligt , vloei
-jend,schalk.
Flippantly , ade., zie Flippant , a.
Flip'pantness, s., vlugheid, levendigheid, sehalksebheid..
Flipper', s., hand, z.
Fiip'per, s., groote vin, (van een visch).
Flire , zie Fleer.
Fl ird , v. i., V. t., ocho., zie Flounce , v. i., e. t.,
Flirds, s., mv., ocho., opschik, pralerij.
Flirt , P. t., v. i., schielijk smijten, schielijk. bewegen , klet-
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sen , werpen, knippen , foppen, bedotten , fladderen , heem Flo ek , s., kudde , troep , hoop , drom , schaar , vlok,
en weer loopen; steken geven; de, behaagzieke spelen,
Flo ek , V. i., toestroonnen , zansenloopen ; - to orde , in rne. ,
Flirt, s., slag, steek, stoot; boert, poets; behaagziek
nigte naar iemand toelsopen , - together, te zaánl loopera ;
meisje , feeks , snol , ligtekooi.
te hoop loopera.
Flirt , a., ligtzinnig ; behaagziek ; brooddronken , sir.
Vlo sk'-be(l , s , wollen bed.
Flirtation , s., 't fladderen, beliaagzuelit, ltgtuinnig , lieid. Flo u.k'-paper , s., vlokp apier.
Flirted , pp. van 1lirl , V. t., V. i.
Flocking , ppr. van i' ock , V. i.
Flirt'igig) , s., ligtzinnig meisje, ligtekooi.
Fá'10 ck 1y j , adv., op eelt hoop.
Flirting , pp., a. van Flirt , v. t., C. i.
F1ock' y, a., vlokkig.
Flirt'iogly , wie., flad(lerenderwijs.
Sloe , s., hoop drijfijs, z.
Flisk, V. i., echo., zich dwaas gedragen, springen, huppelen. Flog) , v. t., geeselen.
Flisk'mahoy, s., scho., ligtekooi.
Slog (, v. t., afrossen , zweepen , slaan , kastij eden ; - dice
Flit , v. i., scho., verhuizen ; -, den geest uitblazen , sterven.
glues , den zandlooper te vroeg omkeeren.
Flit , v. i., vlieden , weivliegen , zich verwijderen , fladde• Flogged , pp. van Flog , v. t.
ren ; -, onstandvastig zijn , Dit.

Flogger ) , s., paardezweep.

Flit -t, a., zie lleet.

.f'log'ging , ppr., van .Ploy , V. t.

Flitch , s., zijde spek.
Flite ) , V. L, kijven , (p.)
Filter , s., sec., helleveeg.

Slogging-post ) , s., geeselpaal.

Flitted

Fiool , s., vloed , watervloed , zondvloed , overstrooming ;
- , rivier ; -, maandstonden ; -, overvloed ; -, - tide, vloed,
wassend water , z.; at stew -, bij 't doorkoralen van den
vloed , z.; heyin log of the - , voorvloed , z.; end of the
-, achtervloed, z.; ,first quarter of the -, eerste gedeelte van
den vloed , z.; land -, brak water , bovenwater , z.; made -,
einde van den vloed , z.; swift upora the -, voor den vloed
zw.iaijen , z.; la!/ for the -, voor den vloed liggen, z.;
roll on a - of wedlila , in weelde baden.
F lood , V. t., overstr oonien, onder water zetten.

Flong t , pp. van I+'ling , v. t., V. i.
l loot , s., stortregen , (p.).

, pp. van Jut , v. i.
['litter, s., zie Rag.
Flitter , V. i., scho., fladderen.
Flitter-mnonse , s., vleermuis.

Fllt'tiness, s., liatzinni lieid, onbestendigheid.
Flitting, ppr., a. van Flit, V. i.
Flitting , s., sclio., 't vlieden , ' t fladderen.
Flit'tingl y

, adv., fladderenderwijs.

Flit'ty , a., onstandvastig, fladderend, ligtzinnig, onbestendig.
Fliti t , s., dons , pelsiverk , bont, DR.
Fllx'-weed , s., soort van waterkers (hotairie).
Fliz , v. i., scho., wegvliegen, leven ruaken.
Fliz , s., sclio., splinter , schilfer.
Flizzeti , v. i., scico., sarkastiescli lagchen.

Flo j, s., pijl , cri.
Float, s., vlot , houtvlot; clobber, kurk; - `, vloed, golf;
-, aclittieri vierkante voeten aarde van een voet diepte ;
truffel (,netselaarster,n) ; - ground, grond, waarin 't anker
slecht houdt, z.; - of timber, houtvlot; - stage, timmer
vlot , vlot , z.
Float , v. i., v. t., drijven , zwemmen , zweven , vliegen ; - ,
zweernen, voor den geest staan; - laten drij ven, overstroomen,
onder water zetten; -, gelijk maken, gelijk strijken (rnet-

vlot zijn, drijven,
uit liet dok brengen , z.

selaaistee,mi); - sir,

z.; - ozct,

een schip

Float'-board, s., drijfplank.

Float-whey , s., dikke melk van wei, (p.).
Floatage , s., iets , dat op 't water drijft.
Floated , pp. van Float , v. i., V. t.
Floater , s., drijver , zwemmer.
Floating, ppr., a. vain Float, V.

afdrijven, z.

i., V. t.; be - , drijven,,

Float'Ing-bridge , s., schipbrug ; -, veerstoomboot.
Floating-ice , s., drijfijs.
F1oat'in.-island , s., zeker geregt, dat uit vele iugrediënten wordt zaanigesteld.
Floating-light , s., vuurschip.
Floating-vision, s., droombeeld.
Float'ingly , adv., drijvenderwijs.

Fioat'y , a., drijvend , zwemmend, ligt.
Floccilla'tion, s., 't bedplukken van een zieke bij bedenk lijke ziektegevallen.

Flo e' c,ilence , S., vlokkig heid.
Flo e' celent , a., vlokken, aan elkander bakkend.
Flocht , s., scho., vlugt , vlaag.
Ftoctit'y . a., scico., vltigtig , onstandvastig , ligt geraakt ,

opvliegend.

Flood-au ellor , S., vloedanker, z.
i^ lood' -gate , s., vloeddeur , sluis , verlaat.
Floot' -mark , s., hoo,w terinerk (op dc peilschaal)._
Flood'e,l , pp. van .flood , v. t.
Floocl'ing , ppr. van .1/sod, v. t.
F look , fluke, s., azikerklaauw, z.
F loor) , v. l., r,eérwverpen; - the pig) , werp deep ambtenaar

op den grond.
Floor , s., vloer, bodem, scheepstode'n, verdieping, dorsch,.
vloer ; opa a -, gelijkvloers , - bulged upwards, doorgezet
vlak , doorgezette kim , z.; - harpinng , voorste plank van
den kinigaua , z. ; - head , einde van de veang , kiru , z : ;
- riders , vrang van een kattespoor , z.; - stroark
o
, kiiusent, z ; thieksts f about the - heads, kiniweger, z.; - dimsher, halve v rang , z..

Floor , r. t., vloeren , bevloeren ; vernederen, ne@rwerpen.
Floor'-cloth, s., geschilderd zeildoek (vooh tapijten, vloer kleeden).

Floored , pp. van Floor , v. t.
Floored , 1,p. van Floor) , v. t.
Flooring , ppr. van Floor, v. t.

F'loor'ing, s., vloer, plaveisel, bevloering.
Floor'less , a., zonder vloer.

Flop , v. t., klapwieken; den rand van een hoed nedrslaan.
Floral , a., bloememi bevattend, tot bloemen behoorende.
Flor'en , flor'ence , s ,,. gouden munt onder
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Florence, s., florentijnsche zijde; wijn.
Florescence , 3., bloeitijd (botanie).
Flo'ret , s., bloempje.
Flo'riage , s., bloei , bloesem.

F lor't,t , a., bloemrijk, bloeijend; Boogrood , blozend;
sierlijk.

Floridt'ity, s., frischh.eid , bloeijende kleur.
Flor'i(tly , aide., zie Florid, cc.

, s., frischheid, bloeijende kleur, bloei; vezsiering ; - , kracht, moed.

Floridness
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Flow , a., echo., woest, onhaudeibaar.
Flowed , pp. van Flow , v. i., v. t.
Flow'er , s., bloem, bloesem, bloei • sieraad, versiersel,
kern , puik ; stonden.
noveraansche gouden munt van f 4.15 waarde; -, gulden. Flow'er, V. i., v. t., bloeijen, schuimen, gisten, werken;
tot room zetten , St.; bebloemen, borduren.
Flo'rlst, s., bloemist , bloemkweeker.
Flow'er-bear'Ing • a., bloemen voortbrengend.
Flor'ulent 1', a., bloemrijk, bloeijend.
Flow'er-bud, s., bloemknop.
Flory , s., scho., dwaas , zot.
Flower--erowned , a., met bloemen gekroond.
Flos'-cule , 8., bloempje.
Flow'er-deluce, s., zwaardlelie, lelie.
Floss , s., dons , (botanie) ; floszijde.
Flow'er-fence , s., tropische plant.
Floss'-silk , s., floszijde.
Flow'er-garden • S., bloementuin.
Flossie-ea'tion , s., bloeijing.
Flow'er-gentle , s., fluweelbloem, duizendschoon.
Flo'ta , s., vloot , spaansche zilvervloot.
Flow'er-Interwoven, a., niet bloemen versierd.
Flot'age , s., zie Floatage.
Flow'er-klr'tled, a., met bloemenkransen versierd, m.
Flotation , s., 't drijven.
Flow'er-pot , s., bloempot.
Flote t , s., water.
Flower-stalk , s., bloenistengel.
Flotll'la , s., flotilje , smaldeel , z.
Flotsam , flot'san , s., goederen, die bij schipbreuk ver- Flow'erage , s., gebloemte.
Flow'ered , pp., a. van Flower, v. i., v. t.
loren gaan.
Flotv'eret, s., bloempje.
Flot'ten t , pp. zie Skimmed.
Flow'er-ful , a., bloemrijk.
Plot'-whey • s., echo., room van gekookte melk.
Floweriness , s., bloemrijkheid; - § . bloemrijkheid (van
Flough, a., scho., koud, winderig.
stijl).
Fiought'er • V. t., scho., verschrikken.
Flounce, V. i., v. t., plonzen, zich log heen en we@r be- Flowering, ppr., a. van Flower, v. i., v. t.
Flow'ering , s., bloeitijd, 't versieren met bloemen.
wegen , zich driftig aanstellen , met strooken bezetten.
Flow'erless , a., zonder bloemen , cH.
Flounce, s., falballa, strook, oplegsel.
Flow'erlessness, a., gebrek aan bloem, bloemloosheid.
Flounced , pp. van Flounce , V. t.
Flowery , a., bloemrijk, bloeijend, met bloemen versierd.
Flouncing, ppr. van Flounce, P. t.
Flowing, ppr., a. van Flow, v. i., V. t.; - water, - tide,
Floun'der , s., bot.
wassend water, z.
Floun'der , V. i., spartelen , onbesuisd leven maken.
Flow'Ing, s., vloed, stroom, overstrooming.
Floundering , ppr. van Flounder , v. i.
Fiow'ingly , adv., vloeijend, stroomend, vlietend, loopend,
Flount , V. i., vrolijk op en neer loopen, (p.).
afloopend.
Flour , s., meel , bloem.
Flow'Ingness, s., vloeijendheid.
Flour, V. t., met meel besprenkelen, tot meel maken.
Flow'Ish , a., scho., zedeloos.
Floured • pp. van Flour, V. t.
Flowk, fluke, s., soort van bot.
Flouring, ppr. van Flour, v. t.
Flown , pp. van Fly , v. t., V. i.
Flouring , s., 't koornmalen.
Flour'Ish, v. i., v. t., bloeijen, in bloei staan, floreren, Flu-e'tuant, a., wankelend, onzeker, onbestendig, wankelvoorspoedig zijn , bloemrijke taal bezigen ; preluderen (mu- moedig.
ziek); in bloei zetten, doen bloeijen, met bloemen versie- Flue'tuate,. r. i., wankelen, golven, zweven, dobberen,
ren • borduren , verfraaijen , uitspreiden ; zwaaijen (van een wankelend zijn.
zwaard); steken (van een trompet); krullen trekken (op Fluctuating , ppr. van Fluctuate, v. i.
schrift); zwetsen, snoeven; 't is one thing to - and ano- FluQ'tuation, 8., golving, zweving, dobbering, onzeker
-heid,
onstandvastigheid , aarzeling.
ther to fight t , als de nood aan den man komt ziet men
Fiud'er, flud'der, s., soort van duiker (vogel).
eerst regt wie moed heeft.
Flourish , s., schoonheid , luister , bloei , tooi , figuur, Flue, s., schoorsteenpijp , luchtbuis , pluis, dons.
Flue-faker ), s., schoorsteenveger.
bloemwerk; krul , trek , zwaaijing.
Fluei'len, s., eereprijs (botanie).
Flourished , pp. van Flourish, u. i., v. t.
Flu'ence, i, p. V. Fluency.
Flour'lsher , s., iemand, die bloeit, vooruitgaat.
F1u'ency, s., vlotheid, vloeijendheid, vlugheid, radheid,
Flourishing , ppr. van Flourish, v. i., v. t.
bespraaktheid; - t, overvloed.
Flour'Ishingly , ede., pralend, zwetsend.
Fluent , a., vloeijend glad , vloeibaar, vlietend.
Flout) , v. t., bespottelijk maken.
Flout, v. t., V. i., bespotten, uitjouwen • met verachting Flu'ent , s., stroom, vlietend water, vloed.
Fluently, ede. zie Fluent.
behandelen , spotten , jouwen.
Fl ug'gan , s., scho., dik wijf, log wijf.
Flout , s. • spotternij , beleediging.
Fluid, a., vloeijend, vloeibaar.
Flout, s., jongensfluitje , (p.).
Fluid, s., vloeistof, vocht.
Flouted , pp. van Flout , v. t., V. i.
Fluid'Ity, s., vloeibaarheid, vloeibare toestand.
Flouting, ppr. van Flout, v. t., v. i.
Fl u'Idness , s., zie Fluidity , s.
Flout'Ingly, adv., spottenderwijs, beleedigenderwijs.
Flow • v. i., v. t., vloeijen, loopen, stroomen, golven; zwe- Finish, a., echo., teeder , zwak; ligtzinnig.
ven, loshangen, vliegen; overloopen, voortvloeijen, ont- Fluish , s., echo., vloed.
staan uit; - over, bij hoog water ' overstroomd worden; Fluke, s., ankerklaauw.
rondloopen; met water bedekken, overstroomen, onder wa- Fluke , zie Flowk.
Fluke'-worm , s., worm (in de ingetvanden van schapen).
ter zetten.
Flow, s., vloed, stroom, vloeijing, overstrooming; a - will Flume, s., molenvliet.
Flume, s., scho., slijm, fluim.
leave alt ebb ;, alle tijden hebben weêrtijden,

Florl€'eroas , a., bloemen voortbrengend.
Florl&ea'tion , 3.. bloeitijd.
Flo'riform , a., bloemvormig.
Florin , s., zilveren munt van f 0.60-1.40 waarde ; ha-
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Flung, a., scho., misleid, geslagen.
Flung, pret. en pp. van Fling.
Flunk'Ie, S., scho., livereibediende.
Flunky, s., gemeene kerel.
Fl u'or (zeer f) , s., vloeibare staat ; - (zeer J) , vloed

staande.
Flux , .c., vloeijing, loop, vloed; - and reflux, vloed en ebbe;

zamensmeltiiig ; zamenloop ; bloody -, roode loop ; belly -,

buikloop, loslijvigheid.

stonden.
Fluor'i e, a., uit vloeistof bestaande.
Fluosil'ieate, s., zamenstelling van fluorkiezelzuur met

een basis (chemie)
FluosiIIeI-c ac'id, s., fluorkiezelzuur.
Flureh , S., scho., groote hoeveelheid.
Flur, zie Flurry/.
Flur'ing, s., scho., broedsel.
Flur'ried, pp., beroerd, in beroering gebragt.
Flurr'ish, V. i., snee., bloeijen.
Fiur'ry , S., windvlaag , bui , rukwind ; overijling , haast,

verwarring (p.).
Flurrying, ppr., in beroering brengende, beroerende.
Flurts , s., scho., ligtekooi.
Flush , V. i., C. t., snel vloeijen , schielijk opkomen ; rood

worden, blozen; gloeijen, vrolijk zijn ; - with money , van
geld bulken; - one with, moedig maken door; doen blozen,
doen gloeijen ; -, trillers maken (muziek).
Flush , a., frisch , vol kracht, gloeijend, schitterend ; -,
verkwistend , mild (Amerika) ; - deck , doorloopend dek , z.
Flush, s., blos; bloesem, toevloed, overvloed, ax.; suite
(kaartspel) ; troep (eenden) si,.
Flushed , pp. van Flush, v. t., V. i.
Flush'er, s., kleine graauwe ekster.
Flushing, ppr. van Flush, v. t., v. i.

Flushing, s., blozing, gloeijing.
Flush'ingly, ode., blozenderwijs.
Flush'ness, s., frischheid.
Flusk'er, V. i., scho., verlegen zijn.
Fl us'ter , V. t., V. i., door drank verhitten , warm maken,

haasten, ontstellen, verwarren; ontsteld zijn, ontroerd zijn.
Fluster, s., hitte, gloeijinn, ontroering, verwarring.
Fluster , s., scho., verwarring , schrik.
Flustered, pp. van Fluster, V. t., v. i.
Flustered ), a., dronken.
Flute , s., fluit, pijp , groef; fluitschip : verman -, dwarsfluit;

awned en -, schip, waarvan een aantal kanonnen zijn weg
-gehald,z.

t., op een fluit spelen, eu.; groeven maken
(bouwkunde) , groeven ; - a column , een pilaar groeven.
Fluted, pp. a. van Flute, v. i., v. t.
Fl u t'er , s., fluitspeler, cii.
Fluting, ppr. van Flute, V. i., V. t.
Flut'ing, s., holligheid, groef (bouwkunde).
Flutist , s., fluitspeler.
Flutter , V. i., V. t., fladderen , zwaaijeu , zich bewegen,
zweven , zwerven, sidderen , beven ; verjagen , dooreenwerpen, verwarren, ontstellen; scharrelen, in verwarring
b rengen.
Flut'ter, S., gefladder, trilling, haast, verwarring, wanorde , rusteloosheid , onrust.
Flut'tered , pp. van Flutter , v. i , v. t.

Flute,

V. i., V.

Flutter'grub, s., veldarheider, (p.).
Fluttering , ppr. van Flutter , v. t., v. i.
Fluttering, s., fladderinff, aarzeling, ontroering.
Flutteringly , ode., fladderenderwijs.
Fluty , a., met een fluittoon.
Flu'vialist , s., verklaarder van natuurverschijnsels door

bestaande stroomen (Amerika).

327

Fluviat'ie, fluvial, a., tot rivieren beboorende.
Flu'viatile, a., tot rivieren behoorende, uit rivieren be-

FI uin'mery , s., meelpap , haverpap , LE ; - ) , zotteklap
vleijerij.

Flux, (1., vloeijend, bewegend, veranderlijk, onstandvastig.
Flux j , V. t., smelten, vloeibaar maken; doen kwijlen, so.
Fluv ), v. t., bakken.
Fluxa'tion , s., uitvloeijing.
Fluxed , pp. van Flux , V. t.
Fluxibil'lty , s., smeltbaarheid.
klux'ibble, a., smeltlaar.
Fl„tiil'ity , s., smeltbaarheid.
Fluxion, s., vloeijing, zinking, gezwel, smelting, reke-

ning met oneindig kleine grootheden, differentiaal en integraalrekening.
Fluxional , flux'ionary , a., tot de differentiaal en integraalrekening hehoorende.
Flu1i'iontst, s., iemand, die in de differentiaal en integraalrekening ervaren is.
Flux'i6Te , a., vloeijend, B. J.
Flux'ure, S., vloeíjende zelfstandigheid, as. D.
Fly , V. t., V. i., pret. flew., pp. flown., vliegen, vlugten,
wegloopen, springen , vertrekken ; -at , aanvallen , aantasten, aangrijpen; - uwny, wegvliegen, vlugten, - back, ach teruitspringen, terugdeinzen steigeren; -for refuge., schuil plaats zoeken; - in pieces , aan stukken springen , bersten ;
- into a passion , toornig worden , in toorn ontsteken , in
woede geraken ; - off, vlugten , wegloopen, afgaan ; let - in
one'.s face , iemand trotseren , iemand lomp beleedigen;
- one's country , zijn vaderland verlaten, uitwijken ; - open,
openspringen , van zelf opengaan ; - out, uitvliegen, uitva ren , uitbreken , uitspatten , verkwisten ; - up , opvliegen
opstijgen; lei -, lossen ; - aiiroad, uitvliegen, wereldkundig
worden ; laten vliegen, oplaten , ontvlieden , vlieden, outvlugten; - t, door een roofvogel aanvallen.
Fly , s., vlieg, onrust, windvleugel , windroos, snelwagen;
opstapelaar, vleijer (drukkersterme); - of an ensign, vlag,

wimpel; I don't care a -for it t, ik geef er niets om.
Fly ) , s., wagen.
Fly'-bane, s., klaproos.
Fly'-bitten, a., door , vliegebeeten geteekend.
Fly'-blow , v. t., ei leggen als vliegen.
Fly'-blow , s., vliegenei.
Fly'-blown , pp. van Fly-blow, v. i.; - meat, bedorven vleesch.
Fly'-boat , s., fluitschip , vlieboot.
Fly'-eatcher , s., vliegenvanger.
Fly'-nsh , v. i., met vliegen visschen.
Fly'-fishing, s., 't hengelen, 't visschen met vliegen.
Fly'-flap , s., vliegenlap.
Fly'-hon'ey-su -ckle, s., soort van plant (lonicera).
Fly'-leaf, s., schutblad in een boek.
Fly'-powder, s., vliegenkruid.
Fly'-rall , s., schuif (van een tafel).
Fly'-shooter , s., vliegenschieter.
Fly'-speck , s., vliegenscheet.
Fly'-trap , venus's fly'-trap , s., líjmkruld.
Fly'-wheel , s., sneldraaijend rad.
Flyer , s., vlieger ; regte trap (bouwkunde) ; vliegend kun stenaar (]Mexico).
Fly'ing , ppr. van Fly , V. i., v. t.
Flying, a., zwevend, drijvend, bewegend, vliegend; - colors,
vliegende vaandels ; come of with - colors, met eere afko
- report, loopend gerucht, los gerucht; -, s., 't vlie--men;
gen , vlugt.
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Fly 'ing-art11'lery , s., vliegende artillerie.
Fly'ing-bridge, s., vliegende brug, gierbrug.
F1y'1ng--camp , s., vliegend leger.
F1y'ing-clhai-se, s., kales.
F1y'iiig-roach • s., snelwagen, postwagen.
Flying-gout • s„ vliegende jicht.
Fly'Ing-out , s., voortuitsprong, optieding.
F'ly'ing party , s., verkennings afdeeling (krijgs unde).
Flying-squirrel , s., soort van eekhoorn.
Flype, s., scho., lap, lot.
Hype, V. t., scho., 't buitenste binnen keeren.
Flyte, v. t., V. i., scho., schelden, kijven.
Foal , s., veulen.
Foal , e. i., veulens werpen , véulen' werpen.

overwinnen.

zijn; - 'osïi,

schuimbekken • woeden , razen.

Foam'-crested , a., met schuim bedekt
Foamed , pp. van Foam , v. i.
Foarn'ing, ppr., a. van Foam, v. i.
Foam*'ingiy , ede., schuimenderwijs.
Foanï'less , a., zonder schuim.
Foa,n'y , a.,
schuim bedekt, schuimend.
Fob , s., horologiezakje.
.Fob , v. t., bedriegen , misleiden , bedotten , foppenoft),

met

afschepen, bij den neus leiden, wijs maken, sx.

Fob ), s., streek , < bedrog , list.
"'Fobbed , pp. van Fob , V. t.
Fobbed , a., scho., teleur gesteld.
' ob thing , ppr. van Fob • v. t.
, Fobble, a., viervoudig, (p.).
Fo'-cage, $., schoorsteengeld, haardgeld.
cal , a., tot een brandpunt behoorende.
Focbten , a., scho., ellendig, in nood, vermoeid.
Fo aks , zie Fowk , s., echo.
Fo'clle , s., scheenbeen , voorarm , elleboogspijp.
Focilla'tion 1, s., zie Comfort.
Focus , s., me. ro l cases , fo'ci , brandpunt , middenpunt.
Fodder, s., voeder; -, gewipt lood van 2400 Engelsche ponden.
Fodder , r. t., voeden , voederen.
Fo°d'dered , pp. van Fodder , P. t.
Fod'derer , s., voeder , voederaar.
Foddering, ppr. van Fodder, V. t.
Fod'gel , s., scho., onbehouwen mensch.
Fo'dlenf , a., delvend, opwerpend (met een spade).
Foe • s., vijand , tegenstander ; - , vijandelijk leger ; -,

ro'

kwaadwengcher.
Foe t, e. t., als een vijand behandelen , sv
Foe'hood f, s., zie Enmity.
Foe'llke, a., vijandelijk, als een vijand.
Foe'man t, s., vijand, sp.
I'aet`icide, 't te weeg brengen van een miskraam,
Fm'tus , s., zie Fetus.
Fog , s., nevel , mist , stofwolk , rookwolk.
Fog , fug , fog'age , fog'gage , S., echo., mos.
Fog , fogge , s., nagras . etgroen , etger.
Fog, V. t., V. i., overdekken, verduisteren; maat hebben -, M.
Fog' -bonk , s., nevelbank.

r.

Fogey ),

s., invalide.

Fog'gage , s., gemeen gras.
Fog'g1Q, s., scho., soldaat.

verijdeling, mislukking, wangedrag; floret (schermkunst); blaadje, loofwerk, versiersels, spoor (van
wild) ; give one a -, iemand een neep geven, ten halve overwinnen, take -, weigering ondergaan.
Foil 'able , a., verwerpelijk.
Foiled, pp. van Foil, a.
Foil'er , s., overwinnaar.
Foiling, ppr. van Foil, v. t.
Foiling , 8., hertespoor (jagersterm).
Foin , v. t., stooten , steken ; -, 'prikken , m. `g.; een stoot
Foil, s., neêrlaag,

Fo81'-foot , s., linefblh d (tusilago).
Foal'blt, s., soort van blad.
Foaled , pp. van Foal , v. i.
Foaling, ppr. van Foal, r. i.
Foaling • s., 't veulens werpen.
Foam • s., schuim , - s , koppen , schaapjes , z.
Foam , V. i., schuimen , bruisen ; woedend

Foggily , adv., zie Fog.qy.
Fog'glness , s., nevelachtiglieid , mistigheid.
Foggy , a., bewolkt, mistig, névelachtig, beneveld, dampig ; -, dik , drabbig (van bier) ; L -, dom , dof.
Fogle), s., zakdoek.
Fogle'-hunter ), s., zakkeroller.
Fogus ), s., tab.1k.
Foh , interj., foci!
Fohn , s., scho., lied der liederen.
Foible t, a., zie Weak.
Foible, s., zwak, zwakke zijde.
Foil , v. t., verijdelen; slaan; teleurstellen; omverwerpen,

toebrengen.

Fo l n , s., stoot, steek.
Foin'ing, ppr. van Foin, e. t., r..
Foin'ingly , adv., stootenderwijs.

Fol-s-'on t, s , overvloed.
Foist , V. t., bedriegelijk inlasschen , ondevschuiven , ver.
valschen.
Foist , V. j., stinken , winderig zijn.
Foist f, s., ligt en snelzeilend schip, a. fl.
'Foist , s., paddestoel , (p.).
Foisted , pp. van Foist , V. t.
Folst'er, s., vervalscher.
Folst'led, a., zie Fusty.
Folst'iness-, s., 'zie Fustiness.
Fotst'ing , ppr. van Foist, v.1.

Foist'y, aa., Zie Fusty.
Fold , s., schaapskooi, perk, kudde schapen; § kerk; grens,
n. g.; vouw, omslag ; voudig - (koeveelheid) ; bi.j v. four-, viervoudig.
Fold • v. t., e. i., vouwen, insluiten, sluiten ; omslaan, per.
ken , over elkander slaan , in een schaapskooi sluiten; (op
elkander) sluiten; - the sails, de zeilen opdoeken , z.
Folde , s. ; paéllthoeve.
Fold'ag
ga , s., perkregt.

Folded , pp. van Fold . -v t., v.1.
Folder , s., vouwbeen ; vouwer.
Folding , pp., a.. van Fold, v. t., v.1.
Folding, s., vouw, 't houden van een schaapskooi.

Fold'ing'-chair, s., veldstoel, vouwstoel.
Folding-door* , 's., vouwdeur.
Folding-skreen, s., scherm.
Foid'ing-sti•ek • 5., vouwbeentje.
Fold'ing•table , s., klaptafel.
Foid'less , a., zonder vouw , M.
Foliaceous , a., bladerig, schilferig.
Foliage, s., gebladerte , loofwerk.

Foliage , v. t., loofwerk maken.

yp., a. van Foliage , n. t.
Foliate, V. t., tot bladen kloppen , tot dunne bladen slaan,
verfoeliën.
Foliate, a., bladerig, van • bladeren voorzien.

Fo'llaged •

Foliated,

blad tin.

pp., a. van Foliate, V. t.; - gold, blad goud; - tin,
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Io'liattug , ppr. van Foliate , v. t.
Folla'tión , s., het in blad schieten; het tot bladen slaan.
Fo'llatiore , S., geslagene plaat.
Fo'ller , s., goudsmidsfalie.
['olif'erous , a., bladeren voortbrengend.
Folio, s., foliant, folio, folioformaat, blad±ijle, blad; in
-, in folio , in overvloed.

Food , S., spijs , voedsel , mondkost , voeder ; -- and raiment,
kost en kledren.

'o'lio , a., folio.
Foible, S., blaadje.

Fo'liomort , a., geelbruin.
Fo'liot , s., soort van duivel.

Fo'lious, a,, bladerig, dun, niet bladeren doormeogd.
Folk, s., volk, lieden.
Folk 'land, s., cijnsbaarleen , renteleen , r.
Folk'mote, s. , volksvergadering.
Foi 'li-ele , s., huidje, vliesje, zaadhuisje (botanie); lucht-

Food i- , v. t., zie Feed.
Fooi' fu l , a., voedend , voedzaam.
Foodless , a., onvruchtbaar , zonder voedsel .

a., eetbaar, voedzaam.
Fool , s., gek , dwaas , nar , zot , hansworst; - t , snood
nienscli , s ►loodaard ; ! zwak Christen ; play the -, voor gek
spelen , spotten , geksclieren ; zich als een gek aanstellen;
put I/uu - on, zie delude; make a - or, voor den gek hou
misleiden; one - makes a hundred t , de eene gek ver -den,
andere ; play with a - at home, and he'll play the-leidtGn

Food'y t,

- with you in the market t , degeen , die zich met een gek
genieenzaani maakt, wordt door heng als een gek behandeld;
ever,, man, has a - in his sleeve t, niemand is vrij van gek
-s will be meddli,eg t , gekken willen zich met alles-heid;
zak; zakje.
bemoeijen; -s set stools for wise men to stumble at t, een
Follie'ulous, a., met zaadhuisjes , zaadhuisjes voort
gek kan ook een wijze bedriegen; -s have fortune t, gek
-brengd.
krijgen de kaart.
-ken
Fol'liful f , a , vol dwaasheid.
Fooi , v. i., V. t., beuzelen, gekheid maken, voor den gek
Fol'lily t ; ads., zie Foolishly , W.
houden, foppen, bedotten, misleiden, te leur stellen, beFollow , V. t., v. i., volgen , opvolgen , nagaan , nakomCu , driegen ; dwaas maken , SH.; - away , verkwisten.
navolgen , nastreven , betrachten , gehoorzamen , voortgaan, Fool , ook gooseberry-fool , s., kruisbeziënsla.
zich toeleggen , zich toewijden , vervolgen , nazetten , ver Fool'-begged, a., ongerijmd, SH.
waarnemen , uitoefenen , gebruiken , zich hech--gezln, Fool'-bold i- , a. , onbesuisd.
ten , vereeren, eerbiedigen, aanbidden, dienen, geleid wor- Fool'-born , a., gek geboren , 511.
den ; - on , volharden , doorzetten ; - the lazo , in de resten Fooi' -happy t, a., gelukkig.
studeren ; - one's nose, regtuit gaan.
Fool ' - happy, -a., dwaas gelukkig, ingebeeld gelukkig, Sv.
Followed,
Fol'lowei ,

pp. van Follow, v. t., v.i.
s., volger , navolger • volgeling , aanhanger ,

partijganger.
FoI 'lo^ving , s., scho., gevolg van een ridder .
Fol lowing , ppr. van Follow, v. t., v. i.
Fol'lowiug - time, s., nat ,jaargetijde, (p.).
Folly, s., dwaasheid, gekheid, verstandsverbijstering, zonde,

misdadige zwakheid.
Foment' , V. t., storen , pappen , broeijen , netten ; koeste.
ren , aanhitsen , opruijen , aanstoken.
Fomenta tion , s., storing , verwarming broeijiuá ; aan -

hitsing, opruijing , aanstoking.
Foinent'ed, pp. van Foment, v. t.
Fomenter , s., aanstoker.

Fomenting , ppr. van Foment , v. t.
Fon , fonue t , S., zie Fool , CH.
Fonce , a., geslepen.
Fond, a., gezet, gesteld, verliefd, verzot , dwaas, onverstandig, mal, overdreven, toegevend, zwak, ijdel; - desire,

teeldrift, geslachtsdrift.
Fond , 'r V. t., : C. i., troetelen , te veel toegeven , liefkozen,
liefhebben , vleijen ; verzot zijn , su.
Fond'le , V. t., troetselen , liefkozen.
Fond 'Ied , pp. van Fondle, v. t.
Fond'ler, s., liefkozer, vertroetelaar, vleijer.
Fondling, ppr. van Fondle, v. t.
Fond ling, s., troetelkind, lieveling.
Fond'Iy, adv., zie Fond, a.
Fondness i- , s., dwaasheid, zwakheid, verstandsverbijstering ; - (zeer ) , voorliefde , teederheid ; -, sterke bast,
begeerte.

Fon'dus , s., wijze van katoendrukken , waarbij de kleuren
zamensnlelten.
Fone t , s., mv. van Foe , so.
Font , s., doopvont, doopvat; -, stel drukletters.
Font 'al , a., tot een oorsprong , bron behoorende.
Font 'anel , s., fontanel , trekpleister,

Fontange', s., kapsel (van een hoofdíooisel},

Fool'-l► ard'ily,, a., roekeloos, driest.
Fool'-hardiness, s., roekeloosheid,

beid , mc.

vermetelheid, driest,

Fool'-hard'ise t, s., zie Fool-hardiness, sr
Fool'-stone-w , s., soort van orchis.
Fool'-trap, s., strik voor gekken.
Foot'*-cap , s., zotskap ; gekleurde papieren band; bound
in -, in gekleurd papieren band.
Fool'-s--errand, s., gekke boodschap, aprilboodschap,
't halen, iets , dat niet te krijgen is.
Foot'-s-'-pars'ley , s., scheerling (botanie).
Fooled , ppr. van 1 hol , v. i.. v. t.
Foolery , s., gekheid , dwaasheid , zotheid , ongerijmdheid.
Fooling, ppr. van Fool, v. i, v. t.
Foot'in5 , s., dwaze handeling.
Foolish , a., zot, dwaas, gek, onwijs, onbedacht, onver-

standii.r , dom , voorbarig.
Foolishly , adv. van Foolish.
Foolishness, s., dwaasheid, zotheid; 1 dtag erijnidheid.
Fool w' ap • zie lF'ool's-ectlp.
Foor , s., scho., zie 1''terrou , .
Foor,l , s., scho., doorwaadbare plaats.
Foord , v. t., scho., doorwaden.
Foos'en , s., scho., grootmoedigheid.
Foot, s., mv. Feet, voet, poot, oudereind, eind, grond,
grondslag , toestand , staat, plooi, ontwerp, beginsel , voet stuk , voetmaat , maatstaf , voetvolk , stap $ schrede ; by -,
te voet; set on -, op touw zetten , beginnen ; be on -, in
beweging zijn; under -, onder den prijs, every - and anon
gestadig ; go on -, te voet gaan ; have on -, op touw heb
they Biave the leoth of his - t , glen kent zijn duindeur;-ben;
-, oudereind van lien voorsteven , z.; c rown - , hanepoot , z.;
crow - line , scheerlijn , z.; - seeks , fullocks , huikstuk
oplaag , z.; — hook staff, sprijt)out , ij zer in 't want , z.;
hook J)lates , marsputtlll s , z.; - of a naast , hieling van den

mast , z.; - of a sail , buik van den zeil , z.; - space rail
voeting van den westgazig, z.; anchor under -, anker , dal
onder 't schip ligt, z,
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Foot, r. t., V. i., schoppen , treden, trappen ; l grondves-'
top, regelen ; dansen , huppelen, springen , wandelen, te
voet gaan ; verzolen, aanbreijen.
Fobt'-ball , s., blaar (onder den voet) ; voetbal.

better worse, in allen geval, liet zij zoo als het is; - good

Foot'-band, s.,

voetvolk.

Foot'-boat, s., veerboot voor voetgangers, (p.).
Foot'-boy, s., loopjongen, lakkei.
Foot'-breadth , s., voetsbreedte.
°Foot'- bridge, s., vonder, smalle brug voor voetgangers.
Foot'-$loth , s., paardedek, sir.
Foot'--pushlon, s., . voetkussen.
Foot'-eght, s., gevecht te voet.
Foot'- geaard*, s., lijfwacht te voet.
1 Foot'-halt, 3., ziekte bij schapen.
Foot'-,nantle, s., rijmantel.
Foot'-mulr, s., voetenzak.
(Foot'-pace, s., schrede.
Foot'-pad , s., roover (te voet).
Foot'-pads ) , luw' -pads , s., mr.,

rooiers te voet.

Foot'-passenger , s., voetganger.
Foot'-path, s., voetpad.
Foot'-plow, foot' plough, s., soort van ploeg.
Foot'-post, s., bode te voet, voetbode.
Foot'-rope, s., ouderlijk, paard, z.
Foot'-rot, s., zweer (in den poot van een schaap).
Foot'- rule, s., maat van 12 engelsche duimen.
Foot' - sha -ekle*, s., mv., voetboeijen.
Foot'- soldier, s., infanterist, soldaat te voet.
Foot'-stalk, s., stengel , steel.

and all, eens vooral, voor altijd; - instance, bij voorbeeld;
- me , wat mij betreft; - nothing , om niet; - ought I see,
naar ik zie ; - sale , ten verkoop , te koop ; - shame ! foci!
welk een schande 1 - what ? waarom ? blame - a thing , van
iets beschuldigen ; take no care - a thing , over iets zich niet
bekommeren; be sorry -, medelijden hebben met; do any thing
- nonce, iets met voordicht doen; it is not handsome - you
to say so, het staat u niet fraai dat te zeggen; - God-amercy , voor niet, voor een dankje; - our good, ten onzen
nutte ; - why , weshalve , omdat.
For-be-cause, conj., scho., omdat.
For'against, prep., scho., zie Foreagainst.

For'age, s., beestenvoeder, foeragie, proviand.
Forage , V. i., v t., voeder halen, fourageren, voeder zoeken , webstroopen ; verwoesten, SR. ; - i-, rondzwerven.
For'a`ger , s., voederbezorger , voederhaler.
Foraging , ppr., a. van Forage , v. t., v. i.

For'ar^ing , s., fouragering.
Foura'men , s., mv. foranu'ina , opening (kleurt).
Foram'Inated, a., met kleine openingen , gaten.
Forainin'ifer,, s., mv. foraminif'era • soort va n schelp ..

diertje.

Foraminif'erous , a., tot de Fornminifera behoorende.

Forarn'inous T, a., met gaten, op vele plaatsen doorboord.
For'ane, scho., wat mij betreft.
Forays,nuch , zie onder For.

For'at , V. t., scho., bevorderen.
For'at , for'ret , fur'ret , ads., scho., voorwaarts .

For'ay , s., ongeregelde en plotselinge aanval (aan de grenzen) ; make a-, de grenzen ontrusten door ongeregelder en
plotselingen aanval.
For'ayer
, s., scho., invaller (op de grenzen).
Foot'-waling, s., buikdelling , kimweger , z.
Forbade, pret. van Forbid.
Foot'-warmer , s., warm$esch.
Footed, pp., van Foot, V. t., v. i.; brood -, breedroetig; flat -, Forbathe' t, a. t., zie Bathe.
platvoetig; four -, viervoetig; rough -, met ruige pooten, Forbear', v, i., V. t., pret. forbore, pp . forborne, ophou den , wachten , zich onthouden , nalaten , weigeren , af
cloven -, met gespleten klaauwen ; club -, met horrelvoeten.
geduldig zijn, lijden , verdragen , vermijden, zich-wijzen,
Footfall , s., voetstap, struikeling, misstap.
onthouden van , we@rhouden , ontzien , dulden ; - j , terugFoothold, s., vaste bodem.
houden ; - ) , sparen, toegevend en met geduld behandelen.
Foot'hot, adv., dadelijk, onmidlijk, terstond, Gn.
Forbear'Hnce , s., onthouding , vermijding, verdraagzaamFooting, ppr. van Foot, v. t.. V. i.
heid , inschiklijkheid, zachtheid, toegevendheid, geduld,
Footing , s., voet, tred, gang, dans, vloer, grond, steun, toelangdurig lijden ; - is no acquityince j, uitstel is geen afstel,
stand, staat, gesteldheid, inrigting; j pas, spoor, weg;
uitstel
is geen kwijtschelden.
be on a good -, op goeden voet zijn; get a - in, ergens vasten
Forbearer, s., eerdrager, onthouder.
voet krijgen.
Forbearing, ppr. van Forbear, v. i., v. t.
Foot'Iess , a., zonder voeten.
Forbearing, 8., verdraging, inschikking, langdurig lij Foot'li-eker, s., indringer, vleijer, sH.
den, geduld.
Foot'man, s., looper, lakkei, bediende, voetganger, infanterist.
Forbear 'In gly , ado., met inschiklijkheid, met lijdzaamheid.
Footmark , s., spoor , indruk van een voet , COL.
For'bears , fore'bears , s.. mv., scho., voorvaders .
Footprint , s., indruk van een voet.
Footstep, s., voetstap, schrede, spoor, voorbeeld, teeken. Forbid , V. t., pret. forbade , ppr. forbid , forbidden,
verbieden, ontzeggen, verhinderen, beletten; - 1, zie .lccurse.
Fop , s., gek , nar , zot, pronker , saletjonker.
Fop'doodle f • s., niets beteekenend mensch, uilskuiken, na. Forbid', forbidden , pp., a. van Forbid, v. t.
Forbid'dance T, s., verbod, verhindering, stremming, sas.
Fop'lIiig, s., saletjonker.
Fop pery , s., zotheid, onbeschaamdheid, sx., ijdelheid, Forbid'denly , adv., op onwettige wijs, sas.
Forbid 'dennes t, s., verboden toestand.
verwaandheid.
Foppish , a., ijdel , verwaand, dwaas , beuzelachtig, ge- Forbid 'der, s., verbieder.
Forbid ding, ppr. van Forbid, V. t., v. i.
maakt overdreven.
Forbidding , s., zie Hinderante ; -, tegenstand , SH.
Foppishly, adv., zie Foppish.
Forbiddingly
, adv., verbiedenderwijs.
Foppishness, s., verwaandheid, ijdelheid,dwaasheid,gekheid.
For , prep., conj., voor , wegens , ons , over , uit , op , aan, Forbore', pret. van Forbear, v. i., v. t.
in plaats van, in stede van , onaangezien , door , gedurende , Forborne', pp. van Forbear . V. i., v. t.
wat aangaat. betreffende, ten aanzien van; want, dewijl, For 'bye, prep., scho., buitendien, benevens; -, ede., bovendien.
ofschoon, hoezeer , omdat ; om der wille , ten gunste van; Force, s., kracht, sterkte, magt, geweld, deugd, noodlot,
tegen ; - as much , in zoo ver ; - as much as , dewijl, daar, noodzaaklijkheid; krijgsmagt, legermagt, beweegkracht; -,
aangezien , te meer omdat , in zoov er , v oor zooveel als; - waterval, (p.).
Foot'-stall, s., vrouwen stijgbeugel.
Foot'-stool , s., voetbankje.
Foot'-wabbler) , s , infanterist.

FOR.
Force , v. t., V. i., overweldigen , nz.; dwingen, noodzaken,
dringen; vermeesteren , bestormen ; schenden, verkrachten,
verminken; - t-, versterken , van garnizoen voorzien; - away,
wegrooven, ontrukken; - down, neerdrukken; - forward,
vooruit dringen ; - in , indrukken , inslaan ; - open , openbreken , inbreker ; - out , verdrijven , verjagen , uitzetten ;
- through, doorbreken; - union, doorzetten, niet geweld ver
-plants, planten kweekera (door broe' )iory); - meat,-krijgen;
vleesch kruiden ; - -t- , streven ; - j, geweld oefenen ; - «et ,
terugdrijven ; - a word , een woord in gebruik brengen.
Forced , pp., a. van Force , v. t., v. i.
For'cedly , adv., met dwang, met geweld.
Forcedness , s., dwang, geweld.
Force'fui, a., krachtig, nlagtig, krachtvol.
Forcefully, adv., zie Forceful.
Forceless , a., krachteloos, magteloos, onmagtig.
Forcemeat, s., vulsel.
Forceps , s., wondlleelerstangetje.
For'cer , s., dwinger , zuiger (van een pomp).
Forcible , a., sterk, krachtig, krachtdadig, hevig, geweldig; geldend, bindend, verpligtend; - entry and detainder,
onregtmatige, gewelddadige bezitneming, bezit van lande
-rijen,z.
For'cibleness , s., magt , kracht ; geweld.
Forcibly , adv., zie Forcible.
Forcing , ppr., a. van Force , v. t., v. i.
Forcing-pit , s., broeipijp.
For'cing-puinp , s., zuigerpomp, zuigpomp.
For'cipated, a., tangvormig.
Forcipa'tion , s., scheuring niet tangen.
Ford , s., wadde, waadbare plaats ; stroom , DR.
Ford , V. t., doorwaden , waden.
Fordable , a., doorwaadbaar , waadhaar.
Forded, pp. van Ford , V. t.
Fording, ppr. van Ford, v. t.
Fordo' t, V. t., verwoesten , vernielen , :cri.
Fore , a., adv., voorste , vroegere , vóór , vooraan , van voren , te voren, vroeger ; - aacl aft , van voren naar achteren.
Fore-adinon'ish , V. t., vermalen.
Fore-advi$e', V. t., vermanen.
Fore-allege', V. t., vroeger aanvoeren.
Fore-alleged , pp. van Fore -alle f/e , V. t.
Fore -alle; 'ing , ppr. van Fore-allege , v. t.
Fore-'appoint', v. t., van te voren aanstellen.
Fore - appoi[it'nient, s., vroegere aanstelling.
Fore'-belief, S., vorig geloof.
Fore'-body, s., voorschip, z.
Fore-bolt', s., ijzeren houten met gaten aan de einden.
Fore-boom', s., kluifllout, kluiverboom, z.
Fore-bowline , s., fokkeboeilijn, z.
Fore brace , s., fokkebras, z.
Fore'-castle , s., bak , ;`oorplecht , z.
Fore'-rbannel, s., fokleerust, z.
Fore-eoncelve', v. t., vooraf begrijpen.
Fore-coarse , S., voorzeil , fok, z.
Fore-date', v. t., vervroegen in dagteekening.
Fore-dated, -Pp. van Fore-dote, v. t.
Fore'-deek , s., voorkasteel , voorplecht, z.
Fore-design', v. t., vooraf ontwerpen.
Fore-designed', pp. van Fore-denim;, v. t.
Fore-designing, ppr, van Fore-desiga, V. t.
Fore-determine, v. t., vooraf besluiten.
Fore-deterrn'ined, pp. van Fore-determine, v. t.
Fore-determining , p ir. van Fore-dets; ome, v, í,
Fore-drift-rail , s., gilling van den bak , z,
Fore-elder , s., voorvader,
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Fore'-end , s., vooreind.
Fore-feel'ing, s., voorgevoel.
Fore'-foot , S., voorpoot , voorvoet.
Fore'-foot), fore'-paw ), s., hand;

give me thy -), geef

snij je, inuid.
Fore-game, s., voorspel, eerst plan.
Fore'-gear , s., fokkekardeel.
Fore'-hatchway , s., voorluik , z.
Fore-hew', v. t., van voren flouwen.
Fore'-Iiewed , pp. van Fore-hew , V. t.
Fore'-hold, s., waterruin) , z.
Fore'-hook , s., boegband , z.
Fore'-horse, s., voorpaard.
Fore-imagine , V. t., zich vooraf inbeelden,

zich vooraf

verheelden.
Fore-in,ag'Ined, pp. van Fore-imagine, v. t.
Fore-imagining , ppr. van Fore-imagine , V. t.
Fore'-lateen-yard, s., fokkera van een latijnzeil, z.
Fore'-leecli , s., voorlijk, z.
Fore-lift' {-, V. t., van voren opheffen, ee.
Fore'-lifts, s., fokke-toppernants, z.
Fore'-magazine, s., voorkruidkamer, z.
Fore'-mast, s., fokkemast, z.
Fore'-ineant, a., vooraf gemeend.
Fore-mentioned, a., te voren gemeld.
Fore'-mother , s., grootmoeder.
Fore' -nafine , s„ voornaam.
Fore'-named, a., voornoemd.
Fore-no'tice , S., voor loopig berigt.
Fore'-part, s., voorste deel, voorstuk.
Fore'-peek , S., hel , z.
Fore'-perpendieulai. , S., voorloodlijn, z.
Fore-possessed , a., vroeger bezeten , vooringenomen.
Fore'-preventerstay , s., loos-fokkestag ,

z.
Foie'-rank, s., eerste rang, voorrang; front, sx.

Fore'-sail, s., fok, stagfok, z.
Fore'-sheet, s„ fokkesclloot, z.
Fore'-staroucl-s-, s., 10v., fokkewant, z.
Fore'-glide, s., voorschuifspier, z.
Fore'-sprit, s., voorspriet, z.
Fore'-stay, s., fokkentag, z.; - sail, voorstengen stagzeil,
stormfok , z.
Fc,re' -ta -ek , s., fokkehals , z.
Fore'-taekle, s., sloeptakel, speeltakel, z.; - peiedent, han
-gervand
fokkenlast , z.
Fore'- toonra , s., voortand.
fore-top', s., fokkenaars, z,
Vore- top'-gallant-lifts, s., mv., toppenanten van de voor
-bramzeils
-ree, z.
Fore.top-gallant-mast, s., voorbramsteng, z.
Fore-top-gallant-royal-mast, s., voor-bovenbramsteng, z.
Fore-top-gallant-royal-sail, s., voor-bovenbramzeil, z.
Fore-top-gallant-royal-shrouds , s., mv., voor-boven-

hramstenheewant, z.
Fore-top-gallant-royal -yard, s., voor-bovenbramra, z.
Fore-top gallant-sail , s., voor-bramzeil, z.
Fore-top-gallant-shrouds, s., mv., voor-bramstengewaut,z.
Fore-top-gallant-yard , s., voor-bramra, z.
Fore-top'-mast, s., voorsteng, z.
Fore-top'-mast-shrouds, s., air., voorstengewant, z.
Fore-top'-avast-stay-sail , voorstengestagzeil, z.
Fore-top'-sail, s., voormarszeil, z.
Fore-top'-sail-lifts , S., 11w., toppenanten van de voor

-marszeil

-ree, z.
Fore-top'-sail-yard , s., voortopzeilra,
Fore-top'-yard , s., voormarszeilra • z.

z.
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Fore-try'-sail -gaf, s., stormgaffel aan den fokkemast, z.
Fore'-wind, s., gunstige wind, wind van achteren.
Fore'-woman, s. , vroawlijk
Fore'- yard , s., fokkera , z.

Foreknow'able, a., vooraf te weten, te voorzien.
Forekwow'er , s., voorziener.

opperhoofd .

Foreknowing, ppr. van Foreknow, v. t.
Foreknowledge , s., voorwetenschap.

Fore'agalnst , prep., scho., tegenover.

Foreknown', pp. van Foreknow , V. t.
voorarm.
Forel , s., perkament van scliapevel.
t., van te voren wapenen.
Foreland, s., voorland, voorgebergte, kaap, uithoek.
Forearmed, pp. van Forearm, v. t.; fore warned, - t, vroeg Forelay', V. t., opwachten, belagen, in hinderlaag lokken.

Fore'arm , s.,
Forearm', V.

gewaarschuwd , vroeg gewapend.
Forebode', v. t., voorspellen , voorgevoel hebben.
Forebode'ment • s., voorspelling , voorgevoel.
Forebod'er, s. , voorspellen , waar zegger , voorzegger, profeet.

F orelead'er , s., aanvoerder.
Forelend', v. t., vooruitleenen , vooruitgeven.
Forelock , s., voorlok ; spie om een ijzeren bout vast te

Foreboding, ppr. van Forebode, v. t.
Forebod ing , s., voorspelling , voorteeken.
Foreby' t, prep., nabij , digtbij , se.
Forecast', V. t., vooraf beramen, vooraf overleggen,

Forelook', v. t., vooruitzien.
Fore'nsan, s., voorzitter, hoofdman,

vooraf

verzinnen.

maken , z.; take time by the -, van de gelegenheid gebruik
maken.

Fore'east , s., vooroverleg , vooruitzigt, inzigt.
Foreeast'er, s., iemand, die iets vooraf overlegt, inziet.
Forecasting, ppr. van Forecast, v. t.
Forecho'*en , a., vooruit gekozen.
Forecit'ed, a., voormeld, bovengenoemd.

Fore'Jaoon , s., voor den middag.

Fore elo s e , V. t., opsluiten , voorkomen , verhinderen ; -a
mortgage , een hypotheek voor altijd vast maken.
Foreelo.ed', pp. van Foreclose, P. t.
Foreeiois-'ing, ppr. van Foreclose, v. t.
Foreelos.'ure, s., uitsluiting.
Foredooms', V. t., vooraf bepalen, voorbeschikken.
Fore doomn , s., voorbeschikking.
Fore'door , s., voordeur.

opziener, werkbaas;

proeflezer.
Fore'enen t , s., mv., ganzen.
Fore'mnost, a., eerste, voornaamste.
Fore'nent, fore'nens, prep., echo.,

tegenover .

Foren'sal , a., zie Forensic.
Foren 'sio , a., geregtelijk.

Foreordain', v. t., voorbeschikken , vooruit bepalen.

Foreordained', pp. van Foreordain, v. t.
Foreordaining , ppr . van Foreordain, v. t.
Foreordina tion , s., voorbeschikking, besluit vooraf.
Fore'passed , fore'past , a., vroeger, verleden.
Foreprize', V. t., vooruit schatten.
Fore'prize t, V. t., warmen; - t, uitsluiten, uitzonderen, zi
Foreprized', pp. van Foreprize , V. t.
Fore' fii they , s., voorvader.
Forepriz'ing, ppr. van Foreprize , V. t.
Forefend', v. t., verhoeden, voorkomen, beveiligen , bewa- Foreprom'ised, vooruitbeloofd.
ren ; verbieden , DR.
Forequot'ed, a., vroezer gemeld, vooraf aangehaald.
Forefend'ed , pp. van Forefend, v. t.
Foreran', pret. van Forerun.
Forefeud'ing, ppr. van Forefend, v. t.
Forereach' upon, v. t., voorbij zeilen, z.
Forefn'ger, s., wijsvinger.
Foreread' t, V. t., door teekens aanwijzen, se.
Foreflow', V. t., vloeijen voor , DR.
Foreread'lisg, s., vroegere lezing.
Fore ' front , s., voorfront , voorgevel.
Forerecit'ed, a., voormeld.
Forego', v. t., opgeven, laten varen; - , afstand doen; For eremem'bereci , ca., vroeger herinnerd.
- t, voorafgaan; -, zie Lose.
F ore'right , a., gereed , voorwaartsch , snel , gans.
Forego 'er t , s., voorvader ; voorganger.
Fore'rlght , adv., voorwaarts.
Foregoing, ppr. van Forego, v. t.; -, a., voorgaand, voor - Forerun', v. t., vooruitloopen, voorgaan, voorafgaan.
afgaand.
Forerun'ner , s., voorlooper, bode; - t, voorvaarder; -,

Foregone', pp. van Forego, V. t.
Foreground , s., voorgrond.

voorteeken , voorspelling.

Foreguess', V. t., gissen, raden, n. g.

Foreruii'ning, ppr. van Forerun, v. t.
Foresaid , pp., a. van Foresay, v. t.

Forehanded, a., vroeg, tijdig, in tijds.
Forehead, s., voorhoofd; onbeschaamdheid,

Foresay'ing, ppr. van Foresay , V. t.
Foresee', v. t., voorzien, vooruit zien.
Foreseeing , ppr. van Foresee , v. t.

Forehand , s., voorste deel van een paard; voornaamste,
hoofdzaaklijke , sea.
stoutmoedig

F ore'head-bold, a., kaal boven 't voorhoofd.

-heid,s.

Forehear', V. j., te voren onderrigt zijn.
Forehend' 1 • v. t., vatten , SP.
Forehold'ing t, s., voorzegging.
For'eign , a., vreemd , uitlieemseh , uitlandsch , buiten

uitgesloten, op een afstand gehouden, sea.,-landsch;,
- to , vreemd aan , niet belioorende tot.
Foreign -built, a., buitenlandsch gebouwd.
For- 'eigner , s., vreemdeling , vreemde.
For'elgness , s., vreemdheid , vreemdelingschap.
Forej cadge', v t., vooraf oordeelen , vooroordeel hebben .
Forel udged', pp. van Forejudge , v. t.
Forel udg'i ng , ppr. van Forejudge , v. t.
F orej udg 'ment , s., vooroordeel , uitsluiting,

Fo reknow', v, t., vooruiweten, voorzien.

Foresay', V. t., voorzeggen • voorspellen, sea.

Foreseen', pp. van Foresee, v. t.
Foreseer', s., vooruitziend mensch.
Foreseize',

V. t., vooraf vatten.

Foreseized', pp. van Foreseize , v. t.
Foresei'zing , ppr. van Foreseize , v. t.
Foreshadow , V. I., voorbeduiden.
Foreshadowed , pp. van Foreshadow, V. t.
Foreshad'o^ving , ppr. van Foreshadow . v. t.
Foreshadowing, s., zie drtlicipation.
Foreshame', V. t., beschamen.
Foreshawed', pp. Van Foreshame, V. t.
Foresha.n'ing , ppr . van Foreshame , V. t,
Foreshew', zie Foreskpn,.
Fore'ship 1 , s., voorschip.
Foreshort en , s., van voren afkorten , verkleinen

(schil

-derkunst).

FOR.

FOR.

Foreshort ening , s., 't van te voren afkorten.
Foreshow', v. t., voorspellen , voorbeduiden , voorzeggen ,
vooraf

toonen.

Foreshow 'er , s., voorspeller, voorzegger.
Foresl► ow'Ing , ppr. van Foreshow, v. t.
Foreshown', pp. van 1 oreslrow , v. t.
Fore'side, s., voorzijde, front.
Fore'slght, s., vooruitzigt, inz.igt,'t vooruitzigt, voorzorg,
voorzigtigheid.
Foresight'ed , a., vooruitziend, voorzigtig.
Foresight'ful f, a., vooruitziend,, voorzigtig.

verzuimen , nalaten.
Forespeak', v. t., voorspellen, voorzeggen; -, verbieden,
betooveren , n. g.
Fore speak , v. t., sclio., kwaad voorspellen, verraden.
Forespeak 'Ing t , s., voorspelling; woord aan den lezer.
Fore'speech i•, s., zie Preface.

Forespent', a., uitgeput , vermoeid; - j, verleden , se.
Forespok'en , a., vooraf gesproken.
Fo res p u r'rer , s., voorrijder, 5H.
Forest') s., betaling ; - of debt, betaling van schulden.
Fo r'est , s., Bosch , woud ; - laws , boschwetten.
Forest , V. t., met bosch bedekken.
Forest • a., in een bosch , boersch.

een bosch geboren ; in een wildernis
geboren, SH.
For'estaWe • s., boschregt.
Forel# all ', V. t., voorkomen ; voorkoopen • opkoopen.

For'est - born • a., in

Forestalled', pp. van Forestall, v. t.
Forestalling, ppr. van Forestall, v. t.
Forestaller • s., voorkooper , opkooper.
Forestalling , s., zie Anticipation ; -, voorkoop, opkooping.
Fore'stam , s., ache., voorhoofd.

Forested • pp., a. van Forest • V. t.
F orester , s., houtvester, boschwachter ; bosclibewoner,

woudbewoner ; woudboom.

For'esting , ppr. van Forest , v. t.

Fore'swart 'r, fore'swat f, a., door hitte uitgemergeld .
Foretaste • s. . voorsmaak , voorproef , voorgevoel.
Foretaste', V. t., voorproeven , voorgevoelen.
Foretast'ed , j)p. van Foretaste , v. t.
Foretast'er • s., voorproever.
Foretast'ing , ppr. van Foretaste , v. t.
Foretaught', yip, van p'oreteach, v. t.
Foreteach', V. t., vooruit leeren.

pret. van Forethink .

Forethought , s., voorzorg , voorzigtigheid.
Fore'thought'ful • a., voorzorgend.

Foretoken , v. s., voorheduiden , voorspellen.
Foretoken , s., voorteeken.
Foreto'kened , pp. van Foretoken , v. t.
Foretokening • ppr. van Foretoken, v. t.

Foretold', pp. van Foretell , V. t., V. i.
Foretop , s., zie Fore-top ; kuif.

Foreworn', pp. van Forewear , versleten , sY.
For'fairn , a., scho., vermoeid , verloren, vervlogen, el-

lendig ; besprenkeld , bedrogen.

Forfeit , V. I., ver l'euren , verliezen ; - One's word , zijn

woord niet houden , zijn woord verbreken.

boete, rouwkoop , verbeurte , geldboete, straf,
pand (in pandspeii); - b, pandspel, -, vogelvrij verklaarde,

Forfeit • s.,
Gll., II. g.

For feit , pp., a., i.p.v. Forfeited.
For'feitable, a., verbeurbaar.
Forfeited, pp., a. van Forfeit, v. t.
For'fèiter , s., schuldige , su.
Forfeiting, ppr. van Forfeit, v. t.
For'felture, s., poene, veebeuring, boete,

verklaard goed.

verbeurte, ver
-beurd

For'fend 1 , V. t., voorkomen • verbieden.
For'fex , s., schaar.
For'fochten • for'fouchten , a., scho., v ermoeid .
Forgather , for'gether, V. í., scho., ontmoeten, aantreffen
Forgave',

pret.

van

Forgive.

Forge • s , smidse , smederij , ijzerhut • ijzersmederij , fornuis , smeltoven.
Forge , v. t., smeden ; namaken , vervalschen , verdichten.
Forged , pp., a. van Forge , V. t.
F orger , s., smid ; smeder , vervalscher , bedrieger.
Forgery t , s., 't smeden ; 't vervalschen , 't namaken;

vcrvalsching , 't vervalschte.
Forget', V. t.. Pret. forgot, pp. forgot, forgotten, ver
-gets,
nalaten , verzuimen.
Forget'-me-not', s., vergeet mij niet (botanie).

Forgetful , a., vergeetachtig , nalatig , zorgeloos.
Forgetfulness , s., vergeetachtigheid , nalatigheid, zorg loosheid , onoplettendheid.
Forg'etive 1 , a., smeedbaar; vindingrijk, sin.

t.eudlicid.

verkondigen; voorspelling uiten.-zegn,vorbdui

moeden.

Forewarning, s., waarschuwing.
Fore'way , s., scho., heirbaan , groote weg.
Forewend' -1, V. t., gaan voor (iemand) , Sv.

Forgetter, s., vergeter, achteloos mensch.
Forgetting, ppr. van Forget , V. t.
F orgetting , s., 't vergeten , vergeetachtigheid , onoplet-

Foretell', v. t., V. i., pret., pp. foretold , voorspellen, voor

Forethought',

Fore'vvard, s., voorhoede, eerste gelid.
Forewarn', V. t., vooruit waar schuwen, voorkomen, vooraf
niaatregelen nemen.
Forewarned', pp. van Forewarn , v. t.
F orewarning, ppr. van Forewarn . V. t.

Forew'isl► , v. t., V. i., vooruitwenschen.

Foresig'nlfy , V. t., vooraf aanduiden.
Fore'skin , s., voorhuid.
Fore'skirt., s., voorpand.
Foreslae k' 1, v. t., verwaarloozen , veronachtzamen.
Foreslow' j-, V. t., uitstellen, verhinderen, belemmeren

Foretel'ler, s., waarzegger, profeet.
Foretelling, ?ppr. van Foretell , v. t., V. i.
Foretelling , s., zie Prediction.
Forethink^, V. t., V. i. , vooruitzien, vooraf bedenken
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Forever , ode., ten allen tijde , voor eeuwig.
Forev ouched', pp., vooraf verzekerd, su.

, ver -

leorge t'tingly , adv., door vergeetachtigheid.
For'gettle, a., seho., vergeetachtig.
For'gie , V. t., scho., verges en.
F orging , ppr. van Forge , v. t.
Forging • s., 't smeden , 't bedriegen.
Forgi v'able • a., vergeeflijk , verschoonbaar.
Forgive', V. t., pret. forgave, pp. forgiven, vergeven,,
kwijtselielden.
Forgiven, pp. van Forgive, v. t.
Forgiveness • s., vergiffenis , verschooning;

zindheid, Dit.; kwijtschelding.
, s., vergever , kwijtschelder.

vergevensge-

Forgtv'er

Forgiving, ppr. van Forgive, V. t,
Forgot', forgotten , pp. van Forget, V. t.
I+'orhail t, V. t., zie Distress, so.
Forin'secal (zeer ) , a., zie Foreign.
Forlsfamil'tate, v .1., afstand doen van een toekomstig erfdeel..

334

FOR.

Forisfamlii'ation , s., 't afstand doen van een erfdeel.
For'3esklt , a., scho., vermoeid.
Fork , s., vork , gaffel , punt ; - 3 , kruisweg, punt van za
-menvloijg.
t., in blad schieten (van graan); in tweeën
splijten; mijt maken , met een gaffel omspitten , scherp
maken , punten.
Fork ) , s., zakkeroller; -s ), de beide voorste vingers ; put
your -s down ), rol dien zak.
Forked, pp., a. van Fork, V. i., V. t.
Fork'Iess , zonder. vork.
Fork'edly , adv., vorkvormig.
Fork'edness, s., vorkvormigheid, gaffelvormigheid.
Fork'head, S., spits van een pijl, so.
Fork'taii , s., vierjarige zalm, (p.).
Fork'y, a., gevorkt, gaffelvormig, gespleten; in scheuten
schietend , r.
Forlay, V. t., beloeren, cut.
For'leet , V. t., scho., vergeten , verloten.
Forlie t , V. i., pret. forlay , liggen in 't front van , voorliggen , so.
Forlore t, a., zie Forlorn.
Forlorn', a., verlaten, hulpeloos; - t, weggenomen; -,
eenzaam , hopeloos , ellendig.
Forlorn', s., verlatene , hulpelooze, su.
Forlorn'-hope, s., 11 wanhopige zaak; uiterste voorpost.
Forlorn'-hope ) , s., laatste zet (spel).
Forlornly, adv., zie Forlorn, a.
Forlornness , s., verlatenheid , rampzaligheid, hulpeloosheid, eenzaamheid , ellende.
Forlye' t, zie Portie.
Form , s., vorm , model , staal , regelmatigheid , methode,
orde , gevestigd gebruik , schoonheid , bevalligheid, waar
formaliteit, gelijkheid, beeld, wijze,-dighe,plt
stelsel , schikking , klasse , bank , formulier ; leger (van een
haas) PR.; drukkersvorm; essential -, onmisbare vorm.
Form , V. t., V. i., vormen , zaámstellen , maken , in orde
brengen, uitvinden; een vorm aannemen; ontwerpen, schikken ; - (zeer l) , regelen ; -, gestalte geven.
Formal , a., vormelijk , plegtig , plegtstatig; - (zeer ) ,
regelmatig; -, eigenlijk, s1.; -, van vormen afhanklijk, o.
Forin'ali -m , s., vormeneeredienst.
Form'aiist , s., iemand, vol pligtplegingen.
Forrnal'ity, s., formaliteit, plegtigheid, orde, wijs, staat
uiterlijkheid , schijn , deftigheid ; -, plegtgewaad , s. -sie,
Forin'alize t , V. t., zie Model, usa.
Form'alize , v. i., vol komplimenten zijn, de uiterlijke
vormen aankleven.
Formalized , pp. van Formalize , V. i.
Forin'alizing , ppr. van Formalize f, v. i.
Formally , adv., zie Formal.
Forma pau'perls, pro deo; sue -, pro deo pleiten.
Format', V. t., scho., bespreken.
Formation, s., vorming, formatie, zamenstelling.
Foriu'ati ve , a., vormend , formerend , plastiesch.
Formed , pp. van Form , v. t., v. i.
Former, s., vormer, maker, schrijver ; -s , kardoesklopper, z.
For'rner , a., vorige , vroeger , voorgaand, gene.
Formerly, adv., vroeger, eertijds, voorheen.
Form'ful , a., scheppend, verbeeldend.
For'mio, a., tot mieren behoorende; -acid, mierenzuur.
Formiea'tion, s., krieweling (op de huid).
Formidable , a., vreeslijk , gedrukt , afschuwlijk , verschriklijk.
For'inidabteness, ,s., vreeslijkheid, geduchtheid, afschuw
-lijkhed,vrsc .
Fork , V. i., V.

FOR.
For'mldably , adv., zie Formidable , a.
For'mill , V. t., zie Order, (p.).
Form'iess , a., vormloos ; onregelmatig , em.
Forinos'ity t, s., welgemaaktheid, schoonheid.
Formula, s., vorm; recept, voorschrift, g.; geloofsbelij-

denis ; formule (rekenkunst).

Forin'-ulary , s., formulierboek; formulier, voorgeschreven

vorm.
Form' nle , s., zie Formula , JOHN.
For'nent, for'nens, prep., echo., zie Fore'nent,Fore'nens.
Fornicate, forn'leated, a., gewelfd.
Forni-ea'tion , s., hoererij
echtbreuk, afgoderij ; wel

;1

maken van een gewelf.

-ving,'t

Forn'i-eator , s., hoereerder , echtbreker ; afgodendienaar.
Forn'i-eatress, s., hnereerster, echtbreekster; afgodendie-

nares.
Forpass' t, V. i., voorbijgaan, ongemerkt voorbijgaan, sr.
For'pet, s., scho., vierde deel.
Forpine' t. V. i., verkwijnen, so.
Forray' t , V. t., zie Ravage, sr.
Forray', s., zie Foray.
Forr'et , zie Forat.
Forrow'-nowt, s., mv., scho., trekossen, ploegossen.
Forsake', V. t., pret. forsook , pp. forsaken , verlaten,

opgeven , laten varen ; the courage forsakes him, de moed
begeeft hem , de moed verlaat hem.
Forsaken , pp., a. van Forsake , v. t.
Forsak'er, s., weglooper, verlater, deserteur (NB. voor 't

vrouwelijk ook gebruiklijk).
Forsaking, ppr. van Forsake, v. t.
Forsaking, s., verlating, desertie.
Forsay' , V. t., verbieden; zie Renounce, so.
Fors'-eoonfsht • a., scho., door hitte vermoeid , door in-

t

t,

spanning vermoeid.
Forsla-ek t , v. t., zie Delay , sr.
Forsooth , adv., waarlijk , voorwaar.
For'spreak t , s., advokaat, voorspraak.
Forst f • s., zie Frost.
Fors'ter t • s., zie Forester , CH.
Forswear , V. t., V. i.,

pret.

forswore •

pp. forsworn,

afzweren • vervloeken ; -one's self, valsch zweren , zich
vervloeken ; meinëed begaan; verzaken.
Forswear'er , s., eervloeker, verzaker , meinëedige.
Forswearing , ppr. van Forswear, v. t., v. i.
Forswonk' t • a., overwerkt, so.
Forswore', pret. van Forswear, v. t., v. i.
Forsworn', pp. van Forswear, V. t., V. i.
Forsworn'ness , s., meinëedigheid.
Fort t, a., dronken, py.
Fort • s., fort , kasteel , sterkte.
Fort'allee, s., fortje, buitenwerkje (vestingbouw).
Forte , s., sterk punt, kracht.
Forted, a., van forten voorzien.
Forth , ads., voorwaarts, vooruit, uit; - ', buiten, weg;

- t , door en door.
Forth, prep., uit, voort, sH.
Forth , s., weg.
Forth'-coiu'ing, a., verschijnend.
Forth'-issuing , a., voortspruitend, te voorschijn komende.
Forth'-going , s., uiting, voortvloeijing.
Forthlnk
V. t., berouw hebben van , sr.
Forthright t, ads., regtuit, zonder omwegen.
Forth'ward , ode., zie Forward.
Forthwith', adv., onniidlijk, terstond, onverwijld, dadelijk.
For'thy t, adv., derhalve , sr.
Fortieth , a., veertigste.

t

t,

FOR.

FOU.

For l ti8able , a., versterkbaar.
Fortiaea 'tion, s., vesting, fort,

vestingbouw.

kasteel, vestingwerk,

For'tifed, pp., a. van Fortify, v. t., v. i.
For'titier; s., versterker, 't versterkende, vestingbouw
-kundige.
Fortify , v. t., versterken , sterker maken, bevestigen.
Fortifying , ppr. van Fortify , v. t.

For'tilage -f, s., fortje , blokhuis.
Fort in, s., fortje, schans.
Fortitude , s., dapperheid, moed, sterkte, stoutnsoedig-

heid , kloekmoedigheid.

Fort'let , s., fortje.
Fortnight , s., veertien dagen , twee weken.
Fortnightly , adv., om de veertien dagen.
Fortress , s., vesting , sterkte , citadel, kasteel.
Fortress , V. t., bewaken , versterken , sit
For'tressed , a., door een fort verdedi g d .
Fortuitous , a., toevallig.
Fortuitously , adv., toevalligerwijs.
Fortuitousness , s., toevalligheid, toeval, kans.
Fortuity, s., toeval , karts.
Fortunate , a., gelukkig , voorspoedig.

F orv-veep', u, i,, hard veeenen, cri.

s., niv., deloers (soort vats insekten).

grond' naaken.

Foss'road , foss'way, s., ronmeinsclle lieirbaan in Enge

For'tane-hun'ter , s., torinejager , fortuinzoeker.
For'tune-hunting, s., 't fortuin bejagen, 't zoeken naar
een rijk huwlijk.
Fortune-tell , V. t., waarzeggen , voorspellen.
Fortune-teli'er , s., waarzegger , waarzegster.
FOr'ttsne.tellIng, ppr. van Fortune - tell , V. t.
Fortune - tellin g , s., 't waarzeggen , 't voorspellen.
For'tuned , a., door de for tuin begunstigd , bemiddeld.
Fortuneless , a., onbemiddeld , ongelukkig.
For'tunize t, v. t., gelukkig maken.
For'ty , a., veertig.
Fo'rum, s., forum, marktplaats, regtbank , geregtsl;of.
Fortivan'der
V. i., omzwerven, omdI;v alen.
Forwan'dered f, a., verdwaald , ver; ard,
Forward, adv,, voorwaarts , vooruit , voortooaan.
Forward, a., half dronken, (p.).
FOr'ward , a., gereed, stipt; vurig , dr; tig , ernstig, hevig ; stoutmoedig, vermetel, vrijpostig; vroc^ ; snel, haas
-tig,
overijld ; vroeger , voor , sit.; ge;orde; d , sir..
Forward, v, t., bevorderen, vooruit', ;ei;gei;, voortzetten,
bespoedigen, afzenden , verzenden.
For'vvarded , _VI), van 1"orward , V. 1.
Forwarder , s., bevorderaar , voorstander,
Forwarding , ppr., a. van Forward . v. t.
For'wardly , adv. van Z^orward , a.
For'%vardness , s., voorharigheid, snelheid, onbeschaamd

sr.

- tar, aardolie, bergolie, steenolie; - salt, steenzout.

Fossilif Brous, a., versteende overblijfselen bevattend.
Fos'silist, s., iemand, die kennis yan versteende voorwerpeu leeft.
Fossiiiza'tion, s., 't versteenen van iets.
Fossilize , V. t., V. i., in steen veranderen , in steen ver
-andertl
worden.

Fosso're-4 ,

Fortune, s., fortuin, geluk, lot, vermogen, rijkdom;
rijk meisje , rijke partij ; - favours fools 1. 't geluk dient
de gekken ; whe;a once - begins , friends will be packing t,
zoo lang de fortuin u dient, is iedereen uw vriend; maar
is de fortuin verstreken, dan is uw vriend geweken ;
plentiful-, groote rijkdom; wormman of no -, vrouw zonder
middelen, vrouw zonder huwelijksgoed; dood -- attend you !
ik wenseli u geluk en zegen 1 by -, bij geval.
Fortune t, V. t., gelukkig vlaken, CH.; voorspellen, D R..; - ,
V. i., gebeuren , treffen.
For tune-book, s., geluksboek, tooverboek.

,

Foss , s., waterval , (p.).
Foss) , phoss) , s., lucifersdoos.
Fosse, s., gracht, sloot (vestingbouw); -, soort van holte
in een been niet groote opening, o;atl.
Fos sil , a., nit de aarde opgedolven, versteend.
Fossil , s., 't opgedolvene; versteend dier, versteende plant;

Fosso'rial , a., delvend , borend.
Fosso'rial , s., benaming voor dieren , die gaten in den

Fortunateness , s., geluk , voorspoed , Sv.

Forwea'ry j, V. t., zie bispirit

For'yet , V. t., scho., vergeten.

Fos'siiized, _pp., a. van Fossilize, v. t., v. i.
F ossilizing , ppr . van Fossilize, v. t., v. i.
Fossil ogy , s., verhancteling over versteende voorwerpen.

For'tuately , adv., zie fortunate , a.

stoutmoedigheid , ijver.
Forwaste' -j-, v. t., zie Desolate , Sr.
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For'word t, S., zie Promise , Sr.

-heid,

-land(v
Totness naar Barton).
Foster , v. t., V. i., voeden, kweeken , ondersteunen , op-

bren2en, koesteren , bevorderen , opgevoed worden.

Foster , s., zie

Forester, ski.

Fos'te!-age , s., 't voeden , 't verzorgen.

Fos'ter-brother , s., zoogbroeder.
K'os'ter -child , s., voedstei - kirid.

r, os ie r - darn , s., min , pleegmoeder.
Fos ter-earti, , s., kweekaarde.

Foster-father, s., kweekvader, BA.
Foster-nroti► 'er , s , kain.
b'oa'ter-nurse, s., Stilt.

F'os'ter-sister , s., zoogziister, S.
Foster-son , s., voedsterzoon , pleegzoon.
Fos'tered, pp. van looter, V. t., V. i.
Fog `td' rer, s., min, DA.

Fostering , ])])r. van l''osler, v. t., V. i.
Fo,'ter ing, s., 't opvoeden, 't koesteren; voeding, ex,
Fos'teraing , s., pleegki»d . voedsterling , B. J.
Fos'ter,nent (, s., voedsel, voeding,
Fi,s tersiiip , s., boschn aelitersanlbt.
F os'tre ss , s., pleegmoeder ; kain, B. J.
Fother, s., sr/co., bcestevoeder.
Fother , v. t., scho., voederen.
Fot]i'er, s., zie Fodder, s.

VoOIL'er, v. t., lek in een schip pogen te stoppen, z.
Mothered, p^p vara bother, v. t.
h'ot.h'ering, p)pr. vaan lot/ter, v. t.
Fotk'ering , s., 't stoppen van een lek in een schip.
Fou , a., sr/to., dronken ; vol ; weinig.
Fo,, , low , fu', a., sc/to., vol, bezopen.
Fougade', fougass , s., fiodderingen (kri?gskunde).
Fought, Pret. en
van Jig/ut.
Fought'en t, i. p. v. Jong/it.
Fonght'en , a., selio., geplaagd, gekweld.

Foul , a., ac/v., vuil, morsig, onrein, onzuiver, donker
t.rcoebel; lieflijk, sit.; snood, gruwelijk, schandelijk, valsch,
onwettig ; verward ; oneerlijk ; ruw, grof ; vol onkruid; -,
gevaarlijk, onklaar, laag ; make - seater, modderen, over
den grond schuren , op den grond stooten , z.; run - of
each other , tegen elkander loopen , tegen elkander stooten ,
z.; it is good fishing in - water t , in troebel water is goed
visscllers ; a rope that is - of the anchor , een touw , dat in
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't anker verward ia ; fall -, tegenaanloopen ; fall - of, on-

verwachts aanvallen ; fall - of one , iemand bij toeval ontmoeten.
Foul, a., scito., nat, regenachtig.
Foul , s., .echo., 't booze ; fa'ye , .echo., dat u kwaad wedervare.
Foul ) , v. i., middagmalen; - aplate with one) , met iemand

middagmalen.
, V. t., vuil maken, bemorsen, bevuilen , bezoedelen ,
troebel maken.
Foul'-an ehor , s., onklaar anker , a.
Foul'-dlsea*e, s., spaansche pokken.
Foul'-faced, a., met een leelijke tronie.
Foul'-feeding, a., grof, grof etend, HL.
Fouse'-hawse, s., onklare kabel.
Foul'-impress ion, s., misdruk.
Foul'-mouthed, a., vuilaardig, vuil (van taal).
Foul'-paper, s., klad, ontwerp.
Foul'-rope , s., ver ward touwwerk , onklaar touwwerk.
Foul'-shore, s., lange kust, gevaarlijke kust.
Foul'-spirit, s., duivel, booze geest.
Foul'-spoken , a., kwaadsprekend, lasterend, sx.; vuil
Foul

-ardig.
Foul'-weather , s., slecht weder, z.
Foul'-wind, 3., tegenwind, Z.
Foul'der t , V. t., groote hitte afgeven , sp.
Fouled, pp. van Foul, v. t.
Fouling , ppr. van Foul , v. t.
Foully , adv. van Foul , v. t.
Foul'ness, s., vuilheid, morsigheid, onreinheid, leelijk-

snoodheid, schandelijkheid, slechtheid, DB.
Fou'mart, s., bunsing.
Found , pret., pp. van Find.
Found, V. t., stichten, bouwen, vestigen; instellen, begin-

nen ; gronden ; - (zeer ) , gieten , smelten.

Foundation, s., stichting, gronding, grondlegging; op -

komst , oorsprong ; grondslag.
Founda'tioner, s., iemand, die uit een beurs studeert

(Engeland).
Founda'tionless, a., ongegrond, zonder grondslag.
Foun'day , s., zes dagen , ( p.).
Founded , pp. van Found, V. t.
Founder, s,, grondlegger , stichter, begiftiger; -, gieter;
- of a feast , gastheer.
Founder, V. j., V. t., zinken, z.; - at sea , vergaan, z.; - at

the anchors, ten anker liggende. zinken, z.; -, afrijden;
bijv. -a horse, een paard afrijden, kreupel rijden.
Found'er, v. t., .echo., bedwelmen.
Found'ered , pp., a. van Founder, v. i., v. t.; -, stijf, kreupel.
Found'erous, a., mislukkend, gevaarlijk.
Found'ery, s., gietkunst, gieterij.
Found'ing, s., gietkunst.
Foundling, s., vondeling.
Found'ress, s., grondlegster, stichtster; begiftigster; giet-

ster; - of a feast, gastvrouw.
Foundry, s., gieterij.
Fount, fountain, s., bron, wel, fontein, oorsprong; -

with a waterspout, springfontein.
Fount'aln-head , s., eerste bron; beginsel , 1G.
Fount'aln-tree, s., fonteinboom (Canarische eilanden),
Fount'ainless, a., zonder fontein; zonder bron, m.
Fount'Pul , a., vol bronnen.
Four-bells-at-night ), s., tien uur, I.
Four'-edged, a., met vier randen.
Four'-fuoted, a., viervoetig.

Four'-square, a., vierkant.

Four'-wheeled , a., met vier raden.
Four'fold , a., viervoudig.
Four'fold , s., 't viervoudige.
Four folding, s., 't vervierdubbelende.
Four'hours, s., scho., theedrinkenstijd.
Four'neuhit, a., .echo., vierhoekig.
Four'seore, a., tachtig.
Four'sum , a., echo., vier te zamen.
Fo ur'teen , a., veertien.
F our'teenth, a., veertiende.
Fourth, a., vierde.
Fourthly, adv., ten vierde.
Fous , s., scho., huislook.
Fous«m , a., scho., zie Nauseous.

Fouter, s., verachtelijk menseh.
Foutli, fowht , s., selto., 't volle.
Fouth, fowht, a., sclio., rijkelijk, in overvloed, veel.
Foutra j, s., bespotting, hoon, sic.
Fou'ty, a., verachtelijk.
Fo u t'y , a., sclto.. gemeen , laag.
Foy ' , zie Foze, Foto.
Fow , s., selto., schepel , hooivork.
Fow'er. s., scho., aanval van fl-eauwte.
lowing, s., se/to., volder.
Fowk , fo eies, s., lieden.
Fowk, s., zie Folk, (p).
Fowl, s., voel, gevogelte; kip.
Fowl , V. i., vogels vangen , vogels schieten.
Fo wl'er , s., vogelaar.
Fowl'Ing, ppr. van Powl, v. i.
Fowling, s., 't vogelen, vogeljart.
Fowling-piece, s., vogelroer, jagtroez.
Fowl 'lug-powder, s., vogelkruid.
Fowling-shot, s., niusscllenhagel.
Fox, s., Vos; sluwe vent; - t, zwaard, sit.; -es, foksjes ,

z.; he is an old -, hij is een oude rot, hij is een slimme
vent ; when the - preaches, beware of , your geese t , als de
vos de passie preekt, pas dan op je ganzen; the - preys
furthest front his hole t, een slimme dief steelt ver van
huis ; every - must pay his own skin to the slayer t; de
kruik gaat zoo lang te water, tot dat zij eindelijk breekt;
he sets the - to keep his geese t, hij maakt den wolf to.
schaapherder.
Fox'-ease i-, S., vossevel.
Fox'-chase, s., vossejagt.
Fox'--eoloure,i, a., voskleurig, ros, vosr-ood.

Fox'-dog, s., dashond.
Fox'-evil , s., 't uitvallen van de haren.

Fox'-gin, S., vosseval.
Fox'-hound, s., vossenhond.
Fox'-hunt, 8., vossejagt.
Fox'-hunter, s., vossenjager.
Fox'-hunting, s., 't vossenjager.

Fox'-hunting, a., tot de vossenjagt behoorende.
Fox'-trap, s., vosseval.
Fox t, V. t., dronken maken, bezuipen; -, halve laarzen

aanzetten (doseril a) ; -, v. i„ zuur worden.

.Foxed, pp., a. van Fox, V. t. t, V. i.
Foxed ) , pp., dronken.
Fox'ery
s., loosheid, eu.
Fox'ey ) , a., stinkend.
Foxglove, s., purperen digitalis, vingerhoedskruid (botanie).
Fox'ish ,

Fox'-like,
a., vosachtig, listig, slim.
)
Fox'ly,,
Fox'shlp, S., schalkheid, loosheid, slimheid, sit.

Fox.
i^ox'taII , s., vossestaart (botanie).
Fox 'y, a., sluw, slim, listig ; gevlekt.
Foy , s., scho., afscheidsdronk.
Foy t , s., zie Faith , SC.; -, afscheidsfeest.
Foy'-son , zie Foison.
Foyst) , s., zakkenroller , schurk , bedrieger
Foyst ) , V. t., zakkenrollen.
Fozy, a., scho., zwammig.
Fris , prep., scho , zie Fro;n.
Fra' eas , s., oproer , verstoring , ruzie.
Fra ek , a., scho., stoutmoedig , driest.

Fra et f , v. t., breken , sla.
Fraction, s., breuk.
Frae'tionai , a., tot een gebroken getal belioorende; - n4tirnIers , gebroken getallen , breuken.
Ira-e'tious , a., twistziek, bartàtogtelijk; -, a., scho., eigen
-zing,
wonderlijk.
Fractiously, ede. van

Fractions, a.

Frae.'tiousness, s., twistzieke geaardheid, hartstogtelijkheid.
Fra e'ture , s., breuk , beenbreuk.
Fra c'ture , V. t., breken , doen bersten , knakken.
Fra e'tured , pp., a. van Fracture, v. t.
Frae'turing, pp r . van Fracture, v. t.
Frae , froe, prep., sclio., van.
Fraeth , freatti , freetti , s., scho., schuim.
Fraeth , f'reath , freeth , V. i., echo , schuimen.

Fragile, a., breekbaar, broos, sprokkelig, zwak, bouwvallig.
Frag'itety, ode. van Fragile, a.
FragII'ity , s., breekbaarheid, broosheid, zwakheid, bouw
-valighed.
Frag 'rnent, s., stuk, fragment.
Frag'rnentary, a., uit fragmenten bestaande.
Fragmented , a., in stukken gebroken.
Fra'gor , s., krak, kraking; - t, sterke en zachte reuk.
Fra'grairce, fra'gancy, o., welriekendheid, aangename geur.
Fragrant , a., welriekend , geurig.
Fragrantly , ede., niet welriekende geur.
Frail , a., breekbaar, broos, zwak, verganklijk.
Frail, s., matje, biezen mandje, bies; -, 75 engelsche pon
-den
rozijnen.
Fraii'1y,, adv., zie Frail, a.
Frailness , s., breekbaarheid , broosheid , zwakheid.
Frait'ty , s., zwakheid , broosheid , besluiteloosheid.
Frais'clheur, s., frisclilieid, koenheid, DR.
Fri-ce, s., hij stormpalen (vestingbouw) ; - (, spekpannekoek.
Fraise, zie Phraise.
Frai-wed • a., niet een rij stormpalen versterkt.
Frarn 'able , a., zamenstelbaar.
Frame, V. t., vormen, bouwen, vervaardigen , zadnostellen,
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D'rain'ing , S., 't vormen , 't bouweis , enz.
Frarn'poid t , a., knorrig, genielijk, twistziek, 8H.
Frar»'chi*e, s., vrijdom, voorzegt, privilegie, verschoo-.
iiifli val ► schatting; regtsgebied (v- an een bevoorregte stad),
Si'. ; -, vrijplaats.

C. t., vrij naaken, szr.
a ,' r•an'ciri s ed , pp. van Iran.chise -j , V. t.

Fran'chi sae: ,

I'ran'ciniseenent, s., vrij(l()tu, Srijstelling, se.
Frau'el,i*ing,

I)pr. Vals 1'retnc tisd, V. t.

Frarr'coiin, s., hazelkorhoen.
Fraud ish, a., scho., lrartsto telijk, stijfhoofdig.
I' ranébil 'Ity, s., breekhaarl ► eid.
Fran' gibte , a., bros , zwak , breekbaar.
Frangipane, S., reukwerk ons handschoenen welriekend te

maken.
F ran'ton ; , s., minnaar, vrijer , vrolijke kwant.
Frank , a., vrij , roiidl,orstig , openhartig, vrijmoedig, on.
l)edwongen; - (zeer °), mild, vrijgevig; - j-, losbandig,
on1>eteligeld; vrachtvrij.
Frank , s., gefrankeerde brief; -, varkenskot, n. g.
Frank: , V. t., vrachtvrij maken , frankeren ; -, in een var.
keiiskot opsluiten; - 'i , niesten.
F rank '-bank , S., sveduwengoed..
Frank'-chase , S., vl ije jast.
F rank'-farrn , s., vrij pachtgoed.
Frarrl'-£ee , s., vrij leen.

Frank' - tolel , s., 't refit onr schaapskooijen te houden.
Fra,k'-hearted , a.,

openhartig.

Frank'-heart'edness , s., openhartigheid.
I rank'-taw , s., re;rt van

genieen bezit.

Irank'-rnar'ria e, s., bijzonder leen.
Frank'-p1cAge , s., borgstelling.
Frank'- tenement , s., vrijleen .
Frankatrnoigne', s., vrije aalmoes; kerkregt.

Franked , p1)., a. van Irank , V. t.
Fra,,kin'ceuse , frankincense, S. ,

wierook .

Franking , ppr. van Frank , V. t.

frankeren.
Frankish , a., tot de franken behoorende.
Frank'tin +, s., engelsclie vrije leenbezitter.
Frankly, adv., zie Frank, a.
F rank ness , s., rondborstigheid , vrijmoedigheid , opregtlbeid , openhartigheid ; - j , milddadigheid, vrijgevigheid.
Fren'H e , a.., onzinnig , waanzinnig; razend, woedend, dol,
dolzinnia, luidruchtig.
Iran'ti ely , frantically, adv., zie Frantic, a.
Franticness, s., dolheid , waanzin , razernij, dolzinuiglicidi
Frap , v. t., sjorren , z.
Fray , V. i., scho., po 'lien.
inrígten , ontwerpen , verzinnen , opmaken.
FraI^ped , pp. van lisp , V. t.
Frame, s., raam, schraag, lijst, gebouw, zamenstel, lig. ICrap'ping, ppr. von leap , v. t.
cliaanr , stel , vorm , gestalte , figuur , gedaante , orde , in- Frash , s., bierhuis - uithangbord.
eigting, konstitutie, stelsel ; weefstoel; werkplaats; lace -, Frater
, a., broederlijk.
kantraam ; stocking -, kousenweefniacliine ; - of it table, Fraternally , adv., broederlijk.
tafelpoot ; - of farriers , Hoefstaal ; - o f w ilul , stemming, (F'rater'nity , s., brocderschap, genootschap, gilde.
genioedsstemmirng; - of a gigs, affuit; -, spant, irihout, f.; Frater,,iza'tion , S., broederlijk leven, am.
balance -, evenwigtsspant, z.; ,formost -, oorspant, z.; joint Fraternize, V. i., broederlijk leven.
of the -, meetkant van een spant ; z.; loof -, loefspant , z.; Fraternizer, s., verl)roederaar.
Onidships -, mails -, groot spant , z.; - of tice toi), nears, z.; F ra'that, scha., in weerwil daarvan.
principal -, spant van oprigting, z.; stern -, achterwerk, z. Fratricidal , a., tot broedermoord behoorende.
Frame'-knitter , s.,

kosesenwever.

Frame'-saw , s., trekzaag.
Fraine'-work, s., lijstwerk.

])p., a. van Franc , V. t.
Frarn'cr , s., maker , zainensteller , v crvaardigcr , uitvinder.
Frann'Ing, ppr. eau Fraaie, v. t.

Framed ,

Franking , s., 't

Fratricide, S., broedernloord, broedermoorder.
Frs,i,eiht ,

c., scho., vracht.

F rauct► t , v. t., scho., bevrachten.
Fr:^, f', s., bedrog, misleiding, bedriegerij , list.
1^'r^^ar(t't'rrt , a., bedrieglijk, valsclr, listig.
Frauet'E,,Hv',

adv, zie F)ranlfiel, a.
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Fraud'tese , a., zonder bedrog.
Freud'lessly, adv., zonder bedrog.
Fraudulence , fraud'$lency , s., bedrieglijkheid , ralschbeid, listigheid.
Fraudulent, a., bedrieglijk, listig, geslepen, verrader
-lijk,
oneerlijk, schurkachtig.
Vraud'ulently, ede., op bedrieglijke, enz. wijs.
Fraught , a., beladen ; T bevracht ; gevuld , vol ; - with

disappointment, vol teleurstelling.

Fraught t , s., vracht, lading, ns.
Fraught t, r. t., beladen, bevrachten; -, zie Crowd, sn.
Fraught'age t , s., lading.
Fray, s., strijd, twist, gekrakeel, slag, gevecht, scher-

mutseling ; -, kreuk (iii kleederen).
Fray , v. t., verslijten; - t, verschrikken, vervaard maken, su.
Fray , V. t., verschrikken , aanvallen , twisten.
Frayed , pp. van Fray , v. t.
Fray'!ng , ppr. van Fray , v. t.
Fraying, s., schors van liertshoorn, B. J.
Freak , s., luim, kuur , gril ; a - took kier

gril.

, hij kreeg een

Freak , V. t., spikkelen , bont maken.
Freaked , yip. van Freak , v. t.
Freak'i ng , ppr. van Freak , v. t.
Freak'lah, a., grillig, grilziek, luimig, wonderlijk.
Freak'lshly . ads., vol grillen, vol luimen, wonderlijk,

Free'-spoken , a.,

uit gesproken.

gewoon om vrij uit te spreken, vrij

s., mv., vrije staten, staten, waar geen sla
-vernij
bestaat (Mnerika).

Free'-states,

Free'-thinker, s•, vrije denkeer, ongeloovige.
Free'-thinking, s., 't vrije denken, ongeloof.
Free'-thinking, a., vrij denkend, twijfelend.
Free'-tongued , a , oningetogen , onbedwongen , vrijuit.
Free-warren , s., koninklijke jagt, vrije jagt.
Free-will , s , vrije wil.
Free'-wiil-bap'tlst, s., voorstander van een vrijen 1 wil

bij den mensch.

Free'-woman , s., vrije vrouw.
Freebooter , s., vrijbuiter , roover, plunderaar , zeeroover.
Free'booting , s., rooverij , plundering, vrijbuiterij , zee-

rooverij.
Freed, pp. van Free, v. t.
Freed'-stool t , s , vrijzetel

(stoel waarheen misdadigers

in kerken vlugtten om lijfsbehoud).

Freed'man , s., vrijgelatene.
Freedom, s., vrijheid, vrijdom, onafhanklijkheid, stout-

moedigheid, openhartigheid.

Freehold , s., leengoed ; -, vrij land (Amerika).
Freeholder , s., leengoedbezitter; -, vrije landeigenaar

(Amerika).

Preak'lehness , 3.,

Free'íng, ppr. van Free, v. t.
Freely , adv., zie Free, a.
Free'inan , s., vrije man, burger, meester.
Free'nnan's-quay ) , a., kosteloos ; lush at -) , op

Fre.k'ledness , s., sproeteligheid.
Fr•d , s., -vrede.
Free . a., vrij , bevoorregt, open ,

Freemason , s-, vrijmetselaar.
Free'ma'sonry , 3., vrijmetselarij.
Free'minded , a , onbezorgd , zorgeloos.
Freend , s., scho., vriend.
Freend'ly , adv., scho., vriendelijk.
Freeness, s., vrijmoedigheid, openhartigheid, vrijheid.
Freer, s., bevrijder.
Freestone, s., Hardsteen, arduinsteen.
Freet , s., scho., geest, spook.
Freeth , zie Fraeth.
Freets , s., me., scho., bijgeloovige denkbeelden.
Freeze, v. i., pret. froze, pp. frozen, froze , vr i eze n , be-

grillig, hiimig.

grilligheid, grilziekheid , luimigheid,
wonderlijkheid.
Freek , a., scho., sterk , krachtig.
Freak'le , s., sproet , vlek , zomersproet.
Fr•-.k'le , V. t., V. i., sproeten te weeg brengen, sproeten
krijgen.
Fre.k'Ie-faced , a., met een gelaat met sproeten.
Fre-ek'led, a., gesproet, met zomersproeten, sproetelig.
vrijmoedig , openhartig,
vrijgevig , gewillig , mild , onhedwongen , veroorloofd,
toegestaan ; onschuldig , n$.; toeganklijk , gereed ; ride
a - horsy to death t , van iemands goedheid misbruik
maken.
Free , e. t., vrijmaken , bevrijden, ontheffen , op vrije voeten stellen, ontwarren; - from, - of, bevrijden van; one'3 self, zich loskoopen ; -, lens pompen , uitpompen,
uithoozen , z.; - the way , den weg banen.
Free , a., scho., broos , breekbaar.
Free-agency , s., vrije werking.
Vree- bench', s., weduwegoed.
Free'-born , a., vrijgeboren.
Free'-chapel , s., koninklijke kapel.
Free'-city , free'-town , vrije stad, hanzestad.
Free' -vost , s., kosteloos, zonder kosten , so.
Free'-denizen , s., burger.
Free'-d•n'12en , v. t., vrij maken , HL.
Free'-fishery, s., koninklijk vischregt.
Free'-rooted t, á., onbelemmerd.
Free-beart'ed , a , zie Frank , a.
Free-heart'edly , adv., zie Free-hearted , a.
Free-beart'edness , 8., zie Frankness.
Free'-elver, s., veelvraat, veeleter.
Free'-living, s., bevrediging (van eetlust).
Free'-martin , s., een van de twee kalveren , die

-

werpt.

Free'-port , s., vrijhaven.
Frte'-wehool, s., armenschool,

vrije school,

ders zak teren, klaploopen.

een an-

vriezen, stollen; van koude omkomen, doodvriezen; -, v. t.,
doen bevriezen, doen stollen, doen verstijven.

Freeze, zie Frieze.
Freezing , s., 't vriezen, 't bevriezen , enz.
Freezing , ppr. van Freeze , v. t., V. i.
Freez'ing-mix'tatre, s., middel om bevriezing

brengen.

te weeg te

Freezing-point, s., vriespunt.
Freight , s., vracht , lading , vrachtloon , bevrachting ; be
going a -, met vracht varen , z.
Freight , V. t., bevrachten, z.; - by the great , geheel be-

vrachten , z.; - by the ton , per ton bevrachten, z.; - by
parcels, bij gedeelten bevrachten ; - out and in , -out and
kome, voor de heen en terugreis bevrachten, z; -, laden,
beladen.
Frelght'ed, pp. van Freight, v. t.
Freighter , s., bevrachter , lader.
Freight'ing , ppr., a. van Freight, V. t.
Frelght'Iess , a., zonder yracht.
Freak , s., scho., wonderlijk mensch.
een koe Freaks , s., mv., grillen.
Fremm , freind , fremiult , a., echo., vreemd.
Fren t , s., vreemdeling , sr.
French , a., fransch.
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French'-beau , S., snljl)oon.
French'-brandy, s., fransche brandewijn.
French'-chalk, S., soort van talk.
French'-cowslip , s., aurikel.
French'--,ream) , s., brandewijn.
French'-di-*ea-s-e , s., spaansche pokken.
French'-crass , s., spurrie , klap ergi as.
French- horn', s., metalen muziekinstrument.
French'-lease , s., vertrek met de noordergon.
French like , a., op zijai frariscli , ui.
French'-nut , S., zie IITitliii. t , (p.).
French' -poe , S., spaansche pokken.
Freneh'ifled , 27)., a., vain Fi•ecllify , t'. t., BE.
French'ify , V. t., franscli maken.
Frenchman , S., franschnian.
Frenetic , a., zie Frantic.
Fren'zi cal , a., waanzinni , krankzinnig.
Frenzied , pp., a., dol , waanzinnig , krankzinnig.
Frenziedly, adv., op krankzinnige wijs.
Frenzy , s., waanzin , waanzinniglieid, krankzinnigheid,

dolheid , woede.
Fre'quen- e , s., menigte , gedrang , bijeenkomst ; verga

-dering,m.
Fre'quency , s., gedurigheid , menigvuldigheid ; - f , me-

nigte , gedrang.
Frequent , a., menigvuldig , dikwijls , gedurig; -t , vol,

opeengehoopt.
Frequent', V. t., dikwijls bezoeken.
Frequent'able t , a., zie Accessible.
Frequent age , s., 't gebruik van bezoeken, so.
Frequenta'tion , s., 't bezoeken.
Frequentative, a., herhalend.
Frequeut'ed , Zip., a. van Frequent , v. t.
Frequenter , s., bezoeker , kalanl.
Frequenting, ppr. van Frequent , v. t.
Fre'quently , adv., zie Frequent , a.
Frequentness , s., menigvuldigheid, herhaling.
Fres' -gade* , s., me., koele wandelplaats , schaduwrijke

plaatsen.
Fres'-co , s., koelheid , schaduw , lommer , koelte , PR.; -,
freskoschilderij , P.; -, verkoelende drank.
Fresh , s., scho., versnelde stroom (in een rivier).
Fresh , a., scho., zacht , vochtig.
Fresh , a., versch , frisclt , koel ; jong , hloeijend , on-

vermoeid, levendig, frisch ; - waterjacks , hinnenwat.ermatroos , z ; - es, bovenwater; - horses, versche paarden; a -, op
nieuw.
Fresh'-llquor , s., ingezouten varkensvet , ( p.).
Fresh'-gale, s., stijve koelte, z.
Fresh'-looking , a., nieuw schijnend.
Fresh' -water , s., zoet water.
Fresh'-watered , a., van versch water voorzien , van zoet
water voorzien.
Freshen, v. t., V. i., verfrisehen, verversclien, versch maken , vernieuwen ; zoutiglieid wegnemen ; -, aanwakkeren
(van wind), z.; frisch worden , ziltheid verliezen.
Freshened , pp. van Freshen , v. t , v. i.
Fresh'e.s. , s., miO., Zie onder Fresh , a.
Freshet, s., overstrooming (New-Erfland); zoetwaterstroom.
Freshly , adv., zie Fresh , a.
Fresh'inan , s., wv. freshmen , nieuweling; -, student
in 't eerste studiejaar (E,gelaiad) ; -, verscue manschap; -,
laagste klasse op een kollege ( ioerika).
Freshman , s , groen (studententaal).
Freshman , a., tot de laagste klasse behoorende.
Fresb'manship , a., niettwelingschap.
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Fresh 'went t, s., l/efreslsnnent.
Fresh'milk , S., groen (studententaal;.
Freshness, S., frischheid , koelheid, nieuwheid, koelte,

verseb beid.
Fresli'new t, ra., ongebruiklijk , en.
Fret , v. t., v. i., wrijven , slijten , doorknagen , verteren;
verslijten , sir. ; afwislen , afwislend maken; hevig ontroeren , Si?. ; ontroeren , kwellen , plagen , storen , vertoornen
toonli; Wraken , versleten worden , doorgeknaagd worden;
ontroerd worden , vertoornd worden , schuren, afslijten,
afschaven, wegteren.
Fret , s., uitholling , tralie , opwelling , opbruisching , ge.
melijklteid; knijzing (van een klavecirnbaal); -, zie Frith.
Fret t, a.,
wegeevreten.
Fretful , a., gemelijk, kniezig , knorrig , toornig, hartetogtlijk , twistziek.
Fretfulness, s., gemelijkheid , kniezigheid , knorrigheid,
ltartstogtltjklleid, twistziekheid.
Frett , s., afgenomen oever van een rivier.
Fretted, ?ip., a., van Fret, t'. t., v. i.
Fretten. a., geteekend; pock —, door pokken geteekend,
riet pokdel l en.
Fretting , ppr. a., van Fret , v. t., e. i.
Fretting , s., wrijving, enz.
Fret'ty , a., met verheven snijwerk versierd.
Fre'tum , s., straat , zee arm.
Fretwork , s., lijstwerk, bloemwerk , traliewerk, verheven werk.
Friability • Fria'blenese • s., breekbaarheid, broosheid.
Friable , a., bros , broos , breekbaar.
Friar , s., monnik; -, slecht afgedrukt proefblad (druk kersterm) ; black -, domirtikaan.
Friar-like, a., monnikachtig, kloosterlijk, kloosteracht.
Friar'-s-cowl, S., soort van arum (botanie).
Friar'-w-lantern , s., dwaallicht.
Fri 'any , a., als een monnik , zonder levenswijsheid.
Friary • s., monnikenklooster , klooster.
Fria'tion • S., 't brokkelen.
Frib'bie • a., dwaas , zot, beuzelachtig.
Frib'bie , s., nietsbeteekenend mensch , beuzelachtig meuveb.
Frib'ble • V. i., l)euzelen , schertsen.
Frib'bler , s., beuzelaar.
Fri'borg, frid'burgh , s., zie Frank pledge.
Fri e'ace t, S., soort van frikassee.
Fricandeau • s., frikassee van kalfsc {leeseb,
Fri eassee', s., frikassee (vleeschgeregi).
Fricassee' , V. t., tot frikassee naaken.
Fricasseed', 13p. van Fricassee, v. t.
Frl eassee'ing , pppr. van Fricassee , V. t.
Friea'tion+, 3., wrijving, schuring, B..
Fricht . S., scho., schrik.
Frie'tlon , s., wrijving , schuring.
Fri e'tion-wheel- , s., rev., raderen, die de wrijving in een
machine verminderen.
Frie'tionless, (t., zonder wrijving, zonder schuring.
Friday • s., vrijdag.
Fridge t, V. t., haastig bewegen.
Fried , pp. van Fry , v. t., v. i.
Frien', s., seho , vriend.
Friend , s., vriend , vriendin; gezel , makker, na.; begunstiger , begunstigde ; -, Kwaker ; a - is not so soon gotten as
lost t, men kan eer een vriend verliezen dan winnen; provo
thl/ - ere thou hest need t, beproef uw vriend , eer gij Lem
behoeft ; a - is never known till one has need i-, in nood
leert Wien zijn vrienden 't best kennen; -s may meet, bat
oeonntains never greet t, bergen en dalen ontmoeten elkander
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niet, maar vrienden wel ; ru -- in need , is a - indeed , een Frisk'ful , a., levendig, vrolijk, dartel, Toe.
Friskily , ode., zie Friskful.
vriend in nood is een waar vriend.
Friskiness , S., levendigheid , vrolijkheid, dartelheid.
Friend , V. t,., zie Befriend , v. -t.
Frisk'ing
, ppr. van Frisk , v. i.
Friend'-like , a., als een vriend , welwillend.
Frisky , a., vrolijk, levendig, :dartel , uitgelaten.
Friend'ed , pp., a. van Friend , v. t.
Frisk ), v. i., gehangen worden; -, V. t. ), doorwroeten , onF-riend'Ing, ppr. van Friend, v. t.
derzoeken , d. t.
Friendless , s., zonder vrienden , verstooten ; verlaten , P.
Friendliness, S., vriendelijkheid, goedheid, hartelijkheid. Frist , V. t., sclio., vertrouwen.
'Friend'ly , a., vriendelijk, vriendschaplijk, goedgunstig, Frit , s., specie tot vervaardiging van glas.
FFritls, s., zeeëngte, straat, zeearm, bosch, woud, hout
genegen, heilzaam, dienstig.
-rijke
plaats.
Friendship , s., vriendschap , gunst , hulp, bijstand.
Frieze , frize , s., vries , fries (stof); vries , fries (bouw- - Frith'y t, zie Woody , sK.
Fritillary , s., keizerskroon (botanie.)
kunde).
Frit'inancy -i, s., getjilp, gekrijsch (van een krekel).
Frieze'-like , a., aan vries gelijkend , AD.
Fritter , s., pannekoek ; fragment, stuk, schijf, snede.
Frig'-pig ), s., nietige kerel, lor.
Frig'ate , s., fregat ; - ;, vaartuig ; -) , net gekleede Fritter, ?'. t., tot schijfjes snijden, in stukken breken;
- away, verminderen.
vrouw.
Frittered , pp. van Fritter , V. t.
Frig'ate-bird , s., soort van pelikaan.
Frivolity , s., beuzelachtigheid, nietigheid, ijdelheid.
Frig'ate-built , a., als een fregat gebouwd.
Frlv'olous, a., beuzelachtig, nietig, gering, ijdel.
Frigatoon', s., venetiaansch schip.
Frlv'olously, adv., zie Frivolous, a.
Frigefa-o'tion , s., 't koud maken.
Fright , s., schrik , vrees , ontsteltenis, verwarring , ont- Frivolousness , s., zie Frivolity.
Friz , v. t., krullen, oprollen.
roering , verslagenheid.
Fright , fright'en , V. t., verschrikken , vrees aanjagen, Frizzed , pp. van Friz , V. t.
verlegen maken ; - away , bang maken , wegjagen , verjagen. Frizzing , ppr. van Friz , n. t.
Fright'ed , fright'eued , pp., a. van Fright, Frighten, v. t. lriz'zle , V. t., krullen, oprollen.
Frizzled , pp. van Frizzle , v. t.
Frighten , V. t., verbazen , (p).
Friz'zler , s., kruller , kapper.
Frightening , ppr. van Frighten , V. t.
Fright'fui, a., verschriklijk, vreeslijk, ontrustend, a€- Frizzling, ppr. van Frizzle. v. t.
Fro , adv., van, weg, terug; to and-, heén en terug.
schuwlijk.
Froath , froth , s., scheepjes (op de golven), z., schuim.
Frightfully , ode., zie Frightful.
Fro ek , s., overrok, overkleed, kiel, rok.
Frightfulness , s., verschriklijkheid, vreeslijkheid.
Fro ek'--eoat , s., kiel.
Fright'Iess , a., zonder vrees.
Fro eked , a., gerokt.
1right'some, fricht'some, a., scho., verschriklijk.
Frigid , a,, koud, koel, koelhartig, zonder geest, koud Fro-ek'less , a., zonder rok.
van natuur, niet vatbaar voor aandoening; - zone, koude Froe , zie Fro.
Froe , vroe ), s., vrouw.
luchtstreek, bevroren luclitstreek.
Frigidity, s., koudheid, koelheid, koelhartigheid, dof- Frog, s., kikvorsch, kikkert; hooge roksknoop; -'s Caine,
jeneverbrandewijn.
heid , onaandoenlijkheid , gevoelloosheid.
Frog' -esh , s., zeekikvorsch.
Frigidly, ode., zie Frigid, a.
Frog'-grass
, s , soort van plant.
,Frig'lduess , 3., zie Frigidity , s.
Frog'-hopper , s., sprinkhaan.
Frigorif'ic, a., verkoelend, koude veroorzakend.
Frog'bit, s., soort van plant (hydrocharis).
Frill , s., hom, hemdstronk.
Frog'gy , a., vol kikvorschen.
Frill , V. i., sidderen , rillen.
Frog'lander ), s., Nederlander.
Frim t, a., zie Flourishing.
Frog'-s--wine), s., jenever.
Fringe , s., franje , rand, zoom.
Fringe, V. t., omzoomen, omboorden, met franjes versieren. Frol-se , s., spekpannekoek.
Frolic , frol'i-ek , s., vrolijkheid, dartelheid, levendigheid,
Fringe'-like , a., franjesachtig.
wildheid; ` weelderigheid.
Fringe'-maker , s., franjesmaker.
Fringe'-tree, s., -plant met sneeuwwitte bloemen als franjes Frol'i-e, frol'iek, a., vrolijk, dartel, lustig, levendig, T
weelderig; wild.
neerhangende (Amerika).
Frolic, frol' i -ek , V. i., vrolijk zijn, dartel zijn, lustig
Fringed, pp., a. van Fringe , V. t.
zijn, levendig zijn, wild zijn.
.Fringe'less , a., zonder franjes.
Frol'ieful , a., zie Frolicsome.
Fringing , ppr. van Fringe, V. t.
Frol'l-eked , pret., pp. van Frolic, Frolick, v. i.
Fring'y , a., met franjes versierd , sx.
Frol'l-eking , ppr. van Frolic , Frolick , v. i.
Frip'per, a., uitdrager, oude kle@rkooper, s.
Frol'i -cly t, ode., zie Frolic , Frolick , a.
Frip'perer, s., uitdrager, oude kledrkooper.
Fri p'pery , s., oude kleêren , afgelegde kleiren , beuzelin- Frol'i eness t, s., zie Frolicsomeness.
Frol'i-esomne, a., vrolijk, dartel, lustig, weelderig.
gen , nietigheden , voddemarkt.
Frol'i esomely , adv., zie Frolicsome , a.
Fri-seur , s., kapper.
Fro1'leso,neness , s., vrolijkheid, dartelheid, weelde
Frisk , V. i., springen, huppelen , dansen.
-rigled.
Frisk, a., levendig, vrolijk; blijde, Oil.
From , prep., van , uit, om , door , van wege , namens,
Frisk , s., zie Frolic , s.
sinds ; - above , van boven ; - after, van verre ; - before,
Frlsk'al , S., sprong, B. J.
van voor ; - below , - beneath , van onder , naar boven;
Frisker , s., springer , danser , brooddronkene.
- behind, van achter; - far, van verre; -. beyond, van gene
Frlsk'et, s., frisket (drukkersterm).
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tijde; - henceforth , van nu aan , voortaan ; - liigk , - on high,
van boven , van omhoog , uit den hemel , van den hemel ;
- hence , hence, van hier , - thence, thence , van daar ;
- whence , whence , van waar ; - hencef ortli , lcencef ortlt ,
van nu aan, voortaan ; - home , nit , niet te buis ; - n ff ,
verre van daar ; - r.vhc^re , v1 1 waar ; - ir;illzi.,z , van hinnen, binnen; - witbout, , v tin puiten, buiten.
Froin'ward , adv., ver van , weg.
Frond , S., groene tak (botanie).
Fronda'tion , s., 't ontdoen van 't loof.
Frondesce', v. i., bl aderen schieten.
Frondes'cence, s., tijd, waarin de bladeren uitschieten

(botanie).
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zouteloosheid , winderigheid.
Frothing, _ppr. van Froth , v. t., V. i.
Froth'iness , s.,

Froth 'less , a., zonder schuim.
Frothy , ca., schuimachtig , zacht , ijdel , ligt , ledig .
Frounc e . .c., puistjes aan 't verhemelte van een paard,
o i l 11I ; t vul , rimpel.
Fronnee , V. t., krullen, fronsen , rimpelen.
t"ro,a need , pp. van Frozfr, ce , v. t., v. i.
Fro^ince'tess , a., zonder krul , zonder rimpel.
Froun'cing . ppr. van Fromire, , v. t., v. i.

I"rou'ey , ca., muf , duf , vunzig, stinkend, vuil , sterk, lee.
lijk, snmerig.
Frow . frow'die , s., scico., stevige vrouw.

Frondi ' erous , a., vol loof , met bladeren, bladeren voort

-brengd.
Frond'ous , a., bladerig; - flower , bladerige Bloem.
Front , s., voorhoofd , front , voorzijde , gevel , aangezi gt ,

voorfront.

Front , V. t., V. i., 't hoofd bieden , trotseren , DR.; tvgenoverstaan ; vooraan staan ; in 't front staan ; sni.
Front'-box , s., voorloge (bouwkunde).
Front'-rooin , S., voorvertrek.
Front'aae, s., voorste deel , front.
Frontal , a., tot liet voorhoofd hehoorende.
Frontal , s., hoofdpleister, g.; lijst boven een deur ; -,
voorhoofdsband , j . w.
Frond'ated , cc., hoe langer hoe breeder groeijende (hota,lie).
Front 'ed , a., met een front , iso.
Frontier', s., grens, grenssclieicling.
Frontier', a., aangrenzend , op de grenzen.
Frontiered', a., aan de grenzen bewaakt.
Fronting, ppr. van Front , v t , v. i.
Frontispiece , s., voorgevel , voorstuk , titell)lad, titelplaat.
Frontless, a., onheschaanid.
Front'iet , s., voorhoofdshand; -, zie Broie , su.
Frop'pish t, a., genielijk.
Frore t, a., bevroren , vorstig , or.
Frorne t, a., bevroren, sP.
Fro'r y 1-, a., bevroren , sv; - i-, met ijzel bedekt.

Frost , V. t., met suiker besprenkelen (kool kii ast.)
Frosh , s., sclio., kikvorsch.
Frost , s., vorst ; hoar -, rijm , rijp ; blade -, zwarte vorst;
glazed -, glad ijs.

Frost'-bitten , a., door de vorst verschrompeld, door de

vorst beschadigd.
Frost '-bound , a., door vorst gebonden, door vorst ingesloten.
Frost'-naii , s., ijsnagel, scherp (voor een gaorrlenhoef ).
Frost'-nipped, a., door de vorst afgevallen, door de vorst
gestorven.

Frost '-numbed, a., door de vorst verdoofd, door de vorst
verstijfd, COL.
Frost'-work, s., figuren op de glazen, bloemwerk door vorst.
Frosted , a., bevroren , (p.).
Frosted , pp., a. van Frost , v. t.
Frost'ily , ado., vorstig, koud, bevroren.
Frostiness , s., vorstiglieid.

Prow F, s., vrouw.
Fro 'ward , a., dwars , verkeerd, onhandelbaar, ongehoorza.ani , ontoe.̀;evend , grillig.
Fro'waa•ciiy , ado'., zie Fromvord , a.

F ro'warciness , s., dwarsheid , verkeerdheid , onhandelbaar
► oorz aamlieid , ontoegevcndbeid, grilligheid. -lieí,ong
Frow'cr , s., wigge , haknies.
Frown , v. i., V. t., zuur zien (m. 't v. 021, at) , 't voorhoofd
frolosen , door een zuur Bezigt verjagen , scheel aanzien,
nijdig aanzien , bar ainizierti.
Frown , s., frons , zoo's aanblik ; the -s of fortune §, de
ranipen tier fortuin.
Frowning, ltmjir., a. van Frow'rt, V. t., V. i.
Frown'inri. , silo'., gyvnielijk , nersclr, bar.
Frow 'y , a., zie Fcon;_i' , a.
á ct s on , pp)., a. Val[ Frec e ; -- sea , ij szee ; koud. , kil • vorsti ; - irl? , digit gevroren.

Fro-,'etoness -,'- , s., bevroren toestand.
5'. . II. is., zie F.
Fraib'ink j-, i. p. v. Fmrrhish.
i'nns'teci , a., vruchtdragend (iaapeoal•urde).
Fru etes'cenve , s., tijd , waarop een vrucht, plant tot

rijpheid komt; vruclittijcl.
Fr ,,etif erous , a., vruclotdraeend.
Ire, etili cation , s., bevruc hting, vruchtbaarheid.
Fructified , pp. van Fritctif f , v. t., V. i.
Fri, e'ti ry , V. t., vruclmtbmm mr vlaken ; - , vrucht dragen, n. g.
Fin e'ti1'ying , ppr., a. van Fr?Irtifg , V. t., v. i.
F ruetua' tion -i, s., produkt, vrucht.

Fria e'tuous , a., vruehtle;mar.
Fri-r'tuously , adv., zie FruetZuous.
Fru-e'tuousness , s., vruclitlbaarheid.

Fril e'tssre j, S., gelbruik , genot , vruchtgebruik.
Fru
e., matig , zi:ini , spaarzaam , eenvoudig.
Frugal ita' , s., goed om erleg, spaarzaamheid , zuinig heid.
I;'ru 'gaily , ode., zie I''1•ogjat , a.
Frug'gin , s., aschpook.

i ri'gi i"crous , a., vruchten voortbrcngend , graan voort breim`.;end.

Fru ^v'orous, it., van planten, zaad, graan, levend, als:

vogels.
J' i ,, i t , s., appelen , (p.).
Fruit , s., vrucht, fruit, ooft, voortbrengsel, nut, opbrengst,
gevolg
olg , nageregt ; gevolg, ; bijv. - of evil liahits , gevolg van

Frosting , ppr. van Frost , v. t.
Frost'iess , a., zonder vorst, S.
Frosty , a., vorstig , koud , ijskotod , bevroren.
Frosty-face ) , s., pokd alig meriscli.

kwade gewoonten.
Fruit , v. t., vruchten voortbrengen.

Froth , s., schuim ; oeesteiooslleid , flaauwlieid , wind.
Froth , v. t., V. i., doen schuinen, B. FL.; scliuiruen, schuim
opgeven ; svhuimbekken.
Froth'-snit, s., plantenspeeksel.
Froth'iiy , ado'.. vol schuim, ledig , ijdel , nietig.

Fruit' b,,d , s., vruchtknop , bloesemknop.
5i1., f'-gatiherer , .s., vruchteninzamelaar.

Fruit'-torarcr , s., vrmchtdrager.
Fr, i t'-bcarin- , a., vruchtdragend.

tr0.,1it'- ,•oo e , s., ooftw,iraride.

Fruit'-i,ft , s., ooftlmewamirpl aat s.
Frni€'-t'stns' , o., vrt :elitenorp zsttijd.
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Fruit'-seller , s., vruchthandelaar.
Fruit'-tree , s., vruchtboom.
Fruitage, s., verschillende vruchten, allerlei vrachten, at.
Fruiterer , s., oofthandelaar, fruithandelaar.
Frult'ery , s., fruit, fruitzolder, fruitbewaarplaats.
Frult'ful , a., vruchtbaar , welig , rijk , vruchtdragend.
Fruitfully, adv., zie Fruitful.
Fruitfulness, s., vruchtbaarheid, overvloedigheid, rijkheid.
Frult'ing , ppr., a. van Fruit, v. i.
Fruiting, s., 't dragen van vruchten.
Fruition , s., gebruik , genot , genieting.
Frui'tive , a., genietend.
Fruitless, a., onvruchtbaar, vruchteloos, ijdel, vergeefsch; —,
kinderloos , su.
Fruit'Iessiy , adv., zie Fruitless , a.
Fruit'Iessness , s., onvruchtbaarheid, vruchteloosheid.
F-ruit'y , a., fruitachtig.
Frumenta'ceous , a., graanachtig, tarweachtig.
Fruinenta'rious, a., tot graan, tarwe behoorende.
Frumenta'tion, s., hoeveelheid graan , aan 't volk geschonken (bij de .Romeinen).
Fru'inenty , s., tarwemeelpap.
Frummageuimed) , a., gestikt , gewurgd , d, t.
Frumma'gum , V. t., scho., gevangen nemen en alle zakken
onderzoeken.
Frump t, s., jok, scherts, spot, xn.; —, grommige, oude vrouw.
Frump t, u. t., beleedigen, B. FL.
Frump'er t, s., spotter.
Frurnp'ish ), a., ouderwetsch , grommig.
Frus , s:, vrucht, (p.).
Frush j, V. t., kneuzen , breken , verbrijzelen.
Frush , a., scho., broos , overijld.
Frus'trable, a., verijdelbaar, vernietigbaar.
Frustra'neous , a., ijdel, nutteloos; onvoordeelig, so.
Frustrate , V. t., verijdelen , teleurstellen , vernietigen,
misleiden.
Frustrate, a., verijdeld, teleurgesteld, vernietigd, misleid , ijdel ; vergeefsch , na..
Frustrated , pp., a. van Frustrate , v. t.
Frustrating , ppr. van Frustrate , V. t.
Frustration, s., verijdeling, teleurstelling, bedriegerij, so.
Frus'trative , a., bedriegelijk , _ misleidend , verijdelend.
Frus'tratory , a., vernietigend , krachteloos makend.
Frus'tu,n , s., stuk, afgescheiden of gebroken van een
geheel (meetkunst).
Frutes'eent, a., heesterachtig (botanie).
Fru'tex , s,, biester.
Fru'tl.eant • a., vol scheuten.
Fru'ti-eose , fru'ti-sous , a., heesterachtig.
Frutl-e'ulose , a., gelijk een heestertje takken schietend.
Fru'ward t, zie Forward , Pr.
Fry , V. t., V. i., braden , bakken , roosten , gebraden worden,
gisten; to have other fish to — t, iets anders te verrigten hebben.
Fry, s., groei, hoop jonge visch, hoop, menigte, jonge
visch , groep , troep ; zeef.
Frying , ppr. van Fry , V. t., V. i.
Frying-pan , s., braadpan ; fall out of the — into the fire,
van kwaad tot erger geraken.
Fu , zie Fou.
Fub t, s., dikkerd , kleine , dikke jongen.
Fub, V. t., uitstellen , op de lange baan schuiven; — , bedriegen , sir.
Fuel , s., mv., zeewier , zeegras.
F ub'by , a., zwaar , log , dik.
Fu'-gate , fu'-sated , a., geschilderd, geblanket , bemanteld.
F u'-eoid , s., versteend zeegras.

Fu'-cold , a., zeegrasachtig.
Fu coid'ai , a., versteend zeegras bevattend.
Fu'-eus , s., mv. fuci, blanketsel, verf.
Fu-ck'wind, s., sclio., soort van valk.
Fud , s., scho., hazestaart.
Fud'der of lead , zie Fother , fodder.
Fuddle), a., dronken.
Fuddle , V. t., V. i., dronken maken, zich dronken drinken.
Fuddled, pp. van Fuddle, V. t., v. i.
Fud'dler,, s., dronkaard.
Fuddling , ppr. van Fuddle , v. t., v. i.
Fudge , s., verdichtsel , onzin , leugen , onwaarheid.
Fudge ) , s., onzin.
Fud'gie , a., scho., dik , vet.
.Fu'el , s., brandstof , brand.
Fu 'ei , V. t., van brandstof voorzien • aanstoken.
Fuelled, pp. van Fuel , V. t.
Fu'vier • s., iemand , die van brandstof voorziet.
Fueling , ppr. van Fuel , v. t.
Fu'ero , s., statuut , jurisdiktie , charter van privilegiën.
Fuf,, V. i., zie Blow , (p.).
Full, v. i., scho., glazen, snuiven.
Fuse , s., scho., plotseling ongenoegen ; take a —, plotseling
ontevreden worden.
Fuif , v i., scho.. blazen.
Fu fie , V. t., scho., in wanorde brengen (van kleederen).
Fully , a., ligt en zacht (p.).
Fuf'y , a., scho., ligt , zacht , sponsachtig.
Fug , scho.. zie Fog.
Fuga'cious , n, vlugtig, voorbijgaand.
Fuga'ciousness , s., vlugtigheid.
Fugac'ity, s., vlugtigheid; onzekerheid; onbestendigheid.
Fugh , fob , inlerj., foei.
Fugitive , a., vlugtig, vlugtend, vliedend, onstandvastig,
zwervend.
Fugitive, s., vlugteling , afvallige, weglooper.
Fu'gitiiely , adv., zie Fugitive, a.
Fugitiveness , s., vluatigheid , onstandvastigheid, onbestendigheid.
Fu'gleman, flu'gelman, s., vleugelman (krijgskunde).
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Fugue , fuga (muziek).
Fu'guist , s., zamensteller van fuga (muziek).
a., steunbaar.
Ful'cibie
Ful'ciinent +, s., zie Fulcrum, s.
Ful'-grate , a., van stutten voorzien; — stem, stengel, die

t,

tot op de aarde hangt (botanie).

Ful'-eru,n , s., mv. ful'-era , ful'-erums , stut, steun,

steunpunt , rusting.
Fule , s., scho., vogel ; —, dwaas.
Fulfill', V. t., vervullen, volbrengen, voltooijen, in wer-

king doen treden.
Fulfilled', pp. van Fulfill , V. t.
Fulfiller , s., vervuiler , volbrenger , uitvoerder.
Fulfll'iug , ppr. van Fulfill , v. t.
Fu1611'ing , s., zie Fulfillment , s.
Fulfill 'meat , s., vervulling, volbrenging.
Ful'fraught, a., zie Full fraught, a.
Fui'gency , s., glans , schittering , luister.
Ful'gent , a., glanzend , schitterend, verblindend.
Faal'gently , ad7'., zie Fulgent, a.
Ful'gid t, a., schitterend , verblindend.
Fuigid'ity -t, s., glans , luister , verblindende glans.
Ful'gor :jz, s., glans , luister , ME.
Fui'gurant t, a., bliksemend.
Ful'gurate t, V. i., bliksemen.

! Fulguru'tion , s., bliksem, 't bliksemen, 't weêrlichten, n. g.

FUL.

FUN.

FtiI'gury t, s., bliksem .
Ful'hain ), s., valselie dobbelsteenen, str.
Fuliginos'ity , S., roetaclitigheid , roef.
Fulig'inous , a., roetachtig, donker, rookerig, rookaeli tig.
Fulig'inously , odv., zie i vliyiuous, a.
Fu'lisnart , zie h'ou7aiart.
Full , a., donker , bewolkt , (p.) ; -, geheel, overal ; dronken , (p.).
Full , a., ede., vol , volkomen , ruim , gevuld, geheel, verzadigd, naauwkeurig, volmaakt, ten volle, zeer juist;
belly -, genoegen ; in - activity , in vollen -aug ; - age ,
meerderjarigheid ; - of play , speelachtig , speelziek ; - stop ,
punt; - well, zeer wel ; a pack of do1js came - ce, towvcrrds
us , een troep honden kvvain al blaffende naar ores toe ; and by , zeil vol en scherp hij den wied Houden , z.; - oud
change days , dagen van volle eis nieuwe maan , z. ; - vi;;;,
achterschip, waarvan de vornr vol is, z.; - sail , iolstaa,nd
zeil , z.
Full , s. 't volle , volheid, genoegzaamheid , volkorirernlicid ;
received ira - of all de)nands , van alles vollaan , in alle
opzigten voldaan.
Full , V. t., vollen (laken) ; - ship , een schip tot ronder de
dekbalken volstuwen , volladen , z.
Full'-a' corned , a., niet eikels verzadigd.
Full'•bloomed', a., geheel gevuld , volkomen ontloken.
Full'-blo'svn', a., geheel gevuld, volkomen ontloken.
Full'-bottom , s., aloegepruik.
Full'-bot'tomned , a., niet eelt Breeden bodem.
Full'-butt' ), adz'., regels egt , spoorslags.
Full' - charged , a , volgeladen , sii.
Full ' - eramidoed', a., volgestopt.
Full'-ctresse,i', a., in volle kleederdragt, in groot kostuum.
Fult'-drive', a.,in vollen ren , etr.
Full '- eared', a., niet volle aren.

FuII'ery , s., volmolen.
Fulling , ppr. van Full, v. t.
Fulling , s., 't vollen.
Fulling-mill , s., volmolen .
Fuil'ness, s., volheid , volkomenheid, overvloed, verzadigcllleid, rijkdour , grootlheid.
Full 'y , adv., zie Full , a.
F ul'u»art , zie Foiio fart.
FitI "munt , a., donderend.
Ful'<ninate, V. t., V. i., doen ontploffen; veroordeelen; dontieren , kraken , razen , bulderen , den banvloek uitspreken.
Ful'minute , s., knalkruid.
i Fnl'nminuting, ppr., a. van Fulminate, v. t., r. i.; - pow{ der- , zie1'7ilrniiiate , a.
! Fulmination , s., vlonder , ontploffing , knal.
Ful'unin:story , a., dondereed , schrikverwekkend.
Fin l'iiilne, v. i., v. t., donderen, m.; schieten , als de blik -

F ult'-ej•ed', a., met groote oogen.
Full'-faced', a., niet een vol gelaat.

Iieilr'«g ; iii. a —, in woede ontstoken.
1 l'uant ,. v. i., v. t., rookera, stoonien, dampen,
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sela stralen schieten.
' h'u lmin'i e , a., kri;sllend (chemie).
Fiil'some , a., walzelijk, stinkend, ontuchtig , wellustig.
Fu I'so finely , odv., zie .!'ulsoine , a.
; Ful sorneness , s., svalgelijklieid, ontuchtigheid.
Ins 'via , zie F-trlvours.
! Ful v ous , cc., tauir , donker geel.
Fuinn'do , s., gerookte visch.
Fu''nage, s., liaarc+geld.
Fu'matory , s., duivekervel (botanie).
F rnun'ble , V. t., V. i., lomp behandelen , kreuken, frommelen,
v ei kcerd aanvatten , stotteren, onhandig omgaan, onhan(iv'cirigteri , kno{eijeu , betasten.
; F&Ren'bler, s., lomperd, onhandig niensch, frommelaar.
' F u I ' tiling, p1»• , cc. van Fumble, V. t., V. i.
Fu'n'blingly , adv., lomp , onhandig , ongeschikt.
F issue, s., rook, stoom, damp ;drift, woede, hartstogt;

verdampen,

Full'-feet', a. , doorvoed ,dik , vet.
F etll' - gleshed', a., doorvoed, dik.
Fult'-for,nedt', a., niet een vollen vorm , COL.
Full'-fraught', a., vol , vol geladen .
Full'-gorged', a., overvoerd.
FuII'-grown', a., volwassen ,ar.
Fuif - lieart'ed , a., vol vroed, vol vertrouwen.
Full'-hot, a., gloeijend heet , si-i.

«e cl^inipeii , woedenel zijn; rooken, berooken , in den rook
blagen, vloert verdampen ; - up, oprispen, dampen, win(Len opgeven.
l urnecf , pp. van Fame , V. t., V. i.
i'ume'tess, a., zonder dampen, zonder rook.
Fu'nret, s., liertendrek, hertenmest, B. J.
F umette', s., bedorven lucht van vleesch.
11'11Iitl, a., rookcrig, dampig.

Full'-Ia'cien , c6., volgeladen.
Full' - manned', a., geheel bemand.

Finmid'lty , s., rookeriiilieiil.
FinitWero,s, ci., rook voortbrengend ,

Full'-,noon', s., volle uraan.
Full'-mouthed , a., niet een volle stem.
Full'-itigh , adv., ten r<<aaastenldij.

I"w'aif'-ugl.st, s., rookv e. drijver, rookverdrijvend middel.
Fumigant, a., roofend.
l u!inigate, v. t., rooken , bcrooken, welriekend maken.

Sc u ll -oibcd', a., als de volle
Full '-point', s., slotplint.

FE21inigated, pp. van Fnol.igate, V. t.
l u'uwigating, ppr. Vutra I''uoni.[/ate , V. t.

maan.

Full'-speed', s., volle spoed (op spoorwagens, stoomboeten).
Full'-spread', a., geheel uitgespreid, DR.
Full'-storn'a-ched , a., niet een volle maag.
Full 'stop , s., zie onder Fall , a., adv.
Full-stuffed', a., opgepropt.
Full ' - summed', a., volledig, volkomen.
Full'-winged', a., niet volle vleugels, met sterke vleugels , vurig.
Full'age, s., volloon; zie onder Full, a., adv.
F,ul'laiu ) -{-, s., zie Fulliann.
Fulled , pp., a. van Frcll , v. t.
Fuller , s., voller , lakenvoller.
Full'er'*•eartii , s., volaarde.

F,uil'er'-s.-thist'le, full'er's -weed, s., kaardencdistel
van rliysacus),

(soort

rookend.

Furniga'tion, s., 'therookerr, herooking, bedamping.
a., berookend, bedampend.
^ Faison'ily , adv., rookender wijs.
1 Fuzn'ing , ppr., cr. van Fusie, V. t.
F uni 'ingly, adv., toornig, in woede.
F vin lsh =
a., rookerig, heet, choleriesch.
F u`aniter, s., zie Fuaautory, a.
Fu'initory, a., zie Funtatory, a.
f'cuin ous , f una' y , a., rook voortbrengend, rookend, vol
(lamp, dampend, lax.
Jun ) , s., gr ap , kortswijl , loopje.
l gi"nin'bulate, V. t., koorddansen , op een koord loopgin,
i F unain 'bulating, ppr, van . iunambulate, v. t.

i Fu'snigatory,

F un1.n ' bulatory , a., koorddansend.
f l ' unarn'bulist , s., koorddanser.
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FUR.

FUN.

bont, pelterij , bontwerk, pelswerk; -, haar, n. g.;
beslag (op de tong) , g.; aanslag.

Funam'buIO i, s., koorddanser, BA.
Funam'bulus t , s., koorddanser, BA.

Fur, s.,

Fune'tion, s., bediening, ambt, beroep, verrigting; -,

Fur , a., van bont gemaakt.
Fur , V. t., niet bont voeren ; -, met slijm bedekken , g.
Fur t , ado., op een afstand , sv.

ambacht, bezigheid.
Fun e'tional , a., tot bedieningen , enz. behoorende.
Fnne'tionally, adv., zie Functional , a.

Fur , s., echo., ploegspoor.

Funa'tionary, S., beambte, ambtenaar.
Fund, s., grond, fonds, kapitaal, hoofdsom, overvloed;

sinking -, delgingsfonds.

Fund , V. t., geld beleggen , geld voor aflossing van schuld,

rente toewijzen.

Fund, a., scho., gevonden.
Fund, pp., pret., scho., gevonden.

Fund '-holder , S., fondsenhouder.

Fundament , s., zitting ; fondament, achterste ; -, grond
-slag,n.
!undainent'aI , a., tot grondslag dienende, oorspronklijk,

noodzaaklijk , onmisbaar.
Fundament al , s., grondslag , grond.
Fundamentally , ode.,

zie Fundamental, a.

Funded, pp., a. van Fund, v. t.
Funding, ppr . van Fund, v. t.
Funding-system, s., rentebetalingstelsel, schulddelgingsstelsel.
Fund'less , a., zonder fondsen.
Fune'brial , a., tot begrafenissen behoorende.

Fune'brious t, a., zie Funereal.
Funeral , s., begrafenis , ter aarde bestelling , lijkstaatsie,

uitvaart.

Funeral, a., van een begrafenis, treurig; -pile, brandstapel ; - sermon, lijkrede.
Fu'nerate t , V. t., zie Busy, v. t.
Funera'tion t, s., viering can een begrafenis.
Funereal , a., tot een begrafenis behoorende ; donker ,
akelig , treurig.
Funereally , adv., zie Funereal , a.

Funest ' 1 , a., smartelijk , beklagelijk.
Funge 1 , s., zie Blockhead , s.
Fun'gla, s., soort van koralen in den vorm van een paddestoel.
Fungi-e, a., tot paddestoelen behoorende, uit paddestoelen

verkregen.

Fwn'giform, a., paddestoelvormig (-neineralogie).
Fun'gin, s., vleezig deel van paddestoelen, door heet wa-

Fur' - wrought, a., van bont, pelterij gemaakt.
Fura'cious ^, a., diefachtig.

Furac'ity: , s., diefachtigheid.
Fur'below , s., falbala , zoom , boordsel, belegsel.
Furbelow, V. t., een falbala aandoen, boorden, zoomen.
Fur'belowed , pp. van .Furlelow , v. t.
Fur'belowing, ppr . van Furbelow, v. t.
Furbish, V. t., bruineren, polijsten.
Fur'bishabie, a., bruineerbair, polijstbaar.
Fur'bished • pp. van Furbish , v. t.
Fur' -eate, fur' -eated • a., gevorkt, gaf fe lvormig .
Fur ea 'tion , s., gaffelvormigheid.
Fur' -eurn , s., bodem; geheel , (p.).
Fur'der, a., ado., scho., verder.
Fur'der , V. t., scho., bevorderen , helpen ; -, V.

i., echo.,

gedijen

Fur'die f , V. t., in een bundel pakken.
Fures'day , s., echo., donderdag.

Fur'fur, s., kaf, zemelen ; schilfer (op 't hoofd) ; schurft.
Furfura'ceous , a ., schilferig , schilferachtig , zemelachtig,

schurftachtig.
Furious, a., woedend, raze n d, onstuimig, toornig, dol,
geweldig , luidruchtig.
Fu 'riously , adv., zie Furious , a.
Furiousness , s., geweldigheid, kwaadheid, razernij , dol-

heid, woede , luidruchtigheid.
Furl, v. t., inbinden, oprollen; - a sail, een zeil aanslaan;
slingeren , werpen , (p.).
Furled , pp., a. van Furl , v. t.
Furring , ppr. van Furl , v. t.; - lines , beslaglijnen , z.
Fur 'long , s., lengtemaat , achtste van een mijl , stadie.
Furlough , s., verlof (van een krijgsman).
Furlough, V. t., verlof geven.
Furloughed, pp. van Fitrloullh, v. t.
Furor , s., echo., vorm , zetel , bank.
Fur'inan) , s., zie Alderman.
Fur'iuenty, s., zie

Frzumenty.

Furin'ity ), fro'inenty ), s ., tarwe tot gelei gekookt.

Furnace , s., fornuis , fornuisketel , smeltoven ; 1 smarteter gezuiverd.
lijke beproeving; f hel; verdoemenis.
Fun'gite , s., soort van versteende koraal.
Furnace, V. t., vonken uitwerpen.
Fungiv'orous, a., van paddestoelen levend.
Fur'ni.nent i , s., zie Furniture , Sv.
Fun'gold , a., paddestoelachtig.
Fun'gos'ity , S., zwammigheid , sponsachtigheid , zacht Furnish , V. t., voorzien, verschaffen, verzorgen , stofferen,
leveren , uitrusten, meubeleren.
uitwas.
Fur'nish t , s., staaltje, voorbeeld.
Fungous, a., zwammig, sponsachtig, zacht.
Fungus , 3., me. fun'gI , fun'guses , paddestoel, spons - Furnished , pp., a. van Furnish , v. t.; - lodgings, ge
kamers.
-meublrd
achtig uitwas (botanie) ; zacht vleesch , g.
Furnisher , s., leveraar , leverancier , bezorger, verschaffer.
Fu'ni ele , s., draadje, koordje, vezeltje, Joxrr.
Furnish
,
v.
t.
.
Furnishing
,
ppr
van
Funie'ular, a., uit een draadje, enz. bestaande.
Fur'nishment , S., Zie Supply.
Funk), s., stank.
Furniture , s., huisraad, toebehooren, gereedschap; uit
Funk) , v. i., stinken.
-rusting;adje,z.
uit
vrees
stinken.
Funk t, v t., V. i., stinkend maken; - ) 1 ,
Fu'ror, S., woede.
Funk, s., echo., slag.
Furred, pp., a. van Fur, v. t.
Funk, V. i., echo., trappelen, achteruitslaan.
Funnel , s., trechter, pijp, buis ; schoorsteenkap boven Fur'ret, zie Forat.'_
Fur'rier, s., pelterijverkooper.
de kombuis , z.
Furriery , s., pelswerk, pelterijwerk, pels, pelterij, bont.
Funnel-forma , fun'nel-shaped , a. , trechtervormig.
Furring, ppr. van Fur, v. t.
Fun'niet , a., echo., vorstig.
Fur'ring, s., 't verdubbelen, z.
Funny, a., komiek, kluchtig, boertig.
Fur'row, s., voor, groef , grep, greppel, geul.
Funny, s., ligte boot.

FUR.
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, ur'row , V. t , voor maken , geul maken , groeven , heploegen , greppel maken ; rimpelen.
Furrow-faced , a., met een gerimpeld gelaat.
Furrow-weed, s., bondsgras

(botanie).

Fus'so els) , s., (lik wijf.
Fu-s'sle, zie Fvz;_le.

Fur'rowing, ppr. van F7!rraw , v. t.
Furry , a., met pels bedekt , niet pels gevoerd.
Further, a, vale., Ver(ier, tvooilej , wijders.
Fur'th.er, V. t., bevorderen, voorthelpen, ondersteunen.

Feiss'y (, a., getier makend.

Furtherance, s., bevordering, liul), bijstand, vooruitgang, vordering.

Furthered , pp. van Further, v. t.
Furtherer , s., bevorderaar , helper, begunstiger.
Fu r'thering , ppr. van Fo.rtlier,, v. t1.
Fur'tliermore , ode., bovendien, da arenlioven , benevens,
verder.
Furthermost, a., verst verwijderd.
Furthest , a., rule., verst, verst verwijderd , uiterst ; the
- way about is the nearest way home 1 , de kortste wegen
zijn niet altijd de beste; to sorrow at the -, morgen
op 't langst.
Fur'tigue, s., scho., vermoeijenis.
Fur'tigue, V. t., sclio., vermoeijen.
Furtive, a., gestolen, door diefstal verkregen.
Fur'tively, adv., steelsgewijs.

Furth'y , a., scho., vriendelijk, vrolijk, openhartig.
Fu'runele, S., bloedzweer.
Fury , S., woede , drift , razernij , dolheid, hartstogt,

toorn ; geestdrift ; - of the womb , manziekte, g.
Fury, s., furie; helleveeg.
Fury-like, a., furieachtig, woedend, driftig, razend.
Furze, s., brem, priemkruid (botanie); -, brandhout, z.
Furz'y , a., vol brem , vol priemkruid.

Fusea'tion, s., verdonkering, verduistering.
Fus'cite, s., soort van graauwaehtig of groenachtig zwart

metaal.
Fus'eous , a., bruin, donkerkleurig.
Fu*e , V. t., V. i., smelten , oplossen , vloeibaar naaken ,

gieten.
FuM-e , s., buis van een bom.
Fis-s-ed , ppp., a. van Fuse, v. t.
Fu-+gee', s., kettingspil, pijp van een bom, vuurroer, snaphaan.
Fusht, interj., scho., stilte !
Fu*ibil'ity,, s., smeltbaarheid.
Fu'-s-able, a., smeltbaar, gietbaar.
Fu'siform , a., spilvormig.
Fu'*il , a., smeltbaar, gietbaar, vloeijend.
Fu -sileer', s., fuselier.

Fu-c'ing, ppr., a. van Fuse, v. t., v. i.
Fusion, s., smelting, gieting.
Fusion , s., scho., sterkte , smaak, geest.
Fusion'Iess, a., scho., zwak, smakeloos, geesteloos.

Fu'sum , a., zie Fusome , a., scho.
Fuss (, s. leven , getier.

Furr owed , pp., a. van Furrow , V. t.

Fushe, fuish, pret., scleo., bragt.
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Fu'soine) , a., aardig , lief, net.
Fu'some, a., echo., lief, net, aardig.

Fint, .s., seliaeht, stijl (ho?iwkuiide), duffe reuk.
Fust, v. i., duf worden , eft.
Fus'tet , s., geel verfliout.
f'ust'ian, s., bombazijn, manchester; -, winderige stijl,
bonibaSt.
Fustian

, a., van l,ombazijn, maneliesterseli; -, winderig,

opgelilaazen.
Fust ' i a n ist , s., bombastseh rij ver.
Fus'tie , s., geel verfhout.
Fustiga'tion, s., geeseling (bij de Romeinen).
Fustila'rian , s., schobbejak , schavuit , lomperd.
Fust'iiug, fust'ilug-s-, s., onbeliouwen vent.
Fustiness, s., mufheid, dufheid, vunzigheid.
F ust'y , a., muf , duf , stinkend, beschimmeld.
Fu'$ure, &., zie Fuse, s.

a., babbelend , neuzelend , teutend , klappend; ,
onbeduidend, onbelangrijk, nietswaardig.
Futilely, adv., zie Fertile, (i .
Futility -1 , s., babbelachtigheid, babbelzucht, beuzelachtigheid; -, onbeduidendheid , nietigheid, nietswaardigheid.
Fu'tilous t, a., zonder waarde, onbeduidend.
Fut'toek, s., kroonhout, oplanger, z.; -amidships, buik
spanten in 't midden van 't schip, z.; -fore-stukvande
au^rl, aft, buikstuk van de spanten in 't voorschip en ach
z.; - hooks, puttinghaak, z.; - hooked, oplaag-tership,
van een steker, z.; - hues, vertikale doorsneden, z.; lowel° -, buikstuk , z.; lower - of the riders , sitterstuk van
een kattespoor, z.; upper - of the riders, bovenste oplanger van de kattesporen , z.; - of the riders, oplaag van
een kattespoor , z.; - plates, marsputting, z.; - shrouds,
puttings , puttingtouwess , z.; - stave , - staff' , sprijbout,
ijzer in 't want, z.; - timber , oplanger, sitter , z.
Future • a., toekomstig, toekomend.
Future , s., toekomst, toekomende staat.
Fv'turely -t , adv., in de toekomst , RAT,.
Futesri'tion , s., 't hiernamaals , toekomende staat.
Futu'rity , S., toekomst, 't toekomende.
h'uze, s., zie Fuse, s.
Fuzz ) , v. t., dronken maken ; -, v. i., verdampen , rafelen.
Fuzz'-ball , s., soort van paddestoel.
Fuz'zie ), V. t., dronken maken.
Fuz'zled • pp. van Fu. ele , r. t.
Fuzzy, a., ligt on sponzig.
F):, i itterj., foei !
Fyf' teen , a., selio., vijftien.
Fyke, s., eeho., last, ongemak, moeite, onrust.
Fyke'i'aeks, S., nay., luimen.
Fu'tile (,

G.
G , muziektoon , g sleutel ; -, i. p. v. God ; -, i. p. v. Gospel; -, i. p. v. George ; -, i. p. v. Good; -, i. p. v. great ;
-a., i. p. V. Georgia; -al., i. p. V. Gallon; -ar., i. p. v. Gars.ison ; - C.B., i. p. V. grand cross of the Baths, grootkruis

van de Bathorde ; -en., i. p. v. General ; -en., i. p. v. Genesis; -ent., i. p. v. Gentleman; -eo., i. p. v. George; -osp.,
i. p. v. Gospel ; -ov., i. p. v. Governor ; -ovt., i. p. v. Govera;nent; -ovt. Os., i. p. v. government orders, gouverne-

,

,
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mentsbevelen ; - R., i. p. v. Georgics Rex , koning George;
-r., i. p. v. grain ; -r., i. p. V. great ; -r., 1. p. V. groat ;
-reg., i. p. v. Gregory ; -t., i. p. V. great ; - , i. p. v. 400 ;
L, i. p. v. 40,000.
Ga', v. t., geven.
Gab) , s., smoel , moe 1, mond ; - string , stangboom , neus •
nijper.
Gab, v. i., snappen, praten, cx.; -, liegen, betichten.
Gab ) , gabble , V. t., scho., spreken , zwetsen.
Gab , gab'ble, s., echo., mond , gesprek , gezwets ; bek.
Gabardine', s., grove overrok , grove pij , Sn.
Gab'bart , s., scho., zie Gahert , s., scho.
Gab'bit , pret. van Gab , gabble, v. t., scho., zwetste.
Gab'bit , a., lasterend.
Gab'ble , V. i., praten , babbelen , snappen , vreemde geluiden maken , kakelen.
Gabble , s., gepraat, gebabbel , gesnap , gekakel.
Gabble-ratch'ers , s., scho., vogels , die 's nachts leven
maken.
Gab'bler , s., prater , babbelaar , snapper.
Gabbling , ppr. van Gabble, v. i.
Gabbling , s., 't kakelen.
Gab'boeks , s., mv., beten , mondvol.
, Gab'by , a., scho., babbelend.
Ga'bel , s., belasting , akcijns , AD.
Ga'beler , s., belastingontvanger.
Gabelle', s., zoutbelasting (in Frankrijk).
Gaber'liltie , s., scho., balladenzinger.
Gaber'lunzie, s., mv., scho., knapzak, knapzakdrager, oude
bedelaar.
Gaber'lunzieman , s., scho., knapzakdrager.
Ga'bert , s., scho., ligter , Z.
Gabey) , s., dwaze vent.
Gable , s., echo., zeef met groote gaten.
Ga'bion , s., schanskorf (krijgskunde).
Gablonnade', s., bedekking van schanskorven.
Ga'bl e , s., gevel ; - end , gevel (Amerika) ; - front , gevelfront.
Ga'blet , s., soort van gevel, verhemelte bij een tabernakel , nis , enz. (bouwkunde).
Gab'11ck , s., breekijzer , (p.).
Gabor'age, s., paklinnen.
Ga'by , s., sul , dwaas , zot , domkop.
Gash , s., kinderpoep , (p.).
Gad , s., scho., een vierde van een acre.
Gad , s., graveerijzer , stift ; metalen punt (van een pijl ,
speer , enz.) see., ijzeren staaf ; upon the -, onder den indruk
van het oogenblik , op 't spoor , sx.
Gad, V. i., slenteren, rondzwerven, ronddrentelen , drentelen, heen en weer loopera.
Gad'-about , s., rondzwerver , (p.).
, Gad'-fly , s., wesp , brems.
Gad'abou t (, s., zwerver , leêglooper , slenteraar.
Gad'der , s., looper , straatlooper , straatslijper.
Gadding , ppr. van Gad , v. i.
Gad'dingly , adv., rondzwervend , rondloopend.
Gade , pret., scho., zie Gaed.
Gadge , v. t., scho., gebieden.
Gadge, s., scho., lineaal.
Gad'ger , s., echo., wij nroeij er , ijker.
Gad'ling t, a., zie Straggling.
Ga'doid , s., visch , die den vorm van een kabeljaauw heeft.
Gads'man , gaudsman , s., scho., boerenknecht, bouwknecht.
Gad'wall , s., soort van eend.•
-Gae , v. i., scho., gaan.
Gae , pret. van Ga' , v. t., scho., gaf.

GAI.
scho., gelag , drinkgelag.
Gaed , gade , pret. van Gae , v. i., scho.
Gaen , gane , pret. van Gae , v. i., scho.
Gaet , s., scho., weg , wijs ; back the -, denzelfden weg terug ; his ain - , op eigen wijs ; no - , geenszins; gang your-,
gaat voort, ga je gang; come out o' the -, kom spoedig;
no - , nergens ; some -, op de een of andere wijs.
Gaf'aw, zie Galla, s., sclio.
Gall') , s., kermis.
Gaff, V. i., scho., luide lagchen.
Ga0 , s., dwaas ; harpoen, groote haak ; -, gaffel , z.; -,
arm , onderste nok der bezaansroede , z.; cheek of a -, halfronde einden van de gaffel , z.; - fall, gaffelval , z.; fore -,
gaffel aan den fokkemast , z.; fore try sail - , stormgaffel
aan den fokkenast , z.; - hatiard , piekeval , z.; main -,
gaffel aan den grooten mast , z.; - topsail , gaffeltopzeil , z.;
- topsail downliauler, gaffeltopzeilneêrhaler , z.; - topsail
haliard , gaffeltopzeilval , z.; - topsailsheet , gaffeltopzeilschoot , z.; - topsailtack , gafeltopzeilhals , z.; - topsailyard,
gaf£eltopzeilra , z.; try sail - , stormgaffel , z.
Galfa , s., scho., luide lach , geschat.er.
Gaffer (zeer ) , s., vader , oude man.
Gaf'fle, s., kunstspoor, valsclie spoor, (van een haan); -,
stalen spanner (van een boog).
Gaf'ty , a., twijfelachtig, verdacht.
Gag , v. t., een bal in den mond steken , den mond stoppen.
Gag , s., mondprop ; - teeth , boventanden.
Gag-tooth , s., boventand; - cd,a., met buiten-, binnenwaarts staande tanden.
Gage , s., pand ; meetstok , peilstok ; maatstaf ; schninsche
lijn; ritshout; weather -, windzijde, z.; lee -, lijzijde, z.;
rain -, regenmeter , werktuig om de hoeveelheid regen,,
welke op een gegeven plaats valt , te meten ; sea -, werk tuig om de diepte van de zee te meten; tide -, werktuig
om de hoogte van de vloeden te meten; wind -, windmeter; gain weather -, den loef afwinnen , den wind ontnemen , z.; ship's - , scheepsdiepgang , meting van een schip , z.
Gage , v. t., verpanden pand geven ; - , wedden ; -, zich
verbinden , waarborg geven ; -, peilen, meten, roeijeu,
z.; -, ijken.
Gaged , pp. van Gage, v. t.
Gagefo'-eus ), s., pijp tabak.
Gager , s., meter , peiler , ijker , roeijer.
Gag'ger , s., kakelaar ; -) , speler.
Gaggle , v. i., snateren , kakelen.
Gag'giing , s., gesnater , gekakel.
Gaging , ppr. van Gage , v. t.
Gags , s., mv., kinderprenten , (p.).
Gail'-tree, 8., 'tamarindeboom.
Gailliarde', s., luchtige, italiaansche dans.
Gaily , adv., schitterend , prachtig , vrolijk.
Gain , v. t., V. i., verwerven , verkrijgen ; winnen , behalen;
ontvangen (van eerbewijzingen) ; bereiken , bekomen ; - into , overhalen (tot iets) ; - over, winnen op ; - ground, voet
krijgen, voet winnen ; - the wind de loef afsteken , z.; the offning , de ruimte winnen, z.; - fast to the windward,
spoedig aanloeven , z.; - the windward by tacking , oplaveren ; - ground upon the wind of , voorbij zeilen , de loef
afsteken, z.; - time, voorkomen , vooruitstreven ; -, rijk
worden , vooruitgaan , vorderen ; - on , winnen op , voet
winnen op ; voordeel krijgen ; invloed krijgen.
Gain , s., gewin , winst , voordeel , overschot.
Gain f, a., handig , gaauw , behendig.
Gain , a., adv., echo., nabij , paslijk , aangrenzend , aanfálend, digtbij , winstgevend, goedkoop , gemaklijk, verdraagzaam , ervaren , behendig , vlug , werkzaam , eerlijk.
Gae-down ,

3.,
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Gain'able , a., bereikbaar.
Gain'age, s., ploeggereedschap; winst van den landbouw.
Gain' eoine +, s., terugkomst.
Gained , pp. van Gain , v. t., v. i.
Gainer , s., winnen.
Gainful , a., voordeelig , winstgevend.
Gainfully , ado., voordeelig , winstgevend, niet voordeel.
Gairk Inluess , S. voordeel , winst.
Gain'giving j, s., zie misgiving, SIC.
Gain'givlug 1, s., voorgevoel , SIT.
Galii'ing, I)pr. van Gain , r. t., V. i.
Galn'ing.s. , s., anv., winsten.
Galn'less , a., winsteloos.
Gainlessness , s.. winstelooslieid , onvoordeeliglleid.
Gain'ly j, adv., zie Gain t, a.
Gainsay', gainsay , V. t., tegenspreken, tegenstrijelen , betwisten.
Gainsayed', pp. van Gainsay, v. t.
Gainsayer , s., bestrijder , tegenspreker, betwister.
Galnsay'ing , ppr., a. van Gainsay , V. t.
'Galnat , zie Against.
Gain'stand t, v. t., weêrstaan , 't hoofd bieden , si.
Galn'strlve t, V. i., V. t., weêrstand bieden, tegenstaan, tegenstreven.
Gair , a., seko., winzuchtig.
Gair , s., sc.ho., zie Gore.
Gair'tsh , s., sclto., schildpad.
Gair'tsI, , a., zwierig, glansrijk, prachtig , schitterend , uit
-gelatn
vrolijk , dartel.
Gair'lshly , adv. van Gairisfi , a.
Gaír'isliness, s., pracht, zwierigheid, glans, dartelheid,
uitgelatenheid.
Gesist, ghaist, s., scho., geest, spook, kalksteen (in steerskolen, als zij gebrand zijn).
Gait • s., scho., bok.
Gait , s., gang, wandeling , marseb ; weg, sir.
Garter , s., slopkous; overschoen.
Gaiter , V. t., slopkousen aantrekken aan.
Gait'ings , s., mv., scho., korenschoven.
Gal • s., meid, meisje.
Gala , s., gala , hofstaat, hofstaatsie.
Galae'tin, s., plantaardige zelfstandigheid van 't sap van
den melkboom.
Gala etom'eter , s., melknieter.
Gala atoph'agist , s., iemand die van melk leeft.
Galaetoph'agous , a., van melk levend.
Galaetoph'orous , a., melkvoortbrengend.
Gala ctopolet'i e , a., de melkproduktie bevorderend.
Oala etopolet'i•e • s., middel visie de bevordering der melk
-produktie.
Galage' . , s., klomp.
Gal'aney ), s., kip.
Galan'ga , galan'gal , s., soort van aziatisclie plant.
Galantine • s., vleeschgelei.
Galash • s., 't bovendeel van den schoen met leder bedekken.
Galavant , V. i., zie Flirt.
Galaxy , s., melkweg (astronomie) ; - , vergadering van voortreflijke mannen, EL.
Gal'banusu , gal'ban , s., zekere gomsoort.
Gale , s., os , (p.) ; - , wilde myrtenboom , (p.) ; -- , drek.
Gale , v. i., seho., koude lijden ; van de warmte openspringen.
Gale , s., stijve wind , stijve koelte ; - , storm , orkaan , z.;
fainting-, ongestadige wind, z.; fresh -, stijve koelte, z.;
light -, loom -, labberkoelte , z.; - of wind , koelte , z.;
sea -, harde zeewind, stijve zeewind, z.; steady -, ge-

stadige wind , z.; tail of a - , einde van een rukwind , z.;
taught -, harde wind, z.; top-gallant -, branizeilskoelte,
z.; briny to in a - , in slecht weder , in storm bijdraaijen,
z.; ride out a -, tegen een storm zeilende houden, z. ; -,
plant , die in moerassen groeit.
tale , V. i., snel zeilen, z.; - awey , koers zetten met een
gesta.di<retn wind, z.
tale'-lavad'ed , a., zwaar, dons, (p.).
Galen , s., soort van zeestekelvarken.
Gal'efts , s., galjas, z.
Ga'leate , ga'leated, a., niet een helm bedekt; -, helmvorruig (botanic).
Galee'to , S., zie Blenn/J , S.
Galena, S., looderts.
Galerin'ulate , a., als met een hoed bedekt.
Gal'erite, s., soort van versteende schelpen.
Galey , a., moerassig, veenachtig, (p.).
(Cal ' Slee , s., -voorportaal, kapel.
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Galima'tias, s., onzin.
Gal'iot, s., galjoot, z.
(Sal 'ipot, s., soort van witte liars.
Galka'baw, s., koemeid, (p.).
Gall • s., gal , wrok , boosaardigheid , toorn, verbittering;

blikazrs, schavin` (rau 't vel); -, galnoot; rind -, wind..
scheur z.; weather -, water -, weêrgal, z.
Gall , v. t., v. i., met en afkooksel van galnoten doortrek
lat
- i ; afschaven , beschadigen, kwetsen, wonden -ken;
kwellen, verbitteren, plagen, hinderen, teisteren, havenen;
verontrust worden, gekweld worden; -, schavielen, schuren , z.
Gall'-bladder, s., galblaas.
Gall'-fly , s., galvlieg.
Gall'-in'se-et, s., soort van insekt.
Gall'-nut , s., galnoot.
Gail' -si ekness , s., galziekte.
Gall'-stone , s., galsteen.
(al'lant , a., vrolijk ; net gekleed; prachtig , schitterend,

pralend; dapper, moedig; -, schoon, edel, su.; voorkomend, hoflijk, beleefd.
Gallsant', s., vrolijk, net gekleed man; opgesmukte jonker;

-, vrijer, minnaar, aanbidder ; hoerejager.
V. t., C. i., den minnaar spelen, 't hof maken,
vrijen.
L:all:ijkt'ed , ff. van Gallant, v. t., V. i.
Gallaut'Ing, ppr. van Gallant, v. t., v. i.
Gallantly, adv., zie Gallant, a.
Gallantness , s., dapperheid , grootmoedigheid, fraaije ver.
toonmg, hoflijkheid, galanterie.
Gallantry , s., zie Gallantite.00.
Gol'leass, s., zie `allia4:s.
Galled , pp, van Gal, v. t., v. á.

Gallant',

Galleon, s.,

galjoen.

Gal'iery , s., gaanderij , galerij , gang; -, bedekte weg (vestiugbonzv); -, plat , balkon, z.; - door, de deur, die uit de kajuit
in de galerij voort , z.; - ladder , stormladder , z.; light of
the -, licht in de galerij , z.; - rim, baklijst van de galerij ; skala -, boze galerij , z.; stern -, westergang, z.
Gal'ietyle , s., zie Gallipot, BA.
Gai'ley , gaily , s., galei , z.; konlbizis , z.; houten bord
niet lijst en schuif, waarop een bladzijde geformeerd wordt
( eteI terra); pleizierboot.
Galley -bank , s., sclio., bout in den schoorsteen , waaraan
de pothaak hangt.
Galley-crow , s., volgelverschikker, (p.).
Gal'ley-folst • s.,
Gai'ley-nose, s.,

staatsievaartuig.
roerstuk.
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GAM.
galvaniseren.

Galley-stave , S., galeislaaf.
ea1'llard f , a., vrolijk, luchtig; werkzaam, Cu.

Gal'vanlze, V. t.,

Gai'liard t , s., zie Gailliarde.
Gal'liardi-s-e t, s., zie 11lerriment.

Gal'vanized-Iron , s., gegalvaniseerd ijzer.
Galvanizing, ppr. van Galvanize, v. t.
Galvanol 'ogist , s., beschrijver van de werking der dier-

Gal'llass, s., galjas.
Gat 'It -e , a., fraisch , galliesch ; -, uit galnoten getrokken,
tot galnoten behoorende.
Gal'libeggar, s., vogelverschikker, (p.).
Gal'Itean , a., fransch, galliesch.
Gai'licl am , s. , eigenaardige fransche spreekwijs.
Gal'licize, V. t., overeenkomstig de eigendoenlijkheid van
de fransche taal maken.
Gal'ligaskins ), s., broek.
Galligas'kin-s. ), s., mv., groote open broek.
Gallima 'tla, s., onzin, nietsbeteekenende taal.
Galliman'(ry 1, s., hutspot; mengsel ; - t , vrouw.
Galling, ppr. van Gall, v. t., v. i.
Galling, s., 't wrijven , 't afschaven.
Gal'liniper , s., groote muskiet.
Gal'linule, s., waterhen.
Gal'Ilot , gal'leot , 3., zie Galiot.

Galiip'olt - otl , s., gallipoli - olie, soort van olijfolie.
Gal'lipot, s., apothekerspot.

Gal'Itpot ), s., apotheker.
Gal'ttvat, s., soort van malabaarsch vaartuigje.
Gal'less , 3., galloos , vrij van bitterheid.
Gallon , s., maat van vier engelsche pinten.
Galloon', s., galon, passement.
Gallooned', a., gegaloneerd.

Galloot)

, s.,

soldaat.

Galvanized, pp., a. van Galvanize, v. t.

lijke elektriciteit.
Galvanol'ogy, s., beschrijving van 't galvanisme, beschrijving van zijn werking.
Gal'vanom'eter, galvan'os cope , s., meter van de

kracht

der dierlijke elektriciteit.
Gam , s.,

spotten.

Ga'ma-grass , s., soort van stevig, zwaar gras.
Ga,nasl,'e-s- , s., mv., soort van slobkousen.
Gamawdled , a., lhalfdronken , (p.).
Gamba does , s., env., lederen dekstukken aan de dijen,
enz. (rij kunst).
Gain'bet , s., soort van vogel.

Ga,n'bison , s., gevoerd wambuis.
Gam'ble, v. i., om geld spelen; - away, v. t., verspelen..
Gambled, pp. van Garrthle, V. i.
Ga,n'bler, s., speler.
Garu'bliug, ppr. van Gamlle, v. i.
Garn'biing , s., 't spelen om geld.
Gamboge', s., guttegom.
Gambo'gian , a.,

tot guttegom l^ehoorende.

Gam bol , v. i.. springen, huppelen, dansen.

Gain 'bol , s., sprong, kromme sprong, snaaksche sprong.
Ga,n 'boling , ppr. van Gambol, v. i.
Ga,n'brel , s., achterbeen van een paard ; kromhout (van

vleeschhonwers).

Gallop , V. i., galoperen, rennen , hals over kop rijden.
Garn'brel , v. t., aan 't been binden, B. L.
Gambs) , s., mv., dunne, kromme menen.
Gallop , 3., galop, ren.
Game, s., spel, aagt , wild, vangst, voordeel, ontwerp,
Gattopade' , s., galopade.
plan, tijdkorting, scherts, jok; they have a great - to
Galloper, s., galopeerder, renner.
play , zij hebben groote zaken te verrigten ; he is good at
Gat'loper ), d. t., s., jager, renner (van eenpaard).
Gal'lopin 1 , s., bijlooper , keukenjongen.
all kind of -, hij is tot alles bekwaam; a wood flocked
Galloping , ppr ., a. van Gallop, v. t.
with all kind of -, een bosch met allerlei wild voorzien; they played their - well , zij hebben hun rol welt
Gal'low t , V. t., verschrikken.
gespeeld.
Gal'loav-bitts , s., env., galgen, z.
Genie) , s., maf, hoer.
Galloway, s., schotsch rijpaardje.
Gaine) , a., moedig, vermetel.
Gal'lowgiass , s., oude iersche infanterist.
Gallows , s., me. galloayses , galg ; -, galgebrok, an., Game , v. i., spelen , zich vermaken , zich verlustigen,
n. g.; -, galgen, bretels; he will go to the -, hij zal nog
naar den prijs dingen.
aan den galg komen; the - groans for him, de galg ver Ga'i,e' -£o-ek, s., kemphaan.
naar hem , hij is voor den galg bestemd ; - of a-langt Game'-egg, S., ei, waaruit een kemphaan wordt gebroech
Ga.ne'-keeper, s., opziener van de jagt, koddebeijer,
press , raam voor een pers.
jagermeester.
Gal 'low bird) , s., galgevogel, galgebrok.
Gal 'low-eSapper, s., galgevogel, galgebrok.
Game'-leg, S., lam been.
Gaine' - pullet, s. , jonge hoer.
Gal'1óws-free, a., aan den galg ontloopen, galgvrij.
Gal'low-tree , s., boom , waaraan iemand opgehangen Game'ful , a., wildrijk.
wordt, dwarsbalk- van een galg.
Game'less, a., zonder wild.
Galls, s., mv., builen door wrijving.
Gamesome, a., vrolijk , dartel, speelziek.
Gall 'y, a., galachtig, bitter.
Gamesomely , adv., zie Gamesome.
Garne 'ster , s., speler , spotvogel, vrolijk grenseb , boeleerGayly , zie Galley (zettersterm).
ster , hoer.
Gal'ly-bird, s., specht, (p.).
Gain 'fret , s., scho., dwaas, zot.
GaI'ly-worm , s., insekt met honderd pootera.
Gam ing, ppr. van Game, v. i.
Gal'lore ) , gol'ore ) , a., scho., zie Plenty.
Gaming, s., 't spelen, spel.
Galoche', s., klomp.
Gaining -debt , s., speelschuld.
Galore' + , s., overvloed.
Gaming -house, s., speelhuis.
Gal'souue j , a., toornig , hoosaardig.
Galt , s., blaauwe kalkmergel.
Ga^n 'ing-table, s., speeltafel.
Gait , s., scho., beer (varken).
Gam<nar'ollte , S., versteende kreeft.
Galvan 'le , a., galvaniesch.
Ga,n'mer, s., moedertje , besje.
Gamn'mon, s., ham, -, back -, tiktakspel; -, bedotterij.
Gal'vani*m, s., galvanisme, dierlijke elektriciteit.
Gal 'vanlst, s., iemand, die wel bekend ia met het gal- Gam'inon, V. t., spek maken, pekelen en drongen; -, den
boegspriet vast naaken aan den boeg van een schip door
vanisme.

GAM.
middel van touw,

Z.;

GAR.

-), 1)et1otteI1voor ion gek houden,

DICK.
Gain'nsoned , pp. van Gammon, v. t.
Gatu'nioning, ppr. van Garsenzoa, v. t.
Garn'inouing, S., touw, waarrneê le spriet

wordt beveotigd, woeling,

0.;

,
,

8.,
S.,

349

sc h o., zieGansel , s., scho.

scho., stelling.

Gan'za , S., soort van wilde gans.
Gaol , S., gevangenis , keiker.

aan den boeg

- hole, woelinggat , z.

Gains , s., ice., scho., taiidvleescli.
Gan,'iit , S., zangsieutel, niuziekocliaal.

Gao' , i. t., gevangen zetteii , kerkeren.
(ao1deIiv'ery ,, S., 't schoonmaken , ontruimenvange-

viiieiiissen.
nbewaarder.
, S., cipier , stokhewaarder , gevange
gaping ,scheur,, Opening , breo , laan , toegang;
gaping -, stop a - , een zwak punt versterken ,een gebrek
lierte1leu ; stand in t/te - , voor iets , iemand in de bres
spiiiigen ; iemandopartij trekken ; tree/c a foul - in a
niiitter - nietdcdeuriii 't liensvalleis.
Gap' -toothed , a., niet openhiigen tuosclien de tanden, DR.
(Oape , ii. i.,gapeis , geeitweii ; - for , - after, naar iets
haken , verlangen ; - at, Op iets staan kijken ; - , zich opesien ,splijten ; verbaasd staan te gapen.
Gape , a., gaap, geeuw; -a, gecuwziekte (eau fjevoçjelte).
Caoi

Gan ), a., mond.
Gan , j. p. V. Began.
Gaiich , v. t., vaneen hoogte op staken , spiesen werpen

(straf bijde isrkeis).

Ganch'lng , ppr. van Gasich, v. t.
Gander ,, a., gent, zwaan.
Gane , zie Gaza.
Gang , V. i., scho., gaan , wandelen.
Gang, S., troep, bende, volk; gaiigwerkvolk

Ganshe
Gan'tree

, a.; -,

loop,

adei ;zelfstandigheid, die de erts bevat ;vrees , prespartij , presgang.
Gang , S., Sc/iS., gang , dragt.
Gang'-board, S., plank, loopplank, Z.; fore -, loopgaag
op zij over de kuil , z.
Gang'.boose , S., scho., gang tusscisen schuur en kozstal.
Gang'- cask , S., klein fust.
Gang'.dav*, S., sic., marsclidagen, reisdagen.
Gaig'.week, S., krnisdagen, bidweek, week vóór hemelvaart.
Gang'cr ,, S., sc/to., goede voetganger.
Gang'eral , S., scho., zie Vagrant , a.

Gap, s.,

GsIj)e'seed , a., scho., Vreefli(i gezict.

, , liunkeraar ;
Gap 'er , S,, gaper ,, geeuwer
Gape's-nest , S., vreemd gezigt.
Gaping vpr., a. van Gape , V. 1.

mossel.

Ga, , v. t., veroorzakeii , maken , Sr.
Gar , S., Wapeii.
(Sar,garre , garren, V. t., sclio., dwingen, noodzaken,

uiakeii.

1 eaar'agsy, S.,
soort van roofvsgel (Mexico).
Gar'ancine , S., garancine.
CSarI , a.,kleed , kleed'ng .gewaad; -,voorkomen , houGan'horn • 5.,soort van liloeni , All.
dinv . sir.; -, korenscIioof (wopenfcisnde).
Gauging , ppr. van Gais,q , V. 1., scho.
(Sac 'bage , S., ingeivanden (van cciidier) , gedarmte ; —,
Gang'ings.ois, S., me., inaati'egelen.
afval.
1
Gan'g1ias , a., tot een peesgezwel , zenuivknoop hehooreside. Gar'baged , a., van gedarmte gezuiverd.
Gaisgliori, S., peesgezwel , zenuwkiisop.
Garbed , a., gekleed.
Gai'gIionary , a., uit peesgezwellen, zenuwknoopen zaâns. (Sar'bel, S., plank naast de kleivaneen schip, z.; zie
g esteld.
Gaihoard.stres/c , onder Garboard.
Gan'gIon'Ia
a., tot een peesgezwel laeliooi'ende.
Gar'1si • P. t., zie Exenterate.
Gang',.ez , v. i., scho.,kruipen.
(sar'bish , S.,i. p. v. Garbage.
Gang'rel.pi,Ir.bodles, S., nv., echo., arme voetreizigers.
Garble, v. t., ziften , uitzoeken, lezen.
Gan'greaate , V. t, koud vuur ,, beCicrf veroorzaken.
Garbled , pp., a. van Garble, v. t.
Gan'grenatcd , pp. van Gangresiate , v. t.
Gar'bler • S.,zifter , uitzoeker • lezer.
Gangrene, a., koud vuur, hederf in 't vleescli.
Garbles • S., iiiV.,uitschot, afval, stof.
Gangrene, V. t., V. i., bederven, koud vuur veroorzaken, Garbling , ppr. Van Garble, v. t.
verrotten.
Gar'board , S., bodemplank. z.; - plank, eerste plank aan
Gan'grened • pp. van Gangrene , v. t., v. i.
den liniteiikaiit op de kid , z.; - streak, s.,eerste rij
Gan'grenes'ceut , a., bedervend , verrottend.
plauken op den selieepstodem naast de kid , z.
Gan'grenitsg • ppr.vanGangrene , v. t., v. 1.
Gar'boil 't • S., verwarring , oproer , tumult.
Gangrenous, a., bedervend, verrsttend.
Gard, zie Guard eis Ward.
Gau'grls , S., scho., padile.
Garden , S., tuin , hol' ; dress a -, tuin bebouwen • opsie.
Gais'giie ,i. p. v. .qai[./ , 5., lOOn , ader ,enz.
reis ; 1'itcliea -, uioestuin ; iiirse -, kiveekerij ; flower -,
Gangway , S., valreep , waring , gangboord , doorloop , z.;
bloenetuin ; - of pleasure , speeltuin , lusthof ; gut any one
fixed - , vast gangboord , z.; - of t/te hold , walegaii , z.;
ii /1w -) , pot say one its the hole ) , put any one in the
- netting , zeildoeksclie verschansin van een loopgaits , z.;
badcel ) , vutasy oite in the V)eil ) , iemand bedriegen
step of the- , valreepsklansp , z.; b r ing to t/te - , afstraf.
icmaiul zijn deel van roof OIitlioUden.
fen , Z.
Gar'den • a., tot een tuin holtooreside • uit een tuin.
Gan'iI • 5., soort van brooze kalksteen.
Garden , v. i., tuiniereis , liovenieren ; - a hawk, een valk
Gan'ner • S., zieGander , a.
op een groene code zetten.
Gaii'iset • S., soort VitO pelikaan (in 't N'oordeii).
Gar 'deiscurrant , 5.,aalbes.
Gant , V. i.,scho., geeusven.
Garden-fork • 5., runhaak.
Gaat • a., sr/to., lusflg, vrolijk.
Gar'den- house, 5., tuinhuis.
Gant • 5., dorpskermis , (p)
Gar'de,sinok1 , 5., tuinaarebe , tuinmest.
Gant'let , gant'Sope • a., spitsroedestraf ; ruts the —, door ï tSar 'dcis.plot , 5tuinaanleg , M.
de spitsroeden lospen.
Gar 'den-shears 5. tuinocliaar.
Gans'eJ , 5., sc h o., gezwets , barre woorden.
Gar'deii.stufl • 5., tuinplanten, moesgrsenten ; tuingeivas.
Gans'el , gansh'el , V. b., scho., zwetseu, driftig zijn (hi taal). t5ar'(IentiI'5ae • 5. , tuinhouwgerecdschap.
t5aush , V. i,scho., snappen nsa;' , blaffen naar.
taar'dentrap , S., voetasigel.
lit.)
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Garden-ware t, s., tuingewas.
Gar'tlened • pp. van Garden , v. i.
Gar'dener , s., tuinier, tuinman; -'s chronicle, tuinmans.

GarPr1ek , s., scho., linksch , onhandig mensch.
Gar 0 rison , s., bezetting, garnizoen.
Garrison , v. t., bezetten , versterken , een plaats met
krijgsvolk bezetten.
Garrisoned , pp. van Garrison , v. t.
Garrisoning , ppr. van Garrison , v. t.
Garrote', s., verwurging niet een ijzeren band, die toegeschroefd wordt (Spanje).
Garrulity, s., snapachtigheid, praatzucht, babbelzucht.
Garrulous, a., snapachtig, praatzuchtig, Tx.
Garrulously, adv., snappenderwijs.
Game , gerses , S., scho., gras.
Gort , pret. van Gar , Garre , Garren, v. t., scho.
Gnr'ten , s., scho., kouseband.
Gar'ter, s., kouseband; knight of the - ridder van den _ ;
-, wapenkoning.
Gar'ter , v. t., met een kouseband binden; met de orde van
den kouseband begiftigen.
Gar'ter-fish , S., soort van langen visch.
Garter snake, s., gestreepte slang (Amerika).
Gar'tered, pp. van Garter, v. t.
Gar'tering, ppr. van Garter, v. t.
Garth • s., afsluiting (om visch te vangen); - f, wildbaan,
plein, omheind stukje land, tuin.
Ga'ruin , s., vischpekel.
Gar'vie, S., scho., vischje.
Gas , s., gas.
Gas'-works, S., gasfabriek.
Gasconade', s., snoeverij , grootspraak, s.
Gas-eonnde', v. i., snoeven, wind maken, grootspreken,
pogchen.
Gas eonad'er , s., snoever , grootspreker, pogcher.
Gas'-ours, a., gasvormig.
Gash, a., scho., geestig, babbelend, scherpzinnig.
Gash , v. i., scho., praatzuchtig zijn.
Gash, s., selto., gesprek, praatzucht.
Gash, s., snede, houw, jaap, m.
Gash,. v. t., snijden, een diepe wond toebrengen, een jaap
geven.
Gasrs'beard • s., scho., iemand met lange kin.
Gashed, pp. van Gash, v. t.
Gash'fus , a., vol sneden, afschuwlijk.
Gash'gabbi t , a., sclto., lang van kin.
G ash'gabbi t , s., sclto., zie Gashbeard , s., scho.
Gashing, ppr. van Gash, v. t.
Gash'ly , adv., s., zie Gash, a., seho.
Gas'holder, s., gasometer.
Gasffica'tion, S., gasvorming, gasmaking.
Gas'iiied, pp. van Gasify, v. t.
Gasify , v. t., tot gas maken , in gas veranderen.
Gasifying, ppr. van Gasify , v. t.
Gasket, s., seizing, z.; arm -, nok _, z.; bunt -, breast-,
buik _, z.; quarter -, beslag -, tusschen den nok en buik -;
-, soort van geklopte hennip.
Gaskin -*, s., mv., zie Galliyaskins.
Gaslight, s., gaslicht.
Gas',neter, s., gasmeter.
Gasometer , s., gasometer.
Ga-wom'etry , s., gasmeetkunde.
Gasp , v. i., v. t., hijgen, snakken; adem uitblazen; - 1,
verlangen ; - for live , met den dood worstelen.
Gasp , s., ademtogt , snik.
Gasped , pp. van Gasp , v. i., v. t.
Ga sp'tng , ppr. van Gasp , v. i., v. t.
Gasping , s., gaping; - § , verlangen, begeerte.
Gassy, a., vol gas.

handboek.
Gardening, ppr. van Garden , v. i.
Gardening, s., tuinbouw.
Gar'denless , a., zonder tuin.
Gar'don , s., soort van rog.
Gare , s., grove wol aan de beenen van schapen.
Garfish , gar , s., soort van zeevisch (Amerika).
Garr is , s., scho., zie Garbage, s.
Gar'gari-Bm , s., gorgeldrank , spoeldrank.
Gar'garize , V. t., den mond spoelen , den keel spoelen,

gorgelen.

Gar'get , s., uijerziekte (bij koeijen en varkens).
Gar'gil , s., kopziekte bij ganzen.
Gargle , V. t., gorgelen , den keel en mond spoelen.
Gargle , s., gorgeldrank.
Gargled , pp. van Gargle , v. t.
Gar'gol , s., gortigheid.
Garish , zie Gairish.
Garland , s., festoen, guirlande, krans ; -, punt , hoofd
verzameling van vlugschriftjes , PY.; soort van-zak,sx.;

net om proviand te bewaren, z.; - shots, kogelrakken in
't ruim.

Gar'lan,l , v. t., met een guirlande, krans, festoen versieren , B.J.; omkransen.
Garlanded, pp. van Garland , v. t„
Garlanding , ppr. van Garland , v. t.
Garland ess , a., zonder krans , guirlande, festoen.
Gar'lie, s., knoflook.
Gar'1i e-eater , s.. gemeene kerel, sn.
Gar'11-pear-tree , S., soort van boom (Jamaika).
Gar'li-ekly , a., knoflookachtig.
Gar',nent , s., kleed ; gewaad ; -s , kleedij.
Garn'-wlndle , s., sclso., garenwinder.
Garner , s., koornzolder , koornschuur.
Garner , v. t., in een graanschuur opleggen , sir.
G ar'nered ,

pp. van Garner , v. t.

Garnering, ppr. van Garner, v. t.
Garnet , S., granaat ; slagtakel , hijschtouw, z.; clue —,

geitouw van een onderzeil , z.; - tackle , hondefok, speel takel , vierlooper , (tot overhjsching van goederen) , staggramat , z.
Garnish , V. t., garneren , bekleeden, beleggen, versieren,
opschikken, omzetten, uitdossen; verschaffen; - a prisoner,
een gevangene in hoeijen klinken; -, waarschuwen, kennisgeven, r.
Garnish , s., versiersel , garneersel , sieraad , bekleedsel
-) , boeijen ; -) , welkomstgeld , d. t.
Garnished , pp. van Garnish , v. t.
Garnishee , s., iemand , in wiens Banden geld beslagen en
in bewaring is , r.
Gar'uisher , s., garneerder , versierder.
Gar'nlshing, ppr. van Garnish, v. t.
Garnishing , S., 't versierende, versiersel.
Garnishment, S., versiering, versiersel; -, waarschuwing,
dagvaarding van den kurator eens schuldenaars in een
boedel , r.; -, boete.
Garniture, s., zie Garnish, s.
Ga'rous, a., gelijk vischpekel, vischpekelachtig.
Gar'ran , gar'ron , s., paardje, hooglandsch paard, oud
paard, knol, klepper.
Garret, s., vliering; -1, verrot hout; - ), hoofd.
Gar'reted , a., door torentjes beschermd.
Garreteer', s., vlieringbewoner, arme schrijver.

GAS.

GAY.

Gast t, gast'er 1- , V. t., verschrikken, bang maken, sir.
Gast'ness 1 - , s., verbazing, schrik, sie.
Gastri -c, a., tot den buik behoorend, tot de maag behoorende ; - juice, - liquor, maagsap.
Gastril'o ctuist , S., buikspreker .

Gauge, V. t.,peilen , roeijeu , meten, ijken.
Gauw'-, S., roeistok, maat; riiimte tusschen de sporen (op
een spoorweg) ; -, siidiiig -, passer voor een vervaardiger
va ►► wiskunstige werktuigen ; rain -, regenwatermeter ; sea niete r voor de diepte van de zee ; bile -, vloednieter; wind -

Gastril 'oyuy, 8., buikspraak.
Gastritis, s., chronische maagontsteking.
Gas'trocele, s., maagbreuk.
Gastrology , s., verhandeling over de maag.
Gas' trontancy , s., tooverij met buikspraak, waarzeggerij

winduur ter ; - roil of o
, peilstoel, z.
Gauge'ab'e, a., nteetictar.
Gauua'l , pp.
cn Ga1f<ie, V. t.
tja„ ; ca- , s., wvijt► roe ier, ijker.

met buikspe aak.
Gastron'ovner, gastronomist , gas'tr'onome , s.,
kunst , lekkerbek.
Gastronow'Im, a., tot gastronomie behoorende.
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Gauging, ppr. van Gauge, v. t.
Gault ing, 't peilen, 't roeijeu, 't meten, 't ijken.

epi- (

Gastron'oiny, s., kennis van lekker eten.
Gastror'aphy, s., liet naaijen van wonden van den buik.
Gastrot'oin y , s., keizersnede.

Gat, pret . van Get, scho., kreeg.
Gat , pret. van Get.
Gate , zie Gaet.
Gate , s., 1 weg, gang , tred ; poort , groote deur , ingang ;
,lood -, sluisdeur, schutdeur; laan, weg, opening, toegang; sea -, holte tusschen twee golven, z.; tide -, streek,
waar de stroom kentert, z.
Gat'ect, a., met poorten, YG .
Gate'Iess , a., zonder poorten.
Gate'vein , s., poortader, BA. ontl.
Gate'way, s., poortweg, poort.
Gather, V. t., v. i., vergaderen, verzamelen, inzamelen,

plukken, inoogsten; zaamvatten; plooijen, vouwen; bijeen komen ; monsteren ; opkoopen ; zalmtrekken; winnen , DOS ;

krullen (als een slang) ; zich vergaderen , bijeenkomen ,
vermeerderen, toenemen , verzamelen ; - a ship, een schip
inhalen , z.; - up the sails , de zeilen opdoeken ; - dust , vol
stof worden ; - flesh , dik en vet worden ; - inforanation ,
berigten inwinnen , narigten inwinnen ; - streitgth, sterk
worden , krachten herwinnen; - tice corn, graan oogsten ;
- the grapes, druiven lezen; - to matter, - to a head, etteren, rijp worden; - to a curd, stremmen, stollen; - up,
opnemen, inzamelen; - way, vaart zetten, z.
Gather, s., vouw, plooi; --nark, schaal van diepgang bij
ballastschuiten , z.
Gatl► 'erable , a., inzamelbaar , inoogstbaar , n. g.
Gatjh'ercd, pp., a. van Gather, v. t., v. i.
Gatherer, s.,verzamelaar, plukker, lezer; ontvanger;

oogster.
Gath'ering, ppr., a. van Geit/ier, v. t., v. i.
Gathering , s., inzameling, oogst; ettering; verzameling;

oplaag , zweer.
Gat'ter-tree, s., soort van kornoeljebooni (corpus).
Gat'toothed f , zie Lustful , CH.
Gau'cy, gaw'sle , a., echo., groot, sterk, vrolijk.
Gaud , s., scho., ploegschaar .
Gaud i- ,i.,
V.
zich verheugen , opgewonden zijn.
Gaul -F, s., versiersel , tooisel.
Gnud'ect t, a., opgesmukt, gekleurd, ma.

Gaudees t, s., onzevaders van een paternoster, na.
Gaud'ery, s., sieraad, versiersel.
Gaud'ful, a., vrolijk, prachtig, opgesmukt.
Gaud'ii y , adv., zie Gazed fui, a.
Gaudiness , s., zwierig heid, opg esmuktheid.

Ga ud iess , a., zonder zwier , onopgesniukt.
Gauds'rnan , s., echo., zie Gadsmao , s., scho.

Gaud' y , a., prachtig, schitterend, vrolijk; - daps, vakantie.
Gaudy, s., vakantie.
Gauf'fering, s., 't plooijen van kragen.

au 'ing-rod , S., peilstok.
Gauk , v. i. se/to. staren.
tpauF',e ha,nl, s., sc/to,, linkerhand.

Gault , s., laag van kin en niergel , (p.).
Gault, s., blaauwe klei.
Ga to i , v. t., sclio., begrijpen , verstaan, onderscheiden, beschouwen, vr eezen .
Gaun , ppr., echo., gaande.
(aaunt, a., leer , hol , uitgeteerd, mager.
Gaunt , gaut , v. i., sc%o., gapen, steunen.
Gaun'tree, s., sclio., zie Gastree, s., scho.
Gauntly, ode., zie Geuit , a.
Gannnt'tet, s., ijzeren handschoen; throw the -, uitdagen;
take up the -, uitdaging aannemen.
Gaunt acted , a., een ijzeren handschoen dragend.
Gauv't-on , s., ache., onnoozele hals.
Gauze, s., gaas.
Gauze'-toom , s., gaasweeftouw.
Gauz y , a., gaasachtig , dun
GGave , pret. van Give.
Gavel , s., sclio., gevel.

als gaas.

Gavel , s., schatting, tol, belasting, zie Gabel; -, bundel
aren (New-England) ; -, grond , (p.).
Gay 'ei , i. p. v. Gable , Gable-end , zie Gable.
Gav'elet , s., wanbetaling van grondlasten.
Gav'elkind , s., gelijke verdeeling van goederen aan kin-

deren.

Gav 'do ek, s., ijzeren breekijzer,
Gavial , s., soort van aziatischen krokodil.
Gav'ilon, s., soort van valk.
Gav'ot , s., soort van lnchtigen dans.
Gaw , v. t., scho., verdrieten , ergeren.
Gaw'by t, s., zie Dunce.
Gaw'cic , a., scho., zie Gaucy,, Gaacsie , a., seho.
GawV'curu, s., onnoozele hals, (p.).
Gawf, v. i., scho., zieGaff, v. i., echo.
s., koekoek; dwaas, gek, onnoozele.
Gawk,
Gawvk'it, gawky , gowk'it, a., scho., dwaas, uitgelaten.
Gawky . a., liriksch, dom, lomp.
Gawky , s., lomperd , domoor , ezel.
Gawky, s., echo., dwaas , zot.
Gaw'uoin , a , echo., dom.
Ga^'n, echo., zie Gaan, ppr., scho.
(Sawn , s., tobbetje , vaatje , kuipje.
j Gaven' -tree, s., bierstelling.
Gawp zip, V. t., sc/io., verslinden , verzwelgen.

Gaws , s., mv., scho., plekken (op de huid); galnoot.
! (Saw'ale, a., scho., zie Goucy, Gawsie, a., scho.
i eoag, , s., scho..middag, ochtend.
I G ay , ce., opgewonden ;schoon, prachtig; -, dronken, vet
(J')ncrilca).
. Grey t, s., sieraad.

Gay, gay'an, u., adv., scho., tamelijk, beteekenend.
Gaay'ety . s., vrolijkheid, scherts, luchtigheid; guitestreet. ;
pracht , praal.
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Gayly , adv., vrolijk , prachtig, luchtig.
Gayly , gal'lies , adv., selao., vrij wel.
Gayly-gilded , a., prachtig verguld.
Gayness , S., vrolijkheid , opgeruimdheid , zwierigheid.
Gay'some , a., vrolijk.

Gaze , V. i., staren , gapen ; -, V. t., aanstaren , sterk bekijken , m., n. g.
Gaze , s., vaste, blik , starende blik.
Gaze'ful , a., starend , sterk blikkend.
Gaze'hound, s., windhond , JOHN.
Gazel', gazelle', s., gazelle, wilde geit.
Gaze'ment 1, S., zie View , se,.
Gazer, s., aanschouwer , hekijker , P.
Gazet', s., venetinansche halve stuiver.
Gazette • s., nieuwsblad ; -, officieel nieuwsblad , staatsblad (Engeland).
Gazette', V. t,., in een kourant opnemen.
Gazett'ed , pp. van Gazette , v. t.
Gazetteer', s., nieuwsschrijver, nieuwsaankondiger, dag
-bladschrijve.

Gazing , ppr. a. van Gaze , v. i.
Gazing -stock , s., wonderding •

voorwerp van afschuw.

Gazon', s., graszode.
Geach ), S.,

dief.

LIea1 1, v. i., zie Congeal.
Gears, s., wilde kers.
Gear , s., toestel , kleed, kleeding, tuig , gareel ; -, , clto.,
goederen , rijkdom ; - i , zaak , zaken ; -, kardeel , z.; - block,
kardeelblok, z.; - tapstern, enkel , spil , z.; careening -,
naaijing van 't bulleblok , z.; fishing -, vischgerij , vischgereedschap , z.; fore -, fokkekardeel , z.; knight of the -,
knecht bij den mast, z.; lee -, lijkardeel, z.; lower away
the -, kardeel afschaken, z.; main -, groot kardeel , z.;
pump -, pomptoestel, z.
Gear , V. t., kleedera, harnas aandoen.
Gear , geer • s., m. v., scho., rijkdom,

zaadbollen.

weelde, meubelen,

Geared • pp. van Gear, v. t.
Gear ing , ppr. van Gear, v. t.
Gearing, s., harnas.
Gea'. on 1 , a., zeldzaam, wonderlijk, se,.
`teat , s., gat waardoor metaal in den vorni loopt.
Gebbie • s., scho., krop (van een vogel) , maag.
Geek t , 8., gefopte, sH.
Ge ek , V. t., scho., verachten , honen , schelden.
Ge -ek 1 , V. t., bedriegen , foppen.
Ge-ek'o , s., soort van hagedis.

lwel'able, a., bevriesbaar, stolbaar.

iel'atin , s., vleeschgelij.
Gelat'inate , V. i., V. t., gelei worden, geleiachtig worden;

gelei maken.
Gelatina'tion, s., geleimaking.

velat'iniform , a., geleivorming.
Gelatinize, V. i., zie Gelatinate, v. i., v. t.
Jelatino 'sa , s., mv., kleefachtige diertjes.

Gelatinous , a., geleiachtig, kleverig.

Geldt, s., geld.
Geld , s., scho., belasting.
Geld, V. t., pret. gelded, geit, pp. gelded,

geit, lubben,

ontmannen, snijden, besnoeijen.
Geld'ed , geit, pp. van Geld, v. t.

Gelder ., s., lubber.
Geld'er-ro*e , s., sneeuwbalplant.
Gelding, ppr. van Geld, v. t.
Gelding , s., 't lubben; gelubd dier, ruin.
Gelding ), s., gesnedene.

Uel'ld , a., koud , zeer koud.
G`elid'lty , s., ijskoude, buitengewone koude.
Gelidly , adv., zie Gelid, a.
l^.el'idness , s., koudheid.
Gell , s., scho., bloedzuiger.

Gel'ly , s., gelei, lil; beat one to a - t, iemand tot murw

slaan.
Geit, pp. van Geld, v. t.
Gelt ), s., geld; -, a., gesneden, gelubd.
Geit i- , s., zie Gelding , s.
Gelt i, s., klatergoud.
Gem, .s ., knop, uitspruitsel, edelgesteente.
Gem , V. t., met edelgesteenten versieren; -, zie Bespangle;
-, V. i., knoppen, ontkiemen.
4ein'-bossed , a., met edelgesteenten versierd.
Gema'ra , s., j. w., gamara.
Gemar'i e , a., tot de gamara behoorende.
Gem'el , s., paar (wapenkunde).
G`^ein'el-ring , s., ring met twee of meer schakels.
^emellip'arous , a., tweelingen voortbrengende.

iem'inate , V. t., verdubbelen.
Jemina'tion, s., verdubbeling.
Gemini , s., mv., tweelingen (sterrekunde).
ixe,n'inous, a., dubbel, in paren.
Gein'iny , s., tweelingen, paar, su.
Gem'snan , s., zie Gentleman, s.
Gem'mar y, a., tot edelgesteenten, juweelen behoorende.
b5em',nate, a., met knoppen.
iJemma'tion, s., 'I. uitschieten, het in knoppen schieten.
Ged , s., scho., snoek.
Geinmed , pp. van ( em , v. t.
4Ged , v. i., scho., rondslenteren', slenteren.
Ge,n',neoua, a., tol edelgesteenten behoorende, juweel
Ged'-wand, s., scho., ossenprikkel.
-achtig,
aan edelges !t -enten gelijkende.
Gee, v. t., geven ; it won't - ) , het past niet.
een
SJem.nif'erous, a. , knoppen v oortbrengende, edelgesteenvan
stijfhoofdigheid;
the
-,
tak'
Gee , s., scho., aanval
ten voortbrengende.
aanval van eigenzinnigheid krijgen.
Gem'ininy , interj., o , jeminé!
Geed, pp. van Gee, v. t.
iein'ininess, s., zie Smartness.
Geen, s., scho., wilde kers.
(pem'ming , ppr. van Gem, v. t.
Geer , s., scho., zie Gear , Geer , s., tnv., scho.
Iein,nip'arous
, a., knoppen voortbrengend.
Geese , s., mv. van Goose.
Ce,nmos'ity i- , s., juweelachtigheid.
Geest, -s., slib, aangespoelde meststof.
Ge,n'mule, s., knopje, juweeltje, klein edelgesteente.
^eev'elos , s., scho., cipier.
Jemmulif 'erous, a., knoppen dragend.
Geg'gin , s., scho., tobbetje.
Gem'iny , a., schitterend , glinsterend, vol edelgesteenten,
Gehenna, s., hel, j. w.
net.
45e'in , s., zie Bumus (chemie).
Gemote', s., zie Meeting.
Ge'ing , ge'ingo , s., scho., menschendrek.
Gelsen , gysen , gyzen , V. i., in elkander krimpen door hem-s-'bok , s., gemsbok.
Gendarme', S., gendarme.
droogte.
Gendar mery , s., gendarmerie.
7íe11, V. i., scho., pijn lijden ; - kraken , splijten.
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bones an , s., bewoner van Geneve.
^en'der, s., geslachtskunne; 1 soort; geslacht (spraakkunst). (=ene'vanl-s-m , s., zie Calvinism , s.
Eender , v. t., zie Engender; - , v. i., koppelen , paren , Q7enev ese', s., nzv., bewoners van Geneve.
broeden.
Genev 'i*on, s., scho., onnoozele hals.
bende j- , a., aardig, lief, cit.

ï.enealog'i cal , a., geslachtkundig, genealogiesch.
enealog'ieally , adv., zie Genealogical , a.
ideneal 'ogist , s., geslachtkundige , geslachtberekenaar.
Geneal ogy , s., geslachtrekening , geslaclitkunde, starnboom,

Genevois , s., inv., bewoners van Geneve.
Ge'n at , a., telend ; vrolijk , dartel , verlevendigend ; - ,
aaangel)oren , natuurlijk, ei. g.
Ce'nially , ede., aangeboren, natuurlijk; -, vrolijk, dar

geslachtregister.
-tel;,bdhinvjks.
Uen'era , s., mv., zie Genus , s.
Genialness , s., vrolijkheid , dartelheid.
Uen'erable , a., teelbaar.
ihelli e'nlate , V. t. , voegen, knoopen.
en'era1 , a., algemeen , openbaar, gemeen, uitgebreid, ge- genUe'nlate, gerei e'sslated , a., knoestig , met knieknoopen.
bruiklijle ; -officer , opperbevelhebber , bevelhebber (van een Ge-ni a'ulaating, ppr. van Genicislate , v. t.
divisie , brigade) ; - assennblg , hoogste geestelijke vergade- leni eula'tion , s., knoestigheid.
ring (bij de Presbyterianen) ; - assemblg -F, wetgevende inagt

(Amerika) ; - court , wetgevende mant (Massachusetts).
ell'erai , S., 't al gemeen , totaal ; —, generaal ; lieutenant —,
luitenant-generaal ;-, publiek, n. g.; major -, generaal majoor; brigadier - , brigadier- generaal ; -, generaal, opperste van een monnikenorde.
Ueneralis'slmo , s., opperbevelhebber , generalissimus.
ijeneral'ity , s., algemeenheid; meerendeel, geheel, grootste
getal , generale staf.
ieneraltza 'tion , s., algemeene toepassing.
Generalize, V. t., algemeen maken.
Ven'eralizing , ppr. van Generalize , v. 1.
uen 'erall y , adv., zie General , a.
Gen'eL alness , s., algemeenheid.
(xen'eralship , s., generaalschap.
Gen'e ralty , s., geheel , totaal , HE.
Gen'eraat , s., teelvermogen, teelkracht, voorttelingskracht;
voortbrengende kracht.
Qien'e rate , V. t., voortbrengen , voorttelen , baren , 't leven
geven.

ijen'erated , pre, van Generate , V. t.
Generating , ppr. van Generate , v. t.
Generation , s., voortplanting , voortbrenging , geslacht;
familie , ras , si-i.; nakomelingschap , stam , sic.
Gen 'erative, a., voortplantend, voortbrengend, vruchtbaar,

welij.

Sen'erator • s., voortbrenger , teler , schepper ; stooniketel.

i ener'ie, `gener'ical , a., tot een geslacht, soort behoorende, onderscheidend.
lener'I cally , adv., naar de soort, naar den aard.
È ener 'iealness , s., liet onderscheidend vermogen.
deneros'ity , s., grootmoedigheid , edelmoedigheid, mildheid; -, zielenadel, goedheid.
Generous i, a., van adel l jke geboorte , sx.
Gen'erous , a., groothartig, grootmoedig, edelmoeilig, krach
-tig,
moedig, niilddad g, vrijgevig; vol, overvloeijend.
Gen'erousl y ', adv., zie Generous, a.
t.en'erousness , s., edelmoedigheid, grootmoedigheid, vrij
-gevih;d,
mildheid.
[den'esis , s., eerste boek van den bijbel, Genesis ; 't voortbrengen.
Gewet, s., spaansch paardje; soort van muskuskat.
Genet', genette', s., kattevel , waarvan pelswerk is gemaakt.
(ieneth' liae , s., verjaardagsdichtstuk.
4eneth'ilae , (ienethil'aeat , a., de positie van de
sterren bij de geboorte van iemand aantoonende.
Geneth'liaes j, s., kunst om de toekomst van iemand bij
de geboorte uit de sterren te voorspellen.
l enethilat'le , s., voorspeller van de lotgevallen van
meemand, zoodra hij geboren wordt, planeetsteller.
ijenet'te , a., tot den oorsprong van iets behoorende.
uene'va , s., jenever.

Genie -j, s., gemoedsgestemdlieid, neiging , stemming.
Genii , s., mv., geesten.
5he'nio , s., bijzonder mensch.
Genital , a., voortbrengend , telend.
Genital-s-, s., teelrleeleis (eau dieren).
Gen' iting, s., St. Jakobsappel.
Gen'itive , s., tweede naaanval.
(5en'itor • s., teler , vader.
(Jen'tture • s., zie Ge;eerotion.
(ie'ni,,s , s., niv., ge'uii, geest; - loci, plaatselijke geest.
tieuoese', s., Geiiuces .
Gent t, a., bevallig , lief , Sv.
Genteel', a., fraai , deftig , beschaafd , wellevend , aardig,

lief , bevallig , sierlijk.
Genteelly , ede., zie Genteel , a.
enteet'ness • s., lhevalliglieid , netheid , deftigheid , wel
-levndi,
liefheid, sierlijleheid.
Jen'tian • s., gentiaaniwortel.
Uentianel 'la
Jen'ti I • S.,

• s., soort van blaauwe verf.

soort van valk.

taen'tile , s., heiden.

^ ien'tHe • a., lieidensch ; van een volk , nationaal (spraak -

A ueest).

Gentilesse' i, s., zie Complaisance , s., BR.

Ge, ttish • a., heiuenscli ,
(ien'tilisin • s.,

heidendom.

Éentii i'tious , gentili'tial , a.,

nationaal • eigendomlijk ,

erfelijk.
iJentil'ity , s., beschaafdheid , deftigheid; adel , voorname
afkomst ; bevalligheid ; - t, zie Gentry ; - t, heidendom, HR.
iien 'tilize • V. i., als een heiden leven , ar.
Uen'tie • a., selto., van adellijke geboorte.

, a., edel, adellijk , fatsoenlijk, voornaam, sierlijk,
lieflijk, aardig ; tam , mak , gedwee ; minzaam , vriendelijk;
- with a rush , echo., wees niet te onstuimig.
Oen'tle t, s., zie Geictleman, sir.; -, lokaas.
iJen'tle , v. t., adelen.
Gentle'•- ► raft ) • s., sctioenmakerskunst , schoenmaker.
en'tle -heart ed , a., vriendelijk, edel.
iJen'tiefolk • s., voorname lieden , fatsoenlijke lieden.
Gen'tle,nan, s., lieer, fatsoenlijk mean; iemand, die uit
vrije ouders is geboren ; - commoner . student van hoogeren
rang ; - usher, aandiener ; - server , tafeldienaar ; lord's
kamerjonker van een lord; - of the kings bedchamber, ka nierheer van den koning ; - of the gown -, of the long
robe , regtsgeleerde , advocaat; Jack wilt never make a - t,
alle bout is geen timmerhout.
iJen'tleananiike , gen'tieinanly , a., heerachtig, fatsoen
-delij,
beleefd, beschaafd.
Gen'tleman-eominoncr , s. , ledige flesch .

Gentle

i=en'tlemanliness • s., beleefdheid, beschaafdlseid.

(Aen'tleinanship, s,, hoedanigheid van een fatsoenlijk man.
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ïen'tleman's-eouipanlon) , s., luis.
en'tleman of three outs , S , heer

zonder geld .

Uen'tlemen-pen'sloner-s , s., mr., veertig edellieden , the
den koning naar en uit de kerk geleiden.
Len'1Ies, s., mv., scho., voorname menschen, lieden.
4en'tleness , s., voorname geboorte ; - f , fatsoenlijk ge
zachtheid, zachtzinnigheid; - t, vriendelijkheid,-drag;,
weldadigheid; -, teederheid.
Wen'tieship, i• , gedrag van een fatsoenlijk man.
Gentlewoman, s., fatsoenlijke vrouw, kamerdienares.
Gen'tlewoinanlihe t , a., een fatsoenlijke vrouw passend.
G`en'tly,

adv., zie Gentle , a.

4entoo, s., iemand, die de leer van Brama volgt.
Gentry , s., geboorte , toestand , rang , sH.1; welopgevoede
lieden ; beleefdheid, voorkomendheid.
ien'try -cove ), s., beer; -ken ), heerenhuis.
Gen'try - woman ), s., dame.
Genuflection, s., kniebuiging.
Wen'uine, a., inlandsch; wezenlijk, natuurlijk, waar, onvermengd, onvervalscht.
Wen'uInely, adv., zie Genuine, a.
;en'-uineness, s., zuiverheid, echtheid, onvervalschtheid,

waarheid.
Wen'us , s., mv. gen'era, slag,

geslacht, soort.

Ueocen'trle, geocen'tri-cal , a., gelijk middelpuntig met

de

aarde.

^eoe'rouite, s., loodgraauwe erts van spierglas en lood.
1e'ode, s., arendsteen.
5te'odes'i e , geodes'ical , a., zie Geodetic, a.
5eod'esy , s., landmeetkunde.
eodet'l e , geodet'i-eat , a., tot de landmeetkunde behoorende.
Weodif'erous , a., aardsteenen voortbrengend.
ie'ognost, s., aardkenner.
I eogno&t'l-e, geognost'I-eal, a., tot de aardkunde behoorende.
Seog'nosy, s., aardkunde.
Ueogon 'l-e, a., tot de leer van de aardvorming behoorende.
4=eog'ony, s., leer van de aardvorming.
- Vieog'rapher, s., aardrijksbeschrijver.
veograph'1 -e, geograph'1-ea1, a., aardrijkskundig.
Leograph'i -eally , adv., zie Geographic , Geographical , a.
4eog'raphy, s., aardrijkskunde, aardrijkskundig werk.
Ueolog't cal , a., aar dkundig.
Weol'ogist, geolo'gian, s.,

aardkenner.

ieol'ogize . V. t., aardkunde beoefenen.
t eol'ot,y, s., aardkunde.
Ge'oInancer , s., stiprekenaar.
5 e'oniancy , s., stiprekenkunde, stipwaarzeggerij.
t=eornan'ti c , s., tot de stiprekenkunde behoorende.
t=-eom 'eter , s., meetkundige,
i*eom'etral , a., meetkunstig.
(Geo,net'ri e , geomet'ri -cal , a., meetkunstig, - ratio,

George ) , s., guinie.
George' - noble , a.,

gouden munt van ongeveer f 4 (tij

Hendrik VIII).

-dens

Zieor'gi -e , s., landdicht.

t eor'gi-o , a., tot de landbouwkunde behoorende.
Geor'gi -eal , a., zie Georgic, a.
Ueor'giusn si'dus, s., vroegere naam van de planeet

Uranus.
teo-se , s., selio., ganzekot.
seos'.eopy , s., aardkunde.
feot'ie, a., tot de aarde behoorende, aardsch.
Geo'ty, a., seko., lief, aardig,.

Ge'rah , s., 11 2 0 van een sikkel.
uera'nium, s., ooijevaarsbek (botanie).
«e'rent, a., dragend.
4Ier'fal -Eon, zie Gyrfalcon.
Germ , s., kiem, knop, oorsprong.
(*er 'man t , s,, broeder , sP.
Ier'man , a., vol , eerste ; - cousin , volle neef ; - f, s, verwant.
Ier'man -acacia , s., sleedoorn , (botanie).
4ier'inan-bezoar, s., haarhal.
ler'inan -a u-ek , s., halve schaapskop, met uijen gekookt.
Ger'nian - flute , s., dwarsfluit.
fier'man -sii'ver , s., pleet.
terman'der , s.. manderkruid (botanie).
terman'ie, a., tot Duitschland behoorende, hoogduitsch.
termani-s.m, s., hoogduitsch taaleigen.
Ierman'ity t, s., broederschap.
Ier'enalne 1, s., zaad, knop , Sn.
Ieren'en , s., me. geren' ens , zie Germ , s.
Gerin'inal , a., tot een knop behoorende.
I:erm'maul , a.,

Slerin'inate,
ten , n. g.

V.

uitspruitend.

i., V. t., uitspruiten; -, doen uitsprui-

Ierinina't ion , s., kieming , 't kiemen , groei.
Gern, v. i., sclio., grijnzen.
Ser' and , s., gerundium (spraakkunst).

terund'ial, a., tot een gerundium behoorende.
Gerse, s., scho., gras.
Gersing , s., scho., weide.
Geser , zie Gaser, sclio.

I e*'ling, s., zie Gosling.
flest -I- , s., daad , handeling , uitvoering ; t , vertooning ; - t,
tanlogplaats, rustpunt, -, koninklijk reisdagboek.
i*asta'tion , s., 't dragen, zwangerschap.
U-es'tatory , a., draagbaar , tot zwangerschap behoorende.
Ges'tt e , a., tot daden behoorende; overleverend ; -, tot
een ligchaamsbeweging behoorende , Sc.
(zesti e'n.late , V. i., v. t., gebaren maken , kluchten maken,
nabootsen, B. J.

Lesti e'-ulat eng, ppr. van Gesticulate, v. i., v. t.
tlestlinsla'tion, s., gebarenspel, gebaarmaking.
IestIe' -ulator , s., gebarenmaker.

meetkunstige rede ; - proportion, meetkunstige verhouding; UIesti e' ulatory , a., in gebaren voorstellend.
- progression, meetkunstige reeks.
es'tort, s., verteller van heldendaden, crr.
Weoinet'r1 sally , adv., zie Geometric, geometrical.
tles'tour t, s., sprookjesverteller, verteller, cx.
t es't-ural , a., tot gebarenspel hehoorende.
;Geometri'cian, s., meetkundige. .

ijeons'etrize, V. t., de meetkunde beoefenen, meten.
Qaeopon'ie, geopon'Leal, a., den landbouw betreffende.
i;eopon'i es , s., landbouwkunde.
igeora 'ma , s., werktuig, dat een zeer volkomen gezigt van
de aarde geeft.
Geordie , s., scho., George.
veorge , s., St. Jorisbeeld (door de ridders van den kousen
-band
gedragen) ; bruin brood , DR.

Ies'ture, s., gebaar; ligchamelijke beweging, M.
iies'ture , V. t., met gebaren doen vergezeld gaan.

.es'tured , pp. van Gesture , v. t.
bIes'tureless, a., zonder gebaren.
lIes'tureinent , s., 't maken van gebaren.
Ues'turing , ppr. van Gesture , v. t.

Get , V. t., V. i., pret. got, t gat, pp. got , gotten , ver krijgen, bekomen, krijgen, bereiken, vinden, winnen,

Get'ter, s., winner, vader, verwekker.
Getting, ppr. van Get, v. t., v. i.
Getting, s., 't verkrijgen; winst, voordeel , s,
Gett'lin , s., seho., kind.
Gew'gaw, s., poppengoed, speelgoed, prullen, snuisterij.
Geyzened , a., scho , door dorst verbrand, gezengel
Ghaist ,

zie Gaist.

Gbast'uiil i- , zie Ghastly , a., sY.
Ghast'fully, adv., zie Ghastly, a.
Ghast'Iinees , s., dooitsche bleekheid , bleekheid.
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verdienen • maken , doen , laten • voortbrengeii , bewegen,
overhalen; komen, gaan, zich begeven , worden, geraken ;
leerera , kennen , - off, uitdoen , verwijderen , ontsnappen,
vertrekken, afstappen; vlot worden, los worden, z, ; ver koopen, afzetten ; - on , voortstuweis, voorttrekkei -- ant,
uittrekken, afpersen; ontsnappen., zich uit eels irnoeili,jkheid redden; - the dark , overwinnen, winnen, (le ok ertvinning behalen; - together, verzamelen, opkoopeli; -, ()VC - komen, overwinnen; - ahove, te boven koeien, overwinnen;
- up , te voorschijn brengen, gereed naaken ; verwijde, - en,
gaan; - away, - away from, verwijderen, verlaten, afkomen , zich losmaken van ; - asiOisr/ , -eraken tusse lien ;
- before, vooruitkomen, uitsteken; - Ichirr.,l, achteruit
- back, terugkonen , teru keereis ; - clear, ziel; vrij -gan;
bevrijd worden ; - down , afdaler ; - home , te-makenv,
huis komen; - in, into, ingaan, ieekomen, zich iuil ;alen ;
- loose , - free , zich vrij maken , vrij worden; - nalorre
voortgaan, vooruitkomen; - rid of, zich iev rijden, ver
- to ether, bijeenkomen ; vergaderen , overeenko--wijdern;
men; - up , opstaan , klimmen, opstijgen ; - tlrrouyfr , doorkomen, afmaken, voltooijen; - quit of, zich hevrij;lcn van,
uit de voeten maken , loslaten ; - forward, voorwaarts komen; vooruit komen , Ihloeijen ; - near, naderbij komen;
- ahead, vooruitkomen, bloeijen; - a mile , een mij 1 afleg ger, ; -- at . bereiken, banen; - asleep, in slaap vallei;;
- drunk , dronken worden; - to , hereiken , aaitkornen ;
- any sail, zeil bijzetten, z.; - headwati , vaart zetten , voor uitzeilen , z.; -- of cogaiis , weder af Dreggen , z.; - tlae naes
senger to pass, kabellaring klaarmaken om te > ebr•uiken ,
z.; - adri , vlot brengen , z.; - ahead , aan 't hoofd Vara een
vloot zeilen , z.; - amoiu , van wal houden , de ruimte
houden ; z.; - every thing clear to anchor, anker onder
de kraan vieren, z.; - into port , een haven I;ii;sienloopen , z.; provisions, provisie innemen, z.; - the as d ag ) • , 't anker ligten , z.; - the tack close down , den hals eimrt toezetten, z.; - under sail, onder zeil gaan, z.; -• under weight,
bezig zijn met liet anker te ligten , z.; - wales , water innemen , z.; - op in the wind , tegenligger , den w nd uit
lij krijgen , z.; - a bill discounted; een wissel laten diseonteren ; - a cold , kon vatten ; - a fall , vallen ; - a , frothy ,
zich neêrzetten; abroad , uitbrengen , bekend naaken , bekend worden , ruchtbaar worden ; - a shore , handen , - a
stomach, eetlust krijgen ; - in with one, zich bij iemand.
indringen ; - the slip , afgewezen worden, een weigering
ondergaan; - to shore, landen, aanlanden, z.; - well ci j„L in,
herstellen; - with child, bezwangeren ; - you gone, scheert
je weg ! you must - what you can of the bad pazj, naster,
gij moet van den slechten betaler afhalen, wat van lien;
te krijgen is ; - a dinner at a friend's , bij een friend niidda.gmaleri ; - the wind of any one , ienla.nd in die paten
krijgen, begrijpen waar iemand heen wil ; -, gesla'en worden; - dead , scho., sterven; - life in one , iennunl doen
herleven.
Get t, s., smaak , gewoonte, gedrag CH.; -) , s., nakomeling,
spruit; -, scho., inkomen , broedsel.
Gets , s., 1nv., zie Earning.e . s., mv.

Ghatt'ly , a., akelig, naar, afgrijslijk, afsclruwlijk, bleek,

somber , doodad; , naar.
(xhast'ness -I' , s., zie Ghastliness , s., sir.
Gh,auet , s., bergpas, bergketen; (Oost Indië) , trappen (cams
r;el tivies).

v bee , s., gezuiverde, gekookte boter (Oost Indië).
Qd Ji , - 'mill , s., augm;rkke.
t.I t-ss i- , i. p. v. Gress.

t.toie . s., soort van lmoozen geest (in 't Oosten).
Ghost , s., geest, ziel , si-z.; spook; give up the - -i- , den
geest (), even, sterven, den laatsten adem uitblazen.
Ghost T, v. i., sterven , den geest geven , sv ; -t, v. t., met
eens geest roiidl;vareil , sla.
Ghost 'less t, a., geesteloos, levenloos.
Gt► ost'like , a., verwelkt, niet holle

oogen, als een

geest.
Ghost'liness , s , geestlijklheid.
Gho_st'iy, a., geestelijk, spookaclhti

;der ; - dour, spookuur , midldernacht.
shone , s., geest, die van lijken leeft.

father,

biechtva-

ihiiHHoii'no, s., napelsch geel.
(Oinin'beaux 1 - , s., mn., sveenstukken (wapenkunde), si.
jij 'ant, s., reus; - '. 'e; °, n^', _roots verzameling van
basaltpilaren in 't graafscl;a ; Aiitrini (Ierland).

aagt , a., reusachtig.
Gi ant-fennel , s., soort van plant (femela).
Gi'ant'kiliing , a.,

reuzen doodend.

Giant like, ciant'ty:, a., reusachtig.
tgí'antess , s., v'euz;;;.
Gi'antize , vv. i., --oor reus spelen.
thi'antry , s., remtzengeslaclit.
idi'antshii) , s., reusaelitigheid.
Uiiaour (lees dsjo;cr) , s., ongeloovige.
Gils
is , s., seho., stok met een kromaren hogt.
551h), s.,

gelaat, z.

(R i b -1, s., kat.
Gib i- , V. i., als een kat doen; miaauwen, n. FL.
Gib'-east , s., oude kater; afgeleefde kat; -) , kater.
iii'-tag, s., roeispaan.
Gibbe t, s., afgeleefd dier.
(gibbed , a., nriaauwend.
Gibber t, V. i., zie Chatter,

v. i., SH.

Gibber, V. i., gebroken spreken, sH.
Gibberish , s., onverstaanbare taal, gerammel, niets beteekenende woorden , koeterwaalse;;.
Gibberish , a., niets beteekenend , s.

Gibberish -(, V. i., rammelen, onverstaanbare woorden
spreken.

R=;t)'lbet , s., galg, dwarsbalk.
(SRS)het , V. t., hangen.
Ékiis'beted , pp. van. Gibbet, v. t.
4ëth'beting, ppr . van Gibbet, v. t.
i5ib'bier ' , s., wild, wild gevogelte, AD.
Gib'bie-gab'bte , s., gebabl;el , gesnap.
Gibbose', a., gebocheld , bultig.
Gibbos'ity , s., lultigheid.
tih'bous, a., zwellend, uitpuilend, bultig, gebogclreld.
Gibbously ,, adv., zie Gibbons, a.
Gibbousness , s., zie Gibbosity , s.
t5t5'by - gabble, s., scho., onzin.

i^ibe . v. i., V. t., spotten, schimpen, gekscheren; bespotten,
l,eschimpen.
lu be , s., spot , ;zoon , schimp , smaad.
ii;s'er , s., spotter, Boner, schimper, beschiinper, besel;imper.
; GSb'ïng, ppr, van Gibe, v. i., V. f.

GIB.

GIN.

Ib'ingly, adv., met bespotting, schimpenderwijs.
UIb'Iet , a., van afval van ganzen, eenden, enz. gemaakt;

overdekken, geel maken, ophelderen, schitterend maken,
mooi maken.
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-pie , ganzen pastei.

Viib'lets , s., me., afval (van ganzen ,
Giddied , pp. van Giddy , v. i., v. t.

eenden , ene.).

Giddily , ede., duizelig , tuimelend , onstandvastig , ligt zinnig, zorgeloos, onbedachtzaam, onbezonnen.
Gid'dlness, s., duizeligheid, duizeling , draaijing, onbestendigheid, onbezonnenheid, ligtzinnigheid, dartelheid ,

brooddronkenheid.

Giddy, a., duizelig, duizelend, draaijig,, onbestendig, onbezonnen , ligtzinnig , dartel , , brooddronken ; -, waggelend , sir.
Giddy, V. i., V. t., spoedig omdraaijen , draaijerig maken.
Gid'dy-bralned , a., zorgeloos , gedachteloos.
Gid dy-head, s., onbezonnen mensch, onbedachtzaam mensch.
Gld'dy-headed, a., onbezonnen, onstandvastig, vlagtig.;
onhedachtzaam, DE.
Giddy-paced, a., waggelend, sn.
Giddy-pate, s., losbol, doordraaijer.
Giet , i. p. V. Guide , Cu.
Gle , V. t., echo., geven.
Gied ,

pret. van Gie , v. t., echo.

Glei'anger , s., sclto.,

kwade schuldenaar.

Glen , pp., pret. van Gie , v. t., echo.
Gier -eagle J , s., gieradelaar.
Gies , echo., geeft ons.
Gies't , echo., geeft het ons.
Gift , i. p. v. If.
Gif, conj., echo., indien.
Gill-gall', s., echo., wisseling van geschenken , gesprek.
Gift , s., gift; 't geven, schenking, m.; vergevingsmagt,
vergevingsregt ; aanbod , offer ; bel oohing ; omkoopgeld,
geschenk , gunst.
Gift , v. t., beschenken, begiftigen.
Gifted , pp., a. van Gift , v. t.
Giftedness , s., begaafdheid.
Gift'ie, s., echo., geschenkje.
Gifting, ppr. van Gift, v. t.
Gifts , s., mv., witte nagelplekken.
Gig , s., echo., luim , inval, zeldzaamheid , list.
Gig t, v. t., zie Engender, DR.; -, harpoeneren, met een
elger

visschen.

Gilded, pp., a. van Gild, v. t.
Gilder , s., vergulder; -, guilder, gulden.

Gilding , ppr. van Gild , v. t.
Gild ing, s., vergulding, verguldsel.
Gilt , s., kieuw , lel„ , kwal , onderkin ; -, houtwagen (Ertgeland) ; -, beek; boschrijk dal, (p.) ; maatje, 1/ 4 pint;
-, soort van hop, niet eiloof gebrouwen bier; -), ligtzinnig meisje.
Gill'-bearing, a., hopvoortbrengend, eiloof voortbrengend.
till'-flirt, s., ligtzinnig meisje.
Gill'-house, s., bierhuis, P.
Giil'-lid , e., vel van de kieuwen.
Gill'-opening, e., opening, waardoor 't water in de kieu'
wen komt.
Gili'aber , v. t., onzin praten.

Giller , s., stuurreep, z.; -, wheelrope , stuurreep, z.
Giil'ery , s., echo., bedrog, bedriegerij.

Gii'Iian f , s., ligtzinnig meisje, B. FL.
Gil'iie , s., knaap , paadje.
Gil'ly - flower , s., anjelier.
Gil'ligach'us , gli'ligaw'ple , e., echo., dwaas .

Gills) , s., me., wangen.
Gii'pie , gil'pey , s., echo., half volwassene.
Giese , s., jolige zalm.
Gilse , s., echo., zie Grilse.
Gilt , pp., a. van Gild , v. t.
Gilt, s., verguldsel , SFl .; -, jong wijfjesvarken (Engeland).
Gilt'-edged , a., verguld op den kant.
Gilt'-head , e., goudbrasem; -, goudkop (vogel).
Gilt' - tail , s., goudstaartige worm.

Giin , a., aardig, net, sierlijk gekleed, fraai.
Gimbal , s., naam voor de beide ringen, waarmeê een

zeekompas in een doos wordt gehangen.
Gi m' era ek , s., speelgoed , snuisterij , prulwerk , slecht
werktuig.
Gimlet, s., boutboor.
Gimlet, V. t. , een anker door middel van den ankerstok

ronddraaijen.
Gitn'let-eye, e. , scheel oog.
Giin'leting , ppr. van Gimlet , V. t.

Gl,n'li ek , s., echo., zie Gimlet , s.

Gig , s., tol, harpoen, sjees ; viool ; lipte scheepsboot , dar- Gi,n'mal , s., werktuig , dat op een kunstige wijs in elkander sluit.
tel mensch.
Gim'inal , a., uit schakels bestaande , sic.
Gigg ), s., neus ; grunter's -) , varkenssnoet.
Gim'mer T , e., beweging, werktuig, ME.
+Digger) , s., deur; dub the -) , open de deur.
Gim'iner , s., echo., ooi, die nog niet geschoren is.
Qiigante'an , a., reusachtig , mantig, Mr.
l.higall'ti e , a., reusachtig ; § , zeer groot, buitengewoon; Gimp, s., gimp, zijden kant.
Giinp j , a., lief, aardig, net.
- crime, zeer groots misdaad, buitengewone misdaad.
Viigan'ti-eal , gigan'tine , (zeer ) , i. p. v. Gigantic , a. Gi^np , a., echo., lief , aardig.
ixin, s., i. p. v. Ge.ieve, jenever, heiblok , strik, strop.
Gigantol 'ogy , s., reuzenverhaal , reuzenbeschrijving.
Gin, V. t , katoen zuiveren, in een strik vangen.
Gdigantom 'aehy , s., reuzenkrijg.
Gin , zie Begin.
Glg'gie) , e., geginnik, gelach.
Gin , conj., prep., wanneer , indien , tegen.
Giggle) , v. i., ginneken, ginnegappen.
Giggler) , s., ginneker, spotter.

G ig'gling , ppr. van Giggle , v. i.
Giggling , s., geginnik, geginnegap.
Giglet, glgiit, s., selto., dartel meisje.
Glg'let , gig'lot , e., wulpsch meisje, em.
Gig'iot, a., ligt, onstandvastig, ombedachtzaam; brooddronken, sic.
Uig'ot, e., schaapsbout, lamsbout.
Gike , V. i., echo., kraken.
Glib, e., rivier, ravijn, dal, gracht.
Gild , v. t., pret., pp , gilded , gilt, vergulden, met goud

Gin-house, s., fabriek, waar katoen wordt gezuiverd.
Gin - shop , s., drankwinkel.
Gin'- spinner) , s., likeurstoker , distilleur.
Ging 1 , s., vereeniging; there is a - against me , er bestaat een zamenzwering tegen mij , CH.
Ging , s., echo., uitwerpsel.
Ginger , s., gember.
Gingam'bobs ) , s., mv., speelgoed.
Gln'ger-beer , ginger-póp , e., gemberbier.

`Gin'ger-bread , s., peperkoek.
Gln'ger -bread ) , s., geld ; he has the -) , hij

is rijk.

GIN.

01V.

Iu'ger-bread-work ) , s. snijwerk.
in'er-pated ) , a., roodharig.
Gfn'ger-wine , 8., gemberwijn.
Ghi'gerly , ado., lief , zacht ; - , omzigtig , heboed-

Girl'bood , S., maagdelijkheid.
Glrl'lsh, a., meisjesachtig.
Glri'islly, ode., ale een meisje.
Girn . 8., scio., grijns.
Gir,, f , i. p. v. Gnu , so.
Girn'cl , S., ,ccJio., graaesrliuur , graanzolder, meelkist.
Girnigo'-gibbie, S., .ielio., schreeuwend kind.
(oil. ' r() ck , 5., lacertus (viscitsoorl).
Girsie , 8., scho., kratkbeen , knarsbeen.
Girsly ,, a., orde., kraakbeenig , kisarsbeenig.
451,-t , 2)ret. cii pp. van Gird, v. t.
Girt, V. t., onigorden , omringen , Th.; - a sail , een zeil
gorden, Z.; - a tree, den omtrek van een mast meten, z.
Girt, girth, .5., ruimte voor een schip om te zwaaijen, z.;

zaarn , sil.
Gin'evI ) , a., zacht, edel, teeder.
ihi'gerness , S., liefheid , teederlieid.
C.ing'bam , s., soort van gestreepte stof.
idIii'gival , a., tot het tandvieescie hehoorende.
;in'gIe , jingle , v. i., rinkinken„ ruiken, klikei.
ïIn'g1e , s., gerinkiiik , gekletter.
in'gIed , pp. van Giiigle , v. i.
(iii'gIing , 299r., a. van Ginqie , v. i.
iii'gIing, a., 't rinkinken, te klinken.
G1n'gymoId , a., tot de hengoelvormige gelidvoeging

be-
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— line , uithaler , nipper , gording van den top van den
mast, z.; - line of liie sheers, joltouw van een bok,
— li ne of the stay, hanger van 't speeltakel, z.; — ship,
schip, dat niet zwaaijen kan, z.; -, buikriem van een paard,
hand; —, omtrek van een mast, rondhout, z.
Girth, V. t., met een buikiieni binden.
Glrt'lng , ppr. van Girt, v. t.; be—, gegord liggen.
Girts , 5., me., havermeel.
ÉI*e , r. t., zie A,qist , v. t.
451s- 1 1 e j-, S., Zie Pledge, s.
isi 'pon , zie ./uppon,
Gisn , v. i., scho., hijgen , naar adem snakken.
Idip'scy , S., scho., meisje.
Giss , s., naam van een varken.
1p'sy , s., heidin, landloopster, feeks, heks, zigeunerin; Gist, s., hoofdpunt , r.
cunning —, boze feeks; little black —, moriaantje , zwartje Gite f, a., zie Gown, cii.
(van een kind).
Glth , S., spaansche peper.
G1p'sy-roe, s., klaproos.
Git'tern, 8., guitar.
zip'sy ,, a., tot de heidinnen, enz. belsoorende.
Git'tern, V. i., op een gietar spelen, ia.
3.5Ip'syI*ii , 8., gedrag van de heidenen, enz.; misleiding, Give, v. t., V. i ., pret. gave, pp. given , geven, weggeven,
bedriegerij . vlederij ; toestand van een heidin, enz.
schenken, overgeven, mededeelen , vermoeden, opdragen,
ip'sIre , 8., gorîelzak.
betalen; verleenen ; bijv. — ear, oor verleenen ; plaats maGir, Gird, 8., scho., hoepel, slag, gordel,
ken; -, blootstellen, DL; verschaffen; inagtigen , commissie
ira ffe', S., giraffe.
schenken, uitspreken, uiten, lucht geven; voortbrengen,
451r'andole , S., kroonkandelaar.
aantoonen ; — one's self, zich toewijden; stellen; — away,
ilr'asole , ir'asoI , .1., zonnebloem; opaalsteen , zonneweggeven , overgeven , overdragen ; — a boat topping, krensteen.
gen, z.; — 0 bream, een schip branden, z.; — more headway,
Gird , s., schimpschot, kneep, slag; by fits and by —s , met
vaart vermeerderen , z.; - the stroke, den slag aangeven bij
horten en stoolen.
't roeijen , z.; - way , retireren, aftrekken, op zijde hellen,
Gird , v. t., pret., pp. gird l ed, girt, gorden, aangorden,
overhalen, z.; -way together, met gelijke slagen roeijen,
ombinden, omgeven , omsingelen, doorhalen, gispen; kies. gelijke slagen doen , z.; — back , tecugkeeren , herstellen; den, verschaffen , uitrusten; —, v. i., schimpen, spotten.
chase, jagt maken, vervolgen; — the hand, den voorrang
Gird, v. t., sc/is., vasthouden; slaan.
geven ; - iii , inleveren, indienen , opgeven; — over , verlaGird l ed , pp. van Gird, v. t.
ten, opgeven, ophouden; — over one's self, zich overgeven;
Girder ,, s., dwarsbalk, bindbalk, sH.; spotter.
— out , uitgeven, ronddeelen , bekend maken, aankondigen,
GIrd'ing, ppr. van Gird, v. t., t'. i.
aantoonen ; afgeven (eau geur) ; - sop , afstand doen, verlaGirding, 8., zie Cûeeriaq.
ten , overgeven , opgeven , verlaten; — One's self up , aan
Gird'ing , s., scha., zie Beans, Girder.
herstel wanhopen,
opgeven ; berusten ;
smelbeginnen
te.
Girdle, s., echo., koekepan.
ten, dosijen , zacht worden, - into, toegeven, toestemmen;
Gir'dIe, girl, 8., who., ronde ijzeren plaat.
— in +, zie - way ; - piT, ophouden , nalaten, :LE.; — On t,
Gird'ie , S., gordel; heining ; oniuek , SH.; dierenriem (steraanvallen; - ii broad side , de volle laag geven; — a brush,
rekende) ; ronde ijzeren plaat om te hakken; have a person's achteruitslaan; - a glimpse of, een blik slaan in; - a yness,
head vnder one's — t, iemand den voet op den nek hebben, raden; - a hearing, gehoor geven , aanhooren , luisteren
iemand onder den duim hebben.
naar; - a look 'aanzien , een blik werpen op; — a person his
Gird'le , V. t., zie Gird, e. t.; -, insluiten , si-i.; —, kringsgeown , iemand beknorren , ieriiand. uitschelden; iemand geven
wijze insnijding maken (.drneriL'a).
wat hem toekomt; — a portjois , hedeelen ; - a visit , bezoeGIrd'le-belt , S., gordel.
ken, bezoek afleggen ; - again , wedergeven, hergeven; Girdle-stead, S., middel.
alloy , verminderen, verzachten; - bock oyoiis , wedergeven,
Gird'ied , pp. van Girdle, v. t.
teruggeven; - bottle, slag leveren; - content, tevreden stelGird'ler ., 5., gordelmaker.
len. bevredigen; - cosinteiionce , helpen, ondersteunen; Gird'lIng, ppr. Vail Girdle, v. t.
credit, geloof schenken, veiirouwen ; - distaste, ongenoegen
5iire , s., kring, kriugsgewijze beweging.
geven, ergeren; - earnest, handgeld geven; —forth , uitge
Girl, s., meisje, deern, dienstmaagd; tweejarige reebok
ven, bekend maken; - ground, achteruitgaan, wijken, toe(Jagersterm).
geven ; - heed , zich hoeden , zorg dragen; — in charge, in
hoorende.

Gui 'gaiznus , a., liengselvormige gelidvoeging.
ii'ned , pp. van Gin, v. t.
1n'iiet, S., zie Nag, Jeiinet.
In'ning, ppr. van Gin , v. t.
;1n'ning, S., 't zuiveren van katoen van zaad.
1n'scng , 8., So.oit van plant.
iIp , V. t., 1iarin,kaken.
tpe, V. i., gjpeii, doorkaaijen, overgaan, z.
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GIV.

GLA.

last geven, opdragen; - in commend, bevelen; - in money,
geld bijdragen , in geld betalen ; - intimation, aankondigen,

Gladly, adv., met genoegen, met blijdschap, vreugdevol.
Glad'ness, s., blijdschap, vrolijkheid, blijmoedigheid.
Glad'sliip t, s., vreugdevolle toestand, na.
Glad'sonie, a., blijde, blijmoedig, vrolijk; vreugde te weeg
brengend ; streelend , Pn.
Gladsomely, adv., zie Gladsome, a.

melden; - judgment, oordeel vellen; - leave, veroorloven,
toestaan , inwilligen ; - notice , berigten , melden , kennis

geven ; - offence , ergeren , ergenis geven , aanstoot geven,
beleedigen ; - one's mind , zijn meening te kennen geven;
- one's respect, zijn kompliment naaken; - prayers, hidden;
- sentence , vonnis uitspreken ; - suck , zogen , de borst geven ; - thanks , bedanken , dank zeggen , dank betuigen ; the day , groeten , goeden dag zeggen ; - the wall , den voorrang geven; - the lye, logenstraffen, - the oath, den eed
opleggen ; - the slip , wegsluipen ; - trouble , last aandoen,
verontrusten , in verlegenheid brengen ; - warning , waar
verwittigen , aanzeggen ; - one his due , iemand-schuwen,
geven wat hem toekomt; - any one as good as he brings t,
iemand met gelijke munt betalen ; - one's mind to, zich
toeleggen op, zijn zinnen zetten op; - one a look, iemand
aankijken; - away for lost, verloren achten; - in an information , een beschuldiging inleveren ; - into a project , een
ontwerp volgen.
Glv'en , pp., a. van Give , v. t., V. i.

Gtv'er , s., gever, schenker, uitdeeler, trekker van een wis

een rivier) ,

enz. (New-England); glad ijs (New-England).
Gla'den , gla'der . s., Tisch , zwaardgras.

Glad'ful t, a., vreugdevol, se.
Glad'fulness t , s., vreugde , blijheid, se'.
Glad'tate , a., zwaardvormig.

Glad'lator, s., zwaardvechter, kampvechter.
Gladiatorial, a., tot zwaardvechters behoorende.
Glad'tatory , a., van een zwaardvechter.
Giad'lature t, s., zwaardspel, schermkunst.
Glad'lole , s., zwaardlelie.

-telhid.
Glaiii'et, glalk'it, a., scho., dwaas, dartel, moedwillig

achteloos.
Glailes , s., mv., scho., streeken , moedwilligheden ; give the
- to asp one, zie Jilt; cast the - on any one, de zonnestralen door een spiegel op iemand rigten ; -, onnutte
deugniet ; cast the -, zie Dazzle , v. t.; give the -, iemand
bedriegen.
Glair, s., eiwit, slijm, kleefstof;
Glair, v. t., eiwitten, vernissen.
Glaired, pp. van Glair, v. t.

soort van hellebaard.

Glair'y, a., eiwitachtig.

-selbrif.

, s., goede bokser,
ive-o-, s., mv., voethoeijen.
Glv'ing, ppr. van Give, v. t., V. i.
Giving , s., opdragt, r.; -, voorgeven, sH.
Giz'zard , s., krop , maag (van een vogel) , DB.; fret the -,
teisteren , zich boos maken , B$.
Gizen , v. i., scho., openen , lekken.
Gizz , s., scho., krop, maag , pruik.
Gizzen, s., scho., zie Sneer, s.
Gizz'ened , gyzz'ened , gelz'ened , a., verwelkt.
Gla'briate t, V. t., glad maken.
Glab'rity t , s., gladheid.
Glabrous , a., effen , kaal.
Glacial , a., ijsachtig, van ijs , bevroren.
Gia'ciate, v. i., ijs worden, bevriezen.
Glacia'tion, s., ijswording, bevriezing.
Glacier, s., ijsveld, ijsberg.
G1a'clous , a., ijsachtig , als ijs.
Glacis , s., schuinte van den wal van een vesting (landzijde).
Gla ek , s., scho., zie Glen , s., scho.
Glad , a., blijde , tevreden , vrolijk , aangenaam , verheugd
(m. 't v. of, at) ; prachtig , schitterend.
Glad, v. t., (pret., pp. gladded, n. g.), verblijden, verheugen, vervrolijken ; - t, v. i., zich verheugen, MAS.
Glad t , a., aangenaam , streelend , cie.
Gladden , s., scho., ruime plaats.
Gladden, v. t., verblijden, verheugen, vervrolijken; -, v. i.,
verheugd worden , zich verheugen.
Glad'dened , pp. van Gladden , v. t., V. i.
Glad'dening , ppr. van Gladden , v. t., v. i.
Giver )

Gladder, s., verblijder.
Gladding, ppr. van Glad, V. t.
Glade , s., open plek (in een bosch) ; -, wak (in

Gladsomeness, s., gematigde vreugde, zielsvreugde.
Glad'wlu , s., soort van iris.
Glaik , v. i., scho., moedwillig zijn , dwaas zijn.
Glalk'in, glaik'ery, s., scho., moedwil, dwaasheid, dar

Glais'ter , v. i., scho , huilen,
Glaive, zie Glare.
Glalve, s., scho., zwaard

blaffen.

Glaize, v. t., scho., zie Glaze, V. t.
Glalz'y , a., echo., glad , glanzend,
Glamour , s., echo., tooverij , begoocheling.
Glance, s., glans, flikkering, blik, lonk, oogopslag.
Glance, v, i., v. t., flikkeren, een blik slaan, wenk geven;
zinspelen, ss.; plotseling schieten; - over, overzien, over-

loopen.
Gian 'ced , pp. van Glance, v. i., v. t.
Glan'cing , ppr. van Glance , V. i., v. t.
Glancingly , adv., in 't voorbijgaan, ter loops, opper

-vlakig.
Gland , s., klier , ontl.
Gland 'age, s., eikeloogst,

eikeltijd.
Gland'ered, a., met klieren behebt.
Gland 'er^, s., mv., droes, snot (paardenziekte).
Glandif 'erous , a., eikelsdragend, eikels voortbrengend.
Gland'iform, a., eikelvormig.
Glandular, a., klierachtig.
Gland '-ule , s., kliertje.
Glandhilif 'erous, a., eikels voortbrengend.
Glandulos'ity: , s., verzameling van klieren.

Gland' clous , a., klierachtig.
Glan f , s., eikel, bal.
Glare, s., glans , flikkering, doordringende blik, kleefstof.
Glare , V. i., v. t., blinken , schitteren , gluren, aanstaren;
niet doordringenden blik beschouwen.
Glared , pp. van Glare , v. i., v. t.
Glar'eous , a., eiwitachtig.
Glar'ing , ppr., a. van Glare , V. i., V. t.
Glar 'lngly, adv., openlijk, helder, van algemeene bekend•
livid.
Glar 'iness, glaringness, s.,

dende glans.

schitterende glans, verblin-

Glar'y , a., met schitterende glans , met verblindenden

glans.
Glase, a., echo., effen, beleefd; -, eenzaam, (p.).
Glas'inge •{ , s., glaswerk, cn.
Glass , s., glas , glaswerk, spiegel , zandlooper , weêrglas ,
verrekijker, barometer ; - es , bril; log -, logglas, z.; the
- stands, de zandlooper is ledig , z.; flog the -, cheat the
1 -, den zandlooper te vroeg omkeeren , z.; vane -, vizier
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van een zeeinstrument, z.; watch -, zandlooper van vier Glean , r. w., stralen , vonkelen , schitteren ; -, braken (vans
uur , wachtglas van vier uur , z.; weather -, weèrglas , valken), (jagersterm).
barometer, z.; looking -, spiegel ; optic -es, kijkglazen; Gleain'ing , ppr. van Gleam, v. I.
prospective -, verrekijker.
Gleaming, s., lichtstraal.
Glass , a. van alas , glazen.
Gleans'y , a., flikkerend , blinkend.
Glass T, v. t., in een glas zien; - , in glas pakken, on- Glean , v. t., nalezen, lezen, inzamelen, verzamelen; bij
der een glazen stolp zetten ; -, met glas bedekken.
elkander brengen.
Glass'-bead, s., glazen koraal.
Glean , s., nalezing.
Glass'-bell , s., glazen klok.
Gleaned , pp. van Glean, v. t.
Glass'-blower, s., glasllazer.
Glean er , s., lezer, nalezer , inzamelaar, verzamelaar.
Glass'-bottle , s., glazen $esch.
Gleaning, ppr. van Glean, v. t.
Glass'-chest , s., glazen kast.
Glean'ing, s., 't inzamelen, 't nalezen.
Glass'--eoach , s., soort van huurrijtuig.
Glebe, s., grond, bodem; pastorijland, kerkland; - i•,
Glass'-door, s, glazen deur.
kristal ; -, klomp aarde niet erts (mijnwerkers).
Glass'-eye , s., glasoog.
Glevns''less , ca., zonder kerkland , zonder pastorijland.
Glass'-eyes) , s., vieroog.
GIcious , a., aardoclitig , kluitachtig.
Glass'-faced , a., na 1pend.
Gle ck , s., selio., zie Gleg.
Glass'-furnace, s., glasoven.
Gle,l , s., gier , havik , valk.
Glass'-gazing , a., zich spiegelend, sH.
Glede , s., wouw , kiekendief.
Glass'-grinder , s., glasslijper.
eslydge, v. i., scherp rondzien.
Glass'.house, S., glashlazerij.
Glee , s. vreugde , vrolijkheid, jool ; -, driestemmig muGlass'-inet'al, s., gesniolten glas.
ziekstok ; - 1 , muziek.
Glass'- haper , s., zandpapier.
Giee , gly , V. i., scheel zien.
Glass'-pot , s., smeltpot voor glas.
G leetT , s., gloeijende kool , nx.
Glass'-trade , s., glashandel.
Glee'f'ul, a., vrolijk, daltel, jolig.
Glass'•tube, s., glazen rijp, glazen buis.
G1et,k ',- , s., muziek , murtekant, sx.; -, beschimping ; soort
Glass'-aware, s., glaswagen.
van lr aartspel.
Glass'-work , s., glaswerk.
Glee'inan t , s., reizend speelrnan, muziekart.
Glass'-w(,rks , s., ,nv., glasblazerij.
Gleen I• , V. i., schijnen , gliiisteren.
Giass'fial , a., vol glas.
Glassily , ode., op glasachtige wijs, glazig.
Glassiness, s., glasachti,heid.
Glasslike, a., glasacliti<r, doorzigtig.
Glass'rnan , s., glaskooper, S.
Glass'wort , s., glaskruid.
Glassy, a., glazen, van glas ; glasachtig, DR.
Gias'tonbury-thorn', s., soort van gewone pagedoorn.
Glaub'efl•°*-salt, s., zwavelzure soda.
Glau('s'rna, .s., graauwe staar, g.
Gaau cs'matous , a., graauwe staarachtig.
Glen'-eot, s , a., zeegroenaclitig, dofbroenaclltig naar grijs

(.lee`so,ne i-, n., vrolijk , joolig.
(meet , s., waterachtig vocht, etter, g.
Greet , V. i., etteren , loopen, druipen.

Gleet'y , a., waterig , ettering , dijn,
GleR , gleeh, a., echo., scherpziend

-aclitgbuwoverhznd.

Glauen, V. t., sein., tasters, naar iets grijpen, mikken.
Glaur, gier, s., scho., zie Aire, s.
Glave j , S., zwaard.
GBav'er) , V. i., vleijen, flikfooijen, pluimstrijken, op-

f

vloeijend.
, vlug van verstand,
lnelier ► dig; scherp, snijdend, doordringend, schitterend.
Gleihe , gleib , s., zie Glehe, s.
Gleini , gleed , s., klein overschot van gloeijende asch.
eigen, s., valei, dal.
Glei ,., s., oogholte, Beenkast, gGk ' Hoid, a., benaming voor zekere beenholten.
S5lelkt , v. i., ter zij (ie springen, ter zijde zien.
(;Meant, zie Glijdt, Glent, v. i., scico.; s., scho.
(Ciei , zie Glue.
Gli d;ue , s., geelaclitige stof, die uit lijm wordt verkre.

!gen (chemie).

a., glad , glibberig ; his tongue runs very - t- , zijn
tong agaat als gesnieerd; aug thing goes down - with them t,
Glav'erer, s., vleijer.
zij slaan alles naar binnen.
Glay'more, s., scha., breed slagzwaard, JOTIN.
a 1sT, • s., dikke wenkhrnaunv , sr.
Glay'wore, s., scho., groot zwaard.
Glib , v. t., snijden , lubben ; glad maken.
Glaze, v. t., van glazen , vensters voorzien, verglazen, met G1; b) , a., effen , glad ; - torgi!ed, glad van tong.
glazuur beleggen ; glanzen.
Ghhb'-gabbit, a., scho., vlug van tong.
Glaze , s., glazuur.
Glibly, adv., glad , ,lib}ieria.
Glaze) , s., venster.
Glibness , s., gladheid, glilsberigheid.
Glaze , s., scho., verwarming bij vuur.
GSi cakes , s., sin'., lonkjes , verliefde blikken, B. J.
Glazed, pp., a. van Glaze, v. t.; - frost, ijzel.
Glide, V. i., glijden, zacht vloeijen; zweven (van vogels),
Glazen t , a., glasachtig, W.
voortschuiven.
Gla'zened , pp., zie Glazed, pp., a.
5515í1e , s., zachte voortvloeijing, voortzweving.
Gla'zener , s., scho., glazenmaner.
Glider , s., glijder, sluiper.
Glazier , s., glazenmaker.
Gliding , ppr. van Glide, v. i.
Glazier) , s., dief, die ruiten breekt om te stelen.
Glëd'ingly , adv., glijdendersvijs.
Giaz'ing, ppr. van Glaze, v. t.
Glifr, s , scho., plotselinge schrik.
Glazing, S., 't verglazen, 't glazuren.
(Alitl', glif'111, s., sclio., minuutje, oogenblikje, plotselinge
Glea , a., scho., zie Crooked.
schrik.
Glead, s., echo., zie Kite.
Glike , s., zie Flout , SIC.
Gleam , s., lichtstraal, straal , glans, flikkering, schittering Gum , s., licht , kaars ; douse the -s ,
maakt de lichten uit, z.

hemelen.

Glib ,
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s., benaming voor europesche planten , die

Gllm , s., scho., zie Gonorrhea, s.

Globnla'rla ,

Glim) , s., dievenlantaarn, vuur.
Gilm , V. i., scho., sluw zien.
Glirne, V. i., sluw zien.
Glim'fenders), s., me., zie dndirons, s., mv.
Glim'flashy ), a., toornig.
Glimmer) , s., brand, vuur.
Glimmer , V. i., zwak schijnen, schemeren.

Glob'ularly , adv., zie Globular , a.
Glob ularness , s., zie Globosity , s.
Glob'sile, s., bolletje, klootje, kleine
Glob' -thous • a., zie Globular , a.
Glob'y, a., zie Globular, a.

Glim 'nier • S., schemering , schemerlicht, flaauw licht.
Glimmering , ppr., a. van Glimmer , v. i.
Glirn'mering • S., schemering , schemerlicht • flaauw licht.
Gllmrns • s., mv., oogen.
Glimpse, s., flaauw licht, glimp, zweem, flaauwe schets,

flaanwe schijn , lichtstraal, straal , ^ blik • voorbijgaande

zaak.
Glimpse . V. i.,

zie Glisten, V. i.,

MD.

Glimpse t, V. i., schijnen, glinsteren.
Glirn'stiek), s., zie Candlestick , S.
Glint, glent, s., sclio., snelle blik, oogwenk, kijkje.
Glint, V. i., scho., kijkje nemen; — by , snel voorbij loopen,

voorbij snellen.

Glise • s., scho., groote verwondering.
Glisik , s., scho., vlugtige blik.
Glis'sa , s., soort van tonijn.
Glist , s., zie Glimmer, S.
Glisten , V. i., stralen , blinken , schemeren , vonkelen,

glinsteren.
Glister , V. i., schijnen , schitterend zijn , flonkeren , sH.
Gi is'ter • s., klisteer , lavement ; glans , schemering,
Glis'tering , ppr., a. van Glister , V. i.
Glisteringly , adv., met schitterende pracht.
(Slist'ner) , S., souverein (geld).
Glit ter • V. i., glanzen , schijnen , blinken , vonkelen • flon-

keren.
Gl it'ter , S., glans , luister , pracht.
Glit'terand t , a., vonkelend.
Glittering, ppr., a. van Glitter, v. i.
Glitteringly , adv., met vonkelenden luister.
Gloach,

s., selio.) , mensch.

bloemen met bolvormige knoppen dragen.

bal.

Glode t, pret. van Glide , v. i.
Gloer' - fat, a., scho., verbazend vet.
Glolt , s., scho., luilak.
Glome, s., rondachtig knopje (botanie).
Glo,n'erate, V. t., tot een bol vormen, oprollen, opwinden.
Glorn 'erate • a., opgerold , opgewonden ; in een bol gegroeid (botanie).
Glorn'erated, pp. van Glomerate , V. t.
Glo.n 'erating • ppr. van Glo,nerate , V. t.
Glo,nera 'tion , s., zamenhooping , bol , bal , klomp.
Glorn'erous , a., tot een bol gevormd, zaamgepakt, opgerold, opgewonden.
Gloom, s., duisterheid, dijzigheid, betrokkenheid; naargeestigheid , somberheid , droefheid , kommer ; norschheid.
Gloom , V. i., betrokken zien , duister zien • donker zijn ,
donker worden , somber worden, naargeestig zijn, zwaar
zijn , treurig uitzien.
-moedig
Gloom , V. t., verdonkeren , donker maken , verduisteren,
somber maken.
Gloo,n , zie Gloum , V. i., sciio., s., scho.
Gloorued,

pp. van Gloom, v. i., v. t.

Gloomn'ïly , adv., donker, duister, droevig, somber, treu-

rig , naar , zwaarmoedig.
Gloozn'iness, s., duisterheid, donkerheid, duisternis , treurigheid , zwaarmoedigheid.
Gloom 'y • a., betrokken , dijzig , donker , duister , treurig,
naargeestig , zwaarmoedig.
Gioove • zie Gluive.
Glop , V. i., scho., staren.
Glop'pen, V. t., verwonderen, verbazen, (p.).
Glore , s., scho.,
• a., vet.

roem , eer.

Glare

Gloria In excel'els , lof in den hoogste .
Gloam , V. i., verdrietig zijn.
Gloria pa'tri , lof aan God den Vader.
Gloam'in , s., scho., schemering.
Gloam'In - shot , s., echo., tezamenkomst in de schemering. Glorla'tion i- , s., pogcherij , glorie.
Glo'rieel t, a., doorluchtig, achtingswaardig, M.
Gloam ing, s., scho., schemering.
Gloarn'ing, s., scho., schemerlicht; — t, zwaarmoedigheid. Glorifica tion , s., verheerlijking.
j Glorified , pp., a. van Glorify , v. t.
Gloar r, v. i., gluren , scheel zien.
Glorify, V. t., loven, prijzen , vereeren, verheerlijken,
Gloar' -fat • a., scho., verbazend vet.
Gloat ,

V. i., staren.

Gloated , pp. van Gloat , V. i.
Glo'bard • s., glimworm.
Globate , glo'bated , a., bolrond.
Globe , s., bol , bal , kogel , aardbol , aardkloot, oogappel;

roemen ; eer geven • sH.
ppr. van Glorify, V. t.

Glorifying ,

Glorious • a., heerlijk , voortreflijk , roemvol , roemrijk ,

Globe , V. t., in een kring verzamelen.

uitermate schoon, prachtig, verheven, vermaard, beroemd,
doorluchtig , grootsch , edel , glansrijk.
Gloriously , ccdv., zie Glorious , a.
Glo'rlousneas , s., heerlijkheid.

Globe' - a,n'aranth , s., soort van fluweelbloem met mode

Glory , s.,

kringvormig gestelde krijgsbende.
bloemen.
Globe' -an'irual, s., diertje van bolvormige gedaante, dat

alleen door een mikroskoop zigthaar is.
Globe' - dal*y , S., soort van globularia (botanie).
Globe' -fish , s., bolvormige visch.
Globe' - flower • s., wilde amberbloem (botanie).
Globe '-ranun'-eulus, s., soort van nieskruid (botanie).
Globe' -thistle, s., bolvormige distel (botanie).

Globose', a., rond, bolvormig, M.
Globosity • s., kogelvormigheid, klootvormigheid, rondheid.
Globous , a., mond, klootvormig , bolvormig.

Globular , a., rond • klootvormig , bolvormig.

roerti , eer , heerlijkheid , glans , pracht , glorie
trots, verwaandheid, aanmatiging , vermaardheid.
Glory , V. i., zich verheugen, trotsch zijn, hoogmoedig zijn,
pogchen , roemen , snoeven.
Glory - smitten , a., met roem overladen, COL.
Glorying , ppr. van Glory , v. i.
G1o 1 ryin g , s., 't roemen, 't verheerlijken, 't pogehen,
enz.

Glo•s.e , glo*er , zie Gloze,
Gloser 1 , s., vleijer.
Gloss, s., scho., kolengloed.
Gloss • s., glans , vernis , verklaring, kantteekening , op-

heldering, aanteekening, schijn.
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ions , V. t., V. i., uitleggen, verklaren, krtntteekeningen, op- GIuect , pp. van Glue , v. i.
helderingen, aanmerkin^g-en maken , ophelderen , duidelijk
maken ; glanzen, vernissen. polijsten ; bevlekken ; schijn ge^ en .
(Ctossal'rtal , a., ophelcleringen heva,tteiiLle.
Gtoss'arist, S., uitleer , ve1icl L:.rrdler , l;omilient!ttr,r.
Gogs'^ry , s., uitlea,zin;g , woo l(n1)ock tot verklariii- van
duistere wvoorden.

Gtossa'tort, s.,

zie Glo,eeerisl, ^.

Gl)ssezl , pp. van Gloss , v. l., v. i.
GInss'er , s., zie Glaesnri.>t , s.; --, pol`.jster, vernisser ,
gI,titrzer.
Gloss'ity , a., planzender iviji.
G aoF-4'iness , s_, alarizi hetd , glans.

trlu'er, s.,lijmer.
G]eu'ey , n,., lijmig, kleverig.
Glui-'evness, l jrnig heit1, kleverigheid.
G1ms'tng', ppr. van Glife, v. t.
I^e'i4µ^ , r^,., lijm icliti^^.
Gxhhlive, gll!ve, i0 09 ce, s., se/to., hantlsehnen.

G iin , a., ze Siillcii, a.; - (, a., fronzend, norsch; -,
ra., .e .t ., wanui, korrelig•.
tztuu nn , .e., so!.ihC, !rei,? norschheiel; - t , v. i., zuur zien,
loui:^r van uitzijgt zijn.
G°á,7a ► cznus , 1., niet sloppen, niet hasten.
(A

, .., Etst , (.1 ol) , k.^.f.

a., donizer, somher, akelig.
s eislxtl'mmmy,
IQune!t, V. i., sc/io., fronzen, verdrietxt^1^gt 1, ta,nsia

€z osM'In
fir. van Glos , v. t., V. i.
GIo s'igt t, s., zie Gln, aa f , s.

1 ti^Z ll'!1.
(ilí)s 13', ritlii., als g
t ize's, ciie.
Giassog,'rllJ}her, s., zie Gtossaristt, s., vervaardi el.' van 1^ G# ns &, ^*g lui1, giunc!i, .4., sclio., verdrietige blik.
szhind'a , s., echo., gek, ow , eschilet mensch.
sell nitle kundig woordenboek.
1whoorendI,. f Guns a'oPh, .s., scho., verdrietig nierisch.
Glossograph'ical, a., tot de giocsoyrne
Glosuog rapt►y , S., 't sclrrijveu vats ohlieltierenle wOOr- ^ Eiut , v. t., v-erzwelzen., insliizkea1, inslokken , opproppen

,
verr.,tie1i z ii , overl srle.l : - (r, ;)icrrket , een markt overvoeren
tienlijsten , enz.
- o,/e'e se1,f• soilli se;weal, ;lens?tres , de zinlijke verstaken, lus Glossolnst'1 pat , a. tot de • loe.solo.q't heiloorende.
Glossoe'ogist, s., iemand, die woorden onisclrrijft en ver - 1 tig dear ', rjen tenure vieren , tot wakens toe voldoen.
Gut, s., 't inee. elg(le, verzadlizing, overkropping, optonkl,iart.
Glossol'orty, s., uitlegkunde, verklaringskunst (va >z glui;- piny,, verstopping,; sclrnini, uitschot; a great - of mina,
i eery zwart, st,irtregen ; groote Bonten wi se , keg.
tere woorden).
'
ten , s. taaije, ei tstiel:e eel fstamdig;heid, t isachti- van
rtoss'y , a., ;In zei; , hlinken!l , line- <,enolijst.
kleur, (tie in 't meel van tar ie of ,ruder graan wordt gevonde n
(Alot'tul , a., tot cie kleiere opening, in Glen -orgel behoorende.
1 G1n,'ten. , .s., dikke spier iii t achterste van een menseh.
(Rlot'tis , s., kleine opening in deer zoveel.
V. t., lijneen , zanienvoegen.
, (:E al'ti,i' tort , pp. van Glirtinale , C. t.

i Giei'tienaate ,

Glorien , gk)ofl , s., CC /10., vertooriide !slik.
G kt fl , tinoen , V. i., sclio., frottées.
QIIlonin'ialy , n,ilv., sclto., op toornige wijs.
Glounl 'y, a., sc'io, donker , sornih°r.
Gtoll,n 'fly , (I(IC. zie G7^ilb.'nij, a., scha.
Gloup'intt , a., .sclio., stil , dom.

Ciu'tisl=itin - ,

ppr.

vit.l

GIulinet3 , V. t.

G ithis Lion, s., lijmirrg, zamenvoeging.
(s1Si 'ti nstln'e, a.,tij rrllg, lijmachtig, kleverig.

1 Glutinos'It)' , s , lijrrri,heel, kleverigheid.
1 +t„lal tinaio«, Ca., lijmig, kleverig.
Glont, V. i., echo., zie Port, v. i.
,
aandachtig
taut 't;nous;ness, s., kleverigheid, lijrnigheid.
pruilen,
staren
Gloeit - h , v. i., v t., zuur zien ,
etsstier , 1prp. van Gist , V. t.
hezizti„en.
ze J t 'ton , e., gnleign,Lrd, slokop, vraat, veelvraat.
6tos•e , s., lh,anrlschoeti ; t'iroW t;ae -, iiitsli en.
(sIUt't011 t, z. t., g.tlzig eten, opslokken, vreten, volstoppen.
Glove , v. t., met een 4sarsctocl ► ocn hetlel.;zen.
GIu tton tine , Cr.., als een gulzigaard, gretig.
Gloved , pp., a. van Glove , v. t.
j Gient'to)nize, V. t., nlzieten ,vreten. volstoppen.
Glov'er, s., halndlschoennial. er.
aulo %v , v. t., siloeijen , l)r'aiiderr, blozend zijn ,driftig
opgewonden zijn , woedend zi ,)rl , beet zijn , gloeljeiid
— t, v. t. , Beet maken , gloeend maken , SIT.

Clow, s., gloed, hitte , roodheid , hartstogt, ijver.
Glower , v. i., scho , ststren , gapetr.
c:loov'erin ; , a., twistziek , (p.).

zijn, G lot 't»nous, g1ut'tonisk, a., vraat'zlichtig, gulzig.
zijn ; . Gl sit to ➢ oti! 1y , od?)., zie ('lotto, ois , ('1 t iiS.FL , a.
ttst uut'tony, s., erolat'zoeht, gulzsg lieid , braseer j , verslindzucht .
Giybe, v. t., zeho., verwijten.

Gèow'Ing , ppr., a. van Glen' , v. i.
GIow'bu Iy, ede., met arooten gloed .
stow'-woren , s., glimivorm.
(doze , V. i., vleijen , tlikflooijen , streelen , verstrikken, one
deler tuin leiden ; - over , een kleur „even.
(;doze , s., vleijerij , lief leozinl; , sit.; - t, zie Gloss, s., sir.
G9oz'er, s., vleijer.
G loz ing , ppr.van Gloze , v. i,. v. t.; -, s., valsche v oorstelling.

Gin'pose, s., suiker (valt denizen, honig en andere zitre
vruchten).
te s., lijm.
G,e,
GI i,e , v. t., lijmen, vereenigen, vasthouden ; y , Hechten.
Glue'-boiler , s., lijmkoker.
Glue'-pan , s., lijmpan.

Glue' - pencil, s., l jnrkw dot.
Glue'-trot, s., lijmpot; -), s., geestelijke, I lijmpot.
Glare' - water , s., lijmwater.

Glynnn, v. i., somber zien.
(-'J :e , ' , s., zie Glen , s.

ttClypb . s., gleuf , holte (7ieuwdsiade).
Glytlha'ic, s., schilderij , figuur, «waardoor een woord w ordt
voorgesteld.
GI y p'ti e , o., zie Figured (rninerelogie).
Glyp'ti es , s , steensnijkirnst.
Gl.t>'totion , s., soort van armauildier, wells geslacht is
ui:i'storven.
G1) ptog 'rapt► '1 c , a , de steensnijkunst beschrijvende.

` Gfe pto '3-at)hy, s., steensnijkurnstbesetirijfkuntle.

Gt)tott► e'ea, s., bewaarplaats voor beeldhouwwerk.
, v. i., oraauwen, snaauwen, gronimen , morren.
Gaart • V. i., zie Gnar j , n. i.
Gnarled , a., knoestig , vol knoesten, su.
enart'er) , s., keffertje (Isond).
Gnart'y , a.., zie Gnarled , a.
Gnash , rr. t., V. i., knersen, tanden knersen, woedendzijn.
(Ona;Il'ing, ppr. van Gnash, V. t., v. i.; -, s., knarsing,
j geknars,het tanden knarsen.
Guar
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vervolgen, toenemen, gedijen; - from, weggaan, verlaGnashingly , adv., met tandengeknars.
ten , - from the matter , afwijken , niet bij 't onderwerp
Gnat , 3., mug.
blij ven ; - halves, in kompagnieschap zijn ; voor de helft
Gnat'-flower , s., knaapjeskruid (botanie).
in iets deelera ; - hard with , slecht staan , in gevaar ver
Gnat'-snapper, S., vliegenvanger, roodvink.
moeilijke omstandigheden zijn; - in, ingaan,-kern,i
Gnat'-worm , s., waterinsekt, dat de mug voortbrengt.
binnentreden, binnengaan; - in to, gemeenschap hebben
Gnathon'l ral , a., vleijend , bedrieglijk , n. g.
met ; - in and out , in- en uitgaan , leven , werken , vrij
Gnathon'l-sally t , adn., zie Gnathonieal , a.
zijn, vrij gaan; - in payment, in betaling strekken; - into
Gnat'ter , V. t., v. i., scho., grommen , knagen.
a port , een haven bibnenloopen ; - mad, dol worden ; Gnat'tery, a., scho., vol blazen, vol zand, kwalijk genear , naderbij komen , ter harte gaan ; - off, weggaan,
stemd.
heengaan, afgaan, losgaan, sterven, overlijden; gelost
Gnaw , V. i., V. i., knagen , afkna;en , doorknagen , afknaworden , ontploffen ; - on , voortzetten , voortgaan , aan
gen, knabbelen , invreten , weg vreten.
- on an embassy , een zending op zich nemen ; - on-doen;
Gnawed , pp., a. van Gnaw , zv. t., v. i.
horseback , te paard rijden ; -- out , vertrekkm , uitgaan,
Gnaw'er , s., knager , knabbelaar.
Gnawing , .ppr., a. van Gnaw, v. t., V. i.
ten einde loopen; - over, gaan over, lezen,' doorloopen,
overslaan , onderzoeken , overgaan , overloopen , overtrekGnipe, s., scho., rotsachtige kruin van een berg.
Gnoff t , s., vrek , ellendige , cu..
ken ; - through , doorgaan , doordringen , doorzetten , uit.
houden , doorkomen, lijden , ondergaan ; - thro?cgh with, ten
Gnome , s., aardgeest ; -, kernspreuk , n. g.
einde komen ; - to , naar toe gaan , toetreden , wagen ;
Gnom'Le, gnom'i-sal , a., zie Sententious.
- to it , er op losgaan ; - to law, een proces aangaan;
Gnomolog'Le , cnoinolog'i eat , a., tot de ynomology be- to service , in dienst gaan , dienst nemen ; - together,
hoorende.
Gnolnol'ogy
, s., verzameling van zinnen , stelsels, bijeenkomen , zich verzamelen ; - under , bekend zijn ; overdenkingen.
iep , opgaan , opklimmen; - upon , aanvaarden , ondernemen , zich gronden op ; - upon tick , op krediet koopen ;
Gno'anon , s., aanwijzer, wijzer, stijl (van een zonnewijzer);
magneetnaald.
- with, vergezellen, medegaan; - with child, zwanger
Gnoinon'i e , gnotnon'i ent , a., tot de zonnewijzerkunst
zijn, dragtig zijn; - without, ontberen; - wrong, dwalen , zich vergissen, ongelijk hebben; - ill with, slecht
behoorende.
Gnornon'ieally, adv., zie Gnomic, Gnornonical.
gaan , niet vooruitgaan ; - well with , geluk hebben , voor
Gnoinon'les , s., zonnewijzerkunde.
- aback , deinzen , z.; - aboard, naar boord-uitgan;
Gnoinonnl'ogy, S., verhandeling over den zonnewijzer.
gaan , scheep gaan , z.; - about, wenden , z.; - aloft , hand
Gnu , s., soort van wilde os (Zuid- Afrika); -, zie Clevis,
over hand langs een tones opënteien, z.; - aloft from
Clevy,, s., (p.).
bank, een bank vermijden , z.; -free , ruimschoots zeilen, z.;
- into the grain of a ship , in 't kielwater , zog van een
Go , v. i., pret. went , pp. gone , bewegen , gaan , loopen,
heengaan , vertrekken , afreizen , afrijden , voortgaan, worschip komen , z.; - into the road , op de reede komen, z.;
den , zijn , blij ven , wijken , ontkomen , gelden , in omloop - large from the wind , van den wind atloopen , z.; - to
zijn, reizen, wandelen, kuijeren, slenteren, toeleggen,
leeward , henedenwinds vervallen , z.; - on ballast , met
ballast varen, z.; - to the weather side, beven, digt aan
zich toeleggen, sY.; veranderen, vooruitgaan, doordringen,
plint
zijn
beweging
zijn,
,
in
toevlugt nemen tot , op 't
den wind komen , af honden ; as things -, zoo als de zaken
vloeijen , bereiken , voortvloeijen , van waarde zijn ; - abut, staan , naar gelang van omstandigheden ; - into , uitkomen op; bijv. this lane - es into a broad street, deze laan
omgaan , omwandelen , pogen , ondernemen ; - abroad., uit
afreizen, uitlandig gaan; - about the bush, omwegen-gan,
komt uit op een groote straat; - by the loss of a thing,
maken , § met sluipwegen handelen , om iets heen draaijeu ,
een verlies geduldig dragen ; give one the - by , iemand
uitvlugten zoeken ; - according to the time , niet den tijd voorbij streven; that will never - down wit him, dat zal
meégaan, zich naar den geest des tijds schikken; - after,
hem nooit aanstaan ; - down the wind, in verval komen ,
- in , dragen ; bijv. - in silk , zijden ,kleêren dragen ; volgen , achteraan gaan ; - against , invallen , aantrekken;
thrcugh stick with a thing , een zaak doorzetten ; - to God,
tegenstreven , zich tegen iets verklaren ; - aground , zin
te gronde gaan ; - aloft, opklimmen ; - along , den-ken,
- without day , door de regtbank afgewezen worden; - to,
weg vervolgen , voortgaan ; - along with , medegaan, van besteden; bijv. - to that price, dien prijs besteden; - with
the tide , met het tij afzakken , z.; - with the wind, met
'tzelfde gevoelen zijn ; - ashore , landen , aan land gaan;
- aside , zich verwijderen , dwalen , ter zijde gaan , afwijden wind voortdrijven, z.
ken ; - a salt , loopsch zijn ; - astrap , zwerven , verdwa- Go , s., gang , loop , weg ; it is the , zoo gaat het in de
uit
,
scheiden;
asunder
,
elkander
gaan
zondigen;
wereld.
len ,
- away , vertrekken , heengaan , wegbaan ; - hack , terug- Go'-between, s., schikker, 5H.
gaan , omkeeren ; - back from one's word , zijn woorden Go'-by , s., ontsnapping , kunstgreep , list ; give a thing the-,
iets ontwijken , iets ter zijde stellen ; ,give one flee - in a
intrekken; - back to , terugkeeren tot; - backwards, ach
; -before , voorgaan , den voorrang hebben;-teruigan
race , iemand hij een wedloop voorbijkomen ; Jive one the -,
- behind , achteraan gaan , volgen ; - between , tussclien- iemand te slim zijn.
beiden treden ; - beyond , overschrijden , overtreffen ; - by, Go-by-tl,e-ground ), s., kruiper, ventje, slak, (p.).
voorbijgaan, verzuimen, weglaten; - down, naar beneden Go'--eart , s., loopbank , rolwagen.
gaan , afdalen , afgaan , zinken , vervallen ; - down with, Go'-down , s., zet, teug; drink a glass of beer in one -,
zich laten welgevallen , toegeven ; - for , om iets gaan,
een glas bier in een enkelen teug uitdrinken.
gaan halen, doorgaan voor, den naam hebben van, gel- Goad , s., prikkel , stok (van ens ossendrijver).
den voor, goed gaan, gelukken; - for nothing, geen be- Goad , v. t., aanzetten , aandrij ven , yoortdrij yen , prikkelen.
teekenis , kracht hebben , voor niets gerekend worden; Goaded, pp. van Goad, v. t.
- forth , voortspruiten , verschijnen , voor den dag komen, Goading, ppr. van Goad, v. t.
zich vertoonen ; - forward, voorwaarts gaan , voortgaan, Goal :hap , .e., scho., dorschvlegel.

GOA.
Goal,

s., nierkpaal , eindpaal , doel , oogmerk.

G)am , V. t., scho., verzorgen ,
Goan, S., echo., houten schotel ;

zorgen voor.
kern (van ceo vrucht) ; dooi
jer (van een ei).
Goar ,, S., ZieGore.
Goarish t, a., zansengeflanot , laag , genseen , B. FL.
Goast'y, a. scho., woest, verscisriklijk.
Goat , S., geit ; he -, hok ; she -, geit ; great —s-stone* ,
kiiaapjeskriijd ; little —*-stone* , stanclelleruicl.

Goat'-beard , 5., Z1C Goat's-heard, ee
Goat-bread , S., CiO Goat's-beard, s.
Goat'—chafer, S., rookevee.
Goat- fi sh , 5. ) soort van zeevisch.
Goat'.niaz'jorain , 5.,zie Gocit-heard , s.
Goat'-milker , S., zie Gost-sucker, s.
Goat'-skin • s., geitevel , P.
Goat'-stacker , s., geiteinelker(soort van caprirnulgus).
Goat's'-beard, S., geitehaurd (Potanie).
Goat's-rue, 5., soort van galega (lotanie).
Goat's-thor15 , S., soortvan astragalus ibotaaic).
Goathead , S., geitelierder.
Goat'house , S., bordeel.
t5oa('ish , a., geitaclitig stisikend , SIC.;geil , sie.
Goatishly , adv., zie Goatssh , a.
Goatislii,es , 5., geillieid.
Goavan , r. i. scho., slecht loopen.
Gob

),

s., mondvol.

Gob'bet , s.,stukje , mondvol , klontje.
Gob'bet ), r. t., verslinden , met happen , brokken eten.
Gob'betly ', adv.,in brokken.
Gobbi n g , 8., lutschot ,drek(lcolenraijnwerkersterrn).
Gob'ble , V. t., V. i., niet brokkenhappen
,
zwelgen ;
haatti. verslinden , 5.; klokken (als ceo lcalkoeso) , FR
Gob'bled , pp. vanGobble, v. t., r. i.
Gob bier , S.,zwelger , slokop , gulzigaard , kalkoensclae
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God1
wir., 'LiC Godli(i , (U1V.
Godly-head 1 S., goe(JJlei(i , S]
God'nsotliers., petemoei.
(idOw', 8.,

pakhuis (Oost -Iizdi).

Gsd'seiid S huiteiiLafloje , iiieêvalletje.
GGd oh]p , S.,zieDcit/J , ])iviisity , S.
God]b
S.,zie GoJfatlier, cii.
God snaith , 5., ver'. aardiger van afgoden.
(SotI COIl , s. peetzo.
tSocIiosstt , e'(/e.,jegensGod.
God ult. 5., liazelkerlioen.
Gode]d + godjiid iode., woord, dat dankzegging te
keniiiìi geeft , sir.
Gooi 1, ii., geel.
ï to'eii , p])., pret.van Go.
(So ei , s. looper , reiziger , voet ; good -, goede telganger
corners eed —s, konienden en gaaisden.
Go'ety i, s. , aauroeping van booze geesten.
Golf 1, 5.,dwaas ; -,zieGo/f, i.; -, s., scho., dwaas.
I Go tF'lsh I, a., dwaas , dom , en.
GE)fi5h l a., dwaas , CH.
(Oog, s.,haast, vurig verlangen, B. FL.
Goggle , ii. i. gluren , lonken , scheel zien,BR.
Goggle , a,gluresid, orheel, starend, B. J.
Goggle, s.glurend oog, starend. oog.
Goggle-eye , 5.,zieGoggle , s.
Go'gle -eyed, a., niet uitpuilende oogen,met starende

oogen.

oogleden (eau.) ; - blindkleppen , Oog.
kleppen (voor l3aarde) ; - ) , oogen.
Going , ppr. vanGo ,r. i.,v. t.
1 Go'iii , S. , het gaan , vertrek , reis , gang;
ap
zwangersch
Goiter , go'tre ,s , zieB'ronchocele, s.
1 G oi tered goitred , a., door kropgezwel aangedaan.
Goi '(vous a., tot kropgezwel beboorende , door kropge.
Goggles , 5., air.,

zwel aangedaan.

Gobbling, ppr. van Gobble , v. t., v. i.
Go'],, , s.kornis, kroonlijst.
Goblet , 5., beker.
Golaela goloch , 5., scho., kever,, oorwurm.
Goblin • S.,spook, geest , kabouter,, toovernimf.
Gold, S.,goud geld ;iets kootbaars , SO.; goudgeel ; rijkGo'by , .s., soort van blennius (risch).
dciii;
of pleasure, plant met gele bloemen; gure -, geGod , c. God , Godheid ; - save the king ! de koning leve !
louterd goud.
—a-mercy, godoloon , aalmoes ; heat h en -, afgod.
Gold , a., gouden.
0
God' i, v. t.,vergoden, sac.
GoIdbcate,i
, a., verguld.
God-speed , S., geluk.
Golttbcater , s., goudpletter ,goudslager.
God'spenny , 3., go
dspenning , handgeld , B. FL.
Gold .b ea t ers . s Ki n , s, goudvlies
,
g.
God'*.(rutls , S.,volstrekte waarheid.
Gold'bo,intt, a., in goud gezet, in goud gevat, sn.
Go4'chlld, S., petekind.
Gold-coast, S.goudkust.
God'dai-d , S., who., dwaas.
Gol1oidia1, S., guldewater.
Goddaughter, s.peetdochter.
Gold -drawer, s., gouddraadtrekker.
(.,,d ,Iess , S., godin.
Gold .diit , 5.,goudstuf.
Godden , zssterj., scho.,goeden avond !
Gold'-finder,S., goudvinder; -, nachtwerker , sekreetruiGod'dess.lilse , a., godiiiachtig.
user, s.
(mo(I'fa th er ,, 5., gevader,(veetoom).
I Gold-lash, goi'den-lish , S., goudvatch.
Godfa th er, r. t., als peetoom doen handelen, BE.
Gold-hammer, 3., weduwaal (vogel).
God'bead, S., godheid.
Gold-hilted, a., suet een gouden heft.
Godless , a..goddeloos ; athelotiesch , M.
Gold-liner ,.9., goudlouteraar.
God'lessly ,adv.,zie Godless . a.
Gold-flower, s. zomiebloem.
Godlessness, .c., gothieloosheid.
GoldfoiI S.bladgoud.
Godlike , a., goddelijk.
Gols1'1ce 5., goudkant.
God'Ilkeness , 5.,goddelijkheid.
Gold-laced, a., niet gouden kant omzet.
Godlily, adv., godvielijk, regtvaardig.
I CSoId.leat, s. bladgoud.
Godliness , S., lieiligheic.l , vroomheid , godzaligheid , open- Gold'oav S., gouderts.
baring.
Gold-pleasure, a. p. v. Gold of Pleasure, zie Gold, s.
Godiing, S., osulergescliikte god, kleine god.
Gold-proof, a., oiionikoophaar.
God']y, a., gothielijk, heilig,
room
v
, gtdvruchtig regt. GoIdslze, 5., goudgrond, kopergroen.
vaardig.
iSold '-sti ek , 5., engelorhe kofbeambte.
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Gold'-thread , s., gouddraad; -, soort van plant (coptis
trifolia) , (N. 4merika),

ervaren, goedig, vriendelijk, weldadig, aangenaam, stre lend , wezenlijk , ernstig , vrolijk , dapper , zacht , kalms
to look for íhe - hour , elk oogenblik bevalling te gemoet
zien ; - heed , behoorlijke voorzorg ; in - sooth , werkelijk;
make -, belofte nakomen ; stand -, staiitivastig zijn ; as - as,
zoo goed Als . tey his - will , I should have nethirip left t,
door zijli goediglieid zou ik aan den dijk kunnei ► konlesi.
Good , s , goed , lede , nut , voordeel , ernst ; have , bezit
vermogen , welvaart, voorspoed, rijkheid, overvloed.-tig,
Goole i• , V. t., bemesten.
Goole , ode., wel.
Good , interj., wel l goed!
Good ' (Ut , s., scho., zie Shrove-tide.
Gores'-bree4 htg, s., goede opvoeding.
Good-by', iiiterj., vaart«•el.
Good-conditioned, a., iii goeden staat verzonden, in goe-

Gold'-wire, s., gouddraad , verguld zilverdraad.
Golden , a., gouden , gulden , goudkleuring , voortreflijk,

kostbaar , gelukkig , gelouterd, geel ; - number , guldengetal;
- rule, regel vats drieën, regel der evenredigheden.
Gollt'en-chafer , s., soort van gelen kever.
Golden--club, s., soort van waterplant niet gele bloemen.
Golden-cups , s., boterbloem.
Gold'c n-drop , S., soort van pruim.
Golden-eye , s., soort van eendvogel.
Golden-iieece , s., gulden vlies (mythologie).
Go1d'en-looking , a., goudsehijnend.
Gold'en-lung'wort, s., soort van havikskruid.
Gulden-iuni'den-hair, s., soort van plant.
Golden-inouse'•car , s., soort van liavikskruid.
Golden rod , s., soort van kruidgewas niet gele bloemen.
Golden-rod' tree, s., soort van heester.
Golden-nam'phire, s., plant, die aan de zeevenkel gelijkt.
Golden- saxifrage, s., plant, die op natten grond groeit.
Gold en- thistle, s., kruidgewas met gele bloemen.
Golden-tressed, a., niet goudgele haarlokken.
Gold'on-winged , a., niet gouden vleugels.
Goldenly -1, adv., schitterend, verruklijk, an.
Gold finch , s., goudvink ; -) , s., guinie.
Gold finder ) t , s., sekreetruimer.
Gold'Ing, s,, gouden renet, renet d'or (appelsoort).
Gold'less , a., zonder goud.
Gold'ney , s., zie Gilthead, s.
Gold'smith, S., goudsmid.
GoId'spangle, s., goudloovertje.
Gold'spink , s., ache., goudvink.
Go1d'ylo-ek• , s., soort van plant.
Golf, s., v. t., scho., zie Gowf,, Gow, ,Golf
Golf, s., r, t., scho.
Golf, s., kolf.
Goll j, s., handen , pooten , klaauwen.
Goll'ar, V. i., scho., juichen.
Golt'up up ), snel drinken.
Goioe'-shoe, s., overschoen.
Golore', s., overvloed.
Golsh , V. t., scho., verzwelgen.
Golt'shut, s., gouden rolletje, zilveren muntsoort (Japan).
Gone f, s., man.
Gorn'an t , s., man , hoofd van een gezin.
Gome , s., wagensmeer.
Gom'ertl , s., ache., dwaas , domoor.
Goiuphia'sis, s., ziekte van de tanden, waardoor zij los

-gaine
vallen.
, s., vezelachtige zelfstandigheid , die veel van
paardenhaar heeft en tot liet vervaardigen van touwwerk
wordt gebezigd,
Gondola , s., gondel ; platbodemig vaartuig , zolderschuit
(N. Amerika).
Gondolier', S., gondelier.
Gone , pp. van Go , v. i., V. t.; far -, gevorderd ; - by , verleden , vervlogen ; - off, vertrokken , ontsnapt, iveggeloopen,
- out-ahead, voorbijgezeild, z.; get you -, pakje weg.
Gone , a., dood , overleden.
Gonfalon t, gon'fanon t, s., kerkvaan, standaard, banier , i aasdel.
Gonfalonier t , s., epperstandaarddrager.
Gong t, s., bestekamer, sekreet, Cu.
Gonner'hend , s., scho., domoor , ezel.
Gonorrhoea , s., zaadvloed , druiper.
Good , a., goed , geldend , gezond , deugdzaam , godvruchtig , gepast , geschikt , onbeschadigd , gunstig , bekwaam,
Gomu'tl

den staat.

GOod'-llaivn'ing, interj., goeden morgen !
Good-clay', s., goede dag, =, interj., goeden dag ! dag!
Good'-enough 1- , a., zie Passable, Sn.
Good-faith , s., goede trouw.
Goo(à'-fei'[uW, s., goede vut, goede ziel.
Good'-fei'6l ► gis• +, v. t., zie Besot, v. t.
i Goole'-ré1 1 1uwrsbip, s., vrolijk gezelschap.
Good-few • ac., scho.. fraai getal.
Groei- fri'd
, s., goede vrijdag.
Good -hu 'moe, s., opgeruimd karakter, opgeruimde stemming.
Gooit -humored , a., opgeruimd , in een goede luim.
Good-ha'moredly , adv., zie Good-humored, a.
Goole'-king-harry t, s., zie Goose'-foot, s.
Good'-like , a., scho., lief.
Gooi' -anan • s., vriendje , huisbaas , huisvader.
Good-man nero-, s., mv., zie Decorum, s.
Gooit- nzor'row,, s., goede morgen.
Good nature , s., goeclaardigheid , goedhartigheid.
Good-natured , a., goedaardig, goedhartig, goedig.
Goole-na'turedly , adv., zie Good natured, a.
Good-night', s., goede nacht ; -, interj., goede nacht ! nacht!
Good-now', interj., wel , mijn lieve tijd ! heere, mijn tijd!
Goofs'-outs, a., wel handelend.
Good'- speelt , s., goed geluk.
Gooit -sense, s., gezond verstand.
Good'-wife, s., huismoeder.
Goole-will', s., welwillendheid, vergoeding, gewoonte.
Good-woman, s., vrouw, wijf; - ), moedertje, vrouwtje.
Goolá'lien i- , s., goede dag.
Gooding, s., alles goeds.
Good Jess 1-, a., zonder goederen, cm.
Gooit Hest , a., best , voortreflijkst.
Good liners, s., bevalligheid.
Goolfl'ly , ede., voortreflijk.
Goodly, a, schoon, voortreflijk, lieflijk, bevallig, aan

gelukkig.

-valig,

Goolo I' -temt t , s., goedheid , bevalligheid, so.
Goud I)(
• s., goedheid, viiendelijklieid, weldadigheid,
barrnlia tigheid, nieêiijden.
Gooier , s., m v., goederen,

meubelen , waren; iilgotten seldorn thrive j-, kwalijk verkregen goed gedijt zelden; - s.,
scho., mr., vee.
Good ship t, s., gunst, bevalligheid.
Good y , s., moeclerlje , vrouwtje.
Goog'ing-g-, s., mv., vingerlingen, poorthengsels, z.
Gool'fe, s., scho., groot ki,iprr,es.
Goons , v. t., een zaag vijlen.
Gooroo', s., geestelijke gids (Hindoslan).
Goos'andcr, s., duikeeiid.
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Goose , s., M. geese , gans ; persijzer (kké-rrraakers term) ;
domkop ; green -, gans beneden vier maanden ouderdom
wi,ichester -, gezwel in de lies ; tailor's -) , persijzer.
Goose' - dung, s., ganzendl -ek.
Goose'-flesh, s., kippevel (vara handen, enz.).
Goose'-gog , s., zie Gcoseherry , s.
Goose'-hawk, s., havik.

Gorigon , a., afschuwlijk , lcelijk.
Gorgo'nean , gorgo'eian , a., tot de Qsergons behn,i •
rende , M.

Goose'-hear(l, S., ganzelloeder.

Gorgone 'ia , s., ow., medusahoofden (bouwkunde).
Goring , p)ppr. vats Gore , v. t.
Goring, S., prlkking, steking, DR.

Gornnl , V. t., sc/to., 5nlí'rcil.
Gar mandl , gor'uniiider , s., gulzigaard , vraat.

Goose'nnrau-chi eti , s., scda , zie Gosling.

(Cor iiiantt , a., gulzig , vraatzlek.
Gor',nantti-s`m , zie Gluttony , S.

Goose'-pen , s., ganzenhok.
Goose'-quill, s., ganzeseliaellt.

Gor'n.ai,dize z , s., vreetzuctltig lleid, vraatzucht.

Goose'-stall , s., nlestllok.

(Cor'inandizing,

Goose'- neet, s., ganzellals, z., shi{fing -, zwanehals van
de roerpeil , z.

Goose'-tongue, s., illeskl'uld.
Goose' - tansy , s., sclto., zilverkruid (botanic).
Goose'-wing, s., horen van een gegeid zeil , z.
Gooseberry , s., kruisbez:e.
Gooseberry-fool , s., kr- ulsllezlennloes .

Goose'berry-eyed ), a., (net doffe ooen.
Goose'e&p ), s., vuil nlensch; - , domkop.
Goose't'oot , s., gatlzepoot, (botanie).

Goose'gr•ass, s., ganzegr^ts , kleefkruid.
Goose'rush , s., bo ► - ste&iie .

Goos'ery , .s., ganzerlplaat.s.
Goppen -rui , s., scho., groote handvol.
Gop eisi, t, a., trotscli, oploopend.
Gor, a., scha., vuil, smerig, verrot.
Gor'-belticd, s., dikl)uikil;, sii.
Gor'-belly j , S., dilelniic

Gor'-COt.k , s., moerliaaii.

Go'. - crow , s , aaskraai , Toi1N.
Gor'-hen , s., ntoerllen.

Gor 'bie , V. t., scho., eten , snel eerlinden.
(For' -eo ck , s., echo., roode patrijs.
Gorce i, s., vischvijver.
oorti , s., soort vals dobbelsteen.
(Oor'ttian, cc., ii ► gewikkeld; cut the - knot, moeilijkheden
suet geweld uit delf weg ruimen , den gordiaauscheu knoop
doorliakkeil.
Gore, s., bloed, geronnen bloed; geer; -, slijk, modder,

11. á ; -S, gulls, Z-

Gore , P. t., doorstooten , doorsteken , doorboren ; van een
geer voorzien.
Gore, s., echo.,

vocht

lage landstreek ; -, s., echo., verdroogd

in de oogen.

Gore , gair , s., echo., geer.
Gore'- bloost 1, s., gestold bloed, sic.
Gored, pp., a. van Gore, V. t.
Gorse'), s., goudgeld.

Gorge, s., strot, keel, gorgel; holte (tusschen twee bergen);
holle lijst (bouwkunde) ; ingeslokte.
Gorge , V. t., V. i., zwelgen , volproppen , volstoppen, doorz'velgen , verzadigen ; zich voeden , m.
Gorged , pp. van Gorge , v. t., v. i.
Gorged, a., niet een strot; met een kroon om den hals

(wapenkunde).
Gorgeous, a., prachtig, kostbaar, fraai, schitterend, glinsteren cl.
Gor'veously, adv., zie Gorgeous, a.
Gorgeousness, s., pracht, heerlijkheid, glans, luister.
Gor'ger) , s., lieer ; song the -) , bedelt bij den lieer.
(Cor get , s., halskraag , ringkraag , halsdoek.

Goh'neandize, V.

i., vreten, gulzig zijn.

(Cor''cHndizer, S., gulzir'aavd, vraat.

ppr. van Goroiandtze, V. j.
Go r •nanctizing , s., 't vreten , 't gulzig zijn.
Gorse , gorss , s., brem, prienikrilid (botanie).
Gor y , c{., liet geronnen lbloed bedekt; bloedig, moorddadig, sit.
Gos , s., scho., soort van havik, valk.

, s., giervalk.
(00* ling, s., jonge gans; staart, prop, bloesein (botanie).
Gos hel , s., evangelie , blijde boodschap , goede tijding ; 't
is jjot aal - what he says t , alles , prat hij zegt , is geen evunGos haw

gelie; -, a]gemeene herstelling; BE.
Gospel , a., overeei korpstig 't evangelie.
Gost)et, V. t., onderri r gevel] lrl 't evangelie.
(los 'pet goMsip, s., godsdienst-praatjesmaker.
Gospel-shop ), s., kerk.
(Con 'peitett, pp. van Gospel, v. t.
S o 1,egter t , s., evangelist, vol-er van Wicliffe, Wicliffiaan.
Gos pauze, V. t., overeenkomstig 't evangelie vormen, M.;
- t-, evangeliseren , onderrigt in 't evangelie geven.
Goss, s., zie Gorse, s.
Gos'sanier • S., lterfstclraden, plantendons.
Gos'sasisery • a., herfstdl:aderig, als plantendons.
dO,sss'ie • goss , s., sclio., soort van peetvader , peetmoei.
(Coo sip t , s., doopletter , peet ; -, jeneverdrinker , zuiper ,
Sil.; - j- , vriend , buur ; l)abbelaar, l^allbeiaarster , teuter ,
teutster; gebabbel , gesnap , geteut.
Gossip , 72. i., babbelen , praten , kallen, klappeijen , sic.;
dru ► kebroer zijn , sir.
Gos'sip-like, a., als een Gossip, zie Gossip, s.
Gos'sipinig , pppr., a. van Gossip , e. i.
Gossiping, s., kraambezoek, doopreaal, praatje, 't babbelen , 't testen , 't kallen , 't klappeijen.
Gos'siprett t, s., bloedvers antschap.
Gossoon' t, s., jongen, bediende.
Gos'ting, s., nleekrap, Ax.
Got , pret. van Get, v. t., v. i.
Got , gotten, pry. vau Get, v. t., D. i.
Gulch , s., groote waterkruik.
Gotcta'belly , s., dikke buik.
Gote ), s., goot; -, s., scho., gracht.
G o'ttsamist , s., gek , disaas.
(o'tt,a,nite, s., bewoner van New-York.
Gt,tWartt, s., solo., dwaas.
Gott► 'erly , a., ache., vriendelijk, gezellig.
Gothic , a., gotlliesh , ruw , oud , barbaarscll.
tott► 'i e , s., gotluesch , taal der Gotten.
Goth ice-s-fn , s., rruvlteid , barbaarschheid.
G , t k ' i cite , v. t. , gotlii escli naken , tot barbaarsehheid te

engen.

G,stI, icize,t , pp. van Gothicize, v. t.
Gorging, ppr. van Gorge, v. t., V. i.
Go-to-becI.at-noon i , s., goitebaacd (botanie).
Gorgon , s., al wat afsclruwlijk is, een vain de zusters Gott , s., ache., gracht.
a ot, , s., ,seks., smaiih, eerste kreet Irae een kukel),
Modusa., Euriale , Sthenio.

-rugt
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Goud f , s., zie 1 oad, s.
Gouge , S., guds , z.; fermoorbeitel ; - bilt , schrootstaal.
Gouge ), v. t., met een guds, fermoorbeitel uitsteken, uit-

hollen; -, 't oog van iemand met duim of vinger uitstoeten (N. A merika).
Gouged, pp. van Gouge, v. 1.
Gouging, ppr. van Gouge, V. t.
Gouging, s., 't uithollen.
Gou'Jeer-s-, s., venusziekte.
Gou'laud, s., soort van plant, B. J.
Goulard's'-extra-t, s., goulardwater.
Gould'spink , gowd'spink , s., scho., zie Gold'spin,- ,
S., scho.
Gound , s., scho,, gele verharde stof (in de hoeken der oogen).
Gourd , s., pompoen , kauwoerde , flesch.
Gourd'-tree, S., soort van crescentia (botanie).
Gourd'iness, S., gezwel aan den poot van een paard.
Gourd'y , a., aan de pooten gezwollen.
Gourmand, s., zie Glutton, s.
Gour'net , s , zie Garnet , s..
Gous'tie, a., scho., treurig , verschriklijk.
Gout, s., jicht; bloedstolling, sx.; smaak, neiging.
Gout'-swelled , a., door de jicht gezwollen.
Gout'ily , adv., jichtig.
Gout'iness , s., jichtigheid , jichtige aandoeningen.
Gout'wort , s., glidkruid (botanie.)
Gout'y , a., jichtig, tot de jicht behoorende ; - i- , gezwollen , moerassig.
Gove , s., hoop , stapel.
Gove, v. t., ophoopen.
Gove , V. i., scho., staren , verbaasd staan.
Govern, V. t., V. i., heerschen , beheerschen , Nestieren ,
het beheer voeren , het bewind voeren , regeren , besturen,
gezag handhaven, beheer hebben, bedwingen, sturen, regelen.
Governable , a., handelbaar , buigzaam , gedwee , gehoor
-zam;
onderworpen , LE.
Governance , s., regering, heerschappij , bestier , bestuur,
bedwang , leiding , Sn.
Guy 'ernante, S., regentes , gezagvoerster, opzigtster, onderwij zeres.
Governed, pp. van Govern, v. t., v. i.
Governess , s., regentes , gezagvoerster , onderwijzeres ,
opzigtsler.
Governing, ppr., a. van Govern, v. t., v. i.
Government, s., regering, heerschappij , gouvernement,
staatsbestuur ; for your -, tot uw narigt; -, handelbaarheid, sx.; -1, geregeldheid; -1, lenigheid (van lijf en leden).
Governiuent'al , a., gouvereemeritaal..
Gov'ernor , s., bestuurder , bewindhebber , gezagvoerder,
beheerder , stadhouder , gouverneur.
Governorship , s., gouverneurschap.
Gow'an , s., soort van Daisy ; -, s., scho., madelief.
Gowan'y, a., sclio., met madeliefjes bedekt.
Gowd , s., scho., goud ; speelgoed.
Gowd'en, a., sclto., gouden.
Gowl, gowfr, golf, s., scho., soort van spel, slag.
Gowf, gowf, golf, V. t., scho., slaan.
Gowk , zie Gawk ; -, s., scha., koekoek.
Gowk t, V. t., zie Stupefy , B. J.
Gowk'it, gawk'it, a., scho., dwaas.
Gowl t, V. i., zie Howl, w.
Gowl, V. i., scho., huilen, schelden , kijven.
Gowis, s., me., schaamdeelen.
Gown , s., tabbaard, japon, kleedje; night -, morning -,
slaaprok, japon.
Gowned , a., in een kleed gehuld , DR.

Gown'mnn , gown*'man , s., beambte, regtsgeleerde,

zwartrok.

Gowp , s., echo., smart, slok, groote mondrol.
Gowp'en, S., scha., te zamen gehouden handen, om iets

op te vangen.

'

Gowst'ly, a., scha., gruwlijk, afschuwlijk.
Gowst'y , a., scha., zie Gowstly , a., scho.
Govt, go out, s., zeesluis.
Goz'zard) , s., ganzehoeder.
Grab) , s., plotselinge greep ; malabaarsch vaartuig.
Grab' ) v., t., vatten, grijpen, stelen.
Grabbed, pp. van Grab) , v. t.
Grabbing , ppr. van Grab ), V. t.
Grabble , V. i., grabbelen , spartelen , ruw betasten ; -) ,
V. t.,

vatten , grijpen.

Grab'bling, ppr. van Grabble, v. i.
Grace, s., gunst, genade, bevalligheid, lieftalligheid, voor

dankgebed , genade (titel) ; gratie; evangelie ; ver--regt,

gifnis ; m., schoonheid; day of -, respijtdag ; -, privilegie, DR.
Grace , V. t., versieren , opschikken , eeren , begunstigen;
verëeren , begunstigen, DR.
Grace'-enp, s., glaasje tot dankzegging.
Grace'-drunk, s., scha., dankzegguigsheker.
Grace'-sayer , s., dankzegger.
Graced , rp. van Grace , v. t.
Graceful , a., sierlijk, bevallig, behaaglijk, aangenaam,

lief , innemend , aanvallig , genadig , goedgunstig , roemwaardig.
Gracefully, adv., zie Graceful, a.
Gracefulness, s., bevalligheid, goedheid.
Graceless , a., onbevallig , bedorven , ontaard.
Gracelessly , adv., zie Graceless, a.
Grace'iessness, s., onbevalligheid, onbehagelijkheid , onaangenaamheid , onbeschaamdheid ,. snoodheid.
Grace-s- , s., mv., gratiën.
Gracile 1, a., zie Slender , a.
Gradient t, a., zie Slender , a.
Graci!'ity i- , s., zie Slenderness.
Gra'elous , a., Graceful , a.; - t, voortreflijk, passend; -,
deugdzaam , goed , sx.; - f , aanneemlijk.
Graciously, adv., zie Gracious, a.
Gra'cioueness , s., vriendelijkheid , bevalligheid.
Grackle, s., soort van vogel.
Gradation, opvolging, opklimming, promotie, veredeling,
verbetering , verdeeling (in graden).
Grada'tlonal , a., overeenkomstig de opklimming, enz.
Grada'tioned , a., bij opvolging , enz. gevormd.
Grad'atory , a., trapsgewijs voortgaand.
Grad'atory., s., t.rapnen van een klooster in de kerk, AIC.
Grade , s., graad , trede ; afdalingsgraad (N. Amerika).
Grade , V. t., weg , kanaal bruikbaar maken (N. Amerika).
Graded , pp. van Grade , V. t.
Grade'Iy , adv., wel , lief , bekoorlijk, betaamlijk , ( p.).
Grade'ly , a., adv., scha., bescheiden , ordelijk , gematigd.
Gradient, a., voortschrijdend, wandelend.
Gradient, s., graad van daling, opklimming van een spoorweg.
Grading, ppr. van Grade, v. t.
Grad'uat , a., trapsgewijs voortgaande, trapsgewijs opklim
regelmatig en langzaam.
-mend,
Grad' -aal , s., trap , DR.; graduaal (oud kerkboek met lofzangen).
Grad'uality t, s., trapsgewijze opklimming.
Grad'ually , adv., trapsgewijze , langzamerhand.
Graduate , V. t., V. i., in graden verdeelen , promoveren,
verbeteren , geregeld voortgaan, temperen , voorbereiden,
verbeteren , trapsgewijs veranderen.
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Grad'raate, s., gepromoveerde.
Granima'rlan, s., spraakkundige, taalkundige.
Grad'uateship , s., staat van een gepromoveerde.
Gram'inarless, a,, zonder spraakkunst.
Grad uating , ppr. van Graduate, v. t., v. i.
Graminat 'ic, a., tot een spraakkunst behoorende, M.
Gradssa'tion, s., trapsgewijze opklimming, promotie, ver - Grammat'i-cal , a., tot een spraakkunst behoorende, overbetering , veredeling , verdeeling in graden.
eenkomstig de regelen van de spraakkunst.
Grad'-uator, s., verdeelingswerktuig.
Grammatically , ode., zie Grammatical, a.
Gra'dus, s., woordenboek voor de prosodie .
Grainmat 'i-ealness, s., overeenkomstigheidten opzigte van
Graff , s., gracht ; zie Grave, s.
de spraakkunst.
Graff t, i, p. v. Graft.
(R 3oi,unat1c'aster, s., svr:oolvos, pedant.
Cr n nat seize, V. t., spraakkunstig maken, sou.
Grafter , s., notaris, schrijver.
Graft , grage, s., scho.,graf.
1 riem at seize ^, Z p. van Gram'rnialicize, V. t.
Graft, v. t., sclio., zie L',z,graft.
tmrz,,' na,tist, .s,,zieGï( rz^;?aticester, s.
Graft , s., en', loot.
1 Gram'ple , s., krab , krahbe.
Graft , v. t., enten, iuënten, grif%n, overplanten; -- by ap- Gram ' pus, s., noordkaper (vischsoort.)
proach , zuigen (botatatie).
C;r:In', (t., sclto., groot., statig.
Grafted, pp. van Gia ft, v. t.
tarann,le', grana'do , .s., zie Grenade, s.
Grafted ), a., hoorndragend.
1 Gr^u ,dil'1o, s., passíeiloet (botanie).
Grafter , s., enter.
1 (Aran'ary , s., korenzolder , graanschuur.
Grafting, ppr. van Graft, v. t.
Grao'nte , s., zie;et . s.
Graft ing, s., liet inenten, enz.
Grancl , s., groot, daorluclitig, voortreflijk, grootsch, prach
Grail , s., graduaal, zie Gradual , s.; -, s., deeltjes (van iets). ; tig , weidsch , voornaaiii , verlieven , edel.
Gralle t, s., kiezel , blaasjes, sY.
" Grand-Juror , s., lid van een groote jury; -, regter van
Grail'ing, s., scho., 't vallen van weinige hagelkorreltjes. Í instrhktie (Conaecticat).
Grasp , scho., zie Gape.
Grin , s., grein , greintje , aasje , korrel , graan , bezie ,

grond , kleur , luim , humeur; against th,e -, tegen glen zin ,
met tegenzin ; kleur , veil , M.; - of rrllowrn r.ce , eenige toegeving , toegevendheid ; - of wood , draad van hout ; died
in -, vaste verf, karmozijnrood ; rogue iii --, kuare ira -,
aartsschelm ; heretic in - , aartsketter ; against the --, tegen
de vleug; - of sense , greintje verstand ; - of leather , nerf
van leder (leerlooijersterm).
Grain t , V. i., vruchten voortbrengen , ox.; -, V. t., tot kor-

Graiffi j u'ry , s., gvoote jury.

tirfld nelrh'eW , s., achterneef.
Grond- seign'ior , s., sauvereiii , Sultan van Turkije.
Grants-vizier , s., zroot-vizier.
Gron'dam , s., grootmoeder ; -, oude vrouw , Dit.
I Grand child , s., kleinkiuid.
Granddaugh

ter , s.,

kleindochter.

Grandee ', s., groote , grande , magnaat.
w Grandee'ship , s., waardigheid van grande (Spanje).
«rana'eu r , s., grootheid , waardigheid.
reis maken.
Graurdc '5t' ;, s., hooge ouder dom.
Grain , grave, zie Groan.
Grande'^- ous -t, a., van hoogen ouderdom.
Grain'-iuoth , s., graanniade.
Grandfather, s., grootvader.
Grained, p1)., a. van Grain, V. t.; crossed -§, met tegen- Grand 'ie , s., scluo., grootmoeder.
Grandif 'i e , cc., grootmakend.
zin, tegen den zin ; -, ruw , sir.; -, geverfd .
Grainer, s., zekere stof, die de looijers gebruiken en ver- Granditi'oquence, s., hoogdravende taal, grootsprekerij,
kregen wordt door duivenmest in water te doen ; -, hout- pralerij.
kleurschilder.
Grandiloquent , a., pralend , grootsprekend.
Grain ing, ppr. van Groin, v. t., V. i.
Grandci'oquous, a., hoogdravend sprekend.
Grain ing , s., het houtkleurschilderen.; -, s., witvisch
Gran 'eiinous , a., korrelig, vol hagel.
marmering.
Gr and sty t , s., grootheid, pracht.
Grain-a , s., buistel van neout; - of paradise, paradijskor ; Grandly, adv., schitterend , verheven.
reis ; - of small-pox , poknaden, pokdalen.
Grandmother , s., grootmoeder.
Grain'staft , s., piek.
Grandness, s., grootheid, pracht.
Grain y, a., korrelig, vol graan .
Grandniece, s., achternicht.
Graith , s., scho., bekleedin, kleeding, schaamdeelen, keu- Gr and sire , s., grootvader.
kengereedschap, meubelen.
Grandson, s., kleinzoon.
Graith , V. t., zie Greitlt -t, v. t.
Grange, s., landhoeve, as; -,s., scho., graanschuur, graan Graíth 'ed, a., scho., uitgerust, gekleed.
zolder.
Gral'lae, s., me., wadende vogels .
Granif'erous, a., korrelig , graandragend.
Grat'li.e , a., op lange, naakte beenera.
Gran'iform, a., graanvormig.
Grain -i, a., toornig.
Granite, s., graniet.
Gr annar'ye, s., sclio., tooverij.
G r osa 'Stel + , s., rotsstuk uit twee verschillende mineralen
Grain 'arye, s., zwarte kunst, duivelskunst, so.
zaimni gesteld.
Gramash'ans, s., mv., scho., rijbroek .
Granit 'ieal, granit'i-e, a., tot graniet behoorende, graGramer'cy t, interj., hartelijk dank!
nier achteg, van graniet.
Gramin'eat , gramin'eous , a., grasachtig.
Granath ration , s., granietvorming.
Grasninifo'lious, a., grasachtige bladeren
Graininlv'orous, a., grasvretend.
Grammar, s., spraakkunst , spraakkennis.

dragend .

Grannit`iforan, a., granietvorniig .
Gran'itotd, a., aan graniet gelijkend.

Graniv'orous, a., graanetend.
Gram mart , V. i., overeenkomstig de regelen der spraak- 1 Gran'naon) , granny ) , s., oudje, grootje, grootmoeder

kunst spreken.

Grarn'mar-,ehool , s., latijnsche school.

Gran'ny'- -knot , s., hiding , hielingsteek , z.
Granny , gran'nam, s,, ocho.,

grootmoeder.
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GranIny- reazed, a., scho., bedorven, vertroeteld, door

een Grass • v. t., v. i., met gras bedekken ; met gras bedekt zijn

grootmoeder opgevoed.
Grant, V. t., verleenen, aannemen, toestemmen , bewilli-

gen, vergunnen, schenken, afstaan, overdragen.
Grant, S. inwilliging, toestemming, vergunning, bewil-

liging, schenking, afstand, overdragt.
Grantable, a., verganbaar.
Granted, pp. van Grant, V. t.
Grantee', s., degeen, aan Wien iets ingewilligd, enz., is.
Granter, s., begiftiger, schenker.
Granting, ppr., a. van Grant, v. t.
Grantor, s., overdrager.
Granular, gran'uiary, a., korrel, korrelachtig.
Gran'ularly, adv., zie Granular, Granulary, a.
Gran'alate , V. t., V. i., korrelen . korrels maken , ruw maken , korrelen , tot korrels vormen.
Granulate, a., gekorreld.
Granulation, s., korreling.
Granule, s., korreltje.
Gran'ulous , a., vol korrels.
Grape, 8., druif ; bunch of -s, tros druiven; -, soort van
gezwel aan de pootgin der paarden.
Grape , grasp , V. Î. V. t., scho., woelen , doorwroeten ,
doorzoeken.
Grape, graip, s., scho., greep, mestvork.
Grape'-gatherer , s., wijnlezer, druivenverzamelaar.
Grape'-gathering , S., wijnoogst.
Grape'-hyacinth, s., soort van druif.
Grape'less , s., zonder geur (van wijn).
Grap'ery, s., wijngaardenaankweekplaats.
Grape'shot , s., schroot.
Grape'stone, s., druivenpit.
Grapevine, S., druivenwijn.
Graph'i-e, grapth'ieal , a., duidelijk, goed afgebeeld , wel
geschetst, juist, wel beschreven.
Graph'i.eally , adv., zie Graphic, Graphical.
Graphorn'eter, s., hoekmeter.
Graphomet'riral , a., tot een hoekmeter behoorende.
Grapit, graipit, pret. van Grape, Graip, v.i., v. t., sclto.
Grapnel ; grap line, s., bootanker, dreg, werpanker.
Grapple, V. t., V. i., vatten, grijpen, vastmaken ; -, vast.
hechten , n. g.; -, worstelen , m.; - with , kampen tegen,
strijden tegen, sx.
Grapple, s., aanklamping, worsteling, gevecht; -, enterhaak, z.; -, aanhakin , vasthaking,.
Grap'pled , pp. van Grapple , v. t., v. i.
Grap'plernent , s., worsteling , geschermutsel.
Grappling , ppr. van Grapple , v. t., v. i., - iron , enterhaak; - boat , bootsdreg , sloepdreg , z ; clinch of a -, steek
van het touw op de dreg, z.; fire -, enterdreg aan de nokken van de raas (op de branders), z.; hand -, enterdreg,
z.; - rope , dreggetouw , z.
Grap'pling-irons ), s., mv., handboeijen.
Grap'y, a., vol druiven, AD.; van druiven, a.
Grasp , V. t., V. i., vatten , grijpen, vasthouden , pakken,
vangen; - •l , worstelen, streven; - at, grijpen naar ; all
-, all lose t , degeen, the te veel aanvaardt, vergaart weinig,
degeen , die te veel onderneemt , slaagt niet wel in zijn
ondernemingen.
Grasp , S., greep , vatting , handvol ; § , magt.
Grasp'able , a., vatbaar , vastlioudbaar.
Graspel, pp. van Grasp , v. t., V. i.
Grasp'er, s., grijper , vatter , vasthouder.
Grasping, ppr., a. van Grasp, v. t., v. i.
Grasp'Ingly , adv., vattenderwijs.
Grass , 3., gras ; - of Ptrnwtsus, parnassstsgras.

groen worden.

Grass'-blade , s., grasklad.
Grassa'tlon l , s., rondzwerving.
Grass 'green , a., groen door gras , donkergroen.
Grass'grown, a., niet gras begroeid.
Grass 'hopper , s., sprinkhaan.
Grassiness , s., grasacleti heed , grasrijkheid.
Grass'less, a., zonder gras.
Grass'plantane, s., slannwortel.
Grass'plot, s., grasperk, grasveld.
Grass'poly

, s., soort van lythirum.

Grass vetch , s., soort van lathyrus.
Grass'`veek , s., bidweek voor liet gewas.
Grass'wraek, s., soort van zostera.
Grassy , a., met gras bedekt grasachtig, vol gras.
Grat , pret. van Greet, weende.
Grate, s., vuurijzer, koolijzer, rooster (voor een riool),

tralie (in een deur, venster); zilversmidsbekken.
Grate , v. t., v. i., meet traliewerk sluiten, krabben, schra-

pen , krassen , schuren , wrij ven teen ; - the teeth , knarsetanden ; - to dust , tot stof maken ; - up , niet traliewerk
sluiten ; - upon , borduren ; .- ofte , iemand beleedigen,
steken onder water geven.
Grate f , a., aangenaam.
Grated , pp., a. van Grate , v. t., v. i.
Grateful , a., dankbaar , aangenaam, behaaglijk, erkentelijk, heilzaam , nuttig.
Grate' ful l y , ode., niet dank , in dank , aangenaam , enz.
Gratefulness , s., dankbaarheid, aangenaamheid.
Grater, s., rasp, rijtje.
Grath, a., scho., vertrouwend.
Grati eula'teon , s.., verdeeling van een schets in veerkanten (schilderij).
Gratiliea'tion, s., bevrediging, vergoeding, schenking,
begunstiging , dankbaarheid , erkentelijkheid , belooning
vreugde, blijdschap , genot.
Grat 'flied , pp., a. vats Gratify, v. t.
Grat'if'ying, ppr. van Gratify , v. t.
Grat'lag , ppr., a. van Grate, v. t., V. i.; - of the head,
roosterwerk in 't galjoen, z.; - top., open mars , z.
Gratingly , adv., ruw , onaangenaam.
Gratis, adv., om niet , vrij, zonder belooning.
Gratitude, s, dankbaarheid, erkentelijkheid.
Gratuitous, a., vrij , vrijwillig , onverpligt, willekeurig.
Gratuitously, adv., zie Gratuitous, a.; zonder bewijs,
om niet.
Gratis 'Sty , s., vrijgeschenk, vrijwillige gift, genadegift.
Gret'nlate t, V. t., zie C,o;egratulate, V. t.
Grat'-ulated , pp. van Grateelote, v. t.
Grat'uiating. ppr. van rratutate, V. t.
Gratala'tion • s., gelukwensching.
Grat'ulatory, a., gelukwenschend; - oration, dankgebed.
Grat'uilatory , s., geliekwensching.
Grava'men, s., grieve, waarover geklaagd wordt, r.
Grave, s., graaf.
Grave, v t., pret. graved, pp. graven, graved, graveren , snijden , beitelen , griffelen ; kalfateren , z.; -, begraven , Sri.
Grave, s., graf, groef, gracht; - §, dood; -s, bezinksel
van gesmolten talk.
Grave , a., stemmig , bezadigd, deftig, statig , ernstig,
plegtig, peinzend, streng, zwaar, ingetogen; - accent
klemtoon , zwaar toonteeken.
Grave'--elod, s., grafkluit.

Gray.'-.lathes , s., mr., lijkkleederen.
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Grave'-digger , s., grafgraver , doodgraver.
Grave'-looking, a., ernstig ziende.

Grayish , a., grijsachtig.

Gr ave'-¢Uaker, s., grafmaker, doodgraver, sii.
Grave'-robber , s., trat heroo er.

Gray ne ss , s, ; grijsl)eid , grijze kleur.
Gray
S. wv., scho., brij (vary kool).
Gray rast rice , s., soort van zandsteen.
Gr aze , V. t., V. i., weiden , boetten , op de weide doen, rakelings schei en, even aanraken, grazen, gras geven; - upon,
I:In_rs vliegen (vara een vogel).

Gras e' robbing, s., graí'herooving.
Grave'-stone , s., grafsteen.
Grave'- y or4, s.. kerkhof.
Gras cd , pp. van Grave , v.

t.

Grayling , s.,

soort

van

zalm.

Grave! , s., grof zand , steenzand , kiezelzand, grint,

Grazed , ji ). van Gide , v. t. V. i.

graveel, gruis
Gravel , V. t., met kiezelzand bestrooijen , niet zand Le-

G,-#z en-, s., gril/er.

dekken, in verlegenheid brengen, in verwarring brengen.
Grav'cl-walk, s., wandeling, niet kiezelzand bestrooid.
Graveled , pp., cc. van Gravel , v. t.
Grave less , a., ontegraven , zonder graf.
Gr&av'cued , (1., scho., vertoornd , begraven.
Grav'el@ing, ppr. van Gravel, V. t.

Griv 'elling , s, 't t)estlooijen niet kiezelzand.
Grav'eliy, a., kiezelachtig, vol kiezel.
Gravely , a., ernstig, stemmig , deftig , statig.
Grav'e'-eed ) , a., niet druipende oogera.
Gravecnen'te , a., zie Greve , a.
Gravene ss, s., ernst, deftigheid, st''itiglieid, stemmigheid.
Gra'veolence, s., sterke, hinderlijke reuk.
Gra'veolent, a., sterk riekend, stinkend.
Graver, S., graveur, plaatsnijder, graveerstift, steekbeitel , steker.

Gravid , a., zwanger, bezwangerd.
Grav'ielated t , a., bezwangerd , bevrucht.
Grtevida'tion -f, S., zie P regnarcy , s.
Gravidity . s., zie Pregnancy , S.
Gravim eter, s., zwaartenieter.
Grav ing , ppr. ' an Grave, v. t.

Graving , s., 't graveren , enz., - § , indruk.
Gravitate, V. i.,

aangetrokken worden, naar 't middenpunt neigen , zwaar worden.

Gravitating, ppr. v an Gravitate, V. i.
Gravitation, s.. zwaarte, zwaartekracht, netrhelling door

zwaarte.
Grav ity , s., zwaarte, ernst, waardigheid, stemmigheid,
deftiglieid, plegtigheid; -, gewigt, Ti. g.
Gravy , s., vleeschnat, sap.
Gravy - beef , s., uitgekookt rur_dvleesch.
Gravy-spoon , s., sauslepel.
Graw , s., scho., schele hoofdpijn.
Grawl'er ) , s., scho., bedelaar.
Graw'soine , a., scho., leelijk, vreeslijk.
Gray , a., grijs, graauw , donker, oud, rijp.
Gray , s., grijs, graauiv ; schimmel (van een paard) ; - in -,
vit en zwart ; - of the mornin i , morgenschemering; dark -,
donkergrijs; -, soort valt zalm.
Gray'-bet^rd, s.,

grijsaard , grijskop, oude man, Sal.; -), s.,

aarden kan.
Gray ' - bested , s., scho., zie Gray - beard)
Gray' -brow n , s., grijstruin.
Gray' -eyed , a., met griize oogen.
Gray'-liy , s., soort van I lieg.

, s.

Gray'-friar s., kapucijner (ins;iiiik).
Gray' - gull , s., meeuw.
Gray' haired, a., grijs, :net grijs laar.
Gray'-t► efded , a., niet rijs 1)oof'd, grijs.
Gray'-9hound , s., Wiìndl!oiid.
Gray ' -,nare , s., nazin , vrouw , die maas is,

Gray'-iniC1 , s., parelkruid (botanie).
Gra y ' - kin , s., dassevel.

Gray'-stone, s., soort vase steen.

(Ira titer, S. vetweider, osseweider, veefokker.
(Graz'ing , ppr. van Grace, v. t., v. i.; send one a -

itch zak geven.

t, Iemand

weide.
G r8g'.5:54-bullet , s., schampschot.
Graz' nt;-ground, s., grasgrond.
Grazioso, a , bevallig.
Gc•ease , s., S et , smeer , wagensmeer ; -, ontsteking in de
Hielen van een haard.
Gr(a-F e , v t., smeren , insmeren , zalven ; - ), omkoopen,
Dit. ; - ire the fist, onikoopen, - afat sow in the arse t, -a fat
(00' iii the toil -b, giften en gaven brengen, waar het onnoodigis.
G.•ea*vci , pp. van Grease , v. t.
Greve -s ily , adv., zie Greasy , a.
Grca-* iness, s., vetheid, vettigheid, olieachtigheid, zalf ai hIigl)eid,
Greasing, ppr. van Grease, V. t.
Grea*'y , a., vet, smerig , vuil ; - , zie Bulky; -, onkieseli , grof.
Great , a., groot , hoog, verheven, sterk, beroemd, grootsch,
dik, tiooi'dzaakli,jk, voornaanl ; bijv. - reason, voorname reden
-, uitgestrekt, w onder vol; -, deftig, DR.; -, rijk, prachtig;
-, trotscli; Lard, zwaar, moeilijk; -), gemeenzaam, intiem;
- mane, zeer veel; - deal, menigte; - sea, hooge zee, hoog water ; - vuilti young , dragtig , bevrucht ; his recommendation
goes a - wat, with me i, zijn aanbeveling heeft groeten invloed op n; j ; -, over ; bijv. - grand-fat /ier, overgrootvader.
Great , s., geheel , groot , massa , gros ; by the -, in 't groot
hij 't gros , bij massa.
Great , grit , a., scho., groot, vertrouwd, vertrouwlijk.
Great'-bellied, a., zwanger , bevrucht, sal., dikbuikig.
Great ' - belly , s., zwangerschap.
Great'- - coat, s., overjas.
Great'-{coated, a., Tiet een overjas.
Great'-hearted, a., hooghartig, edel.
Great ' - horse, s., rijsellooi ; ride tjee -, in de rij*chool
Graz ing, s.,

rijden.

Great-Joseph ), s., overrok.
Great ' - like i, edv., scho., waarschijnlijk,

sas.

G.•eat'-seal , s., rijkszegel.
Great en t, V. t., V. i., vergrooten ; vermeerderen , grooter
worden , So.
Gre8t'l , edv., grootelijks, veer , grootnmoedig.
Great .Eels , s., grootheid , hoogte , verheventieid, raagt
i;vloedi, tiotselhheiu, praalzucht, hooge graad, verb,hng,
graoti)^oedig beid , edelfeit , geweld, kracht, groot liedrag.
GO•OnS e ,

i.

p. V.

Grove , Groove , sa'.

Gv, ns e-S , s., niv., -elieciistukken . l;ezirksel van talk.
G,•eu,- , s., soort vair duiker (w otervogel).
(0,t- clan , a., grieksch.
) (0,,. crag, S., Griek.
tree ssr.*-rare, s., grieksch vuurwerk.
Gre ciarnize, V. í., grielisch spreken.
i Ga -e'ci-r-An , s., -eigs idonilijkheid (van 't griekselt), AD.
i Gre'c &ze , V. t., V. i., grieksch maken , in 't grieksek ver1 talen , grieksrh sprekers.

370

GRE.

GRL

Gre'clzed , pp. van G•recize , v. t., v. i.
Gre'cizing , ppr. van Grecize • V. t., V. i.
Gree 1, s., goede wil , rang • graad • sY.
Gree 1, V. j., zie 4gree , v. i.
Gree, v. t., scho., overeenkomen.
Gree, s., scho., graad, overwinning, prijs; bear the —, den

Green'-sward , s., grasperk.
Green'-tall , s., scho., loop (bij herten).
Green'- vitriol , s., zwavelzuurijzer.
Green'-wax, s., groen zegel , kamerakte, beschikking van

prijs behalen.
Greece t, s., treden van een trap.
Greed t, s., zie Greediness , s.
Greedily, ede., zie Greedy, a.
Greed'jness, s., gretigheid, vraatachtigheid, gulzigheid,
hevige begeerte , drift , verslindzucht.
Greed'y , a., gretig , hegeerig , gulzig, hartstogtelijk, ver
-blinde,
inhalig ; — of honour , eerzuchtig.
Greedy , V. t., scho., verlangen.
Greed'y-gut) , s., slokop , inhalig mensch.
-Greed'y-hounds , s., me., scho., hongerige menechen.
Greek, a., tot Griekenland behoorende.
Greek'-fire , s., zie Grecian-fire , s.
Greek'-rose, s., klaproos.
Greek'ess , s., griekin.
Greek'ish, a., grieksch , m.
Greek'ling , s., iemand, die weinig beteekent , B. a.
Green, a., groen; nieuw, frisch, jong, BE.; bloeijend, onverwelkt, DR. ; half raauw, ongebraden; —, onrijp, onervaren , jeugdig ; —, bleek , zieklijk , sx.; — goose , gans van
nog geen vier maanden (kookkunst); you would make me believe that the moon is made of — cheese t, gij zoudt mij wil
wijs maken , dat wit zwart 'is.
-len
green, s., groen , groene kleur, jonge groente, loof, weide,
gras ; sea —, zeegroen.
Green , v. t., groen maken , TH.
Green , grein , V. t., scho., verlangen.
Green'-bite, s., bleekgroen.
Green'-broom , green'-weed , s., stekelbrem (botanie).
Green'-chaffer, s., keukengroente.
Green'-cheese, s., groene kaas.
Green'-cloth, s., koninklijk geregtshof, waarin alle regts.
zaken van 't koninklijk huis worden behandeld.
Green'-colored , a., bleek , ziekelijk.
Green'--eorn , S., zaad.
Green' -erop , s., onrijp , groen.
Green'-earth , s., soort van aarde , berggroen.
Green'-eyed, a., met groene oogen, sir.
Green'-finch , s., groenvink.
Green'-tish , s., kabeljaauw , Ax.
Green'-gage , s., soort van pruim.
Green'-grocer, s., groenteverkooper , groenteboer , fruitverkooper.
Green'-haired , a., met groene haren.
Green'-hand , s., onhandige , groen.
Green'-hastings , s., mv., vroege peulen.
Green'-hide , s., onbereide huid.
Green'-horn , s., onbezonnen jongmensch.
Green'-house, s., broeikas, oranjerie.
Green'-man , s., groenman.
Green'-mantled , a., met groen bedekt.
Green'-miss, s., jong meisje, ding.
Green'-peak , s., groene specht.
Green'-place, s., grasperk.
Green'-plot, s., grasperk.
Green'-room , s., kleedkamer.
Green'-sickness, s., bleekzucht, g.
Green'-snake , s., soort van slang (Amerika).
Green'-stall , s., groentekraam , groenteuitstalling.
Green'-stone , 8 , . soort van rotssteen.

den minister van financien.
Green'-weed , s., weede ( botanie).
Green'-woman , s., groentevrouw ; — S , kraamvrouw.
Green'-wood , s., groen hout , kreupelhout, kceupelbosch.
Green'-wood, a., tot groen hout behoorende.
Greened , pp. van Green, v. t.
Greenery , s., groene planten , groen, loof.
Green'hood , s., onrijpheid, kinderachtigheid, cie.
Greening, s., groenling (soort van afpel).
Greenish , a., groenachtig.
Greenishness , s., groenachtigheid.
Greenland-oil , s., walvischtraan.
Greenly , a., adv., groenachtig, frisch , nieuw , onrijp.
Greenness , s., groenheid , frischheid , nieuwheid , onrijp-

he,d , kinderachtigheid.
Green s- , s., mv., groente, groenten , moeskruiden; —, s., me.,

scho., kool.
Grees , s., me., scho., trappen.
Greesh'o -el, , s., scho., kolengloed.
Greet , V. t., V. i., groeten , begroeten , te gemoet komen,
ontmoeten , gelukwenschen ; — , uitschreeuwen ; - t , krijten , weenen , huilen , sr. ; — V. i., scho., krijten , huilen.
Greeted , pp., van Greet , v. t., v. i.
Greeter , s.. begroeter , groeter.
Greeting, ppr. van Greet, v. t., v. i.
Greeting , s., begroeting , groet , groetenis.
Greeze t, s., zie Greece -h, s.
Gref'óer , s., griffier , opteekenaar, registreur.
Gre'gal , a., tot een kudde behoorende.
Grega'rian , a., tot de kudde behoorende , tot het gemeen
behoorende.
Gregarious , a., in een kudde , in een gezelschap.
Gregariously, adv., zie Gregarious, a.
Gregariousness , s., het in kudden leven.
Gregorian , a., gregoriaansch.
Gregorian , S., soort van haarkapsel.
Gregorian-chant , s., gregoriaansche zang.
Gregorian'-tree, s., galg.
Greg'goe , s., kort jakje.
Grein , zie Green , Grein , v. t., scho.
Great -j, v. i., klagen , treuren , sp.
Greith t, V. t., gereed maken.
Greith I, s., goederen, meubelen, CH.
Gre'inial , a., tot den schoot, boezem belioorende.
Grenade, s., handgranaat (krijgskunde).
Grenadier', s., grenadier ; —, soort van afrikaansche vogel.
Gre'ohy , a., scho., vuil , smerig.
Gress, s., scho., gras.
Gresso'rial , a., met drie toonen voorwaarts (twee aan
elkander verbonden en een achteruit) (ornithologie).
Grew , s., scho., windhond.
Grew , V. i., scho., vreezen , duchten.
Grew , pret. van Grow.
Grewn , s., scho., snoet.
Grey , zie Gray.
Grey'-beard , s., scho., groote steenen flesch.
Grey'-hen , s., scho., soort van peer , groote , steenen flesch.
Greyhound, S., zie Gray-hound, s.
Grace, s., jong wild varken, big; trap, tred; —, s., scho., big.
Griddle , s., koekepan.
Gride, v. t., snijden.
Grid'elin, s., appelbloesemkleur.

GRI.

Gill.

Grid'Ing, ppr., van Gride, v. t.
Grid 'Iron , S., rooster, braadrooster.
Grld'iron.pend'ulum , . e., zie Pendulum.
Grief, S., smart, droefheid, grief, hartzeer, zielssmart;

malen worden , geslepen worden ; be ground with pain , ijse.
lijke pijn lijden ; - the fare of the poor tie armen verdrukken , knevelen.
Grind, .;., kink.
Grind er , S., maler,, wrijver,, slijper,, scharenslijper
; -,
maaltand.
Grinding, ppr. van Grind, v. t., v. i.
G rinding, 8., 'tmalen, enz.
Grhi'He-stone±, S., zie Grindstone, s.
GriiitHe'stone , S., echo., zie Grindstone, s.
Grind stone , S., slijpoteen , wetsteen.
Griner, .9., gvijnzer, AD.
Grin niiig , ppr., a. van Grin, r. i.
Grinningly , adv., met een grijnslach.
Grip, s. zie Griffin, s., air.
Grip, S., greb, guil.
Grip 'f,V. t., zie Trench.
Gripe • r. t., e. i., grijpen , vatten , knijpen , vasthouden
kwellen , snijden , knagen , pijn in den buik verwekken,
sni,(den , kolijk hebben ; -, loefgierig zijn , z.; - to windward, gieren , in den wind opschieten , Z.; -, de vingeis digt.
kriijen , P.; door wocker, afpersing geld krijgen; - , inhalig
j zi n.
Gripe, s.. 't vatten , handvol , greep , kommer, grief, onderdrukking, droefheid; -, loefhouder , z.; - , yafle, 5H.;
-, 8. 1 se/to., drietand , mestvork.
Gripe'.rnoney , S., sclirokker, srhrok, schraper, woekeraar
kiievelaar.
Gripeful , a., grijplustig.

pine away with -, van hartzeer wegkwijnen; die for -, van
droefheid, smart sterven.
Grief-insbjt'tered , a., door droefheid, enz. verbitterd.
Grief'-shot, a., van smart dsordrongen , Sm.
Grlef'fuj , a., kommervol , jammerlijk.
Gricf'Iess , a., onbekommerd , zorgeloos.
Griev'abI t, a., zie Lamentable , Git.
Gricv'ance, 8., leed, kwelling, misbruik , druk.
Grieve, .., scho., opzigter.
Grieve , V. t., V. i., grieven , krenken , bezwaren , heleedi-

gen, onderdrukken , bedroefd maken, sarren, beleedigen,
mishagen ; -, r. i., zich bezwaard achten, treuren , klagen,
leed gevoelen.
Grieved, pp., a. van Grieve , v. t., r. i.
Grieving , ppr. van Grieve, e t., e. i.
Griev'er ,, s. kweller, plager, beleedier.
Griev'ingly , ode., met smart , niet hartzeer.
Grievous , a., krenkend , treurig, bedroevend, smartelijk,
verdrietig, onverdragelijk , afschuwljk , versrhriklijk , ellendig, droevig, bitter , hinderlijk, stuitend.
Griev'ously , adv., zie Grievous , a.
Grlev'ousness , 8., kommer , ellende, lijden, afsrliuwlijk.
heid , smart , droefheid, ramp, ellende, bedruktheid.
Grif, S., echo., diepe valei.
Griftgraft, adr., te regt of ten onregte.
Grif'fln , s., grijpvogel, grifiloen.
Griffon , s., zie Griffin , s.
Griffin-like , a., als een grijpvo g el , griffioen.
Grift. S., griffel.
Grig , S., aaltje, zandaal; vrolijk schepsel; 1, gezondheid;
-, heide, krekel.
Grill, v. t., roosteren, braden; -, pijnigen.
Grill f, a., schrik verwekkend, huiverig makend, cm.
GriIIade', s., al wat gezoosterd , gebraden wordt.
Gill 'Iae , 8., roosterwerk, leggers (bouwkunde).
Grilled, pp. van Grill, e. t.
GriH'jng , ppr. van Grill, V. t.
Grit'Iy ,, V. t., teisteren, ontrissten , on.
Grilse, grilsh , gilse, 8., s e /to., zalmpje, onbehouwen kind.
Grim
man, a., otizurorli , straf , grimmig, bar, leelijk ; - ferry
, old Mi-. -, veerman der dooden , dood.
Grim-faced , a., grijnzend, harziend.
Guirn'-giiniilng , a., grijnzend.
Griin'-vi*ad , a., zie Grimfaced , a.
Grimace', s., grijnzing , grimas.
Griinaccl', a., grijnzend, verdraaid.
GrhnaI'kin , 3., oude kat.
Grime , S. vuil, drek, onreinheid, roetzwart.
Grime, e. t., bevuilen, bezoedelen, vuil maken , sir.
Griin'Iy, a., afsrhuwlijk, m. vu..
Grimly, ade., zie Grim, a.
Grim 'ness , S., grimmi g heid, leelijkheid.
Gvi'in, , a., vuil , smerig , morsig,
bezordeld.
Grin , v. i., grijnzen , de tanden laten zien; - at one, beschimpen.
Grin , o., grijnzing , grijns ; - 1, valstrik, cm.
Grin, v. t., door grijnzing te kennen geven, M.
Grind ) , e. t., den bijslaap uitoefenen.
Grind, V. t , C. i., pret., pp., ground, malen, slijpen, wrijven, kwellen, onderdrukken;
kinken hebben , Z.; - tile
teeth, knarsetanden , knersen, effen maken, door wrijving
polijsten , verbrijzelen, vernielen, teisteren, treiteren , ge-
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t.rip'cr , .v, zie Gripe'-nooizey ,
S., me., kolijk, buikpfjn, snijdiugen in den buik
-, ;)ootkrabhzrs , z.
Griping, ppr., a., zie Gripe, r. t., v. i.; - ship, loefgierig
schip , z.; - fellow, inlialige kerel.
GI.,'Ing .i., 'tgrjpen, enz.; - of the guts, snijdingen,

Gripes ,

hiiik1jn.

GiIp'iiigty, adv., met eigenaardige buikpijii.
Gel1, 'pie 1 , a., gierig , orlirokkig , inhalig , scliraapzuchtig,
vasthoudend , sp.
Grippieness 1 , 8., zie Covetousness, s.
Gris 1-, S., soort van bont , cm.
I C.ris'arnber
t, i. p. V. lznberyri.e, IL
Grise + , s., zie Greece, t, s., Sir.; -, z'vjn , varken.
Gii*ette t, S., dochter sail een koopman, vrouw van een
kunpiiiisIi.

Gris kin t, S., gebraden varkensruggegraat.
Gri*liness, 8., aforhuwlijkheid, leeli(klieid, sy.
Gri-s-'Sy , a., verorhrikljk, afsrhuwlijk , vreeslijk, DR.
(Orion,, , S., soort van vecivraat (Z. .4'merika).
Gm *ons , 8., me., bewoners van de oostelijke , zwitsersehe
Alpen.
Grist, v maalkoorn , koorn , gemaal , toevoer,, proviand,
voordeel , winst ; it brings - to t/ze null t, 't brengt voordeel
aan , it will hinder no - i n to t/ze mill j, 't zal u geen na»
deel aanbrengen.
Giiot'rni5i, S., koornmolen.
Gris tie , S., kraakheen , kiz;zrsbeeu.
Gi1st' 1 , , a., kraakheenarhtig.
Grit, .e., gort , grut , zand , gruis , grint , vljlsel ; harde
zanzlsteen.
Grit'-ro.ek , 8., harde zaudsteen.
Grit-stone, 8., zie Grit - roc/c, s.
Giith t , .s., zie ..lgreement , cm.
Grittiness , S., zandigheid , steerzachtigheid.
Gritty ,, a., zandig , steenachtig.
Griz'alia , .s., zie Gridelin ,
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Grizzle, S., grijs, graauw, sir.
Griz'zled , a., grijs, graauw.
Grizzly, a., grijsachtig ; -bear , graauwe beer (W. N.

.4 nerika).

Gross'uess, S., ,

dikheid, dofheid, ruwheid, laagheid, ge -..

meenheid, zwaarlijvigheid.
Gross' -sitar , a., tot een kruisbezie hehoorende.
Gross'ular, S., soort van groene granaat.

Groan , V. i., kreunen , steunen , kermen , zuchten , klagen. Grot, grotto , s., grot , spelonk , hol.
Groan , s., kreun , steun , zucht , gekerm , geklaag , klagt, Grotesque', Cl., wild gevormd, grillig, buitensporig, won*
der l ij k , vreemd , antiek.
gesteun.
Grotesque', s., grillige figuren, kunstmatige grot.
Gronn'ful , a., treurig .
, adv., zie Grotesque, a.
Grotesijne'ty
Groan'in , , ppr., a., zie Groan , v. i.
Groan Iu • S., gesteun , gezucht , gekerm , geklaag , gekreun ; kreet (van een hert).
Groat, s., vierstuiverstuk; he is not worth a - i-, hij heeft
niets in de wereld ; save one's -, de proef goed doorstaan.
Groats , s., my , havergort.
Groats' - worth , .S., waarde van een groot.
Grolb'ble, V. i., sclzo., gaten maken.

Grocer • s., kruidenier.
Grocery , s., kr ieidenierswaren ; -, kruidenierswinkel (N.
Amerika); groceries, kruidenierswaren (2V.11rnerika).
Grotir, a., scho , grof, dik , sterk.
Grog , s., water en geestrijke drank (zonder suiker).
Grog'-blossom , s., drankpuist (N...lrnerika).
Grog'-drinker , s., grogdrinker.
Grog'-shop , s., kroeg , slijterij (N. Amerika).
Grog'gery , S., zie Grog-sliop , s. (1V. Amerika).

G rog'gy ) , a., dronken • hezopen.
Grogha'n) , S., paard.

Grog'ratn , grog'ran , s., kamelot .
Groin , s., lies ; varkenssnuit.
Groin i- , V. i., zie Groan , e. i., CH.
Gro ►n'et , gro ►n' ►net, s., strop , roeistrop , strop van een
zeil (om den mast) , stagring, leuver , leguaan, kraag , z.

, Bron► 'ii, S., looit van plant.
Groom • s., jongen , jan , knecht , stalknecht, oppasser;
- of the stoole , opl}erkamerdienaar ; - of the king's bedchaos/les , edelman van 's konings slaapkamer ; -, bruidegom.
Groonia'In , s., 't verzorgen en oppassen der paarden.
Groove • S., groef , hol , put; pijp (o njnwerkersterm); -,
inkeping , sponning , bengel , ring aan de ra , z.; vore, g,ing.
Groov e , V. i., groeven ninken , kanaal graven , voren
maken.
Grooved, pp. van Groove, v. i.
Groover • S., seho., mij;;werker, (p.).
Groo'z5e , V. i., scho., zwaar ademen.
Grope. V. i., V. t., tasten, voelen , betasten, grijpen.
Groped , pp. van Grope , v. i., V. t.
Groper , s., taster , betaster , zoeker ; - ), vroedvrouw,
blinde man.
Groping, ppr. van Grope, v. i., V. t.
Grop'ingly , ode., ta.stendersvíjs, voelenderwijs.
Grop'sy , a., scho., vreter , zwelger.
Gros, a., dik sterk, stevig.
Grosart , grozer, S., scho., zie Groser, s., scho.
Grorn'welt

Grotesqueness, S., grilligheid, buitensporigheid, wonderlijkheid , vi eemdheid.
Grou , V. i , scho., gruwen.
Grond' , V. i., scho., zwaar slapen.

GroutT, s., scho., onrustige slaap.
Ground, S., grond, bodem , aanleg , land , streek , grond gebied , landstreek , grondslag , grondtoon, akker , veld ;
break -, anker winden , anker ligten , z.; - end , wortel einde , z.; ship a -, gestrand schip , z.; - sea , grondzee ,
z.; strike the -, op een droogte , bank stootei , z., - tackle,.
toestel van kabels en ankers voor 't ankeren , z.; - tier,
loser tier , onderste laag van de watervaten , z.; be a -,
aan den grond zitten , vastzitten , z ; beat the -, aan den
grond raken , z.; come a -, stranden , z.; gain -, grond
peilen , z ; pain - upon another, een schip voorbij zeilen,
z.; get a -,

vastraken , z.; have -, find -, grond peilen, z.;

loose -, van grond geraken , loskomen , z.; put a ship a -,
een schip op 't drooge zetten , z.; rub over -, over een
droogte schuren , over den grond schuren , z.; reach the -,
den grond peilen, z.; run a -, aan den grond zeilen,
vastzeilen , z.; -, grondven f (schilderkunst) ; grondkleur
grond (van mannfnct, uren) ; - t , parterre (iii een schouw -

burg) ; Asha -, veld winnen ; loose -, aftrekken , terugtrek ken ; give -, voordeel geven ; wijken , terugdeinzen ; stand
one's -, standhouden ; quit Diae's -, afdeinzen ; live upon
any -, overal teregt komen ; break -, loopgraven maken ;
yo upon sure -, op vasten voet werken ; get -, veldwinnen , toenemen ; -s of a liquor , grond., bezinksel van drank.
Ground , V. t., V. i., gronden , gronrileggen , onderristen ,
grondvesten , bouwen , stichten , vestien ; aan den grond
kopen , z.; - the arms , 't geweer aan den voet brengen,
(krijgsterm).
Ground, pret., pp., a. van Grind , v. t., V. i.
^ Ground' - angling, s., 't peuren, 't visschen zonder dobber , sine.
Groe,nd' - ass , S., jonge esch.

Ground'-bait, s., lokaas van gekookte gerst (om te visschen).. j
Ground' .beetle , s., loopkever, aardkever.
Ground' - cherry , s., ainerikaansche plant .(physealis vis rosa).
Ground'-flea , s., aardvloo.

Ground' - floor , s., eerste verdieping.
Groenel' -form , .c., grondvorm,

Ground'-hare , s., veldhaas.
Ground'-hoC, s., marmot (N. Amerika).
(vogel).
Ground'-ice , s., gi nnthjs.
Gooseberry
,
s.
zie
Groser, S., scho.,
Gross , a., dik , stevig , vet , zwaarlij vig, lomp , ruw ; dom, Ground'-ivy , S., sardveil , eiloof (botanie),
m.; leelijk , gespeel , volkomen , bruto , schandelijk , laag, Ground'11ne , s., siselisnoer.
Ground'-nnaet, s., heffe.
onwellevend ; grof, tastbaar ; onooelijk ; -, onkiesch.
Gross , s., gros, hoofddeel , kern (van een leger) ; gros, Ground'-nest, s., nest op den grond.
Grouund nart, s., aardnoot.
menigte.;
in
massa,
in
,twaalf dozijn; in -, in the -,
Ground'-oats , s., jonge eik.
weight , bruto gewigt ; by the -, zie in -, in the --,
Ground'-pine, S., veldcipres.
Gross'-adventure , s., bodemerij.
Ground'-plate, s., drempel.
Gross'-avarage, s., avarij ros.
Grounzi '-plot, s., grond, platte grond.
Gross'-headed, a., dom, koppig.
Ground' - reset, s., grondbelasting.
Gross'beak , s., zie Grosbeak , s.

Grosbeak, s., kersebi.jter

Groso'ly,

adv., zie Gross, ie.

Ground'-reom, s.,

benedenvertrek, benedenkanter.
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Ground'-silt , s., drempel, dwarsbalk, kruiswortel.
Ground'-stone, s., hoeksteen.
Ground'-stroke, s., grondstreek.
Ground' -swell,

s., beweging van 't water onder de oppervlakte, waterberoering.
grondtakelaadje, z.
Ground'-timber, s., legger, legbalk, buikstuk, z.
Ground '-ways, s., mv., langleggers, dwarsbalken, stapel
-bloken
(voor een helling) , z.
Ground '-work, s., grond, grondslag, plan, beginsel.
Ground' - worn, s., regenworrn.
Ground'age , s., havenn„^ld , ankergeld.
Grounded , pp. van Ground, v. t., V. i.
Oround' - tackle, s.,

Ground 'edly, adv., op vaste grondslagen.

Groundless, a., zonder grond , ongegrond, zonder bodem,
bodemloos.
Ground'Iessly, adv., zonder reden, zonder oorzaak, enz.
Groun4'1essness , s., ongegrondheid.
Gro und'ling , s., grondeling (soort van viseb) ;
, iemand,

die in 't parterre zit.

-t

Ground 'Iy +, adv., op beginselen , vast.
Grounds., s., me., zie Dreys, s,, me.

Ground'sel, s., soort van senecio (iiotanie) ; -, zie Ground-

sill, s.

Group, s., groep, tros, menigte, kluit, vergadering.
Group, v. t., groeperen , een groep vormen, een vergadering

vormen.

Grouping, ppr. van Group, v. i.
Grouse, s., patrijs, hazelhoen.
Grouse, V. i., een patrijs , bazelltoen schieten.
Grous'Ing, ppr. van Grouse, e. i.
Orousosne, a., scho., afschuwlijk, akelig.
Grout, s., grutten, gort, zemelen, grondsop, lieffe; ongegist bier.
Grouting, s., 't vullen met grutten.
Grout'noI , s., zie Growthesd , s.
Grouze, V. t., eten, verslinden, (p.).
Grove, s., boschje, boschaadje, sterrebosch, dreef, laan;
gracht ; -, s., scho., groef.
Grove, V. t., scho., graven.

Grovel , V. i., langs den grond kruipen, kruipen , gemeen
zijn, laag zijn.

Groveler, s., kruiper, pluimstrijker, ellendeling.
Grov'eling, ppr. ran Grovel, v. i.; -, a., laag , gemeen,

kruipend.

Grov's , a., tot een bosel j e , enz. belioorende.
, v. i., v. t., pret. grew , pp. grown , groeijen , wassen , groot worden , vooruitkomen , worden , vermeerderen,
vermeerderd worden , voortvloeijen , vooruitgaan , vorderen,
verbeteren , vordering maken ; overgaan , overslaan , bijv.
the wind grew to a tempest , de wind sloeg tot een orkaan
over ; opvoeden , optrekken , voortbrengen , verbouwen ; better, beter worden ; - envious, verrotten ; - deeper, aandiepen , z.; - due , toevallen ; - fat , vet worden ; - easy,
bedaren , op gemak komen ; - humble , zich vernederen,
nederig worden ; - heavy , zwaar worden ; - in flesh , dik
worden , vet worden ; - in years , oud worden , in jaren
toenemen ; - into , treden in , inkomen , geraken tot ; - in
fashion, in de mode komeni , in den smaak komen ; - into
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de mode geraken; - out of favour, in ongenade geraken,
in ongenade vallen; - out of kind, ontaarden, verbasteren ; - out of use , in onbruik geraken ; -poor , verarmen ;
- short, korter worden, verminderen, klein worden; - tame,
taro worden; - together, zamengroeijen; - towards an end,
ten einde loopen ; - up , opgroeijen , wassen ; - up again,
rveêr opkomen , weer opgroeijen ; - weary , moede worden,
zich vervelen; - worse, erger worden, verërgeren; - dear,
duur worden; - apace, sterk groeijen; - tall, groot worden ; - thick , dik worden ; - lean , mager worden ; - feeble,
zwak worden ; - light , ligt worden ; - handsome , lief worden ; - s;yiy , leelijk worden ; - a scholar, geleerd worden
into one's acquaintance , niet iemand bekend worden ; this
aye -s to no immoderate excess , deze eeuw spat buitengewoon uit; night -s apace, de nacht is op handen, de nacht
nadert ; -, V. i., scho., gekweld worden.
Grow'bie, V. t., scho., haastig zwelgen.
Grower, s., iemand, die groeit; -, planter (Engeland).
G ro `v' I ng , s., groeizame dag ; -, s., rigting , waarin 't
zwaartouw uitstaat , Z.
Grow ing, ppr., a. van Grow, v. i., v. t., - weather, groei
-zauiwer.
Growl , v. i., v. t., knorren, grommen , kakelen; begrom.
men, Tie.
Growl , s., geknor, gebrom.
Growi 'er , s., brompot , grommer.
Growl 'ing, ppr. van Growl, v. i., v. t.
Grow 1 ' i ng , s., geknor, gegrom , gebrom.
Growi 'ingly, ado., grommenderwijs.

Grown, pp., a. van Grow, v. i., V. t.; - over, overgroeid;
- over , hooge zee , z.; full - man , volwassen mensch ;

- folks, volwassen lieden.

Grow -s.e i•, V. i., zie Shiver.

Growth • s., groei, wasdom, gewas, voortbrengsel, prodrukt , opbrengst , toeneming.
Growt'6ead, $rowt'nol, s., soort van viseh; -t, lui
-ard,
domkop.
Grosvt'nol , s., zie Growthead , s.
Growze, v. i., sc/lo., huiverig zijn.
Groyne t, v. i., klagen, zuchten, car.
Groz'et , s., scho., zie Groser, s., scho.
Grub , v. i., V. t. (doorgaans m. 't v. up) , opgraven , uit
-graven,
wroeten, uitrooijen, delven.
Grub , .c., w orm , made , rups , dwerg; have the head full
of -s , i , 't hoofd vol grillen Hebben ; be in the -s , t,

misnoegd zijn.

Grub'-ax, s., schoffel.
Grub '-street, s., prul (van een boek, enz.).
Grub'-street, a., prullig; - writer, prulschrijver, knoei
er , papierkladder.
-j
Grubber, s., graver, wroeter, rooijer.
Grub'bing , ppr. van Grub , v. i., V. t.
Grub'bing, s., 'topgraven, enz.
Grubbing-hoe , s., houweel .
Grub 'ble (zeer ) , v. i., in 't duister

tasten, DR.

Grudge, v, t., v. i., benijden, misgunnen, met tegenzin geven ; mompelen , klagen , knorren, morren , aarzelen , naij verig zijn ; - t , in 't geheim wenschen ; r, gewetensangst

gevoelen.
favour , in gunst komen ; - into a proverb , een spreekwoord Grudge, s., wrok, haat, wangunst, toorn, aanval, toeval;
worden; - young again, verjongen, weêr jong worden ;
- t , gewetenswroeging.
- late , laat worden ; - less , verminderen ; - near , node- Grucdg'eon-A. i , s., mv., grof meel , B. FL.
ren , aankomen ; - obsolete , verouderen , buiten gebruik ra- Grudger, s., nijdigaard, benijder, hater.
ken ; - on , opkomen , aankomen ; - out , uitkomen ; -- out Gr,,dg'fng , s., wrok, haat, toorn ; -t, ziekteverschijnsel
of, uitschieten (van planten) ; - out of esteem , in minach- .- 1, geheime wensch.
ting komen, in minachting geraken; - out of fashion, uit Grudgingly, adr., ongaarne,
3N
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GUE.

Gru'e1, s., waterpap.
Gruw, s., mijn, (p.).
Grut, a., norsch, barsch , ruw, onbeschoft , zuur, streng,
bar, onbehouwen.
Gratl''ly , adn., zie Gruff, a.
Gruffness, s., ruwheid, barschheid, uorschheid.
Gruip , s., sclio., goot, grep (in een koestal).
Grun, , a., grimmig, trotsch , zuur, streng ; gorgelend.
Gru,n'ble , V. i., pruttelen , groninieni , knorren, morren,
brommen, brullen , zich beklagen.
Grutn'bler , s., brompot , knorrepot , pruttelaar.
Grum'bletonlan) , s., ontevreden meusch.
Grumbling , ppr. van Grumble , v. i.
Grumblingly , adv., grommenderwijs.
G ruzie , s., klonter , brok.
Gru,n'1y,

adv., zie Grum, a.

Gru'snous , a., dik, geklonterd, klonterig.
Gru'inousnee. , s., klonteriglieid.

Grump, grumplli, V. i., scho., grommen.
Grum'phie , s., ache., zwijn , zeng.
Grumpy, adv., misnoegd, ontevreden, (p ), (N. 4merilca).
Grun , s., echo., bovenlip (van ego beest) ; - , grond ,

bodem.

Grun , a., scho , geslepen (op een steen).

Grund , a., echo., gemalen.

Grun'dell , s., grondeling (visch).
Grunds , s., nag., echo., bezinksel.
Grund'sel, s., zie Groundsel, SL.
Grund'stane , s., scho., zie Grunstasze , s., scho.

Grun'stane , s., scho., slijpsteen.
Grunt, v. i., knorren (als een varken) , klagen , steunen.
Grunt'er , s., knorrepot; - § ), geregtsdienaar; justitiebe•
ambte.
Grunter'-s -lace) , , s., gerookte kinnebakaham.
Grunting, ppr. van Grunt, v. i.
Grunt'Ing, s., geknor, gesteen, a - horse and a groaning
wife seldom deceive their master x • krakende wagens duren 't langst.
Grunting-client+, s., varken.
Grunt'Ing-peek ), s., spek.
Grunt'Ingly , adv., mompelend, morrend.
Grunt'Ie, (zeer +), zie Grunt, v. i.
Grunt'le, v. i., scho., grommen.
Gruut'le , s., scko., snuit , gezigt.

^Grun'zie, s., scho., mond.
G r up' p l t , a., scho., zie Sprained , a.
9rub1e'le, grulsh'te, a., welig groeijend, dik, slap, flens.
Gru'sonie, a., echo., zie Grousonie, a., scho.
Grutch ),. i. p. V. Grudge.
Grutte. , ppr , echo. van Greet , v. i., sclto.
Gry , s., beuzeling, kleinigheid.
Gry , v. i., scho., aanval van hoofdpijn hebben.

Guarci'iauess t, s., Voogdes, B. vu,
Guard innsi► ip, s., voogdijschap , opzigt , toezigt , be.
scherwirig, zorg.
Guarding, ppr. van Guard, v. t., v. i.
Guard 'Less , a., onbeschermd, we@rloos.
Gunrti'ship f , s., zorg , bescherming.
Gun'rish 1, V. t., zie Heul , sv.
Guta'ry-anlr'acle, S., mirakelspel .
Guava , S., guar eplant.
Gu'berurte ,

v. t., zie Govern, v. t.

Guberna'tion f, s., gouvernement, heerschappij, bestuur.
Gu óernative, a., regereva.
Guberuato'rial , a., tot een gouverneur behoorende.
Gucl► n'ro - bird , s., soort van nachtvogel (Z. Amerika).
G uddle , v. t., scho., lomp snijden.
:
Guile, guld, a., sclio., goed.
Gude , s., scho., Opperwezen.
Gudgeon, s., grondeling; sul, s.; lokaas, aas; duim van
een hengsel, spil; -, vingerling van 't roer, z.; —, zwarte

Guei'der-rob.e , s.,

Guarantee', V. I., borg blijven, waarborgen, borgstellen ,

borg staan voor.

s., zie Guarantee, s,

Guard able , a., 13eschernshaar.
Gutard'age t, s., OpZigt, SH.

Guard'aut t, a., als voogd liandelevd.
Guaril'nut t, s., voogd, 5H.
Guard'ed,, pp. van Guard, V. t., V. i.
Guard'ed y , ede., voorzigtig , belioedzaam.
Guard 'ed1ess , S., voorziltigheid, behoedzaamheid.
Guarder , a., wachter , hoeder , lbescel►utter , beschermer.
G u ard' fu l , a., voorzigtig , behoedzaam.
Guard1'ian, , s., voogd, voogdes.
tau :.rit' &an , a., wakend , waakzaam , beschuttend„ bescher•
mend; - angel, beschermengel.

Gud'gle , a., scho., kort en dik.
Gud'gon, s., roerhaak, z.
Gue'ber, gue'bre, s., vuuraanbidder.

Gua'ta eum , s., pokhout.
Guaira, guajave, s., pereboom (Indië).
Gewin, s., soort van hagedis.
Guana'i,o , s., soort van lama.
Guanle'erous , a., guano voortbrengend.
Guano, s., guano.
Gua'ra, s., vogel (tantatus richer), (Brazilië).
Guarantee', s., borg, borgspreker.

Guar'autor,

een degengevest; - under the trigger of a yun, beugel onder
den trekker van schietgeweer.
G uar(t'-bolt , s., wachtboot.
G uarti'-chaarn ber , S., wachtkamer.
Guarti'-bouse, s., wachthuis.
Guard' - rooie, s., zie Guard - chamber, s.
Guard'- suft, s., wachtschip.

bleianius (vischsoort).

Gryse , grelce , s., echo., varken.

Guaranteed', guar'antiled, pp. van Guarantee,
Guaranteeing, ppr., a. van Guarantee, v. t.

Guaranty , v. t., borg blijven , instaan , schadevergoeden.
Guaranty. s., zie Guarantee, s.
Guard , v. t., v. i., hoeden, bewaren , beschermen , bewaken , behoeden , beschutten ; -, omgorden , B. J. - t, onrzoomen, ornhoorden, met borduursel beleggen ; -, voorzigtig zijn.
Guard, s., wacht, hoede, bewaring, zekerheid; -i, boordeel , borduursel ; -, voogdij ; schild, l)escherming, konvooi;
rear -, achterhoede (krijgskunde) ; life -, lijfwacht (krijgskunde) ; -s , perkanienteï► strookjes ; be upon the -, op wacht
zijn ; make a strong -, sterke wacht houden ; horse -, garde
te paard ; foot -, garde te voet; saount the -, wacht hetrekken ; Telier„ the -, wacht aflossen ; come J from the -,
aftrekken ; a1sanced -, voorhoede, voorwacht, piket; black -,
guit, deugn etje; - of the hilt of a sword, beugel van

v. t.

zie Gelderrose, s.

Guer'dou 1- , s., belooning, loon, M.
Guer'don t, V. t., beloonen, B. J.
Guer'donable -} , a., belooningswaard.
Guer'doned, pp. van Guerdon i-, V. t.
Guer'doniess t , a., onbeloond , CH.
Guess , v. t., vermoeden, ramen, gissen, onderstellen, verbeelden; peilen , z.
Guess, s., vermoeden, gis, gissing.
Guess'-rope , S., zie Guest-rope, s.?
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Guess'- werk, s.,vermoeden , gis, gissing.
Guessed, pp. van Guess, v. t.
Gaue.ss'er, s., Bisser, vermoeder.
a:ccess',ng, ppr. van Guess, v. t.
Guess'lng, S., 't gissen.
Guess'in*ly , ode., gissenderwijs.
Guest , s., bezoeker , gast:, vreemdeling , irennndinrnle ; there
is a - in your candle t , er is een brief aan de kaars ; -,
s., sv/zo., spool:, geest.
Gueat'-chamber, s., logeerkamer.
Guest'-rite, s. , gastvrijheid.
Gusest'-rope, guess'-rope, s., bootsleper, hoecseerlouw, z.
Guest'-wise, a., op de wijze van een gast, als een aast.
Guest'ning, S., scho., vriendelijke ontvangst, gastvrij,

Guil't®tining, ppr. van Guillotine, v. t.
Gut!!t-, s. soort van koornbloem.
Guilt, s., schuld, misdaad, zonde, kwaad.
Guilt' -stek, a., tengevolge van misdaad overleden.
(xuilt'ilike 1. adr., zie Guilty.
9.ccilt'i!y , code., nmisdadig , schuldig, en.
e ,iI!t'iness , s., misdadigheid , snoodheid ; misdaad , sx.
tpHSlt'fess, o., schuldeloos, onschuldig, cri.
Gufitteisly, ndv., zonder schuld.
a ^^ tt'le4sness, S., onschuld, schuldeloosheid, sy.
e*QCiit'y, a., schuldig, misdadig, strafbaar, snood, bedorven , zondig; - of death , doodschuldig.
Gecicn'bard, s., soort vaTi harp.
Guinea, s., giunje.
GiOn'en-eorn , s., gierst.

welkom.
Gunn, s., scko., inademing van rook, damp .

Guin'en-dropper,
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s., bedrieger, valsche speler.

Guin'ca-fowt • c., paarlhoen.
Gutr► 'ea-grains, s, mn., paradijskorrels.
Guinea-hen, S., zie Guinea fowl.
Guinea-pepper , c., spaansche peper.
Guinea-1,ig, S., indiaansch varken.
Guinea-wheat, maïs, turksche tarwe.
Gulit'ind • s., zie Gwiniad.
G u t s ard', s., scho., vermomde.
Gui*ard'tng, zie Gyzarding, a., scho.
G1ei-s-e, s., wijs, manier, mode, gewoonte gebruik, aard,
slag , soort , voorkonen , voorwendsel , monm.
Gui-*•'er, s., vermomde, gemaskerde.
Guitar', s., guitar , ester.
leider, beheerder, bestuurder, aanwijzer.
Guiz'ened, a., scho., lek.
(relde, zie Gade, s., scho.
Guide, V. t., V. i., echo., besturen, huishouden, zorg dra- G•,'Iar • a., tot den strot helsoorende.
Gi'taunct • a., watervogel (IJsland).
gen • behandelen in acht nemen.
Gulch f, s., slokop, gulzigaard, veelvraat.
Guide'-post, s., handwijzer, mijlpaal.
Gulch t, V. t., zwelgen , verslinden.
Guide'-stoop , s., scha., handwijzer.
Guich'!n, S., zie Gulch t, s.
(Snide us, interj., God, sta ons hij !
G ule - , s. •rood (wapenkunde).
Guided • pp. van Guide , v. t.
Gulf, .s., golf, maalstroom, afgrond, draaikolk; iets, (lat
Occicie'less, a., zonder gids , enz., DR.
onverzadighaar is.
Gu icie'man • s., echo., huisvader, echtgenoot .
Galg'- indent'cct , a.., met golven doorsneden.
Guiding, 7)p?. van Guide, n. t.
Gutf'y,
a., vol draaikolken, golven.
Gukl'mltiher, s., echo,, huisvrouw, schoonmoeder.
Gull, V. t., kullen, bedriegen, foppen, bedotten.
Guidon, s., standaard, stardaarddrager.
G ci i! • s., sneeuw ; streek ; bedrog , Sn.; sul • bloed • 5H.; -),
G u i ct's5 re • s., scho., grootvader.
onr► oozele hals, J.; -, groen (studententerm).
C uic!'son , s., srho., schoonzoon .
Gutt'-entcher , s., bedrieger , schurk • sK.
Guld'wife, s., scho., huisvrouw, echtgenoot.
Gull'-groper) , s., woekeraar.
Gteic!'wi!!y,, n., sclio., welwillend, vrijgevig.
Gus hes! • pp. van Gull , v. l.; -) , a., bedrogen.
Gashel , S., gilde , broederschap.
t5ut!'er, s., bedrieger, schurk.
Guild'-hail, s., gildeza.al.
t,crlt'ery 1, s., heilriegerij . bedrog.
Guildnbte, a., helostbaar.
tui! 'let , s., slokdarm (loj dieren); -1, stroom, meer.
QGcciic!'ei, , s., zie Gilder, o.
-ehii.rkerij list streek geveinsdlseid. G.II'!ey , s., sr/so., groot nies.
c cc ^ te , s., bedro gr
G
ullibil ity) , s., zie Credulity.
Gekte f, V. t., bedriegen , Sr.
Gcct'lted, pqp., a., Vain Gull, v. t.
e:uited f, a., verraderlijk, hedriegend, su.
Gu!! 'lug , ppr. van Gull, tr. 1.
(C,!ite'i'ul, a., hedrie?eiiik.
t55c1'lion, s., seiw., elleisdeling.
Gaai :e'r„ify , adz., bedriegelijk.
i {, a., (lil gas, dons.
4
Guilefulness, s., heclro ,list.
Guileless, a., zonder bedrog, argeloos, eerlijk, opregt, tp^elt'is!.ness 1 a., dwaasheid, domheid.
ni
,
s., afloop , goot ; -- , groot mes , sco.; -, S., scha.,
t;
y
openhartig .
{:niln>>es.
Guilelessly, ads., zie Guileless, a.
Gcei'iy,
V. i., V. t., afloop maken (N. Amerika); met geborrel
Guite'Iessness, S., eenvoudigheid, argeloosheid, schuldeioohen , klokkend loopen.
loosheid , onschuld.
GLI!'ty-gut, s., slokop.
Guil'er, s., bedrieger.
Gu!'!y -hole, s., afloop, gat, rioolgat, gootgat.
Gccit'!e ►not, s., waterhoen.
(pcci ' lying , ppr. van Gvilly, v. t.
Gull 'Ievat, s., vat tot het gisten van drank.
G.iit,ed, pp. gretig verslonden.
Gnu '!otXee, 4., guillotine.
Gsi!ph
, zie Galt, .c.
Gni!'tc.tine, V. f., guillotineren.
(iU Os'it)f, ..,gre tig heid, gulzigheid, vraatzucht.
Gc.it'totiued, Vin. van Guillotine, V. t.

G utTa , s., scho., geschatQr.
Guft, e., bui, windvlaag, z.
Gug'gle, zie Gurgle.
G ug'gle , V. t., scho., bedriegen.
Gnhr, s., slib, dat tussehen rotsen wordt gevonden.
45fcict, s., scho., zie oude, s., echo.
Guld'able, a., leidbaar, handelbaar.
G u ic!'age
, s, gidsloon.
Guidance, s., leiding, bestuur, bestier, beheer, opzigt.
Guide, V. t., leiden, voeren, besturen, bestieren, heheeren, begeleiden, den weg wijzen.
Guide, s., gids, geleider, leidsman, wegwijzer, regelaar,
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verzwelgen , zwelgen ; - up , opgeven ; - down, Gunde' -Put) , s., dik mensch.
schrokken , verzwelgen.
Gun'nage , s., aantal stukken van een schip, z.
Gulp , 8., slok , mondvol . teug.
Gun'nel , s., zie Gunwale, s.
Gum, s., gom, tandvleesch, dragt (van de oogera); - elas- Gun'ner , s., kanonnier, konstabel , stukmeester , z.;
mastic, etastic -, gomelastiek ; - arabic , arabische gom ; -, ter -, konstabel majoor , z.; -'s laddle , kruidlepel , z.; - storescho., misverstand , twist ; -, s., gemeene taal , onbe- room , bergplaats voor de behoeften van den konstabel , z.;
schaamdheid.
kiss the -'s daughter, op 't kanon gebonden en gegeeseld
Gum, v. t., gommen, met gom bestrijken, met gom beworden , z.
plakken.
Gunnery, s., geschutkunst, artillerie.
Gum'-loll , s., zweertje, puistje van 't tandvleesch.
Gun'ning, s., 't jagen, 't wild schieten, an.
Gum-sen'e4;al, s., gom, die naar arabische gom gelijkt.
Gunny , s., beugaalsch zaklinnen.
Gum-trag'a-eanth , s., tragacanthe gom.
Gun'powder, s., kruid, buskruid.
Gum'-tree , s., groote boomsoort (Z. Amerika).
Gun'rod , s., laadstok.
Gum'bo • s., soort van gestoofde groente.
Gun'shot , s., geweerschot.
Gum'la-e , 3., Bomlak.
Gun'sling, s., geweerriem.
Gummlf'erous • a., gom voortbrengend.
Gun'snnith • s., geweermaker.
Gum'inlness , 3., gommigheid.
Gun'smithery , s., geweermakerskunst, geweermakerij.
Gummos'lty, s., gommigheid, kleverigheid.
Gun'stl ek • S., laadstok.
Gummy • a., gommig , gomachtig ; - a., scho., dik , ge- Gun'sto-ek , s., lade (houtwerk voor
den loop).
zwollen.
Gun'stone ; s., steenen kogel.
Gump ), s., dwaas mensch.
Gun'ter'f-chaln, s., landmetersketen.
Gump'tlon . s., scho., verstand, kennis , oordeel; -) , s., Gunwale, s., boorden van een schip, z.; potdeksel,
z.;
geslepenheid.
- of a boat, dolboord, z.; slamdek, z.
Gun • s., geweer , musket • vuurwapen • schietgeweer , roer, Gup , interj., voort !
snaphaan , geschut , kanon ; be in the - , dronken zijn ; as sure Gur'an, s., scho., gezwel.
as a -, zoo zeker als iets; bowchase -, jagers, z.; breech Gurge , s., maalstroom.
of a -, broekstuk, z.; chase of a -, langeveld, z.; - deck, Gurge f • V. t., verzwelgen.
geschutdek • z.; evening watch - , nachtschot , z.; - gear, Gur'geon t, s., zemelen.
- jeer, geschutgijn, z.; - housed athward, gesjord kanon, Gur'gle, V. i., gorgelen , borrelen, klokken.
z.; - housed fore and aft , langscheeps geplaatst stuk , z.; Gur'gling, ppr. van Gurgle, v. i.
- morning watch , dagschot , z.; relieving - tackle , achter Gur'gling, s., gegorgel, geborrel, geklok.
reinforce of a -, sieraadsband, z.; - roomport,-talie,z.; Gur'ly, a., scho., koud, ruw, onstuimig.
poort in de konstabelskamer , z.; sailing - , schot om onder Gur'nard, gur'net, s., knorhaan.
zeil te gaan , z.; - side tackle , s., zijtalie , z.; - slings, Gur'rah, s., soort van mouselin (Indië).
geschutleng , z.; stern chase -, jagers achteruit , z.; - strap. Gur'thele t. s., gordel, car.
pling , geschutstrop , z.; - swivel , steenmortier ; - tail Guse, s., scho., gekus.
tackle , inhaaltalie , z.; worm a - , met den krasser de la- Gush , V. i., v. t., gudsen , met geweld uitstroomen, uit
ding uit een stuk halen, z.; - vessel , kanonneersloep (4-16
-spruiten,ovlj
stroomen, uitbraken (m. 't
stukken) , z.; wooden - , loos stuk geschut , z.; bring the -s Gush , s., uitstrooming , uitstorting, waterstraal. v. up).
to bear 1 pointeer ! z.; distress - s , noodschoten , z.; draw Gushing, ppr., a. van Gush, v. i., v. t.
in the -s, de stukken binnen boord halen, z.; house the Gush'ing, s., het gudsen, enz.
-s 1 stukken te boord ! z.; point the -s, pointeren, z.; run Gush'ingly , adv., gudsenderwijs.
out the -s , de stukken losmaken , z.; secure the -s , stuk. Gus'ing-iron, s., scho., kleérmakerspersijzer.
ken vastmaken , z.; shot your -s / kogel en prop in , zet Gusset, s., geer , okselschrooi , belegsel.
aan ! z.; spunge the -s , wischt de stukken uit , z.; bowse Gust, s., smaak, drift, ruk; zinlijk genot, n$.; vermaak,
the -s, breech the -s , de stukken baksen, z.; cast loose the-s, genoegen, p.; neiging, n8.; - of wind, windvlaag, rukwind;
maakt de stukken los , z.; dip the -s , de stukken dom- - s., scho., het smaken.
pen, z.; scale the -s, de stukken afblazen ; spike up a -, Gust * , V. t., proeven , smullen ; -, v. t., scho., smaken ,
cloy a -, een stuk vernagelen , z.
proeven, am.
Gunt, v, i., schieten ; -, v. i., opgemerkt worden, dt.; -, Gust'able i, a., proefbaar, smaaklijk, hartstogt, drift.
s., scho., pistool (van een flesch).
Gust'able t , s., eetwaar.
Gun) , a., adv., dronken.
Gustation, s., 't smaken, 't proeven.
Gun'-barrel • s., geweerloop.
G ust'atory , a., tot den smaak gehoorende.
Gun'-boat , s., kanonneerboot.
Gust'ful , a., smaaklijk, verkwikkend.
Gun'--ear'riale, s., geschutwagen.
Gust'fulness, s., smaaklijkheid, verkwikking.
Gun'-eotton • s., schietkatoen.
Gust'less , a., smaakloos.
Gun'-deck • s., zie onder Gun , s.
Gust'o, S., smaak.
Gun'-fires s., geweervuur.
Gusty , a., buijig , winderig, stormachtig, onstuimig; -,
Gun'-flint , s., vuursteen.
a., scho., smaaklijk, lekker.
Gun'-ladle, s., laadlepel.
Gut , s., darm ; fat -s) , dikpens ; - string , snaar; -, maag
Gun'-lo-ck , s., geweerslot.
ingewand, -) , vraatzucht.
Gun'-metal , s., stukgoed.
Gut, v. t., ontweijen , ledigen, plunderen, berooven.
Gun'-port, s., geschutpoort, z.
Gut, a., vet.
Gun'-room , s., konstabelskamer , kruidkamer.
Gut'-scraper, s., vioolkrasser.
Gun'- ta -ckle , s., geschuttalie , z.; - purchase , benoodigd• Gutch'er , s., scho., grootvader.
heden voor 't geschut , z.
Gute'y,, a., scho., gulzig.
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vynuna'4ium , s., gymnasium, latijnsche school; 1 athGut'ta eere'ue , s., zie Amaurosis, S.
letische schouwplaats.
Gut'tated , a., besproeid.
ym'nust, s., onderwijzer in gymnastie.
Gut'ted, pp. van Gut, V. t.
Gutter, s., goot, dakgoot, groef; - ledge, luikhout, z.; Gyinnas'tie , s., gymnastie.
1h3(Iu,I8s'ta . , (t., gymnastiesch,
all goes down - lane i , alles door de keel jagen.
Gutter, r. t., V. i., uithollen , groeven, niet goten maken, c ymnas 'ti sally , edv., atliletiesch, gymnastiesch.
Eyonnas'tues, s., mv., gymnastie.
(i ytin "ni e • a., athletiesrli oefenend.

uitgehold worden, druipen (als een kaars).
Gutter - lane) • s., strot.
Gutter'blood , s., scha., lompert ., ezel , hondsvod.

Gut'tered , pp. van Gutter , V. t., V. i.
Guttering , ppr. van Gutter, V. t., V. i.
Guttering, s., 't uitbollen, enz.
Gut'ters, s.,

mv., scho., zie iLtire, a.

Gut'tery, a., schó., zie Mire, a.
Gut'tifer, s., plant, die gom levert.

Guttaf'erous • a., gom voortbrengend.
Gut 'tle i , V. t., V. i., verzwelgen, brassen; inzwelgen.
Gut'tlers, s., vraat, gulzigaard.
Gut'tutous 9 , a., dropjesvormig.
Guttural, a., keel ...., tot de keel behoorende.
Guttural , s., keelletter.
Gut'turally , adv., zie Guttural.
Gut'turalwess • 3., uitspraak door de keel.
Gutty • a., echo., dikbuikig, dik.
Gut'wort , s., plant (globularia altrpum).
Guy, s., ophouder , hoorntouw , topreep, z.; - ) , dievenlans
taarn; boats -, hondwachter, z.; Boom - swifter, bulletouw
van de bezaan, z.; jibb -, bakstag van 't kluifhout, z ; mast
head -, hanger tot de ankerdavids , z.; - of a boom , bul letouw van een giek , z.; - of the f yin, jittoorz , hakstag
van 't jaaghout, z.; - of tae studding sail-boom, keertou.
wen van een lijzeilspier , z.; - outrigger , uithouder , z.;
- pendaitt , schinkel , z.; stay tackle - , uithouder van 't sloep takel , z.
Guzzle, V. i., V. t., zuipen, vreten, inzwelgen, brassen,

slempen.
Guzzle, s., zuiper, drinkebroir, zwelger, vraat; likeur.
Guz'zied • pp. van Guzzle, V. i., v. t.
Guz'zler , s., zie Guzzle , s.
Guzzling, ppr. van Guzzle, V. i., V. t.
Guz'zorn • s., scho., krop, maag.

G«wain • a., scho., gaande.
Gsvin'tad , s., soort van zalm,
Gy • s., scho., touw , strik.
Gybe , d. t., s., scha., reispas , pas.
7lxybe , s., zie Gibe , s.
maybe , V. t., doorkaaij en , wenden , keeren , z.
Uybe ) , s., gezegelde pas , gezegeld schrift.
cyb'ang, ppr. van Gybe, v. t.
i-, s., vrouwelijke gids , cie.
Gye t , V. t., zie Guide , v. t.
Gyene , v. i., scho., grijnzen.
iylnna'4iarch , s., bestuurder van een gymnasium.
Gy deresse

i.ymn'nie , s., athletische oefening.
i.ym'ni pal , a., tot de athletische oefening behoorend(
Qavv,nnos'ophist , s., indiesch barrevoeter wijsgeer.
iwj.n,'nosperm , s., plant niet ontbloote zaden.
Qa 3- mnnosperno'ous , a., met onbedekt zaad.
i^ym'note, s., naakt mensch.
Eymno'tus • s,, zuidamerikaansche rivierviscli , waart oe de
sicideraal behoort.
G yn i- , V. t., zie Begin.
=yn'arehy, s., vrouwenregering, co.
uy ne'cian , a., niet betrekking tot vrouwen.
Gyneol'racy , s., vrouwenregering ; regering , waar een
vrouw 't hoofd mag zijn.
Gyp, s., oppasser (in akademiesteden).
i=yp , s., kollegehengst.
G yp'seous , a., gipsachtig.
Kwypsif'erous • a., gips bevattend.
Uyl, 'sy • gyp'sey • s., zie Gipsy , a.
r• y'ra] , a., ronddraaijend.

Gyrate , v. i., roiiddraaijen.
ry'rute , a., ronddraaijend.
Gyrii 'tion

, s., ronddraaijing,

ronddraaijende bewegini

ronddraaijend.
tyre, s., ronddraaijing, kring, ring, draaijing.
byre , v. t., ronddraaijen, HL.

Gyratory • a.,

tooveres.
[iyred . a., in ringen vallend, sla.
Gyr'-raison, S., soort van valk.
Cyro'ma , s., ronddraaijing.
uy r'omancy • s., wigchelarij door kringvormige rond
Gyre'-carline, s., echo., heks,

deling.

ciy'run, s., wenteling van een trap.
vy'rose , s., rondgedraaid.
Gy -se , v. t., vermommen.
Gy-a en , V. i., scha., zie Gyzen , v. i., scha.
Gyte, a., echo., razend.
gyve , s., boei , keten.
Gy ve , V. t., boeijen , ketenen , fix.

(.yve • r. t., V. i., scho., zie Banter, v. t., v. i.
Gyred , pp. van Gyve, v. t.
vyv`ing, ppr. van Gyve , v. t.
Gyzard'ing , a., echo., verkleed.
Gyzart , gul card , s., echo., vermomde.
Gyz'en , V. i., echo., indroogen.
Gyz'ent , pp., pret , echo., ingedroogd.

H.
H., i. p. V. hour, hundred; - A., i. p. V. horse artillery; - a., parry; - C. M., Honorable Company's MZlarine; - C. S., Hoïiorable Company's Service; -d., -oud., i. p. V. honored;
i. p. V. his account ; -ants , i. p. v. Hampshire; - B., i. p. v.
-e., i. p. v. hoc eet, dat is; -eb., i. p. V. Hebrews; - erts.,
homeward bound; -bi., i. p. v. honorable; - C., - E. I. C.,
i. p. V. Honorable Company , Honorable East India Com- 1. p. v, .Uertfordshire ; -ir. CI., i, p. V. half Calf; -- R. -.
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i. p. Y. 17is Royal Highness, Ier Royr► l Jliglinet.c; - -«1.,
i p. v. hogshead; -s -L, i. p. V. hogsheads; - M. s., i. p. v.
His Majesty's Ship , Her Majesty's Ship , His (Her) Ma-

fira'bie t, zie Able, sa'.
Hab'nab • ode., in 't wild , hij toeval , zonder orde , von-

jesty's Service; -On, -ond., -onbie., i. p. v. honored,
honorable; - P., i. p. V. Hot Press; - P., I. P. V. Half
Pay; -and., i. p. V. hundred; -unts., i. p. v. Ilnnlinglonshire.
Ha! interj. ha 1 ach! hei!
lift , V. i., verwondering te kennen geven , aarzelen.
Ha', s., scho., zaal • huis.
ha', ba e , V. t., echo., hebben.
haal', s., kábeljaauwvisscherij.

Haaf' -nsb , s., scho., zeekalf.
Haaf' -fishing , s., scho., zeekalfvangst.
Haaf'-ures , s., mv., scho., visscherslijnen.

der regel.
Hab'ronenee , a., fijn draadvormig (mineralogie).
uncien'fla , s., eenzame hoeve , eenzame boerenwoning.
Hack , v. t., lakken , houwen ; -, lia.kkelen , stamelen , sx.;
na liet ploegen ])reken (van kluiten aarde) ; -ot, navolgen ,
(p.) ; -, op een been springen , (p.) ; -, V. i., ligtekooi worden , allem-,anshoer worden , zid; prijs geven , hoesten.
Ila ck , s., hak , houw , sly. , huurpaard , trekpaard , knol ,
hmzrkoets ; - , armzalig schrijver ; -, ruif, (p.) ; -, gestamei , Mr..; houweel , spade , (p) ; - t, geweide van een

heer.
Ida ek , a., gehuurd , afgejakkerd , uitgeput; - attorney,

armzalig advokaat.
Haak, s., stokvisch.
Ha-ck'berry , s., soort van amerikaanschen boom.
Haal„ , S. scho., huis.
IIab'bers , s., mr., scho., bondgenootschap van twee • ven Ha ek-b.ut , laag' -but , s., se1io., bus , musket.
lieden.
-notschapvwe Iea Eck'bi,tteer , s., Relio., muskettier.
Ha eked , pp. van hack , r. t.
Hab'ble, V. i., echo., zie Robhle, v. i.
Hab'ble, hobble, s., scha., loop, gedrang, kamp, strijd, ha cck'es , s., soort van bijl.
Ha ck'er , r. i., scho., stotteren , stamelen.
verlegenheid.
,
verwarring
Jta ek'ery , s., soort van ossewagen (Bengalen).
Hab'by , a, echo., stijf.
iemand
uit
bevrijding
van
tot
JIa-t•k'tng, ppr. van .flack, v. t.
akte
s.,
Habeas -poi'pus,
een onverdiende gevangenzetting of tot liet brengen van Ila'kit , zie Hazckit.
Hackie, V. t., lielrelen, plukken; vaneen scheuren, BE.
iemand voor een andere regtbank , enz., r.
Na ck'le, s , hekel , ruwe zijde , kunstmatige vliet (ons te
Ilaben'dum, s., tweede deel van een akte , overdragt.
risschen) ; -, s., scho., haar , wol , zijde.
I[ab'erdasher, s., kramer , marskramer , garen en bandH:, ek',nata•ek , s., soort van lorkboorn (Amerika).
verkooper, hoeden opmaker.
Ha ek'ney , s., rijpaard (voor vrouwen) , huurpaard; huur
Mob'erdasher-of-pronouns) , 3., schoolmeester.
-ling,tekoamshr.
Haberdashery , s , kramerij.
Ila-ek'nney • a., te huur , tot al lemansgebruik , veel gellnb'erdine, S., labberdaan, stokvisch.
hruikt.
Haber'geon , s., borstharnas , korte wapenrok.
Ha rk'ney , V. t., veel gebruiken , in een huurrijtuig ver
Ha'bible, s., scho., zaalbijbel.
-voern,(
, en beroep uitoefenen.
Hab'11e t. a., geschikt, gepast, SP.
Hack'ney--coach , s., huurkoets, vigilante.
Habi 1'ement , s., kleed , kleeding , kleedij.
Iia-i'k'uey-s-oach',nan , s., huurkoetsier.
Habilitate, a., geregtigd, BA.
llabsl'itate t, V. t., bekwaam maken, bevoegd maken, in Ila-ek'ney-horse , S., huurpaard.
Ha ek'neyed , pp. van .Hackney , v. t.
staat stellen , wettigen.
llaek'neying, ppr. van Hackney, v. t.
IQabilita'tl on t, s., zie Qualification , BA.
I[ack'neyman • s., paarden- en rijtuigenverhuurder.
HtibiI'ity, s., zie Ability . s.
kleeding,
kleed;
gebruik,
gewoonte,
vaardigheid,
I-1a-ek'neywaiter , s., huurknecht.
Habit, s.,
- of body, ligchaamsgesteldl,eid ; slender -, teeder gestel. Slacks • s., mv., echo., snede.
Habit • v. t., kleeden , hekleeden , toestellen ; - t, bewo- Ha ek'slaver • v. i., scho., stotteren , stamelen.
Sla ekster t, s., moordenaar, struikronver.
nen , cie.
Ha-ekum'-pla-ekum • V. t., echo., ruilen.
Habitabil'Ity , s., zie .Habitableness.
Iia-e'queton , s., soort van wambuis.
Ilab'itableness, s., bewoonbaarheid.
had , scho., zie Hold.
Habitably, ede., bewoonbaar.
Had • pret., pp., van Have.
Hab'ita.let, s., woning, woonplaats, nis.
Had-s-wrist , 0 ! had ik geweten.
Uab'itance t, s., woning, verblijf.
Hadden , had'tng • s., scha., land , dat in een dag door
t<tab'itancy , s., wettige neèrzetting , bewoning.
één man met één paar paarden kan worden afgeploegd.
Hiab'ftant, s., bewoner, inwoner.
dieren).
(van
Had'den , zie Holden , held.
fab'itat, s., natuurlijk verblijf
mabita'tion, s., bewoning, inwoning, woonplaats, woning. Had'der t, s., zie Heath.
yaad'die , s., scho., schelvisch.
ESnb'itator t, s., bewoner.
Had'do , zie Haddie.
Habits t, V. i., wonen , CH.
!Sab'i teà • pp., a., van Habit , v. t.; - , gewoon , gewend, n. g. Had'do-ek • s., sclielvisch.
Habitual , a., hebbelijk , aangewend, gewoon, gebruikelijk. Hlad'do pk) , s., beurs; - stuffed with beans) , volle beurs
met goudgeld.
Habitually , ede., zie Habitual , a.
Hade, s., steile afdaling van een schaft, koker, berg (mijn
t1nbit`uainess , s., hebbelijkachtigheid.
vertikale afwijking van een ertsader (bij min--werkstm),
H-nabit' -irate , V. t., gewennen , gewoon maken ; -, neérzetten.
Habit' -kale , a., gewend , gewoon.
werkers).
Ha'de-s` • s., doodenrijk, onzigtbare wereld, graf.
Habituated , pp., van Habituate, v. t.
Had'ing , zie Hadden.
Hnbit'uating, ppr. van Hahituate, V. I.
Had'na , Iiad'nae , scha., had niet.
Hat,1t'natton, s., gewendheid, gewoonheid.
hebbelijkheid;
ge
,
-,
levenswijs
Irae
, V. t., scho., hebben.
Habitude • s., gewoonte ,
verkeer, n. g.; - , betrekking, eerbied.
-mcenzar Rae , echo., heb ! neem!
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Haha , s., wal , (lam , gracht , die in de verte voor 't ge -

I-fren , pp , pret., scho., gehad , had.
Haerst, hatrst, s., scho., oogst.
Haet , s., scho., kleinste hoeveelheid.

zigt; omnerkhanr is.

He ie -',- , S. hegge , eii.
,igi', selzo., zie Ilczve, r. t.
Hork, s., soort van wollen of katoenen overkleed over de

Ha'r, s., scho., helft.
Hal-marrow, zie haaf- marrow .
Haf'haf , a., ceho., helft.
Haf'it, zie ilafet.

tili,lt'<tL van de

Hafl'et, s., scho., wang , slaap , slapen , voorhoofd.
Haf'fle , V. i., onverstaanbaar spreken; -, v. i., scho., stamelen , stotteren.

Arabieren.

flash, V. i., scho., van plants tot, plaats rondslenteren.
coati, s., hagel.
Han , v. i., V. t., hagelen; als niet bagel bestrooijen, sM.,,
aanroepen, praaijen , roepen.

zie Haufl in , Hou -

^ Hail , a., gezond.
, Hail , twill, a., scho., geheel, gezond , sterk.
Hart , s., eilandje in een gracht voor eenden , enz. om er i- m t ! gezondheid , heil ►.
nesten te bouwen , (p.); -, s., handvat, l.ecllt, heft, greep, iia , s., he<groeting, iieilweriseli.
Hail'-fellow , s., nialeker , medegezel , kameraad.
steel.
Hatt • V. t., van een handvat, enz. voorzien.
i HaH 'hoat, S., praaiscliuit , postschuit.

1gaf flins , ha'flin , hamen , ha'fllns,

flips.

1 HH Heet , pp. van Hr-i1. v. i., v. t.
Hat't'er t, s., zie Caviler.
Hag, s., heks, furie, tooeeres, vischje, waarop grootei Hail 'hg , Ppr. van Heil, r. i., V. t,
Halls'-cart, a., sr/lo., geheel , gezond , sterk.
vissehen azen ; -, s., selio , hroedsel ; -, buik, (p.).
o., gezonde toestand, 't geheele.
Hag, v. t., teisteren , pijnigen , BR., vermoeijen, afmatten ; Hn i ls' cart, s., .c ho.,
sI&1I1'stnot , 8., schroot (z^aie 1zejel).
-, V. t., scho., broeden ; -, hakken , (p.).

Hag'-born, a., uit een trek s geboren, sH.
Hag'-but , s., selio., zie Hacic-but , s., sclto.
)Flag'--elog, s., selio., hakblok.
Hag'-ridden, a., door de nachtmerrie gekweld.
Nag'-ride, v. t., scho., afmatten.
Hag'-seed, s., heksekind.
Hag'-worn , s., scho., slang.
Hag'abag, s., scho., zie Huckalack, s.
IIag'aler, s., schei., soort van belasting, die een onderdaan

aan zijn heer betaalt.
Hag'but-znan , s., scho.,

muskettier.

IS^ail bowel , S., hei rell,ui.
Ha i l'stone , s., liagelsteeri.

1IaHH'y, a., uit hagel bestaande, P.
i-Iai'n^art, hat'mnelt, laain'atd, zie lasieart.
lain , V. t., scho., besparen , bewaren; -, bezitten, ophoo•

pen , (p.).
imam , s., boosaardlighe d, haat, (p.).

)Ei winst, , V. t., scho., op een bijzondere wijs werpen.

Haar , .s., haar , haartje , ziertje ; - t,weg , orde , (,rein;
e zi.,st the -, niet we€rzin : -, echo , kleine hoeveelheid'.
zie J!ar ;1 prized,, a.

Hare•' brained, a.,

JJag'gard, a., niet een hollen blik, niet een hol gelaat, th'- braket , S. leijer van de verschansing, z.
mager , ruw , leelijk ; wild en onhandelbaar ; onge- . Hair'-breaath , s., liaarbreeuie, zeer korte afstand, eindje,
1 I j,t g van een duim.
terug, srr.
Htag'gnnrd, s., valk, die niet genoeg afgerigt is, wildzaizg; { Itsnar'-hroomes, s.,varken , kamer•bezeni.
ISai '-b,i,st,, s., liaarboestel.
-, zie Hay, s., sri.; -, wagenhuis.
IS,,ir '-button , s., paaruelmrenknoop.
hIag'gardly, aclv., zie Haggard , a.
Hair'-cap, S., grernadiecsmu•s.
Ilag'gert, a., mager, teelijk, loeksachtig.
Hak - etresser. s., katpper.
Nagger, V. i., van koude bibberen, (p.).
Hag'gess , haggis , s., soort van beuling van liet geivij van IIaa 1•'-fillet , s., zie Hrrirlccce , S.
Maar'-hun; , a., aan een haar hangende, ver..
schapen, behoorlijk gekruid.
Hoor' -line , s., lijn v In laar.
Haggis , haggies , s., 5(710 ., soort van pudding.
IIas'gish, a., leelijk, afzittelijk, afsehuwlijk, wanstaltig. Hair-'-nee,Hie, s., haarspeld.
Haggle , V. t., V. i., kort hakhen, kort snijden, dingen , Hair -pencil , s., 1tacen penseel.
rigor'-phi , s., haarspeld.
hekriibbelen, stotteren , hakt elen.
Hag'gie, V. t., scho., atdingen, afknibbelen; -, v. i., sclro., Htr1i:'-powdter, s., haarpoeder.
álal,'-,•Otier, s., papiljot.
hagelen, ongelijk snijden.
Heir' side , s., harige kant , ruwe kant.
1Is ;'gier, s.. Clinger , heknit,belaar , stamelaar, hakker.
Haggling, ppr., a., van 11a99le, V. t., V. i.; -, S., 't be- Hr ' - spitting , ca., liaarklovezid; -, s., haarkloverij,

knibbelen.
Haggs , zie flags.
Ha'giarlry , .s., gewijd bestuur, heilige regering.

Hag1og'rapha , s., say., gewijdeboeken, levens van heiligen.
Hagiog'raphal , a., tot de gewijde boeken , enz. behoo-

rende.
Hagiographer, s., schrijver over de gewijde boeken , enz.

Aga r'-morns , s., zoet water wormpje.
Ha r'iba^; • s. , haarzak.
str'btatt , s., haarhal , duitsche bezoar.
Itro^r'metl, s., wilde hyacint.
H,, h r' e loth , s., stof niet haar doorwerkt, haren stof.
H.s reet , a., haren.
H»ir'àhmess, s., harigheid , JOAN.

I-Hair'lace, S., haarband.
Hagicig'raphy, s., zie Hayiograplia, s., mv.
UIair'less, a., zonder laar, kaal, su.
Hagiol'ogist, s., zie Ilagioryrapher, s.
Ha sol'ogy,s., beschrijving, geschiedenis der gewijde boeken. I-Iah us, Sc/Lo., zie Heirus.
Manree, a., scho., zie her-ir-se.
Nagier, s., zie Bungler, s.
hags, s., mv., flikkervuur, hraanrbeziënliegge; -, s., mi'., scho., j 11air•'shaw, s., scho., hazelip.
1 hlair'sieve, S., paardenaren zeef.
moerassen oriigehouwen
,
Dosch.
Hairst , s., scho., zie florist , s.
Hag'st,ip , s., toestand, naam van een heks, enz .
C. sela.., waanwijs, wild, verstrooi?_
Ha'gisebut, S., zie 4rgocebirse, s,
oiiopinerkzaam,
Biah ! i,zterj., ha 1
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Hairum's.airum, s., wildheid, onzin, dwaasheid.
Hairy, a., harig, haren, haarachtig.
Halst • s., scho., haast.
Haist'ert , s., scho., haast , spoed.
Halstow, scho., haast u
Hait'chy.. a., mistig.
Haith, interj., scho., op mijn woord !
Hal v'er , haver , V. t., scho., dwaas spreken.
Haiv'erel , hav'erel, s., scho., dwaas , uitzinnige.
Halv'ers, s., mv., scho., onzin.
Haiv'ins , S., scho., zie Behaviour , s.
Halv'lour, s., scho., zie Behaviour, s.
Hake, s., -leng.
Hake ) , v. i., rondzwerven , slenteren • luijeren.
Hake , s., haak.
Hak'ot • S., soort van visch , AH.
Hal', hall , s., scho., huis.
Hal'berd , S., hellebaard ; get the -, onderofficier worden;
be brought to the -s , gegeeseld worden.
Halberd-shaped , a., hellebaardvormig.
Halberdier', s., hellebaardier.
Halbert ) , s., sergeantswapen ; get a - ), sergeant wor.
den ; be brought at the -s ) , op zijn krijgsmans gegeeseld
worden ; carry the - in the face) , als officier het kenmerk
van sergeant in houding, enz. hebben.
Halcyon t, s., ijsvogel.
Halcyon , a., kalm , rustig , vreedzaam , ongestoord , ge
- days , stille dagen.
-lukig;
Halcyo'nian, a., zie Halcyon, a.
Hald, had, V. t., scho., houden.
Hale , a., gezond , geheel , ruw; -t, welvaart , sr.; -, roeper, z.
Hale, zie Hail.
Hale , v. t., slepen , halen , trekken ; - aft a sail , een zeil
abijzetten, z.; - down a sail, een zeil strijken, zeil neêrhalen , z.; - out the mizen , bezaan uithalen, z.; - up a sgil ,
zeil geijen , z.; - a ship at sea, een schip op zee praaijen, z.
Jiale'some, a. ; scho., gezond, heilzaam.
Half , s., mr., halve S. , helft ; divide a thing in hatves, iets
halveren ; yo halves with ons , voor de helft met iemand
in iets deelen; do things by halves, zaken ten halve ver
get - in - , kapitaal winnen ; cry halves , half roe--rigten;
pen bij een vonds.
, Half, v. t., halveren.
Half, adv., ten halve , ten deele ; - an hour , een half uur.
Half'-a-bean ), s., halve guuinie.
Half'-a-hog ), s., half zesstuiverstuk.
Half'-awake, a, half slapend, sluimerend.
Hall"-baked , a., raauw , zonder ondervinding.
Hal f'-blood , s., halve broeder , halve zuster.
Half'-blooded , a., laag , ontaard , verbasterd.
Half'-boot, s., halve laars.
Hair-bred , a., gemengd , gekruist, onrijp, onvolkomen.
Half-breed , a., gekruist ras.
Haf f'-brother , s., stiefbroeder.
Hair'- eap , s., mats, die half op 't hoofd staat.
Half'--caste, s., signio , iemand van gekruist ras (indische
en europische ouders).
Half'-dead , a., half dood.
Half'-deck, S., half dek.
Half'-faced, a., slechts de eene helft van het gelaat toonend.
Half'-hatched , a., half uitgebroed.
Half'-hol'lday , s., halve vakantiedag.
Half'-learued, 0., half geleerd, oppervlakkig.
Italy' -lo*t , a., bijna. verloren , 51.
slwlf'-mark, s., munt teer waarde van vier gulden.

Half'-moon , s., halve maan; -, halve maan (vestingbouw).
Half'-named, a., afzonderlijk gedoopt.
Half'-note, s., halve noot (muziek).
Half'-nowt, s., scho., halve prijs.
Half'-part, s., gelijk deel , sH.
Half'-pay, s., halve soldij ; -, a., op halve soldij.
Half'-penny , s., halve stuiver ; have one's hand on one's -,
op de hoede zijn.
Half'-penny-worth , s., waarde van een halve stuiver.
Half' -peke, s., halve piek, spnnton, werpspies, soort van
enterhaak.
Half'-pint, s., half pintje.
Half'-port , s., halve geschutpoort.
Half'-read, a., ten halve gelezen, DI.
Half' -round, a., halfrond, ovaal.
Half'-seholar, S., halve geleerde.
Hal f'-sea*-over) , a., ede., half dronken.
Half'-share, s., halve portie.
Half'-sighted, a., slecht ziende, BA.
Half'-sls'ter, s., halve zuster.
Half'-sphere , s., halfrond.
I-laif'- starved, a., half uitgehongerd.
Half'-strained, a., zie .Half-bred, a.
Half'-sword, s., lijfgevecht.
Hall'-tub. s., kuip, doorgezaagde ton.
Half'-verse. s., helft van een dichtregel.
Half'-way , ode., in 't midden , op den halven afstand; --,
a., halfweg gelegen.
Half'-wit, s., dwaas mensch , nar, gek, ezel.
Half'-witted, a., zwak van verstand, dwaas , zot.
Half' -vork, s., het werken van drie dagen in de week.
Half'-yearly, a., half jaarlijksch; -, adv., tweemaal in 't
jaar,
Half'en i- , a., gebroken , sr.
Stalf'endeal t, adv., bijna de helft, sr.
Half'er, s., bezitter ten halve.
Hal'lbut , s., heilbot.
Hal'idom t, 3., bezwering hij wat heilig is.
Hal'ldom • s., scho., heilige maagd; by my - ! bij de hei
-lige
maagd!
Haller , scho., zie .Helyer.
Hal'imass, s., Allerzielen.
Haling , zie hauling.
Halit'uous f, a., dampig.
Hall , s., voorportaal , geregtshof,, hof, paleis , vergader.
zaal , kollege , gildezaal , gildekamer.
Hall j, a hall ! a hall ! i- interj., scho., plaats ! ruimte !
Hall 'age , s., balgeld, stalgeld, marktgeld, staangeld.
Hal'llard , hal'yard , s., val , z.; driver -, zeil , z.; flag -,
vlaggelijn, z.; flying ,lib --, jagerval, z.; fore royal -, voor bovenbramval , z.; fore topsail - , voormarszeilval , z.; fore
topgallant -, voorbramval, z.; fore topmast stay sail-, voor
z.; fore staysail -, stormfokkeval, z.;-stengazilv,
gaff - , gaffelval , z.; gaf throat -, binnenval van een
gaffelzeil , z.; jib -, kluiverval , z.; let run the -, gooi het
val los ! z.; main royal - , groothovenbramval , z.; main topsail -, grootmarszeilval , z.; main top gallant sail -, grootbramval , z.; main topmast stay sail -, grootstengestag.
zeilval , z.; main top gallant stay sail -, grootbramstengestagzeilval, z.; main stay sail -, grootstagzeilval , z.; middle
stay sail -, vliegerval, z.; mizen royal -, bovenbramgrietjesval, z.; mizen topsail -, kruiszeilval, z.; mizen top gallant sail -, grietjesval, z.; mizen top gallant mast stay
sail - , kruisstengestagzeilval , i.; mizen top gallant stay
.sail -, grietjesval, boven kruisstagzeilval , z.; wizen stay
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sail -, bezaansstagzeilval , e.; parrel -, ophaler op 't rak • Hame'- sn -eken, 3., scho., het met geweld vallen in iemands
z.; peuk -, peek -, piekeval, z.; pendent -, wimpellijn, z.; woning, r.
studding sail inner -, onderlij zeilsbinnenval , z.; stnddirzq I-Iam'eart , haim'art , liaim'ald • hal n'elt , a., scho.,
sail out -, onderlijzeilsbuitenval , z.; spril sail -, blinde- huislijk , te huis opgevoed.
val , z.; sprit sail top sail -, schuifblindeval , z.; tol) gal- liaine'liness, s., selio., vrijmoedigheid, vriendlijkheid.
lapt studding sail -, bramlijzeilval, z.; lop sluddii;q sail Hajne'1., a., scho., ongedwongen, eenvoudig , vrijmoedig,
-, bovenlijzeilval, z.; tye of the top sail -, marszeilsdraaireep , z.
Hal'11ard- blo-tik , s., valblok , z.
Hal'Iier, s., soort van vogelnet.
Half ton , s., sctio., schurk , lummel.

Hallo-ekit, scl;o., zie Hillockit.
Hauoo', V. i., V. t., uitschreeuwen, aanroepen, hallo! roepen , sv.; aanhitsen , opstoken , wegjagen , uitjouwen.
Halloo' ! interj., hallo !
Hallooing, ppr. van Halloo, v. i., v. t.
Halloo'Ing, s., jagtgeschreeuw.
Hallou'-side, adv., scho., naast den steekpalm.
Hallow, V. t., heiligen , wijden, vereeren.
Hallowed, pp. van .Hallow, v. t.
Halloween , s., scho., avond voor allerheiligen .
Halloween, nallow'mass, s., scho., allerheiligenfeest.
Hallowing, ppr., ct . van Hallow, v. t.
Hal'lowmas , s., allerzielen.
Hallucinate t, V. i., struikelen , mistasten , dwalen .
Hallucination, 3. , mistasting, dwaling , misslag .
Hallucinatory, a., mistastend, dwalend, misslaand .
halm, zie Haum.
Halo, s., kring.
Malse t, s., nek , strot , sp.; —, s., scho., zie Hause.

Malse t, V. t., om den hals vallen , groeten.
Hal'sening t, a., schor.
Hal'ser, s., zie Hawser, s .

Halsome , selio., zie Halesome.
Halt t, s., heester; -, s., scho., korf, -, s., dierlijke uitwerpselen , (p.) ; - s, stilstand , hinkende gang.
Halt, v. i., V. t., stilstaan onder het loopen, aarzelen, halte
houden , tegenhouden , doen ophouden (van een marsch).
Halt, a., lam , kreupel, mank.
IIalt'ed , pp. van Halt, v. i., v. t.
Halter, s., manke, halster, halshand, strop, strik.
Halter, V. t., halster aandoen, binden.
Haltered, pp. van Haller, v. t.
Haltering, ppr. van Halter , V. t .
Halting , ppr., a. van Halt, v. i., v. t.
Hitlt 'Ing , s, het stilstaan onder 't loopen, enz.
Haltingly, adv., hinkend . langzaam.
Halu-eket, sclto., zie Hillockit.
Halve, V. t., halveren .
1ial^- ed, a,, halfrond, een kant bedekkend , aan een zijde
geplaatst.
Halve*, s., mv., twee gelijke deelen (van iets).
Halving , ?ppr . van Halve , v. t.
Maly , a., scho., heilig.
iflai'yard, zie Halliard.
Ham , s., ham , wade , knieboog.
Ham'adryad, s., boschnimf.
Ham'ald , scho., zie Hameart.
Ha'mate, a., hakig , verward.
Ha'mated , a., gehaakt , s.
Hamber'11ne, harnbro'llne, s. , dikke huizing (soort ?fan
touwwerk) , z.

vriendlijh.
Hanes , s., niv., haam.
HHin'let, s., gehucht ; -), s., opperkonstabel, eerste konstabel.
Hain'ieted, a., aan een gehucht gewend.
I-lann'r ner , s., hamer , pandeksel Ir an een geweer) ; claw - ,

klauiiwvhanier, z.; clinch -, klinkbanier, z.; fid -, staart hamer, z.; set - , moker, z.; -; of death, vuist; live - and
to7^y.<; , slecht niet elk ander

overeenstemmen.

Hamn'iuer , V. t., V. i., hameren , smeden , slaan , stotteren,
stamelen ; - out one's own fortune t, zijn eigen geluk bevorderen ; - a thing in one's head t, iemand iets in 't hoofd

prenten; werken, bezig zijn.
Hain'iner.-elotia , s., bokkleed (van een rijtuig).
Ham'mer•hard, a., door hameren gehard.
Ham'iner-man , s., hamerman.
Hammer'-scapple, s., scho., zie Miser, s.
Ha,n'mer-wort, s., soort van kruid.
Ham'merable , a., smeedhaar.
Ham mered , pp., a. niet een hamer geslagen.
Hammerer, s., hameraar .
Hain 'inering, ppr . van Hammer, v. t., v. i.
Ha^n'neering , s., 't slaan niet een hamer.
Ham'mil, s., scho., dorp , gehucht.
Hani'mo tik , s., hangmat, hangkooi , z.; lash up the —,

sli,iq the -, kooi ophangen , z.; -lines , scheerlijnen, z.;
- rack, kooilatten , z.; op oil - ! kooijen op 1 z.
I-1H,nrnocin-y'sos, s., goudkleurige steen.
famous , a., gehaakt , gekorven (botaroie).

s., draagmand, sluitmand, korf , boei; top -,
bovenlast , z.
Harn 'per, V. t., boeijen, verwarren , in verwarring brengen , kruid op de pan doen , verlegen maken ; -, V. i., V. t.,

Harn'per,

scho., bekrompen zijn; slaan.
Hain'per --clot, s., scho., ploeger.
Haxn 'pered , pp. van Hamper, v. t.; - with a bad wife,

niet een kwaad rvijf geselhoren zitten.
Harn'pering, ppr. van Hamper , V. t.
fam'rou (, s., ruim van een schip.

Narus ), s., broek.

Ilanisenses ), s., zie Hamas ) , s.
Hain'schoa-'k , S. sclio., verwonding, verstuiking.
Hs,ui'ster , s., soort van rat.
H8m'string , s., pees van den knieboog.
IYaein'stiring, V. t., Verlaninlen door het afsnijden van de
pees van den knieloog.

Hamstringing, ppr. van Hamstring, P. t.
Hamstrung ,

pp. van Hamstring , V. t.

Ham'su eken , s., scho., aanval in iemands huis.
HH.^n" s., selto., hand ; -, zie Haves.
Ha,, t, i. p. V. Have , sr.
Han'oper, s., scl;atkist, schatkamer; clerk of the -, ontValtact'van 7.egf'. ge íiell.
'

Hance t, damnee (, zie E1;Nance.
E Ha,,ce , S., rand , zoon] , boord , omzetsel.
1iH'' h, s., zie Hanack.
j Hi,, cie , a., scha., menigte.
! Haag' e zetciter , s., scho , zie Handkerchief:
Ham'ble t, v. t., zie Hamstring , V. í.
Harre , adv., scho., huiswaarts ; take the tale - to on. 's ce/f, i Hand , s., hand , poot , voorpoot , klaauw , handschrift, oniets, wat een ander treft, op zich zelf toepassen , zelf ge- i derteekening, handbreed, streek, kant, zijde, overhand,
ge'.^ ld, wijze, handeling, daad, werk, arbeid, voordeel,
voelen , wat men anderen wil doen gevoelen.
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manschap , matr000s , soldaat , werkman , kaartspel , bezit , Hand'- elout , s., scho., handdoek.
mgt, prijs, voorwaarde ; take in -, ondernemen; fail in - Uand'--puff, s., handhoef.
with , beginnen ; be in - with one , met iemand in onder- Hance'-fetter , s., handboei.
handeling zijn ; fight - to -, lijf aan lijf vechten ; drink - I IInnd'-gllop , s., korte gallop.
to fist, malkander een roes drinken ; no - i - in n In- Hand'-glass, s., glas voor planten.
siness, met gemeen overleg in een zaak te werk gaan ; do `' Hand' - grapling , s., enterdreg, z.
a thing - over head, iets in 't honderd, onbezonnen doen ; I Hand -grenade, s., handgranaat.
the hest -, de eerste hand ; money in -, kontant, gereed Hand-gun, s., handgeweer.
geld; they'll never take this wrong at their -s, zij zullen ; Hand'-hook, s, handhaak.
dit nooit van hen verdragen ; write a short -, bij verkor- ]Eland'-language , s., handentaal.
ting schrijven ; I have a good -, ik heb een mooi spel ; i Hand y -lead , s., handlood.
live from - to month 1, van de hand in den tand leven; Hand' - 1eather, s., handle@r.
my - is in , ik hen aan den gang ; my - is out , ik hen niet ;Hand'-loom , s., handweefgetouw.
aan den slag; bring any one up to one's -, iemand naar Hand'-mallet, s., houten hamer.
zijn hand zetten ; they ere - and glove with one 1, zij zijn ^ Hand-mast , s., kleine, lage mast.
twee handen op een buik; part evert -s, op gelijken voet. Hsnd'-mill, S., handmolen.
scheiden ; he is a man of quick -s , hij is handig ; they have Hand'-rol1, s., leuning (als . van een trap).
had a good - of it to day , zij hebben van daag veel uit - Hand'-ruff t, s., hemdsplooi, HL.
gevoerd ; he has shaken -s with all honesty t, hij heeft alle I Hand'-sail-s- , s., mv., kleine zeilen.
eerlijkheid vaarwel gezegd ; call for more -s , meer volk , Hand'-saw , s., handzaag , z.
hulp zien te krijgen ; he is heart and - for that , hij is Hand'-s-eoop , s., handschop.
met hart en ziel daarvoor; come to - strokes, tot vuist- Hand-screw, s., handschroef; -, dommekracht , z.
slagen komen ; sword -, regterhand ; bridle -, linkerhand ; 1 Hana'-seizing , 3., bovenbindsel , z.
second -, sekondewijzer; -, wijzer (van een nnrurerk); now Hand'-spike, s., handspaak, knevel.
in -, onder handen, in de maak; - over head, hals over Hand'-sledge, s., slede , handslede.
kop ; - to -, man tegen man ; ander - and seal , beschre- Hand'- stat', s., werpspies.
ven en gezegeld; receive in -, kontant ontvangen ; take a Hand'-tiller, s., roerpen, z.
- in game, medespelen; be in - with one , met iemand han- . Hand-vice , s., handschroef.
delen ; even -s , gelijk op ; oƒ -, onvoorbereid • van de hand ; hand'-weapon, s., handwapen.
shift -s, elkander aflossen , verwisselen ; all -s high! overal l i Hand'-while t , s., oogenblik , korte tijd.
z.; bear a -, hand voor hand halen, z.; - over -, naar Hand' - woman, s., vroedvrouw.
boven (langs eenig touwwerk) enteren; tight -, redelijk ge- Hand'-work, s., handenarbeid.
spannen , aangetrokken touw , z.; out of -, terstond , dade- i Hand'-writing , s., hand, handschrift, manuskript.
lijk ; join - in -, handen in elkander slaan, met gezangen- Hand'-craft, s., handenarbeid.
lijke krachten handelen ; - in -, passelijk, %u.; hear in - , Hand'-'raftsman, s., handwerksman.
in verwachting houden , in spanning houden ; bear a -, Hand'-puff, s., handboei , paternoster.
haasten, z.; set the - to, ondernemen; light -, zachtheid, ; Hand'-s u W, V. t., handboeijen aanleggen.
matiging; strict -, strenge tucht; -s off ), handen te huis; ; Hand'-eotf ed, pp. van Handcuff, v. t.
strike -s , kontrakt sluiten , voor iemand borg spreken ; 4 Handed , pp. van Hand , v. t.
slack -, ledigheid , zorgeloosheid , ijdelheid; right -, magt, Handed , a., met vereende handen ; left -, linkseh ; right -,
kracht ; at any -. in allen gevalle ; make a - on , verwoes- regtsch ; two - fellow , pootige , stevige kerel.
ten , bederven ; be on the mending - , aan de beterhand zijn , , Hander , s., brenger , overbrenger , overleveraar.
beter worden ; have the - in , gewoon zijn aan iets ; swap Han't'fast t , s., zie Custody , s.
even -s, zonder winst ruilen; he is any - afore, hij is voor Han,l'fast t, a., verbonden door kontrakt, verbonden bij
elke onderneming gereed; -, bos radijs, (p.); -, matroos, z.; handslag, huwelijksverhiridtenis hij handslag.
we lost a - ) , we verloren een matroos , z.; bear a - ) , Hand 'fast -t, v. t., verbinden bij handslag ; — t, v. i., seko.,
voor een jaar en dag op proeve echtelieden zijn.
haast maken ; -- to fist) , tegenover ; -s, mannen , z.
Hand, v. t., overgeven, overhandigen, geleiden, vatten, . Mand'fnsting 1 , s., verbindtenis hij handslag.
Han(1'fal,
s., handvol; - f, palm, vier duimen (engelsch);
i
z.;
(van
zeilen)
,
beslaan
de hand slaan aan, besturen ; -,
- in , inpalmen , z ; - down , afgeven , overgeven ; - out , -, geringe hoeveelheid.
uitnerven , uithelpen; - over, overbrengen, overreiken, i iiiand'gripe, s., handdruk, BR.
overleveren , overeenstemmen ; - with, medewerken ; - with, Hand'i craft , s., handenarbeid.
! 1- Hana'leraftsnian, s., handenarheider.
medewerken met; -, teekenen , (p).
Hand'-afore, s., scho., linker voorpaard van een ploeg. ' Hsna'ily, ado., handig, vlug, gemaklijk, met gemak.
Hand' - apin, s., scho., linker achterpaard van een ploeg. Handiness, s., handigheid, vlugheid.
Handing, ppr. van Hond, v. t.
bland'-ball, 5, handhal.
' . Handiwork , s., handenarbeid,
Hand'-barrow , s., berrie , haar.
Handkerchief , s., zakdoek, neusdoek, halsdoek; blow the
iland'-basket, s., hengelmand, handkorf .
nose with a -, den neus met een zakdoek snuiten.
Hance'-bat , s , knuppel.
Mand lass , s., windasje , handvat van een windasje, (p.).
Mand' -belt , s., schel , hel.
tZand'le, V. t., behandelen, aanraken , betasten, bevoelen ,
Hand'-bill • s., snoeimes , handbriefje.
hanteren, handhaven, gebruiken; -, besturen; in transakHand'-blow, s., oorveeg , veeg.
tie treden met, sin.; know how to - the fists )., goed - kun h and'-bow • s., handboog.
oen boksen.
Hand' - breath, s ., handbreedte, palm van de hand.
iiand'le , s., handvat, hecht, steel, zwengel, beugel,
Hand'--Bannon t ; s., geweer , buks.
1 arm , oor , eind; by the wrong -, verkeerd ; -, pompgek,
viand'-cloth , s., zakdoek.
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handvat van een riem , van een kruidlepel , z.; tlzc rove I1ang'ing-sieeee-& , s., it/V., hangende mouwen,
flashes a rare - to his pltysog ), (le kerel heeft een groo- Hang',uan , s., beul , sellerpregter.
teil neus.
I Hffeng'ssaii , s., i}ij dttagel.

1

Ïé ti nk , S., streets ; strik ; - , zuiger , IIIastbastd , stagring , Zag
ira fc - , lelrver op de 1>ai'daueli , z.; reef' - , rifbisidsel van een
g ebzal, t.; -, IIa t, invloed ; haze a great - spas oor,
gl t,t;1. v erlilogen (4) ietnaltti Hebben ; lie has a - on him)
Ili; iiCeit cie overltalld 0 1 ) lest3; -, s., selto., gewoonte, psakljií ; , el'til;iel'Illb , (o oe11kosnst , (p.) ; -, liaritiv at.
J6altie , V. t., stereitcis maken -, sc/to., 111I111íeren,

iIand'Ieabie , a , liaridelhaar.

Handled , pp. van Handle , v. t.
1t-tand less , a,, zonder ha11dder1, sx.

Ilalld'Iing, ppr. van Ha,tctle , v. t.
Hand ling, S., hantering
Handmaid , handmaiden , s., dienstmaagd.
iitind ' i•unning, scllo., zie iiontiiiuous/y.

Hand'Bei , S., haidgeld , liasidgllt , d1'llikgelil ; - , pant. tiannac'ei' , V. i., llu lke.rrtt , (taken , verlangen.
llanci'sei, V. t., voor 't eerst gebruiken.
ÉHsts.k'eridtg , ppr. vals Hant
s - er, V. i.
Hand'se I-inouda y , Itan'sei-inunday, s., scho., eerste nlaan- I5as.k'erinttiy , stir., llutlkerelid.
dag na nieuwjaar.
1 list,, keteises', s., Ittss dacb , (p.).
Hanci'seieti , pp. van Ilanclsel , V. t.
Hatok'ie (, V. t., stree1► enl , slechten ; -, V. t., scho., in den

Hanci'some, a., fraai, school] , mooi , deftig , lief , sier
aardig , siet , gerieflijk , handig , getllaklijk -lijk,hupse
vlug, gereed, riaauwkeur'ig ; grootmoeth .
IlHaiicl 'sunte • V. t., versieren , opsellikkeii , tooijeu , ii. g.
Hanti'solnely , ado., zie liaoctsc m,e, it.
Halui'solneness , s., l)evalliglieid , sehooiihs id, fraaiheid
sierlijkheid, aardigheid, liefheid, netheid.
Iilaud'spike, laaiid'si,eek, s., handspaak .
Hanci'strike, s, liantlspaak, spaak.
Hand'stroke , s. , llal► dslag , B. i L.
Banc]'-a--turn , s., hulp.
Hanct'snnn #, a., vlug , handig.

Htud'ovritIng , s., Zie tftuitl.critiitJ , S.
Handy , a., vlug, gereed, handig , ervaren , sclie 'puinnia,
na{)lj , digibij.
Htand , Y-duik,cly, S., ll;utdjesspel.

Httnci'y-stroke, s., llanualag.
Hang , V. t., v i., pret., pp., hanged , lit ig , liusigen , op

hangen , behangen , zweven , dralen , a1'llangen, blijven,
stilstaan; - a gate , een poortdeur van lengsels voorzien;
- out , ontvouwen , uitllargen , in de open lucht hargeii
- dowvyc , u..e rhangen, sieêrlaten ; - tc1) , ophangen , iets
hangende laten , op de tau e ],aalt laten ; -, slingeren
golven, fladderen, zweven , rustel ► , verblijven ; - over
vooroverllangen ; - iii clout t , in verwachting verkeeren
- together, aan elkander hangen (op eert tsaartje) , iii.; -

en , - upon,

slepen ; -

to , aanhaligen

, aai kl ee11 ; -

loose ,

iiaddere11; - on hand , geelt aftrek hebben ; -, V. i , V. t.,
hechten, overliellen , (p.) ; it's - it tïtal kus it, Cl' is weeiaig of geen verschil , (p.) ; - out, uitl ► alen , een partij ge-

ven , (p.) ; - an arse , aarzelen , BB.; - the lip , son;her nest,
de lip laten hangen ; - itt o;te's lair , schelden , misbruiken.

Hang , s., vrucht , (p.), - , zie Lee/icily, s.; - W , S., scherpe

helling.
pret., sclto., hing .
Hang'-bird • s., soort vals vogel (2v'. Arnci
Hang,

Hang '-dog) , s., hangbast , galgebrok.

Hallg'-gallows-look) , s., galgessbroksgezigt.
Hang'-nest, s., soort van vogel.
fang'by, s., zie Dependent, s. - t, s., af'liangeling .
flange t, s., gewei van een dier.
.tagged ,

pp. van Hang , v. f., v. i.

Hanged'ly , ode., scho., aarzelend.
hanger, s., hanger , soort vats zwaard.
Hang er -on , s., tafelsclluimer, afhangeling.
Hanging , ppr. van ]clog , v. t., V. i.
Hanging, s., tapijt, opllangilig; marriage and - go by
destiny t, 't huwelijk is een loterij ; -, vertoolsing ; - mapazine, op ]langers rustende ber gplaats .
Hanging'-month , s. , November .
Hanging-side, s., hellende k ant.

wal' brengen.

r

ttank.ie , s'cho., zie Z ^t id lc.
ll.11a'l a , heb niet, (l► .),
riota'i'y , a., scho., i ► 1ou/t llostken ; wanordelijk.

Hans -(, s., Loes cellic^d , 1aenigte , OIL.
i 5ss,ts .iu keIcIer ) , a., osi s000ren blind.
an sitJrÏ , S.,

koopt E;f?11 á.11t. erts 11a11Zestad.

(i., l i,.41Liai
I.1a,.,t, sown s , .1., 0150. ti.ttizet f:l'UUli , I.;A't`liestedess,
lfa► tr i1 • scfto., zie !&w1,sii..
iiffitltla.tytt i rs ,

Ihheln't ) , 1. p. v. ussr not , has }tot,
llalni, lieb niet, (p.).
Ilan'tia , s., scho., groo(e hoeveelheid , oierligte.
Han ty , ilauti't)' , ct., scico., hallc±ig, geschikt, brooddronken,
t"i, , <., toeval , kans , voorval , noodlot , lot, toevallige
gelenrtesiss; -. i- , ongeluk ; -, s,, srho., bedekkirng. warns

overkleed.
íHHni, t, V. t , klce/len ; - t , v. i., gebeuren , toevallig gebeurelt , geschieden; - what -, er gebeure wat er wil ; -, V. i.
scho., springen , steerval l ell , warns bedekken.
Hap-hazard , s., zie Hazard.
Hap-Stepl-a n'-loup , dial,-stiegl tan'I^u^vil, S., seho., sooit

valt sprolig.

t-ttai,'less , a., ongelukkig , jansssiecvol , ellendig, Dia,
Imati'iy , ode., (tij toss u(, wringt , L11oochierl; toevallig , 11I.
H„i,ga , sclio., wat cle► a:t gt)

Hit, pett , vv. i., gebeuren , gescllicderl , plaatsllebbess, voor
invallen.

Hop pening, ppr.

-valen,

val] Ilaj;ltett, v. i.

izal)'i,e. s., sclto., tlecllter irl cell molen.
Hap i,i[ , adv., gelukkigerwijs, toevalligerwijs.
]lap i,iness, s., geluk, gelukzalig)., goed geluk; - liet It) titeld.

i5ai,'i,y • a., gelukkig , verheugd, gunstig, zalig; - go lucky,
daar kante wall swat wil ! -, guusti , voorspoedig , sli.; -,
rijk, i3.; - go toe/eg, sclw. op goed geluk; - man be his
do/c, sclto., dat geluk zijn lot zij.
Haque'but , S., zie Arltcel use , s.
Hsi- , s., scho., stofregen , mist.
Harangue', s. , aaat}spraak , toespraak, redevoering.

Harangue', v. i., v. t., toespreken, redevoering houden.
IIaranguetl, pp. van IIoraoyoe, V. t.
harangue' tul , a., vol aanspraak , vol toespraak.
ilaraang' uier, s., re)l eraar , luidruchtige toespreker.
Harang uing, ppr. van 1Iarartgue, V. i., V. t.
Harass , V. t., vernloeijen, af'Illatten, plagen , ontrusten ,
teisteren, kwellen; -i-, verwoesten, verdelgen.
Har'assed , pp. van brass, v. t.
Har'asser, s., teisteraar, verwoester, verderver.
Uar'assing , ppr. van Harass, v. t.
Har' hinger, s., yoorlooper, voorbode, kwartiermeester.
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Har'bingered, a., van een voorbode voorafgegaan.
Harbor, s., herberg , D$.; -, haven , kom , baai , re@,

schuilplaats , vrijplaats , toevlugtsoord ; intrek ; - dry.
tide , droogloopende haven, z.; - master , havenmeester , z.;
- pilot, havenloods , z.; secure a -, een haven bereiken, z.;
haul out a -, uit een haven halen , z.
Harbor, V. t., V. i., herbergen, onthalen, opnemen , beschutten , onderhouden ; -, schuilen, intrek nemen, verblijf houden, onderhouden worden.
Harborage t, s., schuilplaats ; onthaal , sx.
Har'bored, pp. van Harbor, V. t., v. i.
Harboring , ppr. van Harbor, v. t., V. i.
Harborless , a., zonder haven , zonder bescherming , zonder toevlugt.
Har'borough t, S., zie Harbor, s.
Har'borous , a., gastvrij.
Hard , a., adv., hard, zwaar , moeilijk, treurig, slecht,
grof , onregtvaardia , gevoelloos , streng , wrang , zuur,
'gierig , verhard , stijf; hardnekkig, straf; onstuimig ; - to
deal with, onhandelbaar; -, digtbij , nabij , zwaar , sterk,
ruw , vast , hevig , zeer , met ijver , ernstig , met geweld,
onstuimig; put the helse. - a-lee, breng het roer dígt
aan lij , z.; put the helm , - a-weather , breng liet roer digt
aan den windkant, z.; jiut the helm -a-port , breng het
roer digt aan bakboord, z; put the helm -a-starboard, breng
het roer digt aan stuurboord , z.; -, zuur (van bier)
-, sterk , volwassen , ellendig , zeer laag , half dronken ,
scherp , verdrietig , groot , vreeslijk , (p.) ; - and sharp,
schaars, wreed , ruw; - laid on , zeer ziek; - set, zeer
koppig; -, scho., gretig, vasthoudend.
Hard'-baked , a., verstopt (van honden).
Hard'-besetting , a., naauw insluitend , naauw belegerend.
Hard'-bound , a., hardlijvig , verstopt, r.
Hard'-breathing , a., hijgend.
Hard'-corn , s., scho , tarwe en rogge.
Hard'-earned , a., zuur verdiend , BE.
Hard'-favored, a., met ruwe trekken, ruw van uitzigt, Dit.
Hard'-favoredness , S., hatelijkheid.
Hard'-featured, a., met ruwe trekken.
Hard'-fisted, a., pootig, met stevige vuisten; gierig, ka
-rig,
zuinig , vasthoudend , HL.
Hard'-fought, a., hevig gestreden, hevig bestreden.
Hard'-gale, s., harde wind.
Hard'- gotten , a., zuur verdiend.
Hard'-handed , a., hardhandig.
Hard'-head, s., harde bons (van twee hoofden).
Hard'-hearted , a., wreed, ongevoelig, gevoelloos, hardvochtig , barhaarsch , onbarmhartig , woest.
Hard'-heart'edly , adv., op onharmhartige wijs.
Hard'-heart'edness , s., wreedheid, onmenschlijkheid, so.
Hard'-la'bored , a., met moeite verrigt; uitgewerkt, s.
Hard'-mouthed, a., hard in den bek, onhandelbaar, D$.
Hard'-nibbed , a., hard van bek, punt.
Hard'-pan , s., harde laag aarde onder den grond (landbouw).
Hard'•restn, s.,- vioolhars.
Hard' -roed , a., kuitig.
Hard'-skinned , a., met een harde huid.
Hard'-vi-s.aged , a., met ruwe trekken, ruw van gelaat, BE.
Hard'-witted, a., hard, dom, zonder verstand.
Hard'-von , a., met moeite gewonnen, se.
Hard'-working, a., vlijtig, werkzaam, arbeidzaam.
Hard'beam , s., nagebeuk.
Harden , V. t., V. i., hard maken , verharden , versterken ,

bestand maken , gevoelloos maken , stevig maken ; gevoel-

loos worden, gewend worden.

lAR.
Hardened , pp., a. van Harden • a. t., v. i.
Hardener , s., harder.
Hard'ening , ppr., a. van Harden , v. t., v. i.; -, s., span.
ning , z.
Hardheads , s., mv., knapkruid.
Hard'ihead i, hard'iment f, i. p. V. Hardihood, s.
hardihood , s., stoutmoedigheid , onverschrokkenheid.
Hardily, adv., met groote stoutmoedigheid, onverschrokken.
flard 'mess , s., stoutmoedigheid , onverschrokkenheid , ge

onbeschaamdheid ; - t, vermoeijenis.

-hardei,

Hard'ishrew , s., veldmuis, (p.).
Hard'leys , ode., scho., schaars , ter naauwernood.
Hardly , adv , met moeite, bezwaarlijk , naauwelijks ; bijna

niet ; onvolkomen , ter nacuwernood , grommend , streng,
ongunstig , geweldig , onwelkom , ruw , onzacht , hard.

Hard'ness , s., vastheid , hardheid , zakmgedrongenheid ,

moeijelijkheid, schaarsheid , verliardheid, ruwheid , streng
wreedheid, woestheid, sx.; stijfheid, DR.; vermoeid -heid;
ongevoeligheid.
-heid,vrmojns;
Har'do-ek, s., klis (botanie), sH.
Hards , 3., me., werk , brede.
Hardship , s., vermoeijenis, onjemak, onregtvaardigheid,
kwelling.
Hardware, s., ijzerwaren, staalwaren.
Ilard'wareman, s., ijzerkooper, smid.
Hardy , s., smidsgereedschap.
Hare, s., haas; he has swallowed a -), hij is dronken; -,

s., scho., mist.

Hare t, V. t., verschrikken , kwellen.
Hare'-hearted, a., schroomvallig, bang, bedeesd, bevreesd.
Hare'-hunter, s., hazenjager.
Hare'-hunting, s., hazenjagt.
slare'-+ '- ear, s., hazeoor (botanie).
Hare's'-leap , s., hazesprong.
Hare's-lettuce , s., ganzedistel (botanie).
Harebell , s., soort van hyacinth.
Harebrained , a., wild , onbesuisd , onbezonnen, Bas..
Hare'foot, s., hazevoet (botanie).
Hare'hound, s., windhond , jagthond.
Harelip, s., hazelip.
Harelipped, a., met hazelip.
Harem, s., harem.
Hare'nuint, s., soort van plant.
Hnre'piipe , s., hazestrik.
Hare'ragoo , s., 13aeepeper.
Hare'wool , s., hazenaar.
Hare'w ort , s., maluwe.
liaren'giforin , a., haringvormig.
Hari rot , s., snijboon; soort van ragout van vleesch en

wortelen.

Harte t, zie Hurry , CH.
Har'ier , s., zie Harrier.
Hariola'tion i-, s., waarzeggerij, wigchetarij.
Har'ish , a., als een haas, bang.
Hark , V. i., luisteren , oor leenen , sii.
Har'ken, V. t., scho., fluisteren , toehooren.
Har'kent, har'kit, pret. van Harken, v. t., scho.
Hars , s., lint, vezels van vlas.
Hars , haurl , V. t., scho., slepen, met kalk en zand be-

strijken (van een buitenmuur).

Har'le , s., scho., haar , wol.
Harland , harl'ln , pp., scho., naslepend.
Harlequin, s., harlekijn, potsemaker.
Harlequin , V. i., als potsemaker spelen.
Harlequinade', s., harlekinade, vertooning van potsema-

kersstreken.
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scho.,zie Peeiiiig , z.
Jlar'lock, s., plantensoort, M.D.
Jar'1ot, 8., hoer; Iafgodendienaar;t, bediende, schurk,
bedrieger , CH.
Har 'lot, a., dartel, laag , gemeen , verleidelijk , sri.
Har'Iot , v. i., ontuchtig zijn, M.
Ilar'Iotry , z.,hoererij , oiitucht , D.R.
Harm , s., kwaad, leed, euvelonregt , nadeel, schade ,
wrevel, onzedelijkheid, snoodlieid; - watch , - catch 1, die
kwaad vermoedt, kwaad ontmoet.
Harm, v. t., benadeelen, kwaad doen, krenken, heleedigen.
Har',nan ) , s., koisotahel.
Harivat'tan , 3., heete, drooge
wind (dfrita).
rD
Ijaiqued, pp. van harm, v. t.
Har'rnel , s.wilde wijnruit (Afrika).
I5arrn'ful , a., iiadeelig,kwaad, gevaarlijk , benadeelend.
Uarin'fully , adv., zie HeeDful , a.
Harin'fuj,sess , S., schadelijlelieid , nadeeliglieid.
Harna'ing, ppr.VsiiI Harm, v. t.
Harvn'Iesg, a., onschadelijk, onschuldig, argeloos , oziheschadigd niet kwetsend.
Hariu'Iessly , adv., zie harmless , a.
flarrn'Iessness , S., onschadelijkheid, onschuld.
lIar,i,on'jp , har,uon'lcal , a.,overeenstemmend, welluidend, muzikaal.
Ilarrnon'Ipa , s , harmonika, harmonie.
Hariuoii'Iisally , ads., zie Harmonie , I1armenical , a.
Hartno,i'lss, s, eis.,overeesistemixiende klanken ; leer der
harmonie.
Harrno'njous , a., welluidend , orereensteniniend. , muziekaal.
Harmoniously ., ads., zie Harmonious, a.
Harino 'nioiisness , 5., welluidendheid, overeenstemming.
LIarnon'1ption , 5., soort Dill muziekinstrument.
Har'iuonlst , S., muzikant , kompoiiist , niuziekliefhebber.
Har'iuonlze , v. i., V. t., overeensteinmeu ,doen overeenstemmen, muzikaal maken.
lJar'rnonizcd , PP. van Iiarun.enize , v. i., It v. t.
Har'rnoulzer, 5., overeuuoteniiiiei.
Harmonizing , ppr. Vuil Harmonize , v. i., v. t.
Ilav'iflonizing , a., overeenstemmend.
Har.noi,o,n'eter , S., liarnioiiienieter.
Har'inoii, , z.,harmonie , overeenstemming, overeenkomst.
Hav'niot t, 5., gouverneur (Sparta).
Barn, s., echo., zeer iuwlinnen.
Har'nes , 5., mv., echo., hersens.
Har'ness , S., wapenrustilig , harnas, tuig.
Har'nes , V. t., tuigers , wapenen , uiti'usten ,verdedigen,
beschermen , optuigen.
iInr'nvscd , pp. van Iierness , v. t.
8.,

Ilar'nesscr, S., optuiger.
Uar'iie1ng , ppr. van Farness , v. t.
S5arii'pan , S., echo.,hersenpan.
Harn* ) , o., inc., hersens; -, s., ow., echo., zie Hares).
1Iiij, , s.,harp ; her.
Har5, , v. i., op de harpspelen; -, zie Affect , si-r.;- alwa//s on the string , altijd hetzelfde liedje zingen ; - upon ) ,

hij iets verwijlen.

Harp'er , z., harpspeler.
Harp'ing , ppr., a. van Harp , v. i.
Harp'ing , 8., boeghout van een berghout
cat -, zwichting , z.
Harp'ng- Iron , .1.,harpoen,
Harp'Ist, S., Z1Q Harper, z.
flarponeer', 5., harpoeniee.
Harpoon', 3., harpoon,

, Z.;
boegmat
ri
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fiarpoon', P. t.,harpoeneren.

Harpooned', pp. van HarpoonV. t.
Hsroo,i'er , 8., lizipoenier.
Harpooning , ppr. van Iiarpoo'a , V. t.
IlarpsichOiti, S., klaveciiuibaal , klavier, kiavecin..
Harpy , z., harpy , ]ielleveeg, boos wijf, haai; soort van

arend (Z. Amerika) , plunder aar , roofzuchtig dier.
s.

Harquebuse , s.zie Arquebusc
Ilarras , s.oogst(p).
Harriage , s.,verwarring,

Har'rlio, S.,zie Haricot, s
IlairVda,, ) , s, oud wijf, oude hoer.
Harridan ,

s, oude hoer.

JJt,'iied pp. van flurry, v. t.
I1arrer ,S., hazewindhond, speurhond.
Harrow , s. egge.
Harrow , v. t.,eggen ; - I , verscheuren ,pijnigen ; - t,
plunderen, stroopen, verwoesten ; —i, beroeren, ontrusten, SM.
flar',ow , ioterj., help! hallo
Harrowed, pp. a., van Barrow, v. t.
Harrower, S., egger ; soort you valk.
flai'rowing , ppr. a., van Harrow, V. t.
Harrowing, s., het eggen.
Harrs , S., 01V., echo., deurhengsels.
Har'ry , echo.,zieiIerri.
liar 'y , V. t., stroopcu ,plunderen, teisteren, beroeren,
kwellen ; -, v. i., ecuaaiival doen.
Harry'-gaud , .s., se/to., genleese vent.
Harsh, a., ruw, huid, zuur, wrang, barsch,schier, onaaiiieenaiiioi • wanluidend, onheIiatg1ijk , onvriendlijk.
Harship, z., sc/ui.,verderf, ondergang.
Harsh'ly , adv.,zie Hersh, a.
Ihitsis 'ness , s. ruwheid, hardheid , wrasigheid , barschheid , zwartgalligheid , somberheid.
IIarJet haslet 5., iiigeii'aiid (van een var/ecu).
Ha r st , echo.,zie Heerst.
Hart , v. t., echo,, dooreen slag verdooven.
Hart, s. hert;real , konin g shert, dat ontsnapt is.
Hartevil , 5., klem.
I1artroy1 , 5.,soort van plant.
tIait'*-ea*e , 5.,viooltje.
5Iart'*horn , s., liertolioorn.
Hart , *-voot , s., beetwortel.
IIart'stougue, s., Iiertstong.
liartsead, hartsued, S., echo., zuur.
Hart'some , echo.,zie Heertsosne.
Hartwort, 5., liertekruid (botanic).
flari,,us-cftv'um 4., a.,woest, overijld, onbezonnen.
Haruis'pce , s., ieman d , die uit de ingewanden van dieren
vooispelliiigeri doet (bij de Romeinen).
Htvts'jilcy , 5., vooropelling uit liet onderzoek van slagt.
offers.
iar'cst , 5., oogst, inzameling , opbrengst, herfst, vrucht,
vruchten, gevolgen; - I , saizoen ; sow for a - t, een spiering
uitgooijen , om een kaheljaauw te vangen ; good —z ma/ce men
pcodiffel,had ones procidcnt ,overvloed baart overdaad

gelsrek spaarzaamheid.
IIar'vsst , v. t., oogsten , inoo g oten , inzamelen.
Har'vest'fly ,, 5.,krekel.
llav'vvst- home, S., oo g ottijd, oogatgezang , oogstlied, oogst-

feest.
HarvesOhoniebeer , 5., oogotbier.
Har'vest1oid 5., voormaaijer , opzigte.r bij d en oogst.
11ar'vestmaii S., oogstarbeider.
Uarvest'nsan , 8.,aardvlieg.
Usueetitrnoon , 3., bijna volle r*asn.
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Harvest-mouse , 3., graanmuis.
Harvest-queen , s., oogstkoningin (CEREs).
Harvest-woman , S., bindster.
Harvest-work, s., 't oogsten.
Harvested , pp. van Harvest , v. t.
Harvester , s., oogster.
IIar'vesting, ppr. van Harvest, V. t.
Har've%ting , s., 't oogsten.
Ha*, heeft.

Hase , s., se/to., ligte regen , mist.
ha-se , V. t., dringen , drijven , teisteren.
HAeh , V. t., kort hakken , klein hakken ; -) , v.
Hash , s., gehakt (van vleeseh en groenten) ; -,

t., braken.
s., seks., zie
Sloven ; -, lomperd , lievert.
Hashed , pp. van Hash , v. t.
Haak , a., scho., ruw , stijf, verzengd , droog
Hash t , s., vischmand , doos van biezen , se.
Haslet , s., zie harslet, s.
flap , s., beugel , grendel , wervel , haak ; -, klos , (p.) ;
—, hesp , s., scho., zekere hoeveelheid garen.
Hasp , V. t., toegrendelen , met beugels sluiten.
Haspin , s., scho., leeglooper.
Has'so-ck , s., knielkussen ; -, s., sclio., bos (van haar).
Haat, hebt.
Has'tate , has'tated , a., speervormig , puntig (botanie)..„
Haste, s., haast, spoed, vlugheid, haastigheid , snelheid,
hartstogt, ijver, vuur, overijling; make more - thans good
speed t, al te haastig is kwaad; the more -, the worse speed ,
hoe meer haast, hoe minder spoed.
plaste , has'ten , V. t., V. i., dringen , bespoedigen , aandrijven , aanzetten , verhaasten , haast maken , spoed maken
zich spoeden , zich haasten , vlug zijn , snel bewegen.
HHIast'ed, hastened, pp. van Hasten, v. t., v. i.
Hast'ener , s., haaster , dringer , spoedmaker.
Hast'er , V. t., verwarren , kwellen,
Hast'tf, a., haastig , CH.
Hast'i1y, adv., haastig, driftig, vlug, spoedig , vurig,
overijld, onbezonnen, hartstogtelijk, vroeg rijp; - i, adv.,
ongeduldig , TOL.
Hastiness , s., haastigheid , haast , spoed , voorbarigheid ,
hevigheid , ijver , oploopendheid, onbezonnenheid , overijling.
Hast'ing, haat'ening, ppr. van Haste, Hasten, v. t., v. i.
Hast'ing-pear, s., vroege peer.
Hast'Ing*, s., env., vroege erwten , groene erwten.
Hast'it , pret., scho., gehaast.
Hast'ive , a., voorbarig , vroeg.
Hast'ow,, scho., haast je!
Itlast'y, a., haastig, spoedig, oploopend , hartstogtelijk, onbezonnen , ijlings , voorbarig , vroeg rijp.
Hasty'-poddish , s., scho., pudding van melk en meel.
Hasty-pudding , s., pudding van water en meel, of melk
en meel.
Hat, s , hoed; beaver -, kastoren lined; narrow-brimmed -, hoed
met smallen rand ; broad-brimmed -, hoed met breeden rand.
r-Uat'-band , s., hoedenband.
Hat'-box , s., hoedendoos.
Hat'-brush, s., hoedenhorstel.
Hat'--case, 3., zie Hat-box, s.
Hat'-dresser , s., hoedenopmaker.
Hat s -maker, s., hoedenmaker.
Nat'-money , s., kaplaken , z.
Hat'-string , s., hoedenband.
Ilat'able , a., hatelijk.
Hatch , V. t., V. i., broeden , uitbroeden , uitkomen , zaamspannen , brouwen ; strepen , lijnen in koperen platen ,
teekeningen vlaken, om schaduw te verkrijgen, jongen

HAU.
voortbrengen , jongen opvoeden ; don't count your chickens
before they are -cd 1, neen moet de huid niet verkoopen ,
voor dat men den beer gevangen heeft ; -, zich ontwikkelen.
Hatch, s., broedsel, 't uitbreken uit een ei; -, onthulling,
ontdekking , sx.; -, luik , z.; -, halve deur , JOHN ; -, vloeddeuren , vloedsluizen, sii.; -, opening (voor een mijn) (p.) ;
-es , luik (bedekking) , z.; -es laid , geschal node luiken,
z.; he under Ilia - es , onder de luiken gekonsigneerd zijn, z.;
in druk zijn , in ellende verkeeren , in slavernij verkeeren , LE.; un,lcr the -es ) , in schulden, in ellende.
Ha(ch'-bar, s., luikbeugel, z.
Hatch'-ring , s., luikring; , z.
Hatch'-rocsiu , S., opening van een luik , z.
Hatch'el , s., hekel.
Hatch'el , V. t., hekelen ; -) , kwellen, vertoornen.
HHtch'eted, pp., a. van Hatchet, v. t.
Hatch'eler , s., hekelaar.
Haech'eling, ppr. van hatchet , V. t.
hatcher , s., aanlegger, uitvinder, zaámspanner, broeijer.
Hatch es- • s., mv. zie onder .Hatch, s.
Hatchet, s., bijltje, hakmes; take up the -, oorlog voeren (N. Amerika) ; bury the -, vrede sluiten (N. Amerika).
Hatchet-face, s., scherp geteekend, vooruitstekend gelaat;
—) , s., lang schraal gezigt.
Hatchet-shai,ed, a., bijlvormig.
Hatchet-vetch, s., bijlkruid (botanie).
Hatch 'Ing, ppr. van Hatch, v. t., V. i.
Hatching, s., broedsel.
Hatch'ment, s., soort van wapenschild (bij begraven gebruiklijlc).
Hatchway , s., luik, z.; after -, aehterluik, z.; cover -,
covering of a -, luik, bedekking, z.; fore -, voorluik, z.;
fore peek -, luik van de hel, z.; main -, groot luik, z.;
magazine -, luik tot toegang in de kruidkamer , z.; steeward's -, luik van de bottelarij , z ; -) , s., mond , z.
Hate, v. t., lieten; - , mijden.
Hate, s., haat, afkeer.
Hat'ed , pp., a. van Hate , v. t.
Hate'f'ul, a., hatelijk, afschuwlijk, afkeer. wekkend.
Hatefully, ede., zie Hateful, a.
Hatefulness, s., hatelijkheid, afschuwlijkheid.
Hater , s., hater.
Hath'er , s., scho., heide.
Hating, ppr. van Hate, v. t.
Hatless , a., zonder hoed.
Hatred , s., haat , afkeer.
Hatted, a., met een hoed bedekt.
Hatter • s., scho., uitslag.
Hatter j', V. t., teisteren , n$. ; -, V. t., scho., zie Entangle.
Hat'ti-sher'lf, s., onherroeplijk bevel (Turkije).
Hattie) , a., woest, wild.
t-lat'toek j, s., hoop koorn (twaalf schoven).
Hauber' -,anno-els , s., scho., haverkoek.
Hauberk -{-, s., pantser.
Haud , V. t., scho., houden , stutten ; - a care , in acht nemen ; - light by a thing , iets nietig achten, weinig van
iets maken ; - out , mikken ; - with , vasthouden.
Hand awn', V. t., scho., zijn schreden rigten, zich ver
houden.
-wijder
Hand on , V. i., scho., voortgaan.
Haud'ing, s., scho., 't houden, 't stutten, levensonderhoud,
ondersteuning.
Haud pas'sibus ae'cquis , niet met gelijken tred , niet
met gelijke snelheid.
Haul, har, v. t., scho., halveren, dealen.
Hauf, hal, s., scha., helft.

HAW.
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scho, weinig beteekenend menseliniets-

Haul, hat, a., scho., half.

IIauporth

Uauf'-rnarrow

nnu , s., scho, nevel.
ilaurle , haur , echo.,zie Han.
IJaur' , a., scho., mistig, nevelig.
Haiee s., sv/zo.,hals , keel.
I-Iaiaeho,e S., SC/iC.,sleutelbeen.
flauat t, s drooge hoest ; -, s., scho, hoest , koude,
flautbo , s. hobo (windinuie7ciustrunoent).
5ffaîtear, S,, ZC I1atjtiiess , S.
1IaIver'!nea , S., SC/IS., havermeel.
Have,t
v. ,pret.pp., had , hebben , bezitten , houden , gehrukei , iinaeii , Landhaven, gethongen worden , vangen ,
bevatten , vescltaffii , ontvaiwdn , verkrijgen , kooperi, voorthieuteu , baren ; (10 wll , 055 - well 1- , die wel doet, wel
ontmoet ; - ral/ier, de voorkeur geven ; - after , zie Par555 , Sli.; - ezvvi , wenernen , verwijderen ; - advice , raadp1eaeii ; - at , aanvallen , eviigrijpen ; - at, beproeven, SR.;
- ae with pos , laat onse zamen gaan, SR.; - On, Iragen , aanhheit ; - out , toen vertrekken ; - a care , zorg
dragen , op de hoede zijn , bewaken ; - pain , lijden ; - ssrrow ,verdriet he b ben , bedroefd zijn ; he would -, hij verlaiiot teheitheis ; he should -,hijis verpligt te hebben
- &s heart , van buiten kennen ; - .veeroonz , 't ruime sop
hebben ,vervan landzeilen, z.; - the hear of, bij iemand
in giziiatzijn.
I-Iave'kss , a.,weinig of niets bezittend; haveloos, arm.
un 'a- en , a., haven , baai , inham, schuilplaats.
Ha -ven er ï, a., liavecopzigter , havenmeester.
Uaysr 9, a.,bezitter , houder , s i s.
mv er , v. t., scho., wartaal spreken.
Ha%'er 1, 5., 010., liavers ,gedrag, 0,11.
Ilaverel , scho., zie Hairerel.
Haoeren , scho, zie Jloiveref:
Havcr'iI , s. scho., halve dwaas.
Haversack , S., broodzak (van soldaten).
iiav 'ii ) , s. schaap.
Having, ppr. van Have, v. t.
1av'ing , S.,bezit, goederen, have, siL -, h)ezitting.
Havngs , zie Iieieiae.
Slav 'ins , se/so., zie ilaivias ,S , scho.
Hay lor i, s., gedrag , manieren , Sv.
Havio,ir ,, echo., zie Iloiviour.
55ev 'o e , 5., verwoe s t ï lig , uit] oeijing ,vernieling.
Slav 'o e , v. t.,verwoesten , vernielen , verdelgen, afloopen.
Havoc , iateij., sla dood l
Raw , S., witte hiogeiloorsibes ; tuintje, veldje, open luchtje;
I -, aarzeling , ge
otaniel ; -, soort van uitwas onder 't beiiedeii lid ciioogV;us eels—pa,—ii—d; - 1,zieDale
21 11 o 1- , r. i.,lsakkeleii , s t amelen , haperen.
OSaw (moSs , S., kershijier (rogeleoort).
Llawhaw , S., soortvan hieinisg , dijkje op een laanof
wuiiIelplaata , die eerst digtbsjwordt gezien.
Haaa (Ii , a., echo.,kwart pintje(p.).
zzays ug , ppr. van Ifaw , VA, .
esawse , a., vaik , havik ; -, gerogehel ; - of the first coat
relic van vier jaar ; be betwixt - and bezard t, nacht vissls
siocli vleeoch zijn.
ISawis . v. i., V. t., valkenieresi , niet valken jagen ; -, den
vleugel aanvahieis , nse. aogehiehen - up , o pgeven; - up
piilsjjsa , fiisiznen opgeven -, schreeuwen , uitventen , te koop

fla fl r!,flark inarriae , S., scho.. heimelijke echtvereenging.
,, S., scho, man, vrouw, wederhelft.
Hftuf'-wattit , a., scho, dwaas, gek.
Ilauf'Jin , a, s cho., Iialfwaosen.
HaiifJin--eaEI'aut, s. scilo., halfwassen kerel.
Haullini , ado., .îcho ,half, bijna.
Ilaugh , S.,lage weide;, - , s. , ache., vlakte.
Jlaughs , a., me., scho, lage gronden dal.
Haught i , a.,hoog , yerlieven ; - t , trotecli , onbo—
schaamd, Sn.1
Ilaught , V. t., scho.,een paging doen.
Haughtily , ode., trotscli , onbeschaamd, aanmatigend ;
verachtend , versmadend , up..
JJaught'ines , S., trotsclilieid, aanmatiging , lAoognoaed.
JJatiht'y , a., trotach ,hoogmoedig , aniruatigend ; -. -I',
stoutmoethg, en.
Haughty , adv., winderig, (p.).
flaul , S., haal , teek.
Hats! , V. t.,halen , trekken , slopen, aanhalen ; - aft the
sheets , de schoten aanhalen , achter aanhalen , z.; a sail
to windward ,een zeil bij den wind zetten, z.; - hz the
weather , - ie the lee'bsaces ,opbrassen , aanhrasoen , z.;
let go and - I haal om voor l C.; Sail -, 't zeil afbrassen ,
Z.; - the mioeo out , de bezaan uithalen , C.; thewind -a
forward , de wind begint te schralen , S.; - aft , voorhoii
den, z.; - againthe oiiiiig ,weer naar deruimte houden , Z.; - athwart , dwarshalen, S.; - c1zeez'tj , friscli ha.
len , Z.; - close to the wind ,hij den wind opsteken , z.;
- flat home , voorhalen ,toehalen ,bijhalen , C.;
home ,
aanhalen, z.; - the lee tacksin , bakzeil halen van een
hals, z.; - of IIisOOI the bowline, de boelijn afhalen, z.;
- off from the shore , van den wal afhouden , z.; - eis oog
rope , een touw aanhalen, z.; over -, 'verschaken , verhin.
den , z.; - toaqht the braces ,de brassen stijf halen , z.;
- the anchor kome , 't anker te huis halen , z.; - the bowline out, de boelijn uithalen, z.; - the slav! in , de loss
voorhalen, de loos doorhalen, z.; - the toe/cs os boord,
dehalzen digthalen, de halzen toehaless , z.; - the sheets
home , de schoten aanhalen, z.; - the wiieil against , weêr
aanloeven, z.; - the wind ,'t zeil bij den wind ])rassen,
loeven, 0.; -. u , digt langs den kant zeilen , S.; - Up 0
sail , een zeil geijen , z.; - up 0rangeof the cableon
the deck ,'t zwaartouw in bogten op 't dek schieten, z.;
- up the bowline , de boe lijn aauhalen , z.
)Iauld , scho., zie Hal'.
Hailed,P. van Haul , V. t.
H au ler , 5., haler , trekker, sleper;down -, iieêrhsalei' , z.;
ja—,inhales' , S.; out—, uithialer , z.
Haul hig , 2111v. van flout , v. t.; heel—, kelhahing z,-. -uw,
uit haler, nipper , goadiiig sass den top van een mast, z.;
- part of a tackle , loopend part valt een talie , z.
IIatiIn , han,, , S., balm, stesgel , stroo.
Hauta , 5., ache., hand.
Haunch, S.,heup, dij , schoft; - 1, achterhoede , achterdeel, see.; get hold af' the —es , vanachter aanvallen , .
flauiiched , pp., a. met heupen , zin.
Ilaunsh , Ssaush , V. t., echo., happennaar, bijten.
Haunt , V. t., V. i., bezoeken , dagehijksehi bezoeken , in- en
uithoopesi , spoken, rondwaren.
Haunt , 5., gewone loopplaats , gewone aanloop - t, 't aanlospen., - t, gewoonte, gebruik, en.
Ilaunt'ed, pp., a. van Haunt, v. t., v. i.
Jlaunt'er ,, 5.,bezoeker.
Hauiit'Iug, ppr. van Haun t, v. t., v.
J-Iaunt'y ,, scho.,zie Hanty.

S.,

waaidige koop.

bieden.

Hawk-eyed , ei., met valkenoogen.
Hawk-headed , a., niet valkenkop.
Ilawk'-insoth , 5., zeer gtootevlinder,
IJanvk'n)*cd , a., suet hiavikisseus.
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Hawke , s., stukadoorderskalkplank.
Hawked , pp. van Hawk, v. i., v. t.
Aawked , a., gekromd.
Hawker , s:, venter , marskramer , valkenier.
Hawk'hen , s., scho., soort van belasting (Shetland).
Haw'kte , s., scho., koe , hoer , bierdrinkbeker.
Hawking , ppr. van Hawk , v. i., v. t.
Hawking, s., 't valkenieren.
Hawk'1t , ha-ck'it , a., scho., wit gevlakt (van dieren).
Hawkweed , s., havikskruid (botanie).
flaws, zie Hause.
Haw-se , s., afstand van een schip tot zijn anker , boeijen, z.;

Hazardously , ads., zie Hazardous , a.
Hazardousness, s., vermetelheid, gevaarlijkheid, gevaar.
Haz'ardry t, s., onbezonnenheid, gewaagdheid, SP.; , CH.
Haze , s., nevel , mist.
Haze , V. i., misten , mistig zijn , (p.) ; - t, dringen, drijven , teisteren ; -, V. t., linnen droogen , ( p.).
Hazel , s., hazelaar , hazel.
Hazel -earth , S., soort van rood leem.
Ha'zel-eyes , S. mr., ligt bruine oogen , a.
Hazel -nut, s., hazelnoot.
Hazel-rod, s., hengel van een hazelaar.
Ha'zelly, a., ligtbruin.
Haziness, s., iievelachtigheid, mistigheid.
Hazy, a., nevelig, mistig, beslagen, dik, dijzig.
Hazy-weather,, s., dijzig w eêr.
He , pron., hij , degene , die , liet; -, mannetjes..... (tot
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athwart -, dwars voor den boeg, z.; bold -, hoogliggende
kluizen , z.; clear -, klaartouw, klare kluis , z.; foul -,
onklare kluizen , z.; there is a burning in the -, 't zwaar touw staat springend uit, z.; clear the -, de touwen voor
de kluizen klaren, z.
Hawse'-bags , s., mv., kluiszakken , z.
Hawse'-holes , s., mv., kluizen , z.
Haw-se'-hook, s., band onder de kluizen, z.
Haw-se'-piece , s., kluisplaat , z.
Haw*e'-plug , s., kluisprop, z.
Hawser , s., lipte kabel , paardelijn , boegseerlijn , z.; - laid
rope , wantslag , z.; small -, werptros , z.; temperary bend
of a -, hiding , z.; bend a -, een kabel ophielen , z.; carry
a - out, een kabel uitbrengen , z.; white -, zware witte tros, z.
haw s'e s , s., zie Hawse-holes, s.
Haws'lo -ek , s., srcho., soort van wol.
Hawthorn , s., hagedoorn.
Hawthorn-fly , s., hagedoornvlieg.
Haw'tree , s., scho., hagedoorn.
Hay , S., hooi ; - t, heg , CH.; -, net; make -, hooijen , bonwee; make - while the sun shines t, 't ijzer smeden, terwijl het heet is ; dance the -, in een kring dansen.
Hay , v. t., V. i., hooijen , netten spannen.
Hay-bay , s., scho., gerucht , oproer.
Hay' -tote, s., regt van omheining, r.
Hay'--co-ek , s., hooiopper.
Hay'-fIeld , s., hooiland.
Hay'-fork , s., hooivork.
Hay'-harvest , s., hooioogst.
Hay'-knlre, s., hooisteker.
Hay'-maker , s., hooijer.
Hay'-making, s., hooibouw.
Hay'-market, s., hooimarkt.
Hay'-seed , s., hooizaad.
Hay'-time , s., hooitijd.
Hay'-worm , s., aardworm.
Hay'fng , S., hooibouw, hooioogst, B. TL.
Hay '1 ft , s., hooizolder.
Haymow, s., hooistapel.
Hay'ri rk , s., hooiberg.
Haystack , s., hooiberg.
Hay'stalk , s., hooistengel.
Hay'thorn, s., zie Hawthorn, s.
Hay'ward , s., veehoeder ; -, veeschatter (New-England).
Hazard , s., kans , toeval , toevalligheid, gevaar , bloot stelling, wisselvalligheid, dobbelspel; run the -, wagen.
Hazard, V. t., V. i., wagen, in gevaar stellen, op 't spel
zetten , beproeven , gevaar loopen.
Haz'ardable, a., gewaagd, vermetel , waaghaar.
Hazarded , pp. van Hazard , v. t., V. t.
Haz'arder , . s., waaghals , speler.
Haz'arding, ppr. van Hazard, v. t., V. i.
Hazardous , a., gevaarlijk , stoutmoedig , vermetel , ge
-wagd,
onzeker , wisselvallig.

aanduiding van geslacht).
Head , S., hoofd , knop , top , spits , kruin , individu, op-

perhoofd, stamhoofd, eerste plaats, gelaat, tegenwoordig
overste , aanvoer der, wil , voorste deel (van een schip) -heid, ,
voorsteven , front , voorstuk , bos , titelblad, hoop schuim;
kapsel , s.; hoogte (van water) , hoofdpunt ; - +, zie Conflux , sx.; -, magt , leger, sH ; -, vrijheid, vrije teugel;
-, hoofdhaar ; -, kopstuk (van een vat) ; we'll lay our -s
together , we zullen te zaám raadplegen ; have a hot- of
one's own t, heet gebakerd zijn, haastig zijn; get a -, bij eenvoegen ; bring to a -, tot stand brengen ; draw to a -,
beginnen te zweren; land a - ! land vooruit 1 z.; bring in
with - and ears, met de haren iets bijslepen ; they have
their - under their girdle, zij hebben ze in hun magt; do
any thing hand over -, iets onbesuisd doen ; get -, de overhand krijgen; be at the - of, aanvoeren; make -,'t hoofd
bieden; he has a - of his own, hij is eigenzinnig, hij is
een eigenzinnig mensch ; - to -, man voor man ; give -,
loslaten, den teugel vieren; of one's own -, uit eigen wil;
-- and ears, geheel en al , tot over de noren ; - and shoulders, met kracht, met geweld; neither - nor tail, onze
galjoen , z.; - of a ship , vóór een schip, z.; beak -,-ker;,
luizeplecht, z.; bulk -, schot, z.; by the -, in den neus,
in den kop, z.; cat -, kraanbalk, z.; current a -, tegen stroom
in , z.; drum , kop van 't bovenspil , z.; - eye let holes,
gaten in 't ralijk voor de banden, z.; fiddle -, krul voor
't galjoen , z.; floor -, kimweger , z.; futtock -, boveneinde ,
topeinde van een stut, hanger, z.; heave a -, op 't anker
gieren , z.; how is the -, hoe ligt liet aan , z.; kevel -,
bolder , z.; knee of the -, scheg , z.; knight -, apostel, z.;
logger -, kogeltang, z.; mast -, top van den mast, z.; mole -, getty -, kaai, steiger, z.; moored - to the wind , met
den kop op den wind vertuid liggen, z.; - of a sail, bovenbreedte van een zeil , z.; - of a rudder , kop van 't roer,
z.; - of a timber , boveneinde van een stuk hout, z.; - of
the jib, staande lijk van den kluiver, z.; on the quarter -,
dwars voor den boeg, z.; poll -, palkop, z.; pole -, lange
top, z.; rake on the -, van voren in de laag geven, z.;
ram's -, kardeelbbok der onderra, z.; row a -, voor ophalen , z.; stump -, korte top , z.; throw the -, een schip op
den wind doen komen , z.; heave a -, een schip met liet
spil doen voorwaarts gaan, z ; go a --, vooruitgaan , vaart
zetten , z.; pass a -, voorov erloopen , z.; puss a -, voortduwen , boomen , z.; - to wind , vlak in den wind, den wind
op den kop , z.; - to wind and tide , in den wind en tegen stroom , z.; trundle -, kop van 't onderspil , z.; wave a -,
zee van voren , z.; well -, stut in een bun van een vis
z.; be of the -, aan liet verstand lijden; go-schervatuig,
at -, het eerst van iets hebben ; give one's - for washing,

FlEA.

1flDY1
zich laten hedrieen ; drive a -, een weg door iets aneii;

/ze took U ap for his own --, hij leerde zich zelf; set t/te
together, raadp'egen , zatrnzweIen ; turn te —, lijwotien ; be upon the — of it , bjittt rook he/then ; - 000 tail
niets , in 't geheel niets ; — S (1,1(1 hol/s , door elk-ander ; - t
and plueJs , knollen en stukken (von tiooteiI1oiot) ; - 0/it1
—S

tails, kruis of munt.

389

lead ci- , S., aanvoerder opperhssftl ; iemand , die koppen
)p vogels en spijkers slaat.
eaVfast t , S., voortouw,, meertsuw ,C.
e(i'flrst', at/v., voorttau.
Iea(l fly , ode., haastig , onbezonnsii , onhandelhaar.

esid iues , S., onhezoitnenheid , oeerijhing , stjfhoofdiglieid.
etid ing , S., rubriek , voort/aainste , aanvoering , bodem.

head V. t., V. i., leiden, l)CotureIi ; -- I, onfitoofden , oìit1ia1
Zen , 351.; —, val, een hoofd voorzien , V/lit eentuut 001)1ziesi ; —, afostoeijen (de kruin vcw eet too/a) ; - , befeogelen ; —, in den witt/t zeilen , de golven dittos /oc,rvaiett , t.;

limit,

-' ontspri n gen , gestuurd worden , in kool) st/iiettii
ijzers aandoen; - out , uit de aarde kotuet; , op (ie
komen , uitsclueieu.
vlakte komen,
]Read'-band , S., hoofdband, hestecksel aan dc heide citiden
van den rug vast een boek.

Icadiong , a d v., noet 't hoofd vooruit, onbezounen , overii lii , It ils over kop , hol over hot.
5'ai1'isng , to, steil , onbezoiineii.
Jt'idIflaIi , S., opperitoofd , leider.

hoofdplank.
Head -bolt , S., kophout , z.
Head' -borough , S., ko n stabel , wijkmeester.

Mend' -boRr4 , t.,

Head'- brush, S., tiattiborilel.
Head'-ch.cc , 8., 501., jagers z.
Head'--cicrk , S., eerste klerk.
Head'-plooit, S., boofddoek.
Head'--.urtaln , 8., bedgordijri.
Mend'-dag, 8.,

kopriem.

nololenvers ,
Xlead'-dringles , 8.,
Mend'-dress, t., boofdtootiel , kapsel.
001.,

flCft(l'-eftrflg ,

.,

iiokl;lIillsel , 7.

Mead'-gargle , t., soort vatt veeziekte.
Iteiid-genr , 7., lioofdtootsel.
Hcftd'-go , S., 't beste.
sacad-hook , 7., bast/t om den top van len roast , t.
HC8d'afld , S , voorgel;ergte , kaap, lie/tong.
Heatl'-]nd 'lord , 7., hoofdeigestattr ,. l,iofdl;ezitter.
HcHd'-JetIges , S., fl'V., siteikels valt lutkeit , btlkjes in 'I

ga l joen , Z.
Head-leech , .0, b ovenlijk , t.
1Icad'- 111 c, 3., sabas;deit
iIcat'-Jiggcd , a., bij desi kop gesleept, Sn.
H ea d rnft ifl , S., ltoofdgraclit.
JJead'-nattcr ,, 8., walseliot , spermaceti.
Hend'-inoney ,, S., ltooftheld.
Jlead'- netting, S., net voor 't voorstenge -stagzeil , t.
Head'-pan I, t., h ersenpan.
Mend' -plecc , S. ltelittet ; — , verstand, Sn.; —, bovendor .

pel , boveitstuk.
Head-poll 8., hoofdgeld.
Jlead'-pump , S., P OMP in 't galjoen , t.
JJEltd'-qU$V'tCV-$ , S., S))'., lioofdksvartter; voor g edcele t
head' risfls , it, tile., regelingen VSfl 't galjoeit ; -, landen
Head-roll, t., vallioed, hoofdarsn og .
llend-toi,e , .0, ralijk , bovetilijk, t.
Ilead'-saLls , S., 077., voorzeilen , t
Mend'-sen, S.,

stampzee , stortzee, zee, tIle van voren inkomt

Uead'shnkc, 8., hoof/kink.

Head'-spring, 8., fontein , bron , oorsprong.
Mend' -s(ck , S., knevel , z.
I1ead'-tLPk, S., kluifhout, t.
IE-lend'-stone, .0, hoeksteen , l igger.
Mend ' -timb e rs, S, ICC., tarnien , mannetjes.
Hsad'- tire, S., hooi/toneel.
Head'-Wind, S., tegenwind.
IIea(i'-wOrk , S., hoofdwerk.
Mend' -workhnan, S., werkbaas, opperknecht,
Head'tvclis , S., hoofdpijn.
Hcad'ed , VP- van 1/ro (1 it. 1., V. /

S., zie Jiead-lanii.
csd't'iss , a., zonder hoofd, onthoold , onbezonnen; stijf.

Ieisd ,,,nit , a., 'tooittit.
5cadpeee , S., hoof/geld.
esidqiartsi-* , S., titO., hoofdkwartier.

1,tsd'ship , S., hoogste waardigheid..
Jea,iside , S., kruis (op nouittcit) h -, - , flit., tijstegen.

lead t nii*ii , S., sch;eipregter ; - 1', 8., heil , an.
Sesidst,iH , S., h,00fdstel.
11 en,5 etrong , a., halstarrig , stug , koppig , eigeiteitinig , ge-

iveiui t , otiltestutirliaar , htar/sekkig.
Scud strongiiss i, s, ne Obstinacy , 3.
is,.,,( oi'rk /t, s „ er/o., btostdpijn.

ns -adws ,

S., vooiuitgtutg ,

voortgang (van een .se/ip) , a.

)O/'1
0 057)01 Cit//it , vorderen , t.
ilca0 i , e., istit ) ezattitin , htaastig , onverwijid , koppig , sterk,
mii i/it , ti101/kell itiakttid ; — '1, hevig , onstuintig.
i . '. t., r. i. ginezeil , hteelen , verzoeneii , htcrstelleu
- ' t,et;etjriit ; -, dak dekken.

ieai , t, s e/to., gs'zottiihicid , heil.
Uesi i5s!e , C;., gereeshaar.

Ucahl* , S., Cur., weefhiaak.
Hc8kd , pp. van f/eat , e. t., V. i.
fesi cr , S., hieelitieester , arts, geneesmiddel.
ieaFIftg. Jij/t'. vats heal, v. t., v.1.
/j,g.
3, genezing , heeling.
Heiti Iiigij , ode., genezen/er iiijs.

u,.,,1

Sleid 'SøIkie , (I., SC/tO., zie Hea/t/t.iorne , a.

Hea1i , t., getoitdhieid , welvaten , heil, welstand.
HvaIlh 'liii , a., gezond , heilzaam , —, wehgersnd , gunsti, SH.
IlcoIth'fn!Iy, ode., zie Jiealthfsiii, a.

5IaIttifuIIucs , t., gezoisdh;eisl , hseihzaamhseid, welstand.
HeidthHy . a., hieilzaai'is, gezond.
Healih'iness , S., welstand , gezondheid.

Y1c;dthhs er,ti., ztek , ongesteld , osigezond.
lI'alil Ies,n-s , S., ongetoisde toestand.
Ucisthsoine 'I, a., zie JP/iole'ome, sas.

Health

, a., gezond , 1/eilzaani , frisch.

UC)ilI , 7., isagehosite (ij i/sorest).
Heap, 8., 11001) , berg, ill/tests; -, nienhgte , kluit (a. p. van
îlS/iit('///?il) ; -, S., S('/IS., teeicii mand ; live at full -, overv,
leven ; -, groot aasital.

flei'p , r. t, opisoopets , zsisteishtoopen , opstapelen , verzasiciest , opeeiohioopen.

Heaped, 9p. Van I/zap , r. t.
Hessi) er • S., ophsooper , opstsspelaar.
Heap lug , ppr. van iieap , it. t.
Hcap , a., vol hsoopen.
Hcai , e. t., V. 1., 2ts'et., pp. lu'ard , lisared , htooresa, aan.

Itooiets , verhiooren , huistereisgehoorzansen , gehssor o erleeits'ii , erkennen , eist/er 'tpehoor zjis , loeien , goedkenie)) 2 1( gerucht verisenicit , vernessiesi ; — Liv, tird sin11 •
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zondere neédeeling ontvangen , SI-i.; - ill , in een kwaden
reuk staan , een slechten naam • hebben.
Heard , pret., pp. van Hear , v. t., v. i.
Hearer , s., toehoorder , hoorder , luisteraar.
Hearing , ppr., a. van Hear, v. t., v. i.; -, trumpet , spreek hoorn.
Hea.r'ing, s., 't hooren, gehoor, afstand van 't gehoor ,

Heart'-chilled , a., koclhartig.
Heart'--eonsuin'ing, a., gemoedsrust verstorend.
IJeart'--corroding, a., hartverterend, knagend.
faeart'-dear,, a., opregt bemind, sx.
Heart'-deep , a., in 't hart geworteld.
Heart' -dis cour'aging , a., neêrdrukkend.
hem-t'-ea*e. s., rustlghegid, gemoedsrust.
Heart'-easing , a., gemoedsrust schenkend.
Hetnrt'-eating , a., zie Heart-corroding , a.
Heart'-enlivening, a., bartverligtend, hartvervrolijkend.
Ile.art'-eacpand'ing, a., liet hart opwekkend, 't hart op-
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verhoor.
Hearing-cheats) , s., me., ooren.
Hearken • v. i., V. t., aanhooren, luisteren

, gehoor gevels,
gehoorzamen ; - (zeer ) , door luisteren hooren.
Hearkened, pp. van Hearken , v. i., v. 1.
Heark'ener , s., luisteraar.
Yleark'ening , ppr. van Hearken , v. i., v. t.
Hear'sal i-, s., i. p. v. Rehearsal, se.
Hearsay , s., gerucht , hooren zeggen , praatje.
Hearse t, s., tijdelijk grafteeken , sir.; - t, lijkkoets; begraaf koets ; -, hinde , hertekoe ; -. hairoie , a., scho., zie Hearse.
Hearse'-cloth , s., lijkwagenkleed , baarkleed.
Hearse'-like , a., voor een begrafenis paslijk.
Iiears'to , echo., hoort gij ?
Heart, s., hart, kern, midden, hoofddeel, ziel , neiging,
liefde; - j • wil, geheime bedoeling ; -, persoon , karak-

beurend.

Heart' -relt, a., diep gevoeld, levendig, innig.
Heart'- griel', s., harteleed , hartzeer , M.
heart'-grinding , a., hartdrukkend.
Heart'-hardened. , a., zie Obdurate , a.
Heart'-hardening , a., wreed makend.
Heart'-heaviness, S., zwaarmoedgheid, hartzeer, verdriet.
Heart'-humbled . a., liartvernederend, ME.
Heort'-otsend'ing , a., hartkwetsend, hartgrievend.
Heart'-paining, a., harthedroevend.
I-Ieaa-t'-pea , s., zie Heart-seed, s.
Ueart'-,piercing , a., hartdoorborend , harttreffend.
Heatrt'-pa'rifying , a., hartzuiverend.
Heart'-aiuJelling , a., innemend, verleidelijk , aanloklijk.
Heart'•rending , a., hartverscheurend.
Heart'-ri-a-ing , s., zie Opposition, s.
Heart'-robbing , a., hartroerend , verruklijk.
Heart'-aearch.ng , a., 't hart beproevend.
Rent-t'-seed , s., soort van klimplant.
Heart' -si 'k , a., zwaar ziek.
Iióe.art'-aio'k'ening , a., harthedroevensl.
Heart'-sore , s., hartzeer; -, a., diep gewond, sas.
heart'-sorrowing, a., diep bedroevend.
Heart'-stlrrhng, a., hartroerend.
Heart'-otrike
v. t., 't hart treffen , B. J.
Heart'-string , s., hartzenuw.
Heart'- stro-pk , a., diep getroffen, verslagen.
Heavt'-swelling, a., wrokkend.
heart'-thrilling, a., liarttrillend.
Heart'-touching , a., harttreffend.
Heart'-wheel , s., soort van rad in een katoenmolen.
tleart'-whole, a., niet verliefd, met goeden moed be-

ter , CH.; -, moed • m.; -, geweten ; -, kracht , mant, vrucht baarheid, DR; -, uiterste, sx ; get by -, learn by -, van
buiten leeren , in 't geheugen prenten; take to -, ter harte
nemen; lay to -, ter harte, liggen ; sat the - on ,. de zin nen zetten op ; set Ike - at rest , zich op zijn gemak brengen; find in the -, gezind zijn; for my -, zeer gaarne;
speak to one's -, vriendelijk zijn tegen , troosten , aanmoedigen; have in the -, van plan zijn , op 't oog hebben ;
hard -, wreedheid, gevoelloosheid ; what the - thinks , the
mouth speaks t, waar 't hart vol van is , loopt de mond
van over ; - of coals , brandstof in kolen ; -, doodshoofd ,
stagblok, z.; - for seizing , groote kous , in liet stag gehonden tot doorschering van de taliereep, z.; - of timber,
hart in 't hout, z.; pluck up a good -, moed scheppen ,
zich opbeuren ; I ant vexed at the - for it , 't smart mij
zeer; his - is ready to leap into his mouth , zijn hart springt
op van vreugde ; my - was at my heals , ik was doodelijk
bang; my - begins to eke, mijn hart begint te beven; to
be - and hand for a thing t, met kracht en geweld voor
iets zijn ; take a thing next one's -, iets nuchteren gebruiken; sweet -, minnaar, minnares, vriend, vriendin;
-, maag, out of -, ontmoedigd; have the -- in the mouth,
zeer verschrikt zijn; tize one's - out, buitengewoon las tig zijn; break the - of any thing, bijna iets voltooid heb ben ; in good -, in goede orde ; poor -1 arme ziel ! feel
one's - come to one, moed vatten; have one's - in a
nutshell , laf hartig handelen ; take - at-grass , moed
vatten.
Heart (zeer ), V. i., aanmoedigen.
Heart'-aWeet'lug, s., 't hart aandoende.
Heart'-alluring, a., verleidend.
Heart'•appal'ing , a., ontzettend ,' bedroevend.
Heart'-Break , s., zielenleed , overstelpende smart , sx.
Heart'-breaker, S., haarkrul, Haarlok (van vrouwen).
Heart'-breaking, a., hartverscheurend , smartelijk; -, s.,
overstelpende smart.
Heart'-bred , a., in 't hart gekoesterd.
Heart'-broken , a., met gebroken hart.
Heart'-burked , a., in 't hart begraven.

Hearth'-stone , s., haardplaat.
Heartily, ode., hartelijk, van harten,

Heart'-burn , s., zuur.
Heart'- Burned , a., blakende ran liefde.
Heart'-burning , a., ontevredenheid veroorzakende

Ileart'iness, s., opregtheid, vuur, ijver, ernstigheid.
feart'iess , s., zonder moed ; lusteloos ; flaauwhartig , na.

zuur, ontevredenheid, heimlijke vijandschap.

; -, s.,

t,

zield.

Heart'-wood, s., hart van 't hout.
Heart'-wounded , a., in 't hart getroffen , verliefd , p.
Heart'-wounding , a., hartverscheurend.
Heart's'-blood, heart'- bloot, s., hartebloed, leven, kern.
Heart's'-ea-.e , s., soort van violet ; -) , s., jenever.
Heart's-peirse, s., hartvlies.
Ileart'a-ehe , s., verdriet , hartepijn.
Hearted t, a., ter harte genomen ; - t, uit harten zaamgesteld; -, in 't hart geprent, sH.
Heart'eduess, • S., opregtheid, warmte, ijver.
Heart'ent, v. t., aanmoedigen, bezielen, opwekken, moed

inspreken.

Heart'ener , s., aanmoediger.
Hearth , S., haard ; - §, liaardstede , woning.
Hearth'-money , hearth'-penny , S., haardgeld , schoor -

steengeld , haardstedengeld.

met ijver, ruim,

wezenlijk , opregt , warm, vurig , ernstig.

Heartlessly, adv., zie Heartless, a.
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HEL
flcart'1csnes , 8., moedeloosheid.
Heart'Iet , ., harije.
Ueart'sonie , hart'some , a., sclio.,vrolijk ,blijde ,aangenaam , verheugd ; levendig ,dartel.
Ileart'y, a., hartelijk, isnig, opregt, gezond , sterk , duurraam ,voedend ; Iie will have a - r/ioc,J and caper saace
Ior breakfast ) , hij zal gehangen worden ; hij zal zijn gal-

gemaal krijgen.

Heart'y-hale

,

a., gezond voor

Heas'y , a., seho., zie iLeos'se.

'

hart.

Heave'-oUering , 8, hefo ffer.
Heaved , pp. van ileave , v. t., t'. 1.
heaven , s.hemel , paradijs , lucht, Opperste
verheffing , verhevenheid , gelukzaligheid.

magt , God,

IItavan-assuring, a., siaar den hemel strevend.
tiav 'sn-acgot , (t ., door een h emelsch wezen verkregen , DL
Hev 'ca-born , (t, door den hemel geboren , hemelsch.
H'ar c,i-aretl , a., door Ceii hemel voortgebragt.
iicaa cn-hriit , a., seliitteiciici alo dehemel,
Slcsvcn-bnt!t a., door denienhei gCl)oUWd , P.
zseav'cn-(.o,,,,,,js'sjo,,e(l a. door den hemel gelast.
s
e
den I unel hof ererid
(
iieavcu directed • a., door God bestuurd, naar den he-

, drift ,
,warmte ,gloed ,vuur,,
Heat, S., hitteheviheid
ij ver, toom
strijd onseni heid slit t lo p outi 1 uI
uitslag, warmte; bios , Al)., woede , heftigheid , g;stiii.
Uat , V. t., V i., heet maken, verhitte;;, opwekken, opwin- i m1wijzend.
den, heet worden , warm worden.
Heavci,exalt'ea , 0., tot den hemel verheven.
Ueat'ed , pp., a van Heat , v. t., V. i.
Hea' 'cii.falltq, • a., uit den heniel gevallen ;tegen God
Heat'er • s., verhitter,, verwarmingotoestel , komfoor.
1 oproerig geweest , so.
Ilcat'ful , a., vol warmte.
Hea'. en-gifted • a., door den hemel georhonken ,
He,, 'cn'given , a., door den hemel gegeven.
Heath, s., heideplant , kciilekend , heide.
Hca 'en'giiilcd , a.,goddelijk geleid , M.
Meath-bird, .., korlsoen , korhaan.
Heatibrooin , S., lseidehezem.
Heat en uspired , a., door den hemel bezield , M.
Ueatk-'Iad , a., met hedekruid begroeid.
1 Heav 'cii-Iiistrcted , a., door den hemel geleerd , onderrigt.
Heath-covk 'l
Hcai'enkising, CL., als 't ware des; hemel rakend.
korha'(on.
lleath'ganie

!hntv 'eiiovcd , a., door den hensel hemind , at.
5
Heath'-hen, S,, korhoen.
i Hcav'en-prote't'ed , a., door de goddelijke magt beschermd.
Heath' pa , S., soort van bittere wik, vogelwokke (botanic). 111 ea'en-si1;itiiig , a., denhenoel rakessd.
Heath' -pont , S.,korhaan.
Iieavcn- warm .iig , a.,den liemel beotrjdend.
Heath'-powt , 3., zwarte haan , (p.).
tieav'enze , v. t.,hemelsch soinken, OIL.
!ee,,v',nincios, s. liemeloclilseid, goddelijkheid.
Heath'-ro-&e, 8., heioleroosje, .&ii.
IIea'the,i • s., lsndeii , l)ao'I,aor,
1, Heavenly ,, a., ado., liesnelsels , den hemel bewonenil, god1elijk.
ilea 'datu , t;,, lieidenscli , barimarscls , AD.
1 H co, v ! cIil y .rn h1 d c d , a., hemelsch gezind.
IIea' th endom , 3., iieideosdom.
Hea' th cnih, a., heideusrll , afgodendoonend, ruw , woest, Henv'eH!y'rnii'cdscs , a., henselsrhgezindheid.
onheochaafol , harhaarscb , wreed.
Heav enward , ode., liemelovaarts , Pie.
Hcav er • S., opleeffen , opligter, hefboom ; ilraaijer, om 't
Hea'thenish!y ,, ado., op lieidenoche nijs.
lIea'tloe,,ishnc,ni , S., leidendoni.
steiigesvant aan tezetten , z.
Hea'thcnis,ne , .1., heideedooa ,afgoderij , ruwhed , bar- l.ftv.* , .0., ZWOO'e aolenallalislg (hij zieken).
haarorhheid , onbezomIellteld.
HcavIt , ado.,zwaar,,grievend, drukkend, smarteljk,
heathenize, V. t., lieiderocJsmaken.
i zwaarnsoedig, moeitevol.
Hea'thcnised , pp. van 1-Leatllenoze , V. I.
1Jcav'iiies , S., zwaarte, traagheid , loomheid , treurigheid,
Ilea'thenizîng , ppr. van heathenize , v. t.
zwaarnioedigheid , last,drukkuig ,dikheid , voclitigheid,
diepheid.
Hea' th enues , .I., lieidensciie toestand.
Heaving , .c., 't winden met 't spil ; - ahead , 't verhalen,
HtJs'er , 8., SC/tO., zieljeqth , .o.
z.; - down , 't overzijde seinden hij't kielen , z.; —fast , 't
Heath'er'I,eII* , 3., ieV , scliû., heidebloesemo , BS.
II ath ry a selio heidoachti vol heidevol beiuekrmd
os5 a siesi z - o?J t
t los oosjer z
taught t op en
Heath'y . a.,vol heide.
celerwisi den , z.; - the lead, 't boden, z.; - short, 't stagswijze ovieden, z.; 't hot, korten, 5.; —, rijzing, zwelling, sir.
Heating, ppr. van 1T'i'f • V. t., V. i.
Hcat'iugly ,, ode., liitcnderwijs.
Heaving, ppr., a. van leave , v. t., v. i.
Beat 'Ies , a., zonder hitte , koud , B. FL.
Hens isorne , a., donker,, duister,, (p.).
Heave, V. t., V. j., poet., heaved,hove, pi. heaved, Heat 'y . a., zwaar,, drnkkeeid ,loom, zwaarmoedig , tren.
rig, somber, moeilijk , dom, ti ;mg, onvruchtbaar, dof, vocis
doen zwelle n , TH.hove, j' hoven , opheffen , oplsgtee ;
tip ,(liep ,zacht , laotsg , ow gverwekkend ,dik ,zwart
—, uitotooten (voneenz 2 c1it) ; verhettesi ,zich verheffen ,
zwoegen , zuclites ; - ((o((i set , ten anlcerliggende otanspen ,
donker , hevig , oustuinsig , groot , ovei'vloedig , rnim , gea.; - astern , achternithalen , z.; - down ,neêrhalen , slrj.
wel(iig , luid ; - socIal ,zwaar georhut ; - apon hand ,onken , op zijde halen , kalefateren , 0.; —forth , diep ademlia.
verkoophaar ,g een aftrek isebbende (handeisterm) ; — rel//s
len , ku („ chen ; -, no ,in halen , z.; - overboard , overboord
sleep , slaperig ; — t ook , boek , dat weinig aftrek heeft.
werpen , C.; - out , los gooijen (ran een ecu) , z ; ontwerpen ; Heav 'y t • e. t., zwaar maken , w.
— to bi;di 'vnjen z - o p )zie I 1; ( e e h - s
cdaroet z o ire weiokbraauwen
opluj
v
ertsen , liijochen , z.; - thc lead , - Ikelog , 't dieplood vut- Henv'-handed , a., onhandig.
werpen; .. tight, 't anker vertisijen, C.; - in Stal/S, 't o („, hip Heav'y'headed, a.,dom , Oi(l)eVstljk, sc
bij 't wenden in den wind hrengcsi , 0.; —, werpen, zennen, I Heavy-laden, a., zwaar geladen.
opwinden ,winden , zwelien ,uitzetten ,poging
r5 doen tot Hcav 'y.spar , a., soort van mineraal.
braken , opzetten (van golven) ; - in sight , in 't gezigt ko. i1 Heav 'y-wct ) , s. bier.
men , verschijnen.
I Heaze , V. j., s e /so.,hoesten , spuwen,
Jicave, 5.,zwelling, rijzing, poging tot braking , poging 1 Heaz'y, a.,zie Hoarse , (p.).
ons op te staan , hijging ,
ucb',tornad j- , 5., week.
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Mebdotn'adal , 1iebbdoin'adary , a., wekelijksch.
Hebdom'adary , s., lid van een klooster, die de week

voor

de koordienst heeft.
Y- ebdomat'I cal , ce., wekelijksch.
Heb'en
elpenbeen , SP.; -, s., scho., ebbenhout.
Heb'etate , V. t.. verstompen , stomp maken., bot maken.
Heh'etated , pp. van Ilebetate , v. t.
Heb'etating , ppr. van Hebetate, v. t.
Hebeta'ti on , S., verstomping , stompheid , domheid.
Heb'ete t, (1., stomp, dom.
Heb'etude, S., stompheid, domheid.
Hebraic , a., hebreeuwseh.
-tebra'Ieally, adv., van regts naar links, s.
He'brai*m , s., hebreeawsche spreekwijs.
Hebraist , s., hel)raïkus , hebreeuwsche taalkundige.
Hebraist'Ie , a., tot het hebreeuwsch behoorende , aan 't ,

, s.,

hehreeuwsch gelijkende.
V. t., Si. i., in 't liehreeuwsch idioom overbrengen , hebreeuwsch maken , hebreeuwsch spreken , hebreeuwsch leven.
He'braized, pp. van Rebraize, r. t., V. i.
Hebrew , s., hebreeuw.
Hebrew , a., hebreeuwvscli.
aie'brewess, s., israëlitische vrouw; israëlitische.
Hebri'clan , s., zie Hebraist, s.
He-e'a.toens , S. groot slagtoffer.
Heek , s., zalmsteek; -, ruif , (p.) ; -, kromming in een
stroom ; -, klink van een deur ; -, scho., ruif (in een paardenstal).
i
IIech , hegh , heghme, interj., echo., oh 1 vreemd.
Hecht , V. t., scho., beloven , voorspellen , aanbieden.
Heckle, V. t., sclio., (vlas) hekelen , toornig zien ; -, ruw
behandelen.
Heckle, s., ache., kunstvlieg (om te visschen); -, ossehnid;
-, s., zie Hackles-.
Hee'ti-e, 2aee'ti-cal, a., gewoon, uitterend.
1
He-e'tic , S., uitterende koorts.
He$'tl+cally, adv., konstitutioneel, JOHN.
He-e'tor, s., voorvechter, snoever, windmaker.
Me-,"tor , V. t., V. i., snoeven , windmaken, voorvechter,
kwellen, vertoornen, overbluffen, den voorvechter nithangen; - into, dreigende dwingen, indringen; - out of, door
bedreiging afpersen.
Ues'tored, pp. van Rector, r. I., v. i.
IIee'toring, ppr.. van Rector, v. t., v. i.
Hee'torl*m , s., grootsprekerij , snoeverij , pogeherij.
Me-c'torly , a., onbeschaamd.
Hed'dle-s., s., mv., soort van werpbaak (bij wevers).
1[edera'ceous, a., uit klimop bestaande, hop voortbrengend.
Hed'eral , a., uit klimop bestaande , tot klimop behoorende.
UBederif'erous , a., klimop voortbreneend.
-edge , S., heg , haag ; over - and ditch , over heggen en
struiken ; quickset -, groene heg; be on the wrong side of
the - , verkeerd zijn , z'cli bedriegen.
hedge , v. t., V. i., omheinen , niet een heining omgeven,
omtuinen , versterken , bevestigen , foppen , bedriegen , be.
schutten, beschermen, zich verschuilen, wegdruipen, zich
verbergen.
Hedge'-alehouse , s., kroeg ; - ), bierkroegje.
Hedge'-bill , bedg'ing -bili , S., haagsnoeischaar , haag
-snoeim.
Hedge'-born , a., van geringe afkomst , gemeen , van duistere geboorte , sx.
Hedge'-bote , s., hout om heggen te herstellen.
Hedge'-but , s., egelantierbezie.
He'hraize,

Hedge'- creeper , s., deugniet , landlooper, vagebond.
Hedge-fu'initory, s., soort van plant, AH.
Hedge'-hysop , s., soort van bitter kruid (gratiola).
Hedge'-marriage , s., huwelijk ter sluik • geheim hu

-welijk.
Hedge'-mustard, s., soort van erysimurn.
Hedge'-nettle, s., doove netel.
Hedge'-note, s., straattaal (van geschriften).
Hedge'-plant, s., winde (botanie).
Hedge'-preachi'ing , s., haltepreek.
Hedge'-priest) , s., hageprediker.
fledge'-rise, s., echo., kreupelhout (voor heggen).
Hedge'-sparrow, s., boommos.
Hedge'-stake, 8., tuinstaak, heiningpaal.
Healge'-tavern , S., kroeg.
Hedge'-whore, S., straathoer; - ), s., straathoer, slet.
Hede'-writer, S., gemeene schrijver.
Hedgehog , S., egel , zeeëgel.
Hedgehog-thistle, S., cactus.
Hedge less ; a., zonder heg.
Heelge'pig , s., jonge egel, sue.
Hedgerow , S., rij boomen , digt bijëen gezet.
Hedger, S., heggemaker.
Hedg'Ing, ppr. van Hedge, v. t., v. i.
Hedg'Ing-biti , s., zie Hedge-bill, s.
Hed'iy-ined'ly t, S., verwarring.
Heed , V. t., V. i., in acht nemen , zorg dragen , gadeslaan,

indachtig zijn , oppassen , overwegen.
Heed, s., hoede, zorg, aandacht, omzigtigheid, opmerk-

zaamheid ; - j , ernet:irheid , vaste blik.
Heed'ed, pp. van .Heed, v. t., v. i.
Heedful , a., behoedzaam, voorzigtig , opmerkzaam, oplet-

tend, waakzaam.
Heedfully, adv., zie Heedful, a.
Heedfulness, s., aandacht, voorzorg, waakzaamheid, om

-zigthed,

zorg.
Heed'iness t , s., voorzorg , waakzaamheid, sP.
Heed 'less , a., zorgeloos, achteloos, onoplettend, gedachte

onbezonnen , loshoofdig, los.

-los,nhedactzm

Heedlessly, ode., zie Heedless, a.
Heedlessness, s., onoplettendheid, zorgeloosheid, gedachteloosheid, achteloosheid; -, zie Negligence, LE.
Heel , s., hiel , hak , voet , poot , hoef , achterste , korst

(van kaas) ; laatste deel (van een zitting) ; they are out at
the -s , zij verkeeren in slechten toestand ; be at the -s,
op den voet vervolgen ; show the -s , vlieden , wegloopen;
take to the -s, 't hazepad kiezen , het op een loopen zetten , vlieden ; lay by the -s , boeijen ; have the -s of, zie
Outrun; neck and -s, top tot teen ; his heart was af his -s t,
zijn hart was hem in de schoenen gezonken; betake one's
self to one's -s , 't hazepad kiezen , wegloopen ; set a thing
at one's -s, iets verachten; this horse understands the -s
well , dit paard luistert wel naar de sporen ; kick up one's
-s , achteruitslaan , trip stip one's -s , iemand een beentje
ligten ; -, afvalling, achtereinde der kiel , ondereinde van
den achtersteven , z.; - of a most , hieling van een mast,
z.; - of a timber , ondereinde van een stuk hout , z.; parliament -, halve kieling, z.; - rope, uithaler van den boeg
een vaartuig met een uitlegger , z.; be laid by-sprietvan
the -s ) , in de gevangenis gezet worden ; out at -s ), verminderd ; his estate are out at -s ), his affairs are out at
-s ), zijn zaken zijn verminderd, hij is aan lagerwal.
Heel , v. i., v. t., dansen, sx.; achterklappen; neigen, hangen;
-, hellen , op zijde bellen , z.; - apart , naar bakboord overhellen , z.; - a stroke , een gang overwinden , z.; - by the
stern , achterkroppen , kroppen , z.

HEE.
Heel' - piece,

HEL.

S., hiclstuk van een wapenrusting; achterkip,

hakstuk.

Heel'-tap , S., hakstuk.
Heel '-tap , V. t., achterlappen.
Heel'an , scho., zie Iliglilan.
Heeled , pp. van Heel , v. t., v. i.
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, adv., zie Heliac, .Heliacal, a.
Hel i eal , a., spiraal , kronkelend , schroefvormig , slakHeli'aeaally

ken vormig.

Heling , s., bedeksel van een dak.
Heliography, S., kunst voor 't

Heeler , s., haan , die goed niet de sporen werkt ; -, s.,
echo., hardlooper.

stellen van beelden en

voorwerken voor de Camera obscura.
Heilol 'vier , s., zonneaanhidder.
hel lol '*try , s., zonlieanssbid(ling.

, ppr. van Heel , v. t., v. i.; -, s., hieling van een Heliona'eter, S., zornnenietel , hemelligehaammeter.
He' i ios cope , S., soort van telexkoop.
I-ie'iio`iat, s., w erktuig tot liet brengen van zonnestralen
over hoofd, 't onderste boven.
in 'CU vertrek.
Heep'ie, s., echo., zwaarmoedig menseh.
Ilc'i €astrope, S., zonnekunde, zonnebloem.

Reefing

steng, z.

Heels' - owre-head , heels - owre - body, adr., echo., Bals

Heer , s., echo., zekere hoeveelheid garen.
-[eest , s., echo., haast.

Heeze , V. i., sclio., opheffen , oprigten.
Heez'ie, s., echo., zwaaiende bewegiing; lend a person a -,

iemand niet een stoot verder helpen.
Heff, v. t., scho., bewonen , hehuizen.
Heft -{- , s., poging, sir.; - 1-, heft, Handvat; -, gewigt,

zwaarte (N..4rnerika), (p.) (Engeland).
Heft ), v. t., zwaarte schatten, (N. flmerika), (p.), (Engteland).
Hefted, pp. van Heft, r. t.
Heft'ei , a., selio., gewend.
Hett'It, scho., zie Heftel.
Hegemon'1 e , hegernon'I -sal , a.,

Hel isirher'i c , hel is1,her'1 eai , a., spiraal .

He li , s., niv., hei 'lees , krullijn, spiraallijn, slakkelijn,
sc )i roeflijn; -, slakkelnuisje.
Heil, s., hel, benedenwereld, doodenrijk, graf, dood; hel
neigt; -, lorrekist, BR.; - # , gevangenis; -, speelhuis.-sclie

Hei l' - lben,ler , S., salamander (N. Amerika).
Heil' - 1,1e ek , a., pikzwart.

1-Je! i' -born , a., helsch , in de hel uitgebroeid; - babe, hel.
lewicl;t, deugeniet.

II,ii - hc,rn' - babe ), s., ]hellewicht.
Heli' -bred], a., zie Hell-boric, sP.
Hell' - brewed , a., in de hel ontworpen.

heerschend .

Heil'-broth , s., lielscls kooksel.

Hegh , echo., zie Hech.

Heil -eat , s., heks, tooverkol , helleveeg ; - ) , s., feeks.

Heght , a., echo., genoemd.

Hell - c'onfound'ing , a., de helsche magten slaande.
Nell'-doomed , rc., verdoemd , ze.
Hel i' -n re , s., helsch vuur.
Heil' - governed , a., door de hel bestuurd, sas.
Heil' - hag, s., helleveeg.
Heli' - hated , a., verfoeid , gehaat.
Heil' - haunted , a., door den duivel bezocht, bezeten.

Hegira, s., hedsjra, mohammedaansche tijdrekening.
Heifer, s., vaars.
Heibh , a., echo., hoog.
Heigh' -ho . inter) , hola ! ho ! ach 1
Iieigh' - bow , v. i., echo., geeuwen.
Height, hight , S., hoogte; poolshoogte, breedte, toppunt,
hoofste graad , AD., uiterste inspanning, SIT.; - between the
decks, hoogte van 't tusschendek, z.; - of the tide, hoogte

van den vloed , z.; -, s., echo., spits , top van een berg.

Heli' -hound, s., helhond , Cerberus.
Heil' - kite, s., lielgier, duivelskind.
Hc>ii'-rake, s., groote hark.

Height en

, hight'en , V. t., verhoogen , vermeerderen, ver Heiinnod'i-e, s., regter hij spelen, enz. (bij de oude Grieken)..
verheffen , vergrooten , verfraaijen , verëdelen -ergn, Hei lebore , s., nieskruid.
Hei'lebori*in , s., geneesmiddel vise nieskruid.
verhoovaardigen , doen uitsteken.
Height'ened, hight'ened , pp. van I.eiglr,ten , .Uightesa, ti, t. Hei ieni-srn , s., grieksrlie tanlwett,^ ng.
Height'ener , hight'ener , S., v erhooger , enz.
Height'ening, hight 'ening, ppr., a. van Heighten , highten , V. t.; -s, 't verhoogen , enz.

Hei'ienist , s., giziekeche jood, grieksche taalkundige, jood,

die de grieksche taal gehruikt.
lid z lenize , V. i., de grieksche taal gebruiken.
Heiiespont'ine, ca., tot den Hellespont behoorende.
Heinously, adv., zie Heinnons, a.
lieu i'i rate , a., echo., ligtzinnig, onstuimig, onwelvoeglijk.
Heinousness, s., hatelijkheid, a.fschuwlijkheid, snoodheid, Heilier -i- , s., leidekker.
Heuirn , s., echo., roerpen, roerriem.
verfoeilijkheid.
Heir , s., erfgenaam ; - at common low , - general , univer- Heii'ish , a., helsch , duivelsch , afschuwlijk, boosaardig,
sele erfgenaam ; -. the body , oudste zoon , eerstgeborene.
snood , verfoeilijk.
Heir , v. t., erven.
Hell ishly, edv., zie Helli.'h, a.
Heir-apparent , .s , erfprins , erfgenaam, die tijdens 't He11'ishness , S., helsche boosheid , afschuwlijkheid, boos.
leven van den erflater geregtigd is zijn erfgenaam , opvol- aardigheid , snoodheid.
Hell 'ward , adv., li(-lwaarts, P.
ger te worden
Heir' -loom, s., erfstuk; roerend goed, dat bij een huis behoort. Hell 'y, a., niet helsche hoedanigheden.
Heir' - presumptive , s., vermoedelijke erfgenaam.
Meiaai , s., roer; -, stolp (rani een di.etilleerketel); -, of state,
roer van den staat; sit at the -, aan 't roer van den staat
Heir'dom , s., erfgenaamsehap , BE.
Heir ess , s., erfgenaam , erfdochter.
zitten ; - coat , broeking ons 't hennegat , z.; - alee ! roer
is;;; lij , z.; a weather the -, 't roer te boord, z.; bear
Heirless , a., zonder erfgenaam.
Heir ship , s., erfregtscliap , erfregt.
app the -, haal 't roer op, z. ; down with the helm ! 't roer
nali lij ! z. ; ease the -, laat liet roer opgaan l z.; hard a
HeI'sugge 1, s., zie fledge-sparrow.
weather -, 't roer te loever , 't roer aan boord , z.; - post
Held , pret., pp. van Hell.
Heldar , cdv., scho., liever , vóór.
1 trein som , patrijshulk , z.; - port , hennegat , z.; port the -!
Hele 1 , V. t., verbergen , GR.
p aan bakboord 't roer , z.; put the - close to ! 't roer te loever aan boord, z.; the ship is slack -, 't schip is slap op
He'Iia-e , helin' -cal , a., in de zonnestralen op of onder.
zijl; roer , z.: starboard the - ! stuurboord 't roer, z.; - tackle ,
gaande.

Heinous , a., liatelijk , <lfschuwlijk, snood, verfoeilijk.
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rudder tackle , noodtalie , z.; shift the -, 't roer omsmij . Hemïple'gia , hem'ipiejgy , s., soort van beroerte.
ten, 't roer omdraaijen, z.; yare to the -, op 't roer passen , z. Hemnisphere, s., halfrond.
Helm f , V. t., sturen , begeleiden ; besturen , sil.; -, met Ileenispher'i-e , hemnispher'i eal, a., halfrond.
een helm bedekken, M.
He.n' , istieh, s., halfvers.
Helm, helmet, s., helm, helmet, stormhoed.
Hemii'tl ehal , a., tot een halfvers behoorende.
Helm'age , s., zie Guidance , s.
Hem'itone , s., halve toon (muziek).
Heluned , helmeted , a., van een helm , ene. voorzien.
Hem'itrope , a., half gekeerd.
Helmin'thie, a., wormverdrijvend.
Hean'Io-ek, s., soort van plant, die tot den fir behoort.
Helrnin'thie, s., wormverdrijvend middel.
Hemmed, pp., a. van Hem, v. t., V. i.
wormen
,
a.,
tot
de
Hein'mel , s., zie Shed , (p).
Helrnintholog'i-e, helmintholog'i cal
behoorende.
Hemming, pp r. van Hem, v. t., v. i.
Helmnin(hol'ogist, s., iemand, die ervaren is in de na- Heonop'tysis , heinop'toe, S., bloedspuwing.
tuurlijke historie der wormen.
Hemorrhage , s., bloedvloeijing.
Heleninthol'ogy , s., wormkunde, wormkennis.
Hem'orrha gie , a., tot bloedvloeijing behoorende.
Hel m'less , a., zonder helm , enz.
He,norrhoid'al, a., tot de aamheijen behoorende.
Helms-'roan , s., man aan 't roer.
1lein'orrhoid-s-, S., speen, aarnbeijen.
Heloe, a., scho., zie Bashful, a.
Hemp , s., hennip , kennip ; male -, zaailing ; female -, gelHe'lotr-s-in , s., slavernij.
ling ; -) , s., snoode deugniet , galgebrok.
He'lotry , s., Helotendom.
Hemp-ag'rirnony , s., boelkenskruid.
Help , v. t., v. i., pret., pp. help f , holpen t , helpen, bij
Hemp'-beater , s., hennipklopper.
bevorderen, voortlielpen, ondersteunen , kunnen , na-stan, Hemp'--close , s., hennipakker.
verhinderen, genezen, voorkomen, vermijden; - down,-laten, Hemp'-dresser, s., hennipbereider.
naar beneden helpen ; - forward , voorthelpen; - off, weg- Hemp'-heek'ler, S., scho., henniphekelaar.
helpen, redden, bevrijden; - on, voorthelpen; - out, uit- Hemp'-kiln, s., plaats om hennip te droogen.
helpen; - over, doorhelpen; - to, voorzien van, verschaf- Heinp'-nettle, s., soort van galeopsis.
fen , verzorgen , aan iets helpen ; --, hulp verleenen , mid- Hernp'-oil , s., hennipolie.
delen bijdragen, kracht bijzetten; - a matter in telling, een Hemp'-seed , s., hennipzaad.
He.np'-shakings , S., mv., hennipafval.
verhaal opsmukken.
Help , s., hulp , ondersteuning , geneesmiddel , verligting, Hemp'-stalk , s., 'hennipstok.
bijstand ; -, huurling (Amerika).
Hemp'-tow , s., werk van hennip.
Hempen , a., hennipen.
Helped , pp. van Help , v. t., v. i.
Hel 'per , s., helper, hulp ; geneesmiddeltoedienaar.
Hempen'-widow , s., weduwe van een gehangene.
Help'ful, a., behulpzaam, nuttig, gezond, dienstig.
Hemp'y , a., als hennip , n. g.; - widow , weduwe van een
Helpfulness, s., hulpvaardigheid, nuttigheid.
gehangene.
Help ing , ppr. van Help, v. t., v. i.
Hen ) , s., vrouw.
Helpless , a , hulpeloos, verlaten, t onvermogend, t versto- Hen'--eoop, s., kippehok, vogelhok, hoenderhok.
ken , ongeneeslijk , n. g.
Hen'-driver, s., soort van valk.
Hel p'lessness , s., hulpeloosheid , onbekwaamheid.
Hen'-harm , hen'-harrier , s., kuikendief, kiekendief.
Hen'-harrow, S., scho., soort van muisarend.
Helpmate, helpmeet, s., gezel, helper.
Helt'er , s., scho., hennipen halster.
Hen'- hearted ) , a., lafhartig , vreesachtig.
Hel'ter-shelter) , ode., in 't honderd, hals over kop, Hen'-house, s., kippehok, hoenderhuis.
door elkander, overhoop., hol over bol.
Hen'-peeked , a., onder den pantoffel staande ; -) , onder
Helve, s., steel , greep ; throw the - after the hatchet t
den plak.
als men 't paard kwijt is, kan men ook ligt den toom missen. Hen'-pen, s., scho., vogeldrek.
Helve , v. t., van een steel voorzien, stelen.
Hen'-roost , s., kippenrek , hoenderrek.
Helved , pp. van Helve , v. t.
Hen'-sparrow , s., wijfjesmusch.
Helv'ing, ppr. van Helve, v. t.
Henbane , s., bilzenkruid.
Hely'er , helt'er , s., echo., onderaardsch hol nabij de zee Hen'bit, s., vogelkruid.
(Shetland).
Hence , ad',., van hier , ver , weg , voortaan , van usa af,
Hein , s., zoom , rand; hem (soort van geluid).
van nu aan.
Hem , v. t., v. i., omzoomen , zoomen , omhoorden ; aanroe. Henceforth', adv., voortaan , van nu aan.
pen ; - in , insluiten , omringen , omsingelen.
Henceforward , ade., zie Henceforth, adv.
Hem'a.hate , s., soort van bloedroode agaat.
Hench'boy { , s., zie Henchman i - , s.
Hemadynarnom'eter, s., werktuig om de drukking van 't Hench'nsan i , s., bediende, paadje, wapendrager ; -, s.,
bloed in de slagaderen te meten.
scho., iemand , the tot liet gevolg van een stamhoofds behoort.
Hend t , Hent t, V. t., vatten , bezetten, in bezit nemen.
Hemastat'ieal, a., de zwaarte van 't bloed betreffende.
Hend t , hend'y , a., zie Gentle , ei-i.
Hematite, s., ijzererts.
Hendee'agon, s., figuur met elf zijden en elf hoeken
Hematit'ie , a., als ijzererts.
(meetkunst).
Hem'atocele , s., zweer , puist met bloed gevuld.
Rende easyllab'l e , a., elflettergrepig (van een versmaat).
Heinato'sjs , s., hoeveelheid aangestoken bloed.
Hem'ble, s., echo., stal , schuur.
Hendeeasyllable, s., elflettergrepige regel.
i[I(einerobap'tist , s., iemand , die tot de joodsche sekte, Hendiadys , s., figuur , die een denkbeeld door middel van
twee verschillende woorden of zinnen uitdrukt.
die zich dagelijks baadde , behoorde.
Henna, s., soort van plant, -, verfstof voor nagels, baard,
Hem 'l erany , s., schele hoofdpijn.
enz. (Azie , Afrika).
kring.
Hem'icy-ele , s., halve
Henpe eked ) , a., onder den plak , onder den pantoffel.
Hem'tua , s., maat gelijk aan ongeveer 10 oncen , G.

HEN.

HER.

395

flerborist S.,zie Herbalist , s.
duivekervel.
Herborîza'tion , S., het planten zoeken , botanische navor
Uen'wife , S,, scho., poelierster.
in minerale zelfatandigheden.
scliing , plantenfiguur
liep , 8., zie 11r S.
23
Herb'orize , V. i ., V. t, planteis zoeken , zie Arborize, v. 1.
Hep'- tree, S., hondsroco (rosa caninii).
Herborized • p])., 2.,zie J[zrtorize, V. t., V. i.
Hepat'ie , Hepat'ItaI , a., tot den lever behoorende.
1JCj)atila'tIOfl , S., het veranderen van ccii substaiitie in i!erb'orzing , pp,zie IIez'torize • v. t., V. i.
i5ca)ozough 1, S.,zie iIaror, B. J.
leverachtige kleur, enz.
IlepaSscopy , S., wigchelarij door middel van den lever Herb ous , a., overvloeijezide van kruiden.
He,iy :1::, (1., kruiclearlitig.
van jieren.
' « kuin , a.,hei tuliesrli , sterk , groot.
liep tacliord , 8., stelsel van zeven klauken.
Herd , 8.,kudde ,troep , schaar,,menigte ,hoop, bende,
iOep'tade , S., 7.
vliizt , gespins ; -, lierdes ; eoie -, koelierder ; goat -,geiHeptaglot, S., koek in zeven talen.
s., echo., veelswJer ;schaapherder.
H eptagon , S., zcvcuhoek ;versterkte plaatsmetzeven teaiheeder ;
is,,.ci , V. i., e. t., tot cciikudde vergaderen , inkudden
hoeken.
weten , hij elkander jagel ; —, e. t., scho., (sc/tepee) hoeden.
Ileptag'onal , a., zevenlioekig.
IIe'er , 3.,zieIIei'i7oai , 8.
Heptagi'ia , S., plsiitensoort -net zeven stijlen.
Sic,,3ess , 8.,hei derin , koeineid.
UcptftlIe'dron , 8.,figuur niet zzveii zijden.
Herd groniii t 8., leider,, veehoeder,
Heptain'erade , i.lets,lat in 7 deden scheidt.
Hziii hig , j)1JC. VuIl ihil, v. i.,ii. t.
Jlcptai.d,ia
,
8., plaiiteiisoort met 7 vezelt,es , draadjes.
, S., lioiiigras.
11-1 eptan'1.ian, t,epta,l!drO,1S, ei., met 7 vezelt,jes, draaiijeo. 1-1 e 11 I5e,d*n,ai, , S.,herder , veelioeder.
11e5)tan'gsIlar , a.,nietzeveii liOClCCi1.
nor
Hc,z , it/i'., hier,, teciwsordig ; that is neither
Ilepiapli 'VHOUS , Cl., niet zeven titailiren.
t/iïz ,dat slant eriiiet op.
Jleptarchi-c , a., zeveiiliooldig heotuur ziaiidiiidend.
Hcp'tart'hist , bep'tarsh , S., lid van een zeveulioofdige 1 IScro aiiuuiz , here a bouts , adv., hieromtrent , in den omvik , AD.
regering.
t Hereafter, ado.,toekomstig ,hiernamaals ; -, 3., toeHeptarchy , S., zevenhoofdige regering.
koiiist , AD.
IJep'tateich 9, s., genesis.
flen•-'fect ,

8.,

Ocieat, zuhi.,hierin , hieraan, hierover.
Her , pron., haar.
herald , .., lieraut , wopenkontizg , aankozaliger , bode , lJe'e awa ad v ., selio., in Clezen omtrek , hieromtrent,
Here,!
'55abIe (zeer ) , a., erfbaar,, LE.
voorbode , voorlooper ,, afkondiger.
i
Ho,ed itobly , ailv.,hij erfenis.
lIeralit , C. t., invoeren, verkondigen.
,
Heredit
arnent , s. ezfziiio.
Her'aZtIed , pp. van Here/I , ii. t.
1 5e,d itarely , adv., li( erfenis ,P.
Jieral 'die , a., tot de wapeIiocliildkunde behosrende ,
Hereditary, a ,erfelijk;- .eurressioio, erfopvolging.
Heraldica ll y, adv.,zie Ilerali/ic, a.
ode.,hierin , liierniede.
IJeraJ,11it5 , ppr.van herald , s' t.
55e,ei, 'to , adv., liierbiiineii.
IleraS 'dry , 8., wapenocliilitkunde.
JIere&
y
,
(i(/v.,
hierbij ,hierdoor , daardoor.
Her'aldshlp , S., herautseliap.
Herb , S., kzuid ,gewas- of grace ,wijnruit pot —s , Her evanit 1, .s., liereoiiet ,i-IL.
moeskruiden ; sweet —s , welriekende kruiden ; physical —3 , Hercoit 'i eal , a., eeiizaaen , lieremitiesch.
Hereof', ac/v., liiervaii , Sn.
artoenijkruiden.
Herb"-ctiris'topher ,, S., soort van kruid (artaa spicato). t-Jeroen', ode., luerop.
Hercout',
ciie., lueruit, SP.
Herb'- porrid g e, 5., groenteooep.
Hor coia,-ch , bere'siara'h , 5., hoofd van een ketteroche
Herbrob'ert , S., soort van Geranium.
gezii,iieid , leiderviii een sektePetters.
Herb'trIntty , 5.,viooltje
î
' Life, eohsreti • 5., aaotsketterij.
Herb'-woinan , 5., groentevrouw.
Herba'ceous, a., tot kruiden behoorende, krnidereteride. Hercisg'rapher , 5., oclirijicr over ketterij.
Herb'age, 5., kruid, gra
, weide , groente, moes, weideregt. 15eteog'rop!.y , 5., vcrliazielieg overketterij.
s
Her csy , 8.,ketterij.
Herb'aged , ei., met gras bedekt.
I-Oe'ctl c .., ketter ; iemand , die ilwaalbegrippen voorstaat.
Herb 'al , 5., kruidboek.
Uerct'leal a., kettoroeli.
Ilerb'al , a., tot kruiden hehoorende. .
iere5i-calb, ode., zie Heretic a l.
llerb'alist, 5., kruidkunthge, plantenkenner.
ilerei i rate , V. t., ketterscli verklaren.
llerb'ar -(, 5.,kruid , so'.
:jz,
Hereto',
oile.,hiertoe.
Herb'ailst
s.,zieJ[erlislist , 5.
Ilerba'rluni , 5., iflC. herba'rlunis , plantcnverzameliug. 5ieiofore', adv.,liervoren , vroeger,, te voren.
eretg , hereto-eli , 5., hertog.
Ilcrb'arlze , zie Jierlori:e.
I5evc,,,to', ode.,hiertoe, in.
Her'bars( , s., iiie.,zie i/en , Si'.
tl1,iP0', ode.,hierop.
Herb'ary ,, 5., planteutum.
iSerewith', our., liierni/e.
Herb'elrt , 5., kruidje , sir.
JIesezeld he'rlot 5., sclw., beste paard van een vasaal,
Heib'er 1 - , 5.,zie Ileebory ,, 5.
01ui1P zijn meeoter regt had.
Hrrbes'cent , a., als kruid groeijend.
Jier'fest t, 5., oogst , W.
Uerb'ld(zeer :1:) , a., niet leruiden bedekt.
ti 'lot S.,schatting , die bij den dood aan den leeniseer
Herhif'erou , a., kruiden voortbiengend.
door de erfge
namen van leenpachter of vasaal meet wor .
IIeib'ist , 5.,kruidkundige.
den betaald.
l5erbiv'ora , 5., oisv, plaiitenetende dieren.
Her'iotable a., aan iLEEIOT onderworpen.
Ilesbiv'orous , 5., kruidendtend , van planten levend.
Herb'je,s , a., onhegroeid , kaal.
i Her'itqble , a.,erfelijk , erfbiar.

396

HER.

Heritage , s., erfenis , erfgoed, erfdeel.

Her'itor , S. scho., landbezitter (in een kerspel), pachter.
Hermaphrode'lty , s., zie .Herriiaphrodisni , s.
Hermaph'rodi-gym, hermaph'rodlti*iia , s., vereeniging

van twee kunnen in één individu.
Hersnaph'rodite , s., hermaphrodiet, tweeslachtig mensch;
tweeslachtige plant.

^I 4"
Her'y , V. t., als heilig beschouwen , verëeren.
He*'itancy , s., twijfeling, twijfelachtigheid, aarzeling,

besluiteloosheid.
Hes- 'itant , a., aarzelend, twijfelend, beslui'eloos.
He -a- 'ltantly , , adv., zie Hesitant, a.
IJe*'itate , V. i., aarzelen , weifelen, stamelen, haperen.
He*'itated, pp. van Hesitate, v. i.

ppr. van Hesitate, v. i.
adv., aarzelend, weifelend , stamelend,
haperend
,
met
aarzeling.
phroditical.
Hermeneu't1 -e , hermeneu'tl cal , a., verklarend, vertol- JIe*Ita'tion, s., aarzeling, weifeling, stameling, hapering.
Hesp , v. t., scho., vasthaken , vasthechten.
kend , uitleggend.
Hermeneu'tieally, adv., zie Hermeneutic , Hermeneuli- Hesp , S. selzo., bout , hefboom , haak ; -, scho., zie Hasp.
Hespe'rian , a., westelijk, in 't westen gelegen ; -, s.,
cally , a.
bewoner van 't westen.
Hermeneu'tl es , s., uitleg kunde.
Hessian-ey , s., soort van zwarte vlieg, schadelijk voor
Hermet't e , hermet ical , a., chemiesch, hermetiesch.
jonge tarwe.
Hermet'ieally , adv., zie Hermetic, Hermetical , a.
Hermit, s., hermiet, kluizenaar; -, iemand, die voor een Hest t, s., bevel , voorschrift, gebod.
Hestern'al , a., tot gisteren behoorende.
ander bidt, sx.
Hes'y chart , s., zie Quietist , s.
Hermitage, s., hermitagie, kluizenaarshut, cel.
Het , a., selto., heet , hitsig.
Her'mitary, s., zie Hermitage, s.
Het'-pint , s., scho., nieuwjaarsochtenddrank.
Her'mltess , s., kluizenaarster.
Heruuit 'teal, a., tot een kluizenaar behoorende, eenzaam. Het'erarchy , s., vreemdenregering, HL.
Heterocir'-eal
, s., visch , wiens bovendeel van den staart
Heron,
s.
Hern, prop., de hare; -, s., zie
langer is dan 't benedendeel.
Hern'hill , s., soort van plan.
Hetero
elite,
s., onregelmatige persoon, zaak, woord, enz.
Her'nia , s., breuk.
Hetero - elite, heteroelit'i -e , hetero -elit'I eal , a., onre Her'nial , a., tot een breuk behoorende.
gelmatig , afwijkend van den gewonen vorm.
Hern'shaw t, s., zie Heron , s., sP.
Hero , s., held ; - of the quill , beroemd schrijver , n. g.; Hetero e'iitous T, a., zie Heteroclite , Heteroclitic , Hete

Hermaphrodlt'ie , hermaphrodit'iQal . a., tweeslachtig .
Hermaphrodlt 'Ieally, adv., zie Ilernnaphroditic, Herma-

- §, held ; -, vergoode held.
Hero'dian-s, s., Herodiërs.
Hero'i -e,

a., heldhaftig; - action, heldhaftige daad; -,

heldenrijk.

Hero 'teal , a., zie Heroic , a.
Heroically , adv., zie Heroic , a.
Heroine , s., heldin.

Iie-M-'itating ,

He*'itatingly ,

-roclita,.

Heterodox, a., afwijkend, afdwalend.
Het'erodoaly , adv., zie Heterodox , a.

Het'erodoxness, s., afdwalende toestand.
Heterodoxy , s., onreg tzinnigheid.
Heterogene i' , a., zie Heterogeneal , Heterogeneous , a.

Heteroge'neal , heteroge'neou., a., verschillend, ongeHer'oi$m, s., heldenmoed, dapperheid, onverschrokken- lijksoortig.
Heterogeneity , s., ongelijksoortigheid , verscheidenheid.
heid , stoutmoedigheid.
Heterogeneousness , s., ongelijksoortigheid , verscheiden
Heron , s., reiger.
-heid.
Heronry , s., reigernest.
Heteroph'yllous , a., niet van den regelmatigen vorm
Her'onshaw , s:, zie Heron , s., so.
verschillende
bladeren.
Herool'ogist , s., iemand , die over helden schrijft.
Heteros'cian , s., eenschaduwige bewoner van den aard
IIe'roship , s., heldenkarakter.
-bol.
Her'pe . , s., daauwwurmen.
Heth'er , sclio., zie Heather; -, a. scho., ruw , leelijk.
den
daauwwurm
behoorende.
Uerpet'h , a., tot
Herpetolog'i e , herpetolog'ical , a., tot de wurmbe- Heth'er-bells , s., rnv., scho., zie Heather-bells.
Heth 'ery , scho., zie Heathery.
schrijving behoorende.
Het'ter , a., scho., vurig , ernstig, bitter , boosaardig.
Herpetologist , s., wurmbeschrijver.
Heugh , s., .echo., rots, steenkolengroef ; ravijn.
Herpetol ogy , s., wurmbeschrijving,
Heugh' - head , s., scico., rotspunt, hellende rotspunt (over
Her'rin , s., scho., haring.
Herring , s., haring.
Herring-lish'ery , s., haringvisocher ij.
Her'ry , V. t., scho., wegnemen , plunderen.
Her'ry-with-lung-nails , s., selio., duivel .
Her'ryment , s ., scho., plundering.
Her*, pron., de hare.
Her'sal t, s., zie Rehearsal , s.

Herne , s., valpoort ; - i- , zie hearse ; - h, zie Reïaeartal, .e.
Herse , V. t., in een lijk-koets zetten ; - i, begraven,

Herse , scho., zie Hairse.
Her'sel , s., scho., zie Hirsel.
Her'sel, prop., scho., haarzelf.

Herself', pron., zij zelf, zich zelf, haar zelf.
Herse'll ke , a., zie Funereal , BA,
Her'ship , scho., zie Harship.
Hers'111on , a., zie Herse , s.

een afgrond).

Heuk , s., scho., sikkel.

Hew , v. t., pret., heaved , pp., hewed , hewn, hakken, hou
snijden , beitelen ; - (zeer ) , bearbeiden, uitwerken.-wen,
Hew , s., houw , neêrvelling ; -, kleur.
Hewed, pp., a. van Hew, v. t.
Hewed , a., scho., gekleurd, cu.
Hewer , s., houwer.
Hewing ,

ppr. van Hew , V. t.

Hewn , pp., a. van Hera, v. t.
Hexada-e'tylous, a., met zes vingeza, met zes teenen.
Hex'ade, s., reeks van zes cijfers.
Hexagon , s., figuur met zes zijden en zes hoeken.
Hexagonal, a., met zes zijden en zes hoeken,
Hexag'ony, s., zie Hexagon, n. g.
Hexahedral , a., met zes zijdesi.
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Ilexahe'dron , s., kuhike figuur.
Ilexahe'nieron , s., tijd van zes dagen.

, s., vers van zes voeten.
Ilexan'drla , s., klasse van planten niet zes stamens.
zes stamens.
Hexan'gular, a., niet zes hoeken.
llexapet'ielous , a., niet zes bladeren.
Hexaph'yllous, a., met zes bladeren.
líex'aplar , a., zesvoudig, uit zes kolommen bestaande.
Hexapod, a., met zes voeten.
IHexa'pod . s., zespootig insekt; -1 , vadem.
Iiex'astt -ch , s., dichtstuk van zes verzen.
ltex'astyle, s., gebouw niet zes kolommen in 't front.
Hey ! interj., hei !
hey , V. t., sclio., hebben.
Hey ►day ! interj., heisa ! srr.
Iley'day, s., dronkenmanspartij , wildheid, sit.
Hexameter

Iíexan'drian , hexan'drous , a. , met

Hey'degu y i , s., soort van dans , Sr.

Hia'tlon 1, s., 't gapen.

Hiatus, s., opening, „aping, uitlating.

spoed, vlugheid, CH.
Isle , hi', scho., zie Heigh.
Hie'lan , hI'lan , scho., zie Highlan.
II!'erar Oc h , s., geestelijk opperlioofd.
Iti'erarchal , a., tot een geestelijk opperhoofd behoo.
rende, m.
use

ï,

s.,

liiernn[ai'sal , a., tot eeit kerkregering behoorende.
Hierar -c!a'irally , air., zie Hierarchical, a.
H1'ca •arelal rn , s, kerkregeringsbeginsel.

tit'erarctiy , s., kerkregering.

llíeraat'I e , a., priester lijk , gewijd.
Illero - o'racy , s., geestelijkenregering.

Hieroglyph , hlcrogij ph'IQ , s., beeldschrift .
Iíteroglyph'I e , Iateroglyph'i eal , a., beeldschriftelijk ,

zinneheeldi .

IIierogly ph'I-cally

, adv., zie Hieroglyphic, Hieroglyplii-

cally , a.
Illeroglyph'Ist , s , iemand, die het beeldschrift begrijpt.
Hlerogre^nn'n:atist , s., 11 gewijd schrijver; egyptieszh pries-

ter , die liet beeldschrift ontcijfert.

Hib'by, s., veulen, (p).
Hlber'nacle, s., bladerknop, winterwoning (van een dier).
Hfber'nal, a., tot den winter behoorende.
IIiber'nate, v. i. , overwinteren.
Hibernating , ppr. van Hibernate, v. i.

Iíicrograph'I.e , hierograph'I-eal , a., tot de

Hiber'no-cel'tie, S., galliesch.
Iiic'ctus doe'tius ), zie Juggler, S.
H1-e' -rough, s., hik.
Hi e'-sough , v. i., hikken , den hik hebben.
Hick ), s., dommerik.
hick, V. i., springen.

't godlijk woord. Iiierophant 'ie, a.,

gewijde
schrift behoorende.
Hterog'rophy , S., gewijde schrift.
Hlcrolog'te , hierolog'ical , a., tot de wetenschap der
heilige schrift beliooreiide.
Hierol r ogist, s., een ervarene in de heilige schrift.
Hiberna'tlon , s., ov erwintering.
Iiierol'oggy, s., wetenschap der gewijde schrift.
Hlber'nian, s., Ier.
Htber'nict$zn, hlber'n1anl#m , s. , eigendomlijkheid van iJl'croanancy , s., soort van wigchelarij.
HI 'crophant , hier'ophant, s., priester, bedienaar van.
't iersch.

Hi-ek'ery , ads., boosaardig.
lit -ek'ey ), a., dronken.
I-íi -s k'ory, s., walnotenboom (Amerika).
Hi ek'up , zie Hiccough.
Ht ek'wall , h i ck'way , s., zie Woodpecker, s
Hid , hid'den , pp. van Hide , v. t., v. i.
HId'denly , ads., op verborgen wijs.
Hiddils , hid'lings , s., scho., mv., sluiphoeken.

Hid'dllns, adv., scho., sluipsgewijs.

Htd'dy - gid dy,, a., schei., verward, brooddronken ,uitgelaten.
Hide , v. t., v. i., pret., laid , pp., hid , hidden , verbergen,

bedekken , geheim houden ; - the face , troost onthouden
- the face from, vergeven ; -, verborgen liggen , zich ver bergen ; - and seek, - and find , verstoppertje spelen, zich
verschuilen ; -, t, v. t., geeselen.
hide, s., zeker deel land; -, vel, huid; curry one's hide t,
iemand afrossen.
Jílde' - boun,i, a., aangewassen , aangegroeid; -, ruw, onhandelbaar ; - -1, gierig , schraapzuchtig.
H1d'eous , a., afschuw lijk , schokkend , ijslijk , afzigtelijk.
Hld'eously, adv., zie Hideous, a.
Hideousness , s., afzigtelijkheid, afschuwlijkheid, leelijkheid , vreeslijkheid.
Hider , s., verberger , heler.
Hid'ing , ppr. van Hide , v. t., V. 1.
Hiding, s., verberging, verschuiling, verwijdering , -) , pak

slaag.

s., schuilplaats.
Hid'lands, adv., selao., zie Secretly.
Hld'lings , scho., zie Hiddils.
Iiie , V. i., haasten , ijlen , spoeden.

Hiding-place,

tot de priesters behoorende.
H ier'yestreea , adv., scho., eergisterennacht.
Iilg , s., sclio., hartstogt.

Ilig'gle, V. i., rondventen, te koop veilen , dingen, knibbeleni, waren uitventen.

H;g'gledy - pig'gtedy ) , adv ., in verwarring, ondereen.
Iilg'gler, s., uitventer, slijter, rondventer; -, s., echo.,

Huckster, s.

zie

sI iggIsng , s., 't rontventen , enz.

high, a., ode., hoog, verheven, groot, sterk, trotsch, hoognmoedi^g, duur , overdreven, voornaam, hooggeplaatst, zeer,
` veel, aanmerkelijk, uitermate, boven, opwaarts; -, moei
aanmatigend; luid, luidruchtig;-lijk,sx.;fpogehnd
-, edel; bijv. - descent, hooge afkomst, edele afkomst; -,
magtig ; -, gewigtig, plegtig ; -, onstuimig; bijv. - wind.
onstuimige wind; - seas, volle zee; -, sterk, levendig; - and
dry, op 't drooge, z.; hoog en droog; - day, - noon, volle
middag.
high , s., hoogte ; on - t, luide.
HIK¢'- armed, a., groots plannen hebbend.
High'-arched, a., hoog gewelfd.
Iíigh'-espir'ing, a. , met grootsclse plannen, HL.
H1gb'-blest, a., gelukzalig, M.
Iligh'-blown , a., op geblazen.
HIgh'-born , a., hooggeboren.
Hlgh' - bred , a., hoog opgevoed.
High' - browed, a., met hooge. wenkbraauwen, are.
High' - built, a., hoog gebouwd, m.; -, met hooge gebou-

wen bedekt.

High' - church, s., anglikaansche kerk.
High' -church'i.m , s., anglikaansche beginselen.
Iligh' - churchman , s., anglikaan.
1 High' - elisnbing, a., steil, M. hoogklimmend.
High' - colored, a., hoog gekleurd.
High '--constable, s., soort van opperkommissaris.

High'-curling , a,., hoog krullend.
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High'-day , a., schoon , een feestdag passend , su.
High'-desigu'Ing, a., grootsche plannen vormend.
High'-endowed', a., hoog gewelfd , M.
High'-engendered, a., in de lucht voortgebragt,

hoog

geboren , su.

High'-fed, a., vet gemest.
High'•Hnished, a., zeer volmaakt.
High'-flaming , a., hoog vlammend.
High'-flavored, a., sterk gegeurd.
High'-flier, s., hoogvlieger, geestdrijver.
High'-flown, a., verheven, gezwollen,

trotsch, opgebla-

zen, buitensporig.

High'-flushed , a., opgewonden.
Hlgh'-flying, a., hoogvliegend, buitensporig.
High'-gazing, a., opwaarts ziende, arE.
High'-going, a., snel bewegend, arm
High'-grown, a., vol gegroeid.
High'-handed, a., heftig , verdrukkend , overheerschend.
High'-heaped, a., hoog opgehoopt, r.
H lgh'-hearted , a., vol moed , B. FL.
High'-heeled , a., met hooge hielen, s.
IIIgh'-hung , a., verheven, DR.
High'-lived, a., tot liet hooge leven behoorend , aanzienlijk, Gil.
High'-mass, s., hooge mis.
High'-minded, a., trotsch, eerzuchtig, hoogmoedig.
High'-mindedness, S., trotschheid, eerzucht, hoogmoed.
High'-pad) , s., zie Highwayman.
High'-place, 8., hoogte, aanzienlijke stand.
High'-placed, a., hoog geplaatst.
High'-pressure , s., hooge drukking.
High'-priest , s., hoogepriester.
High'-priest'ship , s., hoogepriesterschap.
High'-prin'clpled, a., buitensporig in staatkundige denk.
beelden , S.
High'-proof, a., hooge proef.
High'- ral -wed, a., verheven, m.
High'-reaching, a., hoog reikend, eerzuchtig.
High'-reared , a., hoog opgetrokken.
High'-red, a., hoog rood.
IIigh'-repented, a., met groote wroeging, sH.
Igtgh'-re*olved', a., zeer vastberaden.
High'-road , s., groote weg , heereweg.
High'-roofed, a., met een hoog dak.
Htgh'-ropes ), s., me., opgewonden toestand; be in - ), op-

gewonden zijn.

High'-sea',oned, a., sterk gekruid.
High'-seated , a., hoog gezeten.
High'-sighted , a., opwaartsziend.
High'-souled, a., groot van ziel.
High'-sounding, a., hoog klinkend,

niet.

s., hinde; - t, bediende, su.; -, boer, landmass,
landbouwer , landbouwersknecht.

luid klinkend, luid-

ruchtig.

3.,

boog water.

Him n , pron., hem.
Himsel', pron., scho., hem zelf.
Himself', pron., hemzelf; bij -, alleen; when he is in a passion , he is not -, als hij driftig is , kent hij zich zelf
Htnd,

High'-sptr'lted, a., trotsch, moedig, koen, stoutmoedig.
High'-stom'aohed, a., trotsch, stijfhoofdig, su.
Migh'-swelled , a., boog , zeer opgezwollen.
High'-swelling , a., loog , zeer opzwellend.
High'-swoln, a., zie High-swelled, su.
High'-taper , a., soort van verbascum (botanie).
High'-tasted , a., zie Piquant.
High'-time, s., hoogtijd.
Higd' -tobt' ) , s., zie Highwayman.
1High'-toned, a., hoog van toon.
High'-towered, a., niet hooge torens, M.
High'- vices, a., buitengewoon snood, su.
High'-wroufbt , a., volmaakt, met zorg bewerkt.

Hlgh'•wa'ter,

High'•wa'ter-mark, s., hooge peil.
Hlgh'lan , heel'an , a., scho., hooglandsch.
Highland, 8., hoogland, bergachtige .streek.
Highlander , s., hooglander.
High'landish , a., hooglandsch.
Highly , adv., hoog ; trotsch , aanmatigend, eerzuchtig, s1i.
High'uiost t, a., hoogst , sH.
Highness, 8., hoogte, verhevenheid, hoogheid, voortref
-lijkhed.
Hight t , a., scho., zie Called.
Hight , s., hoogte ; -, s., scho., hoogte, aanhooging.
Hlgh'way, s., heerenweg, groote weg.
Iligh'wayanan, 3., straatroover, struikroover.
Hlke , V. t., zw aaijen , in beweging brengen , slingeren,
werpen , treffen , hij schen , weggaan , haasten.
1lII'arate l , zie Exhilarate.
Hilarious, a., vrolijk.
Hilarity, s., vrolijkheid, opgeruimdheid.
Hltch, hilsh, V. i., scho., Bompelen, strompelen.
IIlld'ing j, s., ellendeling, sx.; - t, gemeene kerel, (p.).
Hile, zie Hilum.
Hill , s., heuvel , hoogte , -, massa planten (N. Amerika) ;
write np -, scheef schrijven.
11511, v. t., aanaarden ; - j , bedekken.
I lllled, pp., a., zie Hill, v. t.
Hill 'mess , s., heuvelachtigheid.
HI1l'ing, ppr. van Hill, v. t.
Hi1I'ing t , s., 't bedekken; -, 't aanaarden.
Hill'o -ck , s., heuveltje, at.
Hlil'o-ekit, hallo-ekit, a., scho., ligt, dwaas, brooddronken , dartel , uitgelaten.
Hi11'o-eky , a , scho., vol heuvels.
Hill'slde , s., heuvelhelling.
Hlli'top , s., heuveltop.
H111'', a., vol heuvels, heuvelachtig.
Hilt, s., heft, greep, gevest.
Hil(-uor-hair, adv., scho., niets van alles.
Hilted, a., met een heft, enz.
Hiltie-skiltie, ads., scho., snel op elkander.
Illltys, zie Cudgel, B. J.
HI 'Juni s., oog van een boon, enz., waar hij van den
moederkoek scheidt.

Hind'-berry, s., scho., zie Raspberry.
Ilind'-calf, s., reebok.
Hind'-he.ek, s., scho., achterhek (van een wagen).
Hind'-leg, s., achterbeen; kick out a - ), een lompe bui.

ging maken.

Hind'berry , s., framboos.
Hinder, a., adv., verwijderd, ginds, gindsch, achter.
Hinder , V. t., V. i., verhinderen , hinderen , storen, scha-.

den, belemmeren, beletten; - the house, de klanten doen
verliezen.
Hinder-ends, s., mv., scho., zie Refuse (van koorra).
Hln'derance , hindrance , s., beletsel , verhindering,
nadeel.
Hindered , pp. van Hinder, v. t., v.1.
Hinderer, s., hinderpaal.
Hin'derin, s., scho., slot, achterste.
Htn'dertng, ppr. van Hinder, v. t., M.

HIN.
Hlnderhaus , scho., zie Hinderlets.
Hinder'lets, s., mv., scho., achterste deelen.
Hin'derling, s., nietswaardig dier.
Hlnd',nast, hlnd'matst , ede., scho., achterste , laatste.
Hind'mast , hind'maist , s., scho., achterste , laatste.
Hin'derrnost, a., laatste.
Hln'dernight, ede., ache., gisteren avond, gisteren nacht.
Hind 'flap , s., achterstuk, achterdeel.
Hind'nnost , a., laatste.
Hin'doo, hin'do , s., Hindoe.
Hin'dooi*m, hin'dutgm, s., leer der Hindoes.
Hiney , hin'ney, hln'uy , s., scho., honig; -, mijn liefje.

Hing, V. t., scho., ophangen, hangen.

, s., hengsel, duim, spil, scharnier, hoofdzaak; hoofdwindstreek ; be off the -s , in wanorde zijn ; these are
the main -s on which the thing moves, dit zijn de voornaamste
punten waarop de zaak draait ; - of a port , poorthengsel ,
z.; - of a rudder, roerhaak, z.; scuttle -, hengsel voor een
patrijspoortje , z.
Hinge, V. t., V. i., van hengsels voorzien; - (zeer), krammen, sn.; -, op hengsels draaijen.
Hinged, pp. van .Hinge, P. t., V. i.
Hin'gers , s., mv., scho., ooren.
Hinge

Hinging, ppr. van Hinge, v. t., v. i.
Hin'niate 4 , hinn y i-, V. i., zie Neigh, B. J.
Hinny, S., muildier.
Hint, ahint , ads., prep., sciso., achter.
Hint, V. t., V. 1., wenken, wenk geven, aanduiden, aanroeren , te kennen geven , opwerpen ; - at , zinspelen op.
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Hired, pp., a., zie Hire, V. t.
Hire'iess , a., zonder huur.
Hireling, s., huurling; -, hoer.

Hirehtng, a., voor huur dienend, veil, te koop.
Ht'ren j , s., zie Strumpet , s., SH.
Hlr'er . s., scho., huurder, pachter.
iitr'ing , ppr. van hire, v. t.
Hir'ple , v. i., scho., lam gaan , hinken.
Hirp'lo ek , s., scho., lam schepsel.
iiir'saie, scho., zie Hirsel.
Htrsate', a., harig, ruig, ruw.
ilirsate',,ess, s., harigheid, ruigheid, ruwheid.
Hirsel , hird'sel , his`sel , her'sel , s., scko., kudde.
1[ir'sie, V. i., scho., ruischen.
Hirst , s., scho., heuveltje , kaal plekje op den heuvel.
Hirsty , hist'y , hist'ie , a., scho., droog , onvruchtbaar,
dor , kaal.
ills , pron., zijn , de zijne , de zijnen, het zijne, van hem.
His'ingerite . s., zachte, zwarte ijzererts.
Hisk , v. i., scho., moeilijk ademhalen.
Hispid • a., zie Bristly , a.
Hiss , V. i., V. t., sissen , buiten , uitfluiten • uitjouwen.
Hiss, s., sisaing, uitfluiting.
Hissed, pp. van Hiss, v. t., v. i.
His'sel , scho., zie Hirsel.
His'sie, scho., zie Hizzie.
Hissing, ppr. van Hiss, v. i., v. t.
Hlss'ing, s., gesis, uitjouwing.
Hiss'ingly, ads., sissenderwijs, uitjouwenderwijs.
Hist , interj., st! stil!
Hlsto'riai t, a., zie Historical, CH., sr.
Histo'rlan, s., geschiedschrijver.
Historie, historical, a., historiesch, geschiedkundig.
Histor'i-eaily , adv., zie Historic, Historical, a.
Hts'toried, a., in de geschiedenis geboekt.
Histo'rier s., zie Historian, s.
Hlstor'ify t, V. t., zie Relate, sy.
Histortog'rapher, s., geschiedschrijver.
Historiol'ogy t , s., geschiedkennis , geschiedkundige ver

, s., gewag , wenk , schets , bewering, zinspeling, aan wijzing , aanleiding , denkbeeld , aanroering.
Hinted, pp. van Hint, t'. t.. V. i.
Hinting, pp. van Hint, V. t., v. i.
Iiint'ingly, adv., wenkenderwijs, zinspelenderwijs.
Hip , s., heup ; have any one on the -, voordeel op iemand
hebben; - and thigh , volkomen , geheel ; smite - and thigh I
r,
volkomen den neêrlaag geven.
Hip , V. i., de heup verwrichten ; -, v. t., scho., missen,
voorbijgaan , overslaan.
Hip , hep , s., egelantierbezie (botanie).
-handelig.
Hip, hipped, hip'pish , zie Hyp.
History , s., geschiedenis , geschiedverhaal, vertelling, verHlp'halt t, a., lam, hinkend, Ga.
haal , voorval, gebeurtenis, geschiedkunde, beschrijving.
Hip'pin, s., scho., luur, luijer.
History- piece, s., historiestuk.
Hlp'po-camp, s.. zeepaard.
liis'trion }, s., zie Player, P.
Hlppocen'taur, s., centaurus, paardmensch.
Histrion'ie , histrion'I cal , a., tot een tooneelspeler beHip'poeras, s., gekruide azijn , hippokras , godendrank.
hoorend, theatraal , tooneelmatig.
Hlppoe'rate-s~'sleeve, s., soort van zak.
His'trioni*m , s., tooneelmatigheid.
Hippo-erat'18 face, s., bleek, ingevallen en zaámgetrok- Hit ) , pron., scho., 't.
ken gelaat.
Hit. v. t., V. i., pret., pp., hit, treffen , raken , stooten,
Hlp'podame, s., zeepaard, sa'.
slaan, bereiken, gelukken , eens worden, uitvallen, voor
Hippodrome , s., renbaan , paardespel.
gebeuren; - out, door een geluk tot stand brengen,-valen,
Hip'pogrifl , s., gevleugeld paard.
n. g., SP.; - off, uitvegen, gelukkig bepalen; - on, -,
Hippopathoi'ogy, s., veeartseuijkande, paardenkennis.
op iets komen , zich iets herinneren, zich iets te binnen
Hippoph'agy , s., paardenkweekkunst.
brengen ; I think you and I shall never - it right t, het
Hippopotamus , s., nijlpaard.
komt mij voor, dat gij en ik het nooit met elkander eens
Hip'shot , a., ontheupt.
zullen worden ; - one in the teeth with a thing t, iemand iets
Hlp'wort, s., navelkruid.
verwijten ; - home , raken , treffen , aan zijn ; - one horse,
Hlr i, pron., haar.
iemand ter dege doorhalen ; wakker het zijne zeggen ; - one's
Hird i , s., zie Heart , s.
head against a wall, met het hoofd tegen den muur looHir'die-gir'die , s., scho., 't rondloopen van 't hoofd.
pen ; - the blow, - the mark, - the nail on the head, den
Hir'die-gir'die , a., scho., dol, razend.
spijker op den kop slaan; - the notes, zuiver zingen, den
Hird'sei , seko., zie Hirsel.
juisten toon aanslaan.
Hir'dum-dirdum , s., scho., oproer.
Hit, s., tretfing, raking, kans, slag, stoot, toeval, inval;
Hire, r. t., huren, in dienst nemen, aannemen, omkoopen;
- or miss, luk of raak.
- out one's self, zich verhuren ; - out , verhuren.
Hitch , V. i., V. t., zich bewegen , voortschuiven , zich heekHire , s., huur , loon , soldij ; coach -, koetshuur.
ten , verward raken , haken (aan iets) ; -, aanslaan met de
Hint
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beengin ; -, springen , hinken , (p.) ; - ), beweren , wandelen ; - togetlier, aan elkander haken ; -, v. i., scho., bewegen, springen; - verward raken, (p.) ; - ulo , vastmaken ,
binden.
Hitch , s., haak, beletsel , 't haken ; -, steek , z.; blackwall -,
bontsteek, z.; clove -, steek van twee halve slagen , z.; clove -,
with a round turn, rnastwerp niet een paar halve slagen en
een voorslag , z.; half -, mastwerp , z.; - knot, marsslag ,
z.; - magnus, schootsteek met een voorslag , z.; midship's
man's -, steek met een halven slag om de staande parten
en een ronden slag daarover , z.; over hand -, boerenknoop •
z.; racking -, leng, z.; rolling -, steek van drie slagen om
een mast en twee halve steken, z.; timber -, timmersteek, z.
Hitch, tsltcht, s., scho., slinger, knoop.
Hitched, pp. van Hitch, v. t., V. t.
Hltch'el f • V. t., zie Halchel.
Mitch'ing, s., 't haken.
AFlitch'ing, ppr. van Hitch, v. i., v. t.
Hite, byte, a., scho., dol, woedend, driftig.
Hithe , s., kleine haven.
Hlth'er, ads., hierheen , hier , naar hier, naar deze zijde;
- and thither , hierheen en daarheen; - j , daartoe.
Jitth'er-inost. a., digstbij , IIE.

' Hoax (. v. t., iemand bij den neus hebben , iemand voor

liet lapje houden.

Hoaxed , pp, van Hoax, v. t.
Hoax'cr (, s., fopper.
floax'ing . ppr. van Hoax, v. t.
Slob t , s. 1., lijntje trekken , glas

drinken; will you - or nob
witla ene t , wil je een lijntje met me trekken , wil je een
glas met me drinken.
Hob • hub , s., naaf, warmplaat, boerenkinkel.
Slob'- eollingwood, S., echo., vier battens in liet whistspel.
Hub or nob, zie Hobnob, adv.
Hob' -hals, s., ache., dwaze vent.
Hob'-like, a., boersch.
Hob'-uafl, s., ruwe vent.
1 ttob'-thrush t, s., zie Goblin, s.
Ilob'bii , s., scho., zie Idiot, s.
Ilobbi'nol, hob ), s., zie Clown, s.
Hob'- bigin, s., leer van ROBBES.
Hob'bist, s., IIOBBIST.
Hobble, V. i., V. t., hinken , hompelen , strompelen; - t,
v. t., in de war brengen ; - over, er over heen loopen; -,
v. t., ache., op de knie schudden.
Hobble, s., het hinken, lamheid, zwarigheid ; -, s., var kenskot, (p.).
Hobble-bobble , s., verwarring , (p.).
Ilob'ble-de-hoy, s., zie Stripling, s.
Hobble-chew • ho'ble-sheav , hub'bie-sbew , s., ache.,
hoop, gedrang, verwarring, oploop, twist.
Hob'bler, s., hinkepink, morser, kladder, trekker (voor
schuiten); -, soort van infanterist.
Hobbles , s., ier., ruwe steenen , (p.).
Hobbling, ppr., a. van Hobble, v. i., v. t.

Htth'erto , adv., tot dien tijd, tot hier toe , tot nu toe ,
tot dus verre.
Hithertoward , adv., tot dien tijd , tot die plaats.
Mith'erward , adv., hierheen, herwaarts , su.
Hitting, ppr. van Hit, v. t., v. i.
vilt'y.tlt'y, adv., ache., zie Haughty, adv.
hive, s., zwerm bijën, zwerm, bijënkorf; -, vereeniging.
Hive , r. t., V. i., in een korf doen , opnemen , verzamelen ,
bevatten , ontvangen , schuilplaats zoeken, zamenwonen , r.
Hived, pp. van Hive, v. t., n. i.
Hob'blingly, adv., hinkend, strompelend.
Htv'er • s., ijmker, bijënvergaarder.
Hob'bly , ede., ruw , oneffen.
Hive* , s., soort van ziekte (cynanche tracheelis).
Hobby • s., paardje , hitje ; -, gans , (p.) ; - t , soort van
Htv'ing, ppr. van Hive, v. t., v. i.
kleine valk ; -, steenvalk, klepper, hobbelpaard, domoor, lieHiv'y, ache., zie Hyvy.
veling, geliefkoosd iets.
'Hizz j , V. i., zie Hiss, SIT.
Hobby'-horse ), s., stokpaardje.
Hizz'ing t , zie Hissing , s.
Hobby-horse , s., hobbelpaard, domoor, liefhebberij.
Ho , interj., ho !
Hobby-hors'lval , a., tot •een hobbelpaard behoorende,
Ho, hooi , interj., ho ! hola ! hei !
grilziek.
Ho , hive, s., ache., kous.
Hobby'-hors'1 cal ), s., iemand, die vele stokpaardjes heeft.
Hoar, a., wit, grijs, met ijs bedekt; - t, zie Moldy , sv. Ilobby-hors'irally . adv., grilziek.
Hoar , s., grijsheid, schimmel ; -, ouderdom , BE.
Hob'gobbin , s., ache., zie Idiot , s.
Hoar j , v. i., schimmelen , beschimmelen.
Hob'goblln , s., kaboutermannetje , spook.
Hoar'- trost , s., ruige vorst, rijp , ijzel.
Hob'iler • s., leenpligtige , die als ruiter of boogschutter
Hoar'-stone , s., grenssteen.
moest dienen; zie Hobbler, s.
Hoard , s., hoop , stapel , voorraad.
nno'bit, s., houwitser , sleutelbus.
Hoard, s., verzameling , hoop.
Uob'nau • s., hoefnagel , sclioenspijker.
Hoard, V. t., v. i., zamelen, verzamelen, zich ophoopen; - Hob'nalled, a., niet hoefnagels bezet, ruw.
up money, geld hijëenvergaderen, opstapelen.
Hobnob, adv., nemen of niet nemen, su.
Hoarded, pp., a. van Hoard, v. t., V. i.
Hobo,nok'ko, s., soort van booze geest (N. Amerika).
Hoarder , s., opzanielaar , opstapelaar.
Ho'boy, zie Hautboy.
Hoarding, ppr. van Hoard, v. t., V. i.
ftob'son'*-choice )., s., keus zonder alternatief,
Roared T, a., schimmelig.
Itoch-hey, interj.,olie!
Hoar'honnd, s., soort van bittere plant (marrubium vulgage). sloeh'snagandy, s., ache., hoererij.;
Hoar'iness , s., grijsheid , witheid.
Ito Eik , s., knieboog , knieschijf ; -, -Iochlieimer.
Hoarse , a., schor , heesch.
Hone , ho-ck'le , V. t., lain maken.
Hoarse'-sounding, a., schorklinkend , heeschklinkend.
Hock'-cart t, s., oogstwagen.
Hoarse'ly,, ode., zie Hoarse, a., met een schorre, heesche YIo ek'amore 1, s., rhijnsche wijn , BR.
stem, DR.
Hoi k'day, hoxe'day, s., feestdag.
Hoarseness, s., schorheid, heeschheid.
lie-eked, pp). van Hock, V. t.
Uoar'y , a., wit, witachtig, grijs, grijsaclitig, scliimmclig.. , Ho-eker'hended , a., sego., Dubezaugen,
r-]oast, s., ache., hoest , kucli.
aio -ek'ey , s., oogstfeest.
Roast , v. i., ache., hoesten , kugchen.
Ho cle'cy ) , a., dronken.
hoax (, s., leugen , fopperij , loogj.e.
1 Ito c k'herb , s., maluwe , AH.
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Hoek'te, n. t., lam maken ; maaijen.
Ho'cus, s., scho., done mensch.
IIo'-cus ), a., dronken.
Horus po' -eus , s., goochelaar, goochelarij.

, s., zwijnboon.
Hog'*'-cheek , 3., varkenskinnehak.
Hog'*'-fennel , s., soort van plant (peneedanum).
slog's'-flesh, s., varkensvleesch.
Ho'-eus po' -cus , V. t., bedriegen.
Hog'*'-grea.e , s., reuzel.
Hod , v. i., cede,, schudden , liotsen.
Hog'-a'-harslet , s., varkensomloop.
Hod , s., kalkbak.
Hog'-n-'-head , s., varkenskop.
Nodden'gray, s., echo., grijs, ruwe grijze wollenstof, stof IIoS^ 8'- mushroom R , s., ganzedistel (botanie), AE.
an ongeverfde wol.
Hog'-w'-lard , s., spek.
1Ioddin , a., echo., nederig, schuddend, hotsend.
Hog'-*-pudding, s., varkensworst.
Hoddln'grey, 3., echo., zie Hoddengray , s., : clao.
bog's pore , s., scho., verwijderingslijn bij zeker ijsverHod'dy-dod'dy t , s., dwaze kerel.
maak (in het scho. Curling geheeten).
Hodge , V. i., scho., langzaam rijden.
Slog-s-'head, s., okshoofd.
Roche'-podge, hotch'-potch ) • s., hutspot.
Hogwash, s., spoeling.
ilodlern'al , a., huidig , van heden.
Iioi'den, s., lompe deerne; ruwe vent, M.
Hod'man , s., opperman ; -, sclielpvisch, schelpslak.
Hol den , a., ruw , stoutmoedig , boersch , lomp.
Modman'dod, s., slakkehuisje, (p.)
Hni'den • V. t., ravotten , springen , stoeijeu.
Hodinan'dods ) . s., niv., slakken (in haar huisjes).
rloI'clen -hood , s., ruwheid , stoutmoedigheid , boerschHoe , s., houweel.
beid , lompheid.
Hoe, V. t., V. i., hakken , spitten , een houweel gebruiken. Hoidenish , a., ruwacht.ig, stoutmoedig, boerschachtig.
Hoed , pp. van Igoe, n. t., V. i.
Ifoist, V. t., opheffen, ligten, hijschen, ophalen; - the boat
Hoeing, ppr. van .floe, n. t., V. i.
out , de sloep strijken . z.; - the boat in , de sloep inzetten.
Hoeing , s., 't hakken , ene.
z.; - the top sail Aards atrip, de marszeilraas in top hij Hof ey , s., scho., koe.
schen, z.
Ho'rul , a., zie Careful.
Hoist • S., voorlijk van een stagzeil , mastlijk van een gafHog • s., zwijn , varken ; -, gesneden eenjarig schaap ; , 1 fel zeil , z.; - of a flag , broeking van een vlag , z.; - rope,
eenjarige stier ; -, gemeene kerel ; -, spaansche bezem ; -) , v l.aggelij n , z.; go upon the -) , openstaande ramen inklimmen.
zesstuiverstuk; drive -s, zie Snore, v. i.; bring one's -s to Hoisted • pp. van Hoist , V. t.
a fine market , niet slagen , zich zelf bedotten , zich zelf IIoigt'ing, ppr. van Hoist, V. t.
bedriegen ; - in armorer , iemand, die fraaije kleederen heeft , [lolt , V. i., springen , kromme sprongen maken , B. FL.
doch zich niet weet te kleeden ; -§ , aap met een gouden ring. rloi'ty toi'ty, interj., wel te drommel! wel te donder!
hog V. t., V. i., een schip hoggen ; - ) , op den rug dragen, Clot'-cad, s., vrachtschip (b( de oude Grieken).
(p.) ; -, kort snijden , korten ; -, den rug krommeu ; - a Hold , V. t., V. i., pret., pp. held , houden , hebben , vast.
horse'' inane, de ulanen van een paard knippen ; -, scho.,
]louden, onderdrukken, vatten, bevatten, bewaren, duren,
op den rug dragen.
verh>arden , verzekeren , meenen , achten, bezitten, verdeHog'-badger, s., ZWijnda9.
d ieren , handhaven, overwegen , denken , oordeelen , ver
Ilog'-clam , s., zandslatng.
vieren , ondersteunen , zegevieren; - a course -binde,
Hog' -fish , s., l)ruinvisrh , zeevarken.
koers zetten naar , z.; - a place , een plaats bekleeden ; - a
Hog' -gard , s., wilde havik.
wager , wedden ; - an argument , bewijs aanvoeren , betooHog'-herd , s., zwijnenhoeder.
gen ; - at iozrgh t , minachten ; - back , terughouden , beletHog'-In -harst . s., scho., geheel gebraden schaap.
ten ; - forth, aanbieden , ontwikkelen , voorstellen ; - peace,
Hog'-louse, s., varkensluis.
stil houden , vrede bewaren ; - in , beteugelen , inhouden,
Hog'-market , s., varkensmarkt.
in toom houden, tegenhouden ; - in suspense , in onzeker
Hog'-pen , s., varkeusstal.
houden ; - on , aanhouden , voortgaan ; met vieren-lied
Hog'-plural, s., soort van tropische vrucht, die tot zwijaanhouden , z. ; - one's breath , den adem inhouden ; - one's
nenvoeder dient.
tongue, zwijgen, den mond houden; - out, uithouden, beHog'-ringer , s., iemand , die varkens ringen in den snoet doet.
stand zijn , weêrstaan , volhouden, duren , aanbieden, voor
Hog'-skin, s., varkensvel.
uitstrekken ; - out weight , zijn gewwwigt houden -steln, ;
Uog'- steil , s., driejarig wild zwijn.
-- place , stand houden ; - the bent , steek houden , duren;
Hog'-sty , s., varkensstal.
- 'cp, ophouden, ondersteunen, zich ophelderen; - water,
l[og'-wash, s., spoeling.
waterdigt zijn , deugen ; met de riemen strijken , z.; Hog'-wool , s., eerste wol van een schaap , ( p.).
forth, optreden, spreken ; - from, afstammen, voortspruiJSog'-cote , s., varkenskot.
ten , afhangen , verwijderd zijn van; - good, gelden, zich
Hogged , pp. van Hog , V. t.
bevestigen , bewaarheid worden ; - of one , van iemand
Hog'gerel , s., tweejarig schaap , AH.
afhangen ; - off, afhouden , niet raken , ontwijken , wei
Hog'get , s., tweejarig schaap, schaap, (lat ouder dan een
redevoering houden ; - to, zich houden aan , belij--gern;
jaar is; - ), tweejarig veulen; -, tweejarig zwijn.
den ; - with, zich aan iemand houden, overeenkomen;
Hogging, ppr. van Hog, V. t.
- well , het goed meenen ; - its own , denzelfden koers
Hoggish , a., varkenachtig, vraatzuchtig, lomp ; -) , ads'.,
houden , z.; - aft , voorhouden , z.; - one's own , in een
vuil , ongemanierd.
gedragslijn volharden ; - one tack , aan iets vasthouden ;
Hog's'-bean

1

,

Sluggishly, adc.,
Hoggishness , s.,

zie ftoggish, a.

varkenacht.igheid, zwijnerij , vraatzucht,
gulzigheid , eigenbaat, beestachtigheid.
Hog'grubber, s., schraper, vrek.
I[ugh t , zie 1,/ill.
Iso'go , s., sterke, geur ; - t , kwade reuk.

- for good , goedkeuren ; - household , zuinig leven ; - one
in hand , iemand overtuigen ; iemand aan de praat hou
om hem te bedriegen ; - one with a tale , iemand-den,
niet dwaze taal aan de praat houden ; - a penny, om een
nietigheid wedden , sts.
1101(1, s., vat , greep , steun , raagt , houding, ineloed
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verblijf, leger , vesting , gevangenis; -, ruim , groot ruim,
z.; -, verzekerde bewaring , SH ; -, hinderlaag ; after -,

Hollow-square,

s., vierkant (krijgskunde), in 't vierkant

geschaard bataljon.

achterruim , z.; depth of the -, holte in 't ruine , z.; fore -,
waterruim, z.; keep - of the land, 't land in 't gezipt houden , z.; main -, groot ruim , z.; men -, kabelgasten , z.;
pillars of the -, ruimstijlen, z.; trim of the -, goede stuwing van 't ruim , z.; ruorlmage the -, 't ruim stuwen , z.;
trits -, stow the -, 't ruim stuwen, z.; there is 1 zo - in him,
hij is valsch en verraderlijk; - belly , verzadigd; be in -,
handgemeen zijn.
Hold' - fue , s., scho., bedorven bloed.
Hold'ba ek , s., beletsel , beteugeling.
Holder, s., houder, bezitter, pachter, huurder; -, ruim werker, z.; - of stocks, aandeelhebber, aandeelhouder , kapitalist , fondsenhouder.
Holder-forth , S., prediker, redenaar.

Hoi'lowed, lip., a. van Hollow, v. t., v. i.
Hollowing , ppr. van Hollow , v. t., v. i.

Hold'fast , s., ho$vast.
flold'ing, ppr. van Hold, V. t., V. i.; - rope, tor.nfouw, z.
Holding , S., leengoed, pachtgoed ; —, choor , sli.; —, invloed, magt, Be.
Hole, s., h01, gat, opening , kuil , uitvlugt, vore (ie. een
stuk hout) , gat (in een m ouww); her -, (at in den kop van

Holster , s., holster.
Hol'stered , a., holsters dragend.
1-Jolt i- '(` , s., hout , bosels.
Holy , a., heilig, vroon , geheiligd; - of Holies , heilige
der heiligen; - Ghost, Heilige Geest; - war, heilige krijg.
Uo'1y-crossday, s., kruisdag.
holly--cruel , a., wreed door buitengewone heiligheid, sx.
Holy-day, a., tot een feest behoorende.
Holy - day, s., feest/lag; -, vacantie , vierdag.
Holy-lamb) , s., doortrapte schurk (Ierschfl.
Holy-land, s., beloofde land.

't spil , z.; bob stay -, gat voor 't w^itersta; , z ; coal -,
kolenhok, z.; fad -, stengeslotgat, z.; yarmmoi,inq -, woelirig.
gat, z.; - in the clue of a spritsail, ronde opening tij den

schoothoorn van den blinde , z.; lady -, piek , z ; loop -,
schietgat, z.; marling -, gat tot doorlating van de n».rllijn
in een zeil , z.; plug -, houtgat , z.; point -, oog in 't zeil,
Z.; port -, poort, z.; scupper -, spijgaten , z.; sheazer -, shiver -, schijfgat, z.; thole -, dolgat, z.; top -, sol.datenzat in
de mars, z.; touch -, zundgat , z.; tye —, hon1niergrat , z.;
water -, oog in de blinde, z.; whip staff -, kolilergat, z.;
have always a - to creep out f , altijd een uitvr gt weten.
Hole , V. i., V. t., in een gat kruipen, B. J.; uitboll en , wet,•
kruipen ; -, wegstoppen , in den zak stooten (bil jaril v1pe1) ; -,
v. t., scho., uithollen , boren.
HIol'lbut , zie Halibut.
iIol'ldam , s., heilige maagd.
holiday , s., feestdag ; - bowler ) , slechte kaatser ; blind

man's -, duisternis , nacht.
Holiday, a., tot een feest behoorende.
Ho'l l ly , adv., godvruchtig , heilig , gewijd , onschendbaar,
onverbreekbaar , sx.
Ho'llness, s., lheiligheid, godvruchtigheid, vroomheid.
Holing-ax , s., bijl om gaten
Holl , V. t., werpen.
Holland* ) , s., jenever.
Hollen , s., scho., steekpalm.

te houwen.

Hollen, zie Holly.
Hol'lln, scho., zie Hollen, s., scho.
Hol'lo, hol'la, v. i., luide roepen.
Holloa', hollo', interj., ballot holla!

Hollowly , ode., onopregt , valsch.

llol 'lowness , s., holte, holheid, uitholling, valschheid,

veinzerij.
Holly, s., hulst, steekpalm.
Holly -hoek, s., herfstroos, i roosmaluw.
Hol ly-ro*e, s., cistusroosje.
Holen • s., steeneik, laag land aan een rivier , eilandje,

riviereiland.
Holocaust, s., brandoffer.
Holograph, s., eigenhandig geschreven uiterste wil.
Holograph's e , a., door dei, erflater eigenhandig geschreven.
Holp t, holp'en t, pret., pp. van Help.

Holy-of'llce, S., inquisitie.
Holy-rood , s., kruis , kr u;shout.
Iio'ly-rood-day , s., kruisverheffing.
Holy-stone , V. t., schuren (delf) , z.
Holy-stone , s., schuursteen.
Holy-sue, s., Heilige, God.
Holy - thistle , s., gezegende distel.
Holy - tl ur - 'day , s., hen:elv<aartsdag.

Holy-water, s., wijwater; court -, fraaije woorden, vleijerij ; - sprinkle, wijwaterskwast; he loves him as the devil
loves - ), hij draagt hem doodliiken haat toe.
Holy-water-pot, S., wijwaterbak.
Holy-water-clerk, s., arme geleerde.

Holy - waterfont, S., wijwatervat, wijwaterbak.
Holy-waterstone, s.,

wijwaterbaksteen.

Holy - watervat, s., wijwatervat, wijwaterbak.
Ho'ly - week • s., week voor Paschen.
Holy - writ, s., heilige schrift.
Homage, s., hulde, onderwerping, eerbiedsbetooning, ge.

hoorzaamheid.
Homage , V. t., hulde doen.

Hom'ageable , a., aan hulde onderworpen.

Horn'arger,, s., leenman, vasaal, onderzaat, BA.
Hom'ble , s., eend, (p.).
Home, s., huis, woning, woonplaats; eigen land, vader -

land; -, zetel , tooneel ; - of war, tooneel van den krijg,
graf, dood; charity begins at - t , liet hemd is
nader dan de rok ; - is -, though it be never so homely 1-,
oost west te huis best; go one's long - t, sterven ; when she
Hollow , hollow', v. i., schreeuwen , DR.
Hollow (, adv., zonder moeite ; he carried it -, hij sloeg al found she was drawing - , toen zij haar einde voelde nadezijn mededingers ; he beat all -, hij overwon ze zonder ren ; as well our good deeds as our evil come - to us at last t,
zoo als men zaait , maait men; be at -, in iets te huis zijn.
moeite ; beat a person -, iemand geheel slaan , iema nd geHone , a., adv., inlandsch , raak , duchtig , moedig • te
heel overwinnen.
huis , naar huis , huiswaarts , terug, zonder schroom,
Hol 'low-adze , s., dissel,
juist , ter snede, van pas.
Hollow-cheeked , a., met holle wangen.
Hone, s., scho., zie Home.
Hollow-eyed, a, met holle oogen.
Home'baked, a., eigen gebakken, huisbakken..
Hol 'low-hearted, a., valsch, dubbelhartig.
Home'born, a., inlandsch, natuurlijk, Dx.; -, binnen
Hollow-road, s., holle weg.
Hollo'balvo , s., rumoer.
Hol 'low , s., holte , hol ,

groef , kanaal, gracht , put.

j PR.; -,

Hollow , V. t , hol maken , uithollen.

flol'low-root, s,

duivekervel.

-landsch,P.

HOM.
Homebound , e,., zie Homeward-bound.
Horne'bred , a., inlandsch , natuurlijk, binnenlandsch

ongekunsteld , onheschaafd.

Home'bullt, a., in 't land gebouwd (vain schepen) .
Hoine' - come, s., scho., aank omst.
Horne ' - commodities, s., rnv. inlandsche waren .
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Horn'pel , s., scho., soort van jakje.
, ruw, Hone, s., wetsteen, oliesteen , slijpsteen.
Hone, s., mv., scho., kousen; -, oliekoek, hard stuk brood, (p.).
Hone, v. t., scho., verlangen; -, V. i., zwellen, vermeerderen , (p.).
Hone , v. t., wetten, scherpen; - t, V. i., weenen, smach-

Homne'-customer , s., klant.
ten , verlangen.
Hotne 'department , s., departement van binnenlan(Jsche Honed , pp. van alone, V. t.
zaken.
Honest, a, eerlijk, openhartig, opregt, deugdzaam, regtHome'drlven , a., goed aangekomen (vara een slag).
schapent , gepast , betamelijk ; -, eerbaar , kuisch , SW; -,
Home'dwelling , a , ie huisl)lijvend.
1 fraai , goed , bescheiden ; he has been soundly drubbed witho
Hortt e'expresslon , s., gepaste uitdrukking.
Home'relt , a., (liep gevoeld , innerlijk .
Hoene'jest, s., bijtende scherts.
Nome'keeping , a., huiszittend , hnisli k.
I[orne'iess, a., zonder vaderland, zonder woning.

I a good - cvr^l]cl t , men heeft hem een ferme knuppelsoep

I gegeven.

Honest t, v. t., verfraaijen , versieren, bevallig maken
- t , v. t., eerbewijzen aan , B. J.
Honesta'tion t, s., zie Adornment,
Honestly, adv., zie Honest, a.

Home'liiy, a., grof, ongenianierd , ruw, onwetend.
Homeliness, s., eenvoudigheid, gr oflieid i - ruw heid, lomp -

s.

Honesty , s., eerlijkheid, regtschapenheid, waarsheidsliefde , goedheid , openhartigheid , eer , eerbaarheid ; -,
gulheid , sii.; -, ma ankruid (botanie) ; - is the best policy,
er graat niets hoven eerlijkheid.

heid , onbeschaafdheid , ongemanierdheid.
Homely , a., eenvoudig , lomp , ruw , grof , wanstaltig ,

leelijk; - j, adv., zie Homely.
I-Ionte'lyn , S., soort van Visch.

Hone wort , s., washloeni (botanie) .

home node , a , ei engeni t skt , van inla.ndscli fabrikaat LE, 1 H(➢ 11'ey , s., honig„ ; zoetigheid , lieflijkheid ; -

Homeopath '1 h. , a., tot tie llomeopat.hy- 1^elioorende.
Horneopath'i eally , adv., zie Ilorneopalhie, a.
Hotneop 'athist • s., voorstander van do homeopat hie.
Homeopathy, S., homeopathie .

( vert ;
i

- is sweet but 1/ic hee stings,

schatje, lie honig is zoet, doch de

lij steekt ; a - tongue , a heart of gull t , honig in den

moil] , doelt gal In 't ]tart.

Hoine',-easo ❑ , s., duchtig bewijs.

lion '(y-apple , s., honigappel.
Honey - bag , s., lionig zak van de lhijbn.

Homesick , a., heimziek.
Honte'si ekness • S., heimwee .
Hoine'speaking, s., krachtige taal, M.

Honey- buzzard , s.. hijëo:►valk.
Honey-cell , s., bijëncel .
Honeycomb, s., honigr arrt.

Ilorne's ptnn , a., eigen gemaakt

y[ome'statl , s., woonstede.

, ruw , grof , lomp.

+ Hon 'ey- oInbe+t , a., niet celletjes, met gaatjes.
}toner - vnl,

• s., hanigkelk.

, Hon'ey - dery , S. horiigdaansv , manna .
Homestead , s., woonstede.
Home'trade , s., hinnenlandsche handel.
1[on'ey rail , s., onverwacht geluk, buitenkansje.
Home'war , s., burgeroorlog, burgerkrijg, binnenlandsche Hon 'ey - flower, s., honiglhloem.
hou 'ey-gnat , s., soort van insekt, AH.
twist, binnenlanclsche krijg , oorlog.
Homeward, adv., huiswaarts.
Honey-guide, s., koekoek (Afrika).
Hon'ey-hnr'vest , s., gewonnen honig.
]Home'ward-bounce , a., naar 't vaderland bestemd .
Hom'icictal , a., moor ddadi g , bloedig;.
I[on'ey-lo' -pust , s., soort v an boom (Amerika).
Honey - month, s., wittebroodsweken.
Homicide, s., manslag, doodslag, moord, moordenaar .
Ilornilet'le, bomilet 't col (zeer ), a., gezellig, genaakbaar . Hon'ey-moon , s., wittebroodsweken.
Honey- mouthed , a., boni g om den mond smerend.
Homtlee l es , s., kanselredekunde.

I-Iom'ilist, s., kanselredenaar .
Honey -stalk , s., lionigklaver.
een gemeente wordt voorgelezen . Hon'ey - su -ekle, s. , kamperfoelie.
Hon ey - sweet , s., honigzoet, Cu.
Itoin',no ek , s., heuveltje .
Hone-tongued, a., Honig om den mond smerend, me.
Honey - wort, s., w ashloem .
Hoin'mony, s., zie Honiily.
Hosn'ily, s., leerrede, die
Hominy , s., maïspodding .

Homocen'tri e , a., een gelijk middelpunt hebbend.
Homog 'amous, a., van gelijke fructification.
Homoge'neal , a., zie Homogeneous , a.
Hornoge'neous, a., gelijkslachtig, overeenstemmend, ho .

Honeyed, s., niet honig bedekt, zoet.

Hong, s., groote faktorij (China).
Chinees • die verlof heeft om met
een faktorij te handelen.
Hon'Ied , zie Honeyed , a.
mogeen .
Homogeneousness , s., gelijkslachtigtaeid , overeenstem - Hon 'ner , s., ache., eer.
ming , gelijkheid van natuur , homogeniteit.
Honor, s., eer, roem, waardigheid , eerbewijzen, sieraad,
prentje , beeld , eerepost ; -s , de vier hoogste kaarten
HomoM'eny , s., gelijkslachtigheid, BA.
>E[omo,'ogate, V. t., goedkeuren , toestaan .
(taartspel); -s of war, krijgseer; do - to, (een wissel) ho-

HomoloR 'i.eal , a., tot de homologie behoorende.
Homonym . s., gelijkluidend.
Homonymous , a., ielijknamig, dubbelzinnig.
liomon'ymously , adv., zie . Iomonynaouis , a .
HOCnon'yny, s., gelijknamigheid, dubbelzinnigheid.
Homn'ophone, s., gelijke klank.
Homoph onous , a., gelijk luidend , gelijk klinkend.
Homoph ony , s., gelijkluidendheid,

Hosnot'onous, a., zie Equable, a.

Houg ' - merchant , s.,

noreren ; - change manners t , eerambten veranderen de
zeden ; met een betrekking komt de waardigheid; pay due

-, zie do - to (hierboven).

Honor , V. t., eeren , achten , vereeren , honoreren, een

acceptatie betalen.
Honorable, a., eervol, eerwaardig, aanzienlijk, achtbaar,

gegierd , eerlijk.

Honorableness , s., eerwaardigheid , loflijkheid.

Honorably, ode., eervol, met roem, waardig.
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-, hoepelrok; anchor stock -, ankerstoksband, z.; clasp -,
spij lband , z.; heel -, band om de hieling van den mast,
Honored, pp., a., zie Honor, v. t.
z.; - in the partner, band in den visscher, z.; mast -, ijzeHonorer , s., vereerder.
ren plaat op de mars, z.; top -, marsband, z.; wooden -,
Honoring, ppr. van Honor, v. t.
mastzuigers , z.; yards -, rabeugels , z.
[Hoop V. t., V. i., binden , met hoepels beleggen , beslaan,
Hon'oring , s., 't eeren.
schreeuwen , door geraas verjagen ; - ) , v. t., slaan.
Hon'orless, a., eerloos.
Hon'tle, s., scho., handvol.
Hooped , pp. van Hoop , V. t., v. i..
Hood , s., vrouwenhoed , kap , kaproen , hoofdstel , kap op Hooper, s., kuiper, wilde zwaan.
een pomp; -, kap (op een schoorsteen) , z.; fore and aft - Hoop'ing, ppr. van Hoop, v. t., v. i.
ends , einden van de voorste en achterste gangen van de Hoop'ing•.eough , s., kinkhoest.
buitenhuid , die in de stevensponningen komen , z.; naval -, Hoopoe, noop'oo , s., soort van vogel (upupa).
blaasbalg , z.
Hoor, scho. zie Hure.
Bood , V. t., van een kap voorzien , bedekken • blind- Hoorti , v. t., scho., zie Hoard • v. t.
Hoord , s., scho., hoop , ' t opgehoopte.
doeken.
Hood'-wink, V. t., blinddoeken; verbergen, bedekken, sx.; Hoor'det, pret., scho., zie Hond, v. t., echo.
Hoo*e, s., mamiering, zeildoeksehe slang, z.
misleiden , bedriegen , wij smaken.
Hood'-winked) , a., ge►11i;Idrloekt met een zakdoek.
Iroo'sier, s., bewoner van INDIANA (N. Amerika).
Hoot, V. i., v. t., schreeuwen, jouwen, door schreeuwen
hood-winked , pp. van .Hood-wt ;k, v. t.
verjagen , uitjouwen.
Hood'-winking, ppr. van Hood-wink, v. t.
Hoot , s., gejouw, geschreeuw.
Hooded, pp., a. van Hood, v. t.
Hooted, pp. van hoot, v. i., v. t.
Hood 'lug • ppr. van Hood , P. t.
Hooting, ppr. van Hoot, v. i., v. t.
Hood'less , a., zonder hoed.
Hooting , s., jouw , gil , kreet.
Hood'man-blind , s., blindemannetje.
Hoof, s., hoef; -, dier, beest ; beat the -, te voet gaan, Hop , v. i., springen , huppelen , dansen , hinken ; -, e. t.,
hoppen; - the twig ), wegloopen.
te voet reizen.
Hoof'-bound, a., met zeeren hoef, met aangedanen hoef. Hop , s., hop , sprong , dans , hopsa ; - o'my- thuistb ), zeer usevan
een hoef.
Hoof'-tread, S., spoor , trede
lig persoon; -, danszaal voor gemeen volk; - -), 3., dans, z.

Honora'rlum , honf orary , s., salaris, belooning.
Hon'orary, a., eervol, vereerend.

,

Hoofed, a., van hoeven voorzien.
Hoof'less , a., zonder hoeven.
Hook, s., haak, kogeltrekker, angel, duim, strik,

sx.,
sikkel , tuinnies , snoeimes ; be o7 the -s , in wanorde zijn, s.;
is
;
-) ,
fish with a golden - i , iiieer wegen dan iets waard
voordeel ; brt -'and by crook t, op de een of andere manier,
regtstreeks of niet regtstreeks, bij hoog en bij laag i-, DR.;
- and bat , haaklasch , z.; - block, haakblok, z.; boats-, bootshaak, z.; - bolt, bout niet een laak aan 't einde, z.; breast -,
boegband , z.; can -, schenkelliaak, z.; cat -, katliaak, z.; deck
-, dekhand , z.; fish -, peuterhaak , z.; fishing -, haak van
een wartel , z.; foot - shrouds , puttings , puttingtouwen , z.;
foot - staff, spreeworst, z.; sprijbout, sprijijzer , z.; foot
- plates , marsputtings, z.; futtock -, puttinghaak , z.;
hawse -, band onder de kluizen, z.; iron -, ijzeren hand,
z.; loof -, takelhaak, z.; loof -, lof -, halstalie , z.; - of
the foretackle , haak van 't sleeptakel , z.; pump -, pomp.
haak , z.; rake -, plukhaak, z.; shark -, vischhaak, z.; sheer
-, brandershaak, z.; swivel -, wartelhaak, z.; tackle -, schenkel van den peuterhaak , z.; muse a -, een haak met een
bindsel beleggen , z.; rad -, wad -. krasser , z.
Hook V. t., V. i., haken , vangen , verstrikken , strikken,
vasthaken , krommen , buigen ; -, verscherven , z.; - OS,
inpikken , z.; - a thing out of one , iets behendig uit
iemand halen , lokken.
Hook'-no*ed, a., met een haviksneus, SR.
,

Hooked, pp., a., zie Hook, v. t., v. i.
Hooked'-hooks ), s., mv., vingers.
Hook'edness , s., kromte , kromming
Hooking, ppr. van Hook, v. t., v. i.

Hop'-garden , s., hoptuin.
Hop'-merchant ) , s., dansmeester.

Hop'-o -doek , S., lamme, (p.).

Hop' -oost, s., scluiur ons hop te drongen (Kent).
Hop'-pt-elrer , s., liopoogster.

Hop'-pole , s., Hoppestaak.
Nop'- sprig, s., hopspruit.
Hop'-string, s., hoptouw.
Hop'-vine , s., hoprank.
9iop'-yard , S., hopakker, hoptuin, hopland.
Hope , s., hoop , verwachting , uitzigt , valei ,

, kromheid.

Uool't , pp. van Hooi , v. t., scho.
hooky, hool'te , a., ads., scho., langzaam, achteloos.
Hool'y , hoolle, V. t., Sc/so., langzamerhand doen , lang.
zaam verrigten.
bwool,
hoepel , beugel, band. , ijzeren ring, schreeuw

klein dal;

forlorn -, uiterste voorposten ; -, afloopende vlakte.

Hope , V. I., V. i., hopen , verwachten, verlangen, wenschen,
bouwen op , rekenen op.
Hope, zie Helped.
Hope'-de*ert'ed , s., hopeloos.
Hoped , pp. van Hope, v. t., v. i.
Hopeful, a., hoopvol, vol hoop, veelbelovend.
Hopefully, ede., zie Hopeful, a.
Hopefulness , s., hoop, goede aanleg.
Hopeless, a., hopeloos.
Hopelessness , s., hopeloosheid.
Hop'er, s., iemand, die hoopt, sx.
Hop'Ing , ppr., van Hope , V. t., V. i.
Hop'Ingly , adv., in de hoop , te hopen.

zwaar gewapende soldaat (bij
Hopped , pp. van Hop, V. i., V. t.

Hop'lite , s.,

Hooky, a., vol haken, tot haken behoorende.
mooi , s., scho., dop, bast, notendop.
a[
, v, t. scho., schellen , ontdoppen.
hooi

, s.,

Hop'-bind , s., hopplant.

de oude

Grieken).

Hopper , s., springer , hinkende , zaaibak , tremel ; - er sed) , met scheve billen ; he went off - arsed in that bu-

siness i- ) , hij kwam er kaal af.

Hopper'-dockers) , s., air., schoenen.
Hopper , s., zie Hopscotch , s.
Hopping. ppr., vas; Hop, v. i., v. 1.

Hopping , s., 't springen , enz.; -, 't oogsten van hop.

Hopping-derry, s., scho., lam persoontje.
Hop 'pie , V. t., de voeten te zaan; binden , om 't springen
te keeren.
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Hop'ple%L , s., mv., beugels voor paarden, enz., in 't land. i Horn'svra ek , s., soort van koraal.
Hop'po , s., inzamelaar , opzigter van den handel (China). Horny , a., lioornaclitig , hoornen , hard.
Hopscotch , s , 't hinkenspel (bij knape^z).
Horog 'rag,hy , s., uurbescliriiving.
floral , a., bij 't uur.
hot'ologe , (zeer +) s., uurwerk , uurmeter.
Ho'rally }, adv., zie Hourly.
Horolog'leal , a., tot cie uurhesclirijving behoorende.
IIo'rary , a., tot liet uur belioorende, uur aanwijzende, een elorologlog'rapher , s., uurwerkmaker.
uur durend.
Horologlog'raplsy , s., uurwerkbesehrijving.
Horde • s., troep , bende , horde .
Iforol'ogy , s., wiskunstige tijdbesclirijving.
lIor'do-ek t, s, soort van plant, srt.
Horoniet'rlcal , a., tot de tijdmeting behoorende.
zie
Iloarhound.
Horehound , S.,
Horoiu'etry , s., tijdmetiná.
Hori zon , s,, gezigteinder , kim , horizon.
Horoscope , s., boroskoop , liet planeetlezen.
Horizontal , a., loodregt , vlak , waterpas.
Horos-copy , s., 't planeetlezen.
Hor'rent , a., puntig , vooruitstekend , borstelig • te berge
Horizon'tally , adv., zie Horizontal , (a.
rijzend.
Horizontal'tty , s., loodregtheid, vlakheid, waterpasheid.
Iiorl , s., scho., soort vair ijzeren ring.
Horrible , a., schriklijk, ijslijk, verpletterend, schokkend,
ilorn , s., hoorn ; pull in one's -s, zich bedwingen , zich
afscliuwlijk.
temperen ; -, drinkbeker ; take a - ) , drinken ; -, kronke- Hor'rlblenees , s., ijslijkheid , vreeslijkheid , schriklijkheid,
lende stroom , n$.; bestow a pair of-s upon one 1, iemand afscliuwlijklieid.
tot hoorndrager maken ; - S, kracht , magt ; -, klaauw , I Horribly, a., zie Horrible , a.
mik van de raffel , z.; - cleat, lioornklamp , z.; powder -, Hor'rtd , a., verseiiriklijk ; ruw, DR.; -, wansniaaklijk;
priming -, kruidlioorn ; that is in a - when the devil is
vreeslijk , ontrustend , schokkend , afschuwlijk.
blind t, dat gebeurt als de kalveren op 't ijs dansen; draw Hor ridly, adv., zie Horrid, a.
in one's -s) , uit vrees iets intrekken ; -, s., sclio., hoornen Iior 'ri,iness, s., afscliuwlijklieid , gruwlijkheid.
lepel , drinkbeker .
Horrlf 'I e , a., afschuw veroorzakend.
Horn , r. t., tot hoorndrager maken.
Horrified , pp. van Horrify , V. t.
IHor'rify, V. t., afsehuwlijk maken , met afsel,^,wv treffen.
Horn' -beetle, s., vliegend hert.
Horn' -book' , s., abc boek .
Horrlplla 'tlon , s., 't ruw , hard worden van 't haar.
Horris 'onous , a., vreeslijk klinkend.
Horn'-blower , s., lioornhlazer.
Hor'roeks, s., dik wijf, (p.)
Horn' bug, s., soort van donkerbruine kever .
Horror, s, huivering , rilling, schrik, afschuw, verschrik Horn'-dlstem'per . s., hoorn7iekte (bij vee).
king , gruwel , akeligheid.
Horn' •tnad , a., jaloerscl} , ijverzuchtig , dol ten gevolge
Horror - strt-ek'en , s., door huivering , enz. getroffen.
hoorndragerij , sH .
Hors t, s., mr., paarden , cx.
Horn'•maker , s. , hoorndragermaker , sic.
Horse , s., paard , ros , ruiterij , houten ezel , onderlaag,
Horn'-owl • s., soort van gehoornde uil , aoHN .
stel laadje , schraag , huurlot , sterke vrouw , zware vrouw;
Horn'-shav'tnga- , s., mv., geraspt hertshooru.
gentleman of the -, master of the -, stalmeester ; sit a-,
Horn'-slate , s., graauwe kiezelachtige steen.
te paard zitten ; take -, te paard rijden ; gedekt worden
Horn'-spoon , s., hoornen lepel.
(van een merrie) ; stone -, hengst ; saddle -, zadelpaard;
Horn' -work , s., hoornwerk.
pack -, lastpaard ; post -, postpaard ; race -, renpaard , hardHorn'beak , s., soort van Garfish , s.
draver ; cart -, karpaard ; war -, kriigspaard ; hackney -,
Horn'beam , s., hagebeuk.
huurpaard; stage -, verseh paard; doable -, paard, dat
Horn'blll , s., soort van roofvogel (Afrika).
ook achterop draagt; - of state, paradepaard ; stately -,
Hornblende , s., l► orublende.
trotsch paard , moedig paard ; sea -, zeepaaid ; break a -,
Horn'-coot t, s., uil.
een paard dresseren ; yet upon a -, te paard stijgen; clap
horned , a., van hoornen voorzien ; als een halve maan
spurs to a -, een paard de sporen geven ; give a - the
gevormd , M.
head , een paard den teugel vieren ; come off of one's -,
Horned'-horse , s., zie Gnzv , s.
afstijgen van 't paard ; win the - or lose the saddle 1, alles
Hornedness , s., hoornachtig voorkomen.
of niets hebben , krijgen ; a troop of -, een bende ruiterij
Horn'en , a., hoornen.
they made Ine a stalking - of their design (, zij gebruik Horner, s., hoornwerker, lioornblazer.
ten mij als middel om hun doel te bereiken; -, ijzeren
Horn'et , s., horzel , »ezgcndooder (vlieg).
leuning tot beveiliging hoven de leijer van 't galjoen, z.;
Horn'ilied ) , a., tot hoorndrager gemaakt.
paard , z.; boom -, hoonipaaiden , z.; cross yack yard -, paarHomey • s., scho., leugen , bedrog.
den van de kruiozei l ra , z,; flemish -, nokpaard , z.; flying
horn 'fish , s., zie Gar, fish , s.
jib -, paarden van 't jaagliout , z.; fore yard -, paarden
Horn'root , s., zie Hoofed.
van de fokkera, z.; fore tol) sail -, paarden van de voor Horn'fe, s., scho., duivel.
marszeilra, z.; fore top gallant ,gord -, paarden van de voor Ilorn'Ify) , r. t., tot Hoorndrager naken , B FL.
bra.mra, z.; iron -, overloop van den schoot, z.; jib -, paar Horn ''ssg, s., 't wassen der maan ; lettres cf -, proces tegen een schuldenaar, om binnen een bepaalden tijd te be- den vain 't kluifhout, z. ; lonierd of the -, loopstagen , ta liereep van de paar den , z.; nioin yard -, paarden van de
talen.

, s., bevelschrift tot arrest.
Horn'ish, a., hoornachtig, hard.

Horn'ings

Iïorn'Ito, s,

zie Oven , s.

Horn less , a., zonder booms.
Horn'mad , a., scho , razend dol.
Horn'I e s zak pjp,
pipe
pijp doedelzak
Iliorn'stone , s., hoornsteen.

lioorn
pol

( zeis) .

groote ra, z.; grain top sail -, paarden van de groote marszeilra, z.; main tops qolloul ? oui -, paardenan de groote
1, ranmra , z.; snizen top sail -, paarden van de kruiszeilra, z.;
1 mien lop gallant yard - , paarden var► dc 'grietjesra, z.;
! - Cri. lii.e bowsprit , loopstag vaan den boegspriet , z.; rope -,
d arden can de 1blinde ra z.• oprit
• s rit .aril -, p''
leder
p
I^'
r^^l top srzl yard -, paarden i an de schuifblindera , z.,
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van den bezaanschot , z.; - and fool , geheel en al.
v. t., v. i., te paard zetten , te paard stijgen , bestijgen, berijden, op den rug dragen, kruislings (op iets)
zitten; dekken ; opzitten.
Horse'-bean , s., paardeboon.

Horse ,

Horse'- blo -ek , s., opstijghlok.
Horse'-boat , S., paardepont.
Horse'-boy , s., staljongen.
Horse'-breaker , s., pikeur , berijder.
Horse'-brush, s., paardeborstel.
Horse'-buss ) , 8., harde kus , beet.
Horse'-chest'nut, s., paardekastanje, paardekastanjeboom.
Horse'--eloth , • s., schabrak.
Horse'--eod , s., scho., paardenhalster.
Horse'--collar , s., gareel , haam.
Horse'--eonnb , s., roskam.
Horse'--eoser ), s., paardenkoopman.
Horse'-oouper, horse--Cowper, s., scho., paardenkoopman.
Horse'--cours'er, s., paardenafjakker, paardenkoopman.
Horse'--crab , s., paardekrab.
Horse'--eu'cau,ber, s., groote, groene komkommer.
Horse'-dealer , s., paardenkoopman.
Morse'-doctor , s., paardedokter.
Horse'-drench • S., paardedrank.
Horse'-dang, s., paardemest.
Horse'-em,net, s., groote mier.
Horse'-faced , a., grof van aangezigt.
Horse'-flesh , s., paardevleesch.
Horse'-FIy, s., paardevlieg, horzel.
Horse'-godmouier) • s., stevig iii, manswijf , § ), bans.
Horse'-guards-, s., mv., ruitergarde, lijfwacht te paard.
Horse'-hair • s., paardehaar.
Horse'-hoe, s., paardenhouweel.
Horse' J o vkey , s., paardenkoopman.
Norse'-knave t, s., zie Groom , CH.
Horse' -knop , 3., zie Itnopweed.
Hnrse'-laugh, s., luide lach.
Horse'-leech , s., groote bloedzuiger , paardenmid, hoefsmid.
Horse'-litter • s., rosbaar , at.
Horse'-load • s., paardevracht.
Horse'-lock , s., beugel.
Horse'-marten , s., soort van groote bij , As.
Horse'.meat • s., paardevoeder.
Horse' *Hill , 3., rosmolen.
Horse'-mll'lener, s., paardentuigverkooper.
Horse'-mint, s., paardenmunt (botanie).
Horse' -musje • s., groote mossel.
Horse'-nest , s., lastige herhaling van een oud sprookje.
Horse'-nightcap , s., bos stroo.
Horse'-path • s., paardepad , jaagpad.
Horse'-play, s., ruw tooneelspel, ruw spel, nu.
Horse'-pond , s., paardewed.
Horse'-power, s., paardekracht.
Horse'-purs'lane , s., soort van plant.
Horse'-race • s., paardenwedren.
Horse'-racing, S., paardenwedren.
Horse.'-road, s., zie Horse-way, s.
Horse'-stealer, s., paardendief.
Horse'-stinger , s., zie Dragon-fly , s.
Horse'-tail , s., paardenstaart.
Horse'.thistle • s., wilde latuw (botanie).
Horse'-tongue , s., halskruid.
Horse'-trapping • s., schabrak , paardentuig.
Horse'-vetch, tsor5e'shoe-vetch, s., hoefijzerkruid (Iaip-

pocrepis).

HOS.

HOR.

stirrups of the -, springpaarden , z ; traverse -, overloop

Horse'-way . s., rijweg.
Horse'-woman , s., rijdster.
Horse'-worm • s., paardeworm.
Horse'ba-ek , a., te paard.
Horse'foot , S., zie Colt's foot, s.
Horse'keeper, s., staljongen.
Horse'knops, s., mv., koppen van het
Horse'ly 1- . a., trotsch , moedig.
Horse'man • s., ruiter , kavalerist.

knopweed.

Horsemanship , s., pikeurscliap.
Horse'match • s., soort van vogel , AH.
Horseradish, s., rammenas.
Horseshoe • 3., hoefijzer , zwaluwstaart, hielingplaat.
Horse'shoehead, 3., (te groote) opening der hoefnaden bij

kinderen.

Horse'shoeing , s., 't beslaan van paarden.
Horse'*-meal) , s., maaltijd zonder drinken.
Horsewhip, s., rijzweep.
Horsewhip, V. t., zie Lash, r. t.
Horsewhipped , pp. van Horsewhip, v. t.
Horse'wipping, ppr. van Horsewhip, u. t.
Horsewhipping , s., 't slaan met een zweep.
Horta'tion . s., aanmanirg.
Hortative, a., vermanend.
Hortative • s., zie Exhortation, s.
Hortatory , a., aanmanend.
Horten'stal t. a., voor een tuin , tot een tuin behoorend.
Hor'tiiultor, s., tuinhouwer, tuinman.
Horticultural , a., tot den tuinbouw behoorende.
Jlor'tteultiire, s., tuinbouw.
Hortieul'tnrist, s., tuinman, tuinbouwer.
Hor'tulan, a., tot een tuin behoorende.
Hortus sleeus, s., gedroogde planten; i1 droogtuin.
Hort'yard • s., zie Orchard, s.
Hose , s., scho., koornschoof.
Hose , s., me., hose , hosen t, broek, sa.; kous , kousen,

brandëmmer.
Hosenet , s., scho., moeilijkheid.
Ho' *ier , s., kousenkooper.
Ho'*lery , s., kousen , sokken.
Hospice, s., klooster.
Hos'pltable, a., herbergzaam,

gastvrij, liefderijk, grien-

delijk.

Hospitably, adv., zie Hospitable, a.
Hos'pitage t, s., zie Hospitality , se.
Hospital , s., hospitaal , verplegingsgesticht.
Hospital i, a., zie Hospitable, a.
Hos'pitaler • s., Johanniter ridder, barmhartige broeder.
Hos'pitate t, V. i., V. t., herbergen, gast zijn.
Hoes , s., paard.
Host, s., gast, gastheer, waard, zwerm , heir, schaar,

heirschaar, hostie, leger; be at , in vijandschap zijn.
scho., zie Roast.
v. i. , v. t. t, intrek nemen, logeren; onthalen, sp.;

Host,
Host.,

-, zie .diode, sac.
Hostage , s., gijzelaar.
Hos'tel I. hostelry t, s., zie Inn, cit.
Host'eler) , s., haverdief.
Hosteller t, s., zie Inn-keeper.
Host'er • s., oester , (p).
Hostess • s., herbergierster , waardin , gastvrouw.
Host'essship, s., hospesschap, sH.
Hostie • s., hostie.
Hostile, a., vijandig, vijandelijk.
Hos'tilely • adv., op vijandelijke wijs • op vijandige
Hostility , s., t'ijandehjkbeid , vijandschap, geweld.

wijs.

Hou.
Hos'tillze , V. t., tot vijand maken.
Host'Ing , 8., gevecht, slag, M.; - t, monstering, revue.
Hostler, s., stalknecht., waard.
Host'less t, a., ongastvrij.
Host'ry , S., paardestal , logement, herberg.
Hot, a., heet, gloeijend, brandend, hevig, hartstogtelijk,
scherp, § heet gebakerd , sterk, heftig ; wellustig , ritsig,
sip.; there's - work, liet gaat er warm toe ; - at hand,
hardbittib, hardtoomig (van een paard).
Hot t,
pp., zie Called.
Hote t,
Ho ten t,
Hot'-bed , s., broeibed , broeibak.
Hot'-blooded, a., vurig, oploopend, onbezonnen, overijld, Dit.
Hot'-brained , a., hevig , hartstogtelijk . onstuinmig.
Hot'-flue • s., droogvertrek (in verwerijen).
Hot'-headed , a., heethoofdig , razend , hevig, onbezonnen.
Hot'-house, s., broeikast; -, zie Bagnio , s., Sit.; -, bordeel , JOHN , SR.
Hot'-mouthed, a., stijfhoofdig, onbestuurbaar, halstarrig,
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Hound , V. t., V. i., op jagt gaan, jagen ; -, v. t., scho., jagen.
Hound' -esh, s., soort van haai, zeekwab.
Hound'-tree , S., hondbesseubooni , AH.
Hound* , s., mv., mastklampen, z.

Hound'*'-tongue , s., hondstong (botanie).
Houp , howp , S., selto., hoop.
Houp , howl) , V. t., sclto., hopen.
Houk , zie Hoopoo.
tijd; keep good -s, bij tijds te huis zijn;
riour, s.,

uur,

gewrter of rit -, kwartier; half an -, een half uur; an and a half, anderhalf uur ; within an -, binnen een uur;
no - hence , over een uur ; wish a woman with child a good -,
een zwangere vrouw een voorspoedige verlossing toewenschen ; at an - appointed , op een bepaald uur ; keep bad
-s , laat te huis koeren ; -s , dagelijksche gebeden (bij de
Katholieken).

HHour'-cirrle, s., zie ilIeri(liant, s.
Hour'-glass , s., uurglas , zandlooper.
Hour'-hand , S., uurwijzer.
Hour'-pate , s., wijzerplaat.

Hourly , ede., om liet uur, alle uur , voortdurend.
s., zekere warme drank van ale , brandewijn, Hous'age t, s., huishuur (voor goederen).
Hous'al , a. sclto., huislijk, huishoudlijk.
suiker , enz.
Boise. , s., huis , woning , woonplaats , tempel , kerk ;
Hot'-pressed • a., heet geperst.
klooster, kollege, AD.; levenswijs; -, tafel; bijv. keep a
Hot'-pressing , s., 't warm persen.
good -, een goede tafel hebben, s.; huis; nakomelingschap;
Hot'-rolls , s., mr., warme geboterde broodjes.
stannhuis; vergadering, wetgevende raagt, parlement; -,
Hot'-servlce , s., gevaarvolle dienst.
zie Quorum; - firma, huis ; - 1 , huishouding ; -, rijkdom,
Hot'-spirited, a., heethoofdig.
goed ; - j , graf ; -, huishoudelijke zaken , huishoudelijke
Hot'-tobacco , s., sterke tabak.
belangen ; -, vierkant (op eens dambord, schaakbord); - of
Hot'-sva11, s., muur niet orarnitegeleiders.
correction , verbeterhuis ; - of commons, lagerhuis, huis der
Hot'-weliwater, s., heet bronwater.
gemeenten ; - of lords , - cf peers , hoogerhuis , huis der
Hotch V. i., V. t., zich vermengen , door elkander mengen.
adellijke heeren ; be in the -, zitting hebben in 't huis; light
Hotchpotch , s., li gemengde massa; hutspot; mengelmoes.
-, vuur , vuurbaak , z.; mast -, niastenmakerij , z.; - of ease,
scho., hutspot.
- of office , hestekaniec, N . 100 ; round -, hut, kampanje, z.;
Hot' -eo -ekle* , s., mv., spel , waarbij iemand de handen voor
oogen houdt en raadt , wie hem slaat ; sit upon - t, op round - of the head , bestekamer voor de officieren , z.;
out -, loods, waschhuia; town -, stadhuis; throw the heete kolen zitten , ongeduldig zijn.
out of the windows 1 , I1 de hnisbouding door de vensters
Hot'el', s,, herberg , logement , woning.
werpen ; uitgelaten vrolijk zijn ; groote wanorde veroorzaHotly , adv., zie Hol , a.
ken ; well-ordered -, welgeschikt huis ; - of call, bestedersHottnèss, s., hitte , hevigheid , woede , geweld.
huis; work -, ., erkhuis, werkloods; wood -, houtloods;
Hotspur, s., heethoofd, soort van erwt.
summer -, prieel.
Hotspur, a., geweldig, onstuimig.
Hot'spurred , a., geweldig , stijfhoofdig , heethoofdig, on- House , V. t., V. i., huisvesten , stallen , wonen , schuilen,
schuilplaats nemen, toevlugt nemen; - the guns, de stukbezonnen.
ken vastzetten , z.
Hottentot, s., hottentot ; woest, onbeschaafd mensch.
eigenzinnig.

Hot'-pot ,

,

-

Hottentot-cherry , s., soort van plant.
Hotter , V. i., echo., koken , woeden , razen.
Hou , s., echo., slaapmuts.
Hou'dah , s., kameelzadel.
Houdie , scho., zie Howdie.
Houfi , scho., zie Howif.

House'-bell , s., huisschel.

Houk, scho., zie Howk.
Hou'let, s., uil.
Houlet, howlet, s., scha., uil.
Moult, zie Hott.
Hound, s., 11 jagthond; hond; grey -, windhond;

House'-rent , s., huishuur.
House'-robbing , S., diefstal binnenshuis.
House'-roo,n • s., ruimte in huis, Ds..
House'-tailor, s., behanger, kamerbehanger.
House'-top , 3., gevel ; be at the - scho., woedend zijn.
House'-warming • s., welkomstfeest, welkouwtonthaal.
Noose'-wrlgbt, s,, architekt, bouwmee er.

House'-boat, s., overdekte boot.
House'-boot , s., onderhoud voor een gegijzelden schuldenaar.
House'-breaker , s., inbreker.
House'-breaking • s., 't inbreken.

House'--elo-ek , s., huisklok.
Hough , a., scha., laag , gemeen.
Hough , s., knieboog , ham ; -, zie Hoe , s., n. g.; -s , echo., House'-cricket , s., huiskrekel.
House'-dog , s., huishoud , AD.
onderste deel van een dij.
Dough , V. t., den knieboog doorsnijden ; - t, breken , om- House'-lamb, s., mestlam, leplam.
House'-maid, s., meid.
houwen.
House'-painter , s., huisschilder.
Houghed , pp. van Hong/i, V. t.
House'-plgeon, s., makke duif.
Hough'le, s., echo., schenkel, schenk.
House'- ras*er , s., huisbouwer.
Hough'magandle. echo., zie Hochmagandie.

mer , z.; -

-, nom-

of the topmast , nommer van de steng, a;
- pieces, nommerstukken , z.

RUE.

HOU.
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Howe , s., scho., holte , uitholling, houweel.
Hove , V. t., ache., uithollen , hol maken • behakken.
However , ode., evenwel , intusschen, in allen geval , ten
minste , niet te min , in weêrwil van , toch.
t[owi, hout, s., echo., toevlugtsoord, oponthoud, lieve
-lingspat,
waardin , sluiphoek , plaats.
Ilow'Itz, how'ltzer, s. , houwitser.
Household domesttes, s., mv., huisbedienden.
Howie , v. t., ache., graven.
House'hold - gods , s., mv., huisgoden , heschernigoden.
How'ker, s., hoekerschip.
Household stuif, s., huisraad, meubelen.
Howk'It , pret., pp. van Howk, v. t.
Householder , s., huisvader.
Housekeeper, s., huisvader, huismoeder , huishouder, Howl , v. •., huilen, brullen, bronsen , brommen.
huishoudster ; f iemand , die in overdaad leeft;-t, huis- Howl, s., gehuil, geschreeuw, gebrul.
Howl' kite, s., scho., vlaag.
plakker, hokker ; -1, huishond.
House'-dote , s., hout voor herstel van een woning en
brandstof , r.
Hou -wed , pp., van House, r. t., a. i.
House'hold , s., huishouding ; familieleven , sir.
Household-bread , s., huisbakkenbrood.
House'hold--coat, s., familiewapen.
-

-

-

Howled, pp. van Howl, r. i.
Howl'et, s., uil.

House'keeping, huishoudelijk, huislijk.

gastvrijheid, sH.; -, huishouding.
i-low'let, how'ltt, scho., zie Houlet. Hous'el , s., heilig avondmaal.
Hou -w'ei i-, v. t., 't avondmaal bedienen, 't avondmaal ge- Howl'ing , ppr. van Howl, u. i.

Housekeeping t, s.,

Howling, a., vol uilen.
Ho^vl'ing, s., 't huilen, enz.
Howm , s., echo., vlakte.
Howp , scho., zie Hoop.
How'so i- , acv., ofschoon.
Howsoever, adv., op welke wijs ook, ofschoon, hoe

bruiken , CH.

Houseleek, s., huislook.
House'iess , a., zonder huis, zonder woning, cox.; -, rond

-zwervud.

House'11ne , hou s•'tng , S., lluizing , z.
Housen , s., mv., huizen.

House'wtfe, S., lees taus'sy , huisvrouw , huishoudster.
Housewife, s., lees huz'zif, naaikistje.
Housewifely , a., spaarzaam , huishoudelijk.
Housewifery , s., huishouding, huishoudelijkheid, spaar

-zamheid.
Housie , s., scho., huisje.

Hou *'Ing , ppr. van House , V. t., V. i.
Hou -s-'ing, s., schabrak, paardedek; -t, huizen te zaftm
genomen ; -, zie Houseline , s.
Hous'Iiing t, a., zie Sacremental , a.
Houss , s., zie Covering, DR.
Hout awa', interj., scho., schaam je!
Hout'ty , interj., scho., foei toch 1 schaamt u !
Houts, sc/io., i. p: v. hout.

dan ook.
Hoest , scito., zie Hout.
Hox i , v. t., zie Hough, so.
Hoxt'er ) , s., hinnenzak-.
Hoy, s., \ligt.er , kaag, z.
Hoy, v. t., scho., heffen , werpen, aandringen, noodig maken,
Iloy, inte7j., beu!
Horse, s., scho., 't opwaarts stooten.
Hoy't , pret. van Hoy , v. t., ache.
Hoyte, v. i., scho., wankelen, zwak ter been zijn.
Hub, zie Hob.
Hubble' -show , zie Hohhle-skew, s.
Hubbub
b'bub , s., geschreeuw , geraas , getier , oproer , oploop.
itubbttbboo', s., gehuil.
I1uek t, V. i., zie Haggle.
5l u ek , s., haak ; -, soort van voorn , forel (Duitschland).

Hout tout , interj., scho., stilte ! zwijgt ! onzin ! dom tuig!
te drommel 1 weg ! foci!
Hu ek' - mu - ek , s., dwerg, (p.)
Hove, V. i., scho., hijgen, zwellen.
Hu-ek'abaek, s., servetlinnen, handdoekenlinnen.
Hove , pret. van Heave.
Hoekje, s., zie Bunch, s.
Hovel, s., hut, loods , schuur, stulp.
Hu-ek'le •iuy-butr, s., warme drank van bier , eijeren en
Hovel , V. t., in een schuur plaatsen , beschutten.
brandewijn , (p.).
Hov'elled, pp. van Hovel, V. 1.
i Hu-ek'lebaeked , a., gebogeheld.
Hoven, pp. van Heave, v. t.
Huckleberry , s., soort van bes.
Hov'er , u. i., zweven , hangen, zwerven.
Hu ek'lebone , s., heupbeen.
Hov'er t , s., luifel.
Hu ekster , r., marskramer , bedrieger.
Hov'er-ground, s., losse grond.
Hu-ekster , V. t., in 't klein verkoopes.
Hovering , ppr. van Hover , V. i.
Hov'eringly , adv., zwevenderwijs , enz.

How, adv., hoe, waarom, op welke wijs; any - and every
-, op alle mogelijke wijs.
How , echo., zie Howe , a.
How' -ba -ekit • a., scho., met een hollen rug (van een paard).
How' - seeds, s., mv., scho., haverdoppen.
How' - towdle, s., scho., jonge hen.
How'be t, adv., zie Nevertheless, adv.
Howbe'It t, adv., het zij zoo als het kan, niettemin, in
wedrwil van, toch , maar , hoe ook.
Howda'clous, a., zie Audacious, a.
How'der • V. t., scho., verbergen , verhelen.
How'der't, pret., pp. van Howder, V. t., ache.
Ilow'die , how'dy, s., scho., vroedvrouw.
Howdy )

, s., zie Midwife, (p.).

Howd'ye ? hoe vaart gij?

Howe, a., scho., uitgehold.

Hu.ek'sterage, s., kleit,handel, m.

Hu ck'stress , s., nlarskiaamster, bedriegster.
Hud ), s., schelp, dop, (p.); -, s., ache., kalktrog, kalkbak.
Hudder , s., scho., zie Huller.
Hud'dle , V. i., V. t., inmoffelen , aanschieten , onder elkander smijten, snel verrigten, toestroomen, te zalm dringen ; -, omhelzen.
Huddle , s., menigte , verwarring, LE.
Huddled, pp. van Huddle, v, i., v. t.

Huddler, s., knoeijer, broddelaar, wargeest, twiststoker,
stokebrand.
Hud'dl[ng , ppr. van Huddle, v. i., V. t.
Hue , s., kleur , tint , verf , m.; - and cry , vervolging van
een misdadiger, r.
Hued ; , a., gekleurd, cn.
Hue'1ess, a., kleurloos.

H u'er i- , s., schreeuwer, roeper.

4U)

H UM.

HUF.

huff, s. , opwelling van boosheid; -, pogeher, sisoever, so.; IIu'Mit711tatc i , IC., met niensclll.jklieid
gi t-lgd, CR.
lie ira a -, gramstorig zijn.
Humane', a., Tnenschlijk, goedaardig, zwcl ► t, rnet;sclilTeve^ ► ,l.
Huer, v. t., v. i. , doen zwellen, trotseren, blazen, zwellen, Huniane'ly, adv., zie Thnnuree, a.
Huinane'itess , s., tee(terliei(t, Sc.
opsnijden , snoeven , trotsclt worden, toegraauwen.
Hu'lnaanist, s., taalgeleerde, leerling.
Huffed, _pp. van huff, v. t., v. i.
Utuaet antta'rtnn , s., ieccana , die niet gelooft aan de god.
Huf'er , s., snoever , porc1icr.
iii le1 eid van c?rr?TS'rus.
Hu nan'fty, s., nsensclilijkl:eid, menschiieve.?(tiici(., in nsek-

Huffiness , s., opgehlazenhei(1.
Hufe',*ng, ppr. van Bit , v. t., V. i.
Huf'ing, s., opzwelling, toorn.
Huf'isll , a., aanmatigend , onbeschaamd,
Huf'ishly, adv., zie IIeejh51a, a.

heid , mennscic loin, taalkeutiis, taalgelecrdheid.

snoeven(.

Huffishness, s., opgehlazeuhieid, trotsehheid, suorkaclitiglcid.
Hutf'y , a., gezwollen, op,•el)lazen , snoevei(a.
Hug, V. t., omarm.Ten, omvatten, koesteren, troetelen , liefkozen, omhelzen ; - a beloved sic , troetelzor (i koesteren ;
-, gelukwensehen; - the kind, bij Glen wal honden , z.; - the
wild, tegen den wind inkrimpen, z.; - browny Bess) , als
gemeen soldaat dienen; -, v. t., echo., iets eira eTT.
Hug, s., schurft, (p.).
Hug' -bolle , s., scho., heupbeen.
Huge, a., wijd, groot, ongemeen, onmeetlijk, zeer groot.
Uuge'-bellied, a., niet een dikken buik, M.
Huge'-built

, a., zeer hoog gebouw d.

l{iuge'ly, a(lv., zie Huge, n.

Hu ;e'ness, s., grootte, uitgestrektheid, onmeetlijkheid .
Hugged, pp. van hug, V. t.

Hug'germug'ger, s., geheim, verborgene.
1-[ug'ger- mu, ger) , adv., steelsgewijs, sluipenderwijs .
Huggers S., 'ay., sclio., grove kousen zonder voet.
,
HH.,g'ging , ppr. van Hug , t'. t.
Huggry'muggry, a., adv., heimelijk, naclhtelijk, sluipsch,

sluipenderwijs.
Huggry'muggry, s., sclio., sluipsche handeling.
Hu'gy t, a., zeer groot, l;$.
Hui'sher %, s., zie Uslier, B. J.
Hulce, s., zie Cloak, s., BA.
Hutch -f- , s.,

zie Boor/i.

l[ulch'-ba.4died i , a., gehogcheld.

lSil'rnail5ze ,V. t., V"o,.'1i('I5, beschaven, :11eTT5(llliJlc maken.
Hu'Inanized, pp. van IIivnaeize , v. t.

H.'nianíztng , ppr. Van Th!rnca^tz.c, v. t.
esal',Itankind , s., nieusclidoia , ittenst fi jk eslael1t.
HHau'En:tiaty, ate., iueitseklijk; - t, vrc1iel;i:, mesclTlie
vend , P.
11nla'tion 1 , zie I.nterment, s.
Huni'blyd, huiu'ining-bird . s., kolibri.
Uuin'ble, a., laag, zedig, nederig, onderworpen; cat -

pie, nederig zijn.
Hurn'&,le , V. t., vernederen, onderwerpen ,verpletteren;
- I , ontëeren, schenden; - o ;;e's self, lserouw }.ebden; -,
v. t., selio., gerst dorschen.
Hunl'ble-bee, s., homnmelbij.
Hum'ble-bee-eater, s., bijeneter.
11 Hum ' n)le-ntouthe,t, a., zacht, zedig.
Huln'ble^plant, 5., kriii(1.jeroer nieniet.
I1uln'hled, pp., a., zie Hrc,itble, v. t.
Htlrn'bleness

, s., r: eden iglieid , zedibl e l, zac1?theid , r;P..

11uan'bler , s., reine/leraar.
Humble*, ,, n'ble w; , a., ;,tv., ingewanden van eer. tie rt. iouN.
55 urn bless 1 , s., zie Zlawbleness, sr.
Huin'bling, ppr. van iluai,ble, v. t.
Hunn'blillg, s., zie IIwnilatio;z, ie.
, it u,n'b1 5.•, adv., zie .TTumble . a.
ilmarn' gl ) , s,, snakerij , t ulterij ; -. snwik ,
H,t,o'b,,g) , V. t., iemand voor 't lane lioun?iT, ieminitl
beet

tienen.

Hunl'bug5 -d, ph. van Tit.+i;ib2+.q), v. t.

i Htu.n'b.lg ;ery , s., snakerij , guiterii.
Hulched ; , a., gezwollen , opgeblazen.
1 Huisi 'atrucli , a., stomp , done , slaperig.
H3uich'y -} , a., zeer gezwollen.
hulk
v. t., ontweijen ; -, V. t., scha., schuilplaats zoeken. Humect', haucneeet'ate j , v. t., bevoel
.A(,igen, eat
Hulk , s., ligchaam , rorop , geheel , massa ; sheer -, kiel- ' heshi'oeiien.

maken,

ligter, z.; -, lompe kerel , SIC.; -, schip ;zwaar schip ; -, s., ; Huusccts'tSon
s., 't bevoclitigen, 't he ?roeien, 't oat
niaken , e e.
sclr.o., }Tut , nic-stel aats (v,)or vee) ; -,zwarevial.
Hull, s., blies, schil, bolster; -, ronIp, z.; scpair a ship's j Hi.ozQ r °t'-4e, a., lsevoelitigernd.
—, een schip vertinunlering doen ondergoaán , Z.; lu?/ a. -, i HHu nyera1 , a., tot tics; schoader be1ioozeT e.
bijleggen niet een klein zeil voor st.orm, z.; lye a -, voor ;e^tlt iltul,'tion, s., onzin, (p.) ; a loos; of -, iemand, die
zich veel aanmatigt, opizeblazen niesisc.i.
top en takel loopen, z.; strike a -, voor top en tabel drijSin..' 'Ruin , s., ruwe soort VOS katoenen stof (hsttit'),
ven en 't roer aan lij vastgesjord Hebben . z.
Hull , v, t., v. i., schillen , doppen , noen springen , droog Haeaeoi euba'tic -f , s., 't op den gron(1 Ii rrei ► .
liggen, drijven; - utp asiel tlow; with the 100005, dobberen, liii'a, ► id, a., vocl?tig, dampig, iaat, wat.ertoloig ;- 9an.
grc;ae , wat.erkanker , g.
z.; - a ship , een schip op 't drooge zitten , z.
Huanhl'ity , s., vocht, dan?p , nattiglieid.
Hulled , pp. van Hill , V. t., V. i.
J51I';,lidness, s., zie Hn.; sitlit.11, 5.
HuII'ing, ppr. van .fint, v. t., v i.
HHu:c1;1'iate, v. t., zie .Thistle , v. t.
HHult'lo,i, s., se/so., slodsierig mensch.
H.;naIl'i;,ted , p jo. Vs;;; .IIit!nilieate , V. t.
gHu11'y , adv., niet schillen , niet doppen.
IJiuimil'1é#ting, /pie. vein J uuii?,.
/ia /G,
-![uI%er, S., insISí, steekpali2.
t.
Stint , V. j., V. t., gonzen , bronun.en, neut•i m , to( , iiti€Tien, rlij3GI ilia
c tion , s., Verlli(leliIig.
overdenken , bepeinzen ; -, v. t., sclr.o., zie Deceive, s. t.
J ru`uIRIJ I'ity , v. nederiglseicl , ootrnocdigl;cid.
51;,,i , s., gegons , gebrom , geneurie , gestamel , ge(taper; -, i ze , . ig 11 , 5., zie,, II,'1, ii?(5, s.
s., sclio., gekke inval , dwaze streek.
I C5 elnn, F . , ic/s., zie /.^ rr //n; i l f. , t1.
111I1

,

iisterj.,

liii e; !

15 11n'-hox ), s. ,

kansels

m'So eh. , 5., sC/li., zie 1.lcooloek, S.
is,.,,, nlá,,, S., 1i1, 0uW.

es

Haile'-dut1 eoln , s., selio., noodeloos alarm.

i rit- ai,'nier, rr. i., zie iY'eigli ; -, v. i., .cr/is., nosier..

Malin' - dilrgeon ), s., ingeheelde ziekte.

I CC .iu'Rlier, s., /011.5 51
,rioote leuge,i.

Hu'niun , a., mensels lijk ; - i- , zie .i'rofknc , a.

Urois;mer, toejuiclaer, sec?riër; -),
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HUM.

HUR.

,Hum'milt, a., scho., zonder hoorns.
Hu.n'ming, ppr. van Hum, v. t.
Hum';ning, s., gegons, gebrom.
Huin'ming-ale, s., krachtig bier, DR.
Ilum'ming-bird, s., kolibri.
IIum'mo-ek, s., zie Honnnaock, s.
Hum'mum*) , s., me., zweetstoof, badstoof (Perziesch).
Humor , s., vocht, vochtigheid, sap , gemoedsaard , gestel , neiging, gril, lust, luim, scherts, zin, inval; take
one in the -, iemands goede luim waarnemen, iemand in
zijn goede luim vangen.
Humor, V. t., ter wille zijn, inwilligen, bevredigen, na
- a song, een lied, zang met gevoel voordragen.-botsen;
Hu'moral, a., tot de ligchaamssappen gehoorende; - fever , zinkingkoorts.
Hu'moralisrn , S., het in zweetenden toestand verkeeren.
1-Iu'morallst , s., voorstander van humoral pathology.
Hu'rnored , pp. van Humor, v. 1.
Humoring , ppr. van Humor, v. t.
Uu'morist, s., luimig schrijver, humorist, zonderling.
Hu'inorless, a., zonder humor.
Humorous, a., vochtig, luimig, grillig, wonderlijk,
eigenzinnig , zonderling, humoristiesch , lachwekkend.
Humorously, ado., zie .Humorous, a.
Humorousness, s., luimigheid, zonderlingheid, grilligheid , grilziekheid , wonderlijkheid, enz.
Hu'morsome, a., zie Humorous, a.
Hu'morsomely , adv., zie humorous , a.
Humour'some, a., grilziek.
Hump, s., hult, bogchel.
Hump'baek, s., gekromde rug, hooge schouders, gebog.
chelde.
Hump'ba-eked • a., gehogcheld.
Huinph , V. i., scho., beginnen te verrotten.
Hump lock, s., scho., kleine aanhooging, harde klomp
aarde.
Hums) • s., me., kerkgangers ; there is a great number of
- in the auteur ) , er zijn vele menschen in de kerk.
Humn'strum, s., scho., kwade bui.
Humus , s., grond , aarde.
Hunch • s., bogchel, bult; -, zwaar stuk (New England);
-, stoot , slag.
Hunch , V. t., met den elleboog stooten , slaan, krommen,
den rug krommen; schoven maken , ophoopen.
Hunch'-rigged , 0., scha., met gekromden rug, gebogcheld.
Hunch'-weather, s., koud weder, (p.).
Hunch'baek , s., zie Huanpback, s.
Hunch'baek, a., met een krommen rug.
Hunched , pp. van Hunch , v. t.
Iiunch'ing , ppr. van Hunch , v. t.
Hund , s., scho., jagthond.
Hund'er, hunner, scho., zie Hundred, s.
IIund'red , a., honderd.
Hundred , s., honderd , honderdtal , kanton , distrikt,
landschap.
Hund'red--court, S., soort van kantongeregt.
Hund'reder • S., gezworene, kantonregter.
Hund'reth , a., honderdste.
Hung, pret., pp. van Hang.
Hung'-beef, s., gedroogd rundvleesch.
Hungary-water , s., eau de la reine.
Hunger , s., honger, hevige begeerte; - is the best sauce f,
honger is de beste sans; - makes hard beans sweet i- , honger maakt raauwe boonen zoet; - beats down stone walls i-,
honger is een scherp zwaard.
Hunger, V. i., V. t., honger hebben, honger lijden, honge.

rig zijn; 1 uithongeren; sterk verlangen; they must - in
frost , that will not work in heat + , degenen, die niet wil
werken in den zomer, moeten honger lijden in den-len
winter.
Hunger-bit, hunger-bitten, s., hongerig, uitgehongerd.
H u n'ger-ret , S., scho., zie Miser, s.
Hunger-starved , a., uitgehongerd , hongerig.
f un'ger-stung , a., door honger gekweld.
Hungered, pp. van Hunger, v. i., v. t.
Hun'gering , ppr. van Hung , V. i., V. t.
Hun'gerly, a., hongerig, voedsel ontbrekend, sit.
Hun'gerly (zeer ), adv., zie Hungerly, a., s$.
Hun'gred T , a., zie Hungry , a.
Hungrily , adv., met honger, met sterken eetlust, Da.
Hungry, s., scho., arme, onvruchtbare, naakte grond.
Hungry , a., hongerig , uitgehongerd , begeerig , arm,
naakt, onvruchtbaar; a - man an angry man t, honger
maakt een mensch razend ; a - horse makes a clean many e r -I , een magere luis bijt scherp; - evil, hondshonger,
geeuwhonger ; - table , schrale tafel ; - soil , schrale grond.
Hunker, V. i., scho., druipen, op de hurken zitten.
Hunkered, a., scho., gekromd.
H u uk'ers , s., me., scho., kniebogen.
Hunts, s., gierigaard, vrek; -, zie Miser, a.
Hunt, V. t., V. i., jagen, vervolgen, nazetten, nasporen, flavorschen , aanvoeren ; -, op lange jagt gaan, AD.; - after, - out,
- up , zoeken , opzoeken , bejagen , streven naar; - from,
opjagen; - down, drukken; - counter, verkeerd spoor vol
- counted, teruggaan , Sit.; - up and down, aan alle-gen;
kanten opjagen ; - change, -nieuw spoor volgen; - at force,
op de lange jagt gaan.
Hunt, s., jagt; -i- , jager; -, troep honden, koppel jagthonden , DR.; -, vervolging , najao-mg.
Hunt-eount'er , s., jagthond, die terugkeert, sit.
Hunted, pp. van Hurst, V. t.
Hunter, s., jager, jagthond, jagtpaard.
Hunt'ing, ppr. van Hunt, v. t.
Hunting, s., 't jagen, vervolging, 't zoeken.
Hunting-horn • S., jagthoorn.
Hunt'ing-horse, s., jaatpaard.
Hunting-match , s., jagtpartij.
Hunting-.noon , s., wassende maan.
Hunting-nag, s., jagtpaard.
Hunting-seat, s', jagtslot.
Huntress, s., jaagster.
Hunts'inan , s., jager.
Hunts'inanship, S., jagt, jagerschap.
Hup , V. i., scho., springen, vooruitspringen (van paarden).
Hurch'eon, s., scho., stekelvarken.
Hurch'in, s., scho., zie lurcheaa, s.
H u r'den j- , s., ruw soort van linnen, (p.).
Hurd'tes, s., me., scho., lendenen, achterste, kruis.
Hur'.He, s., horde; -, misdadigersslede, BA.; -, leger

poort, (p.).

-takebos,chnrf;

Hurdle, V. t., met horden omgeven; v. i., scho., zie Hurkle,
V.

i., scho.

Hurd s- , s., zie Hards.
Hur'dy-gur'dy, s., lier, draaiorgel.
Hure, s., scho., hoer.
Hure'dom, s., scho., hoererij.
Hur'gin , s., scho., stevige knaap.
Harkle , V. i., scho., in elkander gedrongen liggen te slapen.
Hurl , V. t., slingeren, werpen, schieten, smijten; - one's

self into an inevitable ruin t, zich in onvermijdelijken ondergang storten ; - (zeer ) , v. i., snel bewegen , draaijen.
• s., strijdkolf.

Hurl'-bat

IIYD.

HUlL
knok in len bil van ccii paard.
JIurIe'b,iiqow ,, 8., scho.,schuifkar.
Hurboue ,

3.,

Hurled , pp. van Hurl, V. t
hurl 'er, S., slingeraar, wei-per, balspeler, worstelaar, kamp-

vechter.
IInrI'ey-house , 8., echo.,oud l)OUWVailig liiso.
Harl'ing, ppr. van Hui'l, v. t.

411

Hush , a.,stil , rustig , zwijgend
V. t. V. j.,stillen, tot zwijgen brengen, leven os'derdrukken kalmsnakenbevredigen ,stil zijn , zsvij—
geil, SP.
Hush ) , U , i'. t.,vermoorden.
Hush ZWijstil!
ffuskk.nsolsey, S., steekpciiiiing, geld om iemand te doen
1.

tuis5

zwijgezi , ciiiiLoopeld.
H ils b i on , S., SC/to.,kussen, kous zonder voet.
IlusSo a.,droog , verzesigd
Husk, S.,schil, bast, bolster, klokhuis, popje.
Huski'. t. outtoliferen , schillen, doppen.
Husked , pp. s an ILnX , v. E.
booten).
a d v., droog , sclior , lieescls.
IIUSk'iI
Hurri'-ano 1zie 7,1acr-spOut, S., SH
'kiti , 8., iOflipC vnit, Loer, (p.).
flurried , pp. vase Hurry , v. t., v. i.
IItkliiess , S., droogh eid; -, heeschlieid, schorheid.
Hurriedly ,, adv., ovezijld, in haast.
1 lielsk iig , ppr. you i[iisl , v. t.
JJur'rledness, S., overijidheid.
11Jur'ri -er, 8., liaaster, aanporder.lietskly
' (i., scliillig, droog, ruw, heescis, schor.
'0 8.,soort Vu il steur.
iiurri'some , ad v ., haastig, hartstotelijk (p.).
Uur'roe , iiiterj., .scho., Polio !
i Htl*%ar t , S., liuzani.
Hur'ry ,, V. t., V. j., aanzetten,aasiporren ,drijvendrisi- 1 flussle v. i.s e /to., ruisclien, ruiocliend voortichuiven.
gen, haasten ,overijlen,in de war brengen,ijlen ,zich Hussy ) , 1. P. V.IÏoziswife ,
us 'ting-w , s, me., londesiscli statlgeregt , verkiezingsplaats.
haasten, spoeden; - away , ontvoeren, heenssiellen ; - on ,
fløtIe V. t.,schuilden, stooten , drijven,, hutselen.
voortdrijven; - out , verdrijven, verjagen.
IJur'ry , s.,haast, spoed, overijling , onrust , drang , ver- Ilus 'Sled , pp. Van JIUtte , V. t.
HiistJing, ppr. van 1-Jostle, v. t.
warrin g , beroering, runioer ,, geraas.
IIur'ry-skuz'ry, ode., in geweldigen haast, in verwarring. Hus-wilè , S.,ziehousewife , z., sis.
i1u*'vie , V. t., spaarzaani besturen, spaarzaam huishouden.
Hur'rying , ppr. van Jiurrj , V. t., V. l.
tIU*wi5elY S., liuioliouiilijkheid , huishouding.
Uitr'rying , S., het aanzetten, ene.
Slut ,i, flut, loots, barak.
Ilur'ryingly ,, ode., hiaaotenderwijs.
laat, V. t., in barakken leggen ; -, ii. i., hutten betrekken,
Uuirs'le , V. i.,de schouders ophalen, (p.).
inluitteisliggen.
Hurst , S., bosclije.
Ilnest , ii. t., bezeeren ,kneuzen,stooten , letsel aandoen, H itcii , S.,kist, koreiikiot , trog, konijnenhiole , rotteral ; —,
zeer doen, kwaad doen,benadeelesi , krenken,bescliadi- scleo., hut.
Hufeb , i't.,bewaren, in een kist leggen , or.
gen, bederven, wonden, deeren.
Hart, 3., kneuzing, kwetsuur, wond, schade, letsel, na- Iluteised, pp. van hutch, V. t.
Hti(ch'iisg , PrVdiO
.
hutch, v. t.
deel ,verlies.
JIuth'cr , hU(t'(lei , i' t., sc/to., verward werken , verstrooid
lIuit'cr, z , benadeeler , kwetoer.
werken.
Hnrt'ful , C. ) nadeehig , kwetsend , beleedigesod , schadelijk ,
Hiits'erhi , a., zcito., verward.
verderfelijk.
iIuted
t , PP. 0011 lInt, V. t., V.
Uu rt'fully, ode., zie li ne/fat, a.
Huirt'fuInes, z., nadeeligheid, sehaadlijkhieid, verder flijk- Iliitt cr , i'. t., scho., verward spreken.
JIut'tig , ppr. van Lint , i, t., V. i.
held, nadeel.
JIur'tle t, V. i., 11. t.,botsen, geweldig schudden, otooten , Ilux , V. i. Op snoekenvangot gaan.
vechten, zivaaijen, schermutselen, ronddraaijen, zwaaijen. Hiss , »10h5 sc/so.,i1 P. V.L7 3 , pros.
Lluzz (, V. 0.,ziefuzz , V. i.
Hur'tle-berry , s.,zieWlsortlebercy.
Huz'za V. i., V. t., joden, juichen, niet groot gejoel , geHur'tles., hur'tel*, 8., 511fl., SC/SO., paarden.
juich ontvangen.
JJui-t'Ies , a.,schadeloos, onschuldigo , onschadelijk,onHiizzaed', pp. van ihizza, v. i., v. t.
geschonden.
1-luzzaing , ppr. vals IIeirra, V. s. V. t.
Ilurt'Iessly :F, adv., zie Hurtless, a.
• Iliizza'iisg , .s., gejuich, gejoel.
Uuirt'lessness 9 , s., onochadehijkheid , ioIIN.
tin sJband , s., man , echtgenoot; medereeder ,, seheepoeige- 1 Huzzias , S., sc/so., ziehiss/c , 8 1
naar, z.; landbouwer , pachter , bebouwer, goede huishouder. I-i'acisitli , .i., hyacint.
][l u*'band , v. t., besturen , bebouwen, sparen , BA.;uit- Hyacinth me , c;. van hyacint , hyacinten.
HuiI'wjnd , 8., zieIVhiiiwi;ul.
IJurly , 1iur'y -bur' ij' , S.,gewoel, getier, verward geraas, verwarring , zei.
hum, V. i.,loopen, (p.).
!Jur'rI-cane , 8., orkaan;- deck, z., bovendek (var,stooni-

H3adC* hy'ad-s , 8., air., rege
noterren.
huwelijken, :1: een man geven.
Sly aline , ci., glasachitig , kriotallijnen , M.
llusban,i'-rnan , S , hoofd van een gezin, CH.
Hiber'nacJe , zie Hthecnacle.
Hus'baiidable :1: , a , niet spaarzaanihteid bestuurbaar.
Hyber'nate, zie Hibernate.
lIus'bandcd, pp. van I]usbaiid, v. t.
Ilyberuatioss , zie Hibernation.
Hus'banding, ppr. van lluiobaisd , v. t.
Hy'brid, hb'cid , S., basterd, tweeslachtige.
JIus'handlng, z., spaarzame besturing, cur.
Hy'brid , hb'ridous , a., tweeslachtig.
JJu.'bandIess , 5., ongehuwd
man.
liy'bridl*in , .v, tweeslachtige toestand.
, a., zit; Fcvial.
Huw.'baiidly
Hybrid'ity ,8.,zie hybridism, s.
Uu'handinan , S., laiidnian, landhouwer, bebouwer-,
;
Hy'dae, 8., soort vast belasting, r.
hoofd van een gezin, CH.
Huis'bandry ,, 8.,landbouw, akkerbouw, spaarzaamheid, UaLattd .5.,zie Hyibatso , s.
j 11 0 I ati , 8.,soortvan warm (in 't messc/tiijk iigcliaam).
zuinigheid , goed bestuur, hsuishoudhijkhieid , sit.
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HYD.

HYP.

Hydra , s., waterslang , hydra , verwikling.
Hy'dragogue, s., waterafdrijvend middel.
Hydran gea, s., bloeijende waterplant.
Hydrant , S., machine , waarmêe water wordt opgevoerd
en gelost.
Hydrar'gyrum , s., kwikzilver.

Hygrol 'ogy , s., vochtenleer.

Hygrometer , s., vochtmeter.
Hygroinet'rt -e , hygrosnet'ri -eal , a., tot de

kunde behoorende.

vochtmeet-

Hygronn'etry , s., vochtmeetkunde.

Hy'gros-cope, s., zie Hygrometer, s.
Hygroscopic, a., zie Hygrometic, Hygrornetical, a.
behoorende ; — lime, zie Cement , s.
I-lygrostat'i -es t , s., vochtmeetkunde.
Hydraul 'i-eon , S., muziekinstrument, door water in be- Hy'jinks , s., scho., 't heurtsgewijs drinken.
weging gebragt.
Hyke , zie Haik.
Hy'loist, s., iemand, die gelooft, dat stof God is.
Hydraul 'i-e-s- , s., waterleidingskunst.
Hy'driad , S., waternimf (mythologie).
Hylozo 't-e , s., iemand, die stof bezield gelooft.
Hy'drocele , S., waterbreuk.
Hylozo'i-sm , s., leer , die leven in stof predikt.
Hydroceph alous , s., waterzucht in 't hoofd , hoofdwa- Hym , s., hond, sas.
terzucht.
Hy 'men , s., huwelijksgod, huwelijksband , echt, maagdevlies.
Hydrodynam'ie, a., tot de drukking, kracht van 't wa- Hyanene'al, hyinene'an, s., huwelijkszang , M.
Hymn , s., lofzang, loflied , lofdicht.
ter behoorende.
Hydrodynam'irs , s., leer der vochtbeweging.
Hymn, V. t., v i., lofzingen, loven, met lofzangen prijzen,
J1ydro'gen , s., waterstof.
geestelijke liederen zingen.
Hymned , .pp. van Hymn , v. t., v. i.
Hydrogenate , V. t., waterstof met iets zadmstellen.
Hydrogenated , pp. van Hydrogenate , V. t.
Hym'ni-e , a., tot lofzangen behoorende.
Hydro-genize , V. t., met waterstof zadmstellen.
Hymning , ppr. van Hymn , v. t., v. i.
Hynnnol'ogist , s., zadmsteller van lofzangen.
Hydrogenized , pp. van Hydrof/enize , v. t.
Hy'droeenizfng , ppr. van Hydrogenize, V. t.
HymnoI'ogy , s., verzamelingen van lofzangen.
Hyp) , a., zwaarmoedig.
Hydro5;'estous , a., tot waterstof behoorende.
Hyp, s., zwaarmoedigheid.
Hydrog'rapher, s., waterbeschrijvinn.
Hydrolo'LPal , a., tot de waterkunde behoorende.
Hyp , V. t., zwaarmoedig maken , ter neêr drukken.
Hydraul'ie, hydraul'ieal, a., tot de waterleidingskunst

Hydrog'rapher, s., waterbeschrijver.
Hydrograph'i -e , hydrograph'i eal , a., tot de

schrijving behoorende ; — map , zeekaart.
Hydrog'raphy, s., waterbeschrijving.

waterbe-

Hydrolog'ieal , a., tot de waterkunde behoorende.
Hydrology , s., waterkunde.
Hy'dromancy , s., waarzeggerij door water.
Hydroman'ti e , a., tot waarzeggerij door water behoorende.
Hy'dromel , s., mede, honigwater.
Hydrometer , s., watermeter.
Hydroniet'rie , hydroinet'ri-cal, a., tot de watermeet-

kunde behoorende.
Hydrom'etry , s., watermeetk -inde.
Hydropath'i -c, a., tot de watergeneesk unde behoorende.

Ilydrop'athist , s., watergeneeskundige.
Hydrop'athy , s, waterkuur.
Hydropho 'bla, s., watervrees, dolbeid.
Hydrophob ic , a., tot de watervrees behoorende.
Hy'drophyte, s., soort van waterplant.
Hydrop'ir , hydrop'i -pal , a., zie Dropsical, a.

Hy'dropsy,, s., zie .Dropsy, s.
I-ly'dros-copc , s., wateruurwerk.
Hydrostat'i.e , hydrostat'i-cal , a., tot de waterweegkunde
behoorende.
Hydrostat'i Bally , adv., zie Hydrostatic, Hydrostatical, a.

Hydrostat'i-cs , s., waterweegkunde, hydrostatika.
Hydrotho'rax , s., waterzucht in de borst.
Hydrot'I-e , a., zweetverwekkend.
Hy'drus , s., waterslang.

Hyei , a., scho., geheel.
Hy'emal , a., winterachtig, tot den winter behoorende.
Hy'emate t , r. i., ergens overwinteren.
Hyema'tion , s., overwintering.
Hy'em•s - , s., winter , sx.

Hyperbol'iform , a., den vorm van een hyperbole hebbende.
Hyper'boli•*m, s., 't gebruik van hyperboles.
Hyper'bolist , s. , iemand , die hyperboles bezigt.
Hyperbolize , C. i., V. f., overdrijven, vergrooten, snoeven.
Hyperborean, a., noordelijk, zeer koud, verstijfd.
Hyper.crft'i-e, s., albeediller.
Hyper -erit'i -c , hyper erit'i - ell , a., bedilziek, al te naauw -

gezet.

Hypercrit'I -Bally, ads., zie Hypercritic, HJyercritical, a.
Hyper -erlt'lci - sm, s., bedilziekheid, albedilziekheid, vit.

zucht.

, s., jagtenduivel (botanie).
Hyper'meter , s., iets , dat boven de maat is.
Hyper'i -eon

Hyperor'thodoxy, s., overdreven regtzinnigheid.
Hyperpby w'teal , a., bovennatuurlijk.
Hypersar - eo'sis , s., sponzig vleesch.
Hypertrophy , s., uitzetting van een deel van 't ligchaam
door te veel voedsel.

Hyphen , s., verbindingsteeken , koppelteeken.
Hypnotic, a., slaap verwekkend, slaap veroorzakend.
Hypnot'i.e , s., slaapdrank , slaapmiddel.
Hyp'o.eaust , s., verwarmingsplaats voor een broeikast.
Hypo-ehon'dry, hypochon'dre*, s., mv., zie Hypochondria.
Hypo - ehon'dria , s., weeke plaats van den buik, zwaarHypoelion'drine , a., tot het weeke van den buik behoo-

gezondheid , kunst

om gezondheid te bewaren.
Ilygieu'ie' ,

een rede.
Hyperbola, s., overdrijving , vergrooting.
Hyperbole , s., kromme lijn, door een kegelsnede gevormd.
HyperboI'f -e , hyperbol'i eal , a., overdreven.
Hyperbol'i^Pally , adv., zie .Hyperbolic , Hyperbolical , a.

moedigheid , miltziekte.

Hyen 1, s., hyena , sas.
Hy'ena , S., hyena.
Uygiet'na , hygfei'ne . hygiene', s. ,

Hypal'lage . s., verwisling van naamvallen.
Hyperas'pist , s., verdediger.
Hyperbat'i e , a., zie Invested .
Hyper'baton , s., verzetting van de orde en schikking van

a., tot de gezondheid behoorende.

rende , zwaarmoedig , droefgeestig , miltziek.
Hypo-chon'dria -e , s., zwaarmoedige, miltzuchtige.

Hypo-ehondrf'aci*m , s., hypochondrie, miltzucht.
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Hypoehendri'asis, s., zie Hyhochoridriacisnz.
Hypoclst 'is, s., soort van zamentrekkend vocht.
Hypoe 'risy, s., sch.ijnheili;heid, valschheid, lisich.elarij.
Hypo -trite , s., huicllelaar , schijnheilige.
Hypoerit'ie , hypo Frit'i Bal , a., huiCllelachtig , sChijn-

heili , valsch , geveinsd.
Hypogas'tri e , a., tot den onderbuik belioorende.
Hypoge'urn, s., al wat onder den grond wordt gebouwd.
Hypos'tasis , s., substantie, persoonlijkheid.
Hypostat'i -C, hypostat'ieal, a., zie Constitutive, a.; - ,

persoonlijk.
Hypostat'i Bally , Ode., zie Hypostatic , hypostatical , a.
Hypotenuse , s., hypotenuse; basis, langste zijde van een

llyrsc, s., zie 11Tllet.
Hyrst , s., zie H//rst.
IIy'son , s., groene theesoort.
I-I ys'sop , s., hysop, liyzop.
Hyster ie, 1Iyster'i eal , a., ziek in de baarmoeder.
hIyster'ies, s., moederkwaal, opstijgingen van de baar.

moeder.
tlyst'ocele , s., baarmoederbreuk.

regthoekigen drieho;k.
Hypothecate, V. t., verpanden, bezwaren , in pand ge

belasten.
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Hypothesis , s., onderstelling.
Hypothet'Is , hypothet'i -Pal , a., onderstellend.
Hypothet'i Bally , adv., onderstellenderwijs.
Hypotypo'sis , s., levendige beschrijving.
LIyPh)5 d , pp. val] llp , P. t.
Hyi) `p;Eh , a., door hypochondria aangedaan.

Ilysterol'ogy, s., zie Hysterois pproterous, s.
hhys'teron prote'ron . s., omzetting .

-ven,

Hypoth'e Bated , pp. van .11^potherate , v. t.

Hysterot'omy , s., keizersnede.
Hyte , scho., zie Hite.
Hytiae , zie Ilithe.
Ityves , s., r/r,., sCio., soort van uitslag bij kinderen.
hIyv y , a., scho., rijk , in goede omstandigheden.

Hypoth'eeaiting, ppr. vale II711)ollieeate, v. t.
Hypoth'eca'tion, s., verpanding, hypotheek.
Hypoth'e Bator , s., verp ander.

llypoth'enuse, zie Hypoteiiuse.

I

.

I , i. p. V. iii; - e., id est, dat is; -b., -bid., i. p. V.
ihidezn, in dezelfde plaats; -d., idem, dezelfde; -'d, i.p.v.
I lied, I would; -'ii, i. p. v. I will, I slaall ; -has.,
I. p. V. illustrious ; -'in , i. p. V. I am; -11, i. p. V. Illinois;

I'ce-candles , s., inc., zie Icicle, s.
Ice' - cellar , s., ijskom.
Ice'-ream, s., roomijs, ijs.
Ice'-cup , s., ijsbeker.
- N., i. p. V. Indian Navy; -n., i. p. V. inch, inches; Ice'i'aI1s., s., mv., ijsvallen.
-ncog., i. p. V. incognito; -iio., i. p. V. indigo; -nst., i. p. Ice' - field, s., ijsveld.
V. instant, instance, instituliooa, instrument; -nt, i. p. V. Ice' - floe, s., massa drijfijs, ijsveldje.
interest ; -nv., i. p. V. invoice; -tal., i. p. v. Italics; li's , Ice' - glazed , a., met ijs geglazuurd.
Ice'-house, s., ijskelder.
i. p. V. it is.
Ice' - isle, s., drijvend ijsvlak.
I , pron., ik.
Ice' -pail , s., ijsemmer , koelvat.
I', prep., scho., in.
Ice'-patches, s., mv., ijsbrokken.
Iarn'bi-e
, a,., jambiesch.
Iarn 'bi e, larn'bus T , s., jambus, versmaat van twee let- Ice' - plain, s., ijsvlak.
tergrepen , waarvan de eerste kort en de tweede lang is. Ice' - plant , s., ijskruid (soort van mesemhryauthemum).
Ice'-shoggles , s., me., scho., zie Icicle, s.
Iaru'bically , adv., zie Iambic, a.
Iambi es T , s., mv., verzen, die beurtelings een korte en Ice'-spar , s., soort van feldspaath.
Ice'-spur , s., ijsspoor.
lange lettergreep hebben ; - T t, zekere zangen, satires.
Ice'-tong-*, s., mv., ijstang.
Iatrolep'ti e , a., door zalving genezend.
Ice' - yacht , S., ijsschuit.
Iceberg , s., ijsberg.

I'beac , s., steenbok.

Ibi'dern , zie onder I.

leed , pp. van Ice, V. t.; -, ijzig , ijskoud.

Ibis, s., soort van vogel.

I ca'rlon , a., avontuurlijk, in de vlugt, te Loog vliegend.
Ice , s., ijs ; gestolde , gesmolten suiker ; break the -, een bijt
hakken ; - § , 't ijs breken , den weg banen ; sire is all - to
me, zij is zoo koud als ijs tegen snij ; floating -, drijfijs;

close.packed -, opgehoopt ijs.
lee , v. t., niet ijs overdekken , beij zen , bevriezen ; - aver,
met suikerijs overdekken, oversuikeren; met ijs bedekken,
in ijs veranderen , met gestolde suiker overdekken , kil
maken , doen bevriezen.
ice'-bird, s., ijsvogel.
Ice'-blink, s., ijsschittering, z.
Ice'-boat, s., ijsschuit , ijsboot.
ice'-bound , a., in 't ijs gesloten, bevroren, bevroren,
door 't ijs ingesloten.
Ice'-brash , s., ijsbrokken.
Jee' - bibit

, (I.,

uit ijs

zs rogestcld , van ids , ri;ct

ijs

1!cla(ill.

Iceland'1-e , a., ijslsndseh.
Ice'Iand - moss, s. , ijslandsche mos.
Ich dien , ik dien (grotto van den prins vaan wALEs).
Ichet , s., zie Itch , (p.).
Iehie - nor - o.phle, adv., scho., noch liet een noch het M

der , besluiteloos , aarzelend , wankelend.
I.chneu'mon, s., eayptische rat.
Ichneu'inon-fly, s., soort van insekt, die van de ei) eren
van andere insekten leeft.
I.ehnograph'i-e , i .ehnograph'i cal , a., tot een grog dteekoning behoorende.
h chnog'raphy , s., plan , grondteekening.
h'-hor, s., bloedwater, wei, soort van witte stof uit

gezwel.
I'-chorous , a., dun , waterachtig , weiaclitig.
lclr'thyocul , icb'thyoeolla, „C., visehlijin.

IC H.
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Ichthyog'raphy , S., verhandeling over visscheni.
Ieh'thyollte, s., versteende visch.
I-ehthyolog'1-eal, a., tot de kennis van de visschen be-

hoorende.
Ichthyology , s., vischkunde.
Ieht'hyomancy, s., wigclielarij met visehkoppen.
I ehthyoph'agist , s., iemand, die visch eet, van visch

leeft.
ichthyoph'agous , a., van visch levende.

I.hthyoph'n► gy,

S.,

het gebruik van viscli te eten.

Ichthyophthhal'inite, s., vischoogsteen.
Ichth y o'sis , s., soort van ruwheid en dikte van 't vel.
I'ci-cle , s., ijskegel.
I'clness, s., ijzigheid.
Icing , ppr. van Ice , V. 1.

Icing, s., 't bedekken niet gestolde suiker.
I-eker • s., scho., koornaar.
I'-con 1, s., beeldtenis , beeld , afbeeldsel , afbeelding.
I'-eonism , s., figuur, voorstelling, ME.
1-eon'o-cla.*m, s., 't beeldenstormen, beeldenstorm.
I-eon'o-slaat, s., beeldstormer.
1cono-elast'i-e, a., beeldenstormend.
Ieonog'raphy , S., heeldenbeschrijving.
I.onol'ater , s., beeldendienaar , roomsch-katholieke ; beet-

denaanbidder.

I-eonol'ogy, s., beeldenleer, JOHN.; —, beeldenkennis.
I-éosahe'dral , a., met twintig gelijke zijden.
I-eter'le, s., middel tegen de geelzucht, s.
I-eter'1-c, Leter'i-sal , a., geelzuchtig, geelzucht verdrijvend.
I-eterl'tlous , a., geel, geelzuchtachtig.
I'cy. a., ijzig, vol ijs, koud, bevroren, ijsachtig, kil, ge-

voelloos ; onverschillig, warsch , ongenegen.
I'cy-boord, s., scho., ijsschol.
I'cy-pearled, a., roet ijsbrokjes bedekt.

I'd, i. p. v. I would, I had.
Ide'a, s., denkbeeld, opvatting, gedachte, denkwijs, ver-

beelding, voorstelling.
Ide'a-pat) , s., hoofd, kop.
Ideal, a., denkbeeldig, idealistiesch.
Ide'aless , a., zonder denkbeeld, denkheeldeloos.
Ide'ali-sm, s., idealisme, stelsel of theorie, die van alles

denkbeelden maakt en het bestaan van iets stoffelijks
loochent.
Ide'alist , S., idealist, voorstander van het idealisme.
Ideality , s., idealiteit.
Idealization , s., 't vormen van denkbeelden.
Idealize , V. i., denkbeelden vormen.
Ideally ; adv., zie Intellectually , Mentally.
Ideate f , v. t., denkbeelden vormen , verbeelden, DE.
Ideu'ti e , lden'ti-cal , a., 'tzelfde , niet verschillend.
Iden'tieally, adv., zie Identic, Identical, a.
Iden'ti-ealness , s., gelijkheid , identiteit.
Identifi-ra'tion , s., vereenzelviging , 't bewijzen van ielen-

titeit.
Iden'tifled, pp. van Identify, v. t., v. i.
Identify, V. t., V. i., onder één begrip brengen, vereenzel-

vigen, 'tzelfde worden.
Identity, s., zie Identicalness, s.
Ideot'ogy, s., verhandeling over denkbeelden, gemoedskennis.
Ide-s- • s., me., vijftiende dag van Maart, Mei, Julij en
Oktober, en dertiende dag van de acht overige maanden
(bij de oude .Romeinen).
Idio-e'rasy , s., eigenaardigheid, eigendomlijkheid (van een

menscli).
Idiocrat'ie, idio-erat'leal, a., eigenaardig, eigendomlijk (aan een miensch).

IDO.
fd'locy , S., natuurlijk gebrek , gebrek aan verstand,

ge-

brek aan begripsvermogen, verstandszwakheid.
Idloele-e'tric, a., elektriciteit in natuurstaat bevattende.
Id'ioin , s., taaleigen, tongval , bijzondere spreekwijs.
Idiornat'i c , 1diocnat'ieal , a., tot een taal behoorend,

een taal bijzonder eigen.

Idloinat ► i tally , adv., zie Idiomatic , Idiomatical, a.
Idlopath'i-e , a., oorspronklijk , afzonderlijk , g.

Idiopath'i-eally , adv., zie Idiopathic, a.

•

Idiop'athy, s., eigenaardige neiging, natuurlijke neiging.

idiorepul'sive, a., op zich zelf stuitend.
Idiosyn'-erasy, s., eigenaardigheid van ligchaamsgesteldheid.
Idiosyn-crat'i e , a , eigenaardig gestel.
idiot, s., dwaas, onwijze, idioot, weetniet, domoor.
id'iotcy , s., dwaasheid , on ijsheid , domheid.
Idiotic, ldiot'1-cal , a., als een dwaas, als een onwijze,

als een idioot , als een weetniet , als een domoor ; als
een zot.

Idiot'i-Qally,, adv., zie Idiotic, Idiotically, a.
Idlot'Iron, s., plaatslijk woordenboek.

Id'iotish, a., zie Idiotic, I(liotical, a.
Id'ioti-s-in, s., zie Idiom, s.;
Id'lotlze, V. i., dom worden.

-, zie Idiocy, n. g.

Idle , a., niets verrigtend , werkeloos , ledig ,nutteloos,

ijdel , traag , langzaam , onvruchtbaar , dor ; — discourse,
nutteloos gesprek ; — slut, echte feeks, luije meid; —, beuzelachtig , onwinstgevend , onbelangrijk, weinig beteekeeend; — tricks, zotheden, gekheden, narreposten.
Idle • v. i., lanterfanten , beuzelen ; — away , v. t., v erbeu.zelen.
Idle-headed, a., onwetend, dom, onnoozel, dwaas, onredelijk ; — t , zie Delirious , a.
Idle-pated, a., zie Idle-headed, a.
Idleness, S., lediggang, traagheid, werkeloosheid, nieontiglieid, vruchteloosheid, ijdelheid, dwaasheid,
nietswaardigheid,
vruchtbaarheid , dorheid,
nutteloosheid , j dwaasheid , BA.; onbelangrijkheid , sii.; plat.
beid, Tn .; afkeer (van arbeid) ; — is the key of beggary { ,
luiheid baart armoede.
Idler , s., lediglooper, ledigganger, luiaard, lanterfanter,
heuzelaar.
I'ale- by t, S., luiaard, leeglooper.
I'dleset, s., seho., zie Idleness, s.
Idling, ppr. van Idle, v. i., v. t.
I'dl y , adv., zie Idle , a.
Idol , s., beeld , afgodsbeeld ; —, voorstelling , n. g.
Idol'ater • s.,afgodendienaar, beeldendienaar , heiden;
—, aanbidder , bewonderaar.
Idol 'atress, s., _afgodendienares, beeldendienares, heidin;
—, aanbidster , bewonderaarster.
Idolat'ri-cal 1, a., afgodiesch.
Idol'atrize, V. i., v. t., afgoderij plegen , afgoden dienen;
§ vergoden ; —, aanbidden , vereeren , AH.
I,lol'atrized • pp. van Idolatrize, v. i., v. t.
Idol'atrizing, ppr. van Idolatrize , v. Q., v. t.
Idolatrous, a., afgodiesch.
Idolatrously , adv., zie Idolatrous, a.
Idul'atry, s., afgoderij, afgodendienst, afgodsvereering.
I'dollsh, a., zie Idolatrous, M.
I'doli*m
, s., afgodendienst, afgodsvereering.
I'dolist j , s., zie Idolater, s.
I'dolize, V. t., vergodesi, aanbidden, vereeren.
Idolized • dap., a. van Idolize, v. ,t.
Idolizer, s., vereerder , aanbidder.
I'dollzing, ppr. van Idolize, v. t.
I'dolous t, a., zie Idolatrous, a.

IDO.
Ydo'neoui i, a., gepast, bekwaam, geschikt, evenredig.
I'dyl ' , s., herderslied, herderszang.
len - , s., mv., oogen , CH.
if, conj., indien , wanneer , als , zoo , of , ingeval , alhoewel ; - not , zoo niet , anders.
I'faith', adv., indedaad, waarlijk , su.
Igna'ro i- , s., zie Blockhead.
I-Eakins, scho., zie I'faillt, adv.
Igneous , (c., vurig , vuurbevattend , aan vuur gelijkend.
Ignescent, a., vonken afwerpend, vonkelend, vuur gevend.
ignescent , s., vuursteen.
ignlf'erous, s., vuur voortbrengend.
Ig'nified , pp. van Idnif y , v. t.
Ignif'luous, a., door vuur vloeijend.
Ig'nify, V. t., tot vuur waken.
Ig'nifying, pl;r. van Ignify, v. t.
Ignig'enous , a., door vuur voortgebragt.
Ignip'otent , a., mailtig in vuur , 't vuur gebiedend.
Ig'nis fat'•nus , s., dwaallicht.
Ignite', V. t., V. i., ontsteken , hranden , gloeijen , gloeijend
worden , verkalken , vuur vatten , gloeijend heet worden.
Ignited , pp. van Ignite , V. t., V. i.
Ignit'Ible i- , a., brand1)war, ontsteekbaar.
Igniting , ppr. van Ignite , v. t., v. i.
Ignition , s., 't ontsteken van vuur , 't aansteken , gloei
-jing,
verkalking.
Igniv'omous , a., vuur brakend, vuurspuwend.
Ignobility i , s., zie Ignobleness , s.
Ignoble, a., onedel, laag, gemeen, van lage geboorte, ontaard.
Ignobleness , s., onedellicid, gemeenheid, laagheid.
Ignobly , adv., zie Ignoble, a.
Ignominious, a., ontëerend, schandelijk, lafhartig, eer
-achtelijk.
Ignomin'lously, adv., zie Tynominious, a.
Ignominy , s., schande , smaad , schandelijkheid , eer
-losheid.
Ig'nomy t , zie IgnornineI , s., sic.
Ignora',nus ) , weetniet , domkop ; -, vrijspraak , wegens
gebrek aan bewijs voor ingebragte beschuldigingen, r.
Ignorance , s., onkunde , onwetendheid , onbekendheid.
Ignorant, a., onwetend, onkundig, onbekend; dom, n. g., sx.
Ignorant , s., weetniet , botterik.
Ignorantly , adv., zie Ignorant , a.
Ignore', V. t., niet weten , onkundig zijn met , onbewust
zijn van.
Ignos'cible t , a., zie Pardonable, a.
Ignote' t, a., zie Unknown.
lid, v. t., sctco., zie Field, v. t.
lie t, Sc., gaanderij , gang, doorloop, e'.; -, koornaar.
II'eus , s., kolijk ; kronkeldarm ; kronkeling der darmen,
darmjicht.
Ilex , s., steeneik , scharlakeneik.
I1'ia-e , a., tot de darmen tehoorende ; - gassioii, soort van
kolijk, die zeer gevaarlijk is, darmjicht.
Ilk , a., pron., dezelfde , elk , elke , eiken , so.
Ilka , bron., scho., zie Each , Every.
Ilka'- .slaes, s., mv., scho., alledaagsclie kleeren.
like -F-, s., wilde zwaan , M. D.
Ili, a., slecht, boos, dwaas, ziek, ongelijk, onregtvaardig,
snood, misdadig , ongelukkig ; ongezond , BA.; ongesteld;
wanluidend, ruw, onaa.ngenaani, leelijk, ongunstig, ver
onwettig; - weeds grom apace t , 't onkruid groeit-dacht,
sterk ; - Potten goods seldo; a thrive 1 , oliregtvaardig ver
-kregn
goed gedijdt zelden.
I11, s., snoodheid , verOorveulzeid , kwaad , DEE.; ongeluk,
ramp, ziekte , smart.
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ILL.
ill , adv., zie Ill , a.; -, adv., scho., zie Difficult , a.

III'-arran#ed', a., slecht gerangschikt.
Ill'-assorted , a., slecht uitgezocht.
Ill'-bai'anced , a., slecht gewogen.
ili'-blood, s., kwaad bloed, toorn, vijandschap.
II1'-bodiiig , a., kwaad voorspellend.
Ili'-bred , a , slecht opgevoed , ongemanierd.
Ill'-breecl'ing, s., slechte opvoeding, ongemanierdheid.
Ill'-eoneert'ed , a., slecht uitgedacht , niet wel ont-

worpen.
Iii'- eondi'tioned , a., in slechten toestand.
Iii '-cronduet'ed, a., slecht geleid.
III'--eonsid'ered , a., slecht bedacht , slecht overwogen.
II1'-eoutrlved', a., zie Ill-concerted , a.
Ii1'-deeds , a., scb;o., onheil st;chtend.
lII'-defined', a., slecht geschetst.
I11'-de-served', a., slecht verdiend.
I11'-devi*ed', a., slecht ontworpen.
I91-directed, a., slecht bestuurd.
Ill'- dispo-s-ed', a., slecht gestemd, kwalijk gesteniu.
I1I'-equipped', a., slecht uitgerust.
Ill'.facecl, a., niet een leelijk Bezigt.
Ill'-l'ar'd, a., sclto., zie Ill ftrvored, a.
III'-fated , a., zie Uaiforrtuuale, a.
Iil'-E'a'voreel , a., leelijk , misvormd.
Iii '-1aa'core(iiy, adv., zie Ill-favored.
III'-fa'c oredness . s., leelijkheid , misvormdheid.
lil'-fitted, a., niet gepast.
I11'-formed, a., slecht gevormd.
111l'-fra,ned , a., slecht ontworpen, scheef.
ill'-i'ar'nlslzed, a., slecht voorzien.
Iii'-gaetit, a., sclio., niet slechte gewoonten.
1i1'-hab'Ited , a., slecht bewoond.
III'-iza%ag'fned, a., slecht voorgesteld.
III'-informed , a., slecht ingelicht.
all'- intelligence, a., misverstand.
Iii'-.1 udged , a., slecht beoordeeld.
Ill'-less, a., scico., zie .harmless; - guidless, noch slecht,

noch goed.
Ili'-lived (zeer f), a., slecht leven leidend.
Ill'-looking, a., niet een slechten blik.
III'-manned , a., slecht bemand.
ill' -i oean'ing, a., slecht bedoelend, kwaad bedoelend.
Ill'-minded , a., kwalijk gezind.
ill'-In,oti'eled, a., slecht gemodelleerd.
Ill'-nature , s., slechte geaardheid , boosaardigheid.
I11'-na't redl , a., slecht ge lard , boosaardig , slecht.
I11'-na'tnredly, arlv., zie Ill-íautïcced , a.
i i' -na'turedness , s., slecl ► tlbeid , boosaaedinheid.
lil' -o'.ueeued , a., kwaad voor spellend.
I11'-pt.tched, cc., slecht verzonnen, za-inigeiiaiist, kwalijk

uitgedacht.
Ill'-pieced , cc., slecht verdeeld , BE.
I11'-plea s-eti , u., ontevreden , misnoegd.
I11'-principled , a., niet slechte beginselen.
II i' -propor'tioncd , a., niet geen goede verhouding.
I11'-provided , a., slecht voorzien.
I11'-requited, a., slecht beloond, slecht vergolden.
Iii'-satisfied, a., onbevredigd, onvoldaan.
Ili'-s-crapit-tongue, s., sc;co., kwade tong, slechte taal.
119'-shaped , a., wanschapen , gehogcheld.
I11'-sort'ed , a., slecht uitgezocht, slecht besorteeou ;
,•c/co., sleedt bevredigd.
IIi'- Mort'ifg , a., slecht uitzoekend, slecht sorterende.
Il1'-sounding, a., wanluidend.
, 111'-starred , e., on/icr eelt oaigclukhige sier gclTs.ve s

ILL.

ILL.

)1J'-suppressed, a , kwalijk onderdrukt, slecht onderdrukt.
I11'-tem'pered, a., kwalijk geluimd, slecht gemutst.
I11'-tidings , s., slechte tijding.
Il1'-time', V. t., op een slechten tijd (iets) ondernemen.
11'-timed , a., ongelegen , ontij lig , te onpas.
III'-trained , a., slecht gedisciplineerd, slecht gedrild.
Íl1'-wind , s., slechte wind ; it is an — which blows nobody
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Illim'íted , a., onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt, onbepaald.
I11Im'itedness , s., onbegrensdheid, grenzeloosheid, onbe.

any good , j de meeste gebeurtenissen zijn , hoe nadeelig ook
voor eenigen , voor anderen voordeelig ; 1 de een zijn dood,
is den andere zijn brood.
Ill'-wIll , s., onwil , kwaadwilligheid, vijandelijkheid, boosaardigheid, haat.
ill'-w ill fe , a., scho., boosaardig , karig , gierig.

Iii'-will'er , s , kwalijkgezinde.
1i1'-willy , a., selio., zie Ill-willie , a., selio.
Ill'-worn , a., niet goed afgesleten.
Illab'ile t, a., onfeilbaar.
Iuabil'ity t , s., onfeilhaarheid.
Illac'erable, a., onverscheurbaar.
Ilia-o'rymable , a., onbekwaam om te weenen.
Jilapse', s., invulling, aanval , instorting, invloeijing.
illaq'ueate :j:, v. t., snappen, vangen, verstrikken.
IIIaq'ueated , pp. van Illaqueate , V. t.
Illaquea'tIon , s., verstrikking, strik, valstrik.
Illation , s., gevolgtrekking, besluit, afleiding.
II'lative, a., een gevolgtrekking aanduidend, verwijsbaar.
il'7ative , s., iets, dat een gevolgtrekking aanduidt, of daar

verwijst.

-nar

Il'latively , ads., zie Illative , a.
I11aud'able, a., onloflijk, niet lofwaardig.
Illaud'ably, adv., zie Illandable.
Ille'cebrous, a., zie Alluring.
3ue'gal , a., onwettig , ongeoorloofd.
Illegality , s., onwettigheid, onregtvaardigheid.
Iue'galize , V. t., onwettig maken.
illegalized, pp. van Illegalize, V. t.
Illegally , adv., zie Illegal, a.
IIle'galness , s., onwettigheid, onregtvaardigheid.
Illegibility , s., onleesbaarheid.
illegible , a., onleesbaar.
Illeg'Ibleness , s., osileesbaarheid.
Illegibly, ads., zie Illegible , a.
Illegit'iinacy, s., onechtheid.
Illegit'ímate, a., onwettig, onecht, bastaard.
J11egit'imate, V. t., onwettig maken, onecht verklaren; zie

verder Bastardize, v. t.

Illegit'imated , pp. van Illegitinmate, V. t.
illegitimately, ode., zie Illegitimate, a.
Bllegitima'tion , s., onechtheid, onwettigheid, valschheid.
illev'table, a., onïnbaar, onhefbaar.
onbevallig, 9 onzuiver.
Illiberal, a., niet mild, karig,
Illiberality, s., onvrijzinnigheid, onëdelmoedigheid, ka-

righeid.

Illib'erallze, V. t., onvrijzinnig maken.
Illib'eralized, pp. van Illiberalize, v. t.
Illib'eralfzing, ppr. van Illiberalize, V. t.
Illfb'erally, ads., zie Illiberal, a.
I11ic'it, a., ongeóorloofd, onregtvaardig, verboden, niet

oorbaar , onwettig.

X1Iic'itiy , ads , zie Illicit.
Jllic'itness , zie Unlawfulness, s.
jilic'itous , a., zie Unlawful, a.
Jllight'en i , V. t., zie Enlighten.
#Iliin'ltable , a., onbegrensbaar , oneindig , grenzeloos.
Illien'Itably , adv., zie Illimitable , a.
#J:innita'tion , s., onbeperktheid, onbegrensdheid,

perktheid , onbepaaldheid.
s., zekere korst op mineralen, inwrijving (van

Illini'tion,

calf, enz.).

Illiteracy , s., ongeletterdlieid , onwetendheid.
IIlit'eral r , a., ongeletterd , ongeleerd, onwetend.
Iliit'erate, a., ongeletterd, ongeleerd, onwetend.
IIIit'erateness , S., zie Illiteracy , s.
Illit'erat-are = , s., ongeletterdheid.
IIV'ness, s., slechtheid, n. g.; ziekte, ongesteldheid; snoodheid , or,geregtigheid , sH.
Iilog'I-eat , a., onlogiesch , niet redekundig, onverstandig.
Iilog'i-sally , ode., zie Illogical , a.
Iilog'f ealness , s., 't zondigen tegen de logika, onverstand.
Illude', V. t., bedriegen, misleiden, bedotten, bespotten.
III u d'ed , pp. van Illude , v. t.
Illud'ing, ppr. van Illude, v. t.
Illume', fllu'mine, V. t., verlichten, versieren, licht

werpen.
Illuminant, s., 't verlichtende.
IIl n'minate , V. t., verlichten, illumineren , ophelderen,

versieren , afzetten , kleuren.

Iliu'sninate , a., zie Enlightened.
Illuminate, s., illuminaat, lichtvriend.
IIIu'minating, ppr. van Illuminate, V. t.
illu'ininating, s., 't verlichten , enz.
Illu',ninatfon , s., verlichting, illuminatie, opheldering

schittering, pracht , versiering, versierd handschrift, ge-

illustreerd boek, licht; ingeving.

illuminative, a., verlichtend, ophelderend.
Iflu'ininator, s., verlichter, kleurder, afzetter, versierder
Illumined, pp. van Illuinine, v. t., zie Illume, Illumine, v. t.
Illuminee', illu.nina'ti , s., mv., illuminaat, lichtvriend.
IIIu'miniug, ppr. taan Illumine, V. t.
Illu'mni am , s., beginselen van de illuminates.
Illu'rninize, V. t., in de beginselen van de illuminates

inwijden.

Illu'minfzed, pp. van Illuminize, v. t.
IIlu'minizing , ppr. van Illuminize , v. t.
II I ii'*I on , S., begoocheling , bedrog, misleiding

, valsche

schijn, dwaling, zinsbedrog, illusie.
s., iemand, die aan begoocheling, enz. is
overgegeven.
Illusive, a., zie Deceitful, a., TH.
Illusively , adv., zie Illusive, a.
III u'slveness , s., zie Deception, s.
Illusory , a., begoochlend , bedrieglijk.
Illustrate , V. t., helder maken , ophelderen , duidelijk
maken , verklaren , versieren , verheerlijken , beroemd maken, illustreren.
Illustrated, pp. van Illustrate, V. t.
Iltus'trating, ppr. van Illustrgte, v. t.
Illustration , S., opheldering , verklaring , uitlegging,
-versiering.
Itlus'trative, a., ophelderend, verklarend, duidelijk makend.
Illus'tratfvely , adv., zie Illustrative, a.
Ii'lustrator, S., verklaarder, verheerlijker, ophelderaar,
uitlegger.
Illus'tratory , adv., tot opheldering, enz. dienende.
illustrious, a., beroemd, doorluchtig, vermaard, edel,
groot, heerlijk , voortreflijk.
Illustriously , adv., zie Illustrious, a.
I11us'triousness , s., beroemdheid, doorluclitigheid, ver•
maardheid , grootheid , verhevenheid.
xliuiq'riorie , a., niet weelderig.
Illu'-s-lonist,

IME.

ILL.
Illy , adv., i. p. v. Ill.
I1 'thin , s., ontstoken gezwel , (p.).

image , s., beeld, beeldtenis, afheeldsel , afbeelding , even-

beeld, afgodsbeeld, gelijkenis, denkbeeld, standbeeld, vertooning.
Image, V. t., verbeelden , voorstellen.
image- warstulp , s., beeldendienst, afgoderij.
Im'ageable , a., denkbaar.
Im'aged , pp. van Image , v. t.
Im 'ageless , a., zonder beeld.
Imagery , s., beeldwerk , ai beeldsel , afbeelding , voorstel -
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Imbencb'ing , s., bankophooging.

Imbibe', V. t., inzuigen , opslurpen, intrekken , drenken,
doorweeken , verzadigen , vullen.
imbibed', pp. van Imbibe, P. t.
Imbiber , s., inzuiger.
Imbibing, ppr. van Jn7tibe, V. t.
Inibibi'tion , s., inzuiging , verzadiging.
Imbit'ter , v. t., bitter makeal, ongelukkig maken , verbitteren , vertoornen, sarren , woedend maken , tergen.
Imbit'tered , pp., a., zie Inhitter , v. t.

Lnbit'terer , s., 't verbitterende ,
Irnbit'tering , ppr. van I2i,bitter, v. t.
lmbod'ied, pp., a. van Inbod!i.
werpbaar.
Iinb,Dd 'F-, V. t., V. i., tot een l gcïiaam naaken, tot een lig Im'ageless , a., beeldeloos.
chaani worden , inlijven , verl gchaainlijken , dik worden,
Imagery , s., Beeldwerk , verbeelding , vertooning, persen - I stremi-nen , ronnen , stollen.
schim, afbeelding, voorstelling, schildering, valsche denk- , Iii boil , v. i., koken , zieden ; -, neoeden , sr.
beelden , vorm, maaksel , inbeelding.
j Irnboid'en , zie Enzbolden , e. t.
Imaginable , a., denkbaar , hegrijplijk .
Irnbor'der , v. t., begrenzen , omzoomen , beëindigen.
Ima'inably, adv., zie Intaginccble, a.
Imlror'dered, pp. vara i s7ocdcr, v. t.
ling, schildering; vertoonin , voorkomen, viz.; vorm, maaksel.
denkbaar, begrijplijk, opvatbaar , ont-

Imaginable, a.,

Imag'insunt, a.,

zie Ln(/g ting , BA.

Iinbor'dering , ppr. van Iif )order , V. t.

Ima
ry, a., ingebeeld , denk'weeldig, hersensehimmim. u boric', v. t., v. i., se; hec,ren, in een hinderlaag liggen, mr.
Imagination , s., verbeeldingskracht , verbeelding, voor- ` Imbo-mom , r. t., in ten boezen dragen , beminnen, liefstelling, denkvermogen, verzinsel, opvatting, verzinning,
l.ebihe i, in liet Bart dragen, toevertrouwen, omringen,
ontwerp , denkbeeld.
betrekken.
Imaginative, a., ingebeeld , verzinnend , vindingrijk , vol d Ianbo'-s owed , pp., a. van lmbosom, v. t.
hersenschimmen , vernuftig , fantastiesch.
` Imbo'-s oming , ppr. van ILabosom, v. t.
ianag'inativeness , s., verbeeldende , voorstellende toe - Irnbound
, V. t., insluiten , sis.
stand , are.
Imagine . V. t., V. i., begrijpen , vatten , verzinnen , uittenken, zich verbeelden, zich voorstellen, bedenken, ontwerpen.
Imagined, pp. van Im agine, v. t., V. i.

Iina,'iner, s., verzini.er, denker, uitvinder.
Vin'aging , ppr. van Image, v. t.
Iiin'aging , s., 't vormen van een denkbeeld.
Jinn 'ining, ppr. van ItzclfJine, V. t., v. i.
Ianag'ining, s., 't vormen van denkbedden.
Iinam', irnauam', i'man , s., iman.
Iinban', v. t., zie Excwn2m vnzcclte, v. t.

Ianband , v. t., een bende vormen.
Inaband'ed , pp., a. vanleiband, V. t.
ILnbank', v. t., omdijken.
Irnbanked ', pp. van Ln4a2zk , v. t.
Imbank'ing, ppr. van I) 2.baa1c, V. f,.
Imbank'inent , .s., 't omdijken , omdijking.

Irnban'ne.red , a., van banieren voorzien.
Imbar'go, zie Embargo.
Imbark', zie Embark, v. t., v. i.

Imbariz t ment, s., inscheping, z.
Imbarn' 1 , V. t., in een schuur opleggen.
Ianbase', v. t., v. i., v eevalschen, doen ontaarden, in prijs dalen.
Imlbas'tardize , V. f., verbasteren , al.
Ianbatlse', v. t., geheel baden, -t.
Imbathed', pp. van I ëatlae , V. t.

Ianbead', V. t., niet een krans vastbinden.
Imbead'ed , pp. van Imbead, v. t.
Imbead'ing , ppr . van Ieit ecid, v. t.
Iiin'becile, a., zwak, onma gtia, onvermogend.

Imbow ', v. t., welve.i , verwulven, met een boog overdekken.
Imbo.ved', pp. van Imtow , e. t.
Ianbca« 'er, zie E;nto ,-er, V. i., v. t.
Imbow'ing, ppr. vast Inbose, v. t.
Ixnboav',nent, s., boog, gewelf.
Irnbox', V. t., in een doos sluiten.
I,nboxed', pp. van l,r2box , V. t.
Imbox'ing, ppr. var. I nbo.e, v. t.
gmbran'gle, V. t., zie Entangle, V. t., Br,..

Inbred , pip. van Lv7) eed , V. t.
lrnbreed', 2 1 . t.,

zie Jjt7iïeedl , 2. t.

Imbrced'ing , ppr. vu,n ]tut reed , r. t.
Ir'brers !- , s., 5,1v., zie G.ir.1c, .', Pv.
Ir'bri Bate, irn'bri «•«adeQi , 7 '_lit eiioid, met pannen l'eilekt.
Irnbari ea'tion , s., r i+ o11 in ' , k uiumiiig; , 't pannen dekken.
J12crrC ;'.
imbrogi'io , s., zie
I►nbrown', v. t., l;ruiis i.iak^,is, verduisteren, verdonkeren
vuil maken , taeenr.
IHnbrowiied', pp. van Imbro''.n, r.. t.
Imbr own'ing, ppr. eau Imtroien, v. 1.

Imba•Q>e', V. t., bespeengen, nat maken, (loorweeken, bevselitigen , indoopen ; - f , uitstorten, distilleren.
Iinbrnreci', pp. van l uitrue , r. t.
luibrnr'ing , ppr. van Lnbrve , v. 1.
Iinbru ' inent , s., 't esprelleen , enz.
lnnbra,te',V. t., V. i., verdierlijken.
Imbrut'ed • pp. vang Inbrnte, v. t.
Ianba°aat'ing, ppr. van Im7,2!te, v. t.
f lrnbue', v. t., doordringen , verzadigen , vullen ,ingeven,

onderwijzen, inprenten , verwen.

Iin 'becile , s., iemand , die zwak naar ligeliaam of ziel is. f IYnb eaed', 1,p. van Imbue, r. t.
C Irnbu'ing, pppr. van Iiihue, 2a. t.
Ian'becile , V. t., verzwaakken, Ti..
Innbaa'•nent . s., ferme lilzmging.
Inibecil'itate i , V. t., verzwakken , zwak maken.
1 !,
,a i•se`, V. /., vari geld voorzien.
linbecil'ity , s., zwakheid, onvermogen.
1
Inzburse'vncut, s., ontvangst, inkassering.
Imbed', v. t., inleggen , insteken (tuinbouw) .
, s., zie 4ym mush, s.
ï Imambusia 'ment
Imbed'ded, sip. van Imbed, v. t.
; in b,tioa► , s., 't doordringen , 't verzadigen , enz.
Imbedding , ppr. van tinted , v. t.
Ianbel'li-c (Neer ' ), a., niet oorlogzuclltia,

? lrne , .c., .tic'ao , ijzel

raam _ - punt s n den a ee s, (p•),

418

IMM.

IMI.

ámitabil'ity , s., navolgbaarheid.
Imitable, a., navolgbaar, navolgingswaard.
Imitate, V. t., navolgen, namaken, nabootsen.
Imitated , pp., a., zie Imitate , V. t.; not to be

-, onna-

volgbaar.
Imitating , ppr. van Imitate , v. t.
Imitation, s., navolging, nabootsing, namaking.
Imitative, a., navolgend, nabootsend.
Im'itatively, adv., zie Imitative, a.
Im'itator , s,, navolger, nabootser.
Im'itatorship , s., naaperij.
Imma e' ula te , a., vlekkeloos , zuiver , onbevlekt , rein.
Immer e'ulately , adv., zie Innnaculate , a.
Ianma-e'ulateness , s., onbevlektheid, vlekkeloosheid, rein-

heid , onschuld.
Immalled , a., wapenrusting dragend.
Imnnal'eabie , a., onbuigzaam, onhamerbaar.
Imman'a-ele , V. t., liandboeijen aandoen, boeijen, vrije

beweging belemmeren.

Itninan'aeled, lip. van Immanacle, V. t.
Imman'a-eling , ppr. van Immanacle, v. t.
Immana'tion , s., 't invloeijen.
Imrnane' (,eer ), a. verbazend groot, woest, fel, mon-

sterachtig.
Immane'ly , ads., verbazend groot , wreed , az.
Immanency , s., 't binnen wonen.
Zm'manent, a., aanklevend, innerlijk, inwonend, bijblij-

vend, erfelijk.
Imman'ity , s., barbaarschheid, woestheid, sir.
Immanuel , s., 1 God met ons.
Immarces's1ble, a., ouverganklijk, duurzaam, onverwelk-

baar.
Immar'tial, a., onkrijgshaftig.
Immask', v. t., met een masker bedekken.
Immasked', pp. van Immask , v. t.
Immask'ing, ppr. van Imsiask, v, t.
Immatch'able , a., onvergelijklijk , we@rgaloos.
Immaterial, a., onstoflijk, van weinig belang, onlig-

chaamlijk.
Immate'riall-s m , s., leer der onsterflijkheid.
Immaterialist, S., voorstander der onsterflijkheidsleer.
Immaterial'Ity, s., onstoflijkheid.
Iminate'rialized, a., onstotlijk gemaakt.
Iinmate'rially , adv., zie Immaterial , a.
Immate'rialness , s., onstoflijkheid.
Immate'riate , zie Irnasaterial, a., BA.
Immature', iminatured', a., onrijp, onvolkomen, ontij

haastig , te vroeg.

Immelo'dious, a., onwelluidend, wanluidend.
Imanem'orable, a., onheuglijk , ongedenkwaardig.
Imenemo'rial , a., onheuglijk; - act, akte , die vóór
EDWARD II dagteekent , r.
Iintnerno'rially, adv., zie Immemorial, a.
Immense', a., onmeetlijk, onafzienbaar, uitgestrekt, groot,
ruim ; onbegrensd , git.
immeuse'ly, adv., zie Immense , a.
Immenseness , s., onmeetlijkheid, grenzeloosheid , onbegrensde grootheid , ME.
Innmens'ity, s., onbegrensdheid, oneindigheid, grootheid.
Iininensurabil'Ity , s., onmeetbaarheid , onmeetlijkheid.
Irnmen'surable, a., onmeetbaar, onmeetlijk.
Imenen'surate , a., zie Immeasured.
Iinsnerge', V. t., V. i., in 't water dompelen , doen verzin-

ken , indoopen , vergaan , verzinken, ondergaan , verdwijnen.
Immerged', pp. van Immerge , V. t., V. i.
Immerging, ppr. van Immerge, v. t., v. i.
Iminer'it t, a., onwaardig.
Immer'Ited t , a., onverdiend.
Irniner'itous t , a., onverdiend.
Immerse', V. t., onder houden , onder dompelen , doopen,

doen zinken, geheel bedekken.

Immerse' t , a., begraven , bedekt , diep gezonken , BA.
Immersed', pp. van Inmerse , v. t.
Immersing, ppr. van Inmerse , V. t.
Immersion, s., indompeling, 't verzinken, verberging van

een ster in de zonnestralen.

Iminert, s., scho., mier.
Immesh', v. t.,, in een net vangen, verstrikken.
Immeshed', pp. van Immesh, v. t.
Immeshing , ppr. van Immesh , v. t.
Immethod l i-eal , a., onstelselmatig , ongeregeld, verward..
Immethod't Bally, adv., zie Innmelhodical , a.
Immethod'lealness , s., verwardheid, stelseloosheid , on-

stelselmatigheid.
Immigrant , s., iemand , die van een provincie naar een

andere verhuist.
Immigrate , V. i., uit een provincie verhuizen.
Imnmigra'tion , s., verhuizing uit een provincie naar een

andere.
Imminence , s., nakend gevaar , sir.
Ini'minent, a., dreigend, nakend, boven 't hoofd hangend,

nabij.

-dig,

Iinmature'ly , tedv., zie Immature, Immatured , a.
Iminature'ness , immatur'ity , s., onrijpheid , onvolko-

menheid, ontijdigheid.
Immeabil'ity, s., ondoordringbaarheid, ontoeganklijkheid.
Immea.s'urable , a., onmeetbaar , onmeetlijk , onbegrensd.
Iinmea-s'mrableness, s., onmeetbaarheid, onmeetlijkheid,
onbegrensdheid.
Immea*' rabiy , ads., zie Immeasurable , a., M.
Imineas.'ured, a., gewone maat te boven gaande.
Iinme ehan'i cal t , a., onwerktuigkundig , tegen de regels
der werktuigkunde.
Immeoehan'i-Bally , adv., zie Immechanical , a.
Immediacy , a., onmidlijkheid , onmidlijke magt.
Immediate, a., onmidlijk, tegenwoordig, dadelijk, onverwijld, oogenbliklijk.
Immediately, ads., zie Immediate, a.
Immediateness, s., onmidlijkheid, tegenwoordig oogenblik.
Iinmed'I cable , a., ongeneeslijk , onheelbaar , M.

Imminently, adv., zie I,aminent , a.
Iminin'gle , V. t., inmengen , vereenigen , vermengen.
Im.nin'gied , pp. van Immingle , v. t.
Immin'gling , ppr. van Immingle , V. t.
Ianminu 1 tion , s., vermindering , afneming.

Immiscibility , s., onv ermengbaarheid.
I.nmis l cible, a., onvermengbaar.
Immis'sion, s., inzending, inlating, inwerping, inspuiting.
Initnit, V. t., inspuiten , inwerpen , inlaten , inzenden.
Irnmit'Igable, a., onbuigzaam, onverzoenbaar.
I.nmit`igably , adv., zie Immitigable, a.
Imrnit'ted, pp. van Inrrzit, v. t.
Immit'ting, ppr. van Immit, V. t.
Immix', V. t., vermengen , mengen.
Immix'able, a., onvermengbaar.
Immixed', immixt', a., onvermengd.
Immix'ing , ppr. van Inmix , v. t.
Iinmobil'ity , s., onbeweegbaarheid, onbeweeglijkheid , beweegloosheid.
Innmod'eracy , s., onmatigheid.
Immoderate, a., onmatig, ongeregeld, overdreven..
Immod'erateiy , adv., zie Immoderate , a.

IMM.

IMP,
Impact', V. t., ineendrijven,

Immod'erateness, s., onmatigheid, ongeregeldheid, bui

-tensporighd.
Immoderation , s., zie Immoderateness, s.
Immodest , a., oneerbaar, onzedig, onbescheiden, onbe-

schaamd , onkuisch , oribetaamlijk.
Immod esty , s., onbescheidenheid, onbetaamlijkheid , on-

beschaamdheid, onkuischheid.
Im 'molate, V. t., offeren, slagten, dooden.

Im'inolated, pp. van Immolate, v. t.
Im'molating, ppr. van Imrnolate, v. t.

Immolation , s., 't offeren , offer.
Ien'molator , s., offeraar.
Immold', v. t., vormen , FL.
hnmoltï'ed , pp. van Immold , v. t.
Iinmold'ing , ppr. van Immold, v. t.
Immo' went , a., nietig, onbeduidend, sn.
I'nmoment'ous , a., onbelangrijk , onbeduidend , nietig.
Irnmor'tsl , a., onzeedlijk , zedeloos, ondeugend , snood,

goddeloos , ongodsdienstig , oneerlijk.
Iminoral'ity , s., zedeloosheid , onzeedlijkheid , ondeugend

-heid,
ongebondenheid, ongodsdienstigheid.
adv., zie In noral , a.
Imsnorig'erous , a., ruw , onheleefd.
Imniorig'erousness , s., ruwheid , ongehoorzaamheid.
Immortal , a., onsterflijk , eeuwig , eeuwig durend , oneindig , voortdurend , eindeloos , onverganklijk ; - eagle
flower , balsemijn ; - herb , stroobloem,
Immortal ity, s., onsterflijkheid, eeuwigdurendheid, eeuwigheid.
Imsnor'ally ,

Iminortaliza'tion , s., vereeuwiging , onsterflijkmaking.
Iminor'talize , v. t., V. i., oiisterfli,jk maken , eeuwigdurend
maken , vereeuwigen ; - , onsterflijk worden , r.
Iinmor'talized, pp. van I,it;nortalize , v. t.
Immortalizing, ppr. van I tmortaliNe, v. t.
Iminor'tally , adv., zie Iiaazortal , a.

Irnmortifi-ea'tion , s., gebrek aan onderwerping der hartstoaten.
Im.novabil'ity , s., onbeweegbaarheid, onbeweeglijkheid.

,Iminov'able, a., onbeweegbaar, onbeweeglijk, onveranderlijk, ongevoelig , vastgesteld.
Immov'able*, s., me., onroerende goederen , vaste goederen.
Immovableness , s., onl)eweeghaarheid , onbeweeglijkheid.
Immovably , adv., zie Imwovable, a.
Iinmund', a., onzuiver.
Immundic'ity, s., onzuiverheid.
Iminauu'ity , s., vrijheid, vrijstelling , voorzegt, vrijdom.
Immure', v. t., ommuren, omsluiten, omringen; - (zeer ),
omwallen , met muren omringen; -, in de gevangenis brengen , gevangen zetten.
Immure' -{-, S., wal, omheining, sir.
Immured', pp. van Immure , V. t.
Immur'ing , ppr. van Immure, v. t.
Immu'*i eal , a., niet muzikaal , onharmoniesch.
Immutability , s., onveranderlijkheid.
Irnrnu'table , a., onveranderlijk.
Iminu'tableness , s., onveranderlijkheid.
Immu tably, adv., zie Lnii27ctable, a.
Irnmu'tate, a., onveranderd.
Iminuta'tion , s., verandering , verwisling.
Immute', V. i., veranderen.
Imp , s., zoon , afstammeling , nakomeling , sir.; -, duiveltje , kaboutermannetje.
Imp, V. t., enten; verlengen, vergrooten; - the wings of
one's fame § ,

iemands naam bezwalken.

Impa'-cable, a., onbevredigbaar, niet tot rede te brengen.
Impa' eably , odv., zie hipacable , a,
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opeendrijven.

Im'pa et , s., aanraking , ineendrijvinb.
Impacted , pp. van Impact, v. t.
Imps-et'ing , ppr. van Impact, v. t.
I repaint', V. t., beschilderen , van kleuren voorzien.
Irnpaint'ed, pp. van Impaint, v. t.
Impaint 'ing, ppr. van Zinpaint, v. t.
Impair', V. t., verergeren , verminderen , henadeelen , beschadigen , verslinimeren , verzwakken ; - t , v. i., verminderd ww^orden, uitgeput worden.

Irn'pair { , a., zie Un-suuitable, sir.
Ieniiair' i- , zie L.rpair;nent f , s.
Iznpair'.uent 1 , s., benadeeling, vermindering, veislimmering , verergering.
Impaired', pp. van

impair, v. t.

Impairer , s., bederver.
Ifnpair'ing, ppr. van Iaapair, V. t.
Impal'atabie , zie Unpalatable, a.
in'pale', V. t., zie Einpale.
Impale'.nent ( zeer :1) , s., 't ompalen; doodstraf op een paal.
Impal'lid 1 , v. t., bleek maken.

Impalm', V. t., grijpen, vatten.
Inspalpabil'ity, s., onvoelhaarheid.
Impalpable, a., onvoelhaar, onmerkbaar.
Isnpal'pably, ode., zie Lnpnlpable, a.
Innpai' s led ,

pp. van Inpalsy , v. t.

Impal'-s-y , v. t., verl^a.mmen , dooden.
linpal'-s ying , ppr. van Ini1^(ila,' , v. t.
Im'p€snate, a., in brood gerold.
I€n'i,€anate , V. t., in brood. rollen.
Ifnpana'tion , s.,

onderstelde wezenlijke tegenwoordigheid

vain 't stoflijk ligehaam en bloed van cnans2us niet het
brood van 't Avondm_aal.
Impan'nel , v. t., de nanicn van de gezworenen op een stuk
parkenient schrijven , lijst vane gezworenen opmaken.

Irni^an'neled , pp. van Impannel , v. t.
J npan'nel ing , ppr. van Iinpaosael , v. t.

Inspar'adise , V. t., gelukkig maken , iemand in een geluk

netrekking brengen.

-kige

Ienpar 'adised , pp. van Inparadise, v. t.
Irnpar 'aclising, ppr. van Inaparadise, v. t.
Irnpar'alleled i , a., zie UI5J)sralelled.
Ienparasyll ab'i e , cc., uit geen gelijk aantal lettergrepen
bestaande.
onver gee fl ijk.
Imp€Or 'ity . s., ongelijkheid, ongelijke verhouding, oneffen
Ienpar'donable, a.,

ongelijkheid.

-heid,

Impark ', V. t., omtuinen , insluiten, van een gemeenteweide

scheiden.

Impark'ed, pp. van Inlpark, V. t.
Impariz'ing , ppr. van Impard , v. t.
Imp€nrl', v. i., wederzijdsch spreken ; verlof tot schikking

heb hen , uitstel tot wederzijdsche schikking hebben, r.
I ►np.brl'aibee , S., verlof tot schikking.
Imparsonee', s., bezitter van een kerkelijk goed.
Impart', v. t., meêdeelen, een deel geven; schenken, use.; geven.
I.npart'ance , s., meêaeeling, verdeeling.
Impartation , s., rne@deeling, opdraging.
Ienp.€r t'eci , pp., a. van I,sc1part, r. t.
Irni€art'er, s., meêdeeling.
Impartial , a., onpartijdig , onzijdig , regtvaardig.
Irnl,ar'tialist , s., onpartijdige.
Impartlal'ity , s., onpartijdigheid , onzijdigheid , belang -

loosheid , regtvaardigheid.
I,npartlbil'lty, s., ongevoeligheid, gevoelloosheid, onbeweeglijkheid.
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IMP.

IMP.

Impartible, a., mededeelbaar.
Impart'in*, ppr. van Impart, v. t.
Impartment, s., meêdeeling, ontvouwing, sH.
Impassable, a., onbegaanbaar, ontoeganklijk, ongenaakbaar.
Impassableness, s., onbegaanbaarheid, ontoeganklijkheid,

ongenaakbaarheid.

Irnpass'ably , adv., zie Impassable, a.
I,npassibil'Ity , s., ongevoeligheid, gevoelloosheid , onbe-

weeglijkheid.
Impassible, a., ongevoelig, gevoelloos, hardvochtig , on-

beweeglijk.
Impassibleness , s., zie Impassibility , s.
Impassion , V. t., hartstogtelijk maken , hevig aandoen,

gevoelig maken.

Impas'siouable, a., zie Excitable, a.
Impas'slonate, V. t., zie Impassion, v. t.
Iinpas'sioned , pp. van Impassion, v. t.
Impas'sive . a., gevoelloos , ongevoelig.
Impas'sively, adv., zie Impassive, a.
Impas'siveness , s., gevoelloosheid , ongevoeligheid.
Impasslv'Ity , s., onlijdlijkheid.
Impasta'tion, s., 't maken van metseldeeg.
Impaste', V. t., kneden, deeg vormen.
Impast'ed , pp., a. van Impaste, v. t.
Impast'ing, ppr. van Impaste, V. t.
Impat'Ible, a., onverdraagzaam , ondraagzaam , onlijdelijk.
Impatience, s., ongeduld , sterk verlangen , hartstogt,

rusteloosheid; -

t , toom , sx.

Impa'tient, a., ongeduldig, bartstogtlijk, ijverig, haastig.
Impatient (zeer 9) , s., ongeduldige.
Impatiently, adv., zie Impatient , a.
Impatroniza'tion , s., inbezitstelling.
Impat'ronize, V. t., in bezit stellen.
Impawn', V. t., verpanden.
Impawned', pp. van Impawn , V. t.
Impawn'ing , ppr. van Irnpawn , v. t.
Impeach' , V. t., hinderen, beletten ; -, van wangedrag of

t

wanbeheer beschuldigen , aanklagen , tot verantwoording
roepen , verantwoordelijk stellen.
Impeach' t , s., zie Hinderance, si-i.
Impeachable , a., beschuldigbaar , aanklaagbaar.
Impeach'er , s., beschuldiger , aanklager.
Impeachment , s., verhindering , hindernis , hinderpaal;
beschuldiging , aanklagt.
Impearl', V. i., parelen, tot parels maken.
Impearled', pp. van Impearl , V. t.
Impearl'ing , ppr. van Impearl , v. t.
Impeccabil'ily, s., onvatbaarheid voor zonde, onfeilbaarheid, onzondigheid.
Impe e'-cable , a., niet kunnende zondigen, onfeilbaar, onzondig.
Impe -Q' -any , s., zie Impeccability , s.
Imped t, a., geplant, cx.
Impede', v. t., beletten, verhinderen, tegenhouden, ophouden.
Impeded, pp. van Impede, v t.
IImpe'dible, a., beletbaar, verhinderbaar, tegenhoudbaar,
ophoudhaar.
Itnped'iment, s., hinderpaal, beletsel, verhindering, op-

onthoud , belemmering , gebrek.
Iinped'iinent t , V. t., zie Impede , V. t.
linpediment'al, a., verhinderend.
Impeding , ppr. van Impede , v. t.
Im'pedite t, V. t., zie Impede, v. t.
Iin'pedite, a., zie Hindered, FR.
Impedi'tion , s., zie Hindering , s.

Imped'itive, a., belemmerend,

t., dwingen , noodzaken , aandrijven, voortdrijven , uitnoodigen , bewegen.
Impelled, pp. van Impel, v. t.
Impel'Ient , • a., voortstuwend.
Impel'lent , s., voortstuwende kracht.
Irnpel'ler. , s., drijver.
Impel'iing, ppr. van Impel, V. t.
Impen', V. t., omheinen , insluiten.
Impend', V. i., overhangen, vooruitsteken, dreigen, naken,
over 't hoofd hangen , nabij zijn.
Impend'ence , Impend'eney , s., overhanging, nabijheid.
Impend'ent , a., overhangend , vooruitstekend, dreigend,
nakend, over 't hoofd hangend.
Impending, ppr. van Impend , v. i.
Impenetrability, s., ondoordringbaarheid, ongevoeligheid.
Impen'etrable, a., ondoordringbaar, ondoorgrondlijk, on.
gevoelig.
Impenetrableness , s., zie Impenetrability , s.
Impen'etrably, adv., zie Uapenetrable, a.
Iinpen'itence, ianpen'itency, s., verstoktheid, onboetvaardigheid , v erhardheid.
Impenitent, a., verstokt, onboetvaardig, verhard.
Impen'itent • s., verstokte , onboetvaardige, verharde.
Impenitently, adv., zie Inpenitent, a.
Impen'nate, s., vogel met korte vleugels en aan schubben
gelijkende vederen.
Impen'ned , pp. van Impen , v. t.
lmpen'ning • ppr. van liepen , V. t.
Impen'nous, a., ongevleugeld, vleugelloos.
Impeo'ple, V. t., tot een gemeente vereenigen, B. FL.
Impeo'pling, ppr. van Impeople, V. t.
Im'perant • a., zie Comrnandinq.
Isn'perate t, a., met opzet, voorbedachtlijk, so.
Lnper'ative, a., bevelend, gebiedend.
Imper'atively., adv., gebiedenderwijs.
Iinperato'rial 1-, a., zie Commanding.
Imperceiv'able, a., zie Imperceptible.
Imperceiv'ableness, s., zie Imperceptibleness, s.
Irnpercep`tible, a., onmerkbaar, onbegrijplijk.
IZnpercep'tibleness, s., onmerkbaarheid, onbegrijplijkheid.
Imperceptibility , s., zie Imperceptihleness, s.
Imper'cep'tibly, adv., zie Imperceptible, a.
Itnpercip'ient, a., niet bemerkend , onmerkbaar.
linperdibil'it y , s., onverliesbaarheid, onverwoestbaarheid.
Iinper'dible (zeer ), a, onverwoestbaar.
Imper'feet, a., onvolmaakt, onvolkomen, onvolledig, gebrekkig.
Imperfe-e'tion , s., onvolkomenheid , onvolledigheid , onvolmaaktheid.
Imper'fe-etly, ede., zie Imperfect, a.
Imper'feetness, s., onvolkomenheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid.
IQnper'fouable, a., ondoorboorbaar, ondoordringbaar.
Iinper'forate, a., ondoorboord, zonder opening.
Itnper'forated, a., ondoorboorbaar , zonder poriën.
Imperforation, s., ondoordringbaarheid, achterhoudendheid.
Lnpe'rial , a., keizerlijk, oppermagtig , gebiedend , prachtig; - city, vrije rijksstad; - diet, rijksdag; - paper,
imperiaal papier.
Impe'rlal , s., imperiaal.
linpe'r.ialist, s., keizerlijkgezinde.
I3nperial'ity, s., keizerlijke magt.
linpe'rialized, a., aan een keizer behoorende.
IYnpe'rially, adv., zie Imperial, a.
Jrpe'rialty , s., keizerlijke magt.
Impel',

V.

IMP.

ff^^
Ianper'i1, i'. t., in gevaar brengen , 811.

Imperiled, Zip. van Ina/)ril, V. t.
Imiper'iting, pj^r. v n I ipperil, v. t.
Bmpe'rious, a., heerscheii , gehiedend, iiit14?tlt", t.r'otsei ,
Lannlatir;elid.
Imperiously, adv., zie Jiiperiotrs, it.
Iinpc'riousiiess , s., opnerl1eersellappij , li ersc1iz r .?1t
trotsellhcid , aanmatiging.
Imper'iishable, (t., onverganklijk, onvernielbaar, eeuwigdurend.
Ir' Per'ishnbieness , s., onverganklijklieicl. , onvernielhaarIieid , eeuwigdurenc beid.
Imper'ishabiy , adv., zie Iep perishable , a.
ltinper'inanence , s., onbestendigheid, vergallkl jklleid , wankelhaarheid.
Iinper'rnanent , a., onbestendig , verganklijk , wankelbaar.
I^nperineai,it'ity , S., ondoordringbaarheid.
Impel-'meable , a ,

ondoordringbaar.

,

V. t., Cie _P(o1ct,'CLte , V. t.

i»pl 's're'DDáDB4' s , (G., ondoordringl)aar, OP.
[o n

ed', 7)!). i',111 ia,l-r)lere,`' 1 , 2'. t.

igF^iDia^a•^ ink , l'i'". Vail '),1))i() °ce, V. t.

manspi' of , s., o igclool', eoddeloosIieid, ongodsdíeustiáheid ,
z(, ➢,(11!''11c10Í., Oiiret, rí(i.C'dile11e.1d.

I,flpia'alorate 1 , ?'. t., verpanden.
1-inisig,yora'tion -'i , .'., verpanding.

1 mm ;)i e ;r e', V. i., aaiidruisclieii , tegen aan stopten , zondigen
klef{' tegen.
Icn{D aDK e'ineot , s., a.aitdruisel)irg.

itiul)ing'i,Dg , ppr. van Itrtpiuge, V. t.
I n1)i ar' ,,Fate -, , V. t., vet vlaken , nesten.
iíni'tDiotxs
diensli .

, a., onterb)icdig, ongeloovig, goddeloos, ongoil.s-

zie Lnpio ?fis, (I.
InD'^DnouiaDesg , S., zie I n»iet2l , s.

cru 'table , a., onuitvorecl1haar.

I'sii''ish, a., k ileoutei'manileteoac'i)tig.

enui'na e s bis' €ty, s., oiiverzoei,Iijklteid, onverzoenlijke haal.
!nipir,' cable , a., onverzoenl ijle , onl)evrecli laar.

Inpers eru'tabieness , 3., oniaitvorscllbaarllei(1.

Irnper'sonal , a., onpersoonlijk.
Iint)ersonat'ity, s., onpersooiilijlel)eid.
Ienpei'sonalHy, adv., zie J perso;tirl , a.
Imper'sonate, t'. t., verpersoonlijken, personihtren.
Iiniper'sonated , pp., a. van Iiiipersonate , v. t.
I'Hpersona'tion, s., verpersoonlijking , personificatie.
It bper4i)ieu'ity, s., onverstaanbaarheid, onduidlijkheid.
Iiiperspie'uous, a., onverstaaiiI)aar, onduidlijk.
Impel ^o]tt' L^dihliC , a., ollovel tuiglecar , eigenziissii9.
I,ieper'tii,e,,ce , ini;)er'tiaaenc
.5., osigepastlleid , Onl)e^

hoorlijkheid, ruwheid, oiihesellaanndheid, grofheid, heuzelin , nietieheid ; - 9::,divaasleid.
Imper'tiuent, a., onl)escilaarri(1, indringend, wijsneuzig.
IQtni'er'tiitent , s., onbeschaamde , I)aIritlt;'er , wtjsiu us.
Imt)er'tiine,itiy , ede., zie . m ertineat, c1.
Inipertrausn Dil'ity , S., o,l(Ioor(1i'iiil)aa.rlleid.

IUij)Ca•ts'aia'wibe , a., ondoordrii,g'1)aar.
I^ntDe •tEaa-iD'able , a., onverstoorbaar , oilwrikl)aar.
liinpe, 4urba'tiote, S., kalmte, z;eiiiocd51'ktst.
Imperturbed' i, Cc., zie t ï,rliSt?(r'lle,l, a.
IiI1ipper'viaè)ie, a., zie iiiperiiowc, n.
Img>'er'viableness, S., zie Iaiperi'iousCSS, S.
Iin[?ervtabil'ity, S., zie r17.1ies'vio,rsiie.i ,`, .s.
Impervious, a., ondoordringbaar, gesloten, ontoeganklijk,

ongenaakbaar.

mmopia' eab eaoess , s., zie I;rrj^loe, 1)ili.ttl , s.
Sakai' a' c*,IDiy . s,,1., zie Lnp(,eitlhle , (t.

O,npla,sC', V. t., iiul,)lalìtell, iltenten, inzetten, indrukken
ia ► 171'^^)i sen.

S'ot' nai,i'tion , s., inplaiiitiiig , inenting , inzet ling , ni 1)rcilt i? !:".
Sfl 'Ia5,,t'cd, 1)f)., a., zie Iin7)lrr'zt, 2', t.
bbnslnu,'t'i,ig , 1)pr. valt .J)n,,!o 2 t , v. t.

I3!®^^ia'ss ibil'!ty , S., onwaarschijnlijkheid , onaanneemi ij I;l eid.
IOs,IDirh®I' -$.fl, e , cc., onwaarscllij),lijle , onaanlieenllijl:.
Iis,Dpph,,,,'-s_iá,ieiiess, s., omvaarscliijnlijklieid, onaauinccrnlijlil±eid.

7i®oi'Li a '- s fiDy, ride.,

schurft , krets.

In't, etrabie , a., verwerfbaar , verkrijgbaar , bereikbaar , te

zie I1,rpinni
Ile, a.

siKD D iE'^D^$D l 'j , V. t , inweven , 111r11C11`rt;lt, sn.
,DDI `ad', V. t., aanklagen , vervolgen , pleiten.
,

ts.(nh 'cd ,

Pp.

e,,,1si•Ft u', s.

volt

.1:ár2 ,l^'ootI , v. t.

kllger, ,t;111kL,.,e,', 1)eseluililiei_

Y>à^apie€ad's,, , T)/)r. vals 1,.',,ileo,1 v. t.
Ices ^3t^^^ 'ia^ 1, a., zii', 1, laf^lt'^tsiaiq.
SR9h()+hí'd) e , V. t., lel'11a)1(letl.
n apk' i ,cas', j) ). vraln ((((17le-1r/e , ar. i.
Ina'i'k•itnent . s., wei'1ailig , geree(ln''l:al) , t -,lig.
Im`h'h

IIm)cr'viousiy, adv., zie Impervious, a.
Imp - i-'vioaness , s., ondoordringbaarheid, ontoega lklijkheid, olinenaakbaarl)eid.
Iinpes'ter t, v. t., vertoornen , kwellen.
Impctig'inons , a., zeerhoofdig , scilurfti .
Isni➢ eti'go , s.,

Rtni , i >,'s'o'

z n't'n aisly, a,ie.,

á rnIDer'Qneabieness , s., ondoordrni2haarlleid.
Imper'aeieahiy , adv., zie Impermeable , a.
Itn'Ders

421

iin'tDei n
geweldige aandrang , hevigheid.
s., clran
Vmpi e'tured, a., geoeliilclerd, gedrukt , sep.
hhn'6Dier , zie 1- . i0))i 'v.

'naenting,

(0, van 1vcrl:tlllCl1 ,

ene. voorziende.

Ib h5D.e'ti4) f , , s., vulling , zetovallititg , vol
s a' ' s'
(i., iligewiekeld, ili,',cd,cliteii.
C,i ► 9t' 'itnn T. s., nigewikkcidheid.
5®00'h' i cute , V. t., inwik {er► , illvou(V en.

,itta'i'B3 elteci , pp. van , ^t? ft(itOtt' , V. t.
eha'lhi '1°R' l'l)r. v lil iiii 1tC'ale, v. r`.

h s -+ en' , ' ton , 8., lïis .1.1i

, iiESililtlli;; , v.erwar1

ie f'' , VV', -

bekomen.
I®n'i'eta ate , v. t., verwerven , hekomen , erlangen (doto)'

verzoet' )
Isupetra'tion , s., verwerving , verkrijging.
IIn'petraati e, a., verkrijgend, in..

lui 'petratory , a., verzoekend , snieekend , Ta.
Impetsoos'ity, s., onstuinliglleid., hevigheid, drilt, geweld, heftigheid woede, hartstogtlljkheid.
Iin}► et'uous , a.,

onstuimig , lieseg , heÍ tia ? geweld)

tig , llartstontlijk , woedend.
c,rlv., zie Iotpeti o.e , a.

, deli'

I's,'h5 anhian, a., nod s'er.iiig , slilzaa l, gend af le leido.
f lIh -go ,'ht vely, ad,'., zin - í)1])7l([7tir', CP., )ij •r('volErlrCla;il ► 1
,npi=- 'Rt, a., lvgtVvddkttl, .fli'Lvl`'eti
iii iets 1,,'g,'1'.io'H

oovoei'«'aai'dlijk, orli)eh,ti-lid, 1)einii jk, a e.« aril , 1)i oi•,
f rir,'r , onl,epaald geloot'.
'mmmie'itty, ctdr.., zie _iopli.'i/, a., hlinilel7ii^r^.
itaihh'iie'itness, s., stilzwijge)ide gevol<gtrekkiiig.
e,Di ta', g1., ei. van I usj dj , v. 1.
hnij'ii'edb , rain., door stilzwi<jgeiidl)eid.
, .s., afsnieekiiir , 1►ede , a er'i.ec.k , on..

t,npet'tit)usly ,

Jiupet'uolisness, S., zie lIflj)Gtooei(ÍJ, S.

bto` RQ5itt4D1

i, i., oi,iceler , linter , \'cnoelG1'.
.i dé
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IMP.

`Implore', V. t., smeeken , bidden , verzoeken.
Implore t , s., smeeking , bede , verzoek, Se.
Implored', pp. van Implore , V. t.
1

implor'er, s., zie Implorator, s.

Z.nplor'ing , ppr. van Implore, V. t.
'Implor'ingly, ede,, smeekender wijs, biddender wijs, ver zoekender wijs.
Implumed', a., zie Inplumous, a.
impium'ous , a., vederloos , naakt.
Implun^e', V. t., indompelen , instorten.
Imnply, V. t., bevatten, inhouden, omhelzen, insluiten, aan
-duien.
Implying, ppr . van Imply, v. t.
impo ek'et t, V. t., zie Pocket.
Impol*'on , V. t., vergiftigen, vergeven.

Impol*'oned, pp. van Inpoisson, V. t.
Impoi-s-'oning , ppr. van Impoison , v. t.
Impoi-s_'onment , s., vergiftiging.
Impo'larily j , adv., niet overeenkomstig de rigting van

de polen.
Impot'icy , s., onstaatkundigheid , ongepastheid.
Impolite', a., onbeschaafd, onbeleefd , onwellevend , onheusch , onwelvoeglijk, lomp.
Irnpolite'ly , ede., zie Ia2polite , a.
Impoliteness , S., onbeschaafdheid, onbeleefdheid , on-

wellevendheid.
liinpol'itue, a., onvoorzigtig, onstaatkundig, onverstandig,

onbescheiden.

Icnpolit'i-eal 4 , i. p. V. Impolitic, a.
Impolitically , ede , zie Impolitic, a.
ImpoI'itlely , adv., zie Impolitic, a.
Imponderability, s., onweegbaarheid.

Irnpon'clerable, a., onweegbaar , onwigtig , niet ligt.
Impon'derableness , s., onweeghaarheid , onwigtigheid.

`Impon'derous, a., onwigtig, niet zwaar, ligt.
Impon'clerousness , s., zie Imponderadility, s.
Impone' i , V. t., zie Wager, 5HH.
Imnoor' i . V. t., zie Impoverish , v. t.
Imporos'ity, s., digtheid, vastheid.
`Impo'rous , a., digt , vast, zonder poriën.
Import', V. t., invoeren , inbrengen , laten komen • beduiden , beteekenen , aanwijzen , te kennen geven ; -, v. i., van
belang zijn voor , aan gelegen zijn.
Jcn'port, s., invoer, belting, gewigt, gevolg, meening, beteekenis, strekking ; -- duties, inkomende regten.
Import'nrble, a., belangrijk, 'gewigtig; -t, hinderlijk,
ondraaglijk, onmooglijk, lastig, Sv.
lrnport'ance, S., gelvigt, belang, be langrijkheid ; - I, stof,
aangelegenheid, sx..
Important, ct., gewigtig, belangrijk; - t, zie Forcible, a.,
Sv.; -, zie Inporlunate, a., n. 9.
I:nport'antly , oily., zie Ieiportant, a.
Importation , S., invoer , invoering .
Isnport 'e£l , pp., a. van Import , V. t.
I,nport'er , s., invoerder .
Import'ii•g, ppr. van Irnpport, V. t.
linport'less t , a., zonder belang , onbelangrijk , sir.
Import'ainacy, s., last, overlast, dringend verzoek, sir.
Iinport'isnate, a., lastig, sterk aanhoudend, dringend.
Inaesort' , adtely , ode., zie Importunate, a.
Impert 'unateneess, S., dringend verzoek.
I:np¢nn•t' unator 1 , s., lastig iiiensch , indringer.
1,nportune', r. t., lastig valle n , kwellen, dringen.
Importune', s., zie Importsinacy , CH.
Importune' + , a , lastig, bezwarend, dringend, vernioei-

jend, ontijdig, onreedlijk.

IMP.
importuned', pp. van Importune, v. t.
Importunely -t , adv., zie Importune t , a.
Importun'er, S., lastig mensch, kweller.
importuning, ppr. van Importune, v. t.
Itnportun'ity , s., dringend verzoek, kwelling,
Iinport' nous , a., zonder haven.
Ianpor'ture }, S., zie Stratagem, HL,
IYnpo-s- 'able , a., oplegbaar.

lastig valling .

impo*'ableness , s., oplegbaarheid.
Impose', v. t., opleggen, opdragen, bevelen, inschepen,
voorschrijven; - , zie Iytpute, v. t.; -, de kolommen in den

vorm brengen (driskkersterm); - on, bedriegen, misleiden,
wijs maken , diets maken , foppen.
IYnpo*e' t, s., bevel, lastgeving, sH.
I^npo-s-ecl', pp. van Impose, v. t.
Impo-s-e'ment, s., zie Imposition, ME.
Impo-s-'er , s., lastgever , bedrieger.
Impo*'ing, ppr. van Impose, V. t.
Impo-s-'ing , s., 't opleggen, enz.
Icnpo-s-'ing-stone, s., kwadraat (drukkersterm).
icnpo s-'ingly , s.. opdragende wijs, enz.
Impo*i'tion , s., oplegging, straf, belasting, taak, onderdrukking, bedrog, berisping, verwijt; - of laws, wetgeving.
Impossibéi'ity , s., onmr oglijkheid , onuitvoerhaarheid.
impos'sibie, a., onmooglijk, onuitvoerbaar.
Ian' post , s., belasting, impost, akcijns.
impos'tisuinnte, v. i., V. t., zweren , zweren veroorzaken.
Impos'thuinated , pp. van Iinposthurnate , V. t.
Iynpos 'thumtiting , ppr. van Inposthuinate, v. t.

iiiniaostiin,na'tlon • s., het zweren.
Jiupos'ticccme, s., zweer, verzwering.
In'pos'thncne, V. i., zie Irnposthumate, v. t.
Impostor , s., bedrieger.
Impos'turage t , s., zie Imposition, TR.
Icnpos't-ure , 8., bedriegerij , misleiding, verschalking , bedrog.
Innpos'tured , a., bedrogen , misleid , verschalkt.

impos'turous , • á., zie Deceitful, B. FL., D. g.
Ir'potá nce, s., onvermogen, zwakheid , onmag t, kracht loosheid.
Impotency , s., zie Impotence, S.
Impotent, a., onvernio end , zwak , onmagtig, krachtloos.
Ini'potent, s., zwakke, krachtelooze, sH.
Itn'potently , adv., zie Lope/eat , a.,

Ianpou,,d', V. t., opsluiten , beperken.
Impouncl'ed , pp. van Impound, v. t.
Impo u nd'er , s., opsluiten , schutter (van vee) .
ImPound'ing, ppr. van Impound, v. t.
Impoverish, v. t., verarmen, iris maken, uitputten.

Impov'erïshe,l , pp. van Impoverish , v. t.
Inspov'erlslaer, s., verarmer, uitputter.
Impoverishing, ppr. van Impoverish, v. t.
Ienipov'ei-isicly , adv., verarmend.
ILni>ov'erisiiment , s., verarming, uitputting.
Impow'e-, zie Empower, v. t.
Impraetivabit'ity, s., onuitvoerbaarheid., ondoenlijkheid,
onmoovlijkheid , onhandelbaarheid , koppigheid.
Iinprae'ti 'able, a., onuitvoerbaar, ondoenlijk, onmooglijk, onhandelbaar, koppig.
Ignpra©'ti eableness , s., zie Impracticability.
Ienpra e'ti eably , adv., zie Impracticable, a.
I:n'preeate , C. t., verwenschen , vervloeken.

Imprecated, pp. van Imprecate, v. t.
IIm'preeating , ppr. van Imprecate, v. t.
I'm'precation, s., verwensching, vervloeking, vloek.

IMP.

IMP.

mltii 'pie eatory t, (t., vervrcrlscllend, vervloekend.
Iln{)•eel-fs-'ion , s., gei.'.'ek tetu ll;t:tuwkec(r i,;1)eirl , TIL
Il1lt)['egn', V. t., l)e!1V2I11 T'!'(III , 1)CvrIIC11te11 ,

In,pr,ot'iticlals t , a., zie C'ï1)i'opitievits, a.

, i'rni',,r'ts n bic (°'ce:'

C.L t.(IIILIl.

Iln()f"cg'alal>le, Cl., Oi11ICCt)l '1111 , (?!)' (C'1Cill11}lam (,=il'1CR"(:(';.'{)^E lr.
Iln)re0'lIt 1A
, (/1/C., 'IC s,v:7pr('//ic7/1e, 2r.

Alnp:'eJll'dieate, cr.., oil?)-vooroor(leeid, onl)lrtij(li r.
ilnpl•eparna'tion T , s., oiil)el'eidileid , ol(gei eeulleid.
Illni)•es eriptibil its , .s., OnVet j:1It rbaai'11e1Ci.

), (t.,

onevenredig, kwalijk ge.

ëi uI ti;I'il , t)iiiteli verhoLdIi/i.
, a., zie I^aproportiorialle, a.
5at3, dl ior ticst'ntr (ii r':
, "t',...' , ,fait•, r. t., 'Jell tOCI'.gtliieIi, voor zich zelf ne 1)l^ li , ii. i , :rl:elji.e tier/ever inn 't wait van leeken stellen.

Inbpre;'
note , V. t , CI f //'C91/ , v. t.
li.I )reg'n,ite, C1., zie L.„,>
er'itafer1, p1)., 0.
Icnpreg'natcd, á)j1., Cl. t,It Ir 1j1/c / ;((te, V. t.
Inlpreg'nating , l)/)'C., 71 I;il /)i t'L, .„w, e, V. 1.
Iin às'egna'tiou , S., jezw l',gerilIg, i)eV'rUCiltlll”, ; verzaCh1gllIg , All.
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tsis, !'ro!)er , acle., zie Improper , o..

"it'' e' o,
O

Af ►

¢!' , v. i)1 't laez.^t vau lecken overgegaan.

a !t pil IHta ti , 2)1). v all L;,proJríi - iale , v. t.

tn i',., ';' it..sng,

01111

!(yt ^rolirzate,

V.

t.

1 115nv:•^,=^j* , t1,'t1(1n , .••, kerk/een , i;ei.it, eigendom, toeëigening.
1c2„i)r,,'i'riaior , s., leek , (tie kerkelijke goederen bezit.
it'i upi i'ct , s., OleschiktLeid, ongepastheid.
iilnl'',, ips.,'lfy , S., tegeiispoeel , ongeluk.

f niflress', V. t., 111(1 riikkei • drukkee • Stenlpelen , inprenten,

zie t iipi'osperoiis, a.
C,,,,
Q•1'(?tJSlli'ffi , S., ooivoorspoediglieid.
nni'' o - abI)'tty , s., verbeteitati.r1)eid.
Ct,Ia•oo 'ab e , a., veriletertoiIsl.

Iticprc,s't'crous 9, cc.,

iiidrtik Wraken, presser).
Iin'press , S., 111(11•11k, druk , afdruk , Vlerk, z,iiiickleelll

devies, zilispreuk, 't lïresseu van rn^itrozeil.

tli► ro
, S., vei•1)'eterr)aItrl:eid.
Icn'ro 'tiitiy, derv., zie Íí(21)rOVCt7lc , a.

lflnprecas'-gang , s., j)rcysl)eI1(l;'.

Ilni)ress' -money , s., 11..kí,. eld.
Impressed', lop., a. valt i7ia1)t°e.ss, V. t.
Impressibit'Jty , s., vathaurheid , gevoeligheid.
Inlpress'ible, a., vatl)uur , gevoelig.
Inllpress'lbly , (toll'., zie Ij ipressible , a.
Impressing, ppr. van 1)it.)re.ss, v. t.

Imil, rove', v. t., V. i., v-ertieteren, volmaken, veredelen , outwihkelen, vooruitgaan , vorderingen vlaken; -, gebruiken,
liezigu ii , se.; -, bebouwen (fl'. Iiyieri,i•a); vermeerderen
toenlenlen , rijzelt (fiatletsteoin).
Inlpro^ed', pp. van Ioi/ireve , V. t., V. i.

Impres'siou, s., indru'kell)g, indruksel, stempel , indruk, Ninprovc'mcnt , s., verbetering , v olnlaking, veredeling ,
druk , uitgave , oplage.
olttseikkeling, vooruitgang , vordering , verbreiding, toe—
IlnPres'sionable , a., zie Iinpreseit le , a.
nenling , beoefening , bevordering , voordeel , onderwijs , onImpressiv e, a., vatbaar , gevoelig, nadruklijk, plegtig.
derri`rt , gebruik.
Impress'lvely, ado., zie 1 npres.;ive, a.
Hni)rov'er , s., verbeteraar , bevorderaar , bevorderingsImpress'1v'eness, s., indruk, nadruk.
nlidde 1.
Imi)ress'lnent , s. , het pressen .
Smili 'ovid'ed , a., onvoorzien , onverwacht, niet voorzien,
Impress ure, s., indruksel.
j ontbloot.
Iln'prest, s., handgeld, ate..
Improv'lctence, s., gebrek aan voorzorg, gebrek aan omImprest', v. t., voorscl^ieten.
zirtinlleid.
Imprev'alence , s ., ongeschiktheid om te heerschen.
Ilnhrlma 'tur , s., verlof tot liet drukken van een boek.
IlniPrlm'ery j , s., zie .Pri;it , s.
Ilnprt'mis, edit., ten eersten, in de eerste plaats.
Ilnprint', V. t., indrukken, stempelen, prenten, drukken.
Inl ' hrint, s., plaats, waar een boek gedrukt is.
Imprinted , pp. van Iiil])i'iltt , V. t.
lmprint'fng, p2)r. van Iirt])riilt, V. t.
Itnpri*'on , V. t., gevangen zetten , opsluiten, kerkeren.
Izni)r11'oneci, 2)p., (i. vaat Intj)risoii, V. t.
Ilnpri Boner, S., gev<lul`.;enzetter.

Imiprov 'kient , a., onvoorzigtig, onbedachtzaalli, nalatig,
onl )ekonlnlerd , achteloos , zorgeloos.
Iln(DI'ov'ldentiy, adv., zie .Liriprovideiat, a.
Irnprov'ing , ppr., a., zie Jinprove , V. t., V. i.
Itiiprov'Ingly , adv., verbeterender wijs , enz.

Ilalprov'lsate, a., zie t'ltpre;vitated, a.
Iulprojisa'tlon , s., 't maken can poëzie voor de vuist.
I.ani'rovisato'r e, s., iemand, die voor de vuist dicht.
Improvisatory

Iin5'ri-5-'oning , 31)r. valt Iínprieon, V. t.
Impri*'oning,
, s.
IlnilrI s ' onnicnt

t gerlcnge)it.etten.

ic/i/o.

, s., gevun ellschup, gevangenis , 't ge-

i, I eo; ii 'ion , s., gebrek aan voorzorg , gebrek aan Ooit-

vangen zetter.

ei/it t

I[nprobabii'ity , s., olltt )alselt till] iiktieiu.
I

t'r,, c1@lit , C[ , 0)1\'001'zigt i°' , onbed21Clltzaani , onbezonsien.

5 I )cti I dentty,

a(lr., zie Iotjilntdeitt, a.

Stat t'ud,nce, s., oiil,eschiouirdlleid, sel)aarntelooslicid, on-

gebrek aal) valuating.

Iln^proPi'eienc;, , s., zie 11rlo]ttr -?iocc, s'.
Impc•of'itable 1 , a., zie p fl!role , a.

1)cso'il idel)held, oiizeeuiijl:lieid , stout nloedigbeid.
,n''utk [t , C(., olil)esch00011d , seliaainteloos , oill?eschleideil ,

(i)lreedl;jl, stoutmoedig, oiitucl!tig.
I Tai' faelcielatiy , Cioiv.,

ziet \001iI!taItalId.

J nprolif I e t, a, onvl i c111arl1cr.
1mProlfrIeate 1 , v. t., zie Irtt„t'(/ it(t'e , O.
Impl •oint)'tu , s., iets, vrat voor (.e vuist

Oillu'!.t)L'1;(;iil:eld.
$ab

Improb'it3' , s., Sn001l 11C1(1 , olt(leugendheid , oliPeC; i!,?_iteid.
Iniprociuceci -f , a., Biet voor lge'lra.;t.

nprogres'ice, a,

Meid.

t ipp,-cl'ctenc( , s., onvoorzigtig beid, oiibedichtzaan)heid ,

Improb'Rbtc, a., owv;t i 's(Il;ijt)lijl .
IonProb'abiy , ode., zie I,tpI I)ai) e, C.
Ina'prob,te i , V. t., zie -Tii'ellrw.
furl), oba'tion t , s., 't ei keuren.

Improfl'cience, s.,

, a., tot cie poëzie , voorde vuist gemaakt,.,

hel;oorende.
Inij r,rs isatri'ce , s., vrouw , die voor de vuist dicht.
Ilaaprcvi*e', V. i., voor de vuist dichten, voor de vuist

f..

is gesl)roliel).
Improper , a., ongepast, ongc:icl ► ikt, onvoegzaaiii , oucigenlijk , onbolloorlijk.

ze l^itpou
ii^ut , 10.

CInppudic'ity, s, zie tai(modesty.
nZ,1i' ,,g,1', v. t., t)esto - ii iii , lllnvollen , iii111grij tC11.
I u1)r^gntc'tton _, s., zie Opposition , s.
It>e,zligned', pp). van I,it1;20Jit , V. t.

ticapimgu'er , s., aanvaller , bestrijder.
Cnwilgn'ing , p1)r. van Iiii1trtigit , V. t.

lis',pil'Is,allce t, s., omtnla`rt, Zov'iiklleid.
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IMP.

INA.

Impu'issant , a., zwak, onmagti .

uxn'pulse , s., aandrang , stoot , druk , aanval , weêrstand,

bestrijding.

Ina e'tion , s., ledigheid , werkeloosheid, traagheid.
Inac'tious 1, a., zie Anxious, a., HL.
Ina-et'Iee, ct., werkeloos, traag, ledig, lui , belemmerend.
Ina - et'ívely , adel., zie Inactive , a.
Inaetiv'ity , s., werkeloosheid, traagheid , ledigheid, lui
-heid.
Ina ct'iiate i- , V. t., in beweging brengen.
Ina - etua'tion t, s., zie Operation, s.
Inadapta'tion , s., ongeschiktheid.
Inadequacy , s., onëvenredigheid • ongelijkheid , onvolle.
digheid.
Inadequate, a., onëvenredig, ongelijk, onvolkomen, onvolledig.
Inadequately, adv., zie Inadequate, a.
Inadequateness , S., zie Inadequacy , s.
Inadequa'tlon t , s., zie Inadequacy , s.
Inadinissibil 'ity , s., onaanneemlijkheid.

Impulsion, s., 't aandringen, 't drijven ; -, zie Impulse, s.
limpuls 'ive, a., voortstootend, aandrijvend, voortduwend.
Impulsively , ads., zie Impulsive, a.
Impunie'tual , a., niet stipt.
Impun-etual'ity, s., gebrek aan stiptheid.
Iinpu'nibl y t , adv., zonder straf, ongestraft, straflocs.
Lnpu'nity, s., strafloosheid, ongestraftheid.
I1npure', u., onrein , vuil, onzuiver, ontuchtig, onzeedlijk,
schuldig.
Impure' t, V. í., vuil maken, bezoedelen.
Impure'ly, adv., zie Impure, a.
Impureness, s., onreinheid, onzuiverheid, onkuischheid,
zondigheid.
Impurity , s., zie Impureness, s.
Imp ur'ple , V. t., bepurperen , rood maken , roodachtig maken. Inad,nis'sible, a., onaanneemlijk.
Imt'ur'pled, pp., a. van Impurple, v. t.
Inadvertence, s., onachtzaamheid, nalatigheid, zorgeloos
Impur'pling, ppr. van Impurpl , v t.
-heid,
vergissing.
Lnput'abie, as., toe te schrijven, te wijten, beschnldigbaar . Inadvertency , s., zie Inadvertence, a.
Iinput'ableness, s., toeschrijfbaarheid, beschuldigbaarheid. Inadvertent , a., achteloos , onachtzaam , nalatig , zorgeI,nputa'tion , s., toeschrijving , wijting , toerekening, beloos.
risping , verwijt.
Inadvertently , adv., zie Inadvertent, a.
I.npu'tative , a., toerekenbaar.
I«afabil 'ity, s., ingetogenheid, ongezelligheid.
Iinpu'tativoly, adv., zie Imputative, a.
Inaf'fable, a., ingetogen , ongezellig.
vrupute', n. t., toeschrijven, wijten, toerekenen.
I•affe-cta'tlon , s., ongedwongenheid.
Imputed , pp., a., van Impute, v. t.
Inaflect'ed } , a., zie Unaffected.
lrnput'er, s., toeschrijver , beschuldiger.
Inaare-et'edly t, adv., zonder gemaaktheid, ongekunsteld.
imputres'cible, a., onbederflijk.

In , prep., in ; - fact, indedaad; - a hill , binnen een berg;
- a valley , op een valei , in een valei ; - that , omdat;
- asmuch , in zoo ver ; be - with , keep - with , nabij zijn;
- the reign, onder de regering ; - haste, haastig; ; - respect to, ten opzigte van; - time, bij tii,de; this will stand
you - some stead , dit zal u ergens toe dienen ; - stead of,
in plaats van ; - times past , eertijds ; - order that , ten

einde dat, opdat; - conteln1t, uit verachting; - token of,
tot bewijs van; - short, kortom; one - ten , een van tien;
- the deed, op de daad ; - the afternoon , 's namiddags ;
--the mean tinne, middelerwijl , intussehen ; --former times , eertijds ; the horse stands us - hundred pozend , 't paard
kost ons twaalf honderd gulden ; be - eend out - a quarter of an hour, binnen een kwartier vrienden en vijanden
zijn; - all likelihood, - appearance, naar alle waarschijnlijkheid, vermoedlijk; - arms, onder de wapenen; - boards,
ingebonden ; - comparison , bij vergelijking ; - conclusion,
om kort te gaan. ; - drink , beschonken , boven zijn hier;
- good humour , - good spirits , in goede luim ; - hond,
tegenwoordig, voor de hand, kontant, baar; - love, ver
- place , ter juister plaats ; - store , voorhanden -liefd;;
- the hundred , ten honderd.
Inability , s., onbekwaamheid , onvermogen , zwakheid.
Ina'bleinent }, s., Zie Ability , s., BA.
Iuab'stinence, s., niet onthouding , onmatigheid.
Inabstra,'t'ed , a., niet afgetrokken.
Inabu'slvely , adv., zonder misbruik.
Issaccessibil'ity • s., ontoeganklijkheid.

Inancess'ible, a., ontoeganklijk.
Inaccessibleness • s., zie lnaceessitilily
Ina ceess'ibl y , adv., zie Inaccessible , a.

, s,

Ina e'4.uraey , s., onnaauwkeurigheid , slordigheid.
Inae'•eurate, a., onnaauwkeurig , nalatig.

Inae'-eurately , adv., zie Inaccurate , a.
Ina-equaint'ance , s., zie Utac juaintaiice , s,
Ina-equies'cent , a.,

niet berustend.

Inaid'abie, a., onhelpbaar , sii.
Inalienable, a ., onvervreemdbaar.
Inal'ienableness, s., onvervreemdbaarheid , se.

Inalienably, adv., zie Inalienable, a.
Inalisnent'al, a., onvoedzaam, niet voedzaarn.
Inalterabil ity, s., onveranderbaarheid.

Inalterable, a., onveranderbaar, onveranderlijk.
Ina'miable s, a., zie Unamiable, a.
ina'miableness t, zie Unamiableness, s.
Inamis'sible (zeer ) , a., onverliesbaar.
Inamis'sibleness , s., onverliesbaarheid.

Inarnora'to , s., minnaar.
Inamorata, s., minnares.
Inane', a., ledig, hol.
Inan'gular f , a., niet hoekig.
Inanimate , a., onbezield, dood, levenloos, zielloos.
Inan'Inzated , a., zielloos, onbezield, dood, levenloos.
Inanirna'tion j' , s.,

zie Animation.

lnani'tioii , s., ledigheid, zwakheid, krachtloosheid.
ána•'ity, s., zie Inanition, s.
inal, 'petei ee , s., gebrek aan eetlust.
Inap'peteney, s., zie Inappetence, s.
Inappli -etc t il 'fly , s., ontoepasbaarheid, onaanwendbaar heid, onrschiktheid.
Innapp, i abie , a.. onaanwendbaar , ontoepasbaar.
lnap'pli-eabl y , adv., zie Inapplicable, a.
Inappli-ea'tion, s., traagheid, nalatigheid, arhteloosheid.
Inap'po*ite , a., onvoegzaam , ongepast , ongeschikt.
lnap'po -sitely, adv., zie Inapposite, a.
Inappre'clabie, a., onwaardeerbaar, onschatbaar.
lnapprei,ens'ible, a., onverstaanbaar, Tr.
IInappreheus'iv e, a., oiilhevatlijk, onverstaanbaar.
Ina1'Z, ro,icl,'able , a.,

ongenaakbaar .

lutager,iacL'alily , adv., zie Inapproaclu^ble
lnal, pro'priate, a., on gepast .

, a.

Inapl'ro'pr iateiy , ode., zie Inappropriate, a.
Inappru 1 l , riateness , s., ongepastheid.
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[n eaucies'cence , s., glocihitt.e.
In eandes'cent , ca., gloeijetld fleet.
In cant a'tion , s., betooveril ► ,g , bekoring , belezii ► ;.

Inapt', a. , ongeschikt .
Inaptitude, s., ongeschiktheid, ongepastl► cid , i r..
Inapt 'i y , adv., zie Inapt, a .

inaltt'ness, s., ongeschiktheid, ongepastl ► ei'.
Ina'quate, a., in water bedolven, in waiter g;estokeii.
Inaqua'tion, s., liet in water bedolven zijli,
Inar'able , a., onbebouwbaar, onbeploeglnuu'.

, a., betooverend, bezwerend, lnagiesehi.
Irtcant'ink; l-, zie Ercjeantiriy.
ton , V. t., tot een kanton vereenigen.
In ea pabii'It , s., onhekwaainheid, oegescl ► iht.heitl.

lu ea'P,ei,1e , a., onbekwaanl , ongeschikt, onnlagtig , nict

march', V. t., inenten.
Inarched', pp. van I,sarcfe, V. t.
Inarch'ing, ppr. van Liarch, v. t .
Inarclt'ing , S., 't inënten.
Inarti -e 'ulate, a., onduidlijk, verward.

.

vtcl hecattend.
Incapably , aclv., zie Incapable, a.
In Paita'eious , a., naauw , niet ruim , smal van inhoud.

j lncapa'ciousness, s., en -te , gebrek aan ruimte.
Inarti c uJately, adv., zie 1zaarticulateness , s.
i In 4"P' '1t te , V. t., onhekwaam maken, ongeschikt maken.
Inartie'uiateness, s., onduidlijkheid, verwardheid , on- J' nibae'itafed, p?71. van i c'aj)acitate, V. t.
verstaanbaarheid.
1Henwac'itating, ppr. Vuil Licalcacitate, V. t.

" In cai ► scita'tinn , s., 't, onhekwa.ani1 maken , BE.

Inarti-cula'tion , s., Inarticulateness, s.
Inartiti'cial, a., eenvoudig, kunsteloos, natuurlijk.

5nci.'e'it

Inartifi'cially, adv., zie Iiiartificial, a.

! I..

, s., o>ll ► ekivaa7^ ► 11eic1, oligeschiktheid.

t•'ce race, v. t., gevangen zettelg , opsluiten.

Ina*tnuch', adv., zie onder ln, prep.
j ln,.i,v'cernte, a., gevangen <gezet, opgesloten, ME.
Inattention, s., onoplettendheid, onacl► tzaanilleitl , achtencnr't.eQ•atnsg, pjn. van J acc',ï•ccr•ate, V. t.
I.,t'lRFCeration , S., in 1 ► eclltenissteiling, gevangenzetting.
loosheid.
Inattent'ive, a., onoplettend, achteloos , zor• g eloos , ge- 1112 4'r+á°t1', V. t., v. i., niet vleeself Lecickkeii, vleesch worden.
I. tevr n'adine, a., aleeselhkleitrig, bleekrood.
dachteloos.
Inattent ively, adv., zie Inattentive, a., JOHN.
' Inenrn'adine (:eer --), v. t., rood verwen, sleeschkleurig
maken.
Inaudibility, s. onhoorbaarheid.
Iatese,t'ate, V. t., niet vleeseb bedekken , melisch maken.
Inaudible, a., onhoorbaar.

111VIJ 'n'ateci, pp. van Ineari^ale, v. t.
Ineaaat'ath,g , pppr. vain l ncarnate , V. t.

Inaud'ibieness, s., onhoorbaarheid.
Inaudibly , adv., zie Liaudibte, a.
Inaugural , a., tot huldiging behoorende.
lnaa'gurate, V. t., inwijden, inhuldigen, wijden,
gen; -'', gelukkig beginnen.
Inaugurate, a., ingehuldigd.

huldi-

lnau'gurated , pp. van Liaugurate , V. t.

In arfira'tion , s., vleeseliwording ,
vleeschaanneming,
inellscllvvorcling, vleesellkleur.
In caiî a :,tire , a., heelend , nieuw vleeself vormend.
i Ine,evn'atihe, s., heelniiudel, dat den groei van 't vleesdl

1

bevordert.

Inaugurating , ppr. van Iiiavy2trate, V. t.
In enye', V. t., insluiten , bedekken.
I
', 71tá. van Incase, v. t.
Inauguration , s., inliuldigin" , iii s ijdinn, buldi°ing.
Inaugurator , s., inhuldigen, iiiwiider, huldiger, wijder. ' In
t, s., insluiting , bedekking.
luau 'guratory, adv., Je inhuldibiiig aaiiguande,
1"' ' 'ing, ppr. van tincast, V. t.
1,^ cn,,k', v. t., in een vat doen , tonnen.
lnaura'tion , s., verguldirlg.
j lea eas'tctlated , a., in een kasteel opgesloten.
Inau'spi Bate , a., kwaadvoorspellentl.
Inaurpt'cious , a., kwaadvoorspellel ► [l , ongelukkig , on- ; In cca,tena'tion , s., aaneenscllaakliiig.
5,, c, u 'Hon , S., gebrek aan voor zigtigheid.
gunstig.

Inauspi'clouslyk adv., zie Inauspicious, n.
Inauspl'ctousness, s., ongeluk, oilgunst;gllcid.
Iat'being , s., onafscheidlijkheid.

ttit'alt'tious,

a.,

onlsoorzigtig,

onbezonnen, onbedachtzaam.

ld.^..n'tiousiy, aolv., zie Itcccutiou,c, a.
51 can ' tious,lcss , s., oiivoorzigtigheid,

onbezonnenlleicl,
ln'board, a., binnenboordsch.
onbedachtzaamheid.
! ln'-ear aged , a., hol gemaakt.
Inboard , adv., binnenboords.
Inbor
n a., aangeboren , ingeschapen , natuurlijk.
`
In
eava'tion
,
s., llolniaking , hol.
► Incend' t, V. t., ontvlaiiirneii, opwekken.
In'breaking , a., inbrekend.
Incend'iari -b to , s., het in brand steken.
Inbreatise', V. t., inblazen .
Inbreatlied', pp., a. van .Inbreathe , v. t .
, s., brandstichter , belhamel , oproermaker.
Inbreath'ing , ppr. van Iiibreatlie , v. t .
lncend'iaary, a., tot brandstichting belloorende.

Inbred, a., aangeboren, ingeschapen , natuurlijk; - corn- I llticcnd'iot:s, a., oproerig, i3A.
modities, binnenlandsche waren.
; Sncettdi'iousiy, mie.,zie I,icc ulioics, a.
lubreed', V. t., voortbrengen , telen , verwekken.
In -rage', V. t., kooijen , in een kooi sluiten , sii.
Ineaged', pp. van Incage , V. t.
In -cage'ntent , s., opsluiting.

! 5zt'eeitse , s., wierook.
! ln'ecuse , v. t., bewierooken.

lcteecsse', C. t., ontvlaannnien , woedend maken , verbitteren ,

vc 't.00l'} ► ell.
Ineag'ing, p1)r. van Invade, V. t.
, Incensed', ph., a. vals Ii,ceiase, v. t.
ln cal '-ealabie, a., onberekenbaar. lncense'onettt, s., verlbitterin , woede, grarnselhap, toorn.

Inval ' -curableness , s., onberekenbaarheid.
likt eiti'- ctilably , adv., zie Incalculable , ct.
ituertie'ceatee , s., verhitting, verwas niiid,.
In eales'cency, s., zie I,ccalescercce , s•.

In eales'cent , a., wainl wordesid , verwin iI c4i^l,
Ilt ca aber a'tlolik , S., \ ereelligui g niet de patthlIjLc h ici

roeilenen,'j

s

Ittccns'ing, 7ppr. voui Iiacc,^sc, v. t.
Inc.e'tt'«ion , s., 't aanstehrii , 't ontbranden.
tt5'ï. c , a., onti lalnmencl , ontbrandend , sereeend.
otacemis'or , s., vertoorner , aanhitser.
5. ,
'

°f_ , S., dViïl'c,ol.4 at, r13.

'o '

vr - ' Sna'ctn's t'rabie , (t., oiL1)erispb bar.
,

, a.,

tarns iu'ciid, lor iblciàd
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Incen'ti ve , s., prikkel , spoorslag , . beweeggrond.

Inci-^e', V. t., insnijden, ingriffen.

Incen'tively , adv., zie Incentive, a.
Inception, S., begin.

Inci-sed', PPP., (5 . van Incise, V. t.
Incise'ly, ode., insnijdenderwijs.

Iucep'tive, a., beginnend.

Inci*'ing , ppr. van Incise, v. t.
Inci -s- 'ion, S., insnijding, jaap, snede.
inci'siv e , a., insnijdend.
Incisor , s., snijder , snijtand, voortand.

Incep'tively , adv., zie Inceptive , a.
Incep'tor , s., beginner , leerling.
Incera'tion , s., bedekking niet was , weekmaking.

Incer'atIve, a., klevend

als was.

Incer'tain , a,, onzeker , twijfelachtig , onstandvastig.
Incer'talnly , adv., zie Incertain , a.
Incer'talnty , S., onzekerheid , twijfel.
Ineer'titude , S., onzekerheid, twijfelachtigheid, twijfel.
Inces'sable • a., onophoudlijk, voortdurend.

Inci'sory, a., snijdend.
Incis.'ure, s., snede, opening, insnijding.
Inci'tant , s., opwekkend middel.
Incitation , s., aandrijving , aanporring , ophitsing , beweegreden, ingeving.
Incite', V. t., aanmoedigen , aansporen, opwekken , aanvuren , dringen.
Incited , pp. van Incite, V. t.
Incitement, s., aansporing, prikkel, beweegreden.
Inclt'er, s., aanporrer.
Incit ing , ppr., a. van Incite, v. t.
Inelt'ingly, adv., aanmoedigenderwijs, enz.
Inciv'il (ze er T), a., ruw , onbeleefd, lomp, ongemanierd,

Inces'sably , adv., zie I acessahle f , a.
Incessancy , s., onophoudlijkheid.
Incessant , a., onophoudlijk , onafgebroken, voortdurend.
Incessantly, ede., zie Incessant, a.
Incest, s., bloedschande.
Incestuous , a., bloedschendend, bloedschendig.
Incest' -uously, adv., zie Incestuous, a.
grof.
Incest'uotasness, s., bloedschendigheid.
Inch , s., duim , oogenblik, kleinigheid ; - i- , eiland, sx.; Incivility , a., onbeleefdheid, lompheid, ruwheid, ongean - brealcs no square i - , onder vrienden ziet men zoo manierdheid , grofheid.
naauw niet, op een weinigje komt het niet aan; jive him Inciviliza'tion , s., onbeschaafde toestand.
an -, and he'll take an elf , als gij hem een vinger Inctv'llly , adv., zie Incivil, a.
geeft , dan neemt hij een geheele hand ; sell by - and Inclv'i -sm , s., gebrek aan burgerdeugd.
candle , bij opveilin g veikoopen ; he is noble and great inelasp', V. t., omvatten , insluiten.
every - of diet, hij is door en door een deftig en groot Inel asped',spp. van Inclasp , V. t.
man; I won't bate an - eis it, ik laat daarvan geen zier In-elasp'Ing, ppr. van Inclasp , v. t.
In'-elavated , a., zie Set.
vallen ; -, s., scho., eiland.
Inch , V. t., V. i., met duimen meten , spaarzaam toedeelen, In'-cle , s., zie Inkle.
verlengen, langzaam vooruitgaan; langzaam wijken, JOHN. Inelein'ency , s., onbarmhartigheid, wreedheid, ruwheid,
strengheid , onstuimigheid, onvriendlijkheid, barschheid.
Inch'-meal, s., stuk van een duim lengte.
In-elem 'ent, a., onvriendlijk, onbarmhartig, ruw, barsch.
Inched , pp. van Inch , v. t , V. i.
Inchain'ber t , V. t., in een kamer wonen.
Inchar'itable j . a., zie Uncharitable , a.

Inchas'tity, s., onkuischheid, onzuiverheid.
Inchest', v. t., kisten .
Inchest'ed , pp. van Iachest, v. t.
Inching ) , zie Encroaching.
In'-ehoate (zeer ), V. t., beginnen.
In'ehoate, a., begonnen.
In' -ehoately , adv., in den aanvang, in den beginne.
In ehoa'tlon :j: , s., begin.

In-eho'ative, a., beginnend , voorloopig.
Incise' j, v. t., snijden, scheiden.
Incidence , S., toeval , inval , val , gebeurtenis , voorval,
't vallen van een lijn in de andere.
.In'chlent , a , toevallig , gebeurlijk , bijkomend.
In'cident , s., toeval , voorval , bijomstandigheid, gebeur-

tenis, kans.
Incidental , a., toevallig , gebeurlijk , bijkomend.

, S., zie incident , s., .e.
zie Incidental , a.
In'cldently t , adv., zie Incidental , a.
Incinerate, V. t., tot asch verbranden, BA.
Incinerate , a., tot asch verbrand.
Incin'erated, pp. van Incinerate, V. 1.
Incinerating, ppr. van Incinerate, v. t.
Incinera 'tiou, s., tot aschverbranding.
Incidental

Incidentally , adv.,

Incipiency, S., begin.

Incipient , a., beginnend.
Incip'lently,

adv., zie Incipient , a.

Incir'.clet, s., cirkeltje, sY.
Incir eunis-erip'tible , a., onbeschrijfbaar, onbepaalbaar.
Incireuinspee'tion, s., gebrek aan omzigtigheid.

Inelern'ently , adv., zie Inclement,, a.
In elin'able , a., genegen , geneigd , neigend, strekkend,

voornemens.
In -elin'ableness, s., gunstige stemming.
Ineiina'tion , s., neiging, helling, overhelling, buiging,

afwijking , aanleg , geneigdheid , genegenheid , geliefde
afgieting.
In elin'atorily , adv ., zie Obliganelyj.
In -aline', V. i., V. t., hellen , doen hellen , overhellen , nei-

gen , buigen , nabij,, komen , eenigzins gelijken aan ; gestem d
zijn, gezind zijn; the weather inclines to befair, het weêr
heldert op.
Inclined', pp. van Incline, v. i., V. t.
In-clin 'er , s., hellende zonnewijzer.
Inclïn'ing , ppr. van Incline , V. i., V. 1.
In-elin'ing , a., neigend.
In-clip', V. t., omvatten, insluiten, omringen.
In -clipped', pp. van Inclip , v. t.
in -elipping, ppr. v an Inclip, v. t.
In -elois'ter f • v. t., in een klooster opsluiten.
In - elo -se', v. t., omringen , insluiten , omvatten , met

omslag sluiten.
pp., a.

In-el,)-s-ed',

van

een

Inclose, v. t.

In elo*'er , s., omringer , inslniter.
In-elo -s- 'ing , ppr. van Inclose, V. t.
In -clo -*ure , s., het insluiten, 't ingeslotene, heining, 't

omheinde , brief , stuk papier , iets , dat ingesloten is ; -,
afscleidingschotten , z.
Ineloud', v. t., verdonkeren, duister maken, bewolken, sas.
Incloud'ed, pp. van Incloud, v. t.
In-eloHt'ing , ppr. van borloud, v. t.
Iuelude', v. t., insluiten, bevatten, begrijpen.
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Inciu(i'ed, pp. van I;zcln(lc, V. ï.
Ineiu(t'ing, ppr. van Incia (ie, v. t.
In elu'*ion • s., insluiting , inbegrip.
Inelia'stve, a., insluitend, ingesloten, bevattend, niet iiii egrip.
In-elu'siveiy, adv., zie l zclusive, a.

tncc;n lkuAniktb , , s., zie l,^eom;arv^i cable, a.
Ju -conginu'nt catecf , l^Y). van i jrcommv aicate , V. t.
to Ca iIn^u'id eaten
pr. vall Inco9nmuizicate , vv. t.
inc
tiae, a., niet ).etdeelzaar11 , 0u1..aatschap'a
lijk, oii ezellia.
In <• e e9nn z^' ui ca*i eIv , ede., zie .I ZC 2n1 au11icltl ie , a.

In eota ct' t, in-eoaet'ed • a., zie - 1l.7'e 'ti al
In-coag'u2able, a., olisto: aar, oiistrein!)2aar.

I

Via: d n)•àcl3ttaR)H'B y , s., onstooriiaarlleit.

In-e(zer'cible , a., orlredwiilghaar.
1nPocxist'enaee, S., niet mede bcstaanb)aarlleic1, niet mede

In-re to tat'a+ble , (f., onstoor1)aar.

onbekend.
In-cog'itable $ , a., ongedacht.

eenedr'ollgen.
Ian enq,a ct'ed , a., zie iíaco , ap)aet , a.

, ,`.., zie icom;nlH/itability, S.
It. eoinniiit'ably • auir., Zie I zcomenstable , (,
aanwezigheid..
Iivcog', a., Cede., in 't geheim, in 't verborgen , Vern'. ooi , en e,)atnpa-t', a., O11Z llllelll'all`YC1 ti Uni CCI)J11den , niet in-

In e(ag'ittance , 1n-eog'1trancy , S., 0nbe(laclltzaamhei(l , ge- Ira

,

a.,

,

mlvcrgel hli^h.
S., 011. eï gelijkl1)klíeld.

dacllteloosheid .
In-cog'itant , a., onbedachtzaam , onoverlegd , gedachteloos.
In-eog'itantiy, adv., zie T,zcoc,itcc;r,t, ((.
Ineog'itatide, a., zie I tco/itant, a.
Ineog'aiíto , a., ativ.,zier.(ofJ, a., cirlv.
In-eog'niz:tole, a., niet olliiersebei L1az i.
In-cothei•'ence , s., gebrek aalt zamel(l;ang, ongerijmdheid,
onbestaanl)aar1leid.
iueoher'ent • a., onzameullallge,ld , ollveui orden, oagerljnld, onbestaanbaar.
I-neoher 7 eutty , aria., zie I;icokerent , ct.

1 In ('(^na'p trabty , cu/v., zie _ti.^co;. ^ar•able , a.
y^co ni arc V, ci.., weC;ialoc,s, si, .
j ncon3gatts'sion t, s., iiiei (loogeiiloosheid.
f, 1?II ► E`g3IffiDfSi3s s icri^ate, (t., olik arinb u tig , onme doogeiid.
Ins-compas'^ronateny. , adv., zie I,icoirr1nassioiate, a.
, s., oii1ia.:llliartigtleid, siie^doogenloosbeic,?.
Incoinpatibii'ity , s., o1^1)estaanla<<arl ► eid, onvereelli l)a.ar, 1ie:d, overeellkonistigiieid, tegenstrijdigIieid.
Iascornpat'ibie , a., onbestaanbaar, ongerijnld, ollveeenig-

Ineoher'enc , s., zie Incoliere xe , a.
Incohi'eldence, S., niet Ovel'eenstenillling.
incoin'eident , a., niet overeenstemmend ,

laar • ouoveleeiikonlstlg , tegenstrijdig.
', Inc€i zq,at' bly , eiC1v., zie I ^tcail?patille, a.
In-eompens'a#lhle, a,., onbetaalbaar , onl)eloonbaar, 011Wa11.i'-

niet ei

Czech-

komend.

i

Jn('Otu'lnity, s., zie Safety, s.
In eolnb3n'tng , 3., verseliillei d , niet overeecesten,meiitl.
In combustIbii'ity, s., onlirandhaarlieid, onverteerbaarheid.
1iico 6lbiIt'iíble, (4., Onb1'andl)aar,

onver teerbaar .

deerhaier.
, s. ;oribevoegdlleid, ongesclliktl(eid, olii)elad
keraanllieid.
IneoIIn'petency, s., zie !zcom petenre, s.
a3n

conae'Ir.etent , a., onbevoegd, ongeschikt , ocibekwaan7,

oiievenredig, onvoldoende, oneigenlijk , ongeldig.

In-coinbust'1bieness, s., zie I;ieoim vs;1ibility-, S.
In combustibly ,

ade., zie li2co?1it9(Stit'lz , a.
In'coine , s., inkomen , inkonlst , illkonlsten ; -, toelating ,

• F -1R c'oaj
etclstjy' ,

inleiWiig, 11. g.; - i - , aankoïllst.
RSa'-í20A3*_ií08 , a., inkonlell(1 , E7".
inn' et,¢•, ëa•g , S.. inkomen , Winst,
< qty , s. , ol^lllec.tbaarlleitl.
dil t?()'iIIIY&^df IiSllrfl^DÍI
à•
, a., onrzeetIiaar.

•

In

(irl'a., vie 1T razzil ate^Gt , a.

hi `',)n pic.te', (i., onvoltooid • onvolkomen , onvolledig , ge
tlí'lii^ig.
CAY e° m„ stete'1y , alt'., zie. Iróconiplete , a.
ri ^cZePï;( ^^:te'ness , .5., onvoltooidheid , onvolkoneeilleld, on.
sal,ct,^gleeicï , ^gebr•ekkigheiil.
!n eu•pde'tfo,i , s., zie ] rsjm lcteiiess, s.

1
;.
a., eeii oiui r; • klaar , onii,gew ikkeld.
• S., O21T►1eeth iielieii. •(s•a<o4ex•,

'able, a., ol)uigzaanl, ontoegevel;d.
' Ii
In-coinincn'stirably, cc/v., zie 1)acoi i itc^t ui°able, a.
In eommeiii'surate, a., ongelijk, onevellreui , onvoliloende, h cozi pti'once • s., ollwilligiieid , stugheid , gebrek aan
iiieeiikl ';leic1.
ongelijkmatig.
In ((YiCipII'ant , a., onwil li g, stug.
In eo'nanen'stirateiy, adv., zie f icoiemeiiszirate, a.
Ince ^g)ti'axitiy, a,dv., zie _rnco^iij limit, a.
Inronainis'cible, cc., onvernlengl, aar.
• e., Verward, gestoord , M.
III' ('(r )o (^(t'
Iteouuy:ture, s., ony eiuiengbaarl?eid.
in
lie , a., niet zaámgesteld
, hi
Iu colnIooc9tte { , v t.,cie l iico;i? jro(?e , v. t.
ee1•
Ca

En-^'OIu'IIoodrlted, pip. vll,i I)bcGm;i:oi7at; t , V. L.
IneOIISl'E3 0(liat1ng, p1)5 . . wall I7iCOC?21Q(lei e + , V. t.

e^dig.
9 , S.,

oii estaanbaarlleid.

in
aIn, ui, ,os'eib1e, (c., olibestaal ►baar.
, s., lmstiglieici , oi^ge_maklijklleid.
Yneo^oinode', 2'. t., tot last zijn , storen , llieideren , i)elem- aa ec. sazpz•eilc:nnsrb,i'ity , s., oill)egrijplijkheid, onverstaani Ja ^l•,^ei? , allvatl)aail)eid.
meren • ongemak aandoen , vervelen,
50 c(}^ pa'ehenls'tbie , e., onhegrijplijli , onverstaanbaar
I1- oinir-oci'e(t , pf9. van I^ eom,7node , ?', t.
Cut'l^ jai.
In
i', , zie Liicoir.venieiice, S.
, s., zie L1CO2nprelleiesibility, 8.
In-eoil mod'ing, ppr. vmi.i Ii coei ioi1e, V. /.
, ede., zie I,icoiiigirelieusible, s.
In-coin.mo'dtous, a., lastig, ongenlaklijk, vervelend, Ilinin C(az zt,5•et,en'Sio„ , s., gelnrek aan I)evattici,rsvernlogen.
derlijk.
I,, 'c ageiz^eht a s'iv e , (c., liet kernachtig , o)ibondig.
In e^)Isa1CO'ddorlsly , adv., zie Licoiiii, cn, ;oaz , a,
.InPOànimol iouSIle$S, s., ongenlaklejkliaui, lastigheid, ver- i' cai,rressibit'ity , s., onzameilpeisbaarheid, onzanleniriaiel,aarlleiil.
velenc?]lei{.ii , hinderl jkheid.
, a., onzamcnpersbaar.
ii
IIl{^Q)Ha1lig(D(1'ity :j: , s., zie Liconveieie ice, s.
1 Ise coma,pot'abie , (c., ourekenbaar, ontelbaar.
In co,u,,,,,,,2 cahII'5ty , c., oni^leideeibaarlicid.
occoï'able , e., oily erbergbaar.
á hei
In
lib eable , lc., onmeccleeli)aar.

In ecItlI3

'n9 cableene5 , s., zie

1Ilc(t^27,'w'±lc^ • (li2lli /f ,

,5.

n C C,,C€^ 'a'Ob & , /:,, eiil ' ii: p1)aar, olive1'Staailbaaz.

428

INC.

INC.

In-concelv'abieness

baarheid.

, s., onbegrijpbaarheid , onverstaan-

Ineonceiv'ably , adv., zie Inconceivable , a.
In-eoncep'tlble (zeer ) , a., zie Inconceivable , a.
Ineoncin'nity, s., ongepastheid, ME.
Incon-clu'dent , a., tot geen besluit leidend.
InCOn-eluding, a., tot geen besluit leidend.
In ©on-ei u'sive , a., tot geen besluit leidend.
In-eon-elu'sively, adv., zie Inconclusive, a.
Ineon-olu'siveness , s., gebrek aan bondigheid.
Ifeoneo-et', a., zie Inconcocted, a.
Ineoneo-et'ed, a., niet geheel verteerd; onrijp, Blo.
Ia4eon eetion, s., onverteerdheid, onrijpheid.
Ineon,eur'ring , a., niet overeenkomend , niet overeen-

stemmend.

Ineoncus'sible , a., onwrikbaar , onschokbaar.
In-oondensabil'ity , s., onverdikbaarheid.
lil-condensable , a., onverdikbaar.
Ineon'dite j , a., ruw, onbeschaafd, onregelmatig.
In-eondi'tional j- , a., onbepaald , onvoorwaardelijk.
InBOndi'tionate t, a., zie Absolute, a.
Ineonfiirmed' t , i. p. V. Unconfirmed.
IUCOnform'able, a., ongelijkvormig.
In eonforin'ity , s., ongelijkvormigheid.
Ineonfu*ed', a., niet verward, duidlijk, BA.
Ineonfu' .Ion, s., duidlijkheid, BA.
In -eongeal'able , a., onbevriesbaar.
In -congeal'ableness , 3., onbevriesbaarheid.
In eouge'nial , a , ongelijkaardig , ongelijkslachtig.
Intonge'nial'ity, s., ongelijkaardiglieid, ongelijkslachtigheid
IneOn'gruence
s., ongepastheid, ongeschiktheid.
Ineon'gruent, a., ongepast, onbestaanbaar.
Ineongrui'ity, s., onbestaanbaarheid, ongepastheid, enge.

1,

grondheid, ongeschiktheid , onvoegzaanrheid.
onbestaanlhahr, ongepast, ongerijmd,
ongeschikt, onvoegzaam , onbehoorlijk.
In-eon'graously , adv., zie Incongrutions , a.
In-eonne-e'tlon , s., gebrek aan zamenhang.
If-eonnex'edly 1, ode., onzamenlhangend, zonder zamenhang.
Ineon'sclonable, a., zie Unconscionable, SP.
Iueon'sequence, s., valsche gevolgtrekking , tegenstrijdigheid.
In-eon'sequent t , a., tegenstrijdig.
Ineonsequen'tial, a., valsch gevolgtrekkend , zonder belang , belangloos , van weinig belang , onlbelangrijk-.
In'Consequential'ity, s., valsche gevolgtrekking, tegen
-strijdghe.
In-eonsequen'tially, adv., zie Inconsequential, a.
Ineonsid'erable, a., gering , onbelangrijk , onbeduidend ,
In-c► on'gruous, a.,

onaanzienlijk.
, s., geringheid , onbelangrijkheid ,
onbeduidendheid, onaanzienlijkheid.
In-eonsid'erably, adv., zie Inconsiderable, a.
Ineonsid'eracy , s., gedachteloosheid , n. g.
In-consid'erate , a., onbezonnen , gedachteloos , onoplettend , achtloos , zorgloos , haastig.
Ineonsid'erately , adv., zie Inconsiderate , a.
In-eonsid'erateness , s., onbezonnenheid , gedachtloosheid,
onoplettendheid , achtloosheid , zorgloosheid , haastigheid.
In-eonsidera'tion , s., zie Inconsiderateness , s.
InQonsist'enee, s., onbestaanbaarheid, tegenstrijdigheid,
ongerijmdheid , onbestendigheid , veranderlijkheid.
In eonsist'ency , s., zie Inconsistence , s.
1[naonsist'eut, a., onbestaanbaar, tegenstrijdig, ongelijmd,
onbestendig, veranderlijk.
Iueonsist'ently, ode., zie IItconsisteni , ea,
Inconsid'erableness

Ineonsist'entuess j , s., zie Inconsistency, S.
In sonsist'ing t , a., zie Inconsistent , a.
In-eonsol 'able , a., ontroostbaar, troosteloos.
In eonsol'ably , adv. zie Inconsolable , a.
lneon'sonance, s., wanklank, wanluidendheid,

oneenigheid, tegenstrijdigheid.
Incon'sonancy, s., zie Inconsonance, s.
in eon'sonant , a., wanluidend , oneenig , tegenstrijdig.
In cou'sonantly , ede., zie Inconsonant, a.
In eonspi e' -nous , a., niet onderscheidbaar , onmerkbaar.
Iu-eonspic'-uously, adv., zie I.nconspicious, a.
Iti colt I stancy , s., onstandvastiglieid , onbestendigheid ,
veranderlijkheid.

Jti eon'staist , a., onbestendig , veranderlijk, afwislend.
Ineonseuln'able, a., onverteerbaar, onbruikbaar , onver-

brandbaar, onvernielbaar.
Ineonsurn'ably, ede., zie Inconsumable, a.
Inponsum'nlate, a., onvoltooid, onvolëindigd.
In consulo'nlateness , s., onvoltooide toestand.
Ineonsun► p'tible T , a., onvernietigbaar.
In-contaln'inate f , a., onbevlekt.
In eontanl'inateness , S., onbevlektheid.
In contest able , a., onbetwistbaar , onloochenbaar

, onbe'

twij felbaar.

%neontest'ably, ads., zie Incontestable, a.
Incontig'-nous, a., afgezonderd, afgescheiden.
Ineontig'-uotisly, adv., zie I.ncontigsous, a.
Incontinence, s., oningetogenheid, wulpschheid,

onge-

bondenlieid, ontuchtigheid, onkuiscliheid.

In eon'tinezncy , s., zie Incontinence , s.
Ineon'tinent, a., onïngetogeri, wulpsch, ongebonden,

ontuchtig , oiikuisch ; - t, zie Immediate, a.
Ineon'tinent, s., onkuisclie, B. J.
III-ron'tineiitly, adv., zie Iacontinest, a.
Ineontra-ct'ed, a., onafgekort, uitvoerig.
Ineontrol 'Sable , a., zie Uncontrollable, a.
Aneontrol'laialy , adv., zie Incontrollable, a.
In eontrovert'ible , a., onbetwistbaar.
In c'onven'ience • S., onvoegzaamheid, ongelegenheid, las
kwelling , moeite.
-tigled,oran h
Inconvenience, V. t., lastig vallen, hinderlijk vallen,
bemoeilijken, in verlegenheid brengen.
Jnconven'ieney, s., zie Inconvenience, s.
in-eons•en'ient , a., ongelegen , onvoegzaam , lastig , moeilijk, nadeelig, ongeschikt.
in-eonven'iently, adv., zie Inconvenient • a.
Iel -convers'able, a., ongezellig, ingetogen.
In-eon'versant, a,, ongezellig, ongemeenzaam.
In convertibii'ity , s., onveranderlijkheid.
Inconvertible , a., onveranderlijk , onbekeerbaar.
Irl'convi-et'eduess, s., onovertuigde toestand.
Inconvin'cible , a., onovertuigbaar.
In-eonvin'cibly, add., zie Inconvincible, a.
In-eo 'fly , a., ongeleerd , kunsteloos , Sm.
Ju-eor'poral , a., onligeliaanilijk, onstoflijk.
In eorporal'ity , s., onligchaamlijkheid , onstoflijkheid.
Ineor'porally , adv., zie Incorporal , a.
In-eor'porate J • a., onstoflijk , met onstoflijk ligchaam gemengd , verbonden.
In-cor'porate , V. t., V. i., inlijven , vereenigen, opnemen,
zich v ereenigen , gemeente vormen.
In co r'porated , pp., a. van Incorporate , V. t., V. i.
IIneor'poratíng, ppr. van Incorporate , V. t., V. i.
Ineoriaora'tion , s., inlijving, vereerllgreg , Opnemiiiii.
Iueorpo'real • a,, zie Incorporal , Ti.
lase•orpo're.illy , cute., zie Incorl)oresl, a , BAL.
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In-crust'ed, pp. van Incrust , v. t.
In-crust'iug , ppr. van incrust , V. t.
IBIS erust'ruent , s., zie Iiacrustatio2a , S.
Inery4'ttailizable, u., niet krist allizeerbaar.

Incorpore'ity , s., onligchaanilijkheid , onstott jkhcl.
In eorpse', V. t., zie incorporate, v. t., n. g.
Incorrect', a., onnaauwkeurig , gebrekkig.
Ineorre-ct'ton , s., o11naauwkeurigheid , gebrekki ;heid

slordigheid.

In' cubiiie , v. t., broeden.
In ecrbi► 'tion , s., broeding.

Ineorreet'ly, adv., zie Incorrect, a.
In -eorrect'ness, s., zie inaccuracy, S.
Incorrespond'ing, a., 11iet overeenstemmend.

I,icn'bit -rare t, s., zie Incubation, S.
ice'-eeui3us , s., noch tm eerie.
In {•aal 'ate , v. t., insclierpen, inprenten , indrukken , iiistampen.

In-corrigible , (t., onverlUeterbaar , onherstelbaar.
In -eor'rigibleness, s., onverbeterbaarlieid, onherstelbaar

-heid.
1ncorrigibll'ity, s., zie Itcorrigible)aess, s.
Inn -corrigibly , ode., zie IacorrifJible, a.
In-eorrod'ibte, a., onverteerbaar.
In-corrupt', ineorrupt'ed, a., onbedorven, onvervalscllt,

Ineu1'-a-ateti,

pp.

va n

Inculcate, v. t.

roei,!' -caring, ppr. van Ltenlcate , v.. t.
In vul cation , s., inselierpilig , iiiprentirlg.
Iu - eui'pfable , a., oiiscllulclig, onberisplijk, onstrafbaar.

In culpableness , s., onschuldigheid , onberispbaarheid, onstrafbaarheid.
In-eu:'pably, arlt., zie laculheble, Et.
reinheid , zuiverheid.
Incuitpate, v. t., zie Blame , V. t.
In -eorrupt'ible, a., onbedorven, onvervalselit, rein , zuiver. In-eul'pated, PPP. Vuil Inculpate, v. t.
Ine-(arl'l,tating , 1)pr. van Lien11)ate , V. t.
In eorrupt'ibleness , s., zie Incorruptibility , S.
In-corruptibly , adv., zie incorr uptible, a.
Inc•Hipa'tion, S., zie Blame, S.
Ineorrup 'tion, s., onbedorvenheid, zuiverheid, eerlijkheid. Ineul'pator,y, (t., aantijgend.
Inc•ult', a., onbebouwd, onbeploegd.
Ineorrupt'ive, a., onbederf baar.
Inrras'sate , V. t., V. i., verdikken , dikker worden.
In eu1'tis aten , a., onbebouwd , onbeploegd.
Incras'sate, iii -eras'sated, Ct., verdikt.
In-ultiva'tlon , s., onbebouwdheid , onbeploegdheid.
lui ras'sated , up. van Incrassate , v. t., V. i.
Ineul'ture, s., zie Inc2!ltivatiou, s.
In cras'sating , gg1pr. van Iacrassate , V. t., V. i.
Incun,'bency, s., opeenlig;ing, bezit van kerkelijke inkomsten.
Incras'sation, s., verdikking.
In-ras'sative , a., verdikkend.
In-cuin'bent , a., opgeleid , opliggend , opleunend.
In-eras'sative, s., verdikkend middel.
In eunm'bent , s., bezitter valn kerkelijke inkomsten.
In-eurn'bently , adv., zie Incmrmbertt , a.
Hnereas'able, a., vermeerderbaar.
In -crease', V. t., V. j., vermeerderen , vergrooten , grooter In-eum'ber, V. t., zie Enenm,ber, V. t.
maken, grooter doen worden, uitbreiden , ve r lengen; groo- In c urn'brance , s., beslonimnering , belasting , beletsel , ver legenlleid.
ter worden , groeijen , toenemen , aangroeijen , zwellen ,
luider worden.
In curn'brous -F, a., zie Tromablesome , a., CH.
In-crease', in'-crease , s., aanwas, vermeerdering , ver - Incur', V. t., beloopen, zich op den hals halen , zich bloot
-steln
g•rooting , groei , oogst , voortbrengsel , dragt , nakomeaan; - to t, into i, zie bleet.
lingschap.
Incurability , s., ongeneesbaarlieid, ongeneeslijkheid, onherstelhaarlleid.
Increased', pp., a., zie Increase , V. t., V.?.
In -curable, a., ongeneesbaar, ongeneeslijk, onherstelbaar.
In-erease'ful , a., rijk aan voortbrengselen , sx,
In-creas'er , s., vermeerderaar , bevorderaar.
Incurable , s., overledene , die ongeneesbaar was.
In -ereas'ing , ppr., a. van Increase , V. t., v. i.
In -eur'ableness • s., zie Incturabilitg , S.
In -ereas'ingly , adv., zie Increased, v. t., v. i.
In - eur'ably , adv., zie Incurable, a.
In -Qreate ', V. t., (iets) inscheppen.
In -curiosi ty , s., onoplettendheid, zorgloosheid , nalatige
In' -create, in' -ereated, a., zie Uncreated.
!leid , onachtzaamheid.
In -eredibil'ity, s. , ongelooflijkheid.
Ira-curious, a., onoplettend, zorgloos, nalatig, onachtzaani.
In -ered 'ible, a., ongelootlirk, ongeloofbaar.
in,cu'riously , ede., zie Iacvrious, a.
In('ulr i()uuSness, s., zie Incuriosity, S.
In -credibleness , s., ongelooflijklleid , ongeloofbaarheid.
InCBr1C(t', 7'i). van hirer, V. t.
Increct'ibly , ede., zie lzcredible , a.
Incur'rcnce, s,, 't beloopemi.
Ineredul 'fly , s., ongeloovlgheld, on Eloof.
In ur'ri,,g, ^i^. vai1 lava , V. 1.
In-recl'ulous , a., ongeloovig.
In•c•,Br'wican , s., inval , strooptogt ; -, voorval , gel)etr' e
In-cred' ulo usl y , ode., zie Incredulous, ct.
11is , 1l. p.
In-er•ecl'IYlousness , S., ouugelooviglleid , ongeloof.
In c. ur'sl,ve , a., vijandlijk.
In-ercin'able , a., onv erbrandbaar.
In C-a
In' - erernent , s., zie I nci-eci se , a.
'_Ice , V. t., kruinnien , huigen.
l aB-' `'ate , a,, 1 el roim cd , gebogen.
In'-erepate 1 , V. t., zie t'ïide, v. t.
HBe raera°'aeted , ?)11. vaal 1 /e?c,'rate, v. t.
In erepa'tion , s., zie Re157óL•e , S.
r6'antln ; , l)lïr. van Java- rate, v. t.
In-cres 'cent , a, vermeerderend, groeijend, toenemend, I
iii' c j .t'5k-us , 5., t hroieillell , 't• l)iiigeil, kmon11111ii ', Í}mmm,i !
zwellend.
aaze°aalti , v. t., i?Ul°c11 , kro111111e11.
Iau-erirn'innate , V. t., llesclluldigen , aankl^igeli.
rein , zuiver.

Inrorruptibil'ity , s., onbedorvenheid , onvervalschtheid ,

lin-er•ina'inated , p-P. Van -uitcriririnatc, 2). t.
ppr. 'viii Iitc2iiriiriulc ii. 1.
l u cruent'fnl j , a., onbloedig.
Incrust'
, v. t., niet eeli korst bedeltke?i, !lard iiftikn li1,i-, , alst's,te 9 , v. t., zie Iiici !S1 , e. t.

3é aa^•riraa'iB^fatic ► ; ,

xn erusta'tion , s., onikorstisig , bele ;aiii , bestnijkiiir.

a.
l aelí71.'e, V. 1.
1i 5, E' ic-e'ityf , +1p.,
s., gckrowellieid , gebogenïicim „
ii, e•urr e,i',

Va11i

á

,

i 0iéá9 :ale j, v. t,, z,)ekail, -nitvorseliei1.
B4^s<C'^°a^'t^LQBIfl i, ,`.,

zie titC ((i(.' ;, ti.

a., zieeric/ira
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Indart', V. t., inwerpen , inschieten.
Indart'ed , pp. van Izdart , v. t.
Jndart'ing , ppr. van Endart , V. t.
Indebt', v. t., in schulden steken , verpligteii , n. g.
ándebt'ed , a., schuldig , verschuldigd , verpligt.
Indebtedness , s., schuldigheid, verpligtende toestand.
Indebt',nent , s., verpligting.
Indecency, s., onbetaamlijkheid, onkieschheid , onvoeg-

Indeznnif ea't1on , s., schadeloosstelling , vrijwaring.
Indetn'nitied , pp. van Indemnify , v. t.
Indein'nify , V. t., schadeloos stellen, schadeloos houden,_

zaamheid.
Indecent, a., onhetaamlijk, onbehoorlijk, onkiesch, on-

voegzaam, schaamteloos , onkuiscli.

Indecently , ctdv., zie Indecent , a.
Indecid'-aotis, a., niet afvallend, altijd groen, bestendig.
Indec'iinable , a., onvertien:lieaar.
Indecipherable, git., ononteijferbaar.
ffndeci*'ion , s., beesl uitlooslieid , aarzeling.
Indecisive , a., besluiteloos , aarzelend , onbeslissend.
Indect'stvely, adv., zie Indecisive, a.
Indecisiveness , s., zie Indecision , s.
Indeelin'able, a., onverbuigbaar, onveranderlijk in uitgang.
Inde-elin'ably , adv., zie Indeclinable , a.
Indecompo-w'able , a., onoplosbaar.
Inde.ompo*-'ableness , s., onoplosbaarheid.
Inde-eo'rous , indec'orous , a., onsierlijk , wanvoeglijk,

goed maken.

Indemnifying , ppr. van Indeannify , v. t.
Indein'nity , s., schadeloosstelling, schavergoeding, zeker

strafloosheid.

-heid,

Indemonstrable , a., onbetoogbaar.
Indentza'tion, S., liet naturaliseren.
Inden'ize , V. t., zie Eadenize , v. t.
Inden'izen , V. t., zie Endenizen , v. t.
Inden'izened , pp. van Didenizen, v. t.
Inden'izening , ppr. van Iadenizen , v. t.
Indent', s., keep-, kerf, intanding , tand; -, getuigschrift,.
(11 nerika) , n. g.; -, zegel ; -, inschrijving op de scheepsrol , z.
Indent', V. t., V. i., inkepen , tandsgewijze uitsnijden , in el-

kander sluiten , in elkander passen , een overeenkomst sluiten , verdrag maken , huren ; -, krommen , buigen ; -, inlaten , z.
Indentation , s., inkerving, insnijding , overeenkomst.
Indented , pp., a. van Indent , e. t., v. i.
Indent'edly , adv., inkervender wijs , enz.
Indenting , pp. van Indent, v. t., v. i.
Indent'inent t, zie Indenture, s.
onbehoorlijk, onbetaamlijk , ongepast.
Indenture , s., schriftelijke overeenkomst; - of apprenIndeeo'rously, indee'orously, ads., zie Indecorous, a..
tices/sip , leerkontrakt , leerbrief.
Indecorousness, indecorousness, s., onbetaamlijkheid, Indenture , V. t., V. i., zie Indent , v. t., V. i.
wanvoeglijkheid.
Indent'nred , pp. van Indenture , V. t., V. i.
Indecorum, s., onbetaamlijkheid, wanvoeglijkheid.
Indent'-uriug , ppr. van Indenture , v. t., v. i.
Indeed', adv., indedaad, waarlijk, in ernst.
Independence, s., onafhanklijkheid, zelfbesturing.
Indefatigable, a., onvermoeibaar, onvermoeid, volhardend.. Independency , s., onaf Banklij kheid.
Indefatigableness , S., onvermoeidheid, volharding, on- Independent, a., oiiafhanklijk, vrij, zelf-besturend, stoutvermoeibaarheid.
moedig , onbedwongen , uitsluitend , uitgezonderd.
Inderat ► igably, adv., zie Indefatigable, a.
Independent, s., onafhanklijke (sekte van de christelijke
Indefatiga'tion 1', s., onvermoeidheid.
godsdienst).
Indefea*1bil'Ity , S., onverbreekbaarheid, onschendbaarheid, Independently , adv., zie Independent, a.
onherroeplijkheid.
Indep'reeable, a., onverbidlijk.
Indefea-s'ible , a., onverbreeklijk , onherroeplijk , onschend- Indeprebens'ible, a., onuitvorschlijk, onuitvindbaar.
baar.
Indepriv'able, a., niet wegneembaar, onberoofbaar.
Indefea-s- ► ibly , adv., zie Indefeasible , a.
Indesertb'able, a., onbeschrijfbaar, onuitdruklijk.
indefectibility , s., volkomenheid , onverwelklijkheid.
Indes-eript'ive, a., onbeschrijvend , niet beschrijvend.
Indefe.ct'ible , a., volmaakt, onverwelklijk, onverganklijk. Inde*ert', s., verdienstloosheid , onwaardigheid.
Indefe-et'ive , a., volkomen , volmaakt.
Indes'inent , a., onophoudlijk , steeds , voortdurend.
Indefei'*tble j, a., zie Indefeasible , a.
Indes'inently , adv., zie Indesinent , a.
Indefensibility , s., onhoudbaarheid , onverdedigbaarheid. Inde*ir'able , a., niet te verlangen, onwenschlijk.
Indefens'Ible , a., onhoudbaar , onverdedigbaar.
Indestru.etlbll'Ity, s., onvernielbaarheid, onverwoestbaar
Indefensibly , adv,, zie Indefensible , a.
-heid.
Indefens'ive , a., weêrloos , zonder verdediging.
Indestru-et'ible , a., onvernielbaar , onverwoestbaar.
Indefi'ciency , s., volkomenheid.
Indestru.st'ibly , ads., zie Indestructible, a.
Indeil'cient, a., volkomen, volledig.
Indeterminable, a., onbepaalbaar, onbeslisbaar.
Indefln'able, a., onverklaarbaar.
Indeterm'Inably , adv., zie Indeterminable , a.
Indef n'ably , adv., zie Indefinable , a.
Indeterminate, a., onbepaald, onzeker, besluitloos, aarzelend.
Indefinite, a., onbepaald , onbegrensd , ongeregeld.
Indeterin'inately, adv., zie Indeterminate, a.
indefinitely , adv., zie Indefinite , a.
Indeterminateness , s., onbepaaldheid , hesluitloosheid ,
Indefiniteness , s., onbepaaldheid , onbegrensdheid , ongeaarzeling , weifling , gebrek aan duidlijkheid.
regelde toestand.
Indetermina't#on, s., besluitloosheid, aarzeling, weiicing,
Indefn'itude T, s., oneindigheid, onbepaalde hoeveelheid.
onbepaaldheid.
Indelib'erate, a., onoverlegd , onvoorbedacht, overijld.
Indeterin'ined, a., onbepaald, onbeslist, onzeker.
Indelib'erately , adv., zie Indeliberate , a.
Indevote', a., ongodvruchtig , ongodsdienstig.
Indeltbil ►ity, s., onuitwischbaarheid, onvernietigbaarheid. Indevot'ed , a., zie Indevote , a.
Indelible, a., onuitwischbaar, onvernietigbaar, onverliesbaar. Indevo'tlon , s., ongodsdienstigheid , onachtzaamheid , onEndel ► ably , adv., zie Indelible , a.
genegenheid.
Indelicacy , s., onkieschheid , gebrek aan teeder gevoel , Indevout', a., zie Indevote, a.
lompheid (in smaak).
Indevout'ly , adv., zie Indevote, a.
Indel'ieate , a., onkiesch , liardgevoelig , grof.
Index, s., me., in'diccs, in'detes, aanwijzer, bladwijJndel'i eately, adv., zie Indelicate , a.
zer , wijzer , wijsvinger , inhoud , register.

IND.

INIS.
lin'dex , V. t., van een aanwijzer , enz. voorzien,
indexed , pp. van Index , v. t.
Indexer, s., aanwijzer- , enz. maker.
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Indif'fcrenti S-ID , s., onrerschilliolrcid.
Iiidif'ferently , aclv., z:e I i(ii ferest, a.

IIl'(ligence, s., belroetti lieu, arrrroede, behoefte, nooddruft.
Index 1 1 eal , a., tot een aanwijzer , enz. belroorende , ier den In'digency , s,, zie I le^/s'írcc , s.
is t r.
In'(t®C: ue • 5., i't't,
vorm van een aanwijzer , ene.
i 0'4.riS c1., 1. i . ('it, skull (lelt lanilaara.
Index'i eally, ode., zie I idec.r.ical , a.
7.,
1)(
't
)t
i!
:'
•.h (&ei iti tl , 11]l, ontbloot.
(
,
In'(lexing, pp r . valt I;;de,r, v. t.
1
In(iexter'ity, S., onl)ehendinlleid, onllatidi^iteid.
,I
, a., 1 oase nl,tssa, sit.
fl,.
Qntte (eyed, a., onverteerd, oriVerduw(1, 1aa5111, 1115V, on'
(l:_,.,I , orlekookt , verward , waiistalti;;.
1 Sol(ii-cst',bie, a., on1- citeer h<t„tr, oitver(lttwllaar.
itll(1i..Z t'itln, S., oiiierditiaClileid , raerttsrlieid, ruwheid,

India-ink, s., oostinCiiCC?ie i',11kt.
India-rubber, ,s., golf e'l,tstiek.

In'diaman , S., oostin(liCVaartler , Z.

1.

IIi'diali•anis, S., ster:tilljs.

Indian-arrow-root, S., arrowroot.
In'(lian-berry , s., visclikot'rel.
Indian-bread, s., soort vats jatroplia (totaltic).
Indian- cane, s., hloenlrict.
Indian- corn , S , n1alS , tilrkscli koorn.
Indian- cress , S,, oost -tn(Itsclic kers.
Indian-dtbte , s., tantalrincle.
Indian-fig, s., soort vain cccctics (botanic).

ot^,',t'kOoktI1cid.

in(ii `irate , v. t., V. i., ttallwijzen , eiiitoonen , toonen
(it
ii niet de \ iriets 'tau widen.
Iu(Qii;'iSating , )pr. van I^/dtyilatc, V. t., V. i.
In(tig lotion , S., exil i'ljeili , a^ri tooi lig;.

! hid irn' i , a., onwaardig- , scllttiiillijk, air.
Inetig'nance "i , S., zie .i lulu/s attOIG , s,
Indic;'slant, a., verontwaardigd e C1t'ei, verbolgen, Vertoornd.

1

I11'(tiatl• hog , S., Iisoinvai • keii.

Indian-ink , s,, zie India-i,,tk , s.

I11(1ir, ,iantt5 , ede'., zie Ja a1 ] ic!itt , a.

In'diali-leaf, s., eorr'•zaad.
Indian-tike, et•, iiidiatttiscll.

in(ii aus'tion , s•, veronttva^rrd giug , gr<trnschap aan veriii ; ^ ag -cpa trd.

Indian-rat, S. oost -iiidisclte rat.
If'difhI-red , s., soort var oker.
Indian-reed, s,, indiaaii:,cit riet.
Indian-root, s., Lopezwoi , tel.

1n(ii-Inify r, r. t., niet velrsn12.1ding beharndelen, si'.

In'(liali-rubber, S.,

I,nt .Gii fl I3 , S., oiisva<•1rdig, 11c1 . , sl!la^n , schande, hoon
I 7irlalaildeliug, ritwleal.
xnci.5fl'13'
i', lv., zie t']twosi,`itlj , ne.
3

zie fi117'l(L curlier, S.

hi'(iiii,, , ... irnu go.

In '11a9 p '"t , a, Baai

Indian-sait'ron , s., kurrkttina.
Indian Coba -e' co , S., soort van Zoltelici (liotcriiie).
In'dian-tur'nip , s., soort van ameriktiansche plant.
Indian-wipe ), s., zijden neus(Aoek.
In'dIan-wood , s., verfllout.

len, ontdekken.
In'dieated, pp. van Iuliccite, v. t.

In'di eating, ppr. van Ladicate , V. t.
Indlca'tion, S., aanwijaiiig, aanduidinie, aantooning, aankondiging , teeken , kenteeken , kenmerk.
Indic.'ative, a., aaiitoonen(1, aanduidend.
Indi c'atively , a(lv., zie Lirlieatire , a.
In'ctieator, s., aanwijzer, uitstekende spier van den wijs vinger.

andl c'atory , a., aantoonend.
Ind i ca'vit , s., soort van verbodscllrift.
In'd ice , s., zie Index, s.
Indict' (lees indait') , v. t., beschuldigen , l)etigten , aan klagen.
indictable (lees indait'able) , a., hescliuldigbaar , aan

-klagihr.

Indicted (lees indalt'u(1),, pp. van I^triict, v. t.
Indictee' (lees in(laitie'), s., aan,clk1 tagde, beschuldigde.
Indiet'er (lees indait'u r), s., aanklager, Beschuldiger.

v. t.
aanwijzing ,

ronleinsche indiktie.
Indi e'tive, a., verkondigd , verklaard.
Iu(tict'luent (lees in(iait'rnent) , s., akte van beseltuldiging, r.

In(lif'ference , s., onverscllilligheitl, gevoelloosheid , onzijdiglreid, onpartijdigheid, achtloosheid, ongevoeligheid.
Indifferent, a., onzijdig, onpartijdig, belaugisos, gevoel-

loos , achtloos, onbeduidend, middelmatig.

tea

riaCi,

luit rad stllg114ad.
Indit'igent , a,, lui , tïatg.
Indit'igenliy , ede, Cie 1/tctiGi.retl , e i .
Indiauili'istiable , a,, onvermuiderl^ aar.

ln(til igence, a.,

In'di-Cant, a., aantoonend, aanwijzend, bestemmend, bepalend.
Indicant, s., aantootier, aanwijzer, bestenrmer, bepaler.
In'di sate, V. t., aantoonen , aanwijzen , bestemmen , bepa-

Indicting (lees indait'ing), ppr•. viii I;tcliet,
In(l i e'tion , s., verklaring , afkondiging, B.i.;

o p1 1aí.

n,li ;(1'nlet&r, . , ia d a )iiiC{ii.

IndiI'atory , (a., li (ï tai-me,td, 51j1

In(iire(ct', a,, niet regtstreeks, ii„idlijk; -, verkeerd, oneigelijk, ser.; -, oneerlijk.
Into rc e'tion , s., onsiveg , sc1ltdinsellneid , slinkscllheid ,
ortecrlajklleid, sir.
In(tir('et'ly, adv., zie I^adirect, a.
In(tiI-eet'ness • s., zie Iaclirectioei, s.
In(ti *cerao'ib ➢ e, a., orlhespeurii en , niet te onderscheiden.
In(ti r cern'ibleness , s., onhespettrhaarlieid.
in(ti s cern'ibly , wie., zie Itdiscerible , n.
Indiscerh'ible 1 , a., onoplosbaar , on(ieelbaar , ATE.
In(iisceri)'ibleness, s., orldeelliaerriieid, oiiafsclleidlijkheid,
onoplosl^aarlleid.
In(tiseCri)tibi!'ity , s., zie Ii(iiscerpihleueSs, s.
Indiscerp'tible,

(t., zie laelisrerpijile, e'

in(ticcerp'tably , adv., zie I/uliseerhihle, a.
In(tis'ciplinalle, a., onteinl)aar, orileerbaar.
an(iis'eipiine, s., onteinbaarireid, onleerbaarheid, verzet
(tegc-a kejIgsteicdt).
India (^Ov'erable, a., niet ontdekbaar.
Indis cov'ery , s., verhorgenhei(i. , n. p.
Indiscreet', et., onhescllei(lerl , orrvoorzigtij , dwaas , onhe-

zonrien , onverstandig , haastig.

Jni(lis CCreet't y , cute., zie I aehsereet , a.
fii1l(imrere7z', Cl., zie liiiliscreet, a.

In(iiscre'ti)n, s., onbescheidenheid, onhezonnenlleid, onv ooazigtiglleid.

In(t is erimzi'inate , a., niet onderscheiden , algemeen • ver

elkander.
Indisei-iin'iliately, adv., zie Indiscriiiziatate, a.
Indiseriwn'iloating, ct., zie Itïdiscriíiiiiaale, cc.

-war,do
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Indivi*'ible, a., onverdeelbaar, ondeelbaar.
Indivi*'ible, S., ondeeltje (meetkunst).
Inaivi*'ibleness, s., zie Indivisibility , s.
Indivi*'ibly, adv., zie Indivisible, a.
Indivl-s-'ion, S., onverdeeldheid, ME.
Indocibil'ity , S., onleerzaamtieid , ongezeglijkheid.
Indo'cible, indoc'ible, a., onleerzaam, dom, bot, ongezeglijk, onhandelbaar.
Indo'cibleness , indoc'ibleness , s., zie Indocibility , a.
Indo'ciie, indnc'ile, a., zie Indocible,.a.
In(Iocility, s., onleerzaamheid, domheid, onhandelbaarheid.
Indo -c'trinate , V. t., onderwijzen , beginselen onderwijzen,
onderrigten , leeren , tot een stelsel brengen.
Indo -e'trinated , pp. van Indoctrinate , v. t.
Indo-e'trinating, ppr. van Indoctrinate,
t.
Indo -etrina'tion , S., onderrigting , leering , onderwijs.
In'dolence, s., f vrijheid van smart, gevoelloosheid, traag.
beid, luiheid, vadzigheid.
indolent , a., gevoelloos , onachtzaam , zorgloos, vadzig ,
lui; vrij van smart, JOHN.
In'doiently,, adv., zie Indolent, a.
Indomitable, a., onbeteugelbaar, ontembaar, niet te onderdrukken.
Inaoinpt'able (zeer ) , a., niet te onderwerpen,
Indor3'able , a., endosseerbaar.
Indorse', V. t., endosseren; - in blank, in blanko endosseren; - wills a cudgel ), lay cane upon Abel ), iemand met
een stok op den run ranselen.
indorsee', s., geëndosseerde , persoon , aan wien geëndosseerd is.
Indorsed', pp., a. van Indorse • v. t.
Indorse',nent , s., endossement.
Indors'er , s., endossant , persoon , die endosseert; - ),.
sodomiet.
Indorsing, ppr. van Indorse , v. t.
In'draught i', s., inham, golf, baai.
Indrawn , a., ingetrokken.
Indrench', V. t., onder water zetten, verdrinken, doorweeken , sac.
Indrenched', pp. van Itdrenclt, v. t.
andu'bious, a., ontwijfelbaar, zeker, niet twijfiend.
Ind,,'bit.ible , a., onbetwijfelbaar , klaarblijklijk , onloochenbaar.
landu'bitableness , s., ontwijfelhaarheid.
Indna'bitably , adv., zie .Indubitable , a.
Indu'bitate , a., zie Indubitable, a., IAA.
Induce', v. t., nopen, aansporen, bewegen, aanleiding geven , verleiden , afleiden , besluiten , brengen , leiden, veeren , nadruklijk geldig maken , voorstellen , dringen , aan
-priklen.
Induced', pp. van Induce , V. t.
In,luce',nent, s., beweegreden, oorzaak, aanleiding.
Iudnc'er, s., verleider, aanstoker.
Inducible, a., afleidbaar.
Inducing , ppr. van Induce , v. t.
duiden.
Indu-et', v. t., invoeren, inleiden, in bezit stellen , aan
Individ'-ualized, pp. van Individualize, v. t.
-steln,
Individ' .alizing , ppr. van Individualise , v. t.
bevestigen, instellen.
Indu-et'ec., pp. van Induct, v. t.
ándivid'-ually, adv., zie IZdividual, a.
Inde-e'tile , a., onrekhaar.
Individ'-uate , a., onverdeeld.
Individuate, V. t., onderscheiden , afzonderlijk voorstel- Indu-etil'ity , s., onrekbaarheid.
Inducting, ppr. van Induct, v. t.
en , ondeelig maken.
Ind,, c'tion , S., invoering , inleiding, in bezit stelling,
Individaa'tioii, s., 't onderscheiden, 't afzonderlijk voor
s
t
e
l
n
,
'
o
d
i
g
aanstelling, bevestiging , instelling.
maken.
Individu'ity, s., afzonderlijk bestaan.
Indu-et'ional, a., tot, induction gehoorende.
Induet'ive, a., leidend, trekkend (na. 't v. to), as.; - (zeer ),
Indivin'ity, s., gebrek aan godlijke magt.
Iudivl- ibi1'Ity 1 s., onverdeelbaarheid, ondeelbaarheid,
1 aanleidend, `eroorzakenid , afleidend.

Indiserim'ination, S. verwardheid, onbepaaldheid.
Indis-erim'inative, a., niet onderscheidend.
Indiseussed', a., onbesproken.
Indispensability (zeer ) , s., zie Indispensaileness, S.
Indispens'able', a., onvernlijdlijk noodzaaklijk.
Indispensableness , s., onvermijdlijke noodzaaklijkheid.
Jndispens'ab1y, adv., zie Indispensable, a.
Indispersed', a., niet verstrooid.
Indispo-we, V. t., ongeschikt maken, ontstellen, ongesteld
maken , ongeneigd maken , innemen tegen.
Indispo*ed , pp. van Indispose , v. t.
Indispo-s~edness , s., afkeer , tegenzin, verwijdering , ongeeindheid , ongesteldheid, weerzin.
Indispo-s-'ing , ppr. van Indispose, v. t. .
Indispo-s-i'tion , s., zie IZdisposedness , S.
Indisputable , a., onbetwistbaar , onbestrijdbaar , onloochenbaar, zeker, bepaald.
Indisputableness , S., onbetwistbaarheid , onbestrijdbaarheid , onloochenbaarheid , bepaaldheid , zekerheid.
Indis'putably, a., zie Indisputable , a.
Indisput'ed , a., zie Undisputed.
Indissolubil'Ity, s., onoplosbaarheid, onverbreekbaarheid.
Indissoluble, a., onoplosbaar, onverbreekbaar.
Indissolubleness, s., zie Itdissoluhility, s.
Inds-s-*olv'able, a., zie Indissoluble, a.
Inds-s-*olv'ableness , s., zie Indissolahleness , s.
Indis'tency t , S., gebrek aan afstand, scheiding
Indistinct', a., onduidlijk , verward , door elkander ; -,
niet juist onderscheiden , sac.
Indistin et'ible , a., zie Indistinguishable , a.
Indistin-e'tion, s., verwardheid, onduidlijkheid, verwarring.
Indistinet'ly , adv., zie Indistinct , a.
Indlstinet'ness, s., onduidlijkheid, verwardheid, verwar
-ring,
onzekerheid , duisterheid.
Indistinguishable , a., niet te onderscheiden , niet onderscheidbaar.
Indistin'guishing, a., niet onderscheidend.
Indisturb'ance , s., ongestoordheid , gerustheid.
Inditch' (zeer j) , V. t., in een gracht begraven , iL.
Indite', v. t., v. i., zalmstellen , schrijven , voorzeggen (om
te schrijven) , dikteren , een verhaal zaamstellen.
Indit'ed, pp. van Indite, v. t., v. i.
Indite'inent , s., 't zalmstellen , enz.
Indit'er, s., zaámsteller , enz.
Indit'ing , ppr. van Indite, v. t., V. i.
Individ'able , a., onverdeelbaar, ondeelbaar.
Individ'ed , a., onverdeeld.
Individ'iaal , a., persoonlijk, onverdeeld, eenig , alleen,
individuëel , enkel.
Individ' -taal , S., individu , één persoon , één mensch.
Indlv1d'nali-sm, s., toestand van individuëel belang.
Individuality, s., individualiteit, persoonlijkheid.
Individualization, S., 't onderscheiden als - een individu.
Individ'-ualize, V. t., onderscheiden, als een individu aan-

v.

INE.

IND.
Indu et'ively , adv., zie Inducti ve , a.

Inefervescibil 'ity,
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S., onophruiseliende toestand.
inefterves'cibie, a. , onopbruischbaar, onopziedllaar,

Induet'or, s., bevestigen.
Indue', V. t., bekleeden , aankleeden, aantrekken , voorzien,
beschenken , begiftigen , verteren , verschaffen.
Indued', pp. van Indue , v. t.

opkookbaar.
Inefii ea'clou,s , a., krachtloos , zwak.
Inefii c. 'ciouMly , adv., zie Inefficacious, gin.

Indue'meut, s., zie Endowment, s.

Inef11 ea'ciousness , s.,

Indu'ing , ppr. van Indoe , v. t.
Indulge ', V. t., V. i., inwilligen , toelaten, toestaan , vergun-

ineftiency, s., krachtloosheid, zwvakheid.

on-

zie Lie f cae , s.

Inefti'ciency , s., zie litef cac y , s.
Inefli'cient, in., zie Ite ieacions, a.

nen, begunstigen , toegevend behandelen, door de vingers

zien, koesteren, "(iemands ) wegscheg toegeven; - l- , gun- Inefli'cientiy , ado , zie Inefficacious , a.
stig gezind zijn, zich over geven; - one's self in , zich over- Ineinb'orate, a., onuitgewerkt, veron;rclitzaaru(l.
geven aan; - one's passio^ts, aan driften den teugel vieren. Ineias'ti-p, a., niet rekbaar, niet veerkrachtig.
Indulged', pp. van Indulge , V. I., v. i.

Inelasti e'ity , s., onrekhaarlleid , onveerkrachtiglieid.

Indulgence, S., toegevendheid, iissclliklijkheid, inwilliging , gunst, absolutie, aflaat.

Inei'egance, s., lonlplieid, onbevalligheid, onbehaaglijkheid.
Inelegancy . s., zie Itelegartce , s.
Inel egant , a., onbevallig, onbehaaglijk, ruw, lomp, plomp,

Indo l'gency , s., zie Itd^tl /ence , s.
Indulgent , a., toegevend, inschiklijk, zacht, welwillend,
goedgunstig , involgend ; - of ease , gernaklijk.
Indulgen'tial , a., van den aflaat.
Indui'gently, ode., zie Indulgent , a.
Indulg er, s., iemand, cie toegeeft aan zijn neigingen.
Indulging , ppr. van Indulge , V. t., V. i.
Indo it', indult'o, s., privilegie, vrijstelling; pauslijke vergun
privilegie ; ; belasting van Spanje op goederen,-nig,pausljk
die net koninklijke schepen uit West Indië werden ingevoerd.
In'durate, V. i., V. i., hard worden, verharden, hard rnaken , gevoelloos maken.
Indurated, pp. van Indurate, v. i., v. t.
Indurating, ppr. van Itdurate, v. i , v. t.
Induration, s., verharding , verstoktheid , hardnekkigheid.
Indtis't rint , a., industriëel, vlijtig, arbeidzaam, werkzaam, ijverig, nijverig , vindingrijk.
Indus'triaiiy , ode., zie Industrial, a.
Industrious, a., zie Indiestrial , a.
Industriously , ode., zie Industrious, a.
Industry , s., nijverheid , industrie , vlijt , kunstvlijt
werkzaamheid, bekwaamheid.
In'dweller, s., inwoner, bewoner, SP.
Indwelling, a., bewonend, inwonend.
In'ear , s., scho., zie Kidney , s.
Ine'briant , a., dronken vlakend.
Ine'briaut , s., dronken makende drank.
Ine'brIate, V. t., V. i., dronken maken, bedwelmen.
Inebriate, s., dronkaard.
Inebriating, ppr., a., zie Inebriate, V. t., v. i.
Inebriation, s., dronkenschap, 't dronken maken.
Inebriety , s., zie htebriation, s.
Ined 'ited , a., onuitgegeven.
Ineffabii 'ity , s., onuitspreeklijkheid, onuitdrukbaarheid,
onbesehrijflijkheid.
Inef fable, a., onuitspreeklijk , onuitdrukbaar.
Ineffableness , s., zie Ineffability , s.
Ineffably , ede., zie Ineffable , a.
Ineffaceable, a., onuitwischbaar .
IneWace'ably , adv., zie ineffaceable, a.

Ineilect'ive, a., niets uitwerkend, vruchtloos, werkloos,
krachtloos.
Ineffeet'ively, adv., zie Ineffective, a.
Inef'e-et ' -uni , a., zie Ineffective , a.
Ineté -et' -gaily , adv., zie Ineffectual , a.
Inef1e et' -ualness , s., gebrek aan uitwerking , vruchtloos

werkloosheid , krachtloosheid.
Inefferves 'eence,

-heid,

s., gebrek aan opbruisching, opzieding,
opkoking.
Inetrerveskent, a., onopbruischend, niet opziedend , niet

opkokend,

onlhei;ors;ven.

mei 'egantly, adv., zie Inelegant , a.
Ineligibility , s., niet verkiesbaarheid , onv erkiesbaarheid .
Inei 'ïgible , a., onverkiesbaar , niet verkiesbaar.
ianei 'igibly, ode., zie heligible, a.
Inei'oquetit, a., niet welsprekend , onwelsprekeud.
Itael'oquuentl y , ede., zonder welsprekendheid.
Inel u ct'abie =- , a., onvermijdlijk, onoverkoombaar.
Ines utl'ible , ca., onwederleabaar .
Inevn'bryonate, a., niet in de baarmoeder gevormd .
Inenar'rabie , (t., onvertelhaar.
Inenner'ablc t , a., niet ontdekt , onbekend.
Inept ', a., ongeschikt, onbekwaam, oueigelijk, onpasseud,
ongerijnid , lneuzelachtig , dwaaas.

Ineptitude, s., ongeschiktheid, ongepastheid, ongerijmdheid.
Inept'iy, adv., zie Inept, a.
Ineptness, s., zie Uujitness, ME.
Ine'ye.al, a., ongelijk, oneffen, (zeer )

verschillend.

Inequai'ity , s., ongelijkheid, oneffenheid, onevenredig

onbevoegdheid.

-heid,

Inequitiis'tant, a., op ongelijken afstand.
Ineyuiiat'erul , a., niet ongelijke zijden.
Ineq uitable , a., onevenredig, onregtvaardi;, onbillijk.
Inerad'i cable , a.,

onuitroeibaar.

Ineradicably , ddr., zie Ineradicable, a.
Inea»get'i t. , inerget'i eal , a., zonnler kracht, krachtlocs.
Inerdet'Ieaily , a., zie Inergetic , I^teryetical , a.
Ittern,', a., ongew apend (botanie).

Iner,re'ous , a., zie Inert, a.
Inerrabil'ity , s., onfeilbaarheid.
Iner'rabie, a., onfeilbaar.
Iner'rablenes$ , s., onfeilbaarheid.
Iner' rabl y , ede., zie Inerrable , a.
Inerrat't e , a., niet dwalend , bepaald.
Iner'ringly , adv., zonder dwaling, oufeilend.

Inert', a., log, vadzig , daf , , doodseb, ongeschikt, tr aag , lui.
iuer'tia , s., zie Inertness, s.
Iner 'tion , s., traagheid, vadzi;heid, dofheid.
Inert'itude . s., zie Inertness , s.
Inertly ,

adv., zie Inert , a.

Inertness, s., ongeschiktheid, traagheid, plompheid.
Ines' Bate , V. t., aanlokken , lokken , lokaas lr.ggen.
Ines' Bated , pp. van Irtescate , v. f.
Ines ' eation , s., 't aanlokken , 't lokken , 't lokaas leggen.
in esse , in wezen, wezenlijk, r.
Inessen'tial , a., zie Unessential , a.
In es'tiinable, a., onschatbaar, onwaardeerbaar.
Inestimably , adv., zie Inneslimable, rt.
Inev a'sible • a., onontkoombaar , onontsnapbaar.
Inen'idenee, s., gebrek Sian bewijs, duisterheid, onzekerheid.
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mew'Ident , a., onduidlijk , duister , onzeker-.
Inesitabil'Ity, s., onvermijdlíjklleid.
IIne^r'Itable, a., olivernlijdlijk.
Inc'Itableness, s., onverniijdlijkheid.
Inevitably , adv., zie Inevitable , a.

Ínex'trlcableness, s., verwar dheid, ileteliglicid.

, adv., zie Inextricable, a.
Ineye', V. t., zie Inoculate , V. t.

Inextricably
1[ueyed',

pp.

van

Ineye, v. t.

Infalb'rIcated t, a., onverwerkt, ruw.

Inexact', a., onjuist, onnaauwkeurig, gebrekkig.
Infailibil'ity , S., onfeilbaarheid.
Inexa et'ness , s., ^onjuistl)eid , onllaauwkeuriaheid , ge- Infai'i ible , a., onfeilbaar , zeker , bepaald.
brekkiglleid.
Infal'libleness, S., zie Irifallihility , s.
Inexcit'able , a., onopwekbaar, lof, levenloos, stomp.
Infallibly, adv., zie Infallible, a.
Inex-eus,'uble, (t., onc-erse11oo13baar, niet te regtvaard-i- Iufawne' f , t. t., zie Defante, BA.
gen, onvergeefbaar, onvergeeflijk, onversclioonlijk.
lu'famiae , V. t., eerloos vlaken , schandlijk maken.
Itlex .0 s'ttlfleness , s., onversclloonbaarlicid, onTertt'aaI- ln'falnous, a., verfoeilijk, afschutvlijk, sclialldlijk, ontdiglicid, ouvergeetbaarlleid, onvergeeflijkheid, onvversclloon- eerel:d , laag, eerloos.
lijkheid.
In'i'ucnousty , adv., zie Infamous, a.
Inez c u -w l ably , adv., zie Inexcn-rsable , a.
Iuu'fainousness • s., zie Infamy , s.
Inexe e ut'abie , a., ollliltV oorl)aal , onverrigtbaar.
In'fan,y, S., eerloosheid, schande.
Inexecu'tion , S., verzuiIll van uitvoering , Liet uitvoering.
Ineicr'tion , s., gebrek aan inspanningg.
Ilse%IIal'able , a., onverdampbaar, onuitwaservbaar.
Inexhaust'e4, a., onuitgeput, ongeledigd, oliverteerd.
Ialextlaust'ible, a., onuitputbaar, ouuitputlijk.
Inexilaust'ibleness, s., onuitp^.tbatar1)eid, onuitputlijklleid.
Inelhaust'1ve,

a., zie Inexltaustible , a.

Inevist', V. i., niet bestaan.
Iuexist'ei^ce , s., 't niet - bestaan, onbestaanbaarlieid.
Inexist'ent , a., olll)esta>i111)aar , niet bestaau(e.
Inexor al,il'ily

, s., onverbidlijklieid.

IneY'()rable , a., onvel'bid11j1í , Wree(1.

Inex'oral/ieness , s., onverl)idlijkbeid.
ifnex'orably, adv., zie Ine:)•orable, a.

Iuexpec'iatiou , s., niet verwachtelude toestand.

Inexpeet'ed r, a., onverwacht.
Inexpe',Itence, s., ollgel)xstllei(l,

oiivoeaz:tanil)eid.
Inexpediency, s., zie Inexpedience, s.
Inexpe'dtent . a., onvoegzaanl , ongepast, o11,escllikt.
lnexpe'dlently , adv., zie InC.tpedicul , a.
Inexpeus ' ve, a., olikostbaar.

Ine pe'rieuce , s., onervarenheid.
Inei'ller€enced , a., onervaren.

Infancy • s., kiiidsclllieitl , onniondigheid, begin, geboorte.
In 'ai'dous -t • a., te afscl)uwlijk ons te zeggen.
tnrang'thec, s., privilegie van lords oni over dieven, op
hull goederen gevangen , regt te spreken, r.
llt'ant, s., kind, olinlondige, zuigeling; infant; -, koiui cgszoon , ridder , ei.
In laat, a., kinderlijk , jon, , jeugdig.

ln'tint•{;tiu=d , s., kiinlerspeelgoed.
Ii'fant - like, a., kinderaclitib, jong, jeugdig, ear.
fnfaut'a , s., infante.
1fCatn5'e, S., il)fallt.
Infanticide, s., kindermoord vals 1ERODES, kinderntoor.

deiiaar.
Iii 'tontile • a , kinderlijk; - state, kindscllllcid.
fit fantine • a., kindsen , kinderlijk , sco.
ln'f&.ntly • ai e., als een kind.
in'falltry , s., voetvolk, infal►trie; -t, kinderen.
Ii, ag•ce' i- • I'. t., zie Stuff , v. t.
Infarction , s., zie Con atipalion, s.

In(trsli 'ionable i , a., ouderwetsch, uit de mode.
ln6'at'igallle'i • a., zie Iu 1efatigable, a., Cr. D.
Ijlraat'-uate, V. t., zot vlaken, verbliliden, bedwelmen.
I..tat'-uate t , a., zie Stupefied, a.

Inexpert', a., onerv'areis, olll)edreven.

Inrat' oared , pp., a. van Infatuate , r. t.

Inexpiable, a., ouv erzoenbaar.
áner'piably , adv., zie Inexpiable , a.
Inexpiatin'tible, ca., oiiverklaarbaoir.
anexple'nbiy , Ine x'pleaably, adv., onverzadigbaar.
Inexpli eabil'lty , s., onver klaarbaarlleid.

Infaust'ing +, s., 't ongelukkig naken,

Inftnt'uatiil;,

ppr.

van

Infatuate, v. t.

tutatHa'tiou • s., verblinding • betoovering.
BA.
Iuteasibll'Sty , s., oridoeillijklleid, onuitvoerbaarllcid.
Ji fea*, l rrlc, a.,

ondoenlijk, onuitvoerbaar.

Inex'pt i,^.itlle • a., onverklaarbaar , onuitleghaar , duister. Infea-s-'iblenesS, s., zie Infea. iNlity , s.
Inex'p li eableness , s., onv ei klaarbaarlieid, onuitlebbaar- Iufe et', v. t., besmetten , aansteken , bederven.
beld , duisterheid.
lnfe - et' t , a., zie Infected, pp., a.
IInex'pli-cably • adv., zie Inexplicable, a.
Infe.t'etl, pl).. a. van Infect, v. t.
Inexplic it, a., onduidelijk, sliet helder.
In fc ct'er , s., besmetter . aansteker , bederver , smetstof.
Inecplor'able , a., onuitvorschlijk.
Inexllo -s - 'ure, s., Liet blootgesteldlleid.

Inexpressible, a., ouuitdruklijk, onuitspreekbaar.
Illexpress'ibles ) , s.,
Llexllress'ibly , adv.,

broek.
zie Inexpressible, a.

Inexpressive , a., onuitdrukkend.
1ne•Lt)ress'1Veness , s., toestand van onuitdrukbaarheid.

Infecting, ppr. van Infect , v. t.
Inie-c'tton, s., aanstekirig, besnretting.
Infee'tious • a., besmettend, aanstekend, bedervend.
Isli'e -e'tiously , adv.,

zie Infectious, a.

Infee'tioune5s, s., besneetlijklleid, bedervíng, aansteek

Inexsu'perable , a., onovverkoonllbaar.
5nextend'ed, a., zonder uitgeb eidheid.

Inr'e-et'ive, a., aansteeklijk, besmetlijk, aanstekend.
Inge' - e-und , a., onvr uchtbaar , dor.
Infeenxac{' Sty , s., onvruchtbaarheid , dorheid.
Infelicitous, a. , ongelukkig.

Inexten's1on • s.,

Infelicity , s.,

I^lerpug'llabte, (t., onivinbaar,

onneembaar.

ouuitgebreidl ► eid.

Inexter,n'inable • a., onvernielbaar , onverdelgbaar.

Inextinet', a., onuitgeblusclit.
Inextin'guis1sabie, a., onnitl)luscllbaar,
Inex(lrii'iIJ)Ie, a., onuitroeibaar.

Á[lei'trI c b1e , a., verward netelig.

onlescllbaar.

-lijkhed.

ongeluk.

Inceotff', zie L'nfeo ff , V. t.

Infer', V. t., jr zie Induce; -, afleiden; -, aanbieden,
voortbrengen , n. g.
Inferable • a., afleidbaar.
. tzn'rcrence , s., gevolgtrekking , afleiding,

INF.

INF.
, a.
Inferior , a., lager , minder, ondergeschikt.
Inferior , s., lagere , mindere , ondergeschikte ; he is - to
norse, hij wordt door niernaad overtroffen.
Inferiority, s., minderheid, ondergeschiktheid.
Inferiorly, adie., zie Inferior, a.
Iufcr'nal , a., lielsch, ondera ,rdsch, afschuwlijk, satansch,
hoosaardig.
Infer'nat-stone, s., lielsche steen, lapis infernalis.
Infer'nally , ada, zie L J real , a.
Inferrecl', pp. van lifer , P. t.
Inferring, ppr. van infer, e. t.
Infertile, a, onvruclit aar, dor.
Infer't.Ileiy, ode., zie Infertile, a.
Infertil ity , s., onvruchtbaarheid , dorheid.
Infest ', v. t., onveilig maken , bezoeken , kwellen , plagen ,
verontrusten ; - the seas, de zeeën onveilig naken..

Infest' i-, a., zie 1tliscliievo?rs, a., sP.
Infesta'tia , s., kw elling , plaag.

Inflain'er • s., ophitser , tabstoker.
tnflaan'inh • ppr. van 1 , i.flcsrnc v t., v. i.
Iaiflaaaaan,abil'i(y • s., ontvlainl)aarlie;d

, ontsteekhaarlieid.

Inflaen',nabie, a., ontvlarnh,tar , ontsteekbaar, brandbaar.
5nflain'anab1y , adv., zie Lift'-mma71c.

InflaInnnD'tïon , s., onthranding , ontsteking , ophitsing
ii rev , toorn.

Infh in,'nnaiory , a., ontstekend , verhittend , oproerig , op..
roeiwekkeuid.
e. t., ol,blaz en , met wind vullen.
I ni'iate', a., hol en uitgezet.
1,iflat 'ed, a., zie Iof/zie, cl.; -, pp. Van Lifts/c, V. t.

Ii,fiatv',

inflating, ppr. vale izjiote, 2r. t.
Infi^•tagiy , ede., zie I^jlate , a.
111(1 ati,,n , s., Opl)1<i zing , ol)ge'ilazenlleid.

Int'le et', V. t., buigen , af uveii d n , veranderen , v'elbulgen ,
vervoeren.
Infieet'ed, pp. van Inflect, v. t.
inflecting ,

ppr. eau Inflect , v. t.

Infiection, s., oplegging van een straf, bestraffing., ver -

Infested , pp. van Infest, v. t.

Infesting, ppr. van Rifest, v. 1.
In.fes.'tive, a., treurig.
Infestiv'ity , s., treurigheid.
Infest' -nou 1- , a., zie Mischievous, a., BA.

jnfen(ta'tian • s., liet ;even van een leengoed.
In'-few ; , adv., kortom , sin.
Iz^fibula'tion , s., het niet een slot sluiten.
In'fldel , a., ongeloovig, onchristlijk.
In'fidlel , s., ongeloovige , vrije denker , deïst.
InfideL„' ity • s.,. ongeloof . trouwloosheid, ongetrouwheid.,

verraad , liedrog , misbruik van vertrouwen.
Infield', s., scho., bouwland.
Infieid', rr. t., omheinen.
Infielcl' - lan.l , s., sclio., onbebouwd

43á

Io,flar,,ed', pp. van In laruic , i,. l., 2'. i.

Inferential , a., a(leidhaar.
Inferen'tialiy , adv., zie In fére;itial

land, braak, liggend,

land.
Infil 'tered, a., zie Infiltrated , pp.
Infiltrate • V. i., in de poriën van iets dringen.
Infiltrated, pp. van Infiltrate, v. i.
Infiltrating, ppr. van Infiltrate, v. i.
Infinite, a., oneindig, grensloos, groot, eindeloos.
In'finl,te,. s ., oneindige hoeveelheid.
Infinitely , adv., zie Infinite , a.
Infiniteness ,_ s., oneindigheid , grootheid.
Infinites 'innal , a., oneindig klein.
Infinitesimally , adv., zie Infinitesimal , a.
Infiii'itive , a., onbepaald.
IQitfin'iti` e , s., onbepaalde vrijs.
Infinitively, o(Ïv., zie Infn'itivoo, Vit,.
Ini'in'itu de • a., oneindigheid., onnieetlijkheid , grootte.

Itit'in'ity. , s., oneindigheid , grensloosheid , eindeloosheid.
Infirm', a., zwak , teeder , krachteloos , ziek.
Infirm' j- , e. t., zie Il -eal c'- , V. t.
Infirmary , S., garnizoenszlekezaal , lnfirnlerie.
Infiran'ativ e • a., verzwakkend , vernietigend.
Infi rsn'ity , s., zwakheid , krachteloosheid , ongesteldheid

ziekte.
ode., zie Iit fCros , a.
Infirin'iness, s., zie Izfireittp, S.
Infix, V. t., inzetten , indrukken.
Iufiriaa'ly,,

Infixeci', pp. van Infix, , V. t.
Infixing, ppr. van Infix, r. t.
Infla,ne , V. t., V. i., ontsteken , verhitten , vei bitteren , sar-

ren , vertoornen , vergrammen, aanzetten ; - (zeer j), overdrijven; -, vermeerderen ; -, toornig worden , sniartlijk
worden.

btuigiiig , vervoeging.
In Uc et'i ve , a., lall]gzaanl.
[nfieeci , a., gekeerd , gekromd, krona.
I,,fievii>il'ity, s., onbuigzaamheid, oriverzetlijkheid, hard-.
nekhiuiheid.
Infieti'iinle, (I., onbuigzaam, onverzetlijk, hardnekkig , ons.
veranderlijk , onbeweeglkll:.
Infle-.'haleness , s., zie Infexihilitp , s.
Infiex'ibly, au/v., zie inflexible, a.
Inflexion , S.,

zie hi/lc/ion , s.

Inflict', V. t., opleggen , straffen.
Infli ct'eul • pp. van Inflict , V. t.
Infii,'t'er,, s., straffer.
Infli,.t'inë , ppr. in Inflict, v. t.
Infli et'ive • a , opleggend , straffend.
Inflorescence, s., liet knoppen van bloesems.

Influence, s., invloed , magt , vermogen.
Influence , v. t., invloed hebben op, werken op, bewegen,
te weeg brengen , veroorzaken , bewerken , aanzetten.
In'flfienced, pp. van Iniuenee, v. 1.
In'flneaacing, ppr. yan Influence, v. t.
I11'11 aiencing , ,s., 't invloed lebben op , enz.
an'fluent (.eer ) , a., invlocijend.
Influeit 'tial , a., invloedrijk, invloed hebbend.
Inflalera'tially , ede., zie Juj/suenliai, a.
Infiucaa'za , s., epidernisrelue verkoudheid, influenza.

In'fl„ y- , s., invloeijing , intulazieg , ingeving.
IOfiAi '^{7II1 , s.,

zie Ill fl(5iO)i , ii_A.

In'f1ea.'ious f, a., zie Iojiiuenliol, a.
1,Lfi,10'iv e t, a., invloed llel>tuennd.
Influa'ively , adv., zie I-af n-rire t - , a.

Enfold', v. t., iii ii allen , ol)ivatten ; —, omhelzen, six.
Ifaicied, pp. vara Iiifold , V. 1.
Infc;iai' nar; , p1
van Iafold, r,. r,.

Inluid latent , S., inliullling , omvatting.
lnto'i i ate (zeer j) , v. t , cud.
bedekken.
1nf,nn,', v. t., onderrigten , onderwijzen , doen kennen, nietdoelen , bezielen ; - egoitast , klagt inleveren , aangeven ;,
- ira a aohisper, toefluisteren ; oiie soiil -s theme, zij zijn,
met éda geest bezield.

Inform' t, a., vormeloos , leelijl:.
Informal , a., oncterrigtend, beschuldigend, onregelmatig,
onbehoorlijk, onhevoegil.
Infortnal'íty , S., geniis van den gewonen vorm.
laafoi su'aliy , ode., zia' Iuaformal , a.
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aanklager , onderrigter , berigtgever , klager , onderwijzer.

Informant , s.,

lnforma&tion, s., onderrigting, berigt, narigt, aanklagt,

beschuldiging, aangifte.
Informative , a., bezielend.
Informned', pp. van Inform, á. t.
Informed', a., slecht gevormd, misvormd , sp.
Infor',ner , s., zie Informant , s.
Infor'inldable, a., iiiet te vreezen, ongeducht, m.
Informing, ppr., a. van inform, v. t.
Inform'ity , s., vormloosheid , wanschapenlieid , wanstal-

tigheid.
Inform'ous 1, a., vormloos.
Infor'tunate, a., ongelukkig.
Infor'tunately, ado., zie Unfortunate, a.
Infor'tune 'f, a., zie 1Flisfortune, 3.
Infract' (zeer ) , V. t., zie Infringe , v. t.
Infra-e'tion , s., breuk, inbreuk , overtreding , schending.
Infra-et'or, s., overtreder, schender.
Infra'grant, a., onwelriekend.
Infrtsmun'date , a., onder de wereld liggend.
Infrangible, a., onverbreekbaar , onscliendbaar.
Infraterrito'rial , a., binnen 't grondgebied.
Infrequence, s., ongemeenheid, ongewoonheid, zeldzaam

-heid.
Infrequency , s., zie Infrequence , s.
Infre'qucnt , a., zeldzaam , ongemeen.
Infrequently, adv., zie infrequent, a.
Infrig'Idate (zeer ) , v. t., koud maken.
Infrlgida'tion , S., 't koud maken.
Infringe', v. t,, breken , overtreden , inbreuk

maken op,
schenden , verkrachten ; — , verwoesten , hinderen.

Infringed', pp. van Infringe, v. t.
Infringement, s., breuk, inbreuk,

overtreding, schending,

verkrachting.
ánfring'er, s., zie Violator, s.
Infringing, ppr. van Infringe, v. t.
Infru'gal , a., zorgeloos , buitensporig.
Infrugif'erous , a., geen vruchten dragend.
IIn'fuiate , V. t., beschilderen, overschilderen , besmeren.
Infumed', a., in den rook gedroogd.
Infundfb'ular, a., trechtervormig.
Infundlb'ullfortn, a., kelkvormig.
Infu'rlate , a., verwoed , dol , woedend , M.
Infuriate , V. t., razend maken , woedend maken.
Infu'rlated, pp. van Infuriate, v. t.
Infuriating, ppr. van Infuriate, v. t.
Infus'-cate , V. t., donker maken , zwart maken.
Infos'sation , s., 't donker maken , 't zwart maken.
Infu-s c', v. t., ingieten , inprenten , aftrekken ; — f, bezie.

l en ; — t, inspuiten.

Infu-s e' t, s., zie Infusion , sr.
Infu-oed', pp. van Infuse, v. t.
Infu #'er, s., ingieter, inprenter.
Infu*Ibil'ity , s., onsmeltbaarheid.
Infu'*ible , a., in te gieten , onsmeltbaar.
Infu*'ing, ppr. van Infuse, v. t.
Infu'*ion , S.. ingieting , inprenting , inblazing ,

ingeving ,
instorting, aftreksel (van kruiden).
Infu'sive, a., invloeijend , ingietend, inwerkend.
Infuso'rial , a., tot de mikroskopisclie dieren behoorende.
Infu'sory, a., zie Infusorial , a.
Infuso'ria, s., mr., mikroskopische dieren (in water en andere vloeistoffen).
Infu'sory , 3., mv. infu'sorles , zie Infusoria, s., axe.
ing, s., wede.

ingan , s., selio., ui , look.
Inganna'tion t, s., zie Cheat , t.
In'gate t, s., zie Entrance , s.
Ingath'eriug, S., oogst, inzameling.
Ingel'able, a., onijevriesbaar , onstoltbaar.
Ingem'inate, a., verdubbeld.
Ingem'inate, V. t, verdubblen, herhalen.
Ingem'inated, p1). van Inyeminate, v. t.
Ingem'inating , ppr. van Ingeminate , v. t.
Ingernina'tion , S., herhaling, verdubbb}lirng.
Ingen'der 1, V. i., te zaam komen , voegen.
ingcn'der , zie Engender.
Ingenerabil'ity , s., onteelbaarlieid.
Ingen'erable , a., onteelbaar.
Ingen'crate , V. t., telen , voortbrengen.
Ingen'erate , a., ongeboren , ingeschapen, aangeboren.
Ingen'erated, pp. van Ingenerate , v. t.
Ingen'erating , ppr. van Ingenerate , V. t.
Ingenious , a., vindingrijk, vernuftig, geestig, scherpzin-

nig , — 1 - , intellektuëel.
Ingen'iousIy, ede., zie Ingenious, a.
Ingeniousness , s., zie Ingenuity , 3.
Ingen'ite , a., ingeschapen, natuurlijk , aangeboren.
Ingenu'Sty , s., opregtlieid, rondborstigheid, ongeveinsdheid,

sclierpzinnigheid , vernuft , vinding.

openhartig, onbewimpeld, opregt, rond
scherpzinnig.
-borstig,nevd
Ingenuously , adv., zie Ingenuous , a.
Ingen'-uousness, s., openhartigheid, vrijmoedigheid, rond

Ingenuous, a.,

-horstiged.
In'geny f, s., zie Ingenuity , s.
Ingest' (zeer ) , V. t., inslikken ,

werpen.

verslinden , in de maag

Inges'tlon , s., inslikking.
Ingine , s., sclmo., geest, verstand, genie.
Ingle 1, s., vlam; —, scho., vuur, haardstede; — t, scho.,

lief, liefje.

Ingle'-cheek , s., ache., haard.
Ingle'- skie, s., scho., zie Ingle-cheek, s., scho.
inglo'rious , a., roemloos , gemeen , laag ,

schandelijk,

ontëerend.
Ingloriously, ade., zie Inglorious, a.
Inglo'rlousncss , s., gemeenheid, laagheid, schande.
in'got , s., staaf , klomp.
Ingraft', v. t., enten , munten , griffen , inprenten.
Ingraft'ed , pp., a. van Inqraft , v. t.
Ingraft'er , s., enter , inënter.
Ingraft'ing, ppr. cyan Ingraft, v. t.
Ingraft'ment, s., inëntiug, inplanting.
Ingrain, ingrain'. V. t., in de wol verwen.
Ingrained , ingrained', pp. van Ingrain, v. t.
Ingraining, ingrain'Ing , ppr. van Ingrain, v. t.
Ingrah'l,led, a., ingevlochten.
ln'grate, a., zie Ungrateful, a.
an'grate , s., ondankbare.
Ingrate'ful , a., zie Ungrateful, a.
Ingrate'fully,, ede., zie Ungrateful, a.
Ingrate'fulness, s., ondankbaarlieid.
Ingratiate, v. t., in gunst brengen, bemind maken.
Ingratiated , pp. van Ingratiate , V. t.
Ingratiating, ppr. van Ingratiate, v. t.
Ingratiating, s., 't in gunst brengen.
ingrat'itude, S., ondanktbaarlieid,
Ingrave' t , V. t., begraven.
Ingrav'idate, V. t., zie Ioipregnate, V. t.
Ingrav'Idated , pp. van I.ngravidate, r. t.
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Inhold'cr t ., s. zie Inhabitan t , Si?.
Inhoop', V. t., insluiten, omringen.
Inhooped', 29p. van Inkoop, v. t.
Inhos'pltable , a., ongastviij , onvriendlijk, oi;herbergzaam.
Inhos'pitably , ads., zie Inhospitable, a.
Inhos'pltableness , S., origasterijbeid , onvriendlijkheid,
onlierbergzaamheid.
Inhospitality , 5., zie Inhospitableness, a.
Inhu 'man , a., oninenschlijk , 1)arbaarscb , gruwzaam, wreed.
Inhuinan'ity , S, onnienschlijklieid, barbaarscisheid , gruis'zaaniheid , wreedheid.
Inhumanly, ode., zie Inhuman , a.
Inhuinate, V. t., zie Intieme, V. t.
Inhunia'tiou , S., begraving.
ter aarde bdstellen.
Inhuine', V. t., begraven,
zn
Inhu m ed', pp. van Inhninv , V. t.
lnhuin'ing, ppr. van In/none, v. t.
Inh.na'inabie , a., ondenkbaar, onverheeldbaar.
Inhu'jn.al , a., vijandlijk, strijdig, onvrieiidlijk, stuitend.
Inhu'i-eølly ,, adv., zie Inimical , a.
Ininiltabil Ity , a., oimavolgbaarlieid.
Inhin'ltitble , a., oniiavOlga?ir.
Inimitably, ads., zie Inimitable.
- T-'
iniquitous, a., onregtvaardig , onieedlijk , onbillijk, slecht,
snood.
, a.
Iniquitously , adv., zie
InIq'ufly , 5., ongeregtigheid , godloosheid , snoodlicid,
zonde, misdaad.
Ifli'qUOUS+, a., zie Unjust, t.
Inirritabll'ity ,, 5., osiaandoenbaarbeid , onopwekbaarlieid
Ini,'ritable , a., onaandoenlijk, onopwekhaar.
Inisre' 1, V. t., omringen, omhei nen.
JnI'tIaI , a., beginnend, eerste.
InI'fial , 5., eerste letter van een naam.
wanluidend.
Inhar,non'jeal , a., zie Inharmonic , a.
JnI'tiaiiy ,, adv., zie Initial, a.
Ifli'tiate , V. t., C'. t., beginselen onderwijzen, onderwijzen,
Inharn,o'njous , a., zie Inharmonic , a.
bekend maken, onderrigten , beginnen.
Jnharrno'iilously ,, adv., zie InharmOnious.
mi tiated , pp., a. van Initiate, v. t., ii. t.
Jnhar'rnoisy ,, S., onwelluidendheid.
Ini'tiatI.ig , ppr. van Initiate, V. t., V. i.
Inlield', pp. van inhold, v. t.
Inl'liatlon , 5., inwijding, invoering, inleiding, onderrigt..
Inhere', ni., aankleven, aanhangen.
Jnher'cnce , S., aanklering (van eengevoelen), aanhanging. Ini'(1t1vc, a., dienende tot inwijding.
Inher'ency ,, S., zie Inherence, S.
Ifli'Uative, S., inleidende stap, inleidende besieging, initiatief.
Inher'ent , a., aanklevend, verknocht.
Ini'(iatory ,, a., inleidend.
Jntier'ently ,, ode., zie Inherent, a.
Iiii'tionf, 5., begin.
Jflher'ing, ppr. van In/iers, v. i.
Jnher'jt,, v. t., V. i., erven; t bezitten, su.; genieten, in lujeet' . V. t., inwerpen, inspuiten, opwerpen.
Iujei.t'ed , PP a. van Inject , V. t.
bezit komen.
Jflje4t'II)g, ppr. van Inject, v. t.
Jnheritabil'ify, S., erflijkheid.
Ifljec'tjOn , .1., inwerping , inspuiting, inspuitsel , klisteer.
Jnher!itabje , a., erflijk , eetbaar.
Injoin', zie Enjoin , v. t.
Jnher'tab1y ,, adv., zie Inheritable, a.
Inhier'Itance , S., eifnis , erfgoed, erfdeel; -t, bezit, air. J0Ju'und'Ity j , S., onaangenaamheid.
Inher'lted , pp., a. van Inherit, V. t., v. i.
Iflju 'di cable (zeer ) , a., buiten bevoegdheid van den regter.
Inj,,di'cial , a., onsvettig, niet wetlijk.
Inher'IlIng, ppr. van Inherit, v. t., v. i.
Inj..di'cious , a., niet oordeelkuiidig, zonder oordeel, onJnher'itor, S., erfgenaam, erver.
bescheiden , onvoorzigtig , onbezonnen.
Inher'itress , S., erfgenaam, erfster,
In.Judt'ciou1y, adv., zie Injudicious, a.
Inher'Itrix , S., zie Inlieritress , s.
hij udiousness , 5., onverstand.
Inherse', V. t., in een grafteeken sluiten, Sm.
lxvi un&tlon , S., bevel. last.
Jnhe'*lon, S., zie Inherence, a.
]Injure, V. t., beleedigen , benadeelen , beschadigen , schellnhhi'tjon 1, 8., hevig verlangen, vurige begeerte.
den, smart aandoen, lasteren.
Inhib'Jt, V. t., verbieden, verhinderen, beteuglen.
inlilb'jted , pp. van Inhibit, V. t.
Injured, pp., a. van Injure, V. t.
Jnhib'ltlng, ppr. van Inhibit, v. t.
Jn'.jurer, 5., beleediger.
InhIbI'tion , 8., verbod, beteugling, embargo.
Jn'j uriug , ppr. van Isjure , V. t.
Iiiju'rious , a., onregtvaardig , beleedigend , lasterend
Juhib'itory ,, a., zie Frolsibitoi7l . a.
JnhoId' j , V. t. pret., pp. iziheld , in zich houden, behelsclieldend, scliaadlijk , nadeelig , smaadlijk.
hij u'riously , ode,, zie Iiijurioiis.
zen , bevatten.

Jngrav'Idatlng, ppr. van Ingravidae, v. t.
ingravidation , 8., 't bezwangerd zijn.
Ingrcat' 1- , V. t., groot maken.
Jngre'dlent , 8, bestanddeel.
ln'geess , S., zie Entrance,
Ingre'sion , 8., zie Entrance, s.
In'gulnal , a, > tot de lies behoorende.
Inguif', ii. t., verzwelgen, :51.; -, in een golf werpen.
lisgulfed', tip. vast Inguif, v. t.
Ingnlf'Jng, ppr. van logo/f, v. t.
Jngulf'ment , S., 't verzwelgen.
Ingur'gltate, V. t., V. i., inzwelgen, opslokken, inwerpen.
Jngur'itated, pp. vals Ingurgitate, V. t., V. j.
Jngurita'ton, S., 't inzwelgen, enz.
Jngust'abje j , a., onsmaakbaar.
lnhab'&Jc f , a., ongeschikt . onbekwaam.
lnhnbil'Ity, 8., zie Inability, S.
Jnhab'it, V. t., V. j., bewonen, inwonen.
Jnhab'jtabje , a., bewoonbaar; - 1- , onbewoonbaar, Sn.
Juhab'ttance, S., bewoning, woonstede, woonplaats.
Inhab'Itancy • S., zie Inhabitance , s.
Inhab'jtant , S., bewoner, inwoner.
Inhablta'tlon, S., bewoning, inwoning;
bevolking.
Inhsib'Ited, pp., a. van Is/mijl, v. t.
Jnhib'fter ,, S., bewoner, inwoner.
Juhab'iting, ppr. va's Iellahit, v. t.
Inhiab'Itress , S., bewoonster, inwoonster.
Inhala'tiou, S., inademing,.
]Inhale', V. t., inademen.
Inhaled', pp. van Inhale, V. t.
Inhaler, s. inademer.
InhaJ'iug, ppr. van Inhale, V. t.
Jnhnr,no..'I-c , a., onwelluidend, niet overeenstemmend,

Iniquitous
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InJu^riousness, s., beleediging , beleedigend gedrag .
Injury , s., beleedibing, leed, nadeel, onregt, schade.
`Inj us 'tice, s., onregt, onregtvaardigheid.
Ink, s., inkt, zwartsel; printing -, drukinkt.
Ink , V. t., met inkt bezoedelen, zwart maken.
Ink'-bag, s., inktvischzak .
Ink' -blo ek , s., inktblok.

Inn, r. i., v. t., intrek nemen, huisvesten, onder dak brengen.
Innards, s., mv., zie Entrails, s., mv.
Innate, Innate', a., zie Inborn.
In 'nated , i. p. v. Innate, a.
Innately , Innately , ode., zie Naturally, adv.
Innateness , innate ness , s., aangeborenheid, ingescha-

Ink' -blot, s., inktvlek .
Ink'-blurred, a., met inkt bezoedeld.
Ink'-bottle , S., inktflesch.
Ink'-box , s., inktkoker.
Ink'--ease, S., schrijfgereedschap.
Ink'-lisp , s., inktviscli .
Ink' -maker , s., inktmaker.
Ink-stand'age , s., scho., zie Inkstand, s.
Ink' - stone, s., inktsteen.
Inked , pp. van lijk , v. t.
Ink 'horn, s., inktkoker; - -t, pedant mensch .
Inkiness , s., inktachtigheid.
linking , pppr. van Ink, v. t.

Innav'igable ,
Innav'igably,

Ink'le, s., soort van breed linnen hand.
ink'ling, s., wensch, wenk, gerucht , aanduiding; he has

an - of the business , hij heeft de lucht van de zaak ; -,
s., echo., wenseh , verlangen .
Inknit', V. t., inbreiden .
Inknot', V. t., binden.
Ink'stànd, s., schrijfkistje, inktkoker.
Inky , a., van inkt, inktachtig , zwart.
Inlaee', V. t., boorden.
Inlaced', pp. van Inlace, v. t.
InLac'Ing, ppr. van Inlace, V. t.
Inlaga'tion, s., terugroeping van een gebannene.
Inlaid', pp. van Inlay, v. t.
Inlaid ) , a., wel gesteld.
anlake , s., echo., gebrek , uitval , te kort .
Inlake, v. i., scho., afslijten (van maten en ,gewigten.)

Inland, a. , binnenlandsch, inlandsch, binnenste, van den

oceaan verwijderd .

In'land, s., binnenland, ar,
In 'Iander , s., bewoner van 't binnenland.
In'Iandish, a., zie 11Tative, a
Inlap'ldate
, V. t., zie Petrify , v. t.
Inlaw', V. t., een gebannene in zijn regten leerstellen.
Inlawe .l', pp. van Inlaw, v. t.
Inlay', V. t., inleggen , schakeren, vloerwerk maken .
In'lay, s., inlegsel, M.

Iniay'er, s., inlegger, schrijnwerker.
lulay'ing, ppr. van Inlay, v. t.
Inlet , s., ingang , toegang, doorgang , opening , geul , in-

penheid.

a., onbevaarbaar.
ede., zie I.nnavigahle, a.

Inner , a., zie Interior, a.; - ceiling , waring , z.; - poet,
])innen achtersteven , z.; - tricing line , binnen ophaler van
de voor en achter noktakelschinkels, z.
Innerly t , ode., neer binnenwaarts.
Inner'.nore , s., who., binnenste.
Inner'inost , a., binnenste.
Innervation, s., verzwaktheid , 't versterken.
Innerve', v. t., kracht geven , versterken.
Innerv ed', pp. van. Innerve, V. 1.
Innerv'ing , ppr. van Innerre , v. t.
Inn'holder , s., herbergier; - t, bewoner, Sr.

Inning, s., inzameling, inoogsting (van graan) .
Inn'iaigs , s., mv., ingedijkte landen, aanwas (vans de zee.)
Innkeeper , s., herben gier, hospes , kastelein.
innocence, innocency, s., onschuld , schuldloosheid ,

onsehaadlijkheid , veiligheid, onnoozelheid, eenvoudigheid,
reinheid (van ;eden.)
Innocent, a., onschuldig, onnoozel, schuldloos, onschaadlijk, eenvoudig;
wetend, doel.

's day,

onnoozle kinderen dag; - t, on-

Innocent, s., schuldlooze, sir.; -, domoor, idioot, n. g.
In nocently, ode., zie Innocent, a.
Innoe '-eons, a., schaadloos, veilig, onschuldig.
Innoe'-eously, ode., zie Innocuous, a.
Irmo - c' -uousness, s., onschaadlijkheid.
Innoni '-barley , S., echo., ' gerst van den tweeden oogst .
Innona'inable, a., niet te noemen, ex.
Innoun'inate, a., zonder naam , naamloos.
In novate , V. t., V. i., nieuwigheden invoeren , veranderin-

gen snaken.

In'noa ated , pp. van Innorate, V. t., V. i.
Innovating, ppr . van Innovate, v. t., V. i.
Innovation , s., nieuwigheid , nieuwe invoering.

Innovator , s., schepper , invoerder van nieuwigheden.
Innox'ious, a., onschaadlijk, zuiver; onschuldig, P.
Inuox'iously , adv., zie Innoxious, a.
Innox'iousness, s., zie Harmlessness, a.
Innuen do, s., wenk, teeken, aanduiding; - $, trap, haat -

lijkheid.
In 'nuent , a., zie Significant , BA.
lunumerabil'ity, s., ontelbaarheid.

Liam, doorvaart (in de zee); such a connivance is an - into
all manner of vices, zulk een oogluiking zet de deuren open Innu'nnerable, a., ontelbaar.
Innumerably , adv., zie Innumerable, a.
voor alle ondeugden .
Innumerous, a., zie Innumerable, a.
Inlim'iue, op den dorpel, bij 't begin .
Innutri'tion , e., gebrek aan voedsel.
Inlist', zie Enlist, V. t., V. i.
lnnotri'tious, a., niet voedend, onvoedzaam.
Inlist'ment, zie Enlistment, s.
Innu'tritive, a., zie Innutritiouus, a.
Info-k', V. t., insluiten.
Inobe'dlence , s., zie Disobedience , s., Car.
Inlo eked', pp. van block , v. t.
Inobe'dient, a., ongehoorzaam.
In 'ly, a., innerlijk, inwendig; geheim, sla.
Inly , adv., zie Inly , a., m.
' Inob-&erv'able , a., niet in acht te nemen, niet op te
merken.
Inlying, s., $cho., 't baren.
In ob^erv'ance, s., onachtzaamheid, verwaarloozing, overInmate, s., huurder, inwoner; -foe, inwendige vijand.
- treding.
In'rnate, a., als inwoner opgenomen, M.
Inobtru'slve , a., niet opdringend.
Inmost, a., innerlijk, binnenste, geheim, AD .
Inn, s., herberg, uitspanning, studentenkollegie, - of court, Inobtru'sively , ode., zie Inobtrusive , a.
regtsgeleerd studentenkollegie ; - of chancery 1, zie - of Inobtru'siveness , s., terughoudendheid.
Inoe-cupa'tion, s.. gebrek aan bezigheid.
tuurt; - and -, dobbelspel met vier steenen .

INO.
Ynoo'-nlable, a., inënthaar.
Iuo-o'ulate , V. t., inënten , inokuleren ; de iiiënting in praktijk brengen.
Ino-e' elated , pp. van Inoculate , r. t.
Ino-e'-elating , ppr. van Inoculate , V. t.
Ino e' elation , s., inënting , 't inënten.
Ino e' ulator , s., inënter.
Ino'cliate t , V. t., haatlijk maken.
Ino'dorate, a., reukloos, zonder reuk.
Inoflens'1ve , a., onschaadlijk , weêrloos , onheleedigend ,
onschuldig , goedaardig , goed , vreedzaam , ongehinderd.
Inoffcns'ively, adv., zie Inoffensive , a.
Inoffcns'iveness, s., onschaadlijkheid, weêrloosheid, goedaardigheid.
Inotri'cinl , a., niet officieel.
Inofi'eiall y , adv., zie Inofficial , a.
Inofi'cious , a., onvriendlijk , ongedienstig , ongevallig,
niet dienstvaardig.
Inopera'tion 1-, s., invloed, inwerking.
Inoperative, a., niet werkend, zonder uitwerking.
inop'inate t , a., onverwacht.
Inopportune', a., ontijdig, ongelegen.
Inopportunely , ede., zie Inopportune , a.
Inoppress'ive, a., niet drukkend.
Inop'-ulent , a., niet rijk.
Inordinacy , s., wanorde, ongeregeldheid, onordelijkheid.
Inordinate, a., onregelmatig, ongeregeld, wanordelijk,
onordelijk, ongematigd.
Inor'divately , adv., zie Inordinate , C.
Inordinateness • s., ongeregeldireid , onregelmatigheid,
buitensporigheid.
Inordina'tion • s., onregelmatigheid.
Inorganic, a., onhewerktuigd.
Inorgan't e,d , a., zie Inorganic , a.
Inorgan'i-call y , adv., zie Inorganic, a.
Inor'ganized, a., niet georganiseerd.
Inos'-► elate, V. i., V. t., raken, zich vereenigen, aan elkander worden gevoegd (anatomie.)
Inos'eulating, ppr. van Inosculate, V. i., V. t.
Inos-cula'tlon , s., vereeniging , verbinding (anatomie.)
In o'vo, in het ei, in de kindschheid.
Inowr, ade., scko., over; come -, kom binnen; - and orat
owr, adv., heftig , gebiedend , geweldig.
In perpet'uunn • voor altijd, eeuwigdurend.
In petto , in 't geheim.
In posse, in geval van mooglijklieid.
In propria persona , in eigen persoon.
in'gaert, s., onderzoek, navorsching; court of -, geregtshof van kleine schulden.
Inquiet t , v. t., zie Distort , v. t.
Inquieta'tion -I- , s., zie Disturbance, s.
Inqui'etaade , S., onrust , ongerustheid.
In'qulnate :j: , V. t., bezoedelen , hes lekken , besmetten
verontreinigen , bederven ; - with poison , vergiftigen.
Inquina'tion, s., besmetting, bezoedeling, verontreiniging,
bevlekking , bederving.
Inquir'able , a., te onderzoeken , onderzocht kunnende
worden.
Inquire', V. i., v..t., onderzoeken , vragen , navragen , na
-vorsclien,
vernemen; - 1 , noemen, sP.
Inquired', pp. van Inquire, V. i., V. t.
Inquir'ent, a., onderzoekend, vragend, navragend, navorsclhend.
Inquirer, s., onderzoeker, vrager, navragen, navorsclier.
Inquiring, ppr., cc. van Inquire, v. i., v. t.
Inquiringly, ede., onderzoekenderwijs.
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Inqutr'y , s., onderzoek, navorsching.
Inqui-* l'tion , S., onderzoek • navraag , uitvorsehing, inkwisitie ; -, beraadslaging , BA.
Inqui i'tlonal , a., onderzoekend, navorschend.
Inqui s i'tionary • a., zie Inquisitional, a.
Inqu i-s-' itiv e • a., navorschend , nieuwsgierig , wijsneuzig ,
waanwijs.
Inqui-s-'itive, s., zie Iagnirer, S.
Ingai-s-'itively , adv., zie Inquisitive , a.
Inqui-s-'itiveness, s., nieuwsgierigheid.
Inqu i s-'itor , s., onderzoeker , navorscher,, nieuwsgierige,

inkwisiteur.
Inqui*ito'rial, a., tot onderzoek behoorende, indringend.
Snqui-ss-ito'rially , adv., zie Inquisitorial , a.
Inqui-&Ito'rious 1, a., stipt navorsehend, M.
Serail', V. t., met rails insluiten.
Inralled', pg). van Inrail , V. t.
lnrait'ing, ppr. van Itrait , v. t.
Inreg'ister , V. t., zie Record , v. t.
Inroad , s., aanval, strooptogt.
Insnfe'ty , s., onveiligheid.
Insalubrious • a., ongezond , nadeelig, schaadlijk.
Insalubrity , s., ongezondheid , schaadlijkheid.
Insal'-utary , a., onherstelbaar, ongeneeslijk, hooploos.
Insanab11'1ty , s., ongeneeslijkheid.
Insan'able , a., onlierstelhaar , ongeneeslijk, hooploos.
Insan'ableness , s., zie Iisanability , S.
Insane', a., onzinnig, dol , in de hersens gekrenkt, krank

- root, scheerling (botanie).

-zing;

Insane', s., dolle , razende.
Insanely , adv., zie Insane , a.
Insaneness • S., zie Insanity , S.
Insanity , S., dollieid , razernij , krankzinnigheid.
Insal>'ory t, a., smaakloos , reukloos.
Insatiable, a., onverzadigd , gulzig.
Insatiableness, S., onverzaadlijkheid, gulzigheid.
Insatiability , S., zie Insatiableness, 8.
Insatiably, adv., zie Insatiable, a.
Insa'tiete , a., zie Insatiable , a.
Insn'tlatel y , adv., zie Insatiable , a.
Insati'ety , S., zie Insatiableness , s.
Insatisfa-c'tion , s., gebrek aan voldoening , BA.
Insat'-arable, a., oiiverzaadlijk.
In'science , s., onwetendheid.
Inscribe', V. t., inschrijven , toeschrijven , opdragen , wijden

inprenten.
Ins erib'able , a., inschrijfhaar , toeschrijfbaar.
Inserib'ableness, s., toeschrijfbaarheid.
Inscribed', pp. van Inscribe, v. t.
Inc, erib'er , s., toescltrijver.
Ins arib'ing , ppr. van Inscribe , V. t.
Ins-erip'tion , s., insclirift , opschrift , opdragt , titel.
Ins-crip'tive, a., met een opschrift.
Ins-croll', V. l., zie Enroll.
Inscrolled', 7)1p. van Inscroll , V. t.
Ins- eroll'ing, ppr. -van Inscroll, V. t.
Ins-erutabil'ity • s., ondoorgrondlijkheid.
Ins-eru'table, a., ondoorgrondlijk.
Ins-cru'tableness • s., zie Inscrutability , s.
Ins,rii'tably, arlv., zie Inscrutable, a.

ins-euip' (zeer) , v. t., zie Carve , a. t., sic.
Ins-ecclp'tion (zeer ) , s., zie Inscription, s.
I.isc.Ylp'ture , s., zie Sculpture, s.
Inseulp'tured , a., zie Engraved , pp., a.
Insea,a.', V. t., door een naad , teeken kenmerken , indruk.
ken, l,.
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Inseamed', pl). van Inseam , V. t.
Inseafn'ing, ppr. van Inseam , v. t.
Insearch' t, v. t., nitvorschen.
Insea'able , a., onverdeelbaar , ondeelbaar.
In'seet , s., insekt , gekorven diertje.
in'se- t , a., klein , gering , verachtlijk.
Inseeta'tor f, s., zie Persecutor, s.
In'seeted , a., als een insekt.
Inse-et'1Ie , a., als een insekt , insektachtig.
Inseet'ile j•, s., zie Insect , s.
Inse ,'tion , s., insnijding.
insertiv'ora, s., me., insektenetende dieren.
Inseetiv'orous, a., insekten etend.

Insignlf'i

onbelangrijk.

Inse-etol'oger , s., insektenkenner.
Inseeure', a., onveilig, ongerust , gevaarlijk , onzeker.
Inseeure'ly, adv., zie Insecure, a.
Inseeu'rity , s., onveiligheid , onzekerheid, gevaar.
Inse.u'tion , s., zie Pursuit , s.
Insem'inate (zeer) , V. t., zaaijen.
Insemtna'tion :1:, s., zaaijing.
Insensate , a., onverstandig , dom , zinneloos , ongevoelig.
InsensibII'ity, s., onverstand , domheid, zinneloosheid ,

ongevoeligheid.
Insensible , a., onmerkbaar , ongemerkt , ongevoelig , ge

onverstandig.

-voels,

Insens'Ibleness , s., zie Insensibility , s.

Insens'ibiy , adv., zie Insensible , a.
Insentient , a.. zonder opvatting , zonder gevoel.
Inseparable, a., onafscheidlijk, onscheidbaar.

Inseparableness, s., onscheidbaarheid.
Inseparability , s., zie Inseparableness , s.
Insep arably , ads., zie Inseparable , a.
Insep'arate 1, a., onscheidbaar.
Insep'arately t , adv., zie Inseparate t, a.
Insert', v. t., invoegen , inlasschen , tusscheu beiden plaatsen.
Inserted , pp., a. van Insert , V. t.
Inserting , ppr. van Insert , V. t.
Insertion , s., invoeging , in lassching.
inserve t, V. i., dienstig zijn tot.
Inserv'ient , a., zie Conducive , a.
Inset', v. t., zie Infix , v. t.
Inset , s., aanteekening op aanteekening.
Insev'erable , a., onscheidbaar.
Inshad'ed, a., geschaduwd .
In shell ', v. t., in een schelp sluiten, sx.
Inshelled', pp. van Jashell , . v. t.
Inshel'ter , V. i., schuilen , sH.
Inshel'tered , pp. van Shelter , v. t.
Inship', V. t., inschepen , sie.
Inshore', ado., nabij de kust , nabij den wal.
Inshrine', zie Enshrine , v. t.
Inni- ea'tion , s., indrooging.

Inside , s., binnenzijde , binnenkant, binnenste.
Inside , a., binnenste ; - planks , wering , binnenbeplanking , z.
Instd'late, V. t., belagen , loeren.
Insid'lated , pp. van Insidiate , V. t.
Insid'iating , ppr. van Insidiate , v. t.
Insid'tator, s., belager.
Insidious , a., arglistig , bedrieglijk , heimlijk.
Insidiously , adv., zie Insidious , a.
Insld 'loasness, s., arglistigheid, bedrieglijkheid.

Insight, s., inzigt, kennis, licht.
Instg'nta , s., mv., onderscheidingsteekens, orden, kenteekens.
Insignlf'I.ance, s., onbelangrijkheid, geringheid, nietigheid.
Iestgnif'Icaney , s., zie Insignificance , s.

sant , a., nietsbeteekenend, onbeduidend, nietig,

Insignificantly , adv., zie Insignificant , a.
Insignif`ieative, a., zie Insignificant, a.
Insincere', a., onopregt, onwaar , geveinsd , bedrieglijk,
huichlend , misleidend , valsch.
Insincerely, adv., zie Insincere, a.
Insincerity, s., onopregtlieid, geveinsdheid , bedrieglijkheid.
Insin 'ew , V. t., versterken , sterk maken.
Insin 'ewed , pp. van Insinew , v. t.
Insin'ewing, ppr. van Insinew, V. t.
Insin'*zant :1: , a., indringend , innemend , overredend.
Insin'-uate , V. t., V. i., inbrengen , in gunst brengen , inboezemen, te kennen geven, te verstaan geven, zich indringen.
Insinuated , pp. van Insinuate, V. t., V.

i.

Insin'iiating, ppr. van Insinuate, V. t, V. i.
Insinuatingly , adv., zie Insinuant 9 , a.
Insinuation , s., indringing , aantijging , wenk.
Insin '-uati ve , a., indringend , BA.
Insin uator, s., indringer, kennisgever.

Insipid , a., smaakloos , laf , dof, zwaar , dom , geestloos.
Insipid ity, s., smaakloosheid, lafheid , geestloosheid.
Insipidly, adv., zie insipid, a.
Insipidness , s., zie Insipidity , s.
Insip'tence , s., onkunde, dwaasheid , onverstand.
Insist', V. i., stilstaan bij , staan op , aanhouden , aandrin-

gen op , verwijlen (m. t. v. on) ; -, v. t., scho., een gesprek
voortzetten.
Insist'ed , pp. van Insist , v. i.
Insistent (zeer :1:), a., aandringende , aanhoudende.
Insisting, ppr . van Insist, v. i.
Insist'ure -t, s., zie Fixedness, s.
Insi'tiency , s., vrijheid van dorst.
Insi'tion , s., zie Ir^grafmaent , s.
Insnare', v. t., verstrikken, vangen , foppen; - one's self,

zich laten vangen , in den val raken.
Insnared', pp. van Insnare , v. t.
Insnar'er, s., vanger , verstrikker.
Insnar'Ing , ppr. van Irtsnare, v. t.
Insobriety , s., onmatigheid, zwelgerij , dronkenschap.
Inso'ciable, a., ongezellig, zwijgend ; - t, onvereenigbaar,.

Inso'ciably , adv., zie Insociable , a.
In'solate , V. t., in de zon drongen.
In'solated, pp. van Insolate, v. t.
In'solating , ppr. van Insolate , V. t.
Insola 'tlon, s., blootstelling aan de zon , zonnesteek.
In 'solence , s., onbeschoftheid , onbeschaamdheid , baldadigheid , trotsche onbeleefdheid.
Insolent , a., onbeschoft , onbeschaamd , baldadig , trotsch ,,
stoutmoedig , ruw ; - ^, ongewoon.
Insolentl y , adv., zie Insolent , a.
Insolid 'ity , s., gebrek aan grondigheid , onsoliditeit.
Insolubil'lty , s., onoplosbaarheid, onverklaarbaarheid.
Insol'sble , a., onoplosbaar , onverklaarbaar.
Insolvable , a., onoplosbaar , onbetaalbaar , niet in staat

te betalen.
Insol v'ency , s., onvermogen , onmagt om te betalen.
Insolvent, a., onvermogend, onmagtig om te betalen.
insolvent, s., onvermogende, onmagtige om te betalen..
Insom'nious, a., slaaplobs, door droomen gekweld.
Insomuch' , adv., zoo dat, dermate, in zoo ver.
Inspeet', V. t., beschouwen, bezigtigen , nazien , in oogen•
schouw nemen, onderzoeken, toezigt houden..
Inspect' i , s., naauwkeurig onderzoek.
Inspeot'ed ,

pp. van Inspect , V. t.
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Inspeet'Ing, ppr. van Inspect, V. t.
Inspe-o'tion, s., inzigt, beschouwing, opzigt, bezigtiging,

Insteep'ing . ppr. van Insleep, v. t.
In'step., s., bovenste van den voet, vreeg , span.
Instigate , V. t., aanporren , ophitsen , aanzetten , dringen,

schouwing.
Inspeet'Ive, a., onderzoekend, beschouwend, enz.
Inspe-et'or , S., schouwer , opzigter , inspekteur.
Inspe-et'orate, S., zie Inspectorship, s.
Inspeetor'shIp , s., inspekteursehap.
Inspersed', a., besprenkeld, n. g.
Insper'sion t , s., 't besprenkelen.
Inspex'imus t , wij hebben onderzocht.
Insphere', V. t., in een kring sluiten.
Insphered', pp. van Insphere , v. t.
Inspher'ing, ppr. van Iespliere, v. t.
Iuspir'able, a., in idemhaar.
Inspira'tlon, s., inädenling, inblazing, ingeving.
Inspiratory , In'spiratory, a., inademend.
Inspire', V. i., V. t., inblazen, ingeven, bezielen, inademen.
Inspired', pp. `an Inspire, v. t., v. t.
Inspir'er , s., ingever , bezieler.
Inspiring, ppr. van Inspire, V. i., V. t.
Inspir'It, V. t., bezielen , aanmoedigen , bemoedigen • aan

versterken, opvrolijken, nieuw leven geven aan. -vuren,
Inspirited , pp. van Inspirit, V. t.
Insplr'iting, ppr. van Inspirit, v. t.
Inspts'sate, V. t., verdikken.
Inspis'sate , a., dik.
Inspis'sated, pp., a. van Inspissate, v. t.
Inspis'sating , ppr. van Inspissate, v. t.
Insplssa'tlon, s., verdikking.
Instability • s., onbestendigheid • onstandvastigheid • ver

-anderlijkh.
Instable , a., onbestendig , onstandvastig , veranderlijk.
Insta'bleness , S., zie Instability , s.
Instak', v, t., installeren, inhuldigen.
Installation, s., plegtige aanstelling, inhuldiging.
Installed, pp. van Install, V. t.
Installing, ppr. van Install, V. t.
Instali'ment, s., invoering, termijn van betaling.
Instance, s., aandrang, dringend verzoek, bede, voor

tijd , gelegenheid , gebeurtenis ; - t , beweging , in--beld,
vloed; - t , voortgang van een regtsgeding, r.
t., voorbeelden aanvoeren, verwijzen
naar.
ln'stanced, pp. van Instance, V. t., V. i.
Instancing, ppr. van Instance, V. t., V. i.
instant , a., aandringend , tegenwoordig , aanhoudend,
dringend, vlug , zonder uitstel , loopend.
Instant , s., oogenblik, loopende maand.
Instantaneity, s., duur van een oogenblik.
Instantaneous, a., oogenbliklijk, voorbijgaand.
Instantaneously, adv., zie Instantaneous, a.
Instanta'neo usness , s., duur van een oogenblik.
Instanter, adv., onniidlijk, zonder uitstel, r.
Instantly, ede., zie Instant, a.
lnstar', V. t., met sterren versieren.
In'star o,n'nium, gelijk alles, een voorbeeld voor allen.
Instarred', pp. van Instar, V. t.
Instate', V. t., plaatsen, stellen; - -I , zie Invest.
instated , pp. van Instate, V. t.
Instating, ppr. van Instate, v. t.
Instau'rate , V. t., hervormen , herstellen.
Instaura'tion, s., herstelling, vernieuwing.
Instaurat'or, s., hersteller , vernieuwer.
Instead', adv., in plaats van (m. 't V. of).
Insteep', V. t., indoopen, indompelen, woeketl.
Insteeped', pp. van Insteep, V. t.
Instance , V. i., V.

aandrijven, aanmoedigen.
In'stigated , pp. van Instigate , V. t.
Instigating, ppr. van instigate, v. t.
In'stigatingly, adv., aanporrender wijs.
Instigation, s., aanzetting, opzetting, aansporing, aan-

hitsing , aanstoking.
Instigator , s., aanstoker, aanhitser , stokebrand, verzoe-

ker, aanvechter , verleider.
Instile' t , V. t., noemen, M. DR.
Instill', V. t., indroppelen, inboezemen, inprenten.
Instillation, s., indruiping, inboezeming.
Instilled', pp. van Instill, v. 1.
Instiller, s., indruiper.
Instiil'ing, ppr. van Instill , v. t.
Instill 'ment , s., indruiping.
Instiin'ulate t, V. t., aansporen, spoorslag geven, aanmoedigen , prikkelen, aanvoeren , opwekken.
Insti,n'-elated, pp. van Insti,nulate t, v. t.
Instlin'-elating, ppr. van Instimulate t, v. t.
Instlrn'-ulation, s., aansporing, opwekking.
Instin-et', a., aangedreven, bezield, opgewekt.
Iss'stlnet, s., instinkt, natuurlijke aandrift.
Instinet'ed f , a., zie Instinct, a.
Sust!,,,, tion f , s., zie Instinct , s.
Instine'tive, a., door instinkt handelend, natuurlijk werkend, aangedreven.
Instin-et'ively , adv., zie Instinctive , a.
Institute , V. t., inrigten , verordenen , vaststellen , instel

stichten, onderwijzen , onderrigten, vormen.

-len,

In'stitute, s., inrigting, verordening, vaststelling, instel

-ling,
stichting, onderwijs, onderrigt, vorming.
Instituted , pp. van Institute , v. t.
Instituting, ppr. van Institute, v. t.
Institu'tion, s., inrigting, instelling, stichting, invoering,
verordening, wetlijke bepaling, onderwijs, onderrigt.
Institutional, a., beginselen bevattend, elementair.
Institu'tionary, a., zie Institutional, a.
In'stitutist, s., schrijver van leerboeken voor eerstbeginnenden.
Institutive, a., instellend, bepalend, vaststellend, verordenend.
Institutor, s., stichter, opvoeder, onderwijzer, instituteur.
Instop' (zeer :) , V. t., zie Stop, v. t.
Instrik'Ing, s., scho., 't naar binnen slaan van een gezwel
uitslag.
Instru-et', V. t., onderrigten, onderwijzen, leeren, afrigten , voorbereiden.
Instru et'ed, pp. van I'sstruct , V. t.
Instru-et'ible , a., te onderwijzen.
Instructing, ppr. van Instruct, v. t.
Instruction, s., onderwijs , onderrigt, leer, voorschrift.
Instru-et'1ve, a., onderwijzend, leerzaam, leerrijk.
Instrn ct'Ively , ede., zie Instructive, a.
Instru-et'iveness , s., niagt van onderwijs.
Instru-et'or, s., leeraar , leermeester, onderwijzer.
Instructress , s., onderwijzeres , leermeesteres.
Instrument, s., werktuig, gereedschap, instrument, bewijsstuk, § werktuig, schepsel, kreatuur, handlanger.
Instrument'al , a., instrunientaal.
instrumentality , s., middel, hulpmiddel, hulp, werk
-tuigljkhed,
medewerking, nuttigheid, werking.
Instruiuent'ally , ede., zie Instrumental , a.
Instruznent'alnesfo, s.,

zie Instrumentality, s.
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Ii.sty1e f, V. t., benoemen, naam geven.
Insuavrity , s., onaangenaamheid.
Insubjee'tion , s., ongehoorzaamheid, niet onderwerping,

Insure', v. t., C. i., verzekeren , waarborgen , assurantie -.
handel drijven ; - a debt , del credere staan ; - a voyage
out and home , voor de uit- en t'liuisreis verzekeren ; homeward voyages, voor de thuisreis verzekeren; - outward
voyages, voor de uitreis verzekeren.
Insured', pp. van Insure, v. t., v. i.
Insurer , s., verzekeraar.
Insurgent , a., oproer makend, in opstand komend.
Insurgent , s., insurgent, oproerling, muiteling, opstan-_

niet ondergeschiktheid.
Insubmis'slon, s., zie Insubjection, S.
Insubordinate, a., wederspanni .
Insubordination, s., wederspannigheid, gebrek aan krijgs-

tucht.
Insubstantial , a., onzelfstandig.
Ins.-Pea'tiorr, S., zie Maceratiozz, s.
Insufferable , a., ondraaglijk , onlijdhaar, onlijdlijk , ondraaezaam , verfoeiiijk , verachtlijk , onduldbaar.
Insufferably, ede., zie Lisuferoble, a.
InsuAi'ciency , s., ontoereikendheid, ongenoegzaamheid,

onvoldoendheid, ongeschiktheid . onbekwaamheid.
Insufí'cient , a., ontoereil znd , ongenoegzaam , onvol-

doende , onbekwaam.
Insuil'i`ciently, add.,. zie Insufficient , a.
InsnTflín'tfon, s., aanblazing , inblazing, 't blazen.
Insult' -I•, s., verzoek, we.
Insuit'able, a., ongepast, onbehoorlijk, onpassend.
In sular , a., van een eiland , tot een eiland- behoo-

rende.
In sular • s., eilander , eilandbewoner.
Insularity , s-., toestand van een eiland.
In'sulnrly , adv., zie Insular, a.
In'sulmte ,- V. t., tot een eiland maken; -, alleen plaat
-sen,
afzonderen , een kolom alleen plaatsen.
Insulated, pp., a. van Insulate , V. t.
In.'sulating, ppr. van Insulate , V. t.
Insuta'tion, s., 't alleen plaatsen, 't afzonderen, enz:
Insulator , s., afzonderaar.
In'sulous , a., rijk aan eilanden.
Insulse' i , a., onsmaaklijk , smaakloos, Iaf.
Insuis'ity t • s., zie Stupidity, a., as.
Insult , V. t., V. i., beleedigen , schelden, bespotten , aan

honen, beschimpen, scheiden, juichen (in kwaden,-rande,
zin) ; - over , onbeschaamd juichen over.
In'siilt, s., beleediging, beschimping, schimp, hoon, bespotting; - , vooruitsprong , 't opspringen.
In^sulta'tion , s., beschimping, verachtelijke behandeling,

beleediging.
Insuit'ed , pp. van Insult , V. t., V. i.
Insult er, s., beleediger, bèschimper.
Insult'Ing, ppr . van Insult, v. t., V. i.
Insult'ingiy , adv., beleedigenderwijs, enz.

Insult'ment j• , s., 't beleediáen , sH.
Insume' f, v. t., opnemen, inzuigen.
Insuperabil'Ity , s., onoverwinl-ijkheid, onoverkoomlijklheid.

Insuperable (zeer :-),, a., onoverkoomlijk, onoverwinlijk.
Insu'perableness , s., onoverwinlijkheid, onoverkoomlijk

held,

Insuperably ,. adv., zie Insuperable , a.
Insupportable, a., ondraaglijk, onlijdhaar, onduldbaar.
Insupport ableness, s., ondraaglijkheid, onlijdbaarheid.
Insupportably, adv., zie Insupportable, a.
Insuppressible, a., onherberghaar', niet te onderdrukken..
Insuppress'Ibly, ode., zie Insuuppressible, r..

Insuppress'ive , a., niet te onderdrukken , srt.
Insur'nble , a., verzekerbaar.
Insurance, s., verzekering, waarborg: - eonipn ay , verzekeringsmaatschappij , waarborgmaatschappij ; - broker ,
assuradeur, assurantiemakelaar; - monel,' , premie van assurantie ; - office , assurantiekantoor ; - policy , assurantie
-polis.
linsur'ancer t, s., verzekeraar.

deling.

Insuring, ppr. van Insure, v. t., r. i.
Insurinount'able, a., onoverkoorailijk, onoverwinlijk.
Insurniount'ably,

adv., zie Iusurrooucntable, a.

lnsurre'tion , s., opstand , oproer, muiterij.

1•nsnrree'ttonnl, a., tot een opstand, enz. behoorende.
Insurree'tionary , adv., tot een opstand, enz , behoorende,

voor een opstand , enz. geschikt.
insurrectionist • s., bevorderaar van opstand, enz.
Insusceptihil'ity , s., onvatbaarheid.
Insusceptible ,. a., onvatbaar.

Insusurra'tion,, s., influistring, inblazing..
Inta 'k', s., scho., zaánitrekking, bedrog.

inta vt', a , onaangeroerd.

Inta -ct'able , a., ontastbaar.
Intagliated , a., gesneden (van beeldwerk),

intanl'lo, s., gesneden werk, beeldwerk, besneden steen.
Intangible , a., onvoelbaar.
Intangibleness , s., onvoelbaarheid.

Intan'gibllity, s., zie Intangibleness, s.
Intangibly, adv., zie Intangible, a.
Intast 'able, a., onsmaakbaar, onsmaaklijk.
In teger , s., geheel, integraal getal.
Integral , a., geheel ; - parts, deelen , waaruit een geheel

is zaamgesteld; ongeschonden,, volkomen.

Integral , s., geheel , integraal.
Inte gral'Ity j, s., zie Entireness, s:

Integrally, adv., zie Integral, a.

a., deel van een geheel uitmakend ; - part,
zie Integral parts.
Integrate, V. t., vernieuwen., tot een geheel. maken.
Integrated , pp. van Integrate , v. t.
Integrating, ppr. van Jntegraty, V. t.
Integration , s., 't geheel maken.
Integrity , s., beheellieid, opregtheid, zuiverheid, volko-menbeid , volledigheid , integrale grootheid , braafheid,
onkrenkbaarheid , ongekrenktheid , onschendbaarheid.
Integuina'tion , s., bekleedselleer , vliesleer , huidleer.
Integument , s., bekleedsel, vlies, huid.
Integrant ,

Integumentary , a., tot de bekleedselleer, enz. behoorerjdde..
In tel lest , s., verstand, kenvermogen.
Intellec tion, s., 't verstaan, begrip.
Intellect'ive., a.; verstandlijk; - faculties, verstandlijke.

vermogens.

Inteileet'-uai, a., verstandlijk , geestig.
Intelle ct'-u:,l
,, a' .,
Intellect, s.
In-tellect'nalist , s., iemand, die 't verstand te hoog stelt..
lntellectual'ity, j• , s., verstandlijk vermogen , begrip, ver

-stand.

Inteliect' -ually, adv., zie Intellectual, a.
Intelligence , s., verstand , begrip , inz.igt ,

geest, kuit-

diglieid,, kennis, berigt, narit, me deeling, § ziel.

Intel'ligence (zeer ) , r. t., zie Inform, Instruct, v. tt.
Intelligence - office, s., dienstbodenkantoor, bestelkantoor.
Intet'lii enced (zeer ) , tip. van Iiiteltigence (zeer )., V. t.
lntel'Isgencer , s., zie Messenger, AD .; -, dagblad , nieuws.

blad , kourant.
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Intel'llgencing, ppr. van Intelligence (zeer l), v. t.
Intel 'lig ent , ti., verstandig, kundig, ervaren ; - i-, berig.
tend , nmeldend.

Intelligential,

a., zie Litellectual, a.

Intelligently, adv., zie Iatelli[/ ent, a.
Intelligibility , s., verstaanbaarheid.
Intel 'liible, a., verstaanbaar, bevatlijk, begrijplijk, duidelijk, helder.

Intel'1igibleiiess , s., zie Intelligibility, s.
Intel'l;heibly , adv„

zie Intelli,Jible, a.

-tensporig,haljk.

v. t., zie Disorder. v. t.

Inteun 'perateness , s., onmatigheid , ruwheid , losheid,
onstuinsigheid.

Inteni' perat ure , s., onniati :Meid, ruwheid (Laic 't weder).
lnteinpest'I-ve t , a, zie t;rtliiii li/, a.
Intempest'iveiy -i , ede., zie Uitse,tttoiiablt1 , atie.
Inteanpestiv'ity t - , s., zie Uirtirx.eliiicss, s.
Inten'able 9, a., zie Lriiteealile, a.
Initencl', v t., siaiiiteil, gadeslaan, voornemen, willen, gez1nd

zijn , bedoelen, streven naar ; - s , zorg dragen voor.

Intend'able i , a., zie _Jttt'ittive, a., NL.
lntentt'ancy , s., opzit , lieu illcl , gebied , intendantschap.
Intenti'ant , s., iiitendaiit . opligter.
Intend'CCci . pp. van Intuttl , V. 1.

Intencl'ecuy , adv., niet voordticht.
Intender , s. , iemand , die zich iets voorneemt.
Intend'liuent T, s., zie <Itteittioit, s.
Intend'iug , t71ir. van Ia/end , v. t.
Intencl'uuent, s., zie Letcittion, w., r.
mien 'crate (zeer

r ) , v. t., verzachten , verteedereii.

t-

Inten'erated , pp. t aLn I.ifeiierate (.:eer ) , v. t.
uiten 'c rating , /ppr. van Litenerate (Ze ( r tF) , v. t.
Intene1 a'tion (.geer f) , .s., verzsvakkitig, verteederiilg.

Inten'ible i - , a., onlioudharir.
Intcns'ate , V. t.., steile spannen , sterker spannen.
Intens'ating , PP»r. Vail 11cteasatc , V. t.
Iutextse', a., sterk gespannen , uitgestrekt, lievig , streng,

driftig.
Intcti'sely , adv., zie Intense , a.
Intelt'seness , 3., gestrektlicid , sterkte, hevigheid.
Intens'if'ied ,

pp. van Lttensifq , v. t.

Intensify , v. t., zie Iistensate , V. t.
Intensifying , jrrr. van Litensiti/ , V. t.
Intension, s., inspanniilg, kracht.
Intensity , s., zie Iiteriseness , s.
Iftens'i^ e • a., zie Intent , a.
Intens'iv ely , tide., zie l itteiisive , a.
Intent', a., opmerkzaam, ingespannen.
Intent', s., zie l;iteiitioii , s.; to all -s and purposes , in elk
opzigt.
Int eu'tion • s., voornemen , oogmerk , doel , meening.
ïdnten'tion,l , a., opzetlijle.

lnten'tionally, adv., niet opzet .
Intefi'tive (zeer ), a., zie Attentive, BA.
lutent'a^ eiy , adv., zie listen/ice , a.
Intent'1veness, s., zie lítentiveuess, s.
Intently , adv., zie Intent , a.
Intentness , s., zie .4tteiitiveiiess, s.
Inter', v. t., begraven , niet aarde bedekken.

Isa'tera et , ,9., tusschellbedi•ij f , intermezzo.

Inter's'alary, a., zie .riiter•calar, a.
Intercalate , Inter' 'aIlate, v. t., inlasschen, invoegen.

, pp., a, van Intercalate, v. t.

bemiddelaar zijn.

, overdaad.

Inteni'perate , a., onmatig , overdadig, uitspattend , bui
Intern'herate t- ,

Inter'-catar, a., ingelasclit.; - dad, schrikkelclagjaar.

Iis'tercalatin g , inter' ealating, 1i1ar. y ou Intercalate, V. t.
Intc'rcaln'tion , s , inlassching.
Ifteree,e', V. i., tusscheu beiden treden, voorspraak zijn,

Intc'in'perainent, s., ongesteldheid.
Intean'perance, S., onniatighieid

Inter*n'itnate j, V. t., elkander aanmoedigen.
Interarti -e'ular , a., tusschen gelascht.
Interbasta'tion j- , s. , zie Patc/t-work , s.

lu'ters , alated • inter'ealated

Inteul'erate , a., zuiver , onbesniet.
Inteln'erateness t - , s., onllevlektlleid, reinheid.

443

lnterac'tion , s., tusscllenliandliug.
Inter'agent . s., tusschenhandlaar.
Interaln'uian , a., tusschen twee rivieren gelegen.

Intercedl'ed , pp. van I,ztercede , v. i.
IIItCCrcCC(i'e$dt, a., inlasscileiicl, tusschenvoerend.
Inter-ced'er • s., tussclienpersoon , bemiddelaar.
Interced'ín; , ppr. vals Intercede , V. i.
lntcrcel'lular • a., tusschen de cellen liggende (botanie).
Intercept', V. t., ondersclieppen, opvangen, ophouden, vee
-lindert.
lntez •cept'ed , ^i; ^)., a. van Ittercept, v. t.
IrItcrcel)t'er , s., oiides'scliepi)er.

I Uterc.t•pt'ing , ppr. van Iftercelit , V. t.
Interception, s., onderscliepping, verhindering, storing.

Interees'sion • s., Zie .2hleu/iatiois , J.
Interees'sionitl , a., hen,iddelend.
anti'rces'sor , s., zie .:i[ettiator, s.

Intcrcesso'rial , a., lbenliddelend, tusschen heiden tredend.
Inteo•cei'sory , a., bemiddelend, tusschen beiden tredend.
Inlerehain', v. t., zaâinketeneii, aaueenschaaklen.
Iuterclaiiined', pp. Fall Interc/taint , V. t.
I«tei•chain'ing , ppr. vals Iiitercliaii2 , v. t.
1i1tt'rchange', v. t., ruilen, oiiderliug verwislen, uitwislen;

veiaiideriiig vcroorz;ikci1 , cv.
ln'ter(t)Hn; e , s., uitwislin r , ruiling , afwisling, verwisling.

1ntercisaini;enhit'ii , s.,

zit Iiitercltaageableitess , s.

Into ci ► an c'iible, a, weclel•keerig, beurtelings, afwislend.

ruiling.
Intci'e an e'ably , tide., zie Interchangeable , a.

Iiierc9ní:nge'iiaieticss , s., alWlSliii ,

Interchíuu e,t', pip. vals IItt(rc/iilitge , V. t.

Interehauge'inent l- , s., zie, E.rchaiiye , s.
Inte'rchang'ing, ppr., a. van Interchange, v. t.
Interciaal)'ter , s., ingeschoveii hoofdstuk.
Interei'devt , Si., tussclleis beide komend , bijkomend.

Intercip'ient , a., onderscheppend , stuitend.
Interclp'ient , s., verhindering, onderscliepuliddel, onder.
schlepper.
Intei-ci4.'1oil (zeer J) , s., zie Interrnption , s.
Intcreludie', D. t., afsnijden, afsluiten, afbreken , versper

-iel,
verhinderen.
Iiiterelutt'ed, pp. vare Irsterclaade, v. t.
Intercl uct'ing , 1r1
van Iitterclude , v. t.
Interclu'•$ - ion, s., zie Liter•ceptioic, s.
Iiiter•euluinnia 'Chin , s., ruinite tusscllen twee kolommen .
(bortivkziiiile.)

Inter-eom 'mnon, V. i., aan

ééne tafel eten; gemeenschaplijk

vee treilen.

Inter.eonl'monage , s., gemeenschaplijk weideregt.
Iiatereonn'nloning , ppr. van Ictercorn;rton , V. i.
IutercoUnrnu'nt-cable, is., wederzijdscls suededeelhaar.
lnti r•eosn,nu'ni-cate , V. i., V. t., onderling nieêdeelen.

Inter-eonlenuniea'tion, s., onderlinge nleedeeling.
liatereorninun'1on, s., wederzijdsche gemeenste.

I^iter -consinnu'nity , s., oxidvrlinge gemeenschap, onderling
verkeer.
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Inter-oost'al • a., tusschen de ribben liggende.
Intercost'al, s., ruimte, tussehen twee ribben liggende.
in ter-oou rte , s., verkeer. omgang , gemeenschap , verbin-

ding , verstandhouding , briefwisling • onderhandeling ; -

signs, teekenspraak, gebarenspraak.

Inter -sur' t, v. i., zie Intervene, v. i.
inter-eur'reuce, s., doorgang ; doorloop

• doortogt • tusschenkomst • voorval.
• a., tusschen inloopend ; - pulse , ongelijke

Inter eur'rent

pols.
Intereuta'neous,

a., tusschen vel en vleesch.

Interdeal t, s., omgang, onderhandeling, onderlinge handel, sp.
Interden'tel • s., tusschen twee kalvertanden (bouwkunde.)
Interdependence, s., wederzijdsche aflianklijkheid.
Interdependent, a., wederzijdsch afhanklijk.
Inter'di-ek , V. t., scho., verbieden, in den ban doen.
Interdict', v. t., ontzeggen , verbieden.
Interdict, s., verbod, kerkhan.
Interdl et'ed , pp. van Interdict, v. t.
Interdiot'ing, ppr. van Interdict, v. t.
Interdi8'tion • s., verbod, ontzegging, vloek, ?a.
Interdict'lve, a., verbiedend, M.
Interdictory , a., tot verbod dienende.
Interequinoc'tal t, a., tusschen den lente- en herfsttijd,

waarin de zon in de linie of den evenaar is , waardoor
nacht en dag even lang worden, komende.
In'teress 1 • i. p. v. Interest , s.
Interest , V. t., V. i., aangaan , belang inboezemen • roeren,
treffen , aandoen , deelnemen , belang stellen in ; - one's
self, aandeel nemen , belang stellen.
Interest, s., belang, gewigt, deelneming, belangstelling,
invloed , regt • aanzien , deel , aandeel , voordeel , winst,
rente, interest; simple -, interest; compound -, interest op

interest.

Interested , pp. van Interest , V. t., V. i.
Interesting , ppr. van Interest , V. t., V. i.
Interfacial , a., tusschen twee vlakken ingesloten.
Interfere', v. i., zich inmengen , tusschen beide komen,.

tusschen beide treden , tegen elkander stooten ; - with
nadeel doen , schade berokkenen.

Interfer'ed , pp. van Interfere , v. i.
Interference, s., tusschenkomst, bemiddeling, botsing.
Interfcr'er , s., bemiddelaar.
Interfering, ppr. van Interfere, v. i.
Interfer'ing, s., zie Interference, s.
Interferingly , ads., bemiddelenderwijs.
Inter'Nuent, a., tusschenvloejend, tusschenstroomend.
Inter'fluous , a., zie Interfiuent, a.
Interfolia'ceous, a., tusschen twee tegenovergestelde bla-

deren liggende.

Interfo'llate • V. t., met wit papier doorschieten.
Interf,il 'gent , a., tusschenschijnend.
Interfused', a., tusschengegoten, tusschengespreid.
In'teriin • s., tusschentijd.
Interior, a., inwendig, innerlijk.
Anterior • s., binnenste , binnenland.
Interiorly, ode., zie Interior, a.
lnterj a'cency , s., 't tusschenliggende ; zie Intervention , s.
Iuterja'cent , a., tusschengelegen.
Interject', V. t., V. i., tusschenwerpen, inlasschen, tusschen-

komen.

Interle-et'ed , pp. van Interject , v. t.
Interje-et'ing , ppr. van Interject , V. t.
Interjee'tlon , s., tusschenwerping ; -,

interiee'tional , a., tusschengeworpen.

zie Exclamation , s.

Interjoin , V. t., onderling

eenigen , onderling huwen.

bijëenvoegen, onderling ver-

Interjoined', pp. van Interjoin, V. t.
Interjoin'ing , ppr. van Interjoin , V. t.
In'terjolst, s., ruimte tusschen twee balkjes.
Interj unction • s., wederzijdsche voeging.
Interknit', V. t., te zaám breiden.
Interknowl'edge (zeer j) , s., wederzijdsche kennis, on-

derlinge kennis , onderlinge wetenschap.

Interlace', V. t., dooreenvlechten.
Interlaced', pp. van Interlace , V. t.
Interlace'inent, s., dooreenvlechting,.
Interlac'ing , ppr. van Interlace, V. t.
Interlam'inated , a., tusschen twee lagen gesloten,

ties-

schen twee platen liggende.

Interlapse, s., verloop (van tijd), tusschenruimte (van tijd).
I,'terlard', v. t., inlasschen , vermengen, doorspekken.
Interlarded , pp. van Interlard, v. t.
Interlard'ing, ppr. van Interlard, V. t.
Interlay', V. t., tusschen liggen, tusschen plaatsen.
In'terleaf, s., doorgeschoten blad, wit doorgeschoten blad

papier.

Interleave', v. t., met wit papier doorschieten.
Interleaved', pp. van Interleave , v. t.
Interleaving, ppr. van Interleave, V. t.
Interline', v. t., in afwisselende regels schrijven,

tusschen

gedrukte, geschreven regels schrijven.
, a., tusschen gedrukte , geschreven regels
geschreven.
Interlin'eary, a., zie Interlinear, a.
Interiln'eary, s., boek met inlasschingen.

Interlinear

Interlinea'tion , s., 't tusschenschrijven.
Interlined', pp. van Interline , V. t.
Interlining , ppr. van Interline , V. t.
Interlining, s., tusschenschrijving.

Interlink', V. t., aaneenschaaklen.

Interlinked - , pp. van Interlink, V. t.
Interlink'ing, ppr. van Interlink, V. t.
Interlo-ca'tion , s., zie Interposition, s.
Interlock , v. i., me8deelen , in elkander vloeijen.
Interloeu'tion , s., tweespraak , zamenspraak , gesprek,

onderling gesprek.
Interloe'utor,

s., tusschenspreker, ingevoerde sprekende

persoon.

, a., uit zamenspraken bestaande ; - decision , voorloopige beslissing , r.
Interlope', V. t., onderkruipen , smokkelen , lorrendraaijen.
Interloper , s., onderkruiper , lorrendraaijer , smokkelaar.
Interloping , ppr. van Interlope , v. i.
Interlu'.eate -F , v, t., takken wegsnijden, om licht te ver-

Interlo-e'utory

krijgen.
Interla' -Bated, pp. van Interlucate t, V. t.
Interl u'-eating , ppr. van Interlucate 1 , V. t.
Interla- ea'tion t , s., uitdunning van takken , om licht te
verkrijgen.

Interlu'cent, a., tusschenlichtend.
In'terlude , s., tusschenspel.
In'terluded, a., ingesloten.
In'terluder , s., iemand, die een tusschenspel uitvoert.
Interlu'ency t, s., tusschenvloeijing.
Interlunar, a., tusschen volle en nieuwe maan.
Interlu'nary, a., zie Interlunar, a.
\,Intermar'riage, s., onderling huwelijk.
Intermarried , pp. van Intermarry , V. i.
Intermarry , V. i., onderling huwen.
Intermarrying, ppr. 'can Intermarry, V. i.

INT.
Interinax'illary

INT.

, a., tusschen de beide kaakbeenderen ge -

legen.
In'tern,ean 4 , s., zie Interact , S.

Interne'cion , s., vermoording, slagting, bloedbad.
Interne'cive , a., doodend, naar moord overhellend.

Internec'tion , s., zie Connection, s.
Internode, s., ruimte tusschen twee voegen van een plant.
Interno'dial , a , tusschen twee voegen komende.

Intermea'tion , s., tusschenvloeij ing.
Intermed 'dle , V. i., V. t., zich inmengen , inmengen.
Intermed'dled , pp. van Intermeddle, v. i., v. t.
Intermed'dler, s. , bemoeial , S.
Intermed'dling, ppr. van Intermeddle, v, i., v. t.
Intermed'dling, s., tusscIhenkomst.
Intermede', s., zie Interlude , s.
Intermediacy
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Internecine , a., doodelijk , n. h.

Internun 'cio , s., internuntius , pauslijke afgezant.

Internun'cius, s., zie Internuncio , S.
Interos'seal , a., tiisselien beenderen gelegen.
Interos' seous , a., zie Interosseal , a.
Intcrpeal' + , V. t., zie Interrupt , V. t.

, s., zie Interposition, S.

Interme'dial , a., zie Intervenient , a.; - space , tusschen-

ruimte.

Interpei',

zie Set forth onder Set.

, s., storing, stoornis, dagvaarding, op•
roeping, ernstige bede, aanzegging , vermaning,
tusschen andere zelfstandigheden
Interme diately , adv., zie Intermediate , a.
doordringen.
Interinedia'tion , s., zie Intervention , S.
Interpenetrated , pp. van Interpenetrate , v. t.
Interme'diu,n, s., tusschenr uimte.
Interpet'iolar • a., tusschen twee bladstengels gelegen.
Interinell' t, V. t., V. i., zie Interaria.
InterpiPas'tcr , s., ruimte tussehen twee pilaren.
Inter'inent , s., begrafenis.
Interplead', v. i., niet een nanklagt tusschen inkomen , r.
IInternien 'tion 1 , v. t., onder ardere dingen aanhalen.
Interplead'er , s., tusschen beide opkomende aanklager.
Interrnez'zo , s., zie In terl tide , s.
Interpleclge', v t , onderling pand geven.
Iwtermiea'tion , s., tusschenscltijning.
Interg► iedg'ed, pp. van Interl)ledfje, e. t.
Interenigr a'tion , s., wederzijdsclie verhuizing.
Interpiedg'ing, ppr. van Inlerpledge, v. t.
Interin'innble, a., oneindig , grensloos , onmeetlijk , oiibe- Intes 'p*Dilit', v. t , punten , niet Munten onderscheiden.
grensd.
lnterpoint'ed • pl). van Interpoint, V. t.
Interm'inablene,s , s., oneindigheid , grensloosheid , on- Interpoint'h g , ppr. van Iiaterpoint , V. t.
meetlijkheid , onbcgren:.'dheid.
[n'teripoisate , inter'polate +, V. t., vernieuwen , op nieuw
Interrn'lnably , adv., zie Inter,ninahle , a.
be rin^len ; -, inl-i,s .el ► en, invoecen , vervalsehen.
Interm'inate, a., onheps.atd , oiilregreiisd , eindloos.
I ,, 'terpoiated , tnter'pot atecf , pp . van Laterpolate, v. t.
Interm'inate T , V. t., zie Menace, v. t.
In'terpolatina, inter'potating , ppr. van Interpolate, v. t.
Interpella'tion

Intermediary, a, zie Iiztermediate, a,

Intermediate, a., tusselienliggend; - ha.our, tusscllenuur.

Interpenetrate, V. t.,

Intcrrnina'tion , S., bedreiging.

I! teri,o1n'tion , s., inlassching , vervalsching.

Intermin gle , V. t., V. i., rumgen , vermengen , zich innien-

Iim'te^•polator, interpolator, s., verv alsclier,

gen , gemengd zijn , vermengd zijn.
Interni*in'gled, pp. van Ilterrninrjle, V. t., r.. i.
Interinin'gling, ppr. van Inter^ningie, v. t., ri i.

Intermis'xion , s., afbreking , ophoudling , tusschenpoos,
tusschenpoozina, rust, oponthoud, stilstand; - J, misbruik

(van woorden.)

Intermit', v. t., V. i., ophouden , laten rusten , verpoozen ,
uitscheiden , pauseren.
Intermitted , pp., a. can Intermit , v. t., v. i.
koorts.

Interpope' Y , V. t. ,

tusschen lasschen.

Interi► o* 'HI

Intermis'si'e , a., verpoozend , afwislend.

Intermit tent

iulassclier

(vest foel•en. in /ie adschri f t).
InterlmI'iati , v. t., tusschen polijsten.
Interl,ol'ist^ed, pl). van. Interpolish, v. t.
Interpoli`hing , pp. van I terpolisli, r.. t.

, a., verpoozend; - fever, tusschenpoozende

Intermit tent , s., tussclienpoozende koorts.
inter'initting, s., scho., zie Ague, s.
Intermitting, ppr., a. van Intermit , v. f., v. i.
Intcrinit'tingly, adv., met tusschenpoozen.
Intermix', v. t., V. t., ver mengen, vermengd zijn, ondereen -

mengen.

• s., tusschenkonist, bemidlina.
Interpose', V. t., V. i., tussehen plaatsen , tussclien stellen,
bemidlen, tusselien beiden komen , zich bemoeijen.
Interpose -j- , s., zie Irateiposal, Sv.
Interposed', pp. van Interpose, v t., V. i.
Interpo -s -'er • s., bemidlaar.

Interpo.'ing , ppr. van Interpose , V. t., V. i.
Interpa -w'it, s., entrepot.
Interpo*i'tion,

S., tusschenkomst, bemidling.

Interpo-' -are t , s., zie Inter posal , s.
Inier'pret , V. t., verklaren, uitleggen, vertolken , vertalea , ontwi klep , uiteenzetten , ophelderen.
In ter'pretable , a., v erklaai haar

, enz.

Interinix'ing, ppr. van Intermix , V. t., V. i.

Interpreta't ion , s., verklaring , uitlegging , vertolking,
vertaling , ontwikling , uiteenzetting , opheldering.

Interinix'ture , s., mengsel , vermenging.

Interpretative ,

Interinont'ane, a., tusschen bergen.
Intermun'dane , a., tusoclien twee wereldbollen.

Interpretatively,

Inter,nixe4', pp. van Intermix, v. t., V. i.

Intermu'ral , a., tussclicn muren gelegen , AH.
Intermus'pular , a., tusschen de spieren.
Interrnuta'tion , s., zie Interchange, s.
Inter,nu'tual , i. p. v. .Mental, a.
Intern' (.zeer f) , a.., zie Internal , a.
Internal , a., inwendig, innerlijk , degelijk , wezenlijk,
hinnenlandsch.

a., verklarend, ophelderend.

adv., zie Interpretative, a.
Interpreted , pg. van Interpret, v. t.
anter'preter , S., uitlegger, verklaarder, tolk.
Interpreting , ppr. van Interpret, v. t.
Interpune 'tion (zeer ), s., ptinktnaatie, interpunktie.
Interrecelve',

V. t.,

tusschen ontvangen.

Interreel', pp. van I+titer, i'. t.

Interre„'nuin • s , tussehenregering.
Snterreign ', s., tusschenregering.
, ndc., zie Internal, a..; naar den geest, spiritueel. Inter'rer , s., hegraver, doodgraver.

Internally
Tntcrnn'tionnl , a., 't verkeer tlusselien de volken betref

-fenil.

Intea• rex , s., regent.
Init•r'ring , ppr. van f ie r , r. t.

3d
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Interrogate • V. t., V. i., vragen • vxagen doen • and«v ra.
gen, verhooren.
Interrogated , pp. van Interrogate , v. t., v. i.
Interrogating, ppr. van Interrogate, v. t., v. i.
Interroga'tlon, s., ondervraging, vraag; - note, vraag teeken.
Interrogative, a., ondervragend.
Interrogative, s., vraagwoord.
Interrogatively, adv., zie Interrogative, a.
Interrogator , s., ondervrager , vrager.
Interrogatory , a., ondervragend , verhoorend.
Interrogatory, s., vraag, vraagstuk , regterlijk onderzoek.

Intertwlst', V. t., zamenvlechten, inweven.
Interval , s., tueschenruimte, vak, afstand, verwijdering,

Intervening, ppr., a. van Intervene, n. i.
Intervention, s., interventie, bemidling,

tusschenkomst,

Interrupt',

Interven'tor • s., gescllilverëffenaar,
Interven',e t , s., zie Interposition , s.
Intervert' , V. t., afwenden, verwoesten,

omkeeren, om-

V.

t., verhinderen, stuiten, storen, afbreken,

scheiden.
Interrupt', a., afgebroken , steil.
Interrupted , pp. van Interrupt , r. t.
Interruptedly , ode., zie Interrupt, a.
Interrupter, s., stooreler, stuiter, verbreker.
Interrupting , ppr. van Interrupt , V. t.
Interruption, s., afbreking, storing, stremming, ver

leegte , tusschenpoos, pauze , rust ; -, vlakke grond tusschen heuvels.

a.,

Intervelned',
als met aderen doorsneden.
Intervene', v. i., tusschen beide komen, verhinderen.
Intervene' t, s., zie Intervention, s.
Interven'lent t , a„ tusschenkomend, verhinderend,

schentredend, opkomend.

inmenging , toeval.

verwerpen.

tus-

s.. mondgesprek, onderlinge zamenspraak, za
-menkost,
bijeenkomst , onderhoud.
Intervolve', v. i., inwiklen , in elkander verwiklen.
Intervolved', pp. van Intervolve , v. t.
pauze; wi/hoist -,-hinderg,tuscpoainrt, Intervolv'ing , ppr. van Intervolve , v. t.
onophoudlijk, zonder ophouden, onafgebroken, zonder tus- Interweave', V. t., pret. interwove, pp. Interwoven,
doorweven , inweven, zanienweven, vermengen.
schenpoozen.
Interrupt'Ive, a., storend.
Interweaving, ppr. van Interweave, v. t.
Interrupt'ively , adv., zie Interruptive , a.
Interweav'Ing, s., zie Intermixture, s., M.
Interscap'mlar, a., tussehen de schouderbladen.
Interwksh' , v. t., (elkander) wederkeerig wenschen.
Interscind', v. t., afsnijden.
Interwished', pp. van I.nterwish f, v. t.
lnterseind'ed, pp. van Interseind, v. t.
Interwork'ing, s., het te zaam werken.
Intersctnd'ing, ppr. van Interscind, v. t.
Interwove', pret. van Interweave , V. t.; -, pp. van Inter.
Interseribe', v. t., tusschen in schrijven.
weave , v. t., H.
Interseribed', pp. van Interscribe, v. t.
Interwoven , pp., a. van Interweave , v. t.
Interscrib'Ing, ppr. van Interscribe, v. t.
Interwreathed , a., in een krans gevlochten.
Interse'Qant, a., ir, deelen verdeelend , doorsnijdend.
Intest'nble, a., onbekwaam om een testament te maken,
Intersect', V. t., V. i., in deelen verdeelen, doorsnijden ,
onbekwaam om getuigenis af te leggen.
elkander kruisen.
Intestacy , s., geniis van testament, afwezigheid van tesInterseet'ed, pp. van Literseet, v. t., v. i.
tanient.
Interseet'Ing, ppr. van Intersect, v. t., V. i.
Intest'nte, a., zonder uitersten wil, zonder erfmaking;
lntersee'tion, s., doorsnijding, doorsnede.
he died -, hij stierf zonder uiterster) wil.
Interseni'inate, V. t., tusschen strooijen (van zaad), tas - Intestinal , a., tot de ingewanden belloorende.
schen zaaijen.
Intestina'lia, s., ynv., ingewandsdiertjes (bij beesten).
Intersert', V. t., inlasschen, invoegen, tusschen in plaatsen. Intes'tlne, a., inwendig, innerlijk, burgerlijk, inlandsch.
Intersert'ed , pp. van Intersert, v. t.
Intes'tlne , Intestines , s., me., ingewanden , ingeIntersert'Ing, ppr. van Intersert, V. t.
wand.
Interser'tion , s., inlassclling , invoeging , tusschen in Intex'tured, a., tusschengeweven, ingeweven.
plaatsing.
IlutSsIrsC' , v. t., dorstig maken.
In'terspace , s., tusschenruimte.
Inthrall' t , V. t., in slavernij brengen, boeijen, in boeijen
Intersperse', V. t., doorstrooijen, doormengen.
klinken.
Interspersed', pp. van Litersperse , V. t.
Inthralled', pp. van Inthrall, v. t.
Interspersing , ppr. van Intersperse , V. t.
Inthrall'Ing , ppr. van Inthrall , v. t.
Intersper'slon , s., doorstrooijing , doormenging.
Inthrall',nent , s., slavernij , verdrukking, M.
Interstellar, a., tusschen de sterren gelegen.
Iuthrone', V. t., zie Enthrone, v. t.
Interstice, Interstice, s., tusscheliruinite, vak, tus- Inthroniza'tion 1 , s., het troonen.
schentijd.
Inthron'IzeT, V. t., zie Enthrone, v. t.
Interstinet'Ive t, a., onderscheidend.
in'till, prep., scho., zie Into, prep.
Intersti'tial , a., niet tusschenpoozen, met tusschenruimte. In'ttrnacy, s., gemeenzaanllleid, vertrouwlijkheid, innige
Intertalk' i- , V. i., gesprek wislen.
vriendschap , hartelijke vriendschap.
Intertan'gle v. t., zie Enta2tyle , v. t.
In'tiunate, a., gemeenzaam, vertrouwd, vertrouwlijk, naauw
Intertex'tu re , s., tusschenweviná , inweving.
verbonden , nabij , digtbij , innig , inwendig.
In'tertie, In'terduce, s., kromhout.
in'ti.nate t, V. t., te zalm deelen, sp.; -, wenken geven,
Intertls'sucd, a., ingeweven.
te kennen geven, te verstaan geven , aankondigen.
Intertranspie'uous, a., van binnen doorzigtig.
Intimated, pp. van Intimate, v. t.
Intertrop'i cal , a., tusscheal de keerkringen gelegen.
In'tlusatel y , adv., zie Intimate, a.
Intertwine', v. t., dooreenvlechten, ac.
In'tiinatiug , ppr. van Intimate, v. t.
Intertwined', pp. van Intertwine, v. t.
Intlma'tion, s., aanduiding, schets, kennisgeving, aan
lntertwin'Iug, ppr. van Intertwine, v. t.
kondiging, aanwijzing, wenk, teeken.
Intcrtwin'in;ty , adv., suet dooreenvlechting.
In'tiine l , a,, zie Inward, Internal, a.

,

In'tervicw,
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Intlm'idate, v. t., bevreesd maken, verschrikken, ont- ' Intrtat'ful, a., sterk smeekend, sr.
moedigen.
Intreneb', V. t., loopgraven maken , verschansen ; - on
Intlrn'ldated, pp. van Intimidate, v. t.
insnijden ; invallen , inpalmen, inbreuk maken op.
Intlm'ldating, ppr. van Intimidate , v. I.
Intrench'ant t, a., onwondhaar , onv erdeelbaar , sit.
Intimlda'tlon , s., vreesaanjaging, ontmoediging , ver- entrenched', pp. van Intrench , v. t.
schrikking.
intrenet'ing, ppr. van Intrench, V. t.
Intln ettv'ity ,

s., gebrek aan kleuring

Intire', a., zie Entire, a.
Intire'ly , ads., zie Entirely, adv.

, V. t., zie Entitle, v. t.
In'to ; prep., in , naar , tot , op; he went - the house , hij
ging in het huis ; this house look - my garden, dit huis
ziet op mijn tuin; he had it - the bargain, hij had het
op den koop toe, enz .
Intol'erable, a., onverdraagzaam, onverdraaglijk, onlijdbaar , ongeoorloofd,
Intol'erableness, s., onverdraagzaamheid, onverdraagbaar,
onverdraaglijkheid) , onlijdhaarheid .
Intolerably , adv., zie Intolerable, a.
Intolerance, s., onverdraagzaamheid, onverdraaglijkheid.
Intol'eraue , a., onverdraagzaam , onverdraaglijk.
Intol'erant, s., onverdraagzame, onverdraaglijke.
Inti'tle

Intol'erantly, adv., zie Intolerant , a.
Intol'erated , a., niet geduld .
Intolera'tion , s., zie Intolerance , s.
Intomb', v. t., begraven , in een grafkelder bijzetten.
Intoinbed', pp. van I,tomb, V. t .
Intomb'ing, ppr. van Intomb , v. t.
Intonate , V. i., donderen , den toon geven .
Intona'tlon , s., toongeving, aanhef.

Intone', v. i., een diepen , verlengden toon doen hooren , a.
Intor'eton , s., kromming, buiging.
Intort', V. t., draaijen , wenden, omkeeren .
Intort'ed, pp. van Intort, V. t.
Intort 'ing , ppr. van Intort , V. t.
Intox 'l .ate , V. t., dronken maken , bedwelmen , verblinden , betooveren.
Intox'leate, a., dronken.
Intox'ieated , pp., a. van Intoxicate , v. t.
Intox 'ieatedness, s., dronkenheid .
Intox'leating, ppr. van Intoxicate, v. t.
Intox'leatlon, s., dronkenmaking, bedwelming, verblinding, betoovering, §, opgewondenheid.
Intra ctabil'lty , s., onhandelbaarheid , onregeerbaarheid ,
we@rbarst.igheid, stugheid, stijfhoofdigheid , geweldigheid ,
onbuigzaamheid, onwilligheid , halstarrigheid .
Intraet'able, a., onhandelhaar , onregeerbaar, weêrbarstig ,

stug, stijfhoofdig, geweldig, onbuigzaam, onwillig, hals-

Intrench'ment ,

s., verschansing ; §, bescherming.

Intrep' id , a., onverschrokken , onversaagd , koen , driest,

vernmetel, stout, kloekmoedig.
Intrepidity , s., onverschrokkenheid, onversaagdheid, koen luid , driestheid , vermetelheid , stoutheid, kloekmoedigheid.
intrepidly, adv., zie Intrepid, a.
In 'tri cable 1, a., belemmerend.
In'tri racy , s., belemmering, verwikling, zwarigheid, ingewikkeldheid, verwardheid, neetligheid, moeilijkheid.
In'tri cafe , a., belemmerend , verwiklend , ingewikkeld, ve rward, neetlig, moeilijk.
In'tri sate (zeer ) , v. t., zie Perplex.
In 'trieately , ede., zie Intricate , a.
In' tri eateness, s., zie Intricacy , s.
Intri cation t , s., zie Entanglement , S.
intrigue', s, verwikling,kuiperij ,kunstgreep, list, ge heime minnarij ; - t, zie Intricacy , s. , }IE .
Intrigue', V. i., bedekten handel drijven , kuipen , partijschap
zoeken te maken , bedekten minnehandel voeren ; - t, v. t.,
in verlegenheid brengen , verwarren.
Intriguer, s., intrigant, heimlijke onderhandelaar, kuiper.
Intriguing , ppr. van Intrigue , v i., V. t.
Intriguingly , ede., door kuiperij.
Intrin'se sate s, a., zie Entangled, a.

intrin'sl e , a., innerlijk , innig , wezenlijk.
Intrin'sI sal , a., zie Intrinsic, a.
IntrIn'si eally , ode., zie Intrinsic

, a.

Jntroces'slon, s., binnenwaartsche drukking.

Introduce', v. t., invoeren

, inleiden , voorstellen , iubren-

gen ; voortbrengen , Lit ; beginnen.
Introduced', pp. van Introduce, v. t.
Introducer, s., invoerder, inleider, voorsteller.
Introducing , ppr. van Introduce, v. t.
Introdue'tlon, s., inleiding, invoering, voorstelling.
Introdue't1ve, a., inleidend , invoerend, voorstellend, voor bereidend.
Introduct'ively, ado., zie Introductive, a.

Introdu et'or t, s., zie Introducer , s.

Introdu e'torily, adr., bij wijze van inleiding
Introductory, a., zie Introductive , a.

, enz.

Introflexed', a., binnenwaarts gebogen.

Introgres'sion1 , s., iíngang, intrede.
Introit', s., begin van de mis.
Intra et'ableness , 3., zie Intractcbility , s.
Introinis'sion , s., inzending, inlating, indringing, toelaIntra ct'ably , adv., zie Intractable, a.
ting.
Intra dos, s., binnenste en lagere lijn van een gewelf ,
introanit', t'. t., inzenden, inlaten , toelaten; -, v. i., sclio,
Intrafolia'ceous , a., aan den binxenkant van een blad
zich niet de zaken van een ander bemoeijen , r.
groeijende (botanie) .
Intrornit'ted , pp. van Intromit, V. t.
Intrance', s., zie Entrance , s.; -, naauwe ingang in een lia - Intromit'ting , ppr. van Introsnit , V. t.
ven , in een baai , z.
Intl-orecep'tlon , s., 't inlaten , 't toelaten.
Intranqull '11ty , s., onrust , onrustigheid , rusteloosheid.
Introspe cat', V. t., inwendig beschouwen, naauwkeurig bezien.
Intran'slent, a., onverganklijk , lang durend.
Introspection, s., inwendige beschouwing , bezigtigiuug ,
Intransitive, a., onoverganklijk.
onderzoek.
Intrans'Itiv ely, ode., zie Intransitive , a.
Introspective, a., inwendig beschouwend, naauwkpurig
Intransinis 'stble , a., onovergeefhaar , onoverhandigbaar.
bezigtigend.
Intransinutabil'lty, s., onveranderlijkheid .
Introstenie' f, v. t., indringen, opnemen.
Intrausinu 'table, a., onveranderlijk , onvcranderhaar , on - Introsuscep 'tion, S., 't vallen van een deel van een inverwisselbaar.
gewand in een ander.
In'trant , a., zie Entering .
Introven'ient l- , a., binnenkomend , inkomend.
Intrea sure, v. t , als in een schatkist opleggen .
Intro^er'sion , s., 't naar binnen keeren.

starrig.

INT.

IN V.

Introvert', V. t., naar binnen keeren.
Introverted, pp. van Introvert, v. t.
Introverting, ppr. van Introvert, V. t.
Intrude', v. i., V. t., indringen, zich indringen , opdringen,

Invader , s., invaller , aanvaller, aanrander, overweldiger.
Invading, ppr. van Invade, v. t.
Invales'cence, s., sterkte , kracht, gezondheid.
Invaletu'dinary, a., zwak, zieklijk.
Inv anit , a., zwak , krachtioos, onbekwaam, zonder waarde,
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onregtmatig in bezit nemen ; -, upon any one , iemand komen vervelen , iemand ongelegen komen ; = into a #` deice,
onregtmatig bezit nemen van een onverstorven boedel.
Intruded, pp. van Intrude, P. i., v. t.
Intrud'er , s., indringer , aanmatiger , overweldiger.
Intruding, ppr. van Intrude, v. i., v. t.
Intru'•s-ion , 3., indringing, aanmatiging, onregtniatige hezitneming, gewelddadige bezitneming.
Intrusive, a., indringend.
Intrusively , ode., zie Intrusive , a.
Intrusiveness, s., indringing.
Intrust', V. t., toevertrouwen, opdragen, in bewaring geven.
Intrusted, pp. van Intrust, V. t.
Intrust'ing , ppr. van Intrust , 1+. t.
i,ntui'tion, s., onmidlijke aanschouws*ing, onmidlijke beschouwing.
Iutu'itive . a., aanschouwend, aanschouwlijk.
Intu'itiveiy, ede., zie Intuitive, a.
Intumesce', V. i., zwellen , zich uitzetten , zich uitbreiden.
Intumescence , s., zwelling , uitzetting , opzwelling.
Intu'mulated t, a., onbegraven.
Inturges'cence, s., zwelling , opzwelling.
In'tuse j- , s., zie Bruise , s., SP.
Intussuscep'tion , s., zie Introsusception , s.
Intwine', v. t., inwiklen, omwiklen, inëendraaijen.
Intwined', pp. van Intwine , v. t.
Intwin'ing, ppr. van Intwaine, v. t.
Intwist', V. t., zie Interweave, V. t.
Intwist'ed , pp. van Intwist , v. t.
Intwist'ing, ppr. van Intwist, V. 1.
Inum'brate , V. t., beschaduwen.
Inum'brated, pp. van Inumbrate, v. t.
Inun e'tion , s., zalving.
Inun etuos'ity , s., gebrek aan vetheid.
Inun'dant , a., overstroomend.
Inun'date , V. t., overstroomen , onder water zeta en ; § overvoeren, bijv.: - a country teitk goods, een land met goederen overvoeren.
Inundated, pp., a. van Inundate, v. t.
Inundating , ppr. van Inundate, v. t.
Inundation, s., overstrooming, overvloed.
Inunderstand'ing , s., zonder begrip.
Inurbane', a., onbeleefd, onhoflijk, onbeschaafd.
Inurbane'ly , adv., zie mol-boe , a.
Inurbane'ness, s., zie Incivility , s.
Inurban'ity, s., zie Incivility, s.
Inure', V. t., V. i., gewennen , gewoon maken , verharden.
Inured', pp. van Inure, v. t., V. i.
Inurement, 3., gebruik, gewoonte , praktijk, vaardigheid.
anur'ing , ppr. van Inure , v. t., v. i.
Inurn', v. t., begraven , in een graf bijzetten , su.; in een
lijkbus plaatsen.
Inurned', pp. van Iiiurn, V. t.
Inurn'ing , ppr. van Inurn , V. t.
Ina s Ita'tlon (.eer ), s., zie Disuse, S.
Inus'tion , s., branding, schroeijing , inhranding.
Inutile' t, a., nutloos , onvoordeelig.
Inutii'ity , s., nutloosheid, onvoordeeligheid.
rnnt'terable, a., onuitspreeklijk, onzeglijk.
Invade', v. t., vallen in , aanvallen , overweldigen , aantasten , inbreuk maken op ; - t, ingaan , Sr.
Invaded , pp., a. van Invade, v. t.

niet geldend, ongeldend.

In'val id , s., invalide , oud gediende , zwakke.
Invalid, V. t., als invalide inschrijven.
Inval'idtate, V. t., zwak maken, vernietigen, kraehtloos

maken , overweldigen , nietig maken.

Invai'idated, pp. van Invalidate, v. t.
Invalidating, ppr. van Invalidate, v. t.
Invatlid'ity, s., zwakheid , krachtloosheid , ongeldigheid,

nietigheid.

Invalidness • s., zie lavalidity , s.
Invaluable, a., onschatbaar, onwaardeerbaar.
Invaluably , ado., zie Invaluable , a.
lnvariabil'ity , s., zie Invariableness, s.
1nva'riabie , a., onveranderlijk.
Invariableness , S., onveranderlijkheid.
Invariably , adv., zie Invariable , a.
Inva'ried , a., onveranderd.
Inva'-slon, c., vijandelijke inval, aanranding, inval, over-

val , strooptct , overweldiging.

Invasive, a., aanvallend , aantastend, aanrandend, over-

weldigend.

Invee l tion, s'., zie Invective, s.
Invee'tive, s., smaadrede , scheldwoord, satire, smaad-

schrift.

inve.e'tive, a., snmadend, smaadlijk, lasterend, beleedigend.
Invee'tively, adv., zie Invective, a.
Inveigh', V. t., smaadlijk uitvaren tegen, schelden, heftig

uitvaren tegen (m. 't v. agai'ist).

Inveigb'er , s., schelder , scherpe berisper.
Inveigh'Ing, ppr. van Inveigh, v. t.
Inveigle , V. t., aanlokken , aantrekken , verstrikken , ver-

schalken , verleiden , bedriegen.

Inveigled , pp. van Inveigle , V. t.
Inveigler , s , verleider , verstrikker 1 enz.
Inveigling , ppr. van Inveigle, V. t.
Invelled', a., als met een sluijer bedekt.
Invend'ible , a., onverkoopbaar.
Invent', V. t., uitvinden , ontdekken • verzinnen , verdichten.
Invented , pp. van Invent , V. t.
Invent'Pul , a., vindingrijk.
Invent'ible , a., onttekbaar , uitvindbaar.
Invent'ibleness, S., ontdekl aarheid, uitvindbaarheid.
Invent'iug , ppr. van Invent, r. t.
Inventive , a., vindingrijk.
Inventively, adv., zie Inrentire, a.
Inventiveness, S., vindingrijkheid.
Inventor , s., uitvinder, ontdekker, verzinner.
Invento'riatly, adv., op de wijs van een inventaris.
in've-ntoried , pp. van Inventory, v. t.
Inventory, s., boedellijst, inventaris, boedelbeschrijving.
Inventory , V. t., op een lijst brengen , opschrijven, een

inventaris opmaken , inventariseren.
Invent'ress , s., uitvindster , ontdekster.
Inverse', a., verkeerd, omgekeerd.
Inversely , adv., zie Inverse, a.
Inver'slon, s., omkeerins, omzetting.
Invert', v. t., omheeren , omzetten , verwislen

E;nbezzte , v. t,.
Invertebrate, a., zonder ruggegraat.
lnver'tebrated, a., zie Invertebrate, a.
Ini ert'ed , pp., rt. van Invert , V. t.

; - t, zie
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Invert'edly, adv., op eery omgekeerde wijs.

IInvi'tatory , a., uitnoodigend , noodigend.
Invt't.itory , s., ochtendzang (bij de X. Katholieken).

Invert'ent, s., soort van geneesmiddel.
Inverting , ppr. van Inrert , v. t.
Invite', V. t., V. i., uitnoodigen, noodigen, verzoeken, bidhekleeden , bevestigen, omdoen, toedeelen , den , aantrekken , lokken , iets aangenaam verzoeken , M.
schenken ; tooijen , sx., versieren , berennen , insluiten
Invited , pp. van Invite , r. t., V. i.
- l , opdragen , geven ; -, blokkeren , belegeren.
I$vft'er , s., noodiger, uitnoodiger, r.
Invested, pp. van Invet, V. t.
Inviting , ppr. van Invite, V. t., V. i.
Invest'ient , a., dekkend , kleedend.
Inviting . s., zie Invitation, s., Su.
Inves'tigable , a., onderzoekhaar.
Invit'ingiy , ode., uitnoodigend , aanlokkend , aauloklijk.
Investigate , V. t., onderzoeken , nasporen , opsporen , op- Invit'ingnees , s., aanloklijkheid.
zoeken.
Invit'riftable, a., onver anderbaar in glas.
Investigated , pp. van Investigate , v. t.
in'vo^ate , V. t., inroepen , aanroepen , bidden , smeeken.
Inves'tigattng . ppr. van Investigate , V. t.
In'vopated, pp. van Invocate, v. t.
Investiga'tlon , s., nasporing , uavorsching , naauwkeurig In'vo,eating, ppr. van I vocate, v. t.
onderzoek.
Invoea'tion, s., aanroeping, smeeking, inroeping.
Investigative , a., onderzoekend , navorschend.
Invoice, s., faktuiir, kognossement.
Investigator, s., onderzoeker , navorsclrer.
Invoice , V. t., faktmir opmaken.
Investing , ppr. van Invest , v. t.
Invoiced , ph. van Invoice , V. t.
lnvest'iture, s., hekleeding, inkleeding, vestiging, inhul- In'volcin.g, ppr. van I;croiee, v. t.
diging, inbezitstelling.
Invoke', r. t., aanroepen , smeeken ; -, vragen ; bijv. - aid,
Invest'ive, a., hekleedend , omgevend.
hulp vragen.
Invest'tuent , s., kleed , gewaad , geldbelegging.
Invoked', pp. van Invoke , V. t.
Inveteracy , s., veroudering , verouderdheid , ingeworteld Invoking, ppr. van Inroke, r. t.
-lied, Invol'untarliy , ade., zie Involuntary, a.
ingekankerde haat.
Invest', V. t.,

Inveterate , V. t., doen inwortelen , BA.

Inveterate 1 , ct., and , lang gevestigd , ingeworteld ; -,
heftig, diep geworteldl, ingekankerd (van haat).
Inveterately , ode., zie Inveterate t , a.
Invet'erateness , s., in _eworteldheid , verouderdheid.
Invetera'tion . s., inworteling , verharding , veroudering.
Invidious , a., nijdig, afgunstig, nijdverwekkend, gehaat.
Iuvid'lously., ede., zie Insidious , a.

Invidiousness, s., nijdigheid, afgunst, nijd, Baat.
Invig'ilance, S., gebrek aan waakzaamheid.
Invigorate , V. t., kracht bijzetten , versterken

Invol'uuntary , a.., onwilkeurig , gedwongen.
Iu'vol ute , a., ingerold , ingewikkeld.
involu tion, s., inwikling, iurolling, verwikling, moei-

lijklieid.
Invol`1e', V. t., inwiklen , bedekken, begrijpen, insluiten,
niet zich brengen , vereenigen , in verlegenheid brengen,
verward dooreen mengen; vangen , F.; niet zich zelf ver
(wick aside).
-menigvuld
Involved', pp., a. van Iisvol're, V. t.
Involve'inent , S., 't inwiklen , enz.

, bezielen ,

aanmoedigen , bemoedigen.
Inv lg'orated , pp. van Invigorate , V. t.
Invlg'orating , ppr. van Invigorate , V. t.
Invigora'tlon, s. , bemoediging, krachtgeving, versterking,

aanmoediging.
Invil'laged , a., in een dorp veranderd.
Invincibility, s., zie Invincibleness, s.
Invincible , a., onoverwinlijk, onoverkoomlijk.
Invin'cibleness , s., onoverwinlijkheid, onoverkoomlijklieid.
invin'eibly , adv., zie Invincible , a.
Inviolabif'ity , s., onschendbaarheid , onkwetsbaarheid,

Involving , ppr. van Involve , rr. t.
Invulnerability , s., onkwetsbaarheid.
Invulnerable, a., onkwetsb aar, onwondhaar.
Inv uf'nerableness, s., zie Invulnerability , s.

Inwall', V. t., ommuren , oniwallen.
Invvalled', pp. van Irawall , V. t.
Inwail'ing, ppr. van Inwall, v. t.

Inward, a., innerlijk, binnenwaartseh; -, inlandsch, geineeiizaam , vertrouwlijk, SP.; - duty , inkorvend refit, binnenlandsclie tol ; - trade, binuenlandsche handel.
In'wand, adv., ze Ii,2aard, a.

Inwardly , adv., binnenwaarts , in 't geheim , in 't hart.
In'wardneas, s., inwendige staat, vertrouwlijkheid, n. g.
onverbreekbaarheid.
Inviolable, a, onschendbaar, onkwetsbaar, onverbreek- Inward*, s., me., ingewanden (van dieren).
Inweave', v. t., pret. fnwove, pp. fnwoven, fnwove,..
baar.
inweven , invlechten.
Inviolableness , s., zie Inviolability , S.
Invi ► olably , adv., zie Inviolable, a.
inweav'ing, ppr. van Znweave, V. t.
Invt'olate, a., ongeschonden, onbeschadigd, geheel , on- Inwheel', V. t., zie Encircle, V. t., B. £L.
Inwheeled , pp. vain Iiwheel , v. t.
verbroken , onbezoedeld.
Invi'olated ,

pp., a., zie Inviolate , a.

In'vious, a., ongebaand, onbetreden.
In'viousness, s., ongehaandheid.
Invis;'-sate, V. t., lijmen , kleevrig maken, -

Inwheel'iiig, ppr. van Itswheel , v. t.

In'wit t, s., zie Mind, s.
(vogels) met

lijm vangen.

Invis'-Bated , pp. van Iaviscale , v. t.
Inw is'eerate , V. t., zie Breed, v. t.
Ins i sibfi'ity , s., onzigtbaarheid.
Invi-*'able, a., onzigtbaar.
Invi*'ibleness , s.. zie Invisibility , s.
Invi-*'fbly , adv., zie Invisible , a.
Inv*'ion , s., gebrekkig gezigtsvermogen.

Iavita'tion , s,, uitnoodiging, noodiging , verzoek.

Inwltl► , adv., echo., zie Inward, ads.
Inwood ', V. t., in de bossehen verbergen,
Inwood'ed , pp. van Inwood , V. t.
Inwvorked', pp., ingewerkt.
inwork'ing , ppr., a., inwerkend.
Inwon e', pp. van Inweave , v. t.

Sc.

Inwonen, pp. van Inweave, v. t.
Inwrap ', V. t., inwiklen, inmengen, in verlegenheid brengen ; -, verrukken, ssi.
Icawrapped', pp. van Iszwrap , v. t.

Inwrap'ping, ppr , vare Inwrap, V. to
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Inwreathe', V. t., ornkransen , omvlechten.
Inwrought', pp., a., ingewerkt, met figuren versierd,,
I, 0. U., i. P. V. I owe you.
Ipeeaeunll'lIa, s., soort van bitteren wortel, als braak

Iron-eringles , s., air., leuverringen, z.
Iron-•cross , s., niolenijzer , ijzeren kruis (ridderordet
I'ron-erpw , s., breekijzer.
Iron-crown , s., kroon van den koning van Italië.
gebruikt.
-midel Iron-dog, s., hoflvast , z.'
l'ran t, s., arend, sx.
Iron-doublet) , s., gevangenis.
Iras'clbility , s., gramstorigheid , oploopendheid.
Iron-dross , s., me., slakken.
Iras'cible , a., gramstorig , oploopend , opvliegend , ligt Iron-filing* , S., iiay., ijzervijlsel.
vergrarnd.
Iron-flint, s., soort van kwarts.
Irascibleness, s., zie Irascibility, S.
Iron-founder , s., ijzergieter.
Irascibly, adv., zie Irascible, a.
I'roal-foundery, s., ijzergieterij.
Ire , s., toorn , gramschap, verbolgenheid ; -, ijzer, (p.).
Iron-foundry, S., ijzergieterij.
Ireful , a., toornig, gramstorig, verbolgen.
Iron-framed , a., in ijzeren vorm.
Irefully, ads., zie Ireful , a.
Iron-gage , s., draadmeter.
I'renar-ph , s., beambte voor 't bewaren van de openbare rust. Iron-garthers, s., mv., boeijen voor de gevangenen , z.
Iren'i-cal , a., zie Pacific, a.
I'ron•glue , 3., steenlijm.
Iridescence, s., ten toon spreiding van de kleuren van l'ron-grey , s., ijzerkleurig.
den regenboog.
Iron-han,led , a., met ijzerharde handen.
Iridescent , a., met kleuren van den regenboog.
1'ron-hand1ed , a., met een ijzeren handvat.
Iri(l'lunn, s., soort van metaal.
'ron-hanks , 8., mv., leuvers op de pardoen voor de marsfris, s., OW. $'rises, regenboog, ring in 't oog, zwaard- zeilvailen, z.
lelie , lischbloem.
Iron-hearted, a., hard, ongevoelig , wreed.
1'rIsated , a., aan den regenboog gelijkend.
Iron-horse, s., ijzeren overloop voor den schoot, z.
I'rtsed, a., met kleuren van den regenboog.
Iron-hoop , s., ijzeren hoepel.
Irish-apricots) , s., ntr., aardappelen.
Iron-knee , s., ijzeren knie , z.
Trish- assurance ), s., stoutmoedig gedrag.
['ron-liq'usor , s., opgelost ijzerroest.
Irish-beauty ) , s., zwartoogige vrouw.
Iron-maul , s., moker , z.
Trish-legs) , s., mv., dikke heenen.
Iron-mill, S., ijzermolen, ijzerhut.
I'rishi s nu , s,, iersche spraakwending.
Iron-mine, S., ijzermijn.
I'rishry , s., Ieren.
Iron-nlold , S., roestvlek.
Irk
, v. t., verdrieten , pijn doen, sir.
Iron-lnon'ge: , s., ijzerkooper.
Irk T , a., Iangwijlig , langzaam, vervelend.
Iron-nnon'gery . s., ijzerhandel , ijzerwaren.
Irk'sorne , a., lastig, verdrietig , ergerlijk , hinderlijk.
Iron-ore , s , ijzererts.
lrk'soonely, adv., zie Irksome, a.
Iron•pin , s., spleetveer.
S'ron , s., ijzer , ijzerwerk ; - § , sterkte , raagt ; -)
Iron-plate , S., plaatijzer , blik.
boeijen, keetnen, handboeijen; to have too many -s in the iron-railroad, s., ijzeren spoorweg.
fire 1 , te veel verschillende bezigheden hebben ; white -, Iron-rals'way , s., zie Iron railroad, s.
blik; beat the - whilst it is hot f , het ijzer smeden, ter- Iron-safe , s., geldkist.
wijl het heet is ; load whit -s, in de boeijen smijten ; Iron-sand , ijzerzand.
suwothing -, strijkijzer; old -, oud ijzer ; boom -, hengel Iron-shu ekle , S., handboei , voetboei.
voor de lijzeilspier, z.; cast - pigs, schuitjes gegoten ijze- lion-sheatheal, a., met ijzeren schede.
ren ballast, z.; crane -, verschansingijzer , z.; - crutches J'ron-shod , a., met ijzer omkleed.
for rough trees, ijzeren schepters voor de wandelsi eren, z.; J'ron.si ek , a., vergaan , verroest.
.quard -, ijzeren stangen , ijzeren hek tot beveiliging van Iron- slae,s, a., niet ijzeren zijden; -, ruw, bandeloos, (p.).
't beeldhouwwerk, z.; Tcorsing -, klamaaiijzer, z.; jib -, Iron-smith , s., snit.
kluiverbeugel , z.; limber -, schuurkeding , z.; making -, Iron-stan'chlons, s., mv., scliepters, z.
rabatijzer, z.; marking -, ritsijzer, z.; priming -, laad- Iron-standards , s., me., ijzeren stukken onder de balken, z.
priem, z.; •reeming -, rahatijzer, z.; ripping -, werkhaak, Iron-stirrup, s., katplaat, z.
plukhaak , z.; rudder peudent -, roerhaken en vingerlingen Iron-stok, s., ijzeren ankerstok.

van 't roer, z.; starting -, spijkerijzer, z.; studding sailboo;n
-, lijzeilspierboom , z.; -) , geld.
Iron, a., ijzeren, van ijzer, hard, ruw, streng, ellendig,
vast , krachtig.
l'roil , V. t., strijken, persen, boeijen , ketenen, van ijzer
voorzien, met ijzers hoeijen.
Iron-ballast, s., ijzeren ballast, z.
Iron-band, S., radoeiIljf.
Iron-bar, s., ijzeren staaf.
Iron-bound, a., met ijzeren banden voorzien.
J'ron-bound-hat), S., hoed met zilveren galon.
l'ron-Ea!k'ing , s., kalefaatijzer , z.
Iron-chest , s., ijzeren geldkist.
Iron-stad, a., met ijzer beslagen , sco.
Iron- clamp , s., ijzeren beugel voor een ezelslioofd , ijzeren beugel voor een kluifhout, z.
I'r on- ela3 , S. fernioorbeitel.

Iron-stone, s., ijzersteen.
Iron-strake, s., radschijf.
Iron-truin , s., mondtrom.
Iron-ware, s., ijzerwaren, ijzerkramerij.
I'rou-wire , s., ijzerdraad.
Iron-wood, s., ijzerhout, pokhout.
l'ron-work , s., ijzerwerk.
Iron-works , S., ijzerfabriek.
S'ron-wort, s., ijzerkruid (botanie).
l'roned , pp., van Iron , v. t.
Ironer , s., strijker.
Iron& e , a., zie Ironical, B. J.
Iron'icat , a, spottend, spotachtig.
Ironically, ode., zie Ironical, a.
Droning , s., 't strijken , 't boeijen.
Ironing, ppr. van Iron, V. t.
I'ronist , s., ijzerkoopnian , r,
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I'rouy , a , ijzeren , ijzerachtig.
Irreg'ulate -i , r. t., iu wanorde brengen.
Irony , s., spotterni.j , schimprede.
Irrei'ative , a., niet betreklijk , onverbonden.
['nous f , a., opvliegend , cie.
Irrel'atively, adv., zie Irrelative , a.
Irra'dlance, s., straling, 't stralen pracht, luister.
Irrei'evancy, S., ontoepasbaarheid.
Irra'diancy , s., zie Irradiance , s.
Irrelevant, a., ontoepashaar, ontoepaslijk.
Irradiate, v. t., v. i., bestralen , l,eschijnen, verlichten, Irrelevantly, adv., zie Irrelevant, a.
Irreliev 'able , a., onverhelphaar.
bezielen, versieren, schijnen, stralen.
irreligion, s., ongousdienstigheid, snoodheid.
Irradiate, a., met glans omgeven.
Irrelig'lonist , s., ongodsdienstige.
Irradiated , pp. van Irradiate , v. t., v. i.
Irrel ig'lous , a., ongodsdienstig , ongodvruehtig , snood.
Irradiating, ppr. van Irradiate, v. t., v. i.
Irreligiously, adv., zie Irreligious, a,
Irradla'tlon, s., uitstraling, verlichting, verheldering.
Irreligiousness , s., ongodsdienstigheid, ongodvruchtigIrrad'ieate , V. t., diep wortel schieten.
heid, snoodheid.
Irrational , a., onverstandig, onvernuftiá , redeloos , onirre''neable , a., geen terugkeer gedoogend niet terug
redelijk , onzinnig.
-komend.
Irrationality , s., onverstand , redeloosheid , onvernufIrremne'diable, a., onherstelbaar, ongeneeslijk.
tigheid.
Irrente'diableness, s., onherstelhaarheid, ongeneeslijkheid.
Irrationally, adv., zie Irrational, a.
Irreelaim'able, a., onverbeterlijk, onherroeplijk, onher- Irremediably, adv., zie Irremediable, a.
Irremis'nibie • n , onvergeeflijk.
stelbaar.
Irremis'sibieuess , s., onvergeeflijklieid.
Irreelalm ably , ede., zie Irreclainzable , a.
Irre.nis'sibiy , adv., zie Irremissible , a.
,
ongeonverzoenlijk,
onbestaanbaar
Irre eoncl l'able , a.,
Irreinis'sive, a., onvergevend.
rijmd.
Irreinovi biity , s., onafzetbaarheid.
Irreconcilableness, S., onverzoenlijkheid, onbestaanbaar
ongerijmdheid.
-heid, Irremovable, a., onbeweeglijk, onveranderlijk, onafzet1 haar.
Irreconcilably , adv., zie Irreconcilable , a.
Irrec'oncile, V. t., onverzoenlijk makcri, oneenig maken. Irrem ov'ably, adv., zie Irreinovable, a.
Irremu'uerable , a., onheloonbaar.
Irree'onciled , a., onverzoend.
Irrenowned', a., onvermaard, roemloos.
Irreeoncile'enent, s., zie Disagreement, s.
Irreparability, s., onherstelbaarheid, ongeneeslijkheid.
Irreeoncilla'tion, S., zie Disagreement, s.
Irreparable , a., onlierstelibarir , ongeneeslijk.
Irre e'oneiling , ppr. van L - reconcile , v. t.
Irreparableness, s., onherstelbaarheid, ongeneeslijkheid.
Irreeord'able, a., onopteekenhaar.
Irreparably, adv., zie Irreparable, a.
Irrecov'erabl'e, a., onherstelbaar, ongeneeslijk.
Irre-eov'erabieness, s., onherstelbaarheid, ongeneeslijkheid. Irrepealt, bil 'ity, s., onherroeplijkheid.
a., onherroeplijk.
Irrepeal'able,
Irreeov'erably, adv., zie Irrecoverable, a.
Irrepeal'ableness , s., zie Irre,;ealabiliíy, s.
Irrecu'perable t , a., zie Irrecoverable, a.
Irrepeal'abiy, ede., zie Irrepealable, a.
Irreea'perably i', a., zie Irreercperablc, a.
Irrepent'ance , s., oriboetv- aardigheiki.
Irre' curable 1 , ede., zie Incurable , ziL.
Irrepiev'iable, a., niet los te koopen.
Irreeu'*able, a., onvathaar voor uitzondering.
Irreplev'isable, ca., zie Irreplevieble, a.
Irredeeivabil'ity, s„ zie Irredeemableness, s.
Irredeemable, a., onaflosbaar; - annuity, lijfrente, on- arreprehens'ible, a., onberisplijk.
Irreprehens'ibleness, s., onberisplijkheid.
aflosbare schuld.
Irreprehens'ibly, ede., zie Irrepreliensible, a.
Irredeein'ableuess, s., onafloslaarheid.
, Irrepre*ent'aable , a., onvertoonhaar.
Irrecleein'ably , adv., zie Irredeemable, a.
Irreducible, a., onherleidbaar, onveranderbaar, anker - Irrepress'ible, a., ononderdrukbaar.
I Irrepressibly , ede., zie Irrepressible, a.
stelhaar.
Ireclu'cibleness , s., onherleidbaarlieid, onveranderbaar- Irreproachable , a., onberisplijk , onschuldig , rleklaos,
zuiver, opregt.
heid , onhirstelhaarlreid.
Irreproachableness, s., onberisplijkheid , onschuldigheid,
Irreducibly , asla., zie Irreducible , a.
vlekloosheid, zuiverheid, opregtheid.
Irreflect'ive, a., niet teriuíkaateend.
Irreproachably, ede., zie Irreproachable, a.
Irrefragabll'ity, s., zie Irrefrayablenem, s.
Irrefra'gable , irref'ragable , a., onwederlegbaar , onloo- 1 Irreprov'able , a., onberisplijk , vlekloos , opregt.
elrenbaar, onbet\vistbaar, onweêrspreeklijk, onbetwijfelbaar. ' Irreprov'ably, adv., zie Irreprorable, a.
Irrefra'gableness, s., onwederlegbaarheid, onloochenbaar- Irrepti'tlous, a., ingeslopen.
Irre*ist'ance , s., lijdzaamheid , lijdlijke onderwerping.
beid , onhetwistbaarheid, onbetwijfelbaarheid.
Irrefra'gably, irref'rogably, ede., zie Irrefragahle, a. Irre*istibil 'Sty , s., onwederstaanbaarheid.
Irrefutable , irrefutable , a., onwederlegbaar , onloo. I Irre*ist'ible , a., onwederstaanbaar.
I Irre s ist'tbly , adv., zie Irresistible , a.
chenbaar.
Irresist'less , a., onwederstaanbaar.
Irregen'eracy,, S., zieUiregeneracy, s.
I Irre-a-'oluble , a., onoplosbaar.
Irregenera'tion , s., niet wedergeboorte.
Irregular, a., onregelmatig, onordelijk, ongeregeld, wan- ; Irre-*'oliibleness, s., onoplosbaarheid.

I

Irre+s-'oit.te, a., hesluitloox, sveiflend, onzeker, aarzelend,
ordelijk, veranderlijk, wild, onmatig.
! onstandvastig.
Irregular , S., soldaat in buitengewone dienst.
í tra•es olutely, adv., zie Irresolute, a.
irreg'ularist, S., onregelmatig levend mensch.
Irrcgular'Ity, S., onregelmatigheid, ouordelijklreid, .ini- Irresr'oluteness, S., zie Irresolution, s.
IrresoI,,'tion, s., I,esluitloosheid, watlkelmoctligheidl, i3eiftensporigheid, ondeugd, fout.
11111, teizcliig ositialidvastig }leid.
Irre►g'tuiariy, ode., zie L - rrftllar, a.
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Irrefolvabil'ity, s., onoplosbaarheid.
Irre.olv'able, a., onoplosbaar.
Yrre olv'ableness , s., zie Irresolvability , S.
trre+solv'edly , ado., niet vastberaden.
Irrespeet'ive t, a., onafhanklijk, onbepaald.
1rrespe. t'1vely, adn., zie Irrespective, a.
Irrespirable , a., niet inadembaar.
irresponsibll'lty, s., gebrek aan verantwoordlijkheid.
Irresponsible, a., onverantwooidlijk.
Irrespons'lbly, ads., zie Irresponsible, a.
Irresus'citabie, a., niet weêr in 't leven te brengen.
Irresus'cltably, adv., zie Irresuscitable, a.
Irre(ent'1ve , a., zwak (van geheugen.)
trretrace'able , a., onwederopspeurbaar.
Irretrlev'able, a., onherstelbaar, ongeneeslijk.
Irretriev'ableness , s., onherstelbaarheid.
Irretriev'abl y , adv., zie Irretrievable , a.
Irreturn'able, a., niet terug te keeren.
Irreveal'able , a., onopenbaarbaar.
Irreveal'ably , ede., zie Irrevealable , a.
Irreverence, s., orieerbiedigheid,
Irreverent , a., oneerbiedig.
Irreverently, ads., zie Irreverent , a.
Irreversible, a., onveranderlijk, onwrikbaar, onherroeplijk.
Irrevers'ibleness, s., onveranderlijkheid, onwrikbaarheid,

onherroeplijkheid.
Irreversibly , ads., zie Irreversible, a.
Irrevoeabil'ity, s., onherroeplijkheid.
Irrev'o vable, a., onherroeplijk.
Irrev'o eableness , S., onherroeplijkheid.
Irrev'o eably , ado., zie Irrevocable , a.
Irrevok'able , a., zie Irrevocable , a.
Irrev'oluble t, a., zonder omwentling, M.
Irrigate, V. t., besproeijen, bevochtigen, besprengen , be-

gieten , nat maken.
Irrigated , pp. van Irrigate , V. t.
Irrigating, ppr. van Irrigate, e. t.
Irriga'tlon , s., besproeijing, bevochtiging, besprenkling ,
begieting.
Irrig'aous, a., besproeid, bevochtigd, bedaauwd.
IrrI*'don , s., belagehing , bespotting.
Irritability, S., prikkelbaarheid.
Irritable, a., prikkelbaar, gevoelig.
Irritably , adv., zie Irritable , a.
Ir'rltancy, s., prikkelbaarheid.
Irritant, a., zie Irritating, ppr.
Irritant, s., 't priklende.
Irritate, V. t., priklen, vertoornen, vergrammen, sarren,
ophitser , kwaadaardig maken.
Irritate t, a., opgewonden, BA.
Irritated , pp. van Irritate, V. t.
irritating, j pr. van Irritate, v.1.
Irrita't ion , s., prikling , vertoorning , sarring , ophitsing,
aanhitsing.
Irritative, a., priklend.
Ir'ritatory , a., prikiend.
Irrora'tion, s., bedaauwing , bedaauwdheid.
Irrupt'ed , a., met geweld gebroken.
Irrup'tlon, a., inbraak, inbreuk, vijandlijke inval.
Irruptive , a., instuivend , instortend, invallend.
I..., is.
i's , scho., ik ben.
is- 'abel , s., bruinachtige kleur ; - yellow, bruingeel -, bruinroodachtige kleur.
Isagog'I e , a., inleidend.
gs agog'i gal , a., zie Isagogic , a,

1ST.
I'sagon , s., gelijkhoekige figuur.
b'atis , s., noordpoolvos.
Ischtad'I e , a., tot de heup behoorende.
Isehuret'ie, a., pisloozend.
Ischuret'ie, s., pisloozend middel.
Is'. h u ry , 3., pisopstopping.
Tse, scho., ik zal.
I'sl ele , s., ijskegel.
I*'inglass, s., vischlijm.
I-&'in'glass-stone, s., moskoviesch glas, mika.
isk , s., scho., kreet, om een hond te roepen.
Isk,,ie , s., scho., zie Isk , s., scho.
J$-lans, s., islam.
I-s'lami*in , s., islamisme , mohammedanisme.
1*lansit'1-e , a., islamitiesch, moliammedaansch.

Island , s., eiland,; - ) , bodem van een flesch; he draak
out of the bottle till ke saw the -- ) , hij dronk uit de llescli,

tot dat hij den bodem zag.
Islander , s., eilander , eilandbewoner.
Isl'andy 1 , a., vol eilanden.

iets , s., eiland ; vleugel , zijgang (van een kerk.)
Isies , s., scho., heete asch , gloeijende asch , ( p.).
Is'iet, s., eilandje.
Is'na , is'nae , echo., is niet.
Iso ehei'mal , a., van gelijke lage wintertemperatuur.
Iso ehl'menal , a., zie Isocheimal, a.
Isoehroinat'Le, a., gelijkkleurig.
Isoeh'ronal , a., gelijktijdig.
Isoeh'ronous , a., zie Isochronal , a.
Isolate , V. t., afscheiden , afzonderen , isoleren.
Isolated , pp. a. van Isolate, v. t.
Isolating, ppr. van Isolate, v. t.
Isolation , s., afscheiding, afzondering, isolering.
Ison'omy, s., gelijke wet, gelijke verdeeling van regten en

privilegiën.

Isoperi,net'ri sal , a., van gelijken omtrek (wiskunde.)
Isoperlm'etry , s., leer van de figuren van gelijken omtrek.
IBos'celes , a., driehoeks met slechts twee gelijke zijden.
isoth'eral , a., met gelijke lage zomertemperatuur.
Isothermal , a., niet gelijken warmtegraad.

isoton'le , a., niet gelijke toonen.
Ispy , s., verstoppertjespel.
Is'suable, a., uitvaardigbaar.
Issue , s., uitgang , uitslag , uitkomst , gevolg , uiteinde ,
einde , slot , besluit , beslissing , afloop , uitloop , uitweg,
fontanel , puist , ontruiming , uitreiking ; -, nakoomlingschap, nakoomling, lijfsvrueht, kroost; cause at -, regtsgeding in staat van wijzen.
Issue, V. i., V. t., uitloopen, voortkomen , uitvloeijen, ontspringen , voortspruiten , volgen , afkomen , sluiten , eindi•
gen , uitzenden , in omloop brengen , uitgeven , uittrekken
(m. de v. from, out, forth); - a warrant, - an order, een
bevel verkrijgen , een bevel uitvaardigen ; - bills , wissels
afgeven , wissels trekken ; - from , afstammen van , ontspruiten , afkomen ; - into , ui tloopen , eindigen ; - forth,
verschot doen , geld uitschieten , - money , geld uitgeven;
be at -, in geschil zijn, in strijd zijn.
issued , pp., a. van Issue , v. i., V. t.
Issueless , a., zonder nakoomlingschap , zonder oir , zon
-der
kinderen , kinderloos.
issuer, s., uitgever (van wissels, enz.)
Issuing, ppr., a. van Issue, v. i., V. t.
Js'suing , s., zie Emissiois , s.
list, echo., ik wil , is liet?
,sta , zijt gij? (p.).
Isthmus , s., landiingtc , landtong.
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It , scho., in de.
ether , pros., scho , ander , andere.
It , pron , het, hij , hem , zij , haar, dit, dat , er , daar.
Itineracy, S., reisgebruik.
Ital'tanate -I- , V. t., italiaansch maken.
Itinerancy , S., 't van plaats tot plaats trekken.
Ital'lanfze , V. t., voor Italiaan spelen, italiaanscli spreken. Itin erant, a., reizend, zwervend; - tradesman, reizend
Ita1'te, a, kursief.
koopman , venter.
Itai'icize , V. t., kursief schrijven, kursief drukken.
Itin erant , s., rondreiziger , reizend prediker.
Italicized, pp., a. van Italicize, v. t.
Itinerantly , ode , zie Itinerant , a.
ItnI'icizing, ppr. van Italicize, v. t.
Itin 'es•ary, s., reisboek, reisbeschrijving.
Ital'ies , s., mv., kursiefletters.
Itinerary , a., reizend, van plaats tot plaats trekkend.
Itch, s., jeuking, schurft, hevige begeerte, vurige begeerte. Its , »ron., zijn , haar.
Itch , v. i., jeuken , trek hebben , lust hebben , haken naar. itself, pron., zich, zelf, zichzelf; by -, op zich zelf.
Itch'full , a., zie itchy, a.
Iv , prep , scho., zie In , prep.
Itching, ppr., a. van Itch, v. i.
Ivied , a., zie Iryed , a.
Itching , s., jeuk , jeuking , begeerte.
I'vlu, s., scho., zie Ivy, S.
Itch'land ) , s., Schotland.
I'v, ory , S., ivoor , elpenl)een.
Itchy , a., schurftig , begeerig.
1'vo ry , a., ivoren , elpenbeenen.
Item, adv., insgelijks, verder, item.
Ivory - black • S., ivoorzwart.
Item , s., artikel , teeken , wenk.
Ivo ry- eoznb , s., ivoren kans.
I'tern , V. t., aanteeknen , opteeknen.
Ivory-nut, s., soort van palmnoot.
I'teming ; ppr. van Item, v. t.
Ivory - shavings , S., geraspt elpenbeen.
Items , s., mv., streken , grillen , luimen , (p.).
I'vy , s., klimop ; ground -, eiloof.
It'erable f , a., herhaalbaar.
Ivy - mantled , a_, niet klimop begroeid.
It'erant , a., herhalend, BA.
I'vy-owl , s., graauwe uil.
Iterate , V. t., herhalen , ten tweeden male doen.
1'vy - resin, s., klimopliars.
Iterated , pp. van Iterate , V. t.
I'vyed • a., niet klimop begroeid.
Iterating, ppr. van Iterate, v. t.
iwis f , ode., gewis, zeker, cii.
Iteration , s. , herhaling, BA.
Izie , s., scho., ijzel.
Iterative, a., herhalend.
^ izzard , lees Inzet , s., Z.

J
Ja., i. p. V. James; J/A., i. p. v. joint account ; Jac., i. p. v,
Jacob; -an., -any., i. p. V. January ; - D., i. p. V. Juris
Doctor , Doctor al Law ; -er., i. p. v. Jeremy , Jerom ;
-ebt , i. p. V. Jesuit ; -no , -o , -oh , i. p. v. Joltn ;
i. p. v. Joshua; - P., i. p. v. justice of peace , -r., i. p. v.
junior; - it., i. p. v. Jaynes Rex; -ui., i. p. v. July; -nu.,
i. p. V. Juny; -ust., i. p. v. justice.
Jabber , V. i., babbelen , rammelen , kakelen , onverstaanbaar

spreken.

Jabber , s., gebabbel , gerammel , gekakel.
Job'berer , s., babbelaar , rammelaar , kakelaar.
Jabbering, ppr, van Jabber, v. i.
JAbbering , s., gebabbel, gerammel, gekakel.
Jab'beringly , ode., babbelenderwijs.

Jab'berxnent 1•, s., gebabbel , gerammel, gekakel, m.
Jab'ble, s., scho., groote, stompe naald, groot stomp

mes, soep.
Jab'iru, s., soort van watervogel.
Jae'amar, s., soort van vogel.
Ja'cent, a., liggend.
Ja'cint, s., zie Hyacinth, s.
Ja .k , s., scico., jak , pantser.

Ja ek • s , jantje ; laarzetrekker , laarzekneclit ; domme kracht, winde, windas; jonge snoek; maliënkolder; gewast lederen zak ; rnikbal ; mannetje (rare diere„i) ; hok,
schraag; -, engelsehe geus, dommekracht, z.; fresh seater -, nieuweling, baai , z.; -, vlag, vaandel , z.; -, half-

.

pintje , (p.) ; -, kwart pintje , (p.); -, soort van broodboom ; - at all trades , iemand , die allerlei ambachten
aanpakt; - by the hedge, plant, die onder heggen groeit,
knoflookkruid ; - in a box , soort van plant , bedrieger;
- with a lantern, dwaallicht; - of the clock-house, mannetje, dat 't kwartier in een uurwerk slaat ; - in the box,
ongeboren vrucht ; - a dandy , zie Jackadandy ; - an-apes,
aap, wisjewasje (vara een men.sch); - at a pinch , huur
noodhulp , brooddief , loonbederver ; - of all sides,-ling,
iemand , die alle partijen aanhangt ; there's not so bad a -,
bout there's as bad a gill t , de eene is zoo goed als de
andere; er is niemand zoo slecht of zijns gelijke is te
vinden; - sprat would teach his grandam g, 't kind wil
wijzer zijn dan de vader is ; - of legs), mensch niet spille
beenen , reus , lang nienselt ; -) , oortje ; - ) , postkar ;
- ira an office , onbeschaamd ambtenaar; - nasty face ),
matroos , gemeen matroos , z.; -, hoer van 't kaartspel;
- at-warts, bedrogen ventje; - of the wad, zie Iynis futeus; - in the basket, seinpaal voor een zandbank (paal ,
waarop een mand is geplaatst) ; - of long legs , soort van
vlieg ; every - ray of lhcm , ieder van 't gezelschap.

Jai ek' - adwins ), a, dwaas.
Ja ek' - arch , s., gewelf van

Ja
Ja
Ja
Ja

een steen dikte.

ek'-ass , s., ezel.
ek'-baker , s., soort van uil.
ek'.barrel , s., zie Minnow , s.
ek' - block , 5 , bramreephlok , z.
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.Ja -ak'-boots, s., fnv., stijve laarzen.
Jaded , pp. van Jade , V. t., V. i.
Jak' -daw , s., kerkkraai , tamme kraai.
Jad'ery , s., hoerestreken , B. H.
Jaak'-kern , s., zie Heron, s., (p.).
Jading , ppr. van Jade , v. t., v. i.
Ja-ek'-ketch ) , s., beul.
Jad'ish , a., afgejakkerd, wulpseh.
Ja-ek'-knife , s., groot zakknipmes.
Jad'y , interj., foei ! 5H.
Jaok'-lag-knifo, s., knipmes, (p.).
Jag , s., kleine lading (Amerika , Engeland , ( p.).
Ja-ek'-line, s., driestrengslijn van negen garens, z.
Jag , V. i., hooi vervoeren ; -, v. i., scho., een hegge ver
Ja ek'-ina n , s., roomkaas.
-, V. t., scho., steken.
-voern;
Ja-ok'-ni aker , s., goudvink , (p.).
Jagg , V. t., kepen , inkerven , met kerven, met tanden
Ja-ek'•plane , 3., soort van schaaf.
maken (als eery zaag) ; -, V. t., scho., zie Jag , v. t., scho.
Jaek'-pudding) , s., hansworst; more know -, than -- Jagg, s., jak, priem, tand.
knows i , de gek kijkt altijd uit de mouw.
Jagg , jag , s., keep , kerf , tandje.
Ja ek'-robinson) , s., oogwenk, oogonblik.
Jagged , pp. van Jagg , V. t.
Ja ek'-roll , s., scho., rad om water uit een put op te halen. Jaggedness , s., getandheid , ongelijkheid.
Ja-ek'-sauce , s., wijsneus , onbeschaamde kerel , sx.
Jagger , s., kerfrad; radertje om koekdeeg te snijden.
Ja ek'-saw , s., kraanzaag , z.
Jag'gery , s., ruwe suiker van 't sap van den palm (Indië).
Ja-ek'-sprat ) , s., dwerg ; -, zie verder onder Jack , s.
Jagging, ppr. van Jagg, v. t.
Ja-ek'-stall', 3., geuzenstok, z.
Jagging-iron , s., zie Jagger, s.
Ja-ek'•stones, s., me., kootjes, bikkeltjes.
Jaggy , a., gekerfd, getand, met tanden bezet, ongelijk.
Jack'-tar). s., matroos.
Jag'hire, 3., stuk land of de produkten daarvan, dat het
Ja•ok'-weight ) , s., (likhuik.
britsch indiesch bestuur toewijst aan iemand, gewoonlijk
Ja-.k'-whore) , s., manswijf.
tot ondersteuning van een militaire instelling.
Jaek'adan'dy, s., dwaas, zot.
Jag'hire-dar , s., iemand, die een jaghire heeft.
Jaek'al , s., jakhals.
Jags , s., rnla., scho., lorren.
Ja-ek'alent , s., jongen , gek , onnoozele , kind.
Jaguar', s., jaguaar.
Ja -ok'anapes, s., aap, leelijke vent, zie verder Coxcomb, s. Jague, s., gracht, (p.)
Ja ek'anods , s., scho., onnoozle vent.
Jah , s., Jehova.
Ja ek'ass , s., zie Jack-ass , s.
Jail , s., gevangenis , gevangenhuis.
Jaek'daw, s., zie Jack-daw, s.
Jail'-bird, s., gevangene.
Ja 8k'et , s., korte rok , wambuis.
Jail'-fever , s., gevangeniskoorts.
Ja-ek'eted , a., met een korten rok, enz.; beat ones - , Jailer, s., stokbewaarder.
iemand afrossen.
Jats'sie, s., scho., zie Jessie, s.
Ja-ek'ey, s., engelsche jenever.
Jaist'er , V. t., scho., zie Swagger.
Ja ek'smith , s., braadspitmaker.
Jakes , s., sekreet , geheim gemak.
Ja ek'y ) , s., jenever.
Jakes- farmer t , s., sekreetruimer.
Ja e ►ob) , s., ladder , dwaas , onschuldige.
Jal'ap , s., jalappe.
Ja a'obin , s., Jakobijner, Jakobijn ; -, duif met hooge Jal'ouse, V. t., V. i., scho., verdenken, naijverig zijn , ver
kuif, kappertje, AH.
argwaan koesteren.
-moedn,
Ja-e'obint*m , s., jakobinisme.
Jam , s., kousen f van gekookte vruchten , soort van kinJae'obinize, V. t., met jakobinisme bevlekken, BE.
derrokje.
Jae'obinized , pp. van Jacobinize , V. t.
Jam , V. t., drukken , zaamklemmen , indrijven , vasttreden.
Ja e'obintzing , ppr. van Jacobinize, V. t.
Jam , Jamb , s., dikke laag steepen (in een mijn).
Jae'obinly , Ja-eobin'lealiy, ade., op de wijs der Jako- Jatnal'ea-pepper, s., zie All-spice, s.
bijnen.
Jamb, s., post, stijl.
Ja'-cob'-s-ladder , s., St. Joriskruid, grieksehe valeriaan; Jamb , V. i., slieren , z.; the cable -s trough the flippers.
-, touwladder , z.
't zwaartouw sliert door de seizing, z.; the tasking -s, de
Ja'-.ob°.- stage, s., pelgrimsstaf, degenstok, stokdegen;
naaijing sliert, z ; - tight, toeslieren, z.; -, vastzettet , z.
-, graadboog, z.
Jambee' t, s., fatsoenlijke rotting.
Ja-eo'bus, s., gouden jakobsmunt.
Jam'beux t, s., mv., scheenstukken
Jae'ouet , s., soort van grof neteldoek.
Jammed , pp. van Jam, V. t.; - ), a., gehangen.
Jacquard', s., werktuig , bij het geven van zijden en Jamming, ppr. van Jam , v. t.
katoenen stoffen gebruiklijk.
Jams, s., mv., koperen henidsknoopen, (p.).
Jae'tancy t, s., zwetserij , snoeverij.
Jan'ders , S., geelzucht, (p.).
Jaetita'tion , s., woeling , rustloosheid , ijdel gezwets; Jane, s., genueesche muntsoort, so'.
-, onregtmatige aanspraak (op een huwlijk).
Jangle , V. i., v. t., krakeelen, harrewarren, krijschen ,
Jae'-slate, v. t., schieten, werpen.
schreeuwen ; wanluidend doen klinken; -, v. i., scho., rond
Jaenla'tion , s., 't schieten , 't werpen.
lanterfanten.
-drentl,
Ja-e'-ulator , s., soort van visch.
Jangle , s., gekrakeel , geharrewar , gekrijsch , geschreeuw;
Jae'ulatory, a., zie Ejaculatory , a.
twist, M.
Jad, Jadd, mud, s., scho., meisje, meid.
Jangler , S., twistzoeker.
Jad, jadt1, Saud, v. t., V . i., scho., zie Jade, v. f., v. i.
Jan ► $ling , ppr. van Jangle, v. i., r. t.
Jade , s., knol , afgereden paard , slet , deern , meid , Jangling , s., zie Jangle, s.
meiske; -, niersteen.
Janitor, s., portier, deurwaarder.
Jade , r. t., afjakkeren , aftobben , vermoeijen ; -, teiste- Janiza'rian , s., Janitsaar.
ren, verpletren, met wreedheid heerschen, sx.; -, P. i., Janiza'rian , a., tot de Janitsaren behoorende,
vermoeid worden , den moed laten zakken , bezwijken.
Jan'lzary, s., Janitsaar.

JAN.

JEF.

Jan'nak , a., $cho., gepast, goed , fraai.

Jaunee t , V. t y

Jant'y , a., luchtig, vrolijk , zwierig.
January, s ., Januarij.

Jav'el t , V. t., bemodren, bevuilen , iv.
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schudden.
Jan'no-ek , 3., sclio., haverbrood, (p.).
Jaundice, s., geelzucht.
Jant , s., zie Jaunt, s.
Jaundiced, a., met geelzucht behebt.
Jant , a., scho., vrolijk , dartel.
Jaunt, V. i., rondloopen, heen en we@r loopen, rondzwerven.
Jant'ily , ede., zie Briskly , adv.
Jaunt , s., reisje , uitstapje.
Jant'ines , s., vrolijkheid , lieftalliglieid, beleefdheid , Jesup , S., zie Jawp , s., echo.
vriendlijkheid, zwierigheid , ligtzinnigheid.
Jaup'en, a., scho., groot, ruim.

Jap , s., scho., zie Jawp, s.. sclio.
Japan', s., verlakt werk, japansch vernis , japanseli verlaksel.
Japan', v. t., (hout) verlakken, (metaal) verlakken , ver
-zisen,
glimmend maken.

Jav'el 1, s., rondlooper, zwerver ; -, s., scho., gevangenis.
Javelin, s., speer, spies.
Jav'ver,, s., scho., onzin.
Jrw , s., kaak , kaakheen , kinnebak ; - § , pakhuis ; he laves -, hij schermt gaarne roet de tanden ; he delivered us

from the --s of ruin and destruction t, hij heeft ons gered,
toen wij aan den oever van onzen ondergang waren , -,
scherts, (p.) ; -, ruwe taal; redevoering, gesprek; -), scho.,
Japanese', a., japanneeseli.
slag (van water) ; lompe scherts.
Japanned', pp. van Japan , V. t.; -, a., geordend ; be - ), Jaw ) , v. i., v. t., schelden , beschimpen ; -, v. t., scho., niet
geordend zijn (als geestelijke).
geweld uitgieten , sluiten.
Japanner , s , verlakker , vernisser , laarzenpoetser.
Ja.v-,nc•dead ), s., babbelziek menseh.
Japan'ntng, ppr. van Japan, v. t.
Jawbone , s., kraakbeen.
Japan'-china, s., japausch
Japan'-earth , s., oker.

porselein.

Japanning , s., v erlakking.

Jape t, V. i., V. t., zie Jest , v. i., CII.; zie Cheat , cn.
Jape t , s., zie Jest , Trick , s.
Jape'-worthy, a., belaclilijk, bespotlijk, eu.
Japer •^ , s., zie Jester, s.

Jap'u, s., soort van braziliaanscher► vogel.
Jar , v. i., v. I., kraken , krassen , snorren , klapperen , tril
wangeluid m ► ken , twisten , harrewarren ; kletsen;-len,
schudden , doei beven.
Jar , s., aangenaam geluid, geknars , gekraak , gekibbel,
trilling, schudding, wangeluid, groote waterkruik, zekere
maat; a-, half open.
Jarara&a , s., soort van vergiftigend; slang (Amerika).
Jar'ble t, jaw 'cl t, V. t., zie Bemire, v. t., se.
Jnrde K , s., gezwel aan cie beenen van de baarden.
Jar'gle t , V. i., onaangenaam klinken , krassen.
Jar'gon , 5. brabbeltaal, kranierlatijii, onverstaanbare taal.
Jargonelle', s., soort vau peer.
Jark , s., echo , zegel.
Jark',nan ) , s., vervaardiger van valsclie patenten.
Jarme, V. i., schreeuwen , gillen, (p.).
Jarred, pp. van Jar, v. i., V. t.
Jar ring, ppr. van Jar, v. i., r. t.
Jarring , s., gekibbel , wangeluid, twist.
Jarringly , adv., kibbelenderwijs, enz.
Jar'roek i , s., soort van kurk.
Jar'sey , s., soort van saijet.
Jarvis ) , s., huurkoetsier.
.Jar'v y ) , s., lruuikoetsier.

Jar'worin , s., soort van moerasinsekt.
Ja'-* ey , s., paruik , pruik.
Jas'hawk, s., jonge valk.
Jas'min , s., jasmijn.
Jas'nline, s., zie Jasmin , S.
Jas'paehate j , s., soort van jaspissteen.
Jag'per, s., jaspis.
Jas'perated , a., met jaspis
Jas'pery , a., jaspisaclitig.

vermengd.

Jaspid'ean , a., als jaspis , uit jaspis bestaande.
Jaspid'eous , a., zie Jaspidean , a.
Jas'pokt , a., als jaspis.
Jaag, s., scho., ben.
Jauk, v. i., echo., tijd verspillen, drentelen.
JKUI , v. t., echo., jouwen , schelden , grammen.
Jamin) , r, t., echo., ontdekken.

Jaw'die, s., scho., dierenn;aag.
Jawed , a., kaakbeenig , met kaakbeenderen.
Jaw 'fall , s., kossem, § neêrslagtigheid.
Jaw 'fallen , a., ne@rslagtig, bedrukt.
Jawing, ppr. van Jaw ), P. i., v. t.
Jawn t , V. i., zie Yawn, v. i.
Jawp , s., echo., waterdroppel.
Jaw'y , a., tot de kaakbeenderen behoorende.
Jay , s., nieerkol , meerkoet ; -, los wijf, sx.
Jay'et , V. i., zie Jet, s., v. i.
Ja'zel , s., soort van blaaniv edelgesteente, n. g.

Jaz'erant , s., soort van maliënkolder.
Jaz'ey ) , S., zie Jasey,, e.
Jealous , a., verdenkend , naijverig , jaloerseh , ijverzuchtig, eerzuchtig, wantrouwend; -, ongerust, bijv. before the
rain came , I -cd for the turnips , voor dat den regen viel,
was ik ongerust voor de knollen.
Jeai'oualy, ode., zie Jealous, a.
Jealousness , s., ijverzucht, jaloezij, jaloerschheid, na-

ijver, argwaan, wantrouwen.

Jealousy , s., zie Jealousness, s.

Jean, s., soort van katoenen stof; satin -, gesatineerde lui

stof.

-toen

Jear* , s., mv., Zie Gear, s., Z.

Jedder'-axe, s., echo., zie Jedwood-axe, s., echo.
Jedwood '•axe, s., echo., soort van hellebaard.
Jee , a., echo., krom, verkeerd.
Jee , 2 , . i., omkeeren , naar een zijde keeren.
Jeedg'Ing , a., echo., oordeelend.
Jeeg , echo., zie Jig.

Jeel , v. i., echo., stollen.
Jeet , s., echo., gelei.
Jeel'le , s., scho., zie Jcel , s., echo.
Jeeps, S., echo., afrossing.
Jeer , v. i., spotten , schimpen , gekscheren ; -, v. t., met
bespotting l)eliaudlen.
Jeer , s., spot, hoon , spotternij , schimp, geksciiering.
Jeered, pp. van Jeer, V. i., V. t.
Jeerer , s., spotter , spotvogel.
Jeering , ppr. van Jeer , v. i., v. t.
Jeering , s., zie Derision , e.

Jeeringly , ode., spottenderwijs.
Jeeris-, s., inv., zie Gear, s.
Jeest , cite., echo., juist, even.
Jefcry's -dtsy , grit'., nooit.

JEG.

JIB.

Jeg'get t , s., soort van saucijs , AH., u. g.
Jeg'gle , V. i., scho., rustloos zijn.
Jeha , s., Jehu ; drive --- like, dol rijden.
Jejune', a., ledig, geestloos, hongerig, onverzadigd, droog,
naakt, dor; - style, dorre stijl.
Jejunely, adv. van Jejune, a.
Jej une'ness , s., armoede , dorheid , schraalheid.
Jellied , a., gestold , dik , tot gelei gemaakt.
Jelly , a., scho., vrolijk , groot, rond , vol.
Jelly , s., gelei.
Jel'1y -bag, s., geleifiltreerzak.
Jelly-broth , s., krachtig vleeschnat , bouillon.
Jel'o use , v. t., V. i., scho., zie Jalouse , v. t., V. i., scho.
Je,n) , s., gouden ring.
Jezn'idar , s.. inlandsch officier (Britsch Indië.)
Jem'miness ), a., zie Spruceness, s.
Jemmy ) , a., zie Spruce , a.
Jem'my, s., groote rok; - ), breekijzer.
Jenk , v. i., scho., zie Jaunt , v. i.
Jen'net , s., spaansche hengst , spaansch paardje.
Jen'neting , s., zomerappelsoort.
Jenny , s., spinmachine (door water of stoom in beweging
yebragt.)
Jenny-coat, s., scho., kinderbe Idejak.
Jenny--erone , s., scho., zie Crane , s.
Jenny-hooker , s., scho., nil.
Jent'ling , s., hlaauwe post (viseitsoort.)
Jeof'ail , 3., herziening (in pleidooi , regtogeding) ; erken
-nigva
een misslag in regten.
Jeop'ard, v. t., in gevaar brengen , wagen , blootstellen.
Jeop'arded , pp. van leopard , v. I.
Jeop'arder , s., wager , waaghals.
Jeop'arding, ppr. van leopard, v. t.
Jeopardize , V. t., zie Jeopard , v. t.
•

schertsen , boerten , kortsvrij len , spotternij spreken , kluchten maken.
Jest'ed, pp. van Jest, v. i.
Jester , S., spotvogel , potsenmaker , nar ; king's -, hofnar.
Jest'fu1, a., vol scherts.
Jesting , ppr, van Jest , v. i.
Jesting , s., zie Jest , s.; there's no - with edge-tools t, met
scherpe gereedschappen is geen gekscheren.
Jesting-stock , s., gefopte.
Jestingly , adv., schertsenderwijs.
Je*'uit , s., Jezuit ; -, listig menseh , intrigant.
Je*'ulted , a., overeenkomstig de beginselen der Jezuiten.
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Jeop'ardous, a., gewaagd, gevaarlijk, aan gevaar blootgesteld.
Jeop'ardously, ode., zie Jeopardous, a.
Jeopardy , s., waagstuk , ,gevaar.
Jerboa , s., soort van muis.
Jereml'ade , S., zie Lamentation , s.
Jer't.oho , s., gevangenis ; wish a person in -, iemand in

de gevangenis wenschen.
Jerk , V. t., kletsen , stooten , smijten, werpen, rukken.
Jerk , s., klets , ruk , schok , klap.
Jerked , pp. van Jerk , v. t.
Jerked'-beef, s., gedroogde stukken ossevleesch.
Jerk'er , s., stooter.

Jerkin, s., wambuis, jak, kraagje.
Jerk'Ing, ppr. van Jerk, v. t.
Jerry ) , s., mist , nevel.
Jerry-sneak ) , s., man , die onder den plak staat.
Jerry-eumrnum'bie, v. i., door elkander rollen.
Jer'*ey , s., fijn gesponnen wol , kamwol.
Jerusalem- artichoke , s., helianthus tuberasum (botanie).
Jess, s., keten van een valk, werpriem.
Jessamine, s., jasmijn.

Jesse, s., groote, ouderwetsche kerkkroon.
Jess'ed , a., met werpriemen.
Jessie, s., seho., zie Jesse, .s.
Jessup , s., sap , stroop , ( p.).
Jest , s., scherts , boert , kortswijl , klucht , spotternij ,
masker; -t, gevecht ; put a - upon one, met iemand korts wijlen; make a - of one, iemand voor den gek houden;
speak betwixt - and earnest , iets half jokkend zeggen ; he
is.a man that can't take a -, hij is iemand, die geen korts
verstaat; dry -, zachte slimme boert; thew spoke it-wijl
in a -, men zei liet om te lagcben.

Jest , v. i.,

Je-*'uitere , s., jezuitin.
Je*uit'i-e , a., jezuitiesch.
Jer,sit'i-eal , a., zie Jesuitic , a.
Je-s uit'i eaily, adv., zie Jesuitic, a.
Jew-'uiti*m, s., jezuitisme; geslepenheid,

bedrog, huich-

larij.
Je-e-'uits'-bark, s., kinabast, pernaansche bast.
Jet , s., git , waterstraal , tuin ; -, zie Drift , Scope , (p.) ;
- ), regtsgeleerde ; autein - ) , geestelijke.
Jet, v. i., uitspringen, uitschieten, vooruitloopen, zich be-

wegen , hossebossen ; - upon , aanvallen , benadeelen , -,
v. t., scho., omkeeren.

Jet'-blaak , a., gitzwart.
Jet'sam , s., 't overboord werpen, overboord geworpen goed.
Jet'son , s., zie Jetsam, s.
Jet'teau , s., waterstraal, AD.
Jet'tee , s., vooruitstek van een gebouw.
Jettison , s., zie Jetsam, s.
Jetty , v. i., zie Jut , v. i.
Jet'ty, s., havendam.
Jetty , a., gitten, als git, P.
Jet'ty-head , s., steepen hoofd , havenhoofd.
Jew , S., jood.
Jewel , s., juweel.
Jewel , V. t., met juweelen versieren.
Jew 'el-block, s., lijzeilsvalblok, •z.
Jew'el-box, s., juweelkistje.
Jew'el-house , s., bewaarplaats van de koninklijke ju
-weln
, 5H.
Jewel-like , a., als een juweel schittrend , sH.
Jew 'el-office, s., zie Jewel-house, s.
Jeweled, pp., a. van Jewel v. t.
Jeweler , s., juwelier.
Jew'eliug, ppr. van Jewel, v. t.
Jew'eiry, s., juweelen.
Jewess , s., jodin.
Jewish , a., joodsch.
Jew'ish:y,, ode., zie Jewish, a.
Jew'ishness , s., re-ten van de Joden.
Jewry, s., Judea, Jodenbuurt.
Jew-s-'-ear, s., soort van paddestoel.
Jews-eye , ode., zeer veel ; it is worth a -, het is veel

waard , all.

Jews'-frankin'cense , s., soort van plant.
Jew-i.'-harp , s., soort van harp.
Jew-s-'-mallow , s., soort van corcliorus (maluw.)
Jews-'-pitch , s., jodenpek.

Jew.'-trump , s., zie Jeies-liarp, s.
Jez'elbel • s., onbeschaamde vrouw.
JUF, s., kluiver, z.
Jib'-boons , s., kluiverboom , kluiffok, z.
Jibe, v. t., een zeilboom van den cozen kant van

naar tien andere overbrengen , z.

Jibed , pp. van Jibe , v. t.

een schip

JIB.
Jibing , ppr. van Jibe , v. t.
Jtboy'a • s., soort van anierikaansche slang.
J1eka'Jog, s.,

zie Sliake, s., B. J,

Jacks , s., hik , (p.).
J1f 'fle, s., sch.o., oogenblik.
J1f'fn, S., scho., oogenblik.
Jif'Be , V. i., rustloos zijn.
Jiffy, s. , oogeublik.

Jig, s., luchtige dans, melodie; - ), streek, slot, dear.
Jig , V. i., luchtig dansen , huppelen ; -, scho., kraken

piepen.

Jig'-maker , s., iemand , die luchtige dansen uitvindt , uit
-oefnt,
sta.
.lig' - pin , s , stoppin.
Jige , v. 1., scho., kraken.
Jig ga'maree , s., zie Manoeuvre , s.
Jigger , s., staartblok en schijf van de wint ; -, seko., zie
Swaggerer; -, scho., ertszuiveraar ; -) , geeselpost , deur.

JOH.

457

Job'ber-beaded , a., dons, (p.).

Job'bernole ), s., hoofd.
Job'bernowi ) , s., dikkop, domoor , Bit.
Jobbing , s., 't slaan , er}z.

Jobbing, ppr. van Job, v. t., V. j.
verwijt.
Job'*-comforter) , s., on e!tlkslfocle.
Jab' - s_ - tear.. , s., soort van vrucht.

Job'-s--comfort ) , S.,

Jo'cantry , s , 't schertsen , er.
Jock ), V. 1., den bijslaap uiteefeiien.
Joek'ey, s., .jokkey, jongen, rijknecl}t, voorrijder, paar

-denkopr,1}ig.
Jockey , v. t., tegen aan rijden, foppen ; bij den neus
h elite: n , bedriegen , harddraven.
Joek'ey-Qoat, s, scho., overi•ok.
Jockeyed , pp. vain forA e sj , v. t.
Jo-ek'eying , PP. van Jockey, v. t.
Joek'eyi"s.an, s., 't gebruik vati een jockey*.

Jigger - pump , s., bierpomp.

Joek'eysiaip, e., paardrijk U1zet.

Jig'gisla, a., voor luclitigen dans geschikt.
Jike ,

v. i., ac/so., kraken.
Jill, s., jonge vrouw (ii rerachll%jken zirn), -, sciw , pintje bier.

Jo ek'teleg , jo e'tacleg , s., sc/in., Groot knipmes.
Joek'um-eioy), v. i, zie Jock, e. i.
Joek'uin-gage ), e., kanlerpot.

J111'-Hirt, s., ligtekooi.

Jo-core', a., kortswijlcnd , boertig • scllertsei , d , grappig,

Jillet, s., sclio., boeleerster , ligtekooi.
Jiit, s., bedriegster; vrouw, meisje, die haar minnaar om
den tuin leidt , kokette vrouw.
Jilt, V. t., V. i., een minnaar om den tuin luiden , bij den
neus hebben , zoeken te behagen , boeleren , den zak ge
-ven,
een vrijer laten loopen.
Jilted , pp. vair Jilt , V. t., V. i.
Jllt'ing , ppr. van Jilt , v. t., v. i.
Jim , a., net, bevallig.
Jim' -eraeks, S., ,nv., zie Xnick•kaacl-s, s., »ar.
Jim 'iner*, s., iris., aaueengevoegde lengsels.
Jimmy, a., zie Jim, (L.
Jimp , a., net , lief, hevallig ; -, scho., zie Slender, a.
Jingail', s., ligt veldgesel}nt.
Jin'gle, V. i., V. t., klinken , rinkinken, rammelen, ]}ellen,
schellen.

kortswijl.

Jo"®ose'rioos , a., kortswijlendl.

Joe't.far, a., zie Jocnze, a.

Joeu.ar'it) , s., kortswijl, scherts.
Joe'uiary t, ca., zie Jocular, a., sue.
Jo"e'iil,,tor, s., scliertser, kortswijler, nlinstreel.
Joe'aniatoa•y, n,, zie I,'roll, a.
.ivo e', nd , ii., ze Jocose, (L.
. o • •,ity , S., zie Joco.serzess, s.

Jo r'o^ nalaes , s., zie Jocose,iess , s.
Joe'ainlly , ads., zie JocuaLl , a.
Joe , s , sclao., meester , opperste.
Joe' -beis , s , g.00te vlees , (p.).

Jingle, s., geklink, gerinkink, bel, ratel , rammelaar ,
klank , naklank.
Jingle-brains , s., onbezonnen vent.
Jin'gled , pp. v:ul

koddig, vrolijk.

Jocose'I y , ad2T., zie Jocose, a.
Joeose'ness, s., selierts , vrolijkheid, grappi beid, toert,

Jingle , v. t., v. i.

Jingling, 1i1pr. van Jiiigle , v. t., V. i.
Jin'giing, s., zie Jingle , s.
Jink , v. i., geld laten klinken, rinkinken , (p.) ; -, .echo.,
zeer vrolijk en zorgloos zijn; -, V. t., scho., ontwijken,
uitrvwijken.
Jlnk'er , s., sclio., vrolijke meid, spot t•ogel.
Jink'zng , a., scho., plotsling en onverwacht verscl}ijncnil.
Jip'po , s., rok.

Jog , V. t., V. i., schudden , horten , stooteri , schommelen ,
hossehossen; - Oil wit/c a great deal of trosible, met groote
n}oei(e aars den gang blij vela ; -- on • voortstooten , voort.
di.uvet ► , draven.

Jog, c., schok, stoot, slag, sehuddiii , liisiderpaal, ww'rjs - 121b.

Jog'-trot ), s., lanzezoinie trui, sukkeldraf.
Jogg e d , p1). van Jog , r. t., r. i.
Jog'ger , s., sukkelaar (in 't loopen) , drentelaar , traag
iiieii eelt.

Jog'zziang ,

i)pr. van Joq, r. t , r, i.

. og'gte , r. t., v. i., schudden , schokken.
Jog' ;lf'c! , pp.. van d o fjle , V. t., 2'. i.

v. t., V. i., sclio., zie Jumble , v. t., t'. i.
Jog,'geuii;, 1,p c. van Jogrlle, v. t., v. i.
Ji rg , v. i., kraken , tanden knersen.
Jugusu ) , a., twaalfstuiverstilk.
Ji rk , s., sclio., ruk , stoot.
Je,l,ann'ne*, s., portugeselie munt van f 20 waarde.
Jo, joe, s., sc1Lo., liefje.
.alms i , s., priester; - in lite Lead, zie [gris fames; - a.
.ao'an , s., soort van muts.
divans , clroouier ; - aazor19-t/ie.n2a"LdS, nleisjeseek ; - arndJob , s., karre«- ei , werk ; tv'instgevende zaak , P.; slag,
Joa L , llermaplirodiet; - /Gold-my.sitiff, , zie Parasite , t;
stoot , houw ; do the - for olie , iemand dooien ; 't is a stay for - I oiig the carrier, zeer lang wachten ; seiidl ai t.
good - when 't is well over i , liet is een goede zaak , als
thin by - Long the carrier, iets tegen onbepaalc;eu tijd
zij wel voorbij is ; he has a - uit /a a icomarc i' , hij heeft zencteii.
met een vrouw te doen ; - ) , guinie , roof.
John'- apple, s., soort van appel.
Job , t'. t., V. i., slaan , stooten , steken , houwen , in de JoIsn'-tali , s., engelselie i.;lt c.
fondsen spekuleren , woekeren , te doen hebben, bezig zijn. Jotzn záo'ry • s , goud vi ik.
Joba'tion) , s. , berisping , verwijt, blaam.
Johnny-basin, s., ezel.
Jobber, s., arbeider, sjoui'er, duglooner, 1•,ruijer, on- Johnny--eake, s., maïs-koek (. ieeeiia).
dernemer, woekeraar, beiu.haz:;, spckuiunt.
Joists ' oy - ged's-bole, S., 'ce/to., doe/grover.

.Jir'ble ,

t
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Joffe

JOU.

Johnny-rzw ), s., domme landbewoner.
John'ny-wopstraw t, s., landhoeve^rbeider, boerenknecht.
Join, V. t., v. i., vereenigen, verbinden, zaa,mvoegen, za(z.mbrengen , zich vereenigen , zaá rokomen , handgemeen worden, palen aan, aangrenzen, (gevoelen) deelent - battle,
slag beginnen ; - convoy , zich hij een konvooi voegen ; -fellowship with, - interest with, gemeene zaak maken niet;
- hands , de handen ineenslaan , elkander de behulpzame
hand bieden ; - hard , digt aangrenzen ; - in , instemmen,
zich aansluiten ; - with , van gelijke meening zijn , van ge.

Jol , s , echo., kersmis.
Joie , s., wang, koon , zijde ; po cheek by - witli one, ge meenzaam neet iemand verkeeren.
Joie t, Jou, v t., niet 't hoofd stooten, sir.
Jolliflca'tion), s., jool, lol.
Joi'1iiy , adv., joolig, lollend.
Jo1'lianent 1 , s., zie .Mirth, S., Sc.
Jolliness , S., Op gewondenheid , sir.
Joi'ly , a., vrolijk, levendig , dartel, uitgelaten , blijgeestig , blijde , jolig ; -, echo., vet , stevig , groot.
Jol'1y-boat , s., jol (soort van boot).
Jolly-clog, s., vrolijke snuiter.

lijk gevoelen zijn, eens zijn.
Joinder , s., vereeniging , zaámvoeging.
Joined , pp. van Join , v. t., V. i.
Joiner , s., schrijnwerker , kastenmaker , zalmvoeger.
Joiu'ery , s., schrijnwerk ; 't kastenmaken.
Join'hand, s., aaneengeschreven letters tot woorden.
Joining, ppr. van Join, V. t., v. i.
Joint , s., gewricht, lid , gelid, voeg, knoop, scl ► enkel,
hengsel , scharnier , vereeniging ; put out of -, verrekken,
ontwrichten , verstuiken, verzwikken ; out of -, verwrikt,
ontwricht, § verward; put any one's nose out of -, iemand
onderkruipen, iemand ondersteek doen; - of veal, kalfsbout , schapenbout ; -s of a plant , leden van een plant.
Joint , a., gezamenlijk , vereenigd , verbonden.
Joint, V. t., zaânmvoegen, vereenigen, verbinden, ontleden,
uit elkander nemen, eiteen snijden; glad schavent (van

?) lanken, om ze met elkander te kunnen aansluiten).
Joint'-bolt, S., hekhont , z.
Joint'-eon»nissioner, s. , helper , adjunkt.
Joint' - eovenant, s., overeenkomst (tussclien meer dan twee

wenschen).

,

Joint'-out, 3.,

jicht.

Joint'-grass , S., echo.,

Joi'ly - nob) , a,

hoofd.

Jolt , v. t., V. i., stooten , schudden , hotsen.
Jolt, s., stoot, schok, botsing,.
Joit'.hencl , s., domoor, lompead.
Jot t'e,l , pp. van Jolt , v. t., v. i.
Joit'er, s., 't stootende, enz .
Jotter-hen,l ), s., groot hoofd, doniöor.
Jolting, ppr. van Jolt, v. t., v. i.
Jolt'in g ly , adv., stootend, schuddend, hotsend.
Jom'bre f , v. i., r. t., zie .T mble, v. i., v. t., CH.

Jonot'han § . s., trouwe vriendschap (Amerika); brother =,
't volk der Unie (Jmzerika).
Jone , s., pijpenstoker ; - is as good as my lady in the
dark § , in den nacht zijn alle katten graanw.
Jon'gnil, e., narcis.

Jook , v. i , sclto., eensklaps bukken.
Jor, v. t., scho., zie Jostle, v. t.
Jo'rain , s., zie Jorunn, s.
Jor 'clan ), s., zie Jogden, s.
Jor'(ien , S., kanierpot, S.

geel heddes troo.

Joint'-heir , s., onedeërf17enaani.
Joint' - stock, s., gemeenschaplijke aktiën.

Joint'-sto ek--eoin'pany , s., kompsagnieschap , ivier kapit a a l in aandeeles is verdeeld, welke aandeelen mogen
verkocht worden zonder wederzijdsclie toestemming , terwijl de houders van de aandeelgin niet verantwoorctlijk
zijn als individuën voor de schulden van de kompagnieschap.
Joint'- stoot , s., schalel .
Joint-tenancy, s. , medebezit.
Joint-ten'ant, s., mede !wzitter .
Jointed , pp., a. van Joint, V. t.
Joint'ediy,, ado, zie Joint, a.
Jointer , s., ploegschaaf.
Joint'ing, ppr. van Joint, v. t.

Jointly , ode., zie Joint , a.
Joint'ress , S., adellijke weduwe.
Jointure, s., wedusgoed, weduwgift, morgengaaf ; in-,

gezamenlijk.
Joint ' re , v. t., weduwengoed vaststellen.
Joint'-ured , pp . van Jointure, v. í.
Joint'uring , ppr. van Jointure, V. t.

Joist, s., ribbetje, balkje.
Joist , V. t., niet houten ribben beleggen.
Joist'ed , psi. v an Joist, v. t.
Joist'ing, ppr. van Joist, v. t.
Joke , s., scherts , korstwijl , boert ; put a - upon one,
iemand uitlagehen; -, hersenschim; in -, schertsend, korst wijlend, boertend.
joke, V. i., V. t., schertsen, spotten, boerten, bespotten.
Joked , pp. van Joke , v. i., V. t.
Joker, s., zie Jester, s.

Joking, ppr. van Jo/ce, v. i., V. t.

Jokingly, adv., schertsendervijs.

Jo'ruan , s., soort van (l rinkglas, groot gerept.
Ja)'-s epic t) , s., vrouwenrijkleed.
Jos'kin, s., lornperd, landman.
Jo'so , s., soort van visch.
Joss' - sti ek , s., joostjesstaafjes (14j de Chinezen).
Jos'sei , s., echo , zie Hodge-po'lye
Jostle, v. t., stooten , duiven.

, s.

Jos'tiedl, pp. van Jostle, v. t.
Jostling,

ppr.

van

Jostle, v. t.

Jos'tiing, s., stooting, opdringing.
Jot, s., stipje, jota, droppel, zier; every -, geheel en al,

zonder uitzondering.
Jot , vv. t., nebrzetten , aanteekenen , aanmerken.
.Jot'tinh, ppr. van Jot, v. t.
Jotting, s., zie ]hfeinorandunnz, s.
.daubs , s., scho , zie Juggs , .s., sclno.
Jou'issance t , s., vrolijkheid, jooligheid, si' .
k , v. i., scho., buigen , ontwijken.
Jouk'ery-poulk'ery, s., sclio., zie Artifice,
Jounce, v. t., schudden, stooten, duwen.

Jou

S,

Jounce, s., zie Jolt, s, (p.).
Joop ), v. t., opschudden, kletsen.
Journal , s., dagblad, dagboek , journaal.
Journal i-, a., dagelijksch.
Jour'nnlf s m , s., 't dagblad houden, 't besturen van een
dagblad.
Journalist, s., claglhladschrijver.
Jour nalire , V. t., in 't journaal brengen, boeken.
Jo ur'nal ized , pp. van Journalize, v. t.
Jour'natizing, ppr. van Journalize, v. t.

Journey t , s., dagreis; -, landreis, reisje; take a -, een
reisje doen ; go long -s, groote reizen doen, groote tosten doen.
Journe y , V. i., reizen (over land), reizen (van 2ilaats tot

plaats).

Joust, a., zie Just , a.
Jove, s., Jupiter; • and van de lucht, god van den danipkring ; -, tin (alcliernie).
Jovial , a., vrolijk, blijgeestig, dartel.
Jo'vialist, s., vrolijke snaak.
Jovially , adv., zie Jovial, a.

Jovialness , s., vrolijkheid, hlijgeeotigheid , dartelheid.
Jo'v laity , s., vrolijkheid, feestlijkheid.
Jowl , s., zie Cheek , s.
Jow1'er , s., jaethond , lobbes..
Jow'Ier,, a., scho, zie Clumsy, a.
Jow'ter, s., v iaclikooper

(met een paard).

Joy , s., vreugde, blijdschap , vrolijkheid , geluk , heil , ge-

not, lieve engel.
Joy, v. i., V. t., blijde maken, verheugen, zich verheugen.
Joy' - inspiring, a., vreugde gevend.
Joy'ance i- , s., zie Gayety , s.
Joy'ed , pp. van Jvy , v. i., V. t.
Joy'cul, a., blijde, blijmoedig, vrolijk, verblijd, opge-
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Journey-chopper , s., garenkooper.
Jour'i► ey -vork , s., dagwerk.

Jutlg'nnent , s., regterlijke uitspraak , vonnis , bevel , heslissin<i , verstand , oordeel , beoordeelillg , gevoelen , mee
smaak - by de^rzurrer, beslissing van een regtsvraag;-alin,
- of Cod , Gods oordeel , vuurproef , waterproef ; - ?spon
default , vonnis bij verstek ; great day of -, jongste dag.
.Judg'rnent - chamber, s. , gere<otszaal .
Judgment. day • s., jongst oordeel • jongste dag.
Jucig'tnent-lha11 , s., geregtszoal.
Juci9'ment - seat , s., rezterstoel , vierschaar,

regtbank, hof.

Ju'd i cable • a., beproefbaar , l)eoordeelhaar.

Judi enntive , a., bevoegd om te oordeelen.
Judi eatory , a., l;eregtelijk.
Jo 'di r'ator , s., geregt.shof , regtbank, regtspleging.
Judi eature , s., rertsoefening , geregtshof,, regtbank.
Judicial , a., regterlijk , geregtelijk.
Judi'eiaity, adv., zie Judicial, a.
Judi'ciaary , a., reaterlijk.

Judicary, s., regtsstelsel.
Judi'CiouB , a., verstandig, oordeelkundig, scherpzinnig,

wijs.

Joy'feiliy,, adv., zie Joyful, a.

Judiciously, adv., zie Judicious, a.
Judi'ciousuess • s., verstand, oordeel.
Judy ) , s., zie Blowers ) , s.

Joyfulness , s., vrolijkheid, blijdschap.
Joy'ing , ppr. van Joy, v. i, v. t.

Jug , s. , kan , drinkkan , kruik •, -, gemeene, weide , (p.).

ruimd.

Joyless , a., droefgeestig , treurig , bedroefd , mistroostig.
Joy'Iessly , adv., zie Joyless , a.
Joylessness , s., droefgeestiglieid , treurigheid • mistroos-

Ju'gated , a., te zadnl gevoegd.
Juge'low) , s., hond.

Juggle , V. i., v. t.. goochelen , misleiden , bedriegen.

tigheid.
Joy'ner'*-work , s., beschietwerk.
Joy'ous , a., zie Joyful , a.
Joy'ously, adv., zie Joyfully , adv.
Joyousness, s., zie

Joe , v. i , scho., terugdeinzen.
Jug, v. i., naclltegaatsslag maken ; -, v. i., scho., te zaám wonen.

Joyfulness, s.

Juggle , s.,

goocl ► elarij , bedriegerij , bedrog.

Jng'gler, s., goochelaar, bedrieger.
Jugglery , s., zie Juggle , S.
Juggling, ppr., a., zie Juggle, v. i., v. t.

Jub t • s., flesch, ex.

Juggling, s., zie Juggle, s.

Jub'bin, s., zie Donkey, s.

Jug'gliugiy , ode., goorhelenderwijs.
Juggs , s., scho., straf , waarbij de misdadiger een ijzeren
band om de keel wordt gedaan , aan welken band een leeten is geslagen , die in den muur wordt vastgeklonken.
J u'gul ar , a., van de keel ; - vein, strotader, keelader.
Jugular , s., strotader , keelader.
Ju'Oulate , V. t., vermoorden, dooden.

Jubilant , a., jubelend , juichend.
Jubilate, s., derde Zondag na Paschen.
Jubilation, s., gejubel, gejuich.
Jo'bilee, s., jubelfeest, jubileum, jubeljaar.
Ju eund'ity i, s., zie .Pleasantness, s.
Juda'i e , a , zie Judaica), a.
Juda'I cal , a., joodsch.
Juda'i ealiy , adv., zie Judaica), a.

Ju'gulated , pp. van Jiujnlate , v. t.
Ju'guiatin , ppr. van .Iitgzulate , V. t.

(van ylo uiten, valt vleesch.)

Ju'dai*in, s., jodendom, joodsche godsdienst.

Juice, s., snip

Ju(Iatza' tiou , s., levenswijs overeenkomstig den joodschen

Juice i , V. t., bevochtigen.
Juiced , pp. van Juice 1 , v. t.
Jig ice'less , a., saploos , dor , droog.
Juiciness , s., sappigheid.
Juic'ing, ppr, van Juice 1 , V. t.
Juicy • a., sappig , saprijk.
Juice t , s., zie Jtsdimeni , s., na.
Jujube , s., borstbezie , borstboom.
Juke -t, v., i., op een stok zitten, op een rek zitten.

ritus.
Ju'daize, V. i., leven overeenkomstig de joodsche leer.
Ju'daizer , s., iemand, die overeenkomstig de joodsche
leer leeft.
Ju'daizing , ppr. van Judnize, v. i.
Jea'das- tres► , s., Judasboont.
Ju'das-colour, s., rosachtige kleur van 't )hoofdhaar.
Judge, s., regter, beoordeelaar, kenner; -, Opperwezen.
Judge, v. i., V. t., oordeelen , vonnissen , voi ► Iiis vellen,
achten , denken , reeknen , beproeven , onderzoeken , nicenon , veroordeelen, straffen.
Judge - ad'voeate, s., ambtenaar van 't openbaar ministerie.
Judge'-arbitrator, s., seheidsregter.
Judge'--criminal , s , kriminele regtei.

Judge'-iateral , s., assessor, bijzitter.
Judged, pp. van Judge, v. t.
Judge'neent ), s., voorzigtigheid; I think it would) he - to
do so , ik denk , dat men aldus suet oordeel zou handlen.
Judger, s., zie Judge, s.
Judgeship , s., regtersambt.

Jaiij'ing, ppr. van Judge, V. i, V. t.

Juk'ruzn ), s., zie License, s.

Ju'Iep , s., kweldrank.
Ju'its , s., soort van visch

(Italië.)

Julius, s., katje, anjelier.
July', s., Julij.
July' - flower, s., anjelier.
Ju'rnart , s., niuilpaard, muildier.
Jumble, v. t., V. i., verwarren, vermengen , zich mennen.
Juin'ble, s., verwarring, mengelmoes, verwarde hoop.
Jam'bled , pp., a. van Junible, v. t., V. i.; he has - into the

glace, hij is in die betrekking gefommeld, mets weet niet hoe;
mcu weet niet hoe hij aan die betrekking is gekooen.
Ju,nbie'=at-lane) , s., ruwe weg.
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Jumble'ment j, s., verwarring , mengelmoes ; -, scha., ver
-waring.
Jurn'bler, s., iemand, die in cie war 1 weegt.
Juin'bling, ppr. van Jiinitle, V. l., r. i.
Juzn'blingly, ode., verwarrenderwvijs.
Ju'ment 1, s., lastdier.
Jumnp, a., sclio., zaánigedrongeii, net, kort.
Jump , v. i., v. t., spruigen , huppelen , liossebossen , over-

eenkomen • overeenstemmen , overspringen; —, walgen , sli.:
wits always - together, schrandere mannen komen altijd
bijeen; -, V. t., scho., toevallig ontmoeten.
Jump , s., sprong, vooruitsprong ; -, kans, sii.; -, lijfje
(arouwenkl eedui ystuk)
Jump t , ado., zie Exactly , adv.
Jaamped , pp. van Jum]) , V. i., V. t.
Jumper , s., springer ; -) , iemand, die door de ramen
naar binnen klimt, inlclimmvr.
Juinp'ing, rpr. van Jump, v. i., V. t.
Jumping, s., zie Jump, S.
Jun-. 'ate • s., kaaskiek , suikergebak , banket , lekkernij.
Jun.e'ous
, a., vol biezen.
. un-e'tion, s., verbinding, vereeniging, bijëenvoeging.
Jonah -ure, s., voeg, vereeniging, zamenvoeging, naad,

zoom, lid, vereeniginrspunt, tijdsgewricht.
Jun'díe, r. t., scho., zie Jostle, v. t.
June, s., Junij.
.éune'ating , s., St. Jansappel.
Jun'gle, s., boschland; boschachtige streek';. -, dorp.
Jun'gly, a., vol bosch, boschrijk.
Junior, s., jongere; derde studiejaar, eerste studiejaar
in de godgeleerdheid (Amerika).
Jun'Ior, a., jongst, jongste.
Junior'ity, s., liet de jongste zijn.
Juniper , s , jeneverbessenstruik ; five one a - lecture,
iemand doorhalen , iemand hekelen.
Junk, s., jank, kabeleind, dik stut; -, slapping, z.
Junk'-axe, s., masthijl, z.
Junket, s., lekkernij , SIC.; smulgeregt, zie Jsv.eale, S.
Jun'niee, s , selto., zie Jostle, s.
.1un'ay , C. t., scho., ecliucdden.
.aunt, s., sclio., groot stuk, braadstuk.

Jun'ta,_s., junta, groote spaansclie staatsraad.
Jupe, s., echo., kort vrouwenkleed, korsjet.
-JZ tppon', s., kort kleed , rok.
.1t5'rat, .s., gezworene, schepen.

Just, a., ado., geregeld, belioorlijle, paslijk, volkomen,
waar , opregt , eerlijk , restschapen , braaf , onschuldig,
naauwgezet , juist, regelmatig , ordelijk , vlekloos , ver
onpartijdig.
-dien,
Just , s., regtvaardige ; steekspel , renspel.
Jeilst, V. i., riet speren steken, tegen elkander rennen.
Just'-ass ), s., regter.
Justice, S. regtvaardiglieid, billijkheid, wetlijkheid, geregtigheid, rest, regter, hoofd, schout, baljuw; do -'to,
regt doen ; do - upon, regten , straffen ; lord-chief - of the
king's bench, opperregter van Engeland; chief - of the
common pleas, opperregter van virile zaken ; - of the
hundred, dijkgraaf; - of assize, graafsehapsregter; - of
Ike epre, graafschapsregter voor troonzaken; - of goaldelirery , regter in kriminele zaken; - of peace, vrede regter ; lord -s of the kingdom, regen! en gedurende 's kbflings afwezigheid; - errant, ommegaande regter.
Justice (geer ), v. t., rest bedeeten, BA.
Jus'ticeabie
a., aan een regtsmagt onderiverpbaar,
Jus'ticer t , s., regtsbedeeler.
Jus'ticesliip, s., regterambt, regterschap.
Justi'ciar, s., zie Justiciary, s.
Justiciary, s., regtsbedeeler, opperregter.
Justifiable, a., regtvaardigbaar, vercledigbaar.
Justifiableness, s., verdedigbaarheid.
• Justifiably , ede., zie Justifiable, a.
Justification , 8., regtvaardiging, verdediging; -, zie

Absolution, su.

Justif'Ientive, a., regtvaardigend, bewijzend.
Justifiea'tor,, s., regtvaardiger.
Justif'ieatory, a., regtvaardigend, verdedigend, JOHN.
Justifier , s., regtvaardiger, verdediger.
Just'Ify , V. t., V. i., regtvaardigen, verdedigen, billijken,

regtvaardig maken, vrijspreken, passen, afpassen, overeenkomen; regels gelijk zetten (drukkersterm).
t., v. i.
Jns'tie, V. i., V. t., tegen elkander stooten, botsen, klstsen , stooten , drijven, worstelen.
Just'ted, pp. van Justle, V. i., V. t.
Jus'tling , ppr. van Justte, v. i., v. t.
Justly , adv., billijk, regtmatig, juist, net, passent?',
Justifying, ppr. van Justify, v.

naauwkeurig.

Just nest, s., billijkheid, regtmatiglleid, opregtlieid, juist
gepastheid, geregtigheid.
-heid,rljk
Jut , V. i., vooruitspringen , vooruitsteken, vooruitschiet
(m. 't v. out)
.Ju'ratory (zeer ) , a., een eed bevattend.
Jut, s., uitstek, uitsteking.
Juridical , a., geregteli,ik.
Jut'-window , s., uitstekraam.
Jurid'i-cally,, adv., `Lie Juridàcol , a.
.furiseon'sult, s., re,gtsgeleerde, regtsgeleerde raadsman. Jute , s., echo., bedorven drank.
Jutting, ppr. van Jut, s'. i.
Jurisdi-P'tion , s., regtsgebied , regtsban.
Jut'tingi3 , adv., uitstekender wijs.
.Jurisril-c'tional , a., geregtelijk, wettelijk.
J u t'ty f , V. i., zie At , V. i., SR.
.turisdi-e'tive • a., relater lijk , regtsoefenend.
Jut'ty. s., vooruitsprong, uitstek, afdak.
.Ttirispru'dence, s., regtskeniris, regtsgeleerdlieid.
•J u' u nn . a., echo.. ledig.
.Jurirpru 'dent , a., re , tsken,nend, regtsgeleerd.
a.,
tot
de
regtsgeleerdheid
behoorende.
-Vu'venul, s., jongman, jongmensch, su..
Jurisnra,dent'tal •
Ja 'rist , s , s'egtsgeleerde , jurist.
Juvenescence, s., 't jong worden.
Juvenes'ceut, a., jong wordend.
Jur'nut , s., aardaker.
Juvenile, a., jeugdig, jong, luchtig, dartel.
.Ju'ror , 3., gezworene.
•Ju'ry , s., gezworenen , jury ; grond -, groote ,jury (ran .Tu'venileness, s., jeugdigheid, jeugd, zorgloosheid.
24 leden) ; petty-, petit-, kleine jury (van twaalf leden); Juvenility, s., zie Juvenileness, s.
- o{ inquest, jury Van onderzoek bij plotselinge sterfge- Ju utapo* lied , a , nabij geplaatst , aangrenzend.
Juxtapo-s i'tion , s., digtbijëengeplaatstheid (van dealers
vallen.
onderling).
J u'ry-leg ) • s., houten been.
Jg , e • v. i., sclso., keeren , ronddraaijen.
Jury-man , s., gersvorene, lid van de jury.
Jybe , s., sclio., spot, steek.
Jupryrnt+st, s., noodisast, z.; - ), gelegenheidsmast, z.
Jybe , v. i., v. t., echo., spotten, bespotten, steek geven.
Ju't'1'-inasis, s., noodtuig„ z.

K.
K., i. p v. Kirng , K#Gighl ; - B., T iylit Ot etre l ll
C.

B., Kuight Commnatzder of Ike l^atic; -tut, It' tlnckj ,

- G., Kniyltt of the Garter , king Georje ; -g., 1i i {[
Keg; - G. C. B., Knight Grand Cros of the Batli
G. F., h'rci lit of the order of the Gold.,ic 1'lee , -e ; -il ,
-fin., Kilderkin ; -#n , Krol Ido,n ; -nt , -t , A',tijht ;
Knight of St. Patriclr; - 'T., Kiiiglit of the Thi.^tle ; -y

Keafher , s., wieg , (p)

i{eb , v. i , se/to , oiitijdig bevallen.
Keb , s., scho., slag , stok , knolls.
Keb'ars , s.,

env., selto., sparren.

Keb be ek , s., sclro., zie Kebbsek , s , scho.
Kebbie , s., scho., zie Keb , s., selro.

Keb'bu ek , s., sclt.o., kaas.
Ke'bio ek , s., sclto., s vilde knol.
Keek,, V. i., kokhalzen, neiging tot braken hebben , rogik
zal
en
it
weer
diel)en
;
de
Ka' me , ka'tilee • , dien mij
('helen.
eene dienst is de andere waard , OK.
Ke ,lo , s., kroklial zing , neiging tot braken, rogcheling.
Kaat'ing , s., soort van spreeuw.
Kermt{' oln , s., luc htl)ijp , (p.).
Kaai l'-cat , s., kater.
hee -k'ec• , (t., .sclro., zie SgneamisIt, a.
Kades, s., mv., schapedrek , (p.).
Kentucky.

Kr ek'te , vv. t., (kabel) hewoelen , (kroel) niet smarting 1)eLies/e11 , z.; -, 2v. 'd., echo., zwetsen , lagelico1 , pogehen ,
snoeren.

Kae, s., selio., kaaUw , kerkkl'aai.

Kaf,

s., sclio.,

kaf.

Kaf, s., selio., tuinmaiisliouweel.
Kaib'ers , s , env., scho., sparren.

K('rk'S) i- , s., dolle kervel, sclieerlii g, sir.
Iafl^fl'k'y , a., 1 tol.
KHii , s., echo., kool , koolsoep.
Kail'-brose , s., scho., koolsoep met Iiarermee l en af;.;escllept Ke,`k'r , s., india.ansclte scepter.
heflige, s., hleia werpanker , z.
vet van koolsoep.
hedge , v. t., niet het-, tij in den wind opdrijven , z.; -, V. i.,
Kai1'-eustos. k , s., selio., eetl)aar deel van koolstro)Iken.
KaH' - guiiy , s., sclio., kooinles.
Kuil' -pot , s., scho., kooipot.
Kalil'-rtint, s., scho , hardste deel

r. t., scko., vullen ; vereenigen, (p.).

van een koolstel)gel.

Katl'-stock, s., scho., k0011)lant, koolstetigel.
Kai!'-wife , s., scho., rroentevrouw.

Kail-« orin , s., echo., koolrups.
Mail '-yard t , S., 1)000 Zaar(i.
v. i., scho., afnemen, verzwakken.
Kail'yaird, S., schon., moestuin.

Kade,

Kaan ,
Kahn

s., selco., tiende van vogels.
, s, sclro., soort vale hunnet)elt.

Kedge , (t., zie Brisk , a.
Kecáge - anchor, s., groot werpanker, z.
K e(lge' -bei ly , s., sclro , gulzigaard.
Kedged , 7,1,. Still Ji edge , V. t.
JO-t dé'cr , s., zi(C Kedge , s.; -, s'isseller
Kfl`ding . ppr. vat) pret/fe , vv. t.
Kc'fllg `y , zie .1/eist' , n..

, (p.).

1t,t', S., sr/1.0., Iisiii.

Kz'ck ,

c+. i., 5'. 1 , scho., kijken
ib (E k-io , .s., echo., kiekel)oe.

, een k ±fikje nemen.

Yéc eeg i>i'-gii
s., srlto., spiegel.
geel , s., l:iel , steenkoleusel)uit, z.; koelvat ; ramlered -,
kiel
gez(.tie
, z.; deels -, kiel. niet veel Dolt buiten de
(keur
Kale'-;hard , S., sClto., nloeslitlll
sls)iir)ing, t.; false -, loose kiel , z ; length of the - for
Kaleid'oeeope, s., kaleidos koop.
tu)irrcrc(je, leiiute der kiel voor tonnemaat, z.; mails - square,
Kal'endar, s., zie Calendar, s.
breedte Oer kiel, z.; ratbit of 1/te -, kielsponning, z.; sankKali , s., weedascll, soda , loogkruid , kelp.
tiert of the -, Hoogte van de kiel Duiten de sponning, bui
Kal ' mia , s., soort van altijd groenen heester (N. i1Jnerika).
she//tug -, scliuifkiel, z.; bring a - out of the-teikl,z.;
Katoy'er, s., zie Calofer, s.
seater, kiel boven water „vinden, z.; lay the -, de kiel
Kai'somine, s., soort van al fresco welk.
legen , op stapel zetten , z.; plough with the -, met de
Kam j- , a., gekromd , linksell , sip.
kiel over den grond schuren , z.; tread of the -, lengte
Ka me , s., scho., kalt.
"sst de kiel gills lfnleting, z.; Sr/loll cpn erect -, zonder stuurKa>ine , v. 6., sclio., kommen.
lat , z.; upper false -, brick t! the -, i)innenkiel , lisp op
Ka',nel , s,, kameel , z.
(ic hiel , z ; -, echo., rood krijt, -zwart krijt.
Kanl'bin , s., zie Siinoom, S.
Kan'griroo, s., kallgaar (flustrcilie); - heetie, kangaar kever. heel , v, t., v. i., niet de Liet over den grond schuren
varen) ; de kiel tonnen , den grond laten zien , sH.; - j - ,
Nat'olin , s., soort van porceleinaarde.
verkoelen.
K:br'ro^% , s., iersel), hartstogtelijk speler.
Kuise , V. i , .sdr., wankelen , tuimelend loopen.
Knie , s., krulkool ; -, sclto., zie Kuit , s., sclzo.

r Isar(i'gy, cr,., sclro., ongelukkii .
state) , s., keizer , kaak

is cee '-boat, s., vraelitscl)uit

(55V. _e/ioerika).
.d't3'-btlrrky), S., SteeTlÍiUll'nUl"^1^"e]'.

(oen een slot open te breken).

Ka'ty-cii(a , s., soort Stilt insekt , dat een geluid maakt , JSCet'-heaut , 2v. t., kielhalen , z.
efl'l' bauflug , s., 't kiell)alen , z.
gelijk gaan 't woord 1 a ty-did (1N'. <;sneryiïca).
Kaoass', s., gewapende kolistahel (Tiirkije).
Ka.v , 2'. i., krassen , kraai,;en L1:.; - , Haar adem hijgen, (p ).
Kass* , s., kroeg

(Tnnrk
1,1, ei.

.e• 'i'-piece , s., kielstuk , z.
i c'ei' rode , s., Se,iiuul•tot)w , S.
Sjreé'- stapt s , s., er'.. sehuurkranisien , z.

Kay , s., zie L- ('?c , S.
ayi , s., kmel.^

recei'ag • , s., selieepshelastiilg bij 't binnenzeilen van liar.

5t* k' , S., kegel ; soort van orgelspel (S'('l[eilc(lllI,'
ao'aldiy, a., echo., sne'rlukkig.

r

sstL7;i,f['(1'Pg", (l., lilítrr,

eeS Ott t , S., klier et.
I'Iig.
ltet''P'Ix) , , .i

PO. eti

0Có'í1., rl

'tol . 0., zie C,,sri iste , (tie/noted , a.
to1)1?e,
Jet Sr I s., Cie b eels o,? ,i
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KEE.

, ppr. van Keel , P. t., v i.
kee1'ivine, s., scha., zie Keel/vine, s., scho.
'Keel ? Ing

, s., schuitevoerder.
Keel 'son , s., zaadhout , kolsem • z.; additionnal -, bij zaadhout, z.

Keel'rnan

Keel'yvine, s., scho., potloodsel.
Keel'yvine-pen , s., scho., potlood.
Keen , a., scherp, snijdend , snerpend , doordringend , bitter , scherpzinnig , spitsvondig • vinnig , hevig • streng,
geslepen.
Keen • V. t., scherpen , TH., n. g.
.Keen' - bitten , a., schor, door de vorst aangedaan.
Meen' -eyed , a , zie Sharp-sighted, a.
Keen'-sighted , a., scherpziend , scherpzinnig.
Keen'-witted, a., scherpzinnig.
Keenly , ede., zie Keen • a.
Keenness , s., scherpte, scherpzinnigheid, spitsvondigheid,

vinnigheid , bitterheid , doordringendheid.
Keep, V. t., V. i., pret., pp. kept, houden ; hebben , voeren , bevatten , behouden , ophouden , dralen , bewaken ;
bewaren, behoeden, onderhouden, waarnemen, voortgaan,
blijven, terughouden, vieren, doen, beschermen, oppas -

gehoorzamen , zorgvuldig afschrijven , handhaven , in
soldij hebben ; - account , i ekening houden ; - all drawing,
alle zeilen bijhouden , z.; - aloof from , afhouden , z.;
- asunder, van elkander houden , gescheiden leven; - at
bay §, foppen , bedotten ; - awake , wakker houden , uit
den slaap houden ; verwijderd houden , zich verwijderen ;
afhouden , z.; - a great noise , groot gerstas maken , groote
beweging maken ; - back, achterhouder► , geheim houden ,
terug houden; - behind, wegblijven, afzien van; - book,
sen ,

boekhouden; - close, geheim houden, zich sluiten; - conspany , bezoeken ontvangen ; - cornpauy with , bezoeken afleg g en , omgaan niet; - countenance, niet van zijsi stuk
geraken ; - doing , blijven doorwerken ; - down , onclerhouden, neêrdrukken; - fair with, vriendschap houden met,
het eens zijn met; - free , dragende houden , stoot heeren , z.; - from , terughouden , afhouden , vermijden , ver
verbergen, zich onthouden, nalaten; -full, zei -hinder,
volhouden, z.; -full and by, zeilen volhouden en hij-len
windt
sturen
, z.; -gong by short tacks, over en weêr
den
houden , z.; - the ship to , tegen het afvallen bij 't zeilen
zorg dragen , z.; - hold of, onder bereik houden ; - hospitality , gastvrij zijn ; - house, huishouden , huishouding
voeren , te huis b; ij ven ; - in , ontsnapping beletten , gevangen houden , verbergen , inhouden, hii;nenhouden, geheim
houden , in toon` houder` , kort houden , voeren , besturen;
- in witli one, iesiai;d sparen; - [lood hours, op behoorlijken tijd te huis komen; - lodger, kamers verhuren;
- near , iijhoudeii, z.; - qi and to , af- en aanhouden , z.;
- off, verwijderd houden , afhouden , weren, afwijzen;
van den wal afhouden , z.; - On , voortgaan ; - one dry
end hungry, iemand honger en dorst laten lijden; -- one's
delf X117/ § , natig sterken drank gebruiken ; - one's ground,
stand houden , niet wijken; - one's temper, meester van
zich zelf zijn, zich kunnen beheersepen; - opera House,
open tafel houden ; - out , buitenhouden , niet toelaten,
uitsluiten , buiten blijven ; -- out of h aren's way , gevaar
vermijden, uit den weg gaan; - the assi ges , regtsdag hou
zitting houden; - the luf , loef houden, z.; - the-den,
country , op 't land leven; - slurp to the wind, scherp bij
den wind houden , z.; - steerage way , genoeg gang houden
(lui te sturen, z.; - the wind, Bigt aan den wind hou
- the land a-board, in 't gezipt van 't land blij-den,z.; ven► , z.; - the ofnii;cy, de rnirnte houden , z ; - the soils
/iivri1, de zeilei; le; end ig houuien , z.; - lhc' rren, zec-

K.E.L.
houden, z.; - the ship under command, stuur in 't schip
houden , z.; - the watch , wacht doen , z.; - to windward,
zich te loever houden van , z.; - tight • stijf houden • z.;
- under sail, onder zeil blijven, z.; - under way , gaande
houden , z.; - upon the wind , scherp bij den wind houden , z.; - your lead going , al loodende varen , op 't lood
afvaren, z.; - your luff, val niet af ! niet lager ! z.; time , de maat houden .; - to, zich houden aan ; - to one's
self , voor zich houden , verzwijgen ; - touch , woord hou
► ; - under , onder den duim houden , kort houden , in-dér
toom houden; - up, ononderworpen blijven, opblijven,
handhaven, in stand houden, ondersteunen, behouden,
bewaren ; - watch , op wacht staan ; - within compose,
onder den duim houden, gematigd zijn; - within ken,
in 't oog houden ; their troubles - time together, hun
moeilijkheden beginnen en eindigen te gelijker tijd ; - bed,
in lied blijven, 't bed houden; - a school, een school onderhouden , school houden , een school ondersteunen; - the
course of stars, sterren waarnemen; -- one's game, steeds
nasporen, wild niet uit het oog verliezen; - your noise,
wees stil ! - out of sight, zich verbergen; - up to, - with §,
tred houden niet; -, bewonen (studententaal); -it op), doordraaijen (van nachtbraken, zwieren); - one short, kort hou
vrijheid inkrimpen van iemand ; - well , op goeden voet-den,
niet iemand leven; - the door, koppelaar zijn, hoerewaard
zijn ; - ' rut with , voorbeeld volgen van; - crows, vogel
zetten ; - the pot a boiling , iets-verschikn'tld
niet geweld doorzetten; -, gezelschap houden; your til
won't -) , liet zal niet goed afloopen met je dochter.
Keep (zeer ), s., zorg , opzigt; - (, geval , toestand;
- , voogdijschap, teugel ; -, slottoren ; -, gevangenis;
- and creak, haak en oog; cow out at -, koe op ge
-hurde
weide.
Keeper, s., houder, wachter, opzigter, bewaarder, ver h uurder, onderhouder, hoschwachter ; - of the Great
^'ieal, lord -, grootzegelhewaarder; lord - of the privy
Seal, geheim zegelbewaarder; - of the forest, opperhoutvester ; company -, losse kwant ; boat's -, matroos . die
hij de sloep de wacht heeft, z.; good company -, medezeiler , z.; store -, magazijnmeester , z.; - of the mint,
muntmeester; - of the touch, zie - of the mint; - of
the prison, gevangenbewaarder, cipier, stokbewaarder.
Keeper -ship (zeer ) , s., opzigtersambt.
Keeping , ppr. van Keep , v. t., V. i.
Keeping , s., opzigt, hoede , bewaring, voedsel , voeder;

- (, zie Conformity , Congruity , Consistency , s.
, s., verkwistende maitres- houder.
keep'ing-roo•n , s., huishoudingkamer (New England).
Keelpit , pp., gehouden , behouden.
Keep'ss ke , s., gedachtnis , vriendschaplijk aandenken ,
Keeping - eully

boekgeschenk.

Keev e, s., kuip, koelvat.
Keeve , r. t., iii een kuip te gisten zetten.
-

Kef'fekil

, s., zie Kiefekil, s.

Kefel) , s., paard.
kefte , s., slecht paard.

Keg, s., vaatje, tonnetje.
Ke51'bage, s., scho., soort van brandewijn.
Keist'y , a., scho., wellustig.
Kelk, s., slag; groote steen, (p.).

Kelk, V. t., slaan (p.); -, v. i., sc;io., zuchten.
Kell , s., groentesoep, AH.; -, zie Cant, S.; -, scho., bodem

van een v rouwennluts.
Kell, , s., aschzout , kelp , solta ; -) , 1;oed ;
.ell, ) , V. t., niet den hoed giocten.

Kc p'tc ,s., ze/to., ;votercesl.

-, or/to,, zeegras.

KEL.

KIB.

463.

Ketp'tee , s., 9rzn., scho., soort van booze geesten , slecht Kernel , s., kern , steen , pit , klier , korrel.
Kern'ei , V. t., korrelen , tot korrels zetter;.
jong mensch.
Kernel-water, s., peiziko.
Kel'son , s., zie Keelson , s.
Kernel-wort , S., 1)ruinwol' tel.
Kelt , s., scho., ongeschoren wollen stof.
Kern'etect , ei., niet een kern , enz.
Kel'ter) , s., gereedheid, geregelde toestand, toestand
Kern'e11y , a., vol kernen enz.
orde, geld; oast of -, in wanorde.
, .c., eed, verl)lllt te1113.
.Kelt'y, s., scho., glas, dat pro poema moet wordeln uitge- Ker'r^ - ex iir
Kei - se , '., ,er''k' , stontinoedi I- ie](l , moed.
dronken.
Kersen , e. t., echo., zie Chricle , v. 1.
Kemb i , V. t., zie Comb , v t.
Ker'-&cy , s., kerzooi.
Kemb, s., scho., zie Stronghold, e.
Ke 'soy -usere, .i , kasimir.
Kern'el in + , s., tobbe , brouwerskuip, cie.
Ketnp ,

Kel•ve j- , r. t , zie Cueee , v. t.

V. 1., .who., om de overhand strijden ; -, v. t., scho.,

Kery 'ei' i , s., zie Career, .^.

wedijveren (in het ccftaaken van een taak).

Kemp 'ie, s., scho., kanlpvechter, held.
Keinp'tng, s., scho., arbeid, werk, zware taak.
Kem ple,

Ke'*at' T , ,c.,

Kes'Iop

s., sclio., stroop -laat.

!keizer

, SY.

) , .s., kalfslnaag als lebbe gereed gemaakt, tot

't steenunen. vul melk.

Ken , V. t., op een afstand zien, onderscheiden, -t, weten,
verstaan , OH. ; -, v. i., rondzien ; -, v. t., scho., kennen , weten.
Ken , s., gezigt , gezigtshereik , ier:.; this is quite out of
t/ae - of my ,faculties, dit is geheel ])oven mijn begrip;
-) , huis; sttoo. ing -, bordeel ; the swell was opicr,>cl in a
snooziny - of his screens) , de heer werd in een bordeel
val . zijn bankuotert beroofd ; bite the -) , 't huis berooven ; howman -) , net geuleubeleerd huis ; bob -) , huis tot
woonplaats van dieven dienende; -) , echo., huis.

Ken'-cracker) , s., liuisinbreker.
Ken' -goud , s., echo., waarschuwing.

Kee-cracker) , s.
Kerf , v. t., sc1co.
pp.

Kest , v. t., veilto , werpen.
Kesrtern , a., echo., zie Corcte ttious, a.
Kestrel , s., sprsver.

Ket ,

1i., .0 ho.,

Ket , •.,

ch.,

Ket'- croon ,

lli rig.

kreeg , vuil.

5., SCIuS.,

krengku iai.

Ketch , s., kits (ecurr,rtucig met gunden en bczaans;uxoet);
1iontb-, lesu ;l eircleerscltiip.
Ketchup , s., zie Catchup , s.
ldet'rnent , s., ee/it., c uil , pui.
Ket 'tie, s., ketel.

Kettle druan, .e., keteltroin , llauik.

Ken'-miller) , s., zie
Head , kent , pret.,
van
Kendal-gr een , s, soort van

Ket tie-drunnmcr , s., patiksl^i ;,er.
Kettie'-tirnuns ) , s., riv., vrou^vehorsten.
Ket'tie-inaker, c., ketelrnaker .
Ket'tie-net , s., soort van visehnet onus niakreelen te vange;; , (p.).
Ket tie - pines , s , rrie , kegelspel , kegels.

groen laken, sir.
Kend'lin , s., echo., lont , lucifer , c uurinuker.
Kenna , ken'nne , echo., weet niet.

Kennel, s., liondenhnk, llondenheiis ; troep honden , 't
aanblaffen van een troep honden ; hol, v ossenllol , goot,
Ketter , ei., echo., zie Peevish , a.
sloot , riool.
Kennel , V. i., V. t., liggen , in 't nest liggen , huizen ; in Ket'ty , a. echo., nieto;v; urdir , zonder waaarde.
Keo- 'ei , s., kruist out , z.; stek of lice -, Uall:,je van een
een riool laten loopen.
I:ruisiluut, z.; -, e., scico., k iv e ► ing; groote Manier.
Kennel-aeoal, s., zie Cantcel-cool , s.
hen 'el- heads , s., rrtv., kolders , z.

Kenneled , pp. van Kennel, v. i., V. t.

Kenneling , ppr. van Kennel, V. i., V. 1.
Ken'nets , s., belegkla.nlp , z.
Kenning, s., zie View, Sight, BA.
Ken's611 , v. t., echo,, slaan.
Keza'speekle, a., echo., ligt kenbaar, welbekend.
Kent ), S., gekleurde zakdoek; -, echo., groote stok.
Kent - stveet - eject'went ) , s. , liet wegnemen van de straat
-deur.
Ken'tle, s., honderd pond.
Kent'ledges, ,t., ijzeren sehuitjesballast,

Kep , v. t., echo., bereiken.
KQ ppen , V. t., echo., zie .tloodwitak, v. t.

z.

Kept , a., echo., gevangen.
Kent , pret., pp. van heep , V. t., v. i.
Kept'•inis'tress, s., bijzit, maitres.
Kerb'-stone, kirb'-stone, s., zie Curb-stone , s.
Kerchief, S., hoofddoek, halsdoek.
Ker'cixiered, a., gekleed, gedekt, or.

Ker'c3,ieft , a., zie I(ereltie, f ed , cz.
Kerf , c., bijlkloof, zaa`rsuede, splijting.
Ker'ines., s., scllarlakenhezie.
Kern , s., iersch infanterist; leeglooper, vagebond, r.; ,
toeken van de letters (dritkkersterrt); soort van handniolen ; - i , zie Cheru, s.
I erin , v. i., hard worden , korrelen.
Kern '-batty i- , s., oogstl}eei 1, dat hij liet hiliIieilliaien viii
Cen o{urst vooruit wordt gedragu'n.

Kew , v. l., echo., te ziah6111 rollen , inllinden.
Ken. , s., echo., klunen ; zie Queue , s.
Kee , c., zie Ideccico y , s.; - , kandelaar.
Key , s., sleutel ; sleutel (tot een zaak) ; toets (.tnuziek101,/i) ; kaai , blinde (c lip, sleutel in een lascli, z.; katje
(ee ; boo,;icn, 1)oe;nee); sluitsteen; seizing (van 't lijzeil), z.;
clap Viii 't zaad van een esch ; geestelijke jurisdiktie
(Ii. .1e. kerk) ; - of r> Lottnet , sleutel in een bonnet, z.;
11, 00ri th.e -s, sclo., 't hel ► eer over de huishouding hebben;
tale el ---s , v1 ta lit van. lien well.
key' - boar d , s., de gezarnenlijke sleutels van een muziekinstrument.
Key'-cold r , a., levenloos , sur.
lóey'age , s., kaaigeld.

Keyed , a., van sleutels voorzien ; gestemd (muziekterna).
Key'etsain , s., zie lie)/ring , s.
Keyhole , .s.,

sleutelgat.

Keynote , s., grondtoon (onuziekter;n),
Key'rin€; , s., sleutelring.
Key 'stone , s., sluitsteen; - of aa arch, sluitsteen van een
hooi.
KeytcI. . v. t., echo., in de hoogte overpen (;reet den voet).
Khnn'ate, s., gebied van een Rhan.
Kixtlusi] , .;., Crlo., rroote angst.
Kibe , s., os i iterluiel.

Kitsv,t , a., niet vin-terllielcn geplaagd..
itib, ,

., ziC Ítii,, t.
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V. t., V.

KIN

i., schoppen , achteruitslaan , verzet toonen

(m. 't v. (t) ; - aqainast, - at , tegenspartelen , zich ver
- out, weegjagen; - up a riot , - up a dust, leven-zetn;
maken ; - up one's heels , achteruitslaan , de beenen in de
hoogte steken ; - against , tegen ...... schoppen ; - with
the feet, stampvoeten ; - up and clown , hein en we@r
kaatsen ; - out of , uitschoppen ; - down , afschoppen;
the horse -s, 't paard slaat; - the bucket , - stif, den
adem uitblazen; - the wind ), gehangen worden; -, zich
verzetten.
KI ek , s., schop , slag; - up , zie Disturbance ; - in one's
gallop, zonderlinge gril ; -, nieuwtje.
Kí eked , pp. vat; Kick, v. t., V. i.
KIPk'er , s., schopper.
Ki pker'apoo ) , s., dood.
Ki eking , ppr. van Kici , v t., v. i.
Ki-ek'ing , S., 't schoppen , enz.
Ki ek'ish , a., scho., zie Irritable, a.
KLeks ) , s., broek ; it is all the -) ,

Kilt, pp. van Kill, V. t.

-) , dapper ventje, kind.
, V. t., V. i., geiten werpen, jongen (van een geit) , tak kebossen maken, rijstossen maken; - i, toonen, otitdekken , bekend maken , Gil.
Kid'-fox, s., jonge vos.
Kid'-leather , s , kabretleder.
Kid'ded, dap. van Kíd , v. t., V. i.
Kidder , s., oplcooper, kramer , rij sbossenlundcr ; -) , zie
Forestaller, s.; -, erwtenlezer.
Kid'dle , s., vischweer.
Kid'dow , s., duikereend.
Kid

Kid'ling , S., jong geitje.
Kidnap, V. t., nienselien stelen, mensclienroof begaan,

kinderen rooven.
Kid'napped , pp. van Kidnap , v. t.

;

he knows wy - f , hij kent mijn humeur.
snijboon.
a.,
'

niervormis-.
C

Kid'ncy-vetch , s., soort van anthyllis , wonderkruid

(botanie).
h id'ney-wort

, s., soort van saxifraga , nayelhruid (bo-

t an ie).
Kid'-*eye , S., scho., vijfstuiverstuk.
Kie , s., 7nv., scho., koeijen ; — ; , zie Kine, s., ass'.
Kier ekit , s., meerschuim.
Kil , s., kanaal, bedding van een rivier.
Kil'derkin , s.., vaatje (engelsche maal).
Kilkenny) , s., oude rok.
KEii 1 , V. t., (buoden, slagten, bedaren, stillen.

Kiss , s., zie Kiln, s.
Kii1, pret., pp., selro., gedood.
rail' eo.v, s., sr/so., belangrijke zaak, vreeslijke kerel.
Kiii'- gier - ii) , s., jonge raar,

t.

Kiln'-drying, ppr. van Kilu-dry, V. t.

Kilogram , s., kilogram.
Kiloliter, kilolitre, s., kiloliter.
kilometre, s., kilometer.
Kilt, s., scho., sooit van korten rok; vouw, inslag.

Kick'shfws ), s., fransch geregt.
Kiek'shoe t § , s., danser , hans vorst.
Ki ck's y - wi -ck'sy , s., wijl, manswijf, SIC.
Ki-ek'y , a., scho., trotscli , terugstootend.
Kid , s., geitje , takl:ehos , heide }pos ; houten eetbord , z.;

Kid'uey-bean , s.,
Kidney-loran ,
Kidney-shaped ,

brick -, steenoven , steenbakkerij ; malt -, eest , mout
-makerij;
salt -, zoutkeet.
Kiln'-dried , pp., a., zie Kiln-dry , v.
Kiin -dry , V. t., in een eest droogen.

Kifom'eter,

liet is tegenwoordig
in de mode ; tip us goor -, we'll have them as well as
your lour) , be je broek uit, we moeten zoowel hens als
je geld hebben; - in the guts), borrel.
Ki eks'eys ) , s., broek.
Ki ek'skaw , s., iets ongemeens ; ragout.

Kïd'napper, s., kinderdief, zielverkooper, ronselaar.
Kidnapping , ppr. van Kidnap , v. t.
Kidney , s., nier , karakter , soort ; -) , kamerbediende

Kill'-priest , S., portwijn.
Kil 'las , s., kleiën platen (bij sn jcswerkers).
Killtdeer, kiil'dee, s., soort van pluvier.
Killed, pp. van Kill, v. t.
Kii1'er , s., dooder , vermoorder , slager.
Ki11'ing , ppr. van Kill, v. t.
Kil 'low , s., roetkleurige aarde , donkerblaauwe teekesraarde.
Kiln • s., oven , eest ; lime -, kalkoven , kalkbranderij

Kilt, v. t., scho., kleelleren opbinden, kleederen opspelden;
opvouwen , ,inslaan, opschorten.
Kiit'it , a., scho., opgevouwen , ingeslagen , opgeschort.
Kicn'baw ) , V. t., bedriegen , opligten , slaaai.
Ki,n'bo , kl.n'bow,, a., gekromd., gebogen ; set the arms
a —, de handen op de heupen zetten.
Kins',ner,, s., scho., petemoei, meisje.
Kin , s., bloedverwant, nabestaande , ma.ig ; next of -,

naaste bloedverwant; -, scho., zie Chilblain, s.
Kin, a, van gelijken aard, verwant, gelijk.
Kin', a., selzo., goedig, vriendlijk, verwantschapt.
Kin', s , echo., verwantschap , soort.
Kin '-kinti, s., sc1to., aard, soort.

Kinch , s., scho., slinger.
Kin'ci-• in) , s., kindje ; - cove) , bedelaarsweeskind , voor
diefstal opgeleid ; mannetje, ventje.
Kinch'in-snort, s., scho., kind van 't vrouwlijk geslacht.

Kind , s , aard , soort , geslacht, natuur , art.; - 9 , manier, wijze; prose out of -, ontaarden, verbasteren.
Kind • a., vriendelijk , welwillend , goed , goedaardig ,.
heusch , weldadig, ncilddadig, edel, vriendschaplijk.
Kind'-hearted , a., zeer weldadig.
Kind'ed -f, a., zie Begotten, sr.
Kinder , adv., scho., zie Rather , adv.
Kin'die , v. t., V. i., aansteken, ontsteken , sarren , opwekken , ontvonken , aanmaken , gaande maken , vuur vatten;
-t, voortbrengen; -, v. i., scho., jongen werpen ((vara konijnen).
Kindled , pp. van Kindle , v. t., v. i.
Kin'dfer, s., aanstoker, stokebrand.
Kindless, a, onnatuurlijk, onvriendlijk, sit.
Kind'linc s, s., goedheid, welwillendheid, vriendlijkheid.
Kind'iing, ppr., a. van Kindle, v. t., v. i.
Kindly , a., adv., zie Kind, a.

Kindly-na'ture,l , a., vriendlijk van aard, Sc.
Kind'ncts , s., vriei.dlijkheï.d, toegenegenheid, beleefdheid,

welwillendheid.
Kindred , s., verwantschap , zwagerschap , betrekking,

bloedverwantschap, bloedverwanten.
, s., me., koeijen; -, s., scho., kleine opening.

Kine

Kine' pox , s., koepokziekte.

King , s., Koning; - at armas , wapenkoning , li eraut ; - at

chess , kouin van 't schaakspel ; - at cards , koning in
't kaartspel ; - at dranyhls, dam.
King, v. t., tot koning :naken, tot koning verhelen, so.
Kthng'-anise, s., koningsappel.
Ki.
'g' ,odlir.i s `in a► ) , s., man onder de maat.
Kin;'-post , s , gevelspits.
King bird , s., jkoninngsvogcl (4,raerikci).

KIT.

KIN.
King' craft , s., regeringskunst.

King'-cup, s., boterbloem.
King'doin, s, koningrijk, rijk, gebied, koningschap, koninklijke waardigheid, landstreek; he is gone to - come,
hij is gestorven ; lieerlijkl► eid, Messiasregering; anisnel -, dierenrijk; mineral -, delfstoffenrijk ; veyetable -,
plantenrijk.
Kingdom- rome) , s., dood ; he is gone to --) , hij is dood.
King'dozned, a., trotsch op koningschap, Sn.
King'físher, s., ijsvogel.
Kini'hood 1 , s., 't koning zijn , Gil.
Kingless, a., zonder koning, .ne.
Kinglike , a , koninklijk.
King'liness, s., koninklijkheid.
King'ling, s., kleine koning,
Kingly , a., ode., koninklijk , monarchaal ; doorluchtig ,
schitrend.
Kings, s., me. van king, ( Koningen.
King'*-bench , s., een van de hooge geregtslioven in
Engeland.
King'-a'-.cushion, S., scho., zitplaats door twee knapen
niet gekruiste handen gemaakt.
King'*--en'g118h, s., koninklijke taal , meesterlijke taal.
King'-s--evil, s., kropgezwel, kliergezwel.
1i£ing'*-head-inn) , s., New gate.
King'-,-hood , s., deel van de ingewanden van een kalf.
King'*-pietnre, s., scho., geld.
King'--plate) , s., boeijen.
King'*-spear , s., soort van asphodelus (botanie).
Kingship , s., koningschap.
King'stone, s., soort van visch , H.
Kingswood-lion) , s., ezel.
Ki'isle , a., tot den kinab000s helsoorende.
Kink, s., kink, slag (in een touw, kabel, ketting); -, s.,
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Kirkman , s., scho., lid van de schotsche kerk.
Kirn , V. t., scho., karnen.
Kira, s., ache., oogstavondmaal, botervat.
Kirn'-inilk, s., scho., karnmelk.

Kirn'-staff, s., scho., karnboom.

Ki me , s., ache., zie Churn , s.
kersewater , kirsch.
' Kirscb'wasser ,
Kirsen , V. t., echo., ;t ;open.
; Kirs'enin', s., selto., (loop.
Kirstal , s., scho., kristal.
1 Ki,•'tie , s., hovenkleed , kleed , jakje , mantel , JoRN.;
{
, centenaar vlas; -, s., scho., vrouwerok.
Kir'tied • a., niet een hovenkleed.
Kiss, v. t., kussen, zoenen, liefkozen, SH., zacht behande' let;, aaijen, SIT.; met liefde behandelen; - the hare's foot,
te laat komen ; - one's hand to, kushandjes geven ; - the
post, zie - the hare's foot; - the master, ' t doel treffen

s., 11

(kratsspel).

Kiss , s., kus, zoen ; treacherous -, judaskus.
Kissed, pp. van Kiss, v. t.
Kisser, s., kusser, zoener.
Kissing, ppr. van Kiss, v. t.
Kissing , s., 't kussen.
Kiss'ing--eom'fit, s., ingelegde pruimen.
Kissing--crust, s., weeke korst van 't brood; niuurkant

(vane brood).

Kist 1- , s., zie Chest, s.; -, s., sc)io., kist, kast, uitstal bank (van eert winkel).
Kist , v t., scha., kisten, in een kast sluiten.
Kistin', s., scho., 't kisten.
Kit, s., groote flesch , kleine viool , zakvidoltje, melkëmmer,
visclitobte , vischkuip ; -) , uitrusting (van een militair)
-) , dansmeester; -, s., scho., geheele familie.
Kit'-boy, s., keukenjougen.
scho., kink, kinkhoest; aanval van hoest.
Kit'--cat t-, s., club; portret te }:alver lijf.
Kink , V. i., een slag in touw , enz. maken ; -, n. t.,ver- Kit-rat-eannio , s., tiktaktolspel.
warren , knoopen , luide lagelien ; -, rr. i., scho., hoesten.
Kitchen, s., keuken; kombuis , z.; l;raadspit ; -, s., ache.,
Kinkajou , s., soort van vleescliëíend dier (Z. Amerika).
keuken , theepot.
Klnk'haust 1- . s., kinkhoest.
Kitchen, v. i., sclto., tot soep dienen.
Kin'koek, kin'kost t, s., sclto., kinklioest.
Kitchen' -bal, S., sclio., houtlttis.
Kin'nin, s., scho., konijn.
Kite h'en-boy, s., koksjoiigen.
Ki'no, s., soort. man plant, die afdrijvende sappen bevat.
Kitcio'cn riea`>er, s., keukenmes.
Kin'riek, s., selto., kot;is;grijk.
1 Kiicia'eas-fee, .s., sc/ao., afgedropen vet.
Kinfolk t, s., zie Kinclrerl, S.
# Kitchen-furniture, s., keukengereedschap.
Kin*'man , s., bloedverwant.
i Kits. ii'ee, gar'.ien , s., moestuin.
Kin-*'woman , s., bloedverwant.
Kitci,'en-ulaid , s., keukenmeid.
Kin'tra, s., sets., land.
Kitcis'en-stutr, s., kliekjes vet uit pannen, ene., DL.
Kin'tray , s., scl;o., zie Ki;ttry , s., scho.
Ki(cth'en-table , s., keukentafel.
Kin'try , s., scho, land.
Kiteii'en-tssck'liisg, s, zie Kitclte;s ; furniture, s.
Kiosk', s., kiosk, turkseli buitenverblijf.
Kitcti'en-.'.each , s,. vatenwaschster.
Kip , v. i., scho., plat loopen , de school verzuimen.
Kitct► 'en-woi-k , . , l;eukenwerl:.
Kip • s., scico., hoereliuis ; - ), groot kalfsvel.
Kite , s.. wo;;sr , kiekendief ; -, gul zigaard , si-I.; -, vlieger;
Kip'-leatser, s., kalfsvel.
-, s., sclto., buik
Kipp'age , s., selto., verwarring , tumult,
Kite foot . s., gele tabak.
Kipper, s., zalm, in zijn onbruikbaren tijd ; -, s., se/is., Kite's-foot, s , soort van plant, Alt.
gedroogde zalm, gezouten zalm.
kith t . s., zie Acgacrrintccnce; - and kin, vertrouwlijke
1ieketndl;eid en vriendscl;ap; -, s., scho., bloedverwant,
Kip'pered.sal'anon, s.,sc/co., gedroogde zalm, gerookte zalm.
Kippie, V. t., scho., koppelen , verbinden, aan elkander
l)locdverwantschap , bekende.
kiting, s., scito., iiietswaardige vent.
bevestigen.
s i t'i sang , s., zieWield , s., B. J.
Kippie , s., scho., paar.
Gait . s., sch,o., zetal , grooi:e diesels , houten vaatwerk
Kip'skin, s., leder van jonge koeijen.
(9rc;ol) ; the hail -, 't geheel getal.
Kirk, s., selio., kerk, kerlegang.
Kit'tei 1- , r. t , zie Tickle, v. t.
Kirk, v. i., scho., kerk gaan. .hitten , s., katje.
Kirk'-garth, s., scho., kerkhof.
soit'te,n, r. i., ,tongen werpen.
Kirk'-mass, s., echo., kennis.
Kirk'-master, s., echo., kerknieestcr, diaken.
; Kitlh'v aks' , .s., ,,.c/to., soort van zeevogel.

KIT.

KNI.

Kittiwake, s., ijslandsche meeuw.
Ktt'tle t, V. t., zie Tickle, v. t.; -, v. t., scho., uittelen,
baren ; - up , treffen , aanraken , slaan ; katten werpen ; -,
bewegen , aanhitsen.
Kittle , a., scho., uittelend , moeilijk , gevaarlijk , twijfel
geheimzinnig ; pretty - of fish , zeer slechte zaak;-acltig,
- busy, op nietigheden lettend; - of hand, vrij in beweging ; - pitchering , 't storen van iemand , die langwijlig
is in zijn vertellingen.
Kit'(lin • s., scho., jonge kat.
Kit'tl ish) , a., scho., moeilijk te besturen , Sc.
Kit'tly, a., echo., zie Kittle, a., echo.
Kitty, s., echo., loos stroo, waarnre@ men mijnen laat springen.
Kit'tys ), s., me., meubelen.
Kiut'tle, V. t., echo., beminnen, liefkozen.
Kive, s., emmertje , tobbetje.
Kiv'er ), V. t., zie Cover, v. t.; -, V. t., echo., bedekken.
Kiver, s., zie Cover, s.
Kilek, V. i., klapperen; -, V. t., vangen , houden, vatten;
-, echo., rooven.
Kliek, s., geregeld scherp geluid; -, s., echo., nagel , haak.
Kii-ek -hook , S., echo., zalmhaak.
Kli-ek'ing, s., zie Kline, s.
Kiu-eks, s., mv., echo., klaauwen, knuisten.
Klutsen , V. t., echo., schudden.
Knaa , V. t., echo., weten.
Knab ) , V. t., knabbelen, bijten, knagen ; -, v. t., echo.,
vangen ; - the rust , slecht afkomen (zaan een koop) , ( p.).
Knab , s., scho., aanzienlijk persoon.
Knabbed, pp. Van Knab ), v. t.
Knab'ble t , V. i., knabbelen.
Knab'ley, a., echo., rijk , welgesteld.
Knack , s., speelgoed, speeltuig, sir., kunstgreep, kunstje,
handigheid , slag ; -, s., echo., streek , list.
Knack :1:, V. i., kraken, knappen; -, V. i., echo., tanden.
knersen, treffen, noten kraken, kletsen, gemaakt spreken.
Knack'-shop ), s., speelgoedwinkel.
Kna ek'er , s., speelgoedmaker, poppenmaker , kunstwer-.
leer , - i- , touwslager ; -, paardevleeschverkooper.
Knaek'ety, a., echo., sierlijk, opgesmukt.
Kna ek'ish , a., zie Trickish, a., ME.
Knaek'ishness, s., zie Trickishness, s., ME.
Kna•ek'y , a., listig, geslepen , (p.) ; vernuftig , handig;
-, a., echo., zinrijk, geestig, snedig.
Knag, s., kwast, noest ; pin; spruit van een lrertenhoorn;
-, s., echo., knaap, stokkeknecht.
Knag'gy , a., kwastig , noestig; kwaadaardig , slecht gemutst ; -, a., echo., hoekig , spits , puntig.
Knap f, s., zie Knel, s., BA.; -, s., echo., klapje, klap;
- of tine knee, knieschijf.
Knap , v. t., v. i., bijten, afbijten, kort breken ; -', schel
geluid maken ; -, v. t., echo., kortaf spreken ; breken , af
(van woorden) ; - ) , stelen , nemen , ontvangen,-brekn
aannemen ; -- a clout) , een zakdoek stelen; - seven pen'worth ) , tot transportatie voor zeven jaar veroordeeld
worden.
Knap'bottle, s., klaproos.
Knapper'* -poll) , s., schaapskop.
Knap'pin-hangroer , s., echo., hamer om steenen te kloppen.
Knap'pish , a., zie Snappish, a.
$nap'ple , V. i., knabbelen; -, v. t., echo., bijten, knagen.
Knap'sa ek , s., knapzak.
Knap'weed , s., vlokbloem.
Knar , s., kwast , noest.
Knarle , s., echo., dwerg.
Knarlod, a., zie Knotted, a.

Knar'ry , a., zie Knotty, a., CH.
Knaur, s., echo., knoest, noest.
Knave i- , s., jongen , knaap , bediende ; -, schurk , genieene
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kerel , guit, deugniet, bedrieger; -, kaart, waarop een
boer of soldaat staat; - in grain) , aartsschurk, aartssc helm; little -, guitje; idle -, luije schobbejak; base -,
lage kerel; play the -, guitenstreken uitvoeren; -, s.,
scho., molenaarsknecht
Knave'-bairn , s., echo., kind van 't manlijk geslacht.
Knavery , s., guiterij , bedrog, onëerlijkbeid , streek.
Knave'ship, s., echo., meel voor den molenaarsknecht.
Knavish , a., guitachtig, spotachtig, .onëerlijk.
Knav'isirly , adv., zie Knavieh , a.
Knavishness , s., schelmachtigheid , schurkachtigheid.
Knaw'el, s., soort van plant, die op zandgrond groeit.
Knead , v. t., kneden , tot deeg naken.
Kneaded , pp. van Knead , v. t.
Knead'Ing, ppr. van Knead, v. t.
Knead'ing , s., 't kneden.
Kneading-trough , s., kneedtrog.
Knee, s.. knie; cast -, knie boven de poorten, z.; dagger -,
schuin geplaatste knie , z.; hanging -, staande knie , z.;
lodgirgq -, liggende knie, z.; - of the deadwood, knie op
't slemphout, z.; - of the head, scheg, z.; - of the top,
snaphaan op de mars, z.; standard - of the head, rugge.
graat, zwaanshals, z.; throat of a -, neb van een knie,
schoot van een knie , z.; - timbers, ruwe knieën , z.; within a square, binnen winkel-knie, z.; - without a
square, buiten winkel-knie, z.; -, s., echo., gekromd stuk
hout.
Knee j, v. t., op de knieën afsmeeken, sir.
Knee'-.erooking, a., zie Obsequious, a., sx.
Knee'-deep , a., tot aan de knieën.
Knee'-bigh, a., tot aan de knieën.
Knee' -pan, s., rond been voor aan de knie.
Knee'-trlb'ute, s., knieldienst, M.
Kneed , a., snot knieën.
Kneed'- graas, s., knoopgras.
Knee'holly, s., muisdoren (botanie).
Knee'hol,n, s., zie Kneeholly, s.
Kneel , v. i., knielen, de knie buigen.
Kneeled, pret., pp. van Kneel, v. i.
Kneeler , s., knieler.
Kneeling , ppr., a. van Kneel , v. i.
Kneel'ingly , adv., knielenderwijs.
Knell , s., gelui van de doodklok.
Knelt, pret., pp. van Kneel, v. i.
Knep, v. i., echo., zacht bijten.
Knevel led , pret., part., echo., hevig geslagen.
Knew , pret. van Know , v. t.
Knicht, s., echo., ridder.
Kni ek'kna.ek (, s., beuzeling , speelgoed.
Knife, s., mv. knives, mes, zwaard, dolk; racing-, rits.
ijzer, krabpasser,, z.
Knife'-grinder, s., messenslijper.
Knife'-sharpener, s., machine om messen te slijpen.
Knife'-tray, s., messenmandje, messenbakje.
Kniile, V. t., echo. plunderen, stelen.
Knight, s., ridder, edelman, kampioen; -, leerling, vol
, SOT.; - of the post, gehuurde getuige ; - of the shire,-ger

lid van de provinciale staten; volksvertegenwoordiger in
't parlement; .- barrow pig ) , parvenu; - of the blade) ,
zie Bully , s.; - of the rainbdw, palfrenier , lakkei ; - of the
road) , roover ; - of the shears) , - of the thimble) , - of
the needle ) , kleërniaker ; - of the trencher) , vreter ; - of
the whip ) , koetsier.
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KNI.
KnIght, V. t., tot ridder slaan.
Knight'-bachelor, s., laagste klasse van ridders.
Knight-errant, S., dolende ridder.
Knight-errantry , s., dolende ridderschap.
Knight ' -he ads. , s., flay., ezelshoofden , boegstukken

, z.

Knight'-like, a., ridderachtig, Sc.
Knight'-marshal , S., hofmaarschalk.
Knight'-service , s., ridderdienst.
Knight'ed , pp., tot ridder geslagen.
Knight 'hood, s., ridderschap, ridderlijke waardigheid,

ridderorde.
Kuight'ing , ppr . van Knight, v. t.
KnIght 'Iess t , a., onridderlijk, se.

Knight'iiness, s., ridderlijkheid, ridderlijke pli t, :sly.
Knightly, a., adv., ridderlijk, se.
Knit, v. t., V. i., pret., pp. knit, knitted, hreijen, strikken, knoopen, § vereenigen , te zalm eroeijen , 1 iiideii ,
vast maken , fronzen; - zip, zie Reprove, V. t.; eindigen,
volbrengen.

Knit
, s., breisel , breij ing , knoop.
Knitch, s., takkebos , last hout.

Knit'table, a., te breijen, vereenigbaar.
Knitten , s., scho., band, linnen band.
Knit ter , s., breijer .

Knitting, ppr. van Knit , v. t., v. i.

Knitting, s., 't breijeu, enz.
Knitting- needle, s., breinaald.

Knoose , v. t., scho., kneuzen, slaan.
Knoost , s., scho., kluif , kluifje.
Knop , s., knop, kroop.
Knor , s„ scho., dwergje.
Knor'ri sh , a., vol krioopen.
Knot , s., knoop , knoest , knop, oog , band , verhindina
I hoop, bundel , gezelschap, vereeniging , neteligheid, zwarijheid, kwast , strik , epaulet , pennetrek ; lidknoop (bo-

taaie) ; - of ribbon.-, , lintenstrik, lintenbos; love -, liefde strik ; çjrannys -, hiding, z.; - half -, halve knoop, z.;
hitch -, marlslao', z.; janiïaing -, countryni,an -, visscherssteek, z.; - of the line, knoop van de loglijn, z., over
hand -, dubbele knoop, z.; reef -, robandsknoop, z.; rose
-, turksclie knoop, z.; sheet -, schootsteek, z.; shroud -,
staande wantknoop, z; single diamond -, valreepsknodp, z.;
spritsailslieet -, hlindeschootsknoop, z.; stopper -, talreep knoop , stopperknoop , z.; tact -, valreepsknoop, welks
einden naar onderen zijn gekeerd, z.; wall -, wallnut -,

schildknoop, z.
Knot , V. t., V. i., knoopen , in knoopen leggen , verwarren,
j strikken, verbinden , vlechten , invlecliten; knoppen, knop ! pen uits chieten, uitbotten, uitloopes.
Knot berry, s , braambes.

Knot'grass , s., knoopgras.

Knot'iess , a., zonder knoopen , zonder knoesten.
j Knot'ted, a., vol knoopen, niet knoppen.

j Knottiness , .s., kilooperiglieid , knoestigheid, ingewiki keldheicl , netelige onlstandiffheid, moeilijkheid.
Knitting-pin, s., breinaald, (p.).
, Knot'ting, ppr. van KItot, V. t. v. i.
Knitting-sheath, s., lireilpeis.
Knit 'tte, S., seizing, kanteel, touw voor hangmatten, z.; Kn,,t ' ;s , a., knooperig•, hard, ruw, moeilijk, ingewikkeld,
verward.
koordje.
Knob , s.,knobbel, knop, knoop, bult, bonthel , uitwas , Knot'ty-toin'cny , s., sc/Lo., liavernieel niet gekookte melk.
Knout , s., knoet.
verhardiiig ; - ) , hoofd , kop.
Knoeit, V. t., niet den knoet straffen.
niet knobbels, enz.
Knobbeda.,
,
Know , v. t., v. i., weten , kennnen , kunnen , onderscheiden,
Knobbed'-s.ti ek , s., wandelstok.
lierkeniieii , goedkeuren ; - , gemeenschap hebben ; - ( ,
Knob'biness , s., het niet knoppen bezet zijn , enz.
reet behoorlijker eerbied erkennen; onderzoeken, kennis
Knob'bly , a., knobbelig, vol knobbels.
itenien ; ingelielit zijn ; - ogre by sight , iemand van aan Knobby , a., niet knobbels , enz.
zien kennen ; mol e -, doen begrijpen ; - better things ,
Knock , V. i., v. t., kloppen , slaan , aankloppen , stooten ,
uit
001
,
beter 'Veten, zoo zot niet zijn.
neêrvellen
,
cioodeu
;
clout
,
stuiten, treffen ;
slaan ; - off,, afslaan, afbrektn, doen springen ; -, ophou- Know , knowe , s., scho., zie K)zoll; -, heuveltje , lieuvel , berg.
den , nalaten ; - off) , beslissen ; - opa the head , door slaizen
dooden, door een slag dooden; - dower the haarnee, aan den K,^ow'abie , a , kenhaar, kerkenhaar, kennelijk.
vneesthiedende toeslaan; - one's head against a well , niet ikiao.v'er, s., ienmand, die weet, kenner, ii'eter.
het hoofd tegen den muur loopen ; - a flue word out of Know'i,,O , ?pî. Van I(iiow , V. t. v. i.
joint f, een mooi woord racebalken; here we will - (, hier Ku,Dw'ing, s, zie Knowledge, s., su.
zullen we een spelletje bij steken ; - under, zwijgeau , op e- Kno v'ingi , aclv., niet kennis , niet bewustheid , voorhedaelitlijk.
ven, 't gewonnen geven, zich onderwerpen; - op , opslaan,
edge , s., kennis , kunde , w'etenschap, geleerdheid
opspringen , bezwangeren ; - a eisn over, ienrand ref reelCr tring, bekendheid, onderrigt; to ing -, naar mijn welen; - at end, volharden.
ten , voor zoo i er ik weet.
Knoek , s., sla; , stoot , vuistslag op 't hoofd ; he has a
- in his cradle, hij heeft een slag van den molen weg; kno-Meclie-box ), s., hoofd.
Known , pp., a. Van Know , v t., V. i.
-, s., scho., liorologie , heuveltje.
senub t , v. t., slaan, niet de knokkels slaan.
Kno -ek-me-down) , s., zware ale, zwaar bier.
Knt,b'bie f , v. t., zie Knish 1 , v. t.
Kno eked , pp. van Knock , v. i., v. t.; - op , zwanger.
Kn11h'bloek, s., scho., buil , puist.
Kno -ek'er, s., klopper, hamer.
Knu ^.k'Ie , s.,knokkel, sclienkel , knieboog; -f, knoop
Kno ck 'ing , ppr. van Knoeit, v. i., v. t.
(vc/.fa tea plant) , Bil..; flaring ijf -, uitwaaijing van de yoorKnodden , a., se/to., gekneed.
ste spanten, z.; - of the counter , wull'stuuutten , z ; - timKnoi t , V. t., scho., slaan.
t r , soort van spanten in 't voorschip, z.; -) , zakkeroller.
Knoi t , s., scho., slag , groot stuk.
Knu ek'ie, V. i., luigen , hukken, zich onderwerpen ; -),
Knoll , V. t., v, i., doodklok luiden, klinken, snr .
V. t., zakkerollen , - one's wipe) , iemands zakdoelz stelen.
Knoll , s., heuvel , hoogte , top.
Knu ekie-eonrounelers ) , s , rev., bocijen.
Knolled , pp. van Knoll , v. t., e'. i.
Knoll 'er , s., klokkeluider.
Knolping , ppr. van liiaoll,
Knoof, V. t., scho., kouten.

v. t., V. i.

Kun n kle-dabs) , S., sic., hoeijen.
I Kan ei,ie-crown' schiet rooie ! (in 't
Knii ek'ied , a., zie Jeinte,l, ei., BA.

I ;i , °cisl?c1).
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Knuft t , s., luiaard , boer.
Knuif, V. t., echo., kouter.
Knuist , s., scho., zie Knoost, s., ,cho.
Knur, s., zie Knot, s.
Knurl, s., dwerg, (p.).
Knurl, knurl'in, s., sclto., dwerg.
Knurled, a., zie Knotty, a.
Knur1'y, a., zie Knotty, a.
Knur'ry, a., zie Knotty , a.
Ko'ba , s., soort van antilope ( ('entraal dfrika).
Koek , s., klip.

Ko'ret, s., soort van lekkere visch (0. Indië).
Kou'miss, s., soort van geestrijke drank, uit merriemelk

Koh,

Kuril , s., zwarte stormvogel.
Ky t , s., zie Kine , s.
Ky, kye, s., scho., m;., koeijen.

bereid.

Kraal , s., dorp (Afrika).
Kreun'Iin, s., citadel (Rusland).
Krippit, pret., scho., greep, pakte.
Krouch'en, a., scho., gezeten (op een tak).
Kru'ka , s., soort van vogel (Rusland, Zweden)
Kru1'Ier, s., in vet gekookte koek.
Kuli ► aak, s. ui, (p.).
Kuln , s., scho., windmolen.
Ku',niss , s., zie Koumiss, s.

Ko-eok t , s., koekoek.
s., zie Cow, s.
Koist'er, a., kwaad (van humeur), grommig.
Ko'kob, s., vergiftige slangensoort (Bfrika).
Kon'y, a., scho., lief, fraai.
Bopped , a., scho., trotsch , beleedigend.
Kouiu , V. t., scho., bevuilen , niet roet zwart maken.
Koum , s., scho., roet , soort van steenkool.
Koung'er , V. t., scho., afsnaauwen , verwijten.
Koran , s., koran.

Kyl'Ivine, s., scho., zie Keelyvine, s., scho.
Ky'loes, s., mv., sclio., hooglandsch klein vee.
Kystus, s., zakgezwel.
Ky te , s., scho., buik.
Kyth, kythe, V. i., scho., schijnen , zoo als men is;

verraden , verschijnen , schijnen.

zich

L.

..L., 1., i. p. v. liber, boek; -, i. p. v. Libra, pond; -, i. p. V.
last; -, i. p. V. load; -, i. p. v. line; -, i. p. v. leeward; -,
i. p. v. Latitude; -a., i. p. V. Louisiana; - J a., i. p. V. last
account; -b., i. p. V. pound; -bs., i. p. V. pounds; - C.,
i. p. V. light Cavalry; - D., i. p. V. Lady Day ; - D.,
i.p.v. light Dragoons; -d., -D., i.p.v. Lord; -dp., i. p. V.
Lordship ; - es., i. p. v. Leviticus; -ieu., i. p. v. Lieut.,
Lieutenant; - H., i. p. v. left hand; - H. D., i. p. V.
left hand door ; - I., - Inf., i. p. v. light infantry; - - D.,
I. p. V. Legum Doctor , doktor in de regten ; - M., i. p v.
last month ; -on., -ong., i. p, V. Longitude; -p., i. p. V.
Lordship; -r., -t., i. p. v. letter -r., -vr., i. p. v. Linie;
-8. st., i. p. V. pound Sterling; -t , i. p. V. last; -t., Ft.,
i s p. V. regiment of fool ; - y., i. p. V. last year ; -, 50 ,
L , 50,000.
La, zie ! aanschouw ! sm.; -, muzieknoot.
La , a., scho., laag.
Lab i , s., zwetser , sneerer, babbelaar, c1-r.
Lab , v. t., scho., werpen , met zwaaijende groote schreden

La'blIe t, a., glibberig.
Labor, s., arbeid, werk, moeite, inspanning,

weeën ; be in -, baren.

barens.

Labor , V. i., V. t., zich moeite geven , werken, arbeiden,

te worstelen hebben , lijden ; -, stampen, stooten , z ; -,
bewerken , vervaardigen ; - with child , in barensnood zijn;
- in a bad health, zieklijk zijn; - under, bedroefd zijn,
gedrukt zijn onder; -, herderlijke dienst uitoefenen; reizen; moeilijk voortkomen; - under a great illness, zeer
ziek zijn; - with miryhty objects, van verbazende plannen
zwanger gaan, groote planned Hebben ; - on the way , scho.,
voortgaan.
La'bor•saving, a., werkbesparend.
Lab'orant t , s., zie Chemist , s.
Laboratory , s., laboratorium , chemische werkplaats,

coiistruetiewiukel , wapenmakerij.

Labored, pp., a. vair Labor, v. t., v. i.

Laborer , s., arbeider , werkniau , daglooner.
La'boritag, ppr. van Labor, v. t., V. i.

Labo'rious., a., arbeidzaam, werkzaam, moeilijk, zwaar,
, s., standaard met het zinnebeeld of de figuur inspannend.
Laboriously, ads'., zie Laborious, a.
van CHRISTUS in goud geweven op purper laken.
Labber , V. t., scho., bevuilen, bespatten; -, baden , (p.); Labo rio usness , s., arbeidzaamheid , moeilijkheid , nijverheid.
oplikken , ( p.).
La'borso.ne i ., a., moeilijk te besturen.
Lab'danuan, zie Ladanum.
'Labefa e'tioss, S., verzwakking , verval, val , ondergang, Labour'd, pret., sclto., gedrukt, bearbeid.
loopen.

Lab'aruni

►

-

mislukking.
Ll.ab'efy i- , V. t., verzwakken.
.La ►bel , s., zegelstrookje , aanhangsel , lap.
.L[.a'bel , .v, t., een zegelstrookje aanhangen.
3La'belted , pp. van Label, v. t.
:La'belling, ppr. van Label, v. t.
La'bent , a., glijdend.
:y.a'bial, s., lipletter.
.La ►bially , adv., door middel van de lippen.

Jaa'blate, la'blated, a., lipvormig.

La'boursome, a., scha., zie Laborious, a.
La'bra, s., lip, sn.

La'brose , a., met dikke lippen.
Labyrinth , s., doolhof, onverklaarbare moeilijkheid.
Ln.byrintli'ian, a., kronkelend, ingewikkeld, verward.
Lab yrinth'ie , a., als een doolhof, enz.
Labyrinth'iform, a., doolhofvormig, ingewikkeld.
Labyrintli'ine, a., tot een doolhof behoorend.
-

La-c , s., lak , gomlak.
Lite , lank , s., honderd duizend

(Oost Indië).
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Lae'ci. , a., tot gonilak behoorende.
Lne'tary , S., melkhuis.
La e'dye , s , rood lak.
Lae'tate, s., zout door melkzuur met een basis gevormd.
Lace, s., kant, strik, snoer, veter, galon; - $, geestrijke La-eta'tion, s., zoging, zoogtijd, JOHN.
drank (in koffij), AD.; hair -, haarband; neck -, halssnoer. La-e'teal , a., tot melk behoorend, chyl aanvoerend.
Lace , V. t., rijgen , vastsnoeren , galonneren • met galon Lae'teal , s., nielkvat.
bezetten , met passement bezetten; slaan , zweepen ; - t , La-e'teally , adv., zie Lacteal , a.
geestrijke drank in koffij doen ; - a bonnet • een bonnet Lae'tean , a., melkachtig.
aanrijgen , z.
La-e'teous , a., melkachtig , aan melk gelijkend.
Lace' - bark, s., bast van een west-indisclien heester.
LHQ'teously , ode., zie Lacteous , a.
Lace'-Ilne, s., rijglijn van een bonnet, z.
La-etes'ceuce , s., melkachtigheid (botanie) ; melkachtige
Lace'-man • s., kantkoopman, AD.
kleur.
Lace'-winged, a., als kant getand.
La-etes'cent , a., melk voortbrengend , wit sap voortbl engend.

Lace' -woman, s., kantkoopvrouw, kantmaakster.
Laced , pp., a. van Lace, v. t.
Laced'-mutton) t , s., hoer.

Lac'eing , s., leuver, z.
Lac'erable , a. , scheurbaar.
Lacerate , V. t., verscheuren , vair een scheuren.
Lacerate, lacerated, ppp., a. van Lacerate, r. t.
Laceration , s., verscheuring.
Lac'erattve, a., verscheurend.
hagedis.
Lacer'tian , s., zie Saurian, s.
Lacer'tine, a.; als een hagedis.

Lacer'ta , s.,

Lacer'tus , s., zie Givrock , s.
Lache , lach'e* , s., verzuim, nalatigheid.
La-ch'ryrnable , a., zie Lamentable , a.
La-eh'ryrnal, a., tranen veroorzakend, tranen verwekkend.
La-ch'rymary, a., tranen bevattend, AD.
La-eh'rymose, a., tranen stortend, tranen verwekkend.
La-ets 'ryniosely, ede., zie Lachrymose, a.
Lacht'er, s., scho., zie Laughter, s.
Lacing, ppr. van Lace, v. t.
Lac'Ing , s., 't rijgen , enz.; -) , afrossing.
Lacin'late , lacin'Iated , a. , met franjes versierd.

Lak , v. t., v. i., ontbreken , geihrel. lebben , noodig zijn;
- t , lasteren ; -, V. t., scho , berispen , in waarde doen
verminderen.
Lack , s., gebrek, ontbering, behoefte ; -, 100,000 ropijen

La o'ti e , a., iot melk hehoorend.
Laetlf'erous , a., melk gevend , melk voortbrengend.
La e'tine, s., melksuiker.
La eto^n'eter , s., meiknmeter.
La-eu'na , s., me. la-cu'nae, openingetje , ruimte, leemte,
La -eis 'nal , a., tot een opening, ruimte behoorende.
La ou'nar , s., zoldering.
L.a-eunose', a., zie Furrowed, a.
La-eus'tral , a., tot nieren behooienele , tot moerassen behoorende.
La rus'trine, a., zie Lacustral, a.
Lati , s„ jongen, knaap, joligman; -, scho., liefje.
Latl'anuiai, s., harsachtig vocht van de bladeren der

cistus ladaniferus.

Ladder , s., ladder , t rapsgewijze opkomst, verheffing; -,
trap , z. ; accommodation -, staatsietrap , trap aan de val
poop -, trap om op de kampanje of hut te komen,-rep,z.;

- ropes, valreep, valreepstouwen , z.; quarter - , stormladder, z,; side -, , -.'heep, z.; man the -, volk bij de val.
reep zetten , z.; - ways , trapgaten , z.; go up the - for
rest), gehangen worden; he cannot see a whole ira fortyfoot -) , hij is dronken.

Z. ;

LatI'der-step , s., Sport.
s., ac/re., zie Lad, s.
Lade, v. t., pref. laded, pp. laded, laden, laden, in-

Lad'die ,

laden ; uitwerpen, ingieten , neerstorten ; t water putten.
Lade f , s-, nionding van een rivier; -, s., acho., lading.
Latte, iratcl'-1Hrie, s , scho., loop, waardoor liet water naar
den molen stroonit.
Lad'ed , Eaden , 1,p. 1-an Lade, r. t.; -, a., bedrukt, be-

(Oost 1 diê).
La-ek-n-d,,y' . interj., helaas!
La. k'-brain, s., domkop, sn.
La -ek' - luren - , a., hemden gebrek liet,l;end.
Lask'-Iaseter, IaQk'-Ilx$tre, S., praclitgebrek
Laek'-luster, leek'-lustre, ra., lsracl ► tontbrekend .
l[.a-ek'a,Inisy ! interj., helaas!

zwaaru.
Lad'1ng, ppr. van Lade, v. t.
Lacl'Ing, .s., lading, last, vracht.
Lad'kln or , s., knaapje.

La ek'aanee ! interj , helaas!
La-vk'er, s„ iemand, die gebrek Beeft, gebrek hebbende;
-, zie Lacquer. s.
La ek'ey , s., lake!, dienaar, knecht.
La -ek'ey , v. t., r. i., dienen , bedienen , lakei zijn.
Laek'eyed , pp. van Lackey , v. t., v. i.
Lack'Ing, ppr. van Lactic, v, t., v. i.
Laoon'1-e, laeou't.eai, a., lakonisch, beknopt, kort en

Ladle, s, lepel, schepper, sclrepliord, schepplank (van
eels watermolen-rad); potiepel, scheplepel.
Lady, s., dance, mevrouw, gade, echtgenoot, getualie
freule; -), krom wijf, get>ogcheld wijf.
La'ciy - bird, a. , mariakever ; - ), ligtekooi, hoer.
Ludy-Lug, s., zie Lady-bird, s.
La'dy-mow,, s., zie Lady-bird, s.
Lady-chapel , s., kapel aan MARIA gewijd.

Laconically , adv., zie Laconic , Laconical , a.
La' coni*m, laeon'ici4tn, s., korte en bondige spreekwijs.

La'dy-da y , s., Maria- boodschap.
La'dy - fly, s., zie Lady-bird, s.
Lady lauders , s., ache., mariakever.
La'cty - like, a., damesachtig, bevallig.

bondig.

La e'q uer , s., verlakker , vernisser.
La+'quer, r. t., verlakken, vernissen.
La-e'g1Iev ed , pp., a. van Lacquer, v. t.
Lacquering, ppr. van Lacquer, v. t.
La.'quering, s., 't verlakken, 't vernissen.
Laerimo'so, a,, klagend.
La+'tage , s., 't melk voortbrengen.
La-e'tant (zeer ) , a., zogend , zuigend.
La+'terry , d., melkachtig.

Lady-áía-ere'+--wine) , s., jenever.

La'dy - .love, s.,

minnares.

Lady-rnantte, s., onzer vrouwen mantel (botanie).
La'cly'- -bedstraw, s., onzer vrouwe bedstroo, walstroo.
La'dy'

- bower

, s.,

winde.

Lady' - a - . olub , s., naaldkervel.
Lady' r►---cushion. s., soort van saxifraga (botanie).
L,'dt' a - finger , s., nierkrtsid (,soort van plant).
40
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Lady'*- wantte, s, soort van alchernilla (botanie).
t&.n'c!y's-seal , s., stikwortel (botanie).
Lady'*-supper , s., soort van eylpripedium (botanie).
L.a'dy'#--sino ok , s., waterkers (botanie).
.'Qiy'.- trace
s., soort van neottia (botanie).
Laa'dyslhip, S., mevrouwschap.
1í.a1 `, V. i., scho., lagchen.
, a., langzaam , traag; , laatst , achterst , slechtst,
Ln

dralend, lui.
Lag, s., laagste klasse, romp; - -1 , iemand, die achteraan
komt, see., -), getransporteerde ; -) , water ; -) , transport;

- last) , achterblijver.

LAM.

Lake'let , .s., meertje.
Lake'like, a., aan een meer gelijkend.
Lakin , s., scho., speelgoed.
Lak'y , a., tot een meer behoorende.
La13 , a., echo., klein.
La1'hsn', lal land, a.,

echo,, laag liggend.

La lan' , lati 'hind , S., scho., laag land.
Lisfla'thon , s,, uitspraak der r als 1.
Lal'Iop , C. t., slaan, drukken.
La'Qmmis, s., opperpriester der aziatische Tartaren; -, laina

(zuid-anzerikaansch dier).
Lan enn'tin , s., zeekoe.

- of God,

Lag , v. i., langzaam voortgaan , slenteren, draaij en . le».teren,

Lamb , e., lam;

achterblijven, traag zijn; the cove was -;fed for a drag),
de kerel werd tot transportatie veroordeeld wegens diefstal.
Lag-fever) , s., voorgewende koorts.
Lag' -tast , s., scha., slenteraar.
Lag'-sleep ), s., schip tot vervoer van hen, die tot transportatie zijn veroordeeld.
Laggard , a., langzaam , traag.
L.ng'gardi , s., slenteraar, leuteraar, leeglooper, achterblijver.
Lag'ger , s., zie Laggard, s.; -) , zeeman.
Lag'5iug , ppr., a. van Lag, v. i.
Lagging-matter) , s., misdrijf, waarop een v- eroordeeling
tot transportatie kan volger..
ag'gi airly , adv., zie Lag , a.
r.ag'arnys, s., dier tusschen rat en haas (Siberië).
Lnngoon', lagune', S., lagune.
La'le, la'le:sl, a., van de leeken, wereldlijk.

La,'m , C. í., werpen (van schapen) ; -) , lambaste) , v. t.,

La'ie, .s., leek.
Lake , ?geel., pp.

Larne'-a -wool , s., lamswol; -, bier met suiker , noot

van Lay ; - up , opgelegd, braak liggend,
afgetai,eld; cable -, double -, kabelsia , L.; hawser -, wantslag , z.; - to the wind , digt bij den wind gebrast, z.;
twice -, opgeslagen touwwerk , z.; - on the shelf) , - up

in lavender ) , verpand.
Laid , v. t., bijleggen , z.; - !?.bare- , tcgenliggeif , z.; - up,
een schip opleggen, een schip buiten dienst stellen , z.
Laid'ly, adv., a., echo., leelijk, afzigtlijk.
lr.aid'ner , s., echo., zie Larder , ,.
Laid'ron, s., echo. gemeen vro+zwvspersoon.
Lalt, s., echo., brood.
Lalg'grr, V. t., scho., bevuilen, beinoreen.
Laigia , a., echo., needrig.
L olgia--crofts, s., ,nv., echo., lage vruchtbare landen.
L.aigli'len, laig'iln, s., echo., melkemmer.
tick , s., echo., zie Lack, s.
.dik' y , a., echo., vochtig , nat, regenachtig.
Lain, pp. van Lie, v. i.
Latncin , lainsh , V. t., echo., laten afgaan, van stapel laten loopen (van een schip).
Laip , v. t., echo., leppen , opslurpen.
Lair , Sear , v. t., v. i., echo., begraven , wegzinken , leeren ,
ondervinden.
Lair , s., leger-, hol (van een roofdier) ; -, weide, grond , Sv.
Laird, s., echo., heer, grondeigenaar , leider, aanvoerder,
kaptein.
Lstird'slaop, s., echo., landgoed, buitengoed.
L:aitcb , V. i., slenteren , leuteren , lagclien.
Laitll , adv., a., scho., ongaarne , met tegenzin , aarzelend.
5.aaithfu', lethfu', a., scho., schuw, zedig, schuchter, beschaamd, bescheiden.
Ls its , s., echo., manieren , gedrag.
Ls'lty , s., leeken, wereldlijken, leekendom.
:Lake, V. i., C. t., scho., spelen , dartelen.
Lake , s., meer, waterplas, karmozijn , ronde serf; -, s.,
echo,, speler ; -, zie Lack, s.

Lam Gods.

afrossen.

Lani ' -loog, s., scho., lam voor den scheertijd.
I[Aamb-pie, s., lampastei; afrossing.
L onnib'nie, s., scheerfeest.
Laui'lbative (zeer ; , a., door likken genomen.
Loom'bative , s., likkepot (geneeskunde).
Iminbctold til , a , in den vorm van de engelsehe L.
Lani'isent , a., overglijdend, rondspelend.
iLatiinn'ie , s., echo., lammetje.
Lami,'kin , s., lammetje.

1 anib's' kitn, s., lamsvel, watervlies.
LaRnb'ek'in-,scan) , s., regter.
Lanab's -eeg , s., snot.

Lainh'.*.'-lettuce, S., veldsalade, valeriaan.
La,nb'.-- tongue , s., schaapstong.

-niuskate
appelen.
Lame, a., lang, kreupel, onvolmaakt, hinkend, hobbelig;

- of one hand, eenhandig.
Leone , C. t., verminken , verlan►men , lans maken , on.
i.nine'-Qluek ), s., iemand, die aan de beurs failliet is.
L asoecl , pp. van Lame , C. t.
Larnm'ei , s., mv. lamn'els , dunne plaat, schilfer.

Ls1in'ell€a, s., 05v. lans'etlae, zie Lamel, s.
La'rnellar , a., uit dunne schilfers bestaande.
.a n'ellarly , adv., zie Lamellar,
i unne'ellate , ce., zie Lamellar, a.

a.

Lam'ei;ated , a., zie Larrieilar, a.
Laaiuellif'erous, a., uit schilfer zaámgesteld, bladerig.
L iunc'ly, adv., zie Lampe, a.
Latue'ness, e., kreupelheid, lamheid, onvolkomenheid.

Lament', t1. i., v. t., klage;i , treuren , beklagen , betreuren , b'eweenen.
L,i neut', s., klagt, weeklagt, gejammer.
L m'entabie , a., beklagenswaardig, betreurenswaardig,

treurig, ellendig, jammerlijk, droevig.
Larn'entably , ede., zie Lamentable, a.
La:nenta'tion , s., weeklagt , beweening , klagt , ge-

treur.
Lamented , pp., a. van Lament,, v. i., v. t.
La nent'er , s., weeklager , beklager , beklaagster , wee-

klaagster.
Latnep'tin , s., zie Lamantin, s.
Lainent'ing, ppr. van Lament, C. i., C. t.
Laisicnt'ing, S., zie Lamentation, s.
Laenent'iugly , adv., met weeklagt, enz.
La'min , s., rooveres, dui , elin.
Lain'ina • s., me. laminae, schilfer , plaatje, walvisch-baard , oorbel.
Lacnm'inable , a., in dunne platen verwerkbaar.
Lam'$nar, a., in dunne platen, uit dunne schilfers beStaande , uit dunne platen bestaande.

L AM.

L Al'i .

`Z: 7 1

1,itn,i , r. t., r^. i., aan land brengen , aan land zetten , Ianden, aan wal koeien , aart land stappen, ontschepen, los sen ,aanlanden , - v, . i., scko., eindigen, uitloopen.
Land- eer , ., ossetony.
L and-h ied , a., inlhee,nseh , ir^landsch , ingeboren.
.,,!,1 trr•ec e , ... l,Lrn1ltv1r;i,.
(•e^5)5 , ;., ka te , vo.sr::Eger rt° , uitboek.

Laon'inate , lam'inated , a., met plaatijzer belegd , schilferig , in bladen.
Lamina'tton , s., 't nietaalpletten.
Lam'ish , a., lamachtig , hinkend.
Lamas i- , V. t., Slaan , B. F.r,.
Larn'rnas, s., eerste Augustus.
Lammer, Inuin'er , s., setao. > barnsteen.
Larn'inergeir, s, laniniernier .
LHm'rnie, s., .scho., lammetje.

I1. ^Fa=b' a-: ,•r•ii gi , a.. ;ervoe. fa lwíl.

Larn'our, s., sctio, zie Learner , Lan?ner, s., ache.
Lamp, s., lamp, § licht,; - of safety, saft?I -, Heili; heidsiamp; -1, oor; the cove lias a queer -) , de beret
heeft eelt scheel , blind o,,.
Lavnp, V. i., echo., met grc,ote schreden loopera.
Lain 'pass , S., ;ez , vel in ('en bek van een paard.
Larnq,bia'k, S. lampzwv<irtsel.
Lain'per-ee! , S., lamt rei.
LHrnp'ing i , a,, schijnend , vonkeleiid.
Lamp'3t, s., echo., soort van sclrelpvisch.

! L,:i
, .s., ave roornia .
O. : 'u . i torte, •s., land antgt, laudtroeprui.
h
a,s i' -, oi'ue,• , .s
t;.*ulaat in lan(ei•ijerl.
- ee A •7,,23•, iaa5
, s., eeko, zie Laoclloper, p.
1.,z.á!'-cw;ee, .., k:atoar van handv€'rkeepie ctf (l'..arnerika.

Larnp'iight
Lamm

, s., k^srriiaanw.

I

Lampooner, s., schotschrijver , schirnprlichter.
Lanlpoon 'lug , ppr. van Lampoon , V. t.
Lainpoon'ry, s.,
Licin'prel , s., zie

zie . (lose, e.

;rid reetaeeaer.

Lad ' vtevrri .

s., laniplicht.

tit^eunopsteker.
'lighterl
1 S •)

4

I.ieinptlon', S., schotsc11ri t, smaa(1schi rift , rchi.upiiehit,
blaauwiioekje.
Larnpoon', V. t., doorhalen , hekelen,bench imnt,'ii ,
ter°er► .
Lampooned', pp. van Lai aspoort , v. t.

9a.eu'j 71^ ^^er , .s , ,
W .t raste , S.,aas er.
' ia i' m r^ii , .s., ware << 11atasi.^s;.
saui'-reeve , s , tiel Cer eau een lan(Zrentireester.
v p ig, .d, rcf ►thron.
i'

las -

^ 3A síáis aá

A.nRa ! 7 -t :.

,

^1

^(t

It

5.,

i,

,.,

i

# ^ï^ "

^)

iTl(;'.' ad

^'rOf)dle'h
I\ i lflti r",' .
..

7..

tsu-, , t«^'
ov uS a., 1a:á..v, i i ;1.
1 n,'.5v r Sier , ,a., (ira <get(':cr , landh_,resker , laaidhoun er.
1,0aa`..rt , 9a al'ta'r• , lamt`%Vara , u
(a, , s., landau , soort van rijti: rr

, scho., boerscli.

1 L an

Landklu1et , S ,
I,ii,daaii

open

rllt1iig, (latvan biovel even

ais een

gaat.

Lfln(i'c amii , V. t.. verïrtnnen
Lamprey , s.
Li,n,q'cd , pr). vara Laud , v. t., v. I.
Lain'prey , S., lamprei.
Lamt nit - gentry , s., lar,da(lel.
Lam 'pron, s., zie Lcuoprey , s.
s.radri't'*ii , .s., erfenis in landerijen ; 't rar.^te l:rnd, dat na eer.
Len' , laan, s., scho., land, landgoed.
zeer=ei s vocht ontdekt ; good -, verwachte o n tdekkin g van lant].
Ln'nary , s., wolpakhuis.
L and'gr•as1-e , .,., landgraaf.
I.n'nate, a.,wollig.
Lain1grar'^ late , s., landgraafschap.
La'nated , a., wollig.
Lance, s., speer, lans , spies ; couch a -, een lans vellen. Land'bo;der , S., landeigenaar, landparhi.ter.
Lance , V. t., steken, stopten, doorsteken, niet een laat- Landing, ppr. van Land, n. t., v. i.
Lanaing, s., 't, Iarelen , landingsplaats, breetle rustplaats
mesje openen.
op eelttrap.
Lanced, pp. van Lance, v 1.
I e.am1 tits-,nvt, s., Disc1u et.
Lance'ley, a., voor een lans geschikt, si'.
i.^Dsi,5 in pkice , s... landir ► nspla its.
Lancepesade', S., onder•korporaal , lanspassaat.

Land lady , s., laudvrouw , waardin
Lancer , s., lansier , speerruiter ; - t , lancet.
Ls,sd isa.,zonderl snel.
Latch , V. t., werpen , gooijen, slingeren , schieten.
h L, is,d 'lock , V. t., mat land insluiten.
Lanch'-ho : inter j., los ! z.
l.^,ndlonked, iep. van La;rrllock, V. t -, zie onder Land, s.
Lanched, pp. van Lai,ch , v. t.
5.sn,i oncr, s., landloop(...
I.anch'ing, ppr. van Lo,sch, v. t.
2'ar t'Rrsr,i • s., 'auJncer , 1,u ideigenaar, waard, herbergier,
Lan'ciform, a., lansvvormig.
vr , {a <u r°(tel• , p ach na.
Lan'eli,ate , V. t.,scheuren , verscheuren , Joti.o.
, s., staat van een landPecr, enz.,TIL.
s,<^....
Lancina'tion , s., scheur , verscheuring.
i La,,d'1,)a ea , .' a e IT.adlope,-, a.
Lancing, ppr. van Land, v. t.
Land, S., land , akker, h;(elenl , grond , landerlj ,land feit , s.9,,iI'i ei^TBer , s., I:iiz(lï Ut.
rijk , gebied , volk ; arahte -, bebouwbaar land ; hurt, -, L,tuti'rraan , s., laietraan , landbouwer.
landerijen knopen, land knopen; shut in the -, lan(1 door Lund'nasrk, s., sereoss'eeni, grenspaal; haak, z.
een knap uit liet gezigt verliezen ; snake the -, ,node -, Lau(1'uvope, s., lee/octal) , landstreek, landgezigt.
aanlanden, op 't land aatilso , lden, laud ontdekken, z.; set Lnns's •i pe-gar'dening, s., tuittmanskinist.
the -, hoogte nemen , z.; - 'o t/te Leal , verblijf der zaai- Ls,r=d'uIide , s., ado,.pe,td stuk grond.
gen ; fore -, landpunt, z.; - laid, land uit 't eeziht ver- i La,•,ti'!,mip ..v, zie end.slide, s.
.n^rd psrniet , s., 5tnande loped.
loren , z.; looming of the -, onzekere opdocrning , - at; hetland , z ; main -, vasteland, z.; ..o ,nara's -, fl;;; rte tuse; ..t L ,t,zt a rn,s n , .s., 1,t;octv,at, ,aseer zeeman.
bak en barring, z.; close the -, lend nafleren, z.; hit; tnL ana siz-c „;tet 'r, a., strook hand.
-, digt langs de kust houden, di g t langs cie least zeilen , z.: j Landward , a., lapelf; aart .
lay the -, left sight of the -, .settle the -, land uit hat ns .Qt'seart , r1 , zips bondage' , a., aria,.
t t,.. 5 a,.si ev ear , s., lsit/rarer.
gezigt verliezen; make a fall -, land aand^oerr , i
Lure , s., pad , steeg, laagt , straatje , doorloop , pas,
zigt van land komen ; laid up -, braak land ; - ast io l , r
naam e .?oorgru .
ritance, erfgoed ;- totale;!, door 't land ingesloten. .
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, a., cáo., alleen , eenzaam , my -, ik alleen.
Lan'eing, s., Selto., zie Concealment, s.
Lane'ly , a., scho., alleen , eenzaam.
Lang , a., scho. lang ; think -, verlangen.
Lang' - bow , s., scho., zie Cross - bow , s.

Laus'queaet , s., lauskenet (kaartspel) ; fanterist.
Lantern , s., lantaren, lantaarn; dark -,

Lan'ifice, .s., wolfabrikaat.
Lanig'erous , a., wol voortbrengend.
Lank , a., dun, mager, kwijnend, slank, schraal, klein,

Lapides'cent, a., zich versteenend.
Lapides'cent, s., 't versteenende.
Lapidif`te, a., steenmakend
Lapidifi ca 550n , s., v ersteening , steenwording.
Lapid`ifled, pp. van Lapidify, v. t., v. i.
Lapid'ify, V. t., v. i., versteenen, versteend maken.
Lapid'iryIng , ppr. van Lapidify, v. t., v, i.
Lap'idist , s,, zie Lapidary, s.
Lapi lla'tion , s., 't versteenen , versteende toestand.
Lapil '1i, s., mv., soort van vulkanische aschsoorten.

Lane

t , duitsch indievelantaarn;

slonsje, z.; -, uitstek, balkon; magical -, tooverlantaarn;
poop -, buislichter, z.; top -, marslantaarn, z.
Lantern , V. t., aan den lantaarnpaal ter dood brengen.
Lang' -kali , s., scho., gekookte , heel gelaten kool.
Tang - loaning --.ake. s., scho., soort van koek in vakantietijd. Lantern-bearer , s., lantaarnpaal.
Lang' - nebbit, a., scho., met een langen neus, met een Lantern-brace, s., lantaaruijzer.
Lantern-erank, s., ijzeren arm van een lantaarn.
langen snavel.
Lantern-ey , s., glimworm (Z. 4merika).
Lang'- sheep, s., scico., schaap met lange wol.
Lantern -Jawed, a., mager van gezigt.
Lang'our, s., scho., zwaarmoedigheid, matheid.
Lantern J aws , s., magere kaken , schraal gezigt.
Lan 'graáe , s., schrootbus , z.
Lantern-kaii . s., ache., vastensoep.
Lan'grel , s , zie Langrage , s.
Lantern - maker , s., lantaarnmaker.
Lang'settIe , s., sclio., lange zitbank.
Lan'terned, pp. van Lantern, v. t.
Lang'sum, lang'some . a., scho., langwijlig.
H.a,a'terniug , ppr. van Lantern , v. t.
Langsyne', ode., sclio., lang geleden.
Lan'thorn , s., zie Lantern, s.
Langteraloo ', 3., lanteren (kaartspel).
Lani'tron , s., scho., lantaarn , vastentijd.
Lanst'tongued , a., scho., zwetssmd , luid.
Language, s., taal, spraak, uitdrukking, wijs van spre- Lanu'ginose, lanu'glaious, a., donsig, met dons bedekt.
ken , spreekwijs ; - j , natie; good -, vriendelijke woorden; Lan'yar.i, s., taliereep, z.; backstage -, pardoenstalie-reep , z.; - of the buoy , staarttouw op de ankerboei , z.;
fair -, goede woorden ; ill -, schimprede.
- of the fish kook , looper van de pentertalie, looper van
Lan'guaged , a., vlug van taal.
de kiptalie , z.; - of the ytin-port , poorttalieschinkel , z.;
Langeien 'te • s., kwijnende wijs.
- of the horse , taliereep van de loopstagen , taliereep van
Lan'gufd, a. , kwijnend, zwak, flaauw, moedeloos, bede paarden , z.; - of the shrouds , want-taliereep, z.; stay
deesd.
-,
stag-taliereep, z.; stopper -, zwieping van een knoop Lan'guidiy, adv., zit- Languid, a.
stopper, z.
Lan 'gutdness, s., zwakheid, flaauwheid, kwijning, moe
bedeesdheid.
-deloshi, Lap, s., schoot, spier , pees, knie, oorlapje , oorlelletje,
slip , vouw ; - ), wei , karnmelk.
Languish , V. i., kwijnen , versmachten , ti euren , verzwak
zien , uitteren ; -, V. t. (zeer 1) -k,en,vrwtd Lap, V. t., V. i., vouwen, inwikkelen, rondvlechten, omgekeerd
worden , slabben , likken , gelegd zijn , gespreid zijn;
doen kwijnen.
- over, omwikkelen, vouwen; - up, opwinden, opvouwen,
Lan'gaisti, s., 't kwijnen; teeder gelaat.
oplikken.
I an'gutshed, pp. van Languish, v. i., V. t.
Lap, lowp, pret., scho., sprong.
Lan'guisher , s., kwijner , smachter.
Lap'--eloth 1 . s., zie dpron, s.
Lan'gutab1ug , ppr. van Languish, v. i., v. t.
Lap' - dog, s., schoothondje.
Len'guishingly , ads., kwijnenderwijs, ene.
Lap' - eared, a., met harp ;horen.
Lan'guishtuent, s., kwijning, teederheid van gelaat.
Lan guor, s., kwijning, • verzwakking, zwakheid, dofheid, Lape , v. i., echo., in den modder rondspartelen.
zachtheid , ne@rslagtigheid , moedeloosheid , smachtende Lapel', s., lapel , opslag (van een rok).
Lapelled', a., van opslagen voorzien.
blik , lustloosheid.
Lap'fult , s., schoot vol.
Languorous 1 , a., zie Tedious, a., Sr.
Lan'gure t , V. t,, zie Languish, V. t., CH., Sr.; -t, V. i., Lap'Icide t, s., steenhouwer.
Lapida:'rious, a., steenachtig.
kwijnen.
Lap'idary, s., diamantsnijder, diamantkoopman.
Laniard , s., zie Lanyard, s.
Lap'Idary , a., tot de steensnijknnst behoorende.
La'ntary t , s., slagthuis , hondstand.
Lap'Idate i', V. t., steenigen.
La'nlary , a., schenrend ; - teeth, hondstanden.
Lapida'tion , s., 't steenigen.
La'nlate (zeer l-) , v. t., stuk scheuren.
Lapid'eous , a., zie Stony, a.
Lanta't[pn , s., 't in stukken scheuren.
Lapides'cence , s,, 't versteenen , versteening , versteend
Lanif'erous , a., wol voortbrengend.
voorwerp.
Lantf'Iaal, a., in wol werkend.

laf , sluik (van 't haar) , los , rank ; -, a., scho. , mager,
ellendig.

Lank t , V. j., mager worden , afvallen.
Lank' - sleeve) , 3., ledige mouw van iemand
Lankly , adv., zie Lank , a.

met één arm.

Lankness , s., magerheid, rankheid , slankheid , schraalheid , slapheid.

Lapis , s , steen; - liepatieus , zie Liver-stone , s.; - infernalis , helsche steen ; - lazulli , lazuursteen ; - lydius,
toetssteen.
Lap'ling, s., wellusteling.
Lan'neret , s., mannetjesvalk.
Lapped
, pp. van Lap , v. t., v. i.
zak;
op
Lan&prlsado) , s., iemand met één dubbeltje
Lapper , s., .lepperaar, opslobberaar.
^) t , lancier te voet , door liet ster ven vgn zijn paard.
Lanky) , a., mager en lang.
Lan'iand , s., scho., alle verdiepingen van een huis.

Lan Cner , s., wijfjesvalk.

LAP.

Larva , s., masker (ear insekten).
Larval , rr., tot eer masker belhooreude.
Lar'vated , a., gemaskerd , als niet een masker.
Larve, S., Zie Larva, 8.
Laryn'gcai , a., tot het bovenste deel van de luchtpijp
beboerende , tot den adamsappel behoorende.

Lapsable, a., valbaar , stortbaar.
Lapse, s., val , uitglijding, misslag, dwaliiig, font, ver

verval.
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Lapper , V. t., scho., stollen , aan elkander balken.
Lapper -milk, s.,selco., zure , gestolde melk.
Lap'pert, pret., pp. van Lapper, V. t., scho.
Lappet, s., tip, punt, lap, aanhangsel, pand , s.
Lapping, ppr. van Lap, v. t., v. i.

Laryn'gean , a., zie LarysUeat, cc.
Larynigi'tis , s., ontsteking; van den adamsappel.

-grijp,

Lapse , v. i., vallen , glijden, vloeijen , zondigen , zich ver

, , s., 't sn jden in den adamsappel.
La'rytax , s., adamsappel , bovenste deel van de luelhtpijp.

Lar^•ngot'osny

zich vergrijpen , misslag begaan.
-gisen,
Lapsed, Iep. van Lapse, P. i.
Lap's1ded, a., met een slagzijde, z.; — ship, schip niet
een slagzijde.

La, ''aa' , s., oost -tadiescli matroos,
Lasci@'iency I' , u , zie Laxcivi..'sasness, .,.
Lascis'Ient t , a., zie Lascinous , a.
Lascivious, a., wellustig, \vulpscli, dartel, geil, outuchtig.
Lasciv'iousiy, aow., zie Lu.'czvions, a.
Lasciviousness , s., wulpsclrllcid, oi ► gehondenheid, geil
; dlartell ► eid, orituchtisrr,eid, ontucht, uitgelatenheid.-heial
>:_.:l' Mer •vs ni't , .s , zie La,.ar-wart , S.

Lapsing , ppr. van Lapse , v. i.
Lap'stone , s. , schoennsakerssteen.
Lapsus linguae , s., verkeerde uitspraak van eels woord.
Lap'wing, s., kievit.
Lap'zvork , s., lapwerk.
Lar , s., me. Tares , lluiwgod.
Larboard , s., bakboord, z.; on the — tacks, niet bak

Laski, S., cum u van cell

zweep; — t , S., zie Str•iia9, s.; —,

slag , klets niet een zweep ; be nader the — t , onder de
plate zijn ; I shall friny lila tatter the — t , ik zal [tent

-bordshalzent,
z.; — watch , bakboordswvacht , z.
Larboard, a., tot bakboord behoorende.
Larceny, s., dieverij , diefstal ; petty —, diefstal beneden
twaalf stuivers (Engeland) of 25 dollars (New For/c);
grancl —, diefstal hooger dan de waarde van pettij—.

doen kastijden; he is wider Ike — of an evil tonreue t
[lij wordt dool•geliaalel, lalt avoldt bepraat; —, pijnlijk. ge.
zegde , kwetsend gezegde ; leave ira the —, in th'n plodder
laten; —, selto., groote kam; zware regenbui.
Lail , V. 2., v. t., slaan , ztveepen , geeselen , Hekelen , bespotten ; sjorren , a as.tltiitden ; klappen , cle zweep zsvaaijeii ;

Larch , s., lot•k.
Lard , s., varkensreuzel , varkensvet , spek.

Lard , V. t.,, v. i., doorspekken , larderen , vel rijkvvin ; vet
worden , na.
Larct'-o1 , s., reuzelolie.
Larda'ceous, a., uit reuzel bestaande, reuzelig.
Larded, pp. van Lard, V. t., v. i.
Larder , s., provisiekamer.

- into,

verv- a.11en, gerraken in; — out, tiitK'eidel , a1'tttva

len ; losbat ► c i;• zijn, -, se•Ito., aflossen , haar kampten.
Lasbeed , pr► . still Lood , a'. 1., V. t.
Lash'cr, s., zweeper , aeeselaar, regenbui; —, zie Lashitsy, s.
Lssh'free , a., vrij valt satire , B. J.
Lash'3ng, s., t ► aaijiilg , sjorring , bindsel , z.; cross —,
Lard'erer, s , spijsnleester.
kruissjorring, z.; dead eye —, stay —, llart.bindsel , z ; morale
Larding, ppr. van Lard, v. t., v. i.
—, koptouw , z.; — of the 2neosenger , raaijiilg valt de kaLard'ing-pin , s., lardeerprieni.
hellarin` , z.; — of the ,shrouds, wantbindsel , z.; — of u
Lard'ou , s., stuk spek , reepje lardeerspek.
tail block, zwieping van een staartblok, z.; rose —, roosLard'ry T , s., zie Larder , s.
kruising, z.; shs;er —, ntlaiji.sg van de bokkelbeeiien, z.;
Lare, s., sc/to., zie Quagmire, s.
tail —, staatttouty, z.; cross a —, een bindsel kttuiseii, Z.;
Lare'-father , s., scha., schoolnmeester.
tuchtiging; , lnlitelisporinheid.
La',e. , s., mv., zie Lar , s.
i Lashing T , a., zie .Ladish , it.
Large , a., groot , wijd , mini , uitgestrekt , breedvoerig, Laak , s , loslijvigl ► eid , buikloop.
mild, overvloedig; at —, in den breede , breedvoerig ; go —, 4 Lask , v. i., niet bakstagwit ► t1 zeilen , ruimschoots zeilen , a.
reit voor den wind zeilen, z.; —, rmtini, hoog, open, z.
Lai k'et , s., lissen o111 tie bor ► netzeilen aan de gsoste zei Large-heart 'edness 1 , s., zie Liberality, s.
len te rijgen , z.
a
Large-I iinbed , a., niet groote ledematen , ir.
Lask'ing , s., 't zeilen niet een ku•artierwind , niet remt
Largely , ode., zie Large , a.
kwartierstreek , z.; — in , hij den wind op eei ► schip aan -

i

Lar ;e'ness , s., grootheid , uitgestrektheid, uitgebreidheid, 1 hontlende , al afhoudende , z.
grootte , wijdte.
1.8 s , s., meisje , deern.
Largess, s., geschenk , gifts, gave.
Lassie, s., ac/to., . ie Lass , s.
Larghetto , s., eenigzins lange maat.
Lse«'situde , s., zwakheid , vermoeidheid , afgematheiel ,
Largif'luous, a., ruim vloeijend.
ni< ► t leid.
Larg'lah , a., wat groot , n. g.
Lass'itu'de, a., door zijn nleisje verlaten.
Lar'gition , s., schenking.
Lo t's,, , s., strik om wilde paarden te vangen.
Lar'go, s., langzame maat.
Lass'ock , s., seho., kleine weid, meisje.
Lar'lat, s., lasso, strik om wilde paarden te vangen Last , s., leest. , lijst , last , laatste , einde ; at shoemaker

(Amerika).

Lark , s., leeuwrik ; —) , soort van spel ; —) , boot.
Lark , V. t., leeuwrikken vangen ; — ), spelen, dartelen.
Lark'-Itke, a., leeuwrikachtig.
Lark'er , s., leeuwrikkenvanger.
Lark'* - heel , s., indische kers.
Lark'spur , s., riddersporen.

Lar'mier , s., afdak, uitstek.

Lar'rup }, V. l., afrossen, zweepen.
9.ar' usa , s., zie it/arm , s.

mits&' not go beyond lzis —1 , schoenmaker houd je bij je
leest.

Last , a., laatste , uiterste . achterste , geringst , voorgaand ,
vr► z•ig , laaigst; at —, at lite —, ten laatste , plan 't einde
a;ttl 't slot ; to tine —, tot 't einde . bij 't, besluit ; the
were brought vport their — legs 1 , zij wisten ziele niet langer te redden; 'acliqio;t is irl,on its — 1,egs t , (le tioo sdienst
is aan 't waggelen ; he is on !eis — legs -1, [lij is biii ► a op
Iict is lttjtna uit ri2E't bell ;
1,; ► atstrit sitta L.

a.' I i"f — c'112l1í1,1, 1itb.t2• lit.
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taalkunde, latijnsche stijl, zuiverheid van den latijnschen stijl , zuiverheid van 't latijnsche taaleigen.
Lat'inlze, V. t., V. i., latijnsch maken, latijnsche woorden ,
uitstrekken , uitbreiden.
gebruiken , latijnsche zinnen gebruiken.
Lat'lnized , pp. van Latinize , V. t., v. i.
Last' - mentioned , a., laatstgemelde.
Last'age t , s., ballastgeld , ballast , 't laden van een schip. Lat'inizing, ppr. van Latin.ize, v. t., V. i.
Last , adv., zie Last , a., eindelijk , ten slotte.
Last , v. i., voortduren , blijven , duren , uithouden , onverteerd blijven ; -, V. t., op de leest slaan ; - the lower yards,
de onderraas in 't hol strijken , vieren , z.; -, V. i., scho.,

Latiolity, s., latijnsche

Last'ene$t , a., langdurigst.
Last'ery t , s., roode kleur, Si'.
Lasting , ppr. van Last , v. i.
Lasting, s., zie Endurance, s.
Lastingly , adv., zie Durably , adv., op den duur.
Last'ingnei$, s., duurzaamheid, bestend gheid.
Last ► ly , adv., laatstelijk , onlangs , ten laatste, eindelijk.
Last'y , a., scho., voortdurend.
Lat , v. t., scho , zie Let , v. t., v. i.; - be, met rust laten.
Lat , s., scho., zie Let , s.
Latch , s., klink.
Latch , V. t., met de klink sluiten; - t, smeren, sas.; -,
ondersteunen , stutten.
Latch '-key , s., looper (sleutel).
Latch'e^, s., mr., gieringen van een schip, afwijkingen
van den bepaalden koers, z.
Latch'et, s., schoenriempje.
L.atch'ing-sr , s., mv., rijgleuvers van een bonnet, z.
Late, a., cidv., laatst, voormalig, voorgaand, kort geleden,
nieuw, jong, wijlen, laat, laatstlijk, onlangs, nieuwer
of -, kortlings , zoo pas , zoo even ; better -- than-wetsch;

Lat'inly t, adv., latijn verstaande.
Latlros'trous , a., breedsnavelig.
Latish, a., wat laat.
Lat' itancy (zeer :1:;) , s., 't op den loer liggen.
Lat'Itant (zeer l-) , a., loerend, verborgen , verholen.

never, beter laat dan nooit; too -, te Iaat, na bezetten tijd.
Late' - zvauk, laik' - wake, like' - wake, s., scho., lijkwake .

Lat'ed t , adv., te laat , verlaat , sn.
Lateen', s., latijnzeil.
Late'Iy , adv., onlangs , kort geleden.
Latency , s, verborgenheid, duisterheid.
LL.ate'ness , s., het te laat komen ; -, zie Abstruseness , s.
Latent, a., verborgen ,. geheim , verholen , heimlijk, in-

nerlijk.
Latently , ode., zie Latent , a.
Later, a., later , enz.
Lateral , a., zijdelingseli.
Laterality t , s., zijdelingsehheid.
Laterally, adv., zie Lateral, a.
Laterifo'liious , a., aan den kant van een blad groeijende

Lat'Itat , s., soort van dagvaarding , r.; -) , zie Attorney , s.
Latita'tion, s., 't verborgen liggen.
Latitude • s., breedte , wijdte , uitgestrektheid , poolshoogte , ruimte , omvang, vrijheid ; - by account , - dead
reckoning , gegiste breedte , berekende breedte , z.; - observalion , waargenomen hoogte , z.; calm - , streken , waar
vele stilten heerschen, z.; - in , bekomen breedte, z.; left
-, afgevai en breedte , z.; middle -, middelbreedte , z.; middle
- sailing , bestek opmaken door de middelbreedte , z.; north, noorderbreedte, z.; observed by double -, buiten

middagbreedte , z.; - south , zuiderbreedte, z.
Latitu 'dlnal , a., van de breedte.
Latitudinarian, 8., vrije denker, vrije geest.

Latltudina'rianl*m , s., vrijdenkerij • vrijgeesterij.
Latitu'dlnous, a., breedte hebbend.
La'trant , a., blaffend.
La'trate t , V. i., blaffen.
La'tration t, s., 't

blaffen.

Latri'a, s., de hoogste godlijke verëering.

Lat'rociny 1, s., diefstal.
Lat'ten , s., latoen , geel koper , geel koperen blad, bladtin, vertind ijzerblad
Latten- brass, s., geelkoperen blad.
Latter, a., laatst, nieuw , jonger, later.
Lat'ter, V. i., rondslenteren.

Latter - math , s., etgroen.
Lat'terly-, ode., laatstelijk , binnen kort, in de laatste tijden.
Lattice , s., traliewerk , tralievenster.
Lat'tlee , a., uit traliewerk bestaande.
Lattice, V. t., van traliewerk voorzien, betraliën.
Lat'tice•work , s., traliewerk.
Lauch, S. scho., wet, gebruik.
(botanie).
Laterl'ttous , a., naar tegels gelijkend, tegelkleurachtig. Laud , s., lof , lofgezang , aanbeveling , 9 eervolle vermelding.
Latest , a,., laatst.
Laud , V. t., loven , prijzen.
Late'ward t, ede., wat laat.
Lath, s., lat, daklat, distrikt, kanton.
Laud'ahle, a., loflijk, roemwaardig, prijzenswaardig, geLath , v. t., -helatten , met latten bedekken.
zond, wel verteerd, heilzaam.
Lathe , s., draaibank ; -, selio., schuur.
Lausd'ableness , S., loflijkheid, prijzenswaardigheid.
Laudably, ads., zie Laudable, a.
Lathed , pp. van Lath , v. t.
Lat1s'er , V. i., V. t., inzeepen , schuimen , zeepsop maken. La u d'an u m , s., laudanum , opium.
Lather , s., zeepsop , schuim, dik zweet.
Lau'da'tion t , s., lof, bewezen eer.
Laud',itive
Lathered, pp. van Lather, v. i., V. t.
, s., zie Eulogy , S., BA..
Laud'ntory , a., lovend , prijzend.
Latb'ering , ppr. van Lat/ier. v. i., V. t.
Laudatory , s., 't lovende, 't prijzende.
Laths , s., mv., ribbetjes van 't roosterwerk.
Lauder, s., prijzer.
Lathy , a., lang en tenger.
LatW-ullze , V. i., in een hol de wijk nemen en den win- Laugh, v. i., V. t., lagehen , T er vrolijk uitzien; - at,
lagen en om , helagchen , uitlagchen , bespotten ; - in one's
ter doorbrengen.
sleeve t , in 't vuistje lagchen ; - out, - out right, scha Latleos'tate , a., breed geribd.
teren, proesten van lagchen; - fraai the teeth outward,
Latiden'tate , a., breed getand.
gedwongen lagchen ; - al any one to his face , iemand in
Latifo'Iiuus, a., breed gebladerd.
zijn tegenwoordigheid uitlagchen; - one to scorn, iemand
Latin , a., latijnsch.
tot bespottens toe uitlagchen ; let hint - that wins t, in teLat'int*w, s., aan 't latijn eigenaardige spreekwijs.
genspoed kan men niet vrolijk zijn ; - the other side of
Latinist , s., latinist , iemand , die 't latijn goed verstaat
one's maul/i, schreeuwen.
en spreekt.
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Laugh , s., lach , gelach , 't lagehen ; horse -, onbehouwen ' Lave , s., scho., overschot , 't overige.

lach.
Laugh 'ahle , a., belachlijk, bespotlijk.
Laugh 'ableness, s., belachlijkheid, bespotlijkheid.
Laugh ably, ede., zie Laughable, a.
Laugh' - and•lay - down , s., soort van kaartspel , S](.

Laughed, pret., pp. van Laugh, v. i., V. t.
Laugher, s., lagcher , spotter.
Laugth'Ing, ppr. van Laugh, v. i., V. t.
Laughing, s., zie Lavyliter, S.
Laughing - sto -Qk , s, shotverw•ekkende stof.
Laugh ingly, adv., zie Laughable, a.
Laughter , s., gelach .
Laagh 'ter , Iach'ter , s., scleo., broedsel (van eijeren.)

Lau gh'terl ess , a., zonder gelach.
Laugh' worthy , a., helagc henswaarci .
Laum , V. j.,bezwijmen , (p.).

Lauan'er, s., scho., zie Lz i,ner, S.
Laak , e. t., scho., slaan , treffen.
Lauri, scho., zie Lapt'.
Launce, s., sandaal , (p.) ; -1 , zie .Balance , s., Sv.
Launch, v. t., v. i., te water laten, glijden, loopera, varen,
zich werpen in , ingaan ; - into the water, in 't water
schieten, iii 't water springen; - into the world, de wijde
wereld ingaan; - out into , uitweiden, maken ; over -,
verscherven , z.
Launch, s., stapel, voorhelling, barkas; - wedges, stoot-

wiggen , z.; - ), verlossing , barensnood.

Launched , pp. van Lunch, V. t., V. i.
Launching, ppr. vats Launch, v. t., v. i.
Launch 'ing, s., het te water laten loopera, z.; - block,

hellilighlok , z .; -- draught of water , diepgang bij liet water loopen, z.; - over the scarfs, de stukken verscherven, z.
Laund F • s., zie

Lawn , cri.

Launct'er , s., waschvrouw , soort van zeef (in mijnen) ; -,
goot , waterloop.
Laun'aer , V. t., wasschen ; -, begieten , besproeijen , si-i.
Laui,'derer , s., bleeker.
Laun 'slress • s., bleekster , waschvrouw.
Laundress • V. t., was schen.
Laun'dry , s., 't wasschen , Bev.; waschhuis , wascbplaats.
Laureate • a., bekroond , gelauwerd ; poet - , ambtenaar
van 's kot ingshuishouding , die op 's konings verjaardag
en nieuwjaar een ode moet schrijven.
Lan 'reate , V. t., een graad aan de hoogeschool verwerven
en een lauwerkrans krijven.
Lau'reated , pp. van Laureate , V. t.
Laureateship , s., am ► :t van een laureate.
Lan'rca(ing , ppr. vaan Laureate, V. t.
Laureation , s., 't ve rleeven van een graad niet een

lauwerkrans.
Laurel • s., laurier.
Lan'reled , a., met lauweren bekroond.

Lave' -eared t , a., met lange, hangende ooren.
Laved, pp. van Lave, v. t., v. i.

Laveer' (zeer f), v. t., laveren, over verscheiden boegen
wenden.
Lavc'rnent , S., wassching , lavement.
Lavender, s., lavendel; lay up a thing in - § ), -, iets
verpanden , iets wegsluiten.
Lav'ender-water, s., soort van drank.
Laver, s., waschbekken, waschkoni , badkuip; -, scho.,
overschot.
! Lav 'ero - k, s., scho., leeuwrik.
L av ing , ppr . van Laze , v. t., V. i.
Lavish , a., mild , kwistig , verkwistend , buitensporig ; be
- with sae's tongue , le )Teel spreken , te rad van tong zijn.
i Lat'''ish, v. t., verkwiste ii . verspillen, verdoemen.
La6'ished , pp. van Lavish , v. t.
Lavisher, s., verkwister.
Lav'tshing, ppr. van Lavish , v. t.
Y.sv'ishly , aclv., zie Lavish, a.
' La v'ishment , s., zie Pro fission, vs.
I Lavishness, 8., zie Lavishrae nt, s.

1 Lavoit', s, soort vats dans, sx.
' Lav oi'ta , s., zie Lavolt , s., sH.
; Lav'y,, a., scho., zie Lavish, a.
j Law , s., wet, regt, regten, voorschrift, wetboek, regtbank,
regtsgeleerdheid, regtsgeding; municipal -, burgerlijke wet;
- of nature, natuurwet ; -s of animal nature, dierlijke natuurwetten; -s of veyetation, planteugroeiwet; physical •-s,
- s of nature , natuurwet, natuurwetten; -s of nations, vol j kenregt ; moral -, zedewet; ecclesiastical -, kerkelijke wet;
canon -, kanonike wet ; written -, statute -, statuut • ge schreven wet, wet door 't parlement gemaakt en door den
Koning bekrachtigd ; unwritten -, common -, rijkswet ,
landswet , grondwet van Engeland ; by -, plaatslijke wet;
mosaic -, mozaïsche wet ; ceremonial -, ceremoniele wet;
-, Gods woord ; Oude Testy►naent ; wetten en instellingen
van Mozes; axioma; - martial, martial -, krijgswet; ma# rue -, zeewet ; civil -, civile wet; criminal -, kriminele
E wet ; -s of honor, wet van eer , eerewet; - language , regtsgeleerde taal ; wager of -, soort van verouderde regtspleging
(Enngeland) ; - of arms, zie martial - ; - of exchanges, wis! selregt ; - of m.erc/cants , handelsregt; go to - with one,
. ienma:;d in regten betrekken ; - of reprisals , wedervergeldingsregt ; father -i;; -, hehuwdvader, schoonvader ; motheri;; --, behuwdmoeder, schoonmoeder; son in -, behuwdzoon
schoonzoon ; dauyliter-in, -, schoondochter , behuwddochter;
brother-in -, behuwdhroeder, schoonbroeder; sister-in -,
schoo;;zuster , behuwdzuster ; -, scho., heuvel , berg ; give
- to a hare ), ic n,ar;d kans geven , om in iets te slagen„
Law ' - breaker , s., wetsovertreder , schender der wet.
Law '-hreaking , s., wetsovertreding, wetschennis.
Law'--costs , s., me., proceskosten.

Lam '- •i :a3 , s., regtsdag.
Laur'er -r , s., laurier , eii.
Law'-expenses, .s., mv., regtskosten.
Lau 'restine, s.,, soort van altijd groenen heester.
I Lans '-fore , s., regtsgeleercll;eid (in 't oude refit).
Laurii" erous • a., laurierdrageiid.
Lau'rtn , s., vettige zelfstandigheid van de bes van den ge- . Law'-anak'er , s., wettenmaker.
Law•' - making , s., 't wetten maken.
wonen laurier .
; Li,vi'-mesn'ger , s., zie Pettifogger, s.
Lanskrant, s., soort van plant .
Law'cste, a., scho., laagste.
Lau'tu , s., katoenen hoofdband van den Inca van Peru.
Lawful , a., wettig, wettelijk , regtmatig, geoorloofd.
Lava , s., lava.
L.sw'fui - Mankeg ) , s., vrouw.
Lava - like, a., lavabciitig.
Law't'uri^',
ode., zie Lawful, a., volgens de wet.
wasschim;;
,
zuivering.
Lava'tion , s.,
'Loss' fssiness, s., vettizbeid, regt:matigheid, geldigheid, regt,.
1. a 'atoa•y, S., wassch.nl:, waschplaats.
Lu'. e , V. t., V. i., wasschen , baden ; zich wasschep , zich Lays 'giver , s. wetgever.
' La ' ; c.ug , a., wetgevend.
baden , r.; - { , V. t., hoozen , scheppen.
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Law'In, law.'ing, s., scho., kasteleinsrekening, schroot.
Law'ing, s., -zie Exppeditalion, s.
Law'lan , s., scho., laag land.
Lawless , a., onwettig , onregtrnatig • teugelloos.
Lawlessly, adv., zie Lawless, a.
Lawlessness , s., wetteloosheid , wanorde , sr.
Lawn , s., vlakte , open plaats • kamerdoek ; -) , zakdoek
van fijn wit katoen.
Lawn, a., van kamerdoek, kamerdoeksch.
Lawn'y, a., zie Lawn , a.
Lawsuit , s., regtsgeding.
Law'tith , law'ty , s., selto., regtvaardigheid,. eerlijkheid,
trouw.
Law'yer , s., regtsgeleerde , advokaat.
Lawyer-like, a., als een wezenlijk regtsgeleerde.
Law'yerly • a., zie Judicial, a., M.
Lax , a., los , ongebonden , slap , loshandig.
Lax, s., loslijvigheid, vloeijing; -, soort van zalm, visch, n.g.
Laxa'tfon, s., verslapping, slapheid, losheid.
Laxative , a., losmakend , purgerend.
Laxative, s,, afdrijvend middel , purgeermiddel.
Lax'ativeness , s., losmakende eigenschap, afdrijvende ei
-genschap.
Laxity , s., slapheid, losheid, loslijvigheid, verslapping.
Lay , pret. van Lie.
Lay, v. i., V. t., pret., pp. laid, eijeren voortbrengen, ontwerpen ; n. g.; - about, van zich afslaan , krachtdadig
handelen , - at , treffen , pogen te treffen ; - in for , bezit
waarborgen; strikken spannen; slaan, slaag uitdeelen; met
geweld handelen, sH.; - upon, zie Importune, v. i.; -, leggen , plaatsen , aanleggen , afleggen , bel eggen , opleggen,
aanbrenien, aanwenden, uitdenken , verzinnen , wijngaard
inleggen , inrigten , stillen , doen bedaren, dempen,-ranke
overwinnen , uitwisschen , ter neder zetten , toerekenen
wedden , ne@rslaan , vernederen , uitspreiden , bedaren ,
bijvoegen , opleggen , verslaan , ontwerpen ; - all flat aback,
alles tegenbrassen om te deinzen, z.; - at anchor, ten anker
liggen, z.; - aback, zeilen tegenbrassen , zeilen tegenleggen , z.; - a ship on the careen , een schip kielen , z ;
- atrim, op zijn last liggen, z.; - for clear hawses, voor
klare kluizen liggen , z ; - in calm, in stilte liggen , z.;
- in stays, in de wending liggen , z.; - moored , vertuid
liggen , z.; - near wind , den wind knijpen , z.; - north,
noord aanlegden ; - south , zuidwaarts aanleggen , z.; of , uitslaan , z.; afleggen , wegleggen ; - on the skin , de
huid van een schip leggen, de huid om een schip brengen, z.; - points, seizings aanleggen, z.; - ropes , touw
slaan, z.; - the ship on board , aanlegreu , op zijde leggen, z.; - to, bijgedraaid liggen , bijleggen, z.; - sail on
the same tack , over denzelfden boeg zeilen , z.; - to up,
al bijleggende bij den wind opsteken , z.; - up in ordinary ,
opleggen , buiten dienst stellen , een schip opleggen , z.;
- wind upon a beam , onder den wind leggen , z.; - upon
the other tack , over stag gaan , over den anderen boeg
gaan , z.; - a ghost , een geest bezweren , - against , inbrengen tegen , aanvoeren , beschuldigen; - a hold , van
wal afhouden , z.; - a plot , zameozweren ; - a wager , wedden, weddingschap aangaan'; - before , vertoonen , toonen;
- along side , boord aan boord leggen ; - an ambush , - snares, een hinderlaag leggen , strikken spannen ; - an embargo , in beslag nemen ; - apart , - aside , ter zijde leggen, afzonderen, wegleggen, verwerpen, opgeven, - away,
wegleggen , opnemen , uit den weg ruimen , ter zijde leggen , school ontruimen ; - by, bijleggen , bewaren , afleggen, voorbijgaan, wegsluiten, ophouden; - down., neêrleggen, overgeven, beploegd land niet gras bezaaijen, afleggen,
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tot grondslag leggen, aanvoeren, beweren, betalen; - one's
self down , ter rust leggen ; - down one's life, zijn leven
opofferen ; - hold of, vatten , grijpen , pakken ; - in,
inleggen , inzamelen , voorzien ; - hold on , zie - hold
of , aanleggen , opleggen , aanwenden ; - on heaps , op
hoopen leggen ; - open , open leggen , opening doen van,
openbaren , aantoonen ; - over, beleggen , overtrekken , bedekken ; - out , uitleggen , z.; t ontwikleu , ontdekken; ontwerpen , aanleggen, voornemens zijn , maatregelen nemen;
in grafkleederen hullen ; inspannen; - out a corpse, een
lijk voor de kist gereed maken ; - to , beschuldigen,
toeschrijven , met kracht aanwenden , t aanvallen , t teisteren; - together, verzaamlen, zaámvoegen, vereenigen, bij
elkander leggen ; onder één gezigtspunt brengen ; - to
heart , ter harte nemen ; - nader, onderwerpen , onder
't juk brengen , verbinden; - up, opleggen, epza hnilen ,
bewaren, op 't ziekbed liggen, ziek zijn, onttakel,n; siege , belegeren , met een leger omsingelen ; - the course,
koers zetten; - waste , verwoesten , vernietigen , vernielen;
- the land , den wal uit 't gezigt verliezen , z.; - at stake,
op 't spel zetten; - attachment, in beslag nemen, aan
den ketting leggen ; - bare , ontblooten ; - blows , slagen
uitdeelen; - eggs, eijeren leggen; - flat, vellen, afbreken , effen maken , effenen , gelijk maken ; - hand .pon,
de hand leggen op; - hand upon one's self, de hand aan
zich zelf slaan, ziel; van kant. naken; - in order, regelen , in orde brengen ; - in the ground , begraven ; - level,
effenen, gelijk maken , afbreken ; - low, afbreken , ver
niet den grond gelijk maken; - on' the shelf,-niel,
ter ride leggers, wegsluiten; - the cloth, - the table,
tafel dekken; - the dust, stof wegnemen ; - the hand upon
the book, den eed afleggen; - wait for, bespieden; - wits
together , de hoofden bij elkander steken, heimlijk beraadslagen ; - about one, iemand afrossen ; - a thing in one's dish f,
iemand iets verwijten , iemand beschuldigen ; - one up,
iemand ziek maken; - a person up , iemand in heclit.nis,
laten nemen ; - a twig , een tak neérhuigen en in den,
grond leggen ; - an evil spirit, een spook ve ;drijven ; -,
een vrouw verlossen ; - in one's lzght , iemand beschuldigen ; - on load, hevig slaan ; - in steep , zie Soak ; - to
one's hand, helpen; -, scho., verzachten , berusten ; - on ,
scho., afranselen.
Lay , s., bed , laag , rij ,
weddingschap , t rang, weide,
vlak, grasland, gezang, lied; it is an even - whether it
be so, or no i , 't is twijfelachtig of het zoo of anders,
is; -, weverskam, blad, ambacht.
Lay, a., wereldlijk, tot de leeken behoorende.
Lay'-brother , s., leekebroeder.
Lay'--clerk', s., koster.
Lay'-eider, s., zie Elder, s.
Lay'-fig'-ure, s., kurkenpop, houtenpop (voor kleêr•win-kels , en%.).
Lay'-man , s., zie Lay figure , s.
Layer , s., bed , laag , loot, afzetsel , stek , legger , leglien. ;
Layer OUT, s., hofmeester.
Layer UP , S., verzamelaar , schatmeester.
Lay'ering , s., 't voortplanten met loten.
Layerly , a., scho., zie Idle , a.
Laying , s., 't eijeren leggen , gelegde eijeren , legsel.
Lay'ing , ppr. van Lay , v. i., v , . t.
Lay'land , s., braakland.
Lay'ivan , s., leek , wereldlijke.
Lay'stall . s., mesthoop , mestplaats , mestbak.
1 La'm s- , s., melaatsche , Dx.
Lazar-house , s., pesthuis , ziekenhuis , leprozenhuis , 1szarushuis.

L.AZ,
Lazar-Ilke , a. ,

melaatsch
Lazar-wort, s., lazarusplant.
Lazaret' s.,
zie Lazar-house, s.

Lazaret to ,
La'zary , a., zie Lazar-like, a.
Laze ) , V. i., V. t., luijerezi , in lediggang verspillen.
Lazily , adv., lnijerend , slenterend.
Laziness , s., traagheid , luiheid , vadzigheid .
Lazing , a., tijd in luiheid doorbrengend.
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Leading -e^trings, s., mv., leiband; be in -, afhanklijk zijn,
in kindschen toestand zijn.
Lead ing-wind, s., gunstige wind.
Lead'in g l y , adv., door geleide.
Lend'enan , S., voor/armer.
Lend'wort , s.. somt van plant.
Lt-a,i'y, a, londklr»urig.
Leaf, .s., mv. leave's , hladl , vleugel

; he will make you
turn orer a new - i - , lij zal t; een ander liedje doen zin'vi; ; tzur^, over 11íc leaves of cc book , een boek doorbla
de;;; ; [/o otT wit!; 1.he fall of the -), gehangen worden;

La'zy , a., lui , vadzig , traag , langzaam , slof ; -, sclïo.,
slecht , snood.
Lea, lea'e, V. i., V. t., scha., laten , verlaten . achterlaten.
-, v;r kc;;o;;ier vet, nier.
Lea, ley, s., weide, besloten stuk land, vlakte.
Leaá', r'. i , bladeren krijgen , in blad schieten .
Len , tee , Icy , s., scho.. weiland , braaklarnd.
Leaf'-brass • .s., bi >iclkoper , klatergoud.
LeW -lang, a., sclso., levenslang.
Leaf '-bridge, s. soort van draaibrug.
Leach , v. t., flsch zuiveren , bogen.
Lear'-b„d , s., hladei knop.
Leach • s., houtasch , loagaseh ; —, sneer, poel , (p.) ; -, scho., Le af'- crowned , a., niet bladeren gekroond.
zwaar werk, verrnoeijenis.
Leaf. fr,t, s., vetlui:ts (bij dieren).
Leach-tub, s., loogvat.
Leach 'man , s., Chirur gijn.

Lead • s., lood, peillood , dieploop, linie (bij drukkers) ,
voorhand, leiding, aanvoering; -s, plat dak, met lood

bedekt; white -, loodwit; red -, menie; sound -, son;zdinq

Leaf'- g nzh l • S., bladgaud.
Leaf hr(t • s., lar;ler reet van leaf fat , S.
Leaf'-me-tai, s., metoolblad.
Leaf' .t er, s., bladzilver.
Lei+f' st ik, s., bla;lstengel.

-, dieplood, z.; heave the -, 't lood werpen , loodlen , z.; Leaf'f•ge , s., loof.
hand -, klein dieplood, 1 ► anddieplood, z.; - line, sounding Leaved , pp. van Lef, v. i.
line, loodlijn, z.; - line block, londli;inhlok, z.; - line Leaf 'mess , s., bladerigl;eid.
tub , loodlljuhalie, z.; ruit by the -, al loodende voortzei - Leafin g , s., 't uithotten van bladeren.
len, z.; -, echo., verfknilp.
Leafless , a., bladerloos , P.
Leaes , V. t , C. i., pret., pp. led • looden , voorzeilen , z.; Lcat"tessness , s., 1,laderloosheid.
leiden, geleiden, de v oorman ziiii , de eerste zijl) , a,in- L"af'iet , S., blaalclje.
voeren, drijven , trekken , verleiden , 1;ewegeil , aansporen
Leaf', • a., vol hlnideren ; -.
, bladrijk bosch, Da.
bevelen , hegienen; - astray , op den verkeerden weg brei;- League , s., veitioiid, mijlia;il, zeeniijl. mijl.
gee; , misleiden ; - away , weg;voererl ; - back , terugvoeren ; Le8gnze , v i., een vert;ord sluiten , zich verbinden.
- by force , wegslepen , dhvis ;gen ; - dance , voordansen ; Leagncd , p1). Van League , V. i.
den dans leiden ; - caplire, gevaarlijk wegvoeren ; Lca ;o'er , s., 1rni;ddrr enoot ; -: , beleg, belegering.
out , eerst gaan , beginnen ; - in , - into , invoeren , aan Le•:sgu'ing , ppr. van League , v. i
geven. tot. ; - on , aanvoeren , leiden , voorgaan ; --leidng Leak , s., lek ; spriii9 a -, sprirgen , lek worden; stop a
parties, oproer kraaijen; - the way, der; weg wijzer , aan - -, ,Iothering ce -, een lek stoppen, z.; -, goot, waterloop.
voeren.
Lead , v t.,

met lood bedekken ; met lijnen scheiden (bij
drukkers) ; -, een wagen met koren laden.

Lead'-ashes , s., mv., loodasch.
Lead'-colour, s., loodkleur.
Lead'-pencil • s., potlood.
Lead'-shot , s., bagel .

Leak t , a., zie Leoky , a., Sv.
Leak , V. i., lek zijn; , .,. ster maken, druipen ; - out, uit

aan den dag komen.
{ Leak'age , s., Irk, lekking , lekkaadje.

-lekn,

Leaking, s., 't door lekken.

{ Leak'y , a., lek ; - ) , ► nit)belachtig, snapachtig.
L,aI • led l , a , sr/so,, trouw , waar, gehecht.

Leaded, pp., a., met lood bedekt, door lijnen gescheiden. Learn • s., leireep , schijn , glimp.
Leaden, a., boden, zwaar, bog, traag, tot werken on-

geschikt.
Leaden-hearted • a., dom , gevoel loos.
Lead en-heeled , a., langzaam hewegend.
Leaden-stepping , Cr, langzaam voortgaand , M.

Leader , s., leider , geleider , aanvoerder, hoofd , bevelhebber ; -, hoofdartikel (van een bla(1) ; -, leading- ship,
voorzeiler , z.
Leadership , s., leiderschap, aanvoerderschap.
Leading , ppr. van Lead, v. t., v. i.
Lead'!ng , s., zie Guidance , s.
Lend ing-article, s., hoofdartikel (van een blad) ; - ar-

tieles, gevraagde artikelen , gangbare artikelen, gevraagde

goederen, waren.
Lending-block, s., voetblok, z,
Leading-.Bard , s., eerste kaart.
Leat1'ing - hai► d, s., voorhand.
Lead ing - horse , s., voorpaard.
Leading-Interrogatory , s., listige vraag , strikvraag.
Leading-part , s., loopend part van een talie , z,

Learner , s., hond.

Lean, r. i., V. t., hellen , overl;ellen , leunen , geheim houde;; , verborgen houden; - over, overhangen; - to, zich
hechten aan , toetreden ; - upon , steunen op , vertrouwen
op , zich ver laten op , overhellen tot ; - t , verbergen.
Lean • a., mager , (lor , schraal , dun , onvruchtbaar , arm,
ellendig , dom , gemeen.
Lean , s.,

mager vlcesch.

Lean' - faced, a., mager van gelaat.
Lean'-looked, a., mager uitziend.
Lean' -to, s., deel van een gebouw ,

dat tegen een hoofd -

gebouw schijnt te steunen.
Lean'-wI-egged , a., mager van gelaat.
Lcan'-witted, a., weinig geslepen, onnoozel, sn.
Leaned , pp. van Lean, e. i., e. t.
Leaning, ppr., a. van Lean, v. i., v. t.; -, s., leuning ; -slat, leuningstok , kruk; - stock, leuning.
Leanly , adv., zie Lean , a.
Leanness • s., nlagerlleid , schraalheid , armoede.
Leau'y , a., zie .,legt , a.
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Leap , V. i., V. t., springen , huppelen , bespringen , dekken,
t opspringen , sx.; koppelen , kloppen ; - , forward , voorwaarts springen; - for joy , van vreugde opspringen ; he
is ready to - out of his skin t , hij kan zich van vreugde

niet matigen.
Leap, s., sprong, loop, korf, bespringing, vischfuik; -,
half schepel , (p.).
Leap' - frog , s., hok - sta -vast, haasje -over.
Leap' - year , s., schrikkeljaar.
Leaped , pp. van Lenp , v. i., V. t.
Leap'er,, s., springer.

Leap'ers , s., rnv., graauwe erwten , (p.).
Leap'i ng , ppr. van Leap , v. i., v. t.
Leaping, s., 't springen, bespringing.
Leap'ingly, adv., hij sprongen.
Lear , v. t., echo., leeren.

Lear , a.,

hol , ledig.

Leather-winged , a., met lederen vleugels.
Leatïh'er-wood , s., soort van l;eester (N. 4merika).
Leatl'ern , a., lederen.
Leathern bird , s., zie Rat, (p.).
Leathery, a., lederachtig, taai.

Leave , S., verlof , oorlof , vrijheid , toelating , afscheid,
vaarwel ; take french -, met de noorderzon vertrekken
take -, afscheid nemen ; -, scho., eerste aanbod; - toil,
groote navraag naar iets.
Leave , V. t., e. i., laten , verlaten , overlaten , opgeven,
vermaken , dulden , toelaten , nalaten , ophouden ; - off,
opgeven , afleggen , eindigen , neêrle, gen ; - out , uitlaten ,
uitsluiten , nalaten , overslaan ; - with , overlaten , laten aankomen op ; - hold , laat mij gaan ! - t , v. t., zie Raise , se.
Leave' - taking , s., 't af ,cheid

LPar , s., schapenweide , (p.).
Learn , V. t., V. i., leeren , aanleeren

, vernemen , weten ,
onderrigten ; - wit, wijzer worden , aanleeren ; -, herigt

ontvangen.
Learned , pp. van Learn , v. t., v. i.

Learned , a., geleerd , oiiderri;t ,
Learn'edly , adv., zie Learned, a.

Leath er-seller, s., le@rverkooper.
Leather - sling, s., lederen riem.

onderwezen.

, s., geleerdheid , ervaring.
leerlink; , scholier.
Learning , ppr. van Learn , v. i., v. t.
Learning, s., 't loeren, geleerdheid, wetenschap, kenn is , studie.
Learnt, pp. van Learn, v. t., V. i.
Learnedness
Learn er, s.,

Leasable , a , te huur.

Lea'sand , S., who , wetsteen voor een zussen.
Lense , s., huurceel , verhuring , verpachting, huurtijd ,
duur ; -, weide.
Lease, v. t., verhuren, in huur geven, verpachten.
Lea*e t , v. i., lezen , naoogsten.
Leased , pp , a. van Lense , v. i
Leasehold , a., door huur in bezit, S.
Leasehold • S., verpachting op tijd.
Lease'hoider , s., nalezer . n^ddoaster.

nemen, sis.

Leaved, a., gehladerd , met bladeren.
Leave'iess t . a., zonder bladeren.
Leaven, s., zuurdesem, zuurdeeg; - of sin, booze neiging.
j Leav'en , V. t., gisting te weeg brengen; -, zie Imbue, v. t., oat.
Leavened, pp. van Leaven, v t.
Leavening , ppr. van Leaven, v. t.
Leavening , s., 't gisting verwekkende.
Leav'enons , ei., zuurdesem bevattend.
Leaver, s., weglooper, verlater.
Leaves , s., env., zie Leaf, s.;
Leav'Iness, s., bladrijkheid.

Leaving ,

-, vouwdeuren.

ppr. van Leave , v. t., v. i.

Leav'in ;-s , s., mv., overblijfsel , afval , uitschot.
Leav'y , a , vol bladeren , met bladeren bedekt, see.
zie Lick.
Lech'er, s., wellustelng, hoeredop, geil mensch, hoerejager.
Lech t ,

V. i., hoerejagen, ontuohtig zijn, hoereren, een
liederlijk leven leiden.
Lech'erous , a., wellustig, ontuchtig, hoererend.
Lech'eroessly , adv., zie Lecherous , a.
Lecherousness , s.. geilheid , ontuchtigheid.
Lech'ery , s., liederlijklieid, ontuchtigheid, geilheid.
Leek , v. i., scho., lekken ; - on, opgieten ; - off, droog maker!.
Leash , s., koppel , riem , hand , lijn.
Lee'tion • s., lezing , les.
Leash , V. í., hinden , koppelen.
Les'tionary , s., godsdienstig leerboek (bij Katholieken).
I
Leashed , pp. v an Leesla, v. t.
Lee'tor , s., lezer.
Leash ing , ppr. van Leash, v. 1.
Lee'ture, s., lezing, voorlezing, redenering, leerrede,
Lea-'ing t, s., leugen ; -, echo., armvol (hooi, graan).
strafpreek, les.
Leas'ow t , s., weide , (p.).
Le e'tu re , V. i., V. t., lezen , voorlezen , onderwijzen , leerLeast , a., minste , geringste , kleinste.
aren , l'erispen , bestraffen.
Leat t , s., kunstmatige waterleiding.
Lectured, pp. van Lecture, v. i., v. t.
Leath , s., scho., rust, gemak , staking , tusschenkomst.
Le e'tu rer , s., lezer , voorlezer , leeraar, kapellaan.
Leather , s., leder , vel , huid ; his shoes are made of Le.e'tureshlp, s., ambt van lector, professoraat , kapelrunning - t , hij loopt altijd als een postpaard ; lose -, laanschap.
vel afschaven ; -, echo., ongelooid leder.
Lee turing , ppr. van Lecture, v. i., v. t.
Leather, a., lederen.
Lee'turn , s., lessenaar , lezenaar.
Leather ) , V. t., slaan , met een riem slaan.
Led , pret , pp. van Lead , v. t., v. I.
Leather-bag, e., lederen hak.
Led - captain, s., onderworpen volger.
Leath er-bottle , s., lederen flesch.
Led'-hor se, s., lastpaard, bagagiepaard.
Leather-breeches , s., lederen broek.
Led'dy , s., echo., dame , mevrouw.
Leather -coat , S., appel niet een taaijen schil.
Leden t , s., taal , ware beteekenis.
Ledge , s., laag , rij , rand , rigchrl , lijst , rotsketen ; -a,
Lea rta'er- puttings , s., me., afval van leder.
zwalpen , ribben , z ; head -s , merkels in een luik , z.
Leath'er.-dresser , s., ledenbereider , leêrtouwer.
Ledge t , V. t., beweren , cH.
Leather head , s., echo , dom.öor.
Ledger , s., grootboek (handelsterm).
Leather-headed, a., dom.
Ledg'y , a., vol lagen , enz.
Leather' - hungry, s., echo , gemeene soort van kaas.
Leather -jacket , s., soort van visch (Stille Oceaan).
Lee , s., me. lees , zie Lees ; a -, aan lij , onder den wind,
z.; ahead of the - column , aan 't hoofd van de kolonne onLeather-lane) , a., zie Paltry , a.
der den wind, z.; lye by the -, den wind uit lij krijgen,
Leatb'er-mouthed • a., tanden in de keel hebbend.
Lech 'er,
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Z.; bring by the -, een uil onder den wind vangen , z.;

ven , mar lij zeilen , z.; ride -, in een stroom , die lij -

,fall a -, aan lij vallen , z.; come o, ff by the -, den wind
verliezen , z.; 1 met schade van iets afkomen; -, s., scho.,
leugen , ongeploegd lend , grasvlakte.
Lee i , V. i., liegen , Cti.; -,V. t., v. t., selio., liegen.
Lee , a., scho., ongeploeg (I .
Lee'- baard, s , zwaard voor 't afdrijven, z.
Lee'-bow , s., lijlioe , 7.
Lee' -Bange , s., luiw ae ►, of overloop van den schoot, z.
Lee'-gage , S., l.ij rijde , aan 1ij , z.
Lee' aazig-day , s., scl„o., geheele dad.
Lee'.ie,tder, s., voorzeiler onder den wind, z.
Lee -lunch , s., dei:;zimo naar lij , 't otierliellen naar lij , z.
Lee'-quarters, s., 7nn., lg.vindveritig.
Lee'-see &, V. i., aan lij zwaar liellei ► en slingeren, z .

Lee'-saiip, s., schil) onder den wind, schip aan lij, z.
Lee' - shore , S., lagerwal, z.

Lee'-side, s., lijoord , ,
Lee'-tide, s., getijde niet den wind, z,; ',tide under the —,
getijde tegen den wind.
Lee'-tackle, s., zijgijn, z.
Leech , s., bloedzuiger ; -, doktor, geneesheer ; cow -, koe -

dokter, veearts ; -, vertikale zijde van een zeil , lijk van
een zeil, z.; after -, acl ► tei lijk van een stagzeil, z ; fore -,
voorlijk van een sta5zeil , z.; goring -, selcnin gesneden
kleed in een zeil , z.; mast -, lijk, dat langs den mast
vaart, z.; blow out the -, uit liet lijk waaijen , z.
Leeci. t , V. t., gevezen ,lieden , cx.
Leech'- raft f , s., heelkunst.
Leech'-trues, s., hie , ii oiesordings , z.
Leech'-lining , s., stoot liil) op 't staand lijk , z.
Leech'-rope, s., staand lijk, z.
Leeck'-woc•rre, s., hloedtuiber, egel.
Leef-; , a., zie Lief, a.

Leefu'-iane, lie'-'AIAe , a., scho., geheel alleen.
Leek , s., Ieek , prei.
Lees, a., selio., zie L , 01, e.., SC.t'.
Leerni , s., sclio., vlaiui.
Liens, V. i., sclao., g izilzen , lichten.
L.eeinn'er , a., 5c1;0,, zie _';axious, a.
Lee n'ers, s., iiie., s•i,jpe noten.
Leen , V. t., scho., ophouden, nalaten.
Leeg , V. i., scfio., ziei?c,» , opzi( Glen , l;eken.
Leet,'rt, pret., pfp., si/co , kookte, gekookt.
Leer , V. t., V. t., ;lured , lonken.

Leer - , s., gezigt , a,ai^ziell , gelaatskleur , kleur , gelaat;
-, blik, lonk, ^lurii;i.
Leer

a., iedi ' , nieti.r , c.waas , B.

Leered , pp, v.tcc Leer, v. i., V. t.
Leering, yr. van Leer , v. i , v. t.
Leer'tnngly , ede.,niet (Pil lonk
Leery) , ede., op de hoede.
Leem, s., mv., bezinkse l , grondsop.
Lee v e i , v, I., zie Lose , v. t., n. J.; —, zie Buit , v. t , W.
Lee ta , s., SC/;O., zijden draad.
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waarts loopt, ankeren , z.; - ship , setup , dat zeer afvalt, z.; fall to -, afdrijven, wraak hebben , z.; go to -,
aan lij vervallen , z.; saga -, geen loef houden , sterk afval lei z.
Lee Yv av , s., 't al zeilende afvallen , z.; alloioance for
gissii,g der wraak , z.;

abate the -,

't afvallen verrriinde-

! ren , z.; allow the -, 't ifdrij ven. , de Kraak gissen , z.;
! make -,afdrijven , z.
; eeft , pret., pp. van Leave , v. t., v. i.; he - to one's self,
verlaten wonden , zijn eten denkbeelden naogen volgen.
^ Left, a., 11nkseli, liier; over the - shoulder, geheel ver 1 keerd; I tee i eet yon over 1/ic -, ik geloot je in 't geheel niet.
I Left'- maand, s., linkerliacnd.
! Left' - handed , a.,1 ii escl!; -t, ongelukkig, ontijdig; rrioIi;ccye, Icuwliik niet cle lit,kerhanci.
Left' - handed - wife) , S., boer.
j Left -t► aiid'e4luess , S., linksclilielcl.
I Left'-hand mess, S., zie %!wkwardoess, s.
; Leg, s., been, poot, sclieulkel, bont, boutje, dorschvlegel,
stn jkvoetje; -s, part van de iioeliji, spruit, z. ;-s block,
i lblok ivasidoor de part van de huikgording vaart, z.; catE

hrr.rhi^l1js -, zwicht ingliouten , z.; - of the niartnets, rif' talieseliic, - el , z.; se« -s, zeevoeten , z.; break a -, een

goo teniheeiit je maken , onecht ikin,d voortbrengen , haren ;
make a -+, buigen , give - boil , uit de gevangenis ontse^cppen en wegloo; en, de regthaiik ontvlieclen; stand on
o^ie', own -s, ol) eigen kiaclite;i steuc ► en , eigen zienswijs
vol; ;i ; give — toil
1 l«ijd se(Uijty) , wegloopen; fight
É at tie -- j, oneerlijk veckiten ; but t /te test — foremost t,
lief: beste 1)eeiitje i wi uit zetten ; he hos broken his — t,
ill ,wordt voor deli vatkr aan dat ki.iid geliouden.
Leg acy , s., erf^grlt, legaat.
i Legacy-hunter , s , vlc,jer tot 't verkrijgen van een

(
!

edel is.
s,c,'t o i , a., wettig , wetlijk , geldig , geoorloofd , regtmatig.
L^-'galalt, s., lsg;list , ieoi.ecnd, olie op de weet steunt.
; Liga I it , s., iv ettigl;eid , eegtrnat;gheid.

j Lv eaYYZe, V. t., legaliseren, wettigen, geldig maken, be! l.r^ic l;t ;gen, bevestigen.
' Le g,®lized, pp., a. viii Leyalize , v. t.

Le giaiiztng , pp r .var; Ley ,iize , v. t.
: Lci;.O4iy , edv., zie Lo- al , ca.
Lcg aF_nvy , s., legatai is , gelegateerde.

L5; ate , s., a,'gevaard i;ue , gezant , legaat.
Lz'gmee', S, eii ie crcie.
, s., iez,11^t0cli^ip5po:.t, zending, gezan'schap.

Leg fo(ine , o., tot eel) legaat Iieliooreiiue , van
f koe nde, door eelt legaat gemaakt.
Lege' Si flee, S., leitie, deputatie, gezantschap.
I Lc g tor'
s., e i llsi er , L,n.

een legaat

j L"ue
v. t., z e _tlicye, v. t., Lighten, v. t., en.
Le gend, ee 'entt, s., lcgenue, ocerleverii► g, traditie,
I sj>! ii!.je ; raridselir; ft , AD.
Le genii , r. t., verbalen.
-.eesum, liet'suw, tee some, a:, scho., aangenaani, wel- Leglendary, a., lege n de hetreffead, fabelachtig; -tule,
bevallig.
poli: , erh,.^al , volk ovirlevel ing.
Leal , a., cede., Iielht.
' Leg e:*dary , s., lt,g ei^dlenihocek , legendenschrijver.
Leet, S., regiisdag, cieis chaarsp;snnin
- court, rent van Lc j ee-, s., iets, dat, ligt, blijft; -, i. p. v. Ledger, s,

een heerlijkheid; -, 'die., venster, lijst.
Leet, v i., scho., gebeuren, plaits liebben, uitvallen.
Leeve, V. i., selzo , level ► , wonen.
Lee',.aa,i, a., lijtvaarts , t)enede'nwaar ts, aan lij , z. double
to -, onder de lij langs loopen , z.; douw to -, aan lij vervallen, verlijeren , z ; drop to -, beneden wind vervallen , z.;
Ic! to -, verlejeren , at`thoudeui , afdrijven , naar lij drij-

! 1-c'-,-g ., ean:oin ', S., goclielnrij , kniiotje , vliiglield.
a.e co'ity ; , s., ligtheld, vluglied, gezwincll)eid.
1 L(•rc;e -,'- , v. t., zie Logt , C. t., iv.
Legged , cc.,niet l)eellen , niet pooten; two - animal, tweepootcg dier; strong -, stevig van beenen.
j L.eg'ger) , s., iemand , die voor,eeft smokkelgoedertsi ti
; ve{•koope:i.

LEG,

LEO.

Leggeren, s., scho., advokaat.
Leggin, legging, s., lange slobkous.
Leggin-bird, s., scho., bastaard.
Legibility, s., leesbaarheid.
Legible, a., leesbaar, duidelijk.
Legibleness, S., leesbaarheid.
Legibly , adv , zie Legible , a.
Legion, s., legioen, bende, keurbende, groot aantal.
Le'glonary, a., tot een legioen behoorende, uit legioenen
bestaande.
Legionary, s., legioenkrijgsman.
Le'gionry, s., troep legioenen.
Legislate, V. i., wetten maken.
Leg'istated, pp. van Legislate, v. i.
Leg'isliting, ppr. van Legislate, v.i.
Legisln'tion, s., wetgeving, 't wetten maken.
Legislative , a., wetgevend (NB. In dit woord en in
legislator , legislatrix, legislature is de klemtoon bijna ge
eerste en derde lettergreep, en de a wordt als-lijkopde
ee uitgesproken).
Legislator, 3., wetgever.
Legisla'torship t, s., wetgeversambt.
Legisla'tress , s. ~eetgeefster.
Legisla' ( rix , )
Legislature, s., wetgeving, wetgevende raagt.
Le'gist , s., regtsgeleerde.
Legitimacy , s., wettigheid , echtheid.
Legit'tenate , a., wettig , edit, regtmatig, opregt.
Legit'i.nate , V. t., ecliten , wettigen, voor echt verklaren,
de regten van een wettig erfgenaam geven.
Legit'itnated, pp. van Legitimate, v. t.
Legit'iinately, adv., zie Lawfully, adv.
Legit'Imateness , s., echtheid , wettigheid , opregtheid.
Legit'imating, ppr. van Legitimate, v. t.
Legitimation, s., 't wettig maken, 't geven van de regten der wettig geborenen; wettige geboorte, s$.
Legit'i.nist , s., ondersteuner van wettig gezag ; voorstander van de in 1830 verdreven Bourbons.
Legless , a., zonder beenen.
Leg'uine, legu'men, s., groente , peulvrucht.
Legu'min , s., plantaardige caseine.
Leguminous, a., als een peulvrucht, uit peulvrucht lie.
staande.
Lelk'in , s., scho., liefje.
Leipath'y'nie, a., bezwijmend.
Leisk, s., scho., zweep, zijden draad.
Leish , a., scho., stevig , bedrijvig, vlug.
Leis'en, s., scho., leugen.
Leister • s., scho., aalgeer, vischspeer.
Leis'Hrable, a., ledig, onbezet.
Leii.'urably, adv., zie Leisurable, a.
Leefure , s., ledige tijd; -t , gemak; - time, ledige tijd.
Lei*'urely, a., adv., langzaam, bedaard, niet haastig.
Lelt , v. t., scho., denken.
Lefts • S. scho., vergadering tot verkiezing van beambten.
Leits, s., mv., sclao., voetstappen.
Leman j • s., geliefde, bijzit.
Leine j • s., lick tstt aal , cm.
Leine t , v. i., schijnen.
Leming, lem'iuing, s., soort van dier, naauw aan de
muis en rat verbonden.
Lemon , s., limoen , citroen ; citroenboom.
Leinon- froth , s., citroenvlade.
Lem'on Julee, s., citroensap, limoensap.
'lr.em'on-squeezers, s., 5ev., citroenpers.
i.en,onede', s., citroenwater , citroendrank , limonade.

480

Lem'are s. , s., »ie., booze duivels , kwelgeesten.
Len , V. t., scho., leenen.
Len , s., seho., leerring.
Lend , v. t., pret., pp. lent • leenen , helpen , verleenen ,
verschaffen , verhuren ; I lent my money to my friend,.
I lost my money and my friend t, die geld aan een vriend
leent, verliest sons beiden; - a deaf ear, doof blijven
voor, ongevoelig zijn ; - out , leenen , uitleenen.
Lendable, a., leenbaar.
Lender • s., leener ; iemand , die geld op interest zet.
Lending, ppr. van Lead, v. t.
Lending, s., 't leenes; 't geleende, s$.
Lenes- t, s., mv., zie Loins, w.; -, mv., scho., lendenen.
Leng'er t , a., langer , ex.
Length , s., lengte, afstand, duur ; - of time will not
waste it away , liet zal den tijd verduren ; he lies at kir
full -, hij ligt, zoo lang als hij is; I have the - of his
foot i-, ik ken zijn humeur ; a man may come now within
a pole's - of him t, hij is zoo trotsch niet meer als vroeger; this will carry him a great -, dit zal leem ver brengen ; run all the - of a corrupt ministry , met alle han
een bedorven staatsman instemmen ; he can--delingva
not go that - with you , he cannot go to such a - with
you, zoo ver kan hij zich reet u niet inlaten; picture at
full -, levensgroot afbeeldsel ; at -, ten laatste; -, scho.,
zie Stature, s.
Length t , v. t., zie Legghten, v. t.
Lengthen , v. t., v. i., verlengen , langer maken , uitbreiden , langer worden , in lengte uitbreiden.
Lengthened, pp., a. van Lenghten, v. t., v. i.
Lengthening, ppr. van Lcn Ithen, v. t., v. i.
Length'eufng, s., zie Continuation, Protraction, s.
Length'ity, ads., op een grooten afstand, op een lange
wijs.
Lengthiness , s., zie Length, s.
Lenbtl► 'wi*se, ads., naar de lengte, in de lengte.
Length y, a., langdradig, langwijlig, vervelend.
Leniency • s., zie Lenity , s.
Lenient, a., verzachtend , weekmakend.
Lenient , s., vei zachtend middel.
Lenity, s., zachtheid, goedheid, goedertierendheid, menselilijkheid.
Len'nock , s., zie Slender, (p.).
Len'noek, a., scho., lenig, tenger.
Leitoc'inant , a., aan ontucht overgegeven , ME.
Lens • s., inn. len-* es , lens, lins , kristallijnen vocht van
de oogyen.
Lent t • a., langzaan , zacht.
Lent , pret., pp. van Lend , v. t.
Lent, s., vasten, vastentijd.
Lent'eu , a., van de vasten , tijdens de vasten gebruiklijk ,
spaarzaam.
Lenti e'lar , a., linsvormig, lensvormig.
Lentie'sxlarly, adv., zie Lenticular, a.
Len'tiforin, a., linsvormig, lensvormig.
Lentig'inous, a., sproetig, vol sproeten, schurftig,
Leitti'go, s., uitslag, zomersproet.
Len'til , s., lins.
Len'tisk • lentes' -eus , s., mastiekgomboom,
Lent'itude t, s., zie Slowness, s.
Lent'ner, s., soort van valk.
Len'tor, 8., taaiheid, langzaamheid.
Len'tous , a., taai, lijmig , langzaam.
Len'zinite, s., soort van klei.
Leo , s., leeuw (sterrekunde).
Lend , S., volk , natie.

J E O.
I.e'of, s., liefde.

Leonine, a., tot een leeuw hehooreret^te, 1001x'.^ae1 ► t,► ^r.
Le'oninely , a(lv., Op de wijs valt eeii leeuw.
Leopard , S., luipaard , panter.
Leop'nrd's - bone, s., soort van rrrnticrr, eu clozo;,irz n (/olmi ).
Leos 1- , s., volk , cot.

Leper, s., mclaatsclle, leproos.
Lep'i(t , (t., levendig, geestig, vrolijk.
Lepidop'ter, s., viv. lel)itlop'terra, orde van insekten,

waartoe de vlinders ell motten bellooren.
Lep'orine, a., haasachtig', tot een haas belloorenclt;.
Lepros'ity , s., melaatschheitl.
Leprosy , S., melaatsclllleid.
Leprous , .a., melaatselt.
Lep'rously, adv., zie Lelarous, a.

Leprousness, s., melaatschheid.
Leptoda e'tyl , s., dier met dunne teenen.
Leptol'o y, s., langwijlig gesprek over niets beteekenenele

zagen.
Lerch, V. t., scho., bedriegen.

Lere t, s., geleerdheid , les, leer, so'.
Leve t-, V. t., leeren , onderwijzen, ctt.
Leve , a., ledig.
Le' -slon , s., bezeering, wond, kwetsuur.
Less f , j. p. V. Unless.
Less , a., adv., klein , gering, min , minder , anders , uit
-gezondr,bhalv;.os
Less , s., mindere.
Less t , v, t., verkleinen , verminderen , use.
Lessee', s., pachter , huurder.
Less'en , V. t., V. i., verkleinen , verminderen , inkrimpen ,

afnemen, verzwakken, kleiner worden.
j)p. valt Lessera , V. t., V. i.

Less'ened ,

Lessening ,

ppr. van Lessent , V. t., V. i.

Less'er , a., adv., kleiner , geringer , minder.
Lcs'se s , s., ets., drek (rosa ree).
Lesson , S., les , onderwijs , bestralliIlg, gisping , verwijt,

voorschrift , leerstuk.
Les'sun , V. t., onderwijzen , leeren.
Les'soned, pp . van Lesson, v. t.
Lessoning, ppr. van Lesson, v. t.
Lessor , s., verhuurder , verpachter.
Lest, coioj., opdat niet, uit vrees stat.
Eet , v. t., v. t., pret., pp. Jetted i- , latmi , toelaten , dutdell , veroorloven , versluren , in pacht ges en , gedoogen
-t belemmeren , -i hinderen , i- hinderpalen stellen ; - alone,
met vrede laten , toelaten ; - down, nedrlaten; - loose ,
los laten; - ito, - into, inlaten , binnenlaten , inlasschen
- blood , aderlaten ; - out , laten ontsnappen , verpachten ,
uitzetten , beleggen ; - ofi', vuren , aflaten , loslaten , afschieten ; - flu , afschieten , aftrekken ; - r , lijden ; - qo !
strijk ! z.; - go rot amice ! los, overal in eens ! z.; - ,qo
everd zekere ! los overal ! z.; -, loslaten, losgooijen , z. ;
- fall, laten vallen , strijken , z.; - 90 e;ster;a , deinzen , z. ;
- r, o the sails avutin , dc zeilen loopen laten, z.; - f lo the
sheets afore tred brace 11d , aanwenden , z.; - fall o(i , lateu afvallen, z.; - t,-'re ship stviii^/, cen schip, tot vermijding van iets , laten afc; ► 1le11, z.; - ;» , ii ► Iateti, z.; -- the
rr fs o?r!, tie reven uitsteken, e.; - sf^il , zeil losilial,en, z.;
- yo m ctile/lor•, liet anker laten vaalten, Ankeren, z.; - qo
one'S /doll , latest varen ; — J, ,' -'tU , doelt weten , nle/decle;li

laten varen , voorbij i ►► t ; - .(cc , 1>► tell zien ; slipp , laten slippen , laten ontstetp fell ; - íc) Jf c'ir/lit , bevracllten, z.; - in, hetlrieden ; - fhf at rrlríf 10e, iemand
veer nlishasdelen ; - rl,riec , niet geweld a '1111 al leut ; tir/lat,
,rit , 1,ltet .0 eter ► ,, In inlirliting Revell, ol ► tsluije;cn ;
- press ,
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/01(, bij ging hiliswaarts ; - that flee stied i' tl1e trot.
ar/to , spreek niet daarover , last dat rusten , steek er een
Co

speldje 1 tij.

Jet , s. beletsel , vcrhindtéring , hinderpaal , vertraging.
v. t,., sr/to., stemmen (van m-nzie/instrunieoten),
.cat'sr®► , V. t., seho., voorgeven , een wenk revels.
(.etch , s., zie T cnclr.-tnb , s.
Le'ttaal , 1'., dootilijk, noodlottig.
Letha''ity , s., doocllijkheid.
Let4,rer'ï' e, letiiaer'fiipal, it., slaapzuchtig, slaapziek, dof.
Lettiair'ti-ally, each'., zie Lethargic, Letheurgical, a.
Lettiar'gi ealisess , .t., slaapzuchtigheid, slaapziekheid.

Let`•gt e.

i coeo

L,-thttr'

s.,

zie Lrt/a7gicalttess, s.

Leth'argied , J'P., I^.., in Slaap gelegd.
Letwar y, s., slattlrzickte, sla;lpzuchtl gheid, dofheid, werkloosl;sr:dl.
1.s-Hi'aary , C. t., slnapziek maken.
Le'Sh k> , s., vcrgttellteid , coo.
Lette' :en, ca., tot vergetelllcitl. voerende.
Ledh'an• , s., sc110., ladder , zeepsop.
l.etl'er , V. t., iluzeepen , sl aan, pietsen.
Leti if'erous, a., Gondelijk, (lood aanbrengend.
Lets, s., srlio., ltottwp1at1l je.
Letter , s., veroorloven, verhuurder , verpachter , later ,
letter, brief, schrift, tloknnletlt; roman -, romein (zetlerstee ; i); itrlic -, cursiefletter (zettersternt); black -, dnitsehc
le; to (_ef lerslemw) ; -s , geleerdheid ; dead -, kraclltloos
voorschrift, doode letter; - of attorney , volm;lgt, pro.
kilratie; -- of credit, kredieti,rief; - of ticeaace, respijt brief , brief v tin uitstel ; - of ,rcn.rqtre , kaperbrief ; - of
advice, adviesbrief; - of' recotnttaendntion, s., aanhevelingsbrief ; naoiaitot;,J -, verm;lanhrief ; -s 1tntetat , open vol
-n
► aLgtsltrief (n et ra eens vorst).
Letter, V. t., met letters drukken, niet letters vlerken.
Letter-bearer , s., brievetlhestel.lcr.
Letter-board , s., letterplank.
Letter-book , S., in•ievenboek.

Letter-Barrier , s., zie letter-bearer , s.
Letter-case, s., brieventasch; letterkast.
Letter-folder , s , vouwbeest.
Letter-fotend'cr, s., lettergieter.
]L.et'ter-fouand'cry , s., letter'gietel•ij.
Letter-gar , s., scho., voorzanger.
Let 'ter-keyed-1 ck . .5., It li ► ,-,slot niet

letters .
Letter haper, s., postpapier.
Letter-press , S., pers , dru ► kpers , druk.
Let 'ter -ra sleet , S., v alsel;e <gettxigenis van lalidloopers.
Let 'ter-writer, s., 1lriefsel ► 1'ijver.
Let'teretl , ]/)t., C. van Lotter, v. t.
Lettering, 7tpr. van Let/ci , v. t.

Let'tei•5ng , s., 't drukken . gedrukte letters.
L.et'teraess, (c., ongeletterd, ongeleerd.
s., 't verl ► ltreu ; -, 't a;lnbestcden valt "werk
Letting
Let'thni0, ppr. van Let, t'. t., v. i.
Lett ace , s., latuw , salalde.
Lult', .s., scha., palm van de hand.
Leurti , pret., attente.
Leask, I,s,,k, luik, hike, v. t., zich, blikken.
Leuk , lc)uIk , lteik , luke , s., srlio., blik , voorkonten.
I.'>

, (t.,

oostelijk.

lt.cs.,t,t, s., (j Levant; oostelijke kust van de Middelland
cclie en;.

;c).
Lea a,^t'er , s., sterke oostenwíntl (ira tie _t17ulrtcllr,,ul srl'
a.,ev,,,'t' uit. , iev'antine, it., tot; de iiev;ittt: helioorent]t;.
Lc a'toir, S., opllell'er (e1wW'e;Je) - -s, egitt't.,khct ► de vpiree .
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LEY.

LIP.

Leve t • i. p. V. Believe , GR.
Levee , s., tijd van opstaan , morgenbezoek , toilet.
Level , a., gelijk, effen , vlak , waterpas , even hoog (in
rang) ; - blocks, stootwiggen op de stapelblokken, z.
Level , V. t., V. i., gelijk maken , effenen, rigten , aanleg
maken , aanleggen , geschikt maken , van pas-gen,plat
maken ; - , overeenstemmen ; -, mikken , doelen ; -1
gissen , pogen te gissen ; - against , bedoelen , rigten tegen;
- with, overeenstemmen, gelijk maken , effenen , sloopen;
- at , op iets aanleggen , mikken ; nivelleren , z.
Level, S., vlakte, gelijkheid, waterpas, vlak, standaard,
maatstaf , rigtsnoer , rigting , doel.

Lexieog'raphy, S., 't schrijven van een woordenboek.
Lexieol'ogy , s., woordenkennis.
Lex'lcon, s., woordenboek.
Lex'iconi t , s., woordenboekschrijver.
Lexigraph'Ie , a., door duidelijke teekens of letters voor-

Leveled , pp., a. van Level , v. t., v. i.
Lev'eler , s., gelijkmaker, voorstander van gelijkheid.
Lev'eling , ppr., a. van Level , v. t., r. i.
Lev'eting, s , gelijkmaking, 't nivelleren.
Levelness , s., gelijkheid , vlakheid.
Leven , zie Leaven.
Leven t , s., bliksem , CH.
Lever, s., hefboom, koevoet.
Lever t , a., aangenamer , liever , streelender.
Lev'era$e, s., voordeel , door den hefboom verkregen.
Leveret, s., jonge haas.
Lev'eroih , s., leeuwrik.
Lev'et t , s., trompetgeschal.
Leviable, a., hefbaar, op te heffen.
Leviathan , s., leviathan ; -, walviseh , M.
Levied , pp. van Levy , v. t.
Lev'igate , V. t., tot stof wrijven , zacht maken , glad ma-

ken, fijn stampen, polijsten.

Lev'igate, a., glad gemaakt.
Lev'igated, pp. van Levigate, v. t.
Lev'igating , ppr. van Levigate ; v. t.
Lev'igating-stone , s., wrijfsteen.
Leviga'tion , s., 't fijn stampen , 't fijn malen.
Levin t , s., bliksem; -, scho., bliksem , donder.
Levin-bolt, s., echo., dondersteen, bliksemstraal.
Levitation , s., lichtheid , 't licht maken.
Le'vl te , s., leviet ; -) , priester , geestelijke.
Levit'i cal , a., van den leviet , priesterlijk.
Levit'i ealty, ado., zie Levitical, a.
Leviticus , s., Leviticus (derde boek van 't Oude Verbond).
Lev 'Ity, s., ligtlieid, ligtzinnigheid, ijdelheid, ongestadig -

stellend.
Lexig'raphy , s., woordenverklaringskunst.
Ley , s., zie Lay , Lea , S.
Ley , S., veld , weide , loog ; -, echo., breedte , ruimte,

vrijheid.
Leyden-jar, ley'den-phial , S., leidsche flesch.
Leze-maj'esty , s., majesteitsschennis.
LiabIl'Ity , s., zie Liableness, s.
Liable, a., onderhevig, onderworpen, blootgesteld, vatbaar , verbonden (m. 't V. to).
Liableness, s., verpligting, onderwerping, blootgesteldheid.
Liaison , s., vereeniging , vereenigingsband.
Liar , e., leugnaar , leugnaarster ; -, Christus verlooche-

naar ; show me a -, and I'll show you a thief t- , die liegt,
die steelt.
Li'ard t , a., graauw, ci-i.
Lt'art, ly'art, a., echo., grijs; - hofets, grijze haren over
den slaap.
Lias , s., kleiachtige kalkaarde.
Lib t , v. t., luhtten , ontmannen ; -- ), V. i., te zaám liggen.
Libation , s., drankoffer.
Lib'bard t, s., zie Leopard, s., H.
Lib'bard'-*--bane, s., vergiftige plantensoort, B. a.
Lib'bege) , s., bed.
Lib'ben ) , s., partikulier woonhuis.
Libber , s., echo., lummel , gelubde.
Lib'bet, lib'bit, pret., pp. van Lib, v. t., scho., lubde,

gelubd.
, s., klaagschrift , memorie, schotschrift, paskwil ,
schandschrift.
Li'bet , V. t., beschimpen , paskwilleren ; - t, V. i., schot
-schriften
verspreiden.
LI'bellant , s., schotschriftschrijver ; iemand, die een
schotschrift voor de regtbank brengt.
Libel

Libelled, pp. van Libel, v. t.
LI'belier, s., pamfletschrijver,hlaauwboekjesschrijver, schrij-

ver van schotschriften , beschimper.
Libelling , ppr. van Libel , v. t.
LI'beltous, a., eerroovend, smaadlijk, schendend , lasterend.

lieid, wuftheid, onbestendigheid, onstandvastigheid.
ligten , beginnen ; - war, oor Liber , s., nieuw gevormde binnenbast.
beginnen; - a,fine , over landbezit een regtsgeding voeren.-log Liberal , a., vrijzinnig, liberaal , vrij , edel , goed, mild,
grootmoedig , opregt , vrijmoedig ; gul ; losbandig , sti.; Lev'y , s., heffing , belasting, werving, aanwerving , ligting;
- t , geopende oorlog ; -, ligting van alle weérbare man- - arts, vrije kunsten.
schappen.
Liberal , s., liberaal, vrijzinnige.
Levying, ppr. van Levy, v. t.
Liberal-hearted , a., grootmoedig van hart.
Lew t , a., laauw , bleek , versghoten , verkleurd ; get into Liberal-minded , a., vrijzinnig van gemoed.
the -, in de luwte komen.
Liberal-soured, a., grootmoedig van ziel.
Lew , v. t., echo., laauw maken.
Lib'erall s.,n , s., liberale beginselen.
Lew'-warm, Iew, a., echo., laauw.
Lib'eralist , s., beschermer van vrijzinnige beginselen.
ontuchtig
,
Lewd , a., liederlijk,
ongebonden , zinlijk , on- Liberality , s., vrijzinnigheid , vrijgevigheid.
kuisch , wellustig ; - t , wereldlijk.
Liberalize , v. t., grootmoedig maken, van vooroordeelen
Lewdly, adv., zie Lewd, a.
bevrijden.
Lewd'ness, s., liederlijkheid, ongebondenheid, ontucht, Liberalized, pp, van Liberalize, v. t.
zinlijkheid, onkuischheid , wellust.
Lib'erallzing , ppr. van Liberalize, v. t.
Lewd'*ter , s., zie Lecher, s., sH.
Liberally , adv., zie Liberal, a.
Lex, e., wet; - talionis , wet van wedervergelding; - terser, Lib'erate, v. t., bevrijden, verlossen, in vrijheid stellen.
landswet; - scripta, geschreven wet.
Liberated, pp. van Liberate, v. t.
L'ex'i-eal , a., tot een woordenboek behoorende.
Liberating , ppr. van Liberate , v. t.
Lexi eog'rapher , s., woordenboekschrijver.
Liberation , s., bevrijding.
Lexi eograph'Ie , lexi eograph'i enl , a., tot 't schrijven Lib'er.ator , 3., bevrijder , verlosser.
van een woordenboek behoorende.
1 Libertarian, a., tot de yrijheiil bclioorende.
Lev'y , V. t., heffen , opheffen,

LIB.

LIE.

.iberta'rian , s., voorstander van vrijen wil.
Lib'erticide, s., verwoesting; van de vrijheid, verwoester
van de vrijheid.
Lib'ertinae , s., bandeloosheid , liederlijkheid , ongodsdienstigheid, vrijdenkerij.
Llb'ertine, s., vrijgelatene, doidriftige, litmis, ongodsdienstig mensch , vrijgeest.

Li eis , s., zoutl)ron ; -) , slag ; -, sclio , bedrieger , schalk,

Libertine, (i ., goddeloos , los , ongebonden.
g.ib'ertinis - m , s., ongebondenheid, wulpsel^l.eicl,

vrijgees-

terij , ongodsdienstig•kheid, nitspatlinz.;.
Liberty , s , vrijheid , verg unning , verlof, vrijdom , regt,

voorregt, privilegie; ,Cel at -, in vrijheid stellen ; be at -,
in vtijheid zijn; - of the press, drukpersvrijheid.
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sla(; ; -1. , zie Wash , s.
i, S., voorste Vinger.
Li eked , 1);). van Lick , v. t.
Lick' -pot-finger

j.i ciz'cr , V. t., schoenen, laarzen niet vet insmeren.
L ek'er . s., likker ; -, scho., likeur.
LI elk'erisla , a., lekker , smaaklijk ; vurig, , gulzig ; - tonyttc, - tail , lekker en wellustig gaat gemeenlijk gepaard.
Lick'erishiy ,

adv., zie Lick•erisli , a.

ii.i ci:'ec°isitnees , s., lekkerheid.
Li ck'iatg , ppr. van Lick, v. t.

Licking , s., 't lekken ; ) afrossing, geeslíng.
Li ek'iy ,

a., sc/to., zie Li/cc/p , a.

s., mv., sclio, tttei► tiging, bestraffing, afrossing.

Libid'fnist, s., wellusteling.

L!e(e'

LU)id'inoels , a., wulpse'li , ontuchtig , wellustig, zin lijf:.
Llbtcl'Ynouusty, atlo., zie Libidinous, a.
s., Wellust, ontucht, wirll)scliheid, zin
-lijkhed.
Libra , s., balans (sterrekuunde).
Libras , a., een pond zwaar.
Librarian , s., boekbewaarder , opzigter van een boekerij
hibliothekaris ; - f , overschrijver van hoeken.
Libra'rianslifp , s., hoek bewaarclerschap.
Library, s., boekerij , boekverzaamling, bibliotheek.
I.1'brate, V. t., V. i., in evenwigt stellen, bewegen (als een

li. ict4' iFiitle ) , S., paraslet, klaplooper, tafelschuimer, ge-

Lbid'inodissic s,

rncente vleijer.
t,i e'OFice, s., zoetllor.t.
Li c oio s t, a., zie Lici - erisin , a.
Li e'ormesness • s.,

zie Lickerishness , a.

1.i e'tor , s., 1)ijll)undeldr<t.;er (bij de Romeinen).
r,;41, s., deksel , klep, ooglid ; pot -, potdeksel; eyo -, ooglid.
r id1'iess, a., zonder leden.
te i, S., loog.

.ie , s., leugen , logen , leugentaal , verdichtsel , vertelseltje,
afgod; give the -, van leugen beschuldigen.
balans) , gewogen worden.
C.ic, V. i., liegen.
Li'brnted, pp. van Citrate, v. t., V. i.
5e , V. i., pret. Jay • pp. lain , liggen , rusten , leunen,
LI'brating , ppr . van Librate , v. t., V. i.
begraven zijn , gelegen zijn , liggen , zijn , blijven , bestaan,
Libra'tion , s., 't in evenwigt maken, libratie; schijnbare
berusten ; - at -, lastig vallen , kwellen ; - at the heart
wankeling van de maanas (stereo/condo).
ter harte gmtan ; - by , stil liggen , rusten ; - in the way,
LI'bratory, a., slingerend.
in dew weg liggen, in den weg staan, hinderen ; - hard,
Lice , s , inv. van Louse . °.
- Iîeav// , dringen , drukken, zwaar vallen ; - on hand, geen
Lice'-bane , S., luiskrrtitl.
aftrek hebben, geen navraag hebben ; - on the hands , onH.i'censabie, a., wettelijk geoorloofd.
bezet blijven , ongebruikt blijven, vervelend zijn; - on the
LI'cense , s., verlof, vergunning, vrijheid, vrijbrief, pahead , toegeschreven worden , geweten worden , sit.; - in wail,
tent; buitengewone vrijheid.
bespieden , gadeslaan , op de loer liggen ; - in one, in de
License , V. t., veroorloven , vergunnen , vrijheid geven,
maat zijn van , behooren aan ; - down , nehrliggen , ter
oktrooi geven.
rust gaan ; - in , in het kraambed liggen , baren ; - under,
L1'cense(1, pp. van License , v. t.
onderworpen zijn , lijden, onderdrukt worden ; - on , - apsis,
Licenser , s., vergunner , toelater.
verpligt zijn , liggen op; - with , bijliggen , naast liggen,
LI'censing , ppr. van License , v. t.
wonen niet, slapen bij , bijslapen , behooren aan; - over,
Licensing , s., 't veroorloven , enz.
onvoldaan zijn, onbetaald blijven , onafgedaan blijven,
blijven overliggen ; - aloity , uitgestrekt liggen ; - lurking,
Licentiate, s., licentiaat; iemand, olie een graad heeft
(Spanje).
loeren; - idle, niets uitvoeren; - at stake, op 't spel staan,
L. icen'tiale, v. t., to ^sta an, toelaten, vcrgiuinen, veroorloven.
in gevaar zijn ; - about , verstrooid liggen; - dead, onaanI.icentia'tik,ii , S., 't toestaan , enz.
geroerd liggen , ongebruikt liggen ; - level to, voegen, pas.
L.icen'tious, a., tooniloos , losl)a.ndPe, uit eialen , vermcsen , overeenkomen ; - on the gizzard , niet kunnen verterein ; - z^nder scandal , een slechten naam hebben ; - a great
tel, ondeugelnd, onhandellrtar, oureedlijk, zinlijk, onkuiscl).
Liccn'ticriisly , a(1v., zie Lieentions , (t.
deal , veel kosten ; - ahull , voor top en takel loopen , z.;
rui, , bijleggen, z.; - agroutad, gestrand zijn, z.; - along
Licentiousness, s., toonrlooslicid, ongebonidenheid, teug
over , sterk heken , overgaan bij een bui , z.; - bag , tegen
-losreid,utgavn).
Li c it i- , a.. zie Like, a.
tegenli;ogen , bijgedraaid liggen , z.; - on the orpo--brasen,
I,leii , s., lijk.
sile tacks , tegen elkander inleggen , z.; - swing under the
lme/,m, onder den wind gewaaid liggen, z.; - too, aan den
Lich'field, S., slagveld , l jkvel,i.
miring hangeen ; - to text i.,t in stoy•ni , voor storm l)ijlegLich'-gate, s., lijkpoort.
Lich'=owl , s., lijlatil.
gee , z. ; - Vpoua the wimtrl, op den wind liggen, z.; without
stce,•aie , stil liggen , in katzwíj ni liggen , zonder stuur ligL ich' -wake, s., lijkhewakin,, bode wacht, dood woke.
gent , z.; - witla a lotchet , ecg groote leugen spreken ,
II.ich' - wale , s., steenrood.
Licht'iy, V. t., Cc/to., gering schatten, te ligt achten.
een kaaiman vertellen ; - in wait for one's self, zeer zorg
zijn ; -- by ltie trail, -- o.t the cola floor, - a bier,-vstldig
LIchts , s., my , sclr.o., longen.
Il.ic'it,

op glen grond liggen vi mr de begrafenis.

a., zie, Lawful, a.

Licitly , adv., zie Laze/in 1, a.
L.ic'itncss • S., zie Law j t; ess , S.
eb. • t'. t., likken ; - ), slaan, ítlrossrn , gerslcn ; tint tin.

een

- 2Gp),

oplikken;

- up rite Bitst,

rnellvelen; -, or/to., eLton

in 't Zond bijten,

Lie' - fr :tugtot , a., vol genrenis.
Lief, lt., stir., zie bient', a.

Liege , ra., lccnl)ligtir; , leenlieerlijk, onderworpen, onn?erdatug , trouw , leensr•li„tldlg.

5,iet o ..^ lennhemrr , vist opperheer.
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Lie e'•Inan , S.,

LIE.

LIG.

onderd aan, vasaal , sIi.

tiging gedragen ; - up the feet (, spoedig te hulp komen;
- up the voice ' , schreeuwen , uitroepen.
Lift , 8., 't tillen , 't opheffen , 't verheffen , enz.; hulp;
bijv. give one a -, iemand helpen ; at one -, in éénen zet;
hell) one at a dead -) , iemand uit dringenden nood helpen;
-, toppenant, z.; clear away the -s, de toppenants los
cr•ossjack -, bagijne toppenant, z.; ease the -, de-goijen,z.;
toppenants vieren , z.; fore -, fokketoppenant, z.; , fore top
sail -, voormarszeilstoppenant; fore top gallant sail -, voor
,mails -, groote toppenant, z.; main-bramzeilstopn,.
top sail -, grootmarszeilstoppenant, z.; main top gallant sail
-, grootbranizeilstoppenant, z.; mizera top sail -, kruistoppenant, z.; mizen top gallant sail -, kruisbramzeiltoppenaiit, z.;
rnnniny - of the sprit sail yard, toppenant der blinde ra, z.;
sprit sail -, blinde toppenant , z.; standing -, vaste toppenant, z.; standing - of the sprit sail yard, borg aan de
blinde ra , spaansche toppenant , z.; topping -, dirk van den
boom, piekeval, toppenants, z.; weather -, loeftoppenant, z.;
handje ; give one a - ), iemand een handje helpen; -, scho.,
hemel, uitspansel , atmosplieer, dampkring , lucht.
Lift , v. t., scho., bewegen , voortbrengen , wegnemen , roo-

Lieg'er , s , residerend gezailt.

Lien t, pp . van Lie, V. i.

Lien t, s., wettige cisch.

Lieuuter'i c, , a., tot huikloop
Li'entei^ y , s., buikloop.

behoorende.

Lier , s., leugenaar , ligger , ruster.
Lleu , s., plaats.

s., stedehouderschap, luitenantspost; krijgsraad van de schutterij te Londen.

Lieuten'ancy ,

Lieutenant , s., luitenant ; lord -, onderkoning.

Lieuten'antship , s., waardigheid van luitenant, luitenantsplaats.

Lieu e) , i. p. v. lief, a., ads.

Liever , a., liever.

Life , s., mv. lives , leven , levendigheid , kracht , opgewektlieid, levensbeschrijving, levenswijs; toestand, bloed,
geest ; draw from the -, naar de natuur teeknen , naar 't
leven teekneri ; depart this -, sterven ; beg any one's -,
pardon voor iemand vragen; fly for one's -, 't leven door
de vlugt redden ; he can 't find it for his -. hij kan liet
niet vinden , al was liet om zijn leven te doen ; as you

ienrler your -, be ysise, als uw leven u lief is, .naakt
u dan weg he just keeps - and soul together , hij kan
zoo eventjes leven; call into question a person for his -,

;

ven, plunderen.
Lift'-blo-ek,

s., toppenantshlok , z.

Lift' - Ie„, t. s., sterk bier.

Llft'-pencte.nit, s., toppenantschinkel, z.
Lifted, ph., a. van Lift , V. t., v. i.
Lifter, s., opligter, ligter, dief; -, scho., roover, plunderaar.
Lifting, ppr. van Lift, v. t, v. i.

iemand van een hoofdmisdaad beschuldigen ; sit upon - and
death , iemands doodvonnis opmaken ; still -, stilleven ,
landschap; - I , gelukzaligheid.
Lift'tng , s., 't tillen, enz.; -, hulp.
Life' - ann.u'ity, s., lijfrente.
Lig t, V. i., zie Lie, v. t., v. i., cn.
Life-' - assurance, s., zie Life - insurance, s.
Lig, v. i., scho., liggen.
Life'-blood, s., warns bloed.
Lig ) , s., bed.
Life'-boat, s., reddingboot.
Ligament , s., band, keten, knoop, bandspier, vezel.
Life'-buoy , s., zie Buoy , s.
Ligainent'ai , a., vezelaehtig, vezelig.
Life'-eonsum'ing, a., leven verwoestend.
Ligannent'ous, a., zie Ligamental, a.
Life'- devotedness , s., gehechtheid aan 't leven.
Li'gan, s., plaats, waar goederen in zee zijn gezonken,
Life' -eli/Hiig , a., levencindigend.
Life - everlasting , s., maagdepalm, duizendschoon.

bezielend, leven gevend.

doch aan een kurk of haken gebonden.

Life' - guard, s., lijfwacht .

Liga'tion, s., binding.
Ligature, s., binding,

Life' - guardivan,

Ligge, V. i., scho., liggen.

Life' -giving, a.,

s., soldaat van de lijfwacht.
Life'-insurance , s., levensverzekering.
Li1e' - in terest

, s., lijfrente.

Life' - long , s. , levensduur.

Life' - inaintaln'ing , a., 't

leven ondersteunend.

Life' -oIIice, s., levensverzekeringskantoor.
Life' - pre -*erv'er , s., zwembuis.

Life'-rent , s., lijfrente.
Lice'-string , s., levensdraad.
Life' - sustaining, a.,

band, verband, knoop.

Light, s., ( licht, daglicht, helderheid, verlichting, dag,
aanbreken van den dag , leven , open gezigt , verklaring,
opheldering, venster, glaspan, ( God, 1 Christus, vreugde,
gelukzaligheid, voorspoed, 1 ondersteuning, ( verlossing,
1 Evangelie, 1 oordeel, verstand, 1 waar Christen, , goede
koning, i volksgids; - of the countenance, glimlachjes;
stand in one's -, zich zelf benadeelen , zijn eigen oogmerken,
doel verijdelen ; cone to -, aan 't licht komen , ontdekt worden ; -, kustlicht, z.; dead -, )ooze poorten, z.; burn day
- t, zich geleerd uitlaten tegenover onverstandigen, over
dag een kaars branden; -s of beast, longen van een beest.
Light, a., aclv., licht, helder, klaar, ligt, gemaklijk, snel ,
vlug , klein , onbeduidend , dun , oppervlakkig , ligtzinnig,
veranderlijk , ledig , onhevracht ; ligtelijk , goedkoop ; -,
vrolijk , luchtig , onkuisch , dartel , brooddronken , los,
zandig; - soil, zandige grond; set - by , minachten, ver .achten; wake of -, van weinig belang achten; - of belief,
ligtgeloovig; a heavy purse ma/ces a - heart i , goed baart
nioed; take a - taste, eventjes proeven.
I.igi,t , V. t., V. i., aansteken , aanmaken , licht geven , licht
verspreiden ; - ^- , van een last ontdoen ; - on , bij toeval
komen , treffen , aantreffen , ontmoeten ; - , from , springen
van, afstappen, uitstappen ; -, neerstrijken (vanz vogels),

zie Life - maintaining , a.
Life'-weary , a., 's levens zat , zijn leven moede.
Lifeless , a., levenloos , dood , magteloos, flegmatiek, flegmatiesch , koel.
Lifelessly, adv., zie Lifeless, a.
Lifelessness , s., levenloosheid , dofgreestigheid.
Lifelike, a., als een levend niensch , P.
Life'spring, s., levensoorsprong.
LIfe'tirme , s., leeftijd , levensduur, AD.
Lift, v. t., V. i., tillen , opheffen , verheffen , opliaten , ver
wegnemen ; kruisigen ; t stelen ; - up the-lrogen,v
eyes, de oogen opslaan ; - up the head, 't hoofd ophef
zich uit een stand verheffen ; -, zich verheugen -fen,§;
- up the hand 1 , zweren , onder eerie bevestigen , o pr oer maken , zich verzetten tegen, aanvallen , beleedigen , onder
- up the face i , met vertrouwen op\vaaits zien;-druken; Light'- arme (), a., lig t gewapend.
- It)) the heel against , niet verachting behandelen , on}rc- Ligiat'-beaver , s., toortsdrager , B. J.
schaaancl bcliandelcu.; - vi) the )soma , zich niet aavrna- Light'-blue, .v., a., licht blaauw ; - ), jenever,

LIG.

LIM.

L. tght'-bob ) , .s., ligte infanterist,
Light' - brain, S., zot niensclt, htf mciiscll, ezc:lskolp=
Light' - brown , s., a. , licht pruilt.
Light'-eoloure(i, a., licht, licht van kleur.
Light' - fin'gcred , a.., (liefaaelttlg.
Light'-fire, S., fielder vuur , vlam.
L ght' - foot
, light' - foote(t =, a., vlug ter Drent, snel voel.i g.
Light' - green • s., te., licht groen.
Light'-headed , a., gedachtloos, ijlhoofdig, zinloos, krank
-zing,
zwak , onbezonnen.
Light' - headedness, s., gedachtloosltcid, duizeligheid, ijl
-ltofdighe.
Light' - liearted , a., opgeruinm(l, vrolijk, wel emoeri..
Li;ht' - liearteduess , s., vrolijklteitl , operttirncllteid.
Light'-heeled, a., zie Lirlhtfoot, Light-footed , tr..

1.ig'niirn , S., ltoutachtig deel of draad van planten.
Ligniper'dous, (t., ltoutvernielend (vara zekere insekten).
L1 'n(sus l , a., zie Ligneous , a.
Lig'nuin-vl'tsr. , s., pokhout, tiaiacum -hout.
Lig'-ulate, lig'ulate(! , a., als een hand .
A.ig'ure j , s., loselisteen.
Like • a., ailv., gelijk, dergelijk, zulk, waarschijnlijk, zoodanig, vernioedlijk; he is - his fattier, hij aardt naar zijn
t air ; - will - -F , - loves - t , ieder zoekt zijns gelijke;
- master - mant i- , zoo heer zoo knecht; lie is as - his

Light'-horse , s., ligte kavalerie.
Ligt► t'-houso) , s., vuurtoren ; man niet, roouen neus
jeneverneus.
Liht'-i'fHntrp, s., ligle infanterie.
Light'- la (len , t., ligt geladen.
Litht'-legged , a., 'ving ter been.

Li Ist'->inatter, s., beuzeling, nietigl ► eid.

Li ,,lit'-Inin(1e(1, a., ligtzinntg, ligtvaardig.

Lit ht'-money, S., vunrtorenge ld.
i.iglit'-part, 3., patrijspoort, z.
Lig!.t'-reeding , s., gezellige lektuur , aangename lektuur.
Light'-rc,I , s., a., licht rood.
LIg11t' -Toont , S., laIttaacugat, a.
Liglit'-spir'itett, a., vrolijk , opgeruimd.
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fctthei , as if ke 10(1 been spit out of his mouth t , hij ge.
lijkt zijn vader als tree droppels water; I arre - to pay
for his follies, ik zal waarschijnlijkvoor zijn dwaasheden
nioeterl boeten ; - gir.rcch , evenveel , gelijke hoeveelheid;

I on - to to it, ik toet liet waarschijnlijk wel doen; go
110). -s, proeven nemen; - lettuce -- lips t , gelijk zoekt
gelijle, slechte zaken passen bij elkander; better nor -, beter clriiz verwacht verd1; cve'i'g -, zoo nu en dan.
J.ih(., a., gelijkheid, gelijkenis , wederga.
5.5k(e • r. t., v, i., verkiezen , aanstaan , behagen , hehagen
ci nden in , gaarne zie n , gaarne liel)heti, goedkeuren, bij
-'itseMukn
aan, bevallen.
Lime' - inin(le(l , a., eensgezind , van een gevoelen.
Like'-w,,ke, s., echo., zie Late-wot k, s., se/to.
!.ike'Itiic,od • s., waarschijnlijkheid; j- voorkoming, ver
-toi^,
gelijkenis.
5.ike'h', , a, a(iv., waareelsijnlijk, verrnocdlijk, schijnbaar,
wellesafli g , aangetttaro.

Lik 'en , V. t., vergelijken.

I.ig!,t`-tihnbere(!, n., zieklijk, zwak, bedrijvig, vlug.

fl.iat's-nc,! , p] . viii Like, v. t.
1I s-'n6 ss , s., gelijkenis, gelijkheid , vergelijking , schijn ,

Ii..iglet' -wei , S., 1tr;tttde't ijst.
L.i ;ht'-wet) , s., jeiiev-er.

Likening , ppr. van Likeur, v. t.

á.igl1t'r(! , ly. a. van Liyht , V. t., v. i.
L ighten , v. i., V. t., Itlilcsenten, wegrlichten ; ligter rnarlketl , ver ligtesi , verzachtelt ; -, ol)vrolijketi , Sn.; - I. slip

eelt schip lipten ; - a sluif in a stol•art , goederen vats ectt
schip bij storm over 1toorc1 rw-erpen; -, v - erlicliteia, lichten.
Light'encd , pp. van Li ll7teu, , c. i., r. t.
Ligllt'enil.g , ppr. van Lighte^L , a. 'i., r. t.
Lighter, ., ligter.

l.igiht'erac, s., ligtergeld.
Lig1► t'erinan , s., l igteroian.
Eight'ln j, , Ppr. Vail Lilct , v. t., v. i.
Ligbt'iess, a.,

duister, zonder licht.

Liii'e,,ing, s., ' t vorttten van gelijkenis.
Likewi se , ale., insgelijks, op gelijke wijs,

- !poer, op de proef, om te Properen; -, sclto., voorkon]ell, toestand ; - f , v-errtllektitJ, vermaak., CH.*
LU 'U , ";irct., schv., lietnitide.
1,l'ia, , s., soort van plait, die tot liet syringengeslaclit
behoort.
i.iI,- , (i., echo., klens.
Lile'ma'ortl,, ui/V., echo., van weinig waarde.

Lightly, adv., zie Light, rc.; -, echo., honend, spottend.

Litia'ceuus, a., lelieachtig, lelievorruig.

Lightly , v.
L i i>tt'ncss ,

Li1'ie(1 , a., niet leliën versierd.

í., sc.'ao., bespotten , lionett.

s., ligtlteid , ligtzinniglieid, iigtvaardiblieid ,
onlhestendigheid ; - of belief, li;;tgeloovigheid.
Lighht'ning , s., weerlicht, bliksem; flash of -, bliksem
-stral;
verlichting , verzachting , vermindering.
Lightning - bug, s., soort van vlieg.
Lightning - glance, s., bliksemstraal.
Llght'ning - rorl, s., bliksemafleider.
Lights , s., na., zie onder Light , s.
Light'some, (t., licht, helder , klaar, vrolijk, opgeruimd.
Light'someness , s., helderheid, klaarheid; (zeer ) vrolijkheid, opgeruimdheid.
LIgnal'oe -s- (, s., aloëltout.
Ligneous , a., houten , houtachtig,
Lignif'erous, a., hout voortl)rengend.
L ignit'i eui'tion , s., liet in hout overgaan,
Li;'niled , 7)7). van Ligaif p , v. t., v. i.
I. ig'nifsrns . a., houtig , houtachtig.
L,ij'nify, V. t., V. i., in hout veranderen, hunt tvurdcis
Lij'nif ing , jipr. van Liyiri: fy , r. l., v. t.

evenzeer, ook.

Lik'iur, ppr. vair like, v. t., v. i.
LIh'h'z, s., welgevallen, behagen, genoegen, verlangen,
weílscll , neiging, goedleeuriitg; - t , toestand van verhoor

if. iiipn'Hu,, , a., lilliputter , dwerg.
LI11, V. t., zie Loll, v. t., SO'.; -, v, i., scho., pijn vee zachten.
Li l'l i t o , s., scho., heldere vlam.
Lilt , v, i., vlug handelen, (p.); -, t'. i., a. t., scho., vrolijk
zijn , vrolijk spelen , springen, iets vlug doen.
Lilt'-air, r. t., echo., snel drinken.
L11'ty - pat'tcn . S., echo., hoer .
LiI'y , s., lelie; - of the valley, lelie der dalen.

Lil y - (taf 'f(,dll , s., narc isl ► ioeni.
LII'y - handed , a., niet blanke handen , se.
I,11 „v-l► y't,cintlI , S., soort van Squill, a.
L ily - livered, a , lafhartig , verwijfd, oh.
Lii'y - white ), s., schoorsteenveger.

a.i.na'ceous, a., slijniig, slijmachtig,
Linla'tion , S., vijling, polijsting.
l_i'rnature , S., vijlsel, JOIIIN.
I-imb, s., lid , 'and.

Li int, , v. t., pret ledematen voorzien , m.; ontleden , ver

-uvltcie.

LIN.

LIM.
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Limb-meal , a , stuksgewijs , sH.

Limpid , a,, klaar , helder , zuiver , doorzigtig , door-

Limb'-trimmer-, s., scho., kleermaker.
Litn'bat, s., soort van verkoelender wind.

schijnend.
L.ionpid'ity, s., helderheid, zuiverheid, doorzigtigheid.

Lim'bate , a., begrensd .
Llm'beo t, i. p. V. Alembie, distilleerkolf.
Llm'bee, V. t., distilleren.
Limbed , a., met ledematen.
Lim ber , a., buigzaam , gedwee , handelbaar ;

LiIn'pidness, s., zie Limpidity, s.
Luinp'ing , ppr., a. van Limp, V. i.
Limp'ingiy , adv., hinkend , hinkenderwijs.

Limberness , s., gedweeheid , zwakheid , buigzaamheid.
Limbless, a., zonder leden.
Litn'bo, limbus, s., voorliel , vagevuur; - ), kerker,

Lin t , s., sclio., waterpoel , waterplas , waterval.
Li nch , V. t., scho., slaan , tuchtigen.

- hoard,
- planks , vullingplanken , z.; - holes , vul linggaten , loggaten , zoggaten , z.; - passage , vulling, z.; - rope , - iron,
schuurtouw, schuurketting, z.; - stroke , vullinggang , z.

gevangenis.
Limbs) , s., lompe , lange kerel.
L ime , s., vogellijm, lijm, kalk, wijnsteen, lindeboom

,

limoenboom , citroen ; his fingers are - twigs +, hij heeft
kromme vingers , hij is diefachtig.
Lime • V. t., lijmen , met vogellijm bestrijken , niet kalk ver
vangen , verstrikken.
-binde•
Lime'-burner, s., kalkbrander; -, scho., kleine vent.
Lime' - hound, s.., speurhond (voor wilde Leerera.)
Lime-house, s., kalkmagazijn.
Lime' juice, s., limoensap.
Lime'-kiln, s., kalkoven.
L. iwe'-plant , S., zie .Mayapple , s.
Lime'-rod, S., lijmstang.
Lime' -sief, S , kalkveef .

Lime'-sink , s., kalkput.

Lime' - stone, s., kalksteen.
Lime' - twig , S., lijmstang , M.
Lime' - twigged, a.., met lijm besmeerd, AD.
Limed , pp . van Lime , r. t.
Lisn'ing, ppr. van Lime, v. t.

Lim'It , s., grens , grenspaal ; - t • s., zie Limb , an.
Llm'it, V. t., begrenzen, bepalen , beperken , paal en perk

stellen aan...
Lim'ituble, a., begrensbaar.
Limita'n^bas, a., tot grenzen behoorende.
Liinita'rlan , a., op de grenzen gelegen, aangrenzend.
Li m'ltary , a., aan de grens gephaatst.

Lhnita'tion , s., beperking , bepaling , verjaring.
pp. yan Limit, v. t.; -, a., begrensd, beperkt,

Lim'itcd ,

omschreven.
Limitedly, adv., zie Limited , a.
Limitedness , S., beperktheid, begrensdheid.

Limiter , s., begrenzer , bedelmonnik.
L• im'Itless , a., grenzeloos , onbegrensd, zonder grenzen.
Lim'mer • s., zie Lime-hound , s.; -, zie Thill-horse, s.,
(p.) ; -, Die Limber, s., (p.) ; -, scldo., maitresse , gemeene
meid, hoer.
Limms , s., mu., scho., ledematen.
Limn • u. t., teeknen , schildren , portretteren, in waterverf teeknen , schildren.
Limned,

pp.

van

Limn, V. t.

Limner, s., waterverfschilder, portretschilder.
Limning, ppr. van Limn, v. t.
Lim'ntng , s., 't teeknen, 't schildren in waterverf, An.,
Li'inon, s., anemoon , lemoen.
Li'mous, a., modderig, slijmig, (lik, slijkerig..
Limp , e. i., hinken , mank gaan , hinkepinken.
Limp , s., hinking.

L imp ir, a.„ week, buigzaam , slap.

LI mp'ir, s., hinkepink, hinker.
a•i 'pet , s., schotelmossel.

Limp'sy, a.. zie Lim.sy, a.
Liin'sy , a., zwak , huigzaam.

Liin 'y, a., lijmig, kleverig, kalk bevattend, kalkachtig.
Lin i- , V. i., zie Yield , v. i.; -, V. t., scho., staken , op-

houden.
Linch , s., zie Ledge, s.
Lin'-coin -green t • s., soort van groen laken.
Lin-c't re, s., likkepot, liksiroop, likartsenij.
Lin-e'tus, s., zie Lincture, s.
Lin'deu , lind, s., lindeboom, DR.

, s., lijn , linie , streep , regel , rij , schets , familie
geslacht , gedragslijn , touw , ontwerp, loopgraaf,-tak,
vlas , sr., grenzen , korte brief, briefje ; linietroepen;
wijs , su., evenachtslijn , twaalfde van een engelschen
duim, bezigheid, j onderwijs, I leering; ship of the -, -of-battle-ship, linieschip, z.; abreast -, linie van Nataille in
de breedte, z.; bearding -, schaar, z.; how -, boelijn, z.;
to and quarter -, linie, die ruitsgewijs is geformeerd, z.;
boent -, bunt -, buikgording, z.; - close hauled, linie bij
den wind, z.; clue -, clew -, gijtouw, z.; crane -, zwichting
van 't want , z., cross -, wee fl ijn , z.; crow foot -, scheerlijn, z.; fancy -, ophaler van de hezaansgijtouwen, hekaai•
jer, kraallijn, hanepoot op den dirk, z.; - formed in succession , linie van Nataille achter den andere gevormd, z.;
furling -, beslagbindsel , z.; girt -, mastgording , joltouw,
uithaler, z.; hia,nmock -, scheerlijn van een hangmat, z.;
head -, lijn op den bovenkant van een vlag genaaid, z.;
head - of a sail. , raband , z.; house -, huizing , z.; larf oard
close hauled -, hakboord bij den wind, z.; lead -, sounding -,
loodlijn, z.; lee -, linie aan lij , z.; leech -, nokgording, z.;
level -, horizontale lijn , niveau, z.; life -, rugpaard, z.;
log -, loglijn , z.; meridian , middaglijn , meridiaan , z.; nave
-, ophaler van den rakketros, z.; - of battle, slaglinie, z.;
- of flotation , waterlijn , lastlijn , z.; out -, buitenomtrek ,
z.; plumb -, lijn van 't schietloot, loodlijn, z.; pointing -,
trensgaren , z.; pup -, poplijn , z.; rat -, weeflijn , z.; ratling -, keesje, z.; reef -, rifhand, z.; rhumb -, windstreek,
kompasstreek, z., run down the -, de linie van bataille ver
sash -, lijn van vier strengen , elk van acht-leng,z.;
garens , z.; sewn -, lijn van drie strengen , elk van acht
garens, z.; seizing -, stiklijn, z.; shift -, peek -, gaard-tien
van een spriet, kaailijn van een emmerzijl, z.; shifting -,
lijn van drie stengen , elk van zes garens, z ; slab -, hanepoot van de fok, z.; smiting -, lijn, voor 't bollen van
de bezaan, z; snake -, zwichtlijn, scheerlijn van 't want,
z.; spilling -, noodgording, z.; starboard close hauled -, stuur
bij den wind, linie , z.; - stock, lontstok, z.; stray -,-bord
voorlooper van de loglijn, z.; swifting -, zwichtinglijn, z.;
tarred -, geteerde lijn , z.; tow -, jaagtros, boegseertouw, z.;
tracing -, tricinq -, ophaler, uithaler, z.; trysail -, stagzeilleider , z.; contract the -, de linie van bataille naauwer
sluiten , z.; retablish the -, de linie van bataille herstellen,
z.; weather -, lijn te loever , z.; white -, witte ongeteerde lijn ,
z.; white -, regel wit (zettersterm) ; collateral -, zijdelingsche
linie ; direct -, regte linie ; curved -, kromme lijn ; - of circumvallation , omschansingslijn ; right -, regte lijn ; horizontal -,
horizontale lijn; equinoctial -, middellijn ; evenaar ; meridian -, meridiaan ; - of distance , afstand ; - of mountains ,

Line

LIN.

LIP.

bergketen ; - r f trade , handelstak ; - of the old out/Eo?),
slok brandewijn.
Line • v. t., voeren , overtrekken , bekleeden , beleggen , lbevloeren , bedekken , op een rij plaatsen • bespringen (van
honden), dekken, sit., versterken ; - n piece, een stuk bout
lijnen , om te zagen , z.; - a soil , een zeil banden , z.; -,
slaan; -, sc/so., zwaar zijn , jongen moeten (van houden).
Lineage , S., geslacht , afkomst , geslaclitsl ij n , afst tnnie.

lingen.
Lin'cal, a,., lijnregt, erfelijk, in een rete lijn afstammend.
I.ineal'ity , s., liet in een regte lijn zijn.

-1,in'eally , aclv., zie .Lineal , a.
Lin'eaanent, s., gelaatstrek, trek.
Linear, a., tot een lijn behooreucle, uit lijnen bestaande;

als een lijn, tenger (to/unie).
L.in'ear-shaped , a., lijnvormig.
Lineation , s., zie Delineation , s.
Lined , pl). van Line , v. t.; -, (1., scho., dronken.
Linen, s., linnen , lijnwaad , linnengoed.
Linen • a., linnen, van linnen.
Linen-arinour'er ), s., kleermaker.
Linen-draper , s., linnenkooper.
Liner, s., schip, tot een geregelde dienst van pakkethoo-
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Link'-btittoit , s., lienidsknoopje.
Link'bo y , s., fakkelhrager, toortsdrager.
Linked • pp. van Link , v. t., V. i.
Linking , ppr. van Link , v. t., v. i.

Links , s., mV., schn., kronkelingen van een rivier,
Lin',nan , s., vlasverkooper , (p.).
Linnet , s., vlasvink.
I.in'seed , lint'seccl • s., lijnzaad.

Lin'geed-cake, s., lijnkoek.
I.in'seetI-oil • s., lijnolie.
t.in'set 1- • s., spiizstoel.
I.itt'scy, s., zie Linsey-woolsei/, S.
Linsey-vvool'sey • (r., van linnen en wol gemaakt; slecht,

)ering.
Linsey-wo,,J'sey , s., tierentijn (half linnen en half uvolle11 stof).
I.in'Sto Tk -'i , s., lontstok.
Lint , s., vlatis, pluksel ; - i' the bell , sehzo., vlas in bloei -,

-, zie Lrcclter , s.

Lint'-tap, zie Tap.

Lint'-white, s., leeuwrik, (p.).
Lintel, s., lies, kalf, hovenclrempel (bouwkunde).
Lint'ie, lint'white, s., scho., zie Linnet, s.

ten nehoorende.
Linty , a., lui . logr , vet.
, V. t.. Selio., vlug loopen.
Lion , s., leeuw ; patch a foe' s tail to a -'s skin f , list.
x.ing , s., leng , zoutevisch , labberdaan , lang gras , heide - aan geweld paren ; .choix the -s and toi the -t, de merkwaarbruid.
ditiheden laten zien; See the - washed 1 , iemand als april.
Linger, V. i., v. t., dralen , talmen , leuteren , toeven , aar
gek uitrenden ; tij) the - ), voor den neus knippen.
lange baan schuiiven ; -, smachten , vei latingen-zeln,opd Li'o i lielticl, zO., niet een leeuwenhart , moedig als een
Ling

leeuw.

(m. 't v. after).
Lingered, pp. van Liiager, v. i. v. t.
L u'gerer, s., talmer, leluter;iar.
Lin'geriug , ppr. van Lviger, V. i., V. t.
Lingering, s., s'ikkeling, getalni, (.baling,

Li'ozi-like, a., als een leeuw , lecuwaclztig.
Li ' ,'n-3nettie(1 , a., zie L2on-hearted , a.

verociiuiving,

uitstel.
Lingeringly , ads., dralenderwijs ,
Lin'get, s., kleine massa metaal.
Lingle i , .s., pekdraad , (p.) ; -, s.,

op langdradige kvijs.
selco., pekdraad.

Lingo ) , s., taal, spraak.
I.iht'gua'cious i-, a., praataehtiv , babbelend.
Lin'fiundent'ai , a., !net behulp van . tong en tanden► uit.
gesproken.
Lingual • a., tot de tong behoorende.
Lin'geiiform, a., tongvormig.
Linguist , s., taalkundige.
Lin'gctist'ie , lin'guist's cal , rt., tot taalkuiidigen

LI',Dnty, a., zie Lion-like, a.
Li't,I,Css , 8., leeuwin.

1LCo aize (, v. t., merkwaardigheden gaan zien.
I. ',,t' s-lien • S., leeuwenliol.
Li'or,'-s-- foot , s., soort van plant (hotarzie).

Li'on's- leaf, s., leeuwenvoet (botanie).

I.i'(),l'* ittoutit , s., leeeuavenbek.
I.3'o,,''--skit,, S.- leeiiive»11uid.
Li'oxnn's -tata • S., leeuwenstaart (botanie).
I. 'on's-tooth , s., leeuweiitand, hondsbloem.
.i ' ()Il '15('i) , .c .)otige leeuw.

Li1D • s., lip, rand, zoom ; wake a -, de lip laten hangen ,
behoo-

rende.
Lin'gnlate , a., tongvormig.
Ling'wort , s., engelwortel.
Liii'ity, a., bedrijvig, sterk, gehard; -, lang, buigzaam (p.).
Lin'itnent, s., smeersel, verzachtende zalf, dunne strijk -

zalf.
Lining, ppr. van Line, v. t., V. i.
Lining , s., voering , 't. voeren , enz.; kap (in een hoed) ;
- h f the bow , ankerkussen , z.; -, stootlap op een reil , z.;
anchor -, ankervoering, z.; - of ct ship , wegering, z.; reef
-, rifbanden, z.
Link , s., schakel , schalm, keten, aaneenschaakling, besluit,
knoop , band , fakkel , toorts , worst , roet ; lower - of the
chasms, foe - of the chains, korte of onderste schalm v;iis
de puttings , z. ; middle -, lange schalm , z.; swivel -, wartel in den ketting van een havenanker, z.; opper - of tie
Chains, lange schalm van de prsttings , z.
Link • V. t., v. i., verbinden , aannëenseliaikelen , zich ;erizin
(ten , verbonden zijn; -, v. i., scho., vlug loopen, trippelen,
1 ► appelen , springen ; - ) , v. t., z ikkero l ten.

cie onderlip in verachting optrekken ; part with dry -a,

c(,00gsmonds afscheid nemen; hare -, hazelip; - of a
ei//es/n bottle, tuit van een <azijnsfleschje; -), huis.
Lipp , v. t., kussen , zoenen , SIT.
Lip-clip, s., leus.

I.ip-devotion • s., werktuiglijk gebed.
Lip'-good, a., alleen goed in professie, L. s.
Lip'-labor , .s., gesiiap , gebabbel , lipwerk.
Lip-chord , s., zie Chip , (p.).
Lip'-wisdom , S., wijsheid op de lippen.

Lipar'y, a., regenachtig , nat, (p.).
Lip'less , a., zonder lippen.
Lip'let, s., lipje.
Lip'ograni, s., geschrift, waarin een bijzondere letter is

sveagelaten.
I.ipoi;ram'matist, s., iemand, diceen lipogram schrijft, Ai>.

Lipoth'ytnoiis, a., bezwijmend.
Lipoth'ymy , S., beztvijnung , flaaziwte.

L4>petl , a., niet lippen , met een lipachtigen zoom ; -, pp.
van I;i/t , v. t.
Lippen, v. t , versvacliten ; - to, rekenen oh, vertrouwens,.
Lippening , 't., schee tseinI , jokkend.,
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LL'quate , V. i., smelten, ontbinden.
Liqua'tion , s., smelting , smeltbaarheid.
Liquefa-e'tlon, s., 't ontbinden, 't smelten, smeltbaarheid.
Liq'ueflable, a., smeltbaar, ontbindbaar, oplosbaar, BA.
Liquefied, pp. van Liquefy, v. t., v. i.
Liquefier, s., smelter, 'tgeen doet smelten.
Liquefy, v. t., V. i., doen smelten , vloeibaar maken, smel-

ten, vloeibaar worden.
Liquefying, ppr. van Liquefy, V. t., V. i.
Liques'eency , S., smeltbaarheid.
Liquescent , a., smeltend , vloeijend wordend.
Liqueur', s., likeur.
Liquid, a., vloeijend, vloeibaar, zacht, klaar ", effen,

welluidend, helder ; - t , ontbonden , niet verkrijgbaar , r.
Liq'uldate, V. t., helder maken , duidlijk maken ; vaststellen , vereffenen , betalen , regelen , verminderen.
Liquidated, pp. van Liquidate, v. t.

Liquidating, ppr. van Liquidate, v. t.
Liquidation, s., vereffening, regeling, afrekening.
Liquidator, s., vereffenaar.
Llquid'ity, s., vloeibaarheid, dunheid.
Liquidly , adv., zie Liquid , a.
L1q'uhlness, s., vloeibaarheid.
Liq'uor , s., vloeistof , geestrijk vocht, sap ; be in -, dron-

ken zijn.

Liquor (zeer ) , V. t., bevochtigen.
Lire, s., scho., borst, peesachtig vleeseb, gelaatskleur.
Llr'ieone, a., wit poederachtig (rniueralogie).
Liri•eonfan'cy , s., lelie der dalen.
Liri cum'fancy , s., Meilelie.

Lir'ipoop, s., hoed van een gegrrduëerde.
Lirk , V. t., scha., vouwen , breken , verpletren.
Lirk , S., sclio., vouw , kreuk, breuk.

Lir'ry , s., oorveeg.
Lic-'bon, s., soort van wijn.
Lish , a.,

LIT.

LIP.

Lipple , s., scho., zestiende deel van een engelscli schepel.
Lipping, ppr. van Lip, v. t.
Lipping-time, s., nat jaargetijde.
Lip'pitude , s., ontsteking , dragt , 't tranen (van oogyen).
Lipsey, V. t., lispelen, (p.).
Lin'uable, a., smeltbaar.

zie Active , ( p.) ; -, scha., bedrijvig , sterk.

Listh'ey , a., buigzaam , ( p.).
Lisle , s., scho., zie Groin, s.; -, flank, zijde.
Lisno 1, s., holte.
Lisp , V. i., V. t., lispen , lispelen , lispelend uitspreken.
Lisp, S., 't lispert, gelispel.

Lisp'er, s., lisper.

ppr., a. van Lisp, v. t., V. i.
Lisping, s., 't lispen.
Lisp'Ingly , adv., lispend.
Lis'soen , a., zie Loose, (p.) ; -, ligt, vlug , werkzaam.
List, s., lijst, rol, katalogus, leiband, grens, doel, lust,
verlangen , zelfkant , kant , baan , loopbaan , strijdperk;
he on the black -, in 't zwarte boek staan, slecht aan
zijn; -, zeilmakershandplaat, z.; slagzijde yan-geschrvn
een schip, z.
List , V. t., V. i., krijgslieden werven , krijgslieden in dienst
nemen, zich tot iets verbinden, op de lijst zetten, inschrijven, aannemen, aanwerven, werven, als strijdperk
afsluiten , met zelfkant benaaijen , dienst nemen , te zal m
naaijen ; luisteren , see.
Listed , pp. van List, v. t., v. i.
Lisping ,

List'el , s., lijst aan zuilen (bouwkunde).

Listen , v. i., V. t,, luisteren , aanhooren ; hoorcri , sli.
Listened , pp. van Listen , v. i., v. t.

Listening , ppr., a., s. van Listen , v. i., v. t.
Lister, s., werver; -, ache., verver.
Listener , 3., luisteraar , hoorder ; -) , oor.

List'ful i- , a., zie Attentive , a.
Listing, ppr. van List, v. t., v. i.
Listless, a., onopmerkzaam, zorgeloos, onverschillig, lus-

teloos.

Listlessly, adv., zie Listless, a.
Listhessness, s., onopmerkzaamheid, onverschilligheid,

zorgeloosheid, nalatigheid.

Listring, a., scho., verdikkend, dik wordend.
Lists, s., me., strijdperk, renperk; -, echo., kant van wollen stof.
List'y , a., scho., sterk, magtig.
Lit (zeer :1:) , pret. van Liglat , v. t., V. 1.
Litany , s., litanie , algemeen formuliergebed.
Lite t , a., zie Little, a.; -, scho., weinig , klein.
Liters, s., scho., tuin.
Literal 1 , a.. letterlijk, woordelijk; -- fault , drukfout;
-, geleerd , geletterd.
Literal t, 3., letterlijke beteekenis.
Lit'erali$in, s., hetgeen niet de letter overeenstemt.
Literalist, s., haarklover, er.
Literai'ity , s., letterlijke zin, woord voor woord , oor
-spronklijebt.
Literally, adv., zie Literal, a.
Lit'eralness • s., gehechtheid aan letterlijke beteeknis.
Literary , ca., letterkundig , geleerd.
Li tera'ti , s., mv., geleerden , letterkundigen.
Liters'tien, ode., letter voor letter.
Literator , s., schoolvos , schoolmeestertje.
Literature , s., geleerdheid , letterkunde , bekendheid met

boeken.
Lith }, 3., Voeg, lid, CH.
Lithan'thrax, s., steenkool.
Lith'arge . S., loodglid.
Lithe, lythe, V. t., scho., door koken verdikken.
Lithe, a., leenig, zwik, buigzaam, vlug, vrolijk; lustig, ee.
Lithe t, v.t., effen maken, glad maken, err.; zie Listen, v.t., v.i.
Lithe -vuurt t, S., vergeet-mij-niet (botanie).
Litheness, s., zachtheid, buigzaamheid, gedweeheid, le.
niglieid, zacletmoediáheid.
Lith'er, a., zacht, buigzaam, sii.; -, slecht, bedorven; -,
scho., lui , traag.
Litlt'erly, adv., zie Lither, a.
Lith , erness , s., luiheid , vadsigheid.
Lithesome , a., buigzaam, vlug , lenig, sc.
Lith'ie, a., tot den steen in de blaas behoorende.
Lith'oearp, s., versteende vrucht.
Litho eol'la , s., steenlijm.
Lithogen'esy , s., leer van den oorsprong van mineralen.
Lith'oglyph , s., graveerkunst op edelgesteenten.
Lithograph , V. t., lithograferen.
Lithograph, S., lithografie.
Llth'ograpliod , pp. van Lithograph, v. t.
Litlaog'rapher, s., steendrukker, steensnijder, litleograveur.
Lithograph'ie, lithograph'ical, a., tot de lithografie
behoorende.
Lithographically, ode., zie Lithographic, Litieograpkical, a.
Lithographing , ppr. van Lithograph , v. t.
Lithography , s., steendrukkerij.
Lithold'al , a., als steen.
Lithol'ogist, s., steenkundige.
Litinol ► ogy , s., natuurlijke geschiedenis der steenera, ver
steenera , in een ligchaam gevonden.
-handeligovr
Lith'oms ucy ,. s., steenenwigchelarij.

LIT.

LIX.

Lithoutryp'ti e , 11thontl ► ryp'ti c , a., Steenontlltltlelid

(geneeskunde).

Litl)ontfyp'ti e, lithonttaryp'ti e , s., geiieCSmidtclel i()t
oplossing van stcel► eii.
L ttha)1)1h'agous , a., steenëteiid
^. ith'csphoSphor , s., Steeil , die pllosplioriescll «c,rc?.t cio+)l•
hitte.
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ven van ; they - at this rate , zij leven op deze wijs ; the
skip out - burg at sea , 't schip kan niet lang zeehouden, z. ;
iƒ ever then - to coerce back again , indien zij ooit terug
men ; as I - arid, breathe , zoo waar ik leef ; - a country--ko
life, een landleven leiden ; would I might never -, if it
be so, ilo mag sterven , indien liet zoo is; they will never
- to .sec it , zij zullen liet nooit beleven ; - o» te , hele -

t..itti'o)lpihyt , s., versteende bladeren.
VCil, naleven , betrachten ; - at , wonen te ; - on , - by ,
LIt>ii'otonze, S., steen , clie er uitziet , alsoï hij oesile- bestaan van , 't brood verdienen niet ; - upon the catch ,
van roof leven.
dcii is.
Liti► ot'otuist , s. , steesosnijder , operatetes.
Live , (, levend.; lie ei -, lerend zijn ; ontstoken , ontbrand.
L ive' - fealli 'c><s , s., rIV., levende vedereli.
Lithot'onny, s., steeiisniijkisnst.
Liti ► 'otripsy , s., steenoperatie.
Live- lumber ) , s., passagier (aan boord van een schip), z.
L ive' - oak , n., eik, (tie 't wa<reilscliot levert.
Lítin'otriptist , S. steenoperateur.
)e.i^ ety) ck) , s. , lui zeil , vloo`ijen.
Litbot'rity , S., 't verbrijzelen van steenen in de blaas.
Lit'house, s., scho., verwen).
Lith'y , a., ligt , buigbaar , 1)ulgzaanl.

LtVeat , 1)i i l., p/)., (1. tall the ,

V.

i., v. t.

I.ivc'Jess 1, a., zie Li f'eless , a.

L1 a e'1 i tiQ,oti , s., onderhoud , bestaan , brood , broodwinning,
kostsviiiiiing , anlbaclit , liaiidwerk, beroep.
Lit'lgaint, s. , procesvoerder.
Litigate, V. t., V. i., procederen , pleiten , bepleiten , be- Live'iily, a., zie Lively, a.
proces
voeren.
Live
'lines,, , s,, leventtiglieiil , vluglieid , geestigheid.
twisten,
Li,. 'lode -I, s., zie ],iveliiiood , s., cir.
Litigated, pp. valt Litifate, V. t., V. i.
L.it'igant, a., procesvoerend , iii proces gewikkeld.

Lit'igating, ppr. van Litigate, v. t. vv, i.

s., proces , regtsgerling , pleitgeding.
Litiious, (7., plcitziek, twistgierig, betwist, geschilziek;

LICiga'tion ,
—, Zie

Iu)nrions , íl.

Liti , toasty, ede., zie Liti[/ious, a.
Liti ;'foizsaiess, S., pleitzucltt.
li,it'linag t, adv., zeer weinig, CII.
Lit'orn , s.,

soort van lijster.

Live'hE)a)R , (t., langdurig , langwijlig , vervelend , traag,
lali^gz,t,tni ; soort van 'dooi (botanic).
Lively , a., adv., levendig , vol leven , opgewekt , vrolijk,
friscli , krachtig , hevig , vlug , werkzaam , dartel ; —, Sciio.,
friscll , vrolijk , liet.
Liv 'es , s., levende , Iever.
Liver , v. t., sclao., zie Deliver , v. t.; -, lossen, z.
5, iv'er-{Dior , s., leverkleur.

li,itruuin'eter, s., specinek gewvigtmeter van vloeistoffen.
L.iv'rr- colored , a., leverkleurig.
Liver-fro-eklcs , s., iiie., zomersproeten , zomervlekken.
Litt, v. t., scho., verwen.
Litt, s., selto., verf, verfstof.
1.16 'ea•-grosc•n , Ii., niet een grooten lever.
Li t'ter , S., (traag;haar , rosbaar , stroo , hooi , broedsel
Liver-spot, s., zonnevlek.
dragt, worp , vuilnis ; he has got a whole - of children 1, Liv'cr-stone, s., lev ersteen.
bij ]leeft een huis vol kinderen gekregen ; - i, verwer.
Liver-wort, s., leverkruid.
Li t'ter , V. t., V. i., j ongeri werpen , werpen , vuil maken, Liv'erance , s., sciio., zie Delivery ,
in wanorde brengen , niet stroo bedekken , met ]looi be- Liv-'eyed , a., niet eelt lever ; white - fellow , kwaadaardige
kerel.
dekken.
Littered, pp. van Litter , v. t., v. i
Liv'eried, a., in liverei.
Liv'criná, s., env., leverbeuling.
Lit tering , ppr. van Litter, v. t., v. i.
Livery , s., overgave, r.; bevrijding , ontsla, (van voogLttter'ntan, s., zie Grooni, s., (p.).
íli)Scli(ip); akte vals bezit; liverei , gildekleeding , gilde
Little , a., weinig , klein , gering , nietig , onbeduidend.
Little, s., weinigje, kleinigheid; ninny a -, makes a mikte i-, (. ,0j1 en).
Livery , V. t , in liverei stekels , in liverei kleeden , sit.
sctio., vele kleintjes maken een groots.
Livery-stable, s., huurstal.
Little, adv., zie Little, a., eeniáerinate, even.
Liv'eryinan , s,, livereibediende ; gildebroeder (Londen).
Lit'tie-breeches) , s., knaapje.
Live-s- , s., mv., van Life , s.
Little-clergyman ) , s., jonge schoorsteenveger.
Livestock, s., tans vee , huisdieren ; uitvoerbaar levend
Lit'tie-go, s., klein examen (Madein etaal).
beste kamer , no. 100.
Ltt'tIe-master t, S., schoolmeester.
Ltt'ticc-price , s., lage prijs , (p.).
LIt'tle-snake'*'man ) , s., knaap , die in hills kruipt ell de
Little -house , s.,

deuren voor zijn niedepligtigen opent.

Lit'tieness, s., kleinlheid, geringlicitl, nietigheid, onbo-

vee (.7nes it cí).

i.iI 'itt , .s., loodverwig, loodl:leilrig , blond en blaauw , bleek.
Lim id'ity , S., looc?kleur, 1)laauwaclitigheid , bleeklicicl.
L t id'a)ess , S., zie

Livirlit,j , s.

Li o 'lug , 9)9 1 ., a., Lull .Lire , e. i., vv. t.,

levend , levendig q

thin , leraclitvol.

L.iv'tng, s., leven , onderhoud, bestaan, have, predilciulta.
duidendheid.
j)} aal , ; -, zie .Diept , s., (p.).
Llt'toeks, s., me'., lorreln, vodJerijen.
Littoral , a., van de kust, tot liet strand helioorendc, Liv - 'innhly , cclv., zie ?.wing , íc.
Lis ^tTi }^xn' S., ;illevevilig.

tot glen oever 1)ellooreiide.
LItur'ni-e, lttur'5teQtl, a., iii

(Ie kerk ge])ruilelik.

Liturgy , s., kerkgelauik, kerkilielist.
Live, v. i., verblijven, woelen , ) voorta isaiii , oliveig i il;lijk
Zijn , iel stance blijven lit Sli tIl ; level] , hezieiil zijn , ,rc
restcìht
ilieteii , zich voeden , el s ïjven, z.,
herstellen,
worclen, lierleve)1, verkwikt z.ijl) ; - +rille, te eaiiu W-oni 11 ,

Lri'zuleeiiscliiip11J1í leven, art.; -, z 1,. Ina evia < - t/f u 7 . Ie-

# iE.i,a- , s., poll(] , fr^iite.
'i<il , lixiti''3t),;s , a., loogaelilig.
t, ,
mie
ie, ltoiv'ir+tcd, a., loogachtig.

Li!>i. 10te , 1. I., luor maken.
l i 'itiu , p. tuin Lixieiate, v.
Li:..tC'in thin • S., t ïiiakeu 1'itU lost.'..

LIZ.

"WIN

Lizard, 8, hagedis.
Lizard-tail , 3., soort van Saururus (botanie).
Liz'ard•stone , s., hagedissteen.
Lloyd'* , lloyd' -s-roone$ , s., gedeelte van de beurs te
Londen , waar assurantieniakelaars bijeenkomen.
Lo ! interj., zie ! kijk ! ei 1 ziedaar !
Loach, s., grondel , grondeling.
Load, s., vracht , last, lading, zwaarte , mijngang; he has
his -, hij is beschonken, hij heeft cie hoogte , hij is ferm
aangeschoten ; - of hay , 1000 N. pd. hooi ; - rtraught of
water , diepgang van 't schip , als 't geheel geladen is , z.;
- ia bialk, met stortgoederen beladen , z.; - mark, merk
van den diepgang , z.; - of ti?nhers , houtmaat van vijftig
engelsche kuhiekvoeten inhoud, z.; - stone, zeilteen, z.
Load, V. t., laden , beladen , bevrachten , bevruchten , belasten , bezwaren ; - witli cartrid jes , de kardoes in 't stuk
brengen , z.; - over , tot zinkees toe laden , z.
Loaded , pp., a. van Load , v. t.; deep -, overladen , z.
Loading, ppr. van Load, v. t.
Loading , s., lading , vracht , last ; - boon , laadboom , z.;
- place, - port, ladingsplaats, z.; - skeeds, los boord, z.;
- tackle , speeltakel , spil , z.
a.oad'nianage 1, s., 't loodsen , stuurmanskunst.
Load-s-'uian t, s., loods.
Load'star t, tode'star i- , S., noordstar , poolstar , kleine
beer.
Loact'stone , s., zeilsteen , magneet.
Load'y t, a , zwaar.
Loaf, S., mv. loaves , brood, lomp, klomp ; be in a bail -),
in moeilijkheid verkeeren.
Loaf'-sugar, s., suikerbrood.
Loafer, s., lee;looper , slenteraar , landlooper.
Loafing, a., tot een leeglooper hehoorende.
Lork , s., echo., geringe hoeveelheid.
Lont , V. i., miauwen (p.).
Loans , s., leem , klei.
Loamn, v. t., met lijm bestrijken.
li.oaineci , pp. van Loses , v. 1.

• boer , vlegel , lomperd , regenwurm ; -) , geldlaadje ; frislc a -) , een geldraadje ledigen , berooven
[/o on the -, uitgaan om geld te wislen en onder liet wislen
geld wegkapen.
Lob , V. t., laten vallen , onachtzaam laten vallen , sir.
Lo'bate , lobed , a., uit vleugels bestaande.
Lobbs, s., mv., ongelijke mijnaderen, mijntrap.
Lobby , s., portaal , salet , voorkamer.
Lobby-member , S., iemand , die dikwijls 't voorportaal
van 't huis van de wetgevende raagt bezoekt.
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Loain'ing, ppr. van Loam , v. t.
Loamy , a., leemig , leleiaehtig.
Loan , S., leening , geleend goed ; -, s., scho., melkplaats.
Loan , V. t. , leene is (zeer
ira L'ngeland).
Loan'-office, s., leenkantoor (N. Amerika).
Loan'-otricer , s., ambtenaar van een leenkantoor (N. -42n.e-

ri ka).

Loau'in', loaning , s., scho., zie Loan , s.
Loath , a., nov , ongeneigd , ot► geaie. , en , aarzelend ; I ma to do it, ik doe het ongaarne , liet doet mij leed slit te
doen ; I am - to think of it , ik denk er niet gaarne aai
ik denk daaraan met weerzin ; I was - to telt you of it
before him, ik wilde u in zijn tegenwoordigheid daarvan
niets vertellen ; -, tegen wil en dank , niet weorzin.
Loathe • v. t., haten , afkeer hebben , walgen van, verfoeijen.
Loather , s., hater , walger , afkeer liehbende.
Loath'fut, a., haatlijk, walglijk, hatend, verfoeilijk, afkeerverwekkend.
r
Loathing , ppr. van Loathe , v. t.
Loathingly , adv., walgelijk.
Loath'tiness , s., walging , afkeer , tegenzin.
Loath'ly -1, a., haatlijk , ]iaat verwelkend , sr, .
Loath'ly , adv., ongaarne , aarzelend.
Loath'ness , s., walging , af keer , te enzin.
Loath'sonie , a., zie Loalhfol , a.
Loath'sotnely , ads., walgeuderwijs.
Loath'so,nenesij , S., walgelijkheid , AI).

Loave-* , s., me. van Loaf

, S.

Lob ,

s.,

Lob'-co ek) , s:, domrik.

Lobe , s., longkwab , longlap , oorlel , vleugel , lel , lob,
verdeeling van een enkel blad.
Lob'kin ) , s.,

huis.

Lob'toiiy, s., lepelkost, z.
Lob'lotiy-bay , s., soort van sierplant, die altijd groen is

(Amerika).
L ib'loliy-boy, s., assistent van een geneesheer, z.
Lob'totty-tree , S., soort van westindischen boom , waar

vruchten worden gegeten.
-vande
Lob'§eouse, S., gebak van vleesdi en groenten; -) , geregt
van gezouten vleesch , beschuit en uijen , met peper ge kruid en

gestoofd , z.

Lob-a-'pound , S., gevangenis , BR.; -) , S., gevangenis.
Lob'strous-loose, S., echo., houtluis.
Lobster , s., zeekreeft; - ), scheldnaam voor een soldaat;
boil one's -), van geestelijke soldaat worden.
Lob' 1e , s., kleine longkwab , kleine le] , kleine lob.
Lo' eal , a., plaatslijk , uiterlijk , uitwendig.
Lo eal'tty , S., plaatslijkheidl , plaatslijke gesteldheid , toestand , plaats.
Localize, v. t.,

plaatslijk maken.

Lo eallza'tioii , s., 't plaatslijk ruaken.
Lo'-eally , adv.,

zie Local, a.

Lo'eate, V. t., plaatsen, stellen, grenzen bepalen.
Lo'-sated, pp. van Locate, v. t.
Lo'-eating, pppr. van Locale , V. t.

Loea'tion, s., plaatslijke gesteldheid, plaatsing, stelling,
gelegenheid , verpachting , neêrzetting , vestiging , ver huring.

Loei& , s., scho., meer, haai.
Loclia'ber-ax , S., scho., strijdbijl.
Lo ela'age , s., bevelhebber van een kohorte.
Loche , zie Loach, s.
Loetsi'a, s., benaming voor hetgeen na de geboorte uit
de haarmoeder komt.
Loch , s., slot, sluis , schutsluis , verlaat , lok , vlok , greep,
blok , beugel , voetboei , plaat van een schietgeweer , haar
row -, roeischietje, rociscl ►eetje , z.; fore -,-kuif,tje;
spijl , luns ; they have him at a -, zij hebben hem beet
he stool a arceer -, hij liep groot gevaar ; they must filllit
t/zat -) , men moet dat plan beproeven ; - ), karakter ; -) ,
kooper van gestolen goederen ; - hospital) , hospitaal voor
venuszieken; -, scho., kleine hoeveelheid.
Lo eg , v. t., sluiten , toemaken , versluiten , onder slot brengen , in elkander sluiten , in elkander passen , versperren,
opsluiten , gevangen zetten, van sluizen voorzien , vast geraken; -in, insluiten, omvatten, bevatten, inhouden; - oae
out , iemand uitsluiten ; -, up , opsluiten , wegsluiten.
Loek- chain, S., spanketting.
Loetc' Jaw , s.,

klem in den mond.

Lo cis'-kect,er , S., sluiswachter.
Loris-paddle, s.,
Lock-sits, plank,

duiker.
waartegen de sluisdeuren sluiten.

Loek'-i) , S., lijkliuis , voorloopige gevangenis:

Loek-ut) -house ), s., gijeelhuio.
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Loek' -weir , S., gat in een sluisdeur tot doorlating van
overtollig water.
Lock'agc, s., sluismaterialen, sluïswerken , sluis clït.

Log'-line, S., loglijll, Z.
I.,) '-reel , S., logrol , logwuit, Z.
L.og' -rolt, V. i., lout Helpen aanrollen.

Lo ek'chest t, S., 1lotitliiiS.

L,)g'F,rittkiis , s., logaritlinlus.
Looarith1saet'i c , logaarithmet'i cal , 11,., tot de logarithrnvn beliooreucle.

Locked , pp. a. v an Loel• , v. t.
Locked-jaw , S., zie Lnek iaw , s.
Lo-ek'er , s., hank , kast , lade , kistje in de kajuit , z.;

Logaritla'ini e , logaritli'pni e:al , a., tot de logaritlisnen

shot -, kogelbak , z ; small open -, scheepskist , z.
Lo-ek'er , V. i., echo., krullen.
Lo ek'et , s., slotje , armband , kleinood.
Loek'ing, ppr. van Lock, v. t.
Lo ckin'tee ! interj., echo., floe vreemd

l)elloorende.
Log'gats t , s., zie

Lo ek'iess , a., zonder slot.
Lo ek'ratuu , s., soort van grof linnen.

Lo
icy , S., sr/so., zie Rini ale , s.
Logt e , s., logika , redekunde , redeneerkunde , leer van

Lo ek'ron , s., soort van ranonkel.
Lo ek'sinith , S., slotenmaker.
Loek'smith'- -daughter ) , s., sleutel.
Lo-ek'y, a., met kuiven, met tufjes.
I.o codes erip'tive , a., plaatsbescllrij vend.
Lo'eo fo' eo , s., naam sass een stniatk undige partij in NewYork.
Lo-como'tion , s., plaatsverandering.
Loeoino'tive, a., van plaats kunnende veranderen.

Lo i 'tie' , logis'ti,'al , (C., al gchraisch.

lieltle-1)imis, s., mnb,

Log'gerkcatt , s., donmoor , dommerik , domkop , ) ezel ; fall
to -s, go to -s ) , plukharen, aan 't vechten gaan.
L(A 'gerheaded , a., dom, stoat, sic.

't verimuft.
5.o g' cal , a., logiesell , redekundig.

s.og'iea1Iy, adv., zie Logical, a.
I.oki'eian , s., redekunstew-tar , redekundige.
l.ea5 1 10511 , s., hout- 11a ker , houttlrager.
L000graph '1 e , iogographh'i cal , a., tot de logographie

i,ehoorencle.
5.om<ae'raatphy, S., logograpimmc.
Lo;^'ogriph
t • s., woordraadsel , letterraaclsel, ei. a.
Lo,onto'tive, loeotnoo'tive engine, s., lokoniotief.
Lo-;1,In'a ehist • s., strijder om woorden.
Lo4oeno'tiveness , s., bewe gel.ld vermogen.
Logoin'a "by • s., woordenstrijd.
Loeornotifity, s., zie Locornotiveness, s.
Lo'otyi,e, s., twee of nicer letters in een stuk gegoten.
Lo-c'uiose , a., van binnen in cellen verdeeld.
Lo'-east , s., sprinkhaan , benaming van verscheiden plan- Log' w oogt , s., kaltmpêchehout.
Lo't,o ek , s., lileartseiiij.
ten ; -, ache,, kever.
Lo'-cast-tree , s., soort van amerikaanschen boom, die goed L,ii'ini e , a., tot de pestziekten behoorende.
Lo i ea , s., lelidestuk , imierstuk , staartstuk , lende.
timmerhout levert.
Loiter, V. i., leuteren , toeven , talmen.
Lode , s., metaalader (iii een mijn).
Loitered , pp. van Loiter , v. i.
Lode'-stone , s., zeilsteen , magneet , soort van steen.
Loi'tercr, s., leuteraar, talmer.
Lodestar t, s., poolster , sli.
l.oitering , ppr., a. raga Loiter, V. i.
Lodg'able t, a., logeerbaar.
Lo^Ige, V. t., V. i., huisvesten, herbergen, inlegeren, inkwar- Loitering, .s, talrning, getalm.
Lo5'teringy , amle., talrnemmderwijs.
inpakken
tieren , lengen , bewaren ,
, neerleggen , plaatsen
planten , bedekken , wonen , liggen , gelegerd zijn , gemerkt L,,ke, s., duivel ; -, smal straatje, (p.).
zijn , post vatten ; - a credit with one , een krediet aan ,oil ), s., moeders lieveliimg,
iemand openen ; - an iet forinatioss, berigt geven , versla- doen. Lott , v. i., v. t., leuneri , zich vadzig uitstrekken , (de tong)
uitlianl;en, (de tong) isitstelterl.
Lodge , s., hut, huisje , vertrekje, kanjertje, leger, hol ,
Lait'Siig, Ipj]r. van Loll, v. i., e. t.
kelder, bijeenkomst van vrijmetselaars.
Lollipop, s., ligt oplossend) suikergebak , DICKENS.
Lodged , pp. van Locl9e, V. t., v. i.
Lol 105) ), v. i., moeilijk l,ewegen, rondslenteren, zwieren,
Lodger, s., huurder , bewoner.
Lo^si'barct, s., Lonlbardicr, gel^scl ► ieter; -, zie LorabardlLogt 'ing , ppr. vina Lodge, v. t., v. i.
llonse , s.
Lodig'ing, s., woning, huisvesting, inwoning, verblijf,
Loin'bard-fever j- , s., aanval van luiheid.
legerkwartier.
Loding - slum ), s., 't haren van gemeubeleerde vertrek Loin'bard-house, s., lomperd, bank van leening.

stelen van zilver, linnengoed, cnz.

-ken

I. o,tg'nneist, s., ligging , stelling, verschansing, logement.
Lofe t, v. i., zie Lavyli, sly.
Loft, s. , verdieping, zolder, vliering, vloer , schuur , ga -

lerij ; -, ache., bovenkamer ; - i- , vloer , sv.
Loftily , cite., uit de hoogte , hoogmoedig , trots.
Loct'iness, s., hoogte, verhevenheid, trotsehheid, grootsehheid , hoogmnoed.
Lof't'y, a., hoog, verlieven , trotsen , statig, hoogmoedig,
grootsch.
Log, s., blok, stam; -, log, z.; heave the -, loggen , z.
Log i- • V. i., bewegen ; kalzipechehout vellen.
Log'-board , s., logtafel , z.
Log'-hook , s., logboek, z.
Log'-eabtin, s., houten woning,.
Log'-glass, s., logglas, Z.
Log'-house, s., zie Loy-cabin. , s,
Lod'-hut, s., zie Lo, -caT iyz. , a,

L,)ni'rnakin • a., zeer groot, zwaar.
Lanni, , s., soort van ronde viscli , joiiN.
L',n'stoni*in , s., londenselme eigenaardige spreekwijs.

L,aan'donize , v. t., londennoar naken.

Lone • a., eenzaam, alleen , enkel , ongehuwd, onbezocht,
L«ne , s., zie Lane , s., (l;.).

Lane'-rnan i- • s. , ongehuwde man.
Lone'-`vornan t , s., ongehuwde vrouw.

, s., eenzaamheid, afgezonderdheid; stemming
tot eenzaam h eid , sec.

Lone'einess

Lone'ty, adz'., zie Lore, a.
I.onc'ness, S., cenzaaiiilheid, uitsluiting, DE.
Lonesome , ei., celms31aaiii . afgesloten.
2.une'sotnely, ach'., zie Lonesome, a.
'.,)nne'sorneness , s., eenzaamheid.
Long, a., (id/V., bug, langzaam, langwijlig, hoog, groat,
ovijil, langclluig, vervelend, traag; it is a - way driller,
d loet is hivr ver van luau d it is as )frond (1$ it is -, het.
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is zon breed als liet lang is; ere -, eerlang , ten eerste ; Longe 'v-al , a., langlevend, langdurend.
it will not be - ere he comes, hij zal spoedig komen ; Longev 'ity , s., lang leven, hooge ouderdom.
I think it - till he come , zijn komst duurt lang ; all Hazy Lon e'vous, a., lang levend , hoog van ouderdons.
life -, mijn geheel leven; all this day -, deze geheele dag; Lon'gi-corn, s., soort van insekten.
it is - of you , not of me, 't is uw schuld, niet de mijne; Longhn'anous, a,, lang handig .
it was - of you that he was condemned , 't was uw schuld , Longinn'ctry , s., afstandmeting.
a. van Long, v. i.
dat hij veroordeeld werd; -price ) , hooge prijs; - hundred , Long'ing ,
120 ; - ago , lang geleden ; - length , volle lengte ; - last , Lon g'i ng , s., vurig verlangen , begeerte , zucht , lust.

ten slotte , ten laatste ; in the - run , op den langen duur ;
- streaked, geheel uitgestrekt; - way , veel ; by - and by late,
na geruimen tijd en moeite; lie in the -feathers, op stroo
slapen; for the - lane, met St, Jutmis; -in the mouth ,
hardbekkig , taai ; -1 , adv , door middel van , door de
schuld van, sn .
Long , V. t., V. i., verlangen , begeeren , hunkeren ; - t ,

Long'ingly , adv., met sterke begeerte , met vurig verlangen.
I Longin'quity , s., groote afstand.
Lonáiros'ter., s., me., watergevogelte met lange bekken,
als : snippen.
Longiros'tral , a., niet een langen bek.

(

tanden , se.
Long'-forgotten , a., lang vergeten.
Long'-headed, a., spitsvondig,
Long' -home 1 • 3., graf, dood; go to one's -, sterven.

Long'ish , a., langachtig.
Lon'gi t u cie , s., lengte ; - by account , gegiste lengte , z.;
- in, bekomen lengte, z.; - left, afgevaren lengte, z.
Longitudinal , a., naar de lengte , in de lengte.
Longitudinally, ode., zie Longitudinal, a.
Long'ly t , adv., hartstogtlijk , si-i.
Long'ness
, s., lengte.
L on gs' -and.boards ) , s., niv., kaarten.
Lon'some, a., zie Tedious, a.; - j , vervelend, langwijlig.
L ongevay-s- , i. p. V. Longwise , adv.
Long'^vi-swe j , adv., in de lengte.
Lou'ish f , a., eenzaam.
Lonk , a., echo., langwijlig , vervelend.
Lon'ning , s., scho., straatje , steeg , bijweg.
Loo • s., kaartspel , r.; -) • gezelschap , gemeente.
Loog v. t., een tegenstander geheel uit het veld slaan, sir.

Long'-lane • s., strot.
Long' -legged, a., met lange beenen, langlieenig.
Long' -life , s., varkensmilt .

Looby

behooren, cii.
Long'-bill , s , wissel op lang zipt,
Long'-boat, s., groote sloep, z.
Long'-breatheci , a., langademig.
Long'-buried, a., lang begraven.
Long - eon'cealed , a., lang verborgen.
Long'--cross , s., middelsteeg.
Long'-dog , s., hazewindhond , lange hond.
Long-established, a., lang gevestigd.
Long'- fanged , a. , niet lange klaagwen , met lange slag-

Long'-lived , a., lang levend , lang durend.
Long'-lost • a., lang verloren.
Long'-loved , a., lang bemind.
Long' -snea *'ure • s., lengtemaat.

Long'-nee kcd , a., niet langen hals.
Long' -nursed , a., langen tijd gekoesterd, gekweekt, er.
Long'. one) , s., zie hare, s.
Long'-parted, a., lang gescheiden.

Tong-prian'er, s., garmond (.ettersterns).
Long' -prom'ised , a., lang beloofd.
)tong' -run, s., resultaat, uitslag.
Long'-settled , a., lang geregeld.
Lang'•shafted • a., met lange schacht.
Long'-shankcd , a., met lange beenen • langbeenig.
Long' - sight , S., vergezigt .
Long' -sight ed, a., ver ziend.
Long' - sight'cdness, s., vergezigt.
Lone'-spun, a., uitgerekt, vervelend.

Long' -stoma eb ) , s., verslindende eetlust.
Long'-stretching , a., ver uitstrekkend , ME.
Long-suf'ferance, s., geduld, lijdzaamheid, langmoedigheid.
Long-suffering, a., geduldig, lijdzaam, langmoedig.
•
Long-suf fering, s., zie Long-sufferance, s.
Long'-tail , s., langstaart, ja;thond ; cut and -, alles door

elkander.
Long-to • adv., verwijderd van.

. a., praatzuchtig, babbelend , sII .; - ), lang
van tong , babbelziek.

Long' -tongued

Long-winded • a., langademig , lang van adem.
Lon'ganino' ity , s., langmoedigheid, lijdzaamheid.
Longe , S., degenstoot.
Longer , s., verlanger.
Longer, a., adv., langer, later.
Lon'gest, a., adv., langst , laatst,

Loo , me , V. t., echo., beminnen.
Loo 'bily, adv., lomp, onhandig.

• s., lummel , vlegel ; -) , domoor.
Loof, s.,bef, z.; -frame , loefspant , z.; - kook rope,
bulletouw , z.; - pieces, jagers, z.; - tackle , talie niet
haak en kous , derde hand, z.; keep a -, ver van de kust
afhouden, de ruimte houden.
Loof, lute, s., scho., plat van de hand, palm van de hand.
bij den
Loof, v. t.,oploeven ,opsteken,
hij den wind
wind zeilen ; - up , oploeven.
Loofets t, a., zie Aloof, a.
Looc'le, s., echo., slag niet het pl at van de hand , slag
met den palm van de hand.
Look, V. i., v. t., zien, kijken, aanzien, aanschouwen, er
uit zien , schijnen , aantoonen, aanwijzen , vooruitzien ,
verwachten ; - about • rond zorg dragen , navorselien ,
kijken, omzien, op de hoede zijn, waakzaam zijn , op de
zaken letten ; - after , zorg dragen voor , verwachten, in
verwachting zijn, zoeken, navorschen; - for, verwachten,
zoeken, navorschen; - all wonder, zich zeer verwonderen;
- at, aanzien, kijken naar; - back, terugzien, overwegen;

- big, de borst vooruit steken , de borst hoog dragen;
- black , toornig zien , zwart zien ; blind at -, niet willen
zien, blind zijn voor; - blue, beschaamd zijn; - line upon.
met scheele oogen

aanzien; -- down, neêrzien; - great, een

edel voorkomen hebben; - in, eventjes (ergens) aanloo-

pen ; - in the face , ferm aankijken ; - into, inzien , he-

.schouwen , bekijken , 't oog hebben op; - into the inside
of a thing , een zaak grondig onderzoeken ; - on , aanzien,
beschouwen, achten, schatten, denken, aanschouwer zijn;
- over , doorloopen , overzien ; - out , op den uitkijk zijn ; - to,
- unto , waken , zorg dragen , wachtende zijn ; - through,
(een raak) doordringen , verstaan ; - up , opzien , naar de
hoogte kijken ; - upon , 'achten, schatten ; - well , er goed
uitzien; - gazing again, jong worden; - for a shelter, een
schuilplaats zoeken, z.; this does not - like a wedding
dit gelijkt naar geen bruiloft; this -.s like bins, dit is zijn
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nnanier van doen ; -, op den uitkijk staan , z.; - as big as Loov er , s., scho., opening in een duivenhok (van boven);
bull-beef, stoutmoedig voorkomen hebben; you -, you may Loo i cs , loofs , s., sae., sclio., zie Loof, Lufe , s., scho.
well -, gij zijt zeer verwonderd; - at the nose, fronzen; Lop , V. t., snoeijen , snijden , kappen , laten vallen.
- ce dye see ? ziet gij ? - sharp , vlug zijn , haast maken. Lop , s., afgehouwen tak; Moo, (p.).
Look , s., blik , aanzien , uitzigt, gestalte , gelaat; Ii.anyiray Lop'-eared, a., niet lange langende ooren.
Lop'-lunch , s., scho., bloedzuiger (dier).
-, galgebrok ; - of the laad , uitkijk , z.
Lope 1 , pret, van Leap , V. i., 8P.
Look'-man, s., man op den uitkijk , z.
Lol,e , s., sprong , lange schrede (N. Imerika).
Look'-out, s., uitkijk, z.
Looked , pp. van Look , v. t., V. i., - for , verwacht ; not Lope , v. i., zie Leap , V. i.; - ), loopen , wegloopen.
Loping , ppr. van Lope, v. i.
- for , onverwacht.
Lopped , pp. van Lop , V. t.
Looker , s., kijker ; -on , aanschouwer , toeziener.
Looking, s., navorsching ; - for ( , verwachting.
Loy, 'per , S., snoeijer.
Lop 'per , V. i , ronnen , stollen.
Looking, ppr. van Look, V. i., v. t.
Looking - glass , s., spiegel; -) , waterpot, nachtspiegel. Lop'pered , pp., a. van Lopper , V. i.
Looi , s., bak , voor 't opnemen van vuil bij ertszuivering. Lopping , ppr. van Lop , v. t.
Loom , s., weeftouw , weverstoel , getouw , werktuig , huis Lopping , s., 't afgesnoeide.
soort van vogel ; - j , handvat van een riem, z.-rad;, Lop'4idcd) , a., zwaarder aan een kant dan aan den andere.
Loon , v. i., schemeren, onduidlijk zigtbaar zijn.
Loquacious , a., babhclziek, praatzuchtig, luidruchtig.
Loom'-gale , s., matige koelte , 1bral.izeilskoelte , z.
Loqua'cionsly , adv., zie Loquacious, a.
Lociva'ciousness, s., praataclitigheid, balbbelachtigheid.
Loora'ing , ppr. van Loom , v. i.
Loorn'ing , s., schijn , voorkomen in de verte , zigtbaar Loi•ct, s., meester, lord, heer, heerscher, gouverneur,
tiran, onderdrukker, man , luuisvader, baron , edelman,
wording, opdoeming, opduiking, verschijning.
pair ; 1 God ; b gebogcl.elde ; - of misrule -i- , iemand , die
Looms , s., mv., scho., gereedschap.
Loon, s., schurk , schelm , schobbert , DR.; -, ;soort van
ale feestelijke plegtigheden in den Kerstijd, in een gezin,
duiker (vogel) ; - ) , boer , luiwammes ; -, s., scho., boer,
regelde ; house of -s , hoogerhtus , huis der lieeren , huis
lummel , doortrapte schurk , gemeelie meid.
tier lords; - of the manor, landheer, enibaclitsheer; eeger of the great seal , grootzegelhewaarder . rijkskanseLoon'slate) , s., dertien en een halve st,uic er.
Loop , s., lis , strik, knoop , oo„; , ring , rand , lus , strop,
lier; - of the genitvre, planeetster (hij iemands geboorte).
snoer , sluipgat ; -, scho., hengsel.
Lord , t,. t., V. i., waardigheid van LORD verleenen ; heer Looped , a., vol gaten , en.
Loop'er-s- , s., nee., de larves van een soort van motten.

Loop'hole , S., opening , sluipgat , uitvlugt.
Loop'holed, a., vol gaten, vol openingen.
Looping, s., 't zamenloopen van erts.

Loor , V. t., scho., 't hooft, buigen.
lood 1, s., luiaard , leeglooper.
loose, v. t., V. i., losmaken, losgaan, ontslaan, bevrijden,
openmaken, purgeren, uitloopen , onder zeil gaan , ontlasten , openen , kwijt schelden ; - a sail , een zeil losmaken , z.; - the leeya7'd- aart. , den lij bras vieren , z.; -, selioten opsteken , z.; - a rope , telt touw losmaken , een touw
losgooijen, z.; - ground, vale grond afraken, z.; - soured ,
geen grond meer peilen , in de diepte konten , in diep
water komen , z.
Loose, a., los, loslatend, ongebonde n , onzamenhangend,
onbepaald, ohhestemd, vrij , nalatig, liederlijk , ontuchtig,
afzonderlijk , loslijvig , onbezonnen ; make the bowels -,
open lijf naken; -, brooddronken, losbandig, onkuisch;
give a - to one's passions , driften den vrijen teugel vieren ; break -, ontsnappen , losbreken ; lel -, vrij maken ,
in vrijheid stellen; fly - to the wined , zeil in den wind i
brassen, z.; be at a - cent, zeer liii zijn; - meug, onstandvastig.
Loosed , pp. van Loose , v. t., v. i.
Loosely , adv., zie Loose , a.

selien , willekeurig heersclien.

Lord-chief-justice , s., opperregter.
Lord - high - adoniral , s., grootadniiraal.
Lord - inny or , s., lord- majoor , opperste regent
Lord pararnonnt, S., opperle cnli eer .

van een stad.

Lord-prio'y-seal , s., koninklijk kleinzegelbewaarder.
Lord - treasurer , s., grootschatmeester.
Lord lieutenant , s., vertegenwoordiger van den koning in
Ierla^.d ; -, afgevaardigde van dei koning in een graafschap
voor krijgszaken.
Lord'Iog :1:, s., heertje , s.
^.,ord'11ke , a., trotsehe , onbeschaamd , Da.

Lordt'liness , s., waardigheid, hooge betrekking, sx.; trotschbeid, hooghartigheid, sir:.
Lord'ling , c.,

heer tje , S.

Lordly , ni/v., zie Lordlike , a.
Lord'--supper , s., Avondmaal.

Lordship , s., heellijklieid , raagt, lieelschappij , gezag
donieiiu.
Lore , s., leering , geleerdheid
Lor'cl h, S., zie Vagrant, Cit.

, onderwijs.

Loner 1, s., laurierboom , cl,.
Lore s'man t , S., zie Instrutetor,, s., cut.
Lort rate , v. t., verzilveren , niet een pantser bedekken
met een pantser overtrekken.
Lori sated , pp. valt Loricate , V. t.

Loosen , V. t., V. i., ontbinden , los maken, los gaan , los
worden, los geraken.
Loosened, pp. van Loosen, V. t , V. i.
Looseness , s., losheid , ongebondenheid , slapheid , teugelloosheid, ligtzinnigheid, loslijvigheid, buikloop, diarrea , ongeregeldheid.
Loosening, ppr. van Loosees, v. t., v. i.

Lor'I sating , ppr. van Lorieate , v. t.
Loci eaa'tion , S., bedekking , pantser.
Lor'inser -1, s., sporenneaker, gebitnuaker , zadelmaker, kleiinsmid.
Loring f, s., leerrijk gesprek. , sv
L(,'riot , s., «'eduwaal.
1,,,'ri , s., dier , dat aan sten .CIp verwant is (Java cue

Loosing , ppr. van Loose , v. t., v. i.
Loo'so ►ue, a., scho., beininlijk.
Loot , pret., scho., veroorloofde , liet toe.
Loot'na, scho., deed niet.

("to).
I.un , a., lee ''brio!

ie

[z.

lor' g , s., sonde papegaai.
L()e'ebh .1_ , (L vcrlieobaar
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t., *. i., pret., pp. lost , verliezen , kvl~ijt raken , Loup'y-dike, s., scho., lompe kerel.

te gronde rigten , berooven , verloren gaan , verloren raken,
afdwalen , verbeuren , beroofd worden, verwoesten , vernielen , beroofd zijn , verkwisten , doen verloren gaan , weg
bevrijd zijn van ; - one's self, zich vergeten, slui--werpn,
meren ; - one's longing, den zin niet hebben , niet hebben
hetgeen men verlangt; - leather , ' t vel afschaven ; -, ver.
geten ; - head , van zijn stuk geraken ; -, vergaan , z.
Lofel t , e., verkwister , nietswaardig mensch , se.
Lo-w'et , a., zie Wasteful , a.
Lo.'enljer t , s., zie Deceiver , s.
Lower, S., verliezer; be a -, verliezen.
Losti , V. i., in 't water plassen.
Lo-sing , ppr, van Lose, v. t., v. i.
Lo-s-'ingly, ader, verliezenderwijs.

Lose , V. t., sehó., verliezen.
Loss , S., verlies , schade , verwoesting , neérlaag , verkwis-

ting, ondergang; bear a -, goed maken, een verlies verduren ; be at a -, verlegen zijn , in de war zijn ; they are
content to go by the -, zij willen daarop wel verliezen.
Loss'tui t , a,, zie Detrimental , a.
Loss'less t , a., vrij van verlies , M.
Lost , pp., a. van Lose, D. t., v. i.; all is not - that is de-

layed t , borgen is geen kwijtsclielden , uitstel is geen af
better - than found t, het kan wel gemist worden;-stel;
he looks as if he had neither - nor won t , hij ziet er dom
uit , hij ziet er uit alsof hij zijn laatst oortje had ver -

snoept, B. J.

Lour , zie Lower; - ) , s., geld.
Lour'y , s., echo., dreigende regen.
Louse , s., mv. lice , luis.
Louse , schor, zie Lowse , v. t., scho.
Loa*e , V. t., luizen • kammen.
Louse'-bag ), s., haarzak.
Louse'-house ) , s., gevangenis.
Louse'-Ia,der ) , s., gevallen steek (van een kous).
Louse'-trap , s., fijne kam; - ), s., kleine kam, jagtgeweef.
Lou-*'-wort • s., luizenkruid.
Lon-@-'ily ), adv., luizig, verachtlijk.
Lousiness, s., luizigheid , verachtlijkheid.
Loa-s-'y, a., luizig, van luizen krielend, vol luizen • laag,
gemeen , verachtlijk.
Lout , s., lummel , lomperd ; - ) , s., domoor.
Lout , V. i., echo., zich bukken , bukken , zich buigen , bui
zich onderwerpen ; -1, v. i., buigen , krommen, se., B. s.-gen,
Lout'•sisouthered', a., scico., met ronde schouders.
Lout'ist► , a., lomp , boersch , vlegelachtig.
Loutishly , adv., zie Looeti&h, a.
Loutishness . s., zie Clownishness, s.
Lou'ver , s., rookgat.
Lovable , a., beminlijk , beminneuawaardig.
Lov'age , s., lavas (botanie).
Love, V. t., V. i., liefhebben, beminnen, behagen vinden in,
vermaak scheppen ; - me , - my dog t , die mij bemint , bemint ook mijne vrienden; - me little , and - me long 1
men moet op den duur beminnen ; - any one as the devil

Lot , s., lot, noodlot, aandeel , deel , kaveling , stuk land
-s holy-water, -- any one as the cat -s mustard t, iemand
(N. Irnerika) ; pay scot and -, schot en lot betalen, belas
zoo gaarne zien als de deur van 't rasphuis , iemand beopbrengen ; cast -s , dobbelen ; draw -s , loten.
-ting
minnen als de duivel 't wijwater.
Lot , V. t., deelen , verdeeltin , toedeelen.
Love, s., liefde, min, genegenheid, liefhebberij , vriend
Lotti , s., lotus (botanie) ; kwabaal.
lieveling, Amor, liefdegod, sehat(e, liefje; - will-schap,
Loth b, a., zie Loath, a.
creep ijshere it cannot go t , 't bloed kruipt, waar liet niet
Lothiy t , a., zie Loathsome , a.
gaan kan ; be in - with, verliefd zijn op ; fall in -, verliefd
Lotion , s., kruidenbad, wassching , sehoonheidswater.
worden ; get every body's -, van iedereen bemind worden ;
Lotted , pp. Van Lot , v. t.
they cannot get it for - nor money , zij kunnen liet vp
Lottery , s., loterij , lottospel , waagstuk ; - t , zie dllotgeenerlei wijs bekomen.
ment , s.
Love'-at*'air, s:, liefdesgeschiedenis, liefdeliandel.
Lotting , ppr. van Lot , v. t.
Love'-apple, s., guldenappel.
Lo't u s , s., lotus.
Loud , a., adv., luid , overluid , luidkeels , nadruklïjk , in- Love'-begotten , a , ])uiten liuwlijk geboren , onecht.
Love'-begotten-child ) , s., bastaard.
drukwekkend.
Loud'-laughing, ti., luidlágchend.

Loud'-voiced, a., met, luide stens.
Loudly, ode., zie Loud, a.
Loud'nees , s., luidruchtigheid, leven , geraas.

Lough , s., meer.

Louk , echo., zie Leuk.

Louk'ing , a., echo., linksch.
Locale, V. t., dragen.

Loun , s., echo., zie Loon, s., sc1'ào.
Lound , lowne , a., echo., rustig, kalm.
]Lonnd'er, V. t., scho., afranselen, sterken slag geven; +,
V. i., scho., rondraaijen , slenteren.
Lound'er , s., scho., sterke slag.
Lounge, V. i:, stilstaan, luijeren, lanterfanten, den tijd
ledig doorbrengen.
Lounge, s., langbeen, lange lummel.
Lounger , s., luiaard, leeglooper.
Louna'ing, ppr., a. van Lounge, v. I.
Loun'm-piece , s., scho., bovenkorst (van brood).
Loup , V. i., V. t., scho., springen , stutten.
Loup • lowp , s., scho., sprong , 't tutten,
Loup'en , pret., pp., scho., sprong, gesprongen,
?t.oup'ie , a., scha., slim, listigs

Love'-broker , s., huwlijksmakelaar.
Love'-cracked, a., door liefde verbijsterd.
Love'-darling, a., van liefde Wakende, liefdevol.
Love'-day t, s., veiefningsdag (van geschillen), en.
Love'-favor, s., liefdepand.
Love'-feat, s., liefdemaal.
Love'-feat, s., daad uit liefde.
Love'-tit • s., minnekoorts , aanval van liefde.
Love'-flame, s., liefdevlam.
Love'-in-a-moist , s., passiebloem.
Love'-in-idtencrrn , S., viooltje.
Love'-killing , a., genegenheid doodend.
Love'-knot, s., liefdestrik, liefdeknoop.
Love'-labored, a., door liefde bearbeid ; m.
Love'-lass, s., beminde, liefje.
Love'-led , a., door de liefde geleid.
Love'-letter , s., minnebrief.
Love'-lief-bleeding, s., soort van duizendschoon,
Love'-linked • a., door liefde verbonden.
Love'-lo-ek , s., lok haar.
Love'-lore, a., zonder geliefde, eenzaam, verlaten:
Love'-monger t, s., koppelaar.
Love'-pined , a., door liefde verkwist , so.

LUB.

LOV.
Love'-pot t , s., dronkaard.
Love'-potion , $., minnedrank.

Love' - seeret, s., liefdesgelieim, DR.
Love'-shaft , s., minnepijl , sii.
Love'-si-ek , a., minneziek.
Love' -si ekness , s., niiuuneziekheid.
Love'-song , s., minnezang , minnelied.

Love'-suit , s., vrijerij , vrijaadje , liefde.
Love'-tale, s., liefdesgeschiedenis, zoete woorden.
Love'-taught , a., door liefde onderwezen.
Love'-thought t , s., verliefde gedachte.
Love'-token , s., liefdepaatid , niiimepand.
Love'-toy , s., liefdes esclienkj e.
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ger vlaken , lager worden , verminderen , maten zakken,
dalen , zakken , zuur zien , donker zien , verdunnen , neLrlaten , afstijgen, doolden , pruilen , betrekken (vara lucht) ,
R bewolkt zijn , fronsen; - Si sail , een zeil strijken ; z.; awrcp , afschaken, z.; - cheerly, schielijk strijken , z.; down a Aard , eens ra strijken , z.; - down a Aard a porelast , een ra op 't potdeksel strijken , z.; - Izandsomely,
aanhoudend doorstrijken , z.; -- on the cal) , op den rand
strijken, z. ; -. a f o;j , een vlag strijken, z.; - the hand,
den teugel wat slapper houden , z. ; -, V. t., scho., op de
schouders zetten.
L.ow'er , s., bewolktheid , soniberlieid , fronsing , betrok s ken lucht, souiiir,re blik.

Love' - tri ek , s., liefdestreek , 1 iefdeblik.

Low'er, a., lager, dieper, later; the - House, 't Lager

Lovier, s., zie Lover, s.
Lov'ing , ppr. van Love , V. t., V. i.
Lov'!ng-kindness, s., genade , gunst

Lo`z''erinosl , a.,

Huis , 't Huis der gemeenten.
Loved , pp., a. van Love , v. t., v. i.
Loveless , a., liefdeloos, zonder liefde, zonder teederlieid. Lower-belly, s., onderbuik, onderlijf.
Lower-ease, s., onderkast (zetlersterm).
Love'liiy , adv., zie _ftnaiahlp , adv.
Loveliness, s., beminlijkheid, aanminnigheid, bekoorlijk I Lower-de ek , s., benedendek , z.
-heid, 1 Low'er-naast , s., onderrnast, z.
lieftalligheid.
Lovely, a , beminlijk , Verruk. end , s boo i , bekoor. ijk , Lower-shrouds , s., inv., onderwant, z
Low'er•studdiug-sail, s., onderlijzeil , z.
betoovrend.
Low'er-yard , s., onderra , z.
Lovely-faced , a , roet beminlijk gelaat.
Lov'er, s., beminnaar, liefhebber, minnaar, vrijer, liefste, LLow'erecl. pp. van Loever, r,. t., v. i.
E ow'ering . ppr. van Lower, v. t., v. i.
Lover , loo'ver , zie Louver, s.
f fd) v'eringiy , adv., dreigend , bewolkt.
Love'some i• , a., zie Lovely, DR.

tigheid.

á.ov'in s ly,

laagst..

Low'ery , a., zie Cloudy , a.

, groote barmhar- L.ovv'est, a., laagst.
Lowing, ppr. van Low, t'. t., v. i.

adv., met liefde, toegenegen.

Lovingness
ld
, s., toegenegenheid , goedheid , goedhartig -

he , sv.
Low , lowe , v, i., scho., vlammen , branden.
Low , lowe, s., scho., vlam, gloed, hitte , vuur ; a -, in
brand.
Low, a., adv., laag, nederig, diep, slecht, gemeen, billijk,

goedkoop, klein , karig , neêrgeslagen , ontmoedigd , modern , nieuw , ontëerend , zwak , beneden • zacht ; live -,
slappe kost eten , op gemeene wijs leven ; his reputation
begins to racer -, zijn goede naam begint sterk te verminderen; I cannot find hint high nor -, I cannot fi^ul hii,i up
or down , ik kan hem nergens vinden ; - pad ) , voetpad;
it is - tide ) , it is - water) , er is geen geld in den zak.
Low • e. t., v. i , verlagen, vernederen , loeije;; , bulken.
Low t , s., vlam , vuur.
Low'-arched , a., laag gewelfd.
Luw' -belt, s., belnet, jagt niet belnetten.
Low'-bell , v. f., met een belnet vangen.
Low f -born, ,s., van geringe geboorte, vaan liage geboorte.
Low'-bred, a., gemeen , slecht opgevoed.
Low'-church, s ., kerk, olie niet geheel voor (Ie bisschoppen is.
Low-lived, a., laag en gemeen.
Low'-minded , a., gemeen , laag.
Luw'- muttered , a , zacht gesproken.
Low'-pressure , 3., Lt ;e drukking.
Low'-priced , a., laag in prijs.
Low'-roofed, a., met een laag dak.
Low'-spir ited , a., lafhartig , gedrukt , bedrukt , droefgeestig.
Low'-spiritedness , s., nebrslagtigheid , g edruktheid, be-

druktheid , droefgeestigheid , lafhartigheid
Low'-sunday, s,, eerste Zondag na Paschen.
Low-thought'ed, niet hoog vliegend (vare desl°rersi.ogen).
Low'-water , s., laag tij.

Lowy-wine-s-, S., inv., eerste aftreksel van nmolassen.
Lower , v, t., r. i., strijken , z.; verlagen , vernederen , la-

Lowing, s.,

geloei.

Lowing-rig), s., 't stelen van vee.
Lowland , s., laagland.
Low'lihood T , s., nederige staat , cie.
Low'lily , adv., zie Humbly, adv.

Low'11ness , s., geringheid , nederigheid, bescheidenheid.
Lowly, a., adv., nederig, bescheiden, diep, zedig, zacht,
Lown , Iowan , pp., scho., vlammend • brandend.
Lown • 3., gemeene kerel , schoft.
Lowne , a., scho., zie Lound, a., scho.
Lowness, s., geringheid , laagheid, nedrslagtigheid , bedruktheid.
Louvre) , s., geld.
Lowrie, s., scho., vos.
Lows'ance, s., ache., vrijheid.
L.owse, louse, v t., ache., losmaken, ontbinden.

Lnxodtrown'1e, a., schuinseh zeilend.
Lovodroin'l-cs , s., 't schuinsch zeilen.
Loyal , a., getrouw , trouw , opregt, regtschapen.
Loyalist, s , koningsgezinde, getrouwe aanhanger.
Logy 'ally , adv , zie Loyal , o.
L.oy'aeery , s., getroilwlieicl , opregtlieid , regtschapenheid.

Loet

t, s., zie Lute, PY.
Lozen , s., selto., g1^ispan.
Loz'enp e, s., langwerpig vierkant, schuinsche ruit, mitsgewijze figuur, artsenijkoekje, borstkoekje.
Loz'enged , loz'enged•shaped, a., ruitvormig.
Loz'engy , a., niet ruiten bedekt.
Lu , zie Loo.
Lub'bard t, s., zie Lubber, s.
Lubber, s., luiaard, kinkel , knecht, kruijer.
L ub'berly , a., adv., lui , traag , lomp.
1[.u'bri-e' , a., glibberig , glad , veranderlijk • dubbeizie.nig , ligtzinnig , onkuiscli, geil.
Lu'bri cant, a., glad makend.
Lu'bri fate • V. t., glad naken , glibberig maken.

Lu'brin'ated, pp. van Lubricate, z, . t.
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Lu'brteating, ppr. van Lubricate, v. t.
Lu'brieator, s., 't glad makende.
Lubric ► ity, 8., glibberigheid, gladheid,

onzekerheid, ver
dubbelzinnigheid, ligtzinnigheid, ontuchtiá--anderlijkh,
heid , geilheid , onkuischheid.
Lubricious, a., zie Lubric j, a.
Lubrifac'tion, s., 't effen maken, 't glad maken.
Lubrifi-ea'tion, s., zie Lubrifaction, s.
Lu ca'ma , s., soort van vrucht , die in grootte vn geur
veel van den perzik heeft (Chili).
Luce, s., volwassen snoek, su.
Lucent, a., schijnend, schitrend, glinstrend.
Lucer'nal-mleroseope, s., soort van mikroskoop.
Lucid, a., schijnend, glinstrend, schatrend, glansrijk.
Lucidity t, s., zie Brightness, s.
Lucidness , S., helderheid , klaarheid , glans , glinstring,
doorschijnendheid.
Lucifer, s., morgenster, duivel; -, - match, lucifer.
Luciferous , a., licht gevend, licht verschaffend.
Lucif'erous'ly , ads. zie Luciferous, a.
Lucif'le, a., licht voortbrengend.
Luci'form , a , lichtvormig , lichtachtig.
Luciin'eter, 3., lichtmeter.
Lucina t, s., maan.
Lu ek , s., geluk , toeval , goed gevolg ; by good -, bij ge.
geluk ; by ill -, bij ongeluk ; he has the - on'i , 't geluk
dient hem ; bring one ill -, iemand onheil toebrengen;
- for the fools, and chance for the ugly t, de gekken
hebben de kaart.
Luck, t'. t., scho., opsluiten, vast maken.
Lu ek'-penny , s., soort van korting bij betaling; -, scho.,
soort van korting op goederen.
Lu eke , V. i., scho., fronsen.
Lu eken , pret., pp. van Luck, n. t., scho.
Lucken'handit, a., scho., knuistig, pootig.
Lu rk'ie, s., scho., zie Lucky, s., scho.
Lu ek'ie , a., scho., zwaar , groot (van maten en gewigten).
Luek'11y, adv., gelukkigerwijs, met gelukkig gevolg.
Lu -ek'less , a., ongelukkig.
Lu -ek'lessly, adv., ongelukkigerwijs, ongelukkig.
Luek'y, a., gelukkig, voorspoedig; - hit, gelukkige ontnnoeting ; make one's -, snel wegloopen; -, scho., zie
Luckie , a., scho.
Lu ek'y , s., scho., grootvader , grootmoeder , vadertje,
moedertje, goeje oude.
Lu'erative, a., voordeelig, winstgevend.
Lu'eratively,, adv., zie Lucrative, a.
Lu ► -ere, s., winst, voordeel.
Lu stre f, V. i., geldzuchtig zijn.
Lucrif'erous j, a., zie Lucrative, a.
Lu -erif'i9 t, a., voordeel aanbrengend, winstgevend.
Lu -eta'tion , 3., worsteling, strijd.
Lup'tual , a., smart verwekkend.
Lu'eubrate , V. i., 's nachts studeren , bij lamplicht stu.
deren , nachtbraken , blokken.
Lu -eubra'tion , s., 't nachtbraken , 't blokken.
Lu'-4?ubratory , a., bespottend, bedrieglijk.
Lu' -nulent , a., helder, klaar, duidlijk, oogenschijnlijk,
doorschijnend.
Ludib'rlous, a., kluchtig, belagchlijk, brooddronken.
Lu'dlerous , a., kluchtig , snakerig, boertig, koddig,
vrolijk, zot, komiek.
Lu'di eronsly , adv., zie Ludicrous, a.
Lu 'dl crousness , s.., kluchtigheid , koddigheid.
Ludlfi'-.ation , s., gekscliering , bespotting , spotternij ,
foppexlj.

LUM.
Ludif'i eatory , a., bespotlijk , bedrieglijk.
Lue , v. t., scho., zie Loo , v. t., scho.
Lu'e*, s., vergift, pest, plaag.
Lue'some, lue'suin , a., sclio., beminlijk, beminnenswaard.
L u fe , s., scho., open hand ; zie Loof, s., scho.
Lutes , s., inn., sclio., Doren van een pad.
Luff, s., palm van de hand; -, loevert, 't digt bij den

"eind zeilen, z.; - cringle, leuver op 't staand lijk, z.;
- hook rope , halstalie , z.; round all -, aanloeven , z.; tackle , derde hand , z.; keep the -, de loef houden , digt
bij den wind zeilen, z.; spring a -, aanloeven, bij den
wind opsteken, z.; gain the -, d£ loef afwinnen, z.
Lui , v. i., loeven , z.; - and touch the ship , loeven om
den wind uit le zeilen te krijgen, te doen killen, z.; up round, scherp bij den wind houden, z.; - up to the
wave , voor de zee oploeven , z.; - up to the wind , oploeven, z.
Luff'- ta -ckle , s., zie Lull, s.
Lug, v. t., V. i., trekken, halen, slepen, schuiven; -, van
leer trekken , DR.
Lug , s., zeeworm, t meetroede, ) last, bagaadje; -,, scho.
oor , hengsel , vischworm ; at the - o f -, nabij , naauw
aan ; I cry -, ik heb geen haast.
Lug' -sast , s., breefok , z.
Lug'dor t , s., houtluis.
Luggage, s., bagaadje, pakkaadje.
Lugger, s., logger, z.
Lugget, a., scho., met een hengsel.
Luggie, S., scho., schoteltje met handvat, houten schotel.
Lugg -o-, s., soort van wurm met ponten.
Lugs ), s., mv., ooren.
Lugubrious , a., treurig , doodsch , akelig.
Lugubriously, ads., zie Lugubrious, a.
Luik, luke,

scho., zie Leuk.

Luke) , adv., niets.
Luke t , leuke t , a., laauw.
Luke'ness t , leuke'ness t , s., laauwheid.
Luke'warmiy, adv., zie Lukewarm, a.
Lukewarm , a., laauw , onverschillig , koel.
Luke'warmness, s., laauwheid, koelheid, onverschilligheid.
Lull, v. t., V. i., wiegen, sussen, in slaap zingen, kalm

worden , luw worden.

Luit , s., slechtje , kortstondige stilte , z.

Lullaby , s., wiegelied , slaapdeuntje.
Lullaby-cheat), s., kind.
Lulled , pp. van Lull , v. t., a. i.
L u 1 t'er , s., kindergek , kindervriend.
Lullers, s., nat linnen.
Luli'ing, ppr., a. van Lull, v. t., V. i.
Lully-prigger ) , s., nat linnendief, dief,

die kinderen van
hun goed berooft.
, s., stookgat (in een hut) ; -, s., houtrijke valei ; -,
scho., schoorsteen in een hut.

Lurn

Luns , lumb, s., seho., schoorsteen.
Lumnb ), adv., te veel.
Lunubag'inous, a., tot
.

béhoorende.

't spit behoorende, tot de lendepijn

Luinba'go, s., lendepijn, spit.
Lum'bal , a., zie Lumbar, a.

Lumbar, a., naast de lendenen zittend; - region, deel
van 't achterlijf.
Lum'ber, s,, huisraad, rommel, prullen, planken, deden,
wagenschot, duigenhout ; -, zie Harig, s.; - ), vertrek,
kamer.
Lum'ber, V. t., V. i., door elkander smijten, overhoop gooi.
jeu ; hout hakken (N. Amerika).
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Lumber-house) , s., huis , waarin g'estlen goed wordt

bewaard.

Lunette ', s., halve maan, lunette (vestingbouw).

Lung, S., mv. lungs, long.
Lung '-grown, a., niet aangroeijende longen.

Lumber-room , s., houtloods , schuur , pail lekamcr.
Lumber-troop ), S., gezelschap van burgers (Londen).
Lumbered, pp. van Lumber, v. t., v. i.
Lumberer, s., houtkooper (N. Amerika).
Lum'bering, s., 't houtkoopen.
Lumbering, ppr., a. van Lumber, o. t., v. i.

Lung-'siekness, s., longziekte.
Lunge, s., zie ,lllonye, s.
Lunge, V. t., zie Plunge, v. t.
Lunged, a., met longen, longyormig.
Lung'tes , s., scho., em., lendenen , heupen.
Lun'gis , s., groote luiaard , drentelaar , luibak , luilak.
Lung less , a., zonder longen.
Lungs , s., blaasbalgg, (van eens scheikundige).
Lung'wwort, S., longenkruid.

Lum'bri c , S., worm.
Lum'bri-cal , a., wormachtig.
Luin'brl eal , s., wormvormige spier.
Lumbrlc'Iform, a., wormvormig.
Lum'brike t, s., aardwurm.
Lume , s., seko., weefstoel , gereedschap ,

Lu'ni'form, a.,

tol , emmer;
work -, weefstoel.
Luines i- • s., mv., stralen.
Lu'ininary , s., licht • hemelligchaam , § verlichter , verlicht mensch.
Lu'minate i- , V. t., zie Illuminate, v. 1.

maanvormig.

Lnmtnos'ity, s., zie Luminousness, s.
Luminous, a., schijnend, licht afwerpend, licht, verlicht, schitrend, § helder, duidlijk.
Lu'minousty, adv., zie Luminous, a.
Luminousness, s., zie Brightness, s.
Lummox , s., dikbuik , vetbuik.
Lump , s., klomp , bonk , brok , stuk , hoop, massa ; by
the -, in 't geheel , over 't algemeen ; in the -, in massa;
sell by the -, bij partij verkoopen.
Lump , V. t., zahmsmijtein , opeenhoopen , in massa nemen,
bij stuk of partij nemen ; -) , slaan ; - the lighter) , ge
-transpoedw.
Lumped , pp. van Lunzp, v. t.

Lunk , a., scho., laauw.
Lunk'It, a., scho., laauw gemaakt.
Lunt , s., lont ; -, s., scho., rook, rookzuil , vlam.
Lunt , v. i., scho., rooken.
Lu'nular , a., als een halve maan gevormd (botanie).
Lu'nulate, a., aan een halve maan gelijkend (botanie).
Lu'per-eai , a., tot 't feest van PAN behoorenle.
Lu'percai, s., Panfeest.
Lu 'pine , s., vijgeboom, platte bittere boon, lupijn.
Lu'pinin , lu'pinite , s., bittere zelfstandigheid , uit de
bladeren van de witte lupijn getrokken.
Luppen, pp., pret. van Loup, v. t., v. i., scho.
Lu'pulin, s., 't bittere beginsel van hop.
Lur -ea'tion t, s., zie Gluttony, s.
Lurch , s., 't afvallen , 't eensklaps overhellen van een
schip, z ; leave in the -, in moeilijken toestand laten; lee -,
afvalling, z. ; take a -, een opschieter maken, z.; fortune
has left him in the - t, de fortuin heeft hem begeven ; -,
dubbel spel ; be upon the -, iemand zoeken te betrappen.
Lurch , V. i., V. t., afvallen , z.; l- op den loer liggen , in
hinderlaag liggen , verstrikken , verschalken , (zeer ) te
(zeer ^) rooven , stelen , plunderen , t ver -leurstn,
-zwelgn.

Lump'en , s., soort van visch.
Lump'er) , s., losser (van schepen) ; -) , selieepsgoeddief.
Lumpfish, s., soort van visch.
Lumping , ppr . van Lump , v. t.
Lumping ) , a., groot, zwaar ; he has got a - pennyworth ,

Lurch'er , s., verstrikker , beloerder , kaper, dashond,
loerende dief , vraat.
Lurching, ppr. van Lurch, v. i., v. t.
Lur'dan t , a., zie Blockish , a., JOHN.

Lumina'tion, s., zie Illumination, s.
Lu'mine t, V. t., zie Enlighten, v. t.
Luminlf 'erous, a., verlichtend, lichtgevend, licht voort

-brengd.

hij heeft een rijke vrouw getrouwd.
Lumpish, a., zwaar, groot, log, lomp.
Lump'ishly , ode., zie Lumpish, a.
Lump'ishnes.s , S., lompheid, logheid , zwaarheid ,

maneschijn.

Lunch , V. i., een twaalfuurtje gebruiken.
Lunch , s., twaalfuurtje.
Luncheon, S., tusschenmaal.
Lune . s., halve maan; - t, aanval van krankzinnigheid;
-, zie Leash , s.
Lu'net, s., maantje , im.

pp. van Lurch, v. i., v. t.

Lur'dan -F, s., zie Blockhead, s.
Lur'don, lur'dane, s., scho., gemeen
Lurd'y ,

domheid.

Lumpy , a., klontrig.
Lun ) , s., harlekein.
Lunacy , s., maanzucht.
Lunar , lu'nary , a., tot de maan behoorende , maan...,,
moans.....; - t , onder den invloed van de maan.
Lu'nar--eaus'ti e , s., hellesteen.
Lunar - eyele, s., maancirkel.
Lunar-mouth, s., maanmaand.
Lunar-year , s., maanjaar.
Luua'rlan • s., maanbewoner.
Lu'nary , s., maankruid.
Lu'nated, a. , als een halve maan gevormd.
Lu'nati-e • a., maanziek.
Lu 'natie • s., maanzieke.
Lunation , s., maansomloop, maantijd,

Lurched ,

wijf, grove kerel.

a., scho., zie Idle, a.

Lure , s.,

lokaas • lokspijs , verlokking; -, scho., zie Lire,

s., ache,
v.i., V. t., lokken, aanlokken, aantrekken, valken
roepen.
Lure, adv., scho., liever.
Lured , pp., a, van Lure , v. i., v. t.
Lur'g'y, a., ache., zie Idle, a.
Lurid , a., bleek , duister , donker , somber, akelig , lood
fiets.
-verwig,
Luring , ppr., a. van Lure, v. i., v. t.
Lurk , v. i., loeren , schuilen, zich verschuilen.
Ltirk'er, s., loerder.
Lurking, ppr. van Lurk, v. i.
Lure,

Lurking - place, s., schuilhoek.

Lur'ries) , s., inv., geld, horologies , ringen, enz.
Lur'ry, s., hoop, menigte (van woorden).
Luscious, a., zoet, overzoet, lekker, heerlijk, aangenaam , verruklijk , walgelijk (zoet).
Lusciously ,

adv., zie Luscious, a.

Lus'clousness, s., walgelijkheid, te groote zoetheid.
Lu'seen , s., zie Lynx , JOhiN.
.rush ), s., sterk bier, drank.

LYT.

498LUS.
Lush t , a , vol sap , sx.
Lush-rib) , s., publiek huis.
flush-lien) , s., zie Lush-crib, s.
Lush'ey) , a., dronken.
Lush'tng-muzzle ), s., slag op den mond.
Lusk i- , a., zie Lazy, a.
Lusk t , V. i., lui zijn , luijeren , traag zijn.
Lusk'ish , a., traag, vadzig.
Lusk'ishly , a(1v., zie Luskish , a.
Luso'rious :j:, a., spelend, schertsend.
L,i'sory , a., spelend , schertsend.
Luss , lust , lusle , S., scho., gele schurft.
Lust. s., lust, trek, begeerte, t kracht, t sterkte; be-

geerlijkheid.
Lust , V. t., verlangen, begeeren , lust hebben.
Lust' stained, a., door begeerlijkheid bezoedeld, srr.
Luster, lustre, S., glans, luister, roem, kroonkandelaar, vijfjarig tijdvak, armblaker.
Lusterless, lus'treiess, a., glansloos, roemloos, luis
-terlos.
Lust'fu1, a., wellustig, geil, ontuchtig, zinlijk, onkuisch,
onzuiver ; —, ruw , stevig , n. g.
Lustfully, adv., zie Lustful, a.
Lustfulness, s., geilheid, ontucht.
Lust'ibead t , lust'thood tt, s., kracht, sterkte, se.
Lust'iiy, adv., met ligchaamskracht.
Lustiness , s., kracht , sterkte , stevigheid , ruwheid.
Lusting , ppr. v an Lust , v. i.
Lusting , s., zie Lust , s.
Lust'less t, a., krachtloos, zwak, lusteloos.
Lustral , a., zuiverend, tot zuivering behoorend.
Lus'trate, V. t., helder maken, zuiver maken , zuiveren,
overzien.
Lus'trated, pp. van Lustrate, v. t.
Lustrating, ppr. van Lustrate, v. t.
Lustra'tion , s., reiniging door offerande, verzoening.
Lus'trl-eal , a., tot zuivering behoorende.
Lustring, S., glacé zijdenstof.
Lustrous, a., schitrend, schijnend, helder, sic.
Lustrously , adv., zie Lustrous , a.
Lustrum, s., tijdperk van vijf jaar.
Lustwort, s., plant, tot liet drosera geslacht behoorende.
Lusty, a., krachtig, sterk, gespierd, onbeschaamd ; t lief,
+ aangenaam , hartlijk , vrolijk.
Lu'tanlst, s., luitbespeler.
Luta'rlous , a., in slijk levend , slijkig.
Luta'tion, s., 't bestrijken met leem.
Lute, s., luit, taaije leem, taaije klei.
Lute, v. t., luteren,' met lijm bestrijken.
Lute'-ease, s., luitkas.
Lut'ed, pp. van Lute, v. t.
Lu'tenist , 3., luitbespeler.
Lu'teous , a., kleiachtig.
Lut'er , s., luitbespeler.
Lutist, s., zie Later, s.
Lute'string, s., luitsnaar.
Lu'thern , s., dakvenster.
Lut'hobut t interj., scho., zie eens even 1
Luting, ppr. van Lute, v. t.
Lu'tulent, a., modderig, dik, slijkig, drabbig.
Luve, V. t., scho., beminnen.
Luve , s., scho., liefde.
Lux f , V. t., zie Luxate, v. t.
Lux'ate, V. t., verwrikken, uit het lid doen, verstuiken.
Lux'ated, pp. van Luxate , v. t.
Lux'ating , ppr. van Luxate , v. t.

Luxa'tion , S., verstuiking , verwrikking.
Luxe -h , s., zie Lu.cury , s.

Luxuriance, S., overvloed, weelde, weelderigheid,
Luxu'riancy, S., zie Luxuriance, s.
Lux-u'riant • a., overtollig , welig, dik , sappig.

Luxuriantly , ede., zie Luxuriant, a.
Lux-u'riate , V. i., welig groeijen , te sterk groeijen.
Luxuria'tion , S., 't welig groeijeu.
Luxurious, a., wcellustig, geit, brassend, onkuiseh.
Luxuriously , ede., zie Luxurious , a.
Luxu'riousness , s., weeldrigheid, overdadigheid , wel-

lustigheid.
Luxu'rist, s., iemand, die aan weeldrigheid, enz. zich

heeft overgegeven.
Lux'ury, s., overvloed, wv- eeldrigheid, weelde, geilheid,

lekkernij.

Ly'a,n , s., zie Leash , s.
Ly'art, a., scho., gespikkeld.
Lyean'thropy, s., ijlhoofdigheid, ten gevolge van een

wolfbeet.
Lyceum • s., lyceum , landsschool , stadsschool.
Ly-eopodia'ceae , s , mv., familie van mosplanten.
Ly.copo'diuin • S., soort van geel poeder.
Lydian-stone , s., soort van toetssteen, bij de ouden ge.

bruiklijk.
Lye , s., loog , leugen ; —) , pis . water.
Lye to, V. i., bijliggen, onder den wind liggen, bijgedraaid

liggen, z.; lye a hull. voor top en takel loopen, z.
Lying, ppr., a. van Lie, v. i., v. t.; — along, op zijde lig-

gend , hellend , z.; — a•try , bij liggend, z.; — to. — by,
onder den wind bijgedraaid liggend, z.
Lying, s., leugen.
Ly'in g ly, adv., valsch, zonder waarheid.
Lynn • s., bloedhond, sic.
Lym'nite , s., versteende zoetwaterslak.
Lymph , s., waterachtig vocht.
Lyinph'ate , iymph'ated , a.., dol , razend , krankzinnig.
Lyinphat'i e , a., tot het waterachtig vocht behoorend;
— t , enthiisiastiesch.
Lymphat'i e 1 • s., zie Lunatic, s.
Lyinph'edu et , s , bloedvat , watervat.
Lymphog'raphy, s., beschrijving van de bloedvaten,
watervaten.
Lyznph'y , a., waterachtig vocht bevattend.
Lyn'cean, a., tot den losch behoorende, tot den lynx
behoorende.
Lynch • V. t., zonder regtsvormen straffen.
Lynch'-law • s., lynchwet.
Lynched • pp. van Lynch , v. t.
Lynching, ppr. van Lynch, v. t.
Lyxn'deu-tree, s., zie Linden, s.
Lynx , 3., losch, lynx.
Lynx'-eyed • a., scherpziend.
Lyra , s., lier (sterrekunde).
Lyre , S., lier.
Lyre'-shaped, a., liervormig.
Lyr'ie, lyr'l.eal, a., lyriesch, her......
Lyr'1e, s., lierdicht, lierdichter, AD.

poetry, lierporzie.

Lyrici em • s., lierdicht.

Lyrist , s., lierbespeler.
Lys , s., chinesche lengtemaat van 533 yards.
t.ys'ard , s., hagedis.
Lys'sa , s., hondsdolheid.
Lys'ser , s., blaasjes onder de tong van een dollen hond,
Lythe, scico., zie Lithe.
Ly'tho el s , s., mv., scho., haverbrei (water en haver).

M.
A -, i. p. V. artim ,raagislei'; A -, i. p. v..In io rlilt; Mace'-oil , s. mu^kaatolie.
- !., I. p. V. 3lanauscript; - s ., i. p. V. lJlcr.r,.useript$; A -, I. p. Mace'-1 roof, s., arrestvrij.
V. ante r ridieíl2 , voornii ldag ; P -, i. p V. Joel )rle) luie i1 , i Mace-reed , rec(á'-lltace , 3., kattestaart (I)Otlïli ).
IlaI iddag ; -, i. p. v. ,Jitld(61il , liJl'f e 91 r/ , L)Iarci s , Tr j s , lilac'erate , 'v. t., doen vermageren, ver'zwakkenl, iuttnergelen,
rraember, mille , ,ï i.v , mi.r, ciir , ;rto,t(l( ii , rior,Uri[J , ;'rr/zr , ioiae'erated , pp. van Moegate, V. t.
rnartsiaujiiter; - A., ílla.,teï' of _!rt. ; -', i. 1) v. 3Liii ; -aa,Yae.'eratIng, ppr. vut ]Jfacerate, V. t.
acei°altion, s., vermagering, kastijailu,g van 't ligehaan1 ,
i, p. V. ]Jlattliew, tcïdct-iír.; -fa , i. p. v. ails Iolott ; -ai3i,
1. p. v. Jf(1jest)/ ; --al., i. p. v. U -ore,l- , Ma(rk , 1il!1rty/'I' ; -- art., } << r t'iil[Ig , llltt I'eliklllg.
1. p. v. orli, , ;)clr'/?fir; -as., 1. j). v. J_ÍIU..‹ter'; --at„ i. l). t - . I Machie'oiate(l, a., van Schietgaten voorzien (1í7/t kasteelen),
?Llatthew; -ath., i. p. v. 17zatl1eï) tics; - H. i. p. v. 1111A- Machicolation, . , sehiet^. ten (rmi / ;.1celet).
cinae Baccalaureus, Brzcleelor of llediciue, JÏ,ce T'(recl(/, - ; 'Maela mal , a., tot )lHlellilles belloorende.
4'e?LS; - D., 1. p. v. mei'%^ 11( , i//ae Doctor, .T)ortoI' of 1I (1ieiile; 9laa'te 'mate , V . t., olltwelpeil , 1)rou\ven , Srne( 'Ii, hulpen
e - t •ziirueIl.
ineasured disinnee, ;iriri^llc door; -/ti. i. p. v. err' utr'r,5 cr/'ter
date, -dine, -Edie, I. T„. V. :'iti;rCjlfl.i1diY; -din, i. p. V. rtV t/I 1; Mae13'Atlated, pp. Van Marlit)2c[te, V. t.
-ds. fups., i. p. V. Maci r(V? .Biyee. ; -est2 , 1. p. V. '1;'<'r1ï 'alto Ma t'^i ioating , ppr.III .JIacliiltate, V. t.
. l). .. , imavli ia'tion, S., list;, kuiperij.
(remeïaber•); -esa., -caws ,, I. i). v. -11es,V[e/!,?'. ;
a c!u'inator , S., uudcgger , weeder, berokker.
l ieliael , 1^/.[icli 1elmas , - Vii., i. l). v. ïiiZ. lSt r ; -lit., I. I-. V.

nturket; - l., I. p. v. 1' ,rre. lrrf::: ; - Hr., I. P. V. ntillere? ; Í Machine • s., macllilie, werktuig, kunstwerktuig.
- - , 1. P. V. ]lIessieiu i; - (D., - oS., I. p. y. :'7Z(?iít/1, - 'iimt/13; iteClelt ei•y , s. Tlla(hiuei - ie, werktuigrllakerlj.
- ot. Obt. Sers't., 1. p. V. 1,ioVt Obe - I Machill'tst, s., rnaclliiilot , kunstwerktiiigmaker.

- O. S., - o Obt. St.,

dient Servant; - P.,

1, p. v. iiieinaber of parlia ?neut; - Egt., )Iaci 'uo, S., klezelaclltige zandsteeu

i. p. V. madras rupees; -t•., i. p. V. 111^tster, keer; - B. A. S., Mac'tlency, s., zie L., am,ess, s.

(Italië).

I. p. V. llieniter of 1/1V It?!(tt .1 iitic Socielg; - R. t.. S., Mac'ileilt, a,, mager, t%1111.

i. p. V. MYlentber o f' the Royal Col1a9e af Si(rgcoas .; - U. I., Intl pl:'er el , s., makreel ; hoerewaard.
I . }). v. 131ember of flee .rte, , t I,stitzrtío,z oj' l_-,
t i>ritctin; I Mee ek ba Ii , s., lang, ma er nlensch.
t _4crtr emy
Maeio'erel-gale, s., I'rissclie wield.
- H. I. A., i. p. v. .IVV1he1 of the Royal
- Ii. S. L., i. p. V. ]11C1Id'er of the Ito jai Society of Lite- 1táack'erel-sky, s., gestreepte lucht.
rature; -rs., i. p. vv. 1Ii.uiress; -s., i. p. V. .fis -s„ - S., Macker'Iy, a., sc/ao., ze I+asLiona"ble, a.
i. j). V. niau't2G•SC7'2llt; -ty"., i. p. V. .it[ ) /tf ; - 1W., 1. p. V. ; 'n
éutosil, S., tegens water
d1-an of war; -y'., I. p. v . ino:`leY.
^ Tses s'áá le, J., vlek, misdruk.

bestand kleed,

5a t , v. t., m,lkei.
?Ia , a., Trieer, PY.

R Ma ek ic;' , s., ienl^un(l , die aal) wevers slecht goed verkoopt ;
i a r`k'•;1' , a., ale., reé., talll'elijk , goed verdeeld , goed

Maat t, S., maat, `r.

1 it:?;'. lul.

Main, s., koningin der tooi erniunfen ; -, slet, konkel , slor- ' sta a cel'-line, s., r))akreellijn , (lriestrengslijn, z.
:>y::te,ot'Ie, a , lang geleefd.
dig wijf.hut
j 1'id^e c d''cD"eo$inl , s., wereld , heelal.
Mab , v. i., ziele slordig klcederi.
+ Ma crate ► e'ty l , S., soort van vogel met zeer lange teeneil,
Mae . s., selzo., zool) ; -, V orlll , maaksel.
1 M1a crouta etyl'i e, (1., niet zeer lange teenen.
Man , a., scho., Ilaeer.
M
I ou,y, 3., WV idlco1.il liet 1t111 w1j11á11vuil
slam, v. t., sc/to., 21 alieu
Maca(1'alnize, 'v. t., tot grindweg Tnakeil, 3nlucaulanuioeren. Mt'.crom'eter, s., soort : lil lengtemeter.
1 Ma crot'ypoa18 , a., niet l^6uge11 coins , langvormig.
Ma ead'ai sized , JIJ). van ilfaeCt(t'CGi e , V. t.
Mo el•o en'rall , 1ua cru'u'uen • s., soort van schaaldier.
ira ead'atnizin; , ppr. va lacada nze , V. t.
a cad ' a191-rotlI • S., n1 Z('a :lnli eg, riuithVeg,blac1'(Bn'rous, Inie erts 'vouus, a., ocllaalachtig.

1 Mau ct_1'tiun , s., offering, siagtlrle.
ia-ea'o • s., zie ocew , s.
Ma earo'nl , s., lilakaeou i ; -, zie 11e/til , CC -, zie Fob, Ma e' ulna • S., 91ty. 12211 e' ulae , i lek.
J Mae'uLate, v. t., l^e.vlekkell, bekladden, bemorsen.
Fribble, s.
tja earon'j e , a., rnakaroniesch , leeg , niets })eteeknencl, M=e e'okete, iva e' a lateat , «., gevlekt, gesprikkeld.
' M^ieula'tion, s., l^:esulet:ting, hezoedelillg, bemorsillg.
ijdel , gemaakt.
iaearon'ie, s., koddige dichtstuk, waarin (te lan(ltaal naar lte.ee'aule = _ , s., vlek.
Mud , it,, dol , razeuid, gek, krankzinnig, zinloos, woe't latijn wordt gevor)lld 1' 't latijn gelcctecl)iseerc3.
cruel, llartstogtlijk, verzot, zot, dial, verwoed; jee eats
Macaroon ', s.,In<_tkarol;ll etje, haiiswoist, potsemaker, DE.
t 11 ? e any -, hij vreet ;els een wol t'; he jeered hiss like any -,
Ma-caw', s., soort van 1 pe`i'R ti (_./ i(,riïrO).
i ii ),i i)escllinlpte lien verscl)riklijk.
Macaw`-tree, s., wa;lijr)rllnll)oon.
j MMaul, v. t., v. i., dol luiten , gek maken, SY.; woedend zijn,
Mae ) -eoboy, S., soort v' ; , 1 CIlillt.
Mace, s., hoods , snif , cepter, tweede omkleedsel vane de ' (lol rijd , wild zijn.
d.,d , 111,15e , s., a.tidworm.
nootmuskoutt, foelie.
Mace ), V. t., opliVteil , (,l) (leis trier knopen ; - a sdio])d•ee- ! !!Iueet`-ueppie, s., dolapiel.
5aera'-t;rase , esue(t'-brained , a., dol , krankzinnig , in do
per ), een winkelier opli :ten.
. Ile rsetls gekrenkt.
Mace'-ale , .s., hiel' n;r t e lie gekrui(1.
W ,iet'- i,eetter, s., stoor koude hard geworden loten.
Mrsee-beaver • i , ku)ocls(-m• eer, sstafilraaer.
I Míed'-cks , s., dolle hond , ( dwarsdrijver.
Mace'--cove ) , i., zwel:cjaar , tedrireeer.
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Mad'-beaded, a., dolzinnig, in de hersens gekrenkt.
Mad'-house , s., krankzinnigenhuis , dolhuis.
Madam, s., mevrouw , jufv rouw ; - ) , hoer , maf tresse.
Madam-ran ) , s., hoer.
Mad'-eap, s., dolkop, dolleman, doordrijver, gek, ligtzin-

Magister , s., zie Doctor , a.
Magisterial , a., meesterlijk,

Madden , V. t., V. i., zie Mad , V. t., v. i.
Maddened , pp., a. van Madden, v. t., v. i.
Mad'dening, ppr., a. van Madden, v. t., v. i.
Mad''der , 8., meekrap, meede ; -, s., echo., zie Matter , 3.
Madding, ppr. van Mad, v. t., V. i.
Made , pp., pret. van Make; what - you there ? wat hadt

Mag'istery t , s., bezinksel (chemie).
Mag'istraey, s., regering, overheidsambt.
Mag'lstral -F, a., meesterlijk, meesterachtig, gebiedend.
Mag'istral i , s., krachtig geneesmiddel.
Magistral'ity t, s., vitterij.
Mag'istrally, adv., zie Magistral t, a.
Magistrate, S., magistraat, overheid, overheidspersoon.
Magistrat'i e , a., van de overheid, overheids........
Mag'istratnre j , s., zie Magistracy , s.
Magna-ehar'ta, s., groot charterboek van Engeland.
Magnanimity , s., grootmoedigheid, grootheid van ziel.
Magnanimous, a., grootmoedig, verheven van ziel, dapper.
Magnan'lmously, adv., zie Magnanimous, a.
Mag'nate , s., mv. magnates , edele , grande , groote,

Magisterially, adv., zie .Magisterial, a.
Magiste'rialness , S., meesterachtigheid, trotschheid, hoog

nige , gekkin.

-hartigled,

aanmatiging.

gij daar te doen ? you are - for ever , uw fortuin is gemaakt ; - ) , a., gestolen.
Madefa-e'tion, s., nat making, 't nat maken.

Mad'eeed , pp. van Madefy , v. t.
.Mad'efy (zeer +) , V. t., nat maken, bevochtigen.
Mad'efyIng, ppr. van Maidefy, v. t.
Madel'ra , s., madera.
Madeira-nut , s., soort van noot.
Madge-how'let, s., uil.
Ma'dia , s., soort van olieplant.
Mad'id t- , a., nat , vochtig.
Madly, adv., zie Mad, a.
Madman, 8., :dolleman, gek.
Madness , s., dolheid , razernij , woede , krankzinnigheid.
Mad'pash , s., scho., dolzinnige kerel.
Madrier', s., dikke met t ijzeren platen beslagen plank.
Madrigal , s., klein zinrijk gedicht.
Mad'wort • s., steenkruid.
Mae, v. i., echo., blaten, blairen.
Mae , main , a., adv., scho., meer.
Maelstrom • s., maalstroom, draaikolk.
Mare , a., beroemd , groot , in aanzien.
Maesto'-so , a., zie Majestic, a.
Maf'fle T , V. i., scho., stameren.
Maf'Her, s., stanielaar, AH.
Mag) , s., tong.
Mag, V. t., scho., stelen, verdovkermanen; - ), kletsen, tenten.
-Magazine', s., magazijn, tuighuis, voorraadschuur, pakhuis ; maandwerk ; -, kruidkamer, z.; hanging -, ktuidka-

mer onder 't eerste dek , z.; - lantern , kruidklantaarn.
), s., iemand, die voor een maandwerk

Magazin'er (zeer

schrijft.
Magdalen , s., bekeerde hoer.
Mage t , s., zie Magician, s., SP.
Magellan'i.p--elouds , v., mv., Kaapvlekken

trotsch • gebiedend, hoog-

hartig, aanmatigend.

magnaat.
Magne'*ia, s., magnesia.
Magne'-scan , a., tot magnesia behoorende , magnesiaáchtig.
Magnet , s., magneet, zeilsteen ; artificial -, kunstmag-

neet, z.; armed -, gewapende magneet, beslagen magneet, z.;
deviation of the -, misw,ijzing van 't magneet.

Magnet'ie , magnet'ieal , a.,

magnetiesch, tot den zeil-

steen behoorende , aantrekkend.
Magnet'i e- needle , s., magnetische naald.
Magnet'ieally, ado., zie Magnetic, Magrrelical, a.
Magnet'i-ealness, s., kracht van den zeilsteen, eigenschap

van den zeilsteen.

Magnet'l es , s., wetenschap van 't magnetisme.
Magnetit"erous , a , magnetisme voortbrengend.
Mag'neti*m, s., magnetisme, aantrekkingskracht.
Magnetization , s., 't magnetiseren.
Magnetize , V. t., v. i., magnetiseren , magnetische

eigen-

schappen verkrijgen , magnetiesch worden.
Magnetized , pp. van Magnetize , V. t., V. i.
Magnetizer, s., magnetiseur.
Magnetizing , ppr. van Magnetize , v. t., v. i.
Magneto-elee'tri-e , a., tot het magnetiesch

electrische

behoo;ende.
Magneto-ele-etri'City , s., magnetische elektriciteit.
Magnetometer, s., werktuig tot liet meten van magne-

tische kracht.

, Magellanne-

vlekken.
Maggiore , a., grooter (muziek).
Mag'gle , V. t , scho., mangelen , rollen , glad maken.
Mag'go t , s., made , luim) , kuur ) , gril ) , inval ) ; I

Magnifiable, a., vergrootbaar.
Magnif'i-e, inagnif'l-eal, a., prachtig, heerlijk, kostbaar,

luisterrijk.

shall

do it when the - bites -1, ik zal 't doen , als 't hoofd er
n aar staat.
Maggot-boiler) , s., kaarsemaker , kaarsverkooper.
Mag'gottiness , S., ) wormstekigheid, ) grilligheid, gekrioel

van made.

a., vol maden, ) grillig, ) eigenzinnig; - headed,
zonderling, wonderlijk, vol grillen.

Mag'gotty,

1Hagt , s., mv., wijzen van 't oosten.
Magian, a., tot de wijzen van 't oosten behoorende.
Ma'giani*m, s., wijsbegeerte der MAGI.
Mag'i-e , s., tooverknnst , zwarte kunst , duivelskunst.
flag's-a, mag'ieal , a., tooverachtig, betooverd.
Mag'i-e-lantern , s., tooverlantaarn.
Magi-eally , adv., zie Magic, Magical, a.
Alagt'clan , s., toovenaar , tooveres.

Magnif'Seat, s., lofzang van Maria.
Magnif'i-cate i , v. t., vergrooten , verheerlijken , B. J.
Magnif'iceuce, s,, pracht, luister, heerlijkheid.
Magnificent, s., prachtig, heerlijk, voortreflijk, pralend,

luisterrijk.
Magnif'iclently , adv., zie Magnificient, a.
11lagnif'i-co, s., groots van Venetië, venetiaansche groote, sir.
Magni'fier , s., lofredenaar , lofbazuiner, vergrootglas.
Mag'ni fy , V. t., verheerlijken , roemen , prijzen , vergroo.

ten, verheffen.

Magnifying, ppr. van Magnify, v. t.
Magniloquence, s., grootsprekerij , snoeverij

grootspraak.

, pogcherij,

Magniloquent, a., grootsprekend, snoevend, pogchend.
Magnii'oquently, adv., zie Magniloquent, a.
Magnitude, S., grootheid, belangrijkheid, gewigt.
Mano'ita , s., tulpenboom.
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Magot'ple , s., ekster, sir.
Mag'pie . s., ekster.
Mag'ney , s., soort .van (amerikaansche) aloë.
Mags, s., env., scho., fooi voor 't overbrengen vin steenkool.
Mahaheb , s., soort van kers.
Mahogany , s., mahoniehout.
Malionn'etan gruel ), s., koffij.
Ma'hoitnd t , s., duivel , Mohammed, si,.
Maid , s., meid , meisje , jonkvrouw , maagd , soort van
guillotine, soort van viseb (als rog) , machine om linnen
te wasschee ; - of honour , staatsjuffer ; chamber -, kamessier.
Maid'-servant , s., -meid , s.
Maiden, s., zie Maid, s.
Maid 'en , a., maagdelijk , rein , onbevlekt , friscli , nieuw,
ongebruikt ; - speech , eerste redevoering van een nieuw
parlementslid ; - sword, ongebruikt zwaard.
Maiden , V. i., bescheiden spreken , bescheiden handelen.
Malden-assize', s., vierschaar, die niemand ter dood veroordeelt, II vierschaar, die zich door bloed niet bezoedeld heeft.
Maiden-like , a., maagdelijk , zedig.
Maiden-lip , s., kleefkruid.
Malden -wort , s., vingerhoedskruid.
Maid'pnhair, s., vrouwenhaar (botanie).
Mald'enhead , s., rnaagdom , maagdelijke staat ; nieuw
-lbeid,frsch
heil , ongeschondenheid , sir.
Mald'enhood, s., zie ]tfaidenhead, s.
Maid'enlady , s., jonkvrouw , freule.
Maid'enliness, s., zedigheid , bescheidenheid.
Maidenly , a., adv., maagdelijk , zedig , bescheiden.
Maid hood , s., zie Virginity , s., sH.
Maid,na'rlan t, s., soort van dans; karakter, door een
man in vrouwenkleederen voorgesteld.
Mald'pale, a., bleekzuehtig.
Maid 'paleness , s., bleekzucht.
Maik, s., scho., genoot, vrouw, gelijke, halve stuiver.
Mail , s., malle, pantser , brievenmaal , brievenpost; -, scho.,
vlek ; -, black -, scho., rooverbelasting.
Mail , v. t., van pantsers voorzien, van wapenrokken voorzien ; brieven voor verzending gereed maken ; -, scho.,
een koe slechts ééns daags melken, als zij op 't punt
van kalven staat.
Mail'-elad, a., niet een maliënkolder gekleed.
Mai I'--eoach , s., postkoets.
Mail'-sheathed , a., met een maliënkolder bekleed , sc.
Mail'-stage, s., postkoets (Assaerika).
Mailable, a., ontvangbaar door de post.
Mailed, pp. van flail, v. t.
Mallen , s., scho., zie Mailin, s., scho.
Mall 'In , s., scho., pachthoeve, hofstede, pacht, pachtgeld.
Maii'ing, s., scho., zie Mailin, s. scho.
Mall'ing , ppr. van Mail , v. t.
Maii'len, s., scho., zie -11ailin, s., scho.
Maim , V. t., verminken , verlammen , afknetten.
Maim, s., verminking, verlamming, aanranding, beschimping, gebrek, beleediging, onheil, Sri.
M
. aimed , pp. van Maim, v. t.
Mairn'edness, s., verminkt:heid , verlamdheid.
Maiming, ppr. van Maim, v. t.
Main , v. i., scho., klagen , zuchten.
Main , a., voornaam , eerste , hoofd...... magtig , gewigtig,
belangrijk ; - body of ISIS armij , gros van 't leger ; look
to the - chaiice , op 't voornaamste acht geven.
Male , s., sterkte , magt ,geweldige poging, gros , massa,
nieerendeel , oceaan ; he is an honest 'wan in the -, over

't geheel beschouwd, is hij een eerlijk man ; with migh i
and -, met kracht en geweld ; upon the -, eindelijk, ten
laatste , bij slot van rekening ; for the -, in the -, voor
't meerendeel ; -, zie Hamper; -, zie Duct; -, hanengevecht ; - -t- , Worp niet dobbelsteenen ; -, scho,, voorkomen,
aanzien.
Main'-body, s., hoofdkorps.
Main'-booun , s., giek , zeilboom , z.
Man'-bowline, S., groote boelijn , z.
Main'-braces , s-, or., groote brassen, z.
Main'--tapstern, S., grapte gangspil, z.
Main'-ehannel, S., groote rust, z.
Main'-deck, s., hoofddek (een van de benedendekken op
schepen van vier en zeventig stukken , z.
?thin'-gear, s., groot kardeel, z.
Main'-guard, s., hoofdwacht.
Main'-hatchway , s., hoofdluik, z.
Main'-keel, S., hoofdkiel, z.
Main'-land, s., vaste land.
Main'-lifts, s., lui., groote toppenants, z.
Main'-mast , v, groote mast, z.
Main'-post, s., achtersteven, z.
Main'-preventer-stay,, s., griste, boze stag, z.
Main'-sail, s., schoverzeil, z.
Main'-sea, s., volle zee, oceaan, z,
Main'-sheet , s., groot schoot, z.
Main'-shroud, s., groot want, z.
Main'-slide, s., groote schuifspier, z.
Main' tiprit , s., groote spriet , z.
Main'-stay, s., groot stag, z.
Main'-stay-sail • s , groot stenge stagzeil , z.
Main'- ta -ek, s., groote hals, z.
Main'-tackle-pendent, S., hanger van cJeu grooten mast, z.
Main'-top, s., groote mars, z.
Main'-top-gal'Jant-mast , s., groote bramsteng, z.
Main'-top-gallant-royal-mast, s., groote boven-bramsteng , z.
Main'-top-gallant-royal-yard, s., griste boven-bramra , z.
Main'-top-gat'lant-royal-sail, s., groot boven-bramzeil, z.
1liain'-top-ga1'lant-royal shrouds, s., mv., groot boven
z.
-branistegw,
Main'-top-gallant-sail, s., groot bramzeil, z.
Main'•top-gallant-shrouds . s., mv., groot bramstenge-

wvant, z.
Main'-fop-gaI'lant-yard , s., groote bramra, z.
Main'-top-.east , s., griste steng, z.
Main'-top-rasast- shrouds, s., mv,, groot stenge-want, z.
Main'-top--oast-stay-sail, s., groot stenge-stagzeil, z.
Main'-top-sail , s., groot marszeil , Z.
Main'-top-sall-yard, s., groote topzeilra, z.
Main'-top-yard , s., groots marszeilra , z.
Main'-try-sail-gaff, s., stormgaffel aan den grooten mast, z.
Main'-yard, s., groote ra, z.

Mainly , ede., zie Main , a.
Main'or , s., geroofd wild ; be taken as a thief with the
-, op wilddieverij betrapt worden ; op houtdieverij betrapt
worden.
Main'pernable, a., als borg toe te laten.
Main'pernor, s., borgtogt, r.
Main'prize, s., borgtogt.
Main'prize, V. t., borg stellen, borg blijven.
Main'prized, pp. van 1tlainprize, v. t.
Mains, s., scho., land in de nabijheid van ales pachterswoning.
Main'swear,, V. i., valsch zweren.
Mains'worn , a., sc,ho., tie .jerjured ,

ce,
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Maintain', V. t., V. i., handhaven , staande houden , onder
voeden , ondersteunen , behouden , verdedigen -houden,,
bevestigen.
Maintainable, a., houdbaar , verdedigbaar.
Maintained, pp. van Maintain, v. t., u. i.
Maintainer, s., verdediger , heschermer , onderhouder.
Maintain'ing , ppr. van Maintain , v. t„ V. i.
Maintain'or, s., geldelijke ondersteuner van een regtsgeding.
Main'teen , V. t., scho., zie Maintain, v. t.
Maintenance , s., verdediging, onderhoud, behoud, ondersteuning, voortduring.
Mainte'nantly, a., se/ia., zie Mainly, a,
Mair, mare, a., scho., meer.
Mairt , s., scho., slagtbeest.
Mals'likln , a., sclio., zie Foolish , a.
i►iaist, a., zie -dost, a.
Maist'a , scho., had bijna.
Malst'er , V. t., sclio., vermeesteren , bemeesteren.
Malst'er t, s., i. p. v. Master, s., SP.; -, s., scho., meester , pis , urine.
Malst'erru', a., scho., magtig, vermoeijend.
Maister'ful, a., echo., zie Imperious, a., CH.
Maist'ery, s., sclio., zege, overwinning, meerderheid.
Maist'1y, adv., scho., grootendeels.
Mats'tress t, s., i. p. v. Mistress, s., CH.
Mize, 3., maïs, turksch koorn.
Majestat'1e t, majestat'ieal j - , a., grootsch, heerlijk,
verheven , statig , majestueus.
Majes'ti e , a., zie Majestatic t , Majestatical t, a.
Majes'tical +, a., zie Majestic -1, a.
Ma.es'ticaily , ede., zie Majeslical , a.
Majes'tl ealness • s., grootschheid, heerlijkheid, verheven
statigheid , majestueusheid.
-heid,
Majesty , s., majesteit , grootheid , magt , verhevenheid.
Ma ;j or , a., grooter,
Major • s,, eooruame stelling , meerderjarige , majoor.
Ma'J or-do'nso • s., opperhofineester.
Ma'3or-general , s., generaal-majoor.
Ma.ora'tlon t, s., vermeerdering, vergrooting, BA.
MaJor'ity, s., meerderheid, meerderjarigheid, majoors plaats ; - t , voorouders ; - t , eerste rang.
MisJus'-eulae, s., env., latijnsche hoofdletter (in zeer oude

handschriften).
Make • V. t., V. i., maken , doen , verrigten , vervaardigen,

vormen, uitvoeren, scheppen, geven, teruggeven, opleveren, bewerken, veroorzaken, wonen, DR., vestigen, ROWE.;
lijden (van schipbreuk); beloopen , n. g.; begaan • DR.;
t voornemens zijn ; verzamelen ; bereiken , aankomen , z.;
voorstellen ; T zaamstellen ; voordragen ; genezen , drongen ; zijn , worden , gaan , reizen , naderen , nader komen;
bewegen , uitwerken , hebben , bijdragen ; naar land stroomen ; - amends, goed maken, schávergoeden, - account of,
achten ; - away , vermoorden , vernielen, wegmaken, 't hazepad kiezen , zich uit de voeten maken , de vlugt nemen;
vervreemden, overdragen, wit.; - free with, zonder omslag
behandelen , vrij zijn tegenover; - good, handhaven , ver
DR.; vervullen, voltooijen, vergoeding geven voor;-deign,
- light of, minachten , gering achten • met minachting
beschouwen , onverschillig behandelen ; - love , - suit , hof
maken , in gunst trachten te komen ; - much of, verstaan,
voortbrengen, beschouwen, achten, hoogschatten, veel op
hebben met, veel werk maken van; - over, overdragen,
vervreemden , afstaan , overmaken ; - out , vernemen , ontdekken, goed begrip krijgen van, bewijzen, uitmaken, ver
slotte slagen ; - sure of, als zeker beschou--ochafen,t
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wen , zich vergewissen ; - up , opmaken, verzamelen ,
verzoenen, aanvullen , vergoeden, naderen, goed maken ,
regelen, zeil bijzetten, z ; - sternsvay, deinzen, z.; - water,
lekken ; - words , woorden vermeerderen ; - as if, aaiitoonen, schijnen, voorkomen; - way with , dooden; vernielen;
- for , rigten naar , bewegen naar , nuttig zijn , dienen;
- against, tot schade leiden; - up for, vergoeden , plaats
innemen van ; - up with , zich verzoenen met,. vrienden
worden; - with, deel nemen aan, bijdragen tot, HR.; I'll
see whether 1 can - them friends, ik zal zien of ik hen
bevredigen kan; - land, land in 't gezigt krijgen. z.; much of one's self, zich veel te goed doen; - reckoning,
verwachten , staat maken ; he'll never - a good scholar , hij
zal nooit een geleerd man worden ; - at any one , op
iemand doelen ; - off , afdeinzen , afhrassen , . zijn biezen
pakken, zich uit de voeten maken , de vlugt nemen ; - a
port , een haven binnenloopen ; - any one out of his
wits , iemand zinneloos maken; - op a letter , een brief
toedoen. ; - up a quarrel, een geschil bijleggen ; - up a
mouth , een mondje trekken ; - five games up , met vijf
spelen uit zijn ; - a distress, beslag leggen ; - a figure,
voorstellen , een rol spelen ; - fine show , een prachtige
vertonning maken; -fool of, - an owl of, voor den gek
hoiden ; - a full point, voleindigen , afmaken ; - a glut,
de markt overvoeren; - a guess, vermoeden; - alee, langs
de kust zeilen , z.; - a leg , een buiging maken ; - a lip,
pruilen , de lip laten hangen ; - a loss , verlies lijden,
verliezen ; - a man , den grond tot iemands geluk leggen ;
- a mistake , mistasten ; - a pass , een stoot toebrengen;
- a pen, een pen vermaken; een pen versnijden; - a penny,
geld verdienen; - a pretext, voorwenden; - a quarrel safe,
een twist bijleggen; - a. show of, doen voorkomen als ; - a
speech . een redevoering houden ; - stand , stand honden;
weêrstaan , wedrstand bieden ; - abode , zich neêrzetten ,
zich vestigen ; - account , rekenen op , staat maken op;
- after , volgen , vervolgen ; - again , overmaken ; - allowance for, inschiklijkheid betoonen; - almanacs for the last
year § , (iets) te laat maken ; - an answer , antwoord geven;
- assignation to, iemand bescheiden, iemand bestellen, een
verzamelplaats bepalen; - an end of, (iemand) ons liet
leven brengen ; - an end with , ten einde maken , afmaken; - an interest , zich doen gelden, invloed verkrijgen;
- an inversion, omkeeren , omver werpen ; - angry , ergeren, vertoornen; - arrangements, aanstalten maken; - at,
er op afgaan ; - away with , zich ontdoen van ; - with
himself, zich van kant maken; - believe , doen gelooven ,
overtuigen; - black, zwart maken, bezwalken, belasteren;
- boast of, roem dragen op , zich verhoovaardigen op;
- bold, zich verstouten , onderstaan , durven; - clean,
schoon maken , reinigen ; - complaint , klagen over ; defaul t , failleren , niet betalen ; - dust , stof naken ; easy , verligten, in orde brengen; - even with, afrekenen,
vereffenen ; - excuse, zich verontschuldigen ; - faces , ge zigten trekken; - fair weather, vleijen, door vleijerij bekomen ; - for a place, zich naar een plaats begeven ; - forth,
wegijlen , haastig heengaan ; - foul work, in wanorde
brengen; - free of, als medelid aannemen , als medelid
opnemen ; - from , zich wegpakken ; - gain e f , winnen,
voordeel trekken; - halt , halt maken, stilstaan ; - harvest,
oogsten ; - haste , haast maken , zich haasten ; - havock ,
verwoesten, doorbrengen; - hay, hooijen, - head, 't hoofd
bieden , zich verzetten ; - his own , zich mengen in ; liot, verwarmen , heet maken ; - inquire , onderzoek doen;
- interest for , trachten te verwerven , moeite doen
om ; - law , zijn pligten volbrengen ; - lean, vermageren,
mager maken ; - less , verkleinen, verminderen , inkrim•
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)en ; - level , effen maken , gelijk maken ; - mad, dol
maken , ergeren ; - mauyy words , redekavelen , twisten ;
- mention of, melding inahen van; - merry , zich vrolijk
maken , feest vieren ; - merry with one , iemand voor 't
lapje houden ; - nice , bezwaar maken , schromen , zich
een gewetenszaak maken vaan ; - fiothira y , niets uitvoeren,
niets doen ; - one of a (oml^azay , lid van een gezelscizip
zijn ; - one's escape , ontsnappen ; - one's peace witli , zic h .
verzoenen met ; -particular , doen in 't oog loopes ;
plain , effen maken , ctuidlijk maken ; - privy to , tocvertrouwen ; - quarau tame , quarantaine houden ; - cod y,,
gereed maken , bereiden ; - rouir d, rond maken ; -- to
zich begeven naar ; - towards , gaan naar , naderen ; - use
af , gebruik maken van ; - war upon , oorlof voeren tegen , beoorlogen ; - a die of it, sterven ; - ready , kleedes ;
- unready , ontkleeden ; - a noise, zie Scold ; - a hand on,
de hand slaan aan , vertiiclen ; - oud , - apsis , liefkozen
bederven , niet geweld, stootco tegen ; - count , rekenen;
- danger, beproeven , ondernesten ; - cr matter wild one,
met iemand een standje zoeken - naught, bederven; - room,
plaats maken ; - sure, op een veilige plaats brengen ; - to
the bow , naar iemands Nand zetten ; - m oanth s , grijnzen ; - i,
een deur vast maken, si(., (p.); - t, geregten gereed maken.
Make , s., maaksel , bouw , fatsoen , makelij , we,rklooij ,
maakloon , vorm ; - t , gezel , boezeinvriend , so.
Make' --count , s., scho., zie Make-wei[/ lit, s.

Mal'-content , a. , ontevreden , misnoegd , ongezind.

Make'-hawk , s., oude afgerigte valk.
illako'-peace , s., vre iesticllter , vrede m aker.

Maleti'elate

1 ake' shift, s., noodhulp.
Make'-weight , s., toegift , toevoegsel , doorlag; -- ; , kan -

delaartje, tenger ventje.
Make'-wise , V. t., voor;;even , wijs -laken , (p.).

Make'bate, S., onruststoker , stokebrand , minter , no.
Make'iess F , a., onver<iielijklijk , zonder weêrga, zonder

makker; -, scho., zie ]Jfrntcliless, ca.
Mak'er , s., Schepper, Maker , ).,.her , dichter,
Ma!ner'ly, a., scho., zie Lolere a.
a/'-e, v. t., V. i.
Making, pppr van
Making , s., 't maken , werk, fatsoen, bouw ; + d icl)! stuk.
?tir► I'a-chite , s., nialacti

iet.

Malaeol'ogist, s., beschrijver van weekdiereu,
Ma1aco1'ogy , s., weekclierenkennis.
Mala coptery,, 'ian , S., zachtvlllnige cinch.
diala eoptery g'to us , a., met zachte vinnen.

Malcontent'ed , a., zie Malcontent , a.
Mal-content'edly, adv., zie Malcontent, a.
Mal-content'edness, s., ontevredenheid , misnoegdheid

on g ezindheid.
Male , to., manlijk.
Male, s., manlijke, mannetje.
Male' - child , s., knaapje, jongentje.
Male' - descendants , s., mv., manlijke nakoomlingen, ag
Narei) , manlijk oor, manlijk oir.
Male'-frieiul , s., v rien d.
Male'-horse, s., hengst.
Male' - issue, s., manlijk oir .
Male' - screw , S., schroef.

Male'-servant, s., dienabode, knecht.
Male - epir 'iteti , a., planlijk, manmoedig.
Maledl'cency, s., k«-aadsprekerij.
Mal'ecticent =: , a., kovaadsprekend , lasterend.
Malecii ct'ed f , a., verdoemd , vervloekt..
Malediction , s., kwaadsprekerij , vloek , vervloeking,
Malei'a.e'tion, s., misdaad, euveldaad.
Malefa e'tor , s., misdadiger.
1►talef1c 1 , a.,

zie J]isciciez'ous, a.

Ma1'et'ice T, S., misdaad, snoodheid, betoovring, cm
Maltf icence , S.,

misdadigheid.

Maleficent , a., kwaad doend, misdoend .
i- , V. t. , 1)etoocren .
Maieii 'cla'tion , s., betoocling.
Maleii'cience , S., 't kwaad doen.
Malen'gtne t , s., zie Guile, s.

Mal'et -', , s., tasch , zak.
Malev'olence, s., kwaadwilligl ► eid, persoonlijke haat, spijt,
Malevolent, a., kwaadwillig , vijandig , spijtig, toornig ,
boosaardig , wrokkend.
Malev'olentiy , ode., zie .Malevolent, a.
AMs,lev'olous 1 , a., zie Malevolent, a.
Malexeru'tion, s.,

zie Maladrninistration, s.

1MMalfea'-*ance , s., boosaardigheid , misdaad.
Ma it'orrna 'tlon, s., slechte vorming.
Mal'gractous, a., zie Zhayracion.o, ca.
Malie, a., tot appelen bel oorende, uit appelensap getcokken (cheno,ie).
Ma' tie - acid , S., appelzuur.

aiiitia-eos'toenous , a., niet zachte kaken.
.Mala -costracol'ogy, s., scllaaldierenkentlis.
Mn1aeos'traeous, a., tot de schaaldic co helloorende.
Maladjust'inent, s., slechte regeling. nu elite verdeeling.
.Malaiiministra'tion , S., slecht bel ei si; e lit bestuur.
Platadroit'ness, s., slechte behendrAlei l.

Mal'acly, s., ziekte.
Ma' 1 a-fi'cle , ode., ter kwader trouw.
Mal'aga , s., malaga.
Mar'ander* , s., mv., kniel)OOg85 choven.
Mal'apert, a., onbeschaamd, wijsneuzig, vermetel.
^►aal'apertly, adv., zie .h1alapert, a.
Mal 'apertness, s., onbeschaamdheid, wijsneuzigheid, ver

onbescheidenheid.
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Ma'lar , a., tot de wan, hehoorende.
Mala ria , s., nadeelige lucht, ongezonde lucht.
Mala 'rious, mala'rlal , a., door ongezonde lucht bedor-

Malice , s., boosheid, kwaadaardigheid , boos voornemen ,
snood opzet , haat.
Malice t , V. t., kwaadwillig gezind zijn.
MtMaiice'ful , a., scho., zie 31'alicious, a.
Mal'iclio , S., zie Mischief, s.
Mal l'clous , a., boosaarclwlg , kwaadaardig.
Mall'ciously, ode., zie _Jlalicio,is, a.

Maliciousness , s., boosaardigheid , kwaadaardigheid.
Malign', a., kwaad, boosaardig, kwaaddoend, besmettend,
scliaadlijk, ongunstig.
Malign', V. t., V. i., kwaad toeweri.schesi , benijden, laste
-ren;
boosaardig zijn , M.
Mallg'nancy , s., kwaadaardigheid , hioosaardiglicid.
Malignant, a., kwaadaardig, boosaardig, kwaadwillig,
scliaadlijk.
Malignant i , s., boosdoener.

ISlalig'nantly, ode,, zie Malignant, a.
Maligned', pp. van Malign , v. t.
Maliggn'er, s., benijder, booze lasteraar.
ven , tot ongezonde lucht behoorende.
Maligning, ppr. van .)1laliyn, V. t.
Malax'ate, V. t., zacht maken, kneden.
Malignity , s., boosaardigheid , boosheid , htivaotdwillig...
Malax'ation :j: , s., knediug , verzachting.
leid, nijd.
lal eonforns'ation , s., slechte vorm, slechte v erliouding.
Malignly ode., zie Malign , o..
?9al'eontent , s., ontevredene , niisnoegde

MA L .

MAN.

Malinger , V. i., zich ziek aangeven en het niet zijn (sol.

111am'-sworn • a., scho., zie Perjured, a.
Mamma , s., moeder , mamma.
Mammal , s., mv. mam'mals , zoogdier.
Msemma'lia , s., ✓W., zoogdieren (in 't algemeen).
Mammalian , a., tot de zoogdieren behoorende.
11 lammalif'erous, a., met overblijfselen van zoogdieren.
Mammal'ogist, s., beschrijver van zoogdieren.
Mammal'ogy , s., zoogdierenkunde.
Main'mary, a., tot de borsten behoorende , tot de tepels
behoorende.
Mamnmee', s., soort van vruchtbooin in tropiesch Amerika.
Masn'iner , V. 1., aarzelen.
Mam'mering, s., verwarring, aarzeling.
Mam'met, 8., popje.
Mam'mifer,, s., zie Mammal, 8.
Mammif'erous, a., met borsten.
Mam'miforin, a., tepelvormig, uijervormig.
Mam'millary, a., tot de tepels behoorende, tepelachtig.
Mam'nsillated , a., met tepeltjes.
Mam'moek t, s., stuk zonder vorm, fragment.
Mam'mo ek t , V. t., in stukken scheuren.
Mam'modis, s., ruwe indische mouselinen stof.
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datenterm).

Malingerer, S., soldaat, die zich ziek heeft aangegeven

en het niet

is.

1lialin'gery , s., voorgewende ziekte.

Maliion t , s., zie .Malediction, s., CH.; -, scho., vloek,
verwensching.
Mal 1 kin , 3., stokdweil , ovendweil , vogelverschrikker,
slons , vuile prei.
Malkin'trash ), s., armoedig gekleed mensch.
Mall , s., klopper , hamer , maliekolf , maliespel, maliebaan; -1, slag ; -, maker, z.
Mall, V. t., malieën, slaan, kneuzen.
Mallard , s., wilde waard , mannetjes eend.
Malieabii ► ity , s., gedweeheid, smedigheid, smeedbaarheid,
rekbaarheid, buigzaamheid.
Malleable, a., gedwee, smedig, smeedbaar, rekbaar,
buigzaam.
Ma1'leableness , s., zie Malleability , s.
Mal'leate , V. t., kloppen , slaan , hameren.
Mal'leated, pp. van Malleate , v. t.
Mallea'tiou, s., 't hameren , - t smeden.
Mailed, pp. van Mall, V. t.
Mallet, s., houten hamer, slegje; -, hamer, z.; cartridge -, kardoesklopper, z.; driving -, klopkuil, z.; heaving -, kleedkuil, z.; serving -, moskuil , z.; - calking,
- buildye, kalefaathamer, z.
Mal ,1oll, s., me. mai'Iow -s-, maluw, kaasjeskruid.
Malls , s., mv., mazelen , (p.).
Mall'y, s., scho., haas.
Malm'-sey , s., malvezij.
Malrn'sey-nose ) , s., karbonkelneus , jeneverneus.
Malodor , S., stank.
M,tpo*i'tlon, s., slechte toestand.
Malprae'tice, s., kwade praktijk.
Malt , s., mout; - abune the meal t, echo., een weinig
dronken , aangeschoten.
Malt , v. t., V. i., mout maken , mout worden , mouten.
Malt'--comes t, s., koorn, dat begint te kiemen, moutkoorn.
Malt'-drink, s., moutdrank.
Malt'-dust , s., moutstof.
Malt'-floor , s., mouteest.
Mal t'-horse , s., moutpaard ; -, domoor , domkop , stt.
1alt'-liquor, s., moutdrank.
Malt'-kiln, s., moutstoof.
Malt'-mill, s., moutmolen.
Malt'-spirits , s., korenbrandewijn.
Malt'-thicket , s., moutstof.
Malt'-worm , s., bergvlieg; § drinkebrohr , sx.
Ma1'tl,a , s., soort van bitumen , s.
Malting, s., 't mouten.
Malt'inan , s., mouter , moutmaker, s.
Mal'talent t, s., kwaad humeur , cl.
Maltreat', V. t., mishandelen.
Maltreated, pp. van Maltreat, v. t.
Maltreating • ppr. van Maltreat , V. t.
Maltreat'ment , s., mishandeling.
Malt'ster , s., zie Maltman, s.
Maine f , s., maluwe, PY.
Mal um in se, kwaad in zich zelf.
Ma'Ium probib'itum , hetgeen slecht is , omdat liet bij
de wet is verboden.
Malva'ceous , a., tot de maluw behoorende.
Meiversa'tion, s., wangedrag, ontrouw, verduistering.
Mam, s., zie Mamma, s.; -, s., scho., moeder.

Main'Inon • s., rijkdom , weelde , god van 't geld , god van

den rijkdom , mammon.
Maun'lnollist • s., wereldling , wereldsch gezinde , sclera-

per, geldwolf.
Manu',notts, s., mamouth (dier uit de voorwereld).
Ma.n'mothrept t • s., bedorven kind.
Mam'iny t , s., moeder.
Man.'iny-si ek t , a., moederziek.
Mtntnp , V. i. , echo., den mood vertrekken , knagen ; eten,
alsof men geen tanden heft.
Ms,u'tam t, s., lievert, liefje.
Mam 'y , s., vrouw , (p.).
Man , s., mv. men , menschheid , menscli lijk geslacht

menschdom , man , manlijk geslacht , bediende , persoon;
pion (schaakspel) . steen , schijf (damspel); -, vasaal ; plain
honest -, goed eenvoudig man ; he is grown a -, hij is vol wassen, hij is uitgegroeid; show one's self a -, zich als
een man gedragen ; do a - a courtesy , iemand een dienst
doen; where is my -, waar is mijn knecht; coal -, kolenverkooper ; meal -, meel verkooper , grutter ; oyster -, oesterverkooper ; ill-contrived -, mislijke vent; come to -'s
estate , tot manlijke jaren komen ; be one's own -, zijn
eigen meester zijn; so much a -, zooveel ieder; they were
all slain to a -, zij werden allen neergesabeld ; so as a might easily perceive, zooals men gemaklijk kan bespeuren ; if a - map aSk you , als men u vragen mag ; this
was never heard of by -, dit is ongehoord; the booty was
divided - by -, de buit werd gelijk verdeeld; a - or a
mouse t , alles of niets; I love him beyond any -, ik bemin hem boven alle menschen; he has nothing of a - in
him, hij heeft niets manlijks; good - of a house, huis baas , huisvader ; study -, den niensch bestuderen ; fine -,
knap soldaat , knap matroos , knappe man ; - child , jongetje;
- at arms, krijgsman; - of the town, wellusteling; - of the
world, man naar de wereld, geleerde ; barge -, schipper
van een binnenvaartuig; East-India -, Oostindievaarder, z.;
fore -, meesterknecht van een werf , voorste man in een
sloep, z.; forecastle -, schiemansgast, matroos , met 't werk
van 't voorschip belast, z.; foretop -, voormarsgast, z.;
fresh -, onbevaren matroos , z ; green -, groentje , matroos,
die de eerste reis doet, z.; Greenland -, Street David -,
Groenlander , Groenlandsvaarder , z.; helms -, roerganger, z.; imprest -, geprest matroos, z.; leads -, looder, z.;
look out -, uitkijk, z.; - of was oorlogsschip; quarter -,

NIAN.

505

Munch i , V. t., gretig eten.

komniandeur van een ploeg scheepstimnierlieden , z.; yawl
jolroeijer , z.; - in the oak , zie Ignis fatuuncs ; - of wax,
geslepen vent; -, ongepromoveerde van 15 tot 30 jaar
(akademietaal) ; - of the turf) , zie Jockey.
Sian, V. t., van manschappen voorzien , hemannen, met manschappen bewaken , sx.; versterken , AD.; - (zeer 9), een
valk afrigten ; - (zeer ) , van bedienden voorzien ; -- t,
mikken ; - a ship , een schip bemannen , z.; - the .shrouds
in 't want paraderen, z.; - the yards, op de ras parade•
ren, z.; - the capstan, volk aan 't spil zetten, z.; -, zeho.,
bewerken , volbrengen , met kracht uitvoeren.
Man'-child , S., zie onder Man , s.
Man' -eater , s , kannibaal , nienscheiiëter.
Man' -hater , s., menscllenhater.
Man' -hole, s., klimaat.
Man' -hunter , s., menschenjager.

Manche , s.,

mouw.

Man'chet 1 , s., wittebroodje , tarwebroodje.
Manehinecl', S., hooge , westindische boom (hippomane

nncoricinlella).

Man'cipate l , v. t., tot slaaf maken, binden, beperken.
Mancipa'tion (zeer +) , s., slavernij , gedwongen dienst
-barheid.
Maas'ciple , s., hofmeester , ondernemer , spijsverzorger
(vara een kollege), JOUN.
Mand t , s., i. p. v. Z}ernand.
Manda'mns , s., bijzonder regterlijk bevelschrift.
Mandarin', S., mandarijn (China), hoftaal (China).
Mandate , s., bevel , voorschrift, last, mandaat, opdragt,
volmagt.

Mandator, s., zie Director, s.
Mandatory , a., bevelend, lastgevend , voorschrijvend.
Man'datory , inan'datary , s., gevoln^agtigde, gelastigde,

Man'-hunting , s., menschenjagt.
Man'-killer, s. , menscllendooder.
Man'-killing , a., menschendoodend.

(((and ttaris.

Man'der , V. t., schreeuwen , (p.).
Mandible, s., onderkaak van een zoogdier.
Mandlb'ular, a., tot de onderkaak behoorende.
Mandibi ulatc , nsa,idib' ulated , a. , van onderkaken v oor
zien.
Man'dil t o s., soort van mantel.
Mandil'ion, s., soldatenoverjas, los kleed.
Man'dio e , s., zie .Manioc, s.
Man'dle-stone, s., zie Kernel 1, 3.
Mand 'ment t, i. p. V. Commandment, s.
Mandolin t, s., mandoline, citertje.
Man'dore , s., soort van viersnarige luit.
Mandragora, S., alruin (botanie), sii.

Man'-like , a., manlijk.
Man'-midwife , s., vroedmeester.
flan'-mi1 'ilner, s., fransche kramer.
Man-of-war', s., zie onder Man , s.
Man•of-war'-bird , s., fregatvogel.
Man -of-war's-man, s., matroos van een oorlogschip.
Mau'-plea *er, s., iemand, die de menschen wil behagen.

Man'-queller , s., moordenaar.
Man'-rope , s., valreep , z.
Man'-servant , s., bediende, knecht.
Man' - slayer , s., moordenaar.
Man' - stealer, s., n.enschendief.
Man'-stealing, s., 't menschenstelen.
Man'-worship , s., menschenverëering.
Man'a.cle , s., handboci , paternoster.

Man'drel , s., draaijersspil.
Man'drili , S., mandril.

Mann ele , v. t., hoeijen , paternosteren , handboeijen aan

Mand a, cable , a., kaanwbaar , eetbaar.

Manage t , S , gedrag , bestuur , leiding ; —, bedw ang —,
tucht , toezigt , opzigt ; - (zeer f) , gebruik , toepassing ,

Mane, v. i., echo , treuren , klagen , jammeren.

-leggen. 1 Man 'dt,-eate , V. t., kaaawen.
Man'dupated , pp. van Manducate, v. I.
Man'nsled, pp. van Manacle, v. t.
Man'du eating , pppr. van .ilfandncate, V. t.
Man'neling , ppr. van Manacle, v. 1.
Manage, V. t., v. i., besturen , regeren , bezuinigen , lei- Mande ea'tion , s., kaauwing, 't eten.
den , voeren , belieeren , regelen, behandelen , handhaven , Man 'du extort' , ca., tot liet kaauwen hehoorende.
gebruiken, afrigten , inrigten , te rade gaan bij , beraad Magi, , s., maan (von een paard) ; -, scho., klapt, getreur
gejammer.
zaken leiden , zaken besturen.
-slagenmt,
Mane t , Zie .21/can, PY.
Maned , a., niet eels maan.

behandeling.

Manege', s., rijschool.

Mau'ageable, a., handelbaar, gedwee , buigzaam, inschiklijk.
Manageableness , S., handelbaarheid , gedweeheid , buig zaanl heid , inschikl ij bhei d , toegevendheid.

Mane'rial, zie 111anoria'l, a.

Ma' ne-* , s., mv., schinionen ; overblijfselen van de afgestorvenen , DR.
Maneuver , rnanmu'vre , s., bestiering, snelle beweging.
Maneuver , manaeu'vre , V. i., v. t., van stelling doen
Management, s., besturing, behandeling, beschikking, veranderen , maneuvreren , de positie veranderen (van
overleg , leiding , regering , bestier, toezigt , opzigt, hand- troepen).
having, onderhandeling, liandelwijs, bekwaamheid, vaar Maueu'vered , manseu'vred , pp. van Maneuver, Maoeuvre , v. t., v. i.
kunst, zorg, ontzag; scheepsbestuur, z.
-dighe,
Manager, s., leider, bestuurder, onderhandelaar, direkteur, Maneuverer , inanoen&vrer , s., iemand , die maneuvreert.
tooneeldirekteur , goed staathuishoudkundige , hofmeester. lll[aneu 'vering , manaeu'vring, ppr. van .2llaneuver, Manevvre, V. t., v. i.
Man'agery , s., leiding , bestuur , onderhandeling , staat
spaarzaamheid ; - (zeer ) , gebruik.
-huisodkne, Man'f,,i , a., manhaftig, moedig , koen , onverschrokken,
dapper , stoutmoedig , edel , eervol.
Man'aging , ppr. van .11anage, v. t., v. i.
Man'f'ully , adv., zie .hlarafi-cl , a.
Manakin, s., soort van zuil- amerikaansch vogeltje.
Man 'fulness , S., manhaftigheid, moed, dapperheid.
Manatee ',
zeekoe.
Mang , prep., scho., onder.
Manati',
'
Man'gaby , s., aap met witte oogleden (9frika).
DYana'tlon , s., 't voortkomen , 't voortvloeijen.
Mana'tus , s., grasëtende walvisch (hiertoe behoort volgen Man' genese', s., hciiiilsteeni.
Mis''ganesian', a.. tot hruinstecii hehoorende.
CuvTR de zeekoe).

Manageably , adv., zie Manarlealile, a.
Managed , pp. van Manage , V. t., V. i.
Mau'ageless , a., onhandelbaar , onbuigzaam.
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Man"ganito, s., grijze bruinsteenerts.
Mang'oorn , s., gemengd koorra.
Mange , s., dierlijke schurft.
Man'gél-ovurzei , s., mangelwortel.

Manger , s., krib , trog , etensbak ; -, pisbak , z.; - board,
schot van den pisbak , z,; leave all at rack and - t , leave

all at raudonv and. - t , alles in 't wild laten ; live at rack
and -t , wakker teren en smeren.
lIlan'ger-board, s., zie onder Manger, s.
Man'giness , s., schurftigheid.
Mangit , a., scho., verbitterd, vertoornd , vermoeid.
Mangle , V. t., verscheuren , verminken , misvormen , haenen , rollen , mangelen.
Mangled, pp. van Mangle, V. t.
Mnn'gler • s., verminker , misvormer, hakker.
Man"filing, 7j)1. van Mangle, V. t.
Man"gling, s.; 't versscheuren, erin.,
MHn "go , s., vrucht van den mangol'bobm.
Aran "go-fish , s., vischsoort (polynenins risua).
Man' 'goud l, s., werptuig (voor steepen , orfm muren te rameijen).
- Man'goni*nl t , s., opsieringskunst.
Man' gonize t , v. t., polijsten om op te smukken.
Man "gostan . roan "posteen , .. s., plant tot 't geslacht
garcinia behoorende (Oost Indië).
Man' 'grove , s., anmandelhoom, soort van visch.
Mangy , a., schurftig
Manita'deu, zie Me/zaden.
Man'Iiood , s., nsaulijkheid, menschlijkhejd, ménschlieid,
1 dapperheid , moed , manhaftigheid , manlijke leeftijd ,.
Mania , s., krankzinnigheid; - a potu, krankzinnigheid
door drinken.
MHn'table t , a., zie Manageable , a.
Mn'nia'e, a., krankzinnig, dol , razend.
MH'niHR, s., krankzinnige, dolle, razende.
Maniacal , a., door krankzinnigheid , ene aangetast.
Mani elfford , maul ehor'don , s., klavikordium.
Mani-con t , s., soort van nachtschaduw , BR.
Manifest, a., duidelijk, open, klaar, - zigtbaar, helder,
openbaar , kenlijk.
1►ia n' i feast , V. t., openbaren , te kennen geven , aantoonen ,
bekend maken , ontvouwen.
Manifestation, s., oienbaarmaking, bekendmaking, openbaar vertoon.
Manifested, pp. van Manifest, v. t.
Mantfest'lble, a., verklaarbaar.
Manifesting, ppr. van Manifest, V. t.
Manifestly, adv., zie Manifest, a.
Man'ifestness , s., openbaarheid , baarblijklijkheid , klaar
-blijkhed.
Manifesto , manifest t . , s., manifest.
Manifold, a., menigvoudig, veelvoudig, herhaald, ver
menigvuldig.
-scheidn,
?lian'ifolded t, a., zie Manifold, a.
Manifold,
a.
Man'ifoldly , ads., zie
Man'i'foidlness, s., menigvuldigheid, 'veelvuldigheid, ver
-scliédenh.
).lanig'lion -, s., mv., twee handvatten op een stuk geschut.
Manikin, S., manneke, mannetje, sH.
Manil'io , manille', s., afrikaansche ring, afrikaansche
armband.
Manilla-hemp , s., manilla hennip.
Ma'nio v ,
Mau'ihoP , s., maniok.
Man'lhot ,
Man'iple , s., handvol , troepje, gezelschap , armsieraad

vbn katholieke priesters.
-

MAN.
Manip'ilar , a., tot een handvol , enz. behoorende.
Manip'-elate , v. t., behandelen , bewerken.
Manip'uiated , pp. van Manipulate, v, t.
Manipulating, ppr. van Manipulate, v. t.
Manip'uiation , s., behandeling, bewerking.
Manipulative , a., tot handbewerking behoorend , behan'
delend , bewerkend.
Ma'nis, s., geschubde hagedis.
Mank, s., scho., gebrek.
Mankeen , a., scho., uithuwbaar , huwbaar.
Mankind', a., manlijk.
Mankind', s., menschdom, menschheid.
Hanks, s., benaming voer de oude taal van 't eiland Man:
Mank'-a-man, s., scho., bewoner van 't eiland Man.
Man'less (zeer :1:), a., zonder menschen, onbemand.
Manliness, s., manhaftigheid, waardigheid, dapperheid,
stoutmoedigheid , LE.
Man'ling, s., mannetje, manneke, B. a.
Manly . a., manhaftig , stout, dapper , onverschrokken;
niet kinderachtig , sx.
Manna , s., marina , hemelsbrood.
Manna , scho., moet niet.
Manned • pp. van 11/urt , v. t.
Manner , s., wijze , manier, gewoonte, voorkomen, soort,
gedaante , vorm , gebaar ; take any one in the -, iemand
op lieeterdaad betrappen ; -, zie Manure, s.; be taken with
the -, op heeterdaad betrapt worden van een misdrijf.
Man'ner , v. t., onderwijs in manieren , enz. geven , sm.;
beschaven.
Man'neri.m , s., gehechtheid aan manieren.
Mannerist, s., schilder, die de natuur niet volgt, een
-tonig
schilder.
Mannerliness, s., welgemanierdheid, beschaafdheid, beleefdheid.
Mannerly , adv., welgemanierd, hoflijk • beleefd, beschaafd,
niet beleefdheid.
Manner s- • s., mv., zeden , gewoonten , manieren , levens
wellevendheid , hebbelijkheden ; they'll teach you-wijshed,
better -, zij zullen u tot rede brengen, zij zullen u betere
manieren leerera; leave ago - in the dish t, onbehouwen eten,
gulzig eten, zich lomp aan tafel gedragen.
lilanner's-bit, s., scho., spijs , die men beleefdheidshalve
in 't bord laat.
Man'nii , s., mannetje , (p.).
Manning, ppr. van Tan, v. i.. r. t.
Mannish , a., mantijk , mensehlijk, moedig, koen • manhaftig , stout.
Man'nisi► iy, ede., zie Mannish, a.

Man'nite, s., soort van gekristalliseerde suiker, uit MANNA
verkregen.
Ma'naeuvre -, zie Maneuver, s., v. i., v. t.
Manometer , s., vloeistofmeter.
Manometrical, a., tot den vloeistofmeter behoorende.
Manor , s., goed., 'leengoed, landgoed, heerengoed, heerijk goed.
Manor -house, , s.,
hleerenhuis, huis van een MANOR.
Man or-seat ,
Manorial , mane's-lal, a., tot een MANOR behoorend.e.
Manos eope, s., vloeistofmeter.
Mansard-roof, s., rondvormig dak.
Man's -another'-wort t , s:, palma Christi (botanie).
Manse , s., huis , woning , pastorij , pachthoeve ; capital -,

hoofdgebouw van een MANOR.
Maii'shen , s., soort van koek, (p.).
Man'ship f , s., zie Manhood. s.
Mart'slon , s., verblijf, woning, huis, woonhuis, woonstede.

MAR

MAN.
iIIan'slon , V. i., verblijf houden, wonen.
1Han'ston-house, S., heerenhuis, bewoond huis,
Man l stonary , a., zie Resident, a.
Man'sfonry + , S., zie Mansion , sH .
Manslaughter, s., manslag, doodslag, moord, onvoorhedaelite doodslag.
Man'suicte
, a., tam, mak, zaclitmoedig, vriendlijk.
Man'suetude , s., tarnlieid , makheid , zachtmoedigheid,
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Manure', s., mest.
' Manured', pp., a. van Vanure, r. t.

Manure'tnent (zeer ) , s., zie Cultivation , 4.
' Manur 'er , s., landbouwer , landman.
Manut•'ing, ppr. van Manure, v. t.
Manuring, s., 't bestrooijen met mest, 't bemesten, enz.
Manuscript, s,, handschrift, manuskript, beschreven boek,
beschreven blad.
Man ' -u5 eript , a., door de hand geschreven.
vrieridlijklieid.
Manuten'ency
t, .s., zie Maintenance, s.
Man'sworn, a., Sclto., nleinéedig .
, Many , ca., adv., menig , veel , verscheiden , dikwijls, veel
Mant , V. i., V. t., scho., stotteren , (p.).
( a (J ool -, a great -, veel , een groot aantal ; very -, zeer
Manta , s., soort van visch.
velen ; so -, zooveel ; as - as possible , zooveel als mooglijk
Man'teel , nnan'teele , s., scho., mantel.
j is; too -), al te veel; they arc too - by half), zij zijn
Man tel , s., zie Mantle, s.
wel de helft te veel ; betheq never so -, boe groot hun
Mantel-tree t , s., schoorsteenmantel.
aantal ook zij ; twice, as —, tweemaal zooveel ; as — again
Man 'telet , Mant'let , s., sclloudermanteltje ; stormdak ,
dekking (veStingbouw).

Mant 'I -chor ,
S., groote apensoort, groote baviaan.
Mant'i -eor,
1
Mant'iger,
, s., mantel , doopkleed , schoorsteenmantel.
Mantle, v. t., V. i., bedekken, vermommen , zich uithreiden , zich verspreiden , mm.; zich verheugen , JOHN ; uittespreid worden , schuimen , bruisclien , blozen , zich vrolijk
maken ; -, V. t., scho., zacht omhelzen , vriendsehaplijk om pelzen.
mantle-tree, S., sc]hoorsteenlijst.
Man't1e-piece,
s., schoorsteenmantel.
Man'tie-shelf,, f
Mantled, pp., a. van Mantle, v. t., v. i.
bant ' ling , ppr., a, van Mantle , v. t., v. á.
SIan'to, s., kleed, mantel .

Man'tle,

Mantol'o y , s., voorspellingskunst.
Mantua, s., vrouwenmantel.
Man'tua - maker , s., niantelmaker, mantelniaakster.
Man'nual ,a., door de hand volbragt, door de hand gemaakt.
Man'{ual . s., handboek, memorieboek.
Man'-uai-ex'ercii-4e , s., krij gsw apenoefening, exercitie.
Man'-aally , adv., zie Manual , a.
Man' arry T,a., door de hand gedaan.
Manu'bial vr, a., tot buit behoorende.

Manudu-e'tion, s., leiding door de hand.
Manufae 'tory, s., fabriek.

lfianafae'tory , a., tot inanufaktuur, enz. behoorende.
Manvfae'tsral , a., tot nlanufaktuur, enz. behoorende.
Manufa-e't -ure, s., manufaktuur, fabricksverk, fabriekaat,
kunstvoortbrengsel ; - ), inlandsch geestrijk vocht.
Manufacture, V. t., V. i., ruwe stoffen voor dagelijksch
gebruik gereed maken , bewerken , bereiden , vervaardigen ;
zich or;ledig houden met 't bewerken van ruwe stoffen.
Manifac'tured, pp., a. van Ma,altf(1C11ire ,V. t., v. i.
Manaifae'tiiret•, s., fabr.•ieksuit, werl:iirin.
Manufae'turing, ppr. van I.Ianufactiire, v. t., v. i.
Man'utni-s-e t, zie Ilfariui;it , V. t.
Manumnis'sion, S., vrijlating, vrijmaking van slavernij .
Manumit, V. t., van slavernij bevrijden , vrij maken , be-

eens zoo veel ; 80 — men, so — minds 't, zooveel hoofden

zooveel zinnen ; - h.arads make light work j, vele handen
^ maken ligt werk ; - a man , menig man ; - a time, dikwerf,nieriigwerf, menigmaal ; - a tinne and oft , dik
wijls , sx.
Many , s., menigte, volk, groote hoop.
Many , a., zie ilfultified, a.
1 Ma ny- eol'ored , a , veelkleurig, bont.
Mit'ny-eor'ner ccl , a., veelhoekig , nn.
Ma'ity - flow'ered , a., veelbloemig.
Many-folds , s., mv., scho., ingewanden (van dieren).
Ma'ny-haired, a., niet vele haren.
Ma'ny-headed , a., veelhoofdig.
Ma'ny - lan ''guaged, a., met vele talen.
Many-leaved , a., veelbladerig.
Many - legged, a., niet vele beenen.
Many - lettered , a., niet vele letters.
Ma 'ny - tnas 'tered, a., niet vele meesters.
Ma ny - part 'ect, a., in vele deelen verdeeld.
Ma 'ny - peo 'plect , a., met talrijke bevolking.
Ma 'ny-pet 'ated , a., veelbladerrg.
Many - side* , a., veelzijdig , met vele zijden.
Ma ny - titne*, adv., dikwijls , nieermalen.
Ma ny-toned , a., vele toonen ge vend .
Many-tribed . a., uit; vele stammen bestaande.

Ma'ny-twink'ling, a., verschillend glinstreiid , verschillend

flikresd.
Ma ny-valved , a., klapvliezig.
Ma'ny-veined, a., niet vele aderen.
Many-voiced, a., niet vele stemmen.
Manx t, s., Man (Eiland).
Map , s., landkaart , kaart , atlas.
Map , v. t., afteekuen , op een kaart schetsen , Si!.; -, scho.,
knagend eten (evenn als een schaap).

Maple , nwta'ple-tree, s., ahornboom, mastboom.
M►ita'pie-sugar , s.,

zllornsuiker.

Mapped , jij) van ll/op , v. t.
Mappen , ode., sclao., waarschijnlijk, welligt , misschien.
Mop'pery , s., 't kaartteekenen, 't ontwerpen, 't schetsen.
Mapping , ppr. van 11Iap , v. t.
Mapping, S., zie Miappery , s.
vrijden.
Mar , V. t., bederven , benadeelen , schenden , kneuzen, kwetMan-utnit'ted , pp. van Manumit , v. t.
sen , beleedigen, verminderen , verminken , verstoren.
Maninutit 'ting , ppr. van fanumil, v. t.
Mar 1, s., zie Injury , s.; -, meer.
Man'-utnoti ve , a., door de hand beweenhaar.
Man'urnotor, s., klein rijtuig suet wielen , handwagentje . Mar'ocan • s., soort van perrokiet (lí'railië).
of r) a., hel)ouwbaar ; -, beniestbaar . Mara co ek , S., passiebloem.
Manur'able , (zeer
Maras • s., gewijde omlieining, gewijde tempel (Eiia idbeManur'age t, s., zie Cultivation , s.
woners van de Stille Zuidzee).
Man.tr 'ance 1, s., zie Cultivation, s.
Manure', V. t., bebouwen , bearbeiden, roesten , hernesten , Marana'tha • s., vloek van den apostel PAtros.
Maranon
• s., Amazone (Rivier).
vruchtbaar maken.
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Marnsehl'no , s., maroskijn.
Mar'glnai • a., tot een kant beheorende , in den kant ggMara * 'mus , s., uittering , tering.
drukt , in den kant geschreven.
Maraud', V. i., stroopen , plat loopen , 't laud afloopen.
Marginally , adv., in den kant van een boek.
Maraad'er, s., strooper, plunderaar.
Marginate t, V. t., randen maken.
Mar'gieiate, inar'ginated , a., met uitkomenden rand.
M►iaraud'ing, ppr., a. van Maraud, v. i.
Maraudl'ing , s., strooping , moving , strooperij , rooftogt. lliar'gined • pp. van Margin , v. t.
Marave'di, 3., maravedi (spaansche munt van ongeveer f 0.01 Margining, ppr. van Margin, v. t.
waarde).
Margot , S., soort van baars.
Marb • s., scho., merg.
Mar'grave , s., markgraaf.
Mar'hie , s., marmer , marmeren beeld , albast , knikker, Margra'viate, s., markgraafschap.
marmersteen.
Marble , a., marmeren , gemarmerd , van marmer.
Marble , V. t., marmeren.
Marble-edged , a., met marmeren randen.
Marble-heart'ed , a., hardnekkig, ongevoelig.
Marbled , pp., a. van Marble, v. t.
Mar'bliug , ppr. van Marble , V. t.
Mar'bly , ode., zie Marble , a.
Mare • s., wrongsel (van druiven enz.).
Marcasite, s., markasiet, bergsteen, bismuth, zwavelkies.
Mareasit'i-e, a., tot markasiet behoorende, als warkat

siet, enz.

Maroas'sin , s., jonge wilde beer (wapenkunde).
Marces'cent • a., vervallend , verwelkend.
Marees'sible, a., vervalbaar, verwelkbaar.
March • s., Maart.
March • s., sclio., grenssteen , grens.
March i- , v. i., grenzen ; -, V. i., V. t., gaan • marcheren

, marineren , inzouten.
a., van de zee, de zee betreffende, 't zeewezen
betreffende ,, maritiem.
Marine', s., marinier , marine , zeewezen.

Marine',

Marine'-archite-e iure, S., scheepsbouw.
Marine'-chair • s., stoel tot het doen van waarnemingen

aan boord , z.

,

stappen , begrenzen ; - in, binnenkomen , volgen ; - in the
rear , den trein sluiten ; - off, afmarcheren , zich uit de
voeten maken ; - on, voorwaarts trekken; - out,
ken ; - an army , met een leger voortrukken.

March'-bird • s., kikvorsch , ( p.).
March'-treason • s., scho., grensschending.
Marched • pp. van March t, v. i., v. t.
Marcher , s., grensbewaker.
Marche* • s., mv., grenzen , landpalen ; -, scho., deel

Mar'gravine , s., markgravin.
Mar'iets, s., klokje (viola marina).
Marig'enous, a., door de gee voortgebragt.
Mar'gully • v. t., scho., zie Mangle, u. t.
Marigold , s., goudsbloem , nagelbloem.
Mariki'na • s., soort van zuid -amerikaansch aapje.
Mar' inate , v. t., in azijn leggen , pekelen , zulten

van

een weefstoel.

Marine'-chart, S., zeekaart, z.
Marinei-forces , s., me., zeemagt , z.
Marine'-grinner , s., zeeartillerist, z.
Marine'-map, s., zeeatlas, z.
Marine-officer ) , s , ledige fleseh , z.
Mar'iner , s., zeeman , matroos., varensgezel.
Marinora'nia, S., gezigten van de zee.
Mar'tsh , s., moeras , drassige grond.
Mar'ish, a., moerassig, drassig.
Diar'ital • a., van een man , van een huisvader.
Mar'ltinie, a., 't zeewezen betreffende, de zeevaart betref-

fende , maritiem , marine ... .

Marjoram, s., marjolein (botanie).
Mark t, a., donker.
Mark , S., merk , teeken , spoor , stempel

, doel , grens,
voetstap , bewijs , kaperschip , kaperbrief , kaper , mark
(nzuntsoort) ; shoot above the -, te hoog schieten ; shoot
below the -, te laag schieten ; lie is quite , beside the -, hij
is 't spoor bijster ; load -, lastlijn , merk van den diepgang , S.; land -, landmerk, z.; leading - out, merken ,
:1:,
tonnen , tot aanwijzing van vaarwater, z.; light water -,
stig over iets hespotlijks nadenken ; win the - or lose waterlijn , lijn van diepgang, z.; sea -, merken langs de
kust , bakens , z.; swimming -, tijdelijke tonnen , tijdelijke
the halter , gelijk op spelen , dubbel spelen.
merken, z.; thwart -, dwarsmerk, z.; open a -, een merk
Mare, scho., zie Mair.
Mare's-tall , s., regenwolk , z.; -, soort van waterplant
aan den wal uitzeilen , z.; water -, moet van 't water , z.
Mark,
v. t., V. i., merken , teeknen , opmerken, kritiesch
(hippuris).
beschouwen , bijzonder nota van iets nemen , bemerken ,
Mare'na • s., vischsoort , die zeer gelijkt aan de tonijn.
doen opmerken , zigtbaren indruk maken , insnijding maMare'schal , s., maarschalk.
ken ; - out, aanwijzen, aanduiden.
Mar'et t • s., zie Merit , S.
Mark'-boy , s., markeur.
Margar'i e , a., tot de paarl behoorende.
zelf
Mark'able
t • a., zie Remarkable , a.
Mar'garin, margarine, S., soort van paarlachtige
-standighe. Marked • pp., a. van Mark , v. t., v. i.
Markel t , s., soort van nachtmuts.
Mar'garite , s., paarl.
Marker, s., merker , opmerker , markeur.
Margatif'erous, a., paarlen voortbrengend.
Mar'gay , s., dier , tot het kattengeslacht behoorende Market, s., markt , openbaar verkoophuis, verkoop, han.
delsplaats, 't privilegie van openlijk markt te houden;
(Brazilië).
herb -, groenmarkt , hay -, hooimarkt ; fish -, vischmarkt,
Marge t, s., zie Margin, s.
hog -, varkensmarkt ; clerk of the -, marktmeester ; make
Margery-houlet t • s., uil.
one's - of a thing , iets met voordeel verkoopen; they'll
Margery- prater ) • s., zie Hen , s.
Mar'gtn , s., kant , rand , zoom , kautteekening.
make the best - they can, zij zullen liet zoo duur mooglijk
rand
onirand
voorzien,
met
verkoopen; they make a good - of it, zij maken er goed
Margin , v. t., van een
een
geld van , zij verkoopen het tegen goeden prijs ; this
gevep.
Marching , ppr. van March , v. i., v. t.
Marching, s., 't marcheren , doortogt (van troepen).
1><ar'chioness, s., markiezin.
March'pane t, s., marsepein , suikerbrood , cv.
Mar'cid , a., verwelkt , vergaan , verschrompeld , mager.
Mar'-eor
s., verwelktheid , vertering , magerheid.
Mare, s., merrie; -1- , nachtmerrie ; find a -'s nest), ern-
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article will not suit the -, dit artikel zal aan de markt Marmot , s., marmot, mormeldier.
geen aftrek hebben, dit artikel is niet goed voor de markt; 1 Maroon ', s., vrije neger , vrije zwarte.
drive the - as low as may be , de markt zoo laag mooglijk Maroon', v. t., een zeeman op een onbewoond eiland aan
drijven; good ware makes quick -s t, goede waar is 1► alf wal zetten.
verkocht; they have brought their hogs to a fine -- t , zij Maroon', a , bruinachtig rood.
hebben zich zelf mooi bedot; make a good -, niet winst Marooned', pp. van Maroon, v. t.

verkoopen.
Market , v. i., V. t., markt houden, koopen , verkoopen ,
inkoopen, handelen.

Mar'plot , s., planverijdelaar.
Marque , s., zie Mark, s.
Marquee', s., groote veldtent.

Market-basket, s., marktmand.

Marquess, s., zie Marquis, s.

Mark'et-bell , s., marktklok.

Mar '4uetry , s., ingelegd werk.
Mardluls , s., markies , markiezin , sit.
Mar'quisate , s., markiezaat.

Mark'et•beter t , s., zie Swaggerer , s.
Market-Bross, s., marktkruis (als teeken van »tocht) .
Mark'et--Frier , s., marktschreeuwer , venter.
Mark'et - day , s., marktdag.
Mark et-folks , s., mv., marktlieden.
Market-house , s. , verkoophuis .
Market-maid , s., marktvrouw.
Market - man , s., kooper , verkooper , marktganger .
Market - penny , s., marktgeld , staangeld.
Market - place, s., marktplein, marktplaats; -, voorste

tand, (p.).
Mark'et-price ,
} s•, marktprijs.
Market-rate ,
Market -town, s., marktvlek, marktstad.

M;+rr f , v. t., bederven (oars een kind).

Marred , pp. van Mar, v. t.
Mar'rer , s., bederver.
Mar'ret

i

s., scho., moeras , veengrond.

Mar'riabie t , i. p. v. Marriageable , a.

huwlijk , trouw , echtverbindtenis , echt ,
bruiloft ; he married my sister in second -, mijn zuster is

Marriage , s.,

zijn tweede vrouw geweest.
Marriage-ar'tieies, s., mv., huwlijkskontrakt, huwlijks--

voorwaarden.
Marriage - s'a'vors , s., mv., bruiloftsbonketten (van witte

bloe;nen).
Mar'r3age - muss -cs) , s., kindergeschreeuw.
Market•woman, s., marktvrouw.
a ., huwbaar , vereenigbaar.
Mar'riageable,
,
markt
geschikt
,
verkoopbaar
de
voor
Marketable, a.,
Married, pp., a. van 1MZarry , v.. t., v. i.; - life, huwlijke
gangbaar.
st aat ; -) , a., aaneengeketend, te zalm geboeid.
Mark'etableness, s., verkoopbaarheid , geschiktheid voor
Mar 'rler , s.,huiver.
de markt, gangbaarheid.
Marroon', zie Maroon.
Marketing , ppr . van Market , v. i., v. t.
Mar'roquin, s., geitenleder.
Mark'eting, s., marktgang, het ter markt gaan.
t Marrow, s., merg, pit, kern, keurigste (van iets); -,
Mark'ing-ink , s., merkinkt.
scico., makker, gelijke.
Marking-iron, s., brandijzer ; ritsijzer, z.
Mar row, V. t., niet merg vullen, met vet vullen; -, v. i.,
Mark'Ing - nut, s., akajouuootlnooni .
sclio., paren , gelijk zijn.
Mark'Ing -yarn , s., merkdraad (van zeilwerk).
Marrowbone , s., mergbeen, knie; quickly down upon
Marks'ioan, s. , bedreven schutter.
1 i; of r -s i , koor , ras op uw knieën.
Marl , s., mergel.
Marl • v. t., met mergel bemesten ; marlen , z.; - a sail o i Marrow-fat , s , groote erwt , kapucijner.
Mar'rowish, a., nsergachtig.
its foot rope, een zeil aan het onderlijk paarlen, z.
Mor 'rowless , a., zonder merg , Sm.; -, a., adv., scho.,
Maria'ceou$ , a., mergelachtig.
weergaloos, zonder weérga.
'
zich
verwonderen.
Marie , V. i., scho.,
Marry , V. t., V. i., trouwen , in den echt verbinden , uit Marled , pp. van Marl , V. t.
liu«-en, ten liuwlijk geven, zich in 't huwlijk begeven ;
Mar'aine, s., marlli+jn, z.; white -, stiklijn, z.
- Boa leaste, and repent at leisure j , gaauw getrouwd , en
Marline , V. t., met marllijn omwinderi, z.
lang berouwd.
Mar'llne -snaIies , s., bosmarllijn , z.
Mar.'ry t, irate;j., zeker!
Marline-spike, S., splitsijzer, niarlpriem, z.
Marrying, ppr. van Marry , V. t., V. i.
Marling, ppr. van Marline, v. t.
Mara- 1 • s., ijzer, staal (chemie).
Marling , s., liet met roergel beisresten.
Marling -knot , s., marlslag , z.
Mar9'ite , s., soort van mergel.
Mari'iti-r, a. mergelachtig.
M ar'Iock, s., dwaas , (p.); -, s., scho., dartele, vrolijke.
Marl'pit , s., mergelgroef.
Marl'y , a., vol mergel .
Mar'rnaid , s., scho., zeemeermin.
Mar'rnalade • s., kweevleesch , gekonfijte kweeën.
Marrnora 'ceous, a., marmerachtig, tot marmer behoo-

rende.

Mar'mor ate, 1 a. -:r-, niet marmer bedekt, als marmer
gekleurd.
Mar'inorated , f
Marinora 'tlon , s., 't marmeren , 't bedekken met marnier.
Marino'rean , az., marmeren.

Mav'rnoee • s.,
( Ifr Isdin ) .

dier , dat veel van de onossrm heeft

Mar ' s, ,aet • s., aapje , alí.

Ms' :4 -cur , s., seho., 1715.

Narei' , s., moeras, poel.
Marsh'-bent, s., poelgras.
Marsli'- bU U'berry , s., moerasles.
Marsti' -t.ird , s., watervogel.
Marsh'-bred • a., in een moeras gekweekt (botanie).
Mar shs' - cinq'foil, s., rood vijfvingerkruid (botanie).
191arsh'-trowv'root , s., watert ► anevoet (botanie).
fltlrsh'-eider, s., watervlier (botanie).
Marsh'-gen'tlan , S., longbloem (botanie).
oerassige grond.
MtMarsh'-ground, S.,
Maa nt► '- horsetail , s., poelkannerkruid (botanie)
Mare' land • s. nioeritssl ; land , kleigrond.
Marsh'-rnal'low , S., soort bap cnithara.
Mn^rsh'-inar'igoid • s., hoe€13(ád botanic).
Marsh' - inlet • s., munt , kruizgrrmuut (botanie),
Mars19 ,- I OMS • .n., sterrilfls (+,ort /'Ze).
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Marsh'•pine, s., poelden (botanie).
Marsh'-ro ck'et • S., soort van waterkers (Botanie).
Marsh'-sain'pire , S., glaskruid , zoutkruid (botanie),
111arsh'•tare , S., poelwikke (botanie).
harsh'-tit'mouse, s., poelmees.
Marsh'-trefoil , s., waterklaver (botanie).
Marsh'-w oren , s., waterpoliep.
Marshal , s., maarschalk, ceremoniemeester , hoffourier,,
voorbode ; lord —, earl —, opperhofmaarsclialk ; — off the
King's Bench , opzigter over de gevangenissen van het koninklijk opperhofgerigt ; — of ceremonies , onderceremoniemeester; —, bestelmeester; —, provoost, z.; —, zie Sheriff,
(Amerika).
Marshal , V. t., leiden , schikken , regelen , voeren.
Marshaled , pp. van Mars/sal , v. t.
l/far'shaier , s., regelaar , schikker.
Marshaling , ppr. van Marshal , V. t.
Marshaling t s., 't leiden, enz.
1Jar'sba1sea , s., n aarschelksgeregt, maarschalk-gevangenis.
Mar'shalship, s., maarsehalksschap, maarschalkswaar—
cligheid.

Marshy, a., nat, vochtig, morsig, moerassig, drassig.
Mart, 3., markt; -t, koop, koop en verkoop; —t, oorlog, so.;
—, scïto., gezouten rundvleescll , gezouten ossevleesch.
Mart, V. t., V. i. +, koopen eo verkoopen, ruilen, schagcheren , SH.
tar'tagon, s., turksche lelie.
Mar tel 1- , V. t., zie Strike , v. t., so.
Martel'Io-tower , s., benaming van de gemetselde gebouwen voor de kustverdediging van Engeland.
iliar'ten , s., zie Martin ; —, marter.
mlar'tial , a., l rijps....., krijgshaftig, dapper , r ijzerachtig,
court —, krijgsraad; — particles, ijzerdeeleu.
Mar'tlal-law , s., krijgswet, oorlogswet.
Mar'tisll-s,n 1 , S., zie Braver✓ , s.
itJar'tialist t, s., krijgsman, vechter.
Mar'tiaiiy , adv., op een krijgshaftige wijs.
Martin , s., muurzwaluw , gierzwaluw.
Martinet , mart'Iet , s., gierzwaluw , muurzwalnw.
Martinets , 3. mr., dempgordings , z.; —, springteugels.
Mar'tingal , 1 s., springteugel; —, spaansche ruiter, z.;
-stay , snavelstag, z.
Martingale,
Martinmas , s., St. Maarten.

Martle'mas, s., scho., zie Mart; nmas.
Mart'Iet , s., vogel zonder ponten of bek (wapenkunde).
Mart'ness, s., nokgording, z.; top the —, nokgording ophalen , z.
Martyr, s., martelaar.
Martyr , V. t., ter dood brengen , den marteldood doen ster.
ven , martelen , wreed ter dood brengen , wreed ombrengen ; moorden , verwoesten , CH.
Martyrdom , s., martelaarschap , martelaar , martelaars.
Martyred , pp., a. van Martyr, V. I.
Martyrize (zeer ) , v. t., als martelaar aanbieden.
Mar'tyrologe , s., register van martelaars, martelaarsregister.

MAS.

MAR.

Marsh'-penny'wort , s., waternavelkruid (botanie).

Marveling, ppr. van Marvel (zeer ), v. i.
Marvelous , a., wonderlijk , verbaasd , wonderbaar , one

waarschijnlijk, ongelooflijk.
Mar'v'elously, ode., zie Marvelous, a.
M-ar'velousness, S., wonderbaarlijkheid, vreemdheid.
Mar y - bud , s., goudsbloem , nagelbloem.
Mas'-cie, s., ruit (wapentuzsde).
laas'-curate t, v. t., sterk naken.
rlas'eulated, pp. van Mascots/c, v. t.
Mas'-esalating • ppr. van .Ifmasculate, v. t.
Mas'euline, a., manlijk, stoutmoedig, dapper, sterk, ruw.
Mas'cu l inely , ado., zie 1llasculine , a.
Mae '-eulíneness, s., nianlijkheid.
Mash , s., moeras ; —, mengsel , slobbering , paardedrank,
maas , steek.
Mast. , V. t., mengen , kneuzen , pletteren , zacht maken,
pappig maken, mout in de kuip maken.
Mashed , pp., a. van Mast; , v. t.
Mash'Ing, ppr. van Mash, v. t.
Mashing, S., 't mengen, enz.
Mashing-tulp, s., moutkuip.
Mash'lum , s., scho., gemengd graan.
Mashy , a., gemengd.
Mask , s., masker , mom , vermenging , maskerade , gemaskerd bal , voorwendsel , dekmantel , schijn , voorkomen,
schijnheiligbeid , huichlarij ; verwarring , m.; wear a -,
vermomd zijn; ta/ce of the — § ,' niet veinzen; put on a —,
zich maskeren.
Mask , V. t., v. i., maskeren , vermommen, verbergen, zich
maskeren , zich vermommen , vermomd zijn ; —, v. t., scho.,
zie Iz;fuse , v. 1.
Mask'-house , 3., openbaar , gemaskerd bal.
Masked , pp., a. van Mask, v. t., v. i.
Masker, s., gemaskerde.
1►iask'erd , a., scho., verwelkt.
Mask'ery t , s., vermolzzrniug, maskerade.
Maslc'ing, ppr. van ]flask, v. t.
Masking-pat,
Mask ing-pot, I.

S. scho., theepot.

Ma-s-'lln , s., mengsel van graansoorten ; —, scha., gemengd

graan.
?MMa*'lin, a., uit een mengsel van graan b staande (van brood).
Mason , s., metselaar , steenhouwer, vrijmetselaar.
Mason'ie , a., maConniek, tot de vrijmetselarij behoorende.
Masque , s., zie Mask, s.
Masquerade', s., maskerade , optogt van gemaskerden.
Masquerade', V. i., V. t., maskeren, zich niet een masker

vermommen.
Masquerader , S., gemaskerde.
.Hasquerad'iing , ppr. van Masquerade, v. i., v. t.
Mass , s., massa , menigte, hoop, mis.
?bass -F, V. i., v. t., mis vieren, mis doen, vullen , versterken.
Mass'-book , S., misboek.
M,,ss'-house t, s., katholieke kerk.
Mass'-meeting, s., staatkundige bijeenkomst in de open lucht
(N.Avierika).
Maass'-priest, s., mispriester.
aias'sa -cre, s., bloedbad, slagting; moord, sH.
Massacre , v, t., moorden , ombrengen, bloedbad aanrigten..

Mar'tyrolog'Ieal , a., als martelaar geboekt.
Martyrol'ogist , S., levensbeschrijver der nmartelaren.
Martyrology • s., levensbeschrijving van martelaren, mar- Maas'sa-eeed , pp. van Massacre , v. t.
Mas'sacrer , s., moorder , moordenaar.
telaarsboek.
Mar'vel (zeer ) , s., wonder , verwondering; - of -Peru, Massacring. 1)pr. van Massacre, v. t.
Masser, s., niislezer.
soort van mirabilis (botanie).
Mar've1 , s., zie Marble , s., (p.) ; —, s., scho., mariner , Mits'seter , s., kaauwspier , kinnebakspier.
ris i cot ,, 1
knikker.
f s. loodkalk ' verkalkt loodwit.
s'scot
'
Alia'ti
Marvel (zeer ) , v. i., zie Wonder , v. i.
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s., digtheid , vastheid , dikte , zwaarte , 1 Master-builder, s., ibouwvmeester.
sterkte.
I 1ati*s'ter--cabin , s., schippershut , C.
Maass'iveness , J
Iiias'ter- cable , S., groote kabel , z.
Mass ive ,
a.., massief , dik, zwaar , lomp.
iilas'ter-chord, s., lioofdsnaar , ME.
Mass , y ,
Mas'ter-gunner, s., konstabel-majoor, z.
l/iass'ívely , adv., zie Massive, a.
Mast , s., vrucht van den eik , beuk , en andere woudboo- li M.as for-hand , s., nmeesterllaiid , bekwame man, P.
men (zonder meervoud) ; -, nlast ; - can ied away , over Mits 'ter jest, s., belangrijke grap,'bijzonder aardigeklueht, Ba.
boord gezeilde mast , z.; driver -, druilinast , z.; f lli;, r1 of ivias'ter key . s., looper.
a -, aanvullingsstukken in een mast, z.: fore -, fohke- Muster - lo - ek , s., deurslot.
mast, z.; foxe top -, fokkesteng, z.; - haii,r/iiag abaa/'t , val - M aster lode, s., lloofclader (vast een m jis).
lende mast, a.; ju l71 —, iioodtl',1g , a.; 10 ,11eer —, olidd'1'lalast, z.; Mister-mason, s., meester van de vrijmetselaars.
main —, zie onder NaïiL; saaie top —, zie onder 1Jí11211 ; YiLC lii Mas rer-mind , s., 1loofdstemmig.
top gallant -, zie onder lllai;t nakea -, bezaans^rlast , z.; likes ter-of the-mint) , s., tuinier.
mizen top -, bezaansteng , z.; over -, de wasten te lang Master -ot-the-rolls) , s., bakker .
nemen, z.; pole -, rllast uit een stuk, a<u iëeli<gelasclit.e MsLs'ter-of-the-Ward'rolie) , ,., iemand, the zijn kleederern verpandt, om drank te koopen.
steng en mast , z.; S27í[/1 e —, mast tilt éí;íí ;;n le , a,;
-, druilnaaet , z.; spare -, waarluos roll(illout , z.; - a Master - piece, s., meesterstuk.
tail -,
ship , een schip masten , masten in een schip zetten , z.; Master-pit, s., looijerskuip.
arm a -, een mast toetuigen , z.; cut the --, (less mast kap- Master-root , S., hoofdwortel.
pen, z.; fish Ike -, wangen ons een mast leggen, z.; fix MHS' ter shipbuilder,scheepsbouwmeester.
a -, een mast inzetten , z.; loose Ike -, den raast verlle- Dlas'ter - sleipwright ,
zen , z.; pay a -, een mast harpuizen , z.; rij n -, tuig Ms,s'ter - sin , s., hoofdzonde , erfzonde.
overleggen, z.; spring a -, een mast kraken, z.; spend a Master-sinew, s., bttigspier.
-, mast door storm verliezen , z.; step a -, een vlast spo- Master-spring, s., lloofdveer.
ren , z.; strip a -, een mast toetuigen , een mast tuigen , z.; Master-string , s., hoot•dtouw , hoofdsnaar.
top -, steng , z.; top gallant -, bramsteng, z.; top gal/oat Master-stroke, s., meesterlijke trek, meesterstuk, mees
-terwk.
royal -, bovenbramsteng, z.; ti;gsai.l -, silaamvinast, z.;
Master - tooth , s., slag tand , BA.
- wrung, vlast, die evil 1,o4;t heeft gezet, z.
Master - touch , s., hoofdtrek , meesterlijke trek.
Mast'-beans , s,, zellbalk , z.
Mast'--carlings , s. nrv., klamaaijen op zijde der vissingen , z. Mater-warden , S., lioofdopziener.
Master-work , s., meestel stuk.
Mast'--coat, s. , broeking ons den mast, z.
Mas ter -wort , s., soort van plant (imperatoria ostruthicum,
Mast' - hatch , s., speel luik , wandelkraag , z.
Mass'iness ,

i

1llast'-liead , S., top vail dell mast, a.
Mast'-hoop , s., nsasth;2n(l , z.
Mast'-hound , s., nonsaser van den mast, z.

Mast'-maker, s., nlastelinlaker.
11l:ist'-iue king , s., alas;ennl;lkerskunst.
Mast'-partner - , S., wii , i'1sSiUgen van den raast , z.

plast' -prop , s., kivistiik , z.
Mast'-spars, s., ron(liit)llt, ruwe vlasten , a.

Mast'-room , s., r,;il;ite , door de v;ssingen ingenomen , z.
Mast' -s- ' - rake , s., valli;;g van den avast , helling van den

mast , z.
Mssst'- ta -ekle , s., zijtakel , z.
Mast'-thwart, s., zeil/oft, Z.
Mast'-truck, s., nlastkloot, tol,kloot, z.
Mast'-weds , s., iiI^'., mast-keggen , z.
Masted, o., Vals een wast voorzien, van masten - voorzien.
MHst'er , S., meester , beer , lleerscller , gebieder , l;ezitter,,

eigenaar, ltestiuurdler, opperste, leeraar, direkteue; -, zie
Coptai;i , z.; -, hoofcloncterwijzer, osiderwiizer ; -, meester
(in icy/en enz.) ; -, president vin een college ; -, oppersellipper (op ec;i oorZrr e/;ip) , z. ; - a a;i eaes na cier, kapfain luitenant ter zee , z. ; hcarge -, eerste scliiprcr op de
koningssioepen ; slcip -, gezagvoeider op een koolwaa dij schip, a.; - of erf,e , meester in de vrije kuu^stt is ; - of
the ceve;;z,oaiies, koninklijke tolk; - c.f the lioi°se, s?alnleester ; be - af a tl^irr9 , iets volkomen bezitten ; - of t/ie
house , huisheer ; - af tlae au/aaace , veldttuig; ilieester; of the wardrobe, garderohenleester ; ::rake oae's self - f a
science, zich een wetenschap fi.agti;, snake;;.
Master , V. t., r. i., overwinnen , ov ci wel(iigen , overmeesteren, onderwerpen, meesterlijk verrigte;s; - 1 , uitniullteil , so'.
Master-attendant, s., ekwipaadjemeester, z,
Master-book, s., schiptpersboek, z.

ILei•aciaaií;z lesasatum).

Dominion , s., sas.
Mar'tered , pp. van Master, v. t., V. i.
j 1411s'tert'u', a., scho., tiranniek, geweldig , gebiedend.
Basis critfl ' t', a., 'cie Iraperio?'ts , iv, M.
isz:as'tuning . ];p3•. van ?J/aster , v. t., v. I.
rlses'tei'iess, a., zonder meester, ongestuurd, niet onder
Mas'teratoin i- , s., zie

M8 fterlHSess r, s., ervarenheid.
M_s'te 1 , a., adv., meesterlijk, kunstig, heerschend, mees
-t(e;.li,vorfjkgedn.
au,s terstaip, s., ineesterschap, voortreflijkheid, heerschappij,
ul<;—t ; - t, meesterstuk ; -, lioone ervaring, sH.
Miss 'tery, s., meesterschap , heerschappij , meesterlijkheid,
liieeveier lleid , bekwaainheid , magt, voortreflijkheid.
<set'«1 , a., vol eikels , vol beuken.
} s., mastiek , steenlijm.
tl á:9'ti c atale , a., kaauwllaar.

Ci.s^,tien'dor, s., drenktoom (van paardenyebit).
IVIns'tirtite, V. t., knauwen., met de tanden verbrijzelen.
Ms,s'ti cated ,

pp.

Vail

Jlasticate, V. t.

M.er'ti t•ating, ppr. vals Masticate , v. t.
Isar ti,,a'tian, S., kaauwing.
;Cas tic.at(iry, S., kaaitwavtsenij.
. tai's -catory , rt., kaatiweiid.
_^^► 'ti Cc t , s., geel loodokytl.

I Mastiel', s., wa;Lkhond, werfhond, bandhond, bullebijter.
19 H;ti!1 , S., scho., hiiilelk;jter.

Ma.st'1Css , a , nlastloos , zonder mast.
Bias:st `1 ic, , s., nsastelllin , osastelein.
1t.Bcstoict , a., borstaclltig.

?ke atici',)gy , S., natuurlijk e gesclliedenie van Ce zoogdieren.
Mas'4a css i, S.,

zie llistress , s., CTI.
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MAT.

MAS.

Masturba'tloo, 8., zelfbevlekking.
Mast'y , a., mastrijk.
Mat , s., mat , stroomat ; worsten om de raas , z.
Mat , v. t., V. i., matten , met matten beleggen, matten ma.
ken , vlechten ; in de war maken , DR.; -, plat leggen.
Mat'achint, s., dans met zwaard en schild.
Mat'adore , s., matadore ; eerste , voornaamste , dooder ,

Mat'felon , s., matbloem (botanie).
Math , s., maaijing.
Mathemat'ie , matheinat'i eal , a., wiskunstig, op wis

gronden steunende.

-kunstige

Mathemat'i-cally , ads., zie Mathematic , mathematical , a.
Mathematl'cian, s., wiskunstenaar.
Mathemat'i-es, s., me., wiskunde , mathesis.
Math'emeg, s., soort van kabeljaduw.
voorvechter.
Match , s., lont , lontstok , zwavelstok , partij , partuur , Math'e• , s., soort van kruid , AH.
paar, weddingschap, gelijke man , strijd , mededinging, huw - Mathe'sis (zeer ) , s., geleerdheid , wiskunde.
lijksvereeniging ; quick -, lont , z.; it will be a -, het zal Mat'in, a., tot den morgen behoorend, vroegtijdig, vroeg.
Mat'in t, s., zie Morning , s., am.
een paar worden.
Ma t'i ne , s., me., metten , vroege mis , ochtendgebeden , ochMatch , v. t., V. i., evenaren , vergelijken , paren , huwen

passen, gelijk zijn, opgewassen zijn, huwen, in huwlijk
geven, van gelijke grootte zijn; he alone is able to - them
all , hij alleen kan hen allen staan ; -, een flesch door
middel van zwavel zuiveren; - a ship een schip voorbij zeilen , z.
Match'-barrel , S., lontvat , z.
Match'-made, s., bluschetang, z.
Match'-maker , 8., lontmaker, zwavelstokkenmaker , huw
koppelaar.
-lijksmaer,
Match'-making , s., 't zwavelstokken maken.
Match' -sta-els , s., lontstok , z.
Match'-tub, s., kardoeskoker , koelbalie, z.
Matchable, a., te vergelijken, passend, - (zeer +), overeenkomstig ; -, aaneenvoegbaar , sie.
Matched , pp. van Match, v. t., v. i.
Matching, ppr. van Match , v. t., v. i.
Matchless, a., onvergelijklijk, onovertreflijk, we@rgaloos.
-Matchlessly , adv., zie Matchless , a.
Matchlessness, s., onvergelijklijkheid, onovertreflijkheid.
Match'lo-ek , s., lontslot.
Mate , s., maat; makker , medgezel , genoot , speelnoot , helper, handlanger, echtgenoot, gezellin, mannetje, wijfje ;
-, zie Matte, s.; -, schaakmat ; -, bijlegger , z.; boat'swain -, bootsmansmaat, z.; cook's -, koksmaat , z.; gunner's
_ , konstabelsmaat , z.; - of a merchant strip , opperstuurman , z.; steward's -, botteliersmaat , z.
Mate , V. t., paren , bijeenvoegen , huwen , tegenstellen ,
gelijk maken , evenaren , bereiken ; - t, ontzenuwen , onderwerpen , verplettren.
Mate'less , s., ongepaard , hulploos , zonder merk.
Mat'elote, s., geregt van vele vischsoorten.
Mateol'ogy , s., vergeefsch gesprek , vergeefsch onderzoek.
Mateote eh'ny ,' s., wetenschap , die weinig afwerpt.
Mater , 3., hersenvlies (ontleedkunde).
Matere t, s., baarmoeder.
Mate'ria med'Iea, s., geneesmiddelen (in 't algemeen).
Mate'rIal , a., stoflijk , zaaklijk , wezenlijk , gewigtig , belangrijk.
Material , s., stof, bouwstof , bestanddeel.
Mate'riall-wm , s., leer der materialisten.
Materialist, s., aanhanger van 't materialisme.
Materiality, s., stoflijkheid.
/Iate'rialize , V. t., scheppen , tot stof brengen , als stof
beschouwen.
Materialised, pp. van Materialize, v. t..
Materializing, ppr. van Materialize, v. t.
Materially, adv., zie Material, a.
Materialness, s., stoflijkheid, belangrijkheid, gewigt.
Miate'riate, mate'riated , a., stoflijk, ligchaamlijk.
Materia'tion t, s., stofmaking , vorming der stof.
Maternal , a., moederlijk , een moeder passend.
Vlater'nally,, adv., zie Maternal , a.
Maternity , s,, moederlijke staat , moederschap.

tendzangen.
Mat'rass , s., distilleerflesch , distilleerkolf.
Mat'ress , S., zie Mattress.
Ma'trice , ma'trlx , s., baarmoeder ; vorm ; vijf enkelvou-

dige kleuren : zwart , wit , blaauw , rood , geel.

Matricidal , a., tot moedermoord behoorende.
Matricide, s., moedermoord.
Matra-e'ulate, v. t., inschrijven, registreren.
Matra-e'-elate t, s., ingeschrevene.
Matri-e'islated , pp., a. van Matriculate , e. C.
Matricula'tlon , s., inschrijving, opschrijving.
Matrimonial , a., huwlijks....... van 't huwlijk, echtelijk.
Matrimonially , adv., zie Matrimonial, a.
Matrimo'nious (zeer ), a., zie Matrimonial, a.
Matrimony, s., huwlijk, huwlijke staat.
Matrix, s., zie Matrice, s.
Matron, s., matrone, bedaarde deftige vrouw, deftige

huismoeder.

Matron-like, a., een matrone voegend, eerbaar, deftig.
Mat'ronage, s., matrone toestand, BE.
Mat'ronize, V. t., eerbaar maken, deftig maken.
Mat'ronized , pp., a. van .Matronize , V. t.
Mat'ronizing , ppr. van Matronice , v. t.
Mat'ronly, a., ouderlijk, gevorderd in jaren.
Matross'. s., artillerist, konstabel.
Matt , s., mat , z.; chased -, gespekte mat , z.; - of th g

yards, stootmat op de raas, z.; wrought - thrumb'd, fransche mat, gevlochten mat, z.

Mat'tarnore , a., onderaardsche bewaarplaats voor tarwe.
Matte , s., Paraguay-thee.
Mat'ted, pp., a. van Mat, V. t., V. i.
Mat'ter , s., materie , stof , zaak , onderwerp , voorwerp,

punt , feit , etter , handschrift, tijdruimte , gebeurtenis,
ding ; - of regard , door oorkonden bewezen feit ; 't is a of fact , het is een wezenlijk gebeurde zaak; what's the
- ? wat is er gebeurd ? wat schort is ? wat scheelt u?
I'll tell you what the - is, ik zal u zeggen wat er van
de zaak is ; he spoke much to the -, hij sprak zeer ter
zake ; you are near upon the -, gij zijt er digt bij ; it is
no -, daar is niet aan gelegen ; custom , you know , is a
great -, gewoonte , gij weet het, doet veel af; what is the
- of your age ? hoe oud zijt gij?
Mat'ter , V. i., V. t., belangrijk zijn , - , etteren , zweren,
- t, achten, schatten; -, V. t., scho., goedkeuren.
Matter-cif-fa-et'-man • s., man van feiten.
Mat'tered , pp. van Matter , v. i., v. t.
Mat'terless , a., zonder stof, B. T.
Mat'tery , a., etterend , zwerend; - t , belangrijk,
Matting, ppr. van Mat, r. t.
Mattock , s., houweel , hak , klaauw.
Mattress-, s., matras.
Mat'ty , a., gevlochten.
Mat'uran, s., geneesmiddel, dat een zweer, ene. doet rijpen.

MAT.
Maturate , V. t., V. i., rijp maken , rijp worden , rijpen.
Mat'«rated, pp. van Maturate, v. t., V. i.
Maturating, ppr. van Maturate, v. t., V. i.
1
Matura'tlon, s., rijping, ettering, rijp wording.
Mat'-urative , a., rijpnnakend , tot ettering brengend.
Mature', a., rijp , volkomen► , voltooid , gereed ; upon - deliberation , na rijpe overweging.
Mature, V. t., V. i., rijp eiaken, bevorderen, bespoedigen,
rijpe», rijp worden.
Matured', pp., a. van Mature, v. t., a. i.
Maturely , ado., zie Mature, a.
Mature'ness, s., zie Maturity, s.
Matures'cent, a., rijpend, rijpheid naderend.
Mutur'ing, ppr. van Nature, v. tt., V. i.
Maturity , s., rijpheid , volkomenheid; -, vervaltijd (han
-delstrm).
Matutinal , a., tot den morgen behoorende.
Mat'atine, a., zie Matutinal, a.
Mat'weed , S., matbies.
Mauch, s., scho., made.
Maudlin , a., dronken , dommelig , beneveld, dom.
Maudlin , s., leverkruid.
Maudlin-fair , s., sclto., groot oproer.
Maug , s., scho., schoonbroeder.
Mau'ger , ma u'gre , adv., ondanks , in weêrwil van , niet
-tegnsad.
Maught , s., sclio., magt.
Maught , a., scho., magtig , krachtig , vol maden.
Mauk, s., scho., made.
Mau 'kin , zie Malkin , s.
Mau'kin, s., scho., haas.
Maukrel , s., scho , makreel.
Maulk' y , a., scho., grillig.
Maul , s., moker • mookliamer, maluw; -, s., scho., zie
Moth, s.
Maul , V. t., wakker beuken , slaan , afrossen , teisteren,
havenen , erg wonden.
Maul'ard t , s., draak.
Mauled, pp. van Maul, V. t.
iwaule* • s., any., mazelen , (p.).
Mauling, ppr. van Maul, v. t.
Maul'sti-ek, s., schilders leunstok.
Mau to i- , a., zacht ; -, it., scho., vreedzaam , rustig.
Maum'et, s., scho., snuisterijen, kleinigheden.
Maun , man , selto., moet.
Maunch { , s., mouw.
Maund , s., scho., hengelmand.
Maund t , maund'er t , V. t., V. i., brommen. , morren,
brommen , bedelen , vragen.
Maund'er t , s., zie Beggar , s.
Maund'erer +, s., zie Grumbler, s.
Maundering, s., zie Complaint, s.
Maundering-broth) , s., zie Scolding, s.
Maundrels , s., inv., scho., onzin , wartaal.
Maun'dy-thur*'day , s., Witte Donderdag.
Mauin'na , maun'uae , scho., moet niet.
Maunse t, a., dreigend, BY.
Mausole'an , a., tot een praalgraf behoorende.
Mausole'um , s., praalgraf.
Ma u t , scho., mag , kon , mogt.
Maut, s., scho., mout.
Mau'ther, s., dwaze jonge meid, B. J.
Mavis , s., soort van lijster.
Maw , s., maag , krop (van dieren).
Maw, v. t., scho., maaijen.
Maw'-wallop ), s., soort van braakmiddel.

MAG.
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Mawk , s., zie Maggot , s.
1liawk'in, s., scho., haas.
Mawk'ingiy , adv., zie Sluttishly , adv.
Mawkishness, s., smaakloosheid, flaauwheid, lafheid,
walgelijkheid.
Maw ks) , s., lompe meid , slons.
Mawk'y) , a., zie Maggoty , a., (p.).
Ma v'ley ), s., hand; tip us your -, laat ons de hand
schudden, laat ons pootjes geven; fam the -, de handen
schudden.
Mu:v'met t , s., popje, beeldje, afgodje, w.
Maw'inetry t , s., mohammedsansche godsdienst, afgoderij , cx.
Maw-'mish , a., dwaas , zot , walgelijk.
Maw 'ale , s., scho., domme meid.
Maws'kin, s., kalfsmaag.
Maw'worm , s,, maagworm.
Max ) , s., jenever.
Max'el , s., vuilnishoop , (p).
Max'i11ar , rnax'illary , a., tot den kaak behoorende.
Maxii'lf form , a., kaakbeenvormig.
Maxil'llped , a., kaakpoot (van krabben).
Maxim , s., grondstelling, beginsel , grondregel.
Max'lrn-mon'ger, s., zedeprediker, spreukenuitkramer.
Max'lmuin , s., hoogste, hoogste prijs.
May , s., Mei , tjonge maagd , begin van 't leven , $x.; -,
scho., meisje, meid.
May, v. i., aux., bloemen in de meimaand verzaámlen ,
meibloemen plukken , op den eersten Mei bloempjes pluk
vrijheid hebhen , mogen , in staat zijn -ken,splmij
geoorloofd zijn , vermogen , kennen.
May-apple , s., soort van amerikaansche vrucht van de
podol)liyllum peltotum.
May'-bee , s., zie AIay-chafer , s.
May'-bloom , s., meidoornbloem.
May'-bug, s., zie May-chafer, s., Ax.
May'•bush , s., wilde kwee.
May'-chafer , s., meikever.
May'-day , s., eerste Mei.
May'-dery , s., meidauw.
May'-duke , s., meikers.
May'-flower, s., lelie der dalen, zegeltje.
May'-ffy , s., meivlieg.
May'-game , s., meivermaaklijkheid , meispel, meifeest
make a - of any one t, iemand voor 't lapje houden ; be
the - of any one, iemands speelbal zijn.
May' -hein , s., verniinking , die tengevolge heeft, dat iemand
zich niet meer kan verdedigen.
May'-lady , s., meikoningin.
May'-lily , s., lelie der dalen.
May'•morn , s., frischheid , kracht , sn., meimorgen.
Ma y '.pole , s., meiboom ; opgerigte staak ; he is grown so
/riglt that a man dares not come near him by the lengths
of a - t, hij is zoo trotsch geworden , dat men hem niet
durft naderen.
May'-queen , s., meikoningin.
May'-rose , s., meiroos.
May'-weed, s., hondskamille (botanie).
Dray' hap , adv., welligt , misschien.
May'ing , s., 't inzamelen van bloemen op den Meidag.
Mayor , s., burgemeester , president , majoor , hoofdma
-gistra.
May'oralty , s., burgemeesterschap , enz.
Mayoress , s., vrouw van een wiyox.
Maz'agan , s., soort van gewone boon.
Maz'ard T, s., kakebeen ; -, zwarte kers.

MAZ.

MEA.

Maz'ard 1, V. t., op den kop slaan , B. a.
Mazarine', s., donkerblaauw , tusschengeregt , taart.
Maze, s., verlegenheid, verwarring, doolhof, onzekerheid,
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Mean, a., gemeen, gering, klein, erbarmlijk, veraclitlijk,

verwondering.
Maze , V. t., V. i., t, in de war brengen , in verlegenheid
brengen; verward zijn, cx.
Maz'edness t, s., verwarring , verbazing.
Mazer t, s., houten nap , houten beker , se.
Ma'zily , a., adv., ingewikkeld , in de war.
Ma'ziness • s., zie Perplexity , s.
Mazolog'i eal , a., tot de MAZOLOGY behoorende.
Mazol'ogist , s., iemand, die ervaren is in de kennis der
zoogdieren.
Mazol'ogy, s., zoogdierenkunde.
Mazy , a., kronkelend, verwarrend ; ingewikkeld , at.
Me, pron., pers., snij , van mij , aan mij.
Mea'-eo-ek 1, s., lafaard, verwijfde; verwijfde vent.
Mea'co.ek , a., tam , bloode , beschroomd , lafhartig , sx.
Mead , 3., meede , med.
weide, weiland ; -, grasland , bouwland,
1 s.,teelland,
Mead
boschland (van oeverlanden in AmeMead , ow,
rika) ; -, hooiland , ( p.).
Mead'er , s., maaijer , ( p.).
Mead'.nonth , S., Julij.
Mead'ow-bugle , s., klokbloem.
Meadow- eampion , s., koekoeksbloem.
Meadow-grass , S., weidegras.
Mead'ow-ground, s., grasland , weidegrond.
Meadow-lark , s., soort van leeuwrik (Amerika).
Meadow-rue , s., weideruit.
Meadow-saffron, s., naakt juffertje (colclzicum autumnale)..
Meadow-saxifrage, s., soort van sesele (botanie).
Mead'owsweet , s., weideboksbaard, weidekoningin (bo-

tanie).
Mead'ow-wort, S., soort van plant, DR.
Mead'owy , a., met weilanden.
Meager , suea'gre, a., mager, schraal , dor, dun , on-

vruchthaar.
Meager t , mea'gre t , V. t., mager maken , vermageren,

uithongeren.
Mea'gerly, adv., zie Meager, Meagre, a.
Meagerness , s., magerheid , schraalheid , onvruchtbaar

-heid.
Meak , a., haak.
Meal , s., meel , voedsel , spijs, maal , maaltijd ; indian -,

corn -, indiaansch , gemalen koorn ; eat a horse -, een
muizenmaaltijd doen; -, s., scho., melk; zandhoop, (p.);
plek, (p.); - bread, fijn tarwebrood; - poke, meelzak; seeds, haverbasten; - time, middagmaaltijd.
Meal j , V. t., met meel bestrooijen , met meel vermengen.
Meal-ark, s., scho., meelkist.
Meat'-bag , s., meelzak.
Meal'-brimstone, s., zwavelpoeder.
Meal'-dust, s., suifnzeel.
Meal'-.nan , s., meelkoopman.
Meal'-,neat, s., meelspijs.
Meal'-pap , s., meelpap.
Meal' n sieve ,
s. meelzeef.
Meal'-sifter, } '
Meal'-time , s., etenstijd , etensuur.
Meal'-tub , s., meelton.
Meal'-worm , s., meelworm.
Meal'iness , s., meligheid.
Mealy, a., melig, vol meel.
Mealy-mouthed , a., zoetsappig , verlegen, bedeesd , bloode.
.Meal'y-mouth'edness, s., bedeesdheid, blooheid.

middelmatig, tusschenkomend, van geringe waarde.
Mean , s., middel , werktuig, tusschentijd , middentijd,
middenweg, tenor, middelmatigheid, t maat, t regeling; in
apparel the - is best , in kleeding is de middenweg de beste;
keep a - in all things, den middenweg in alten houden.
Mean', V. t., V. i., pret., pp. meant (lees ment), meenen,
bedoelen, denken , voornemens zijn , beteeknen ; -, scho.,
pijnlijke aandoening hebben, betreuren ; -t, V. i , treuren,
sx.; -, scho., hinken.
Mean'-born, a., van gemeene afkomst.
Mean'-paper , s., middelmatig papier.
Mean'-scholar, s., halve geleerde.
Mean'-spirited, a., laag, gemeen, slecht.
Meander , s., doolhof, kronkelpad , kronkeling, net , ne
-telig
zaak.
Mean'der , V. t., V. i., kronkelen.
Meandering, ppr., a. van Meander, v. t., v. i.
Meandering , s., kronkelende loop, doolhof.
Mean'drian, a., kronkelend.
Mean'drina, s., koralengeslaclit met kronkelende cellen.
Mean'dry,
t , rnean'drous t, a., kronkelend.
Meaning, ppr. van Mean, v. t., v. i.
Meau'ing , s., meening , bedoeling , beteeknis , l zin,
verstand.
Meaningless, a., zonder beteeknis.
Mean'lugly , ode., beteeknisvol.
Meanly, adv., zie Mean, a.
Itáean'ness , s., geringheid , verachtlijkheid , laagheid ,
renieenlieid , middelmatigheid.
Means , s., mv., middelen , middel , vermogen , weg , oor
by all -, zeker, vooral, zonder twijfel, in elk ge--zak;
val; by no -, in 't geheel niet, geenszins ; by no manner
of -, geenszins , niet in 't minst, Br..; by any -, Yriooglijk,
door eenig middel; the only -, 't eenige middel; by thy -,
door jou toedoen; by fair -, door goedheid; by foul -,
met strengheid; his - are very slender, hij heeft slechts
een middelmatig fortuin.
Meant , pret., pp. van Mean , r. t., v. i.
Mear , s., gruis.
Mean , meer , ineere , s., scho., zie Mare , s.
Mease, s., vijfhonderdtal (van haring, enz.).
Mease, v. t., scho., regelen.
Mea' ale i- , s., melaatsche , sr.
Mea'-s-Ied , a., de mazelen hebbend ; -, gortig (van een
varken).
Mea'*les , s., mazelen ; -, gortigheid (van varkens) , B. J.;
-, soort van ziekte onder planten.
Mea.'lings, s., mv., mazelen.
Mea*'ly • a., door mazelen aangedaan.
MMiea-s'urabie , a., meetbaar , matig, gematigd,
Mea-s-'urabieness , s., meetbaarheid.
Mea*'ssrabl y , ode., gematigd , in beperkenden graad.
Mein *'ure , s., maat , verhouding, aandeel , portie, maat
stap, grens, graad, matigheid, tijd, bepaalde hoe--regl,
veelheid; coal -s , koollagen; lead -s , loodlagen ; have
hard -s, hard behandeld worden; without -, grenzeloos;
in soave -, eenigermate ; out of -, buitenmate ; beyond -,
bovenmate ; in a great -, grootelijks ; - for - t , leer om
leer , sx.
?ilea-s-'ure , v. i., V. t., inhouden , bedragen ; meten , toemeten , afmeten , schatten , opnemen ; - other people's corn
by one's own bushel j , iemand als zich zelf beoordeelen;
zoo de waard is, zoo vertrouwt hij zijn gasten.
Mea-a•'ured , pp. van Measure, v. i., v. t.; -, a., gelijk, ge
beperkt; - tread, gestadige tred, gelijke tred.. -stadig,
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Mca*'*ire1es , a., ongemeteri , onmeetbaar, onnieetlijk,

onmatig, grenzeloos , oneindig.
Mea*'ureinent, 8, meting , meetbrief.
Mea*'urcr, 8., meter (van graan, enz.); seeway -, log.

meter, voortgangmeter ,, z.
Men*'uring, ppr. van Measure , V. i., V. t.
Meat , s. 11 spijs, vleesch ,geestlijk voedsel;

1 geestlijke

troost; forbear -, zich vleesch onthouden; horse -, paarde
voeder; egg full of -, ei vol zuivel ; roast -, aan 't spit
gebraden vleesch ; baked -, in den oven gehiaden vleesch;
fryed -, gefruit vleesch; broiled -, op den rooster gebraden vleesch, op kolen gebraden vleesch ; hosted geeo
den vleesch ; stewed -, gestoofd vleesch; e;inced -, gelukt
vleesch; spoon -, lepelkost; sweet -s . suikergebak ; sit
down at -, aan 't avondmaal zitten; this is - en7 drink
to Jim t, hij doet niets liever; , Veevoeder; core
booneis, erwten , enz.
Mcat'-earlh , S., bebouwd land , (p.).

Meat-list, 5., cellist.
Meat-offering, 5., spejeoffer.
Meat'cd, a., gevoed, gespijzigd.
Meatlie , 5., sued, mede, drank.
lteat'y ) , a., vleezig.
Meawl • V. i., rnaauwen.
Meaz'ling, a., in droppeltjes vallende.
Mechanic, 5., ambachtsman, werkman.
Meehan'ii , ine-,han'ieaI , a., werktuigkundig, werk-

tuiglijk , niechaisiescl ; - sallies , kunstmatige oplossing;
- philosophy, mechanische wijsbegeerte, proefondervinde
lijke wijsbegeerte; - powers , we r ktuiglijke krachten.
Mee1ian'i,aIJy, ads., zie ]Wechoic , Mechanical, a.
Me ehaii'jcalness , S., werktuighjklieid.
Mechaui'cian , 5., werktuigkundige , werktuigmaker.
Meeh'anl*in , 5., werktuigkundig zameistel , werktuig-

kundig toestel.

Me eh'anlst , 5., werktuigkuidig , machinist; philosophi cat
Th

proefondervindelijke werkiuiskundige.

Mechanize • V. t., merlianiescli zadmotellen.
Mechano'raphy ,. 5., 't vermeerderen van een handschrift

door een kopiëermacliine.

Mecho'aca,, • niecho'aean • 5., witte rhaharher.
Meeo'niun , 5., Sap van den maanbol; eerste afgang van

Me'dlated • pp. van Mediate , V. i., V. t.
Mc'dlately ,, adv., middellijk , door middel.
Mediating , ppr. van Mediate, v. i., V. t.
Mediation • 8., bemidliiig , tusschenkomst.
Medlatlza'tion , S., aanhecliting van kleine duitsche son-

vereisiteiten aan de grootere aangrenzende staten.
Mediator , 5., middelaar , hemidiaar , scheidsman.
Medisito'rlal , a., hemidlend, tot een bemidlaar behoorende.
Medlatorially ,, ale., l)ernidlend , bemidlenderwijs.
Media torsbip , 5., niddelaarschap.
Media'fress, media'trix, 5., bemidlaarster.
Medic , a., spurrie , opuaneche klaver ; - , geneeskmade.
Medie'able, a., geiceslijk , geuveohaar • heelbaar.
Medical , a., methescli , geneeekundig ; - jurisprudence

geregtelijke geiseeskinde.

MetVically • adv., volgens de geneeskunde.
Med'ieanaent, 5., geneesmiddel , artsenij.
Mcdi eaineit'aJ , a., heelend , genezend • als een genees-

zo del.
Mcdi tarnentally ,, adv., zie Mediraaiental , a.
MetS i -caster • 8., kwakzalver.
Med'S elite, V. t., geneesmidlen toedienen , beteren , ver

vlogen.
Mci'i cateti • pp. van Medicate, V. t.
Medicatlu, ppr. van Medicate, v. t.
Mcdl cation , S., het met geneesmidlen vermengen , artse-

iejbcreidiiig , geneesniiddei , liet izinemen van geneesmidlen.

Mcd'icatîse • a., genezend.
Medicinabic 9, a., zie Medicinal, a.
Medicinally ,, ado., zie Medicinal, a.
MedIcine, 5., geneesmiddel , artsenij ; -, doktor.
Medicine , V. t., geneesmidlen voorschrijven , geneeskun-

dig heliaisdelen.

Medi'ely , 5., midilelotaiid , midden, helft.
Medieval , a., zie Mediwvai , a.
Mcdiii , medino , S., veertigste deel vms een plaster (Egypte).
Mediocral (zeer :) , a., middelmatig , onverschillig, gewool , AD.
Medio -ere , a., middelmatig , gematigd.
Me'dioeiist + , 5.,

iemand van middelmatige bekwaam-

Jledeii

Medioa"rlty ,, S., middelmatigheid , gematigdheid.
Meditate, i'. i., V. t., bedenken , voornemen, overdenken,
een kind.
overwegen , voornemens zijn , plan hebben.
Medal • 5., gedenkpenning, eerepenning.
Meditated , pp. viii .LJiedidate , a. i., v. t.
Medalet • 5., proikpenriirg.
Med'alit • s. , liefhebber van gedenkpenningen kenner van Mcd 'itatliag , Ppr. van iIfeditate , V. i., V. t.
Meditation , S,, overpeiiizmg , 't overleggen , 't overdengedenkpenningen.
ken, 't beramen.
Medal'Ji s • a., tot gedenkpenningen i cloorende.
aleditative , a., overpeinzend , overdenkezid, peinzend , naMedallion , 5, groote gedenkpeiiuig
iieikeed , ui ; diepsinni g , JOHN.
Medal'urgy • S., het medailleslaai.
Meddle • v. i., zich mengen in, zich hemoeijen , zich inla- Meditativeness, 5., overpemzende, enz. toestand.
ten; - t, zie .11thr, v. t.; neither - or make, niet te henoeijen, Mediterrane' t,
S., biiinenlandochi , tusochenlands.
niet tuoschen beiden te treden , si-i.; - or ma/ce , bemoeijesi, Mediterranean ,
Mediterraneoul • 3
tussrheii heiden komen , oil.
Medium , z., 7nV., medIums , med i a , niiddelstand , midMeddled, pp., van Meddle, v. i.
dc, helft, tuserhienvoorstel , middelweg , liulpniiddel.
Med'dler ,, 5., bemoeijer , twistzoeker.
Metl'lar ,, 5., inispel , nsiopelhooni.
Med'dlesone • a., hesnoeijend , twistziek.
Med'le'i, med'ly+, V. t., zie Miv, v. t.
Meddlesomeness • 5., beraoeizieklieid.
Medley , S., zie Mixture , s., AD.
Med'dlin , ppr. van Meddle, v. i.
a., vermengd, verward.
Meddling , S., bemoeijing.
Mesi'la, 5., nierg , kern, pit.
Med'dllugly • ads., bemoeijenderwijs.
Methl'iai-, nsed'ullary ,, a., mergachtig, vol merg.
Medlieval , a., middeneeuwsch.
Medullln , 5., pit van een zonnebloem.
Medial , a., middelmatig , gemeen.
Medu'sldans. , 5., iie., soort van zeedieren.
Mediate • a., middelbaar , middellijk , tusscisenkoiriend.
Meed , 5,, loon , helooning , fooi , gave, geschenk ; 1, ver
,Me'diate , ii. j., V. t., tusscienkonien , hemidlen , bijleggen
dienste , Su.
verschaffen , bezorgen; - ;, in liet midden scheiden,
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, a,, zacht , zachtmoedig , goedaardig • toegevend, Mel'ampode, s., zwart nieskruid.
needrig , bescheiden.
Mei 'an-eholLe, a., zwaarmoedig, zwartgallig, bedrukt, ter
Meek'-eyed , a., met zachte blikken , bescheiden , m.
ne @r geslagen , treurig , ongelukkig.
Meek'en , V. t., zachtmoedig maken , zacht maken , Ts.
Melancholic , s., zwaarmoedige , zwartgallige , bedrukte,
Meek'ened , pp. van Meeken , P. t.
ter ne @r geslagene , treurige , ongelukkige.
Meekly , ode., zie Meek , a.
Mel'an-ehollly, ode., zie Melancholic, a.
Meek'ness , s., zachtmoedigheid , zachtheid , demoedigheid , Mel'an-ehol lness , s., zwaarmoedigheid , zwartgalligheid ,
needrigheid , ootmoed.
droefgeestigheid.
Meer , a., eenvoudig , onvermengd.
Melaneho'lious t a., zie Gloomy, a., Gx.; -, scho., treurig.
Meer , s., meer , grens ; -, gekookte nier (p.).
Mel'anehollst , s., droefgeestige.
Meer'-cit , s., burger , met landbouw onbekend.
Mel'an-cholize V. t. t , V. t., zwaarmoedig maken , ME.;
zwaarmoedig worden.
Meer'- eot , s., lompe vent.
Meered , a., betreklijk een grens.
Mel 'aneholy, s., zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, inMeer'te , s., scho., kleine merrie.
gebeelde ziekte, grilziekte , zwartgalligheid.
Melange', s., zie Mixture , s.
Meerschaum • s., meerschuim , meerschuimen pijp.
Mel'anure, melanu'rus, s., soort van visch (Middel Meet , a., geschikt , gepast , bekwaam , passend.
Meet , v. t., V. i., pret., pp. met , ontmoeten , tegenkomen ,
landsche zee).
treffen , zaamkomen , bijëenkomen , aanvallen , § vinden, Melas'ses • s., zie Molasses , s.
§ ontvangen ; - with, aantreffen, ontmoeten, ontvangen moor - Melch , a., scho., zacht ; vochtig , mistig.
den, zaámkomen, ondervinden ; - half way , halfweg te- Melder , s., scho., koorn , hoeveelheid koorn voor een
gemoet komen ; - t, zie obviate ; - with § , tot een schikking maaltijd.
onderling komen ; - a good sale , met voordeel verkoopen; Melee', s., gemengd gevecht.
- due honor, behoorlijk gehonoreerd worden; - his audit, Mellc'erous , a., honiggezwel aanduidend.
met opzigt tot zijn gedrag op 't verleden wijzen; - with a Mel'ilot , s., honigklaver , steenklaver.
storm, door een storm beloopen worden, z.; 1 shall - with Meliorate V. t., V. i., beter maken , verbeteren , beter'
him, ik zal hem krijgen, ik zal hem vinden, ik zal het hem worden.
betaald zetten ; I'll - kim on any ground , ik zal hem staan, Mel'lorated, pp., a. van .Meliorate, V. t., v. i.
waar hij ook mogt zijn ; - with a repulse , terug gedreven Meliorating, ppr. van Meliorate, P. t., V. i.
worden, )( de bons krijgen; these projects - with no suc- Melioration, s., verbetering.
cess, deze plannen vinden geen bijval ; the queen intends Mellor'ity t , s., beterschap , 't beter zijn , BA.
to - her parliament, de koningin is voornemens haar par- Mall t V. i., zie Mix, v. i., SP. -, V. t., V. i., scho., slaan,
stampen , vermengen , zich bemoeijen.
lement bijeen te roepen.
Mei1, s., honig; -, scho., sleg om gerst tte stampen; vlek
Meet'-now , adr., scho., juist nu.
(in linnen).
Meet'en V. t., gepast maken , geschikt maken.
Melle t, s., zie Black-bird, s.
Meet'er , s., ontmoeter , sx.
'Meet'erly , a., adv., scho., lief , zedig , aardig , onver- Mellif'erous, a., honig voortbrengend.
Melli fi ea'tion , s., honigproduktie.
schillig.
Mellif'luence, s., zoetvloeijendheid, zoete vloeijing.
Meet'ing, ppr. van Meet, v. t., v. i.
Meeting , s., ontmoeting , bijeenkomst , zamenkomst , ver Mellifluent, mellifluous, a., van honig vloeijende,
-gaderi,vzmln.'5 zoet , zoetvloeijend.
Meillf'luently, meliif'luously, adv., zie Mellifluent,
Meeting-house, s., vergaderplaats, kerk.
Meek

,

,

,

;

,

11Ieet'ly , ode., zie Meet , a.
Meet'ness , s., geschiktheid , gepastheid.
Meg , s., lange populier , lang wijf.
Meg-dorts, s., scho., jufvrouw wijsneus.
Meg'-harry , s., ruwe meid , ( p.).
Mega eo*m , s., groote wereld.
Megalon'yx , s., soort van luiaard, die

Mellifluous, a.

Mellig'enous, a., honigachtig.
Melli'go , s., honigdaauw.

Mel'lite , s., honigsteen.
Mellon , s., soort van poeder.
Mellow , a., malsch, nmrw, rijp, zacht, week, mollig,
uitgestorven is fijn gestampt, half beschonken , opgewonden, dronken.
Mellow, V. t., V. i., rijp maken, rijp doen worden, rij( Virginië).
pen, zacht maken, tot poeder stampen; rijp worden, zacht
Megalop'olls t, s., hoofdstad.
worden.
Megalosau'rus , s., soort van hagedis , die uitgestorMellow-toned , a., zachttoonig.
ven is.
Mellowed
, pp. van Mellow , V. f., V. i.
Meg'as+eope , s., soort van mikroskoop.
Mei'lotivly, adv., zie Mellow, a.
Megathe'rium , s., zie M'egalonyx , s., (Amerika).
Mellowness, s., rijpheid, zachtheid, weekheid.
Megrim, s., schele hoofdpijn , duizligheid.
Mellowly , a., zacht, zalvend, Nt. D.
Megrims , s., mv., grillen , (p.) , kwade luim.
Meiekle, melkte, inuekle, a., ode., scho., groot , zeer, Melo-eoton', s., zie Quince, s.
veel.

Mei -ekie , melkte , mu-ekle , s., scho., menigte , hoop.
kleine j, V. t., zie Mingle , V. t., cie.
Mpine $, JL
s., gevolg , dienstboden , s13.
ny t,
Me
Meint T, pp. van kleine 1, v. t., SP.
Meiosis , s., vermindering (redekunde).
Meath , s., scho., grens , teeken.

nMe'lam , s., nieskruid.

Melo'diotus, a., zoetluidend, welluidend, muzikaal, lieflijk.
Melo'dlously , adv., zie Melodious, a.
Melodiousness, s., zoetluid'endlieid, welluidendheid, lief'

lijkheid.
Melodist, s., komponist van melodiën, zanger van melodiën.

Melodize, V. t., welluidend maken.
Mel'odized , pp. van Melodize , v. t.

Mel 'odizing, ppr. van Melodize, v. t.

MEN.

MEL.
IIotIrain , S., melodrama.
Mclodramat'I c , a., tot het melodramL tehoorende
Melodiaivat'ist , v. inelociramascliiijver.
MC1'Ody , 8.,welluidendheid ,welluidendeovereenstem-

milig , lieflijke overeenstemming.
McI'oi , S , meloen.
Ml'on-this'(1e , 8.,soort van kaktus.
Mel'rose , S., rozehonig.
1!clsti'-di k , S., scho, beseliermgodaile ioLzelnotcii.
)OOIOCI1 tegen de dieverijen. van jongelui.
ietciì
melt, v t V 0smelten oplossen
eetee beu
vermurwen , ontmoedigen , vloeibaar worden, ontbinden ,
zacht worden , ontmoe di gd worthn ; nonry —s ( Way as hintton against t/ir out - i, gel&1 vervliegt air rook - ) , . t.,
verteeren; will you - (i frordn ,' )wil je era eclielling verteeren ? tine cult —Cd a coupto of 7rcnrr, iiJiOiC VS ) , de
liver legde een paar kroouien nvaii ono tea Inerte ;
n . /,

SCI1O.,vellen ,netrvelleri,
Melt , s. sc/ia.,ruilt (ccii yea viseh).
M{-t'C4 , Pd1 0 Vitl Zitelt V. t. V. i.
MeWer, 3., smelter.
Melt'in-blow ,, 8., ache., genanleslag.
Meit'ng , PPr. van Melt, V. t., V. i.; *, 0.,verzachtend ,

verteedrend.

McIt'ing , S., 't smelten
MeIt'inay ,, ado.zie Melting , a.
ftlelt'ingness , 8.,weekheid, zae li tlieid, teederheid , tedr-

gevoeligheid.

Mel'tith , 8., SCI1O., vleeschmaaltijrt, maaltijd , spijs.
MeI'vy, tnel'vie, V. t., sv/zo., met meel wit maken,
MeI'we , s., soort van sehelvisch.
Me'inaw , 8.,grimassen , kuren , (p.).
Meni'bcr ,, s., lid , ledemaat , medelid , deel ; -. of parliawent, parlementslid , afgevaardigde ; privy -, teellid.
Mein'bn-.inug ) , S., waterpot.
Meen 'bei-4 , a., met leden.
Msn'berstip , 3., lithuiaatsehap ; -,gemeente , maat—
SCliitI)pij , B. CL.
Mein'Insne , .i.,vlies , vliesje , velletje.
Men 'bra „eo u , nsensbrassous , flF5UIbraThaCeDUS ,

a., vliezig.
Menbi-a'nifortn, a., vliesvormig.
Memeii'to , 8., herinnering, aandenken.
Mcin'oi 5' , S., aanteekning , schriftelijk verhaal.
Metss'ohist , 8., ged.enkschirifteuschirjver.
Nkino,sbi1'ia, S., in?)., lieriviiieriiigowaardige feiten, zaken.
Mniorabi1'ity ,, S., gedenkwaardigheid.
Mein'o,-ablc , a., gedenkwaardi g.
Msin'snid>!y , only.,zie rl/rmoreedte , a.
Meaiorasdum , 8., mv. inensoian'duins , rneUIoraU'(Ia

nota ,memorandum ,herinnering ,aandenken;- 1001€ ,
notaboek , aanteekenboekje, agenda.
Memos-ate i, V. t., (van iets) melding maken.
Mem'oratjse , a., herinnerend.
Menso'rjal , a., lierisnierend.
Meino',lal , 8. 2 gedenkteeken, gedenkschrift, vertosgschrift.
Me m orialist , 8., herinneraar ,, vermaner.
Mt-ino's-iallze, V. t., een smeeksehrift aanbieden (N.Awerifca).
Memo'riaUzed , pp. van Meinorialiee , v. t.
Meiu'orist •i , 8., lierinuieraar ,, vermaner.
Meiu'orize , V. t., aanteekiiesi , in 't gelieugeus prenten.
Meiii'orized , jig van ,JIcrioiini , v. t.
Mtns'oi-y , 8.,geheugen , uineniorin; , lieriuuuueeiuigsveruiugcui ,
aandenkendsnkteekuu is t 0) - dim enlees
1
ii vrenten, int cii U Ii
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fl1C1ICliCIi ,

lieden ; -

dOM)il

!volk

naar leiicdeii ! z.; iioH , kabelgasten , Z.; lauoclv -, barof war, oorlogschip , z.; - ropes, loopkasro („ijcrs , z.;
Z.; - to side! volk aai ,
stage; , 0.; )2S -,volk,
de val reep! z ; e 7 , oi1 -, o1kwerven , z.; - the boat ,
sloep klaarmaken , z.
ivteL', ?' t, CI1O., l)ctwenverbeteren.
men.'-pica ser., mriJseilenl)eirvger, oogendienaar.

Men'ce , v. I rIrCCO , bedreigen.
Men ae , s. nedreigneg , thengerneint.
te
t
I pp . Va I I
M€-n'ncrï, bedriegre.
Nknac5n , dive. VitO J[eyitnrii, r. t.
Mencriny undO., dieigeiicIer wij&
!tmn'nce , s., nutliouder van den reboot hij 't voor deii
vied venice , Z.
lluiSll()iilIilig , huishouden menagerie , her.
it1intie s
garde.
M ellage,g12ent , 8., orhcepsbestuiir ,
Ienag'trie
I
menagerie.
item aery , .1
Men'aeogue , S., otoiidenbevorderend middel.
Menawe t , 8., ZC Minnow, 8.
Mend , V. t.,verbeteren , herstellen , lappen , ato)pen (kerr.
see) ,verhelpen , veruneenleren , vergrooten ,genezen ;
O)iO'$ fife, verbeterde levenswijs aannemen;- one's parr
deschreden. verdubblen ; - Oiie'S draught, nog een teug
drinken; F11 t17/ if I erin - your cheer, ik aal zien of ik
ee beter kan onthiaieii ;
one's market , goedkooper koopen
duurder verkoopeii; where will you - yourself? waar z'it
gij beter sla g en ? ;
ii i.,beteren , beter worden ;he —a
apace , hij betert sterk ; -,genezen.
MeisdabSe , a., verbeterbaar.
Mendacious , a., leugenachtig , onwaar.
MendacSty, S., leugetiarlitighicid, onwaarheid, lengre, lognr
MesiIe
S.,zie Mind , ]lieiztioiL , C.R.
i'rlendcd, pp. van 318/1(1, V.1.
i55en1er ,, 8.,verbeteraar , versteller , lapper,
cancy ,, 8.,bedelarij , bedelotand.
Mnn4Seant, er, bedelend , dooclarnn
MenI cant , S., l)Cilelnaiir , bedelmomuk.
Messtl'im,te , V. t.,bedelen.
Mendicity, 8., bedela rij , armoede.
Mes,1'in , gipr., 0. Vail dieiu.1 , v. t.
Mendng , S., 'Verbetering, gellezilig , he i stelling,
Meiidinent t , S., i. p. v. .L;n;eadmrut, 8.
'' ' S., uw., SC/i')., vergoeding , voldoening , beloouiiig;
to 1 7i -, ode., scko., daarenl;ovee.
-Mend s. P S., . p. v. .'uinnids , a.
Menew , S., gzondeliug (vtsv/tsoort).
Menha'den , .i., soort VitIl zeevisels (Amerika).
Me'nial , ee, huislijk , dienstbaar.
Me'Hlal , 8., isuisbediende , kneclit, d.ienstmeid; - , laag
mensch.
Menisi'ge* , 8., 115V., hersenvliezen.
Menis c us , 8.,soort van leus.
Men'iser , 8.,soort van dier , soort van pelterij , cu.
Messisisi S., scho., geondeling.
Meisuon , a., scho.,grondeling.
Meiio5'oy ,, mesiologissin , S , moandregister.
B5eii'oii , 8., giondelung.
Mn ,ri.,;n;.,zie iiLii!s , a., me., scho.
Situsa ei toto , . scheiding van tafel en bed.
au u
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i enge , s., $cho., goede reden , bescheidenheid , genoegdoe- I Merchantable, a., verkoopbaar, gangbaar.

ning , belooning.
Mense'fu', a., scho., bescheiden, welopgevoed, wellevend.
Mense'iess , a., scho., onbescheiden , onvoorzigtig, onwel

grof , ruw.

-levnd,

Men'se* , s., mv., maandstonden.
Men'strual , a., maandelijksch , maandstondig, een maand

durend.

Men'struant, a., aan maandelijksche stónden onderhevig.
Men'struous, a., aan maandelijksche stonden onderhevig,

tot de maandelijksche stonden behoorende.

i41en'struuin, me., nsen'struums, men'strua, 8., schei-

vocht , oplossend middel.
Mensurabil'ity , s., meetbaarheid.
Men'su rable , a., meetbaar.
Men'sural , a., tot een maat behoorende.
Men'surate (zeer ) , v. t., zie Measure, v. t.
Mensuration , s., meting , maat.
Ment , a., scho., gemengd , vermengd.
Mental , a., van 't verstand, van den geest, inwendig,

stil , uit liet hoofd ; - power , geestvermogen ; - reservation , gemoedelijke voorbehouding.

Mental,

a.
Men'ta ll y , ode., zie
Men'tiou , S., melding, gewag, wenk, bewering.
gewagen
, spreken , noemen , ge
melden
,
Mention , V. t.,

maken, vermelden, melding maken van, herinneren.-wag
Mentionable , a., meldbaar.
Mentioned, pp. van Mention, v. t.
Mentioning, ppr. van Mention, v. t.
Men'tle , s., grof voorschoot, (p.).
Mentor , s.. mentor , § wijze raadsman.
Mento'rial , a., raad bevattend.
Men'zy , s., echo., gedrang , menigte.
Mephit'ie, mephit'i-eal, a., stinkend, verpestend, vunzig.
Mephitis, meph'iti*tn, S., scliaadlijke uitwasemingen.
Mera'cious t, a., sterk, geurig, krachtig.
ieler' -cable t , a , verkoopbaar , marktbaar.
Mer.eantan'te t , s., vreemde koopman , sx,
Mer'-eantile, a., handeldrijvend, tot den handel behoorende ; - town , trading town , koopstad ; - affairs , han
- advices, handelsberigten; - court,-delsangh;
regtbank van koophandel ; - house , handelshuis ; - intere st , handel , handelsstand ; - letter, koopnianshrief ; line , handelstak; - negotiation, handelsverkeer.
Mer'-eat t , s., markt , handel.
Mercenarily , adv., baatzuchtig , omkoopbaar , veil.
Mercenariness; s., omkoopbaarheid, veilheid, geldzucht,
baatzucht , inhaligheid.
Mer'cenary , s., huurling , loondienaar , omgekochte.
Mer'cenary , a., baatzuchtig , omkoopbaar , gehuurd , omgekocht , gretig , laag.
191er'cer , s., zijdehandelaar, wollenstoffenhandelaar.
Mer'cership , s, zijden- en wollenstoffenhandel.
Mer'cery, s., zie Mercership, S.
Mer'chand t, V. i., handelen, handeldrijven, BA.
Mer'chandi*e , s., koopwaar , koopwaren , handel.
Merchandise, V. i., handel drijven, handelen, koopman
zijn.

MMler'chandt sing , ppr., a., van Merchandise , v. t.
Mer'chandry t , s., handel.
Merchant, s., koopman, handelaar, i - koopvaardijschip.
Mer'chant r • v. i., zie Trade , v. i.
Mer'ehant-like, a., van den ]landel , koopnianachtig.
Mer'chant-man , s., koopvaardijschip, koopvaarder.
Mer'ehant-tailor . S., koopman in gemaakte kleeding-

ttrkken.

Mer'chantman , 8., zie Merchant-man , s.
Mer'clable 1- , a., zie Merciful , a.; -, genadig , GR.
Merciful , a., harn,hartig, me@doogend, genadig, lang`'-

moedig , zacht , weldadig,

Mercifull y , adv., zie Merciful, a.
Mer'cifnlness , s., barmhartigheid , langmoedigheid.
Mer'eify 1- , v. t., zie Pity , v. t., so'.
Merciless , a., onharmhartig , onmeêdoogend, ongenadig,

hard , wreed , onzacht , ongevoelig.
Mer'etiessly , adv., zie Merciless , a.
Mer'cilessness, s., onbarmhartigheid, onme@doogendheid.
Mercurial , a., kwikzilverachtig, vlug , levendig, aan

listig, berigtgevend.

-wijzend,f

Mer eu'ria11st , 3., iemand , die onder den invloed van

kwikzilver staat.
V. t., fantastiescli zijn, ii, g.; -, kwikgeneesmiddel aanwenden.

Mer-eu'rialite ,

11Ier cu'rially , adv,, zie Mercurial; a.
Mer'.euried , pp. van Hercnry, v. t.
Hereurifiea'tion, s., kwikzilverbereiding, 't vermengen

met kwikzilver.

Mer-cu'rify , v. t., kwikzilver uit metalen trekken.

Mer-cu'ry, s., kwikzilver, levendigheid, dagblad, glas-

kruid , purperkleur.
Mer'-curs , v. t., met een kwikzilverpreparaat wasschee, B. .t.
Mer'-Bury'-s--finger, s., wilde saiïraan.
Mercy , s., genade , barmliartigheid , gunst ; J eeuwig

leven; be at the - of, lie at, the - of, aan de genade
overgeleverd zijn van; I cry you -, ik vraag u vergifnis.
Mercy-seat, s., genadetroon, deksel van de verbondsarke.
Merel , s., drek , mest.

Mere , a., zuiver , louter , enkel , bloot ; - knave , aarts-

schelm; - exchange business, wisselruiterij.
Mere, s., meer, vijver, grens; -, scho., partikuliere rijweg.
Mere 1, v. t., verdeelen , begrenzen , so'.
Merely , adv., zie Mere , a.
Meretricious, a., hoerachtig , ontuchtig, valsch, onecht.
Meretriciously , adv., zie Meretricious, a.
nieretri'ciousness , s., ontuchtigheid, verleiding , valschl

heid , onechtheid.
1MMergan'scr , s., duikeend.
Merge , v. t., v. i., dompelen , indompelen, verzinken.
Merged , pp. van Merge , V. t., V. i..
Merg'er , s., toevalling, r.
I1lergh , s., scho., merg.
Merging , ppr. van Merge, v. t., v. i.
Meridian, s., middaglijn; - altitude, middaghoogte, z.;

- line, middaglijn, z.; magnetic -, magnetische meridi=
aan, z.; -, middag.
Meridian, a., zuidelijk, ten zuiden, tot liet hoogste punt

behoorende.

Merid'tonal , - a., zuidelijk, ten zuiden,
Meridlonal'Ity , s., ligging naar 't zuiden , zuidelijke

rigting.

Merid'ionally, adv., zuidelijk.
Mer'ii*, s., hinkbaan.
Merino , a., merinossen.
Merino , s., merinos.
Merit , s., verdienste , loon , doel , grond , goed regt,

wettige aanspraak , regtmatige aanspraak, verdiende belooning.
Merit, V. t., verdienen.
Merit-imon'ger, s., verdediger van de belooning van ver

dienstlijke mannen.
j -11er'itable t , a., verdienstlijk, B. a.
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Merited, q)p., a. van Merit, r. t.
Mess'-,note , s., tafelgezel.
Mer'lting , ppr. van Merit , v. i.
Message. s., boodschap, last, opdragt; deliver one's i
Meritorious , a., verdienstlijk.
zijn last volbrengen.
Meritoriously , adv., zie Meritorious , a,
i Mes'sager , messeii'ger , s., bode , gezant, deurwaarder
Meritoriousness, s., verdienstlijkheid.
stadsbode , statenbode.
ilIer'itory 1, a., verdienstlijk.
1 Messet1, pp. van Mess, v. i., v. t.
ifer 'Hot , s., schommel , slingerkoord.
aies'senger,, s., zie 1llessayer, s.; kabelaring, z.; shift the
Merle , s., zie Black-bird, s.
kabelaring verleggen , z.; get the - to pass, de
Merlin , s., steenvalk.
kabelaring opvangen, opligten, z.; surge the -, de kabelaMer'maid , s., meermin.
ring schrikken , z.
Me'rops, s., ,11v., bijeneters (soort vara vogels).
j Mestitua'i e , a., tot den Messias gehoorende.
Mer'rity, ede., op een vrolijke plaats.
1 Mess'in , messVon , s., scho., hondje.
Mer'rimake, 8., feest, vrolijke partij , vrolijkheid, vermaak. Mes's Wage . s., buis en tuit , r.
Mer'rimake, V. i., vrolijk zijn , zich vrolijk maken.
Mestizo , s., mesties.
Mer'riinent, s., vrolijkheid, vermaak.
Ilzesyin'nI eum , s., herhaling sari 't einde van een stanza,
Mer'riness , s., vrolijkheid , vrolijke inborst.
Met , greys., pp. van JIeet; you will be - with t , gij zult:
Merry , a., vrolijk , luchtig , luchthartig , krachtig , koder tegen aan loopen ; he is - with i- , hij heeft er van gelust.
dig; make -, vrolijk maken; make any ons -, iemand ver Metab'asis , s., overgang (rhetorika),.
vervrolijken ; live a - life , een vrolijk leven heb -maken, Metab'ola , s., verandering vanlucht , enz., (g.).
it's good to be - and wise t , wel doen en vrolijk-ben; .iet.tbo'ljail, s., insekt, dat een gedaanteverwisling on

i

ae

s

zijn , is een goede zaak ; ciake - wills any olie , met ieniaad
kortswij len , den gek scheren ; ta/ce a - cup , een vrolijk
glaasje drinken ; he is a little - § , hij is een weinig aan
- grip , vrolijke snaak ; be set on the — pia,-geschotn;
in een vrolijke luim zijn ; he has many things to sell a
- penny-worth t, hij heeft vele dingen, die hij goedkoop
kan geven ; -, scho., beroemd , bekend.
Merry, s., wilde kers.
Mer'ry-an'drew , s., hansworst , potsemaker.
Merry-begotten , a., onecht.
Merry-dancers , s., noorderlicht.
Merry-go-doron 1, s., zwaar bier.
Merry-making, s., feest, vrolijke partij.
Merry-meeting , S., zie .Merry-anaking , s.
Mer'ry-men , s., me., scho., dappere mannen.
Mer'ry-thought , S., vorkvormig been (van een vogel).
Merry-trotter , s., scho., schommel , slingertouw.
Mer'sion , s., indompeling.
Meru'lidans. , s., me., soort van lijster.
Meseein* , mij dunkt.
Mesenter'i-c , a., tot het darmscheel behoorende.
Mes'entery, s., darmvlies.
Mesh, s., maas.
Mesh , V. t., in een net vangen , vangen , verstrikken , M. D.
Meshed , pp. van Mesh , v. t.
Meshing, ppr. van Mesh, v. t.
Meshly , a., als netwerk gevormd , netvormig.
Mes -'tin , s., masteluin , gemengd koorn.
Me*mer'i-e , ine*mer'I eal , a., tot liet dierlijk magnetisme behoorende.
Me*'merl$m, s., dierlijk magnetisme.
Me-s- 'meerist, s., iemand, die in 't dierlijk magnetisme
celooft.
Me*iueriza'tion , s., 't voortbrengen van 't stierlijk magnetisme.
Me.e-'rnerize , V. t., 't ligchaam in een soort van rust brengen.
Mes'oeolon, s., verlenging van 't darmvlies.
Mesoleu'cys t, s., zwart edelgesteente niet een witte streep.
Mesom'elas t , s., bontgekleurd edelgesteente met zwarte
punten.
Mespri-s e' t, s., zie Contempt , S.j
Mess , s., schotel , geregt , portie , tafelgezelschap
ap; ,
bak, z.; chief of a -, bakmeester, z.; - mates, baksgasten, z.
Mess , v. i., v. t., eten , voeden , van een tafel voorzien.
Mess'-boy, s., baksjongen, zeuntje van den baak , r..
Mess'-John , s., scho., kerspelgeestelijke.

der ;gat.
Metaear'pal , a., tot 't middendeel van de Band Prison-

rende , ontl.
Metaear'pus, s., middendeel van de hand.
Meta -ch'i: onisin , s., fout in de tijdrekenkunde.
Me'tat ;e , s.. koolmeting, meetloon.
Metal , s., bergstof , metaal ; —, gloed, geest ; -, grind.
Metallic , inetal'lI eal , a., metalen , als metaal , tot me-

taal hehoorende ; - pile , galvanische zuil , voltasche kolom.
Metallíf'erous , a., metaalvoortbrengend , rijk aan gietalen.
Metal'llform , a., metaalvormig , als metaal.
Metalline , a., -van metaal , metalen , metaalacthtig.
ltaet'allist , s., metaalwerker , metaalkenner.
Metallization , s., liet verwerken tot metaal.
Metallize , v. t., den metaalstaat doen aannemeit.
Metallized , pp. van Metallize , v. t.
Metallizing , ppr. van Metallize , v. t.
Metallog'raphy , s., beschrijving van metalen.
Metallurgic , a., tot de metaalzuivering behoorende , tot

de metaalkennis behoorende.
Metallurgist , s., metaalzuiveraar , metaalscheider.
Metallurgy , s., metaalzuivering , metaalkunde.
Met'alman , s., koperslager , tinnegieter.
Metainorph'i-e, a., tot de gedaanteverwisling behoorendk'

(crardkuiade).
Metarnorph'is.ns , s., 't onderhevig zijn aan gedaantevei°

wising (aardkunde).

t., van gedaante verwislen , van ge
daaste veranderen , herscheppen.

niet :tnnorph'ose , V.

Metainorph'osed , pî. van Metaanorphose , V. t.
Metaenorph'oser , s., gedaanteverwislaar.
Mrtamorph'osi-e , a., van vorm veranderend.
Metamorph'osing, ppr. van Metamorphose, V. t.
Metainorph'osis , s., gedaanteverandering, gedaantever-

wisling.
Metamorphos'tli eal , a., tot gedaanteverwisling behoo-

renlde, door gedaanteverwisling aangedaan.
Metaphor , s., leenspreuk , overdragtelijke uitdrukking

ti ;uurlijke uitdrukking.
Metaphor 'ie , inetaphor'i.eal , a., leenspreukig, iigurnr -

lijk, oneigenlijk.
Metaphor's Bally , adv., zie Metaphoric , Metaphorical , a.
Met'aphorist, s., iemand, die figuurlijke tititdrukkingen

enr. maakt.

Mct'taphra se , s., letterlijke vertaling.
Met'nphrest • .s., letterlijke vertaler.
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Met'i'ónotine , s., taktmeter (muziek).
letaphy *'1 <+ , 1netnphyas'1 cal , a., l;ovennuti urkundir , Metron'omy, s., liet tijdmeten met een werktuig.

Mtaphrnst'1e , a., letterlijk vertalend.

Metropolis , S., hoofdstad.

1- hovennatuurlijk , sir.
aetaphy*'i wally , adv., zie 1lfetapliysic, ftletaptrysiral
etaphy41 'eian , s., bovennatuurkuridige.

, a.

et phy 'i€s, s., bovermnatuurkunde.
stet'apla-s rn , s., veranderiu,g in een woord.
letas'tasis , s., ziekteverplaatsing.
Metatarsal , a., tot liet midden van den voet behoorende.
Zetatar'sus , s., midden van den voet (tusschen enkel en

Metropolitan, a., tot een hoofdstad l►elioorende, tot de
moederkerk behoorende , in de hoofdstad wonende.
Metropolitan , e., aartsbisschop.

Metrop'olite f, s., zie Metropolitan, s.
Metropol'iti e , rnetropolit'1 cal , a., tot een hoofdstad

behoorende , tot een aartsbisschop behoorende, ssartsbis
scboplijk.

1Iet't1e, s., geest, moed, ijver, vuur, wakkerheid; the
horse has too much —,'t paard is te hitsig; man of—, heethoofd.
'Ietath'esis , s., letterverplaatsing.
5e5 ',er , s., iemand , die voor zijn heer om de helft Met'tled , a., vurig, moedig, ijverig, hitsig, wakker,

teener).

levendig.

binderijen bewerkt.
Mete
, V. t., meten.
ete , s., maat , grens.
rvlct'cd , pp. van .2lIe1e -, v.,
Meternp'syel,o-se , V. t., van een ligchaam in een ander

overbrengen.
i t<etenzpsy cho'sis , s., zielsverhuizing.

Mte'aeor , s., luchtverschijnsel , luchtverheveling.
Meteor's e , a., tot de luchtverschijnselen hehoorende, uit
luchtverschijnselen bestaande.
le'teorze i , V. i., in dampen opstijgen.

Mettlesome, a., moedig, ijverig , hitsig, vurig, herendig, wakker.

zie Mettlesome, a.
Met'ttes~eness, s., zie Mettle, s.
Me'eaan et tu'urn, mijn en dijn.
Met'tlesoinely, ode.,

Mew , s., zeemeeuw , kooi , leuning, stal , sluis.
Mew , V. t., V. i. , opsluiten , insluiten , gevangen zetten ,
storten , veranderen , ruijen, verharen, niaauwen.
Mewing , s., 't xuijen , 't maauwen.

Mewing, ppr. van Mesa, v. t., V. i.
tot den dampkring Mewl , v. i., janken, als een kind schreijen.
en zijn luchtverschijnselen behoorende.
Mewl'er , s., kleine schreeuwer (van een kind).
Mews , s., mv., koninklijke stallen (Londen).
MetPorol 'ogist , s., weêrkundige.
Meze'reon , s , kelderhals (botanie).
Meteorology, s., weêrkunde.
Meteor'^s,ntmey, s., wigchelarij naar luchtverschijnselen. Mezzanine, s., kleine verdieping, venster, dat breeder
Metcor'os cope, s., afstandsmeter voor hemelligchamen, n.g. is dan zijn hoogte.
Meteoros' -ropy, s., afstandsmeetkunde voor hemelligclia- Mezzo , a., middel (muziek).
Mez'zo - reliev'o, s., half verheven beeldwerk.
men, n. g.
Mezzotinto , s., zwarte kunst (schildersterm).
Mete'orous , a., als een luchtverschijnsel.
Mi'a s rn , s., zie Miasma.
Meter, s., meter.
Mias'ma , s., me. mtas',nata , smetstof , pestwalm.
Meter , me t re , s., el , maat, -r voetmaat.
Mete'w and t , s., stok van een gegeven lengte, als maat- Mia-s -'mal , a., smetstof bevattend.
stok gebruikt.
Miasma('l e , a., tot smetstof. behoorend.
Mete'yard } , s., meetstok , meetroede.
15Ii'€e , s., glimmer, pluimaluin.
Mi -ea'ceous, a., als glimmer, enz.; tot glimmer behooMetheg'tin , s., med , mede.
Methinks', geel., pp . nsethought , mij dunkt, 't komt mij
rende.
Mi c'arel , S., soort van kiezelaarde.
voor, pret., pp. mij dacht, 't is mij voorgekomen.
Mice , s., mv. van Mouse.
Iicth'od , s., leerwijs , wijs, middel , inrigting.
Metihod'lc, methodical, a., ordelijk, geleidelijk, regel - Mi -eh'aelinas , s., St. Michiel (20 September).
matig.
Mie-he, v. i., verborgen liggen, wegschuilen, zich verberMethodical!) , ede., naar den regel , op een ordelijke wijs. gen ; — t , V. t., stelen , plunderen, su.
M,-s ",'odi-a rn , s., leer can de Methodisten.
Mich 'er i , s., wegkruiper , gluiper , sY.
Metth'odist , s., Methodist, selieldnaaïii van iemand, die Mich'ery t , s., diefstal , bedriegerij , GB.
stipt godsdienstig is.
Mich'ing ) , ppr., a. van Miche, v. i.
McSh'odize, V. t., regelen, rangschikken , in orde breit- Mick 'Je , a., veel , groot ; many a little, makes a -- t, vele
gen , naar volgorde schikken.
kleintjes maken déne groote.
Mct h'orl ized , pp. van .2JZethodize , r. t.
MI eo , s., soort van zuid-amerikaansehen aap.
Mi'-eros o*m , s., ( wereld in 't klein, § menseh.
Meth'odizing, ppr. van Methodize, v. t.
Mi ero€os^jniQal , a., tot de microcosm behoorende.
Methought', pret. van Methinks.
et't e , s., vreemdeling , tijdelijk verblijf houdende.
Mi ero€o -s mog'raphy , s., beschrijving van den menscli
Metie.' -ulous+, a., zie Timid, a.
als een kleine wereld.
aleton'i e cy'-cle , tneton'i e year , s., maaneyclus ,
Micro-eous'tie, s., instrument tot 't vermeerderen van
r tetomyn,'ic , metonyrn'i cal , a., bij wijze van naamskleine klanken (muziek).
of vroordverwisling gebruikt.
Mi €rog'raphy , s., beschrijving van kleine voorwerpen.

Meteorlog'i e , meteorloi'i C81 , a.,

Metonym'1caiy, ade., door metonymy.
let'onytny , ineton'ymy , s., naamsverwisling, woord

Mi €roin'eter , s., kleinmeter , mikrometer.
Mi cromet'ri r.al • a., tot den mikrometer behoorende,

-verwislng.
aae'tre , s. zie Metes, Metre, s.
^ let'ri ent , a.. metriesch , dichtmatig , in dichtmaat.
aaet 'ri cas 6t' , adv , op dichtmatige wijs.
MMMetri'cian, ine'trist, s, verzenmaker, n. g.

iietrol'ogy, s., maten - en gewigtenkunde.

door

den mikrometer gemaakt.
Mi' €rbphone

, s., zie Microcoustic, s.

Mi' eros€ope , s., vergrootglas , mikroskoop.
Mi -eros popi e , ins eros€op'i€al • a., miskroskopiesch ,

zeer klein , alleen niet behulp van een mikroskoop zigtbaar.
MI-eroseop'i-ealiy,

adv., zie Microscopic, Microscopical, a.

1
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llaltiglieid , bekwaamheid , glans ; witli - and wain ,
mikroskoop bekend is.
alle magt, niet alle kracht.
Micros'-copy , s., gebruik van den niikroskoop.
Mightily, adv., magtig, geweldig , grootelijks, zeer veel
Mi '-erotine • a., uit kleine kristallen bestaande , niet kleine
niet raagt, met kracht.
kristallen.
Mightiness , s., niagt , grootheid , llooge waardigheid.
Micturi 'tion , S., waterloozingszucht.
Might've' , a., ode., iiiagtig , vermogend , zeer sterk , zeer
Mid • a. , midden , tussclienkornencl,
krac_lit ig , groot , grootseli, hevig , niet groote kracht , Wor.
Mid'-age , s. , middeleeuwen.
derhaai , lbelangr1jk, geww'igtig,.
Mid' - c ourse, s., halfweg;.
asi; ei.'Ii'rat , s. zacht , fijn , teeder , bevallig, lief , lciesrll
MI

eros -eoptst , s., iemand , the met 't gebruik van den

Mid' - da y • s., middag , DE.
Mid'-day, a., op den middag, AD.
Mid'- herven , s., midden van den hemel, middelhemel.
Mid'-lent, s., halfgasten.
Mid' - si:turner, s., midden van den zonier; -da?/, St. Jan.
Mid' - winter • s., midden van den winter.

Mid'-wood • s., midden van 't boseb , i-it.
M5'da • s., zie

Bean fly , s.

Midden • s., scho., zie Dunghill, s,
Mid'den--creel • S., scho., mestmand.
Midden- hole, s., ache., mesthoopgreppel.
Midden- stead, s., scho., mesthoop.
Mid 'dest 1 • e., 't incest naar liet midden gelegen , s.e.
Mid'die , a,, middel , midden , middelste.
Mid'dile • s,, midden , middelpunt , kern , tussclsenruinite.
Mid'die-aged , a., van nliddelbar•en ouderdom.
Middle - band , s., riem van een dorschvlegel.
Middle-de-ek • S., middendek, z.
Middle-earth + • S., aarde ; -, w ereld.
Middle-man , s., bemiddelaar.
Mid'die-most • a., middelste.
Mid'die-stead • S., uorsclhvloer (p.).
Mid'dling , a., middelmatig , tussclsenbeiden.
Mid'diing-s-, s., sate., ruwer deel van meel.
Mid'diinay , ctdv., niiddelinatig , onverschillig , JOHN.
Mid'dlins , adv., ac/to., niiddelniatig , matig.
Midge', s., ritug, vlieg.
Itlid'tand • a., middellancl.sch , door de zee omringd.
Mid'iig , s., midden vaii 't teen.
Mid'Sife , s., bloei van 't level:.
Mid'inorn , ride. , negen uur ('s rrt.orcfens).
Midmost , a., zie Middle , a.
Mid Inight • s., middernacht.
Mid'rii, , s., middelste ril).

Mk: 'ridr, s., middelrif, isiiddelschot, middelvlies.

Midsen , s., niiddeii vair do zee.
Miti's5 ip , cc., in 't midden var. 't schip, middenscheepsch.
Midshipman , s., adelhorst.
Mid'ships , adv., i. p. V. amid'-ships , nriddensclieeps.
Mid 'shi psbeam • s., zeilbalk , langste
Mid si, ipstratue • s., grootspant , z.

balk , z.

Midst • s., midden ; in tutu - of winter, in 't hartje van
den winter.
Midst, adv., in 't midden, m.
Mid'streain , s., midden van den stroom.
Mid'ward t • ado., zie .li%idst , aclu.
Midway , s., halfweg , ntiddenwe .
Midway , a., ode., halfweg , halverwege.
Midwife, s,, v roedvrouw.
Mid'w'ife, v, i., V. t. , vroedvrouw zijn, verlossen.

MM.iti'u ifery, s., vroedkuiwic, verlossing, medewerking, hulp.
I$Iie12, .5., iiitzigt, voorkomen, ' clout, weida.iv]lte, tiE irsiw.
aa9ff, a., g esiielijlelieib; —, esc Íl1svl tast t b". —, SC/SO., zl(' .1105v, s,
IiSlD-insjC, s., SC/ S., vinis,
i'ni'va , <<., ligt servul>C.
It i5n

»,s-S. ;Stil Is
i?/,
, s . ilia t, 1'l;í'1_110 en, So'il :te

lekker.
Migaiunnette', s., welriekende reseda (botaazic).
Migrate, v.i., v.t., verhuizen, wegtrekken, verlaten, uitwijken
M!'grating •

Miiii • cc., zacht, zachtmoedig , toegevend, zoet; -, malsci
;grow -, zacht worden , verzachten ; -, gematigd , kalm ,
rustig.
Mild' - spirited ,
a., van zuchten gemoedsaard
Mi id' - teiu'pered , } van gemoed.

, zacht

MIS dew • s., Honigdauw , korenbrand , uitslag , duffe vlek.
MIS 'dew , V. t., niet honigdauw bedekken, doen iiesr.hi1

melen.
Mii'tiewed, pp. van Mildew, v. t.
Mii'dewing, ppr. van .Mildew, a, t.
Miid'iy, side., zie luitdl, a.
Mild 'nzess , s., zachtheid , goedheid, toegevendheid , tender

heicc , geniatigdl ► eid•

Miie • , ,, ligijl.
Miie'age , S., Yuijltol.
Milestone , s. , stijlpaal.

mii'roii , s., duizendblad.
Mii'tary , r., gierstacl►tig, als gierstkorrels; - Peter, nan

herkoorts; - gland , gier•stvorrnige klier.
Mince' j , zie .1ltitia, s.
Militancy 5, s., zie Warfare, s.
MU'ituEnt, a., strijdend, kampend, als krijgsman dienentl_e, si>.
Imi'itariiy , ddr., op krijgshaftige wijs.

.tîi itai
cl., kr;jgsnlaus..., l:rijgs..., militairen. ..;- arelnt tere , i'estiugbo„nvkunde ; - boots , soldatet ►iaai zeu ;
client , krijgsh,tis - ea'ceutiori , lu•andscliattiiig ; - tiscíptir?c
lcrijastnc,:t; - store, krijnshehoeften, voorraad.
Mii'itai•y, s., solclarut, krijgoniat1, militair , militie.
Mii'itate • V. i., strijden, wwweërstaind bieden.
aiis'ti,, , s., militie , landweer , krijgsmagt.
Miii'tia-enan • s., milities.
Milk , ninks , s., sclso., ,j aarleest i - oor kinderen.
Mink, s., melk zog,
Milk • Hnuik , V. t., ac/so.,

uitmelken , u;tzii;ge,i.

luiulo , v. t., melken ; - zuigen ; - t/te pigeon; ; , els ► i se: ► oi ;cl
ken , onnoodig werk doen.
lMrliie'-cow • s., melkkoe.
Miiir'icv er , s., melkkoorts , zogkoorts.
1►ii1ic toric • s., houten nielkeniniervork.
Miiià' tl4Li e ,

soort 551hl plant. (cocomaadel).

Oii1h'-house, s., nip ikliuis.
lil i1K'-ii@. erect , cl., is;l'llarty : , Irlooí e , os;.
irzime'-,,,e,,t, S., nlel. - OP v:.
ails' .
Sis.

: s

ks 1:,.
S

kl''í:ht , ;:ioe / , ^nai1-

ppr. i, aii 12uligratc , v. i.

?9ii ,ra'tioi , s., vel'i11iiziii , wegtrekking, uitwijking,
Mi'gralory, a., zwervend, eltl'ale.ld, verlluizend.
?►5ti5eh, ct., melkgevend; zacht, teeder , genadevol , Sti.', — t
Wil , sn,.

s., coellslse;ic .

'n''

, ,.,

.:il,' 1^1)<1 1,).

,

i:. vs si s íd17 e , .r ,

rild e e;lie.
'ei \'a]!

snelli Cel meel ,

i sa 4 1a;
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Milk'-pottage, s., zie Milk porridge, s.
Milk'-score, s., melkrekening.
E k' -si ekness , s., soort van kwaadaardige ziekte (West-

Millennial • a,, tot liet duizendjarig rijk behoorende,
Millen'nialist, s., zie Millesaariaei, s.
lláillen 'nist t, s., zie Millenarian, s.
Millen'nlum , s., duizend jaren , duizendjarig rijk.
Mil'lepett , s., houtluis , duizendbeen , pissebed.
!llil'lepore, s., soort van koraal.
iIill'ler , s., molenaar.
MI11'er'-s-roan , s., molenaarsknecht.
M.111'er'-s-s-euttle, S., molenbuis.
Mi11'er'*-thumb, s., kwab, post.
Milles'irnal, a., duizendste, uit duizend deelen bestaande .

Amerika).
Milk'- straln 'er ,. s., melkzeef.
MlIk'-tare , s., relkkruid (botanie j.
Milk'-thistle , s., nuelkdistel (botanic).
Milk'-tooth , s., melktand.
Milk'-tree , s., melkboom.
Milk'-trefoil , s., soort van cytisucs (botanie).
Milk'-vetch , s., kr►ollenkruid.
M Ilk'-weett , s., nielkkruid.

Mit'let, S., gierst.

Milliard, s., duizend millioesi.

Milk'-white , a , melkwit.

Mit'liary , s., mijlpaal.
Milk'-`vo,nan , s., melkvrouw , melkboerin.
Milk'-wort , s., soort van plant , behoorende tot de polj- Mll'liner , s., modemaakster.
Itil1'lliae€-y . s., modemaakstersartikelen.
ga,la , euphorbia , en z.
(11111'ing, ppr. van Mill , V. t.
Milked , pt). van Milk , v. t.
1i1 'ken -t, a., uit melk bestaande .

Milker , s., melker ; - , melkgevende koe.
lilk'ily,

adv., zie Lacteally, adv.

^IIk'inesa , s., melkaclitige lioedaniglieden , zaclhtlieirl.
Milk'Ing , Ppr. Fan Milk, V.
:1t51k'inb , s., 't melken.
IPiilk 'mald , s., melkmeid.

t.

Milk'man , s., melkboer.
111i1k'ness , s., scho., melkhnis; -, melk , meikerij.
Milksop , s., brood , in melk geweekt , lafaard , lafbek,
Wittebroodsleindje.
1111k-'y , a , melkig, melkachtig, rnelkgevend; § zacht, mild,
zachtmoedig , teer ; vreesachtig , see.
Milk'y-way , s., melkweg.
Mill , s., molen , rad , gebouw , waarin gemalen wordt;
l I i 900 dollar ; bring grist to the - § , voordeel aanbrengen;
--, zie Melt, s., scho.
M1l t , sn u 1 l , s., scho., snuifdoos.
Mill , v. t., malen , stempelen , in den volmolen doen, vol
slaan ; - chocolate , chokolade schuimen ; -) , breken,-len,)
snoven , dooden , uitslaan ; - a ken ) , een huis berooven ;
- doll ) , in de gevangenis hennip kloppen.
Mtlt , v. t., v. i., scho., zie Melt , v. t., v. i., scho.
?á,1i11'-brook , s., molenbeek, molenwater.
Mil1'--e1 a e k
Mill'--elspp er . Is., molenklepper.
Mill' -dol ) t, s., verbeterhuis.
Mill' -dust, s., stuifmeel.

MMMll I'- handde , s., wiek , staartstuk van een violen.
Mill'-hopper, s., trechter van een molen, tremel van een
molen.

MiIl'-horse , s., molenpaard.
illi 1 t'-1 a y) , V. i., deuren openbreken om te stelen.
Ml ll'-leat , s., molenbeek.
Mite' -puft, s., kaardsel, scheerwol.
MMiitl'-toottL , s., rriV. nni11'-teeth , maaltaaid.
Milt'-twig) , s., scico., hemd.
Mill'-wlseel , s., molenrad .
Mlll'-%vrictet, S., rnoletimaker.

Mill' og , s., kans , tand.
fllll'daao , .s., molenschut.
Milled , a., dronken , (p.).
Milled, pp. van Mill, v. t.
>tilleana'riaan. , a., uit duizend jaren bestaande , duizend-

Jarig.

11lllleiia'rint , s., iemand, die in liet duizeriü jarig rijk
van CHRISTUS gelooft.
Mil'leiiary, s., tijdperk van duizend jaar.
Mi.t'leasssry , a , cla_zeudjarig.

Mil1'ing , s., 't malen, 't munten , ) 't slaan.
(tlii'ling-cove) , s., bokser ; how the - sereed the coil
out ), wat een pak gaf de bokser aars den vent.
M111 , lon, s., rnillioesi.
Mill ionaire , s., millioenair.
Mill'ionar y , s., tot millioenen behoorende, uit millioeisen

bestaande.
Mill 'ioued

t , a., met millioenen vermenigvuldigd.

Millionth , a., millioenste.

Millpond , s., molenvijver.
Mill'raee, s., waterstroom, die een moleurad in beweging
brengt.

lMIIices , l s portugesche munt , ter waarde van f 3. —
} '
Mill'stoïle, s., mollusteen; see into a -, een geheim. doorgronden ; weep -s , in 't geheel niet weenen , geen tranen
M'ree
111

storten.

NNllli'stone-grit , s., karde en onbewerkte Bentheiniersteen.
Mil'sie , s., scho., haren zeef.
Milt , s., milt , boni.
Milt, v. t., bevruchten, niet lioin voorzien.
Milt'er , s., lionimer.
MIt'wort , s., miltkruid.
!lIll'vad ) , s., ache., slag.
1tIiI'vadering ) , s., ache., 't boksen.
Mini • a., scho., opgesmukt , gemaakt zedig.
In i u e , s., gebarenspel.
Mime 1 , V. i., potsen maken.
Mimer t • s., zie Missie , S.
Mi,ne'sis • s., nabootsing.
Miinet'f-e , luisnet'i-cal, a., nabootsend.
Mltn 'le • rnim'i-eal • a., navolgend, nabootsend,

naapend.
Mlm'l e , rnlrn'i-ek , s., nabootser, potsenmaker , tooneelspeler.
Mirn'le , mhn'lek , V. t., nabootsen, naapen.
MMTinr'i eatly , adv., zie Mimic, mimical, a.
Mimi eked , pp. van Mimic, Mimiek, v. t.
Mi,n'i eker ,

s., nabootser , potsenmaker.
Mimiek, v. i.

Mini'ii.king , ppr. van Mimic,
Mini'i cry , s., potsenmakerij.

Inimuiain -I-, s., zie Bog, s., scho.
Mivnog'rapher , s., kluchtspelscIsrijver.
Min', s., ache., zie Miss/b, s.
Min', v. t., V. i., zie Mind, v.
Mina'cious , a., dreigend.

Ininac'ity

t., v. t.

, s.. gezindheid tot dreigen , dreigende houding.

Minato'riaatly - , ede., niet bedreigingen.
Mince , V. t., V. t., hakken, fijn snijden, kerven, verkorten

verbloemen , bensantelen , verzachten , trippelen , gemaakt
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gaan ; do,c't - the matter , verbloem (Ie zat ►k niet , wind MIneral'orgy, s., delfstofkunde.
Minever , s., zie Menew , s.
een doekjes ons cie zaak.
Mince'- inent, S., gehakt.
Ming'-wort, s., selto., zie Wormwood.
Mince'-pie,
Mingle, V. t., V. i., nodigen, vermengen, vereenigen, zaam, } s., vleeschpastei.
Minccd'-pie
stellen , verwarren , zich verslengen, zich inlaten,
Minced , pp., a. van Minre , V. t., V. i.
Mingle t , S., zie 111i.i'ture , s.
'Uin'eing, ppr. van 3liare , v. t., V. i.
Min' ;le-ruan'gle, s., zie Medley, s.
Mincingly , adv., in kleine deelen , in stukken , '; ligtelijk, j Mingled , pp., ca. van ?I1iiigle , v. t., V. i.
oppervlakkig.
' Min'iiiedly , adv., zie Cori f usedly , adv.
Mind, s., ziel, gemoed, verstand, verstandlljk verslogen, Min'glernent, s., vermenging, 't vermengen.
heest, hart , genegenheid , lust , zin, wil , wensch, zei- Min g5cr , s., menger.
gills , gedachte , meennig , herinnering , voornemen ; time Miai'gling, ppr. ví111 Mii^gle, V. t., V. i.
out of -, sinds onheuclllijke tijden; of one -, eenparig, Min`glingly, adv., vermengenderwijs..
eenstemmig ; have a -, lust lieblleii ; e.L•a,5perato the - of Min' aard (zeer +) , e., zacht, lekker.
any olie, iemands gemoed verhittren; colt to --, zic.c h lier - ilium 'iardize, V. t., zacht slaken, lekker maken, malselc
inneren, zich te bilmen brengen ; 7)U+ ia -, in gedlachte
111,tl.en.
llrenen , herinneren ; out of - , i ergeten ; it will a not oat Min'iardized , pp. van Miniardize, v. t.
of ory -, het wil mij niet uit liet hoofd, het wil mij niet Min'late , v. t., rood verwen.
uit de gedachten ; speat nae's -, zijd gedacldeli uitspreken ; ` _lin'iated , pip. van IiIiniate , V. t.
so waag iraeii, so niaaty -s -{-, zoovele hoofden, zoovele ! Min'iature, s. schilderij in 't klein, miniatuur ; in -, iii
zinnen; have a great -, grooten lust hebben ; satisfy any ! 't klein , in waterverf.
one's —, iemands zin doen ; fall out to the —, naar den zin Miniature, a., op kleine schaal.
uitvallen; he is of a great ioaiiy -s, hij kan zich tot niets Minikin, a., kleili , lief.
bepalen ; thee,, had never a great - to it , zij hadden er 1 MM lii'ikin , s, kleine speld , julfersspeld ; -, lieveling , gull
nooit grooteii zin in.
a stelinla.
Mina, v. t., V. j., acht geven , gadeslaan , behartigen , in Minim • s., dwerg , aardmannetje , niinderllroeder , halve

't geheugen brengen , herinneren , letten , voornemens zijn , hoot , dichtstukje , klein gedicht , zeer kleine drukletter ,
meesen , lust lichten , genegen zijn , beschouwen , denken ; s droppel.
never it -, spreek er nooit meer van ; - goor ovoa bust- r1 Alin' kenent t • s., bewijs , getuigenis.
00ss, bemoei je niet je eigen zaken.
Minimum , s., geringste hoeveelheid.

Mind '-filling, a, 't gemoed, enz. vervullend.
Min 'irnus, s., kleinste wezen.
Mind '-Stricken j , a., heivogen, in 't gemoed getroffen . Min 'ing, ppr . van Mise, v. t.,

v. i.

Minded , pp., a . van Mi/id , v. t., v. i.
, Min'ing , S., 't mijnwerken.
Mintt'edness, s., goneigdlleid, genegenheid, gezindheid. Minion t, a., klein, aardig, lief.
Mindful , a., oplettend , opnlerkzaanl, zorgvuldig, indachtig. Min'iou, s., lieveling, gunsteling ; drukletter tussehen
Mind'fuily, ode., zie 11TinLdfuul, a.
Brevier en nonpareil.
Mindi fulness , s., zor vutdigheid, oplettendheid, aandacht: ; Min`ion-lïke,
adv. zie Mi non -1 a.
1
19iaatl'ine
, pp
r. v an h ied
Min(i 'lug , S., zie 1Zzyarrl,
i Min'ioning, s., vriendlijke hehandeling.
Mindliess, a., achteloos, onoplettend, zorgeloos , vergeet- Min'ionship, S., toestand van eelt 'minion.
aclltig, nalatig, dom, onnadenkend. 5in'iot s, a., vermiljoen.
;Hine • a., groei., nlijn , aan. nllj , V'i1T1 Illij ; this house i3 —,
11in'i X41 , V. t., zie Íliiaiyl2S1T, , v. t.
dit is mijn sluis ; this girl is -, dit is mijn. meisje.
' ein'istes • s., minister , dienaar, uitvoerder, bedienaar
Mine • s., mijn, groef , groeve ; - `, gelaat , sio.
van de eeredienst , geestelijke , evangeliedienaar , predikant,
rveine, r. t., V. t., inijiieis maken , nlijllen oiidcrnlijiien , lie- ' engel , Godsgezant; — o,f state, Staatsdienaar, minister
.;raven.
I V till staat.
Mine'-digger, s, mijnlwerker, mijngraver .
1 Min'ister, V. t., geven, verschaffen, toedienen, bedienen,

Mine'-earth , s., witte mijnaarde (welker aanwezigheid even j aanvoeren , toevoeren, bijtranen.
onder de aarde 't bestaan vain '(.erei is daar ter plaatse te 1 Ministered • pp. van lei;aster, v. t.
kennen geeft).
Mi i te'rial , a,, ministeriëel , ambtelijk, dienend, onder.
Mine-unE>le's ), s., bank van leening; carried by my - ), ? geschikt, bemiddlelld, klerikaal, tot een minister van staat
verpanEi.
, middellijke oorzaak ; - yar,neiits ,
; llvlloorende; .1►fiaa'era S, s., mineraal , delfstof.
heilig vaat.verk, kerksieraden; - paper, ministeriëel dag MtMin'eral , a., delfstoflijlc , mineraal ; - kinyldorii, delfstof blad.
fenrijlz.
iiinniste'r'ially, adv., zie 1finisteriol, a.
Iin'erai-coal • S., steenkool? Mhi`lstev'ing, ppr., a. van ]iiiiiister, v. f.
Iaiiii'ei'Alist , S., nlineraa:tlkuiidige,.
1 Mi ta'istery • S., ministerie , dienst , uitoefening, verrigting.
Mineratliza'tion, s., verandering in erts.
^1 1diei , istraei i=, a., tot , een nii1 ister , enz. belloorende.
5àiin'eralize, v. t., v. L., lot erts Vlaken, Ïiiiner'aliseren, :MEn'istrant, ei., dienend, oppassend.
reizen ïot opsporing valt riuiïeralen.
a39n tá a'tï,,n • s., 1) dleini nii . wi.larllenlliig , dienst.
IMILA'eralize:i, p1)., a. you MLeiaiui.L , , U. t., Z'. Z.
1 .Min 'ne rev.s, s., 1)edienareo, i,edeelotez.
R in'erasiizer, s., iiiinera seertler.
D19á.3 i tt! • 3., Zie
1íÍL2Stii?'I
.Ilin'eralizing, P2)r. iii _i±i^ia,v, iz , e. t., V. i.Min i tzyship ji, I. P. t. !llirtialr , S.
Iwi•eaaloO iC<l • a., tot de delfstotk'ande i)eiloorelide.
as a'_ulln • S., inemc , rood lood.
.r+ :
i 'i5'5 85I • adv., zie 1,!z,L ziat9zcl c.
i !hi r. • s., wezelaa':dize diersoort (^1ioeri,ka en Europa).
P -a-erit eishit, S. 3 deIfvtoilzell`_1,:.
I pin,
5., t\vsalfinlat : p,).
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modder • slijk , drek • mier ; be deep in the Min'now, min'ow, s., zie M'enety, s.
diep in de schulden zitten.
Min'uy , mi n'nie • s., scho., moeder , oudje, moedertje.
Mire , v. t., v. i., beslijken , beschimpen , bemodderen , in den.
Mi 'nor , a., minder , kleiner , klein , jonger , minderjarig , modder zakken.
onmondig ; Asia -, Klein-Azië.
Mire'--crow , s., soort van zeemeeuw.
Minor, s., onmondige, minderjarige, tweede stelling van Mire'-dum, s., roerdomp.
een sluitrede.
Mired , pp. van Mire , v. I., v. i.
Mirif'icent , a., wonderen veroorzakend.
Minor-.elergy ), S., jonge schoorsteenvegers.
Mi'norate t, v. t., zie Diminish , v. t.
Mir'iness , s., modderigheid.
Mlnora'tion, s., vermindering.
Mirk t, a., zie Dark, a.
Minorite , 8., Franciskaner.
Mirk , mark , a., scho., duister.
Mirk , mark , v. i., scho., duister worden.
Minor'ity., s., minderheid , minderjarigheid.
Mirk'ness , s., scho., duisternis.
Minotaur , s., mieotaurus , § gedrocht.
Mirk'shut , s., schemering (p.).
Minster , s., hoofdkerk , kloosterkerk.
Minstrel , s., minnezanger • bard , toonkunstenaar , min- Mirk'some , a., duister , somber.
streel.
Mirk'someness, s., zie Obscurity , s.
Minl , v. i., scho., zie Grieve , v. i.
Minstrelsy, S., minnezang , muziek, koor.
Mint , s., munt , mnntplaats , kruizemunt, bron ; - of money), • Mir'ror , s., spiegel , staal , monster, voorbeeld.
. Mir'ror , v. t., terugkaatsen.
groote som ; -) , goud.
Mint, v. t., munten, geld slaan, uitvinden, smeden, ma- Mirror-stone t, s., sileniet, spiegelsteen.
ken , fabriceren.
Mirrored , pp., a. van Mirror , v. t.
Mint'-drops , s., rae., pepermunt.
Mirroring , ppr. van Mirror, v. t.
Mint'-j u'lap • s., amerikaansche drank van brandewijn , Mirth • s., vreugde , vrolijkheid , feestlijkheid.
Mirthful, a., vrolijk, vreugdevol, blijde.
suiker en gestampt ijs met kruizemunt gekruid.
Mirthfully , adv., zie Mirthful , a.
Mint'-master , s., muntmeester , uitvinder , ontwerper.
Mirth'fuiness, s., zie Mirth, s.
Mint-tea, s., kruizemuntthee.
Mirthless , a., vreugdeloos , zonder vreugde , onopgeruimd.
Mint'age , s., counting , muntwezen , muntbelasting.
Minted , pp. van Mint , V. t.
Mirth'lessness , s., vreugdeloosheid , onopgeruimdheid.
Mint'cr , s., counter , uitvinder • ontwerper.
Mir'tle, v. i., scho., kruimelen.
MInt'ing , pp. van .Mint, v. t.
1 Miry , a., slijkig , modderig , bemodderd , vuil.
Mis'a -ecepta'tion, s., misverstand, verkeerd begrip, verMint man, s., munter.
Min'uend , s., cijfer of getal , waarvan moet worden afgekeerde opvatting.
Misadventure , s., tegenspoed , ongeluk ; onvoorbedachte
trokken.
( manslag, r.
Min'aet, s., menuet.
Min'um , s., soort van drukletter , zie Minion ; halve noot. Misadven'tured , a., ongelukkig , sii.
Minute', a., gering, klein, onbeduidend, omstandig, naauw- Misadven'turous , a., tot tegenspoed , enz. behoorende.
Misadvice', s., slechte raad, slechte tijding.
keurig.
Minute, s., minuut (van tijd), oogenblik, klad, minuut; MMMisadvi$ed', a., slecht geraden, verkeerd geraden.
Misaflect', v. t., zie Dislike , v. t.
-s, korte aanteekeningen.
Minute , V. t., schetsen , ontwerpen , opstellen , aanteeknen. Misatare et'ed , a., onvergenoegd.
Misaffirm', v. t., onnaauwkeurig - opgeven.
Minute-booik, s., memoriehoek.
Minute-glass, s., minuutglas,
Misaftirmed', pp. van Misafirm, v. t.
igisaimed', a., verkeerd gerigt , misgemikt.
Minute-giin.& , s., me., minuutschoten.
miimutwijzer.
Minute-hand , s.,
Misallega'tion , s., valsche opgave, verkeerde aanhaling.
Minute jack, s., zie Jack of the clock-house, onder Jack. Mtsaliege', v. t., valsch voorgeven.
Minute -uren, s., me., lieden , die hij kennisgeving oogen- Misaileged', pp. van Misallege, v. t.
blikkelijk gereed zijn voor de dienst.
Misa111'ance, s., mishuwlijk, huwlijk beneden den stand,
Min'ute-watch , s., horologie , dat de minuten aanwijst.
verkeerde vereeniging.
Misallied', a., slecht verbonden.
Minutely , adv., zie Minute , a.
Minutely , a., adv., om de minuut , elke minuut.
Misaliot'inent , s., slechte verdeeling , slechte kaveling,
slechte toewijzing, slecht deel.
Minute'ness, s., kleinheid, geringheid, naauwkeurigheid.
Mis'antiirope,
Minutiae, s., me., kleine bijzonderheden, kleinigheden.
s, menschenhater.
Minx, s., wild, brooddronken meisje, ate., soort van we- Misanthropist ,
'
zei (_ n.erika) ; opgeschikte dame.
Misantltrop'i-e,
1 a., menschenhatend.
onderaardsch.
vol
mijnen
,
a.,
Min'y ,
Misanthrop'ical , f
Mi'rabl e t, a., zie Wonderful , su.
Misanthropy , s., menschenhaat.
Mir'acie, s., mirakel, wonder , wonderwerk, wonderdaad. Misapplication • s., verkeerde toepassing, verkeerde aanMi r'a-cle-uion'ger , s., wonderdoener , verrigter van won- wending.
(leren, bedrieger.
I Misapplied', pp., a., verkeerd toegepast, misbruikt.
Mira e'ulous • a., wonderbaar , wondeidadig , wonderlijk. Misappiy', v. t., verkeerd toepassen , misbruiken , mis Iviira e'ulously , adv., zie Miraculous, a.
plaatsen.
piirac'-utousness, s., wonderbaarlijkheid, wonderlijkheid, Misapplying, ppr. van Misapply , V. t.
wonderdadigheid.
Misappre'cis.ted , a., verkeerd op prijs gesteld.
Mirador', s., balkon , vergezigt.
Misappret.essel', V. t., verkeerd verstaan , verkeerd onv°gt:
Mirage, s., gezigtsbegoocheling tengevolge van straalbreten, LE.
king ; -, zie .oat . s.
1 Misapprehended , pp. van Mlisapprelie,ir', v. t.
Mintno4gk ,

Mire, 8.,

MIS.

MIS
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MisappretFend'ing, ppr. van 111isapprehen,1,
1.
? Mischarge', V. t., ten onregte belasten , misrekenen.
Misz®pprehen'sion , s., nuisverstaud.
MisclLarge', S., misrekening.
Misapprehen'sively , adv., door misverstannd.
Mischarged', pp. van Miscfiarge , V. t.
Misappropriation , s., slechte toeeigenin.
Mischief, S., ongeink , ongeval , schade, moedwil , streek,
isaurrnng,'', V. t., oneigel ► lijk rangscliikken.
slecht gevolg ; a riem loaded with -) , een man met zijt
M isa r rai ctl , pp. van 1 i.sar)•ayage , v. t.
vrouw op den rug.
r isa,rr•angc'Inent , s., oIi(1genl ►,jke wcl ► ikki,l.
Mis'ctiier, v. t., scliader► , l ►enateelela , onheil stichten.
Misarrnng'ing, ppr. van ]Wisarran[/e, V. t.
Mis'chicf.maker, s., onheilstichter, vredeverstoorder.
It1isaseribe', V. I., ten c>> ► regte toeschrijven.
Mis'ellief-1nakin5 , s., kwaaclsticllting , onheil.
Misasssign', V. t., verkeerd toewijzen , kwalijk toewijzen.
Mischievous , ei., kwaacidoend , nadeelig, boosaardig
Misattend', v. t., zie Di. , re/ard , ii.
se haadlijk , n ► oedwil]ig , oiideiigend, snood.
Misbecome', V. i., k alijk voe<reri , liet p; ssen, mïstaan. 1 1P1is'eitiCt , ously , adv., zie 1i.^c1aieeous , a.
Misbecona'ing, ppr. villa 2JJizlleeone, 2?. t.
i Mis'ci,ie^ousness , s., se1 ► aadl ► ikl► eicl, nadeel , moedwil.
Mis ;se coin 'iangt ', ede., op orngepastc wijs.
ligheid , boosaardigllcicl , s1 ► oo ►111eid.
Nisbeconc'ingnesv , S., o71gehastl ► eicd , otivoctlijkheid.
j Mioehoo-tee', v. t., verkeerd kezen.
?Vlisbefit'ting , a.., onl,,a,ssend, oiivoer el ► a.
Miseho s'en , pi). v<lll fis!'IlOOz ; v. t.
Mhhzbegot', RRb3ybegczt'tccm, , pp•, a., onwettig verkregen
Miecibil'ity , s., meiigbaarlleid.
olneelht , onwettig.
Miscible, a., menglbaar.
Mis'siehoudlen, cc., ;Ïe1io., oneigenlijk, achteloos.
Miscita'tion, s., verkeerde aanhaling.
Misbellavc', v. i., zich slecht fzeilragrii.
Mpscite', v. t., verkeerd a inhalen.
Misbehaved', pp. van i 1Sl;ehaze , 7'. 2.
1iscit'ed , pl). Vail 1Viseile, 2). t.
Misbehavior, S., ivaiige'drag, slecht gedrag, onb)esclloft- Mhiciaim', s., ongegronde aanspraak, valsche eisel► .
fleid.

Misbelief', s., dwaalgeloof, wangeloof , slecht geloof.
Misbelieve', v. t., verkeerd geboren.
Misbelicv'er , S., ongeloovige , wangel.00vige.
Misbelieving, ppr. van Misbelieve, v. t.
lilisbeseem', V. i., zie Misbecome , V. i.
Mhbcseein'1rij ppr. Van ]blisbeseem, v. t.
Mislz^estow', V. t., ongelijk beseliei ► ken , iet,
Misbestowed', pp. van tlfisbesíoaw, v. t.
Misbestow'ing ,

ppr.

van

M7is1 estow , v. t,..

Mis'born , a., tot kwaad geboren.
Mis'ca', rnís'eaw, r,. t., scheltinaa1n geven.

Mis cocnputa'tion , s., misrekening.
Misconipute', V. t., misrekenen.

Miseomput'ed, pp. van Miseompute, v. t.
11 yiseornput'ing, ppr. van Miscompute, v. t.
Mia -conceit', S., zie Miscoz",ceptioit, s.
Ibis eoucelv e', V. t., V. i., verkeerd opvatten , verkeerd begrijpen , verkeerd verstaan , zich vergissen.
Mis-conccived', pp. van Misconceive , V. t., V. I.
Mis-concei,•'ing ,

ppr. van Miseonceiee, v. t., v. I.
verkeerde opvatting, dwaling , ver

Misponcep'tion , s. ,

-gisn.
wangedrag , verkeerd gedrag , verkeerde
l,estiering.
?Slis cal' culated , pp. van 1t7i.ccaievlote , V. t.
Mis'Qondu-et', V. t., V. i., slecht besturen , misleiden, ziel,
Mis call'-culath g, ppr. van ]ilisealenlate , V. t.
verkeerd gedragen.
Misenleula'tion , s., nlïsrekeilïnh.
Miscondu-et'ed , pp., a. van Misconduct, v. t., v. i.
Miscall', V. t., kwalijk noemen , verkeerd n oemen.
M[ ts condo - et'ing , ppr., van Misconduct , V. t., V. i.
Miscall , V. t., scho., zie .4tuse , v. t.
Mis-eoiij e,,t'ure , v. t., V. i., verkeerd gissen , valsch gis
Mis-Cs 11ed', pp. van 171iscali , V. t.
-sen,
zich vergissen.
Misral'ling, ppr. van Jiscalt , v. t.
Mis-conje-et' cared , pp. van Mieconjecture , v. t., v. I.
Misenr`riage, s., wangedrag, nlislnkknig, mistiragt, mis
Mis-eonse -cra'tion , S., slechte toewijding.
-krani. } Misconstru-e'tion , s., verkeerde uitlegging, misduiding.
Miscarried , 7p. van 11-Miscarry , v. i.
Miseon'strue, V. t., verkeerd uitleggen , verkeerd vertolken,
!lái€cnn.r'ry , v. i., mislukken , ondergaan , verloren Geraken
Mao ec3n'strued , /lp. van Niscotssteve , v. t.
vermist geraken , een miskraam liehheii , ontijdig bevallen. ^ Miseon'struer, s., verkeerde vertolker.
Miscast', V. t., verkeerd berekenen , misrekenen.
Mis eon'str ving , apr. van Misconstrue, v. t.
Mis4e8st', 7)1. van ]i'izevst , v. t.
Maw eontin' lance 1 - , s., staking , ophouding.
Mis4 +st', s., niisrekeniiig.
! Miseorrect', V. t., tell onregte verbeteren.
Miscasting, ppr. Van ]ttiseast, v. í.
1Mis eorrect'ed , pp van Miscorrect , v. t.
Mis 'cellana'v li n , a., tot mengelwerk behoorende , van Missoun'sel , V. t., verkeerd raden , sr.
mengelwerk , gemengd.
Miseoun'seled, pl. van Mi-seounsel, v. t.
Mis'cellane, s., gemengd koorn.
I Mis ccoun'seling , ppr. van Miscoucrtsel , v. t.
Miscellaneous , a., geplengd , nit verschillende soorten ?Miscount', V. t., verkeerd rekenen , misrekenen.
bestaande , M.
Miseouint', s., misrekening.
MOtiscella'neously , ails,, zie Miseellari.eons , a,
iMMiscount'ed, pp. van Atiscount , v. t.
Miscc1Ia'neousness, .•., gen:engdl ► eld.
j Miscount'ing, ppr. van Miscount , v. t.
Misconduct , s.,

Miscai' - elliaie, v. t., niisrekene}i.

Miscel'lanist ,
schrijver van
Miseeliana'riHn, } s.,
Mis'cellana , S., nlengelst'erk.
1M.S , ccJ an y -j , ei., zie 3fisceila :co2!.i ,
Misc,- 'ter

Miscen'tre 1 ,

mengelwerk.

v. l., misplaatses .

Mischanec', S., ongeluk, ongeval.
- isehar'acte►riae, r. t., verkeerd socrstelh n

4 ?5is'rrc ance t,

_.

1J s., ongeloof

, valsch geloof.
N111s' ereancy j' ,
d Mag' -crcant , s., ongcloovige , 1}eginseloos menscl ► .
Mis create' -}', aidisereat'ed -j', a., wan schapen , Wanstaltig
1l ► isse}iapell, inisnlaakt.
Mincrea'tive, a., tot wanschapenheid leidende.
Miv'-creed , a., scho., ontdekt.
a
date', .Y., verkeerde dagteekning.
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Misdate', v. t., verkeerd dagteeknen.
Misdated , pp. van Misdate , v. t.
Misdeed', s., misdaad, wandaad.
Misdeem', V. t., verkeerd beoordeelen, misduiden.
Misdeemed', pp. van Misdeern , V. t.
Misdeem'ing, ppr. van Misdeern, v. t.
Misdemean', V. i., zich slecht gedragen.
Mlsdemean'or , S., vergrijp , wangedrag , overtreding.
Misdescribed', a., verkeerd beschreven.
Misde-s-ert', S., slechte verdienste , si.
Misdevo'tion (zeer ) , s., valsehe godvrucht.
Misdi'et t, s., ongepast voedsel, sp.
Misdirect', V. t., misleiden , slecht besturen.
Misdireet'ed, pp., a. van Misdirect, v. t.
Misdirecting, ppr. van Misdirect , v. t.
Misdiree'tion, s., misleiding, slechte besturing.
Misdisposi'tion t , s., neiging ten kwade , HL.
Misdistin'gulsh , V. t., verkeerde onderscheidingen maken.
Misdo', V. t., V. i., kwaad doen, misdoen , verkeerd hande-

Misfor'tuned , pp. zie Unfortunate , M.
Mls'gee , v. i., twijfelachtig zijn.
Mis'gled f , zie Misguided , en.
Misgive', v. t., V. i., vreezen , voorgevoel hebben , argwaan

leis , zondigen, misslagen begaan, zich vergrijpen.
Misdo'er, s., misdadiger, overtreder.
Misdoing, ppr. van Misdo, v. t., v. i.
Misdo'ing , s., misdaad , beleediging.
Misdoubt' t , V. t., wantrouwen , verdenken , kwaad ver•

wekken , doen vreezen.

Misgiving, ppr. van Misgive, v. t., V. i.
Misgiving , s., voorgevoel , twijfel , wantrouwen.
Misgot'ten , a., onregtvaardig verkregen.
Misgovern , V. t., verkeerd besturen.
Misgov'ernance , a., verkeerd bestuur , slechte regering,

ongeregeldheid , wanorde , sv.
Misgoverned ,

gelloos , sir.

pp., a., van Misgovern, v. t.; -, ruw , ten.

Misgovernment, s., wanbestuur, ongeregeldheid, wanorde.
Misgraf ', V. t., slecht enten.
Misground', v. t., grondslagen verkeerd leggen, HL.
Mis'guggled, a., scho., dom behandeld.
Misguld'ance , s., verkeerde leiding , misleiding, so.
Misguide', v. t., misleiden, verkeerd leiden, verkeerde

rigting geven.
Misguid'ed , pp., a. van Misguide, v. t.
Misguld'ing , ppr. van Misguide , a. t.
Misguld'ing , s., 't misleiden , enz.

adv., misleidenderwijs.
s., scho., ellende, verwoesting; go to the -,
ga naar den duivel ; - fa' me, kwaad moge mij treffen.
Mishap', s., ongeluk, ongeval, onheil.
Mishap'pen, V. i., ongelukkig gebeuren, verkeerd uitvallen , mislukken , 5v.
Mishear', v. t., verkeerd hooren , misverstaan.
aan den nieuwen koning, prins, enz.-wilgeftnWas Mishmash , s., mengelmoes , hutspot.
Mised'u Bated , a., slecht opgevoed.
Mislinprove', V. t., misbruiken, niet wel verbeteren.
Misemploy', V. t., verkeerd gebruiken, misbruiken, kwa- Misiinproved', pp., a. van Misimprove, v. t.
lijk besteden , A.D.
Misimprove'ment • s., slecht gebruik.
Miseinployed', pp., a. van Misemploy, v. t.
Misinfer', V. t., verkeerde gevolgtrekking maken.
Misemploy'ing , ppr. van Misemploy , r. t.
Misinform', v. t., V. i., kwalijk onderrigten, verkeerd onMisetnploy'ment, s., misbruik, verkeerde aanwending.
derrigten , valsche inlichting geven.
Mlsen'tered , a., slecht aangegeven.
Misinformation , s., valsch berigt, verkeerde otiderrigting.
Misen'try , s., verkeerde aangifte.
Misinformed', pp. van Misinform, v. t., v. i.
Mi'-ser, s., t ellendeling, gemeene vent, sli.; -, gierigaard, Misinform'er , s., verspreider van valsche berigten.
vrek.
Mislnform'ing, ppr. van Misinform, v. t., V. i.
Mi -'erabie , a., ellendig , erbarmelijk , deerniswaardig, Misinstru-et , V. t., verkeerd onderrigten , HR.
rampzalig , gierig , laag , verachtelijk , karig.
Misinstru-et'ed, pp. van Misinstruct, v. t.
M1-s-'erableness , s., ellende , ellendigheid , gierigheid , Misinstrue'tlon, s., verkeerde onderrigting, ME.
karigheid.
Mlsintel'ligence, s., valsch berigt, misverstand.
Ml*'erably, adv., zie Miserable, a.
Mislnter'pret , V. t., slecht vertolken , verkeerd vertolken.
Ml*ere're , s., vijftigste psalm.
Misinterpreta'tlon, s., verkeerde uitlegging, verkeerde
Ml'-serly , a., gierig , vrekkig , verachtlijk.
vertolking.
Mlses'tlmate , V. t., verkeerd schatten , valsch schatten. Mislnter'preted , pp., a. van Misinterpret , V. t.
Mises'timated , pp. van Misestimate , V. t.
Misinterpreter, s., verkeerde vertolker, verkeerde uit
Misexpll-ea'tlon , s., verkeerde verklaring.
-legr.
Misexpound', V. t., verkeerd uitleggen, verkeerd vertolken. Misjoin , V. t., verkeerd zatrnvoegen, slecht verbinden, DR.
Misexpres'sion , s., verkeerde uitdrukking.
Misjoin'der, s., verkeerde zamenvoeging van eischeg in
Misfall', V. i., ongelukkig plaats hebben, ongelukkig gebeuregten.
ren , sr.
Misjolned', pp. van Misjoin, v. t.
Misfall'en, pp. van Misfall , v. i.
Misjoln'ing , ppr. van Mi.sjoin , v. t.
Misfare't, V. i., in 't ongeluk zijn.
Misjudge', r. t., V. i., kwalijk beoordeelen, verkeerde denk.
Misfare' t, s., ongeluk, onheil , ramp , tegenspoed.
beelden vormen.
Misfash'lon, V. t., misvormen, mismaken.
Misjudged', pp. van Misjudge, v. t., v. i.
Mlsfea'-s_ance, s., overtreding, wangedrag, r.
Misjudging, ppr. van Misjudge, v. t., v. i.
Misj udg'mnent , s., verkeerde oordeelvelling.
Misfeign' t, V. t., veinzen , huichelen.
Misform', V. t., misvormen , een slechten vorm geven , sp. Mlsk'en, V. t., scho., verwaarloozen, overzien, niet achten.
Misforma'tion, s., ongeregelde vorming , misvorming.
Miskin , s., kleine.
Miskin'dle , V. t., aanzetten , aanstoken , aanhitsen • op.
Misformed', pp. van Misform , v. t.
stoken.
Mlsfor'twnate , a., ongeluk barend , ongeluk aanbrengend.
s., ongeluk , ramp , onheil , tegenspoed , An. Mislaid', pp. van Mislay , a. t.
moeden opvatten , betwijfelen , DR.

Misdoubt' j , s., argwaan, kwaad vermoeden, twijfel , sr.
Misdoubt'ful t, a., wantrouwend, argwanend, sv.
Misdo ut , V. t., scho., betwijflen , wantrouwen.
Misdread t , s., vrees voor kwaad.
Mise , s., uitspraak , r., kosten , uitgaaf , belasting , vrij

Cots,

Misguid'ingly,

Mis 'hunter ,

MIS.

MIS.

htt4lay , v. t., mis leggen , verkeerd plaatsen , verleggen;
verliezen , S.
Mlslay'cr , s., verlegger , verplaatser ; verliezer , ii.
M1slay'ing, ppr. van Mislay, v. t.
Mis'le, v. i., stofregenen , motten.
Mislead', v. t., pret., pp. misled, misleiden, verleiden,

Misplace ', r. t., misplaatsen, verplaatsen, verschikken.
Misplaced', pp. van Misplace, v. t.
Misplacement, ,s., verplaatsing, verschikking.
Misplead ', v. i., in 't pleiten dwalen.
Mispleading , ppr. van Misplead, v. i.
Mispleading , s., vergissing in 't pleiten.
Mispoint', V. t., verkeerd scheidteekens plaatsen , verkeerd

bedriegen.

wijzen.

Misleader, s., misleider.
Mislead ing, ppr. van Mislead, v. t.

Mispoint'ed ; pp. van Mispoiist , v. 1.
Mispol'icy , s., verkeerde staatkunde , onstaatkundigheid.
lllispra - e'tice, s., verkeerde praktijk, kwade praktijk.
Misprint', V. t., misdrukken , drukfouten maken.
Misprint', s. misdruk , drukfout.

Misleading, s., zie Misguiding, S.
Mislear'd , misleer't , a., scho., onmanierlijk , gierig.
Mislearn'ed t

, a., verkeerd onderwezen , slecht geleerd.

Misled', pp. van Mislead , V. t.
Mis'lest ,

V. t., zie Molest, v. t.

Mi -s-'Ietoe, s., zie Mistletoe, s.
Mislike' :j: , v. t., V. i., mistlagen, niet aanstaan , afkeuren , afkeerig zijn , iv.
Mislikecl', pp. van Mislike, v. t., V. i.
Mislik'er , s., iemand, die afkeer heeft.
Mislik'ing, ppr. van Mislike, v. t., v. i.
MI -sIin, zie .Meslin.

V. t., scho., teleurstellen.
Missive' f , V. i., slecht leven , si.
Miskick', s., ongeluk.
Mislush'ious, a., scho., ruw, boosaardig.
Mi -sly , a., stofregenend, mottend.
Misinan'age , V. t., V. i., slecht besturen , w anbeheeren ,
zich slecht gedragen.
i►Mismnan'aged, pp. van Mismanage , v. t., V. i.

Mislippen,

Iis1nan'agement , s., wanbestuur , wanbeheer , slecht

gedrag.
Mismanager, s., slechte bestuurder, Bie.
Mismanaging, ppr. van Mismanage, v. t., v, i.
Mismark',

v. t., verkeerd snerken.

Misluarked', pp. van Mismark , v. t.
Misrnark'ing, ppr. van 111isnrr!rt•, v. t.
Mis'marrow , V. t., scho , verI ee g zl paren.

Misuwatch', V. t., verkeerd verbinden , verkeerd zamenvoegen, verkeerd uitlluwlijken.
Mismatched', pp. van Mismatch, v. t.
M.istnatcls'Ing ,

ppr.

van

Mismatch , V. t.

Misinea-s-'ire , V. t., verkeerd meten , tegen de maat zon -

digen.
Mis',rnove', V. t., scho., kwellen.
Misname ', v. t., bij (ten verkeerden naam noemen , ver

noemen.

527

Misprinted , pp. van Misprint , v. t.
Misprint ing, ppr. van .Misprint, V. t.

Misprinting, s., 't misdrukken, misdruk, drukfout.
Misprus~e, V. t., V. i., vergissen, dwalen, zich vergissen,
verachten , si-i.
Mispi•i -'ion, s., verzuim , nalatigheid, t verachting, groot
vergrijp , r.; — of treason , bewustheid van verraad zonder
deellienling.
Misprize', v. t., lasteren, misprijzen.
Misproceed'ing , s., verkeerde lianclelwijs.
Misprofess', v. t., valsclle belijdenis doen , kennis voor•
geren.
Mispronounce', V. t., verkeerd uitspreken, onnaauwkeurig uitspreken.
Mispronounced', .pp. van Mispronounce, v. t.
Mispi - onuncia'tion , s., verkeerde uitspraak, s.
Mispropos lion , v. t., onevenredig verdeeles.
Mispropor'tioned , pp. van Misproportion, V. t.
Misproud' T, a., onbetaamlijk trotsch, sa.
Misquotation , s., verkeerde aanhaling.
Misquote', V. t., verkeerd aasbalen.
Misquoted, pp. van Misquote, v. t.
Misquoting, ppr. van Misquote, v. t.
Misrate', v. t., verkeerd s:luatten.
Misreccive', v. t., euvel duiden, kwalijk opnemen.

, s., onjuiste ineêdeeling, valsch berigt.
Misrecite', v. t., verkeerd verhalen.
Misrecit'ed, pp. valk Mssvecile, v. t.
Misr eelt'aj

Misrecit'ing, ppr. vin lhlisrecite, V. t.
Misre-ek'on , V. t., misrekenen , verkeerd
Misre - ek'oned , pp. van ihlisrecicon, V. t.

toedichten,

Misrcek'oning, ppr. van lisreckon, v. t.

-kerd

Misrnatned', pp. van 1+lisname , v. t.

Misrelate', V. t., verkeerd verbalen , onnaauwkenrig ver ,
11.11Cn.

Misrelated, pp. van Misrelate, V. t.

Misnaming , ppr. van Misname , v. t.
1IIisnu'iner , s., verkeerde benoenui g , r.

It isrelat'ing, ppr. van Misrelate, V. t.

Misobe'dience } , s., ongehoorzaamheid, ;ii.
Misob-serve', V. t., onnaauwkeurig waarnemen, niet wel

Misrela'tion , s., verkeerd verhaal , verkeerd berigt.
Misrennern'ber , v. t., slecht herinneren, verkeerd lierin-

suereis (zich).

opmerken, onjuist opmerken.

Misreinern'bered, pp. van Misremember, V. t.

Misog'aiuist, s., vijand van 't huwlijk.
Misogamy, s., huwlijksafkeer.
Misog'inist, s., vrouwenliater.
Mioog'yny, s., vrouwenhaat.
Misopin'lon , s., verkeerde meening.

Misorder t , s., verkeerd bestuur, ongeregeldheid, onre-

gelmatigheid.

Misor'derly , a., ongeregeld, wanordelijk.
Misordina'tion , s., verkeerde rangschikking, ïir:^.:
NIispell', mispend' etc., zie Hisspell , Misspend.
Mispersuasie', v. t., verkeerd overtuigen, verkeerd denk

gevent.

-beld

Mispersua'-s ion , s., di alisig , verkeerd begrip.
!tfispick'e1 , s.,

arsenikerts,

Misreinein' bering, ppr. van Misremember, v. t.
Misreport', V. t., valsch berigten, valsch berigt geven, LE.
Misreport', s., valsen berigt , valsch verhaal.
Misreported , pp. van 167isreport , v. t.
Misreporting , ppr. van Misreport , V. t.
Misrepresent', V. t., verkeerd voorstellen , verdraaijen,
I erniinkeiu , misduiden.
Misrepro- wenta'tion , s., verkeerde voorstelling, misduiding.
Misrepre-r^ent'ed , pp. van Misrepresent , v. t.
1t>tisrepQe*ent'lig, ppr. vair ltfisrepresent, v. t.
Misrepute', V. t., in minachting houden , in minachting

stellers.
Misreput'ed, Vp., o, vasi Misrcpvtc, v. t,
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MIS.

MIS.

wanorde, verwarring , getier , tumult , on
regtvaardige heerschappij.

waar sneu is ; po away in a —1, heimlijk weggaan ; cast
a — before one s eyes , iemand zand in do Dogen werpen
scotch —, ferme regenbui ; a scotch — may make a 2nan
Misru'l y , a., wanordelijk, onbestuurbaar , onstuimig.
wet to the stria § ), een (scliotsche regens) regenbui kan iemased
Miss , s., jufvrouw , juffer, bijzit, n$., boeleerster, DR.,
gemis , leed , l dwaling , j vergissing , verlies , gebrek, tot op 't hemel nat maken.
Mist, v. t., bewolken, verduisteren, met damp bedekken , sx,
t ongeluk bij vergissing.
—, motregenen , stofregenen. (-4meriko).
Miss , v. t., V. i., missen , feilen , niet treffen , misslagen,
niet verkrijgen , niet bereiken, niet vatten, niet los gaan, Dufst -en cuzn'bered , a., met mist bezwanger d.
niet afbranden , niet aantreffen , ontberen, verliezen, over- Mist'-like, a., mistaehtig, mistig, en.
slaan , mislukken ; — fire , ketsen , niet af branden ; + zonder Mistakable, a., vergislijk.
Mistake', v. t., V. i., verkeerd opvatten, verkeerd verstaan ,
iets zijn ; nalaten.
slecht begrijpen , een misslag begaan, zich bedriegen , zich
Missald ', pp. van Missay, v. t., i, i.
vergissen , dwalen.
Missal , s., misboek.
Missay' -I- , V. t., V. i., verkeerd zeggen , kwaadspreken , las - Mistake', s., vergissing, dwaling, misvatting, misverstand
Misrule ', 8.,

teren, ve.

Mistaken ,

Mlssay'ing , s., verkeerde uitdrukking , gym.

Missed, pp. van Miss, v. t., V. i.
Misseem', V. i., verkeerd schijnen , t kwalijk voegen.
Mi s' :el .
} s grootste europesche lijster.
Mi -s-' -wel bird,
' a
Mis - '•eel-dine t, s., zie Mistletoe.
Missein 'blance , s., valsche schijn.
Missend', V. t.,

verkeerd zenden.

pret., pp. van Misse.=id , V. t.
Misserve', V. t., ontrouw dienen.
Misserved', pp. van Misserve, V. t.

Missent',

Misshape', V. t., misvormen , verminken , ee.
Misshaped' ,

van Misshape, v. t.

Misshapen , pp a.
Mfsshap'eniy, adv., op misvormde wijs.
Misshapenness , s., misvormdheid , verminktheid.
Mlsshap'ing

, ppr. van Misshape, v. t.

Missheathed', a., bij vergissing uitgehaald (van een . Ude-

gen) , Sn.
Mis 'sfle, a., geworpen , geslingerd.
Mi s'st i e , s., werptui g , werpspies , schicht.
Missing, ppr. van Miss, v. t., V. i.
Miss'1n g i y t , add., nu en dan , van tijd tot tijd.
Mission , s., zending , gezantschap , missie , t ontslag,
1 faktie , partij.
Missionary, s., zendeling.
Mis sionary, a., tot zendelingschappen behoorende.
l Iis'slonate ,

V. i., als zendeling handelen.

Mis'sloner t, zie Missionary , s.
Missive, a., gezonden, geworpen, DR.
Missive, s., boodschap , zending , zendbrief.
11tiss'1y , add., selio., zeer gemist.
Misspeak, V. i , V. t., zich verspreken , zich verkeerd uiten,
verkeerd spreken.
Misspell ', V. t., verkeerd

spellen, tegen de spelregelen zon -

digen.
Misspelled' l pp, van
Misspelt', , f

pp.

Misspell , V. t.

V. t., kwalijk besteden , verteren , verdoen.
Misspend'er, s., doorbrenger , verkwister.
Misspend ' ing , ppr. van Misspend , v. t.
Miss'pense, s., verkwisting.
Misspent', pp., a. van Misspend, v. t.
Misspoke',
pp. van Misspeak, v. t., V. i.
Nisspok en ,
Misstate', V. t., verkeerd voorstellen.
Misstated , pp. van Misstate , V. t.
Misstatement , s., verkeerde voorstelling.
Misstating , ppr., van .Misstate , v. t.

Missumma'tfon , s., verkeerde opsomming , sc.
Mist , s., mist , nevel ; be in a — § , beneveld zijn , niet weten,

Mistalce , v. t., V. i.; —, (t., osseecaiic!'

Misteach'ing ,

pyr. van Misteach, v. t.

Mfs'teeh , s., scho., slechte gewoonte.
verkeerd voorstellen , verkeerd vertellen.
Mistein'per , V. t., slecht vermengen , in wanorde brengen,
in kwade luim brengen.
Mistem'pered , pp. van Mistemper, v. t.
Mister, s., zie Master , s.; —, scho., gebrek • behoefte
Misteil ', v. t.,

nood.
Mis'ter t, V. i., noodig zijn , nuttig zijn.
Misterm', v. t., verkeerd noemen.
Mistermed', pp. van Misterm, v. t.
Misterm'ing, ppr. van Misterm, v. t.

Mis'teuk • pret., scho., dwaalde.
Mist'feil, a., mistig, nevelig.
Misthink' :, v. i., kwaad denken, verkeerd denken.
Misthought , pp. van Misthink , v. i.
Mistily ,

add., zie Mist/ui , a.

Mistime', r. t., V. i., tere ontijde bezigen , den rcgten ti d
niet in acht nemen , gelegenheid verzuimen.
Mistlined', pp. a., van Mistime , v. t., V. i.
Mfstfrn'ing, ppr . van Mistime, v. t., v. i.
M1st'iness , s., mistigheid , neveligheid , nevel ,

Olis'tion , s., vermengdheid, vermenging, nmengsel.
Mistl'tle • V. t., zie ]ili.snarne, v. t.
Misti'tled, pp. van .hfistitle, v. t.
Mi-s'tle, V. i., stofregenen , motten.
l$IIf-o-'tletoe, 1
1f:á1-s-'letoe ,

Misspend',

vases

keurig, verkeerd.

Mistakenly , adv., bij vergissing , enz.
Mistak'er , s., vergisser , clwaler , enz.
Mistaking , yypr. van Mistake , v. t., v. i.
Mistaking , s., dwaling , vergissing , misvatting.
itlistak 'ingly , ode., cl.vaalender wijs , enz.
Mistaught', pp. van Misteach, e. t.
Misteach ', V. t., verkeerd onderrigten.

m arentakken mistelbloem.
'
J s.'

Mistold', pp. van Mistell , V. t.
Mistook', pret. van Mistake, v. t., v. i.
MIstrain ', V. t., slecht opvoeden, verkeerd opvoeden.
Mistranslate', V. t.,

verkeerd vertalen, slecht vertalen.

Mistranslated, pp. van Mistrecnslate, V. t.
Mistranslating, ppr. van Mistranslate, v. t.

Mistranslation, s., slechte vertaling, verkeerde vertaling.
Mistreat', V. t.,

mishandelen.

Mis'tress', S., meesteres , § heerscheres , § gebiedster , me-

vrouw , geliefde , vrijster , beminde , juffer , jufvrouw.
Mistress , V. t., opwachting naken.
Mistress- piece , s., hoofdversiersel , voornaamst versier
-sel,hofdnrcig.
Mistrial , S., verkeerd regtsgeding.

?e^istrust', .s., mistr`.Juwen , weintroi!iven.

MIL.

MIS.
?4i1strust), n. t., verdenken , betwijfelen , mistrouwen , wautrouwen.
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Mitigated , pp. van Mitigate , v. t.
i it'igiting, ppr. van Mitiggate, v. t.

lnitiga'tion, s., verzachting, verligting, leniging.
Mistrnstled , pp. van Mistrust , v. t.
Mtstrust'ttil • a., verdenkend, betwijfelend, mistrouwend , SIit'igator, ,;., verzachter, verligter , leniger.
Mi'tral , a., tot een mijter behoorende.
wantrouwend , wantrouwig
19Ii'tre, zie Miter, 1JIitre.
Itíistrust'fuily , adv., wantrouwender wijs, enz.
Mistriist'P,iJness, s., verdenking, twijfel , wantrouwen , BIit'rifo,•i;a, a., komlesch.
Mit'tea, , s., want, grove handschoen zonder vingers;
mistrouwen , argwaan.

Mlstrust'ing • ppr. van 1Jfistrust , v. 1.
Mistrust'ingly, adv., wantrouwender wijs.
Mistrust'less , a., argeloos, zonder wantrouwen.
IO is'try stone , V. t., scho., met iemand breken , iemand le

/candle wit/tort -s (, ruw behandelen.
Mït'tent , a., zendend

, uitgevend.

Mitt n)is, s., bevel tot gevangenneming, bevel tot 't
vervoeren van atchlv en naar een ander hof.
Ieisrstellerj , iemand bedriegen, iemand in verlegenheid IBSHtis, s., ,rev., wanten, moffen ,
sUU 'Ca , s,, soort van kalkoen.
brengen.
MI'ty . a., vol mijten.
Mistune', V. t., slecht stemmen , x,
Mi s' 'ey , s., knikker.
Mistuned', pp. van Mistu;ae, V. t.
Misturn' -F, V. t., zie Pervert , v. t.
Mix, v. t., v. i., pret., pp. rnlxed, mixt, vermengen, nmengell, verbinden, vereenigen, zaamspannen, verbonden zijn,
MIstn'tor , V. t., zie Zlfisfeach, v. t.
door elkander roeren , zich inmengen.
.Mistte'tored , pp. van Mistutor , v. t.
mMist'y, a., misti;, nevelig, donker, duister, bewolkt.
Mi v'aatste • a., vermengbaar.
Itlrsaunderstand', V. t., verkeerd opvatierl, verkeerd begrij- Mired , 1)]). van Mix , v. t., v. i.
Mi z 'ecily , ado., op gemengde wijs.
pen , verkeerd verstaan , misverstaan.
Mixen , s., scho., mesthoop.
Misunderstanding , ppr. van JIisusnderstand, v. t.
Misunderstand'Ing , s., misverstand , verkeerd begrip, Mixing, ppr. van Mix, v. t., v. i.
geschil , vergissing , oneenigheid , dwaling.
Mi^at'lon , S., zie Mixture , s.
ivt'iy, adv., gemengd, ondereen, door elkander.
Misunderstood', pp. van 1-iszriirlerstand , V. t.
lriisu*'age , s., verkeerd gebruik , misbruik, mishandling, richt' -tare, s. nlenging, vermenging, mengsel.
Mi t' -rnsi ty, s., scha., verwarring, vreemd mengsel.
verkeerde toepassie!,- .
Mise*e', V. t., verkeerd gebruiken, misbruiken, misllandlen. Mitt y-"alsaxt'y , a., scho., verward, door elkander geworpen.
Misuse', s., zie Misncsage, s.
Mí,'maze, s., doolhof.
Mise -sed', pp. van Misuse , v. t.
.n iz'z,'i, , inize, , s., bezaan , z.; balance the -, 't balans
Misu-s-'er, s., onwettige gebruikmaking van regt , verkeerde
bezaan steken , z.; change the -, bezaan
or--rifInde
toepassing van een regt , r.
kaaijen, z.; haul the - up in the broils, de bezaan geijen, z.;
Mise *'Ing, )pi.. van .Jlisitse, v. t.
peek Mie -, de bezaan oppieken, z.; set the -, de bezaan
Misvoueli', v. t., verk eerd verzekeren.
bijzetten, z., haul the close aft -, de bezaan uithalen , de
Miswear' t, V. t., sleellt dragen , BA.
bezaan oo scherp mooglijk zetten, z.
Miswed ', v. t., beneden zijn stand huwen.
MM.iiz'zen - boaviines , s., ifli'., bezaans - pispotten, z.
?tuiz'8C,I - br,Iils , s., riay., bezaansdempgordingen , z.
Miswed'ded , pp. van Miswed, v. t.
Mi sween', V. t., verkeerd. beoordeelen , wantrouwen , Sr. M z'zc sn - ctia,,,eel , S., bezaan5ru5t, Z.
Miswend' 1, v. i., kwalijk gaan.
iir'z('n-coarse, s., groote bezaan, z.
Mi/.'zcn gate , s., gallel aan den bezaansmast, z.
11Iiswrite', v. t., onnaau\\c-keurig schrijven.
Mizzen-gear, s., k^ ► rdeel, z.
IMIswrought', a., slecht gewerkt.
Misyoke', v. t., ongepast zamel► voegen , ongepast koppe- Mizzen - Lifts, s., 5nv., toppenants, z.
len m.
Iflis'zen - inrit , s., 1)ezaansi1iast, 'L.
1lfisyok 'ing, ppr. van Mi,syoke, v. t.
Miz'zeu peak, s., iiok van de bezaansroede, z.
Miz'zeii•sail , s., bezaan Z.
MIszenl'ous, a., door verkeerden ijver gedreven.
Mite, s., mijt, klander, meelworni, vlade, heller, pen- Mizzen-siic',t, S., kru]ssehloot, Z.
ning, 1 129 van een grein, greintje, ziertje, kleinigheid; Mizzen shrouds, s., ;tril., bezaanswant, z.
- ), kaasverkooper.
Mitel la, s., bisschopsmuts (botanie).
Miter, rni'tre , 8., bisschopsmuts, mijter, hoek van 45 gra-

den, gemeene munt, aartsbisschoplijke waardigheid, l abt.
MI'ter , inl'tre , V. t., mijteren , bij een hoek van 45 graden vereenigen.
MI'ter - box, rni'tre -box, s., werktuig, om een hoek van
45 graden te snijden.
Mitered, mitred , pp., a. van illiter, ,litre, v. t.
Mitts , V. t., selto., moge;;.

1►iith'er , s., scho., moeder.
Mith'i-e, a., zie 1111gthic.
Mitls'ridate,

s., mithridaat, theriak, tegengif.

Mithrldat'i.c, a., tot inithridaat, enz. behoorende,
sigit'tgable, a., voor verzachting vatbaar.
Mlt'igant, a., lenigend , matigend, verzachtend.
'li!it'igate, V. t., verzac 1,11Cii, veiligtelt , leiai etc 2 ;
reis , si ttigen.

liy'zen-slide, s., hezaanssel;uifspier, z.
Mix'ze il spi' t , s., lezaansspriet, z,

Mi: 'ze-n - stagy, s., bezaansstag , Z.
Miz'zen-staysa;l , s., aap , beza<ansstagieil , z.
.MMiz'zv,,-tack , S., hezaanshals, z.
riiiz'zcrl-tnckie-pendl'ent, s., hanger aan den bezaransmast, z.
ISitz'zenl-top • s., hezaansmars , c.
íliiz'zen-topbraees , s., mv., kruisbrassen, z.
Miz'zen- terp -gallant- eitest , s., kruisllramsteng , Z.
!tiiz'zen-top-gallant-royal-mast, s., bovenkruisbranisteng,

grietjessteng , z.
liz'zen-top-gailnnt-royal-sail, S., bovenkruisbramzeil, z.
Mizze n - top - gaIIaiit - r o^al-shrouds, s., iiie., kruisbove11bra.znslengewant, z.
55iz'zen-top-galla ►ut -royal-yard , s., grietjesra, is.

Mizzen-top-gallant-sail , s., kruisbramzeil , z.
I It. 'isCn'top-gaIIstnt-5a1',í , .5., l uinohr ;ilra, ^.
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MIZ.

MOD.

Mo-ek'-turtle, s., nagemaakte schildpadsoep.
Mo-ek'-velvet , s., katoen fluweel.
Mo ek'-visit , s., schijnbezoek.
Mock'-water , s., piskijker.
Mo ek'able , a., belagchlijk, su.
Mo-ek'adoes , s., soort van zijde.
Mo-elc'age t, s., zie Mockery, s.
Mocked , pp. van Mock , v. t., v. i.
Moek'er , s., spotter , spotvogel , bedrieger , misleider.
Mo-ek'ery , s., spot , hoon , bespotting , scherts , apenspel,
navolging , bedrieglijk voorkomen.
Moek'ing, ppr. van 31ock, v. t., v. i.
Mo-ek'ing, s., bespotting, beleediging.
Mo-ek'ing-bird , s., soort van amerikaansche lijster.
Mocking-stock , s., voorwerp van bespotting.
Mo-ek'ingly , adv., verachtenderwijs , bespottenderwijs.
Mo ek'Ie , zie Mickle , a.
Mo' eo , s., soort van varken (Z. Amerika).
Modal , a., vormelijk , toevallig.
Modality , s., wijze van zijn , modaliteit.
Notie, s., wijs, manier, vorm, graad, mode, toestand,
hoedanigheid, soort van zijde.
Model , s., model , patroon , voorbeeld , vorm , afdruk- ,
standaard , maatstaf , ledepop , afschrift , staal.
Model , V. t., v. i., vormen , maken , schikken, ontwerpen,
schetsen.
Modeled , pp. van Model, v. t., V. i.
Modeler , s., modelmaker , uitvinder , aanlegger.
Modeling , ppr. van 1Flodel , v. t., v. i.
Modena , s., soort van steenrood.
Moderate, a., gematigd, matig, middelmatig, billijk,
ingetogen, bescheiden.
Mod'erate, V. t., V. i., matigen, beperken, doen bedaren,
schikken , regelen , leiden , voorzitten.
Mod'era ted , pp. van Moderate , v. t., v. i.
11fod'erately , adv., zie Moderate, a.
Mod'erateness, s., gematigdheid, matigheid, billijkheid,
middelmatigheid.
Mod'erating, ppr. van Moderate, v. t., v. i.
Mottera'tlon, s., matigheid, gematigdheid, bescheidenheid,
lijdzaamheid.
Amerika).
Moderator, s., bezadiger, matiger.
Mo ch , mo-eh'y , a., scho., dampig, vochtig.
Moek, V. t., V. i., spotten, bespotten, honen, plagen, ver Modera'torship, s., bestuurdersambt.
-ijdeln, Modern , a., nieuw , nieuwerwetsch , hedendaagsch ; t gebedriegen , schertsen.
meen , f laag ; - i- , zie Trivial , SIT.
Mo-ek , s., spot , hoon , nabootsing* , maas , navolging.
Modern, s., nieuweling, tijdgenoot.
Mo ek , a., onecht , valsch , n,abootseiid , schijnbaar.
flod'ernl-a-m , s., nieuwerwetsch gebruik.
Mook'•bird , s., amerikaansche nachtegaal.
Modernist, s., bewonderaar van de nieuwere schrijvers.
Mo•ek'-doctor , s., kwakzalver, lapzalver.
Mod'ernlze, V. t., nieuwerwetsch maken, modernizeren.
Mo-ek'-fight, s., spiegelgevecht.
Modernized , pp., a. van Modernize , v. t.
Mo-ek'-king, s., schijnkoning, spotkoning.
Mod'ernizer , s., stichter van nieuwigheden.
MO-ek'-lead , mo-ek'-ore, s., blende.
Mod'ernizing , ppr. van Modernize , v. t.
Mo ek'-moon , s., bijmaan.
Modernly t, adv., in nieuwere tijden, M.
Mock'-or'an'ge , 3., spaansche vlier.
Modernness , s., nieuwerwetschheid, nieuwheid, nieuMo ek'-play , s., nagebootst tooneelspel.
wigheid.
Mock'-poem , s., spotgedicht , spotvers.
Modest, a., bescheiden, zedig, ingetogen, kuisch, eer11IIo-ek'-praise, s., satirike lof.
baar, deugdzaam.
Mo-ek'-privet , s., soort van phillyrea (botanie).
Modestly, adv., zie Modest , a.
Mok'-prophet , s., valsche propheet.
Modesty, s., bescheidenheid, zedigheid, ingetogenheid,
Mock'-rain, s., regen, die spoedig ophoudt, bui.
eerlbaarheid, kuischheid.
Mo.ek'-rea*on'ing, s., wartaal.
Modesty-piece, s., borstlapje, halsdoek, ne@rstuk, reepje
MoQk'-romance, s., boertige roman.
boven aan een rijglijf.
Mo-ek'-shade, s., avondschemering.
Mod'ieum , S., weinigje, kleine Hoeveelheid, nn..
Moek'-song, 3., spotlied.
Mod'ifíable, a., wijzigbaar, voor wijziging vatbaar, LE.
Mo-ek'-sovereign , s., schijnheerscher.
Mod'ifieate, V. t., wijzigen, veranderen.
Moek'-style, s., boertige stijl.
Modif .ea'tion, s., wijziging, verandering.
Mo.ek'.thaw , s., dnauw, die kort duurt.

Mlz'zen-top-mast-shrouds , s., mv., kruisstengewant, z.
Mizzen-top-mast-staysali , s., kruisstengestagzeil , z.
Mizzen-top-sail , s., kruismarszeil , z.
Mizzen-top-sail-yard , s., kruiszeilra , z.
Mizzen-trysail-gaff, s., stormgai%l aan den bezaansmast, z.
Mizzen-yard, s., bezaansroede, z.
Miz'zick, s., scho., moeras.
Miz'zle , V. i.. stofregenen.
Miz'zled , a., scho., bont , gevlekt.
Miz'zles , s., mv., scho., mazelen.
Miz'ziing, ppr. van Mizzle, v. i.; - rain, stofregen , Sv.
Miz'zy , s., scho., moeras , SIT.
Mne'mon'i -P, a., 't geheugen te hulp komend.
Mne'mon'I•es , s., geheugenleer.
Mo t , a., adv,, meer , SP.
Moam , a., scho., zie Mellow.
Moan , V. t., v. 1., betreuren, beklagen, weeklagen, kermen , treuren , zuchten.
Moan , s., weeklagt , getrenr , gekerm , zucht.
Moaned , pp. van Moan , v. t., v. i.
Moan'ful , a., treurend , klagend , verdrietig.
Moan'full y , adv., zie Moanful , a.
Moan'Ing , ppr. an Moan , v. t., v. i.
Moat, s., gracht, sloot; -s, stofjes (in de zonnestralen).
Moat , V. t., met een gracht omringen.
Mob , s., menigte, gemeen , wanordelijke vergadering , ge
-peul;
nachtmuts , JOHN; -) , liner.
Mob , v. t., mishandelen , een oploop vormen , teisteren,
in een sluijer wikkleen.
Mobbed , pp. van Mob , v. t.
Mobbing , ppr. van blob , v. t.
Mob'bish , a., gemeen, oproerig, onstuimig, grof, ruw.
Mob'-eap , s., nachtmuts.
Mo'bile t, a., beweeglijk, sK.
Mobile, s., zie .Mob, so.
111obi1'Ity , s., beweeglijkheid , bedrijvigheid , onstandvastigheid ; - (, zie Populace , s.
Mob'le, V. t., 't hoofd in een kap wikklen.
Mob'led , pp., a. van Motie , v. t.
Mo-e'-Basin, s., indiaansche schoe, giftige waterslang (Z.

MON.
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Mold'ing , ppr. van Mold , v. t., P. i.
Mod'lfed, pp., a. van Modify, v. t., v. i.
Mod 'lfy, V. t., V. i., wijzigen , veranderen , bepalen , intoo- Moldy • a., met ntolni overdekt.
Mole • s., mol , dam , havendam • steenen beer , hoofd ,
men , kneden , vormen; -, zie Exte mate , v. i.
haven, moelje, z., tuikerplaats, z., vleeschklomp, wanModifying , ppr. v an iirodiJ.y , v. t., v. i.
vrucht, vlek, moedervlek.
Modil'llon • s., krol , neut (bouwh unde).
Mole , V. t., valt niolshoopen zuiveren, (p.).
Mo'diolar , a., als een schepelnlaat gevornitl.
Mo'dislh, a., naar de n► ode, zwierig.
Modishly,

adv., zie [o lis /a, a.

Mo'dist.ness, s., nlodezacht, mode.

Modulate, V. t., moduleren, de stem behoorlijk buigen
in 't zingen.
Mod'-mated , pp. van Modulate, v. t.
Modulating , ppr. van Modulate , V. t.

Modtuia'tion, s., niodulatle; stembuiging, schikking van
de onderscheiden toonen.
I Zod'uIatvr, s., stemhuiger.
Mod'-ule, S., zie Model, s.

Mocl'ule (zeer), V. t., zie Model, v. S.
Modus , s., equivalent voor tienden.

Mole'-bat , s., spiegel viscii.
Mole'. cast , S., nlol4líoop.

,)ie'.catct► er, s., ntollev anger .

Mole'- eri eliet , s., aardkrekel.

Mote'-eed , a., niet kleine ooger► , blind.
Move'-liiil, s., molsl► oop; male niountains of -s i- , v an eelt
nilig een olifant maken.
Mole'-tra-ek , s., rttolspoor.
Mole'-warp, S., zie 1ó
1e, s,

Molee'3vlar, a., tot klompjes, ene. behoorende.
Mole' eole, s,, klompje, levensdoeltje, deeltje.
Molest', V. t,, kwell ii, otttrusten, storen, verontrusten.
.azolesta'tion, s., storing, overlast, ongelegeniteid.

Molest'ed , pp. van ]Molest, v. t.
Mod'wall , s., boonikruipertje , bijëndooder, bijëneter.
Molester , s., ontruster , verstoorder • kweller.
Moe , s., verminkte mond , verdraaide mond.
Molest'ful , a., zie Troubleso,ne, a.
Moe, V. i., monden trekken, sx.
Molesting,
ppr. van tllolest, V. t.
Mo'halr, s., kemelshaar, turksch garen, mansgrijn.
Mohain'inedanize, ` V. t., overeenkomstig de beginselen Mo'lien , s., soort van chinesche sierplant.
Moham'.nedize, f Valt MOHAMMED maken.

t1o'ha^vk, mo'ho-ek, s., straatroover (Londen); amerlkaansche wilde.
Mo'heer, s., soort van hritsch- indische munt.
Molder , V. t., scho., zie Di.^tract; -, hard werken.
Mol'dore, s., portugesche munt (f 16.20).
Mol'ety , s., helft, AD.; small - ), klein deel.
Moll f , v. t., bemodderen , beslijken ; -, plagen, kwellen,
afmatten ; -, V. i., arbeiden , zich afsloovert.
Moll t , s., zie Spot , s.; -, s., ac/to., moeitevolle arbeid.
MoH'y, a., scha., zonder booms.

Moi'nean , s., klein bastion.
Moist , a., vochtig , water bevattend.

Moïst'-eyed, a., met v ochtige oogen, COL.
Moist'ed , a., verstikt , z.

Molst'en , V. t., vochtig maken, bevochtigen, nat maken.
Moistened, pp. van .Moisten, v. S.
Moistener, s. , bevochtiger.
Molst'ening , ppr. van Iloisteit, V. t.
Moist'ful , a., vochtig.
Moist'ify , v. t., scha., bevochtigen.
Moistness , s,,

vochtigheid , nattigheid , A;;,

7tMoist' -ure , s., voclitigheid , zap.
Morst' careless , a., zonder vocht.
Moist'y t • a., zie Drizzly/ , a.
Mokes of a net t • zie Mesh, s., Ax.
Mo'ky i- , a,, donker , duister.
Molar, nio'lary,, a., malend .
Molar , s., maaltand , baktan'l.
Molasse', s., zachte zanisteensoort.
Molas'se.s., s., siroop van suiker.

Mold, 'mould, s., zie JIould, s.
Mold , mould , a., zie lllonld , a.
Mold, mould, v. t., V. i., zie Moult!, V. !., r. i.
Mold' - warp , s., zie Mole , s.
Moldable , u ., vornibaar.
1lío td twit , pp. van it/old , v. t., V. i.
aitomtt'er , v. i., v erniolineri , in elkander v l ii v.
Molder, s., vormer.
Moldered , pp. van Blolder , V. i.
Mold'ering , ppr. van Molder , v. t.

Moldiness , .'., vermolm ;dhei^l.

Mollm'inous t, a., zeer belangrijk.
Mol'ini*,n , s., leer van MOLINA,
Moll ) , s., hoer.

Mol'lient, a., verzachtend, verligtend, verminderend.
Mol'lientiy , adv., zie Mollient , a.
Mol 'ilfiable, a., te verzachten.

Molllflea'tion, s., verzachting, weekmaking, bedaring, an.
Mollified , pp. van Mollify , v. t.
Mol'lifler, s., verzachten, verzachtend middel.
Mol'llfy • V. t., verzachten , bevredigen , 1 teeder maken,

verweeken , zacht maken , lenigen , vrede stichten.
Mollifying, ppr., a. van MallifJ, v. t.
Mollus'.ca • s., me., schelpdieren.
Mollus'-ean , s., schelpdier.

Moll us'.ean , molius'cous , a., tot de schelpdieren behoorende.

Mot'I usk • s., schelpdier.
Mo'lo eh , s., Moloch.

Molos'sus, s., voetmaat van drie lange lettergrepen.
Molt, moult, v. i., ruijen.
Molt'en ( , pp. van Molt , Moult , v. i.
Mol t'ing , ppr. van Molt , 11loult, v. i.
Mó1y, s., wilde knoflook.
Mooie , s., houten klaas , domme vent.
1tio'snent, s., ougenblik, gewigt, belang, belangrijkheid,
ianleiang.
Moioent'sl t, (t.. zie Important.
liiou.ent'aliy , adv., voor een oogenblik.
Momenta'neous T , mo'rnentany 1 , zie Momentary.
Momentarily , ede., elk oogenblik.
Mo'Fuentary, a., oogenbliklijk.
Mo'is•ently , ode., voor een oogenblik,
elk oo, enblik.

in een oogenblik,

Momentous, a., belangrijk, gewigtig, van belang.
Motnent'ously , ode., zie Momentous , a,
{ Mon.ent'ousness , s., gewigt, belang.
Momeait' u,u , s., me., molmen ta • zie Moment , s.
Mon,'iflery , zie llhirntnery.
1 Mo'rnot , s., soort van a ►Imerikaanschen vogel,
s iWts',nuS , .s., god (Ier spottemnij.
` Mon'achal , (t., valt een monnik , kloosterl>,k.
lon`ae,brl in , , ., klo)Stcrlev°eiz , monnikendom,.

MOO*
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Monad , s., onverdeelbaar iets , atoonr , ondeelbaar getal•
Monad'te , monad'ival , a., van ondeelbaren aard.
Mon'ar-ch , s., alleenheerscher, monarch , vorst, koning,
prins , president , voorzitter , sir.
Mon'ar-eh , a., heerschend , opperst , r.
Monar-ch'al , a., eenhoofdig , nlonarcllaal , koninklijk.
Mon'ar chess , s., alleenheerseheres.
Monar eh'1 e , inonarch'I cal • a., monarchaal , eenhoofdig.
Mon'ar chi*m , s., monarchale beginselen.
Mon'arehist, S., voorstander van de alleenheerschappij.
Mon'ar einze, V. t., V. i., den koning spelen , voor monarch
spelen , sn.; beheerschen , besturen , in een monarchie
veranderen.
Mon'ar chlzed , pp. van Monarchize , v. t., v. i.
Mon'ar-chizlug , ppr. van Monarchize , v. t., v. i.
Mon'ar-ehy , s., alleenheersching, monarchie , rijk , een
regeringsvorm.
-hofdige
Monasterial , a., monniken...., klooster .... , tot een
klooster behoorende.
Mon'astery , s., klooster.
Monast'I e , monas'ti cal , a., monniken ... , klooster ... ,
tot een klooster behoorende.
Monas'tih, s., klooster.
Monas'ttcally , adv., zie Monastic , a.
Monas'tici*m , s., kloosterleven.
Monas'tieon, s., kloosterboek.
Mon'day , s., Maandag.
Monde, s., wereld, aardbol.
Mone 1 , s., maand, GR.
Mon'etary , a., tot geld behoorende.
Mon'ey , s., geld , munt ; ready -, kontant , gereed geld;
current -, gangbaar geld; - lent out , rtitgeleend geld;
- commands all t, - makes the mare go i-, 't geld, dat stom
is , maakt regt , dat krom is , door geld kan men alles
gedaan krijgen, geld is de ziel van alles; it is not every
hods -, iedereen kan niet die kosten maken ; spare -,
geld, dat niet gebruikt wordt, spaarpenningen; clipped -,
valsche munt; earnest -, godspenning (verbasterd in goospenning) ; lay out -, geld beleggen , geld aan iets besteden;
-, scho., zilver.
Money-bag, s., geldzak, geldbeurs.
Money-balance, s.. goudschaal.
Money-bill , s., civile lijst.
Money-board , s., geldtafel.
Money-box , s., geldkist.
Money-broker , s., geldmakelaar.
Money-changer, wislaar , makelaar in geld.
Mon'ey-lender • s., geldleeiier , geldschieter.
Money-mat'ter, s., geldzaak, rekening.
Money-proof, a., onomkoophaar.
Mon'cy-s eriv'ener , s., geldopnemer (voor anderen).
Mon'ey-spin'ner , s., geldspin , geluksspin.
Mon'ey-wort , s., penningkruid.
Mon'ey'-a-worth , s., geldswaarde , volle waarde.
Mou'eyage t, s., oud haardgeld van f 0.60.
Moneyed , a., rijk aan geld, uit geld bestaande, bemiddeld.
Mon'eyer 1, s., bankier, geldhandelaar; -, muntmeester.
Mon'eyiess, a., geldeloos, zonder geld, arm.
Mong'-corn, s., gemengd koorn, (p.).
Monger , s., handelaar , koopman.
Mongrel , a., van gemengd ras , tweeslachtig, s.
Monte, a., scïao., veel.
MonII'iform , a., als een halssnoer.
Mon'iment +, s., inskriptie , opschrift; -, teeken , beeld,
opschrift, so.
'elon'Ish 1 , V. t., vermanen, waarschuwen.

Mon'isl,er 1 , s., zie Admonisher, s.
Mon'ishment 1 , s., zie íldmontition , s.
Mont'tion , s., vermaning , waarschuwing , wenk , inlichting, aanwijzing.
Mon'itive , a., waarschuwend , vermanend.
Monitor • s., vermaner , kweekelinn (op scholen) , soort
van liagedis.
Monito'riai • a., vermanend, door een medeleerling onderwezen, door kweekelingen onderwe.en.
Montto'rially, ode., zie 1Jlonitoriei, a.
Monitory • a., vermanend, waarschuwend.
Monitory • s., vermaning , waarschuwing.
Mon'itcess , s., vermaanster , waarschuwster.
Monk • s., monnik; -, vlak (drulrkersternt).
Monk's-head , s., leeuwentand (botanie).
Monk's- lood, s., monnikskap, ijzerhoedje.
Monk's-rha'barb • s., nlounikenrhabarher.
Monkery , s., nionnikendons, kloosterleven.
Monkey , s., aap , ó apekop, heiblok; suck the -) , drank
heimelijk uit een vat zuigen.
Monk'hood , s., rnonnikschap.
Monkish , a., monllikaclitig, kloosterlijk.
Monopar'dian, a., met een enkel hart (van visch, krui
-pend
gedierte).
Mono ear'pous , a., éénmaal vruchtdragend.
Monoc'erous , s., eenhoorn.
Mono-chlamyd'eous, a., met een enkel bedeksel (botanie).
Mon'o-chord • s., eensnarig speeltuig, hakbord.
Monochromat'ie, a., uit ééne kleur bestaande.
Mono-chrome , s., eenkleurige schilderij.
Mono c'linous , a., zie Hermaphrodite (botanie).
Monoe'rasy, s., eenhoofdige regering.
Mon'ocotyle, monoeotyle'donous, a., met ééne zaadlob, eenzaadlobhig.
Mono-cotyle'don , s., eenzaadlobbige plant.
Mon'o-erat , s., alleenheerscher.
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Mono-e 1 ular , mono-e'sious • a., eenoogig.
Mon'o-cule, s., eenoogig insekt.
Monoda-e'tylous, a., niet éénen vinger, met

éénen teen.

Monodist, s., dichter van éénstemmige zangen.
liIon'odon , S., zeeiienhoorn.
Monodrarnat'ie, a., tot liet monodrama behoorende.
Mon'odraine • S., monodrama.
Monody , s., éénstemmige zang.
Monoga'nnia , s., mc., éénbloemige plantensoort.
Monoga'inif+n , monog'annous , a., tot de éénbloemige
planten i)ehoorende.
Monogamy , s., huwlijk niet dine vrouw.
Monogram , s., naamcijfer, éénregelige spreuk, puntdicht
van éé ►1 vers.
Mon'ograinmal • a., als een MONOGRAM schetsende.
Monograin'ini-s, a., tot een MONOGRAM behoorende.
Monograph , S., monographie, beschrijving van één enkel
ding , zaak.
Monographer, s., schrijver van monographiën.
Monograph 'I e , monograph's cal , a., in kleurlooze trekken geschetst , monograph iesch.
Mon'oiith , s., pilaar, kolom, eì► z. uit ééiieri steen bestaande.
Monoiith'i- , mon'oSith,,I. a., uit éénen steen bestaande.
Monologist , s., alleenspreker , iemand , die een allee uspraak houdt.
Monologue, s., alleensprank.
Monolui. chtst , s., kanlpvTechter, duellist.
itiononn'a -cabs , s., duel , tweegevecht.
Dimtoma'nia, s., gebrek aan één zintuig, monomanie.
Mononia'nia c , a., door monornanie aantedaaul.

I00.
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M onotna'nii e , s., monoinaniaan , iemand , van wiep één
zintuig in lijdenden toestand verkeert.
Mon ' onle, s., ei kelvoudige grootheid..
MMono'tnial , s., hoeveelheid, - door t n woord uitgedrukt.
:ttonop'atiay , S., eenza^ini lijden.
Monopet'alous , a., eenbladerig (van bloemen),
1!Jon'ophthong, S., letter van é iie klank.
]17onophtkong'id, a., niet eéne klank.
Monopht'ylloats, a., eenhladerig.

Monop'oiist , s., opkoop er , alleenhandelaar.
Monopolize, V. t., alleenhandel drijven niet, opkoopen,
monopolie hebben van.
Monop'o lizedi , pp. van ,llonol)oltze , V. t.
Monopolizer , s., zie ]Jlonopolist , s.
Monopolizing, ppr. van 111000polize, V. t.
Monopoly, s., opkooperij, alleenhaudel, monopolie.
Monopol'ylogate, s., tooneelstuk, waarin U-ii tooneel - .
speler in verschillende karakters optreedt.
Monop'tote, s., naain\voord vin éénen naamval.

Mon'orhytne, s., dichtstuk, waarin elke regel nett liet.
zelfde woord eindigt.
Monosperin'ous, a., éénzadir.
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íMMonti 'enous, a., op een berg voortgebragt.
Mon'toir , s., stijgpaal , stijgblok.
OMon'tra ), s., horologie.
Montross ', s., zie 1: across, s.

?Don't-nre , s., rijpaard.
Monument , s., gedenktceken, grafnaald, gedenkstuk ,

gedenkzuil.

Monti:nent'a1, a., tot een gedenkteeken, ens, behoorende,
tot een gedenkteeken dienende.
Moneitnent lly, ode., zie 1-llonunzental, a.

ItMont'y , a., selto., veel.
Moo, v. i., een geluid als dat van een koe maken; -, sclso.,
loeijen; -, spotten , Sx,
Mood, s., geiisoedsstemming, toorn, drift, stemming, luim.
Moodie, V. t , scho., volilven.
Mood'iHy i , ode., zie ,Sttilty, adv,
Moodiness, s., toorn, geenslijklieid, kwade luim.
Moody, a., verdrietig, geemtijk, eigenzinnig, ter ne@rgeslagen , van 't gemoed, tot liet gemoed belioorende; treurio , peinzend , heftig , woedend,

191otzl , V. t., ac/ia., verbrokleli.
51m , Tnools, nlou is , m() d ,

s., scho., aarde

, graf -

1►Mon'ostieh, S., gedicht van één vers.

Voi. ili.

Monosyllab'i-e , a., éénlettergrepig.
Monosyllable , s., éénlettergrepig woord.

ti e - is made of green cheese ; , lij zou mij wel willeii
wijs maken , dat wit zwart is ; level at the -, cast beyoiid
1.1 -1-, zeer eerzuchti g zijn, buitensporige gissing maken.

Monostropll'i-e , a., van ééiie v ersinaat , onveranderd in Mool'ins, s., ;nip., scho., kruimelen.
s^^zorn, ,>., neian , maand ; he would snake me believe , that
versmaat.
Monosyl'labled , a., in ééne lettergreep gevormd.
Mon'othhei*nr , s., geloof aan 't bestaan van f í nen (lod.
Monotheist , s., ieniaiid , die aai 't bestaan van een
eenigen God gelooft.
Monotone, s., reeks van klanken van denzelfden toon..
al.onoton'ie, rnonoton'ieal, a., tot deli Titoioo'roNi. be-

hoorende.

vi i,inlbhtstecl , a., door de in aan getroffen.
!SOi,o,,'-blind, a., zwak vals gezigt, maanblind.
? rooft' Oie, s., monster , i iilsch begrip ; -, schreeuwend
h i d, (p.).

Monotonous , a., ééntooni .
Monotonously , ode., zie jlfonotonous, a.

i onot'eany, s., eentoonigheid, eenvormiglirid.
Monox'ylon, s., boot, kanoe uit één stuk hout.
Monsieur', s., heer,liaiisclinìan.
in.onsoon', s., moesson , passaat; region of the -, streek
van den passaat , z.; the - sets iii , iie nioesson konit door.
Monster , s., monster , gedrocht , wansehepsel.
Mo,i'$(eY•

0100n j- , V. t., betreuren.
!Moon'-aeatn, s., nittissstraal.

t, V. t., gedroelitlijk niaken , sii.

Monl'stcr-taaiaing,s. ' eionsters tenlrniend.
Monstrance, s., zie Ite^oonsfraiire , s.

Monstrosity, S., niOIioteraclltigheid, gedrochtlijkheid.
Monstrous, a., monsterachtig, gedroclitlijk, wanscliapen , afgrijslijk.

Mon'Strous) , adz., buitengewoon, zeer veel , me.
Mon'strou^ly, ode., zie Monstrous, a.
Monstrousness , s., gedroelitlijklieid, wanseliapenheid,
monsteraclitigheid.
Montan'i e , a., tot bergen behoorende, uit bergen bestaande.
Mont'ant, s., halve maait ; -, 't voortdringen , si-i.
?fiox 'tens, s., optogt der scholieren van Eton-college.
rtlonte'ro , s., rijpet , jagersr.iuts , ja` erska.p , B%...
Monteth', s., vaatwerk, waarin glas wordt gewasschen.
Month , S., maand; have a -'s mind to a thiiay t , iets
zeer hegeeren ; 2eoman's -s , maandstonden.
Month's' - Yninal , s., Vurig verlangen, sterke neiging.

Muon' --causer § , s., toortslicllter.

Muo,,' eye, s., door de inaaii getroffen oog.
Muoots'-ez CI , (i., n.aanooaig , maanblind , zwak van gezipt.
M:u,i e'-eyed - heft ), s., scheelkijkend wijf.

Moon'-tcp,l , s., iiiiaiikrllid.

Mo,,n'-fi, h , s., spiegelviscll.
m :ct,n'-1viet1, a. bij niaiiescliijn bemind.
1P ot zs'-se.ecl , s., ma^tiizaacd_.
3a0v,, stoa , s., ina.anstee,l.

1 Moon'-sdrucik, a., Inaanziek.

1wo,,n'-trefoil , s., soort van plant (Zuid Europa).
i^Cuo,s'-d, vort, s., zilverblati (hotssuaie).
i oe. neal , a., voor cie inaan genomen , at.
Moon'et, s, maautue.
Mootl'isb, a., als de maan, veranderlijk , sis.
Moon 'less , a., zonder maneschijn.
jI5o4► a5'light , s., Inaaiiliclit.
Moon'liglht, a., door cie maan verlicht,

sit.
MuoYliing, S., zie 'dimnpletoo, B. J.
Mo(in'sicee, s., moliammedaansche taalonderwijzer.
Moonshine , S., Inaanlicllt, Du.; - § , bluf; - , maand.
litr)i55'slaitle, naoon'shiiiy, a., door de maan verlicht.
Moon's , a., een Halve maan voerende, § turksch.
M(sop, ache., zie lioIIP.
Moor , s., moer , nioeras , veengrond , poel , heide, Moor.
M oor, C. t., V. i., nieeren ; niet ankers vastmaken, met
ankers vertuijeli, ten anker komen, ankeren, vertuijen
Month'ling , s., wezen van ééne maand oud.
delijkscli
,
- across dender sail , al zeilende vertuijen, z.; - acrosselke
Monthly , a., accu., maandelijks , naai
oio , i^iaandstont iele , over stroom tertuijen , z.; - alonyst , in een rivier
maand , om de maand ; - f oiners ofi wo
ot> fi^icerr vertuijen, z.; -- brt the stern, een anker achteruit
den ; - wages , maand -elders.
Monthly , s., niaandselirift.

Mon'tiele , s., bergje , Heuvel,

Juni ti allen , z.; - for sits!, , reisje oostelijke windstreek
vr tijen . - ,í^,^rrtcr shot, een schip bi► kstagsgewijs niet

moo.

MOE.

een anker vertnijen, t.; - watershot , een schip niet den
kop in den stroom vertuijen, z.; - with a springle on the
cable, een spring op 't touw ten anker, z.; - with three
anchors ahead, met drie ankers in een hanepoot ver
- with two anchors ahead , voor twee ankers-tuijen,z.;
ten anker komen, z.
Moor'-- eo-ek , s., moerhaan.
Moor'-tbwl , s., zie Moor-cock, s.

Mor'aler t , 3., zie Moralizer, s., sH.
Moralist , s., zedeleeraar , zedeprediker , zedemeester
zedesehrijver.
Morality, s., zedekunde, zedeleer, zedelijkheid.
liloraltza'tion , s., zeedlijke vorming.
Moralize, V. t., P. i., zedekundig uitleggen, zeden verhe ,
teren, beschaven, tot een zeedlijk doel aanwenden, zeedlijk vormen, zeedlijk worden.
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Moralized , ps).
Moralize, V. t., V. i.
Moor'-game, 8., patrijzenwild.
Moralizer, s., zie Moralist, s.
Moor'-hen , s., hazelhoen.
Mor'aiiziog, ppr. van Moralize, v. t., v. i.
Moor' -poot, s., echo., jong moeraswild.
Moralizing, s., zedeprediking.
Moor'-stone, s., soort van graniet (Engeland).
Mor'alHy, adv., cie Moral, a.
llloor'age, s., vertuiplaats.
Mor'al-s-, s., mv., zedeleer, zeden, gedrag, 4 levensloop.
llioor'ed , pp. van Hoor , V. t., V. i.
Morass', S., moeras, dras land.
Moor'liig, ppr. van Moor, v. t., v. i.
Morass'y, a., zie Marshy, a.
Moorings, s., mv., meertouw in een haven.
1Koor'lsh, a., moerig, moerassig, veenig; moorsch, als Morbid, a., zieklijk, suklend.
Mor'bidEy,
, ode., zie 11Torbid , a.
een moor.
Mor'bidness, s., zieklijklieid, zieklijke staat.
Moor'lan', a., echo., tot moerasland behoorende.
Morbif'ic, niorbif'ieal, a., ziekte veroorzakend, ziekte
Moorland , s., moerige grond , moerassig land.
Moor'y,

a., zie Moorish, a.

Moose, s., amerikaansche eland.
Moost'y, snutst'y, a., echo., schimmelig, modderig.
Moot, V. t., V. i., bespreken, bedisputeren, zich in regts-

zaken oefenen.
Moot,
•s,, dispuut, oefening in regtszaken, oefen oot, -ease
disputeerpleidooi, regtsvraag.
Mot
Mo - p olst ,
Moot'-eourt, s., oefenivgsvergaderplaats tot behandeling

van regtszaken.
Moot! -hall t ,
s., stadhuis, oefenpleitzaal.
Moot -house t,
Mootlable, a., bespreekbaar.
Mooted, pp., a. van Moot, V. t., e. i.
Moot'er, s., disputeerder; treenail -, nagelmaker, z.
Mooting, ppr. van Moot, V. t., v. i.

verwekkend.
Morbil'lous, a, tot de mazelen behoorende, van de ma-

zelen.
Morbose'. a., ongezond, uit ziekte voortkomend.
IMMorbos'ity , s., zieklijke toestand.
Mor' -prop , s., zie Pimperr<ell , s.

Mor(la'cious, a., bijtend, scherp, bijtachtig.
Morda'cionsly,, ode., zie Mordacious, a.

Mordec'ity, s., scherpheid.
Mordant, a., bijtend.

Mor'daut, s., bijtend middel, bijtmiddel.
Mor'dantly, ode., zie Mordant, a.

Mor'di-eancy, s., scherpheid, hijtende toestand.
Mor'di east, a., bijtend, scherp.
Mordiea'tion, S., invreting, verering.
More, a., adv., meer, verder, weder, nog, grooter, langer; he is no -, hij is dood, hij is overleden; a great

ltioot'ing , s., oefening in 't pleiten.
deal -, veel meer ; - abundantly , neer in 't bijzonder;
loop, s., stokdweil, bezem, smeerkwast, teerkwast, z.;
- and -, hoe langer hoe nicer ; I sow fro - than ten,
- i- , scheeve mond , 511.; all -s and brooms, dronken ; in
I sate no - but tea , ik zag er maar tien, ik zag er niet
the -s, geemlijk,, luimig; -1, dwaas.
meer dan tien; they mede no - of it, neen liet liet daarbij;
Mop v. t., v. i. t , met een stokdweil boenen , bezemen ;
a little -, and we had been killed, liet scheelde maar wei
-, een scheeven mond trekken, su.; -, gulzig drinken.
wij waren gedood geworden ; make - of a thing-nigof
Mope, v. i., v. t., zeer dom zijn, driulooren, stomp zijn,
than it is, een zaak vergrooten; do it once -, doe het nog
dom
maken,
verstompen.
droomen,
eens; if they do it any -, als zij het nog eens doen ; the
Mope, s., droomer, domoor.
- haste, the worse speed +, hoe meer haast, hoe minder
Mope'-eyed , a., kortzigtig.
spoed.
Moped) , a., dom.
More, s., grootere zaak, grootere hoeveelheid; -, berg,
Mop'in-heed'y , s., verstoppertje, (p.).
heuvel , wortel.
Moping, ppr., a. van Mope, v. i., a. t.; -, somber, dofMore f , v. t., grooter maken , vermeerderen, on.
geestig.
Moreen', s., moor (soort van stof).
Mop'ish , a., hof, ontmoedigd, dom, bedrukt.

,

Mop'Eshhty,

mie., zie Mopish, a.

Mop'ishness, s., bedruktheid, dofheid, domheid.
Mopped , pp. van Mop, it. t., v. i.

Mor

et ' } s., aardig meisje, lief meisje, pop, popje.

o
Mp
ey,
11iop'ping, ppr. van Mop, V. t., V. i,
Mop'py) , a., dronken.
Mo'pus, s., zie slope, s.
Mop'squeezer, s., dienstmeid.
Mop up ) , V. t., drinken.

Mop'usses ), s., me., geld.

Morel • s., morel , nachtschaduw ; -, echo., zie .Fun.gus, s.

Moreland , s., zie Moorland , S.
More'ness t, s., grootheid, w.
Moreo'ver , adv., daarenboven , bovendien, behalven dien.
Moresque', a., moorsch.

Moresque', s., arabesk, arahiesch schilderwerk.
Morganat'te-enar'rlage , s., niorganatiesch huwlijk.
Mor'gay • s., soort van kleine haai.
Mor'g1ay, s., doodlijk wapen.
Moribund , a., zieltogende , stervende , in stervenden

toestand.

Moral • a., zeedlijk, moreel, zeedlijk goed, deugdzaam,

Moribund, s., zieltogende, stervende.

regtvaardig.
Moral , s., zie Morality ; - T , moraal, zedeles.
Morai t, V. i., zie Moralize, v.. t., e. ir

Morigera'tion 1 • s., gehoorzaamheid, onderworpenheid.

Mor'ice, zie Morisco.
Mortg'erate t • V. t., gehoorzamen.

MOR.

MOT.
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Morig'crous , a., gehoorzaam, onderworpen , ouuerdauig . Mortgagee', .Q., pandl,ezitter , hypotheekhouder.
Mor'il , s., morille.
Mortgager, S. , tierpander .
Moril'11forin, a., mor illevor mig.
Mm t'gnging, ppr. van lto •tgage, v. t.
Moril 'lon , s., goudoog (soort vaa eend).
Mort f'erous , ct., cloud veroorzakend , doodlijk , noodlot Morin'ga, s., soort van plant.
tig , vvernieiend.
Mor'lon, s., helm, stormhoed .
Mortif'ica'tion , s., doom g, kastijding, vernedering, koud Mo'ris - ,nulti^au` lis, s., soort van moerbezie.
vuur, verrotting, versterving, bederv ing .
Moris' - co, mo'risk , s., soort van dans bij de Mooren.
Mamm•'tifietl , 1;p., a. van 17lorti fq , v. t., v. i.
Mor'kin , s., gestorven wild.
lor'tificdness, S. verzuederir,g, onderdrukking , beteuMor'land, s., zie 11.loorland , s.
Mor'ling , inort'liiig, s., wol van een dood schaap .
Mor'tifier , s., vernederaar, onderdrukker , heteugelaar.
?Mor'ino , s., vogelverschrikker; - t, zie ,Spectre.
Moz-'t€ty , V. t., V. i., deaden, kastijden , vernederen, kwel Morn T , s., zie tllornai7a, , s.
let ► , ergeren, onderwerpen , of derdrezl:l,en, tentnnen , tuchMorn'ing , s., morgen , ochtend; - dram , inorgenslol je.
tilten , beteugelen , doen i;ederven , zwak wort; en , branderig
Morning, a., van den morgen, van den ochtend.
Morn'ing -draught , s., ntorgertdrank.

Morning-drop) §, s., galg.
Morn'ing -gown, s. , kante japon, mausjapolt.

IMMorn'in5-prayers, s., 11?7'., ntorgengelhed.
Morning-print, s., ocliteiidlhlad, ochtendeditie.

Morning-song, s., ochteudzang, auorgenlied.

Morning-star , s., morgenster.
Mirrn'ing- twilight, s., ntorgenscheemring.

woruen, versterven, ltederven, verrotten, 1 iten besterven,
doen itialsch worden.

Mos'tilying, ppr. ,'all .71lor tify, v. t., v. i.
Moi•'tifeingiy, adz., olp tkoodende, enz. wijs.
Mn.•'tise s., vore itt eert stuk 'tout.
?flor'tise V. t.,vore nmke i.

Mortised , pp. can 2fortisc, V. t.
r Mor 'tisiing , Jppr. van Mortise , V. t.
Murt'niain, s., landerijen in de doode hand, doode hand
onvei vreemdhaar goed.
Oori'pay • s., t►cliterst^illige betaling.
I Mortress -i, s., rcere^t van allerhande vleesch.

Mornn'ing-visit , s., ach tei+dbezoek.
i51oro-e' CO , s., nmarokijn, korduaanledder.
Morons', s., zie 111arooii , s.
Morose', a., geemlijk, verdrietig, knorrig, slecht geluimd. Mortuary, s., sterfaift ; offer , he.rraafplaats.
Morosely, ede., zie d[orosc, a.
Mortuary, a., tot tie hegraafnnis hehoorende.
Moroseness, s., geemlijkl enl, kwade luim.
è Mo a'i e , mo s aai e - wori: , .s. , mozaik , ingelegd werk,
Moros'ity - , s., zie ]lIoi•oeuess , s.
Mo a'i e , Ino-s a'i ekti . a., ntoz^nek , nioz<aiesch.
Mort•hew, s., uitslag, geelachtige vlekken op de wangen . Mo'sieïne-hole, s., sclao., zundgat.
Mor'phew • v. t., met uitslag bedekken.
1rosh ,
s., moskee.
Mor'e•ice,
s., m oorselie dans; nine men's
-, soort van M.^
Mosque, (
m
Morris , J
spel , sn.
M.isk'er , v. i., sclio., verrotten , vervallen.
Morris-dance, s., soort van darts.
Mosquito , zie Mosquito.
Morris-dancer, s., moorsche danser.
Mass , s., nips ; moeras ; a rolling-stone gathers is - q,
Morrow, s., morgen, volgende dag; the day after to -,
deg,ern die blijft, beklijft.
overmorgen; good - ! goeden morgen 1
Moss , V. t., niet mos doen begroeid;en.
Morse, s., zeepaard , walrus .
Moss' - begrown t , ode., a., lang buiten smaaak , sint;s lang
Morsel , s., beet, stukje , geregt, spijs ; be brought to a niet meer gebruiklijk, verouderd.
of bread, tot den bedelstaf gebragt zijn.
?►loss --eaPpped, a., niet nios gekroond.
Mor'sing - horn , s., scho., kruidhoorn.
Moss'-Ea1ad, a., met mos bedekt.
Mor's^are, s., 't bijten.
Moos - crop. s., sclio., zie Cotton-grass, s.
Mort , s., doodendeun (joyersterm), driejarige zalm; groote Moss'-grown , a., niet mos overgroeid.
hoeveelheid; -), vrouw, feeks; be fairen all a -), ver- Moss'-lance, s., veenbodenr, veenland.
rast zijn , verwonderd zijgt.
Moss'-rose , s., mosroos.
Itiorta'elous , a., scho., sterflijk.
Moss'-rush • s,, bies.
Mortal, a., sterflijk , doodlijk, noodlottig, dood veroorza- Moss' - trooper, s., bandiet, strastroover, strooper.
kend, doodend, mensclilijk, uiterst; vervelend, kwellend , Moss'cheeper , s., scho., heileeuwrik_
sco.; - enemy , doodvij at ► d ; -- hour, stervensuur ; - sin , Hoesch , pp. van Moss , v. t.
doodzonde ; -, groot, zeer.
Bloss'iness, s., begroeijing niet mos.
Mor'tal • s., menseh , sterveling.
Mo, s'y , a., met mos overgroeid , val mos.
Mortal ity • s., sterflijkheid , sterfte , dood , doodlijkheid ; Most , a., ode., meest , grootst, grootendeels, 't meest , zeer
-, vernielingsniagt, sx.; bills of -, sterflijsten.
ei t/ie -, op zijn hoogst; - of all, voornaamlijk; he is Mor'taiize, V. t., doadljk maken.
ira the countrq, hij is doorgaans, gewoonlijk op 't land.
Mor'talized, pp. van Mortalize, v. t.
Most, s., meeste, grootste.
1tlor'talizing, ppr. van 1l/ortalize, v. t.
Mos'ti-c, s., leunstokje (bj schilders).
Mortally, ode., zie Mortal, a.
Mostly. ode., zie flost, a.
Mor'tar , s., mortier, vijzel, metselkalk.
Most'what -F, adv., voor 't meerendeel.
Mort' -c1alth , s., scho., lijkkleed.
mot, s., f J woord; -), meisje, feeks; -, zie Moat, s.
Mor'ter , s., kamerlanip.
Mot , ouai., sclio., moeten.
Mortgage , s., onderpand , verpanding, schepenkennis • kus- Met,• , s., ondeeltje , stofje , geregt, zier • kleine missla; ;.
ting, hypotheek.
splinter, bijeenkomst, v ereeniging .
Mortgage , V. t., verpanden , verhypothekeii,
Mote 1 - , i. p. V. il/if//it.
Mortgage-deed, s., akte tot onderpand.
Motet', C. kerklijk zangstuk.

Mort gaged, pip, ; a. van Mort oie, v. f,

loth . .s., n►ot, b invretend iets,
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Moth'-eat , V. t., vernielend eten.
Moth'-eaten , pp., a., door de piot opgevreten.
Moth'- mullen , s., soort van plant.
Moth',wort , s., soort van plant.
Moth'en , a., vol motten.
Aioth'er , 8., moeder, baarmoeder , moederkwaal

, moe
bezinksel; step -, stiefmoeder; - of peccrl, paarle--dertj,
moer ; - of thyme , wilde thijm ; diffidence i.e the - of
safety t , mistrouwen is de moeder van veiligheid , voo r zigtigheid is de moeder van de wijsheid; -, moer, droesem ; good - wit , goed natuurlijk verstand ; - of the
maids) , hoerewaardin ; - midnight) , hoerewaardiri.
ltioth'es, a., natuurlijk, aangeboren, moederlijk.
1MMoth'er , v. i., V. t., zalmtrekken , droesemen , als kind
aannemen.
Motji'er-abbess , s., koppelaarster.
Moth'er--ea'rey's-chi-ck'en , s., wind, die storm voorspelt.
Mother-church , s., moederkerk.
Mott'er-city , s., moederstad , hoofdstad.
Mother-elove , s., moedernagel.
MotOe'er-country, s., moederland.
e e e'er-in-law , s., schoonmoeder ; 's bit, schrale kast.
Mot-h'er-pand , s., moederland.
Mo h'er-of-pearl, s., zie onder lulother, s.
13ioUs'er-of-thyme, s., zie ouder Mother, s.
Motih'er-spot , e, moedervlek.
Mot.h'er-tongue , s., moedertaal.
Mother-wit , s., gezond verstand.
Mother-wort , s., moederkruid.
Motherhood, s., moederschap.
Mothering (go a) , bloedverwanten op den Zondag van
h.alfvasten gaan bezoeken.
ltiotlt'erless , s., moederloos.
Motla'er-ly, a., adv., moederlijk, teeder, als een moeder.
Moth'ery, a., dik , drabbig , geronnen , droesemig , nlce-

Mooi, V. t., ic/to., vormen.

s., vorm, gietvoren, smal, z.; stof, zwarte
grond , tuinaarde , schimmel , uitslag , naad van de hersenpan , sclieclelnaad , niatrijs ; hoop's -, hoepelvormige
beugel ; - loft foor , trekzolder , mallenzolder, z.; rudder
, roermal , z.; laj down the -, de mal uitslaan, z.
Moutei , ,no5cl , V. t., V. i., vormen , een vorm geven , fatsoeneren, in een vorm gieten, opmaken, niet mestaarde
overdekken , met nrolni overdekken , kneden , AH.; beschiminelen , schimmelen, uitslaan ; -, mallen , z.
lti.ouiii'-Svarp, inolcl'-warp, s., zie 11lole, s.
Mould'able, a., vormbaar, kneedbaar.
11.1otuhi, naold,

Moulded, ,noial'ed, pp. van Mould, Mold, V. t., V. i.
Hould'er, molder, s., vormer, gieter.
MouW'er, inold'er, v. i., V. t., vermolmen, tot stof ver

wegrotten , doen vergaan.

Mouitt'ering , tnold'ering ,

-gan,
ppr. van Moulder, Molder,

i., 17. t.
Mouldfiness, moldiness , s., schimmeligheid, beschimV.

meldlreid.

van Mould, Mold, V. t., v. i.;
-, s., groeving, draagsteen; whole -, geheel stel mallen, z.;
-s, voetstukken van een gewelf (bouwkunde).
N5o old'y , unoid'y , a , beschimmeld, vermolmd.
11.Ioeelin'grunt, s., scho., 't bromalen, 't groninlen.
Moolt, inoit, v. i., ruiten, verharen, de vetren verliezen.
lvLotalt, molt , s., 't ruijen, 't verharen.
Moulting, tnolt'ing„ ppr. van Moult, Molt, v. t., v. i.;
-, s., zie Moult, M1)lt, s.
Moui'y, a., scho., moddrig.
Moui'y-heels, s., we., scho., winterhielen.
Hounch t , inaunch t , V. t., kaauwen, eten.
Mound, s., wal, dans, hoogte, verschansing, heining,
iborstwering, dijk , beschutsel ; -, hol , globe meteen kruis.
lou,.,I, V. t., verschansen, een dam opwerpen, met een
derlijk.
wal, enz. versterken.
Mothly , a., vol motten, sar.
Mounded, pp. van Mound, v. t.
Motif i.e, a., beweging voortbrengend.
IIounci'ing, ppr. van Mound, v. t.
Mo unge , V. i., scho., klagen , teemen , loeijen , bulken.
Motion , s., beweging , beweegkracht , voortgang , voor
motie , geneigdheid , aandrang , aanwij enig,-stel,opnig Mount, v. i., V. t., klimalen, stijgen, opstijgen, opzitten,
rijzen , opslaan , bedragen , naar boven gaan , te paard
opgewondenheid , t poppenspel, sn.; -, ac/to., rarekiekkast.
Motion 1, V. t., V. i., voorstellen , voorslaan , voorstellen stijgen, beklimmen, bestijgen, opvoeren, opheffen, versieroil , voorzien ; gereed nlal:en ; (stuk geschut) op 't affuit
doen, plannen indienen, beweging maken, wijzen.
Motioned , pp. van Motion 9, v. t., v. i.
plaatsen; - guard, wacht betrekken; - the breach, storm
Mo'tioner t , s., zie Mover , s.
loopen ; - to , bedragen , beloopen ; - the trenches , de
Mo'tionning , ppr. van Motion , v. t., v. i.
loopgraven betrekken ; - a horse , een paard berijden ; - a
trooper , een ruiter van een paard voorzien ; -, toestel
Mo'tionist , s., voorsteller.
Motionless , a., onbeweeglijk , bewegingloos.
he -cd upon his great horse § , hij werd toornig, hij-len;
werd boos , hij vloog op, hij was op zijn paardje.
Motive, a., beweging veroorzakend, bewegend.
Motive, s., beweegreden, beweeggrond, oorzaak ; - t, zie Mount , s., berg, heuvel , aardhoop , bolwerk ; - t , bank,
Mover, s.
geldfoiids.
riotiv'ity, s., beweegkracht.
Mountable, a., beklimbaar, bestijgbaar.
ltiot'ley, a., bont, geschakeerd, gemengd, gespikkeld, Mount'ain , s., berg, gebergte ; make -s mole-hills t , van
kakelbont.
van een mug een olifant maken.
Motley-minded , a., van verschillende inzigten , van Mountain , a., tot een berg behoorende.
verschillende zienswijzen, van verschillend gevoelen.
Mountain-antelope, s., berggazelle.
hio'tor , s., beweger.
Mountain-ash , s., bergesch.
Mo'tory , a., beweging gevend.
Mountain-balm, s., bergmunt.
Mot'tey , s., gebabbel, redevoering, denkwijs, (p.).
-Mo unt'ain-blue , s., bergblaauw.
Mottled , a., gespikkeld, gevlekt.
Mountain-mat, s., losch, lynx.
Mot'to, s., me. mottoes, motto, devies, zinspreuk.
Mountain- eock , s., berghaan.
Mot'ty , a., echo., vol zonnestofjes , stofferig, rookrig.
Mountain-cork, s., soort van A5BESTUS.
Mon , s., scho., mond.
Hount'ain-dew , s., zuivere schotsche whisky.
Mou'bit , s., sclio., mondvol.
1Ho unt'ain-green , s., berggroen.
Moud'ie-wort, s., scho., zie Mole, s.
Mount'ain-heath , s., steenbreke.
ought , 1. p. v. Might.
Ioitnt'ain-lake, s., bergmeer.
148ouid'ing, tnold'ing, ppr.

M: V.

SOU.
JICIaiiat'a in-IcaUi'ca• , s., soort vats &so sn .
M utit'alii 1Hy , s., iberglelie.
T$ oaant'ain-linnet, s. 1)ergvii ►k.
:r ount'aII1-1n(rnsc , S., i iorntclriicr.

woi, ,,ie'-troji, S. ninizeval ; vn; So16 S - ), huwlljk.
. eoti*'iss , S., suuzevaII'ger" , msii eja e7 ; -, kat.

i, daei ,'.voiss, inouss' wai,s ,
sli i;; in de keel.

?5lount'ain-oak, S. 1)ergeik.

Mount'aain-pars'ley , s., hergpeterselie.
Matint'ai„-ro-se, s., borgroos, alpetIrt)Os.
i.OKount'aain-soap , S., soort wall niitte aal 1Oj CrI ()irrk

i ► in

,r el)r lukli k.

11Io nt':in-ttbHo v , S., bergtallr.
ISOoeraet ' in - iWille , S., nla1aga vis.
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Snaaee'e -111!9 , s., n1111Zestaai''t (iiotaiite).

s., nv., scho., spinnewebben ,

s., scho., meisje.
i9li.^át^v'ing, 5FF v ain ii[f)ifcv, V. t,, V. i.
O ad' no,

rnm e a'eai , a., ic/no., in (door• ,Heel).
MMni t , V. i., sch.o., ruijenn , verharen ; -, zie ?lforttt , v. i.
N;
t'er, s., sch.o., Inetaigeld, nenalkoorn.
,inSi , S., nlolnd, heir, -at, openninne,
`5e
ingang, uitgang .^
3lloi{,nI , nlolitlstuk, § speeker, schreeuw, kreet, 1 woord,

Mountaineer', lnount'uiner, S., bergt;ewoner, vrij.)ut-

(1 v erl,aicgen , 1 vrijliet , stoutnioedigl ► eid van spreken ,
i sinoete! ij , hodcherij , j getuigenis, 1 verwijt , laster;
linie a -, ninalce --s, den nionna verdraaijecl, eeg. scheet
gr=zigt trekken, Inet veraehtneg i;ellannieleit, AD.; liezen in
the -, ter near -eslalgen ; he word of -, mondeling; slog;
t/'c -, tot; zw jgenl l ►rengcn, stil zijn, f beschaamd maken
st » a persona's -, ieittand doen zwijgen; live frogs hand
to -, van de tand in den tand leven; he that sends -s,
sennls nrteat 1 , God zorgt yoor zijn schepselen; he is ready
to creep in my - t , hij zou mij wel op/tens van liefde; he
has his - out of te.síe, inn) leeft zijn smaak verloren; make
nnp ode's - with air ;°1 Ming 5 , den baard niet iets vet ma
ken ; he has made op his - `{ , hij is er wel bij gevaren
see how she viakes up her - ^^, zie eens hoe preutsch zij
ziel; houdt ; hare ori(„'s heart in one's -, door schrik bevangen zijn; it is in everri body's -, een ieder heeft daar
mond vol ; this horse has a good -, dit paard is-vande

ter , wilde.
Mount'ainet í', s., hergrje,' heuveltje.
Moaant'ainoues, a., bergachtig, hooi, vol 1bei'gen, als een
Berl; ; - , bergen bewonend.
Mountainousness, .s., 1Iergachtig- beid.
O otent'ant, (t., opstijvend, rtjzentl, stij:;eltd,
Movint'ebauk , s.. lapzalver, klvakzalver.

Mountebank , V. t., fopl)etl , bedotten , lledriegen.
Mount'ebankery, s., k^vakzalverij , lapzalverij.
Plount'ecl, pp. van 11[c7rnt, V. t., V. i.

, 8., bedrag in ruimte, op.
Mounter, s., 1)estijger, opmaker, toesteller; -), iemand,
die van valsch zweren leeft.
Mounting, pp. van Mount, V. t., V. i.
1!Ioonit ' ing, S., 't versieren, 't beklimmen, 't opmaken,
Moaant'enance j-

uitrusting, versiering.
Mount'ingly, adv., klimmenderwijs, enz.
Mount'y, s., opstijging van een valk, sr.
Moup, snoop, nlowp, V. t., scho., knagen.

zacht in den bek.

Mouth , V. t., V. i., kaauwen , eten , in den mond nemen ,
schreeuwen, prevelen, mompelen, verslinden, Sn.; ver
razen , uitbraken (vara woorden).
-wijten,bldg

Mourn, V. i., V. t., treuren , rouw bedrijven, rouw dragen,
betreuren , beweenen , treuren om.
Mourne ' t, s., beslag, bekleedsel, ondereind van een staf,
ondereind van een bekleedsel.
Mourned', pp. van libero , V. i., V. t.
Mourner , s., rouwdrager, rouwbedrijvende, volger van
een begrafenisplegtigheid.
Mournful , a., treurig, smartlijk, noodlottig, verderflijk,
rampvol.

lfouthn' - rriend, s., vleijer, schijnvriend.
Hourly-hod, s., scho., beestevoeder.
Mouth'-honor, s., geveinsde eerbewijzing, eerbied

op de

lippen.

Mouth'-matte, a., met den mond.

Mouth'-piece, s., mondstuk, spreker (voor anderen).

Mo nthed , pp. van Nlonttli , v. t., v. i.
Mouth'er , s., iemand , die gemaakt spreekt.
Moaatll'fui , s., mondvol, kleine hoeveelheid.
Mouthing, ppr., a. vals 11Tozct/i, V. t., V. i.

Mournfully , adv., zie Moursfstl, a.
lrl oznrn'fulness , s., treurigheid.
tMioural'ing, ppr. van .dfourn, V. t., V. i.
Mourn'ingt , s., droefheid, treurigheid,

weeklagt, rouw. Moiitlà'Ing , S., gemaakte wijs van spreken.
geil-aad; first -, zware rouw; second -, ligte rouw; be in Meauth'less , a., zonder moge.
(leep -, in zwaren rouse zijn.
M on 'able , a., beweeg/naar , beweeglijk ; - goorls , roerende

M(urn'ing-brand , S., rouwlhand.

goec'.ereo.

S., rouwfloers.
ltioural'ing-dove, S., ti'eulr(dtii1 *.
Mourn'il) ;-suit, S., rouwgewa ad.

Mouur n'ing--Crape,

?Mo r 'abieness , s., beweeglnaarineid.
Il!ov'ablCs , S.. 115V., roerende gocde1'en.
l n'v'ol► E y , aim., zie t[on'able, a.

1MMc?ve, v. t., V. i, bewegen, in !beweging !brengen, schud
roeren , vertoornen , aarzelen; , aanstoken , voorstellen -clei,
ter sprake fnretcgen , ter tafel bree en , ziel, bewegen
gaan , doen l)evei] , aansporen , aar,liieden , wandelen, vooltg<iain. , voorttrekken , v erhtci zen ; - a prater , biddeln ;
- of the vogel. , muis van de kahellarisig, z.; s flealc tide isto, betrekken , gaaani wonen, inn.
a - in a cheese) , onduidlijk :,preken.
:ih v'e . s., zie tlove;n;enzt, s.

Mourning-senores, s., rouuwdegen.
lilourn'ing-weeds , S., routvgewaad.
Mourn'iaa^;-year, s., rouwjaar.
Mouo •n'tugly , actv., treurenu.erwijs.
Mouse, s., -)qtr,, mice, sluis; — of a stag, stagnitliS, z.;

Mon-se , V. t., V. i., muizen , sJI.; op dein loer liggen, miiieeI: vangen; - a hoot.:, teen 't uitglijden verzekeren.

Slave Seen , a., benvegingloos, onlneweeglijk.
rids ; caeaat , s., beweging, op'retirrondetilceid, gaande werk

iiiouse'-but't,a ek , s., st i t ïsl :zh.
!douse - color, s., niUls M eu .
1►5ouse'-along, s., i;iuizekeutcls.

(ri/a.

Moa 're-ut of= , e., beweegtniddel , bes'egende oorzaak , te -

IiIoe;e'-Cft , s., ins; rs;oor (!satanse).
Mouse'-la,a«vk . s., Initisarend.

MEPia4e'-loose , S., nnilzet at.

:PIo ,se' - Iallnt • z., iiiuizej<igt ; -; n1u17t',1aeci , sin.

enen klok).

it.to'. a>,at (zeer 1--) , ct., l,eweet ricl.
vso•i 'na- , 5., benveger , voorsteller , bewegende kyacl,t.
'

Mi,; 'ing, g)pr., «. vain ?Iove, s'. í., v. i.
sl,, a"'lag , _Q., hhev - eeggrond , oorzaak, ailnnlrift , on.
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move

Movingly , adv., zielroerend , op zielroerende wijs , roerend, treffender wijs, ene., AD.
Mov'ingness , s., beweegbaarheid (van liartstogten).
Mow, s., hoop, stapel, hooischelf ; -t, scheeve mond, sx.;
-, scho., hoop.
Mow, v. t., v. i., pret. mowed , pp. mowed , mown,
maaijen, oogsten, inzamelen, optassen (van koorpa) , bal ken , brullen , gras snijden , op hoopen zetten (van hooi) ,
hooijen ; - i- , scheeven mond trekken.
Mow'-burn, v. i., broeijen (van hooi, enz.).
Mow'-burned, pp., a. van Mow-barn, v. i.
Mowd'lwart, inowd'iwark, moud'iewovt, s., echo.,
zie Mole, s.
Mowe 1- , v. i., instooten , moeten , mogen , CH.
Mowed , mown , pp. van Blow , v. t., v. i.
Mower , s., maaijer ; - ), koe.
Mowing, ppr. van Jlow, v. t., v. i.
MMMow'ing, s., 't maaijen, gemaaid land.
Mowp , scho., zie Moup.
Mows , s., mv., scho., scherts , jok , grappen.
Mox'a , s., soort van mos.
Moy, a. scho., zie Moggy, a.
Moy'a , s,, slily uit een vulkaan (Z. Amerika).
Moyle i- , s., zie Mule, s.
Much , a., adv., veel, vele, velen, zeer, bijna, ten naasten

bij ; he thinks - to write to me, hij denkt al heel wat te
doen , als hij mij schrijft ; - ado about nothing f , veel ge
maar weinig wol ; too - of one thing is good-schreuw,
for nothing 1 - , al te goed is huurmans gek, al te veel smaakt
niet; as -, groote hoeveelheid, even zoo veel; so -, ge
hoeveelheid , zoo veel ; too -, te veel , te erg ; make-lijke
- of, iets zeer hoog schatten , veel maken van (iets) ; at one, bijna van gelijke waarde, bijna van gelijken invloed.
Much'-beloved, a., veel geliefd.
Much'-regret'ted , a., diep betreurd.
Much ► mess , s., zie Quantity; much of a -) , veel van dezelfde soort.
Mu'cid, a., beschimmeld, muf, duf, molmig.
Mu'ctdness, s., schimmel, dufheid.
Mucilage, s., taai vocht, slijmerig vocht.
Mucilaginous , a., slijmerig , lijmerig, vochtig.
Mucllag'inousness, s., slijmerigheid, lijmeriglheid, vochtigheid.
Muclp'arous, a., slijm voortbrengend, slijm afscheidend.
Muck , s., rottende mest, drek , gemeenheid , laagheid;
run a-, amok loopen, dol rondloopen en dopden; t(ie and dirt of the world i-, aardsche beuzelingen ; -, scho., niest.
Mu ek, v. t., bemesten; -•, land bemesten, van niest zuiveren, hard werpen, (p.).
Mu-ek'-cheap, adv., zeer goedkoop.
Mu-ek'-heap , s., mesthoop, vuile vent.
Mu ek'-hilt , s., mesthoop.
Muck'-man, s., putruimer.
Munk'-rake, s., mestvork.
Mu ek'-spout t , s., vuilaardige kerel.
Mu-ek'- su -ekle t, s., vuil wijf.
Mu-ek'-sweat, s., overvloedig zweet, Jona.
Muck'-top'er-feek'er) , S., paranlun ►aker.
Mu-ek'-worm , s., dreketer , ellendeling , geldschraper.
Mu.ek'ender t , s., kinderneusdoek , kwijldoek.
Mu ek'er -t , v. i., V. t., geld schrapen , woekeren , schrapen;
-, v. i., vuil zijn.
Mu-ek'erer 1 , s., schraper , gierigaard , crr.
Mu-ek'Iness , s., vuiligheid , smerigheid.
Muek'Ie i-, a., zie Much, a., adv.; -, echo., groot, dik,
lang, veel.

MUG.
Mu ek'midden , s., scho., mesthoop.
Mu.k'sfatle , s., echo., seheemring.
Muek'sen t , a., vuil; - &p to the l;ncksoo,

vuil tot op

de kneukels.
Mu'-eor, s., zie Moldiness, s.
Mueo'so-sac charme , a., met slijmerige suikerdeelen.
Mu'-eo,,s, a., slijtui» , lijmig.
Mu'-eousness , s., slijmigheid , snotterigheid.
Mu'-vi onate, mu' eronated , a., puntig, in een punt

uitloopend.
Mu'.eulent , a., slijmerig, lijmerig.
Mu'-eus , s., slijm, snot.
Mud , s., slijk , modder , slib.
1MM.ud, v. t., in den modder begraven, bemodderen, modde-

rig naaken , vuil maken.
Mnd'-fish , s., moddervreter (soort van visch).
Mud'-lark , s., varken, eend.
ltlud'-sucker , s., modderduiker (soort van vogel).
Mud'-waft, s., kleimuur, aarden wal, so., bijëneter

boomkruipertje, AH.
Mud'-walled , a., met een aarden wal omgeven.
Mud'-wort, s., soort van waterplant.
rtMud'dled , pp., a. van Muddy , v. t.

adv., drabbig, modderig, vuil, bewolkt, donker , duister.

Mud'dtly,

Muddiness , s., modderigheid , vuilheid , drabbigheid,

§ geemlijkheid.
, V. t., v. i., in den modder wroeten, troebel maken , benevelen , dronken maken , vuil zijn , S.
MMBud'dle (, s., verwardheid, geemlijkheid.
SIud'died , pp. van Muddle, v. t., v. i.
Muddling, ppr. van Muddle, v. t., v. i.
Mud'dly, adv., scho., zie Muddily, adv.
Muddy, a., slijkerig, modderig, troebel, dik, drabbig,
vuil, morsig, bedompt, dom, verdrietig, geemlijk, dof.
Muddy , v. t., bemodderen , vuil maken , modderig maken,
dofgeestig maken, ontevreden maken, in de war brengen.
Muddy-ground , s., slijkgrond.
Muddy- beaded, a., dom, dofgeestig, stomp.
Muddy-met'tled , a., dofgeestig.
Muddying, ppr. van Muddy, v. t.
DMae, v. i., brullen, bulken.
mof.
MutI,
Muf'- Boated-duck, S., muskuseend.
Muf'fetee • s., polsmofje.
Muf'fin, s., soort van gebak.
Muffle, V. t., v. i., mompelen, prevelen, § bedekken, ver
een trom bekleeden (bij begrafertiesen), een vierli-bergn,
omwinden, z., de oogen bedekken, de oogera blinddoeken.
Muffled , pp., a. van Muffle, v. t., v. i.
Muffled-,nan , s., vermomde man.
Muffler, s., sluijer, SR.
Muffling, ppr. van Muffle, v. t., v. i.
Muffling-cheat) . c., servet,
Muf'tlon , s., wild schaap.
Mufti • s., hoogepriester , opperpriester (Turkije).
!lsug , s., kroes , beker , kan, kruik ; - §) , mond, gelaat;
cut -s) , komike gezigten trekken ; -, echo., mist, pot,
aarden pot.
Mug'-house , s., bierhuis.
Mug'-aveed, s., plant, tot het geslacht valantia hehoorende.
Mug'-wort, s., bijvoet (botanie).
Muge'ro,n , s., echo., reuzel.
Mug'gard - t, a., zie Sullen, a.
Mug'gent, s., soort van landeend.
Muddle

s.,

MUM.

MUG.
►Miuug'gish,
a., vochtig, nat, bedompt zwaar , beuaauwd,
Mutr'gy, } drukkend.
Mu'gient -{- , a., loeijend.
l[u i r , s., sclzo., moeras , heide.
Muir'burn, s., ache., strijd, twist.
Muist, s., sclio., modder , schimmel , stof, haarpoeder,
Muist' y , who., zie JJloofty.
Mulat'to, s., Mulat.
Mu 1'berry , s., moerbezie , moerbezieboom,
Mulberry -tree , S., moerheziebooni.
Mulch, s., half verrot stroo.
Mul et, s., geldboete.

Mui et, v. t., beboeten , in een geldboete slaan.

Mul et'.ed , pp. van lifztlet, v. t.
Mul et'-uary , a , met ee n geldboete strafbaar.
Mule , s,, muilezel ; -, tweeslachtige plant , dier , enge.;

katoenspinnewiel,
Mule'-fern , s., hertstong (botanie).

lIule'-spin'er, s., katoenspinner.
Mute'- %vort, s., plant van 't geslacht hemionitis.
M iieteer', s., muilezeldrijver.
Mu13eb'rity , s., vrouwlijke staat , vrouwlijkheid ,ver wijfdlieid , zachtheid.

Mu'lier , s., kind van een zwa,ne•ere vrouw , vóór 't lIU -lijk, doch na 't sluiten van 't huislijk geboren, r.
MIIui'isi&, ca,, als een muilezel, koppig-, hardnekkig.
MuI'isihness • s., koppigheid , liardsekkiglieid.
Mull , v. t., warmen , zoet maken en niet specerijen krui den , ontnioedigeii , dooden.
Mutt , s. scho., kaap ; - -1, snuifdoos; -f, stof, puin, mol;
-,

muilezel, voorgebergte.

hint la , s., till taarsch priester.
iiguilagstaav'ny, s.,
peperwater, kerriesoep.
Mulled , pp., a. van llfi;tl , z,. t.
Mullen, inul'1eln, s., soort can plant.
DI tt I'I e r , s., wrijfsteen.
Mul'le5-, V. t., scho , verbroklen , cerkruimlen.
iSaul'Iet , s., barbeel, ster met vijf punten (eeapenkimde)
wondheelerst auget je.

Mul'ligrcib-s-) , s., darmkronkel , kwade luim.
Mullion. s., vensterstijl.
Mullion , V. t., met vensterstijlen maken.
Mullioned , pp., a. van Mullion, V. t.
Mul'10-ck , s , puin , drek.
Malse, s., gekookte wijn met honig vermengd.
Mi 1tsn'gular , a., niet veel hoeken, veelhoekig.
Multan'gularly , ode., zie 31ultangular , a.
Mnitan'gularness t , s., veelkoekigheid.
Multartie'ulate, a., met vele voegen.
Multehity, s., veelvuldigheid.
Multi-eap'sular, a., met vele vakjes (botanie).
Multi-ca'vous, a., met vele holligheden.
Multiden'tate, a., met vele tanden.

Multifa'r'ious, a., menigvuldig, verschillend, verscheiden.
Multifa'rioasly, adv., zie Multifarious, a.
Multifariousness , s., nlenigcnldigheid, verscheidenheid.
Mul'tifi(i , a., veelspletig , niet vele verdeelingen.
Multif ldous, a., niet vele verdeelingen.
Multif'lorous, a., veelbloemig, met vele bloemen.
Multifold, a., menigvuldig , talrijk.
hMul'tiforn, , a., veelvormig.

Multiformity , s., veelvormigheid.
Multiforin.'ous , a., veelvormig.
Multigen'erous , a., veelsoortig,
MuitL u'gous , a., veelparig.
1Nultilat'eral • a., veelzijdig.
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Mnititin'eel , a., niet vele lijnen.
Multilo e'-ular, a., niet vele cellen.

'oquence, s., lhabbelaelitigheid, praatziekheid.
Multi1'o^5uous , a., babbelachtig , babbelziek.
Mnitiiio'dlate , (c., met vele knoopen.
Mulirno'n»ial, a., veelnaniig (algebraiselie term).
muit

Muitinotn'inal , a nultiiionn'inous, a. , met vele namen ,
veelc;ami;.
M.iIlip'arous, a. , sterk voorttelend , vele jongen werpend.
IFÍuiti partite , a., iii vele doelen verdeeld.
M u l't i ped , s., veelpootig dier.
Mul'tíiaed, a., veelpootig.
Mui , lêp1e, a., veelvoudig.
Ma.i'tieste, s., veelvoud.
Mul'típiex , a., veelvoudig.
Tthui tipiinbie, a., vermenigvuldigbaar.

Multil)li'ebleness, s., vermenigvuldigbaarheid.
MMM=d'tip!i-eeble, a., vermenigv uldigbaar.
MuftiI,ticanal', s., vermenigvuldigtal.
.1'e;i li-cate, a., veelvoudig, meervoudig.
Muitipii-ca'tion, s., vermenigvuldliging .
Mu1'típli cative, a., verinenigvuldigend ,vermenigvuldigbaar .

Mi. tíi^ii- a'tor , s., vermenigvuldiger.
nzuitipWe
,ious, a., ntenigvuldig.

ri u;eii.iie'ít , .e., nieiiigvuldigheid, veelheid.
$C ,i'iipiied, J)9)., (1. van ldlulliply, V. t.. V. i.
.tea, i'€ i p I ier , s. , vermenigvuldiger , vermeerderaar.
I iH i 't í li I y • v. t., v. i., vermerei gvuldigen , grooter

maken ,.
ziek vernieniavuldigen, toenemen, aangroeijen, grooter

tt'i ; deli , meer wordeii , zich veil spreiden.

7)lir. van .2iIaclíijiiy, vv. t., v. i.
Mni'tirfiyin -glass, s., glas of lens, die cie voorwerpen

ee,,i'tijplyiit{;,

vereiieiii=g , ul;ii d doet voorkomezi.
M1n,tiis otent,

C;.,

veel vermogend.

iia,itílire 'ence, s., gelijktijdig aanwezen op verschillende

plaatsen.
Mniciz'a'dinte, a., met vele stralen.
Mo tí4'cious, a., veelwetend.
M.,itioii'Iquoos, a., niet vele zaadvaten of bliezen.
latiui:is'oinoi s , a., veeltoonig , veelklinkend.

j_

19 ,Ettist.°i'ate, a.,

niet vele strepen.

1 uttisa i hale , s., veellettergrepig woord.
Muit tudíe , s., niessigte, groot aantal , veelheid, volk
ver^.tad ring , gemeen.
Muiititau'dini 'y, a., menigvuldig, veelvuldig.
aC,IJiítu`(ïinous, a., talrijk, nmeiiigvuldig, sin.
mu tdtu'Elinous;y , a., naar een gedrang gelijkende.

Muitav'anant,

a. veel zwervenu.

MMuttiv'segousl, j'

Maii'tivnnlve, s, dier met vele schalen.
lid:e:'tit'alve, inultivalv'ular, a., met vele
ïliuitiv'ersa nt 1, a., vele vormen aannemend.

schalen .

Multiv'ious 7, a., niet vele wegen.
M..lto' ca , s., turksclr wetboek.
16Au1toc"-ulfr , a., veeloogig.
Multun'gulate, a., veelspletig van hoef.
Mut'ture, s., scho., niaalloon, gemaal.
Munt , a., zwijgend.
Munn ! isaterj., st ! sus ! zwijg!
Minn , „., tas webier, mom.
Mum'-bud 'et , s., stilzwijgendheid.
Mt.m"-chance , s., soort van kaartspel , (p.) , dwaas , (p.).
Mu,n'ble, V. i., V. t., binnen 's moods praten, mompelen ,
prutten, prevelen, knahblen, kaauwen, zacht eten (roet

gesloten. ,flo;,(l? , mummelen , woorden inhouden , half uit,r
spreken.
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m.
MUM.

nieuwskramen • sx.
Muzn'bled, pp., a. van Mumble, v. i., V. t.
iliurn'bier , s., pruttelaar.
Mumbling , ppr. a. van 1llumble, v. i., v. t.
11Ium'blingly, adv., pruttelend, met gepruttel , mompelend, enz.
Mumin, V. t., vermommen, maskeren, gemaskerd dansen.
Mum'iner , s., vermomde , hansworst.
Mummery, s., vermomming, gemaskerd bal , mommen -

Mum'ble -new. , 8.,

spel , aperij.
Mummifi-ea'tion, s., vermomming, 't
Mummified, pp. van Mummify, v. t.
Mum'miform, a., mumievormig.

vermommen.

Mummify, V. t., als een mumie balsemen en drongen,
tot een mumie maken.
Mummifying, ppr. van Mummify, v. t.

Muin'ming, s., vermomming.
Muin'ining , a., vermommend.
Mummie, V. i., V. t., scho., zie Mumble, v. i., V. t.
Mummy, s., mumie, gebalsemd lijk, mumiesap, entwas;
beat to a -, murw slaan , tot murw slaan.
Mum'my - ciiog , s., steenkroes (soort van karpertje).
Mump, v. t., V. i., mompelen , knabbelen, knaauwen, mum-

melen , kaauwen , zachtjes praten, bedriegen, misleiden,
schooijen , bedelen , BE.; -, scho., zijn meening niet regtstreeks te kennen geven.

Mum'per, s., bedelaar, JOHN.
Muinp'ing , ppr. van Mump , v. t., V. i.
lilump'ing, s., bedelarij, bedelaarsstreken, dwaze streken.
Muinp'ish, a., somber, zuur , geemlijk, pruilend, stil

morrend.
19lump'isbly, adv., zie Mumpish, a.
Mump'it-like, a., scho., dom, stomp.
Mumps (zeer ) , s., geemlijkheid, kwade luim; -, klein
gezwel , dikke hals , zeere keel.

Mun , aux., moeten.
Mun'-fish , s., doode visch , als meststof gebruiklijk , (p.).
Munch ) v. t., V. i., schrokken, schransen, vreten.
Muncher , s., schrokker , schranser, JOHN.
Munch'Ing , ppr. van Munch , v. t., v. i.
Mun'-corn, s., scho., gemengd koorn.
iel u nd , s., bescherming , vrede.
1Miun'dane , a., aardsch , wereldsch , tot de wereld behoorende.
Mundan'ity t , s., wereldschgezindlieid.
Munda'tlon., s., reiniging, zuivering.
Mun'datary , a., reinigend, zuiverend.
Mun'di-c, s., zwavelkies.
Mundif 'i-cant, a., heelend (van calf, pleisters, enz.).
Mundifi-ea'tion , s., reiniger , zuiveraar , reiniging , zuivering.
Mundif'i -cative, a., reinigend, zuiverend.
Mundif'i-eative, s., zuiverend geneesmiddel.

Mun'dify, V. t., zuiveren, reinigen.
Mundiv'agant , a., rondzwervend.
Mundun'gus , s., stinkende tabak, knief , hogt.
Mu'nerary t , a., geschonken, als een gift.
Mu'neratet, munera'tion,

zie Remunerate, Remuneration.

Mung) , V. t., beteelen.
Munger , V. t., V. i., scho., zie . Mutter , v. t., v. i,
Mun'grel , zie Mongrel.
Mun'grel, a., ontaard, am., nx.
Municipal , a., stedelijk , gemeente ...
Municipality , s., gemeentebestuur , stadsregering , gemeente met haar grondgebied.
Munif'l eate t , V. t., verrijken.

Munificence, s., ruime milddadigheid, vrijgevigheid,
i versterking , se., t sterkte , sr., grootmoedigheid.
Munif icent, a., grootmoedig, vrijgevig, milddadig.

Munificently , adv., zie Munificent , a.
Mu'niinent, S., vesting, versterking, sterkte, ondersteu-

ning, verdediging, steun , beschutting , oorkonde , handvest, bewijs.
Mwinite' t , V. t., zie Fortify , v. t., B...
Munl 'tion i- , s., zie Fortification , s.; - ,

krijgsvoorraad,

ammunitie.
Munition ship , 8. , proviandschip.
Mu'nity t, s., vrijheid, zekerheid.
Munjeet', s., soort van meekrap (Indië).
Mun'nion , s., vensterpost , pilaster , z., lichtstijl , z.
Mun'nonday , s., scho.,

Maandag.

Mun-w) , s., mond; tout his -) , zie naar zijn gelaat.
Shun - s.) ,
Mundy- ), s., mv., bek en kinnebakken.
Mund* , S., me., scho., kinnebakken.
Munt , V. t., V. i., scho., stijgen , bestijgen , betrekken, optrekken, paard afrigten.
Munt'in , s., selto., weverstoestel.
mu'rage, s., muurgeld (voor stadswallen), JOHN.
Mural , a., tot een muur behoorende , loodregt , stijl ; crown , belooning voor dengeen , die de eerste was bij 't
beklimmen van een vijandelijken muur (bij de Romeinen);
- quadrant, vierde van een cirkel.
Mur'ehisonite, s., verscheidenheid van feldspaath.
Mu,r'der, s., moord, doodslag.
Murder ! interj., moord!
Mur'der, v. t., vermoorden, moorden, vernietigen, dooden , een eind maken (aan).
Murdered, pp., a. van Murder, v. t.
1►t.ir'deser , s., moordenaar , doodslager, klein stuk geschut.
Murderess , S., moordenares, moordenaarster.
Mur'dering, ppr. yan Murder, v. t.
Murdering - piece, s., klein stuk geschut, mortier, sit.
Murdering - shot , s., schrootschot.
Mur'derous , a., moordzuchtig, wreed, moordend, moord

bloeddorstig , woest.
ede., zie Murderous , a.

-daig,

Murderously ,

Mure f , zie Wall , sir.
m u re 9 , v. t., omwallen , ommuren , beenuren.
Murex, s., geslacht van vleeschetende schelpdieren.
Mur'geon , v. t., echo., bespotten , honen.
Mur'geon, s., echo., gemor, hoon.
Mur'gully , V. t., scho., wanbeheeren, bederven, misbruiken.
Muriat'i -e, a., pekelachtig, ziltig, zoutig; - acid, zoutzuur.
Murlatif'erous, a., ziltige zelfstandigheden
mu'ri -cated, a., vol prikkels, vol stekels,
met scherpe punten (botanie).
Mu'ricite, s., versteende overblijfselen van de murex.
Mu'riform, a., steenachtig (botanie).
Mu'rine, a., tot een muis of muizen behoorende.
Mu'riue*, s., mv., ratten, muizen , enz.
Murk , s., zie Darkness, s.
Murk'iiy , adv., duister , donker , somber.
Murk'Ins, ode., scho., in 't duister.
Hurl , 0. t., V. i., scho., zie Mummie, v. t., v. i., echo.
Mur'le , .v. t., V. i., scho., verkruimelen, vermolmen , ver
-weêrn.
Murle , s., scho., kruimel.
geMur'inur , s., gemurmel, gemor , geruisch, gekreun ,
stommel.
Murmur , v. i., ruischen, morren, misnoegd zijn, murmelen, grommen.

MU1.

MUS.
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Murmurer, s., morrende, murmiirerencïe, grommer.
Musit'ioner • s., scho., muzikant.
Mur'rnuring, ppr. van 1llurmur , v. i.
Mqusk, s., muskus, muskusdier , trosltyacint, JOHN.
Mur'niuringly , adv., niet ;einor , morrend.
Musk , V. t., niet muskus welriekend maken.
Murmurous, a., gemor verkvekkend, kladt verwekkend. Musk'-apple, s., inuskadelappel.
Mur'phies ) , s., mts., aardappelen.
Musk'-ball , s., muskusballetje.
Murr,, s., zie Catarrh, s.
Musk'--Pat, S., niuskiisdier.
Murrain, S., veepest, sterfte onder 't vee.
11iusk'-cherry , s., muskadelkers.
Murrain t, a., door de veepest aangedaan, sn.
ltlusk'-deer, S., niuskusdier.
Mur're , S., soort van vogel.
Musk'-du-ck , S., muskuseend.
Mur'rey, a., donker rood, BA.
Musk'-melon , S., n»uskusmeloen.
Mur'rion , s., zie 11lorion, s.
Musk-o , s., muskusos.
Murth , s., scho., volop , overvloed.
Musk' • pear, s., nuuskuspeer.
Mur'za, s., erfelijke adel (Tartorije).
Muck'-rat , mus'quasb, s., muskusrat.
Mu'-surd t , s., dreamer , Ynijmeraar , cu.
Musk'- i -ose, s., muskusroos.
Mus '-eedel ,
, s., muskuskorrels, bisamkorrels.
a., s. muskadel, rnizskaat, muskaatwijn, Musk'-seed
Mus' -cad 1,
S1task'- \Nood, S., niuskusltout.
muskaatdruif, muskaatpeer.
Mus' -Patel ,
Musket , s., snaphaan , vuurroer , musket, geweer, man Mus' -Eat, s., muskaatwijn.
itetjes- sperwer.
Muscle , s., spier , mossel.
Musket-proof, a., schotvrij, tegen een geweerschot bestand.
Mus' eoid , a., mosachtig.
liiueireteer', s., niusket;er.
Mus' -eoidt , s., mosftclitice, bloemlooze plant.
Musketoon', s., kort vuurroer, korte donderbus.
Muscos'ity, s., mossigiieid.
Mi«'kctry , s., musketvuur, musketten.
Must,ova'do, s., ongerafiiteerde suiker.
llu4k'n», s., niets.
Mus'-covy-duck , s., niuskuseend.
Muskiness , s., muskuslucht.
Mus' -cony-glass, s., zie Mica, s.
Musky , a, welriekend, eiaar muskus riekend.
►ius'calar, a., tot de slieren hehoorende, sterk, krach. lnua'Iin, s., moezelien, neteldoek.
tig , gespierd; - fiiires, spiervezeleu; - rotion, vrijwillige Mus-'lig , a., nete.ldoeksch , moezelinen ; - de lame, wol.
]en ioezelien.
beweging van de spierels.
Museular'ity, S., gespierdheid.
Mus'tin•kail , s., scho., soep van water , gerst en kool.
Heus' -eularty , adv., zie ]lIusevlar , a.
Mus' -euiite, S., versteende sclielp.
Mus'enlons, a., vol spieren, sterk , gespierd, tot de spie

Mu*irnet', s., soort van ruw katoenen stof.
Mus'niouu , mu ui'snun , S., soort va 11 schaap.
Mias'quash , S., zie Musk-rat, s.
Muselui'to, uiuske'to, s., niuskiet.
Mus'role , s., neusriem (raus een paard).
Muss t, s., zie Srramble, s.
Muss, s., scho, mond.
Mussel. s., mossel.
Mus'sulrnan, s., wv. inus'sulmans, Muselman, Moslenien , Moliummeclaan.
mussuigitban'ie , a., muselmansell, enz.
Mus'sultnantsli,, a., mohamniedaansch.
Mus'sulinanly, adv., op muselmansche wijs, enz.
Must, aux., moeten.
Must, s., most, nieuwe wijn.
Must , v. t., V. i., doen besclsimlen , laten niuf worden, duf

-renblioud.
s., zang, zanggodin , droonierij , afgetrokkenheid;
in gedachten verdiept zijn , afgetrokken zijn,
peinzen , in gepeins verzonken zijn , overdenken.
111,E %e, V. t., V. i , nadenken , Tij., overpeinzen , TIJ., in aedachten verdiept zijn, peinzen, niijti,eren, afgetrokken
zijn ; - t , zich verhazen.
Mu-*ed , pp. van 1l/use , v. t., v. i.
Mu-*e'ful , a., peinzend , overdenkend, niijmerend.
Mu-s•e'fully , adv , zie lluseful , a.
Mu-*-e'less , a., niet poëtiesch , zonder dichterlijk gevoel.
Mu-s'er , s., peinzer , mijmeraar , droonier , overpeinzer.
Mu'-s e* , s., mv., muzen , zanggodinntea.
maken , muf worden , duf worden , beschimlen.
Mu'.*et, s., gat in een heg , seliuilpad (van een haas).
Mu*e'uin, s., bewaarplaats van zeldzaamheden, enz., M us'ta e:, S, soort van aap.
Mustache', .s., mv., mustaches, knevel.
museum.
Mush , s., maïsmeel in wafer gekookt.
Mustach io, s., knevel.
Mush'roorn , s., paddestoel , kampernoelje , duivelsbrood, Mustachioed, a., niet knevels,
nieuwbakken
adel.
- §, gelukskind ; - gentry ,
Mustard , s , mosterd.
Mushroom- hitcb'es, s., mv., scho., ongelijkheden in een Mus'tard-seed , s., mosterdzaad.
Mus'tard -pot, S., mostaardpot.
kolenmijn.
Mu'-*l-e , s., muziek , zangkunst , speelkunst , overeenstem Mustard-quern, s., iriostaardmolen.
pal try -, akelige muziek , nare muziek , -) , goed-ming; Muster', mestee', s., kind van een blanke en eerre van ge.
kruist ras.
vriend , d. t.
Mus'teline, a., tot den wezel behoorende.
Mu'-*t-v-book , s., muziekboek.
Muster , V. t., v. i., wapenschouwing doen, monstering doen,
Mu'-s-i e- master , 8., muziekmeester.
Mu'*1 -c -stool , s., muziekstoel.
wapenschouwing houden, wapenschouwen, monsteren , ver.
zadmlen, zaánikomen, zaánitrekken (van troepen), verzaám.
Mu *1 cal , a., muziekaal , welluidend, streelend voor 't oor.
Musically , adv., zie 1tlusical , a.
leg , te za im komen; - sip , niet moeite te zaám brengen
Mu'-*t-ealness, s.. harmonie, welluidendheid.
- troops into service , troepen inspekteren en ze op de mon.
Mu*i'cian , s., muzikant , speelman.
sterrol plaatsen; - troops out of service, troepen inspekteMu- sing, ppr., a. van Muse, v. t., v. i.
ren , op de rol plaatsen en daarna niet de hun toekomende
Mu-s-'ing , s., zie Meditation , s.
soldij ontslaan.
Mu.'ingly, ads., peinzend, peinzenderwijs, enz.
Mue'ter, s., monstering, wapenschouwing, verzaámling
Mu-se,

be in a -,
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- of peacocks, troep paauwen; pass -, goed van een monstering afkomen, goed van een inspektie afkomen.

touw, koptouw, z.; - ring, bandje van 't langeveld, z.;
swell of the -, band aan den kop, band aan de monding, z
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Mus'ter-book , s., monsterrol , monsterlijst,
Muster-file, a., zie Muster-roll, s., sH.
Musjter-master , s., wapenschouwer, krijgskommissaris.
Mus'ter-roll , s., monsterrol , monsterlijst.
Mustered, pp. van Muster, v. t.,
Mustily, adv., zie Musty, adv.

v. i.

Muzzle • V. t., V. i., muilbanden , snuffelen , ruiken , den
mond digt,) j brengen ; -, een stuk tegen boord sjorren, z.
Muz'zied , pp. van M7czzle, v. t., v. i.
Muz'zler) , s., slag voor den mond.
1►ruz'zling, ppr., van Muzzle, v. t., v. i.
Muzzy , a., afgetrokken , verstrooid, half dronken.

My, prop., mijn, aan mij.
Mustiness , s., muffigheid.
M u s'ty , a., beschimmeld , muf, duf, vunzig, geesteloos, ltiy-lane . seho., ik alleen.
My - nabs) § , mijzelf.
zwaar , log , dom , zuur.
Myn'chen, S., non.
Nut, scho., moest, mogt.
wanonbestendigheid,
illynch'ery , s , nonnenklooster.
Mutabll ► ity , s., veranderlijkheid,
Mynheer , s., Hollander.
kelmoedigheid.
1 Myograpte't eat , a., tot een spierbeschrijving behoorende.
Jtlu'table , a., veranderlijk , onbestendig , wankelmoedig.
Mutableness, s., veranderlijkheid, onbestendigheid, wan- Myog'rapisist , s., spierbeschrijver.
myog'raph y , s., spierhesclirijving.
kelmoedigheid.
1MMyyolog'i eai , a., tot de leer en beschrijving der spieren
Mutably , ode., zie Mutable, a.
behoorende.
Mu 'sage , s., middel tot stuiting der gisting van nieuwen wijn.
Myoi'ogy, s., spierbeschrijving.
Mutation, s., verandering, verwisling.
My'ope, s., mc zny'opes, kortzigtige.
Mutch , s., scho., viouwenmuts , kap.
My'opy,, s., kortzigtigheid.
Mutch'kin , s., scho., engelsche speld.
lilyot'o•ny s. , spierenontleding.
Mute , a., stom , zwijgend , halstarrig , hardnekkig.
letter,
stomme
Myriad, s., tieiiduizendtal, myriade, onmeetlijk getal, m.
aansprekersoppasser
,
stomme,
Mute, s.,
Myr'iapod , s., benaming voor veelpootige insekten.
vo, eldrek, BR.
Myr'iar-eh , s., bevelhebber van tienduizend man.
Mute , V. i., schijten (van vogels).
Myr'1oiogue, s., lijkzavg, die voor de vuist wordt uit Mutely , adv., zie Mute, a.
Muteness, s., stilzwijgendheid, stomheid.
Mutilate, v. t., verminken, verlammen, afknotten, afbreken.
Mu'tiiate, a., onvolledig bloeijend (botanie).

Mutilated , pp., a. van Mutilate, v.1.
Mutilating, ppr. van Mutilate, v. t.
Mutilation , s., verminking , verlamming , afknotting.
Mutilator, s., verminker, verlammer.
Mu,'tilous, a., verminkt, gebrekkig, onvolkomen.
Mu'tin t, a., zie Mutinous, a., sH.
Mu 'tine , s., muiter , oproermaker , n. g.
Mu'tine, V. i., oproer maken, oproer verwekken, aan 't muiten slaan , oproerig worden , n. g.
Mutineer', s., muiter, oproermaker.
Muting, s., vogeldrek , ME.
Mutinous , a., oproerig , muitziek, muitend, onstuimig.
Mutinously , adv., zie Mutinous.
Mutinousness, 3., muiterij , oproerigheid, opstand.
Mu tiny , s., muiterij , oproer; - bill, oproerwet.
Mu ► tiny , V. i., muiten , oproerig zijn.
Mutter , V. t., V. 1., pruttelen , mompelen , morren , grommen.
Mutter, S., gemor, gemompel , M.
Muttered , pp • a. van Mutter, v. t., v. i.
Muttering , ppr. van Mutter, v. t., v. i.
Mut'teringiy , ads., met een zachte stem, met gemor.
Mutton • s., schapenvleesch ; schaap , BA.; -), hoer.
Mutton-chop, s., schaperib.
Mut ton-fist , s., dikke , gespierde vuist.
Mutual • a., wederzijdsch, wederkeerig, onderling, gemeenschaplijk.
Mutuality, s., wederkeerigheid.
Mutually , ads., zie Mutual.
Mutua'tion :1:, s., 't leenen, 't borgen.
Mu'tule, s., kraagsteen (bouwkunde).
Max , s., drek , modder.
Mux'y, a., vuil, modderig.
Muz'web • s., scho., spinrag , spinneweb.
Muzzle, 8, muil, bek, snuit, tromp, mond, muilband,
tronk, trompstuk, z.; -), baard; - astragat and fillets, hals -

baud, z.; - bags, trompzak, z.; - lashing, tromptouw, domp-

gesproken.

lSlyr'eetidon , s., wanhopig krijgsman.
niyrop'oiist 9:, s., zallverkooper.
Myrrh . s., mirre.
M y rs if'oust , s., zal f verkooper.
Myr'tiforen , a , mirtvorruig.
Myrtle, s., mirt, mirte.
Blyr'tie-berry , s., mirthezie.
Myr't ie-grove, s., nurtloof, mirtboschje.
M^r'tle-tree, s., mirtehoom.
Myr'tàe -war, s., soort van olie uit de candle-berry-myrtle,

zie Candle , S.

My ► rus, s., zeeaal.

MyscJf',

prop., mijzelf.

55ystagog'i.ca§, a., tot de verklaring van geheimzinnigheden hehoorende.

Mys'tagogue, s., vertolker van verborgenheden, bewaar
-dernvtoualikë.
Mys'terial , a., geheimzinnig, raadselachtig.
Mysterious, a., geheimzinnig, duister, verborgen, geheim.
Mysteriously, adv. zie M.'isterious, a.
Mysteriousness, s., verborgenheid, geheimzinnigheid,

duisterheid.
Mys'terize, V. t., in raadsels uitdrukken..

mys'terizeet , pp. van Mysterize, V. t.
Mys'terizing, ppr. van Mysterize, v. t.
Mystery . s., geheinmis, verborgenheid, geheim, raadsel,
mysterie (oud draina); ambacht, roeping.
Mys'ti-e , s., voorstander van 't mysticisme.
mys'ti -c , tnys'ti eal , a., duister, verborgen, geheim, zin

► eheeldig, mistiesch.

mys'tI eali y , adv., zie Mystic, Mystical, a.
Mysticalness, s., geheimzinnigheid.
mystici -sm, s., mysticisme.
mys'tis's, s., me., Mystieken (soort van sekte).
Mystifiea'tion, s., 't geheimzinnig maken.
Mystified, pp. van Mystify, v. t.
My stify , V. t., in geheimzinnigheid hullen, een

voorkomen geven.
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Mystifying, ppr. van 1llystify v. t.
i Mytholog'iially , adz., zie Mythologie, MytholoDical , a.
Myth • s., fabel.
! Mythot'op;ist, s., fabelkundige.
Myth'ie, wnyth 'teai, a., fabelachtig, op overlevering ge - Mytt,ot'ogize, V. t., fabelen vertellen, de fabelleer verklaren.

grond.

Mythology, s., fabelleer , fabelkunde, godenleer.

Myth 'i-cally, ode., zie 111qthic, Mythical, a.
Mythog'rapher , s., fabelschrijver.

Mythologie, enyti► olog'i
MYTh OLOGY behoorende.

eat , a.,

fabelachtig ,

My'thopla-sm, s., fabel.
Myt'itite, s., versteend schelpdier.
tot de Myx'on ,

s., soort van barbeel.

Pi.
Nag, s., paardje, paard, minnaar, su.; -, zie Knaq, scho,
Nag'gie, V. t., scho., knagen.
Nag'gy, a., scho., zie Contentious, a.; -, zie Irritable, a.
Nagre , s., scho., armoedig mensch.
Naiad , s., mv. na'tade$ , riviernimf.
Naig, s., scho., zie Nag, s.
Nati , s., spijker , nagel , klaauw , talie (1 t g van een yard);
you kit the - on the head t , gij hebt den spijker op
den kop geslagen, gij hebt liet juiste punt aangeroerd;
on the -, onmidlijk; labour tooth and -t , alle krachten
inspannen ; pare one's -s , iemand kortwieken ; clasp headed
-, duiker , z.; clincher -, klinknagel , z.; deck -, schotspijker , z.; double deck -, laschijzer , z.; doubling -, dubbelingspijker , z ; filling -, een duimsspijker, z ; flat-headed -,
platkop, z.; forty Penny -, spijker niet vierkanten kop, z.;
lead -, loodnagel , z. ; pump -, pompspijker , z.; rivetting -,
bandnagel, z.; round head -, spijker met ronden kop, z.;
rudder -, roerspijker, z.; scupper -, platkop, mamieringspijker, z.; sheatiny -, dubbelingspijker, z.; single deck -,
vijfduirnsspijker, z.; six penny -, een en een halfduims.
spijker , z.; ten penny -, twee en een kwart duimsspijker,
z ; thirty penny -, dertig pondsspijker , z.; three penny -,
pompspijker, z.; tree -, houten nagel in de buitenhuid, z.;
twenty penny -, twee drie kwart duimsspijker , z.; two
penny -, pompspijker , z. ; two shilling -, drie en een halve
duimsspijker niet vierkanten kop, z.; weight -s, spijkers,
die bij 't gewint worden verkocht, z.; wildy -, walende
Nab'-girder ) . 1 s.
teu'el.
Nob'-girder) , f '
naald , z.; vioolding -, woelingspijker , z.; -, acht pond
Nabbed , pp. van Nab ) , v. t.
(van waren) , (p.) ; down on the -, scho., kontant betaald
af at the -, scho., alle grenzen te boven.
Nabbing, ppr. van Nob), v. t.
Nait
, v. t., spijkeren, nagelen, geschut vernagelen; - down,
1 Ta'bob , s., nabob , rijkaard.
Nac'arat , s., bleek oranjeachtig rood, oranjeachtig roode 1 toenagelen , tóespijkeren , - to the cross , kruisigen ; - a perstof.
son ), iemand den loef afsteken, iemand bestelen , iemand
Naaker, na'ker, zie Nacre, s.
berooven ; I -ed him of his reader ) , ik beroofde hem van
Noek'et, S., who., ventje.
zijii zakhoek ; I -ed the swell's montra in the push ) , ik heb
Naekety, scho., zie Knackety.
liet horologie van dien heer in 't gedrang gerold; - in your
Ala ek'y) , a., vernuftig.
coffin ), drink le@r je glas.
Naek'y, scho., zie Knacky.
Nailed, pp. van Nail, v. t.
Na+ek'y,, s., scho., soort van brood.
Null er , s., spijkermaker , nagelsmid, spijkersmid.
Na' .vre , s., parelmoerachtige schelp.
NHtt'ery, s., spijkersniederij.
Nar-ereous , a., pareimoerachtig.
NaU iag, ppr. van Nail, v. t.
Na'dir, s., benedenaspunt, punt, regt beneden de plaats, r► a ii► , a., scho., eigen ; my -, mijn eigen; my - sell, ik zelf, ik.
waar men staat.
Naititer , conj., echo., noch.
Na'ctte-stain , s., naaldsteun.
1taither'ans, natther , adv., scho., ook niet, evenmin;
i ae, ads., prop., scho., niet, neen , geen.
I dinna like it -, 't bevalt mij ook niet.
Naeth'ing, naith'ing, s., scho., niets.
Na ti,ing, scho., zie Naethiny.
Na;'ve , s., plek , spikkel.
Na' hete , s., eenvoudigheid, ongekunsteldheid, ongedwonNse'vose, a., geplekt, gespikkeld.
gen leid , naïveteit.
Nafe , Natie, s., soort van gekuifde zeevogel.
i^a'kea, a., naakt, ontbloot, j arm, bloot', weêrloos, eenl%af. Ping, scho., zie Griranbling.
vouilig, kuusteloos, ongewapend , onbeschermd, onverho-

N , i. p. V. 9000 ; -, i. p. v. North; - E., i. p. v. 7V or1h.
East; - W., i. p. V. North Nest; - - E., i. p. V. NorthNortheast ; - -'iv., i. p. v. North-Northwest ; -o., i. p. v.
number; - B., i. p. v. nota bene (merk wel op) ; - L.,
i. p. v. non liquet (de zaak is niet helder) ; - s., i. p. v.
New Style; -arr., i. p. V. narration, -at., i. p. v. Nathaniel ,
nativity ; -ay. btls., i. p. v. navy hills; - C., i. p. v. North
Carolina; - E., i. p. V. New England; -er , -e'er, i. p. v.
never; -te., i. p. v. Nicholas; - H., i. p. v. New Hampshire;
- J., i. p. V. New Jersey ; - L., i. p. V. North of Northern
Latitude; - 0., i. p. V. New Orleans; -ot., -ott., i. p. v.
Nottinghamshire ; -ov., i. p. v. November ; - P., i. p. v.
notary public, New Providence; - T., i. p. V. New Testament; -'t., i. p. V. not; -t., i. p. v. neat, net; -um.,
i. p. V. number, nunzbers; - Y., i. p. V. New York.
Na, adv., conj., scho., neen, niet, noch, ook niet, dan;
-, pron., geen.
Na -but , adv., scho., zie Only, adv.
Na -say , s., scho., weigering.
Naaio , s., inbeslagneming van goederen.
Nab) , s., kruin.
Nab) , v. t., plotsling vatten , snappen , betrappen , behalen,
onverwachts vatten ; - the snow ), linnen op de bleek stelen ; -, vangen , vatten.
Nab) '
} s., hoed; penthouse - ), groote hoed.
Nab - cheat) ,
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len, onopgesmukt , open , zuiver; strip a man stark - §,
iemand geheel uitschudden , iemand van alles berooven.
Nakedly , ede., zie Naked, a.
Na'kedness , s., naaktheid , blootheid , hulpeloosheid ;
uncover - 1 • ongeoorloofde gemeenschap met een vrouw
hebben.
Na'kir, s., soort van vliegende pijn.
Nall • s., els , (p.) , n. g.
Nain'by-pam'by, s., gemaaktheid, geveinsdheid, gekunsteldheid.
Nam'by-pam'by , a., gemaakt , geveinsd , gekunsteld.
Name , s., naam , karakter , eer , bekendheid , j nakomelingschap, § gezag; call -s, scheldnamen geven; take the
- of God, den naam van God ijdel gebruiken, valsch
zweren ; know by -, met bijzondere vriendschap vereeren ;
christian -, doopnaam ; proper -, doopnaam , voornaam;
our-, toenaam , van ; appellative -, benaming van iets;
feigned -, geleende naam ; have a -§ , bekend zijn ; get a
great -, zeer vermaard woi den ; if one's - be up , one
may lie abed t, die den naam van vroeg opstaan heeft,
slaapt zelden te lang ; one had as good be hanged as have
an ill -, wee den wolf, die in een kwaad gerucht is ;
by -, genaamd.
Name , v. t., noemen , een naam geven , benoemen ; - the
name of Christ, Christus belijden.
Named , pp. van Name , V. t.
Nameless , a., naamloos, zonder naam, onbekend, anoniem, ongenoemd, niet beroemd.
Namelessly , adv., zie Nameless , a,
Name'I y , adv., naam lijk , te weten.
Nam'er , s., noemer , benoemer.
Namesake, s., naamgenoot.
Nam'met, s., twaalf uurtje, (p.).
Nan , pron., hoe ? wat?
Nan , prep. van (Gaelic).
Nan'-pie, s., scho., zie Magpie, s.
Nancy) • s., achterste.
Nand u • s., am erikaansche struisvogel.
Nane, pron., scho., geen.
Nang'nail • s., zie Hangnail, s.
Nankeen t • s., nankin.
Nanny , s., scho., geit, hoer, maitres; as nice as a - hen,
zeer kiesch , zeer keurig.
Nau'ny-house) . s., bordeel.
Nan'tle, V. t., scho., zie Fondle, v. t.
Nap • s., slaapje, sluimering, nop, vleug; take a -, een
uiltje vangen , een middagslaapje doen.
Nap , v. i., een kort slaapje doen , dutten , zorgeloos zijn;
- the bib) , schreeuwen ; the mollisher -ped her bil) , 't
wijf begon te schreeuwen; -, v. t., scho., vatten, grijpen.
Nap'-taking, a., dutje doende.
Nap'-taking, s., verrassing, onverwachtsche aanval.
Nape • s., vooruitstekend been van den nek.
Napery t , s., tafellinnen.
Na'phew, s., kleine knolsoort.
Naph'ta , s., bergolie , steenolie, aardpek, jodenlijm.
Na'piform , a., knolvormig.
Napkin, s., servet.
Napless, a, kaal, draadschijnig , zonder noppen, zonder
vleug , zonder wol.
Na'ple*-yellow, s., soort van fraaije gele pigment.
Nap'per), s., hoofd; - of naps, schapendief.
Nap'pern • s., scho., voorschoot.
Nap'pers , s., me., knieën , (p.).
Nap'pie, s., who., nopje , slaapje.
Nap'pie, nappy , s., scho., zwaar bier.

Nap'pte , nap'py , a., scho., sterk (van bier), dronken.
Nap'piness , S., slaperigheid, wolligheid.
Napping, ppr. van Nap, V. i.
Nap'py , a., noppig, vol noppen, wollig.
Nappy-ale), S., zwaar bier.
Nappy-boin , S., scho., vaatje, tobbetje.
Nar t , a., dieter bij , SP.; -, a., adv., prep., scho., nabij ,
digt , vertrouwd , innig , nader hij , bijna , digt bij , nooit.
Nar'-sin, adv., nooit na dien tijd.
Narcissus, s., narcis.
Nar4eot'iQ ,
a., slaapverwekkend verdoovend.

M4

'
1%areot'ieal ,
Nareot'1e, s., slaapverwekkend middel, pijnstillend middel.
Narcot'icaliy, adv., zie Narcotic, Narcotical, a.
Narcot'ieness , s., slaapverwekkende eigenschap, n. g.
Nard, s., nardus , spijknardus.
Nart

t , a., zie Odoriferous, a.

Nard'ine , a., tot nardus behoorende.
Nare t, s., neusgat, BR.
Narent , s., me., neusgaten van een valk.
Nar'1form, a., neusvormig.
Nar'rabie t , a., meddeelbaar , verhaalbaar.
Nar'rate • narrate', V. t., verhalen, vertellen, verslag geven.
Narrated , pp. van Narrate , v. t.
Narrating • ppr. van Narrate , V. t.
Narration , S., vertelling , geschiedenis, verhaal, verslag,

sprookje.
Narrative, a., verhalend, sprookjes vertellend.
Nar'rattve, S., verhaal , verslag.
Narratively , adv., verhalender wijs , enz.
Narrator , s., verhaler , verteller.
Nar'ratory t , a., verhalend , vertellend.
Nar'rify , v. t., verhalen , vertellen.
Nar'row, a., naauw, eng, smal, klein, beknopt, bekrom-

pen, kleingeestig , naauwkeurig , oplettend , zorgvuldig;
- channel , kil , naauw vaarwater , z.; bring into a - compass , in een klein begrip brengen; take a - view, van
nabij bezien; we had a - escape out of that danger , wij
ontkwamen ter naauwernood aan dat gevaar; - soul, bekrompen ziel , vrek; - minded , gierig; - heeled, met
smalle hielen; - breasted, engborstig.
Nar'row, s., mv. nar'row*, engte in een rivier, straat, z.,
bergpas ; be outside of the -s , buitengaats zijn , z.; fall in
the -s , in een naauwte vervallen , in een engte vervallen , z.
Narrow , V. t., V. i., versmallen , eng maken , veruaauwen ,
beperken, bepalen, eng toeloopen, zaámtrekken.
Narrow-minded , a., zie onder Narrow, a.
Narrow-mindedness , s., kleinmoedigheid, kleingeestig
-heid.
Narrow-sight'ed , a., slecht van gezigt.
1Nar'rowed, pp., a. van Narrow, v. t., v. i.
Narrower, s., vernaauwer, versmaller.
Narrowing , ppr. van Narrow , v. t., n. i.
Narrowing, s., 't versmallen, 't eng maken, enz.
Nar'rowiy, adv., naauw, eng, smal, juist, even, spaarzaam.
Narwal , nar'avhal , s., narwal , walrus.
aa-1, heeft niet, sP.
Na' -wai , a., van den neus, door den neus gevormd.
Na'*al , s., neusletter.
Nasality, s., het van den neus zijn.
Na'-s alize , V. t., tot neusklank maken.
Na' -salised, pp., a. van Nasalize, v. t.
Na' -sally , adv., zie Nasal , a.
Nas'-cal • s., soort van zetpil.
Nascency , s., voortbrenging.
Nam'cent , a., wassend , opgroeijend , toenemend.
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ira *e'berry, s., soort van tropische bezie.
ah) , v. i., weggaan.
Nash - gab, s., scho., iemand, the veel babbelt, iemand, die
veel eet , gierigaard.
Na.'1 cornous , a., met, één hoorn op den neus groeijend.
Nas'iforin , a., neusvornlig.
Nask) ,
gevangenis.
Nask'In), Is.,

Nastily , adv., op een vuile wijs , vuil , smerig.
Nastiness , s., vuiligheid , morsigheid , onkuischheid, ontucht , onreinheid , losbandigheid , sc.
Nastur'tion ,
Nasturtium

s. waterkers ,indiaansche kers.
'

'
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lat'.uratizing • ppr., a. van Naturalize, V. t.
lat' orally , adv., natuurlijk , eenvoudig.
iat'urainess, s.,

natuurlijkheid.

T at'mrals, s., mv., dieren.
t'ataire . s., natuur , aard, eigenschap , neiging, geliardheid , gemoedsgesteldheid , soort , bijzondere geaardheid,
geboorte , heelal ; instinct of -, natuurdrift, ingeschapen
neiging ; laws of -, natuurregt.
ia'ture t , V. t., niet natuurlijke begaafdheden begiftigen.
ia't wrist t • s., voorstander van de natuurlijke godsdienst.
iatii'rity t , s., natuurlijkheid.
iau'frage, s., schipbreuk.
ia ,, 'fc-agous (zeer j) , a., schipbreuk veroorzakend.

Nasty , a., vuil , morsig , smerig , ontuchtig.
Na'sute , a., zie Captious, a.
lva'tal , a., van de geboorte , tot de geboorte hehoorende.

taught, s., niets; set at - , verachten.
aught , a., ads'., slecht, zonder waarde, op geenerlei wijs;

Natall'tial , natall'ttous , a., tot iemands geboortedag be-

Waught 'Sly , ode.,

bedorven, snood, bandeloos, ongebon-

den , slecht.

hoorende.
Natal* t , s., mr., tijd en plaats van geboorte.
Na'tant, a., zwemmend.
Na ► tantly , adv., drijvenderwijs, zwemmenderwijs.
Natation j , s., 't zwemmen, drijving.
Natatorial', a., zwemnlend.
Natatory , a., tot zwemmen in staat stellend.
Hatch , V. t., scho., pakken , vatten , grijpen.
Nathe 'less, conj., scho., niettemin.
Nath'Iess t, adv., des ►tiettemin.
Nath'Iess, scho., zie Natheless, conj., scho.
Nath'more t, ode., niet te meer.
Nation, s.,

be - with , ecl ►tbreken ; call ofte to -, iemand mishandelen.

natie, volk, menigte, groot aantal;

slechtheid, bedorvenheid, ondeugend.
held , snood beginsel.
aught'y , a., snood, bedorven, slecht, nietswaardig, nie-

ITaught'iness, s.,

tig , valsch , schaadlijk.
iaull'age , s., scheepsvracht, vrachtpenningen, vrachtloon.
l^au'nna ehy , s., spiegelgevecht (met schepen bij de Ouden).
tt^iun'tle, v. t., scho., zachtjes opheffen.
1u us' copy , s., kunst om schepen of land op een afstand

te ontdekken.
-) ,

zie

Damnation; - good), zeer goed ; - long way), zeer lange weg.
National , a., nationaal , volks.. algemeen.
Na'tionall*m , s., zie Nationality.
Nationality, s.. nationaliteit, volkskarakter.
Na'tionaIIze, V. t., n ationaal maken.
Nationalized , pp. van Nationalize, V. t.
Nationalizing, ppr. van Nationalize, v. t.
Nationally, adv., van 't volk, volgens den landaard.

Na'tionalness, S., volkskarakter, vaderlandsliefde, patio'
naliteit.
Native , a., aangeboren , ingeschapen , natuurlijk , oor
-spronklij.
Native , s., inboorling ; i nakoomling ; -, geboorteplaats
Natively, ado., natuurlijk, van nature.
Nativeness , s., natuurlijkheid.
Nativ ity , s., geboorte , geboortestond.

Nat'ka, s., soort van vogel.
Na'tran , s., natuurlijk loogzout.

Nattered, a., scho., kwalijk gestemd.

Nat'tie , V. t., scha., slaan, kloppen.
l at'ty (, a., zie Spruce, a.
Natty •lad ), s., jonge zakkeroller, jonge dief.
Nat'ixral , a., natuurlijk , eenvoudig , echt , eigenaardig
aangeboren, eigen , ongedwongen , ongemaakt ; - son , on
echte zoon , bastaard; - philosophy , natuurkunde ; - parts
natuurlijk verstand ; - history , natuurlijke historie ; - born
inheemsch , inlandsch.
1Tat' Ural , s., t inboorling , zot , dwaas ; - ) , kind , idioo!
Nat'arali -sm , s., natuurstaat.
Nat'airal lst , s., natuuronderzoeker , natuurkundige , voom
stander van de natuurlijke godsdienst.
Nat*iral'ity 1 , s., natuurlijkheid.
Naturalization. s., naturalisatie, aanneming als inboorlin
Nat'urailze, V. t., naturaliseren, als inboorling aanneme►
Naturalized , pp., a. van Natural;ee, r. t.

vau 'sea , s., zeeziekte, mislijkheid, walging, kwalijkheid.
'Wau'seant, S., middel, dat mislijkheid, enz. veroorzaakt.
au'seate , V. i., v, t., walgen, kwalijk worden, afkeer heb
walg hebben, met afkeer van zich afstooten, met wal -ben,
-gin
vervullen.
vau'seated , pp. van Nauseate, v. i., e. t.
o^au'seating , ppr. van Nauseate , V. i., v. 1.
dau'seous, a., walglijk, walgend.
:vau'seously , adv., met walging ,• afkeerig.
Nauseousness, s., walglijkheid, walging.
a., scheeps ..., zee ..., tot de scheepvaart be.
^vf,,,'tI.s, , hoorende ; - almanach, zeemansalmanak ; t^au'ti-eal , f charts , zeekaarten ; - term , zeemansuitdrukking.
Nau'tilold • a., aan 't nautilus gelijkend.
1%au't11us, s., nautilus (soort van schelpdier).
Naval • a., uit schepen bestaande , tot schepen behoorende,

tot de vloot behoorende.
tlia'val - engage'ment, s. , zeegevecht.
Naval hoods, s., inv., rijbed voor de kluizen, z.
Na'val-of lieer, s., zeeofficier.
Naval-science , 3. , zeevaartkunde .
Naval-service, s., zeedienst.
Na'vai - square , s., evolutie vierkant, z.
Naval - stores , s., scheepsbehoeften , z.
Naval - tactic , s., zeetaktiek , z.
Nava1 a t, s., mv., scheepsaangelegenheden, zeewezen.
Navar -ch, s., vlootvoogd (bij de Oude Grieken).
Navar - chy , , s., scheepskennis.
Nave , s., schip (van een kerk) , naaf (van een rad).
Na' -vel , s., navel , nmidden.

Na ,'veugall , s., kwetsuur boven op den ruggegraat van een
paard, achter den zadel.
Navel - string , s., navelstreng.
Navel - timber , s., kromhout, buikstuk.
Na'vew,, s., koolzaad
Navi.o eiar, a., betreklijk

scheepjes of bootjes, bootvormig

ietav'Ignble , a., bevaarbaar,
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Nav'lgable¢ess ,
Navigability ,

s., bevaarbaarheid.

Nav'Igably , adv., op bevaarbare wijs.
Nav'igat-é , V. i., V. t., varen , bevaren , besturen , zeilen,

stevenen.

Neatly, ads., netjes, aardig, lief, met goeden smaak.
Neat'iless , s., netheid , zuiverheid , reinheid.
Neat'ress, s., koeberderin, veehoedster.
Heat's'-root - oil, s., kalfspootenolie.

Neb, s., bek, neus, mond; she holds up her-), zij houdt

11Tav'igated , pp. van Navigate , V. i., V. t.
Navigating , ppr. van Navigate, v. i., v. t.
Navigation , s., scheepvaart , zeevaartkunde, stuurmanskunst ; - acts , sch eepsregt , scheepswetten.
Navigator , s., zeevaarder, zeevarende , zeeman , zeevaart -

kundige.
Nalvy, s., vloot, koopvaardijvloot, oorlogsvloot, marine,
korps zeeofficieren; - board, admiraliteitskollegie, ministerie van marine ; - office , admiraliteitshof ; - agent, betaal meester van de marine , z.; -, scho., zie Canal , s.
Nawl t , s., zie Awl, s.
_Nawt' - head • s., scho., domkop , lafaard.

Nay , adv., neen , zelfs , wat neer is , integendeel ; he is as
tall as you, - even taller, hij is zoo lang- als gij , zelfs

haar mond als om gekust te worden.
Nebula, s., mv . neb 'ulae, vliesje op 't oog, nevelster,
nevelvlek , duisterheid.
Nebular, a., tot de NEBULA behoorende.
Nebulosity, s., nevelachtigheid, bewolktheid, mistigheid.
' Neb'aious , a., bewolkt, mistig , nevelig.
Neces'sar, adv., scho., noodig, noodzaaklijk, noodwendig.
i Ncc'essnrie*, s., mv., noodwendigheden, behoeften, levensrniddelen , noodig onderhoud.
t^ec'essarily, adv.. iioodzaaklijk, onvermijdlijk, volstrekt.
Nec'essar iness , s., noodzaakliikheid.
Necessary, a., noodig, noodzaaklijk, noodwendig, nuttig,
voordeelig , wezenlijk.

Nec'essa ry , s., noodwendigheid , behoefte , levensmiddel;
langer ; he has enough , - too much , hij heeft genoeg , ja, -, s., zie Privy, s.
te veel ; he said so , - he even added, hij zei zoo , ja , hij Necessitate, V. t., noodzaaklijk maken, onvermijdlijk maken , noodzaken , dwingen.
voegde er zelfs bij.
Necessitated, pp. van Necessitate, v. t.
Nay , s., ontkenning , weigering.

Na y j , V. t., weigeren.
Nay'ward t , s., neiging tot weigering.
Nay'word t , 3., \weigering , ontzegging , ontkenning ; —) ,

spreekwoord.
Naze , s.,

kaap , uithoek.

dronken hoer.
Net , adv., niet.
Ne' -dash ), adv., niets, van geen nut.

vuist , SH.
(zeer ) , V. t., V. i., temperen ;

Neces'sitied t, a., in behoeftigen toestand, behoeftig, sH.
Necessitous, a., behoeftig, bekrompen, arm, schamel.
]eces'sitoUSiy ,

Naz'y ) , a., dronken ; - cove ) , dronken schoft ; - mort ) ,

Neaf t , s.,

Neal

Neces'silating, ppr. van Necessitate, v. t.
Necessita tion , s., dw ang, nooddwang.

' getemperd zijn.

adv., zie Necessitous, a.

, s., behoeftigheid, dringende behoefte.
1:eces'situde t , s., zie Necessitousness , s.
Neces'sity, s., noodzaaklijklieid, aandrang, nood, onwe@rstaanbare magt , onvermijdlijkheid ; - has no law t , nood
breekt wet ; make a virtue of - t, van den nood een deugd
Necessitousness

maken.

Neap , s., slagboom (van een wagen), (New-England) ; -, stil Neck , s., nek . hals , halsstuk ; take one about the -, iemand
omhelzen; -, landtong, z., arm van den beugel van de lij.
water , dood tij , dood getijde , z.; dead -s , stilwater.
zei lspier , z., naald, z.. hals van een anker, z., zwaansNeap , a., laag , afneniend.
hals, z.; -lock of a wig , nekkrul van een pruik , krul van
Neap' - tide , s., zie Neap , s.
een pruik; slip one's - out of the collar, van zijn belofte
Heaped', beneaped ', a., aan den grond geboeid, z.; met
af g aan , geen steek houden , terugdeinzen , zich uit een
hoog water op een droogte komende , z.
kwade zaak redden , gevaar ontsnappen; one mischief comes
Neapen-s., adv., scho., heide handen vol.
on the - of another t, waar kwaad is , komt kwaad bij ,
sear, a., adv., prep., bij , na, nabij, bijna, digt hij , naast,
ten naasten hij , in de nabijheid, ongeveer , naauwlijks; a
woman - her reckoning , een vrouw , die op 't laatst gaat;
near at -, digt hij , niet ver , hij de hand ; - upon the matter, ten naasten bij ; as - as I can remember, zooveel mij
voorstaat; go -, naderen; winter draws -, de winter nadert,
de winter is op handen ; - the wind , scherp bij den wind.
Near , V. t., v. i., naderen , digter bij komen.
Near-be -ga un ,
a., scfio., zie Near -gaan , a , scho.
Near - be- gaven ,
Blear-gaan, a., scho., zie Miserly, a.
Near-hand , adv., prep., scha , bijna , nabij , naast.
Near'-sighted, a , kortzigtig, bijziende.
Near'-sight'edness , s., kortzigtigheid.
Near-till, prep., scha., digt bij, nabij.
Nearest , a., naaste , digtste.
Nearly, adv., digt bij, nabij, naauw verknocht, naauw

een ongeluk komt nooit alleen; in the - of these mischiefs
this also comes , op al die onheilen volgt dit nog ; come
in the -t, onmidlijk volgen; - and crop, volkomen.
Ne k' -band • s., hemdkraag , halsboord.
ioJe-ek'-eJoth , s., halsdoek, das.
Neck' - knot , s., strik aan den hals.
Neck' - piece , s., halsstuk (van een wapenrusting).
^ Ne -ek'-tye , s., zie Neckerchief, s.
Nea k'atee t, zie Neckerchief , s.
Ne .ck'beef, s. , nekvleesch (van vee) , S.
Ne -► k'ed , a., met een nek ; stiff -, stijf van nek ; -, scha.,
nebigeslagen (van koorn).
Nei'k'erchief, s., halskraag, ringkraag, neusdoek.
Neek'Ince, s., halssnoer .

Nevk'laced, a., als niet een halssnoer gemerkt.

Neek'land, s., landtong.
Neek'weed , s., § hennip .

vermaagschapt.
Near ness, s., nabijheid, naverwantschap, spaarzaamheid Neerolog'teal, a., tot de levensschets van een pas overledene behoorende.
Neat, s., rund, rundvee, os, koe; -'s feet, koepooten; —'s
N{-v, ol'ogist , s., iemand, die levensbeschrijvingen van
tongue , koetong ; -'s leather , run/ieder.
overledenen levert.
pas
Neat'-house, s., koestal.
Neat , a., net , schoon , zin/lijk , zuiver, netjes , aardig, Neerol'ogy, S., levensschets. van iemand, the pag overle
-denis.
lief , onvervalscht , onvermengd.
Neat'herd ,

s., veehoeder , koeherder.

Ne-e'roanancer , 3. , zwa rtektnatenaar1

NEC.

NEG.

Neo'romancy, s., zwartekunst, tooverij.
Necroman'tim, a., tot de zwarte1cm st, enz. behoorende .
NeProman'tl e , s., toovermiddel , bezwering , streek .

Nee'die•work , s., naaldwerk, naaiwerk.
Needle - worked, a., met de naald bewerkt.
Needle - ze'olite , s., soort van zeoliet.

Neeroman'ti - rally, adv., zie Necro,nantie, a.
Necrol,n'agous, a., vals le dooden levend .
Ne -vrop 'olis, s., doodelnstad, kerkhof, godsakker.
Ne -cro sis, s., koudvuur.

Needled, pp., a. van
Nee'dleful , s., draad

Nee'tar, s., godendr ank, nektar, geurige drank.
Ne ,eta'rean ,
a., nektarachtig zeer zoet, geurig.
,,,e1t
Neeta'reous,
Ne -e'tare.1 , ca., met nektar doortrokken.
Neeta'reousl y , adv.,zie 11Tertareart , a.
Ne -eta're,,usness, s., iiektarachtlzlleid
Neetarif 'erous, a., nektar voortbrel.gend, honig voort -

hrerigelid.

Ne -e'tarine,

a.,

zoet als nektar.

Nee'taria,e, s., vrucht , aan een perzik gelijket;de.
ie -ct*, 'rhuin , s., zie 1t"ectar?j, S.
Nee'tarize, V. t., zie Sweetest , v. t.
Nee'tarizecl ,

pp.

van

X -ectarize, v. t.

Nec'tariziug , ppr. van Aecterize, v. t.
Nee'tar,,us, a., zoet als nektar , M.
Nei► 'tary, s., honigkelk (vast bloemen).
Ned'der i , s., adder , slang.
Ned ',iy , s., ezel.
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Needle, v. t., v. i.
om in een naald te doen.

Needless, a., noodloos, onnoodig, onvoordeelig.
eed 'lessly , adv., zie Needless, a.
Needlessness, s., oiinoocliglield , LE.
leee'clliná . pppr. vats J eedre, v. t., v. i.
• s., bel.uel'te (aart iets).

Need na , scho., behoeft niet.
Need* , adz., noodzaaklijk, onvermijdlijk, volstrekt, nood.
welldig.

Nee^i'y , a., behoeftig, arm.
' Need y-I,iiz'zl(-r ) , s., schamel uitziend mensch.

Neeg,,

s., sch.o.,

knol.

Neer , i. p. v. Never.
Ne er-do-well , s., scho., onverbeterlijke deugniet.
%'eer'less , ndv., scho., des te minder, des niet te min.
c'e-Ac t , v. i., zie S,ceeze , e. i.
Nee-se , ue*e ,

s., scho., neus.

Ne,-we, ne-&e, V. t., sello., niezen.
Neese wort, s., nieskruid.
ec* lug -t , s., zie Stee ziity , s.

Neest , a., scho., naaste.
Nee'bor , scho , zie Neibor , s., scho.
Neest , scho., zie - Wiest.
Neva, s., gebr ek, nood, noodwendi<gLeid. noodzaaklijkheid, ! Neet, s., sclto., nacht; -, neet.
behoeftigheid, armoede; a ,friend is know,, in tine of -, Ne c 'eat, s., akte, waarbij iemand wordt verboden zijn
a friend in -, is a friend indeed ;, in den nood leert glen ' land te verlaten , r.
zijn vrienden kennen.
, Ne4-',ale, v. €., zie Xestle, v. t.
Need • v. t., v. i., behoeven , noodig hebben , gebrek hebben Nee -` , s.. schip (van eenleer/c).
aan, ollthreken , noodi g zijn ; I may see 1dm -, hut I will Nefain'dous • a., afschuwlijk, niet te noemen, onnoembaar.
not see him bleed l- , ik mag hens wat in heiiaauw dlleid ; Nefa'rious, a., snood , afscliuwlljk , verfoeilijk , afgrljszien , doch zal hein niet geheel hulpeloos laten; what - 1li,ik, vreeslijk, wreed , schandlijk, or► regtvaardig, goddeloos.
so many words ? waartoe zoovele woor den?
Nefariously, adv., zie 11-'ef'arious, a.
Need ed, pp., a. van Need, v. t., v. i.
Neïa'riousness, s., afsclluwlijkheid, snoodheid, gruw
Neecl'er, s., behoeftige.
I za(ar,ilieid.
Need'fere • s., scho., seinvuur , baken.
NcaWQS'•
Neeci'ful • a., noodig, noodzaaklijk , onvermijdlijk, vereischt. N i t'Qn',
s., scho., handvol.
Need'f,oll y , , adv., zie Needfnl , a.
Neeve - fu',
Need'il y • adv., op een ar mz alige wijs, in armoede.
Negation, s., ontkenning, loochning, weigering.
Need mess, s., behoeftigheid, armoede, gebrek.
NcC'ative, a., ontkennend, afwijzend, weigerend, afkeu•
Needing • ppr. van Need , v. t., v. i.
rel ► rl , negatief.
0
Needle • s., naald; slilchiiig -, naainaald ; koittiny -, brei- ! Neg'ati`e , s., ontkenning , afwijzing.
naald; packing -, paknaald; cartridge -, kar(aoesnaald, z.; Negative • v t., afkeuren , 't tegendeel bewijzen, door stemconipass -, kompasnaald , z.; dip of the -, helling van de
ming verwerpen, goedkeuring weigeren.
magneetnaald , z.; double bolt rope -, dubbele lijknaald, z.; Neg':,tived , pp. van .Zdegative , v. t.
flat seam -, naad van een platte naald, z.; large holt rope Neg 'atively , adv., zie Negative, a., ontkennenderwijs.
-, groote lijknaald, z.; large merline -, groote marinaald, z.; Negativeness, s., liet negatief zijn.
large sort of sail —, gatnaald , z.; niayaettl'al —, magneet- Neg'atory j • a., ontkennend.
naald , z. ;sail -, zeilnaald, z.; sewing -, naainaald ; small l -gie^'k', i'. t., scho., zie Neglect, v. t.
bolt rope -, lijknaald , z.; small mortise - , kleine marl- Negleck', s., .,cito., zie Ncplcct, s.
naald, z.; tabling -, stootlapnaald, z.; lift the -, de roos Nei;ieck'it, pret. van .7t"eJleck , v. t., scho.
raken (handboogsclazutterstersn) .
Negieck'fu', a., scho., zie Ae9lectfucl, a.
Needle, v t., v i., kristallen in den vorm van naalden , Negiect', v. t., verzuimen , nalaten , veronachtzamen , ver.
maken , zich tot naaldvormige kristallen vormen.
wa;irloozen , minachten , verachten; - t, zie Po stpone, v. t.
Needle book, s. , naaldi,oekje .
Neglect', s., nalati gheid , verzuim, veronachtzaming, ver Nee'die-ease • s., naaldekoker.
waarloozing , onoplettendheid.
Needle-fish, s., naaldviscll.
Neglevt'ed, pp., a. van Nep/eet, v. t.
Nee dle - furze, s., brein, priemkruid.
Negiect'edness, s., verwaarloosdheid, enz., ME .
i ee'dle-maker,
Negie- e 'er , s., verzuimen .
J.s., rlaaldemaker,
Needier •
Negieet'ful , a., nalatig, aehtloos, zorgloos, onoplettend.

Nee'die-point ), s., zie Sharper, s.
Needle-pointed • a., als naalden gepunt.

Negie.t'fuliy,, ode., zie Neglectful, a.
Neglecting • ppr. van Neglect , v. t.

Needle-stone • s., soort van zeoliet,

Negleet'tngly , adv., zorgloos , achtloos • an.

i ee'die-weed, s., uaaldkervel,

NeSlec'tioo h, s., vereitiming.
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-onachtzmig,perkahd.
Negligent, a., achtloos, nalatig, zoigloos, onopmerkzaam,
onverschillig , onoplettend.

Negligently, ado., zie Negligent, a.
Negotiabil ity , s., onderhandelhaarheid , verkoopbaarheid.
Nego 'liable , a., onderhandelbaar, verkoopbaar, verhandelbaar.
Negotiant t , s., zie Negotiator, s.

Negotiate, V. i., V. t., onderhandelen, handelen, verhandelen , tot stand pogen te brengen , koopen , verkoopen,
handel drijven, briefwisling houden.

, pp. van Negotiate, v. t.
Negotiating, ppr. van Negotiate, v. t.
Negotiation, s., onderhandeling, verhandeling.
Nego't iator , s., onderhandelaar.
Nego'tiatria, s., onderhandelaarster.
Negotiated

Negre ,

Ne'nin 1 , s., lijkzang, treurzang.
Nen'uphar, s., waterlelie.
Neod'amide, s., iemand,

de oude Grieken).
Neog'amist, s. ,

s., srho., neger.

Niger,
Negrees' - head)

, s.. bruin brood.

negerin.

Ne',ress, s.,

Negro , s., neger.
Ne'groloid,

a., aan negers gelijkende personen, aan negers

toehehoorende.

die pas genaturaliseerd is (bij

jonggehuwde.

Neolog'ip, neolog'ical, a., nieuwe woorden bezigende,

tot woordsmeding behoorende.

, s., invoering van nieuwe woorden , invoering
van nieuwe beginselen, nieuwe woorden, nieuwe beginselen.

N'eol'ogi -sin

Neol'ogist, s., invoerder van nieuwe woorden.
Neologiza'tion , s., 't invoeren van nieuwe woorden,

't invoeren van nieuwe termen, enz.

Neol'ogize, V. t., nieuwe woorden invoeren, nieuwe ter-

men gebru.ken.

Neology , s., invoering van een nieuw woord , n. g.
Neono'mian , s., nieuwe wettensmeder.
Neophyte, s., nieuwling, nieuwe bekeerde, proseliet,

beginner.

Neoter '1 c ,
Neoter'i eat ,

1 Teegre,

Neger ,

RTES.

STEG.

Negleet'iv e (zeer f), a., onoplettend, zorgloos.
Negligee', s., nachtgewaad, morgengewaad.
Negligence, s., verzuim, achtloosheid, nalatigheid, ver

a.
'

nieuw modern.

Neoter'ic , s., iemand van den lbedendaagschen tijd, tijd -

genoot.
Nep , s., kattekruid , nip , witte polei.
Nepen'the, s., pijnstillend middel.
Neph ew,

s., neef,

kleinzoon, nakoomling.

Nephral'M y,
l s., aandoening van de nieren, nierziekte.
Nept^ral ^y, f
Nephrit 'i-c ,
%a., tot de nieren behoorende, tot de pis-

Negus , s., drank van wijn, water , suiker, nootmuskaat Nephrit'ieal, I organen behoorende, nierpijn verzachtend.
Nephrit ic, s, middel tegen nierziekte , vooral tegen 't
en citroensap.

graveel.

Nei'bor, , /

Nei /bo u r , t
Nee bor,,
Ni'bour,

s., scho., zie Neighbor , s.

Neff t , s., vuist , slaaf.

Nephri 'tls

, s., nierontsteking.

Nephrot'oiny, s., steenoperatie.
Nep 'oti s m , s., voorliefde voor neven, onverschuldigde ge

aan nabestaanden , begunstiging van nabestaanden.-hectid

voorstander van NEPOTISM.
a., tot den oceaan behoorende, tot de zee
behoorende, door wateropinssing gevormd.
Neptu'nian, s., voorstander van de leer, dat de aarde in
Nep'tunist , } den voortijd met water was bedekt.
Ne quid ui'mis, niet te veel, laat alle buitensporigheid
slechte buurman,
worden vermeden.
Neigh bor , V. t., V. i., in de nabijheid zijn , aangrenzen,
Nereid, s., zeenimf.
nabuur zijn , t bekend maken met.
naast.
,
aangrenzend
Ner'oli
, s., geest van oranjebloesem.
Neighbor 1 , a.,
Neighborhood , s., nahuurschap , buurt, buren,. geburen. Nerve , s., zenuw , pees , kracht , sterkte • moed , stevig.
Neigh , V. i., brieschen, hinneken, hinniken.

Nepotist, s.,

Neigh, s., gebriesch , gehinnik, gehinnek.
Neigh bor , s., nabuur , buur , buurman , vertrouwde,
t 1 evenmensch, t ( medemensch, t I naaste, naburig land;
a good lawyer is a bad — t , een goed advokaat is een

Nept,i'nian,

naburig, aanpalend, aangrenzend, digt

heid , standvastigheid.
Nerve, V. t., versterken, kracht bijzetten, met magt wagoede nahuurschap.
penen.
Neighborly, a., ade., een buurman voegend, vriendli+jk, Nerve' - shaken, a., geschokt, getroffen.
Nerved , pp. van Nerve , P. t.
dienstvaardig , behulpzaam.
Neigh'borship t, s., 't buren zijn.
Nerve'iess, a., ontzenuwd, krachtloos, zwak, uitgemergeld.
Neighing , ppr. van Neigh , V. i.
Nerv'ine, a., op de zenuwen werkend.
1lTeigh'ingh I , s., zie Neigh, s.
Nerv'ine , s., middel , dat op de zenuwen werkt.
Netst , scho., zie Niest.
I ei ther , s., noch , ook niet, geen van beide , geen van Nervous , a., sterk , krachtig • tot de zenuwen behoorend,
gespierd.
beiden.

Neighboring, a.,

bij liggend.

Neighborliness, s.,

Neive, scho., zie Nieve.

lrtem'aline , a., draadvormig (mineralogie).
Nem . con., i. p. V. nemine contradicente , eenparig, zonder
tegenstemming.
Nem. cuss., i. p. v. nemine dissentiente, niemand in gevoeLens verschillende.
Nem'oral • a., van een bosch.
Nem'orons, a., zie Woody, a.
Atemp'uo t , V. t., zie Call, v. t., V. i., CH.

Nerv ously, adv., zie Nervous, a.
Nerv ousness, s., sterkte, kracht,

gespierdheid, ( zenuw.

achtigheid.

Ner'v ure , s. , bladader.
Nerv y , a., sterk , krachtig , sit.
Nes'cienee, s., onwetendheid, onkunde,

Nese, scha., zie Neese.

leger , hol , verblijf , woonplaats , groots
doos, waarin kleineren zijn gepakt, roofhol, dievennest.

Nest , s., nest ,

NES,
Nest' - egg , s., nestei , ER.

Neer trtsiiy, al/V., zip ]V.irtrnl, a,.

Neutral-tint, s., purl^erkle^ir der bergen in de verte.
Nee,vaaine* , s., nit'., rehrden , die negen dagen achtereen
wrorden gedaan (hij It. Katliolieken).
Nev'ei , S., sclio., vuistslag, ellehoogslag.
Nov 'er , ride., nooit , ninirner , geenszins , in 't geheel niet,
nii^internieer , geen ; - a word fell from kim, hij sprak

Nes'tie , V. i., V. t., neêrzetten , zich neêrzetten , nestelen
zich nestelen , koesteren , troetelen.
Nestled , pl). van .A`e.^tle , V. t., v. i.
Nest'Iing , ])ppr. vain Nestle, V. t., V. i.

%estIiiij s., nestvogel , jonge vogel , t nest , BA.
Ncst'lini; . a., pas uitgei^roeu.

Net , s., net, strik,gróote moeilijkheid, 1 groote droefheid; - of wire, traliewerk van ijzerdraad.
Net . v. t., strikken , vi eeliten , in 't net vangen , netten
maken, zuiver voordeel aanbrengen.

Net, a., net, zuiver, onvervalscl ► t, vrij van alle lasten.

Net' - aap , s., haariiet,je.
Net'-work , s., netwerk.

Neth , prep., adv., scho., beneden , onder, dieper dan.
Nether , a., neder , laag , beneden.

Net h'er , V. i., scho., van kou omkomen.
Neth'erinost , a., benedenste , laagste.
Net'te(i , pp , a. van Net , v. t.
Netting , s., netwerk , vlechtwerk ; -, vinkenetten , z.; boarding , enternet, z.; bowsprit -, voorsteng-stagzeilnet, z.;
head -, vinkenetten aan de zijde van 't galjoen, z.; - over
head -, blokkenet , z.; quarter -, net over 't halfdek , z.;
- rails, leuningen van de verschansing, z.; splinters -,
splinternetten, z.; stantions of the -, enternetstutten , z.;
top -, vinkenetten in de mars , z.; wad -, proppennest , z.;
waist -, gangways -, verschansingkleed in den kuil , verschansing in den loopgang, z.; -s, roosterwerk; -, scho., pis.
Nettle , s., netel , brandnetel.
Nettie , V. t., met netels branden , ergeren, verbitren ,
kwellen, plagen, sarren;

-, scho.,

verlegen maken, ver

-waren.

Nettle - hemp, 3., doove netel.
Nettle -rash , S., soort van puist.

netelhoom.
Net't1ed, pp. van Nettle, v. t.
Net'tler , s., opruijer.
Nettling, ppr. van Nettle, v. t.
Neiek , s., scho., hoek.
Nettie-tree, s.,

Neural g ia ,
Neurallg y,
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Neu'trsrlizcr, s., onzijdig maker, enz.
Neu tralizing, ppr. van Neutralize, v. t.

Nest , V. i., nestelen , nest bonwen.
Nest'-rock , s., troeteling , nestkuiken.

s. soort van zenuwpijn.
'

Neurological, a., tot de zenuwbeschrijving behoorende
(van dieren).

Neurot'ogist, s., zenuwheschrijver (van dieren).
Neurology, s., zenuwhesehrijving (van dieren).

riet één woord; we hove - a one, wij hebben er geen
- a w1ci1, geen zier ; let him he - so rich, al ware hij
ook rno, zoo rijk; i,f I would - so fain, al wilde ik ook
nog zoo gaarne ; i) I do - so well , al doe ik nog zoo
wel; if yon do amiss - so little, zoo gij maar 't minst,
hoe gering ook , itiisdoet ; I would not do it for - so
much, ik zou liet voor nog zoo veel niet doen; he cams
- ti, e sooner for that, hij kwam daarom niet vroeger ;
woxld I 'night - live, if 1 knew , ik mag sterven, zoo ik
het wist ; - heard of, ongehoord; - be Ticket, scho., niets
hoegenaamd.
Ner°'er - blushing , a., schaamtloos.

, a., onophoudlijk, vervelend.
Never-fading, a., onverwelkbaar , onverganklijk.
failing,
a. , onfeilbaar.
Never

Never-ceasing

P1iev'er - meaning, a.,

onbeduidend, niets beteeknend.

Never-sated , a., nooit .bevredigd.
Never - tiring, a., onvermoeid.
NevertJaeless , adv., des niet te min,

evenwel, niet te min,

echter , desniettegenstaande.
Nev'o , nevroy , s., scho.,

neef.

Nev'y , s., neef.
New , a., nieuw , versch , frisch , onbedreven , ongewoon,
vreemd, onbekend; a -, op nieuw, van voren af aan,
spiek and spart -, spiksplinternieuw.
New t , V. t., nieuw maken , GE.
New'-born ( , a., pas geboren.
New'-coined, a., psis gemunt, nieuw gemunt.

New '--eom 'er , s , aankooniling , pas aangekomene.
nieuw , BC.

New - fab'ri ea ted , a., pas gemaakt ,
New - fancied , a., nieuw verzonnen.

New-ran'gle t , C. t., veranderen door nieuwigheden in te
voeren , M.
New - fangled , a., nieuw, nieuwerwetsch, nieuwmodiesch.
New-fan'gle4ness , new-fangleness , S., nieuwheid , modezuclit , e .
New-fashioned

, a., in een nieuwen vorm gemaakt, nieuwn
niodieseh , nieuwerwetsch , naar den laatsten smaak.
zie Puppet , s.
New - found', a. , nieuw ontdekt, onlangs ontdekt.
Neurot'i e, a., tot de zenuwen behoorende , heilzaam voor Nex-v-invented , a., pas uitgevonden.
de zenuwen.
New'-made , a., nieuw gemaakt, nieuw gevormd, ME.
Neurot'i e , s., ziekte , die in de zenuwen haar oorsprong New-model , V. t., een nieuwen vorm geven.
heeft, middel voor de zenuwen.
New-mod eled , pp., a. van New-model, v. t.
Neurotoui'i cal , a., tot de ontleding van de zenuwen be- New - en"d'eling , ppr. van New-model, v. t.
lioorende.
New - rai sed - levies, S., me., versclre troepen.

Neii'rospast , s.,

Neurot'omist , s., zenuwenontleder.
Neurot'oiny , S., zenuwoi ►tleding, zenuwontleedkunst.
Neuter, a., onzijdig, onpartijdig, onoverganklijk.
Neuter , s., onzijdige, onpartijdige.
Neutral , a., onzijdig , onverschillig , onpartijdig.
Neutral , s., onpartijdige , onzijdige.

New-reckoning, ., bijrekening.
New'-std ie , s., nieuwe stijl.
New - testament , s., nieuw testament.
%yew - veenp ', v. t., lappen, verstellen, oppoetsen.
New' - year '*-day , s., nieuwjaarsdag.
I%ew' - year '-s -gift , s., nieuwjaarsgift.
Neutralist , s., zie Neutral , s.
New eat, scho., zie, Nuckle.
Neutrai'ity, s., onzijdigheid, onpartijdigheid, "onver- New 'el • s., spil van een trap ; t nieuwheid.
schilligheid.
New'gate - bird . s., galgebrok, hangbast.
Neutralization , s., onzijdig making, onverschillig making. %cw'ing, S., gist.
N1eu'tralize, V. t., onzijdig maken, onverschillig maken, Newish , a., nieuwachtig, bijna nieuw, BA,
vernietigen (chemie) , neutraliser eu.
• New'Iint; , adv., nieuwlings , onlangs.
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I ew'ly , ad,., zie New, a.
New'man's-lift ), s., galg.
New'inan's-tea-gardens ) , s., Newgategevangenis.
Newness , s., nieuwheid, verschheid , nieuwigheid

, onbedrevenheid, onervarenheid, jongste verandering; sx.
Newr'gift , 3., scïao., nieuwjaarsgift.
1 e.vrs'day, s., scho., nieuwjaarsdag.
New* , s., mv., nieuws , nieuwstijding , nieuwsblad.
News-'-bay , s., kourantenjongen.
Nevv-s-'-nson'ger , s., uitventer van nieuwstijdingen.
New'-s-vender, s., kouranteuverkooper.
Neav*'paper , s., nieuwspapier , nieuwsblad , kourant.
Newt , s., hagedisje.
Nex'ible, a., door breijen vereenigbaar.
Next, adv., naast, naastvolgend, digtst, eerstkomend, eerst
volgend, vervolgens, daarna; the - mean to the-volgend,
king , de eerste na den koning ; the - town you come to,
de eerste stad, waar gij aankomt; I'll do better - time,
ik zal in 't vervolg beter oppassen; he was the - man to him,
hij volgde onmidlijk op hem; - before easter, onmidlijk voor
Paschen ; we are - to speak of the order of things , ver volgens zullen wij de orde van zaken bespreken; - to nothing , bijna niets.
Next'-ways , adv., regtstreeks.
Nianyes, s., scho., me., nietigheden, beuzelarijen.
Nt'as , s., jonge valk.
Nib , s., bek , snavel , punt (van een pen) , spits ; -) , heer.
Nabbed, a., met een bek, met een snavel, met een punt,
gebekt, gepunt; - ), in de gevangenis gebragt.
Nib'bit, s., me., sclao., twee stukken gesmeerde haverkoek,
met de gesmeerde kanten tegen elkander gelegd.
v. t., V. i., knabbelen , knaauwen , doorknagen,
Nibble
aanbijten , gispen , hekelen , vitten ; - ) , V. t., kleine artikelen stelen.
Nibble, s., beet.
Nibbler, s., knabbelaar , bediller, vitter; - ), dief van
kleinigheden.
Nibbling, ppr. van Nibble, V. t., V. i.
Nib'blingly, adv., knabhelenderwijs, enz.
Ni'bour, S., scho., zie Neibour, s., scho.
Nicaragua-wood , S., soort van boom.
Nice, a., keurig, kiesch, naanwkeurig, net, sierlijk, schoon,
fraai , aangenaam , lief , heerlijk , -t zwak , t dwaas, t ver
he -, beschroomd zijn, sx.; he more - than wise i-,-wijfd;
al te kiesch zijn ; - point , netelig punt ; - examination,
naauw onderzoek ; - victuals , keurige spijzen , lekkere spijzen ; - speech , keurig gesprek.
Nicely , adv., met angstvalligheid , met naauwkeurigheid ,
niet juistheid, op de beste wijs; -, scho., in goede gezoudheid.
Niceness, s., netheid, keurigheid , fraaiheid, kieschheid,
teederheid, stiptheid, naauwkeurigheid , naauwlettendheid.
Nicety , s., z e Niceness ; niceties , lekkernijen , spitsvindigheden , keurigheden.
Nich , V. t., scho., een vuur zachtjes opstoken.
Niche , s., nis.
Niched , a., in eon nis gedaan , met een nis.
Nicher , v. i., scho., lagchen , neigen.
Nicht , s., scho., nacht.
Nick , s., duivel , booze , keep , kerf , kerfstok , rekening.
Nick , V. t., treffen , juist treffen , kepen , kerven , passen
(als twee kerfstokken) , kortstaarten ; - with nay + , ontkennon ; -, misleiden , bedriegen ; - the -, den juisten oogenblik treffen ; -) , niet dobblen winnen ; -, scho., bijten , bedriegen.
Ni eis- &sMeks , s., me,, kleinigheden, wisjewasjes, beuzelingen.

:r,

NIG.
Nick-ninny ) , 3., zie Simpleton, s.
Ni tikar -tree
s., zie Bonduc, s.
Ni eker-tree ,
Nicked, pp. van Nick, v. t.
Ni -ek'er, s., onderkruiper, listige;

,I

-, scha., albaster, al.

basterink, (p.) , (ira 't knikkerspel).
Nick er , V. i., scho , zie Nicher, v. i., scha.
Nia'k'er-pecker • s., scho., zie Woodpecker, s.
Ni ek'et , pret. van Nick, v. t., scho.
Niek'in ),
Nik'ey ),
s., goedbloed, onnoozle hals, Izaiikje.
Niz'ey) ,
Nicking, ppr. van Nick, P. t.
Niek'ing, s., het kortstaarten (van paarden).
Ni-ek'na-.k , s., scho., speelwerk , kuriositeit.
Ni ek'na e kets , s., gnu., scho., zie Nicknack, s., scho.
Ng Fk'name , s., spotnaam.
Nickname , v. t., een spotnaam geven , verkeerd noemen.
NIPk'named , pp. van Nickname, v. t.
Nicknaming, ppr. van Nickname, v. t.
N*cek'naeka'tory ), s., speelgoedwinkel.
Ni -Pk'sti-ek, s., scho., kerfstok.
Nie'tate, V. i., knipdogen.
Nie'tating, ni-e'titating, ppr., a. van Nictate, r. i.
Nieta'tion , nicti'tation , s., 't knipoogen.
Nid'dered, a., scho., koud en hongerig.
Nide f , s., broedsel.
Nidg'et }, s., zie Dastard, s.
Nid'ilicate , V. i., een nest maken.
Nidifea'tion, s., 't nestmaken, nestmaking.
Ni'ding t , s., lafaard.
Ni'dor, s., geur, reuk, F$.
Nldoros'ity, s., oprisping (van gebrand vet) met een vui•

lees smaak.

NI'dorous, a., naar gebraden vleesch riekend.
Nid'nlant , a., nestelend.
Nidula'tion, s., tijd, waarin de dieren in 't nest
Ni'dus , s., nest.
Niece, S., nicht.

Niest, a., ado., scha., naast , ten naastenbij.
Vieve .

blijven.

s., scho., vuist ; hand for -, zeer vertrouwd met
elkander; fauld the -, den vuist ballen.
V. t., seho., ruilen, ruilhandel drijven, handelen,
onderhandelen, bespreken.
Ni1f'er • s., scho., ruilhandel.
N i ff' -na W , V. t., scho., beuzelen.
Niff'-naffs , s., scho., me., beuzelarijen.
Nè U'y'naffy -fel low) , s., beuzelaar.
Nif'ie i- , s., nietigheid, cm.
Nig ) , s., afsnoeisel van geld.
Nig ) , a., snóeijend, afsnoeijend.
Niger, scho., zie Neegre.
Nig'gsrd , s., gierigaard , vrek , schrok.
Niggard, a., gierig, vrekkig, karig, schrokkig, inhalig,
spaarzaam , sx.
Niggard (zeer ) , V. t., inkrimpen, spaarzaam verzorgen,
met weinig afschepen.
Nig'gardi -se t , s., zie Niggardliness , s.
Nig'tardish, a., vrekkig, schrokkig, enz.
Niggardliness, s., vrekkigheid, karigheid, schrokkigheid.
Nig'gardiy , a., karig , gierig , enz.
Niggardly t, s., zie Niggardliness, s.
Nig'gardness -f , s., zie Niggardliness, s.
Niggle t , V. t., V. i., spotten , beuzelen met, B. f.; -, v. i.
scho., spelen , dartelen , beuzelen.

Nerve,
Nave ,
Niff'er,

-N

N IP.

NIG.
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n11g'gie4 , pp. van Niggle , v. t., v. i.
? i igtlt-watcher , s., nachtsluiper, dief.
Atig'gter, s., beuzelaar.
T%2g91t' - ivitetl , s., zie 1 'i y ht - bag , s.
Nig gling , ppr. van Niggle, v. t., V. i.
-,ht'ed (zeer - j-), a.,verduisterd , bewolkt, zwart, sx.
Nigh , a., adv., nabij , digtbij , naauw verwant, toeganklijk, i' ie ,t'í i 1 , c., zie 7i içjlit fill , s.

gemaklijk te leeren , aangrenzend.
Ni ;t®t'ine ate , S., 11aC111C -aal.
Nigh 1, v. i., naderen, nahijkonnen.
?^i ,tltt; -ta , a., nacïitl, k, tot den nacht behoorende.
Nigh , V. t., v. i., scho., naderen.
i h.'tess • e., zoi.cle; i aclir.
i^igth'ly f, adv., zie Niy1t, a., adv.
ip,€at'iy . a., adv., na—litlijï•., 's avonds, 'sniaclits, bij nacht,
el,e, tiaclht.
Nigh'ness, s., nabijheid.
%igt,t, s., nacht, avond , duisternis, j dood, 1 heidensche %igt► t 'mare , s., nae lhtmerr ie.
onwetendheid, tegenspoed, ouverstaanhaarheid ; to -, heiogt^t'w avd , a., tegen deny avond , tegen den nacht.
1 "e menog ) , s., vuile vent , sii enige kei-cl.

den nacht.

i 'Ie^t o) • s., tiro., echo., speeltuig, sl)eelwerk.
ien•ea Bent , a., zwart wordend , zw artachtig.
, s., 't iiiets zijt].
: ititi'ity, s., 't niets zijn.
Night' -biooining, s., 's nachts bloeijend.
t't.
i fight'-morn , a,, in duisternis voort11
. vsia -1, r. t., niet ivilie^i, ww'eigeren, verwerpen ; -, v. i., onNight'-br awler, s., rustverstoorder, rinkelrooijer , nacht - '; w llig zijp , sil.
Night-angling , S., nachtelijk visschen.
1 iiht' -beis • s., naclitklok.

Night' -bird , s.,
In

_

nachtvogel.

Ni'lóili

braker , nachtlooper.

i %iti , s., inetaulvorik , IOH N.
i Nilot'ic, a., de Nijlbetr effende .
; i%innl { , v. t., nemen, iv egiienlen, stelen, kapen, xx.
Nia^r' bie, C'., vlug, snel , behendig, vaardib, handig , knap,
1 lijnt, bedrijvig, gaauw , geiwiuci.
1thn bte-rolsotcii, (t., vl'i ter heen, snelvoetig.

Nig,lht'-eap, s•, nachtmuts.
Night'-crow, s., nachtraaf.
Night'-dew, S., naehtdaauw.
lvight'-dog, s., nachthoiid voor de jagt.
night'-dress, s., nachtgewaad.
Night'-fail , s., 't v allen van den avond,
night ' -faring, a.,

'

s

irea'áoie w itteii , a., vlug, van geest.
%în, bleaiess, S., viuglleul, gaauwlleid

nachts reizend.

, gezwindheid , vaar••

ui heicl , helieticlig beid , se,ed.
1 Nyall buss 1 - , S., zie 1' - ii eótc,,css, Si'.

I i ;trt'-fire, s., d , ^ a^.illiclit, naclitvuur.
light'-fly , s., nachtvlieg , mot.
JMight'-flyer , S., nachtelieger (van dieren).

i ii

NigI&t' foundered, a., in den
Night'-gown, S., slaapjapon.

' Nijn'huus, s., straleiik,ais , regenwolk.
r' i,,i giminer ) , s., eli i ir'_ijr1.

nacht verdwaald, M.

Night'-hag, s., nachtlleks.
iight'-hawk, s., steennuil, nachtuil, kerkuil .
1^ight'-heron, s., nacliireiger.
Night'-jar , s., geitenxvelher (soort van
1^igilt'- e^iagistrate ) , s., konstabel .

roofvogel).

, vile., zie

1-"J/'e ,

' 1iani ct`- t, s., te gieete lioevtellieid, liet te veel gijn.
I'i, u rnei , a., selio., zie 1\i, uitte, a.
imA'naer i , s., (lief, en.

1

iitd , oem ., zie None.
In'1`oinpoop ), s.,

dwaas, domoor, onnoozle.

Night'-man

, s., naclitwerker, sekreetruimer.
i ight'-piece • s., naclits'uk , schilderij niet kaaislicht.

Nine, c.., liegen.
N;ne'-ces , s., soort van aaltje.

Night'-rail -f , s., (vrouwen) nochtmantel .
Night'•raven, s., zie A'iyhl-heron, s., se.
Night'-rest, S., nachtrust, SH.
*bkpt' - reselling, s., naclitvermaak, lieksenhijeenkomst.

Nine'.fold, a., negenvoudig , za.
iain9e'-Dotes , s, negel„1-nozi spel.

i'ii;tet'rohber, s., naclitdief.
,Night'-rule, s., naclltl) raken.
Night'-shade, s., naclltselladuw (botanie)

• S., stecnv.tlk.

S iine'-pe,^ce, s., negei,stuiversstuk.
l%ine'-pin-s-, s, kegeispel.

;

— 1 , hoer .

Night'-snap) i , s., nachtdief.
Night'- sneaker I , s., verwijfd jong mensch.
Night'-shining, a., in den nacht schijnend, in den nacht
glinsterend.
1Night'-shriek, S., nachtlijk geschreeuw.

Iïne'-s "ore , a., hsnclerci-en- tachtig.
i lie' - seoe e, S. llonderdentaclitt',tal.

Ni, e-taiiect--eat , S., s. ho., beulszweep.
%ine'ieen , a., negeiitien.
Nineteenth , a., r,er entiende .
tisli•tietil • a., ilegei tIgste.

Night'-earl, s., beer, menschenvuil, ) stront.
Night'-spell , s., nachtlijk toovermiddel .

Nitle't , ca.,
..
I'iat Dy ), s., dww•a^ts,
domoor, onnoozle, sul.
l
i% i,i'ny-laauniner) , s., zie 1Vinny , s.

Night' - stand , s , naclitafel.
Night'-tripping, a., bij nacht rondwarend.

leis,t , V. t., slaan , zalven.
Niisih, a., negende.

Night' -vi-lion , s., nacl ► tgezigt, nachtlijk visioen.
Night'•waking, a., naclltwakend.
1%ight'-walk , s., avondwandeling , nachtwandeling.
Night'-walker, S., somnambulist, nachtwandelaar (in den
slaap), naclhtsluiper, dief.
Night' - waiking , a., in den nacht rondzwervend.
1%ight' -walking , s., sonivami)ulisme , naclitwandeling (in

Nin=ti , s., negende deel.
r'inth'ly , adv., vervolgens.

Nip , v. t., afknijpen , afbijten , afsnijden , afknippen , doo.
den , vernielen , vordering stuiten , voortgang stuiten,
bijten , vertoornen , sP., bespotten , doen afvallen (zon
vruchten); they - him by the by, zij geven hem een steek,
onder water ; opseizen , beknijpen, z.

den slaap), rondsluiping in den nacht.
Ntp , s., slag, neep, kneep, beet, steek, snede, bijtende
Night'-w anderer , s., nachtwandelaar, rondsluiper.
scherts , schimpschot, steek onder water ; -) ,bedrog,
Night' -wandering , a., in den nacht rondwarend.
lieurzesnijder.
Night'-warbling , a., 's nachts zingend.
N i p'-cheese , s., ellendeling , ellendig mensch.
N igh t' -watch , s., nachtwacht , klapperman , klepperman. • Nipped , nipt , pp. van Nip , v., t,
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Nlp'per , s., t satirist, voortand van een paard.
Nip'perkln , s., kopje , halfpintspotj e.
Nip'per*, s., mv., nijptangetje; —), handboeijen.
Nip'ping, ppr., a. van Nip, V. t.
Nip'pingiy, ede., bijtend, schamper, bits, scherp, bitter.
Nip'pit , adv., scho., spaarzaam , gierig.
Nipple, s., tepel; sore —, zeere tepel.
Nipple-wort , s., tepelkruid.
Hipps ), s., schaar om geld te snoeijen.
Nips, s., echo., me., beetjes, brokjes.
Nirl , V. t., scho., in kleine stukken breken.
Niri'ed, a., ache., in den groei gestuit, onvolwassen.
Nirl'es, s., mv., scho.. mazelachtige uitslag.
Nirr , V. i., scho., knorren.
N1-s- t, is niet, sP.
it , s., neet ; -, scho., neut.
Nlt-squeeg'er) , s., kapper.
Hitch, s., pakje, bundeltje.
poging.
pracht,
Ni'tency , s., :1: schittring,
Nith 'er , V. t., scho., vernaauwen , honger laten lijden, doen
lijden.
kod
Nith'ing, s., lafaard, dagdief.
vroNit'1d, a., blinkend, scliittrend, helder, schijnend,
lijk ,
dartel.
Ni'tle, a., net, lief.
Ni'tre, niter , s., salpeter.
Nitrifi-ea'tion, s., salpetervorming.
Nitrify, V. t., in salpeter veranderen, salpeter doen worden.
Nitrogen , s., stiklucht.
Nitrogenous , a., tot stiklucht behoorend.
Nitrom'eter , s., salpeternieter.
Nitrous, a., salpeterachtig, ziltig, scherp, bijtend.
Ni'try, a., zie Nitrous, a.
Nit'ter , s., paardebij.
Nit'tily t, ado., luizig.
Nit'ty,, a., vol neten.
NI'val t , a., vol sneeuw , besneeuwd , met sneeuw bedekt.
Ni ve • s., echo., zie Nieve , s., scho.
Niv'eous • a., vol sneeuw , sneeuwachtig.
NI x ) • s., niets.
Ni'zy ) • s., domoor , zot, dommerik , botmuil , halve dwaas,
onnoozle.
No , adv., a., neen • niet , in geenen deele , geen , niet een;
— catchy — havy t , als men mij niet vangt , kan men mij
niets doen.
No-but , ado., sclio. ; alleen • behalven.
No-go • a., onuitvoerbaar.
Nob ), s., kop , hoofd , koning ; —, scho., knop , knoest.
Nob • V. t., ache., slaan , treffen.
Nob-thatcher ) • s., pruikemaker.
Nobble , V. t., echo., slaan , wrijven.
Nob'bly, a,, rond (als blaasjes, zeepbellen, enz.).
Nob'by • a., schoon , naar den smaak.
l 1obi1'iary • s., geschiedenis van een edele familie.
Nobil'itate • V. t., edel maken • van adel maken , adelen.
Nobilita'tlon • S., 't edel maken , enz.
Nobility, s., adel, rang, waardigheid, edelheid, adel
edelen , ridderschap.
-stand,e
Noble , a., adellijk, edel , verheven , voornaam , groot,
aanzienlijk, deftig , doorluchtig, heerlijk, grootmoedig,
edelmoedig, wakker, statig, prachtig, grootsch.
Noble, s., adellijke • edele , edelman , rozenobel ; bring
one's — to nine pence t, -zijn goed verkwanslen.
No'bieman, s., edele, adellijke, adellijke heer.
Nobleness, s., edelheid, adel, grootmoedigheid, hooge

Nobless', noblesse', s., zie Nobility , s.
Noble-woman • s., adellijke vrouw.
Nobly , adv., met grootmoedigheid van ziel , van adellijke
geboorte, niet pracht.
Nobody • pron., s., niemand.
Nob'son • s., scho., slag , veeg.
No'ceut, a., schandlijk, verderflijk, schuldig, misdadig,
strafhaar.
No'centiy, ads., zie Nocent, a.
Nociht , pron., scho., niets.
No'cive, a., zie Nocent, a.
Nock t , s., zie Notch , s.; —, nok van een zeil , z.; —
earirng, nokbindsel , z.; —, broek ; —) , zie .Knock.
No -pk t, V. t., op de kerf leggen.
No-eked t • a., zie Notched, a.
No ek'y-boy) , s., dwaas, onnoozle , soort van wagen

geboorte, grootheid. •

(Ierland).
No ctambula'tion , s., nachtwandeling.
Nosttain'buiist, s., nachtwandelaar.
No etid'ial :j: , a., een nacht en een dag bevattend.
Noptif'erous 1 , a., nachtaanhren^end.
tvoetil'uca, 's., soort van phosphorus in duisternis.
No etit' u Polls , a., in den nacht schijnend.
No etiv'agant , no etiv'agous , a., nachtwandelend, nacht-

zwervend.

No-etivaga'tion , s., nachtwandeling.
No-e'tuary , s., verhaal van hetgeen in den nacht voorvalt.
Noc'tule, s., soort van vle@rmuis.
Noc'turn, a., nachtlijk.
Nu-eturn'a1, a., tot den nacht behoorende, nachtlijk.
Noeturn'al t, s., werktuig, vroeger op zee gebruiklijk,

om de hoogte van de sterren , einz. te nieten.

No-eturn'aliy, ado., nachtlijk.
No-e'sisnent t, s., zie Barns, s.
Ivo -e'uo us t • a., zie Hurtful, a.
No-e'uousiy, ado., zie Nocuous, a.
Nod , v. i., v. t., knikken , toeknikken, knikkebollen , schud

een knik te kennen geven.

-den,mt

Nod, s., knik, bevel, knikkebollen.
Noda'tion
, s., knooping.
Nodded, pp. van Knol, s. i., v. t.
Nod'den t. a., gebukt, gekromd.
Nod'der , s., knikker.
Nodding , ppr. van Nod, v, i., v. t.
Noddle §, s., hoofd.
Noddy, s., dommerik, onnoozel mensch, dwaas, domoor,

:1:

zot , soort van kaartspel.

Nod'dy-pate, s., zie Simpleton, s.
1Tod'dy-poll, s., zie Simpleton, e.
Notie • s., knobbel , knoest , knoop.
Nodose', a., knobbelig, knoestig , knooprig.
Nodos'Ity, s., zie Knottiness, s.
Nod' -celar , a., knobbelig , knoestig , knoopig.
Nod'4le • s., klompje (miiieralogie).
Nod' uled , a., met knoesten, met klompjes.
Noet'I-e t • a., geestelijk, verstandelijk.
Nog, s., potje, hier.
Nog'ged , a., scho., sterk van leden.
Nog'gen t , a., hard, ruw, streng, barsch.
Noggin, s., drinkkannetje, (houten) bekertje.
Nog'gie, V. i., scho., achtloos loopen, verkeerd loopen.
Nog'gler • s., scho., lompert, boer.
Nog'gy , a., scho., ' dronken.
Nol'ance t , s., zie Annoyance.
Note t • i. p. v. Annoy.
Nol'er t, i , p. v..Innoyer.

NON.

NOI.
Noi'ous t, a., zie Troublesome.
Not-swe, s., leven , rumoer , geraas , geweld , getier , ge
muziek, koncert, Cu.; make a - at-rucht,gedis;

schelden.
Not-se , V. i., V. t., leven maken, razen , bulderen , tieren,
one,
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Noin'othete , s., wetgever.
Nomotheti c',

1 a.
s wetgevend.
a

Nornothet'i{cal , j

Notn'pere t , S., zie 4rl itrator, s.
Non - abII'Ity, s., onbekwaamheid, onlbevoegdheid, onver-

uitbazuinen , ruchtbaar maken , verspreiden ; - one , iets mogen.
Non-a.e tsding, a., niet toetredend, niet toestemmend.
verhalen van iemand.
Non-a.ecept'ance, s., weigering van aanneming tot betalen.
Non-ae'Id , a., zonder zuurhoedanigheden.
Noi*ed , pp. van Noise, v. i., v. t.
- ar.quaint'ance, S. , onbekendheid.
Non
luidruchtig,
leven
nakend,
luide.
Not*e'fu1, a.,
Non'-at , s., nalating.
Nol -*'less, a., stil, zedig, bedaard, zonder leven.
Non' -age, s., minderjarigheid.
Noi*e'lessly , ede. zie .7%Toiseless , a.
Non'-aged , cc., minder jarig , onmondig.
Noi*'lly , ade., zie Noiseful , a.
Non - appear'ance, S., niet verschijning, achterblijving.
NoI*'iness, S., luidruchtigheid, getier, enz.
Non - appoint'rnent, S., verzuim van aanstelling, niet Noi*'ing , ppr. van 3 oise , v. i., V. t.
Nol 'sonic , a., walglijk, vunzig, hinderlijk, stinkend, on- aanstelling.
Non-attendance, S., zie Non-appearance, s.
gezond, schaadlijk, verwoestend.
Non - attention , S., onoplettendheid, s.
Noisomely , ado., zie Noisome , a.
Non - bitu'ininous, a., zonder jodenlijm.
Noisomeness, S., walglijkheid, ongezondheid, schaad
-lijkhed. Non - 'slafirn, s., verjaring, verzuim van eisch.
Non - eohe' -aion , s., onzamenhangende toestand.
Noi*'y , a., zie Noiseful , a.
Non- coin'cident , s., niet overeenstemmend.
Nukes ), s., dwaas, onnoozle, goedbloed.
Non-comnnis'sloned , a., zonder kommissie.
Nolens vo'Iens , adv., tegen wil en dank.
Noll - me- tangere, s., kruidje roer -me -niet (botanie) ; -, Non - .commit'ta1, s., 't zonder borg zijn (Amerika).
Non - i► ommun 'ton, 3., 't nalaten van het bezoeken van
kankerachtig gezwel , neuspolyp.
't H. Avondmaal.
Noli'tion * , S., onwil , onwilligheid, we@rstreving.
Non--eompil'anee, s., weigering van bewilliging.
Noll t, s., hoofd.
Non - complying , a., bewilliging weigerend.
Nolt, zie Nowt.
a., liet regelmatig gebruik van
Nolt, s., echo., zwart hoornvee , rundvee , ossen.
Non ^om'pos men'tis ,
aP rede niet hebbenáe • - , s.
Nomad , s., iemand , die een z , ervend leven leidt, nomaad. N
,n'pos ,
zie Idiot , s.
Noinad'1.e., a., nomadiesch, zwervend.
No'madize , V. i., als de nomaden leven , een zwervend Non'-con., zie Non-content.
Non'-won ) , S., dissenter.
leven leiden , als de nomaden rondzwerven.
Non-+con cl ad'ing , a., eindigend , niet sluitend.
No'madizing, ppr. van Nomadize , V. t.
No'man , nor 'man • s., kattekop in 't braadspil , z.; -, Non-con-cur', V. i., afscheiden , niet instemmen met.
Non--eondu-et'fng , a., niet - geleidend.
niemand.
Non--Fonda- eiton, S. , niet - geleiding .
No'tuancy , S., waarzeggerij uit de naamletters.
Non-.eond u.ct'or , s , niet geleidende zelfstandigheid.
Nom'ble -s., s., me., gewei van een hert.
Non - conforcn'ing , a., zich niet bij de gevestigde godsSSoin'bril , s., navel , middenpunt van een schild.
islome , s., provincie, landstreek (Egypte) , soort van zweer. dienst voegend.
1®io'men c1ator , s., naamlijstmaker , naamregister , naam Non- -ponform'íst, s., belijder van een andere leer dan die
van de gevestigde kerk in een staat.
-gevr.
Nomen.ela'tnral , a., tot 't geven van namen behoorende, Non --eonform'i ty , s., afwijking van den regel , niet -overeenkomstigheid, afwijking van de staatskerk.
tot een woordenboek behoorende , enz.
1''o'menetatnre, S., w oordenlijst, woordenboek, 't geven Non--eonta'9iones , a., niet•besmettend.
Non- ronta'giousness, s., riet-besmettende toestand.
van namen.
Nominal, a., nominaal, in naam, tot een naam behoo. Non - contemporaneous, a. , van geen gelijk tijdperk.
Non-content', s., tegenstemmer.
rende , uit namen bestaande.
Nom'inatize t , V. t., tot een zelfstandig naamwoord Non - .rontrth'uttng , a., niet bijdragend.
Non - delivery , s., niet-overlevering.
maken.
Non-depo. i'tion , s., niet - verplaatsing, niet -neêrwerping.
Nominally, adv., door naam, in naam alleen.
Nom'Inate, V. t., noemen, een naam geven, benoemen, Non' - des -cript, a., niet beschreven.
Non'
- descript , s., onbeschreven zaak, toestand, enz.
hij
naam
voorstellen.
sr.,
geven,
aanstellen, regt
Non - devei'opment , s., mislukte ontwikling.
Nominated , pp. van Nominate, V. t.
Non
diseov 'cry , s., gebrek aan ontdekking.
Nom'inately • adv., hij name , bijzonder.
Non-elect', s., niet uitverkorene.
Nom'lnating , ppr., a. van Nominate , t, . t.
Non-ele-c'tion , s., mislukte verkiezing.
Nomina tion , s., benoeming, benaming , naam , titel.
Non - elee'trí e , a., niet elektriesch.
Nominative, a., tot den eersten naamval behoorende.
Non-elee'tri-c, s., niet elektrische zelfstandigheid.
Nominative, s., eerste naamval.
Non - emphat'I -e .
Nom'inatively , adv., als een eerste naamval.
a. zonder nadruk.
- emphat'1 - eal , }
Non
Nominator, s., benoemer, gekozene.
Non - entity, s., niet - bestaan.
Nom'ine, s., scho., lange redevoering.
Non - epïs'eopal , a., niet episkopaalseh.
.ldominee', S., gevolmagtigde , r., bezitter van een lijf
genoemde.
-rent, Non - essen tial , s., zaak, ongeschikt voor een bijzonder doel.
Non - excomnu 'ni cable , a., door ban niet strafbaar.
Nosn'inor, s., benoemer , aansteller.
Non-exeeu'lion , s., sliet-toitvoering.
Nbmog'raptay , s., verhandeling over de wetten.
47
Noi*e' - maker, s., raasbol, geraasmaker.

NON.

NOR.

Non- existence , s., niet-bestaan.
Non-existent , a., niet-bestaande.
Non-exporta'tlon, s., mislukte uitvoer, verbod van uitvoer.
Non-extensile , a., onuitrekbaar.
Non-fea'•aance, s., onwettige nalating.
Non-fulfillment, s., verzuim van nakoming, niet-ver-

554

i'on'-tertn , s., vakantie van de geregtshoven.
verzuim van
Non-{a*'ante, s., onbruik , niet gebruik ,

vulling.
Non-importa'tion, s., mislukte invoer, verbod van invoer.
Non-importing, a., niet invoerend.
Non-joln'der, s., iemand, die bij een geding wegblijft.
Non J ur'1ng , a., weigerende houw en trouw te zweren.
on -J u'ror , s.. iemand , die weigert houw en trouw te

zweren.
Non-11'quet, het is niet klaar.
Non-malignant , a., niet boosaardig.
Non-tnanufao'turing , a., geen manufacturen voortbren-

gend.
Non-member , s., iemand, die geen lid is van iets.
Non-metal'li-e , a., niet uit metaal bestaande.
Non-obedience, s., niet-gehoorzaamheid, ongehoorzaam.

beid.
Non-ob *erv'ance, s., niet in acht neming , niet vervulling.
Non-obstan'te , in wedrwil van , in strijd met.
Non-payment , s., wanbetaling.
Non-performance, s. ; niet uitvoering.
Non-ponderos'Ity , s., 't zonder wigt of zwaarte zijn.
Non-ponderous, a., zonder zwaarte, zonder wigt.
Non-produe'tion, s., mislukte voortbrenging, niet-voort-

brenging.
Non-professional, a., niet tot 't beroep behoorende,

niet tot den stand behoorende.
Non-proft'ciency , s., staking , stilstand.
Non-profl'cient , s., iemand, die niet slaagt in 't maken

van vorderingen.
Non pros., i. p. v. Non prosequitsir, oordeel uitgesproken

tegen den klager, wanneer hij niet verschijnt, om de zaak
door te zetten, r.
Non-prossed', a., niet vervolgd , r.
Non-regard'ance, s., minachting.
Non-rendition , s., verzuim van teruggave, niet•teruggeving.
Non-re*em'blance, s., ongelijkheid, nietovereensteinming.
Non-re*'idence, s., afwezigheid, niet aanwezigheid.
11ion-re*'Idcnt, a., niet verblijfhoudend, op een bepaalde
plaats.
Non-re*'ldent, s., iemand, die in zijn vaderland geen
verblijf houdt, afwezige.
Non-re s•ist'ance, s., gehoorzaamheid , onderwerping.
Non-re•s-Ist'ant, a., gehoorzamend, onderwerpend.
Non-re-alst'ant, s., iemand, die de leer voorstaat, dat
men van een ander alles moet toelaten, dulden, enz.
Non-sane', a , ongezond , zwak.
Non-sensitive, a., gevoelloos.
Non sequitur, daaruit volgt niet.
Non-slave'holdtng, a., niet slavenhoudend.
Non-solu'tidn, s., niet oplossing.
Non-solvency, s., onvermogen (ono te betalen).
a
Non-solvent, a., onvermogend (om te betalen).
Non-solvent , s., onvermogende (om te betalen).
Non-sparing, a., niemand sparend, alles vernielend, onbarmhartig, sx.
Non-subunia'sIon , s., ongehoorzaamheid , niet onder-

gebruik.

Non-u-s ►er , s., 't niet gebruiken, ambtsverzuim, niet-.

gebruik, verzuim van gebruik.
Nonage, s., minderjarigheid.
Nonet ena'rian , a., negentienjarige.
Nonagon , s., negenhoek.
Nonce (, s., tegenwoordige; for the -, voor 't tegenwoordige.
None, a., geen, geene, niet een, niet een deel , niet 't
minste, niemand; -, in 't geheel niet.
None-- , s., me., vijfde dag van de maanden Januarij,
Februari) , April , Junij , Augustus , September , November
en December , en zevende dag van Maart, Mei , Julij en
Oktober (bij de Romeinen); -t, vesper, vesper-tijd, vespergebed.
Nonesuch , s., buitengewone zaak, onvergelijklijke zaak;
- §) , onvergelijklijke.
Nonpareil', s., iets, dat zijn webrga niet heeft, sn., soort
van appel , soort van druklettertje.
Nonpareil', a., onvergelijklijk.
Nonplus, s., verlegenheid, onoverkoomlijke moeilijkheid;
be at a -, in den steek zitten , verlegen staan.
Non'plus, V. t., in verlegenheid brengen, (iemand) den

mond stoppen , verstommen , pal zetten.

Non'pl used , pp. van Nonplus, v. t.
Nonsense , s., zotteklap , gekheid , ongerijmdheid , war-

taal, nietigheden.
Nonsens'I-eal , a., onzinnig, ongerijmd , dwaas.
Nonsens'i-call y , ads. van Nonsensical, a.
Nonsens'1-ealness, s., ongerijmdheid, zotheid.
Nonsuch , zie Nonesuch.
Non'suit, s., afwijzing (van een aanklagt).
Non'suit, V. t., verklaren, dat de aanklager, wegens niet

verschijning, zijn geding heeft opgegeven.
Non'suit, a., afwijzend (van een aanklagt).
Non'suited , pp. van Nonsuit, v. t.
Non'suiting, ppr. van Nonsztit, v. t.
Noodle, s., stommeling, ezel, domkop; -), zie Simpleton, s.
Nook , s., hoek , schuilplaats.
Noosed , a., echo., gekromd , gebukt , ontmoedigd.
Noon , s., middag , twaalf uur.
Noon , a., middags ..., middag.
Noonday , s., middag , twaalf uur.
Noonday , a., middags ..., middag.
Noon'ing, s., middagdutje, middagmaal.
Noon'stead , s., middaghnogte.
Noontide, S., zie Noonday, s.
Noon'tide , a., zie Noonday , a.
Noo-se, s., strik, valstrik, strikknoop; run one's self into

a -, zich zelf verstrikken.
Noos e , v. t., strikken , in een strik vangen , knoopen, ver-

strikken , vangen , verschalken.
Nooz'ed ), a., gehuwd, gehangen.
Nope, s., zie limit-finch , s.
Nor , conj., noch , ook niet ; - kit - kin , noch kind noch
kraai ; -, echo., dan.
Nora'tion, s., rumoer, leven, gesprek.
Nor'Ian , nor'land , a., scho., noordlijk, noorden.
Normal , a., overeenkomstig een plan , loodregt, waterpas , regelmatig.
Nor'rnal-school, s., school, waar onderwijzers voor gewone scholen worden gevormd.
werping.
Non-submissive, a., niet onderwerpend, ongehoorzaam. Norman , s., kattekop in 't braadspil, z.
lion-tenure, s., bestrijding van 't houden van een pacht. Nor'rid , a., ade., noordwaarts.
Nor'thart, nor'wart, a., odv., scha., noordlijk, noordwaarts.
hoeve , als door den aanklager wordt aangegeven.

NOT.

NOR
s., mv., 't verleden, tegenwoordige en de toekomst
(bij de oude Scandinaviërs).

Norn*,

Nor'roy , s., derde wapenkoning (Engeland).
North , s., noorden.
North , a., noord , noorden , noordsch , noorder

No*e'-band • s., neusbaiid , neusriem.
No*e'-bleed , s., neusbloeding ; duizendblad
No-se'-fhb • s., soort van visch.
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(botanie).

Nose-gent) , s., non.

; - by east,

No*e'-smart , s., kers .

noord ten oosten; - by west, noord ten westen; - east by No*ed • a., met een neus , scherpzinnig.
east, noordoost ten oosten; - east by -, noordoost ten noor- No-*e'gay , s., ruiker , bloemruiker; - ) , stomp tegen den
den ; - - east , noordnoordoost ; - - west , noordnoordwest ; neus.
- west by -, noordwest ten noorden; - west by west, noord- No*e'Iess • a., zonder neus.
No-s-e'thrll • s., zie Nostril, s.
west ten westen.
No-'le • s., neusje , puntje , spitsje.
North-eape • s., noordkaap.
Nosoo om'I cal , a., tot een hospitaal behoorende.
North-deelinatlon • s., noorder declinatie , z.
North '-pole , s., noorder - aspunt • noordpool.
Nosog'raphy , s., ziektenbeschrijving.
Nosolog'acal , a., tot een stelselmatige verdeeling van de
North'-star, s., noordster.
North'-wind, s., noorden wind.

North'-east • s., zie onder 1%/orbit • a.
Northeast', a., noordoostlijk.
Northeasterly, a., uit het noordoosten, naar 't noordoosten.
Northeastern •

hoorende.

ziekten behoorende.

Nosol 'ogist , s., weteiischaplijke rangschikker van ziekten.
Nosopact'is , a., ziekten voortbrengend, ziekten veroor-

zakend.
NostaI'gia , s., heimwee.

a., noordoostelijk , tot 't noordoosten be- Nostal'gi -P, a., tot heimwee behoorende.
Nostril , s., neusgat.

Nostrum , s., geheim geneesmiddel.
Not , adv., niet; - a drol) , geen zier , geen druppel; - at all,
in 't geheel niet ; - i;e the least , niet in 't minst; - yet,
- as yet, nog niet.
Nota bene • let wel op.
Notable,
a., opmerkenswaard, opmerkenswaardig, gedenk
Nortls'erinost • a., 't verst noordwaarts gelegen.
bekend , befaamd , merkwaardig, ijverig , nijverig,-wardig,
NortJ',nan , s., me. north'inen , bewoner van 't Noorden
1 berucht, i wel bekend , ( vreeslijk.
van Europa.
North ward, a., adv., noordwaarts, in de rigting van 't No'tabte , s., iemand van rang , notabele, edele ; -(zeer),
opmerkenswaardige zaak , AD.
noorden; to the -, benoorden.
No'tableness , s., zie Remarkableness , s.
North'wardly , a., adv., noordelijk.

Northerly, a., adv., naar 't noorden , uit 't noorden.
Nortb 'ern, a., noorder ; - ligjets, noorderlicht.
Nortls'ern , V. i., noordelijker worden , z.
Northerner • s., bewoner van 't noorden van Europa.
Nortái'ernly t • adv., naar 't noorden.

Northwest', a. , noordwestlijk.
Northwesterly, a., naar 't noordwesten , uit 't noord westen.
Northwestern, a., noordwesterlijk.
No-se , s., neus , reuk , einde , spits , punt • § scherpzinnig

be led by the - i- , een ander blindlings volgen ; lead-heid;
by the - t, blindlings leiden; thrust one's - into the affairs
of others t , den neus overal in hebben , alles doorsnuffien,
bemoeiál zijn; put one's - out of joint i- , de toegenegen
iemand van een ander aftrekken , iemand den-heidvan
voet ligten ; make any one pay through the - t, iemand
ferm bij den neus hebben , ieniand erg beet nemen ; pay
through the - t , een buitengewonen prijs voor 't krediet
betalen ; - of wax -F, zeer buigzaam; follow one's - t, regt
uit gaan , regt door zee gaan ; measure -s t , bij elkander
komen ; have one's - on the grind stone r , bedrukt zijn;
as plain as the - on one's face t , zeer duidelijk , zoo klaar
als de dag ; make a bridge of a^^y one's -t , iemand bij 't
drinken overslaan ; he cut off fris - to be revenged of his
face , hij wreekte zijn buurman ten koste van zich zelf;
make a person's - swell t, iemand naijverig naken op een
mededinger ; play with a person's -, iemand bespotlijk naaken ; there will be many -s t , daar zal wat bloed worden
gestort ; there they fuddle their -s ; . daar gaat de beker
ferm rond ; they did it under my - 1', zij hebben liet in
mijne tegenwoordigheid gedaan ; tell -s § ) , tellen hoeveel
menschen er zijn ; -) , spion , aanbrenger , medepligtige ,
die getuigt tegen zijn niedepligtigen.
No*e, v. t., rieken , ruiken , sa.; beruiken, beneuzen , 't
hoofd bieden , webrstand bieden ; - t , v. i., somber zien,
zie ook Bluster, V. i., V. t.; - ), getuigenis geven tegen,
aanlsrengen , iemands doen en laten onbeschaamd nagaan.
oe'-bag • s., mondzak (van paarden).

Notably . ads., met handigheid , nijverig.
Notarial • a., tot een notaris behoorende • notaridel.
Notarially, adv., zie .Notarial, a.
Notary , s., notaris.

Notation , s., opteekning, aanteekning , beteeknis.
Notch , s., kerf , keep, spleet , insnede , tand • bergpas,
trappen van de zijwangen van een rolpaard , z.
Notch , V. t., kerven , inkeepen , met tandjes maken, x.
Notch'-board • s., zijplank van een trap.
Notch'-weed , s., meede , JOHN.
Notched , pp. van Notch , v. t.
Notch'Ing, ?apr. van Notelt, v. t.
Note i- , wist niet, CH.

Note , s., teeken , merk , vlek , aanteekning , aanmerking,
noot , nota , briefje , banknoot • assignatie , toon , melodie, aanzien, naam, minuut, belang, gewigt, verkorting , symbool , zinnebeeld , schriftlijk diplomatische mebdeeling ; compare -s together §, maatregelen met elkander
nemen ; town of -, aanzienlijke stad ; man of -, man van
aanzien ; - of conjunction , koppelteeken ; he changed his -) ,
hij vertelde een ander sprookje.
Note , wist niet, kon niet, sit.
Note, V. t., opmerken, acht geven, aanteeknen, opschrijven , -I- beschuldigen , 1 niet de hoorns stooten ; - a bill.
- a draft, notariële verklaring opmaken van 't niet aan
betaling van een wissel ; -, opteeknen. -nemvad
Note'-book , s., aanteekningboek , aanteeleeuboekje.
Not'ed • pl). van Note , V. t.
Notedly, ode., bijzonder, voornaam.
Not'edness , s., beroemdheid , bekendheid , vermaardheid.
Note'less • a., onopgemerkt, geen aandacht trekkend ; -,
scho., onbekend.
Note'lessitess

, s., onopgemerktheid.

Note'muge t, s., tie Nutmeg, car.
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Not'er , s., aanteeknaar , opteeknaar , opmerker , noten -

den , ( onderwijzen ; -, groei bevorderen , BA.; voedsel
schrijver.
winnen , n. g.
%ote'worthy , a., merkwaardig, gedenkwaardig, opmer- Nourish 1 , s., zie Nurse , s., sH.
kenswaardig.
Nour'ishable , a., voedbaar.
Noth'ering #, a., boersch , lomp, vuil.
Nour'lstsed , pp. van Nourish, v. t., V. i.
Noth'ing, s., niets, nietigheid, niet-bestaan; grow frons -, Nour'isher , S., voeder , onderhouder , aankweeker , m.
van niets opkomen; make - of, geen moeilijkheid maken, Nourishing, ppr. van Nourish, v. t., v. í.
als een nietigheid beschouwen ; - venture , - have t , degeen Nourishingly , adv., voedend.
die niet waagt , wint niet ; that is - to me , dat gaat mij Nourishment, s., voedsel , voeding, onderhoud', onderwijs.
niet aan ; - of a gentleman would have done such a thing, Nour'iskap, 3., scho., voedsterschap, bakerschap.
geen man van eenig fatsoen zou zulks hebben gedaan ; they Nour'lture, s., zie Nurture, s.
are - bul skin and bones , het is maar vel en beende - Noors'le t V. t., opvoeden, so.
ren met ben ; he lives upon - but Herbs and roots, hij Nours'ling, zie Nursling.
leeft slechts van kruiden en wortelen ; they make - on it, Nous §, s., verstand, talent.
dat is voor hen niets, zij zien daar geen bezwaar in; he Nous -box ), s., kop, hoofd.
is - taller than he was , hij is niets gegroeid ; little or -, Nouse, s., verstand , kennis.
,weinig of niets.
Nou.'le i ,
v. t., zie Nurse, v. t.; -, lokken, verstrikWoth'ing, adv., geenerlei, in 't geheel niet, hoegenaamd No u-w'el , } ken , in een valstrik vangen.
,

niet.

Nothingness , s., nietigheid , niet- bestaan , niets.
Notice, s., opmerking, achtgeving, kennisgeving

, aandacht, eerbied, beleefdheid, advies, nieuws, berigt; take

- of any one , iemand groeten ; take no - o f any thing,

van niets gewag maken ; they took no - of us , zij deden,

alsof zij ons niet zagen.
t., meêdeelen , melden , kennis geven , bemerken , zien , opmerkingen maken.
No'ticeable, a., opmerkenswaardig.
Noticed, pp. van Notice, v. t.
Noticing, ppr. van Notice, v. t.
Notitiea'tlon, s., bekendmaking, kennisgeving.
No'tif'y, V. t., kennis geven, vermelden, aankondigen, bekend maken.
No'tif'ying , ppr. van Notify, v. t.
Noting , ppr. van Note , V. t.
Notion , s., denkbeeld , gevoelen , gedachte , gevoel , zin,
begrip , meaning , t verstand ; - ) , neiging.
No'tional , a., denkbeeldig, fantastiesch , ingebeeld, geNotice , V.

Noust'y, a., echo., zie Peevish.
Nova'tion , s., zie Innovation, s.
Nova'tor , S., zie Innovator, s.
Nov'e1, a., nieuw , nieuw ingevoerd , gemaakt , vreemd.
Nov'el , s., novelle , verhaal , roman.
Novel &*iu 9 , s., zie Innovation , s.
Nov'elist , s., schrijver van verhalen , novellen-schrijver,

romanschrijver , invoerder van nieuwigheden.

Nov'eilze t , V. i., zie Innovate, e. i.
Novel-studied, a., in verhalen ervaren.
Novelty , s., nieuwigheid , nieuw stukje , verandering.
November , s., November.
No'venary , s., negental , negentallig.
No'venary , a., tot 't cijfer negen behooreude.
'Noven'ntal, a., negenjarig.
Nover' eal , a., aan een stiefmoeder behoorende , stiefmoe-

derlijk.
s., nieuwling, leerling, groentje.
Novilu'uar, a., tot de nieuwe maan behoorende.
Novl'ttate, s., leerjaren, leertijd, proeftijd, proefjaren;
waand, grilziek.
-, zie Novice, s., AD.
Notlonal ► ity t, s,, valsch begrip, valsche meening , ver Nov1 1tious t, a., pas uitgevonden.
-belding. Nov'ity t, s., nieuwheid.
No'tlonally, ads., zie Notional, a.
Now, adv., nu , thans , tegenwoordig , straks , daadlijk,
No'tionist , s., iemand met valsche begrippen.
aanstonds , daarna ; - and then , nu en dan ; eren -, zoo
Notorl'ety, s., openbaarheid, algemeenheid , bekendheid.
even ; till -, tot nu toe; - adays, hedendaags; long before
Notorious , a., openbaar , algemeen bekend , bekend,
-, lang voor dezen; just -, juist nu; how -? wel, wat is
klaarblijklijk , berucht , wereldkundig.
dit? - and -, nogmaals.
Notoriously, ads., zie Notorious, a.
Now , s., tegenwoordige tijd , heden.
Notoriousness , 8., bekendheid , algemeenheid , berucht- Now'aday* , adv., zie onder Now , adv.
heid , openbaarheid.
Noway ,
adv., geenszins.
lvotour', a., scho., algemeen bekend , berucht.
Noway., }
Nott t , a., geschoren, cm.
Now'ed, a., gestrikt, geknoopt (heraldry).
Nott t , v. t., scheren.
Now'el j , s., vreugdekreet , kermiszang.
No'tus , s., zuiden wind , AD.
Nowe -* f , s., huwlijksknoop.
Not'wheat, s., opgebaarde tarwe.
Nowhere, ado., nergens.
Notwithstanding, conj., niettegenstaande, onaangezien, No'wie, s., scho., hoornvee.
ondanks , in weêrwil van , niet te min , des ongeacht, No'wi-s e , adv., op geenerlei wijs.
Nov'Ice,

-

evenwel.

Nought, i. p. v. Nauyht.
Nought'-a-dow , a., adv., scho., nietswaardig

Now' se, adv., scho., niets.

Nowt,
, zonder N,
oeste } s., scho., rundvee, ossen.
waarde.
Nowther , pron., conj., scho., geen van beide, noch de een
Nou] t, s., schedel, sp.
noch de andere.
Nould t, i. p. v. Ne would , so.
Noxious, a., schaadlijk, nadeelig, gevaarlijk, vernielend;
Noun , s., naam , naamwoord.
ongezond , verderflijk , ongunstig , strafbaar.
Nour'ice , s., scho., voedster ; - t, zie Nurse , s., sr.
Noa'iously, adv., nadeelig, schaadlijk.
Nourish , v. t., v. i., voeden, onderhouden , zogen , § aan Noxiousness , s., schaadlijkheid , ongezondheid.
voedsel geven, koesteren , 1 opvoe--moedign,akw Noy , v. t., scho., kwellen , benadeelen.

NUR.
Noy'ance ,
Noy' er '
Noy ful ,

zie Annoy en 1suisance.

Noy'ous ,

Noy'sanee ,

Noy'au , S., amandeldrank.

Nozzle , s., neus , snoet , snuit, punt, spits , eind.
Nub, V. t., scho., voortstooten, vragen.
1R ub) , s.,
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Number-s- , s., vierde boek van 't Oude Verbond.
Numbing , ppr. van Numb , v. t.

Noy,

nek.

Nubbin , S., onvolwassen maïsplant (-4merika).
Nub'bing ), S., ' t hangen; — cheats ), galg; - cove ), beul.
Nubble t , V. t., niet de vuist slaan.
Nubif'erous, a., wolken-veroorzakend, Ax.
Nu'biie , a., huwbaar.

Nubii'ity , s., Huwbaarheid.

Num'ble;, s., me., ingewand van een liert.

Numbness • s., verstijving , verdooving.
Nu'inerable , a., telhaar.
Numeral , S., cijfer , getalmerk , getalletter.
Numeral , a., uit getal bestaande, getal aanduidend,

ge.

tallen aanduidend.
Nu 'inerally , adv., zie .Z'umeral, a.
?%'u'anerary , a., tot zeker getal gehoorende.
Nu'tnerate , V. t., tellen , nomnieren , rekenen.
lu
, pp. soli Ivu aerate , V. t.
P2iu'oneratiaag , ppr. van Numerate, V. t.
Nuanera'tion , s., telling , getal , aantal , optelling.
i^u'merator , s., teller.
Neunner 'ii , numer'i cal

, a., tot getal hehoorende, numeriek.

Nu'bilous, a., bewolkt.
Nucif 'erous, a., noot - dragend, noot - voortbrengend.

Nurner'i 'aEIy, ede., zie Xuineric, Numerical, a..

Nu-P

Nuv•eros'ity -

, s., rekenaar, teller, waarzegger uit cijfers.
, s., talrijkheid, harmonie, welluidendheid.
N,a'inerous, a., talrijk, welluidend, muziekaal.
%i,'naerously , adv., in grootera getale.
:::
a., scho., nieuw gekalfd.
New-cal , 1
Nu'rnerousness , s., menigte , talrijkheid , harmonie, wel
-lui(,end.
l u•cle'1forrn , a , als een noot gevormd.
%uani
s gnat ii e , a., mnntkundig , penningkundig.
Nu' -mens, s., kern, pit, ligchaanm van een komeet, bo%anti anat'i es , s., muntkunde , penningkunde.
vendeel van een komeet.
1ourni-srnatol'ogist, s., niuntkundige, penningkundige.
Nuda'tion , s., onthlooting.
Numltinnatol 'oogy , s., muntkennis, penningkerinis.
1'+1uud'dle, V. i.., in 't wandelen bukken.
Nu 'de , a.. naakt , ledig, kraclitloos.
% rninuIar , a., tot een munt behoorende • tot geld belioorende.
Nude, s., stootje, duw met den elleboog.
N u ui ps + • s., zie Blockhead , s.
%edge, V. t., even aanstooten , te kennen geven.
e

s, mv. > ache. , jonge kalveren; onzeker werk.

R%u'merist t

>

1vu 'dities , s., 7nv., schaamc;eelen , naakte figuren.
Nudity , s., naaktheid , blootheid.

Num'sliuii , s., domoor, zot.
Nuan'skulled, a., dom, zot, stomp.

Nun • s., non , kloosterzuster, blaauwe mees.
Nug) , s., liefje.
Nogae ► ity , s , beuzelarij , gebabbel , nietige gedragslijn, am. Hunch , s., twaalfuurtje.
Nun'chion , s., tusschengeregt.
Nuga'tion , s., beuzelen , BA.
Nugatory , a., beuzelend , nietig, ijdel , onbeteeknend, Nun'ciat-ure, S., pauslijk gezantschap.
Nun'elo , s., nuucius , pauslijk gezant, bode , bezigt aankrachtloos , zonder werking.
breuger.
1 Tiig'ging - dress) , s., ouderwetsch kleed.
Nun'-ele , S., oom.
Nug'ging - house ), s., bordeel.
Nuisance, s., hindernis , plaag , onrust, benadeeling, Nun'cle , V. t., scho., bedriegen , misleiden.
schade , nadeel , last ; he is a public -, hij is een ieder Nun'-cupate t, V. t., uitvaardigen, afkondigen, openbaar
maken.
tot last.
Nuneupat 'fon, s., verklaring, uitvaardiging, afkondiging, cx.
Nul, ads., geen, r.
Nuncu pative, nun-eu'patory, a., nominaal, alleen in
Null i-, s., iets, dat noch waarde noch kracht heeft.
naam bestaand • mondeling ; -will , mondeling testament, r.
Null ) , v. t., afrossen , slaan.
Nun'dinal , a., tot een kermis hehoorende, tot een
NuJIifira'tion, s., 't nietig verklaren.
Nrallifid 'ian j , a., zonder geloof , zonder vertrouwen, Nun'dinary , } marktdan behoorende.
Nun'dinate t , V. i., op kermissen handelen.
onëerlijk.
Nundina'tion 1, s., kermishandel.
Nullified , pp, van Nullify , v. t.
Nunnery , s., nonnenklooster; - ) , hoerekast.
Nul lifier , s., krachtloosmaker, nietigverklaarder.
Nullify , V. t., vernietigen , verbreken , krachtlood maken. N un 'nishness • s., nonnengewoonten.
Nunt • C. t., scho., een poging doen, pogen.
Nul'lifa, Ing , ppr. van Kullifj, v. t.
Nunt'y • a., stijf , ouder wetsch , gering , nietig.
Ntill'ing-man ), s., vechter , kloppershaas.
Nullity, s., nietigheid, onwettigheid, niet-bestaan, niet - Nurt'3(, a., scho., zie Knotty, a.; - §, boosaardig, kwalijk
gestemd.
aanwezig heid.
Nup'tiat • a., tot 't huwlijk behoorende, tot een bruiloft
1%umb, V. t., verstijven , verdooven , dooden.
ljelioorende.
Nuanbed, pp. van Nurob, V. t.
NunI'ber, s., getal , aantal, hoeveelheid, nommer, me- Nuptial*, s., mv., zie Marriage, s.
Nur'lo-ek, s., scho., verharding op de huid, klein hard gezwel.
nigte , dichtwerk , vers.
gerekend Naarse , s., voedster, min , zoogster , ziekenoppasster ; - § ,
Nusn'ber , v. t., rekenen , tellen , optellen; sud wijf ; dry -, droogt min ; wet -, min , zoogster ; put
worden onder , geteld worden onder.
out to a -, bij een nun hrstederi.
Nurn'bered, pp. van Number, v, t.
Nurse , V. t., bakeren , koesteren , oppassen , minnen , zo Neeui'berer, s., teller.
ren , voedsteren , opkweeken , verzorgen , sterken , ! groei 1^ lm'berf ui }, a., talrijk, menigvuldig.
bevorderen , aanmoedigen ; - ), bedriegen.
Num bering, ppr. van Number, v. t.
i i rsed , pp. van Nurse , V. t.
l'e uan'berlless , a., ontelbaar , talloos , ar.
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Nurser, s., sankweeker, opkweeker.
Nursery, a., kweekerij , plantkweekerij , boomkweekerij,,
aanplanting van jonge boomen , j 't voeden , 't koesteren
kinderkamer , seminarium , kweekschool , zuigeling , pleeg
-kind.
Nursing, ppr. van Nurse, v.1.
Nursling, s., kind, zuigling.
1Vur'ture, s., voedsel, voeding, opvoeding.
Nurture , V. t., voeden , opvoeden , opleiden.
Nurtured, pp. van Nurture, V. t.
Nus'tle, v. t„ koesteren, troetlen, liefkozen, AH.
Nut , s., noot , moer van een schroef , neut van een anker , z.; square -, vierkant van 't anker , z.; wal -, walhoot , okkernoot; hazel -, small -, hazelnoot; he is a
devil, mischief is -s to him, hij leeft, als hij kwaad doet;
it was -Qa to him t, dit was water op zijn molen; she is
-s upon her cull) , zij is vial niet haar lievert ; the cove
is -hag the blowen ), de man poogt zijn meid te behagen.
Nut , V. i., noten inzaamleu ; -') , (iemand) vlei] en , dik
-vloijen.
Nut'•bone, s., nootbeen.
Nut'-breaker , J., nootkraai.
Nut'-brown, s., kastanjebruin.
Nut'--era aker , J., notenkraker.
Nut'-.-rook , s., noothaak.
Nut'-gall • s., galnoot.
Nut'-hatch, s., nootkraai.
Nut'-hook, s., stok met een haak.
N ut J obber
, } s., nootkrsai.
Nut -pe-eker,
Nut'-oll, s., notenolie.
Nut'-peach • s., nootperzik.
Nut'-hell, 3., nootbast.
Nut'-topper t, s. • nootkraai.
Nut'-tree, s., notenboom.
Nu'hint , a., knikkend , met nebrhangende kruin.
N ut'ineg • s., nootmuskaat • muskaatnoot; -s) , zaadballen.

Wutrl-ea'tlon t , s., voedingswijs.
Nu'trieut , a., voedend , groei bevorderend.
Ai u'trient , s., voedend middel, voedzaam middel.
Nu'triment , s., voedsel.
Nutrimental , a., voedend , voedzaam.
Nutrition, S., voeding, voedsel.
Nutr1'tious, a., voedzaam, voedend.
Nutrt'tiously, ads., zie Nutritious, a.
Nutritive, a., voedzaam , voedend.
Nu'tritively, adv., zie Nutritive, a.
Nu'triture t,
s. voedzaamheid.
Nu'tritiveness,
'
Nutting, s., noteninzabmling.
Nutting, ppr., a. van Nut, v. i.
N(1x vo,n'iva, s., soort van oost-indische plant, die

zeer
vergiftigend is.
v. t., v. i., ) zogen, ) opvoeden, ) grootbrengen,
verbergen , wegschuilen, nestelen, huizen, wroeten (even
als een varken) , snuffen.
Nymtalo'pla, nyc'talopy, s., dagblindheid.
1y-c'talops , s., dagblinde.
Nye, s., vlugt faizanten.
Nymph , s., nimf, ' zie .lady, s,
Nymph, ny.uph ►a, s., popje.
t a., aan nimfen gelijkend, nimfachtig.
phni , iy ke,
Nymphal t , s.., nimfendichtstuk.
Nymphe'an , a., aan nimfen behoorend, door nimfen
bewoond.
Nymph'teal , a., tot nimfen behoorend.
Nymphip'arous, a., nimfen voortbrengend.
NyInph'tsh, a., nimfen betreffend, damesachtig.
Nymphs t , s., me., jonge bijën.
Ny p ), s., halve pint bier.
Nyp'per )1 , s., beurzensnijder, zakkenroller.
Ny4. t , i. p. v. No is, is niet, Sr..
1o'ystag'tuus, s., oogknipping (als bij dronkaards),
Nuz'zie,

Ny m

s

o

.

0 , interj., o ! ach ! wee ! -, i. p. v. old; -, i. p. V. Oliver ;
,., i. p. on; ola, old acct., i. p. V. old account; -', zoon

Oak'-agarl-e , s., eikenzwam.
Oak'-apple, s., galappel, galnoot.

van ; bv. -' Neil, zoon van NEIL ; -B., i. p. v. Ohiit;
- 8., i. p. v. Old Bachelor; -, i. p. V. of; what -'clock is
it ? hoe laat is het ? - b., -W., i. p. V. object , objection;
-bd., -bt., í. p. v. obedient; -et., i. p. V. October; -'er,
-'re, i. p. v. one?: -G., i. p. v. Ogee; - M., i. p. ', . old
maid ; - n't , -'t , i. p. v. on it ; -' t • I. p. V. of it ; - P.,
i. p. v. opposite the prompter, tegenover den souffleur;
r P.. i. p. v. out of print; -rd., i. p. v. order; - s., i. p. v.
Obedient Servant • - S., i. p. v. Old Style; - T., i. p. v.
Old Testament; -z., i. p. v. ounce; - be joyful ), brandewijn , goede drank- , z.
O' , prep., scho., van op.
oat', s., onnoozel niensch, dwaas domkop, nar, onitoozle,
gek , wisselk-ind , ezelsltiop , idioot.
Oat'ish . a., dom , zot, dwaas , onnoozel , eenvoudig.
Oafishness (zeer *), s., domheid, zotheid, dwaasheid,
onnoozellieid, eenvoud.
Oak, s., eik, eikenhout, eikenboom; - of Jerusalem, druivenkruid; barren scarlet -, steeneik; gall bearing -, haag.
i;ik; -), rijkaard; sport the .), de buitendeur sluiten.

Oak'-ball,
Oak '--coe
n,
s., galappel, galnoot.
ga ,
Oa k -ll
Oak'-govnes ,
Oak'-bark , s., eikenbast.
Oak'-billets • s., mv., wagenschot.

;'

Oak'-farm ,

s., eikenvaren.

Oak -fern ,
Oak'-grove, s., eikenboschje.
oak'-opening, s., opening in

een bosch, met weinig hout
begroeid bosch (N. Amerika).
eiken
bladluis.
,
s.,
Oak'-puceron
Oaken, a., eiken; uit eikentakken bestaande, AD ; - towel),
eiken knuppel ; rub a man down with an - towel), iemand
afranselen.
Oaken-pin , s., soort van appel.
Oak'ttng , s., jonge eik.
Oak'un., s., kalefaatwerk, werk, pluksel van oud touw
z.; tarred -, geteerd werk, z.; white -, wit werk, z.;-werk,
work the - out , het werk hangt uit de naden , z.
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Oak'y , a., hard , vast , sterk , stevig.
Obeq'uitate t, v.., rondrijden.
oam, s., scho., damp van kokend water.
Obequita`tion t, s., het rond rijden.
Oer, s., riem, roeispaan , z., roerstok, klouw; double -s, Oberra'tion , s., omdoling, omdwaling.
dubbele riemen , z.; handle of the -s , handvat van een Obese , a., vet, vleezig.
rieni , z.; manage the -, roeijen , de riemen goed gebrui- Obese'ness, 1 s., vetheid, logheid van ligchaam, vlee.
ken , z.; sculling -, wrik, wrikriem, z.; shank of the -, Obesity ,
f zigheid.
vierkant van den riem, z.; ships -, scheepsrie.n, z.; back obey , v. t., v. i., gehoorzamen, onderdanig zijn, zich onwith the -s, de riemen strijken, z.; keep up the -s, op de derwerpen aan.
riemen houden, z.; unship the -s, de riemen uitleggen, z.; Obeyed', pp. van Obey, v. t.
boat the -s , de riemen inleggen , z.; put in one's -) , on- Obey'er , s., gehoorzamer , onderworpeling.
gevraagd zijn nieening zeggen , zich ben^oeijen meet.
Obeying , ppr. van Obey , v. t.
Oar , v. i., V. t., roeijen , voortstuwen (door roeijeu).
Obey'ingly,, ode., zie Obedient, a.
Oar'.footed , a., niet roeipooten.
Obfir,n t , obfirtn 'ate t , V. t., versterken • verharden,
Oar'-handle , s., riemhandvat.
Oared, pp. van Oar, v.1., v. i.
Oar *inas, s., roeijer.
Oar'y , a., roeiriemvormig , M.
O 'asla , s., mv. o'aees , oasis , woestijn.
Oast, oat, oust, s., hopeest; -, scho., kaasstrem.
Oat , s., haver ; sow one's wild - § , zijn wilde haren uit -

schudden , zijn donime streken laten.
Oat' --eake, s., haverkoek.
Oat'-flight, s., haverkaf, (p).

Oat-malt, s., havermout.
Oat'-meal , S., havermeel.
Oat'-thistle t , s., soort van plant.
Oaten, a., van haver , uit haver.
Oath, s., eed; take one's -, iemand den eed afnemen; put
any one to his -, iemand tot den eed nopen , iemand den
eed opdragen ; be under an - of secrecy , onder een eed
van geheimhouding staan.
Oath' - breaking , s., meineed , valsche eed , vloek.
Obain'buiate t , v. i., rondzwerven , rondwandelen.
Obunibuta'tion t • s., omwandeling.
Obbligato, a., zie Bound .
©beon'i e ,

ob eon'IQal , a., koniesch met de punt bene
-denwarts.

Obeord'ate , a., hartvormig niet de punt benedenwaarts.

Odortni'tiion , s., slaap, vaste slaap.
Obduce' : , v. t., overtrekken , bedekken.
Obdu-et t , v. t., zie Obduce +, v. t.
Obdu c'tiou , s., overtrekking , overdekking.
Ob duracy , s , verstoktheid, halstarrigheid, verharding.
ob'du'rate, a., verhard, onbuigzaam, verstokt, stug, on-

gevoelig.
Ob'du'rate t, v. t., zie Harden , v. t., ME.
Ob 'du'rately, adv., zie Obdurate, a.
Ob 'itu'rateness, s., onboetvaardigheid, stijfhoofdigheid,

verstoktheid.
Obd ura'tion , s., zie Obdurateness , S.
Obdare ', V. t., verharden, (zeer) in zonde verstokken,
(zeer f) onwankelbaar maken , onbuigzaam naaken.
Obd ured'ness: , s.. zie Stubbornness , s.

Obedience, s., gehoorzaamheid, onderwerping, onderdanigheid.
Obe'dient, a., gehoorzaam, onderdanig, onderworpen.
obedien'tial , a., overeenkomstig gehoorzaamheid, onder -

worpen.
Obediently , adv., zie Obedient, a.

Obeisance, s., gehoorzaamheid, buiging.
Obei'saft, a., eerbiedig , onderworpen.
Obetta -eal,

a., obeliskvornnig; -, t (als noot in boek

©b'ei is e , s. ,

obelisk .

-werkn).
Ob'elize • v, t., met een ; teeknen , als twijfelachtig teeknen.
Obelus, s., . (in oude handschriften).

bevestigen.

obfus'-cate , V. t., verduisteren, donker maken, verdon-

keren.
Obfus'-eated , pp. van Obfuscate, v. t.
Obfus.ea'ting,

ppr.

van

Obfuscate, v. t.

Obfus-,a'tion , s., verdonkering , verduistering , bewolking.
Obit , s., dood , overlijden, begraafnisplegtigbeid.
Ob'iter, in liet voorbijgaan, toevallig; - dictum, toevallig

gezegde.
01,55 'anal , a., tot de begraafnisplegtigheden behoorende,
begraafnisdagen.
Obituar y , s., doodboek , register van een kerkhof , sterflijst.
Obit'uary, a., den dood van iemand betreffende.
Objeek', v. t., sclio., zie Object, v. t.
Ob'Jeet, s., voorwerp, onderwerp, doel, ding.
Obje-et', v. t., v. i., tegenwerpen , tegen aanvoeren, voor liouden , tegenstellen , f aanbieden, + vertoonen, redenen
tegen aanvoeren , verwijten.
Oboe et' + , a., zie Opposed .
Ob'3eet-glass, s., objektief-glas.
ObJevt'abie, a., voor tegenspraak vatbaar.
ObJ e eyed , pp. van Object , v. t., v. i.
Obie-ct'ing , ppr. van Object , v. t., v. i.
Obj e e't ion , s., tegenwerping , beschuldiging , moeilijk
twijfel.
-heid,
®bjee'tionaable , a., voor tegenwerping vatbaar.
Object'is•e, a., objektief, uiterlijk.
ObJect'ively, adv., zie Objective, a.
Objeet'tvencss, s., 't objectieve.
obJe -ctiv ► tty, s., zie Objectiveness,

s.

Ob'ject'less, a., zonder tegenwerping.

Objeet'or, s., tegenspreker, tegenwerpingen maker, tegen►

werper.
obi ur'gate t , V. t., verwijten , berispen.
Obi urga'tion , s., berisping , verwijt.
Objur g ator y
, a., verwijtend, berispend.
Oblate, a., geplat of gedrukt aan de polen.

+

s., platronde vorm.
Oblation, s., offerande , offer.
Obla'tiouer t , S., offeraar.
Oblee'tate t, v. t., verrukken.
Obieeta'tion , S., verrukking, vermaak.
Obligate, V. t., verplirten, verbinden, opleggen.
Obligated , pp. van Obligate , v. t.
Obliga tion , s., verbinding, verpligting, schuld, obligatie, schuldbekentenis.
obligatory, a., verbindend, verpligtend.
Oblige , V. t., verbinden , verpli ;ten , noodzaken, dwipgep ,
dienst doen , gunst bewijzen , begunstigen.
Oblate'ness,

ot'iiged', pp. van Oblige, vv. t.
Obligee', s., verpligte , schuldenaar,
Obiigenent
s., verpligtiug.

Obli'ger, s., verpligter.
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Obli'ging , ppr. van Oblige , V. t.
Obliging, a., verpligtend, verbindend, enz.
Obligingly, ede., zie Obliging, a.
Ob1i'gingness , s., zie Obligation; —, beleefdheid.
Obligor', s., verpligter , schuldeischer.
Obliqua'tlon , s., schuine rigting , schuinsche afloop , 't

Obweurecly,, adv., zie Obscure, a.
Obs-eure'ness , s., duisterheid , donkerheid , duisternis,

gieren van iets.
a., schuinsch , schuin ; in an — manner , van
ter zijde.
Oblique'-angled, a., schuinhoekig.
Obliquely, adv., zie Oblique, a.
Oblique'ness , S., scheeve rigting , afwijking, verkeerd
wangedrag , onregelmatigheid.
-heid,
Obliquity , s, zie Obliqueness, s.
Oblit'erate , V. t., uitwisschen , uitdoen, uitroeijen , vernietigen , verdelgen.
Oblit'erated , pp. a. van Obliterate , v. t.
Obllt'erating , ppr. van Obliterate , v. t.
Obliteration, s., verdelging, uitwisscliing, vernietiging.
oblivion, s., vergetelheid, algemeene vergifnis, kwijt
straf , amnestie.
-scheldingva
Oblivious, a., vergeetlijk, vergeetachtig.
Obliviously , adv., zie Oblivious , a.
Oblo-e'ntor 1' • s., zie Gainsaier, s.
Oblong , a., langwerpig vierkantig.
Oblong , s., langwerpig viezkant.
Ob'longish , a., langwerpig vierkantig.
Ob'longly , adv., zie Oblongish , a.
©b'iongness , s., langwerpigheid, 't langwerpige, langwerpige gedaante , langwerpige vorm.
Oblo'quious (zeer ), a., lasterend, kwaadsprekend.
Obloquy, s., laster, smaatrede, verwijt, schande, opspraak , lastertaal.
Oblu eta'tion 1= , s., worsteling , we@rstand.
Obanutes'cence , s., verstomming , stilte.
Obnox'lous, a., onderworpen, onderhevig, blootgesteld,
strafbaar , berisplijk , berucht , onaangenaam , afkeerig,
gebaat; — to , gehaat voor , afkeerig van.
Obnox'io.usly, adv., zie Obnoxious, a.
Obn,i'biiate , V. t., bewolken , benevelen , verduisteren.
Obnu'bilated, pp. van Obnubilate , v. t.
Obuubila'tion , s., bewolking , beneveling , verduistering.
Oboe, s., zie Hautboy, 8.
Ob'oie , s., obolus , heller.
Ob'olus , s., zie Obole , s.
Obo'vate, a., met het smal eind benedenwaarts.
Obrep'tlon , s., verrassing bedrog.
Obrepti'tious, a., door vérzwijging der waarheid verkregen , door verrassing verkregen.
Ob'rogate , V. t., herroepen , intrekken.
Obscene', a., vuil , zedeloos, onkuisch , onzuiver , onzedig,
onbeschaamd, onkiesch , aanstootijk, onëerbaar.
Otrscene'ly , adv., zie Obscene , a.
Obsceneness, s., ontucht , zeedloosheid , vuilheid.
Obseene'i ty , s., zie Obsceneness , s.
.Obs , eura'tion, s., verduistering, verdonkering.
Obscure', a., duister, donker, verborgen, onduidlijk, onverstaanbaar , needrig , onbekend , laag , ingetogen , onbemerkt , naauwlijks leeslb,aar ; — knowledge , oppervlakkige
kennis . fiaauwe kennis (Ni. Amerika) ; lire in an — condition,
afgetrokken leven , weinig bekend zijn.
Obscure', V. t., verduistren , donker maken , bewolken,
voor 't gezigt verbergen , geringschatten , minachten , verachten , onbekend maken, verbergen.
Ob s-euread', pp. van Obscure, v. t.
Obscured t, a., vermomd, sx.
Oblique',

onduidlijkheid, verhorgenheid, ingetogenheid, afgetrokken
-heid,
onleesbaarheid, onbekendheid, geringe staat.
Obs-eur'er, s., verduisteraar, verdonkeraar.
Obs-eur'ing, ppr. van Obscure, v. t.
Obs-cu'rity, s., zie Obscureness, v. t.
Ob'se crate , V. t., verzoeken , smeeken , bidden.
Ob'se crated , pp. van Obsecrate , v. t.
Ob'seerating, ppr. van Oioecrate, v. t.
Obseera'tion, s., smeeking, bede, verzoek.
Ob'sequent , a., gehoorzaam, onderworpen.
Obsequies, s., me., lijkplegtigheden, lijkstatie, lijkdienst.
Obsequious, a., nedrig, godsdienstig, vriendlijk, onder

toegevend , inwilligend ; — t , tot een lijkstatie-worpen,
behoorende.
Obsequiously, adv., zie Obsequious, a.
Obsequiousness, s, toegevendheid, gedweeheid, gehoor

-zamheid,

onderwerping.

Ob'sequy t , s., lijkplegtigheden , m.; —, zie Obsequious.
ness , B. J.
Ob'serate t, V. t., opsluiten.
Ob'serated , pp. van Obserate 1, v. t.
Ob'serating , ppr. van Obserate t, V. t.
Ob *erv'able, a., opmerklijk, voortrefiijk, opmerkingswaar*

dig , uitstekend , opmerkzaam.
Ob *erv'ably, adv., zie Obserrable, a.
Ob -&ervan'da, s., mv., waar te nemen dingen.
Ob *srv'ant , a., waarnemend , opmerkzaam, ijvrig,

leerzaam , ootmoedig.
Ob -serv'antly, adv., zie Observant, a.
Ob -&erva'tion , s., waarneming , opmerking,

eer
-biedg,

naleving,
vervulling, verrigting, beschouwing, ontdekking.
Observational , a., uit waarnemingen , enz. bestaande.
Ob *erva'tor , s., beschouwer , waarnemer , opmerker,
verrigter , beschouwer , wachter , oppasser.
Ob -serv'atory, s., sterrewacht, sterretoren, observatorium.
Ob .* erve', V. t., V. i., opmerken , waarnemen , beschouwen ;
ontdekken , houden , onderhouden , oppassen , nagaan , in.
't oog houden , nakomen , navolgen , naleven , zich gedragen naar , in acht nemen , opvolgen , oplettend zijn , op'
werkzaam zijn; — the sun's altitude, de zon schieten, z.;
—, observeren , z.
Observe', s., .echo., zie Observation, s.
Observed', pp. van Observe, v. t., v. i.
Obaserv'er, s., zie Observator, s.
Observing, ppr., a. van Observe , v. t., V. i.
Ob*erv'tugly, adv., bij waarneming, enz.
Obsess 1 , V. t., belegeren.
©bses'sïon , s., 't belegeren, belegering.
Obeid'ionai , a., tot een beleg behoorende.
Obsigilla'tion 1 , s., verzegeling.
Obsig'nate , V. t., verzegelen , bekrachtigen.
Obsigna'tlon , s., verzegeling, 't verzegelen, bevestiging,
lbekracht.iging , bezegeling.
Obsig'natory, a., zie Ratif'ing.
Obsoles'cence, a., verouderend.
Obsolescent , a., verouderend.
Obsolete, a., verouderd , in onbruik, buiten gebruik.
Obsoleteness , s., veroudering, onbruik, onduidlijkheid,
gebrek aan ontwikling.
Ob'sts -cie , s., hinderpaal , 'beletsel , moeilijkheid.
Ob'stancy t , s., hinderpaal , beletsel , B. i
Obstet'ri-e , a., vroedkundig,.
Obstet'ri-eate 1 , V. i , ( zeer ) V. t., vroedkundig zijn
vroedkunde uitoefenen.
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Obstetri-ea'tion , s., vroedkunst , verlossing.
Obstetrician , s., vroedkundige.
Obstetrics , s., vroedkunde , vroedkunst.
Obstinacy, 8., hardnekkigheid, koppigheid.
Obstinate , a., hardnekkig , ko el ig
verkeerd.
Obstina'tion j- , s., zie Obstinacy , s.
Obstinately, ode., zie Obstinate, a.

, stug , stijfhoofdig,

Obstinateness , s., stijfhoofdigheid, stugheid, hardnek

verkeerdheid.

-kighed,

Obstipa'tion , s., opstopping.
Obstreperous , a., luid , luidruchtig , luide , leven ma-

kend , gerucht makend.

Obstreperously, ode., zie Obstreperous, a.
Obstreperousness , s., luidruchtigheid , gerucht, getier.
Obstri -c'tion , s., verpligt.ing , verbinding.

Obstropulous ) , a., zie Obstreperous, a.
Obstru, t', v. t., verstoppen , belemmeren , dwarsboomen,
verhinderen , in den weg staan , barrikaderen.
Obstru-et'ed , pp. van Obstruct , V. t.
Obstru.et'er, s., verhinderaar , belemmeraar.
Obstru-ct 'ing , ppr. van Obstruct, v. t.
Obstru -e'tion , s., verstopping, zwarigheid, hinderpaal,
beletsel , belemmering, verhindering.
Obstru -ct'Ive , a., verhinderend, verstoppend, belemrend.
Obstru-ct 'ive t , s., zie Obstacle, s.
Obstru-et'ivety, ode., zie Obstructive, a.
Ob'struent , a., stoppend , helemrend, tegenhoudend.
Ob'struent , s., verstoppende oorzaak.
Obstupefa e'tiou , s., verstomming, verbazing.
Obstu'pefy t , V. t., zie Stupefy , v. t.
Obtain', v. t., V. i., verkrijgen , verwerven, verschaffen,
winnen , ontvangen , bereiken , gevestigd worden, de overhand verkrijgen, veld winnen , blijven bestaan ; - from,
verwerven van , verkrijgen van ; - one's interest , iemand
belang inboezemen , iemand winnen.
Obtainable, a., bereikbaar , verkrijgbaar.
Obtained', pp. van 01itaiic , V. t.
Obtainer, s., verkrijger.
Obtaining , ppr. van Obtain , v. t.
Obtainment , s., verkrijging , bereiking, vervulling.
1 bte ct'ed • a., bedekt.
Obtein'perate 1- • V. t., gehoorzamen.

Obtend', v. t., tegenstellen , beweren , als grond aanvoeren,
voorgeven , inbrengen.
Obtenebra 'tion , s., verduistering, duisternis.
Obten'sion i- • s., 't tegenstellen , beweren , enz.
Obtest', V. t., V. j., smeeken , verzoeken , protesteren , zich

verzetten.

Obtesta'tion • s., smeeking , bede.
Obtest 'íng , ppr. van Obtest, v. t., v. i.
Obtrea'ta'tion , s., lastering, achterklap, 't kwaadspreken.
Obtrude', v. t., v. i., opdringen , indringen , zich opdringen , zich indringen ; - one's self, zich indringen.
Obtruded, pp. van Obtrude, v. t., v. i.
Obtrud'er, s., indringer , opdringer.
Obtruding , ppr. van Obtrude , v. t,.
Obtruding , s., indringing , opdringing.
v. t., verminken , van een

Obtrune'ate ,
afhouwen.

lid berooven ,

Obtrunea'tion (zeer ), s., 't afhouwen, verminken.
Obtru' - s ion , s., indringing , dwang , geweld.

Obtrusive , a., indringend , opdringend.
Obtru 'sively, adv., zie Obtrusive, a.
Obtund ', V. t., stomp maken , dof maken, verstompen,

afstompen.
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Obtund'ed, pp. van Obtund, V. t.
Obtund'ent , s., doodend middel , verdonvend middel.
Obtura'tion , s., opvulling.
Obtusan'gular , a., stomphoekig.
Obtuse', a., stomp, dom, dof, zwaar.
Obtuse' - angled, a., met een stompen hoek, stomphoekig.
Obtuse'Jy, ede., zie Obtuse, a.
Obtuseness, s., stompheid, dofheid, domheid.
Obtu ' -s- ton , s., stompmaking , verstomping.
Obum'brute , v. t., beschaduwen , verduisteren , be-

wolken.
Chumbra'tion , s., overscliaduwing . verduistering.
Obv en'tlon , s., buitenkansje, vervalletje, tegemoetkoming.
Obvers'ant j', a., zie Familiar, a.
Obverse '. a., met smallere bases dan de top (bot.).
Obv erse'i y , adv., zie Obserre , a.
obvert', v. t., toekeeren , wenden.
Obverted • pp. van Obvert , v. t.
Obvert ing , ppr. van Obvert , v. t.
Ob'v i a te , v. t., 1j te gemoet komen , j tegen stellen , voor.

konen.

Ob'viaied • pp. van Obviate , V. t.
Obviating , ppr. van Obviate, v. t.
Ob'vlous , a., 1- tegengesteld, 'ttegenover gesteld, (zeer )

open , (zeer ) blootgesteld , klaar , duidlijk, zigtbaar.
Ob'viously , adv., zie Obvious, a.
Ob viousness, s., klaarheid , duidlijkheid .
O -e -ca'*ion , s., gelegenheid , bekwame tijd , aanleiding,
omstandigheid, zaak, voorval, behoefte, noodzaaklijkheid,
benoodigdheid , reden , oorzaak ; take - by the forelock t,
van de gelegenheid gebruik maken, de gelegenheid waar
I have - for it, ik heb het noodig; if my -s-nem;
,/ice me leave, zoo mijn zaken liet toelaten.
O -4'ca's ion , v. t., veroorzaken, aanleiding geven tot, te

weeg brengen , voortbrengen.
Oc-v a' -*ionabie , a., te veroorzaken.
O cea'*Ional , a., Bevallig, toevallig , nu en dan gebeuren de.
OP -Ca'*ionalism • s,, stelsel van toevallige oorzaken
(met rip hysica).

o - eco'sionaii y , adv.,

hier en daar.
Oe4a' -s- coned,

toevalligerwijs, van tijd tot tijd,

pp. van Occasion, v. t.

O4-ca'-,loner, s., veroorzaker.
O era'•s - ioning , ppr. van Occasion, v. t.

O-pra'-live, a., vallend, dalend, westlijk, tot de onder
-gande
zon behoorende.
Oeceea'tion , s. , verblinding .
O-e'cident, s., westen.
O celdent 'al , a., westlijk.
O-ceíd'-uous +, a., westlijk.
Occipital , a., tot liet achterhoofd behoorende.
Oe'ciput, s., achterhoofd.
o-eci .'ion f , s., dooding , slagting, ombrenging.
Oe'-crude'
, v. t., opsluiten , sluiten.
O-e-effuse' (zeer +), a., opgesloten, gesloten.
O c cl u'-s ion , s., toesluiting, sluiting.
O-c-suit', a., verborgen, heimlijk, onbekend, geheim, niet
ontdekt, naauw merkbaar, onmerkbaar.
o'^ -e u i ta'tion • s., bedekking , verberging , wegsluiting,
verschuiling.

o e vu!e'ed, a., verborgen , geheim , n. g.
o-pcult'ness, s., verholenheid, verborgenheid, onbekendheid.
O"' -rupancy . s., in bezit neming.
Oe'eupant, s., bezit nemer, bezitter.
o e' eupate -f , V. t., bezitten, in bezit nemen.
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O eupa'tion , s., bezitting • bezit neming , bezigheid, Oetosperm'ous, a., achtzadig.
werk , beroep.
O-etosyllab'i-e , a., achtlettergrepig.
O o'-e upled , pp. van Occupy , v. t., v. i.; - in meditation, Oe'tuple, a., achtvoudig.
Oo'ular , a., oog...., zigtbaar, merkbaar • oogenschijnlijk.
in gepeins verdiept, in gedachten verzonken.
O e'-eupler , s., bezetter , bezitter.
O-e ►ularly , adv., door 't oog , door 't gezigt.
O-of-eupy , V. t., V. i., in bezit nemen , bezetten , bezitten, OQ ► late, a., met oogen, door 't oog bekend.
genieten, bezig houden, onledig houden, oefenen, verrig- Oe'uliform, a., oogvormig, oogachtig.
Oo'ulist • s., oogmeester.
ten, zich bezig houden, 1 onderhandelen; -), bijslapen.
O e'-eupying , ppr. van Occupy , v. t., v. i.
Odalisque , s., vrouwlijke slavin.
gebeuOdd , a., ongelijk , ondeelbaar, oneven , oneffen , onjuist,
o eur', V. i., ontmoeten , voorkomen , voorvallen ,
valsch, vreemd, ongemerkt, ongemeen, bijzonder, buiten
ren, verschijnen , in 't oog vallen.
O-o-eur'rent t, s., zie Incident, a.
grillig , fantastiesch , komiesch , wonderlijk , zon -gewon,
oeeur'-*lon $, s., zie Clash , s.
ongewoon ; - money • oneven geld; - glove , on--derling,
effen handschoen ; - number, oneven getal ; the expense
Ocean , s., oceaan, wereldzee , § onmeetlijkheid; Pacific -,
Stille Oceaan; Southern -, deel van den atlantischen Oceaan come to ten pounds - money , de kosten beloopen iets meer
ten zuiden van Amerika en Afrika ; Western -, deel van dan honderd en twintig gulden; - kind of dress, wonderlijke kleedij, zonderlinge kleedij ; - smell, mislijke reuk;
den atlantischen Oceaan tusschen Europa en Amerika.
- come shortly, tijd, die niet ver af is; - come-shorts,
ocean , a., van den oceaan.
fragmenten.
Ocean'io, a., tot den oceaan behoorende, in den oceaan
Odd'-fellow* , s., mv., naam voor een geheim genootschap
gevonden , in den oceaan gevormd.
voor gezellig verkeer en onderlinge hulp.
O'cellated, a., oogachtig, oogvormig, als oogjes, met
Odd'-fish , s., vreemde snaak.
oogjes.
o'cellot , s., soort van dier van 't kattengeslacht.
Odd'-looking, a., vreemd uitziend.
Odd'-meats, s., mv., scho., nietigheden, overschot.
Och', interj., scho., helaas ! ach !
Oddity , s., zonderlingheid , vreemdheid, ( zonderling
Oih'imy, s., spinsbek.
mensch.
O'-eher, o'-ehre, s., oker.
Oddl y :f: , adv., oneffen ; -, zie Odd , a.
O'-eherous , o'-chreous, a., okerachtig.
O'-e hery , o'-ehry , a., tot oker behoorende , oker bevat
Oddness , s., onevenheid , zonderlingheid , vreemdheid,
okerachtig.
-tend, bijzonderheid , onregelmatigheid , onkuischheid.
o ehto c'racy, s., yolksbestuur.
Odds-, s., sing. and plural, ongelijkheid, ongelijkheden,
oehra'ceous, a., okerkleurig.
onevenheid, onevenheden , verschil, verschillen, twist,
twisten , oneenigheid , oneenigheden , tweedragt ; it is -,
Ocht, prom, scho., wat.
0-chi • scho., moest.
het is waarschijnlijker dan 't tegendeel , so.; at -, in
strijd , in twist , in geschil , s.; play without any -, gelijk
O-cht'lins, adv., scho., in 't minst, ergens.
op spelen; lay - with any one; een ongelijke kans wagen,
Oekse'-erotia , a., dronken.
oe'ta-ehord, s., soort van muziekinstrument.
tegen iemand ongelijk wedden; you must give me -, gij
O.'tagon , s., achthoekige figuur.
moet mij iets voorgeven ; he has the - of him , hij is
Oetag'onal, a., achthoekig en achtzijdig.
he in voor; set al -, in oneenigheid brengen; be at -, overhoop liggen, onëenig zijn.
O-etahe'dral , a., met acht gelijke zijden.
Odds, V. t., passen, gelijk maken, veranderen, (p.).
O-otan'dria • s., me., soort van achtvezelige planten.
Oetan'gular, a., achthoekig.
Odds-bobs ! odd's my life ! dat je de muizen bijten!
Ode, s., ode, lierzang.
O-etan'gularness , s , achthoekigheid.
O e'tant • s., oktant.
Ode'on, s,, odeon.
Oe'tateu eh , s., naam voor de eerste acht boeken van het O'dible t , a., haatlijk.
Odious, a., haatlijk, snood, verfoeilijk, afschuwlijk,
Oude Verbond.
O4'tave, a., oktaaf, acht aanduidend, DR.
haat veroorzakend.
Odiously, adv., zie Odious, a.
O e'tave • s., acht dagen na kerkelijke feesten, den feest
-dag Odiousness, s,, snoodheid, haatlijkheid, verfoeilijkheid,
daarin begrepen.
O ota'vo , s., oktavo formaat, boek in oktavo.
afschuwlijkheid, gruwlijkheid.
O.ten'nial • a., om de acht jaar voorvallende , acht jaar Odium, s., schande, oneer, blaam, haatlijkheid.
durende.
Odometer , s., afstandsmeter aan het rad van een rijtuig
O-eten'nially, adv., eens om de acht jaar.
op reis.
O-stile , S., zie Octant, c.
OdontaVgla ,
Odontal'igy } s•, tandpijn.
O eto'ber , s., Oktober.
O-etodec'imo • a., formaat in 18° , uit achttien bladen Odontal'gi e , a., tot tandpijn behoorende.
bestaande.
Odontal'gi.e, s., geneesmiddel tegen tandpijn.
O-etoden'tate , a., met acht tanden.
Odon'talite, s., aangestoken tand, aangestoken been.
Odon'told , a., tandachtig.
Octogenarian ,
s., tachtigjarige.
Odontol'ogy • s., tandenkennis.
O e'togenary ,
Odor, s., reuk, geur; be in bad -, in ongenade zijn, BE:;
Oo'togenary , s., achtsnarig muziekinstrument.
-, reukwerk.
Oetolo.'islar, a., met acht cellen.
o'dora,nent • s., sterke geur , reukwerk.
O-e`tonary , a., achttallig.
O'dorate, a., sterk riekend, geurig.
Oetonoe'aalar , a., achtoogig.
O'dorating, a., welriekend , geurig.
Oetopet'alous, a., met acht bladeren.
Odoriferous, a., welriekend, geurig.
Oe'topod , s., achtpootig insekt.
Odoriferously, adr., zie Odoriferous, a.
Oetora'diated, a., achtstralig,
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Odoriferousness , s., welriekendheid, geur.
O'dorless, a., reukloos, geurloos.
Odorous , a., welriekend.
Odorously, ode., zie Odorous, a.
Odorousness, s., welriekendheid.
Oe , oy , oye , s., scho., klein kind , eiland.
OF..eonom'i cal ,
OEeon'omy ,
zie Economical , Economy , EcumeniOE-eumen't eal ,
cal , Edematous.
OEdem'atous ,
OEII'Iad i- • s., zie Glance, sir.
O'er , i. p. V. Over.
O'er-aft , adv., scho., zeer dikwijls.
O'er-come , zie Owrecome.
O'erlald, a., scho., overdekt, bedwelmd.
O'erlay , , zie Overelay.
O'erput , V. t., scho., overweldigen.
O'erword , overword , s., scho., stopwoord.
Of, prep., van, uit ; doctor - law , regtsaeleerde ; - all

O8'ens'ive, a., beleedigend , ergerlijk , aanstootlijk , hinderlijk , nadeelig , aanvallend , onaangenaam , haatlijk;
- alliance, aanvallend verbond; -, vervelend, walglijk.
Otl'ens'ive , S., 't aanvallende.
Offensively, adv., zie Offensive, a.
Offensiveness , s., beleedigende , aanstootlijkheid, erger

tegenzin, afkeer , walging.
-lijkhed,
Offer, v. t., v. i., aanbieden , offeren , voorstellen , bieden,
zich aanbieden, pogen , trachten , willen , wagen ; - an
abuse to , mishandelen ; - violence , aanvallen ; - to strike
at , bedreigen met slaag; don't - to go away, verstout u
niet te vertrekken ; - t, een poging doen; - up, opofferen,
ten offer brengen.
Offer , s., aanbod, bod , voorstel , voorslag , aanbieding,
(bijma t) poging , ( bijna +) streving , offer , gift , geschenk.
Offerable, a., aan>>ieci haar , aan te bieden.
Offered, pp., a. van Offer, v. t., v. i.
offerer , s., aanhieder , bieder , offeraar.
offering, ppr. van Offer, v. t., v. i.
things, vooral; - His great mercy 1 , door Zijne groote Of fertory T , s., offerplaats , offergebed, offerzang , mis
-ofer,
offergift.
barmhartigheid ; - an afternoon, 's namiddags ; - a Sunday, op een Zondag; a man - an honest look, een mensch, Of'fert-ure t, s., zie Ofer, s.
die er wel uitziet ; he is fond - honor , hij is eergierig; office, s., ambt, bediening, kantoor, dienst, vriendschap,
post, pligt, bureau, spijskamer, werkplaats, keuken; - of
she is - good cheer, zij is vrolijk; take counsel - any
intelligence , adreskantoor; man in -, ambtenaar ; secreAone, iemands raad aannemen; ten years - age, tien jaar
tary's -, sekretarie ; excise -, akcijnskantoor ; post -, postoud; a woman ill spoken -, vrouw, die in slechten reuk
staat; - late, onlangs ; - old, eertijds, weleer; a friend kantoor ; you shall have a better -, daartoe zal men u niet
- old, een oud vriend; I never saw the like - him, ik gebruiken ; -, kerkedienst , godsdienstverrigting , mis , gebeul ; holy -, inkwisitie ; house of -, no. 100 , geheim geheb nooit zijns gelijken gezien.
mak ; admiralty -, bureau van de admiraliteit, z.; ballast -,
oe', prep., a., adv., interj., van , verre van , af , verwijderd , verst verwijderd, heen , verloren, dood, op de hoogte bureau voor den ballast , z.; commissioner's -, bureau van
de
administratie van marine , z.; navy pay -, betalingsvan, in de ruimte, in volle zee, weg, voort; - hand,
bureau van marine , z.; - of ordnance , bureau van de aronvoorbereid , zonder studie ; - and on , af en aan ; be -( ,
van een overeenkomst afwijken ; come -, ontsnappen , af- ti ll e r- ie , z.; post -, bureau van de paketboot, z.; transkomen ; get -, zie Alight ; ontsnappen ; go -, vertrekken, port -, departement voor 't huren van schepen en 't beverlaten , afgaan (van geschut) ; take -, weg nemen ; well noemen van de officieren , die de over te brengen troepen
-, wel af; ill -, badly -, slecht af; - duty , buiten dienst; begeleiden , z.; give the - ) , aanbrengen , verklappen.
- with a thing, over iets heen ; be - one's legs, slecht Of'f➢ ce i , v. t., verrigten , doen , uitvoeren.
ter been zijn; - with your hat ! hoed af ! a great way -, Of'16ce-bearer , s., bedienaar.
ver, afgelegen ; witli the hat -, niet ongedekten hoofde ; O f'licer , s., ambtenaar , officier , geregtsdienaar ; - of the
custom house , kommies van de konvooijen en licenten ; - of
he is - with that thing , hij heeft daarin geen smaak
the army, bevelhebber; political -, regterlijke ambtenaar;
meer ; take - the table , van tafel afnemen ; - at hooks,
-'s birth , plaats , waar de officiershutten zijn , z.; commanniet gestemd , niet wel ; - and on , veranderlijk ; - nor on ,
disg -, officier , met de huishouding van 't schip belast,
noch 't een noch 't ander.
z.; commission -, officier , door de admiraliteit aangesteld ,
Ore• at-side , a., sclto., zie Mad, a.
z.; flay -, vlagofficier , z.; - in the royal navy , officier ter
Off'-hand, a., adv., zie Off.
zee , z.; - of the ordeance, aitillerieoflïcier, z.; - of the
Offal, s., afval, overgeschoten brokken, omloop, ingewatch , officier van de wacht, z.; - on the impress service ,
wand , stof , overschot , uitschot.
officier met de pressing belast, z. petty -, scheepsonderOffence', s., misdaad , overtreding, beleediging , ergernis,
officier , dekotlicier , z.; signing -, officier , wiens handteek
aanstoot , ongenoegen; -, aanval ; beletsel, Binder ; take
bekrachtiging van stukken wordt gevorderd, z.;-nigto
-, zich ergeren , zich gebelgd toonen.
superior -, vlagofficier, z.; temporary -, tijdlijk officier, z.;
Of'ence'ful, a., beleedigend, ergerlijk, aanstootlijk.
victualing -, victualieofficier, z.; warrant -, dekofficier, die
OUence'less, a., ergerloos, onschuldig, argeloos.
bij akte van aanstelling vaart.
Offend', v. t., v. i, beleedigen, mishagen, ergeren, boos
maken , overtreden , kwetsen , 1 aanvallen , misdoen , zon Of ficer, v. t., van officieren voorzien.
Officered
ficered , pp. van Officer, v. t.
zich ergeren, toornig worden, zich belgen.
-digen,
Offended , pp., a. van Offend, v. t., v. i.; be - at, gebelgd Off'cial , a., dienend, dienstdoend, dienstig, nuttig, in
dienst, ambtelijk, otflciëel, ambtshalve ; - tour, ambtsreis.
zijn over , verstoord zijn over.
official , s., wijbisschop, officiant, dienstdoende priester,
Offender , S., beleediger, overtreder, misdadiger.
geestlijke regter.
Oféend'ing, ppr., a. van Offend, v. t., v. i.
OUend'ress, s., beleedigster, overtreedster, misdadigster, sir. Officially, adv., zie Official, a.
Offense', s., beleedigin g , overtreding , misdaad , zonde, Offi'cSalty, s., geestlijk gebied.
ergernis , aanval , 1 beletsel ; give -, beleedigen , ergeren, Officiate, v. i., v. t., een ambt waarnemen , de dienst ver
-rigten,fukëva
iemand waarnemen.
aanstoot geven.
offi'clated , pp. van Officiate, v. t.
Offense'ful • a., beleedigend , ergerlijk, aanstootlijk.
-

-

;

Offense'Iess, a., onschuldig, argeloos.

officiating, ppr. van Officiate, v. t.
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geneeskruiden.
Oi1'-cloth , s., wasdoek.
Offl'cious , a., vriendlijk, verpligtend, gedienstig, dienst- Oil'--color, s., olieverf.
vaardig , voorkomend , moeiziek.
Oil'-eruct, s., oliekruik.

Offo'inal, a., genees...; - plants,
Officiously, ode., zie Officious , a.

051'-foot , s., oliebezinksel.
Oil'-gas , s., brandbaar oliegas.
O11'-leaf, s., olijfblad.
oil'-anan , s., oliekoopman.
Oil'-miller , s., olieslager.
;
oil'-nut, s., behennoot, soort van plant.
O51'- painting , s., olieverfschilderkunst.
Of're-ekoning , s., afrekening.
oil'- press , s., oliepers.
Dit' -shop , s., oliewinkel.
OU'seouring , s., afval , uitschot , uitvaagsel , gespuis.
Otr's-cum , s., schuim , uitvaagsel.
Oi1'-skit, , s., gewast taf.
Of'scum , a., gemeen , vuil.
Oil'-stone , s., oliesteen , wetsteen, slijpsteen.
of'set , s., scheut, spruit , afzetsel , versiersel , afscheid, 051'-traf6-e, s., oliehandel.
tegenwigt.
Oiled , pp., a. van Oil , V. t.
offset, V. t., rekeningen tegenover elkander stellen.
Oiler , s., olieverwer , t oliekoopman.
Offset-staff, s., soort van roede.
Oil'iness , s., olieachtigheid, smerigheid.
Offspring , s., afkomst, geslacht, afstamling, vrucht, Oii'ing, ppr. van Oil, v. t.
kind ren , kroost , nakoomlingschap ; - t , oorsprong.
Oily , a., olieachtig , oliebevattend , vet , smerig , traan.
O^us'^ate ,
achtig , vettig.
zie Obfuscate, Obfuscation.
Oiius-ea tion ,
oily-grain , s., oliezaad.
Otf'ward , adv., zeewaarts , z.; the ships heels -, 't schip Oi5'y-pale. , s., oliepalm.
ligt zeewaarts aan , z.; -, afhellend , nederwaarts.
Oint , V. t., zalven , smeren , DR.
Oft, adv., dikwijls, dikwerf, herhaald, veelmaals.
Oint'ed , pp. van Oint , v. t.
Oft'en , adv., zie Oft , adv.
Oint'ing, ppr. van Dint, v. t.
Often--comer , 3., drukke bezoeker.
Ointment , s., zalf , zalving.
Oft'enness j , s., menigvuldigheid, om.
Oker , zie Ochre.
Oftentimes , adv., zie Oft , adv., HR.
ok'y,, a., scho., vochtig, sappig.
Oft'er, a., scho., zeer dikwijls.
Old, a., oud, bejaard, oud van dagen, verouderd, verOft'tlines , adv., zie Oft, adv.
sleten; - ), geslepen, slim, 1 verhard; of -, lang geleden,
Og , s., zie Ogee, s.
eertijds , voormaals , in den ouden tijd ; - beaten fox,
Ogdoas'tich , s., achtregelig vers.
oude vos, slimme gast; - weather beaten soldier, oud er.
Ogee', s., ojief, kruisboog.
varen soldaat ; he is an - dog at it ) , hij is daaraan geOgganl'tion t , s., gegrom , gebrom (van een hond).
woon.
Og'ham, s., soort van stenografie (Ierland).
Old'-age , s., ouderdom.
•O'give , s., zie Ogee , s.
old-bach'eior , 3., oude vrijer.
Ogle , V. t., begluren , belonken.
Old'-boy,, s., duivel , satan.
Ogle , s., begluring , lonk , belonking.
Old'-broken-iron, 3., oud ijzer .
Ogler, s., begluurder, belonker.
Old - fashioned, a., uit de mode, verouderd, otiderwetsch.
Ogles ) , s., nzv., oogen ; runt -, mooije oogen.
Old'-feilow•, s., oude vent.
Ogling, ppr. van Ogle, v. t.
Old-gen'tiemanly, a., oudeheerachtig.
O'giing, s., begluring, belonking.
Old'-Gory ) , s., goudstuk.
Og'lio , s., mengelmoes , poespas , hutspot.
oid'-hand ) §, s. oude rot, slimme vos.
Ogre , s., kindereter , weerwolf.
old ► -harry, s., duivel, sati.
Ogress , s., kindervreetster , weerwol vin ; -, zwarte bol Old'-lag) , s., teruggekeerde gedeporteerde.
-letjs Old'-maid, s., oude vrijster.
(in een wapen).
Oh ! interj., 01
Old'-man , s., grijsaard, oude.
0 haith ! interj., scho., waarlijk ! op mijn woord 1
Old'-milk, s., scho., geschifte melk.
'Ohon ! interj., scho., ach ! helaas !
Old'-nick , s., duivel , satan.
oil , s., olie, uittreksel , sap ; salad -, - of olives , olijfolie , Old'-pegs ) , s., gemeene yorksche kaas.
sladlie; linseed -, lijnolie ; rapeseed -, raapolie ; train -, Old'-poger) , s., duivel.
traan ; anoint with the - of gladness , goed afrossen , ferm Old'-said t, a., volgens oud gerucht, sinds lang bespro.
afrossen ; katoen geven ; throw - into the fire t , twist aanken , sr.
stoken , ^J olie in 't vuur werpen ; they could get - out of Old'-saírah , s., haas (p.).
a flint , zij zouden roof voor de hel weghalen ; - of hazel , Old'-song , s., nietigheid.
scho., een pak slaag ; - of barley ) , zwaar bier ; - of Old'-sow , s., houtluis , (p.).
palms) , geld.
old'-stager , s., oude vos , doortrapte kerel , slimme gast ï
'011, V. t., oliën , inwrijven , zalven , beoliën , met olie Old-test'axnent , s., Oud Verbond.
wrijven.
Old- wife, s., oude babbelkous, oud wijf; hoornvisch.
Oiled , pp. van Oil, v. t.; she has her tongue well - § , zij is Ol d-woman'-abitter , s., violenhout.
wel ' van den tongriem gesneden , zij is glad van tong, Olden , a., zie Old , sis.
zij is glad ter taal.
Oldish , a., oudachtig.
"Oil'-bag , s., olieklier.
Oldness , s., oudheid, ouderdom.
`Oil'-battle, s., oliefleseh.
Oleaginous , a., olieachtig, zalvend.
OI1'-cake , s., oliekoek.
Oleag'inousness , s., olieachtigheid;

s., gedienstigheid, bereidwilligheid, vriend
bemoeizucht ; - , dienst. -likhed,nstvarg
Of'ing, s., open sop, ruim sop, open zee, ruimte, z.; in -,
in volle zee , z.; stand to the -, zeewaarts aanleggen , z.;
gain the -, de ruimte winnen , z. keep the -, de ruimte
houden, z.; take the -, de ruimte kiezen, z.

Offl'ciousness,

OLE.

ONE.

iutean'der, s., oleander.

Om'niforni , a., van

O1eas'ter, s., boom, die veel van den olijfboom heeft.
Oleif'erons , a., olie voortbrengend.

Oleom'eter, S., oliemeter.
Oleore*'in , s., mengsel van terpentijnolie en harst in
natuurlijken toestand voorkomende.
Oleosae' -eharum , S., mengsel van olie en suiker.
O'Ieose 1,

Oil?/, a.
, } a., zie
O'1eons
Olera 'ceous , a., tot moeskruiden behoorende , van moes
Olfa+et', e. t., ruiken, an.

of fa ct'ory , a., tot den reuk behoorende , reuk...; -nerves,
reukzenuwen.
O1'i^tous - t- ,

} a.,
a. stinkend.

vrouw.

Omber ,
s., omberspel.
Om 'bre ,
Ombroan 'eter, s., regenmeter.
Omelet , s., eijerstruif,, eijerkoek.
O 'men , s., voorteeken , voorbode.
O'znened , a., voorzeggend , voorspellend.
Omen't um , s., net , darmnet.
Omiiet'ieal, a., zie Affable, a., n. g.
Om 'inate , V. t., V. i., voorspellen, voorzeggen, vermoeden,

aankondigen.
Omina 'tlon , s., voorzegging , voorbeduiding , voor

-speling.
Ominous , a., voorspellend , kwaad voorspellend , onheil

aankondigend.
Ominously, ede., zie Ominous, a.
Om'Inousness, s., voorspellende eigenschap.
Omissible, a., wee, te laten, na te laten.
Omission, s., weglating, nalating, nalatigheid, verzuim.
Oinis'stve , a., nalatend.
Omis'sively , ede., zie Oinissive, a.

Omit', v. t., nalaten , niet doen , overslaan , verzuimen,
uitlaten , we- laten.

Omnif 'ie, a., alles scheppend, M.

alw etendheid.
zie Omniscience , s.

groene olijfolie.

®lyen'pian , a., tot den Olympus hehoorende.
Olym ,pi e-game* ,
1 s., mv., Olympische spelen.
Olym piers ,f

Omnif'erous , a., alles voortbrengend.

Omnipotently , adv., zie Omnipotent, a.
O inn i pre s_'ence , s., alomtegenwoordigheid.
Ommnipre -s-'ent , a., alomtegenwoordig.
Onanipresen'tial , a., zie Omnipresent, a.

, s., gemengde verza.mling.
Ornniv'agant, a., overal zwervend.
oinniv'orous, a., alverslindend, alles etend.
om'oplate , s., schouderblad.
Om'phacine , a., tot onrijpe vrucht behoorende; - oi,

dles ), de maan schijnt.
Olin, s., zie Olio, B J.
Olympiad, s., tijdperk van vier jaren (bij de Oude Grieken).

Omnibus, s., omnibus.
Omnifarious , a., van allerlei aard.

s., almagt, onbegrensde magt, alvermo.

O ►n'niuin -gath'erum

01'ived , a., met olijven versierd.
O1'ivenite , s., olijfkleurige kopererts.
Oliver ), S., maan; - is in town) , het is lichte maantijd;
-'s scull) , waterpot ; - is up) , de niaan is op ; - whirl -

, s., nalatigheid, verzuim, sx.
Omitted, pp. van Omit, e. 1.
Ornit'ting . ppr. van Omit, v. t.

gen, Alrnagtige.

Omniscient, a., alwetend.
Ontnis'ciently, ede., zie Omniscient, a.
Omnnis'cious f , a., alwetend.

O1'itory , a., moes...., tot moesgroenten behoorende.
O11va'ceous , a., olijfkleurig , olijfgroen.
Olivas'ter, a., olijfkleurig; -, zie Tawny, a., BA.
®rive, S., olijf.
01'ive - branch , S., olijventak, olijftak.
OI'ive - bit. s., olijfmondstuk.
Olive-yard , s., olijfboomgaard.

Oinit'tance r

Omnipotence,

é)nnis'cience, S.,
Ornnis'ciency , s.,

Oligareh 'al,
a., tot de oligarchie behoorende.
Olignr-ehi val ,
Olio, s., mengsel, mengelmoes.

o'man , s.,

Oinniform 'ity, s., 't van allerlei vorm zijn.
Omnig'enous, a., uit allerlei soort bestaande.
Omnnipar'Ity , s., algemeene gelijkheid.
Oinniperelp'lence, s., opvatting van alles.
Oinnipercip'ient , a., alles opvattend.
Omnip'otency, s., zie Omnipotence, s.
Ommnip'otcnt , a., almagtig, alvermogend, onbegrensd;
- love , alles vermogende liefde, sir.

-kruiden.

ol'ict ,' .
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allerlei vorm.

ornpihal'i-a , a., tot den navel behoorende.
Onm'phalocele , s., navelbreuk.
Osnphnlop'ter ,
®mphalop'tLe

,

s., konvex glas, linzenvormig ..glas.

, s., 't doorsnijden van den navel.
o'my , a., week , los , zacht.
©n, prep., ede., op, aan, te, in, met, om, bij, onder,
van , voort , heen , verder , voorwaarts , tegen ; we went Oinphalot'orny

ozur way , wij gingen onzen weg; - foot , te voet; - horse,
te paard ; - purpose , opzetlijk, met opzet, met voordacht;
- 11/.e contrarel, in tegendeel ; - a sudden , ijlings , plotselings;
- ligla , omhoog , hoven ; from - high , van omhoog;
- account , uit hoofde van , op rekening ; - all hands,
van alle kanten; - an average, bij doorslag; - condition,
onder voorwaarde; - fire, in brand ; - no hand, geenszins;
- ü1 of death, op doodstraf; - sale, te koop; - that
dad , op diets clad ; - the left , links ; - the nail , daadlijk,
oogenhliklijk, kontant; - t /te one hand, eensdeels , aan den
venen kant; - the other hand , anderdeels , aan den anderen
kant ; - the right , regts ; - the nay , - the road, op
weg ; - the alert , op de hoede; - the wing , in de vlugt,
vliegend, § vertrekkend; after -, zie Alike ; agreed -,
overeengekomen ; e;'er in -, voortdurend , aanhoudend;
I my -, ik alleen; be a little - § , aangeschoten zijn, de
hoogte krijgen.
On , a., solo., één , éénen , ééne.
On'-come , s., scho , zie On ja', s., scho.
On'-going, s., scho., gedrag.
On'aager , s., wilde ezel.
Ohtani-gym , s., zelfbevlekking.
Once, ate., eenmaal, een reis, eens, eertijds, in vroegeren tijd; - for all, eens vooral; at -, eensklaps, tevens;
- 7aore , nog eens, nogmaals.

Once , s., soort van dier (felis vncia).

onding - o' - snow , s., scho., zware sneeuwbui.
One • a., één, tine , éénen , dezelfde , zekere, men , ver
► illend, verscheiden; - another, een en ander; - with-scl
east/er, de een met de andere; - or other, de een of
ander , 't een of andere; all -, alles gelijk, al hetzelfde;
at -, in vereeniging; in -, zie At -; - o'clock , een uur;
48
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such a -, zoo een, zulk een; -, iemand; - mischief on the
neck of another t, een ongeluk komt zelden alleen; have
two things to -'s bow f, meer dan één uitvlagt hebben;
-'s self, zich zelf; the little -s, de kleinen , de jongen;
take care of the number - § , op de kleintjes passen , voor
zich zelf zorgen ; the great -s of the world, de aanzienlijken der wereld; -- and the same, een en hetzelfde;
- day , op zekeren dag ; - horse waygona , wagen voor ééa
paard; bring forth young -s, jonen werpen , jongen voort
like - o'clock , zeer snel loopend (van een paard) -;breng;
- of nay cousins), - of us, hoer; never mind, I'll be upon your taw ) , never mind , I'll be a marble on your
taw) , dat is niets , ik zal je daarvoor wel laten vinden.
One'-berry , s., soort van plant.

oon , s., echo., oven, bakkersoven.
Oop , zie Oup.
Ooze , V. i., langzaam vlieten , doorzijgen, doorzijpelen.
Ooze , s , modder , slik, runwater.
Oozing, ppr. van Ooze, v. i.
Ooz'ing4, s., mv, bezinksels.
©ol'y , ul'zie • s., scho., olie.
Ooz'lina , a., scho., zie hairy , a.

One' - eyed , a., eenoogig.
One' - handed , a., eenhandig.

Oozy, a., modderig, slijkrig, moerassig; - ground,
slijkgrond, z.
Oozy, s., slijk, z,
©'paaatet, opa'-eate t, V. t., beschaduwen, verduisteren,
duister maken , bewolken, verdonkeren.
Opacity, s., ondoorzigtigheid, donkerheid, duisterheid.
Opn'-eous , a., ondoorzigtig , donker.
Opa' -eousness, s., ondoorzigtigheid.

One'-in-ten ), s., geestelijke.

O'pah , s., koiiingvisch.

One'-sided , a., eenzijdig.
One-sid'eclness • s., eenzijdigheid.

Opake', zie Opaque.
Opal , s., opaal.

Opalesee', V. i., opaalklenrig schijnen.
Onetroerit'ie, s., droorverklaarder, droomnitlegaer.
droomverklarend , Opileslcent, a., parelachtig van binnen schijnend.
O'paline , a., opaalachtig.
drooniuitlegaend.
O'palise, v. t., als in opaal veranderen.
©neiro erit'i Qs, s., droomuitlegknnde.
O'palized , pp. van Opalize, v. t.
Onei'roivaney , s., droomuitlegging , so.
Opaque', opake', a., ondoorzigtig, duister, donker.
One'ment t , s., eenheid.
Oneness • s., eenheid.
Opaqueness , s., ondoorzigtigheid, duisterheid, donkerheid.
Ope t , a., zie Open.
On'erary, a , lastdragend, belastbaar.
Ope , v.1., v, i., zie Open.
On 'crate • v. t., belasten , beladen.
On'erated , pp. van Overate. V. t.
open, a., open, ongesloten, uitgespreid, ongezegeld, ongedekt, bloot, vrij ; - winter , zachte winter ; - heart,
Onera'tion , s., belading , belastinn.
Oneiroerït'ie, onelro-Prit'1 gal , a.,

On'erous, a., lastig, zwaar , drukkend.

Onerously . adv., zie Onerous , a.
enig', s., scho., regenbui, hagelbui, sneeuwbui.
On'ie, on ►y , gross., echo., eenig.

Onion, s., U, look; -), zegel.
Onkot'onny, s., de opening van een zweer.

rondborstig; - look, eerlijk voorkomen; - ear, geheel oor;

the law is -, de wet is voor een ieder; - prospect , vrij
gezigt; - accounts, openstaande rekeningen; -, openbaar,
onir►retooen , zonder voorbehoud , openhartig , opregt,

kunsteloos.

O'pen , V. t., V. j., openen , open doen , open maken , ontsluiten, beginnen, openbreken, ontsluijeren, ontdekken,
éénig , eenvoudig, uitleggen, verklaren, doorboren, verdeelen, vertolken,
openbaren , ontluiken , aanslaan , ballen.
zonder meer.
Onn'ish . ade., scho., eenigzins aangeschoten, eenigzins op O'pen•arse, s., mispel.
Open-eyed, a., waakzaam , oplettend, opmerkzaam, met
de hoogte (van drank).
een oog in 't zeil.
On'omancy , s., waarzeggerij uit naamletters.
Open-hand'ed , a., grootmoedig, mild , vrijgevig.
Onoinan 'ti e ,
a. door namen voorspellend.
Open-headed j , a., oi► tt>loot (ran hoofst) , Cor.
Ononsan'tical,
Open - heart 'ect , a., openhartizz , op;•egt , vrijgevig.
Onomas'ti eon , s., woordenboek.
Open - heart'e(iiy, adv., zie Openhearted , a.
Onomateeh'ny , s., naamlettervoorspelling.
Onoanntol 'oglst, s., iemand, die iu de naamletterwig- ®' pen - henrt'edness , s., openhartigheid, vrijgevigheid,
opregtheid, grootmoedigheid.
clielarij is ervaren.
Open-mouthed, a., gretig, verslindend, gulzig, luid
Onomatopme'la , s., klanknabootsend woord.
-ruchtig.
On'set , s., aanval , storm.
Open - road , a., open red , z.
Onset f , v. t., aanvallen, beginnen.
®'pen-sale, s., openbare verknoping, veiling, auktie.
Onset'tin;, s., zie Onset, s.
Open- steek, a., scho., helder, doorzigtig (van borduurwerk).
Onslaught, s., aanval, storm, 't stormloopen, BR.
©'pen-temper , s., vrijmoedigheid.
On'stead • s., boerenwoning; -, scho., woning, huis.
Ontolo 'i e ,
Open-tap , s., open raars, z.
a•, bovennat^rurkundig.
Ontological,
Open-weather, s.,
On'11ness , .e., 't alleen zijn.
Only, a., adv., alleen , slechts, enkel,

Ontolog'icaily,

ado., zie Ontologie, a.

OntoI,, 'lst, s., bovennatuurkundige.
Ontot'ogy , s., bovennatuurkunde.
Onus, s., last.

Onward,

ado., a.,

voorwaarts, vooruitgaand, vooruitko-

mend, voortgaand, gevorderd.
On'y.cha • s, soort van schelp.
On'yehite t, s., soort van marmer.
O'ny -ehoinancy, s., nagelwaarzeggerij.
Onyx, 3., onyx,

dooi weêr, zacht weér.

Opened , pp. van Open , v. t., V. j.

Opener, s., verklaarder, uitlegger, vertolker, soe., scheider.
Opening , s., opening, ontblooting , ontdekking , ontslui-

ting, monding, mond, doorvaart, uitlegging, verklaring.

Opening, ppr. ran Open , v. t., v. i.
O'penly , adv., openlijk, klaar, duidlijk, opregt, snbe-

wimpeld, openbaar.

, s., openheid, duidlijkheid, helderheid, openhartigheid , onbewimpeldheid , oiibedektheid.
O'per , s., scho., zie Th nij-Ver, s.
Openness
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Op'ern , s., opera.
op'era-glass , s., tooneelkijker•.
Op'era - house, S., operagel)ouw.
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'iated , a., stijfhoofdig, eigenzinnig .

01111/111 ter,
} a, hardnekkig, stijfhoofdig, eigenzinnig.
p
®mts
tre,

Op'eralsle + , (1., zie Practicable , a.

oi>in'iatry t , s., 11ardnehkigheid, stijfhoofdigheid, eigen -

Operarn'e ter, s., werktaig tot tiet meten van 't aantal

zinnigliei-l.
Opining -i , ppr. van Opine j- , V. t.
Oir €u'hs" l , s., zie ()pinion-, s.

onlwentelingen, dat ( , en rad val een li nm. - aadnmachine maakt.
Operant 1 , r., zie Ojiyratá,,e, ct.
Op► 'erate, V. i., V. t., werken, a erking doen, operatie ver
doen uitwerken,-rlgten,1)wkhadcilut^ve'rg
te 'veen brengen.
Operatic, operat i n , a., tot een opera behoorende.
Operating , ppr. van Or^erate , v. i., v. t.
Opt-rn'tio ►k , s., werking , oiiderracuiiill,', gevolg , proces,
operatie , kunsthewerking , `'el'1'lgtiug.
(Op 'crati we , %c., werkend, werkza anl, krachtig kraclltdadig.
Operative , s., werknlan.

Operator, s., operateur, tandmeester, kwakzalver, werkman.
øi. - rose', a, vlijtig, werkzaam, moeilijk, bezwaarlijk,
l angivijlig.
Operose'ness, c., arl)eiclzaamheid, werkzaamheid, vlijt,
rnoeilijklleid, moeite , hez;vaar.
Operos'ity -I-, s., zie Operation, 8.
Ope'tide , s., benaming aan den tijd , waarin vroeger huw l ijken werden gesloten.
O$)itid'inn, s, soort van slang.

Ophidian, cc., tot slangen belloorencle, slangachtig .
Ophid'ton , s., kwabaal.
Ophiolog'ie, Oph► iolog'i cal , a., tot de natuurlijke gescliiedenis der slangen behoorende.
OMtiot'ogist , s , ervarene in de natuurlijke geschiedenis
van de slangen.
Ophiol'oéy, s., natuurlijke geschiedenis van de slangen.
O'phioinat,e y , s., waarzeggerij door slangen.

Ophionuorph'us , a., slangenvorn)ig.
Ophioph'ago t's , a., slangcnktend.
O'pttite, a., tot een slang behooreu'l.

O'1► hite , s., groen porpllier.
O'phites , S., mv., slangenvereerders.
Opiiiu'-ehus , s., serpentarius, slangendrager (astro;ioaiie).

Oplrithaleny.
Ophthat'tnie, a., tot liet oog 1)ehoorend .
ot.$ttha!inos' -cop y , s., tak van wetenschap, die 's mensclierl karakter uit de oogen wil geleerd Hebben.
Gphthaienotol 'ogist , s., iemand, die ervaren is in oog ontstekingsziekte en hare gevolgen.
Ophthahnotot'ogy, s., oogontsteking; en hare gevolgen.
Oi► t► thal'inia , zie

Oi,hthhai'nly , S., oocolltsteking.

Opiate • s., slaapmiddel , verzachtend middel.
0 p?i► ted , a., slaapverwekkend, verzachtend , verdoofd,
in slaap gemaakt.
Opif erous , a.,

hulp aanbrengend.

Opin'it► n, s., gedachte, denkwijze, meening, gevoelen,
lriz,cii , cordeel, denkbeeld.
Og► i ►a'iaon t , V. t., zie Thin/c, V. 1.

O1'€J' ierlate ' } a., hardnekkig, stijfhoofdig, eigenzinnig.
nnig.
01)i ►a i0nate d ,
Oieilt'ionatively,
Oi , iionatIve 1 y cite.,

zie Oj)iilionate , a.

Opiu'onnfheness, S., stlj flloot'diglleid, stijfzinniglieid ,
eigen ziiiiiiglieid.
OE^in'ioned, a., stijfhoofdig„ stijfzimiig, eigenzinnig.
Opin'ionist, S., st1jt11ootdige, eigelii.11111ge.
()pip'arous -j , a., weeldr ig, kostbaar.
Opijs'arously -1 , adv., zie Opiparou s, a.

Opis'tiiodonne, s., achtergebouw bij een tempel tot bewa)'ll c van zijn schatten (bij de Griepcm).
Opit-nl.t'tion i-, s., hulp, bijstancl.
® pit8n3 , S., Opium.

O'i,ie tree -1 , s., zie

11 itch-hazel.

ol► ot►►ti'sa.n , s. , gileadsbalsen).

Opodel'tio e , s., opodeldok, jichtzalf.
Otros's,.n. , s., buidelslier.
Op'1ild :n , S., stedeling , n. g.; studenten aan Eton-College,
die in de stad wonen.
OQp'taidan f , a., steedlijk.
rate 1 , V. t., verbinden, verpanden.
i i it ie , V. t., te hoop lospen , ver stoppen.
Op'p;aatct, pp. van Oppilate, v. t.
tip , piiatiiig, ppr. vau Oppilate, V. t.

Oi► izig 'i
O. Ii

Ohilila'tion, s., te hoop looping, verstopping.
(Op ipitative , a., verstoppend.
Opl'1et'ed t, a., gevuld , 1)ljeenoedron_en.
tài► pone' i- • V. I., zie Oppose, v. t., os. J.
Cppo'neney • s., tegenstand , tegcs.z - erping, tegenkanting.
Opponent , a., tegenstellend , tegenwerpend , in strijd
niet, aandruischend tegen.
Opponent 9_, S., zie 4(dt'e4'Sar✓ , s.
Opportt,ne', ca., gelegen, bekwaam, tijdig, passend, voegzaam.
Opps^ert ►sne'iy , adv., zie Opportisiie, („., van pas.
Opportuneness, S. gepistheld, geschiktheid, gelegen -

lieid, gelegene tijd, Ilekivanle tijd.

zie Ohportaiteness, s.; - makes a thief i- ,
gelegenheid haakt een dief.

e.pp)Or tu'ni€y, .`.,

Opp() .'able , a., w ederle haar , Lestrijdlaar.
Opi► o s-'al -t , s., zie Opposifie's , s.
Opi► o s; Qv', v t., V. tegenstellen , te genoverstellen , w eêr-

Op'i€'ice 1 - , s., arbeid , werk , handenarheicl.
OQ► i f' icer i- , s , werkman , w ei kiuieester , handw erksman ,

s(aaii, svcdrstreven, dvaarsboomen, te enspreken, zich verzetti ii tegen , te genstaan , tegenhoutten ; - t, verkeerd

kulnstennaar.
Opin'abie 1 • a., denkbaar , geloofl ►aar , vermoecili^k.
Opina't3on -1 , S., Zie Opiaioii , S.
Opin 'ativei', a ., stijll:oofdig, reet eigen denkwijze ingenomen.
Oi► in':tor t, s., stijfhoofdige, eigenzinnige.
Opine' -F, V. t., vals gevoelen zijn, er voor houden.

1,allílelen ,

Opined' -t, pp . van Opiate t , v. t.
Optt► 'er t, s., stijfhoofthge, eigenzinnige.
Opiuias'ter t ,

®prol ►ad'trotas ^,
a., zie Obstinate, a.
Opinla'tre -^-,
Oi,in 'iate1 , V. t., hardnekkig staande houden, stijf staan

aslijven bij.

su.

Opposed',

pp., a.

van

Oppose, V. t., V. i.

ol,i► o*e'less t , a., onwer,rstaaiib b ar, orlwreêrlegliaar.

os,po*'er, .'., tegenstander, wederstiever, inededinger,
S ij,iii(t ,, tzclspartij.
Oi► i^sr'^'i ;g, jJp), ., a. v an

Oppose, v. t., v. i.

Op pos ite , a., tegenstellend , tegenover, strijdig, afkeerlg , tegenovergesteld; - neighbour, overbuurman ; on the
- side , aan de overzijde.
Op'p s lte , s., zie dtlrersary , s.
Ole;pnn-witely , ede., zie Opposite, n.
©p't► ositeness , s., tegenovergesteldheid , tegenoverstellizg,
tegenstelling , bestrijding, overzijde , tegenstand.
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a., tegenover 't blad (botanie).
Oppo*t'tton, s., tegenoverstelling, tegenstelling, bestrijding, tegenstand, tegenspraak, oppositie, we@rstreving.
Oppo -aI' ttonist, s., opposant, iemand, the bestrijder van
een gouvernement is.

Oppo -s itifo'IIous ,

01-, conj., of; either this, - that, of dit of dat; - else,
of anders , of ook ; - ever, eer , voor dat ; you may read
- may write , gij moogt lezen of schrijven; you may either
ride to London - to Windsor, gij moogt of naar Londen
of naar Windsor rijden ; - T , eer, voor dat.
Or , ronj., adv., scho., anders, eer, voor dat.
Or, s., goud (wapenkunde).

Oppo*'itive , a., tegenstelbaar.
Oppress', V. t., veidrukken , onderdrukken, kwellen, bezwaren , overstelpen, overweldigen.
Or'ach ,
s•^ soort van spinage.
Oppressed', pp. van Oppress , V. t.
Or'rach,
Oppress'ing , ppr. van Oppress , v. t.
Or'a-el e , S., orakel , godspraak , orakelspreuk , orakeltemOppression , s., verdrukking, onderdrukking , kwelling,
pel , I heiligdom , § orakel (van een mensch), wijze uit
bezwaring, overstelping, overweldiging, druk.
-druking.
verdrukt, onderdrukt, gekweld, kwel
bezwarend, overstelpend, overweldigend, drukkend,-lend,

Oppressive, a.,

Or'a ele , v. i.,

smartlijk , tiranniesch.
'
Oppress'tvely , ode., zie Oppressive, a.
Oppressiveness, s., 't drukkend, enz. zijn.
Oppressor , s., onderdrukker , ver;lrukker , wreedaard.

Orde -ular

Opprobrious,

lijk , eerloos.

a., schandlijk, snood, beleedigend, smaad-

Opprobriously , wie.,

zie Opprobrious , a.

Opprobriousness , s., schandlijkheid , schande
Opprobrium, s., schande, schandvlek, onëer.

, smaad.

Oppro 'bry f , s., zie Opprobrium , s.

Oppugn', V. t., aanvallen , tegenstellen, weêrstaan.
Oppug'naney , s., zie

Opposition, s., 5H.

Oppug ► pant, a., tegenstrijdig, wederstrevend.
Oppug'nation , s., bestrijding , tegenstand.
Oppugned', pp. van Oppugn , V. t.
Oppugn'er , 8., bestrijder , tegenpartij.
Oppugn'ing, ppr. van Oppugn, v. t.
Opsim'atdy , s., late opvoeding.

Opsona'tion , 8., inkoop van levensmiddelen.
Op'table t „ a., zie Desirable , a.

Op'tate f , v. t., kiezen , wenschen , verlangen.
Opta'tion , s., verlangen , begeerte.
Optative, a., wenschend, verlangend; - mood, wenschende wijs.
Optative (zeer f) , s., gewenscht iets , BA.
Optie,
a., optiesch, gezigtkundig, tot 't gezigt beOp'tical , C hoorende.

Optie, s., gezigtswerktuig, oog.

Op'tt -.ally, adv., zie Optic, a.
Optician j , s., gezigtkundige.
Op'ti es , s., gezigtkunde , optika.

,

Orae'^lous ,

orakelen spreken, orakelen uiten, H.
a., voorzeggennd, voorspellend, profetisch ,
dubbelzinnig, duister, bepaald, gebiedeed.

Ora-,'-ularly ,
add. zie Oracular a.
0,54iulously ,
Ora e'ulousness , s., geheimzinnigheid.
Or'at-aou, s., gebed, bede.

Oral , a., mondeling , tot den mond behoorende , ge -

sproken.
Orally, ode., zie Oral, a.
Orange, s., oranjeboom, oranjeappel.
Orange, a., oranjeappelkleurig, oranjeappelachtig.
Or'ange - eol'ored, a., oranjekleurig.
Orange - flower - water, s., oranjewater.
Orange - house, s., oranjerie.
Orange - musk, s., soort van peer.

Orange-o15 , s., geest van oranjebloesem.
Or'ange - peel , s., oranjesehil.

Or'ange-tawny, s., a., geelbruin.
Orange-tree , s., oranjeboom.
Orange - wri fe , s., oranjeappelvrouw.
Or'angeade, S., oranjeappellimonade.
Or'angeat , s., snipper , zie Orangeade, s.
Or'angery, s., oranjerie.
Orang '-outang',

S., oerang-oetang.
Oration, s., rede, redevoering, aanspraak.
Orator , s., redenaar , spreker , rekweetrant.
Orato'rlal ,
a van een redenaar, welsprekend.
Orator'i-cal ,
Orato'rially,
(

Orator's-cally , 1

adv, zie Oratorial,' a.

Oratorio, S . oratorium.

, s., teleskoop voor 't kopiëren van land- Oratory, s., redeneerkunde, welsprekendheid, bidkamer,
schappen.
huiskapel, bedehuis.
Op'timacy, 3., adel, aristokratie , ridderschap.
Or'atres, 18., redenaarster, spreekster, smeekster, verOptima'tes , s., me., romeinsche adel , adel.
Or'atrix , J zoekster.
Op'timt s m , s., leer , dat alles in de natuur ten beste is Orb, s., kring, cirkel, bol, kogel, kloot, oog; -, tijd
geschikt, orde van zaken in 't heelal, die geschikt is om
periode , sm.; -, om--perk,tijdsomwnlgkr,
't beste voort te brengen.
loop, baan.
Op'ttmist , s., voorstander van het optimisme , optimist.
Orb , v. t., een kring vormen.

Op'tigraph

,

Optim'Ity , 8., voortreflijkheid.
Op'ti on , s., keus , wensch , kiesregt , kiesbevoegdheid,
verkiezing , voorkeur ; -, procenten betaald voor 't regt

Orb' - like, a., aan een kring, enz. gelijkend.
Or 'bate , a., beroofd , ouderloos , kinderloos.

f , s., verlies van ouders , verlies.
om effekten te koopen of verkoopen tegen een gegeven. Orbed , a., kringvormig, rond , cirkelvormig.

prijs en tijd.
Optional , a., verkiesbaar , aan de keus iets overlatend.
Optionally , adv., zie Optional, a.
Opulence,
( s., weelde, rijkdom, overvloed, s., ver Op'ulency , Ç mogen , welvaart.
Opulent , a., rijk , overvloedig, vermogend , welvarend,
gegoed.

Op'nnlently, ads., zie Opulent, a.
opus'-eats, s., werkje, boekje, geschrift.

Orba 'tion

Orb' Le , a., zie Spherical , a., BA.
Orblc'ular, a.,
Orbs-e'ularly

Orbie;-ulate

,

kringvormig, bolrond.

, adv., kringsgewijs, als een cirkel.

Orble *ilated ,

a., rond , kringvormig , cirkelvormig.

Orbicnla'tion , s., cirkelvormigheid, ME.
Orb'ing , ppr. Van Orb, v. t.
orb,is ,
t s., ko elvisch.
Orb

-

fish , .i

g

ORG.

ORB.
Orbit, s., kring , cirkel , planetenbaan, oogholte , sp000r,

wagenspoor.
Orbital

t)rb 'ital , , i a., tot den kring, enz. bel oorende.
Orb'itude

S. kinderloosheid , ouderloosheid.
©rb , ity ,
(trb'y , a., aan eert kring , ene. gelijherrde.
Or-e, s., soort van walvistb.

aanduidende; -

Or diflaunce , S., wet, regel , voorschrift , verordening, beoellllíl.ing, bepaling, gebruik; -, aanstelling, sit.; -, zie
(i'z d zeitee , S.

Or'dinand, S., iemand, die op 't punt staat als priester
Or't inant, s., degeen, die tot priester wijdt.

wijnsteen.

Or'chil ,

Or'-evanet, s., roode ossetong

(botanie).

Orchard , s., boonmgaard.
Or'charding , s., aanlegging van boomgaarden ; boomgaard

(N..dozen ika).

, s., ooftteler.

Or'ehestra,
©r'- etsester ,
Or'cfl,esta•e,

Or'dinablc t, a., \erordeniraar.
Ordinal , a., lang aanduidende, orde
00wI)i
a r , rangschikkend getel.

te worden gewijd.

Or'chal ,
Or'chei , . s.,

Orchardist
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Ordinsbii'tty - , S., verordenbaarheid.

s., orkest.

Or'-' Mestral , a., tot 't orkest behoorende.
Orefiida'ceous, a., tot de standelkruidgroep behoorende.
Or -chid 'eous , a., tot 't standelkruid behoorende.
Orchis, s., standelkruid.
(Srd, s., punt, begin, rand.
Ordain', V. t., bevelen , verordenen , aanstellen , instellen,
vestigen, bevestigen, voorbereiden, bepalen, verleenen.
©rdain'abie , a , verordenbaar, enz.
Ordained, pp., a. van Ordain, v. t.

Or(lain'er, s., beveler, aansteller, bevestiger.
0rciain'iing, ppr., a. vara Ordain , v. t.
ordainment , s., 't bevelen, verordenen, enz.
Ordeal , s., oordeel , godsoordeel , godsgeregt , streng ver
-hor,dzile
; fire -, vuurproef ; water-, waterproef.
Or'der , S., orde , inrigtzsg , i)eS temniing , klasse , wijs
regel , tucht, order , aanwijzing , bevel , verordening, geLod, voorschrift , leveuswrjs , stand, waardigheid, rang,
ontwerp , plan , schets , doel , mandaat , regeling , naast,
zorg; - of the day, orde van den dag; in -, opdat, suet
't doel ; hoty -s , geestelijke stand ; in -S , geordend , gewijd ; take -s , den geestelijken staid omhelzen , gewijd
worden als priester ; - of words , aaneenschaakling van
woorden ; put out of -. in wanorde brengen ; be out of -,
niet wel zijn, ongesteld zijn ; keep in -, bij pligt houden;
confer holy -s , tot geestelijke aannemen ; take - about
Behoor lijke schikking maken; in - of, ten einde, met 't
doel ons ; out of -, in wanorde ; direct -, bepaalde order,
z.; - inversed, kontra-or der, z.; - of battle, slagorde, z.;
- of claasiny, jagtorder, r.; - of concvoy, konvooiorder, z.;
- of retreat , retraiteorder, z.; - of sailing, zeilorder, z.;

sailing -, order om onder zeil te gaan , z.
Order, V. t., C. i., ordenen, regelen, inritten, bestellen,
leiden , hevelen , schikken , besturen , regeren, wijden, in
den geestlijken stand opnemen ; bevel geven, last geven, -M.;
- the coach , rijtuig laten inspannen , rijtuig laten voorkooien ; - uup , naar boven laten donzen.
Order - racket) , s., valscli briefje, orn winkelgoederen te Balen.
Ordered , pp. van Order, v. t., v. i.
Orderer, s., bestuurder , lastgever , inrigter.
Ordering, ppr. van Order, v. t., v. i.
Ordering , s., gestemdheid, verdeeli:ig , bestuur.
Orderless, s., onordelijk, in wanorde, ordeloos, wanordelijk.
Or'deriiness , S., regelmatigheid, ordelijkheid.
Or'dcrly , a., ode., regelmatig, stelselmatig, ordelijk, vreedzaani , bescheiden ; - officer, officier van den dag ; - .ver /'eeiat, luitenant adjudant; - c,'aiill, ±gelroorzitanr kind.

Or'dinant -i, a., zie Ordaining, ppr., a.
Or'dinar, a., echo., gewoon, daaglijks.
Or'aiinarily , adze , gewoonlijk , gebruiklijk, algemeen.

Or't#inary , a., adv., gewoon , gel)iuiklijk, genieen, eenvourlig , gering , niiddelniatig , geregeld ; - man , gemeen mass;
- ovarian, gerneene vrouw ; - seaman, gewoon zeeman.
Ordinary , s., geestelijke regter ; - of Newgate, predikaznt van de gevangenis te N ewgate ; physician in -, lijf
envoy in -, gewoon gezai,t; -, geregelde meelprijs,-arts;
Sit .; ire -, in aktive dienst; -, werkvolk niet de zorg voor
opgelegde schepen belast, z.; ship in -, opgelegd schip, z.;
-, gaarkeuken.
Or'di,,ate t , V. t., zie tippoint, v. t.
Ordinate, a., regelmatig, geordend , geschikt, stelselmatig.
Or'tiinate, s., gelijke lijn (meetkunst).
Or'diiaately , adv., zie Ordi^iate, a.
Ordina'tion , s., verordening , inrigting , bestemming,
ordening , bevestiging , priesterwijding.
Or'dinativ e , a., last gevend , bevelend.

Or'.iinator , s., priesterwijder , hevestiger.

Ordnance, s., grof geschut, kanon, artillerie; - of a
ship of war, geschut van een oorlogschip, z.; - ship,
oorlogschip, z.; - pard, artilleriepark, z.; piece of -, stuk

geschut.

Or'tionnance, s., ordonnantie, schikking.
Or'daire, s., drek, nienschelrjke uitwerpselen,

sir.

Ore, s., erts; -, rnetaal, m.
Ore'-weed ,

s., zeegïaS, Il. g., CAREW.
Ore'-^^vooci,
O reatt , s., bergnia.f.
Orf giki , s , teruggaaf van gestolen geld of goed.
Or'¢'rai*, s., goudfranjes, goud borduurwerk.
Organ, s., orgaan, werktuig, instrument, middel, hulp,
orgel; keys of a;a -, orgelklavieren; buffet of an -, ort;etkast; pnezo natic -, windorgel ; hydraulic -, waterorgel ;
)lur/ on the -, 't orgel bespelen ; - pile , orgelpijp ; -)
Pijl); 2vill you cock your - ?) wil je je pijp rookeg le
Or gan - build er , s., oigelinaker .
01 ';;an-loft , s., orgeleoldlering.
Organ - pipe , S., zie onder began, s.
Organ-stop, s., zie Organ-key, ouder Organ, s.
a., organiescli , bewerktuigu ; - bodies, orOr - an'i e ,
g<inisehe ligchamen ; - substances, orgaOrgan'icai,
nisc;l^e zelfstandigheden; - rerróains, organisehe overblijfselen.
Organ'icaily , ode., zie Oo onic, a.
Organ'i cal ness , S., 't orgarilesell

zijn.

O•'gani slis , s., organische toestand.
Or'gnnist, S., orgelist, orgelspeler.
Organization, s., vorming, inrigting, organisatie, bouw,
vof M.
Organize , V. t., ínrigten , organiseren , op 't orgel zingen,

Organized , pp., a. van Organize, v. t.
Organizing , ppr. van Oranize, v. t.
Orgranograpii't e,
, I

r
f^ct.p1
,tot de 0^'^fct^aa!
, t^y belrooren cle .

pii
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Organog'raphy , s., beschrijving van de plantenorganen ,

beschrijving van de namen en soorten der plantenorganen.
Organol'ogy , s. , organenwetenschap van messsch en dier.
Or'gany , s., wilde marjolein.
Or'ganzine, S., getwijnde zijde.
Or'ga*m, s., bovenmatige opgewondenheid , bloedgisting.
Or.'geat, s., drank van gerst en zoete amandelen getrokken.
Or'geis, s., gedroogde stokvisch.
Orgie *, 3., mv., bacchusfeesten, nachtfeesten, zuipgela-

gen , nachthrakerij.
t , a., trotsch, hoogmoedig.
Orgues., s., mv., spaansche ruiters (krijgskisnde).
Or'gillous

Or'nnrnenting, ppr. van Ornament, v. t.
Or'naate, V. t., zie Adorn, v. t.

Ornate, a., versierd , opgetooid, schoon.
Ornately, adv., zie Ornate, a.
Ornateness, S., sieraad, versiersel, opschik.
Or'nating , ppr. van Ornate, v. t.
Or'nature =1 , s., zie Decoration, s.
Orniseop'i -es, s., wigchlarij door vogels.
t- , s , vogelw igchlaar .
Ornis' -copist -+

Ornithteh'nite, s., indrukslen van vogelpooten in steen
lagen (geologie).
Oruith'olite, s., versteende vogel.
Ornitholog ical , a., tot de vogelbeschrijving

behoorende.
Or nithoï'ogist , s., vogelheschrijver, vogelkenner .
Ornithology, s., vogelkunde.
s., soort van geel koper.
Ornith'ornancy , s., vogelwigchlarij .
Oriel,s., venster met breede zitbank of binnenbordes, Oroiog'i cal , a., tot de bergbeschrijving behoorende.
Orisi'ogist • s., bergbeschrijver.
O'rlol, } —1-, soort van kabinet of eetkamertje.
mrol'ogy, s., bergbeschrijving, hergkunde.
O'riency (zeer f) , s., kleurigheid , sterk gekleurdheid.
©'r iemt • a., opgaande , oostlijk , schijnend, glinstrend, ©rig , V. i., ache., zuchtend weenen • van spijt weenen.
Orphan, s., weeskind.
schittrend.

O

V. t , scho., inhalen.

'hie , , }
Ori ehal'-eum ,
Or'i^haeh,

rtn
e,
®r^ ieha

Orient, s., Oosten
Orient § • V. t.,

s., ouderlooze toestand.
brr
ani -s- m ,
Or'piianed, a., ouderloos, vriendenloos.

opnemen.

6'riental , a., oostelijk, in 't Oosten gelegen.
ór i+ent'atisen , s., oostersch taalgebruik, oostersche

stijl,

oostersche spreekwijs.
Orient'atist, s., oostersch taalgeleerde, kenner van de
oostersche talen.
Or iental'ity t . s., 't oostersch zijn.
Or'ii 'iee

, s., opening, monding, mond, gat , ingang.

Or'lflarnms ,
Or'1fiamb ,
0r'igan ,
Orig'anurn

s. standaard van de fransche koningen.

s wilde marjolein.
,

Origin , s., oorsprong, begin, bron, aanvang, afkomst.
©rig'inable , a., te beginnen.
Orig'inal , s., zie Origin; —, oorspronklijk stuk , 't oor

origineel , zonderlinge.
-siprotklje,
Or15'ival, a., oorspronklijk, eigendomlijk, afstammend;
— sin , erfzonde.
Original ity , s., oorspronklijkheid.
Orit'inai ly , adv., zie Original, a.
Orig 'inalness , s., oorsprouklijkheid.
Orig 'inary (zeer ), a., zie Original, a.
Originate , V. t., V. i., voortbrengen , ontstaan , ontsprin-

Orphanot'rophy , s., weeshuis.
Orphan-*'eourt, s., weeskamer

(N. Amerika).
Or 'pie , s., scho., soort van huislook.
Oz•'pirnent, s., opperment, oprement, wit arsenikum.
Or'pin, s., roodgeelacictige schildersverf.
Or'pine, s., smeerwortel.
Or'ra , 1 a., echo., ongebruikt, niet gepast • niet geOr'ro , f
eigend.
Or'ra - day, s., ac/ic., dag, waarop niets bijzonders te doen

valt , dag, waarop zeer weinig te doen valt.
Or'ra-glove , s., scho., enkele handschoen.
Or'rach , 8.,

melde.

Orrery, s., planetarium.
Or'rls, s., iris (botanie) ; —, goudboordsel, zilverboordsel.
Orse'dew • s., klatergoud.
O s-t, s., fragment, overblijfsel, ass.
Orthodox , a., regtzinnig, regt;eloovig , regtgevoelend.
Or'thodoxiy,, adv., zie Orthodox, a.
Or'thodoxness, s., regtzinnigheid, regtgeloovigheid,
zinnige leer.

regt-

Orthodoxy, s., zie 0rtliodoxness, s.
Orthodrom'ïe, a., tot 't regten koers houden van een
gen , afstammnoen, oorsprong nemen, be ;innen.
schip hehoorende.
Originated , pp. van Originate . v. t., v. i.
Orthodroni l es , s., regte koers zeilkunst .
Originating , ppr . van Originate, v. t., V. i.
Ori ina'tioa' , s., oorsprong, oorzaak, 't ontstaan, 't opkomen. Or 'thodrorny, s., 't regten koers houden.
Orthoep 'leal, a., tot de juiste uitspraak behoorende .
Originator, s., beginner, bewerker.
Or'thoepist , s., juiste uitspreker.
Oriole, s., weduwaal.
Or'thoepy • s., juiste uitspraak.
®r'i-s-on , s., zie Oreison, M.
Or 'thogon , s., regthoekige figuur.
©rk , s., soort van walvisch.
Orthog'onal , a., regthoekig.
Or'laje, 3., scho., plaatwijzer.
Orthog'rapher , l s., juiste speller, kenner van de reOne,
Orthog'raphist , j gelen der spelkunst.
Or'let,
s., zoom (wapen- en bouwkunde).
) a., juist gespeld, tot de woordspelOrthograph'ia ,
Orb,
Orthograph'ical , f ling hehoorende.
Or'lop, s., koebrug, overloop, z.
Orthograph'i-Bally , ads., zie Orthographic, a.
Or'iop-beams , s., mv., koebrugshalken , z.
Orthography, s., spelkunst; spelling, meetkundige schets.
Or'lop-ate eis , s., zie Orlop , s.
Orthol'ogy, s., juiste beschrijving van de dingen.
Ormolu', s , gegalvaniseerd koper.
©rthotn'etry, s., juiste versifikatie wetten.
Ornament , s. , sieraad, versiersel , tooi.
Orthopn(c'f
,
Ornament . V. t., versieren, verfraaijen , sieren , optooijen.
ademh:^ling.
} s., zware
,
Orthop'ny ,
Ornament's! • a., versierend, verfraaijend.
Or'thostade, s., lange, ruime tunika.
Ornarnent'aliy, ode., zie Ornamental, a.
Orthot'ypous, a., niet l^erpendikulairen kloof.
Or'numented , qrp., a. van Ornament , 5'. t,

ORL
O r Tti v e, a, opgaaia, oostlijk.

OUK.
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Or'tolan , s., ortolaan , regesivogel.
Orts , S., riSe.,ZieOct , s.
Or v al , 8.,tuin -schailei.
Orvle'taii 1- , S.,tegengift.
OFYctogno'tic , a., tot iiie mineralogie lieliocrendu.

s. ijdele praal , snoeverij.
Ostentiitor - , S., pogclior ,, siloecer ,, peeler, pronker.
Ostent'o;3s , (1., paa1ziek , pronkziek.
østcoco'1t j, S., (icenbienksteeii ; -, soortvan beenlijm.
Osteocnpi . S., bemdcreiipjn.
O)teo'cny . s.. beeiivoiiuiing.

Oryctog'nosy ,.e milicia!oie.
Ory-ctog'rapliy, S.,versteende dieres-heoc1iijviiio.
Oryto1oIca1 , a., tot do versteene dieren-beschrijving

Osteo o'
Goo'oiist ,
()stcoo'ie ,

hehoorende.
Os, s. been.
Os'-oheocee , 8., balzakdarmhreuk.
OsciI1a'ra , 8., 555., ZC Oscillatouia , o., ear.
Oscillate , V. i .,zwaaijen , been en weer bewe g en , trillen.
OsciiJa'toii , S.,trilling,slisigering.
Osclllato'ria , s., me., groep vailkleine vezelacbtig gear.
ganiseerde wezesis , die clefs slin'erend leweeii. Vroeger
vist men niet te bepalen of zij tot iet diercis. of plaiten-

rijk behoorden.
Os'ciflatory ,, a., slineeresid , zvesijend.
()s'citancy , .0, geeuwesi , s1aaprigiied , traagheid , laauwheld , droomrigheid , onverocIiillilieid.
Os'citant , a.,geeuwend , sluaprig ,traag ,onverschillig ,
Iaauw,, ciroomrig ,lui.
Oscitantly , acte., zieOscilaist , a., 311E.
Os'citate , V. i., geeuwen , gapen, Jos-IN.
Oscta'Uojs , S., geeuweli , gapen.
Os'-culant • a., eligt aiiiliangessl , omvatteni,
0 scu1e , a.,kleine tweehppige speuuung.
0 '* ei , .5.waterwilgwuieuitwuj" teen.
'
()'*ier.tioJt , .o. wilgenl)oscluje.
0 'MIcred , a,, met wul(reus versierd.
0 -'mium , 8., nietaalsoset , diein piatuivaccts vooikomt.
0 s-'rnun,l , S.,soort viii varen.
O$'nabrug, S., grove Iiiuneusooet.
Os'pray ,, 8., viocharesud.. beeuul)reker.
Osselet , S.,beestje , bikkeltje , kiuot.
Osseous , a., heeruug , heenachtig.
Ous'sicic, 8., lueeuutje , hilakeltjc.
Ossif'eF)tIs , a., lessen )evuultend , (crocus verocluuu(iend.
OssLf'ic , a., de kracht hezitteude tot 't veraudreus lui been
van krauukheen.
Osifiea'th)I, , 8., lueenrusaking.
On 'sifked , ]P, a. van Os(fu' , 5. t., C. 5.
Os'sifrago , s ,heesihrelece , viocluareuud.
Oi'sify, ii. t., V. 1., tot been sluiten, beenvocden , tot been

vorruien.
Ossify'jng , ppr., a. van Os.cifi , V. I..,V. t.
OssIs'oro*js • a., van beciucTesen leveuud , beeuudereu etend.
Os'snary , 8.,knekelhuis , beenhuis.
Ost ,
zie Oat
Oas t, a
Oust ,
' '
Osteiislbil'lty • u. vertoonhaarleeid.
Ostcn'ib5e . a., vertoouubaar , duidlijk , zigtbaar , ocluijunverklaard , erkend.
Osten'szXy, ado., zue Oateuszilele, a.
Ostcn'sive , a., toouueiuul , aandiuuuleuuull, uitstekend, pruleusd ,

boar„

proukend.
Ostent :f: .r.,voorkomen ,manier, gelaat , teekceu ,ver
toonisg, :j: voorteeken , uit.
Os'tentate t, V. t., liralen ,pronken wet.
Ostcnta'gsoi, • s., praalvertosniuug , praalzuelet. ; .'
toonee! vertooniug.
C)stcjita'tSoiipo • a.,rug
pratend , vcctoosu
nueuRoeei :rerrerud ,
1)1 nalzuuulutig , pronkziek.
t)nets5a sioutn' , ccli'., 'tie (Rteeieate.' «.e , ,e,

1

ilerenl)ecnuerenbeschrijver.

a., tot de diereisbeenderenlieschrjving
Ostcorica1 , Ç belioorende.
Osteo5oIcaIy, 0(11., 010 Osteologic, a.
O!steol'ogy , 8., beenderenbesclirjjvissg , dierenbeenderesi-

stelsel.
Otlie'y , S., verljeening van deden van 't ligclsaasn.
øs'flaiy , s.,moild , llit\Vateiiflg.
Ost'Jer •s., ziehostler ,, s.; —) , liaverdief.
(sst '1ty , S., ZiC hostelry t , s. cii Ilostry , S.
Ostaiii , S., iac., cleenoclie tolsiistesi (ierlan (1 ).
Osizaceans-, S., liii'., selieliivisehfaniilie niet dubbele schelpen.
Os trad -s in , S., veeb:innin , nitdrij enig , scisesdisig.
Ostsarte , 8.,versteendesesterocheip.
Os'tz'eize , ii. t., veihaimncii , vccdrijveis (srereenii'omslig de
(c/is:y s'aii 't eaR').
i tS '5i5'iSS1 , J). VOl! OstraeRe , in t.
()s'ti&cieh,ppr. Viii OatreeRe, s' t.
Ostrich , a., strnisop'el.
Otis 'trnth , s,()sstlijk ((oth.
O't , se/l a., Pain au.
1 05 a'a stic , a ,'t gehoor te hulp komend.
u ()tac', n ' ti c ,5
spleCk morn, oortrosupet.
Oi8't,S'tjco, 3
COlaS pia ,'
,
OOSPIIISL
Otal
. J
S., soort van zeehond.
OtSs,', , a.,ouder,, eeselu1lend , tegendeel , volgende, sir..
derde , B. .; liie - (, , niet lang geleden , onlaiigs ; ever
- RI , sin de twee dageis, om den andereui dag.
Oils 'sgutes t , ede., anders , op ccii asidere wijs.
Ot1o'srg,ii'te, ode., son andere soort, vaii anderen aard.
OtJo'era Iiive , 11(15.,elders,op ceo oudere 1)iaats.
(Siis'rwiiie , '1
..
op andere tijcien.
, .1'
Ot5n'crns'is , ode., verscluullrsid , inandereopzigten, anun's , auijerzins.
GCtar,.5., vclriekend beginsel ,geest ; - of :roses , ro
Otto , J
zecugeest , rozenalic.
8., otter.
C4,t0 , u, rozesuolie.
()t 'tinsUl , S., tuiltoeli.
Ot'(usinau . a.,soortviii turkoelue mat.
OttOmisc ( L ) , a., oustleed; after (zing scrapped, yjou'll be
-.
) , ;e zult, siaWit je geliauigers ziji , oiuticucl worden.
Otis ,iit ) , a., ccce., (ittousanneui , nu.
(5ttoy ) , S., gerevuuuste.
. .CC,(O.,ziellTouu.
Oirbinutcs. s., uuee.,soort von gevauugeuzis, waarin van hover do a r een gat lucht er, lucht borst.
C)av!i , a., gseudeus losissieraad , gouden sieraad , ' stoot van
eau beer.
Oug!t , sir .ivplul ,
OnzOt • 1. t., iuioetcui , beluooreuu, vcrpligt zijn , verorhul.
did zi,)uu.
' ca;a 0 rtuus • scdo.,zieOde/line.
Co . I ,
v CC
cJ
,
. ee
'
' ' •'
,5(/), \o ehli,ikse'e.
CS Ci ,i,

ot'ter'
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Ounce, S., Ons.
Ound'ed t, t a.
zie Waving cit.
Ound'ing t, S
O ui n'in , s., scho., bedorven knaap.

Oup , ( V. t., scho., te zadm voegen , een breuk om winden.
,

Oop

Ouph t , s., zie Fairy, s., Sit.
Ouph'en t , a., zie Elfish, a., su.
Our , a., onze , onzen , ons.

inure , adv., scho., over, te veel.
Ourang'-outang', s., zie Orang-outang, S.
Ouranog'raphy, s., hemelbeschrijving.
Our'ie, a., sclio., huivrend, neêrhangend, treurig, kil,

any article - of twig), gestolen goed zoo verandren, dat
't niet te herkennen is ; this cattle is - at ley , dit vee
loopt op gehuurde weide; he is at -s, hij heeft twist;
Hooke no -s of a person , iemand niet verstaan.
Out, a., scho., op geen vriendschaplgkeu voet, verwijderd.
01t, V. t., uitzetten, verdrijven.
Out-by, adv., scho., zonder, in de open lucht.
Out'--cast , s., sclto., twist, ruzie.
Out--eo,ne, s., echo., uitslag, voortbrengsel, overschot.
Out' - fail , s., scho., twist.
Out'-gie, s., scho., uitgave, keus.
Out' -toet, s., scho., middel om naar buiten te komen.
Out' - guard , s., voorpost.

Our'iness , s., sclio., treurigheid, zwaarmoedigheid.

Out'-ber'od , v. t., in wreedheid overtreffen.
Out' - tier'oded, pp. van Herod, v. t.

Ouru , i. p. V. Ours.

Out' - iaik, s., scho., overwigt,

Ourol 'ogy ,

Out'-Iay , s., selto., uitlage , uitgave.
Out' - ocvre, 1 prep., adv., scho., over, tegenover, geheel

Our'y,, ^ bleek.

Oprol -copy,
Ours , pron.,

s., ziektebeoordeeling naar de urine.

onze, ons.

Oursel', prop., scho., wij , ons zelf.
Oursetf', prop., ons zelf, wij zelf.
O ursel's , pron., scho., wij , ons zelf.
Ourselve -s-, pron., pl. van Ourself.
Ou*e, zie Ooze.
Ou*'el , s., meerle.
Ousen , scho., zie Owsen.
Oust, v. t., wegnemen, verwijderen, ontnemen, Lerooven;

-, zie Turn out , onder Turn , v. t.
Ousted, pp. van Oust, v. t.
Ouster, s., berooving van bezit, uitzetting, ontzetting;
-, overlevering door een voogd , enz. van vaste goederen.
Ousting , ppr. van Oust , v. t.
, O ut , adv., prep., uit , buiten , weg , daarbuiten , voorbij ,
ten einde, open, duidlijk, luide, aan 't licht, uitgeput,
zonder ; - of food , zonder voedsel ; -, tot 't einde; hear ine
-, hoor mij tot 't einde ; -, van streek, uit 't veld gesla
gen , geëindigd , afgeloopen ; sleep - cure, zorg verslapen;
- upon you , weg niet je ! - upon it , weg daarmeê ; - of,
uit, door , buiten ; - of office , buiten betrekking ; - of order,
in wanorde, ongesteld; - of tune , ontstemd; - of reach, bui
bereik; - of one's reach, buiten iemands bereik; - of treat/i,-ten
buiten adem; - of generosity, door grootmoedigheid, ten gevolge van grootmoedigheid; - of'hand, onniidlijk; - of print,
uitverkocht (van boeken) ; be -, zich vergissen , steken blij
- at the elbow, met den elleboog door de mouw , in-ven;
slechten staat, in benarde omstandigheden; - of court,
buiten staat van beschuldiging gesteld; - of doors , buiten
'S huis; - of doubt, buiten twijfel ; - of ear-shot, buiten

bereik van 't oor ; - of harm's wail , buiten schot , in veilig Leid; - of hatred, uit haat; - of /icart, rnoedloos, ter rLeAr
geslagen, krschtloos, zwak; - of hope, hooploos; - of hu
in een kwade luim , niet wel gemutst ; - of love , uit-mor,
liefde ; - of measure , buiten niate ; - of mind , uit de
gedachten , buiten zinnen ; - o f one's ken , uit 't gezigt,
boven 't begrip ; - of place , van de plaats ; - of pocket,
kaal, zonder geld; - of season, buiten tijds, ten ontijde,
te onpas; - of sight , buiten 't gezigt , uit 't oog ; - of sort,
ontstemd, verdrietig , in een kwade luim ; - of trim, buiten
evenwigt; - of use, in onbruik; the time is -, de tijd is ver
- of favor, door gunst, uit de gunst, in ongenade;-strekn;
ask - of the way , te veel vragen , te veel eischen ; bid - of
the way , te weinig bieden ; - of sight , - of mind i - , uit 't
oog, uit 't hart; be - of any thing, van iets niet neer heb
- and outer) , tot alles in staat ; - at heels , in ver --ben;
v allen omstandigheden ; he is - of print ) , hij is dood;
he pui himself - of taoip ), hij heeft zich veriuoiiid; Alit

overmaat.

Out'-o'er ,
( voorbij.
Out'-put , V. t., scho., ter zijde stellen , onvermeld laten,
niet spreken van.
Out'-reftct, a., scho., geheel in orde.
Out'-read , v. t., scho., geheel in orde brengen.
Out' -rop, s., scho., publieke verkoopiiig.
Out'-set , s., scho., begin.
out'-shot, s., scho., zie Projection, s.; -, toelage, verL► ooging (van inkomsten).
Out'-spoken , a., scho., te vlug om te spreken.
Out' - striking , s., scho., huiduitslag.
Out' - strucieen, a., scho., uitgeslagen , met uitslag behebt.
Out' - taken , prep., scho., zie Except, a.
Out' - tirrou , prep., scho., door en door, geheel door.
Out'-wale, s., scho., uitschot, keus.
Outact', V. t., overtreffen.
Outar'gue, V. t., overtreffen in redeneren.
O u tbat'ance , V. t., overwegen , in gewigt overtreffen,
overwigt hebben.
Outbal'anced , pp. van Outbalance, V. t.
Outbar', V. t., uitsluiten, buitensluiten.
Outbarred', pp. van Outbar, V. t.
Outbid',

Outbidden, j pp. van Outbid, V.1.
Outbid', V. t., over bieden , meer bieden dan.
Outbist'der , s., overbieder , meerbieuende.
Outbidding, ppr. van Outbid, V. t.
Outbtow,a', a., opgeblazen , door wind gezwollen.
Outbiush ► , V. t., in blos overtreffen, in rozenkleur overtreffen.
Out'born , a., vreemd, buitenlandsch , uitheemsch.

Outbound, a, naar buitenslands bestemd.
Outbrave', V. t., trotseren, tarten , braveren, 't hoofd bieden.
Outbraz'en, V. t., niet onbeschaamdheid behandlen, loochnen.
Outbreak , s., uitbarsting, uitbreking, losbarsting.
Out'breaking , s., 't uitbarstende.
Outbrenthe', V. t ,

-, zie Expire , sv.

door sterkeren adem afmatten, Sit.;

uitbotten , SP.
Outbuild', v. t., in 't bouwen overtreffen.
©utburn', V. t., v. i., uitbranden.

Outbud', v, i.,

Outburst , S.,

uitbarsting.

Out-oant', V. t., overtreffen in 't spreken van gemaakte taal.
Out'-east , pp., a., verworpen, verstooten, uitgesmeten,
weggesmeten , verbannen.
Out'-cast j , s., walling , verworpeling , verschoppeling.
Outcept' t , zie Lwcept.
Outciseat', V. t., overtreffen in bedriegen.

OUT.
Outeheat'ed , pp . van Oulcheat , V. t.
Outcheat'ing , ppr. van Outcheat , v. t.
Out.elimb', v. t., voorbij klimmen.
Out-eom'pass, V. t., behoorlijke grenzen overschrijden.
Out-craft', v. t., in geslepenheid overtreffen, an.
Out' -erop, V. i., uit de oppervlakte van den grond te voor
-schijn
komen.
Out'erop, s., 't te voorschijn komen hoven den grond.
Out'-cry , s., geschreeuw , geroep, gehuil ; huge —, geweldig geschreeuw.
Outdare', V. t., zie Outbrave, V. t., SH.
Outdate' t, v. t., zie Antiquate, v. t.
Outdaz'zle , V. t., in glans overtreffen , meer verrassen,
meer verblinden.
O u tdaz'zled , pp. van Oaf dazzle , v. t.
Outdo', V. t., pret. outdid, pp. outdone, overtreffen,
voorbijstreven, S.
Outdoing, ppr. van Outdo, v. t.
Outdoing, S., voorhijstreving, P.

Outdone', pp. van Outdo, v. t.
Outdoor', a., buiten, buiten 's huis.
Outdoor*, adv., buiten, buiten 's huis.
Outdrink', V. t., in drinken overtreffen, DE.

Outdwell', V. t., over den tijd blijven, uitblijven.
O ut'ed , a., uitgeveegd , uitgebluscht, geëindigd , as.
outer , a., buiten , buitenste.
Out'erly, adv., zie Outer, a.
Outermost, a., uiterste, buitenste, laatste.
Outface', V. t., trotseren , onbeschaamd staande houden,
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Outkna i e', V. t., in schurkerij overtreffen.
outlay, s., uitleg, inleg.
Outland t, a., vreemd, uitlieemsch.
O ut'l ander T , s., buitenlander , vreemdling.
Outland'ish, a., uitlandig, uitheemsch, buitenlandsch,
vreemd.

Outlast',

V. t.,

uithouden , verduren.

Outlasted, pl). van Outlast, v. t.
Outlaw, s., vogelvrijverklaarde, balling.
Out'law , V. t., vogelvrijverklaren , verbannen.
Outlawed, pp., a. valt Outlaw, v. t.
Outlaw ing, ppr. van Outlaw, V. t.
Out 'iawry, s., vogelvrij ierklaring, verbanning.
Outlay, s., zie Expenditure, s.

Out 'la y er, s., uitte:-g,er van een pirogue, z.
Out'leap, V. t., ontspringen, ontsnappen, voorbijspringen,

overspringen.
out'lea:p, s., uitval, vlugt, ontsnapping.
Outleaped', pp. van Outleap, v. t.
Outleap'ing, plir. van Outleap, v. t.
Out'lers, s., mv., echo., vee, dat buiten blijft.
Outlet, s., uitwaterilrg, doortogt, verlaat, togtgat, uitWeg; —s of a city, omstreken van een stad.
Out'lleker, s., zie Bumkin, S., Z.
Outlie', V. t., in liegen overtreffen , Hr,.
Out'lier, s., ienianpl, die

niet woont, waar zijn ambt of

bediening liet vordert.
Outline, s., omtrek, lijn, schets.
Outline, V. t., omtrek maken, schetsen.
Outlined, pp. van Outline, V. t.
Outlive', V. t., overleven, beter leven, sc.
Outlived', pp. van Outlive, v. t.
Outiiv`er, s., overlever.
Outliv ing , ppr. van Outlive, v. t.
Outlook, v. t., trotsch aanzien, in verlegenheid brengen;
— t , zie Select , v. t.
Outlook, s., waakzaamheid , voorzigtigheid, uitkijk.
Outlooked', pp. van Outlook, v. t.
Out'lope t, s., zie Excursion, s.
Outlus'ter, outlus'tre • v t., in luister overtreffen.
Outlying , a., verwijderd, buitengewoon.
(➢ utn^^nneu' ver,
in 't maneuvreren overtreffen.
Out^nanaeu'vre,
outnnarch', v. t., i oorbij marcheren , voorbij trekken, voorbij

onbeschaamd volhouden ; this is to — the sun at noonday,
dat is op den helderen middag ontkennen, dat 't dag is,
dat heet ik liegen.
Out'fall , s., waterval , kanaal.
Outfawn', V. t., in 't vleijen overtreffen.
Outfeast', V. t., in 't feestvieren overtreffen, FR.
Outfeat i , V. t., in 't uitvoeren overtreffen.
Out'tield-land, s., scho., land, dat weinig wordt bezaaid.
out'tit, s., uitrusting; —, uitrustingsgelden (N. Amerika).
Outflank', V. t., overvleugelen.
Outflash', V. t., in 't schitteren overtreffen.
Outtiash'ing, ppr. van Outf ash, v. t.
Outfly', V. t., in 't vliegen overtreffen , voorbijvliegen.
Outfool', V. t., in dwaasheid overtreffen,
Out'form , s., uitwendig voorkomen , buitenzijde , B. J.
koven.
Outfrown', V. t., door fronzen bedwingen , door fronzen
O u tinarched', pp. van Outmarclz , v. t.
onderdrukken , sii.
Outrnea-*'care, V. t., in Hiaat overtreffen.
Oat'gang, s., scho., weg.
Outinen-s'tired , pp. van Ontoieasure, v. t.
Out'gate, s., uitgang.
Out'rno t, e., uiterste, buitenste.
Outgaun-gear , s., sciio., levende have.
O.•t naece' f, v. t., in hesclhrijving overtreffen.
Outgen'eral , V. t., in krijgskunde overtreffen.
On mumn'ber, v. t., in aantal overtreffen.
Outgen 'eraled , app. van Outgenerol, V. t.
Outnum'berecl, pp. van Outuuixber, v. t.
Outgive', V. t., in geven overtreffen, DR .
Outpace', V. t., vooruitloopen, voorbijstreven , voorbijgaan.
,
voorbijstreven
overtreffen,
uit
,
Outgo', V. t., voorbijgaan
Outpar'amour, V. t., in 't houden van waitresses overmunten , bedriegen , verschalken , verkloeken.
treffen , sir.
Outgoing, ppr. van Outgo, v. t.
Ont'parish, S., buitenparochie.
Outgoing, s., 1 uitgaan, uitgang, 1 uiterste grens.
Out'pnrt, s., buiten ecleelte; —s, voorsteden, omstreken.
Outgone, pp. van Outgo, v. t.
Outpans', V. t, voorbijstreven, overtreffen.
Outgrin', V. t., in grijnzen overtreffen.
Outpeer', v. t., overtreffen, uitnlnnten, si-i.
Outgrow', v. t., overgroeijen , boven 't hoofd groeijen.
OutpOi -ae', V. t., zie Oi,,tweigh, v. t.
Outgrown', pp. van Outgrow, v. t.
Out'porch, s., zie Entruiace, s., iii.
out 'hauler, s., uithaler van een kluiver, z.
Out'port, s., buitenhaven.
Outhouse, s., bijgebouw.
Outpost, s., buitenpost, uitgezette post.
Outing, s., zie Airing, s., (p.).
Outpour', V. t., uitstorten, uitgieten, iii.
O u tj est', V. t., in schertsen overtreffen , sir.
Outpoured', pp. van Outpour, V. t.
Outjest'ed, pp. van Outjest, v. t.
Outjug'gle, v. t., meesterlijk bedriegen, meesterlijk foppen. Outpouring, s., uitgieting, uitstorting.
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Outpray', V. t., in gebed overtreffen.
Outpreach', V. t., in prediken overtreffen.
Outprlze', V. t., te hoog waarderen.
Outrae, V. t., V. 1., aanranden , moedwil

plegen, geweld
plegen , beschimpen , honen, beleedigen.
Out'rac, S., geweldpleging , baldadigheid, grove beleethging , grove aanranding.
Out'ragcd, pp., a. van Outrage, v. t., V. i.
Outrageous , a., beleethgen1 , smadend, schimpend, eerroovend , geweldig, hevig , wreedheidzuchtig , buitensporig.
oiiera'geously, ode., zie Outrageous, a.
Outra'eousness , a., beschimping, geweld, hevigheid,
wreedheid.
Outraze', V. t., geheel uitroeijen.
Outre', a., zie Extravagant , a.
Outreach', v. t., verder reiken dan, overtreffen, overschrijden.
O,itreactoed', pp. van Outreach , v. t.
Outreas'on, t'. t., in redenering overtreffen, in redeneren

ppr. van Ostsparlcle, v. t.
Ootspeak', V. t., zie Exceed, sri.
Outsport', v. t., in 't schertsen overtreffen, in scherts
Outsparkling,

overdrijven.
Outspread', V.

t., uitspannen , uitspreiden , uitstrekken

verbreiden.
Outspread', pp. van Outspread, v. t.
Outspreading , ppr. van Outspread, v. t.
Outspreading , S., 't uitopreiden , enz.
Outstand, V. t., V. t., uitstaan, verduren , weêrstaan

, vooruitstaan , uitsteken, duren , uitstaan , te goed hebben.
ppr., a. VSfl Outstand, v. t., v. i.; - accept,
loopende acceptatie.
Outstare', V. t., in verlegenheid brengen, su.
Outstared', pp. van Outstare, v. t.
Out'staiting , a., zie onder Start , Start out.
Outstep', V. t., overschrijden , overtreffen.
Outstepped', pp. van Outstep , v. t.
Outstorin', V. t., in geweld te boven gaan. 1
Out'strcet , 5., buitenstraat , achterstraat.
uitmnnten.
Outstretch', V. t., zie Outspread, v. t.
Outrea&oned , pp. van Outreason , v. t.
Outstretched' , pp. , a. van Outstretch , v. t.
Oiitreek'on . V. t., te hose reeknen.
ø.itstreech'iug , ppr. van Outstretch , v. t.
Outre.k'oned, pp. van Outreckoss, v. t.
Oi.tstride', V. t., zie Outstep , V. t., B. J.
Ontreign', V. t., geheel regelen.
Outstrip',
voorbijrijden,
sneller
rijden
v.
i.,
ontrijden,
V. t., vooruitkomen, vooruitloopen , vooruitOutride', V. t.,
streven.
dan; rondrijden, AD.
O,it'rider ,, S., t geregtsthenaar , the iemand voor den sheriff Outstripped', pp. van Outstrip, v. t.
Oiitswear', V. t., in vloeken overtreffen, met vloeken ter
daagt , voorrijder.
neer slaan, sri.
Outrigger ,, 8., bakspier, papegaaistok , loefhalk , uithouin
een
een
schoot,
uithouder
Oiitswecieu , V. t., in zoetheid overtreffen, sri.
doove
jut
,
spier
in
der,
OutsweH' . V. t., overvloeijeis.
schoot , Z.
Out'riçht , adv., onmidhijk, zonder uitstel , daadlijk; vol- outtalk', V. t., overschreeuwen , in 't spreken overtreffen.
Outtalked', pp. van Outtalk , v. t.
komen , AD.
Oiitthrow', V. t., uitwerpen, S.
Outri'vsil , V. t., overtreffen. voorbijstreven , verdringen.
sH.
Outtoil', V. i., zich overwerken.
overschreeuwen,
luider
brullen,
Oatroar', V. t.,
Outval'ue , V. t., in prijs te boven gaan , in waarde te
Outroared', :P- van Outroar, v. t.
hoven gaan.
Out'rode 1 , 8., zie Excursion , a.
Oiitven'ous , V. t., in vergift overtreffen, sir.
Outront', V. t., oiitwortelen , uitroeijen , IIE.
Outrun', V. t., te boven loopeis , voorbij snellen, achterla. Outvie', V. t., overtreffen , te boven gaan , AD.
ten ; te boven gaan , AD.; - the constable ) , grooter leven OuhlI'lain , V. t., in schurkerij overtreffen, sri.
O,tvoIce9, v. t., in zwaarte van stem overtreffen.
dan de middlen het toelaten.
Outsall', e. t., sneller zeilen dan, voorbij zeilen, vooruit Outvote', V. t., overstemmen , so.
Outvoted, pp. van Outvote, v. t.
zeilen.
Out'wale, 5., scho., zie Refuse , a.
O.,tsalled', pp. van Oistsail , V. t.
Oistwalk' . V. t., sterker wandelen , sterker gaan , B. J.
Oiitsnil'ing, ppr. van Outsail, v. t.
Ontonappiilgsvermoiren.
Outwalked',
pp. van Oistwallc, V. t.
Out'scape f, a.,
Outwall , 5., buitenmuur.
O.tseorn', V. t., met verachting behandelen.
Outward , a., adm, uiterlijk, uitwendig , t huitenslandsch,
Outseoiir'Ings , 8., 50V., uitgewasochien stof.
OiitseI', v. t., hooger verkoopen , hoogerea prijs halen.
1 vreemd ; -, zie Civil ; -, vleeochlijk , ligchaamljk , zinlijk.
Out'wird, S., uiterlijke vorm; - I, zie Outside, 5. 9 SD.
O,it'set . S., begin, aanvang.
ønt'wardbound , a., naar 't buitenland bestemd.
Outshine', V. t., in glans overtreffen.
Outward!) , adv., zie Outward, a., ode.
Outshoot', V. t , in schieten overtreffen, voorbijschieten.
Oiitwasti' (zeer 9) , V. t., uitwassrfsen , zuiveren van.
Oiit'shot , S., scho., uitstek van reis woning.
Outwatch ', V. t., in waakzaamheid overtreffen , doorwaken.
uitsluiten,
buitensluiten.
Ontshut, V. t.,
O,itside , S., buitenzijde, uitwendig, buitenste, uiterlijk O,itwear', V. t., 1 vermoeijen ; -, duren, slijten.
O,itweed', V. t., uitroeijen, uitwortelen.
voorkomen, uiterlijk ; affect a grave -, zich deftig houden
t/ijs is the - of his dcnaisd , dit is 't uiterste wat hij vordert. O.itweep, V. t., in weetien overtreffen, DR.
Outwei g h, V. t., zwaarder wegen, in waarde, invloed of
Out'skLs, , a., scho., eenzaam, ingetogen.
belangrijkheidovertreffen.
Outsit', V. t., over den tijd zitten.
Outweighed', pp. van Outweigh , V. t.
Outskp', V. t., door de vlugt vermijden.
Outweighing, ppr. van Outwei,qh , V. t.
Outskirt , S., grens, buitenpost, voorstad.
Ositweli t, V. t., V. .. uitstorten, Sr.
Outsleep', V. j., zich. verslapen.
Outwent, pret. van Outgo.
Outsoar', 1'. t., voor b ijvliegen.
Outwfiore , V. t , its loshandigheid te boven gaan,
Oiltsound' . V. t., boven uitklinken, overschreeuwen.
Outwln'j , V. t., zie Get out of onder Get.
Outspark'Ie, V. t., meer vonkelen dan.
Ot,ivitid ', V. t., loo maken.
UJtspark'Ieil, pp. van Outsparkle, v. t.
oiieseand'ing,

OV.E.
Outwing', V. t., zie Outstrip, v. t.
Outwit', V. t., bedotten , verschalken , te slim zijrr.
Out'with , adv., seho., buiten.

Ontwit'ted, pp. van Osstu;it, v. t.
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Overbear', v. t., overladen , overwinnen , onderdrukken,
1 overweldigen , overtreffen , onderwerpen , aanmatigen.
Overt➢ eur'ing , pnr., a. van Overbear , v. t.

erlv., aaiiniatlgerlderwijs, enz.
Oc ®'b ud', v. t., te sterk buiger ► .
r íO,. rrbkkt', v . t., overhieden, nicer bieden dan iets waard
Overb,ar'ingly,

Out vork', V. t., beter werkers, meer werken.
Ouat' work , S., huiten'Verl: (vesliiyliurrw).
Outworn', pp. van 02ttzv^ar,, v. t.

I is , opjagen.

Ot- c•a'biow', C. t., te hard waaijen, i- overwaaijen , uitblaOntworm► , v. t., in waarde o' ei treffen.
Outwrtt'st', V. t., afpersen, Cllt:wrlll en, afknevelcn, af , zeil, uitgeblazen zijn, uiti;eiva.rid zijn.
-dwin,esr'. Overbioavn', ?p. van 0cerblow, V. i.
O' ^- erbo&t ril , ride., overboord; full -, overboord vallen.
Outza'ny, V. t., in grappen maken overtreffen.
Oerbbr o^v', v t. harigen over.
Ouze , zie Ooze.
Overbuilt, a., orerl)ouwd, m.
O'vaaI, a., ovaal, langwerping rond, eirond.
lr Oa erhuik' , v. t., overladen su.
O'vai, s., ovaall, rond gevelvenster, dakvenster.
1 Overburden , V. t., overladen , te zwaar laden.
OvaI'-shaped', a., zie Oval, a.

1

O vertu r'dened , pp., tt. Van Overburden , v. t.
Overbu^r•'dening, I)or. earl Overliitrdeua, v. t.
Overb,nrz,', v. t., te hoog branden , te veel branden.
Ovei.bu-s-'y, a., te c?ruk, niet bezigheden overladen.
Overbuy', V. t., te duur koopen, DR.
®`e:•can'ol,y, V. t,, als niet een heuvel overdekken.
O'vt-, r care , S., overmati ge zorl; , buitengewone angst,

Ovalhu'rne» , s., wit va u een ei.
O'va ➢ Iy , air., ovaalsl;ewrjs, eriz.

Ovarian ,

a.,

tot deli eijerstol;

of 't

eijernet behoorende.

Ova'ríous, a., uit eijeren bestaande, "Tx.
Ova `riuln , S., Dini. ovaria , zie Ovary , s.

Ovary , s., eijernet, eijerstok.
O% *te,

O vate,i ,
Ov a'tion

, eijervorrni.

Ovei°eari''fi,i, a., al

, s., kleine zegepraal (bij de Jtorneineir).
e)v'en , s., oven, hakoven ; - ), mond.

Ovtgr eaer'rieci ,

pp.

te bezorgd.

van

01 , nrrccrr✓ ,

V.

t.

O ver carry , v. t., te ver voeren , overdrijven.
Over pat', rr. t., bewolken, betrekken, bedekken, overtrekken , lrel.leecierr omlirzllclr, te ver werpen, overkaatsen.
Ovt a• c•ta5t, ppp. van Or'er('irSt , V. t.

Oven-hind, S., soort van meesje.
()v'en-€earn , s,, ovenaafi'el.
Oven - peel , s., oveekrahber.
Oven's-cnouth , e., oveuopeuing.

Over cart'ing, 7r. vall Overcast, v. t.
o%,•reau , tk,us, a., al te lielioedzaam, nul te voorzigtig.
0 e,•pau 'tiously , ale., zie Overcauctiouus, a.

mv'eei-tender , S., overlstoker.

Over, prep , ode., a., over, op, boven, door, voorbij , uit,
1'ii , gedurende, bovenop, daarop, daarover, gedaan, achter Overdadige', V. t., overladen , te veel gebruiken , bezuvaTen, te lloo'.r aanr'eek!Ierl.
eilander, overtollig , al te zeer , tegenover, op de opper vlakte ; - and -, herhaalde malen , nogmaals; - aid clove, ©'ve'•ch:ez•ae, s., overlading, te zware lading (van eens gezvecr) , overvraging.
bovendien ; - agora st, tegenover; tarra -, on)d ,-aaijen ; !live -,
opge^ err ; rekel a boob -, een boek doorlezen ; - tide wrai , aan (5vrrcOa e,5', 1p., a. van Overcharge, v. t.
den overkant; teia times -, tien anaal achtereen ; - shoes, Ovcreilau , v. t , ou- erklintrrien.
- boots -t , korn ik over r Ier bond , dan kou ik ook over I Overcame', v. t., wiet \volk err bedekken.
c;en staart , van waar alles koert , z al ook slit komen , die Overelo!rd'cd , 7pp. vare Oeerclor%rl, v. t.
't paard heeft , gun ik (.fen toom ook ; all - the cm's tr y , 1 t)s ea• eioy', v. t., ► ,ezrrvaurer ► , overladen, te veel gebruiken, sin.

l

door 't geheele land; - tissu avast break , - hedlje and ditch S, O c>^° coati', cc., bi.riteriniate basil.
('oor dik en dun, door velden en wegen; - head and ears, Overe,)nse', v. t., oversvelcligerr, overmannen, overwinnen,
ver lvirrrleu ; -f overladen , ^ overstroom. err ; -I- invullen.
lala over kop ; - rijp/it , gedurende den nacht ; - or zonder,
,, 6oei'er , s., overwi:uaaar , overweldiger.
meer of min; - boots, door dik en dun; put one - the door, t
Overceui'in5, 7)r., u. vals Overcome , V. t.
ieruand cie deur uitzetten; - tke left, te leur gesteld.
Overeom , in ;1y , vele., niet overniagt, ME.
Over, V. i., scho., herstellen.
Over-dace, a., hoven den vervaltijd, over den tijd; - srote, Overeon'tidence, s., buitensporig vertrouwen, vrijpostigheid , vermetelheid.
wissel , die vervallen is.
Over - hand , s., scho., bovenhand.
Overairoundi', V. i., overvloeijeu can , in overvloed voor

zijn.
-hande
Overact', V. t., v, i., overdrijven , te veel doen.
Overaet'ed, pp. van Overact, v. t., v. t.
©vers et'ing , ppr. van Overact, V. t., V. i.
Oserag'itate, V. t., te zeer bewegen, te veel Spreken over,
O'verali*, s., uray., overhroek.

Osci-cat>cl'n ous, a.,

Overanxious, a., al te angstvallig.
Overarch', V. t., overwelverr, riet een boog welven.
Overawe', v. t., vrees asirijagen, si'.
Overawed', pp. van Overawe, v. t.
Over•tuAI'ance, V. t., zwaarder wegen, neer waard zijn ,
overtreffen.
Overbui 'nice , s., overwint, meerderlheid.
Overpbai'anced , p)). van Overtolauce, v. 1.
Overbal'anciugy , ppr. van Overbalance , r.

O^'crIzat'tie 1- , a., te vruclrt'!tt_rï.

©: sn ennrt(De,,t , ct., al te stoutmoedig , al te vermetel
ii te verwarand.
Overeon't1taenutly, ale., zie Overconfident, a.
O v- er corn', C. t., te sterk zouten , A.D.
Overeount', V. t., te hoog waarderen, te hoog reeknen, sla.
Over COun'ted , pp. vara Overcoz gat , V. t.
Over eov'er , V. t., volkomen bedekken , si[.

',

te ligtgeloovig, SII.

o ver crow' -; • V. t., als in zegepraal overschreeuwen , sr,
Over eri'rious, a., al te nieuwsgierig, al te naauwkeurig.
Ov- er,^ate', V. t. • te late dagteelnn fig geven.
Ovem"coil tit' { • a., overdekt, s'.
Overtttt'igent, a., al te naarstig, al te vlijtig.
(Overdo', V. t., te veel doen , te zeer inspannen, overdrij.
ven , teisteren , vernlozijerr , te hard koken , te haal lak ken , te hard braden ; — ore's self , v. i., zich overwerken.
() ei°tia>'iug ,

p)l^r.

\'au

Overdo, v. t.

i Oic€'.7a'ii:g, S., 't te veel <<<)'_u , vile.

576

OVE.

OVE.

'O'vergrowth, s., buitensporige groei, meer dan gewone groei.
Overhale', zie Overhaul , V. t.
Overhan'dle, V. t., te veel behandelen, te veel vermelden, sir.
Overhang', V. t., V. i., vooruitsteken, overhangen.
Overhanging , ppr., a. van Overhang , v. i., V. t.
Overhard'en, V. t., te veel harden, te hard maken.
O'verhaste, s., te groote haast.
Overhastil y , ede., in overhaasting.
Overhast'ness, s., overhaasting, overijling, voorbarigheid.
Overhasty , a., te haastig , overijld.
Overhaul', V. t., overdekken, sv., onderzoeken, nazien,
inhalen , winnen op (bij een wedren) ; vieren , slappen.
Overhauled', pp. van Overhaul, v. t.
Overhead', adv., boven , in den zenith , in de zoldering, at.
Overhear', v. t., beluisteren , afluisteren, bij toeval hooren.
Overheard', pp. van Overhear , v. t.
Overheat', V. t., te heet maken, te zeer hitten, AD.
Overheated, pp., a. van Overheat, v. t.
Overhele' t, V. t., overdekken, B. J.
Overhend' j , V. t., zie Overtake , v. t., SP.
Overhung', pp. van Overhang , v. t., V. i.
Overing, a., overgaande.
Overissue, s., te groote uitgave ; — of bank-notes, te groote
uitgave van banknoten.
aanmerken , sx.
© 'verg oy , s., verrukking , vervoering.
O'verf:,ll , s., waterval, verlaat.
Overjoy', v. t., van vreugde vervoeren, verrukken.
Overfatigue', a., buitengewone vermoeinis.
Overjo y ed', pp. van Overjoy, v. t.
Overfed', pp. van Overfeed, v. t.
Overla'nor, V. t., te veel werk geven, overwerken.
Overfeed, V. t., overvoederen, overladen, DR.
Overla'bored , pp. van Overlabor, v. t.
Overfill, v. t., doen overloopen, overladen, DR.
Overlade', v. t., overladen , te zwaar laden, te zwaar
Overfloat', v. t., overstroomen, onder water zetten.
belasten.
Overflour'ish, V. t., buitensporige sier maken.
Overflow', v. t., V. i., overstroomen , overloopen , over- Overladen, pp. van Overlade , v. t.
vloeijen , overvloeijen van, in overvloed voorhanden zijn, Overlaid', pp. van Overlay, v. t.
Overland, a., overland.
bedekken , overvloedig zijn.
Overlap', v. t., overspringen.
Overflow • s., overstrooming, overvloed.
Overlarge', a., te groot, overgroot.
Overflowed', pp. van Overflow , v. t., V. i.
Overlarge'ness , S., te grootheid , overgrootheid.
Overflowing, ppr. van Overflow , V. t., V. i.
Overlash 1::, V. i., overdrijven.
Overllow'ing , a., overvloedig, overloopend.
Overflow' Int,, s., overvloedigheid, overvloed, overstrooming. Overlash'ingly , adv., met overdrijving.
Overlav'lsh, a., te verkwistend.
Ov eriloav'ingly , ede., overvloedig , in overvloed.
Overfl ush', v. i., V. t., buitengewoon blozen , zeer hoog Overlay', v. t., beleggen, bedekken, opleggen, betrekken,
bezwaren , overladen , onderdrukken , smoren , bewolken.
rood maken.
overlaying , ppr. van Overlay , v. t.
'Overiushed', pp. van Overfdusli, v. t., v. i.
Overleap', v. t., overspringen, DR.
Overfly', v. t., overvliegen , over heen vliegen.
Overleaped', pp. van Overleap, v. t.
Overfond', V. t., te teeder.
O'verleather , s., overleêr, bovenle@r.
-'Overforward , a., te voorbarig.
Overre v'en, V. t., te zeer zwellen, te veel vermengen,
voorbarigheid.
°Overfor'wardness , S., te groote
bedero es .
`Overfreight', V. t., overladen, te zwaar beladen, te zwaar
Overliib'eral , a., te vrijzinnig, te vrij , te overvloedig, BA.
bevrachten.
V. i., liggen over.
Overlie',
`Overfruit'ful, a., te rijk, te vruchtbaar.
Overlight', s., te sterk licht, BA.
Overfort', a., te vol.
Overllve' 9 , v. t., V. i., overleven, te lang leven, M.
°Overgance', V. t., overzien, sie.
Overget' t, V. t., bereiken , inhalen , sv.; —, zie Overtake , r. t. Overliv'er, s., overlever, langstlevende, BA.
Overload', v. t., overladen, te zwaar laden.
"Overgild', V. t., vergulden, vernissen.
Overloaded , pp. van Overload , v. t.
- overgard', V. t., te vast gorden, te naauw insluiten.
Overgo', V. t., overtreffen, te boven gaan, overschrijden, Overloading , ppr. van Overload, v. t.
Overlong', a., te lang.
1 bedekken.
'Overgone', pp. van Overgo, V. t.; beleedigel, vernietigd, overlook', v. t., overzien , overheen zien , bewaken , 't
opzigt hebben over , over 't hoofd zien , door de vingers
geruïneerd , sx.
zien, voorbijzien, met minachting behandelen, niet in
vovergorge', V. t., overeten.
aanmerking nemen, onderzoeken, verzuimen.
'Overgrassed', a , met te veel gras begroeid , met gras
Overlooked', pp. van Overlook, v. t.
overgroeid, sP.
Overlook'er , s., opziener , opzigter.
Overgraat', a., te groot, LE.
overgrow', V. t., V. i., met groen bedekken, meer grocijen Overloop 1 , zie 0rlop.
Overlove', v. t., te zeer beminnen , te hoog achten, te
dan , overgroeijen , te groot worden , begroeid zijn.
hoog schatten.
Overgrown', pp., a. van Overgrow, v. t., v. i.

Overdone', ppr. van Overdo , v. t.
Overdose , s., te groote hoeveelheid.
Overdraw', V. t., te ver trekken.
Overdrawing , ppr. van Overdraw , v. t.
Overdrawn', pp. van Overdraw, v. t.
Overdress', V. t., te zeer tooijen, te sierlijk kleeden.
Overdressed', pp. van Overdress, v. t.
Overdrink', V. t., zuipen , te veel drinken.
Overdrive', V. I., te hard drijven.
Overdriven, pp. van Overdrive, V. t.
Overdry', V. t., te veel droogen.
Overeager , a., al te gulzig.
Overeagerly, adv., zie Overeager, a.
Overea'gerness , s., te groote gulzigheid.
'Overeat', v. t., te veel eten; — one's self, zich overeten.
Overeaten , pp. van Overeat, v. t.
Overel'egant , a., al te zwierig.
Overemp'ty , V. t., te leeg maken.
Overestimate, V. t., te hoor waarderen, te hoog schatten.
Overestimate , s., te hooge waardering , te hooge schatting.
Overexcited , a., te zeer opgewonden.
- Overexcite' ®neet , S., buitengewone opgewondenheid.
overzien,
Overeye', V. t.,
onderzoeken; —, opmerken,

OV E .

OVE.

®'verly t, a., zorgloos , achtloos , onoplettend.
Overly, adv., scho., oppervlakkig, zoi Bloos.
Overlying, ppr., a., overliggend.
Overmast', V. t., te zwaar masten.
Overmast'ed, pp. van Overrnast , V. t.
Overmaster, v. t., overmeesteren, overweldigen, bedwingen , regeren , overwinnen , m.
Overmatch', v. t., overwinnen , onderwerpen, overmannen.
O'verinatch , S., overinagt.
Overmatched!, pp. vain Overmatch , v. t.
Overmea*'ure , V. t., te ruins nieten , n k .
Over.neab'nre, s., overmaat.
Overmix', V. t., te zeer mengen.
Overmodest, a., te needrig , schaamtevol.
O'vermost , a., hoogst.
Overmuch', a., te veel , LE.
Overmuch', adv., in te groote mate.
Overmuch , s., overvloedigheid , M.
Overtnuch'ness t, s., overvloed, B. J.
Overmul'titude t, V. t., in aantal overtreffen.
Overname' j , V. t., in een reeks opnoemen, sim.
Overneat', a., al te netjes.
Overnight', s., avond (voor 't naar bed gaan), sli.
Overnoi -spe', v. t., door gedruisch overweldigen, door gedruisch verdooven.
Overofend'ed, a., te zeer beleedigd.
Overof'fice i-, v. t., door een betrekking heerschen, sim.
OveroffVeious, a., te druk, te bezig, te bemoeiziek, te
gedienstig.
Overpakt', pp. van Overpay , V. t.
Overpaint', v. t., te sterk kleuren, te sterk schilderen,
te sterk beschrijven.
Overpass', v. t., voorbijgaan, overslaan, weglaten, uitlaten , over 't hoofd zien, overschrijden , te ver gaan.
Overpassed', pp., a.
van Overpass, s'. t.
Overpast'
Overpas'sionate, a., te hartstogtig.
Overpas'sionately , adv., zie Overpassionate , a.
Overpa'tient, a., te geduldig.
Overpay', v. t., te veel betalen , te duur betalen , te Loog
bezoldigen, te hoog beloonen, rex.
Overpeer' t, V. t., zie Overlook, r. t.
Overpeo'ple, V. t., te sterk bevolken, te zeer bevolken.
Ovei•peo'pling, ppr., a. van Oeerpeeple, v. t.
Overperch', v. t., over vliegen, vliegen over, voorbijvliegen.
Overper'emptory, a., te gebiedend, op te hoogen toon.
Overpersuade', v. t., tegen den zin overreden , sterk
overreden.
Overper,.uad'ed, pp. van Overpersnade, v. t.
Overpi p'ture, V. t., te sterk voorstellen , te sterk schilderen.
O'verplus, s., overwigt, overschot, bijvoegsel.
Overply', V. t., te sterk aandrijven, te hard doen werken.
Overpoise', V. t., zie Outweigh, v. t.
O'verpoi*e , s., overwigt , tegenwigt.
Overpol'ish , V. t., te sterk polijsten.
Overpon'derous , a., te zwaar , te drukkend.
Overpost', V. t., te zeer haasten , sir.
Overpower, V. t., overmagtigen , overwinnen , slaan , overweldigen , verpletten , uitroeijen , onderwerpen.
Overpowered , pp. van Overpower, v. t.
Overpowering, ppr., a. van Overpower, v. t.
Overpoweringly, ede., met overmaat.
Overpress', V. t., geweldig drukken , verpletten, te zeer

Overprosupt', a., overijld, te haastig.
Overprompt'ness, s., overijling, overhaasting.
Overpropor'tion , s., te groote verhouding :maken.
O verqu i'etness , s., te groote gerustheid.
Overrake', v. t., spoelen over (van golven).
Overrank', a., te rank, te weeldrig, te overvloedig.
Overrate', v. t., te hoog schatten , te hoog waarderen.
Overrat'ed, pp. van Overrate, v. t.
Overrating, ppr. van Overrate, v. t.
Overreach', v. t., V. i., bedotten , bedriegen, verder reiken
dan , uitsteken , zich verspringen , zich verhollen , aanslaan
(van paarden).
Overreach , s., 't aanslaan (van een paard).
Overreach'er , s., bedrieger, verschalken.
Overreaching, ppr., a. van Overreach, v. t., v. i.
Overreacii'ing , s., 't bedriegen, 't bedotten, 't verschalken.
Overread' -; , V. t., overlezen , doorlezen , Sn.
Overrend'ily , ede., niet te groote bereidwilligheid.
Overread'iness, S., te groote bereidwilligheid.
Overread'y, ode., te bereidwillig.
Overred' t-, v. t., me( een roode kleur besmeren.
Overrid',
van Override t, v. t.
Overridden , pp•
Override' t , V. t., overrijden , bederven, te hard rijden.
Overripe', a., te rijp.
Overrip'en , V. t., te rijp maken , sn.
Overroast', V. t., te gaar braden, sir.
Overrule', V. t., overweldigen, overmeesteren, heerschen
regeren , verwerpen , wraken , niet laten gelden.
Overruled', pp. van Overrule, v. t.
Overrul'er • s., regeerder, bestuurder.
Overrul'ing, ppr. van Overrule, v. t.
Overrui'ingly , adv., al regerender wijs.
Overrun', v. t., v i., overloopen , overstroomen, voorbij
bedekken , overvloeijen , vertreden,-lopen,vruit
plat loopen.
Overrun', pp. van Overrun, v. t., v. i.
Overrun'ner, s., atlooper, verwoester, platlooper.
Overrunning, ppr., a. van Overrun, v. t., v. i.
Overrunning, s., 't overloopen, enz.
Oversat'urate, V. t., te sterk verzadigen, te zeer doen
volzuigen.
Oversaturated , pp. van Oversaturate , v. t.
Oversat'uratiog , ppr. van Oversaturate, v. t.
Overs-eru'pulous, a., te beschroomd.
Overs-erupulos'ity ,
s., te groote beschroomdheid.
Overs eru pulousness ,

drukken.
Overprize', V. t.,

stellen.

te hoog schattcu , op te hoogen prijs
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Over- s -eutched-huswife i, s, hoer, sn.
Oversea', a., overzee, vreemd, aan gene zijde van de zee,

overzeesch.

Oversee', v. t., 't opzigt hebben over , overslaan, over 't

hoofd zien.
Overseeing, ppr. van Oversee, v. t.
Overseen', pp. van Oversee, V. t.
Overseer', s., opziener, opzigter, waclit9r, oppasser.
Overset', V. t., V. i., omverwerpen , omo'erpen , verwoes-

ten, vernietigen , omsmijten , omkeeren, omvallen.
Overset'ting , ppr. van Overset , v. t., v. i.
Overshade', v t., belommeren, beschaduwen, somber ma-

ken, (niet iets) verduisterends bedekken.
Overshad'ow. v. t., overschaduwen, beschaduwen , beschutten , beschermen , bedekken , onder beschutting nemen,
onder bescherming nemen.
Overshadowed, pp. van Overshadow, t, . t.
Overshad'ower , s., beschaduwen.

Overshad'owing, ppr., a. van Overshadazr, r. t.
49
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Overshoot', V . t., V. i., te ver schieten , voorbij schieten;

Overtbrow'tng , ppr. van Overthrow, v, t.
Overthrown', pp. van Overthrow, v, t.
Overthwart', a., omgekeerd, verkeerd, dwars, geemlijk,
tegenstribblend , eigenzinnig , wonderlijk.
Overthwart', prep., dwars , overdwars.
Overthwart'Iy, adv., zie Oeerthwart, a.
Overthwart'ness , s., dwarsheid , eigenzinnigheid, geemlijkheid , verkeerdheid, tegenstreving.
Overtire', V. t., afmatten , vermoeijen, m.
Overti'tle, v. t., te hoogen titel geven.
O'vertiy . adv., zie Overt , a.
Overtook', pret. van Overtake, v. t.
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- one's if, al te ver gaan, zich te ver wagen, voorbij

(een gegeven punt) vliegen, te ver vliegen.

Overshot', pp. van Overshoot, v. t., v. i.
Overshot - wheel , s., scheprad van een watermolen.

Oversight, s., overzigt, opzigt, toezigt, dwaling, ver
Oversize'

-gisn.
, V. t., in grootte overtreffen, bepleisteren,

berapen.
Overskip', v. t., overspringen , overloopen; ontsnappen, sir.
Oversleep', v. i., te lang slapen.
Overslept', pp. van Oversleep, v. i.
Overslip', V. t., ontslippen, uitglippen, weglaten, ver

-zuimen.
Overslowt, V. t.,

ten , n. g.
Overshow' ,

langzaam maken, terughouten, stui-

V. t.,

met sneeuw bedekken, DR.

Oversold ', pp., tot een te hoogen prijs verkocht.

adv., te spoedig.
Oversor'row , V. t., suet zorgen overstelpen , te sterk
Oversoont,

betreuren.

Overspan', V. t., overspannen.
Overspeak', V. t., te veel spreken, te veel woorden gebruiken.
Overspent , pp., uitgeput, afgemat , vermoeid , DR.
Overspread', V. t., overspreiden ,

overdekken , bedekken,

overtrekken.
Overstand', V. t., te sterk staan op, te sterk aandringen,
op te hoogen prijs houden.
Overstare' t • v. t., wild aanstaren.
Overstate', V. t., in te sterke bewoordingen me@deelen.
Overstep', V. t., overschrijden, overtreffen.

verrekken • te ver reiken.
Overstrew', i V. t., overstrooijen, overdekken, bestrooi Overs(rowl, f jen, sir.
Overstrike', v. t., te ver slaan , Sr.
Overstrown', pp. van Overstrew , V. t.
Overstuffed', a., te zeer opgevuld , te sterk gestopt.
Oversupply', v. t., meer dan voldoende is voorzien..
Overswarm'ing, a., te zeer wemelende.
Oversway', V. t., overheerschen, overweldigen, beheerschen, sue.
Overswell', V. t., overstroomen, overloopen.

Overswelled', pp. van Onerswell , v. 1.
Overt, a., open, klaar, openbaar, klaarblijklijk, onbewimpeld.

V. t., bereiken , inhalen , verrassen ,
Overtaken • ppr. van Overtake , v. t.
Overtaken t, a., dronken.
Overtask', V. t., te zware taak opleggen.

betrappen.

pp, van Overtask, v. t.
Overtax', V. t., te sterk schatten , te hoog schatten.
Overte'dious, a., te langzaam, te langwijlig.
Overthrow', V. t., omverwerpen , verwoesten , omkeeren,
verneedren , vernielen , verslaan, overhoop werpen.
O'vertbrow • s., omverwerping , . omkeering , vernieling,
verwoesting, neêrlaag.
Overta, ked',

Ov ertlerow'er

pen, enz.

i Overturned', pp. van Overturn, v. t.

Overstepped', pp. van Overstep , v. t.
Overstock', s., overaanvoer , te groote aanvoer.
Overlto -ck ', V. t., te sterk aanvoeren, overvoeren, te veel
vee aan de markt brengen , met koopmanschappen overladen.
Overstocked', pp., a. van Overstock, v. t.
Overstore', V. t., te zeer vullen , overladen.
Ov erstory , s., bovenverdieping.
Overstrain', V. i., v. t., overdrijven, overspannen • zich

Overtake',

Overtop', V. t., overtreffen , uitmunten , overschaduwen,
verduisteren.
Overtopped', pp. van Overtop , V. t.
Overtow 'er , V. i., te hoog vliegen, te hooge vlugt nemen.
Overtrade', v. i., te grooten handel drijven, boven zijn
kapitaal handelen.
Overtrad 'ing , ppr. van Overtrade , v. i.
Overtrad'ing , s., 't drijven van een te grooten handel , enz.
Overtrip', V. t., overhuppelen , ligt overspringen.
Overtrust ', V. t., te sterk vertrouwen.
ontvouwing, j ontdekking,
O'vertsre, s., '' opening,
voorstel , voorslag , voorspel.
Overture, V. t., ter overweging geven (presbyteriaansche
kerkterm).
Overturn', v. t., omkeeren, omverwerpen, verwoesten,
vernielen , overweldigen , overwinnen.
Overturn, s., onikeering, omverwerping, enz.
Overturn'able (zeer ) , a., om te keeren, omver te wer-

, s., omverwerper , vernieler , verwoester.

Overturner , s., omverwerper, enz., S.

Overturning, ppr. van Overturn, v. t.
Overturning, s., omverwerping, onikeering, verandring,

omwentlirig.
Overvalt', ^ V. t., bedekken , overspreiden , omhullen ,

Overveil',
sluijeren, sx.
Overval 'ne, V. t., te hoog waarderen, te hoog schatten.
Overval 'vied , pp. van Overralne, v. t.
Overval'-uing , ppr. van Overvalue, v. t.
Overvote'. V. t., overstemm,men, meer stemmen behalen dan.

Overwatch', V. t., te lang waken, door vermoeinis (ten
gevolge van wakens) overmeesterd worden, na..
Overwatched', pp. van Overmatch, V. t.

Overweak', a., te zwak.
Overwea'ry, V. t., te zeer afmatten, te zeer vermoeijen.
Overweath 'er , V. t., door geweld van we@r laten teisteren.

Overween', V. i., laatdunkend zijn , van zich te gunstig
denken, aanmatigend denken van zich zelf.
Overweening, ppr., a. van Overween, v. i.
Ov- erween'ingiy , adv., op laatdunkende wijs.
Overweigh'. V. t., de bovenhand hebben, overwegen,

zwaarder wegen , laten zwaarder wegen.
O'verweigbt 1 • s., overwigt.
Overwhelm, s., overstelping,

vu.

Overwhelm , v. t., overstelpen , verpletteren , § overstroo•

men , somber bezien , sir., overweldigen.
Overwhelmed', pp. van Overwhelm, v. t.
Overwhelming , ppr., a. van Overwhelm, v. t,
Over whelm'Ingiy, adv., overstelpenderwijs.
Overwing', V. t., overvleugelen, M.
Overwils', a., al te wijs, te wijs.
Overwise'ness, s., te groots wijsheid.
Overword', V. t., te `eel zeggen.

OVE.
Overwork', V. t., overwerken, afmatten, vermoeijen, afwerken (van een paard).
Overworked', pp. van Overwork, v. t.
Overworking , ppr. van Overwork , v. t.
Overworn", a., uitgesleten, afgesleten, afgedragen, ver
-sletn,
afgemat; door den tijd vernield, SIT.
Overwres'tle, V. t., worstelende onderwerpen.
Overwrought', pp., a. van Overwork, v. t.
Overyeared' t , a., te oud.
Overzealed', a., te ijvrig, te zeer door ijver me @gesleept.
Overzealous, a., te ijvrig, te vurig, te naarstig, LE.
Ovie'ular, a., tot 't ei hehoorende.
O'vlduet, s., eijerzak, eijerweg.
Ovif'erous , I
a., eijeren bewarend.
Ovig erous , Ç
Oviform , a., eijervormig.
O l vine, a., tot een schaap behoorend, uit schapen bestaande.
oviparous, a., eijeren voortbrengend, eijeren leggend.
Ovlpos'it, v. t., eijeren leggen.

Ovipo*1'tion ,

,

s., t eijeren leggen.
Ovlpo*'ittng ,
ovlpo.'ltor, s., orgaan, waardoor de eijeren worden gelegd.
o'visa-e, S., holte in den eijerstok, die het ei bevat.
Ovoid,
a . ,' eijervormig.
Ovold'al ,

O'vulite, s., versteend ei.
Ovum, s., me. o'va , ei.

Ow , pron., gij.
Owch ,
Ouch ,

s., scho.,

gouden halsband.

Owe, V. t., t schuldig zijn, P., verbonden zijn, verpligt
zijn, te danken hebben , f bezitten, t hebben, t eigenaar
zijn , ax.; -, V. i., verpligt zijn , gebonden zijn.
Owing , ppr. van Owe, V. t., v. i.
Owk, zie Oak.
Owl , s., uil , nachtuil ; make an - to one , iemand voor
den gek houden ; take -, beleedigd worden , vergissen;

I live too near a wood to be frightened by an -, ik versta
de zaken te wel, om door u bevreesd gemaakt te worden;
walk by - light , zich schuil houden , om niet gevangen
genomen te worden.
Owl'-light, s., avondschemering.
Owl'-like , a., uilachtig.
Owl 'er , s., smokkelaar; -, scho., zie .older-tree, s.
Owlet , s., uil.
Owl'ing, 3., 't naar buiten smokklen van wol of schapen.
Own , a., eigen, zijn, eigenaardig ; my -, mijn eigen ; our
-, ons eigen ; he has nothing of his -, hij heeft niets wat
hem toekomt; every one likes his - best i - , een ieder houdt
't meest van 't zijne ; I told him his -, ik heb hem ter
dege de waarheid gezegd; of his - accord , uit zijn eigen
vrijen wil ; it is in your - choice , 't staat aan u zelf;
't is uw eigen keus; you don't know your - mind, gij weet
zelf niet wat gij wilt.
Own, v. t., regtmatige aanspraak hebben op, uitsluitend
regt hebben op, erkennen, bekennen, belijden, toestemmen.
Owned , pp. van Own , V. t.
Own'er, s., eigenaar , bezitter , seeder.
Ownership, s., eigendom, eigendomsregt, wettig bezit.
Owning, ppr. van Own, v• t.
Owre i- , s., zeker beest, dat tot nog toe onbekend is.
Owr, owre , prep., adv., scho., over, regt over , te veel,

te zeer.

Owre • s., scho., uur.
Owre'eome , V. t., scho., overweldigen.
Owre'eoine, s,, scho., gevolg, overschot, meerdere.
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, v. t., scho., overweldigen, overstroomen.
Owr'haul , V. t., scho., zie Overhaul, v. I.
Ow^r'head , adv., scho., geheel , zonder onderscheid.
Owr 'la y , s., scho., halsdoek.
Owre'gang

Owr'loup • V. t., scho., overspringen.
Owr'set, V. t., scho., omwerpen.
Owrs'inan • s., scho., seheldsreg ter.
Owr'tack, v. t., scho., zie Overtake, n. t.

Ow-se, s., run; -, scho., iets.
Ows'en,
s., mv., scho. ossen.
Ous'e,► ,
Ow' -ser • s., ruimwater.
Owt -taken • prep., scho., behalven.
Owttïer , conj., scho., of.
owtther, prop., scho., een van beide, elk, beiden, de een
of

ander.

owt'wlttens-of, adv., scho., zonder kennis van.
Ox , s., mv. oxen , os , stier; -, webbrgal , kaapsehe wolk, z.
Ox'-bow , s., ossejuk.
Ox'-eye • s., ossenoog (botanie) ; -, scho., groote mees.
Ox' - eye--ereeper , s., groene specht.

Ox'-eyed , a., met groote oogen.
Ox'-ny • s., daas , koevlieg, ossevlieg.
Ox'-heal , s., t zwart bilzenkruid,
Ox' - house, s., ossestal.

Ox'-stall, s., ossestal.
Oa'-tongue , S., ossetong.
O xal'l e , a., tot zuring behoorende.
Ox'bane, s., soort van plant.
ox'gang, s., zoo veel land als een os kan beploegen.
Ox'like • a., osachtig.
ox'tip , s. • groote sleutelbinem.
Ox'stall, s., zie Ox-stall, s.
Ox'ter, s., oksel.

Oxtongue , s., ossetong (soort van plant).
Ox'y crate , s., water met azijn.
Oxydabil'lty , s., oxydeerbaarheid.
Ox'ydable • a., oxydeerbaar.
Ox'ydate , V. t., oxyderen.
Ox'ydated , pp., a., geoxydeerd.
Oxyda'tlon, s., oxydering.
Ox'ydize, V. t., zie Oxydate, v. t.
Ox'ydized , pp., a. van Oxydize , V. t.
Ox'ydlzeinent, s., zie Oxydation, s.
Oxygen , s., zuurstof.

Ox'ygenate , V. t., met zuurstof vereenigen , met zuurstof
doen vereenigen.

Oxygenated , pp. van Oxygenate , V. t.
Oxygenating , ppr. van Oxygenate, v. t.
Oxygena tion , s., 't vereenigen met zuurstof.
Oxygenize , v. t., zie Oxygenate , v. t.
O x'ygenized , pp. van Oxygenize , V. t.
Ox'ygenizement , s., zie Oxygenation, s.

Ox'ygenizing, ppr. van Oxygenize, V. t.
Oxyg'enous , a., uit zuurstof verkregen, tot zuurstof behoorend.

Ox'ygon , s., scherphoekige driehoek.

Oxyg'onal ,
a., niet scherpe hoeken.
Oxygo'nial ,
Ox'ymel , s., honig met azijn.
Oxymoron , s , schijnbare tegenspraak.
Oxyr'rhodine, s., rozenazijn.
Ox'ytone , a., niet scherpen klank, met klemtoon.

Oar,
} s., zie Oe.
Oye,

oye , s., scho., kleinkind.
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Oyer, s, verhoor, r.; court of - and terminer, kommissie Oyster-plant , s., boksbaard (botanie).
van onderzoek voor hoog verraad, hoofdmisdaden en wan- oyster-shell. s., oesterschelp.
gedrag.
Oyster-wench ,
Oyez ! hoort !
s., oesterverkoopster; -, gemeen wijf, sir.
Oys'ter -wife ,
Oy'Iet-bole , s., zie Eyelet, Eyelethole , s.
Oys'ter•wornan,
Oyster, s., oester.Oz,
s., zie Ounce, s.
Oyster-green , s., oestermos.
Oze'na , s., stinkend neusgezwel.

P.
P., s., P.; - bolt, soort van ijzeren bout, z.; -, i. p. V. pact f'i e , s., Stille Zuidzee.
page, perch, pole, pint, pipe, president, protest, protested, Pacify ea'tion , s., bevrediging.
piano, per, pro; -ag., i. p. V. page ; - ar., -an., - arst., Pacif'i-eator, s., vredemaker, vredestichter, bemiddelaar
i, p. V. parliament; -at., j. p. V. patriarch, patriot, pativan vrede.
ence; - C., -c.,_ - ct., i. p. v. percent; - C., i. p. V. price, Pacif'i eatory , a., verzoenend , vredemakend.
prices c?arrent; - bie, i. p. V. payable; - d., i. p. v. paid; Pacified , pp. van Pacify , v. t.
- ent., i. p. V. Pentecost; -et., i. p. V. Peter, Petrach; -1., Pac'Ifier, s., vredestichter, vredebemiddelaar, vredemai.p.v. plural; -hil., i. p. v. Philip, Philippians; -hiiem,,
ker, bevredigen.
I. p. V. Philemon; -k., i. p. V. peck; -M., i. p. v. Post Me- Pac' 1 fy , V. t., vredestichten , bevredigen , doen bedaren,
ridiern; -ot., i. p. v. Potties; - -, i. P. vo pages; - - c., stillen, gerust stellen.
i. p. V. pour prendre congé, om afscheid te nemen; - - t., Pac'tryin g , ppr. van Pacify, v. t.
i. p. V. praeparatus; -, -r., i. p. V. per procuration ; - -on., Pae'ing, ppr., a. van Pace, v. i., v. t.
I. p. V. proportion; -r., i. p. V. Priest, Primitive; -r., Pack , s., pak, baal , hoop, last, vracht, t troep , t bende ,
i. p. V. per; -r. et. of -r 0 1 0 , zie - C.; -nee, i. p. V. t menigte , bundel , spel kaarten , t schijnheilige ; - of
Prince; -res., i. p. V. president; -rol., i. p. V. professor; Isounds , koppel jagthonden, hoop jagthonden; - and penny
-rop., i. p. V. proposition; -rov„ i. p. V. provost; - roxo.,
day , laatste dag van een kermis.
i, p. V. proximo; -rt., i. p. v. present; - S., i. p. v. pros- Pack , V. t., v. i., pakken , oppakken, inpakken , zab.mhincript , prompter's side , Psalms ; -sal., i. p. V. Psalm , Psalden , kaarten bedrieglijk schudden, in haast vertrekken
mist; -t., J. p. v. part, pint, payment, present, priest;
(m. 't v. of) , sluiten , passen , zaámspannen , zaámrotten ,
- t. o., i. p. v. please turn over; -on., i. p. v. puncheon;
- a jury , een kollege van gezworenen , die het met den
- wt., i. p. v. penny weight; mind one's,; 's and Q's t,
eischer eens zijn (of met de andere partij), bijeenbrengen;
zich zeer voorzigtig gedragen.
- away , - off,, - up one's tools , zich wegmaken, schielijk ,
'Pa , s., papa.
vertrekken ; - off, sterven , verhuizen ; - out , wegloopen,
Pa'age t, s., tol over 't land van een ander.
de vlugt nemen; - up, inpakken, laden; - with, komplot
Pab'nlar, a., tot voedsel behoorende, .voedzaam.
maken.
Pabnla'tion, s., 't voeden, voedering.
pack'-cloth , s., pakdoek.
Pab'alous, a., voedend.
Pack'-horse, s., vrachtpaard.
pabulum, s., voeder, voedsel, brandstof.
Pa-ek'-man , s., pakjesdrager.
Pa',a , s., soort van varken.
Pa-ek'-monday , s., eerste maandag na den tienden Oktober.
Pa'-eane, s., soort van walnotenboom.
Pa-ek'-needle , s., paknaald.
Pa'cate t, a., zie Peaceful, a.
Pa-ek ►-rag•day , s., eerste Mei.
Pa'-ated , a., gerust gesteld, bevredigd.
Pa-ek'-saddle, s., pakzadel.
Paca'tion, s., geruststelling, bevrediging.
Pa-ek'- staaf, s., stok tot het dragen van pakjes.
Pace, s., stap, schrede, pas, gang, maatstaf, maat; keep Pack'-thread , s., pakgaren , bindtouw ; talk -) , onkie.
-, hold -, aanstappen, tred houden; - of asses, troep ezels; sehe taal onder bedekte termen spreken.
go a great -, wakker doorstappen; it will go a great -, Pa ek'age , s., bundel, baal , pakloon.
't zal ver loopera; go a slow -, langzaam loopen; mend Packed , pp., a. van Pack, v. t., v. i.
one's -, beter aanstappen; keep - with , gelijken stap hou- Packer , s., pakker , inpakker.
den, gelijken tred houden; -, echo., Paschen.
Pa.k'et, s., pakje, brievezak, pak, pakket, bundel, pak
Pace, V. i., v. t., gaan, wandelen, bewegen, sii., loopen,
brievenboot, adviesboot; -, val3ch gerucht.-ketbo,pa
stappen , marscheren , aftreden , met passen afmeten, lei- Pa-ek'et, V. i., met een paket laveren, met een adviesjagt
den , regelen.
laveren (N. Amerika).
Pace'-eggs , s., mv., scho., gekleurde paascheijeren.
Pa ck'et-boat , s., paketboot , brieveboot.
Paced , a., stappend , afgerigt.
Pa e k'et-ship , s., beurtschip.
Pacer , s., stapper , telganger , pasganger.
Pack'fong, s., berlijnsch zilver (China).
Pacha', zie Pashaw.
Pa-eking, ppr. van Pack, v. t., v. i.
Pachal'ie, a., tot 't gouvernement van een pacha behoo- Paek'ing, s., gepak, pakking; t streek, t komplot, t berende.
drog; get thee -, pak je biezen, vertrek; send one a -,
Pa eh'man , s., .scho., kramer , marskramer.
iemand den zak geven, wegjagen.
Paehydae'tyl , s., dier met dikke teenen.
Pa so,
s., peruaansch schaap.
Pacific , a., vredemakend , bevredigend , vreedzaam , stil, Pa'-co s ,
rustig, kalm.
Pact , s., verbond , verdrag, vergelijk , overeenkomst.
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Pa e'tion , s., scho., overeenkomst , koop.
Pa-e'tional, a., bij wijze van overeenkomst, afgesproken,
overeengekomen.
Pa-ctl'tlous , a., overeengekomen , afgesproken, bij verdrag
bepaald.
Pad , s., pad , voetpad , weg , roover te voet , klepper ,
telganger , vrouwenzadel , kussen , strookussen , matras;
- of straw , stroozak, stroobed ; -, vossepoot.
Pad , v. t., V. i., opvullen , een weg effen maken , bassen,
te voet reizen , langzaam gaan , te voet rooven, struik
plegen ; -, v. i., gaan, wandelen ; -, v. i., sciio.,-roveij
reizen , marscheren.
Pad-borrower) , s., paardedief.
Pad-the-hoof, V. i., selto., wandelen.
Pad'ar , s., grutten , gort , zemelen, grof nieel.
Padded, ppr., a. van Pad, v. t., v. i.
Pad'der , s., straatroover , struikroover.
Pad'ding, s., 't opvullen met vlokken, 't struikrooven.
Paddington-fair , s, geregtsdal ,
Pad'dit, pret. van Pad, v. i., selio.
Paddle, v. i., V. t., plassen, spelen, roeijen; -, zie Finger,
V. t., V. i.; -, pagaaijen, z.; - away, voortsehoffelen; -, in 't
water kletsen, in 't water plassen ; -, scho., een kind leiden ; they -, zij gebruiken te veel drank.
Paddle , s., roeispaan , riem , schop , rad.
Pad'die-box , S., raderkast (op een stoomboot).
Paddle-fish , s., dolfijn , bruinvisch , zeevarken,
Paddle-wheel , s , stoombootrad.
Paddled • pp. van Paddle , v. 1., v. t.
Pad 'dier , s., plasser , roeijer.
Pad'do-ek ,
s. ' sclao., kikker.
PuWdo-ek,
Pad'do -ok 1, s., kamp, diergaarde, wildbaan, pad.
Pad'do-ek-these t • s., asperge.
Paddock-hair, s., sclao., nestveeren.
Pad'doek-pipe, s., soort van plant (egvisetum palustre).
Paddock-ride ,
s•, scho., kikvorschenhuid.
Pad'do-ek-rude, }
Pad'do-ek-stool , s., paddestoel.
Paddy § , s., Ier; ongebolsterde rijst.
Paddy- noddy , s., scho., zie Embarrassment, s.
Padeli'on, s., leeuwenvoet (botanie).
Pad'io ck , s., hangslot.
Pad'lo-ek, V. t., met een handslot sluiten, opsluiten.
Pad'nag , s., telganger , klepper.
Pad'on-pipe, s., zie Paddock-pipe, S.
Pa'dra , s., beste zwarte theesoort.

Pad'stool , s., sc.bo., paddestoel.
Paduasoy, s., soort van zijden stof (Padua).
Paean ,
s., triomfzang, zegezang, triomflied.
pe,an
Pae'on • S., voetmaat van vier lettergrepen.
Paf'ffling , a., scho., nietig , beuzelachtig.
Pagan , s., heiden.
Pagan, a., heidensch.
Pa'ganish, a., heidensch.
Pa'gani*m , s., heidendom.
Paganize, V. t., V. i., heidensch maken, tot heiden

bekee-

ren , als een heiden leven.
Pa'ganized , pp. van Paganize , V. t., V. i.
Pa'gantzing , ppr. van Paganize , V. t., v.
Page, s., bladzijde, edelknaap, paadje,

i.

pagie, staatjonker, § boeken, § geschriften.
Page , V. t., pagineren , bladzijden nommeren; als paadje
dienen, sul.
Pageant , s., praal , prachtvertooning , optsgt, triomfwa-
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gen, zegewagen, triomfboog, vertooning, beeld, dat in
staatsie wordt rondgedragen.
Pageant, a., pronkend, pralend, blinkend.
Pageant, V. t., pronken met, pralen met, vertoonen, ver tegenwoordigen.
Pageantry, pageantry, s., schijnvertooning, ijdelheid.
Paged, pp. van Page, v. t.
Pag' inal , a., uit bladzijden bestaande.
Paging, s., 't pagineren, enz.
Pa'god , 1 s., pagode, afgodsbeeld, hindostansche munt
Pagoda, J ter waarde van ongeveer vijf gulden.
Paid, pret., Pp. van Pay, v. t.
Pai'del , } v
. i. scho., roeijen, plassen.
k'ai'cile,
'
Pai gle,
s.,
sleutelbloem.
Pail,
Palk , v. t, scho., duchtig afrossen.
Packs , s., mv., scko., afrossing, afstraffing.
Pail , s., emmer ; milk-, melkemmer.
Pa i l' ful , s., emmervol.
Payi'ing, s., scho., houten schutting.
Paillasse', s., stroomatras.
Paiimail', zie Pallsnall.
Pain , s., pijn , smart , § ongerustheid , arbeid , zorg,
moeite , t taak , angst , barenswee , straf, lijden , leed.
Pain , v. t., kwellen , pijnigen, leed aandoen, bedroeven ,
smarten , pijn veroorzaken ; - ones self , zich moeite
geven , moeite aandoen.
Pagnch , s., scho., buik, pens.
Pai..ches , .s., anv., scho., ingewanden.
Pained, pp. van Pain, v. t.
Painful , a., pijnlijk, smartlijk, kommervol, ellendig,
nioeilijk, werkzaam , onrustwekkend.
Painfully, adv., zie Painful, a.
Painfulness, s, pijnlijkheid, moeilijkheid, leed, lijden.
Pai'niin j , s., heiden , ongeloovige.
Ptd'ni,n t , a., heidensch, ongeloovig.
Paining, ppr. van Pain, v. t.
Painless, a., zonder pijn , zonder moeite, vrij van pijn.
Pain* taker , s., werkzaam mensch , werkezel.
Pain-*taking . a., zie Laborious, a.
Painstaking, s., zie Labor, s.
Paint, V. t., V. i., kleuren, schetsen, schilderen, verwen,
beschrijven , voorstellen , zich blanketten.
Paint, s., verf, schilderverf, blanketsel.
Painted , pp., a. van Paint, v. t., v. i.
Painter, s., schilder ; sloep-dreggetouw, barkas.dreggetouw , z ; shank -, rustlijn , z.; shank - chain, ketting van
de rustlijn , z.; I'll cant your -, ik zal beletten , dat je me
kwaad doet; I'll cut your - for you ), ik zal je wegsturen.
Painter-stainer, s., wapenschilder.
Painting, ppr. van Paint, v. t., v. i.
Paiut'ing, s., 't schilderen , schilderkunst, schilderij
blanketsel , schilderwerk.
Paint'ress, s., schilderes.
Paint'ure, s., schilderkunst.
Paip, s., scho., kersesteen.
Pair , s., paar ; a - of tongs , een tang ; a - of scissors,
een schaar ; n - of bellows, een blaasbalg ; a - of spectacles , een bril ; a - of compasses , een kompas ; a - of
stairs , een. trap ; a - of organs , een orgel; a - of tables,
een dambord, tiktakbord; there is only a - of shears
between them, ér is weieiig'. of geen verschil tusschen ben;
- of wings, zie Oar, s.
Pair, v. i., V. t., paren , bijeenvoegen , kopplen, passen;
-, zie Impair.
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Pair-off', V. i., uit een gezelschap gaan , zich , vóór dat
een stemming plaats heeft, verwijderen.
Paired, pp. van Pair, v. i., v. t.
Pair'ing, ppr. van Pair, v. i., v. t.
Palr'ing-time, s., paartijd.
Patrle , s., scho., t aanronden bij 't breijen van kousen.
Parse, s., scho., weversgewicht.
Paltrl -ak , s., scho., patrijs.
Paix'haw-gwn , s., groote houwitser.
Palace, s., paleis, slot.
Palace--sours, s., geregtshof van 't paleis des konings.
Pala'cious t, a., koninklijk, edel, prachtig.
Pal'adln, s., ridder.
Palanquin%, }
s., indische draagstoel , palankijn.
Palankeen ,
Pal'atable , a., smaaklijk , lekker , aangenaam.
Pal'atabieness, 8., smaaklijkheid, lekkerheid.
Pal'atably, ads., zie Palatable , a.
Pal'atat , a., tot 't verhemelte behoorende , door 't verhe-

melte uitgesproken.

Pat'atal , s., verhemelte-letter.
Palate , s., verhemelte , smaak , keellelletje ; your - is
down , gij hebt de huig.
Palate t, V. t., proeven, smaken , sn.
Pala'tiai, a. tot een paleis behoorende, prachtig, tot 't

verhemelte behoorende.

Pal'att-e t , palat'1 e t , a., tot 't verhemelte behoorende.
Palatinate, a., tot een paleis behoorende.
Pai'atine, s., paltsgraaf , rijksgraaf , waiwode.
Pal'atlne, a., paltsgraaflijk, rijksgraaflijk.
Pal'ative t , a., smaaklijk.
Palaver • s., gebabbel; -) • gevlei , vleijerij ; -, beraad

-slagin

(Afrika).

Palaver, V. i., V. t., babblen, vleijen, misleiden, beraad-

slagen.

Pala'verer , s., vleijer.
Pale , a , bleek • fiets , kleurloos , dof.
Pale , v. t., V. i., bleek maken , T bleek worden , omheinen # van rasterwerk voorzien, insluiten, afpalen.
Pale , s., paal , paalwerk , rasterwerk , omheining, distrikt;

be within the - of the town , binnen de palen van de
plaats zijn.

Pale'-eyed , a., zwak van gezigt, m.
Pale'-faced , a., bleek.
I'ale'-hearted , a., ontmoedigd, moedloos, sH.
Palea'ceoas, a., kafachtig, vol kaf.
Paled , pp. van Pale, v. t., v. i.
Palel y , ads., zie Pale, a.
Pal'endar t, s., soort van kustvaarder.
Pale'neas , s., bleekheid , fletsheid.
Paleographer , s., oudschriftuitlegkundige.
Paleograph'te,
a., tot de oud.schriftuitlegkunde bePaleograph'loal, 5 hoorende.
Paleography , s., oudschriftuitlegkunde.
Paleol'ogist, s., iemand, die over de oudheid schrijft,

oudheidkundig schrijver , oudheidkundige.

Paleol'ogy, s., oudheidkundige verhandling.
Paleontology,

van de oudheid.

s., dierkunde der voorwereld, dierkunde

Paleothe'riam ,s., dier, dat veel van een varken had, doch
Pa'leothere, } welks geslacht thans is uitgestorven.
Pa'leous, a., kaffig, als kaf.
Pales'tra , s., worstelperk (bij de oude Grieken).
Pales'trian ,
Pales'trie ,
a., tot 't worstelen behoorende.
Pales'trl cal ,

Palet t , s., kroon van 't hoofd.

Pal' ette , s , zie Pallet , s.
Palfrey , s., paradepaard , staatsiepaard , damespaard.
Pal'freyed, a., op een palfrey rijdende.
Patiflea'tion, s., inheijing, paling.
Paltl'ogy , s., herhaling van een woord, herhaling van
een zin, om met meer klem te spreken.
Palimpsest, s., handschrift, dat over een ander uitgewischt handschrift is geschreven.
Palindrome, s., woord, vers, zin, die achter- en voorwaarts kan worden gelezen, zonder de beteeknis te ver
-ander.
Paling , ppr. van Pale , V. t., V. i.
Paling, 3., 't inheijen, 't inslaan van palen.
Palingene'sla ,
s.' wedergeboorte.
Palingen'esy,
b
Pai'lnod e,, }
s,'
Pat'inod
y

herroeping, terugtrekking, intrekking.

Palisade', s., paalwerk, heining, palissade, staketsel.
Palisade', V. t., palissaderen, omheinen, met paalwerk

omringen.

Pallsad'ed, pp. van Palisade, v. t.
Paltsad'ing , ppr. van Pa.isade, e. t.
Palisa'do, s., zie Palisade, s.
Pal'lsh, a., bleekachtig, wat bleek.
Pall • s., doodkleed , lijkkleed , staatsiemantel , aartsbis-

schoplijke mantel ; -, pal , z.; -) , makker , medehelper.
t., V. i., kleedera • bekleeden , verzwakken , zwak
worden, ontmoedigen , beducht maken , vrees aanjagen,
angst inboezemen; -, pallen, pal zetten, z.
Pall t • s., zie Nausea , s.
Pall'-bearer, s., drager (bij een begraafnis).
Pall'-bltt , s., palbeting bij een braadspil.
Pall'-bolt, s., pal , z.
Pall'- chock ,
s. palklamp z.
Pall'-cleat ,
'
'
Pal l'-head , s., palkop , z.
Pall'-plates, s., mv., kiezen, scheenen, z.
Pali'-rlm , s., pasrand, z.
Pal'la , s., groot damesbovenkleed (bij de Romeinen).
Palla'dlum , s., bescherming , schild.
Pal'latin , s., vloer van de brood- en voorkruidkamer.
Palled, pp. van Pall, v. t., v. i.
Pai'let , s., verfbord ; stelling voor den ballast in 't ruim.,
z.; -, pottebakkersvormhout ; t gewigt 'van drie ons ; -,
bedje, klein bed.
Pallet-bed, s., slaapbank , brits.
Pal'ilal • a., tot een mantel behoorende.
Pal'liament t, s., kleeding, kleed, gewaad, rok.
Pal'liard, s., hoeredop, schooijer, schobbert.
Pal'liardl*e t, s., zie Fornication, s.
Paillasse', s., stroozak , stroomatras.
Pal'llate , V. t., t kleeden , bedekken , bemantelen , veront
schuldigen , bewimpelen , verzachten , dragende houden,,
zacht behandelen, vergoelijken.
Palliate t, a., bedekt, bemanteld, enz.
Pal'llated , pp. van Palliate , v. t.
Palliating, ppr., a. van Palliate, v. t.
Palliation, s., bemanteling, verontschuldiging, bewimpeling , verzachting.
Palliative, a., bewimpelend, vergoelijkend, verzachtend.
Pai'liative , s., verzachtend middel , palliatief.
Pallid, a., zie Pale , a.
Pall , v.

Pallidity t , s., zie Paleness, s.
Pallidly, adv., zie Pallid, a.

Palling, ppr., a, van Pall, v. t., v. i.
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Pallium , s., wit kleed met rood kruis (in de Katholieke Pa1'terer, s., draaijer.
Pal'terly, a., scho., zie Paltry, a.
kerk).
Pal'trily , ode., op beuzelachtige wijs.
Palimall', s., maliespel , maliebaan.
Pat'triness, s., armzaligheid, laagheid.
Pallor , s., zie Paleness , s.
Palm , s., palmboom , palmtak , overwinning , zege , triomf, Paltry, a., beuzelachtig, armzalig, gering, laag, ellen
-dig,
handbreed, vlakke hand; -, arm van een anker, z.; sail
erbarmelijk, nestig.
Palu'dal , a., zie Marshy, a.
maker's -, zeilniakers handplaat, z.
Paludl'na , s., soort van zoetwaterslakken.
Palm, v. t., in den palm van de hand verbergen, weg
bedriegen , begoochlen ; behandelen , bevoelen -moflen, , Paludi'nous , a., tot de paludina behoorende.
bestrijken; - upon one, iemand een vlieg afvangen, iemand Pa'ly T , a., bleek , su.
Pain , s., klaveren hoer.
zand in de oogen strooijen ; -- ) , omkoopen.
Pame, s., doopmantel, (p.).
Palm'-berry , s., dadel.
Pa.n'pa., s., me., prairiën (in zuidlijk Buenos dyres).
Palm'-oil , s., palmolie.
Pa .n' per , V. t., V. i., ruim voeden , opvullen , opkroppen,
Palm'-sunday , s., palmzondag.
vet mesten, involgen, zijn wil geven, lekker en gemaklijk
Palen'-tree , s., palmboom.
leven, opsmukken, vertroetelen , wakker smullen.
Palma--ehris'tl , s., plantensoort, die de ricinusolie levert.
Pam'pered , pp., a. van Pamper , v. t., V. i.
Pal 'mar , a., handbreed.
Pampering , ppr. van Pamper , V. t., V. i.
Pal'mary , a., zie Principal, a.
Pampering , s., zie Luxuriancy , s.
Palm'ary, a., tot een palm behoorende.
Palmate , 1 a., handvormig, aan een hand met uitge- Pamphlet , s., vlugschrift , schotschrift.
Patn'phlet, V. 1., vlugschriften schrijven.
Pal'mated, 5 spreide vingers gelijkende.
Pamphleteer', s., schrijver van vlugschriften.
Palmed , pp. van Palm, v. t.
Parnphleteer'ing , ppr. van Pamphlet , v. i.
Palm'er , s., pelgrim , bedevaartganger, kruisvaarder.
Pam'ple, V. t., V. i., scho., zie Indulge, v. t., v. i.
Palm'er-worm , s., trekrups.
Pain'pre , s., druivenkrans (bouwkunde).
Palm'ering, a., scho., zwaaijend, onzeker.
Pan, s., pan, pot, schotel, kruidpan, hersenpan; frying-,
Palmetto , s., pruimpalm.
fruitpan, koekpan; baking-, broederpan; dripping-, druipPalmif'erous , a., palmen dragend , palmdragend.
pan , braadpan ; warming-, bedpan ; -, geld.
Pa1'mine, s., witte wasachtige zelfstandigheid, die uit de
Pan , v. t., voegen, te zabm sluiten; -, scho., vereenigen,
ricinusolie wordt verkregen.
passen, overeenkomen.
Paim'fng , ppr. van Palm , v. t.
Palming- ra -eket ) , s., soort van spel , waarbij geld in den Pan'abase , s., soort van koperërts.
Panacea , s., algemeen geneesmiddel.
palm van de hand wordt weggemoffeld.
Pana'da ,
Pai'miped , a., zwemvoetig, met vliezige voeten.
s., broodpap, broodsoep.
Pana'do,
Pal'miped , s., zwemmende vogel.
Pal'mister, S., handkijker , waarzegger uit lijnen in de Pan'ary , a., tot brood behoorende.
Pan' -vake, s., pannekoek.
hand.
Pan' cake-tuesday . s., vastenavond.
Pal'mistry , s., haudkijkerij , waarzeggerij uit de hand.
Palmy , a., palmen dragend , bloeijend , voorspoedig, Pan'-carte , s., soort van koninklijk charter.
Panch , s., stootmat , mat in 't tuig , z.
overwinnend.
Palp , s., me. pal'pi , voelhoorntje (van zekere insekten). Panch'way , s., bengaalsche reisboot met vier riemen.
Pan-prat Íl-e ,
Palp , V. t., voelen.
a., zeer sterk , zeer gespierd.
Pan erwt real ,
Palpabi l'ity , S., vatbaarheid , tastbaarheid.
Palpable , a., tastbaar , grof , ruw , duidlijk , helder, Pan'.eratist, s., iemand, die in g'ymnastische oefeningen
uitmunt.
klaar.
Pal'pableness , s., tastbaarheid, duidlijkheid', helderheid, Pan'eratium , s., athletische worsteling.
Pan'-areas, s., alvleesch , zweesrik, zogje, klierbed.
klaarheid.
Pan creat'i-c , a., tot PANCREAS behoorende.
Palpably, adv., zie Palpable, a.
Pan'c;v , zie Pansy.
Palpa'tlon, s., 't voelen.
Pande'an-pipes , s., mv., windinstrumenten van riet (bij,
Pal'pebrous , a., meet groote wenkbraauwen.
(le Ouden).
Palped t , a., verduisterd.
Pan'de-et, s., pandekt.
vorm
van
voelhoorntjes.
Pal'piform, a., in den
Pandem'i e , a., aanstekend , epidemiesch.
Palplg'erous, a., met voelhoorntjes.
Pandemo'nlum, s., raadzaal van de helbewoners, ar.
Palpitate, V. i., zacht kloppen , zacht slaan.
Pander, s., koppelaar , heler , hoerewaardin.
Palpitating , ppr. van Palpitate , v. i.
Pan'der, v. t., V. i., koppelen , hoerewaard zijn, aan hartsPalpitation, s., hartklopping, polsslag.
togten overgegeven zijn.
Pa1..'grave , s., paltzgraaf.
Pan'derage , s., koppelarij.
Pals-'gravine, s., paltzgravin.
Pan'derlsm , s., 't lioerewaard spelen.
Pal'-si -cal, a., beroerd, lam, verlamd, verlammend.
Pan'derly, a., door koppelarij.
Pal'*ied , pp., a. van Palsy , v. t.
Pande'waf, s., scho., water en havermeel , door elkander
Pal 'ster t , s., pelgrimsstaf.
gekookt.
Pal'-sy , s., beroerte , verlamming, slag.
Pandicula'tion , s., 't rekken en geeuwen.
Pal'-sy, V. t., verlammen.
Pandit, pundit, S., geleerde Bramin.
Pal'-sying , ppr., a. van Palsy, v. t.
Pal'ter , V. i., V. t., 1 doorbrengen, verkwisten, listig te Pan'door, s., oostenrijksche infanterist.
werk gaan , streken spelen , omwegen maken, poets spelen, Pan'dore, pan'doran, s., zie Bandore, s.; -, scho., groot
oester.
te kort schieten.
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Pane , 3., glasruit , vak , schijf.
paned, a., met ruiten , geruit.
Panegyr'i e , s., lofrede.
Panegyr'i-e, panegyr'lcal, a., lovend, prijzend.
Paneg'yris , s., feest , openbare vergadering.
Panegyr'lst , s., lofredenaar.
Pan'egyrize, V. t., loven, verheffen, prijzen.
'Pan'egyrized , pp. van Panegyrize , v. t.
Panegyrizing , ppr. van Panegyrize , V. t.

Panei , s., paneel , lijst van de jury, gezamenlijke jury;
-, scho., gevangene.
Panel , V. t., met paneelen maken.
Paneled , pp, van Panel , V. t.
Pane'less , a., zonder paneel , zonder ruiten.
Paneling , ppr. van Panel , v. t.
Pang , s., pijn , kwelling , smart , wee , leed

Pantheist, S., voorstander van 't pantheisme.
Panthe'on, s., tempel voor alle Goden (bij de Romeinen).
Pan'ther , s., panter , panterdier.
Pantile, s., dakpan.
Pantile-shop , s., vergaderzaal, vergaderhuis.

Pantin • a., scho., hijgend.
Panting, _ppr., a. van Pant, v. i.
Panting, s., zie Palpitation, s.
Pant'ingly, ads., kloppend, hijgend.
Pant'Ier , s., hofmeester, broodbewaarder, sx.
Panto , V. t., scho., met kracht en magt beginnen

, met

kracht en magt werken.
Panto'fle , s., pantoffel , muil.
Pan'tograph , s., teekenaap.
raph'' Le'
Pantogroph'
a., tot den teekenaap behoorende.
Pau togl tal
,
Pantog'raphy, s., algemeene beschrijving.
Pantol'ogy , s., algemeen wetenschaplijk woordenboek.
Pantolog'i-eal , a., tot een algemeen wetenschaplijk woor-

, angst, beuaauwdheid.
Pang , V. t., kwellen , benaauwen , plagen ; -, scho., vol stoppen.
denboek behoorende.
Pangolin, s., soort van mierenëter.
Panhelle'nium , S., nationale vergadering (Griekenland). Pantol'oglst, s., algemeen wetenschaplijk schrijver.
Pantom'eter, s., almeter, n. g.
Pan'1-e , s., paniek , schrik , soort van gierst.
Pantom'etry, s., almeting, n. g.
Pan'ie , a., paniesch , ongegrond.
Pan'i-e-grass, s., zekere grassoort tot 't geslacht panicum Pan'toini me , s., gebarentaal , gebarenspel.
Pantorni,n'5-c .a., tot de gebarentaal , 't gebarenspel
behoorende.
behoorende.
Pante'ulate,
a., met verschillend verdeelde takken Pantonn.iin't-cal ,
Panto.ninn't.ally , ode., zie Pantomimic, a.
(botanie).
Pani-e'ulated
Pan'tocniinist, s., iemand, die met gebarentaal, enz.
Pantv'erous, a, brood etend, van brood levend.
omgaat.
Panli , V. t., zie Pang , v. t., (p.).
s., hoefijzer voor een smallen en lagen
Pan'ton ,
Pannade', s., korte ligte sprong.
Pan'nage , s., zwijnenvoeder (in de bosschen) , mestregt Panton -shoe , S boef.
Pantoph'agist , s., alles etend mensch , alles etend dier.
voor zwijnen.
Pan'try , s., provisiekamer , provisiekast.
Pan'nam ) , s., brood.
Pannel , s., boerenzadel , haviksmaag ; -, zie Pane? , s.; Pan'urgy , s., algemeene snedigheid, algemeene ervarenheid.
Pap , s., tepel , borst , pap , tit (p.) , brij , vleesch van
-, scho., gevangene , beschuldigde.
vruchten ; his mouth is full of - S , hij is nog een kind.
Pannella'tion t , s., 't vormen van een jurylijst.
Pap, v. t., met pap voeden, pap geven.
.Pann'ler , s., teenenmand , broodmand.
pannier-man ) , s., iemand , die tot 't nuttigen van den Papa', s., papa.
Papacy, s., pausdom , pausschap, pauslijke waardigheid.
maaltijd oproept.
Papal, a., pauslijk, tot den paus behoorende.
Pan'nikel t , s., hersenpan , si,.
.Pan'ny) , s., huis ; do a -) , een huisberoover ; the pigs Pa'palin t, s., papist.
frisked my -, and nailed my screws), de beambten heb Pa'palist, s., beschermer van 't pausdom.
mijn huis doorzocht en mijn loopers in beslag genomen.-ben Pa'palize, V. t., V. i., pauslijk maken, overeenkomstig 't
pausdom zich gedragen.
Pan'oplled, a., geheel gewapend.
Papally , adv., zie Papal, a.
Panoply , s., geheele wapenrusting.
Papavera'ceous, a., tot de POPPY behoorende.
Panorama , s., algezigt , rond taafreel , panorama.
Papav'erous , a., papaverachtig, maankopachtig.
Panoram't-e , a., tot een PANORAMA behoorende.
Papaw', s., meloenboom.
Pansoph'I cal , a., algemeene kennis voorgevende.
Pan'sophy , s., algemeene wijsheid , algemeene kennis. Pape t, s., paus.
Panstereora'ma , s., voorstelling van een geheele stad in Paper, s., papier, blad, dagblad, brief, wissel, staatspapier; writing-, schrijfpapier; post-, postpapier; blotting-,
hout, enz.
kladpapier ; wast-, scheurpapier ; -s , schriften, papieren.
Pan'-sy , s., penseebloem , vergeetmijnietje , violet.
Paper
, a., papieren.
,
siddren
,
verbeven
,
slaan
,
Pant , V. i., hijgen , kloppen
Paper , V. t., met papieren behangen , in papier wikklen,
langen , smachten , hunkeren (m. 't v. for).
met papier bedekken; -t, inschrijven, sas.; -, in papier
Pant , s., hartklopping , sx.; -, scho., fontein, waterkom.
vouwen.
Pan'tables t, s., muilen, pantoffels; stand upon one's -,
Paper-board , s., netplank.
op zijn eer staan.
Paper-book
, s., schrijfboek.
Pan'tagraph , s., zie Pantograph , s.
Pantalets', s., mv., boze broek (van meisjes en kinderen). Paper-building, s., kaartenhuis.
Pa'per•cir.eula'tion, s., papiercirkulatie, omloop van
Pantaloon', s., lange broek, pantalon, hansworst.
effekten.
Pantamorph'ie, a., alle gedaanten aannemend.
Pantech'ni eon , s., nijverheidswinkel , nijverheidspaleis. Pa'per--credit , s., schuldbewijzen , wisselkrediet.
Paper--eurren'cy, s., papieren geld.
Panter , s., hijger , net, CH.; -) , hart, hert.
Paper-faced , a., met een gezigt zoo wit als papier.
Pant'ess , s., 't moeilijk ademhalen van een valk.
Pan'the1 *i, s., stelsel van de erkenning van 't heelal Paper-folder , s., vouwbeen.
Paper-lsang'ing., 8., mv., behangselpapier.
als God.

,C

S.

Paper-money, s., papieren geld.
Paper - prints , s., nat., behangselpapier.
Paper-office, s., archief.
Pa'per- pins , s., spelden , op papier gestoken.
Paper - reed , s , papierplant , papyrus.
Pa'per -s-eull ) , s., domoor , ezel.
Pa'per-skulled , a., dwaas.
Pa'per-stainer, s., papierdrukker .

Paper-weights , s., me., brievendekker , papierdrukker.
Papered , op,, a. van Paper, v. t.

Papes'cent, a., pap bevattend, papaclitig.
Pa'pess , s., pausin.
Papíl'lo , s., vlinder.
Papiliona'ceous , a., vlinderachtig, als een vlinder, als

een kapelletje.
Papilla , s., me. papi1'1ae , kleine tepel , enz.
Pap'illary ,

a., tepelvormib.
Pap'illous ,
Papillate , e. i., tot een tepel , enz. groeijen.
Papillose, a., met vleeschuitwassen, met wratten.
Pap'in , s., sclio., drank van hier en brandewijn.
Pap'ing , pap'injay , s., scho., mikpunt.
Pa'pi*m , s., pausdom, pausgezindheid.
Papist , s., pausgezinde.
Papist'te , papist'i-cal , a., pauslijk.
Papistry , s., pausdom , paperij.
Pa'pized , a., overeenkomstig 't pausdom.
Pap'ple , V. i., scho., borrelen , opwellen.
Pap'mouth , s., scho., verwijfde man.

Pappoose', s., indiaansch kind.
Pap'pous , a., donzig , harig , wollig.
Pap'pus, s., donzigl^eid, harigheid, wolligheid.
Pap'py , a., als pap, zacht , sappig.
Pap'u1w , s., mv., huidblaasjes.
Pap'ulose, a., vol huidblaasjes.
Papy ra' ecous , Jt
Papyr an
c

a., tot de papierplant behoorende.
Papyrus , s., papyrus , papierplant ; PAPYRI , beschreven
rollen papier van den papyrus.
Par , s., gelijkheid , gelijkheid van toestand , pari.
Parable • a., gemaklijk te verkrijgen.
Parable , s., parabel , zinneheeldige gelijknis.
Par able, V. t., in zinnebeeldige gelijknissen spreken, M.
Par'abled , pp. van Parable , v. t.
Parabola , s., brandsnede , kegelsnede , parabool , vergelijking.
Parabol'i e ,
t a., als een gelijk-nis , als een kegel-.
Parabol'I.cal , j snede.
Parabol 'i tally , ode., zie Paraioiic , a.
Parabol'iform , a., kegelsnedevormig.
Paracente'sis, s., 't aftappen van water, enz., aftapping,
buikwater aftapping.
Paracen'trLe ,
} a . ' van 't middelpunt afwijkend.
Paracen' tri eal
,
Para - eh'roni*,n , s., te laat stelling van een gebeurtenis.
Par'aehrose , a., kleurveranderend.
Parachute , S., valscherm.
Par'a-elete , s., trooster , voorbidder , Trooster , Bemid-
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Pager-kite , s., vlieger (van papier) .
Pa'per-knife , s., vouwbeen.
Paper - maker , s., l)apiern►aker.
Paper - rnak'ing, s., papierfabrikage.
Pa per - mill , s., papiermolen.

bare wandelplaats, afwering

veel vertoon maken.

(vara een stoot); keep up a -,

Parade', V. t., V. i., parade maken, in staatsie optrekken,
afkeeren, afweren.
Paraded , pp. van Parade, V. t., v i.
Paradigin', s., voorbeeld , voorschrift, model.
Para^digmat
'i e ,
PE^radigat'i
m
e al

Paradig'Inatlze

a., voorbeeldig , mE.

,

f , V. t., als een voorbeeld stellen, als

een voorbeeld aanhalen.
Parading , ppr van Parade, v. t., V. i.
Parading , s., 't afweren , 't afkeeren.
Paradise , s., paradijs, Eden , hemel; f t pleiziertuin

(Per ic) ; lead one into a fool's -, iemand gouden bergen
Beloven, koeijen niet gouden hoorns beloven, iemand met
ijdle hoop paaijen ; fool's -, Luilekkerland, Utopia; -

crockle , paradijsvogel.

Paradïs'ea , s., me., paradijsvogels.
Parasdisl 'acal, a., tot 't paradijs behoorende, tot Eden
ehoorende.

Par'adox , s., zonderlinge stelling, schijnbaar zonderlinge

stelling.

Parodox' i pal , a. wonderspreukig , schijustrijdig.

Paradox'ieally , adv., zie Paradoxical, a.
Paraddx'1•ealness , s., schijnstrijdigheid.

Paradoxol'og y t , 't gebruik van zonderlinge stellingen.
Par 'ad,ome, s., onoverdekte gaanderij.
Par'affle, s., scho., pralerij , pronk.
Parago'ge , s., woordverlenging.
Pi, ragogi i e , l , 1
1 a., tot een weordverlenging behoorende.
Paragob iea
Paragon , s., volmaakt model , model ; t medgezel, t makker ; -, zie Emulation , s.; - of beauty , toonbeeld van

schoonheid.
Paragon , v. t., vergelijken, evenaren; - t , zeer over-

trefl'ein , sx.
Par'agrain, s. , woordspeling.
Paragr am'matist, s., woordspeler, AD .
Par'agraph , s., afdeeling , paragraaf.
Paragraph , V. t., paragraferen , in afdeelingen maken.

Paragraphed, pp. van Paragraph, v. t.
Paragraph'le ,
a., uit paragrafen bestaande, uit afParagraph 'iPal, C deelingen bestaande.
Paragraph 's Gaily , ado., bij paragrafen , hij afdeelingen.

s., figuur in de redeneerkunde, waardoor
Paraleip'sis,
Paralip 'sis ,

de

redenaar voorgeeft niet van iets te

gewagen, doch juist breedvoerig daar-

over spreekt.
, s., mv., weggelaten woorden, supplement
van iets , wat in 't hoofdwerk is weggelaten.

Paralipom'ena

Paralla.e'tie ,
Paralla -c'ti-cal ,

a., tot den

FARALLAX

van een hemel -

ligchaam behoorende.
Parallax, s., verschilzigt, parallaxis.
Parallel , a., evenwijdig, gelijk, 'tzelfde; - ruler, werk
om lijnen te trekken , die aan elkander gelijk zijn;-tuig
- circles of latitude, cirkels der breedte.
Parallel , s., evenwijdige lijn, gelijkheid, vergelijking;
- sailing , evenwijdig zeilen , z.
Parallel , V. t., gelijk maken , vergelijken , doen overeen

doen evenaren , in alle punten overeenstemmen.-stemn,
Par'allelable (zeer 4) , a., vergelijkbaar.
Par'alleied , pp. van Parallel, v. t.

Par'alleli-am , s., gelijkheid, evenwijdige stand.
Par'allely,, adv., zie Parallel, a.
delaar , de Heilige Geest.
PHrallel 'ogram , s., langwerpig vierkant , gelijkzijdige
Par'ar.lose , s., beschot.
figuur.
Parade', s., parade, vextooning, optogt, pracht, open.
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Parallelogram'ie ,
a., tot een langwerpig vierkant
Parallelogram'i-eat, J behoorende.
Parallelopiped, s., figuur met zeshoekige zijden.
Parallelopip'edon , s., zie Parallelopiped , s.
Paral'ogi-wm , s., redenering , die ten opzigte van den

Par'botl , V. t., half gaar koken, half koken , kleine blaren doen trekkken.
Parboiled , pp., a. van Parboil, v. t.
Par'break f , v. i., V. t., uitbraken, braken, overgeven, sic.
Par'buekle , s., schrooitouw , z.
Parbuckle, V. t., met een schrooitouw hijschen of strijken , z.
Parcel , 3., pakje , deel , partij , hoop , bundel , stukje,
§ menigte; —, parcelling, smarting, z.; —, scho., zie Par.
sley , s.
Parcel, V. t., deelen, verdeelen, in partijen deelen, f in
een massa verzadmlen; — a rope, een touw met smarting
bekleeden , z.; — a seam, een naad prezenningen , z.
Parcel t, a., half; — poet, halve dichter.
Parceled , pp. van Parcel, v. t.
Parceling, ppr. van Parcel, v. t.
Par'ceting , s., zie Parcel , s., z.
Par'cenary, s., medeërfgenaamschap, medebezit.
Par'cener , s., medeërfgenaam , medebezitter.
Parch, V. t., V. i., verschroeijen, verzengen, verdroogen,
droog worden , hard worden door droogte.
Parched , pp. van Parch, v. t., v. i.
Parch'edness . s., verschroeijing, verzenging, verdrooging.
Parch'fng, ppr. van Parch, v. t., v. i.
Parchingly, ads., verschroeijend, verzengend, verdroogend.
Parchment , s., perkament.
Parchment-maker, s., perkamentmaker.
Par'city j , s., spaarzaamheid.
Pard , s., luipaard , T gevlekt beest.
Par'don, s., vergifnis, vergeving, kwijtschelding, genade
pardon, aflaat.
Pardon, V. t., vergeven, kwijtschelden, genade verleenen,
aflaat geven, verontschuldigen, niet euvel duiden.
Pardonable, a., vergeeflijk, verschoonbaar.
Pardonableness • s., vergeeflijkheid , verschoonbaarheid.
Par'donably , adv., zie Pardonable , a.
Par'doned, pp., a. van Pardon, v. t.
Pardoner, s., vergever, aflaatverkooper, aflaatkramer.
Pardoning, ppr. van Pardon, v. t.
Pare, V. t., snijden, afsnijden, knippen, schillen, verminderen , besnoeijen , snoeij en , uitsnijden , afsteken , afkorten, afnemen, afronden, gelijk snijden.
Pared, pp., a. van Pare, v. t.
Paregor'l-s , a., verzachtend , stillend , pijnstillend.
Paregor'i e , s., pijnstillend middel.
Parel'-eon , s., achtervoeging van een lettergreep of rededeel.
Parem'bole, s., inschuiving van iets in een periode,
waartoe het spraakkunstig niet behoort.
Pare'ments, s., mv., scho., plaveisel.
Paren'-ohyma , s., sponsachtige zelfstandigheid in 't lig
zelfstandigheid van elk ingewand, plantenmergel.-cham,
Paren-ehym/atous, } a.,
zacht, sponsachtig.
Paren-chym ou8 ,
Paren'esis , s., vermaning , leerrede.
Parenet'i-e , a.,
vermanend' aanmoedigend.
P
arenet'i-cal
Parent, s., vader, moeder; —s, ouders; —, naaste bloedverwant.
Par'entagge, s., verwantschap, geboorte, afkomst.
Parental , a., vaderlijk, moederlijk, ouderlijk, teeder,
toegenegen.
Parentally, adv., zie Parental, a.
Parenta'tion, s., lijkrede , iets , wat voor de nagedachte.
nis van een doode wordt gedaan.
Parenthesis , s., tusschenzin , tusschenzinsteeken; iron —),

vorm valsch is.

Paral'ogize, V. i., valsch redeneren, AD.
Paral'ogy , s., valsche redenering.
Paralysis , s., beroerte , geraaktheid.
Paralyt'ie,
a., beroerd lam lamme.
Paralyt'i-eal,
'
'
'
Paralyt'l-o, s., lamme, beroerde.
Paralyze, V. t., verlammen.
Par'alyzed , pp. van Paralyze , V. t.
Par'alyzing , ppr. van Paralyze , v. t.
Par'amount, a., hoogst, uitstekend, opperst, voornaamst.
Paramount , s., hoogste , uitstekende , opperste , voor-

naamste , hoofd.
s., lievling , troetelkind , minnaar , minnares.
Par'anymph, s., bruidsgeleider, ondersteuner.
Par'apegm, s., metalen tafel, waarop vroeger wetten en
afkondigingen werden geschreven.
Parapet , s., borstwering.
Par'aph , s., pennetrek bij een handteekning.
Parapher'nal, a., tot de PARAPHERNALIA behoorende.
Parapherna'lia,
s., goederen, welke een vrouw buiten
Parapher'na , } den bruidschat aanbrengt.
Paraphimo'sts , s., ziekte, waarbij de voorhuid niet over
't manlijk lid kan komen.
Parapho'nia , s., stemverandring.
Par'aphrawe, s., omschrijving, uitlegging, verklaring.
Par'aphra*e , V. t., V. i., omschrijven , vertolken , verklaren , uitleggen, een omschrijving maken.
Par'aphrasred, pp. van Paraphrase, V. t., v. i.
Par'aphra.ing , ppr. van Paraphrase , v. t., v. i.
Par'aphrast , s., uitlegger , verklaarder.
Paraphrastiie ,
, } a., bij omschrijving , verklarend.
Paraphrast real
Paraphrast'l Bally, adv., zie Paraphrastical, a.
Paraphren'itis , s., middenrifontsteking.
Par'aplegy ,
s., beroerte , die of 't onder- of 't boven.
lijf treft.
Paraple'gia,
Parag oet',
s., parkiet, kleine papegaai, 8H.
Pqat
ara
to ,
Par'asang , s., perzische lengtemaat van 4, 5 en soms
6 engelsche mijlen.
Parascenas'ti-e , a., zie Preparatory , a.
::::::' ' m , } s., kleedkamer (van 'tromeinsch tooneel).
Paracceve', s., voorbereiding , Vrijdag avond (bij de Joden).
Parasele'ne, s., me. paraseleni , bijmaan, schijnmaan.
Parasite , s., tafelschuimer, panlikker , pluimstrijker,
tafelvriend , aanhanger ; parasiet (bot.).
Pa rasa t'ie ,
a., schuimloopend , pluimstrijkend , vlei..
Parasitical
jend , op iets anders groeijend (bot.).
Parasit'I pally , adv., zie Parasitic, a.
Par'asttl s.m , ' s., tafelschuimerij.
Par'asol , s., zonnescherm (voor dames).
Porasolette', s., klein zonnescherm.
Parasynex'ls, s., onwettige vergadring.
Parataxis, s., woordontbinding.
Parath'esle, s., tusschenzin, appositie.
Paravan', a., achterleenroerig.
Pjir'avant t, par'avaunt f , adv., openlijk , openbaar, in
't front, in 't aangezigt.
Paramour ,

,C

gevangenis.

PAR.

PAR.
Parenthet'i_0 ,

I a ., tot een tusschenzin behoorende.
Parenthet'i-eal
,
Parenthet'iQally, ode., zie Parenthetic, a.
Parent'Ielde, 8., vadermoorder , moedermoorder.
Parentless , a., ouderloos.
Parer, s., steekmes, afknipper, besnoeijer, schiller.
Par 'ergy t, s., bijwerk.
Par'gasite , s., verscheidenheid van hornblende.
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Parlor • s. • spreekkamer , bezoekkamer , spreeekvertrek ,

eetzaal.
Parlous t , a., spitsvindig , loos , doorslepen, boertig,
kortswijlig.
Parlous 'ness t , s., vlugheid , spitsvindigheid.

Parinac'ity f • s., zie Spermaceti, s., sTe.
Parine*an' -chee-se, s., parmezaankaas.
Parnas'slan, a., tot den Parnassus behoorende, tot den
zangherg behoorende.

Par'get , s., t gips , t pleister , t pleisterkalk , pleisterkalk
voor sclioorsteenen.
Par'nel t, s., slet, ligtekooi.
Par'get , v. t., bepleisteren , schilderen , met schilderwerk Paro ' - chial • a., tot een kerspel of een parochie behoobedekken, B. J.
rende; — relief, armengeld.
Par'geted , pp. van Parget, v. t.
Parochiality , S., parochiale toestand , omtrek van een
Par 'geter , s., pleisteraar.
kerspel.
Par'geting, s., pleister, stukadoorkalk.
Parod 'i-c ,
a. parodiërend.
Parhel'lon , s., mv. parbel'la , bijzon.

Parod'1 cal ,)'

Parodist, S., iemand, die parodiën schrijft.
Pariah , s., verstootling , uitgeworpene.
Par tal ,
Parody , s., woordverdraaijing , schertsende nabootsing,
klaverblad (in kaartspel).
Pair - roy al, } s.
'
parodie, volksspreekivoord.
Parí'etal . a., binnen of tot de muren van een getouw Par-'ody, V. t., schertsend nabootsen, parodiëren.
behoorende; — bones, zijde- en bovendeel van de hersenpan. PHrol', ^ s., woord, mondelinge verklaring, mondelinge
Parole',
Parl'etary , s., muurkruid.
belofte , verdediging, r.
Pari'etine t , s., stuk vair een muur.
Paroi',
a., mondeling, mondeling beloofd, op 't woord
Par ing , ppr. van Pare, v. t.
Parole',
ontslagen (zang een krjysman).
Paring , s., knipsel , schors , schil , afval , afsn ijdsel
Paronoma' -sia
woordspeling.
afknipsel ; —s) , afsnoeisel (van geld).
Paronoun 'asy , ' s.,
Pari- pas'su , adv., met gelijken tred.
Paronoiitas'tin , paronoinas'ti -cal , a., tot een woord.
Paris , s., wolfswortel.
1 speling behoorende. •
Par ish • s., kerspel, parochie , graafschap (L u isiane) ; he Paro^iych'la , S., fijt.
of two —es, niet bij elkander passen, niet bij elk ander he
Paroo 'yniouus , a., gelijknanrig, gelijkluidend.
liaaren ; fris stockings are of two —es ), zijn kousen vor- Par'oquet, s parrekiet,
parkiet, kleine papegaai.
men een oneffen paar.
Par oket ,
Par'isli , a., tot 't kerspel of de parochie behoorende.
Parotid • a., tot de klieren achter 't oor behoorend, van
Parish - bull ) , s., geestelijke.
de arhteroorkliereii.
Par ish - church • s., wijkkerk , kerspelkerk.
Par'oxy - s rn , s., verheffing , vernieuwde aanval , aanval.
Par ish -clerk , s., leek . die in de episkopaalsche kerk Paroxy-s-'anal, a., door verheffing , enz. veroorzaakt.
't ambt van koster vervult.
Parquetry , s., mozaiekwerk.
Parr, , s., zalni , die bijna twee jaar oud is.
Par'Ish-duty , s., kerspelbelasting.
Parish - priest , s., wijkpredikant , paroehiepiedíkaut.
Parista'toner • s., gemeentelid , kerspelkind.
Paris^1J able,
a., met gelijke lettergrepen.
Pariiytiab 'iral ,
Par'ítor , s., pedel , bode, geregtsdienaar.
Parit y , s , gelijkheid , overeenkomst.
Park , s., park, diergaarde, lusthof ; — of artillery, ar

-tilerpak,wns
(in een kamp).
Park, v.t., omparken, ompalen, omheinen, omperken, insluiten.
Park paleing ), s., scho., tanden.

Par'rakeet, s., zie Purognet , S.
Pa,-'rea , s., rak , z.; fasten. the —, aanraklien , z.; — wwitli
true/s and rus , rakkeslede roet klooten , z.
Par'rel - haliard , s., ophaler van 't rak, z.
Par'rel-ribs , s., r^ikkes]ede, z.
Par'rel - rope, s., rakketouw, raktros, z.
Par'rel - tru -eks • s., rakkeklooten , z.
Par'rel - truss , s., rakketr os, z.
Parrhe' -gla , s., vrijmoedigheid, stoutmoedigheid in 't

spreken.

Par ker , s., parkhouder , opziener van een park.

Parricidal ,

Park'Ieave. , s., St. Janskruid.
Par lance, s., gesprek, onderhoud, onderhandeling, kou-

Parrield'tous, Ç moordend.
Parricide, s., vaderncoord , moedermoord, vailermoorde -

fereutie , mondgesprek.
Parse t • s., zie Parlance , sir.
Parse t , V. t , V. i., praten , bespreken , zich onderhouden met.
parley , V. i. • v. t., zich onderhouden , zich bij verdrag
overgeven , kapituleren , mondeling bespreken.
Parley , s., zie Parlance , s.; beat a —, chamade slaan,
tot de overgave slaan.
Parliament , s., parlement , rijksvergadering.
Parliamentarian , s., aanhanger van 't parlement on-

a., moorddadig, vadermoordend, moeder -

Par,r

naar , nioedermoordenaar.
itrh
s., scho., pudding van havermeel.

Por ridge,

Par 'ro-ck , s., klein veld.
Par rot, s., papegaai.
Parrot--coal , s., scho., soort van helderbrandende steen-

kool.
Parrot-fish , s. papegaai -visch.
Par 'rotry , s., naaperij , 't handelen als een papegaai.
Parliamen'teer ,
Parry , v. t., v. i., afweren , afkeereb , afwenden , vermijder KAREL T.
Parliamentarian , a., 't parlement tegenover KAREL I
den, ontwijken; — and throast , pareren en terugstooteii ;
verdedigende.
—, schermen.
Parllament'ar y , a., tot 't parlement behoorende, (10or Par'rying , ppr. van Parry, ii. t., v. i.
't parlement aangenomen, overeenkomstig de regelen en Parse , V. t., analisereu, ontleden, spraakkunstig uitleggen.
gebruiken van 't p arlement , van 't p^ulcnieut.
Par sec , s., e1 uuraailbidlcicr , ongelaonge,
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Par'seei*m , s., vuuraanbidding.
Par'sil , s., scho., zie Parsley , s.
Parsimo'nlous , a., spaarzaam , zuinig, deun , huishoud
-lijk,
karig , vrekkig.
Parsirno'niously, ede., zie Parsimonious, a.
Parsimo 'ulousness , s., spaarzaamheid, zuinigheid, huis
karigheid , vrekkigheid.
-houdlijke,
Parsimony , s., spaarzaamheid , zuinigheid , huishhoudlijkheid.
Parsing, ppr. van Parse, v. t.
Parsley , s., peterselie.
Pars'nep, s., plant, die tot 't pinksternakel geslacht behoort, witte pee.
Parson , s., predikant, geestlijke , leeraar; -) , handwijzer ; 's journey man) , zie Curate , s.
Par'sonalge, s., pastorij (N. Amerika), predikantsplaats.
Part , a., echo., weinig , klein.
Part , s., deel, aandeel , stuk, partij , lid, zaak , zijde,
streek, plaats, pligt, taak, rol, patent, gave, bekwaamheid, ambt, bediening, gedrag, gedraging , handelwijs,
belang; -s, hoedanigheden, vermogens, fakulteiteii; for
your -, wat u betreft; for my -, wat mij betreft; in
good -, met genoegen , gunstig ; in ill -, met ongenoegen,
ongunstig; for the most -, voor 't meerendeel , meer dan
gewoonlijk, meer dan anders; in -, deels, gedeeltlijk;
take in good -, wel opnemen; take in ill -, euvel opnemen , euvel duiden, ten kwade duiden; in - of payment,
op afkorting ; - of speech , rededeel ,taaldeel , deel der rede;
- by -, stuk voor stuk; a man's -s grow rusty in the country,
't verstand verroest door 't buitenleven ; double -, dubbele
part, z.; - owner , reeder, scheepsreeder (voor een deel) , z.;
running -, loopend part, z.; single -, enkel part , z.
Part , V. t., V. i., scheiden , verdeelen , deelen , verlaten
opgeven, afscheid nemen, afstand doen, heengaan, ver trekken , deel hebben ; -, scheuren , afbreken , wegdrijven,
afdrijven, z.
Part'able, a., deelbaar, scheidbaar.
Part 'age , s., heeling , deel, verdeeling , aandeel.
J'artake', V. i., v. t., deel nemen, deel hebben , deelen in,
betrokken zijn in, deel geven, aandeel hebben; -, toegelaten worden tot, sx., t voor een deel toelaten.
j'artak'ing , ppr. van Partake, v. i., v. t.
'artalz'ing , s.. deelgenootschap , deelneming.
Par'tan , s., scho., krab.
Part'ed , pp. van Part , V. t., V. i.
Part'er, s., deeler , verdeeler, scheider .
Parterre', s., bloemperk , bak in den schouwburg.
Par'thenon , s., Minervatempel.
Partial , a., gedeeltelijk, deels, partijdig, eenzijdig, onregtvaardig , ingenomen ; be - to one , met iemand ingenomen zijn.
Par'tiatist , s., partijdige, n. g.; UITVERKORENE .
Partial ity, s., partijdigheid, eenzijdigheid.
Par'tialize t , V. t., partijdig maken.
Partially, adv., zie Partial, a.
Partibil'ity , s., deelbaarheid, scheidbaarheid.
Partible , a., deelbaar , scheidbaar.
Par'ticeps -pri,n'inis , s., niedepligtige,
Partic'ipable , a., mededeelbaar.
Partic ipant , a., deelhebbend.

medeschuldige.

Partic ipant , s., deelhebber , deelgenoot , BA.
Partic'lpantly , adv., zie Participant , a.
Participate , V. i., v. t., deelen , verdeelen , deelen in,
deel nemen aan , aandeel hebben.
Participated , pp. can Participate , V. t., v. i.
J?'artic 'ipating , ppr . van Participate , V. t., V. i.

Partielpa't ion , S., deeling , verdeeling , aandeel.

Partic ipative, a., deelneensbaar, in staat om deel te
nemen.
Participator, s., deelnemer.
Participial , a., deelwoordelijk, van een deelwoord ge
-vormd.
Partielp'Ially, adv., zie Participial, a.
Participle, s., deelwoord.
Par'ti -ie , s., deeltje , stukje, stofje , ondeeltje, vezeltje.

Parti-e'ular, a., bijzonder, onderscheiden, afzonderlijk,
voornaam, zeldzaam, eenig, uitstekend, in 't oog loopend;
- account , omstandig berigt ; - friend , boezemvriend.
Partle ular, s., bijzondere omstandigheid, bijzonderheid,
bijzonder belang, partikulier , bijzonder persoon ; in -,
in bijzonderheid; - of an estate, staatsehrift, goederenlijst.
Partie'ulars , s., mv., scho., groote vrienden.
Particular ity, s., bijzonderheid, bijzondere omstandigheid.
Particnlariza'tion , s., 't omstandig verhalen.
Particularize, V. t., V. i., omstandig verhalen, naauwlettend zijn op kleinigheden.
Partie'^larized, pp. van Particularize, v. t., V. i.
PartI,Yularizing, ppr. van Particularize, v. t., v. i.
Partie'-ularly, ode.. zie Particular, a.
Parts-e'alate, zie Mention.
Part'ing, ppr. van Part, V. t., V. i..
Part'ing , s., verdeeling , scheiding , 't breken van een
kabel niet geweld, z., 't wegdrijven nadat het zwaartouw
gekapt is, 't driftig worden, z.; - cup, afscheidsglaasje.
Par'ti -s- an , s., aanhanger, partijganger, pert:saan, soort
van hellebaard, kommandostaf.

Par 'tiáan , a„ partijgaard , aanhangend.
Partisanship, s., 't partijgaap, aanhauging.
Par'ti te , a., aan de basis bijna gescheiden.
Partition , s., deeling , verdeeling , scheiding , vertrek,
afscheid.

Partition, V. t., deelen, verdeelgin, afscheiden.
Porti'tioned , pp. van Partition , v. t.
Parti tioning , ppr. van Partition , v. t.
Partitive, a., deelend , verdeelend , tendeele, gedeeltlijk.
Par'titively, adv., zie Partitive, a.
Par'tle , V. t., V. i., scho , traag werken , traag zijn.

Part'let t , s., halskraag , hen , SH.
Partly, adv., gedeeltlijk, eenigernlate.
Partner , s., deelgenoot, wedgezel, makker , kompagnon,

bedgenoot , wederhelft , heminde , liefste , ambtgenoot,
medehelper, aandeelhebber.
Part'ner l , V. t., verzellen , bijëenvoegen , zich associëren met.
Partner-w, s., mv., vissingen, z.; - of a yard , - of a
sliey, midden van een ra, z. ; - of the .bowsprit , vissingen van de boegspriet; - of the capstern, vissingen van
't spil, z.; - of the mast, vissingen van den mast, z.
Partnership , s., deelgenootschap , kompagnieschap.
Partook', pret. van Partake.
Partridge, s. , patrijs .
Par tridge -wood , s., soort van kabinetwerkershout.
Parts, s., mv., hoedanigheden, vermogens,
Partu'riate
, V. i., jongen voortbrengen.
Partui'rient , a., jongen voortbrengend.

verstand.

Parturl'tion, s., 't jongen voortbrengen, 't baren.
Party, s., partij , kontraktant, deelnemer, tegenpartij,
hoop , menigte, militaire afdeeling , zanmenspanning , kabaal, pleiziertogtje, snede, doorsnijding, zaak, zijde.
Party-cloth, s., bedelaarsdeken.
Par'ty.coi'ored, a., bont, gespikkeld.
Party-fence wall', s. , soort van tussclicnnauur in een tuin
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Par'ty-Jury , s., gemengd gezworen regthank.

Party-man, s., partijganger, partijgenoot, aanhanger, oproermaker.
Party - spir'It, s., partijgeest.
Party-wall , s., scheidsmuur , tllssclienmuur.
Par'tyism, s., partijschap, gehechtheid aan een partij.
Par's enu , s., zie Upstart , s.
Par'vis : , s., porta a l , voorhof , kerkport aal.
Par'vit-ude, l a.>
kleinheid, nietigheid, geringheid.
J
Pal vtty,
Pas , s., schrede , stap , pas , tred , voorrang.
Pas-eh , s., Paschen.
Pasch-egg , s., paaschei.
Pasch-flower, s., zie Pasque f ower, s.
Pas'-chal , a., paascli.. .
Paste
, 3. , aangezig t , gelaat; -, slag, stoot ; -, s., scho.,

hoofd.
Pash f , V. t., slaan , stooten , nedrslaan.
Pashaw'Iio , s., jursodiktie van een pacha, pachaliek.
Paslg'raphy , s., algemeen schrijfstelsel.
Pasque' - flower , s., soort van anemoon.
Pas'quit , s., zie Pasquin, s.
Pas'atuin , s., schandschrift , schimpdicht , hekeldicht

paskwil.
Pas'quin , pasquinade', V. t., hekelen, in schrif t beschirnpen.
Pas'quilant , s., zie Lampooner, s.

Pans, s., 'j engte, we", RAI..; toegasig, doorgang, ingang ,
naauwe ingang, sii.; orde bij welke lalidloopers naar hunne
woonplaats worden gezonden ; stoot (ie het se/ier,nen), sif. ;
I staat, SOD.; he is come to that -, that store dares speak
to him , hij is zoo trotsch geworden , dat niemand hens
durft aanspreken ; -, gesteldheid ; 1 am at a fine -, ik hen
er mooi aan toe ; the business is at the same -, de zaak
is in denzelfden staat ; jS tresteidlleid, toestand ; tllisiUs are
come to that -, that etc., de zaken zijn in zulken toestand,
dat enz.; § uiterste reispes, z.; zeebrief, z.; doorgaf g (rij huist) ; rang ; -, scho., een dooi - gang tussclieis rijen stoelen.
Pass, V. i., gaan, passeren , beei,gaan , vooriaijga,an , overgaan , verdwijnen , plaats hebben , plaats grijpen , gebeuren ;
to come to -, voorvallen, ophou den ; je een vonisis uit
uitspreken ; :1: overschrijden ; sterven ; er mede-sprekn;
doorgaan, dragelijk zijs ; (kooph^ i;idel) van de Vanes :aan
verkocht worden; uitvallen (schermlcunst) ; passed (speel term) ; what -es ira the ïslind , walt in den geest of in de
gedachte omgaat; wlierace it corner to -, waaruit volgt ; to
bring to -, te weeg of tot stand brengen ; doorgaan s , goed
to let -, laten passeren , er niet meer van-gekurdwon;
spreken ; -, laten als liet is; to let 11 crisrae - urapiciaished
eerie misdaad ongestraft laten ; to - along , voortgaan,
gaan langs ; to - away , verdwijnen , voorbijgaan , verlooper., verstrijken, weggaan (van, from) ; to - by , voorhijgaan , loopen , varen enz. ; to - for , doorgaan of _> ellouden voor, gelden voor; to - from . ... to, overgoau van
.... tot ; to - into, gaan in, overgaan of veranderen in;
to - off, verloopen; to -- on , voortgaan , zijn weg vervalgen , voorvallen ; to - on , to, overgaan tot ; to - ever,
overgaan , overstappen , gaan over , laten voorbij gaan , er
over heen stappen ; to - through , gaan , konen , enz. door,
doorpasseren, doorreizen ; to - upon , gespeeld worden aart,
ongemerkt voorbijgaan bij , uitspraak doen over ; -, v. t..
overgaan (h. v. een brug) ; doorbrengen (b. v. den avond)
in beweging zetten ; wegzenden ; overzenden , toezencleu
overhandigen, overreiken; voorhijlaten ; doorlaten , toelaten ; bekrachtigen ; doorstaan , te boven komen ; o vert r e f
fen ; ondersclsuiven; eindigen; to - is bill , een wetsorit•
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werp aannemen ; to - a bai..siness , een zaak ainiaken ; to
- osae's word , zijn woord reveil, borg spreken , instaan (for,
voor); to - a coniplioieiat to osse, iemand een konipliment
naken; to - arse's verdict, zijn gevoelen zeggen ; to - awap,
voorbijgaan (stilzwijgei;il) ; ot erwaaiien , doorbrengen , ver
slijten; to - ip , over liet hoofd zien , overslaan ,-dsvij;cn,
door de vingers zien , verzuimen ; to - in , ingaan , binnentruien ; to - off , heen -, voorbijgaan ; to - eis , voortgaan ,
verder gaan, vervoigrn; to - sesateiire on , vonnis vellen
over; to - an eoocoio)vin on one , een lof over iemand uit
to - over , overslaan , ) overspringen , § overstap.-sprekn;
pen , over het hoofd zien ; door do vijsgers zien ; § ver
overzetten, voeren , brengen , enz. over ; she passed-gevn,
her hand over her face, zij streek niet tie hand over het
gezipt ; to - throng!; , latei, lool if si of doorzijgen ; to - is
trick icpo;s one, ien;ond een poets spelen; to - muster,
de nionsteriing passes-cu ; to - rr severe tent, jen streng
onderzoek doorstaan; to - a ball , een lal maken of een

bal in den zak stooten (in liet biljrrte;s).
Pass'abie, a., begaaiibaar (waar 3 no u over heen kan paan);
hij v. - roads , begaaril}are wegen ; bevaart;aar (water) ; doord.vsngl)aar; S` garlgilaar , 1)ljv. (.'Oils t gif t ir -, geld, Chit gang.
haar is; § dragelijk, tamelijk, middelmatig, aannemelijk,
redelijk , sri.; geoorloofd , - populair , B5.
Pasts'ably , ode , tamelijk, redelijk.

Passad[e', s., aalm^es , reisgevviling (voor een armen reiziger' .
Passa'cdo , s., stoot (sclieroikzrnst) (eigenlijk is dit ceoo

Itl^liaansch woord).
Passage , s., doortogt , doorloop , overtogt ; tobt , weg,
reis ; t(geld, veergeld; uitgas,, gang; voorval, omstasscii g ieicl , gebeurtenis ; eerie plaats of spreuk in eenig boe k
Ii - in a hook, writing (or discourse) ; neer dan 10 oogerl
(in hes dobbelspel); snial le gang tusschen kamers , corridor,
9: olndergang, verval ; passage (ijs de iniszijk) ; het stappen
tier paarden in ede rijschool , testier , leiding , D VIES ;
-, (hoofllzakel) /r Jmerikaarlscla) aanneming of heks-achtigirig
van eest wetsvoordra.gt ; - of stale , staatszaak ; bird of -,
tsekvol;el; - bont, veers ehuit; - money, passagiersvracht;

- Co lire heart, wei;,

toet;ai;g tot liet loeit.

Pts'sagce, r. t., (us sla rr tui st) eczl paard den pasgana leeren , ook (in de r jlcrlaast) als v, i. voorkomende.
Pas's.age-brat , s., veersclli ► it , veerpont. Zie Passage, s.
Pruinett, pest, pret., pp. van to pass , zie Past.
Pass'sages. j , s., zie

Ill 7aes

psi ',

Pas i'sant, a., gaand (in lte wapenkunde) ; .., vlugtig , ter
loops , zorgeloos , Tiny.
Pam'sant, ode., enkel in en passant , in liet voorbijgaan.
Pas`saree, s., borg op den hals , neerllaler van den grootes
hals , hulletouw van clef grooten hals , z.
Passenger, s., reiziger of reizigster , passagier; outside-,
iemand die op de impériale reist ; to carry -s, re iziger s
vervoeren ; -, komt lu) SID. voor in c Iers zin van one who
hires in any vehicle Ilie liberty of travell iog ; ook eerie soort
van trekvogel (valk, havik) , vsr.
Pas'aenger• -car'rdage, pas'seanger - eoacv, s. , passagiers rijtuig.
Passenger-hawk, s., valk of havik.
Pas'aengers' -rooiu , s., wachtkamer in het station.
Pas'senier-train , s., passagiers-trein op spoorwegen.
I'°as'septed • s., passe-pied of zekere dans niet gezwinde

treden (ira de danskuitst).
Pag'se^- • s., voorbijganger, reiziger, cw.
Pas'scr.by, S., voorbijganger.
Pas'sen•ine, a., van de mussellen (ornifholopie).
PassibII'ity, pas'sahiene e, o., lijdelijki :eid , vatha arlleiii..
ons indrukken van buit en at te ssitvatit;eir, zs AKE ILL .
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Pas'sib1e • a., vatbaar voor uitwendige indrukken.
Pas'stbleuess , s., zie Passibility , s.
Passim • ode., (Lat.) overal.
Passing, s., hetrvoorbijgaan; handeling, § doorgang, loop,
ruimte, t dood; zekere wijkplaats (spoorweg), supplementaire
weg; passage (muzijk); in -, in het voorbijgaan, ter loops.
Passing, a., aanzienlijk, uitmuntend, uitermate, veihe-fl
, voortreffelijk ; voorbijgaand, kortstondig , van korten
duur ; a - beauty , eene overheerlijke schoone ; -, adv., ten
uiterste , zeer ; that's - fine , dat is uitermate schoon , sx.
(NB. in liet algemeen als ado. gebezigd om aan een ander
woord of andere uitdrukking meer kracht bij te zetten).
Passing-bell , s., doodklok . klokkengelui wegens 't overlij
iemand (hoofdzakelijk onder de Roomsch Katholieken).-denva
Passing -note , s., overgangsnoot (muzijk).
Passing -place , s , zie Passing , a.
Passion , s., t lijden , hartstogt ; gemoedsheweging (als:
gramschap, toorn, liefde, haat, blijdschap, droefheid, ijver),
vuur ; warm -, hevige of vurige hartstogt ; genegenheid,
voorliefde , neiging, f passie (ook in didactischer zin) ; to
be in a - with one, boos op iemand zijn ; to fly into a -,
opvliegen, uitvaren, zich boos of driftig maken; to put
one in a -, iemand driftig maken; they have no - for the
glory of their country , zij hebben geen geestdrift voor den
roem van hun vaderland ; the iliac -, de darmjicht of
kramp in de ingewanden ; to give way to one's -s , zich door
zijn drift laten medeslepen ; to lull one's -, zijn gramschap
stillen ; paroxysm of -, toppunt , verheffing van toorn.
Passion t, V. i., boos, driftig worden; hevig aangedaan zijn.
Passion-flower , s., passie-bloem (botanic).
Passion-tossed , a., door drift geschokt of in beweging
gebragt.
Passion-week , s., passieweek, week vóór Paschen, lij
heilige week.
-denswk,
Pas'siouary, s., legenden betreffende de martelaars, wN.
Passionate, a., hartstogtelijk, oploopend, r$.; t droevig,
droefgeestig , zwaarmoedig.
Pas'sionatei- , v. t., 11 treffen, schikken, roeren, in hooge
mate aandoen , hevig aandoen ; sterk uitdrukken , beklagen.
Pas'siónately , ads., hartstogtelijk , toornig , woedend.
Pas'slonateness , s., hartstogtelijkheid, oploopendheid.
Pas'sionett , a,., hartotogtelijk , sr.
Passionless, a-, bedaard, koel, onverschillig, koud, voor
weinig geinoeilsbeweging vatbaar.
Passive, a., lijdelijk, gelaten, gedwee; lijdend; - verb,
lijdend werkwoord (in de spraakkunst).
Passively, adv., lijdend, DA.
Passiveness , s , lijdende staat, lijdelijkheid, geduld, bedaardheid, gelatenheid, gedweeheid, lijdzame onderwerping ; vatbaarheid voor uitwendjge indrukken, Dn.
Passivity , s., zie Passiviness.
Passkey , s., passe••partout , sleutel die overal op past,
looper die alle sloten openen kan.
Pass'iess, á., geen doorgang hebbende, COWLEY; ondoorgaukelijk , onbegaanhaar.
Pass'o ver , .s., paschen (Joodsch poaschfeest). Een feest,
door de Joden gevierd , ter gedachtenis dat God de eerst
onder de Egyptenaren doodde , en de woningen-geborn
der Hebreërs voorbijtrok; j paaschlann ; het gedoodde offer.
Pass'parole, passe- parool, s., orde welke van mond tot 1
mond overgaat, wachtwoord (soldatenterm).
Passport , s.. paspoort, vrijbrief, pas , so.
Pass- -velour*', s., fluweelhloem, duizendschoon.
Pass- volant', s., een soldaat die slechts de monstering
bijwoont; soldaat die op de monster -rol staat, doch geen
olienat doet.

Pas'sy-maas' ure , s., een oude statige dans; t air in de
muzijk.
Pass'tiwe 1 , s., thans Pastime, zie aldaar.
Past , a., verleden, afgeloopen , vervloten, voorbijgegaan,
verdwenen ; laatstleden.
Past , pp. van Pass, v. t., v. i.
Past, s., het verledene; both the - and the future, beide
de verledene en toekomende tijd (veelal ook in *)•
Past , prep., voorbij , buiten, over; - the time of history,
voor den geschiedkundigen tijd; - learning, niet meer in
staat of te oud om te leeren ; - child-bearing , te oud om
kinderen te baren ; - ten feet , boven de tien voet ; - a
child, geen kind meer , de kinderschoenen ontwassen; in
times -, in vroeger tijden , eertijds , voorheen ; - doubt,
boven twijfel verheven , buiten kijf ; - hope , hopeloos ;
- remedy, ongeneeslijk ; it is - one o'clock , het is een
uur gepasseerd ; half - one , half twee ; a quarter - one,
een en een kwart uur ; ten minutes - one , een uur en tien
minuten ; 't is a thing - and done , het is eene zaak , die
voorbij , onherroepelijk is ; t I am - my latin (I'm at
my wit's end) , ik ben ten einde raad ; his book has - the
press , zijn boek is gedrukt ; about four months -, ongeveer vier maanden geleden.
Paste , s., deeg, beslag . pap (om te plakken) ; valsche edel
bloem en water als cement te zaám gekookt;-gestn;
kunstmatig mengsel om edelgesteenten na te bootsen; eery
kleverig mengsel.
Paste , v. t., plakken, lijmen ; to - up , opplakken, aanplakken.
Pa'ste-board , s., bordpapier; - maker, kardoes- of bordpapiermaker of verkooper.
Pa'ste-board , a., van bordpapier gemaakt.
Paste-.lone t , a., verleden , gedaan.
Pa'ste-work , s., plakwerk.
Pastel , s., pastel ; weede (eene plant bij het blaauwverwen gebezigd); pastel-verw.
Pastern , s , voetholte of ook wel hiel (van een paard);
voetzool ; overschoen. .
Pastic'cio, s., (Italiaansch) mengelmoes; hutspot, mengsel ; ( in de muzijk) stijlnabootsing.
Pastil , s. (zeer t en ) , zie Pastille; - painter, pastelschilder.
Pas't111e , s., reukballetje, pastielje of pastille , (bij schil
pastel, crayon-veriv; een crayon, om niedete schilderen.-ders)
Pastime, s., passe-temps, tijdverdrijf, tijdkorting, uitspan
spel.
-nig,
Pas'tihne , V. i., t den tijd korten, kortswijlen.
schaapherder
;
Pastor , s., herder ,
geestelijke, predikant,
leeraar. , zielverzorger ; his people's -, de herder van zijn
volk ; -, soort van vogel.
Pas'torage, s., herderschap, zielzorgersamht,
Pastoral, a., § herderlijk, landelijk; - care, zielezorg;
- letter, herderlijke brief.
Pastoral , s., herderdicht, idylle (in de dichtkunst).
Pastorate , s., herderlijk ambt. Zie Pastorship.
Pastor-like , 1
J a., herderlijk,
Pas torly ,
Pastorship , s., herderlijk ambt, herderlijke waardigheid;
het ambt van zielverzorger.
Pastry, s., pasteijeu , taarten, pastei, taart ; (bij oude
vers) pasteibakkerij , son.
schrijvers)
Ptas'try--cook, s., pasteihakker.
Pastry-table, s., pasteibakkerstafel.
Pas ► try-work, s., pasteijen; zie Pastry.
Pas'turable , a., weidbaar; - ground , - land.
Pas'taxrage, s., weiding, weiland, veevoeder, gras; zomer
liet grazen.
-voedcr;
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Pas'trre, V. t., weiden, doen weiden; -, v. i., weiden, grazen,
Pasty . s., pastei.
Pasty . a., deegachtig , pasteiachtig ; semi -, half deegaelitig (in de mineralogie).
Pat, a., van pas , passend, net, thans (; -, ado., juist van
pas; volkomen juist; -, -! dat kan niet beter!
Pat, s., tikje, klapje; klompje, dat men niet de li and vormt.
Pat, v. t., zacht slaan, tikken , kloppen, streelen; -,
(in 't scho. ook als pret. van Pul , in den zin van raid put).
Pat'ache, s., wachtschip, ligt vaartuig, advijsjagt, z.; uit -

Path , r. i.,

Engelscli.
Patch , s., een lap om iets meê te verstellen , stukje,
strookje (gronds); moesje (in liet Bezigt); pleistertje; icliob.
hejak, ondeugend rnensch ; i - arme duivel ; bedelaar ; grap
potsenmaker ; overeenstemmend stuk (in ni.osaique--penof

Pathol'ogitt , s., ziekteleerkni ► dige.
Pathology , s., ziekteleer, ziektekunde.
Pa'tiins, c., nadruk, klens, stemverheffing, pathos.
Pat'ibie , a., dragelijk , lijdelijk.
Patib'ulary, a., van de galg, tot Je galg behoorende;
- rspect , gaauwdieven-gezigt , fielterig uiterlijk, boeven -

gaan, wandelen,

Patti' tly , s., aardvlieg.
Pathct'i ee , pathetical, a., roerend, aandoenlijk , f droef -

nis veroorzakend.

Pathet't pasty , arlv.,
Pathet'i eulness , s.,

aandoenlijkheid.

Path'te,is , a., § onl)egaand ; zonder paden of wegen.
Pathog'no ny , s., kennis van de teekenen der liartstogten.
Pathop'nonnon', s., ziekteteeken.

Pathog'nonion'i e, a., den aard eener ziekte aanduidende, g.
legger.
Pathoiog'i e ,
a., ziektekundig , tot de ziektekunde
Patacoon' , s., patakon , een Spaansche rijksdaalder , een Pathological
l ;elhoorencle.
ical ,
Spaansche munt ter waarde van 4 shilling en 8 pence Pathhotog'ieally , cite,, op pathologische wijze.

werk) ; -, scho., hoofd.

, v. t., (Deensch Pudtzer , Italiaanscli Pezzare) , l,ippeii , oplappen , verstellen ; bemantelen , bewimpelen ; oppervlakkig genezen ; een moesje of pleistertje leggen ; to
- up , slordig oplappen ; -, met liet pak van een h aiisworst
kleeden ; § haven sluiten , § bepleisteren , blanketten.
Patch' -.vork , s., lapwerk , knoeiwerk , overeenkomst van
(aan elkander genaaide) stukken ; liet verstellen ; (in Picaden zin) verzameling van met elkander strijdige zaken.
Patched , a., gelapt.
Patch

Patch'er , s., lapper, knoeijer, broddelaar.
Patch 'cry , s., lapperij , knoeijerij.
Patching , s.,

liet verstellen.

Pate . s., bol , kop , kalfskop ; soort yan rond bolwerk (ves-

tingbouw).
Pa'ted, a., (in zamenstellingen) een hoofd hebbende.
Patefa e'tion , s., opening , lilootlegging , openlegging.
Patella , s., knieschijf , eenschalige schelp.
Pat'en , pat'in . s., blaadje , schoteltje , bord , deksel (op
een kelk of drinkbeker) ; deksel voor den avondmaalkelk
(in de ltoomsche kerk) ; -t plaat , sx.
Patent , s., octrooi , brevet; brevet van uitvinding of vol making , privilegie ; letters -, opene brieven ; infringe a -,
een octrooi schenden of verkrachten ; to take ooit a -,
een brevet nemen ; -s of nobility , adelbrieven ; -, a., open,
openlijk , openbaar , gehreveteerd , geoctroijeerd.
Patent , V. t., octroijeren , breveteren.
Patent-agent, s., agent
Patent - bill

voor de octrooijen.

, S., brevet van uitvinding.

Patent-brush • S., patent- borstel.
Patent - right, s., privilegie voortvloeijeníle uit liet bezit

gezit.
Patience, s.,

,. geduld, gelatenheid, volharding, onder werping ; -, een kruid , ( rbuharhe (botanie) ; -, de eigenschap
ons kalm onregt te kunnen verduren; kalm onder leed en
verdrukking ; angelic -, engelachtig geduld ; I am out of -,
T lose -, mijn geduld is ten einde , ik verlies alle geduld;

to take -, to hare -, geduld hebben.
Pa'tience.dock, s., patieiitie- kruid, rhubarbe (botanie).

, s., patient, lijder , de zieke (in betrekking tot
den geneesheer); a physician attends, visits his -s, een geverzorgt, bezoekt zijne zieken ; inz - door -, interne
zieke (van een gasthuis) ; out - door -, externe zieke ; - of

Patient 1'

neesheer

death, s., scho., eens der doodshenaauwdheden, welke liet

sterven vóórafgaan.

Pa't €ent t , V. t., geduldig maken.

Patient , a., kunnende verdragen , geduldig.
Patiently , adv., geduldig, met geduld.
Patin , pat'ine , s., zie Patten , s.
Pat'Ay , ode., zeer juist , juist van pas ; zeer ter sneb , net
vain pas , ter juister tijd , zie verder Pat.
Pat'ness , ei., juistheid , geschiktheid , dienstigheid , passendheid.
Pa'triar-eh • s., aartsvader, patriarchs (kerkel) k) ; de opperste kerkvoogd der hedendaagsche Grieken; het hoofd
van een geslacht.
a., voorvacierliik, aartsvaderlijk; tot cle
Patriar'ebal ,
opperste kerkvoogd behooresde , patri.
Patriar' - chic .
archaal.
Patriarch :ate ,
) s_, patriarchaat , patriarehschap.
Patrlar -ch ship ,

van een brevet.
Patriareh'y, s., zie Patriarchate.
Patent-roils • s., register van patent of open brieven, Patrician , s., patriciër , afstammeling van een aanzienlijk
register van octrooijen, octrooijen -boek.
geslacht (oorspronkelijk) in liet oude Rome.
Pat'entee', s., geoctroijeerde, iemand, die van een brevet Patrician • a., patricisch , aanzienlijk, adellijk.
voorzien is, concessionaris van een privilegie.
Patrimonial , a., geërfd ; - estate , erfgoed.
Pater'atai . a., vaderlijk.
Pater'nalty , adv., vaderlijk.
Paternity, s., v aderschap.

Paternoster , s., paternoster , onze vader (the Lord's

prayer) ,

CAMDEN.

Pates , s., mv., scho., treden in den hoek van sommige

daken, om te gemakkelijker te kunnen klimmen.
Path , s., :1: § pad, weg , weg waarlangs een spoortrein
loopt , loop van een planeet of komeet (sterrekunde) ; -,
trottoir ; beaten -, begane of betreden weg.
Path, v. t., banen (een weg), doen voortgaan ; plaats maken (voor iemand) , sx.

Patrimon'ially , ede.,

Pat'riunony • s., ^J §

geërfd.

erfgoed.

Pa'triot, s., vriend des vaderlands, patriot, vaderlandschgezinde.
Pa'triot , pat'riott e, a., t patriotisch, vaderlandschgezind.
Patriotically, ede.,
Pat'rioti s in , s., vaderlandsliefde , patriotisme , burgerzin , hnrgerdeugd.
Patrol', patrol l', s., ronde, patrouille; iemand van de
ronde (in eon garnizoen).
Patrol', v. i., de ronde doen , patrouilleren. (Bij enkele
schrijvers ook als V. l., in den zin van doorkruisen).
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Patron , s., beschernmheer,

1f § beschermer ,

beschermheilige , schutspatroon (kerkelijk) ; kapitein , gezagvoerder • z.;
- of the arts, beschermer, voorstander van de kunsten;
-, scho., patroon, model.
Patronage , s., § beschermheerschap • patronaat, (ook in
het kanoniek rept) bescherming; liet begeven van een
kerkelijk ambt, collatieregt.
Pat'ronaUe, V. t., beschermen.
Pat'ronat , a., beschermend.
Patroness • s., beschermvrouw , patrones (ook in het ka.
noniek reyt) ; beschermheilige , schutspatrones (kerkelijk).
Patronize, V. t., fl § beschermen, begunstigen; § verdedigen , ondersteunen , voorstaan.
Pat'ronizer , s., beschermer, begunstiger , ondersteuner.
Pat'roniess • a., zonder beschermer of geen beschermhei
hebbende ; § weerloos.
-lige
Pat'ronship, s., patroonschap, beschermheerschap; bescherming.
Patronym'le , a., voorvaderlijk, zijns vaders naam dra
geslachtsnaam.
-gend;,
Patroon' §, s., erfpacht-bezitter, bezitter van landerijen
in erfpacht.
Patten, s., klomp, klos, holsblok, overschoen, houten overschoenen met ijzeren ring, welke de vrouwen in Engeland,
bij slecht weder over de schoenen dragen; voetstuk ; - of a
pillar, = van een pilaar (bouwkunde).
Pat'ten-maker, s., overschoen-maker, klompen-maker;
vervaardiger van Engelsehe overschoenen.
Patter , V. i., kletteren (bijv. hagel en regen) ; klepperen,
klapperen; trappelen; to - out, uitbrabbelen ; -, v. t., opdreunen , schielijk opzeggen.
Pattern , 8 , voorbeeld , patroon , model , monster , staaltje,
'exempel , proeve ; - of a machine , model van een werktuig;
- of patience , voorbeeld , toonbeeld van geduld ; to draw -,
to take -, zich naar iemand rigten.
Pattern , V. i., tot model dienen ; -, V. t., 5H., namaken,
een model kopiëren; navolgen; iemand tot model dienen.
Pattern-book ., 1
s.' staalkaart 'monsterkaart,
Pattern- taai,
}
Pattern-drawer, s., patroonteekenaar (industrie).
Pattie, s., scho., een werktuig, dienende om de ploeg

zuiver te houden , zoodanig dat daaraan geen aaide-schar
kome.
Patty, s., pasteitje.
Patty-pan, s., pastei -pan, pastei-pannetje; taartjes-vorm.
Pat'ulous, a., breed, uitgebreid.
Paucit'oquent, a., weinig sprekend, onspraakzaam, stil.
Paucii'oquy, s., spaarzaamheid in woorden, stilheid.
Paucity, s., geringheid, iets dat weinig in getal is.
Paugl.'ty , a., scho., hoovaardig , hoogmoedig ; onbe-

schaamd.
Pair na , V. t., in den palm van de hand verbergen , weg
moffelen , bedriegen ; hegoochlen ; behandelen, bevoelen , bestrijken. Zie Palm , V. t.
Paumie, s., scho., een slag op den palm van de hand met
een schoolmeesters-plak.
Paunce , s., zie Pansy , s., uP.
Paunch , s., buik; fat -es make lean pates, het veel eten
benevelt liet verstand ; -, zwichting tot beveiliging der
fok , z.; - of the yards, leisels op de raas , z.; -, ) dikke
pens ; , ( hangbuik.
Paunch , V. t., de ingewanden uitdoen , ontweijen.
Pauper, s., arme (bijzonder welke door de diaconie onder houden worden) , armlastige , bedeelde.
,Paup'eri*zn , s., armoede, armwezen.
Pauperize, V. t. verarmen.

PAW.
Pau*e, s., stilstand, rust; restpunt; overdenking; ge
(in de muzijk) pauze ; -, § tweestrijd, wei -daclitesrp;
to stand in -, besluiteloos zijn, in tweestrijd staan,-feling;
aarzelen.
Pau*e , V. i., niet voortgaan , ophouden , pauséren, § zich
bedenken ; to - by , stilstaan bij ; - a day or two, wacht
een paar dagen.
Pau'*er, s., :1: iemand, die overpeinst, nadenkt; ophouder , peinzer.
Pau'-* ingly , a., hij poozen.
Pant, r. t., scho., tikken ; streelen.
Pavan , s., statige dans, pavane, sx.
Pave, V. t., plaveijen, bestraten, bevloeren, banen.
Pave'mnent, paving, s, plaveisel ; bestrating; block-wood
-, plaveisel in hout; brick -, plaveisel van gebakken stee nen ; diamond -, plaveisel , zoodanig dat de steenen in den
vorm van een schaakbord liggen ; pebble -, plaveisel van
keijen; to lay down a -, een e leggen; to take zip the -,
het plaveisel opnemen.
Pave',nent-beater , s., straatmaker, - § , straatslijper.
Pa'ven , pp. van Pave.
Paver, s., vloerlegger, straatmaker; - §, baser.
Pa'vier , s., zie Paver.
Pavil'fon, s., paviljoen, koepel, koepelgebouw , tent,
culasse (van diamant).
Pavilion , V. t., met eens tent beschutten.
Pav'in . s., zie Pavan, s.
Paving , s., zie Parement , s.
Paving-beetle, s., straatmakershei, heiblok.
Paving-brick , s., gebakken steen tot plaveijen dienende.
Paving-inar'ble , s., marmeren vloersteen.
Paving-stone, s., straatsteen.
Pa,vior , 1 s., straatmaker, plaveijer.
Pa viour ,
Pa'vo, s., een sterrebeeld, paauw.
Pa'vonine, s., paauwenstaart.
Pa'vonine, a., van paauw.
Pa'vy , s., pavie <botanie).
Paw , s., poot (van een roofdier) , klaauw; cat's -, zuchtje,
flaauw windje, flaauwe bries, z.; -, ) pont.
Paw , V. i., trappelen (van een paard); krabben met de voor
grond ; -, V. t., met den voet trappen,-potenvrd
havenen , slaan met den klaauw ; streelen (met den poot);
§ fommelen; l vleijen ; liefkoozen ; patrouilleren.
Pawled , a., met pooten ; breedvoetig ; pooten of klaauwen
hebbende ; -, ) mokpooten , grove, breede voeten hebbende.
Pawky , a., scho., slim , sluw (p.).
Pawl, s., pal, z.
Pawl'-bit, s., palbeting (van een braadspil).
Pawl'-bolt, s., pal, z.
Pawl 1 -cleat , s., . palklamp, z.
Pawl'-head, s., palkop, z.
Pawl'-plate, s., scheen, kier, z.
Pawi'-rim , s., palrand , z.
Pawn, s., pand, onderpand, verpanding; to lend upon -,
op pand leenen ; pion (in 't schaakspel) ; to take -s , pionnen wegnemen; -, paauw.
Pawn , pawt , s., scho., een smalle strook hove' of beneden
aan een bed gehangen, van dezelfde stoffaadje als de gordijnen.
Pawn , V. t., verpanden , beleenen , verzetten ; to - down ,
te pand geven , beleenen.
Pawn'-broker , s., pandbeleener , leener op onderpand,
lombardhouder.
Pawn' broking , a., op pand leenende.
PawnI-horse, s., pandjeshuis, lombard.
Pawnee', s., pandhouder , pandnemer.
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Pawner , s., pandgever , verpander (zoo mannelijk als vrou- Peas'-cod , s., erwten in schillen.
Pea'-pod , s., erwten in schillen.
welijk).
Pea'-shell , s., erwtenschil.
Pawpaw, s., Indische vijgenboom (bot.).
Pax, s., (Lat.) vredebeeld; crucifix (kerkelijk).
Pea'-shooter , s., erwtenblazer.
Pea' -shu-ek , s., erwtenschil.
Pax'wax, pack-wax, S., spieruitbreiding aan beide zij
hals.
-denva Pea'-soup , s., erwtensoep.
Pay , s., soldij , loon , betaling , huur ; hank (bij drukkers) ; Peace, s., vrede , publieke of openbare orde , r.; rust, stilte;
extra -, hoog soldij ; full -, geheel soldij ; half -, half verzoening; the Icing's , queen's -, his , her Majesty's -, de
soldij ; in the - of, in soldij van ; on half -, op half openbare orde , r.; breach of the -, inbreuk op den vrede;
clerk of the -, griffier bij het vredegeregt; to be at -, in
soldij.
zijn ; to brealc the -, den = breken ; to hold one's -, het
Pay , v. t., betalen , voldoen , kwijten, storten ; beloonen ,
vergelden ; boeten voor ; slaan ; to - a visit , een bezoek stilzwijgen bewaren ; to keep -, = bewaren ; to keep the -,
de openbare orde if rust bewaren ; to make one's - wills
afleggen ; to - attention to , achtgeven op ; to - the debt
of nature , sterven , den tol der natuur betalen § ; to rob another , = met iemand maken , zich verzoenen.
Peter to - Paul , van den een geld leenen om den an- Peace , int., stilte ! - with ....! houd op met ....
deren te betalen § ; to - a ship , een schip harpui zen , z.; Peace'-breaker , s., rustverstoorder.
to - cable , kabel vieren , touw steken , z.; - more cable , Peace'-establishment, s., voet van vrede.
vier meer kabel, z.; to - a mast, een mast harpuizen, z.; Peace'-maker , s., bevrediger , vredestichter.
to - a seam, een naad pek-teren , z.; to - away , geld Peace'-offering, s., zoenoffer.
uitgeven , uitbetalen ; to - back, terugbetalen; to - down, Pence'-of'flcer , s., ambtenaar van politie , politie agent.
in gereed geld, contant =; to - for, betalen voor, boe- Peace'-parted , a., § in vrede gestorven.
ten voor ; to -- qff, afbetalen , afranselen; to - one's Peace'- party, s., vredepartij.
self, geld inhouden; to - out, uitbetalen, laten schie- Peaceable • a., vreedzaam , rustig , kalm.
ten ; to - over , bestrijken ; to -- a debt , zich van een Peace'ableness, s., vreedzaamheid, gerustheid, rustig
-heid,
kalmte.
schuld kwijten; to - honours, eerbewijzen; to - compliments, komplimenten maken; to - attentions, oplettend Pence'ably , adv., vreedzaam . rustig, kalm.
to get paid, zich doen betalen ; to - dear,-heidbton; Peaceful , a., vreedzaam , rustig, kalm.
duur betalen; to - through the nose, tegen eiken prijs Peacefully , adv.,
Peace' ful mess , s., vreedzame toestand , staat van rust,
betalen (gevild worden).
Pay , v. i., betalen ; to - for, betalen ; to - of, voort.
kalmte.
gaan ; to - off to port , naar de haven loopen , z.
Peace' ➢ ess , a., rusteloos , zonder vrede , zonder kalmte ,
woelig.
Pay'-bi11, s., borderel van een maatschappij.
Peach , s., perzik (botanie) , perzikenboom ; clingstone -,
Pay'-day , s., betaaldag, gelddag, vervaldag.
pavie (botanie).
Pay'-master, s., betaalmeester.
Peach'-blossom , s.. perzikenbloem.
Pay'-office , s., betaalkantoor.
Pay'-table , s., tafel voor liet betalen ; -, hank (bij drukkers). Peach'-brandy , S., perziko.
Payable, a., betaalbaar , § wat betaald kan worden ; to Peach'--colour, s., kleur van perzikenbloesem.
make - to , een wissel afgeven op order van ..... ; - at Peach'--eol'oured, a., perzikbloeseniklenrig.
Peach'-house, S., trek- of broeikast voor perziken.
sight, betaalbaar op zigt.
Payee', s., degene, aan ween betaling gedaan is ; toonder, r.; Peach-'tree, s., perzikboom.
Peach'-wood , s., perzikboomenhout.
de laatste houder van een wissel.
Pay'er , s., betaler (ook voor het vrouwelijke), betaalmeester. Peach , v. t., zie Impeach.
Pea'chi-ek , s., jonge paauw.
Pay hollow , V. t., scho., hol of in de holte slaan.
Payment , s., het betalen , betaling , bestrijding ; afros- Pea'-co -els , s., paauw.
sing; belooning, loon, soldij , prijs ; Heavy -, aanzien Pea' -eo ek-fish , s., zeepaauw.
betaling; to delay the - off`', de betaling uitstellen;-lijke Peas'-eo.ek-green , a., nrasgroen.
to demand -, betaling eischeii , vorderen ; to obtain -, be- Pea'-co ck-tail , s., paauwenstaaet.
taling krijgen ; to resume -, zijn betalingen hervatten ; to Pea"czwl , s., paauw.
stop -, zijn betalingen staken; to suspend -, zijn betalingen Pea'lien , s., paauwin.
Pea'-ja -ek'et, s., pijekker, pij.
tijdelijk staken.
Peak , s., top (van een berg) , kruin , spits ; tip (van een
Pay'nim, pai'nim t , s., heiden , ongeloovige.
kapsel); gaffel, z.; specht (ornithologie); green-, groenspecht.
Pay-*e, v. i., wegen.
Peak , v. i., er ziek , bleek, slecht uitzien; er gemeen uit
Pay't, scho., pret. van Paid, beat.
-zien,sx.
r e c''
} • v. per cent; O/
Peaking, a., ziekelijk.
P. Ce
nt ,
Peak'ish, a., hetgeen een top, kruin of spits betreft,
Pd., zamentrekking van Paid , betaald.
niet bergtoppen , bergachtig , ( spichtig (van ziekte) , zieke
Pea , s., (Wanneer liet meervoud van dit woord enkel een
vermagerd, spits.
-lijk,
bepaald getal uitdrukt is het peas, als : they are as like
as two peas, zij gelijken elkander op een haar §. Wil men Peal , s., geraas (doordringend) ; wedrklank, geluid (van
klokken) klokkenspel , geknal (van den donder) , slag, geeene onbepaalde hoeveelheid uitdrukken, dan is het pease,
brom , gebulder ; taring cc -, het carillon bespelen.
als : a bushel of pease, een schepel erwten.), me. peas ,
pease , erwt (botanie.) ; ankerklaauwen, z.; grey , field -, Pent , v. i., weergalnmen , knallen, bulderen , weêrklinken ,
brommen; -, v. t., bedwelmen (door gedruisch), bestormen,
erwt;
green
-,
jonge
-,
split
_;
to
=; split
graauwe
afkoelen; - the ear, liet oor verdooven; to - forth,
shell -, = pellen of schillen ; to stick -, = aan staken
doen hooren , sit , luide en statig spelen , brommen
of rijen zetten ; winged -, sperzieboon , suikerboon.
klinken.
Pea'-boiler , s., erwtenketel.
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Pecan , s., zie Paean , s.

Peb'bie-work , s., steengruis, een hoop keijen.

Pean'isme, S., zegezang , MITFORD.

Pebbled ,
a', keiachtig.
Pebbly ,
Peeeabll'ity , S., geneigdheid tot, vatbaarlieid

Peanut, s., aardnoot.
Pea-ore , s., korrelige ijzererts.
Pear , s., peer ; melting -, sappige --; preserved -, in den
oven gedroosde
Pear, V. i., zie Appear, V. i. en Peer, v. i.
Pear'-bit, s., peerbit, peergebit.
Pear' - main , s., peerappel.
Pear'•plum , s., peerpruim.
Pear'-pte , S., peereutaart, peerenpastei.
Pear'-quince, s., kweepeer.
Pear'-shaped , a., peervormig.
Pear'-tree , S., peerenboom.
Pearch , perch , s., roede (lengtemaal) ;

zie Perch , s.

Pearch , V. i.

baars (zekere viseh);

zitten, op de hurken zitten, neerhurken.

Pear'lform, s., (meer bepaaldelijk Amerilceansch.) peervormig.
Pearl , s., § parel ; zilver (wapenk.) ; artificial -, kunst
nagemaakte _; mother of -, paarlemoer ; string of -,-parel,
parelsnoer ; to cast pearls before swine , parelen voor de
zwijnen werpen ; to string -s , parelen rijgen.
Pearl , V. t., met parelen versieren , beparelen ; -, v. i.,

voor zonde,

staat van te kunnen zondigen, zondigheid.
Pec'eable, a., geneigd tot, vatbaar voor zonde; zondig.
Pee-eadil'lo , s., kleine zonde of misdaad , pekelzonde;
aardhezie ; krop van een vogel ; reep van kant enz. aan
de opening van een hemd op de borst, zie Piccadil.
Pe.e'-cancy, s., zondigheid, slechte hoedanigheid, misdaad,
gebrek , ondeugd , schandelijkheid.
Pee-cant, a., r,ondig, misdadig, schuldig.
Pe-cea'vi, peccavi (Lat.), ik heb gezondigd, eens beken
-tenisvachul.
Pee'vary, s., merikaansch muskuszwijn (dierenlsinde).
Pechblend', s., pikblinde.
Peek . s., een spint, (indoisdsmaatt) vierdedeel van een
schepel ; § hoeveelheid ; ) verbastering van Pack, groote
menigte; kwart bushel (zijnde 2 gallons); (in het Amerikaansch) a - of trouble , veel hartzeer , veel wederwaar digheden.

Pearl' - shell , s., parelschelp.
Pearl' - slaster , s., parelsenter.
Pearl'-spar, s., parelspaath.
Pearl'-«-hate, a., parelwit.

Peek , v t., pikken met den bek, pikken, oppikken met den
bek of snavel (ook doordringen) ; to - up , met den hek
oprapen ; :J: § oprapen ; to - at one another, elkander pik.
ken , elkander in het haar zitten ; to - down one's head,
het hoofd laten hangen ; to - through , doorpikken.
Pe-ck'er , s., een vogel , die met den bek pikt , een specht;
§ vitter.
Pe-e'tinal , a., kamvormig.
Peetina'tion , het kammen.
Pe e'toral , s., borstkoekje , borstmiddel, borstlap , borst
-plat,§
borstharnas.
Pe -e'toral , a., tot de borst behoorende, de borst verster.
kende ; -, s., borstmiddel.
Pee'-elate , V. t., 's lands gelden bestelen ; met de kas
voortgaan ; ontvreemden , stelen , bestelen.
Peeula'tion , s., de ontvreemding van 's lands middelen;
ontvlugting niet de kas.
Pe&ulator, s., ontvreemder, kiesteler, ontvlugter niet de kas.
Peeul'iar, s., :j: bijzondere eigenschap; kapel , geprivilieeerde parochie.
Peaxnl'lar, a., bijzonder, eigen, ongemeen, vreemd, eigenaardig; a style - to an author, een stijl die den een of
anderen schrijver bijzonder eigen is.
Peeuliar'ity, s., bijzonderheid, zonderlinge eigenselisp,

Peas.'antiy , a., boerachtig, MILTON.
Pea^►- 'antry • s., boerenstand , boeren , me., boerenvolk,

Ped'acogue, s., pedagoog , onderwijzer, leermeester, school-

parelen.
Pearl '-aloe-s-, s., parelaloë.

Pearl' -asnes , S., parelascli , Amerikaansche potasch.
Pearl' - barley, S., geperelde gerst, parele -gerst (.
Pearl'-bubble , s., parelklaas.
Pearl'--coloured, a., parelkleurig.

Pearl'--cowry , s., paarlemoér -slak.
Pearl'-.crude, s., potasch , loogasch.
Pearl' - diver , s., parelvisscher, parelduiker,

Pearl'-eyed , a., met een parel of vlek op liet oog.
Pearl' - fishery , s., parelvisscherij.
Pearl' - Ply , s., parelvlieg.
Pearl' - grass , s., parelgras.
Pearl'-oys'ter , s., parelmossel.
Pearl '-plant , s , parelplant.
Pearl' - powder , S. parelpoeder , blanketsel - poeder , parel-

grijs.
Pearl'-seed , s., parelzaad.

eigenaardigheid, ongemeenheid, vreemdheid; a - of st?jle,
Pearà' -vort , s., parelkruid.
or manner of thinking, iets eigenaardigs in stijl of denk.
Peart'ed , a., versierd met paarlen, op parelen gelijkend,
wijze, in manier van denken.
parelachtig , bepareld.
I'carl'y , a , ! j § als een parel , bepareld , vol parels , rijk Pe -eul'iarize, V. t., toeëigenen; to he -d, geschikt zijn voor.
Peeot1'iarly, ode.,
aan paarlen , paarlachtig , gelijk parels.
Pec-nn'iary, a., geldelijk.
Pea-s~'am,t , s., boer , boerin.
Pecn'nlous, a., rijk aan geld.
Pea want , a., boersch.
Pedagog'Le,
l a., van een leermeester, pedagogisch;
Pero-s-'ant-boy , s., boerenjongen.
Pedagob'lcnl, J schoolmeesterachtig.
Pea -s-'ant - girl , s., boerenmeisje.
,
s., onderwijzersvak , onderwijzersambt,
Ped'agogi-s-,n
Pea-wantlilze, a., boerachtig, boersch, lomp, plomp.
§boerschheid , lompheid • grofheid, ongemanierdheid.
Perse , s., zie Pea.
Peat , s., turf, veen ; lieveling • m. en vr., sot.
Peat , zie Pet.
Peat'-moss , s., veengrond , veenlaag.
Pebble
3 s. kei vuursteen;
vuursteen; steengruis.
Pebble•stone ,
'
'
Peb'bie-boulogne • s., gladde keisteen.
Pebble-crystal , s., kristalsteen.

MILTON,

meester.

pedagogue, V. t., onderwijzen.
Pedagogy, s., onderwijs, onderrigt, so.
Pea'al , s., voet (van een orgel) , voetklavier , pedaal , orgeltrap ; lage hastoon.
Ped'al -note , s., liet houden van denzelfden klank (muzijk).
Ped'al-stop , s., pedaal van een muziekinstrument (muz jk).
Pedan'eous i , a., te voet gaande, op voeten loopende.

Zie Pedestrian.

iJDW

PEI.

Pedant, s., verwaande gek, schoolcos, + schoolmeester,

Peel , v. t., schillen , pellen, den bast afdoen, afschillen;
-, § plunderen , afstroopen , afhalen ; van liet stokkige
zuiveren; (gerst) pellen ; -, v. i., de schil of schors ver liezen, afschillen, vervellen ; van bast of schil verwisselen ; afschilferen
Peel er , s., peller, schiller , afstrooper, roarer; § plunderaar.
Peelings- , s., mv., schillen.
Peep , s., eerste verschijning; at the - of day, met het
krieken of aanbreken van den dag; het loeren, gluren;
vlagtige blik; liet kijken; liet te voorschijn komen; het

waanwijze.
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a,, verwaand, laatdunkend, pedant;
schoolvosserig,
Pedan'tlenl , }
Ped'antize, V. i., pedant , laatdunkend , waanwijs , schoolvosserig zijn, den schoolvos uithangen.
Ped'antry , s., pedanterie , laatdunkendheid , waanwijsheid ,
schoolvosserij.
Pecia'r lan, S., (lat. pedarius) een Romeinsch raadsheer , die
zijn stem door zijn voeten gaf , door namelijk naar die
zijde van den senaat, welke hij toegedaan was, te gaan.
piepen, piepend geluid.
Peciate', a., voetvormig.
Pect'die , V. i., zich met beuzelingen ophouder ; ; zich met Peep , v. i., verschijnen , aanbreken , uitkomen (van kuike;,,,r , planten, enz ) ; gluren , loeren (als : door eerie kleine
kleinigheden, bagatellen vermaken ; kleine waren verkooopening) ; to - through the key-hole , door liet sleutelgat
pen , met een mars gaan ; -, v. t., in liet klein yerkoopen.
kijken ; begluren (zonder gezien te worden) ; uitkomen, in
Pect'dler , s., iemand, die in liet klein verkoopt, roiidvenGlen zin van : his pride -s tlirougla each part of lijm , zijn
ter , marskramer.
hoogmoed blijkt uit al zijn doen en laten ; to - abroad,
Pect'dleress, s., eene vrouw, die in liet klein verkoopt;
naar buiten kijken ; to - forth , doordringen; piepen ; een
rondventster.
Ped 'd eery , s., koopgoed van een marskramer ; koopgoed, ! piepend geluid maken.
s., kijkgat, loergat, klein gat, door 'twelk
Í Peep' -hoge ,
dat rondgevent wordt.
li Peeping-hole, } men zien kan, zonder gezien te worden.
Pcd'diing, S., liet in het klein verkoopen.
Pederast, s., natuurschender; iemand, die tegennatuur- Peeper, s., gluurder , oog, kijker , kijkglas , jong kuiken
(dat pas uit den dop komt).
lijke zonde bedrijft.
; Peei"Yng , s., het kijken , het gluren ; het piepen, gepiep.
Pect'erasty , s., tegennatuurlijke zonde.
Pedere 'ro , s., draaibas; een steenstuk (op schepen voor Peer , s., gelijke , weclergade , iemand van denzelfden rang
I of dezelfde bekwaamheden , meil ezel , makker; edelman;
schroot gebruikt).
pair ; fellow -, gelijk niet een ander.
Pedestal , S., voetstuk, rustplaats of vlak tusscl► envak
van eenen trap (koopvaardij); continued -, doorgaand voet - Peer, v. i., beginnen te verschijnen, aanbreken (bijv. de dag),
(eventjes
in de verte) verschijnen , zich vertoonen ; to tusscheuvak
van
eenen
trap
(koopvaard(
).
groot
stuk ; main -,
above , uitsteken boven ; to - at a person over one's shoalPectest'rial , a., den voet gebruikende , tot den voet beder
,
over den schouder naar iemand gluren ; -, C. t.,
hoorende.
Pedan `tt-e,

tot pair verheffen.
Peerage , s., pairs chap ; hooge adelstand.
Peer'do`n
, s., f pairscl► ap.
voetreis
.
journey
,
rise , wandeling ;
Pecies'trious , a., gaande (in tegenstelling van vliegen) , Peer es , s., pairsvrouw , dame uit den beogen adelstand.
Peer'
óe-ss
,
op voeten loopende, voeten hebbende; - aniniol , la.nddier .
g elikel
j
j
a. , on verik,
weêrgaloos.
s., stengel (botanie) ; steel (waarmede Bene Peerlessly , }
Ped,ieei
vrucht of een blad aan den hoorn vast is) , Peer'iessness , s., onvergelijkbare, weêrgalooze meerderheid.
'
Peest , a., (hoofdzakelijk oierikaansch) levendig , vlug.
vruelitsteel , lladsteel.
Peti irae,
Peee'weet , s., (hoofdz. Amer.) gespikkelde waterlooper
Ped'ieellate , a., aan eenen steel hangende.
Pedes'trlan , S., voetganger , voeteerder.
Pedestrian , a., te voet (ook van een standbeeld) ; - exer-

k
Pedie'ular,
1
j luizig, cie luiszierite hebbende.
Pec^i e ^iodis ,
Peil 'igree, s., gesloelctsboom, stamboom.
Ped 'iiuvy, S.,voetbad , voetwassching.
Ped'íment , s., kroonlijst, deurgevel (bo?tv)knnnde).
Pedlar , s., rondveuter , marskramer. Zie Peddler, s.
Pedcokap'ti - s-an , s., kinderdoop.
Pectobap'tist , s., degeen , die kinderen den doop toedient.
Peat'oinancy , S., waarzesuien uit de voetzoolen.
Pecioen' eter, s., afstancls ► ,ceter, c oetrnaat ; odon ► ktre, weegmeter.
Peciopnet'ri cal , a , dat tot de voetmaat behoort.
Pectre'ro, s., steenstuk, draaibas (zeker geschut).
Peciune'1e, s., stei ► gel (botanie).
Peciun',eular, a., wat tot den stengel behoort (botanie).
Peek , s., regtstandil; , z ; regt op en neêr ; to have a -, op en
neêr winden ; yards a -, op getopte raas , z.; fore -, hel , z.
Peek , v, t., toppen, ontoppen , z. Zie verder Peak , v. t.
Peek - hal 'iarct , s., hel , z .
Peek'y, a., (voornarreel)k Anierikaanseh) rot, aan liet rotten zijnde; vermolmd; vergaan.
Pees , s., srhaal , schil , bast , dop ; scl► ietschop (b%) balskers) ; schoffel (voornamel,'jk .loierikaansch) ; optianger ,
waarmede neen de afgedrukte bladen te droogen Hangt (op

een drukkerij).

(oritiolo,^ie),

Pee , visi► , a. genleir
' ij k , korzelig , knorrig , onterreden ,
eigene r► nig, morrend van .Lard, lomp, twistziek, kinderaclit,ig.
Pee'`isi,Iy, ade, op knorrige, grimmige wijze.
Peevishness, s., gemelijkheid, knorrir;lieid, ontevredenheid.
Peewee , s., (voornam. .4mner.) knikken.
Peg , s., houten of ijzeren pen , wervel , schroef van een
viool ; § slag , stoot , beker , offerschaal ; to loever a -; to
ts1-s a - lower, een toon lager zingen, zijne snaren lager
spsmnen of stemmen.
Peg , v. t., pinnen , vastpinnen ; to - down , vastpinnen.
Peg-cam , s., kammossel.
Peg- toi ', s., taatstol , priktol, dr jftol.
, s., gevleugeld paard der dichters
Peg'a*nss , pegasus
zeker gesternte (sterrekunde).
Pegged , pp. van Peg , P. t.
Pegging , ppr. van Peq , r. t.
Pegging - a`v i , s., zeilmakers-elst.
Pegni ,
., stellaadje.
Peginna ,
Peg' mna ti te , s., oorspronkelijke granietrots.
Pclaras'ti e , a., ondernemend, beproevend.
I'ci-*e ,
s•, t gewit , evenw eg t , balans.

i Peize,

PEI.
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Pel *e, V. t., t in evenwigt brengen; wegen.
Pekoe, s., pekkothee, zwarte thee.
Pelage , s., bontwerk • pelterij • bekleedsel (van dieren
hetzij haar • wol enz.) , BA.
Pelagian , s., pelagiaan.
Pelagian • a., Pehagiaansch ; -, van de zee.

PEN.
a., lijfstraffelijk, straffend, waartegen voorzien is
bij het wetboek van strafregt , r.
Pe'nal --eode, s., wetboek van strafregt, r.
Penal,

Penal-law , s., strafregt.

Penal'ity t
Penalty

, s., straf, boete, strafbaarheid , ngoww.

. s., straf , r., boete ; to denounce a -, eene straf

Pei'a,nis , s., jonge thoniju.
uitspreken.
Pelf, s., schat, rijkdommen, wereldsche schatten, mammon. Pen'ance, s., het boeten voor iets, boetedoening; leven
Pe1'I can • s., pelicaan; zekere distilleerkolf ; tandtrekker of
-dig
berouw.
pelicaan, g.; vat tot afscheiding van stof (chemie); krop Pence', s., mv., zie Penny ; -, stuiver (twaalfde gedeelte
-gans.
van een engelschen shilling).
Pelisse , s., pels , pelsrok , jas met bont pelisse.
Penchant , s., neiging .
Peil , s., pels , ruige dierenhuid.
Pen'csi , s.. ^ ^ § penseel ; II potlood en (in het algemeen iets
Pellet , s., balletje , kleine bal ; prop , g.; prop van een
om te schrijven zonder inkt, bijv. een griffel; red -, rood
geweer of kanon.
krijt ; lichtkegel , lichtbundel (optica) ; wimpel , vaantje , cm.
Pel'tet, V. t., kleine ballen (balletjes) maken, van balletjes Pen'cII , V. t., penseelen , schilderen , teekenen , met potof propjes vormen, sx.
lood teekenen; -led, pp.; -ling • ppr.
Pel'leted ,

a., uit proppen bestaande.

Pel'15-ele , s. • vliesje , huidje.
Pel'litory, s., kruid, muurkruid, bertram (botanie).
Pell' mell , ode., verward • ondereen • bont en blaauw,
holder de bolder.
Pelltoma , s., kneuzing; eene verscheidenheid van iolite.
Peilmm , s., mv. • perkamenten rollen ; clerk of the -, boekhouder bij de schatkist.
Pellucid , a., helder , zuiver , doorschijnend , § klaar;
- language • zuivere taal ; semi -, half doorschijnend.
Pelliscid'ity ,
}S., helderheid , doorschijnendheid.
Pelhi cidness ,

Pelt , s., pels , onbereide huid , vel ; ( slag , zie verder lel! a.
Pelt , V. t., smijten, gooijen, treffen met iets dat geworpen
wordt; to - with stones, met steenen smijten, schieten op
iemand; steenigen; -, v. i., hard regenen; razen, tieren.
Pelt'-monger, s., huidenkooper, pelterijhandelaar, vellen
-koper.
Pel'ta , s., schild (bij de Ouden).
Pel'tate , a., schildvormig.
Pel'ter , s., smijter , werper ; 1 vrek , woekeraar.
Pelt' ing , a., geweld , geraas , gekletter (van den regen) ,
aanval , uitval ; -, a., gemeen • ellendig , nietswaardig,

v erachtelijk.

, s., pelterij , bont ; dealer in -, pelterijhandelaar,
houtwerker.
Pel'v l e , a., pelvien (anatomie).

Pel t'ry

PcI'vis , s., bekken (anatomie).

s., (Aanerikaansch) reis-proviand.
Pen , s., § pen (om te schrijven) , schrijfpen , penneschacht;
kippenloop, schaapsschutting, hok voor ossen, enz.; molenwater , metallic , steel -, stalen , ijzeren pen ; quill -,
ganzen = ; - that spurts • c die spat ; bundle of -s , bos
pennen ; dash , stroke of a -, peunestreek ; feather of a
-, veder van eene ; nib of a -, pennensnavel; slip of
the -, 11 § een woord aan de pen ontvloeid; to cut , to
maks a -, een pen snijden; to lay down one's -, de pen
neêrleggen of vaarwel zeggen ; to mend a -, een pen ver
of vermaken ; to take up one's -, de = ter hand nemen.-snijde
Pen , V. t., schrijven , in geschrift brengen , opstellen;
§ opsluiten (bijv. schapen.) , schutten ; to - up • perken
opsluiten.
Pen'--ease, s., pennedoos, koker, Porte•plume.

Pem'i pan ,

Pen' - holder

, s., Porte-plume , pennedrager.

Pen' - knife, s., perinemes.
Pen' -man , s., schrijfmeester, schoonsep nijver • § schrijver , ,

auteur.

Pen'-ra-ek , s., pennedrager (van eene etagere).
Pen'. wlper , s., penneveger.

Pen'ci 1 --ease , s., potlooddrager ; porte-crayon,
Pen'ell --eolour , s., teekenverw.

Pencil-polnter , s.,
of schoon te maken.

potloodkoker.

werktuig om een potlood te snijden

Pen'craft , s., talent , geschiktheid om te schrijven.
Pen dant , s., oorhanger , oorbel , langwerpig geslepen stuk

kristal , dat men tot sieraad ergens aanhangt (als : aan

kaarskroonen enz.) ; scheepswimpel , wimpel , z.; bij oude
schrijvers zie Pendulum; broad -, standaarddrager of kornet ; distinguishing -, distinctief teeken; small -, scheepswimpel , z.; swallowtail -, kornet , zekere soort van vrouwenmuts.

helling, vooroverhelling, afhanging, meiging , geneigdheid.
Pen 'deney , s., loop (van een regtsgedinp) , het hangende
zijn , l i tispendance , r.
Pendent , a., hangend, nederhangend, overhangend, hellend , vooroverhellend.
Pend'lce, s., afdak, luifel.
Pending , s., het hangende zijn , het onbesliste.
Pending , a., § hangende (onbeslist) ; - the suit , zoo lang
de zaak hangende of onbeslist is.
Pendulos'ity ,
I. s., het hangende zijn, slingering,
Pen'dxlousness ,
§ weifeling , besluiteloosheid.
Pendulous , a., t hangend, slingerend, § weifelend, besluiteloos , onzeker (bij oude schrijvers).
Pen'dence, s.,

slinger van een uurwerk of van eene
klok; j§ iets dat slingert.

Pen'duluin . s ,

Pen'datam -ball,
Pen d -tzlum - bob,

s.,

knop, enz. aan den slinger, die

op en ne @r bewogen wordt (om den

gang te regelen).
Pen'duluns --eto-ek, s., pendule.

Pen'dnlum - pli'er*, s., punttang.
Pendulum-rod , s., roede van eene pendule.
Pen'doslum-watch , s., zakhorologie met een slinger.
Pendulum- weigat , s., gewigt van eene pendule.
Penetrability . s., doordringbaarheid.
Pess'etrable, a., doordringbaar; - to,

doordringbaar voor.

binnenste, HA$vRY.
Pen'etrancy , s., het doordringen.
Penetrant :1: II § , a., doordringend.
Penetrate , V. t., doordringen ; doorboren; binnendringen,
vervullen ; § doorgronden, doorzien ; to - with , vervullen
of doordringen met; -, v. i., doordringen; to - into, doordringen in , een indruk maken.
Penetrating 11 § , a., doordringend.
Penetration , s., doordringing, doorboring; binnendringing, vervulling ; § doorgronding; doorzigt, schranderheid,
aandoening; - into, doordringen in.
Pen'etraii t , s., het

PEN.

PEN
Pen'etrativ e, a., doordringend; binnendringend; S door,

hangen.

grondend ; schrander , vlug van begrip.

Pen 'etrativeness , s., doordringendheid.
Pen'guln, s., vetgans, pinguin (ornithologie); ananas

Pen's*Ieness,
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s., hangende staat; hangende toestand; het

, s., toegelegd jaargeld; betaling; kostgeld; to
bestow , to grant a -, een pensioen toeleggen.
, V. t., pensioneren, een jaargeld toeleggen; door
een jaarwedde of pensioen onderhouden.
Pensionary, s., gepensioneerde ; -, pensionaris (waardig
welke onder een voorrnaligen regeringsvorm hier te-hei(l,
lande bestond).
Pensionary, a., gepensioneerd, levende van een pensioen
of jaarwedde.
Pensioner , s., gepensioneerde ; die van een jaarwedde
leeft; lijf-garde; in 't algemeen iemand die van een ander
afhangt; kost - leerling, student (te Cambridge); student
van den tweeden rang bij de hoogeschool te Oxford; the
kings -s, des konings lijfwacht.
Pen'stve , a., nadenkend, peinzend , zwaarmoedig, droef
treurig , somber , stil , neerslagtig; diepzinnig. -gesti,
Pensively , ode., op eene nadenkende, peinzende wijze.
Pensiveness , s., nadenkendheid , stilheid , treurigheid.
Pen'sto-ek , s., val- of schuifdeur van eene sluis, sluisje,
(beergerll. bouwk.), vijver, kanaal, duiker, verlaat, molenschut.
Pent , pp. en pret. van Pen.
Penta - cap 's-ular, a., vijf zaadhuisjes hebbende (botanie).
Pen'ta -ehord , s., (muziek) pentachord , vijfsnarige lier ,
vijfsnarig speeltuig.
Pen'ta crosti e , s., vijfvoudig naamdicht.

Pension

(botanie).

Pen'icll , s., windpluksel , g.
Penin's -nla , s., schiereiland.
Penin sular, a., den vorm van een schiereiland hebbende,
als een schiereiland, bijna geheel door zee omringd.
Penin'sulate, V. t., tot een schiereiland maken, vormen.
Penin'ssulated , a., pp., zie Peninsular.
s., berouw (over begane zonden).
Penitent, s., boetvaardig zondaar, biechtkind (kerkel( k);
boeteling, die onder de kerkelijke tocht is (kerkelijk).
Penitent, a., berouwhebbend , boetvaardig.
Peniten'tial, s., penitentie , boete (Icerkel(k) ; kerkelijk
banboek (dat de )ioegrootheid der boele^a voorschrijft).
Peniteu'tial , a., boetvaardig ; the seven - psalms, de zeven boetpsalmen.
Peniten 'tlary, s., priester, die de boeten voorschrijft;
boeteling (ni. en vr.); boetplaats, waar men boete moet

Pen'itenee ,
l
Pen Itency, J

Pension

doen (ook gevangenis).
a., betrekkelijk de regelen en grootte der
boeten; - house, huis van boetedoening.
- Pen'Itently, adv., met berouw.
Penman, s., mv. pen'nnen, Jj schoonschrijver, calligraaph,
§ schrijver , auteur, pen ; good -, calligraaph.
•Pen'inanship , s., schrijfkunst, schrijven, schrift; good Pentag'lot , a., vijfsprakig.
Pentten'tiary ,

-, calligraphic.
, a., van bloemen, met veelverwige geregelde

Pen'nached

strepen geschakeerd.
Pennant, s., vlaggetje, vlag, wimpel ; takel om goede
mede in of nit een schip te nemen 1 , hijschtouw , z.-ren
Pen'nate 1
a. ' gevleugeld.
Pen l nated, }
Penned , a., gevleugeld.
Pen'ner , s., schrijver , (penner ; pennekoker.
Pen'nlless , a., zonder geld , arm , ellendig ; to be -,
( geen duit bezitten.
Penning, s., stellen, stijl, schrijftrant, schrift; -, mes
-ting
(van schapen en ossen).
Pennon , s., vaantje , banier , spits toeloopend vaandeltje.
Penny , s., stuiver , twaalfde gedeelte van een Engelschen
shilling, § geld. Aanm. Het meervoud pennies beteekent
penny- stukken ; het meervoud pence wordt alleen dan gebezigd , wanneer men de waarde van den stuiver bedoelt ;
to make , to turn a -, (op eerlijke wijze een voordeeltje
behalen ; no - no piper , § geen geld geen Zwitser.
Penny grass , s., penningkruid (botanie).
Penny - magazine , s., penningmagazijn.
Pen'ny - rnalt , s., scho., huur of pacht in geld betaald.
Penny -post, s., stuiverspost (voor brieven in dezelfde stad).
Pen'ny - roy'al , s., kruizemunt (botanie).
Pen'ny -weed, s., luiskruid (botanie).

Penny-weight , s., penninggewigt (1 /2 p van 1 ons Trooisch).
Penny- white, a.,

zilverwit.

Penny-wise, a., t § spaarzaam waar het kleinigheden betreft, maar onachtzaam op het groote.
Pen'ny-wort , s., waternavel (botanie).
kleinigheid, zoo veel men koopt voor
een stuiver ; -, iets goedkoops , een koopje; voor een stuiver ; een stuiver (een kleinigheid die men koopt goed of
slecht) ; to get a bad -, een slechte koop doen.
Penny - worth , a., goedkoop (althans naar evenredigheid
-van de waarde).
Pen'siie , a., hangend.
Penny - «worth , s.,

Pen'tagon , s., pentagoon , vijfhoek (meetkunde).
Pentagonal ,
Pentag'onous,

}

aa.,vijfzijdig
vijfhoekigg, vi'fzi'di ( meetkunde) .

Pen'tagraph , s., teekenaap; zie Pantograph , s.
Pentagyn'Ian , a., vijfwijvig.
Pentahe'dral , a., vijfzijdig.

Pentahedron, s., vijfzijdige figuur.
Pentahe'drous , a.,

zie Pentahedral.

Pentahexahe'dral, a., vijf rijen zijden boven elkander bevattende, die elk zes zijden bevat.
Pentameter , s., pentameter , vijfvoetig vers.
Pentan'dria

, s., plantenklasse , welker bloemen vijf meel-

draden hebben (botanie).
Pentan'drian , a,,
Pentan'gular , a.,

vijfmannig .

vijfhoekig.

Pentapet'alous , a., vijfbladerig.
Pen'tarchy, S., pentarchie, vijfmansehap, bestuur door

vijf personen.

Pen'taspast , s., een hijschtol met vijf katrollen.
Pen'tasper.nous , a., met vijf zaden.

, s., vijfregelig vers.
Pen'tostyle, s., gebouw niet vijf rijen zuilen.
Pentateuch , s., de vijf boeken van mozEs.
Pentath 'lum, s., vijfstrijd (het springen, schijfwerpen,
Pen'tastich

spieswerpen , wedloopen en worstelen bij de Ouden).
Pen'teconter , s., roeituig met vijftig riemen (bij de oude

Grieken).
Pentecost , s., Pinksterfeest bij de Joden (bij de Christenen is het whitsscntide).
Pentecos'tal, pentecos'tals

geschenken (aan den priester).

, s., Pinksteroffer, pinkster-

, a., tot liet Pinksterfeest (ook bij de Christenen) behoorende.
Pen'tecoster , s., bij de oude Grieken hoofdman over vijftig.
Pentecos'tys , s., troep van vijftig man.
Penthouse , s., luifel , afdak , loots , schuur.
Pen'tile, s., nokpan, vorstpan, dakpan.
Pen'tograph , s., zie Pantograph.
Pentecos'tal
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PEN.

Penult', s , bij sommige schrijvers zie Penultima.
Penul'tima, s., voorlaatste lettergreep.
Penul'timate , a., voorlaatste , op één na de laatste.
Penumbra , a., halfschaduw, zwak licht, onvolkomen schaduw (sterrekunde), buitenschaduw , die in het licht weg
-smelt.
Penu'rious, adj., zeer vrekkig, gierig, hoogst zuinig,
karig, sober , onvruchtbaar , behoeftig , arm.
Penuriously, ade., op vrekkige wijze, armoediglijk, op
armzalige wijze.
Penu'riousness, s., vrekkigheid, schraalheid, armoede,
Pen'ary ,
f gebrek , nood , hongersnood. , behoefte.
Peon , s., in Indic: veldsoldaat, infanterist ; § loopjongen;
pion (schaakspel).
Pe'ony , s., lichtroos, pinksterroos , pioniebloem.
People , s., volk , natie (in dien zin neemt het woord
soms Bene s voor het meervoud aan) ; onderdanen, lieden;
some - believe it, sommige lieden geboren liet; - say so,
neen zegt het ; common -, het gemeen; fashionable -,
fatsoenlijke lieden ; great -, de groote wereld ; low -, ge
volk; vulgar -, onbeduidende lieden; young -, de-ring
jeugd , jongelingen.
Peop'!e , V. t., bevolken.
Peop'Ied , a. en pp., bevolkt.
Peopling , s., het bevolken.
Pepas'tt e , s., geneesmiddel , om de raauwheid der maag
weg te nemen ; maagmiddel ; heelmiddel.
Pepper , s., peper , eene kruiderij ; peperboom (geslacht,
botanie); black -, zwarte =; ground -, fijne =; whole -,
korrels ; Cayenne , Cockspur , Guinea , Indian , long -,
Spaansche =, piment ; Jamaica -, Jamaica =.
Pepper , V. t., peperen ; bewierooken , vleijen ; met peper
bestrooijen; dapper afrossen; to - with blows, afrossen.
Pep'per-box , s., peperbus.
Pep'per--cake, s., peperkoek.
Pep'per--easter , s., peperbus.
Pep'per-corn, s., peperkorrel; eijnspligtigheid, r.; § niets,
kleinigheid.
Pep'per-d ulce , s , pepergras.
Pepper-garden, s., peperplantagie, pepertuin.
Pepper-gingerbread , s., peperkoek.
Pepper-grass, s., pillevaren.
Pep per-vine
, l s., peperboom.
Pep per-plant, }
Pepper-water , s., peperwater.
Pepper-wort, s., peperkruid (bot.).
Peppermint , s., pepermunt.
Pep'pertnlnt-oil , s., pepermuntolie.
Peppermint-tree , s., (in N. Z. Wallis) pepermuntboom.
Pept'ie, a., bevorderlijk voor de gezondheid; de spijsvertering bevorderlijk.
Per , prep., door , op ; as -, volgens.
Per, voorvoegsel van Latijnsche woorden, zeer, bijzonder.
Peracute', a., zeer scherp , zeer hevig.
Peradventure , ado., toevallig , bij toeval ; misschien.
Per'agrate , V. t., doortrekken , doorreizen.
Peragra'tion , s., het doortrekken ; het doorreizen.
Perambulate, V. t., doorloopen , doorwandelen.
Peram"bnta'tion, s., doorkruising, doorlooping van zekere
grenzen, onderzoek daarvan.
Peram"bu'lator, s., wegmeter, wegmaat, pasteller, § opnemer ; afstandmeter.
Perar'rate, V. t., doorploegen.
Perbis'ulphate , s., zeker scheikundig voortbrengsel.
Per ease , ade., misschien , toevallig.
Per'ceant t , a., doordringend.

PER.
Perceivable , a., merkbaar, gevoelig.
Perceivably, ado., op merkbare wijze, op gevoelige wijze,
zigthaar.
Percei'vance, s., vatbaarheid, besef, hevatting; begrip;
waarneming , gewaarwording. Zie Prception , MILTON.
Perceive , V. t., bemerken , gewaarworden , ontwaren , ontdekken; opmerken; begrijpen, bespeuren; to - beforehand,
voorzien , een voorgevoel hebben.
Perceiver , s., bemerker , opmerker , waarnemer.
Percentage, s., reit ten honderd, commissieloon, betaling van iedere honderd.
Perceptibility, s., bemerkbaarheid, vermogen om waar
te nemen, vatbaarheid , begrip , duidelijkheid.
Perceptible , a., klaarblijkelijk , duidelijk , bevattelijk.
begrijpelijk en klaar , waarneembaar ; - to the senses
voor de zinnen.
Perceptibly , ado., op merkbare wijze, gevoelig, zigthaar.
Perception , s., waarneming , begrip , bevatting , gewaar wording; - in plants, gevoeligheid der planten.
Perceptive, a., wat tot waarneming betrekking heeft;
. begrijpend , bevattend , vatbaar.
Perceptivity , s., waarnemingsvermogen ; vatbaarheid,
bevattelijkheid.
Perch , s., zie Pearch , s.; baars (eenviseb) ; staak ; roede
(lengtemaat); roest (in vogelkoo(en, kippenhokken, enz.);
lange boom (aan een rijtuig).
Perch , s., vogelstokje.
Perch , V. i., (op een takje of rek) zitten , zitten (als vo
een tak of rek) ; -, v. t., (op een tak of rek) plaatsen.-gelsop
Perchance , adv., toevallig , bij toeval , misschien.
Perch'er , s., roester (vogel , die op de roest zit) ; waskaars,
altaarkaars , weleer Parijzer kaars, BAILEY; die of dat zit.
Perching , a., zittende (op een tak).
Percipient, s., een denkend wezen, bemerker, beseffer.
Perci'pient , a., waarnemend , gewaarwordend , bemerkend , scherpzinnig.
Per'-plo s e i • s., besluit, slot.
Per'-eolate, V. t., doorzijgen; to - through, door ... zijgen;
-, V. i., filtreren.
Per-eola'tion , s., doorzijging ; het doorzijgen ; filtreren.
Per'-colator , s., doorzijger , filtreermachine.
Pereuss', V. t., slaan , stooten , botsen tegen , schokken.
Per eus'sion , s., stoot, slag , botsing , klopping.
Peraus'sion..eap, s., slaghoedje, percussiedopje.
Per-eus'sion-gun , s., percussie - geweer.
Per-eus'sion-10 ek , s., slaghoedje.
Per-eus'slon-powder, s., percussie-kruid.
Percu'tient • a., stootend , botsend , schokkend.
Perdi'tion, s., verderf, ondergang, dood, eeuwige ver
-doemnis.
a., wanhopig , B. FL., hopeloos.
Perdu , ,
adv., in hinderlaag; to lie, to stand -, in een
Peril-u',
hinderlaag liggen.
Perdn', s., schildwacht op een gevaarlijken post , die verscholen is ; ook iemand , die in een hinderlaag ligt en
een ander bespiedt ; verloren post , verloren man • § waaghals; verkwister ; zwierbol.
Perd'ulous 1 • a., verloren , weggeworpen.
Perd-u'rable t, a., voortdurend, duurzaam ; van langen duur.
Perda'rably, adv., duurzaam , ss.
Perdara'tlon , s., lange duur.
Per'dy, ado., zekerlijk , waarlijk.
Per'egal t, a., volkomen (in alle opzigten) gelijk; gelijk, so.
Peregrinate , V. i., reizen , rondreizen.
Peregrination, S., reis, togt, omzwerving; het bezoeken
van vreemde landen; huitenlandsche reis.

PER.

PEER.
Per'egrinator 1 , s., reiziger.
Peregrine , a., vreemd , uitl►eemsch , buitenlandseli ; trek-

kend , rondtrekkend ; - bird , trekvogel.
Perempt' t, V. t., vernietigen, te niet doen , r.
, s., verval van aanspraak na zeker verzuim
vernietiging , te niet doening, r.
Pereinp'torily, ede., op afdoende, beslissende wijze, stel
bepaald , beslissend.
-lig,
Peremptoriness, s., beslissend karakter, geen tegenspraak
,
stelligheid.
duldend , bepaaldheid
Peremptory , a., beslissend , afdoend, stellig , volstrekt;
- exception, exceptie die de vordering in regten geheel
vernietigt , r.
Peren nial , s., blijvende plant , meer dan twee jaar Ie-

Peremp 'tion
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% ervullen (een rol) ; to - somettcinq upon, iets uitvoeren
of doen aan.
Perfor m', V. t., spelen (op een instrument); in zijne onderneming slagen,
Performable, a., uitvoerbaar, doenlijk.
Performance , s., uitvoering, vervulling, daad, spel;

no -, geen voorstelling (tooneel) ; -s of horsemanship

paardrijderskunsten ; comic -, koddige voorstelling.
Performer, s., tooneelspeler, toor,kunstenaar, muzikant,
uitvoerder ; instrumental -, instrumentist.
Performing, s., uitvoering, daad , verrigting.
Per'fric ate i-, V. t., overal wrijven.
Perfu'rnatory , a., dat welriekend maakt.
Perfume, perfume, s., liefelijke geur,

reukwerk;

to

dislike -s, niet vain vleijerij gediend zijn ; to shed , to
spread a -, geur van ziel; geven.
jaar of meer durend; doorbloeijend (van planten) ; aanhou - j Perfume , v. t., geurig, welriekend maken, balsemen;
to - the skies , de lucht niet welriekende geuren ver
lend (van koorts).
-vulen.
Peren'nialiy , adv., blijvend , voortdurend , gestadig.
Peren'nity , s., duur , voortduring , voortdurendheid , on- Perfu'mer , s , reukwerkmaker of v erkooper , = maakster
of
verkoopster.
ophoudelíjkheid , aanl;ouderidheid.
Pererra'tion t, s., rondreis, fpleizier -reis, het doortrek Perfumery , s., reukwerk.
reizen , h OWELL.
-ken, Perfunc'tori'ly , adv., onverschillig, losjes, ligtzinnig;
§ oil; er maar van af te komen.
Per'fect , a., volmaakt, voleindigd , onbeschadigd , volksrisen , volslagen, onbevlekt , zeker (bij oude schrijvers) , Perfune'tortness , s., onverschilligheid, onachtzaamheid.
Perfune'tory , adv., onverschillig , loszinnig, achteloos,
( uitmuntend ; - tense , volmaakt verleden tijd.
oppervlakkig , slordig ; ter loops.
Per'feet , V. t., volmaken , voleindigen , voltooijen , volle
maken ; op de keerzijde van een blad drukken (boek-dig Perfu'-s e, v. t., geheel bedekken , overal verspreiden; over
... - heen , bedekken, vervullen , overgieten ; uitstorten ,
-druknst).
vende = .

Perennial , a., voortdurend, onophoudelijk ; het geheele

Perfecter , s., volmaker ;

iemand

of

iets dienende tot

volledigmaking , voltooijer , voleinder.
Perfectibil

volmaking.

ity , s., volmaakbaarheid , vatbaarheid voor

ti A mcv EY.

Perfu'*ion, s., overgieting,

uitstorting.

Pergola , s., priëel (inzonderheid van een wijnstok).
Perhaps', adv., misschien.
Pen i , s., Perzische genius, beschermengel, Oostersche

Perfee'tible , a., volmaakbaar.
Perfee'tion, s., volmaaktheid; acme of -, hoogste trap tee , peri.
van =; pink of -, de = zelve ; to approach -, de - nabij Per'iantli , s., hloenzhulsel , bloemscheede (botanie).
Per'isontit , s., bloemkelk , kelk.
komen ; to carry , to bringj to -, tot n brengen.
Perfe -e'tionate, V. t., volmaken.
Perfe -c 'tionist , s., volmaaktheidszoeker,

strever naar vol
puritein.
-maktheid;
Perfective , a., volmakende, volledig makende, tioltooijend, voleindigend.
Perfee'tiveiy, ado., tot volmaaktheid leidende.
I'er'fectiy , edv., volmaaktelijk, geheel, volstrekt.

Perfectness , s., volmaaktheid , volkon;enheid, ouljeschadigdheid , § riitmuntendl;eid.
Perfic'ient, s,, weldoener (donateur), schei;ker, gever,

Per'iapt, s., amulet, talisman, behoedmiddel.
Per'iat^ger , s., kleine schoener zonder lloegspriet (hoofd
-zakelj_4mrinsch).
Perib'ostxs , s., ruin;te tussclhen een gebouw en zijn ringniuur (bovwk?inde) ; opene ruimte oni 11.eidensche tempels.
Perieat'Qiitttn , s., 1<<arizakje (o;;otomie).
Pel " Ic-ar p, s., zaadvlies, za adlhuisje, zaadhulsel (botanie).
Peri,ieun'driunt , s., kraakheenvlies (anatomie).
Pcri ciliate , v. t . wages; , 1:eproevei;.
Pe rï Fiita'tioI, , S., gev.iarl;jke toestand , gevaar beproeving.

Pet•i era'ni um , per i erang - , s., 1pa;; vlies, hersenpanvl;es
bijdrager (tot een liefdadig doel).
(al'a lorrie).
Perfic'tent , a., werkelijk, werkdadig.
Perfidious , a., trouweloos , verraderlijk, valsehaardig , Per&e'uicus j, a., gevaarlijk.

valsch; - to, trouweloos omtrent, tegen.
Perfid iously, odv., op trouwelooze wijze.
Perfidiousness , l s., trouweloosl;eid , verraderlijkheid,
r
Pefidy,
5 valschaaidigheid, valschheid.
Pertlat'e, V. t., doorwaaijen.
PerfJa'tiott , s. , doorwaaijing.
Perfo ' Hate , a., doorgegroeid (van bladeren); den stengel

omvattend (botanic).

Per'idot, s, goudsteen.
.Pcr'itlronxe ,
,
s., zuilengang
(bomr unde).
Peril€ro tnus ,
Perie'elaxi , s,, tegenvoeter.

Pet•ier'gy , s., noodlelooze drukte , ophef, gezwollenl;eid
(roti;orica), bombasteriglneid, lioogdravendl;eid.
Per'igee ,
s., standpunt van een hemelligchaam , waarin
Perige'ttrn , het de aarde het meest nabijkomt (astronomie).

Perforate, V. t., door en door steken; doorboren.
Perforated , a., doorstoken, dooi boord ; van ramen voorzien.
Perforation, S., doorboring, geboord gat; opening.
Per'fora'tive , a., doorborend , geschikt tot door heren.

Pet•'igur d , s., n;a)ziicsiaerts.

Per'fora'tor , s., steenverbrijzelaar , g.
Perfor ce , adv., niet geweld , niet kracht.

Peri1,i'liuin ,
zon.
Peril , s., gevaar; at

Perform', V. t., doen, volvoeren, uitvoeren; vervullen,
zich kwijten van ; uitvoegen, spelen (n;nzijk); vvc ► toonei,;

Peril , r. i., gevaar loopcn ; , in gevaar loopen.

Per's - gordstone , s., zwartsteen
Per'igraph , s., vlugtige schets.

Pei ii,eiion ,

, bruinsteen.

s., ciigtste stand eener planeet nabij de
the - of,

met = van ;

- rij ► ; ; at your -, voor uwe risico.

to be in -, in
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PER.

Perilous , a., gevaarlijk , gewaagd ; uiterst , hoogst wak- Peristyle, s , zuilengang, zuilencirkel , cirkelvormige gaanker , vlug; -, adv., ongemeen zeer • geweldig, HUDIBRAS . derij niet pilaren.
Perilously , adv., gevaarlijk.
Per'istole , S., tijd welke er tusschen twee hart- of polsPerilousness , s., gevaarlijkheid.
slagen verloopt.
Perlm'eter , s., omtrek , omvang.
Per'Ite :j: , (lat. pritus), a., bekwaam , WHITAKER .
Periue'unt, 3., bilnaad (anatomie).
Peritone'uin, s., buikvlies (anatomie).
Pe'rlod, s., tijdvak, tijdperk, tijdruimte, tijdkring, om- Peritoneum , S., onderbuiksvlies (anatomie).
loopstijd ; tijd , waarin eene planeet haren loop om de zon Perit 'rocheuin • s., rad ter opheffing van lasten.
volbrengt. Tijdsverloop na hetwelk zaken tot den vorigen Periwig, s., pruik; valsch haar.
toestand terug keeren ; toppunt ; duur ; ziektetijdvak ; vol Per'iwig , V. t., met eene pruik voorzien; met valsch haar
periode , repeterend gedeelte van eene tiendeelige breuk;-zin,
tooijen; met eene pruik bedekken.
at the - of the revolution, tijdens de omwenteling; full -, Periwig - maker , s., pruikenmaker.
volledige zin; to put a - to, een tijd bepalen voor ; een Periwinkle, s., maagdepalm, wintergroen (botanie); houeinde maken aan.
ten klots; speerhaak ; kalfaatijzer; eenschalige schelp.
Period • V. t. eindigen , een einde maken aan.
Per'jsre+, s.; meinëedige.
Period'ie , a., regelmatig wederkeerend, geregeld afwis
Per'jure, V. t., een valschen eed doen; to - one's self ,.
-selnd. zich aan een = schuldig maken.
Period'isal , s., tijdschrift.
Perjured, a., meinëedig.
Period 'ioally, adv., zie Periodic.
Per 'J carer, s., meinëedig persoon; valsche getuige.
Perju 'rlous t, a., meinbedig.
Perioe'cl , s., omwoners (geogr.).
Perjury , s., meinëed, valsche eed; wilful -, voorbedachPerlos'teum , s., beenvlies (anatomie).
Perios'tosis , s., beenvliesverharding, g.
telijke ; subornation of -, omkooping van getuigen.
Peripatetic , s., hij of zij die de leer van ARISTOTELES Perk, a., luchtig, levendig, sr.; wakker, flink; verwaten,
volgt, rondreizend prediker, smart, heen en weerlooper; tzotsch , hoovaardig; - as a peacock , trotsch als eene paauw.
Perk , v. i., met gemaaktheid rondzien , opkijken ; zich beminnaar van groote wandelingen.
liaagziek aanstellen, pralen, pronken; -, V. t., opschikken,
Pertpat 'ic, a., tot de school van ARISTOTELES behoorende
tooijen; to - up, opschikken.
(de volgelingen van ARISTOTELES hielden hunne redetwisten
al wandelende); peripatetisch, heen en weerloopend, rond Perkin , s., lijstje (van eene schilderij , enz.); -, fruitwijn.
-wandel. Per'ling , a., parelend , parelachtig.
Peripatet 'ici*m , s., wijsbegeerte van ARISTOTELES; leer Per'ious, a., gevaarlijk, SO.
Perlustra'tion , S., in oogenschouwneming, bezigtiging.
der peripathetische wijsgeeren.
Perlph'ery , s., cirkelomtrek, omvang eener kromlijnige Perrn'agy, s., Turksch bootje , klein vaartuig.
figuur.
Per'manence, s., duurzaamheid, voortduring, besten
-Per
Per 'iphra -se, s., omschrijving door woorden.
'manency,, ^ dige duur.
Per'iphra.e, V. t., met woorden omschrijven, omwegen Per 'manent , a_, voortdurend , aanhoudend , bestendig

snaken.
Periphrasis, zie Periphrase, s.
Periphras'tt -e, 4
Peripras'ti -cal , 1

a. omschrijvend.
'

Peripbras'ti-eally, ode., bij wijze van omschrijving, met

omschrij ving.
Per'ipl us , s., omvang', rondzeiling , omzeiling.
Peripneumo'nia , ) s., longontsteking , met drukking,
Peripneu'nnon y , f koorts en bloedbraking.
Perip'terat , a, niet een zuilengang omgeven, niet tinnen

ontgeven (bouwkunde).
Perip'tery , s.,

een met een zuilengang omgeven gebouw

(bouwkunde).
Perisc 'i i ,

8., bewoners van beide de koude lucht -

Pertsc'lans , }
streken.
Per ish , v. i., omkomen door ; sterven ; in het verval ge
verongelukken ; vergaan ; te gronde gaan ; voor-raken;
eeuwig verloren zijn ; to - by , omkomen door ; to - crew
and cargo, met man en muis vergaan , z ; -, v. t., te gronde
rigten, in liet verderf storten; doen vervallen ; doen omkomen, sn. (Volgens sommige schrijvers wordt by enkel voor een
werktuig gebezigd ; for of uitla daarentegen voor eerre oor
Tegenwoordig raakt for en with echter al meer en-zak.
meer in onbruik. Enkelen gebruiken ook from voor Bene

oorzaak.)

Per ► isbabll'ity , s., vergankelijkheid.

Perishable, a., vergankelijk.
Per'ishab 'leness , zie Perishable.
Pcristal'ti e , a., kronkelend , slangvormig, g.
Peristaltic-motion , s., darmbeweging (anatomic).
Periste'rion , s., ijzerkruid.

Permanently , adv., voortdurend.
Perman 'sion , S., voortduring, BROWN.
Permeability, s., doordringbaarheid, doortrekbaarlieid.
Per'ineable , a., doordringbaar, doorgaanbaar.
Permeate, V. t., doordringen.
Permeation , s., doordringing .
Pertnis'cibie, a., doormengbaar.
Perm i s's ibl e , a., oorbaar , wat men veroorloven kan.
Periniss'iou , s., verlof , veroorloving, toelating, bewil-

liging ; by any one's -, met iemands --; to crave , to entreat
oorlof ,verzoeken ; to grant -, geven.
-,

Permissiv e,

oorloofd.

a., vergunnend, veroorloofd; vergund, ge.

Permissively , adv., met verlof , beveiliging.
Permïs'tion , permixtion , s., vermenging, mengsel.
Permit', V. t., vergunnen, veroorlooven, toedoen, bewilli-

gen ; to - a thing to any one, iets aan iemand -; to be
- ted to, veroorloofd zijn aan.
Permit, s., geleidebriefje, geleibiljet (tolkantoor); vervoer billet; verlof; - for transit, doorvoerbillet; to take out
a -, een R nemen.

Permix'tion , s., zie Permistion.
Perinuta'tion , s., verwisseling , ruiling.
Per•nu'te, V. t., verwisselen, ruilen; omzetten (cijfers, letters).
Permai'te , v. i., verwisseld worden.
Perin .'ter , s., v erwisselaar , ruiler enz. (van een ambt).
Pern'ancy, s., inning, heffing; tithes in -, tienden, die

in natura ontvangen worden.
Perni'cious,

a., verderfelijk, nadeelig, schadelijk; t snel,

schielijk, vlug.
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scha(,eli}k.

ri!r t >'£'[°^14 : ' , (at

volt=ardend.

Per'si&ni:_ , (t„ Perzisch , Perziaansch.
Perat , s., Pers , l'erziaan ; likte zijden stof
Per
'rte, • s,, vlg o ;?tnkrl:i(i (bntcz22ie).
j l
Pcr'-smiagc ( • s., spotternij , ersifiage.
t v. i.. volle ouden , volllar++en irl ; to 3 ,^
iets ^.

Pernl'ciousness , S., Ee1IadebbldleId.
Perno cta'tion , S., nachtwaken , (nac}rtltraken.
Perogt e', s., Indisch roeischllitje; zeker vaartu
Peroration , S., slotrede, slot eener s^, nlphonie; l'? make
a -, eene redevoering honden.
Perox'yd , jeeroN'ide , s., t►Ver-ovv(ie , ten sterkste vierzuurd oxvde.

, mareeline .
in a thing,

iz'ert41st'ence, s., volllard.iiig; stijfhoofdigheid, liardnekk l trl.
j Pei•sfs5'cnt ,
n., l)li.tiven(l , sliet op den gewonen tijd af-

Perox' id zc, V. t., tot den hos -.ten graad exvteren.
Perpencl', V. t., nadenken, overwegen.
s., strekselien steen, strekstcen , kraag - j Pert= ist'3i j ,
5011(1 (1 (botanie).
6
I, er pen ,
s t een
een, r.?tsprilua einde steen odium
PeTS^ s't^e, a. vcl tlderld , uoordrijvelid; Lalstarrib,
Per pent-stone,
t;,
i
a
,
(}j'erhan r ende s te en (7omrk?,y dc< .
.;:'' ,()Vidl 1 .
Perpn1'cr, .c., ?.ie Ter,Ueod , S.
1 cg oer, , o..s,ersoo11 ' rol ; karakter; —s, menschen, liePer pendi -'ottstr , o., loo ii.1'!'! t, , rot;{stanuig.
c cn ; -, iemand ; nra2; ^t -s , vele lnenscllen ; to sustain the
Perim dUe'uIar, s., loodlijzl; to let , -cell a -, een -- laten.
- ^yt
m egisfrat", het ambt vein een overheidsperseolt
vollen.
waaii(g nleleeden ; young -s, jongelieden; diversity Qf -,
:le2-pendi-cl*11ar'ity , s., loodre,rte 5tan(1.
veroch.I van 1)ersoolt; error iil the - , Tergissii!s in elan
Perpend1c 4itarly , ads., op loodreate wijze.
t.ers^ 11: ; ho -, in =, zelf ; without resyect of -s, zon.?er
Perpen'slon
, s., overweging , lest in aanmerking nemen. 1 aanzien ties persoous ; to have respect of -s, clti er:clteid
Pcrtre'siooan • s., liet lij^lels , lijden le toestand.
f van °:,' il- = maken.
Perpetrate, V. t., begaan (eerie misdaad); to - ace evil Per 'sona5 e, a., er goed uitziend, bevallig; -, bevoegd
design, een slecht voornemen intvoeren.
(„t,. in i•egten op te treden, c'
Perpetration, s., liet 1)egalan van eel-oe slechte daad, be- Pm' aoi1nK,r., s., persaon, perscnaadje; iliterlijk.
((rijf , nsisdlrij f, overtredi g•.
Per'4,on rit , s. lijfsteel)elcooccie ; -, roeiend goed, r.
Perpetrator, s., bedrijver, uitvoerder, pleger (eerie: ! loer' onnt• a., l , ersooltlijk, een pers()on eigen ; per onc(l
misdaad) ; schuldige.
(c , ^c belostuig) ; refit een lersoon ei-en , r.; - ctt(cclizeerct ,
Pc9•pct'inal , a.,eeuwig , voortclu.rend; altijd durecc i. , le- 1keil :ooc l jke gellechtlield ; -, lij 1'sá:svan ' , r,
veitslan,.
..s., l er5(7eltliJi 11e1d; persoonlijk karakter.
zo ».- at'ttw
.3
Perpet'uat-sercw , s., 1•r;derseliroef (werl tsig1 atab).
O'er 'm ^ntty • ca/v., i c•rsoocelijk.
Perpe e'u111y , ode., zonder opliosa(aell , altijd, eell^v ? .
2'es• sQannte . 1v. t., r^. P., (,( rl':' d?Il voor (een settle('),zich
Pc1•ITct' uate , 2v. t., doen voortduren , in stand houden ; verY orrdQeit als , voorstellen ; zich ui t seven voor , optreden
eeuwiger(.

Sl)( ie1i , nal ootsen , ophemelen , Iccog ve1'lleflen ; to — o;i(' 3 e

Perpet-ma'tion, s.,onafgebroken duur,vcreearigitig.
Ferpetn'ity, S., voortduring, duurzaanilleltl, c«ciiwt]tleid; !
for al —, feil eeuwigen (lage.
PerplBos'phate, s., zekerzout (.sc1 e(Avede).

.' or erigc, zijnezl vorst verte rr:wc,orthr:elt.
ccennoc, a.,muil vorT111g, icecesliereel:t1 (bCt/?e e).
Ac
8e k'^sn 'tCozc • s., veoro{elliiigaccu l een alit{eren persoon

t1;' otsi ,T.
Perplex', V. t., verlegen, -erti'alcl, onthutst maken; `; uit + .Per 's-fW
ár..5., ltij t'ie voor een ander doorgaat, zich
Ii et veld slaan , vezeleld (lose staan, in verlegen1wid of
voor e(11 eider uitgeeft; tooneelspeler of speelster.
verslagenheidttrertgell ; verwarren , ingewikkeld m<.kuil.
P ersc tlit`iea'tio^l,s., a rrpersoonle)kin:-, l,erst,cnst•erbreldin .
^c^ ales'
^Ae^°t<ttc^'te`
V. Ç'leisoo
. als ;l,. i'!)c>rstellclt'
Ilei' s(>111 !i fiëren.
,'
cc., verleen , vesaarcl, out! li,tst.
l
ed ,
li'erplex'eily ,

.,

cer er^^oolijken.
n

adv., op verleden , verwarde, oiitltutste wijze.

<-v'. pe B' ' t^4'Q' , e., 1 ec zi It-, (toorzigtkuncie , viitzigt . aa n1
tAte 'ectness , zie .1er,vler.i
, de Ilescls eisiit, tics l eil.s;
zier ► ; z;las , t , l'il ; the - v)
PerpPex'ity, s., verwarring, outcteltenis, oitthietstleeid.
(cleat -, lc rhttarrspe(tcel - s,'c:?c, perej)ecticl voller scltllPerpota'tion, S., ) liet zniliell, .tezuip, gelirces.
aerg; ia -, ill let tc1011i;tzi t,.
Per'cluis;te, s., voordeel ; - s, rte., 171jzon(lerc voordeelen,
er•a ee'tCme, ct., de dooveigtkuncle 2,et'e e c , (oorzintC 1>t ..(1,g, tot 00 cloorzig}kriltt:e t)eltno ►'eeecle.
emolunlenten, buitenkansjes
Per0Erssi'tion • s., doorzoeking, geregtcl(jk onderzoek,
°e6.^.cne't s s'ey, ni/c'., ihaar een glees if kijker ge i, lt.
i E°T'i af ,'lt't^ A) s , a.,Schelp \ï;tit gf.'eigt, liei(;,crzwrce;
naasewkeucig onderzoek..
Perrier, S. , steenwe rper.
(:cerdl•i1en(1 , sr hierlz im.0 ;.
Ft r'ron , s., stoep, bordes.
efi 3^Ad'. tcnco
, s., liet selcerpzierc c g clier ,z(e tik leid.
Perroctieet', .s., kleine papegaaisoort; parkiet (er;2iil eIe9ic ). O c vo F 2á'E:i, n ncs , s., llcic?crziendl!.c:i(i , 6.('.:E rle gez oef,
Perry , s., peretld rauk; biet, kroot.
taery pm'a e sá`', E•cs p9' cy , s., sc}rell z,e ill ,.e)d , c!((>; PercerutR'tion, s., doorzoeking.
dringend verstand, heldere klif., ttc;oieigt; to .s, e(ck uet/z

Per ee', cdv., zijdelings;

(Lat.) van zelf, uit den aard

(.Ier zaak.
Per'seeaate' , 1'. t., cerw algen , necj,t en ,plagen.
Per'sec-uting , a., ppr., vervolgend.
Persecution • .s., vervolging.
3Pee seeuti e , adj., volgend, vervol gend.
Per'secntor, s., vervolger, vervolgster.
:tPerscvc'r,nce , s., volht.rdina.
Poses e'rOnt • eidj., votleardend , ei.. Ii.' t.1,,
Perse` e're , n t., voll!arden.
i^rrme , v ''ring, a., volitcirt cild.

-, z,cll zeer duidelijk uit(iritkizeie.
(Lech. per,-picit/ecru)kijkglas , HANVSI,I,.
, s., helderheid , juistheid ; - in stele ,
`an
stil 1; -, (iuidelijlclteid ; doerccltijneltrtlieid.
ec zt ^• `uous , a.,kelder , ;,dist, ctuiclelelk.
Pe rntAi e'-4zotn:sEy , ode., neet lcelderlceiu , juistheid , duidelijn„eed.
Park ; c' onaness , zie _T'eropicuil1'.

1 P,-r'suicit, s.,

,- ^t,era,,u'tty, s , tntw aselntngs-zweet,vc°rirlcnerl.
• a,., sent uitweeseneell , ltitdctll,lien kou.
'er, tc 'ahie
!
i'tt'n;=réiih,i , S,, Liltwsselltllls;', a\v ee{:,
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rerspir'ative , a., zweetdrijvend ; uitwaseming bevorPerspir'atory ,
derend.
Perspire', V. i., uitwasemen; uitzweeten; -, uitslaan (van

Pervade', V. f., indringen , doordringen ; zich verspreiden;

hout; steenen , enz.).
Persua'dabl, , zie Persuasible.

the electric fluid -s the earth , de electrische

vloeistof

vervult de aarde.

Pervasion , s., doordringing.
Perverse', a., boosaardig, snood, goddeloos, verdorven,
overreden, overhalen, bepraten; doen verkeerd , halstarrig.
gelooven , wijsmaken ; to - any one of a thing , iemand Perverse'Iy • adv., boosaardig, op snoode wijs.
van iets overtuigen; to - any one to a thing, iemand tot Perverseness, s., slechtheid, verdorvenheid , snoodheid;
iets overhalen.
ontaarding.
Persuad'er, s., overreder; reden van overtuiging; to be Perversion, s ., slechtheid, snoodheid, verdorvenheid; bederf.
a - of, overreden , overhalen.
Perversity • S., goddeloosheid, verdorvenheid ; ongemak
Persuasibil ity , ^ s„ overredingskracht, overredingsverhumeur).
-kelijhd(van
persuade', V. t.,

Persua'sibleness, mogen .
Persua'stble, a ., vatbaar voor overreding; § ligtgeloovigheid.

Persua'-s-ion , s., overreding; overtuiging , godsdienstig gevoelen ; bil - of, overtuigd van; with the - that, in de

overtuiging dat.
Persuasive, a., overtuigend, overredend.
Iersua'siveiy , adv., op overredende wijze.
Persuasiveness , s., overredingskracht.
Persua'sory , a., overtuigend , overredend.
Persul 'phate, s., verbinding van zwavelzuur met een
peroxyd (chemie).
Persulta'tion , s., storting van bloed uit de bloedvaten , g.
Pert , a., vlug , wakker; driftig ; onbeschaamd, brutaal;
snedig, gevat.

Pert , s., onbeschaamd persoon ; wijsneus.
Pertain'. V. i., behooren tot regt, tot bevoegdheid behooren , r.; it -s to the king, de koning heeft het regt.
Pertina'clous, a., te vasthoudend, stijfhoofdig, volhar
standvastig , cdoordrij vend.
-den,
Pert5ina'ciously , adv., stijfhoofdig, standvastig.
^etina'ciousness, s., overdreven vasthoudendheid, stijfhoofdigheid, volharding, standvasPeti^^ac`lty ,
tigheid.
.'er ,tinenee

, s., juistheid, gepastheid.

Per t ineney ,

Pertinent. a., gepast, behoorlijk.
Per'tinesstiy , adc., behoorlijkerwijze, passend, voegzaam.
'er'tinentness • S., zie Pertinence.

x er•tin'gency t, S., belending, aanraking.
Pertin'bcnt i• • a., belendend , aanrakend.
Pert'Iy, adv., met levendigheid, driftig; onbeschaamde.
Pertness , s., levendigheid , drift; brooddronkenheid , onheschaanidheid.
Pertran'sient , a., overgaande, voorbijgaande.
Perturb', V. t., t storen , ontrusten, in de war brengen.
Pertcirb'ance, s., stoornis, hinder, onrust.
Pertur'bate, V. t., zie Perturb.
Perta,rb,i'tion , s., verstoring, verontrusting, wanorde.
P v r't mi rba'tu r ,
s. verstoorder.
u's r'tarber ,
Pertuib'ed, a., verward, verstoord.
]Pertse',
} a., doorboord (met gaten).
Pert us ed ,
P.ertn'sion, s., doorboring, geboord gat.
Peruke , s., pruik.
Peruke, V. i., met een pruik voorzien.
Pee'nke - sa'ker , s., pruikmaker.
Peru'-n al , s., oplettende lezing, f onderzoek ; het inzien,
het doorbladeren; to give a thing a -, iets oplettend lezen;

woa•thy of -, lezenswaard.

Peru s c', V. t., oplettend lezen ,
Pena-s-'er, s., oplettende lezer,
reru'vian • a., Peruaausch.

onderzoeken.
onderzoeker.

.leer u'viuu-taartc • s,, kinabast (pharmacie).

Perver'slve, a., bedervend, ontaardend; to be - of, bederven.

Pervert', V. t., bederven; -, omkoopen.
Pervert'er • s., iemand die , iets dat bederft ; to be a -

of, bederven.

Pervert'ible,, a ., vatbaar voor bederf.
PervI-ca f eious, a., stijfhoofdig, halstarrig, DENHAM.
Pervica'ciously , ads., stijfhoofdiglijk.

Per'vlous, a., doordringbaar, toegankelijk, bereikbaar,
open ; - to ,
voor.
Per'vlousness, s., doordringbaarheid.
Penadel, s., kleine steigering (van een paard).
Pessary , s., moederkrans; zetpil, g.
Pt-s'siiuist , s., iemand die allesvoor slechthoudt; § albediller.
Pest , s., § pest.
Pest'•house , s., pesthuis , hospitaal voor pestzieken.
Pester , V. t., verpesten , besmetten ; plagen , vervelen.
Pest'erer , s., kweller; vervelend mensch.
Pest'erous, a., lastig, bezwarend.
Pestlf'erous, a., verpestend; kwaaddoend, noodlottig; ver
-velnd;
- bodies, verpestende ligchamen.
Pest'lience, s., pestziekte, pestilentie, vergif; red -, kroos,

belroos.

, a., verpestend , besmettend; kwaad, slecht.
Pestllen'tial , a., pestverwekkend ; kwaadaardig, noodlottig.
Pes'tllentiy , ads., noodlottiglijk, doodelijk.
Pestilia'tion, s., het stampen in een vijzel.
Pestle, s., stamper, vijzelstamper ; a - of pork, een ham.
Pet, s., kuur, gril, luim; misnoegdheid , gebelgdheid, ge
to get into a -, een kuur krijgen; to take-melijkhd;
a -, opstuiven, kwaad worden.
Pet , s., een met den lepel groot gebragt lam ; § gunste
-ling,
lieveling.
Pet'-.o.ck , s., proefkraan (van Bene pomp).
Pet , v. t., (-tinq , -ted) , liefkozen , streelen , troetelen;
bederven (door liefkozingen) , verwennen.
Pet'aI , s., bloemblad , blad.
Petal •shaped , a., den vorm van een bloemblad hebbende.
Pet'aii*,n , s., in het oude Syracuse, verbanning voor vijf
E'esi'Ilent

jaren (op een blad geschreven).
Petar', s., zie Petard.
Petard', s., springbus ; zwerm , voetzoeker.
Petardeer ', s., springbus of klapbusmaker.
Pet'asus , s., hoed van Mercurius , breedgerande hoed.
Pete-e'-ehiae, s., kleine ronde vlekken op de huid, g.
Pete-e'-eblal, a., vlekkig, gevlekt; bederfvlekken vertoonende.
Peter , s., mantel , zak.
Peter-boat , s. , visschersboot.
Peter-funk , s., opjager bij veilingen.
Pe'ter-wort, s., peterkruid (botanie),
Pet'erel , petrel , S., stormvogel.
Pe'tershasu, s., ratijn, nopjesgoed.
petiolate, } a , gesteeld , niet een bladsteel voorzien.
Pe tinled,

Petiole , s., bladsteel.

PHA.

PET
Petit l= , a., klein , gering, onbeduidend.
Petition, s., verzoekschrift, aanvraag • verzoek ; prayer
of a -, doel van een =; to draw up a -, een = opstellen ,
- writer, brief-, rekwestschrijver.
Petition, V. t., smeeken , een verzoekschrift aanbieden;
right to -, regt van verzoeken , van petitie.
Peti'tionarily, adv., smeekenderwijze; door middel van
een verzoekschrift.
Petitionary , a., smeekend , verzoekend ; - letters, smeekschriften.
Petitlonee', s., persoon tegen wien een verzoekschrift is
ingediend.
Peti'tioner, s., verzoeker.
Peti'tioning, s., het verzoeken, petitioneren.
Petit-maitre • s., pronker , saletjonker ; ( fat.
Pe'tre • s., zie Salpetre.
Petre'an , a., rotsachtig , steenachtig.
Pet'rel, zie Peterel.
Petres'cence, s., steenwording, versteening.
Petres'cent , a., steenwordend, FOYLE.
Petrifa-e'tive, a., steenmakend, versteenend, tot versteeningen behoorende.
Petrif'ie, a., versteenend.
Petrifl-ea'tion , s., versteening.
Petrify , V. t., doen versteenen , verharden • hard maken;
-, V. i., versteenen.
Petrol
steenolie.
Petro leum ,
'
Pet'ronel , s., ruiter-pistool, karabijn.
Petrost'lex , s., petrosilex, steenrots (mineralogie).
Pe'trous , a., steenachtig , hard.
Pet'ti-eoat , s., rok (hoofdzakelijk van eene vrouw) , rokje

(van kinderen).
Pet'ti-coat-government, s., vrouwenregering.
Petticoat-pensioner, s., vrouwendienaar.
Pettifog , v. i., den advocaat spelen ; beunhazen.
Pettifogger, s,, slechte advocaat; beunhaas, zaakwaarnemer.
Pettifoggery , .s., list, streek ; muggezifterij ; beunha-

zerij , zaakwaarnemerij.
Pettifogging, s., handelwijze van den

Pettifogger, zie
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Pew'- fellow , s-, bankgenoot, § makker.
Pew 1 - woman, s., stoelenzetster in eene kerk.
Pe'wet, pewit, s., hoppe, kievit (ornithologie), zie Lapwioq, s.
Pewter , s., soort van tin ; tin met eeneg bijmengsel ;
peauter; tinnen schotels , borden , enz.; tinnen huisraad ;
tin ; -s, mv., keukengereedschap.
Pewter-grass , s., paardestaart (botanie).
Peev'tere: , s., tinnegieter,
Pex'ity , s., wol (op laken).
Phaenom'ena , s., mv. zie Phenomenon, s.
.P.lha'etou, s., open rijtuig, phaeton.
Pliagade'na , s., invretende zweer ; onverzadelijke eetlust.
Phageden'i e , S., invretend geneesmiddel.
Phagedeu l e ,
invretend.
Phagede'nous,
Pisal'anges , s., 1nv., beentjes of leden der vingers en tee.

mien (anatomie).
Plialan'gtous, a., tot de spinnen behoorende.
Phalanx, phalanx, s., digt ineen gesloten bende krijgs-

volk bij de oude Persen ; phalanx ; digte drom ; vingerlid ;

(anatomie).

Phnt'arope, s., watervogel, die tot de kieviten behoort.
Phanog'amous ,
phanerogame ; zigtbaar bloeijende.
Phanerog'amous, a.,
Phan'ta-a-m, 1 s., hersenschim, droombeeld (vele der afleiPt,anta-s-'sna, t dingen worden thans niet F geschreven.
Phanta*mago'ria , s., voorstelling van geestverschijningen.
Phanta-wmagor'te , a., tot de voorstelling der geestver-

schijnselen behoorende.
Phantas'matog"raphy, s., beschrijving der luchtverschmjnselen.
Phautas'tie , zie Fantastic.
Phan'ta-s-y t , zie Fantasp.
Phan'tom, s., spook ; denkbeeldig verschijnsel ; hersen-

schim ; schrikbeeld.
Pha'raon , s., naam van een hazardspel ; pharo, zie Pi.aro.
Phare , s., vuurtoren , haak.
Psi srisa , ie ,
Pharisa'ieal,

1 a., pharizeesch ; schijnheilig , in uiter-

lijke plegtigheden bestaande; § huichel achtig.

Pharisa'i-ealness, s., pharizeesche waarneming; de uiter-

dat woord.
Pettifogging, a., beunhaasachtig; wat tot het mugge-

ziften behoort.
Pettily , adv., gering , nietig.
Pettiness, s., geringheid, kleinheid, onbeduidendheid.
Pet'ttsh , a., gemelijk.
Pettishly , adv., gemelijk.
Pettishness, s., gemelijkheid.
Pet'titoe-a-, s., me., pooten (van een speenvarken) ; voeten.
Petto , s,, (Ital.) borst ; in -, in het geheim ; to keep a
thing in -, iets geheim houden §.
Petty , a., klein , gering, onbeduidend.
Petty chaps, zie Wagtail.
Petty -soy , s., gemeen roerkruid (botanie).
Petulance ,
s., baldadigheid, brooddronkenheid, ligtPet'-ulancy,
zinnigheid, onbeschaamdheid.
Petulant , a., baldadig , brooddronken , ligtzinnig; lastig;
onbeschoft.
Petulantly, ode., baldadig, brooddronken; ligtzinnig; lastig.
Petul'-cous , a., dartel.

C

lPetunse'.
Petuntse',
s., porseleinaarde.
Petuntze'.
Pew , s., bank of zitplaats (in eene kerk) , gestoelte.
Pew , v. I., van stoelen of zitplaatsen voorzien.
Pew'-door , s., deur eener kerkbank.

lijke plegtigheden; huichelachtigheid.
Phar'isai-s`m, s., pharizeesche leer.
Pharise'an, a., pharizeesch, ze.
Pharisee , s., pharizeër , huichelaar , huichelaarster.
Pharmaceu'tS e, a., de artsenijmengkunde ; -, de artsenij -

bereiding betreffende.
Pharrnaceu'ti-cal , zie Pharmaceutic.
Pharmaceu'ti-cally • ode.,
Pharmaceu'ti es , s., roe,, kennis van de bereiding en nit.

werking der artsenijen.
Pharma- eo! 'ogist , s., artsenijbeschrijver.
Pharma eol'ogy , s., artsenijkunde , artsenijmengleer.
Pharsnacopoel'a, S., artsenijhoek; pharmacopea.
Pharmacop'olist , s., verkoopei van artsenijen, apotheker.
Pharmacy, s., artsenijmengkunde.
Pita'ro 9, s., farospel.

Pharos , s., vuurtoren , baken , zie Penare.
Pharyuugot'omy, S., operatie of opening van de luchtpijp,
wanneer de ademhaling door iets belet wordt , g.
Phar'yux , s., strottenhoofd, strot (anatomie).
S. (mv. phases) , schijngestalte ; maanverwisPhase',
seling.
Pha'sls ,
Phi+-s-'el , s., gespikkeld boontje (botanie).
Phas'els, s., me., lommersche boomen.
Pha s m, s., verschijning, spookgestalte, spooksel; droombeeld.

PHA.

PHO.

]aha -sr'ma , s., zie Phantasma.
Phea-s-'ant , s., zekere vogel, fezant; golden, painted -,
goud =; young -, jonge =; cock -, fezante haan; hen -,
fezante hen; pencilled-, zilver ^.

k a., wat tot de valsche wijsbegeerte
Phitosophist'te,
behoort, zie Sophistic, Sophistical.
Philosophist'ieal,
Phiios 'opllize, V. 1., philosopheren.
Philos'op[ty , s., philosophie, wijsbegeerte; moral -, zedekuude , zedeleer ; natural -, natuurkunde.
Ph3t'ostorg , s., natuurlijke liefde (bijv. van eene moeder
voor haar kind).
Phig'ter, s., liefdedrank.
Pi'ii'ter , V. t., door een liefdedrank betooveren.
Phsnlo 'sls, s., phimosis, g.
Pisiz , s., geeigt (boertend) , figuur, ) tronie.
Piiiebot'otnïst, s., aderlater , g.
PhIIebot'omize , V. t., aderlaten , g.
]Ptblebot'olny , s., aderlating ; aftapping van bloed , g.
Phlegm, s., waterachtig vocht des ligchaams, g.; slijm; § werkeloosl;eid , ouverschilliglieid , bedaardheid , phlegnla , koud
ongevoeligheid, koelbloedigheid; -, water (scheikunde).-heid,
Phieg'Inagogue, s., slijmafdrijvend middel.
Phlegtnat't e , a., slijmachtig , slijmig ; slijmverwekkend ;
watera(htig; §koel, werkeloos, onverschillig, bedaard,
phlegmatiek.
Phlegmat 'I.cally, ads., met phlegma, koel, onverschillig.
Phleg'Inou , s., ontsteking, vurig uitslag, bloedvin , bloed zweer , g.
Phieg'tnonous , a., ontstoken, vurig.
Ptile ne', s„ zie Flearn.
Phlo©iet'l c , a., braudstofhoudend, brandbaar.
Phlo► gis'ti sate, V. t., vlamstof of phlogiston verbinden
met....
Phlogis'ton., s., brandstof, brandbaar bestanddeel.
Phloéo'sis, s., phlogose, g.
PIlly-etae'na , s., phlyctenes , g.
Pho'-ea , s., zeekalf.
Phoce'nln , s., vettig bestanddeel der olie van een zeevarken.
Pho'eine, a., tot het genus van phocae hehoorende
Phoebus , s., febus ; § zon ; as - to the world, so is
science to the soul, wat de zon voor de wereld is , is de
wetenschap voor de ziel.
Phoenix, s,, zie Phenix.
Pho'las , s., kleine mosselvisch.
Phon'i - e, a., van het gehoor.
Phon'i•es • s., mv ., klankleer ; kennis der geluiden.
Phono 'amp'tie, a., het geluid afwerend en veranderend.
Phonological, a., van de geluidleer.
Pibono)'ogy , s., geluidleer.
Phosgene, a., licht voortbrengende; gas, een compositie
van koolzuur en chlorine.
Phos'pltate, s., phosphorzout.
Phosphor , s., phosphorus ; morgenster (sterrelcunde).
Phosphoresce', V. i., lichten (als phosphorus, zonder
merkbare lritte).
Phosphorescence, s., lichtgeving;. lichtgeving van verhit
hout ; lichten , schijnen of glimmen (zonder warmte).
Phoslahores'cent, a., lichtend, schijnend, glimmend.
Phosphoric , a., als : - acid , phosphorzuur (scheikunde).
Phosphorous, a., phosphorachtig.
Phosphorus , a., phosphors (morgenster) ; phosphorus
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oppasser of verkooper.
Ptlea*'ant-powt, s., fezant- kuiken.
Phea*'ant-walk , s., fezanten hok.
Phea-'antry , s., fezanten tuin.
Pheer' :1: , s., makker , wedergade ; gade.
Pheese, s., boosheid, kwade luim.
Phee*e, V. t., kammen, rassen, su.; verminderen, ver

Phea -*ant - breed er , s., fezanten

mishandelen.
Phee*'er , ) s
Pheez'ar , S '

-klein;

persoon die een ander kamt of afrost.

Pheni-eop'ter, s., flamingo, watervogel (ornithologie).
Phe'Ilix • s., feniks (fabelachtige vogel) ; § persoon , door
kunde als anderzins boven anderen uitstekend; sterrebeeld.
Phe'nix -like, a., als de feniks; de feniks gelijk.
Phettoga'mian, a., met zigtbare geslachtsdeelen (botanie).
Phenoln'enon, s., verschijnsel, natuurverschijnsel (mv. Phenomenons en Phaenomena, het eigenlijk klassieke meervoud,
vooral in wetenschappelijke werken voorkomende).
Phe'on, s., punt van een pijl (wapenkunde).
Phi'aI • s., klein glazen fleschje ; Leyden -, Leydsche flesch;
-, vioolonderwij zer.
Pht'at , V. t., in een fleschje doen of bewaren.
Phil'abeg, s., zie Philibeg, s.
Ptsllaii'der, V. t., het hof maken; to - about any one,
iemand het hof maken.
Philanthrot^'ie ,
} a., menschlievend, philantropisch.
Philanthrop i eal ,
Philan'throplst, s., menschenvriend, philantroop.
Philanthropy , s., menschenliefde , mensclienmin

, phi-

lantropie.
Philhelle'nes ,

c., me., Griekenvrienden; bewonderaars van

al wat Grieksch is.
Phil'ibeg, s., scho.,

kort rokje der Bergschotten.

PhIIIPIPte , s., (Lat.) smaadschrift, smaadtaal , bittere re-

denering.
Phil'ippize, V. i., hevig aanvallen (met woorden of ge-

schrijf), BA.
Phllocyu'l e :1: , a., vriend of vriendin der honden.

Ph tlol'oger'
P htlol o gist ,

s., taalgeleerde, taalkenner , philololoog.
a., taalgeleerd, taalkundig, philologisch,

Philolog'le ,

letterlievend.
Phlloiog'ieal •
immol'ogize , v. t., V. i., recensiën schrijven, recenseren
Philol ogy , s., taalkennis , taalstudie, philologie.
Phil'omath , s., minnaar van geleerdheid.
Phitotnath'te , k
a. de. wetenschap beminnende.
PhiloInath Teal
1,
,
Phil'omathy , , s., liefde voor de wetenschap.

Phtl'omel , ) S., nachtegaal (ornithologie) ; filomeel (dicht Philoune'la,

í kunde).

Plili'omot , a., (verbast. van feuille morte) geelbruin, zie

Filemot , a., S.
Phitos'ophate , v. i., philosopheren.
PtsiJos'ophetne, s., groudstelling.
Phitos'opher, s., philosoof, wijsgeer; moral -, zedekundige; natural -, natuurkundige; -'s stone, steen der wijzen.
a., wijsgeerig, wat de zedekunde en
Philosophic,
natuurkunde betreft, matig.
Philosophical ,
Phito-s oph ► ieaiiy , ado., wijsgeerig , matig.
Philos'opii*m, s., valsche wijsbegeerte, drogrede , zie

Sophism.
Philos'ophtst , s., drogredenaar , zie Sophist.

(scheikunde).
Phos'phuret , s., met phosphorus bezwangerde stof.
Phos'phurettedi, a., niet phosphureet verbonden.
Photo en'i e , a., photogcnique (natuurkunde).
Pho'lograph , s., die de photographic uitoefent.
Photography, s., photograiphie; teekening verkregen door
werking van liet licht; de = kunst.

Photot'ogy , s., leer van het licht.
Plnutcrm'eter, s., lichtmeter (natuurkunde).

PHO.
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Potomet'rlc
^ Physlog'nowy , s., gelaatkunde , gelaatkennis, gelaatsPhotomet'rioal , Sa ., wat tot liet licht meten behoort.
vorm ; gelaat ; gelaatsuitdrukking.

Photorn'etry, s., photometric, liet lichtmeten (natuurkunde). Phy..lograph'l-eal, a., tot de natuurbeschrijving behoo-

Phrase, s., uitdrukking , spreekwijze , phrase, volzin ,
§ stijl , spreektrant, schrijfstijl, phrase (niuz(k).
Phrase, v. t., benoemen, noemen ; uitdrukken ; -, v. i., zich
van bijzondere uitdrukkingen of spreekwijzen bedienen.
Phrase'-kook, s., phraselogie.

Phrase'less j , a., wat niet uitgedrukt kan worden.
Phraseol«mR'i-e,
a., phraseologisch, een taal eigen.
Phraseolog'1-cal,

Phra-seol'ogist, s., iemand die zich op eene gedwongene

sierlijkheid toelegt.

rende.
Phy*log'raphy , s., natuurbeschrijving.

1 zie Physiologist.

Phy-s-ioi'oger, s.,

Phy*lolog'le,
a., natuurkundig, natuurlijk, physioPhy s lolog'i-cal , logisch.
Phy*lo1og'ically , adv., volgens de physiologie.
Phy*iol 'oglst , s., physioloog , schrijver over of kenner

van de natuurkunde.
Phy-slol'ogy , s., leer der natuur , physiologie; kennis
van de natuur der organische ligchamen.

Phra-*eol'ogy , s., spreektrant, verzameling van spreek
Phy-s-'nomy j , s., zie Physiognomy.
-manier. Phy s'y 9 , zie Fusee.
Ptirenet'l -e , a., zie Frantic.
Phyti^'orous, a.. gras etend.
Phren'i -e , a., tot het middenrif behoorende.
Phytog'raph y , s., planterilheschrijving.
Phr eni'tis , s., hersenontsteking, hersenwoede; § krank- Phy'tolite, s., versteende plant (mineralogie).
zinnigheid, dolzinnigheid , zinneloosheid.
Phytol'ogy, s., plantenkunde, plantenleer.
Phrenolog 'l-c ,
a., van de liersenleer , schedelleer
Pia-nia'te,r , s., liet dunne hersenvlies (anatomie).
Phrenological , $ plirenologisch.
Pi-viet , s., gruwel , gruweldaad.
Phrenologist, s., beoefenaar der phrenologie, phrenologist. P3a -a ' u lar ,
a., gruwelijk; boetend, boetedoenend.
Phsrenol'ogy, s., hersenleer, scliedelleer., bijzonder de Pin-c Mons { ,
schedelleer Van GALL; ook de leer van liet verstand of PI'anet , s., boomspecht ; ekster (ornithologie).
gemoed.
Piani'no , s. , pianino (muzijk).
Pbren' -wied, a., door phrenesie getroffen ; krankzinnig.
Pianist, s., pianospeler, pianospeelster.
Phren '*y , zie Frenzy.
Piano , plan'o - forte , s., piano , klavier, pianoforte;
Phren.'-* y , V. t., woedend (of razend) maken.
forte-piano ; grand -, piano met staartstuk ; square -,
Phro&tistery , s., school , gehoorzaal.
vierkante piano; upright -, (ouderwetsche) vleugel- piano,
Phthir i'asis , s., luisziekte, g.
opslaande piano ; to r1 oii on , upon -, op de = spelen;
Phthi*'i-e, s., tering.
to set to the -, schrijven voor de -; to tune a -, een
Pl,this'ieal, a., teringachtig.
= stemmen.
Phthi'sis , s., tering.
Pian/o•inaker ,
s., pianomaker.
Phyla-e'ter ,
s., toover -cedel , tooverband ; amulet, ge - Pias o-forte-maK er ,
Phyla-c'tery , ¶ denk-cedel (kerlcel(k).
Piit' ter , s., piaster (Spaanscl;e en ..4merikaansche munt).
Phylac'teri-e
PIu 'tion , s., boetedoening door offeranden.
a., van een tooverhand.
Phylacter i-cal ,
Planza , s., (Ital.) overdekte galerij (bouwkunde).
Phy'lar-ch f , s., (Griekscli) phylarch ; vorst van een stam,. Pih'hle-pab'bie, s., wisje-wasjes, beuzelarijen; zotter
stamvorst (hij vele volken der oudheid) .
-nije;,
grillen.
Phyl'lite, s, versteend blad.
Pib' Born , s., fluitpijpje.
Phy-*-'ie, s., geneeskunde; geneesmiddelen, middelen, P^lbraeh
(purgeermiddel ; to practise -, de geneeskunde uitoefenen; Pi bro-plt ,' s., doedelzak -muzijk.
to take -, geneesmiddelen gebruiken, § zich r verbeteren.
Pr-va , s., ekster (ornithologie) ; belustheid der vrouwen
Play-s- 'ie , v. t., geneeskundig behandelen , als geneesheer
in de zwangerschap; cicero -letter (drukkunst) ; small -,
gaan over ....; van artsenijen voorzien; genezen ; laten brevierletter (drukkunst); two lines dos;ble -, niirldelbare
purgeren; met geneesmiddelen opvullen ; to - oneself, ge
kanonletter (drukka ;;st).
gebruiken ; zich niet geneesmiddelen op--nesmidl Pi-caroon', s., roover, zeeroover; kaperscliip.
stoppen.
Pim'-eariil , pi c-earlil'.
T s., staande halskraag
Phys'i e -drink , S., geneesdrank, drankje.
,
e'-eardil , pie-ear
IVILSON .
Piiys'ie-nut, s., purgeernoot.
Pi E'-eadilly , pliv cndil'ly , 3
Phys'1 e - lork , s,, Arnerikaansche kermesbes.
Phy*'i vul , a., geneeskundig ; genezend ; heilzaam voor de

Pie'-cage , pie'-cage, s., staangeld (voor spellen en kro.
he;;, bijv. op een kermis of jaarmarkt).
;gezondheid ; natuurkundig , tot de natuurkunde gehoorende. Pl eayune', s., halve rea;;l ; -, a., nietig, onbeduidend,
Play-s-'i-Bally, adv., naar de natuur, naar de voorschriften
nietsw €aardig.
der geneeskunde ; natuurlijk.
Piek , s., bakijzer , puntige hamer ; tandestoker ; hetgeen
Plsy s-'ieian , s., geneesheer (die geneesmiddelen voorschrijft,
moet uit- of weggenomen worden ; § keuze , vuiligheid
maar ze niet levert); geneesheer, docter , arts; § - of onder de pers.
the soul, = der ziel , zielenarts.
Pi -els, V. t., plukken, afplukken, uithalen, lakken, uit
Phy -*'i eo , s., natuurkunde, natuurleer i natuurkundige
(niet de tanden , den bek of de klaauwen), uitplui--nem
Pfly-s- 'i -es ,
wetenschappen.
zeu , § uitkiezen, uitpikker, nemen , uitkippen , afk;;ahbele;; ;
Phy s- i col'ogi e , s., natuurkundige logica.
uitpeuteren, uithalen (bijv. tanden , ooren) ; stoken (de tan Phy-s-'ico -theology , s., natuurkundige godgeleerdheid.
den), schoonmaken; kluiven (aan een heen); ledigen; (eer;
Phy-wiog'hoaaer, zie Physiognomist, s.
zfak) ; opensteken (een slot) ; ge v o g elte plukken ; prikken,
Phyio^;no1n'i e ,
steken; prikkelen, stippelen ; stele;; , rooven, plunderer; ;
, a., gelaatkundig.
Physlognonn'ieal
op den kop tikken , to - acquaintance , kennis n;- +kers; to
Pl,y siog'noinist, s. , gelaatkenner .
-.gees, erwten plukken ; to - pockets, iemand bestelen ,

PIE.

Pic.

606

zakrollen ; § to - up straws, vergeefsch werk verrigten ,
de moriaan wassehen; to - a quarrel with any one, twist
, met iemand maken ; his face is -ed all over with holes,
zijn gezigt is geheel met putten bedekt; to - flowers or
fruit , bloemen of vruchten plukken ; to - flesh from a bone,
het vleesch van een been afhalen; to - salad, cotton, silk,
wool, salade , katoen , zijde , wol schoonmaken of uitpluizen, sorteren; to - the best, het beste uitkiezen of nemen;
to - from, kiezen van, uit; to - off, plukken, uitnemen,
afpikken , afkluiven , uithalen (met de nagels) , § uitkiezen ; to - out, uitzoeken , uitvorschen ; uitkiezen, uitlezen,
uittrekken , uitpikken ; zich verschaffen; to - up a livelihood , met moeite den kost winnen ; to - out of, kiezen
onder , uit ; to - out from , uitkiezen van , onder ; to Yup, oppikken, opnemen, oprapen, medenemen; met moeite
(zijn brood) verdienen ; to pick a hole in one's coat , fout
vinden ; -, V. i., langzaam eten , pikken , peuzelen, kies
(alles op zijn elf en dertigste doen; to - up-kauwen;
again , ( § zich herstellen , weder in krachten toenemen.
Piek' - fork , s., hooigaffel.
Pi-ek'-key, s., haak van een slotenmaker..
Piek, -up'
kliekje, overgeschoten

Pick -up-dinner ,
Piek'aba-ek,
adv .s
,

Pi-ek'ax'

s.,

middagspijs.

bij-botjes-maaltijd. Zie Picnic.

PI-ek,posket , s., zakroller , zakkenroller , gaauwdief.
Piek purse,
Pi -ek'po-eket , V. i., een zakroller zijn.
PS ek'point, s., pik-houweel.

• s., een al te gedienstig persoon; ( iemand die
een plasdank wil verdienen; aanbrenger of aanbrengster.
PLek'tooth , s., tandenstoker.
Pie'ni-e , s., botje-bij -botjes•maaltijd.
Pi'-co , s., spits , piek (van een berg) ; punt , BENTLEY.

PIck'thank

PI-sque', V. t., een zestiger maken (in het kaartspel).
PIc'rolite , s., bittersteen.
PI -cro'mel • s., galbeginsel.
Pi-erotox'in , e., bitter en

vergiftig beginsel van cocculua

indices.

Piet', s., iets dat met verw bestreken of geschilderd is;
beschilderd persoon. (De Romeinen gaven aan de oudste
bewoners van Engeland den naam van Pieten , omdat
deze de gewoonte hadden hunne ligchamen met blaauwe
verw te beschilderen.)
Pi -et'ish , a., tot de Pieten behoorende.

, a., geschilderd; van een schilder of de schilderkunst; schilderachtig; geschilderd afgebeeld.
Pieto'rially, adv., op de wijze van een schilder; schil.
PLeto'ria1

op den rugg..

s. houweel.

Pi^k'axe
,
'
Pi ck'ba-ek , a., op den rug.
Pi -ek'ed , pp., a., scherp, puntig,

, s., piknik-partij (waarop ieder naar goedvinden een zekere hoeveelheid eetwaren medebrengt; § botje-

PLek'ní -ek

dersgewijze.

spits; uitgeplozen, keurig,

P5 et' Ural , s., afbeeldsel ; -, a., afgebeeld.
Pi - e'tnre , s., schilderij , afbeeldsel, plaat,

§ tafereel,
(perspectief) prent, § portret, schilderstuk; schilderkunst;
schildering , gelijkenis ; to sit for one's -, zich laten
afteekenen , uitteekenen; voorstellen ; § the - of confinement which my fancy had drawn , het tafereel van de
ballingschap, dat ik in mijne verbeelding had geschetst,
to amuse children with -s , kinderen met platen vermaken ; - formed , tooneelmatig tafereel ; dark side of the -,
schaduwzijde van een schilderstuk, keerzijde van eene
medaille; to be the - the very - of. . ., het sprekend porzoeker of -zoekster) ; tandestoker ; straatpikker ; pluismatret zijn van ...; to draw, to take any one's -, liet porchine (industrie).
tret van iemand maken ; to have one's - drawn , taken,
PI+^k'erel , s., snoekje.
zijn portret laten maken, zich doen afbeelden; to sit for
PIe kerel - weed , s., eene waterplant waaruit de snoeken,
one's -, zitten om zich te doen portretteren.
naar men meende , voortkwamen ; snoekkuit.
Pi-e'ture - U , v. t., schilderen ; § uitschilderen , afschil
Pi ek'et, s., veldwacht (krijgskunde) ; 9 piket (kaartspel) ,
voorstellen.
-dern;
piketten ; paal.
Pi -e'ture - book , s., prentenboek.
Pi ek'et , V. t., piketten zetten , aan palen bevestigen ; met Pi -c'tsre- dra'^ver , s., schilder , portret- of portretten palen vastzetten of versterken; tot een piket formeren schilder , beeldenschilder.
(krijgskunde), afbakenen (landmeetkunde).
Pi e'tasre - gallery , s., gaanderij voor schilderijen.
Pi eking , s., het plukken, uitzoeken, zoeken; het uitlia- Pi e-'taire-i i ke , a., als een schilder.
len (met de tanden, den bek of de klaanwen); uitplui- PR-e'ture - like, a., schilderachtig.
zing ; § het uitkiezen ; het uitnemen , het nalezen (van Pi e't re-r000n , s., schilderijzaal.
koorn-airen; het bijeenverzamelen; bijeenrapen; uitkipping; P1,► turesk', picturesque', s., het schilderachtige; -,
uitzoeking; pluizen (industrie).
a., schilderachtig, bekoorlijk.
Picking t , a., weinig, weinig heteekenend.
Pi-eturesque'ly , ade., op schilderachtige wijze.
]Pi ek'ings- • s., me., kruimels, afval , spaanders; snippers. PIceuresque'ness , s., schilderachtigheid.
Pi ek'ie , s., pekel ; ingelegd goed ; pekel om groenten of Pid'die, V. i., zich met beuzelingen, nietigheden , bagatelvruchten te bewaren ; alles wat in pekel ingemaakt en len, rmietsbeteekenende zaken bezig houden; zich: met beu
bewaard is , bijv. pekelvleesch , enz.; § staat, toestand ;
bagatellen, nietigheden vermaken ; § kieskaau--zelin.g,
to be in a sad -, to be in a fine -, in de pekel zitten, wen , langzaam eten ; mommelen ; wateren (met betrekking
in een henarden toestand zijn ; to hare a rod in - for
tot kleine kinderen).
one , een pak slaag voor iemand klaar of in liet zout hebben. Pid'dier t , s., iemand die zich met beuzelingen, nietig Pi ek'ie, v. t., pekelen, inzouten , inzulten, inmaken, inli eden bezig houdt; kieskaauwer , heuzelaar.
leggen; § iemand bederven ,' slecht maken ; iemand door- Piddling , a., beuzelachtig, onnut.
halen; iemand de waarheid zeggen; opzouten, bewaren; Pie , s., ekster (ornithologie) ; misboek, missaal ; pastij ,
Fa -d rogue , een aartsschelm.
taart; § bonte hoop, allegaartje , mengelmoes; hoop, sta
Pi ek'le-herring • s., pekelharing; § hansworst.
pastei (bij zetters liet door elkander vallen ran-pel;ut,
§ gemaakt , ingebeeld.
s., scherpheid, puntigheid.
P3 -ok'ed-out, a., § afgezet met strepen van verschillende
kleur.
Pi "keer' , V. t., plunderen, rooven, scbermutselen; to
- with the eyes, lonken.
Pi ek'er , s., iemand die plukt ; plukker , plukster; uit pluizer, uitpluister; spade, houweel; pik (om aarde med
om te halen); zoeker, zoekster (ook in den zin van twistPiek'edness,

PIE,
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hel fietsel) ; to have a finger in the -, deel van de taart
hebben.
Piebald, a., bont, geschakeerd; gevlekt (van een paard).
Pie' - house , s., pasteibakkerij.
Piece', s., stuk, !I § gedeelte;fragment; spaander; afgebersten stuk van iets; eindje, strookje; beetje; lap;
geldstuk; stukvat; stuk geschut; kanon geweer (artillerie);
zaak , daad, voorbeeld ; schepsel ; stuk of vat wijn ; schil
scène; geschrift, opstel ; kasteel, gebouw, si., .;-derstuk;
a - of a thing , een stuk van iets ; a - of poetry, het
gedeelte van een gedicht ; a - of paper, een strook papier;
a - of knowledge, eene zaak van wetenschap of kennis;
a - of self-denial , eene daad van zelfopoffering ; a - of
sentimentality , een voorl)eeld van bovenmatige gevoelig
ten guineas a -, tien gulden ieder per stuk; of a -,-heid;
geheel uit een stuk, een en hetzelfde; to be of a - with,
hetzelfde zijn als, gelijk zijn aan ; ( a - of a lawyer,
een stuk van een advocaat; broken -, gebroken stuk,
fragment, afgeknot einde, scherf; theatrical -, tonneelstuk ; field -, stuk lands (artillerie) ; top -, uiteinde van
eene deur ; to get up a -, een tooneelstuk monteren;
getting up a -, mise en scène ; a, -, het stuk (la pièce !)
af a -, all of a -, van hetzelfde stuk, alles van een
stuk; to break to -s, in stukken, in brokken breken

§ aanraken; doorgronden (een geheim); opensteken (bijv.
een vat); ontroeren, hevig schrikken; treffen; met aan
vervullen ; to - into , dringen in; to - through,-doenig
dringen door , doordringen ; to - through and through,
door en door dringen ; -, r. i., doordringen.

(transitial) , in stukken , in brokken vallen (intransitial) ;
to fall to -s, in stukken , in brokken vallen ; to fly to
-s , in stukken vliegen ; to go to -s, in stukken , in flarden vallen ; bil the -, hij het stuk , stuksgewijze ; stay
a -, wacht wat ! a - of bread and butter , een boterham.
(Soms blijft piece onvertaald, en wel meestal, wanneer
dat woord vóór afgetrokken denkbeelden komt; hijv, a
piece of folly, eerre dwaasheid; a - of service, Bene
dienst.)
Piece', V. t., op iets een lapje leggen; lappen, verstellen;
§ aan elkander voegen , zamenvoegen , vereenigen ; § ver
vermeerderen (door het bijvoegen van een stuk);-groten,
to - all over , aaneenlappen ; § to - out , verlengen , vermeerderen (door bijvoeging van een lap); § to - ssp, ver
oplappen, oppleisteren; -, V. i.,
sluiten , passen,-steln,
aaneengehecht zijn , zich aaneenhechten of voegen.
]Piece' - goods , S., me., stukgoederen , z.
Piece'iess , a., geheel uit een stuk.
Piece'rneal , a., fl aan stukken , stuk aan stuk, 11 § hij
gedeelten, § afgescheiden , verdeeld , stuksgewijs.
Piec'er , s., lapper , versteller.
Pied, a., bont, geschakeerd.
Pied'ness , s., bontheid ; het bontgekleurde.
Pieced , a., kaal (van hoofd) , sx.; naakt , bloot ; gepeld,
geschild.
Pie'powder , S., geregtshof slat vroeger op jaarmarkten
en kermissen gehouden werd, ter beslechting van geschil
(bijzonder weleer op de Bartholomew jaarmarkt in-len
West-Smithfield , Londen).
Pie'powder - court, S., markgeregt , zie Piepowder , s.
(Volgens sommigen is het woord piepowder afkomstig van
het Fransche pied, voet en poudre , stofferig , bestoft.
Anderen leiden het met meer grond af van het oud Fr.
pied puldreaux, marskramer, koopman in snuisterijen).
Pie,-, s., steenen beer; zeebreker; bruggehoofd, savenhoofd ; gemetselde _ stut aan een gebouw ; schoormuur;
sterke grondmuur ; penant tusochen twee vensters.
Parr'-glass, s., damspiegel.
Pier' - shaft, s., stijl van eene zuil.
Pier' - tabke , s., penanttafel , trnrneautafel , spiegeltafel.
Pier'age , s., havengeld , kadegeld.
Pierce , v. t., J § doorboren , doordringen ; doorsteken ;

Pierce'able , a.,
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doordringbaar.

Piercer , s., ijJ § hoorder, persoon die hoort; boor, priem
en voorts alles waarmede men doorsteekt; angel (insekten

-kacnde).
, a., scherp, doordringend; § doordringend (in
het geluid); wreed; § roerend, aandoenlijk.
Piercing-saw, s., boorzaag.
Piercing-word , s„ ) stekelig , hits gezegde.
Piercingly, ode., ) op doordringende of scherpe wijze.
Piercing

, s., ij § doordringende aard, scherpheid;
§ doordringing.
, s., pietismus , overdreven vroomheid ; § dweeperij.
Piety , s., piëtist , dweeper.
Piety , s., vroomheid , godsvrucht , gehoorzaamheid aan

Pierc'ingness

Pietism

ouders; filial -, ouderliefde.

Piezom'eter , s., werktuig ter bepaling der zamenpersnaarheid van het water.
jong varken , big; baar of staaf ; blok tin of
lood; rol lood of ijzer van omstreeks 250 pond; cast -,
groot of klein stuk ijzer, waarvan men staven maakt;
gegoten haar of staaf; leaden -, lood in den vorm van
een blok; socking -, speenvarken; boar -, zeevarken ; forge
-, zuivering , loutering; Guinea -, Indisch varken ; a in a poke , kat in den zak § ; to keep -s , varkens hebben;

' Pig , s.,

hoeden; - iron, ruw ijzer ; as fat as a -, zoo vet als
een varken ; he sleeps as a -, hij slaapt als een os.

V. i., (van varkens) jongen werpen, biggen; § als
' eern zwijn leven; to - together, ) zamenhokken.
r Pig ,

Pig' - badger , s.,

dalvarken.

Pig'-brass , s., geel koper in rollen.
Pig' - driver , S., varkendrijver , varkenboeder.

Pig'-headed, a., groot van hoofd; §dom, eigenzinnig.
Pig' - iron, s., ruw ijzer.
Pig'-nut, s., aardnoot, aardakker.
i Pig' - running , s., varkens vangen (een varken, welka
staart met zeep besmeerd is , op een kermisspel).
Pig'-sty , s , varkensstal.
Pig'-taii , s., pruikstaart; gesponnen tabak ; pruimtabak.
Pi'ileon, s., duif (ornithologie); § onnoozele bloed; een
crest crowned -, gekuifde duif; cock -,-voudigmensch;
doffer; hen -, duif; young -, jonge duif, duifje; ring -,
rig; = , wilde ^.
Pi'genn breasted, a., met een scherp vooruitstekende borst,
Pi'gron-dung, s., duivendrek.
Pigeon imaxvk , s., duivenvalk.
P1'gcon-t.eart'ed , a., schroomvallig , angstvallig §.
Pi' eon - hole , s., duivennest ; gat in een duivenslag; rak
of loket voor brieven , vooral in een lessenaar; -s, me. 5
t een oud Engelsch spel trou-madame.
Pigeon-house, s,, duifhuis , duivenslag.
Pigeon-iiv'ered, a., zachtmoedig, § beschroomd.
Pigeon - pea , s., duivenboon.
Pigeon - pie, s. , duivenpastij.

1

Pigeon-yoke , s., quadrant.
Pi'geon's herb , s., duivenkruid.

11'i;'eyed , a,, met varkensoogen (kleine sagen).
Piggery , s., stal voor varkens of zwijnen.
PEn'ain, s., kuipje, vaatje, emmer, houten nap.
Picist t , (scho.) , pret., pip. van Pitch.
Pimh'tet , s., kleine ingeslotene ruimte, (p.).
Pig-.,se'an, a., dtversaelitig,
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Pilgrim, s., 11 § pelgrim, bedevaartganger (zoo mane. als
cosmétique.
vr.); § voetganger of gangster; -, a., pelgrimsch.
Pigmy, S., dwerg, § dreumisje , zie Pygmy .
Pilgrim, v. i., t zwerven, ronddolen, rondzwerven.
Pig'my, a., dwergachtig; § zeer klein, § weinig belangrijk, Pil grimage, s., ij § pelgrimsvaart; bedevaart.
weinig belangwekkend.
Pit'griinize, V. i., zie Pilgrim, v. i., B. J.
Pignora'tlon, 3., verpanding, r.
pilling, s., opstapeling, ophooping; heiwerk; het heiwerk
P6gnora'tive, a., verpandend, r.
of de masten en palen daartoe.
Pig-s'ney t, s., (woord van liefkozing) liefje.
Pill , s., pil (pharmacie); blue -, kwik =; to gild the -,
P g 1d'geon , s., fee , toovergodin ; klein schepsel ; klein
de = vergulden.
pill , v. t., pillen doen gebruiken ; -, afschillen , doppen,
ding.
Pike, s., piek voor het voetvolk, lans; hooivork , vork,
pellen ; § plunderen, uitplunderen, uitkleeden ; -, v. i.,
gaffel ; angel; stekel , doorn; punt , klemveer aan een draai- afschilferen; t rnoven.

Pigment , S., yerw;

bereide verw (voor het schilderen) ;

Pil'Iage, s., roof; geroofde of geplunderde; plundering,

bank; snoek.

Pike , V. t., spits of puntig maken ; -, v. i., wegsluipen.
Pike-levant • s., een soort van spitsbaard .
Pike'-man • s., lansier , pikenier .
Pike'-staff, s., lansstok, stok der piek .
Piked , a., puntig , spits ; +- keurig .
Pilaf', s., rijst in vleesclinat gekookt.
Pilaster, s., pilaster, vierkante pilaar (doorgaans in een
. muur).
Plich , s., mantel; pels , mantel van bont; met bont gevoerde jas; zadeldek; nachtmuts.
Pij 'chard , s., stoomling (een visch , zekere sardijn- soort).
Pil'cher , s., zie Pilchard, s.; -, niet bont gevoerd kleed ;
pelsjas; elk voorwerp met bont gevoerd.
Pile, s., hoop,stapel; ronde hoop zeezout; mijt, brandstapel (om ligchamen te verbranden) ; punt eener pijl ;
pijl ; gebouw ; groote kerk ; paal ; het ruige , haar , wol ,
ruigte ; kruis (hij papiermakers) ; muntzijde , de zijde op
muntstukken waarop de munt staat; bundel of bus - (wapenkunde); kolom (natuurkunde); -s, me., palissaden; aam beijen, g.; circular -, bundel of has ; funeral -, brandstapel; to mooist the -, den brandstapel beklimmen ; galvazaic -, galvanische kolom of kolom van Volta; cross and -,
kruis en niunt ; to lay up in -s , in lioopen rangschikken.
Pile , v. t,stapelen, hoopen,op een zetten, op hoopen
leggen; afbaarden (bijv. graan); to - on, stapelen op;
to - up, opstapelen; -, V. i., heijen, palen in den grond
slaan; to draw a - out of the ground, een paal uit den
grond halen; to drive a -, een = in den grond slaan of
heijeil.
Pile'- driver, s., heiblok, om palen in den grond te heijen.
Pile'-engine, s., heimachine.
Pile' - planking, s., houten vloer, planken grond op het
heiwerk van een gebouw.
Pile'-planks, s., mv., houten planken bij het heijen in gebruik.
Pile'-work , s., heiwerk of de masten en palen daartoe :
paalwerk, waarop men bouwt.
Piie' -vorm , s , paalworm.
Fite' -vort , s., speenkind.

Pil'ente ,

uitplundering.
Pillage, v. t., plunderen ,
PIA' lager , s., plunderaar;

uitplunderen ; § vrijbuiten.
§ vrijbuiter.

Pillaging, a., plunderend, roovend.
Pii'lar, s., fl § pilaar , kolom • zuil , monument, beeld of

standbeeld; stijl, stut, z.; -s of religion, grondzuil der
godsdienst; a - of salt, een beeld van zout; Hercules -s,
kolom van Hercules (geoyraphie); - of safety , veiligheidskolom.
Pit'tared, a., door palen onderstut of onderschraagd, in
den vorm van een kolom; als een pilaar.
Pill'ed-gar'li ck , s., zie Pil-yarlick, s.
. Pil 'lion, s., zadelkussen; dameszadel; kussentje van een

zadel.

kaak (strafwerktuig voor misdadigers) ; scha votpaal , schandpaal ; to put into the -, aan de kaak stel len ; to stand in, in the -, § aan schande blootgesteld zijn.
+ Pii'lory, v. t., aan de kaak stellen; te pronk stellen op
Pii'lory , s.,

een schavot.

• s., oorkussen, peuluw ; dwarsbalk , draagbalk
§ onderlaag; to lie down on one's -, rust genieten; advise
with one's -, op iets slapen alvorens een besluit te

( Pii'low

nemen.
1 Pillow, V. t., op een peluw of kussen nederleggen; to i on, leggen op, doen rusten op; to be, to lie -ed, rusten.
Pii'low-bear ,
s.zie
,
Pillow-case.
Pillow-beer, 1
' P11'iow-case, s., kussensloop.
Pil'low- lier, s., iuijaard, ( langslaper, luilak.
Pii'ioaa'ed, pp., a., rustend (als op een oorkussen).
PI'lose,
a. ruin^' harig (botunie).
Pi'louse,
Pilosel'la, s., muizenoor (botanie).
Piios'lty , s., overvloed van haar, harigheid.
P 'lot , s., stuurman , loods, loots , z.; coast -, kustloods
(een stuur man, the een goede kustkenner is); sea -, erva-

ren stuurman.

Pt'Iot, V. t., loodsen, sturen; § als loods dienst doen;
a., in de gedaante van een hoed; hoedvor- besturen, beheeren.

Pi'iot-5oat, s., stuurmansboot.
Pilot -eva ter , S., loodswater.
Pti'lotage,
s., stuurmanskunst; kustkennis; loodswezen,
zet, stapelaar.
Pile-s-, s., mv., aanbeijen; dry -, drooge =.
1 loodsgeld, loodsregt.
Pi'leus , plieuin, s., (Lat. hoed) ; hoed van een paddestoel. 1 Piloting, s., tiet loodsen; - proper, stuurmanskunst;
branch , harbour -, loodsing van een schip uit en in cer,e
Fil't'er , v. t., V. i., stelen (wat weinig waarde heeft); to haven;liet loon daarvan.
away , we -kapen , wegstelen ; § briezelen; (op den kop tikken.
, pi'iotry, s., bij oude schrijvers, zie Pilotage, s.
Pi'litt*rn
Pilferer , s., dief in het klein ; ) goochelaar.
Pil'ser,, s., mot die in de kaars vliegt, Ax.
Pit `fering , s., het stelen.
r. il'eatecl, $ mig , kapvormig.
Pile ment, S., zie 4ccnnmulation, S.
P1'ler, s., persoon, die aan hoopen

Pilfering, a., diefachtig.
Pil' fery , s,, kleine diefstal , dieverij.

Pi'inent , s., kruijerwijn, Cri.

Pi,nen'ta,
s., pinient, Spaansche peper (botanie).
Pil -gar 'li -ek, piil'edt-gar'iick, s., iemand die kaalhoof- , ]Panen to,
dig is geworden ten gevolge van ziekte ; ( arme drommel , Pimp • s., koppelaar ; § iemand die een ander naar de
§ verschoppeling ; y erstooteling.
i oaáen ziet.

PIN.

Plm,
Pimp , V. i.,
Pimp' - like ,

koppelen , voor koppelaar spelen.
a., koppelachtig.

PIin'pernel ,

PIin'pinel ,

s., pimpernel.

Piinpinel'la,
Pirnp'ing , a., klein, gering, nietswaardig; koppelact +t.ig.

s., puistje, rood puistje, etterblaasje, bladder,
opzwelling der huil ; uitspruitsel aan hoornen.
P5rn'p1ed, a., puistachtig; puistjes hebbende.
Pln, s., speld; houten pin, stift, bout, houten nagel;
knier ; § waarde van een speld , niets van waarde ; -- n ►iddenpunt, midden ; luim , reuk , gril ; as van een katrol ;
houvast is de gedaante van een S (aan een wiel); rolstok
valt koekbakkers; schil of vlies op het oog; spil; speetje;
groote pin; kleine spie van eenbout; draaijende spil, kegel ;
pen, waarmede men de snaren van een niuzijkinstr umeict
stijver of slapper maakt; stead?j -, vaste pin (tecltiiolo; ie);
wooden -, houten naald , houten pin ; iro;i -, ijzeren pin ,
spie in een bout ; paper -s , papiernaalden ; it is net ceortla
a -, het is geen speld waard; I ieoaldt not give a -'s
Pisn 'ple,
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iemand door eerie gewigtige -tegenwerping in het naauw
brengen ; j ortuoe - es Ive , de fortuin is mij ongunstig
to -- o;oc's bellg, iemand niet genoeg te eten geven; to o5e, iernand schandelijk behandelen; to - off, aftrekken,
afrukken, afknijpen; to - ap one black and blz;e, iemand
bont en l)laauw knijpen ; to - hard, (j hard knijpen , § hevig drukken; to - sliijlatlt , zacht knijpen; to - tilt the
blond Cowes , tot bloedets tee knellen ; to - one's self, zich
het noodige ontzeggen, onthouden; to - off, (al knijpende)
wegnenmen , rukken ; -, v. i., drukken ; lastig zijn ; spaar
zich lhekrinipen ; karig, gierig, inhalig, vrek -zarn;j.i,
zijn ; S ziel, liet noodige ontzeggen. of onthouden -kig
gebrek l;jden; § gegeneerzl zijn; in liet 51aai5w zijn; § dringeval zi,jii,
Piseb` 5ell ,

Pine.'-t'ist ,
Pïncla - penny,

s., vrek.

Pi.neh,'beek, S., spinsbek.
Pinches, s., zaak die, of voorwerp dat knijpt; § -rek;
:1= -s , ;/tr., zie Pincer, s.
head for it, ik zou er geen speld voor leven ; to be ira I Pinch ing , a., 11 knijpend; § nijpend (van koude); dringend;,
- waait , dringende behoefte.
cr. merry - (or humour) , vrolijk zijn §; plan at hire -s,
kegelen, met de kegels spelen; cc - (md web ira tig.; epe, Pin'atar , s., aardakker (botanie).
Pincitsr'ï
e * , .5., Plndarlsehe , onregelmat ige ode •, -, a,,
een vlies of parel op liet oog ; lo drive it -, een n1aalc1,
een spie 'insteken; curlia[/ -, haarspeld; larding -, lag- 1 pindariseli, op de wijze van Pindarus ; wild , onregelnmat i g.
leerpen.
Pin , V. t., { l prikken met een speld ; spelden , vastspelden Pine , s., pijnboom , dennenboom , harsboom ; pijnboomliout,
dennenhout; ananasboom; t hartzeer , konimer , verdriet;
niet spelden, met spelden vastmaken; pinnen, riet een
Scotch , wood -, pijnboomhout , dat in liet wild groeit,
pin sluiten ; § sluiten , opsluiten ; to - osie's self' to a
Scl:otsch , Geneefsels , Russisch hout ; ( wilde pijnboom
thing, zich aan iets hechten ; to - dou•na , naar beneden
spelden, vastmaken, binden; to - oase clowiz to a jiorgaiét, ground -, hoe langer hoe liever (zeker Icruid , botanie).
iensand een koop doen sluiten, waarvan hij niet los kan; Pine, V. i., (ira, witli) k«- ijnen (wegens verdriet des harten
of des geestes) ; vervallen , uittoeren ; § (for) smachten ,
to - on, vastspelden of vaststeken op, ver binden aan,
drukken aan ; § diets m;iken , op den noun' spekben ; to - suet liartstogt verlangen , hevig verlangen ; to - away
wegkwijnen; -, e. t., doen kwijnen of verkwijnen ; doesl
Zip, opspelden; voegen (kelk tusschen de steenen).
vervallen ; doen treuren , betreuren , beweenen; to - one's
Pin' - ba*ket, S., ( Benjaniin, laatste kind; nestkuiken.
.self
to cleat/a, zich dood treuren.
boorijzer.
Pin'-nit , s.,
1 Pi táe'-apple , s., ananasboom en vrueht ; pijnappel (botanic),
Pin'-ease, s., spelclenkoker, speldendoosje.
.Pine'-barrens, s., sir., niet pijnlboomen begroeide vlakten.
Pin'--Cashion, S., speldenkussen.
Pine'-branch , S., pijnboonment ak.
Pin'-dust , s., vijlsel ; stukken van naalden.
Pin' - fold , s., schuthok.

Pin'-hole, s., speldeprikje.
Pin'-maker , s., speldenmaker of maakster.
Pin'-inoney, s., speldegeld.
Pinafore, s., kiel van een kind; voorspelder, schortje,
sloofje, slabbetje.
Pinas'ter , s., wilde pijnboom.
Pincer . s., klaauw van sommige dieren ; voorste tand,
vóórtand van een paard ; -s , inv., nijptang ; knijpers , scha ren van eene kreeft.
Pinch , s., kneep, neep; het knijpen; wond, kwetsuur
door knijpen veroorzaakt ; § verknijping , nood , het naauw,
verlegenheid, § smartelijk leed; angst ; § groot ongemak,
groote moeite ; uiterste , krisis; vingeegreep (bij het snuif
nemen); a - of salt, een vingerpreepje zout; a - of
snuf , , een snuifje ; at a - (on a -, upon a -) , des floods,
in geval van nood; to be ira a -, in liet naauw zitten;
- spotted , bont en Blaauw geknepen.
Pinch, V. t., ij knijpei (niet de vingers of met een werk
knellen► , § drukken. (van naluswe kleederen) , bijv.-tuig);
my shoes - ,ne , de schoenen knel led mij ; § nijpen (van de
koude) ; § kwellen , in liet naauw brengen, in verlegenheid
brengen ; streng ondervragen ; § weigeren , ontzegge;s sass ;
beklagen ; doen lijden , hard vallen, lastig valles ► , nmishandelen, onderdrukken; to - a whole natioot, eene gelieele
natie doen lijden; to - art;, OOic with e stic;r{/ oteetiaat,

Pine'- ereeper , s., bl aauwvleugel.

Pine'- cross-leak , s., kerselnjter (ornithologie).
Pino"tea Sier , s., stoppel valt jonge vogels.
Pine"feathcred • a., niet vlug kunnende vliegen • omdat
de veeren eerst beginnen uit te komen.
Pirie'4111, a., pijnlijk.
Pine' - kernel , s., zie Pineal- llaracl , s.
Pane'- asstarten, s., bosnisnarter (drulckacnst).
PSne'-nut, s., pijnappel.
W'•m'- jobsrit , s., ananasboom.
Piiae'-ti► istle, s., bl aauwe distel.
Pine'-tree , s., pknlbo(mn.S.

Pine'-Wood, s., pijnl^oomhout, dennenbout.
Pin'eni , cl., als een pijnappel.
Pin'ea1-gland , s., pijnappel klier.
Pi'sics y , s., ananasvela ; trekkast, oranjeris voor ananas -

seni, ananliskweekerij.
Piney , s., veldsperzie (botanie) ; -, a., pijnboomachtig ,
pijnappelvorniig ; rijk aan pijnl)oomen.
Pi^a'g1eci -i , s., parkje, omheind stuk gronds; kampje. Zie

Pit/c, S.
I'in'gaiid , a., vet.
Pha'guedo , s., vet (onmiddellijk onder do huid).
1 Pa,I'guin, s,, vette zeevogel

(ornithologie).

Pi,lini; , a., k sjnen d (wegens smarten des harten of des

PIN.

PIR.

Pin'Ion, s., vleugelpnnt, sir., vleugeltop, vleugelschacht;

Pip , V. i., piepen, tjilpen van vogels.
Pipe , s., pijp ; buis ; roer ; tabakspijp; geluidspijp; ( lucht.
pijp ; klank der stem; eene maat (zijnde een vat, dat
2 okshoofden bevat) ; ring waar een laadstok doorgaat
(van een geweer) ; pijp van een orgel ; zekere post bij den
exchequer ; boatswain's -, bootsmansfluitje ; discharging -,
ontlaadpijp ; kneed -, kromme _; leaden -, hanggoot, hangl)uis; leading, main -, hoofd; short -, korte _; bend -,
kromme ; ; to clear one's -s , zijn keel schoonmaken , gorgelen; to light one's -, zijn pijp opsteken.
Pipe , V. i., V. t., piepen, fluiten (op een pijpje); eene schelle
stem hebben, op eene pijp spelen ; een schei , fluitend ge
maken; the wind -s, de wind huilt.
-luid
Pipe'. clay , s.. pijpaarde.
Pipe'-laying, s., opneming van stemmen van niet stemgeregtigden ; (knoeijerij bij verkiezingen. (Dit woord is
eigenlijk meer -,4merikaanech )
Pipe'-stake, s., speerhaak; een klein aambeeld.
Pipe'-tree . s., seringenboom.
Pipe'-weed , s., pijpkruid (botanie).
Piped, a., pijpvormig, buisvormig, van eene pijp of buis
voorzien ; met een drilboor uitgeboord.
Pipe'fish , s., tabakspijpvisch.
Pi'per, s., speelman, finiter, pijper (ook vr.) ; tabakspijpvisch.
Pip'eridae , s., berberisse.
Pip'erin , s., bitter beginsel in de peper; vulcanische steen.
PI'ping, a., fluitend; zwak, ziekelijk; hijgend; pieperig;
heet , kokend; -- hot (, kokend heet , borrelend.
Piping, s., werk met den naald; werk dat met bloemen
of lofwerk gestikt of gehoord is.
Pip'kin, s., aarden potje, pannetje.
Pippin , s., soort van appel ; pippeling (botanie).
Pipp'it, s., nestleeuwrik , nestvogel.
Piq'nancy, s., scherpheid; gekruidheid ; § stekeligheid,
vinnigheid; puntigheid.
Piquant, a., scherp , prikkelend ; gekruid ; § stekelig,
bits, onheusch, bijtend, vinnig; - railleries, stekelachtige
spotternijen.
Piquantly, adv., op scherpe wijze.
Pique , s., wrevel , wrok , ongenoegen , haat ; trek ; kiesehh eid , naauwgezetheid ; belustheid ; verdubbeling der oogen
of punten (in het piketten); zestiger ; b aansporing , streven , hemoeijing ; - of honor , punt van eer ; out of personal - to , uit persoonlijken wrok tegen.
Pique, V. t., beleedigen , hinderen , verhitteren , vertoornen , iemands eergevoel kwetsen ; een zestiger maken (in
bet spel) ; to - one's self , zich op iets beroemen of laten
voorstaan; to be -d at any one, verstoord zijn op iemand;
to be -cd by , verstoord worden door.
Pique, zie Pica.
Piqueer', zie Pickeer.
Piquer', V. t., de punten verdubbelen in het piketspel.
Piquet, s., zie Picket.
Piquet', s., zeker kaartspel.
Piquet'eards, s., mv., piket kaarten; a pack of -, piketspel.
Piracy , s., zeeschuimerij , zeeroof ; § letterdieverij ; act of -,
de daad van zeeroof , zeeroof ; to commit -, de zeeroof
uitoefenen , zeeschuimen; het nadrukken • namaken van letterkundige voortbrengselen ; het schenden van het kopijregt.
Pi'ragua, s., zie Pirogue, s. 1
PI'rate, V. t., kapen, zeerooverij drijven; -, v. t., rooven,
plunderen , buit maken , § nadrukken of namaken van letterkundig eigendom ; het kopijrsgt schenden.
Pirated, a., roofachtig (ook met betrekking tot letterdieverij).
Pirat'I-eal , a., roofzuchtig , roos-end (als een zeeroover).
Pirat'i eally , adv., door rooverij.
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slagpen • vleugel , wiek ; § pen ; rondsel ; drijfveer; band
(om de armen aan elkander te voegen).
Pinion, v. t., de vleugels of wieken vastbinden; boeijen,
knevelen , kluisteren; § kortwieken ; belemmeren , tegen
to - down, J ) vastbinden, aan elkander voegen,-houden;
kluisteren , boeijen.
Pinion-wire, s., drijfrad, veer.
Pinioned , a., gewiekt, gevleugeld.
Pink f , s., klein oog ; ooa; lichtroode kleur , rozerood ;
( model ; anjelier geslacht) ; grondeling (vischsoort) , zie
Minnow , s.; § toppunt , hoogste trap ; mikpunt (in eene
schietschijf) ; the - of politeness , het model , toonbeeld
van beleefdheid; feathered -, soort van kleine grijze anjelier ; two-coloured -, gestreepte anjelier ; Indian -, Indische
nagelbloem, anjelier (botanie); -, pink (zeker vaartuig).
Pink, a., lichtrood, rozenkleurig.
Pink, V. t., pinkeren, (eene stof) met kleine oogjes of
gaatjes werken, h jour werken; -, v. i., pinkoogen, knip
-ogen.
Pink'-colour, s., lichtrood, vleeschkleur.
Pink'-eyed , a., kleine oogen hebbende, kleinoogig.
Pink'-paper, s., rood papier voor kunstbloemen.
Pink'-stern , s., smalle achtersteven , z.
Piu'na , s., oortrompet (anatomie); zekere groote zeemossel.
Pinnace • s., pinas , advijsjagt , ligter , zekere soort van
sloep ; een ligt schip met zeilen en riemen.
Pinnacle, s., kanteel, hoektoren, tinne; tinne (van een
toren of gebouw); § toppunt, hoogste top;toren (van
een tempel) ; on the - of glory , op het toppunt van eer.
Pin'naele, v. t., vin tinnen voorzien; § verheffen.
Pin'nage , 3., schutgeld voor vee.
Pinnate ,
a., vleugelvormig, gevederd (botanie).
Pin'nated ,
Pinnat'ifid , a., vedervormig gespleten.
Pinnat'iped , a., vinvoetig.
PIn'ner, s., speldermaker of verkooper; pinner, iemand
die pint; vastspelder; opsluiten; schutter van vee; losse
muts, muts met slipjes.
Pin'net 1, s., toren.
Pin'noek , s., mees (ornithologie).
Pint , s., pint (vochtmaat); bij apothers maat van 12 oneen.
Pintad'o , s., parelhoen (ornithologie).
Pintail-eo ek , s., eend , pijlstaart (ornithologie).
Pin'tle, s., pinnetje ; ijzeren pin, waarmede het kanon
vastgemaakt wordt; roerhaak; bout, tap (artillerie).
Pin'tongs, s., mv., schuiftangen, z.
Pin'ale, s., vizier of een graadboog (wiskundig instrument).
Pin'vice, s., veerschroef.
Pin'wire, s., speldendraad.
Pinx'ter , s., pinksteren.
Plnx'ter-frol'i es , s., me., pinkstervermaak.
PI'ny , a., vol pijnboomen, pijnboomachtig , rijk aan pijn
-bomen.
Pioneer', s., schansgraver, pionier.
Pioneer', v. t., pionier zijn; den weg bereiden.
Pl'onied , a.,
van pionie bloemen of henedikte rozen.
Pl'oning, s., het schansgraven, verrigting van pionierswerk.
Pl'ony , s., pionie-bloem, jichtroos, benedikte roos • ook
Peony (botanie).
Pious, a., godvruchtig, godsdienstig, vroom, godvreezend;
ouderlievend , kinderlievend ; onder den schijn van godsvrucht; - act, vrome daad; - cheat, godsdienstig bedrog.
Piously, ade., met godsvrucht, met godvreezendheid.
Pip, s., pip of sprouw (der vogels), tongblaar; stip;
nog , teken op de speelkaarten ; appelpit.
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Plrat'i eatuess , s., roofzucht, roofachtigheid.
Pirating, a., van zeerooveiij ; van letterdieverij.
Pirogue', s., boonschuitje; mv. twee vereenigde boomschuitjes; pirogue (eene Amerikaansche boot).
Pirouette', s., pirouet, ) flikker bij liet dansen.
Pirouette', V. i., pirouetteren, ) flikker slaan bij liet dansen.
Pir'ry t , s., ruwe wind.
Pis'-vary , s., vischregt , vrijdom on; te visschen.
Pisea'tion :1: , s., het visschen, visscherij ; vischvangst.
Pis'-catory , a., van visch ; tot het visschen behoorende.
Pis'-calory-e'logue , s , visschersgedicht.
Pis'eatory-tae'tiets, s., visschcrskunstgrepen.
Pis'-ee* , s., rnv , visschen (een teeken in den dierenriem).
Pdsci'na , s., visch vijver ; plaats in de sacristie , waar enen
liet waschwater der heilige vaten bewaart.
Pis'cine, a., tot de visschen behoorende.
Pisclv'orous , a., vischetend.

-

Pise , s., metselwerk in leerra (bouwkunde) ; to build ira ,
in leem metselen.
Pisti , interj., foei ! bet!
Fish • v. i., een afkeer toonen ; ontevredenheid toonen ; bah
zeggen ; zich met afkeer uitlaten; to - at, zijne ontevredenheid uitdrukken over.
Pi'siform • a., eetvormig.
Pi-*',nir, a.; mier (insektenkunde).
Pisolite, s., erwtensteen.
Piss , s., ) pis ; urine.
Piss, v. t., V. i., wateren, ) pissen.
Piss'-a-bed, s., paardenbloem; kankerbloem (botanie); een
pissebed (insektenkunde) ; § iemand, die in het bed watert.
Piss'-burnt, a., niet pisvlakken, door de urine uitgebeten,
} doorpist.
Pis'sasphalt, s., bergteer.
Pissing, s., het pissen.
Pissing-evil , s., pisvloed.
Pis'stng-place) , s., pishoek, pisbak.
s., spoor , voetspoor ; spoor op den grond.
Pista'cI,ia, plsta'cbio. s., zekere noot; pistache (botanie);
- niet, pimpernoot; - tree, pimpernootboom (geslacht).
Platareen': , s., pistareen (muntwezen).
Pis'tit (Lat. pistillum), s., stampertje, vrouwelijk deel der
bloemen (botanie).
Pistol, s., pistool ; electrical -, Voltasehe =, electrische
kanon ; to discharge a -, to fire off a -, een = ontladen,
afschieten, een pistoolschot doen.
Pla'tol • v. t., i- met een pistool schieten of doodschieten.
Pistol -bag , s., holster , pistoolkoker.
Pin'tol-barrel, S., pistoolloop.
Pistol -butt , s., kolf van een pistool.
Pistol- -ease, s., holster, pistoolkoker.
Pis'toi-gal ► eer y , s., schietlijn van een pistool.
Pistol- proof, a., tegen pistoolschoten bestand.
P1s'tol-shot, s., pistoolschot; within -, binnen het bereik
van een pistool.
Pisfoie', s., pistole (Spaansche munt).
Pistolet, s., kleine pistool , pistooltje.
Piston . s., zuiger , pompstek ; hollow , perforated -, uitgehoorde zuiger ; soled -, volle -; stroke of the -, slag
van den =; length of the stroke of the -, loop van een a;
-, du piston (een spel) ; tail-piece of a -, staartstuk van
een pompstok of zuiger.
Piston-roei , s., roede of stang van een zuiger of pomp-

piste

stok.
r'is'ten-stroke, s., slag of streek van een p)on!pstok of zuiger.

Pit, s., kuil; I groeve, 1 afgrond, í graf; 1 ►ollighcid,
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holte, diepte ; oksel (onder de armen) ; teeken , spoor (van
de kinderziekte), pokput; strijdperk, worstelperk, strijd
hanengevechten ; steen , kern, pit (van vruchten);-perkvan
deuk (met den vinger gemaakt) ; maagholte ; parterre , bak
(in schouwburgen); put (mineralogie) ; coal -, steenkolen
groeve ; double -, dubbele put met twee vakken (mninerculo,cgie); hottomless -, hel; - of the stomach, hartkuil; to
sink a -, een put uitgraven , uithollen (mineralogie).
Pit , V. t., in kuilen , putten doen ; niet pokputten teekenen; § in het strijdperk plaatsen (bijv. hanen laten vechten); to - one against aruotlier, den een tegen den ander
ophitsen, aanzetten.
Pit'---coal , s., steenkolen of koolaarde, steenkoolgruis,
smidskolen.
Pit'-fail, s., valpeat, § valstrik.
Pit'-tall , V. i., in een valput of valstrik doen vallen.
pit'-inule , s., ingevallen holte ; holte ten gevolge an ziekte,
pokput.
Pit'-man, s., onderman bij houtzagers; mijnwerker.
Pit'-saw , s., kraanzaag.
Pitapat, s., klopping an liet hart; trillende beweging;
§ getu ippel ; vlugge tied ; gebons ; getrappel niet de voeten ; getik van een uurwerk ; my heart goes -, mijn hart
klopt geweldig.
Pit'a.pat, adv., tikketik, kloppenderwijs (van het hart).
Pitch , s., pek , pik , scheepsharpuis ; - and tar, pek en teer;
Burgundy -, gele, witte pek of pik; Jews -, jodenlijm; as
dark as -, pikdonker ; -, punt ; trap ; grond ; manslengte,
hoogte, T verhevenheid; :1: het hoogste pent, de hoogste
graad, toppunt; the utmost —, de hoogste graad, liet toppunt;
—, gedaante, gestalte, statuur; fuelling, overhelling, neiging; dikte (van een invatterlde tand van raderwerk) ; toon ;
stemvork; diapason (nu uzejk); the - of a hall, de helling
of schuinste van een heuvel.
Pitch, V. t., pekken, teren, z.; § verdonkeren; to - over,
bepikken , nestrijken of bedekken met pek; -, vastmaken ,
vastslaan , vastzetten ; opslaan (een tent) ; bevloeren , bestraten, plaveijen; slingeren, werpen, snsijten; niet ecu
hooivork of gaffel werpen ; een draad spannen; des; toon
geven aan ; regelen , in orde schikken , in behoorlijke
orde brengen ; he -cd the ttncndie off his shoulders , hij
werpt het pak van zijne schouders ; to -- one out of
tlee scoddte mute the water, iemnind etit den zadel in liet
water werpen ; -, V. i., at'stijg;en , afstappen ; zich bepalen
zich vederlaten, zich nederzetten; eene keus doen ; tenten
olpslaan ; vallen , nederkomeiu , naar omlaag storten ; ge
plaats grijpen, voorvallen ; op en neer gaaan, stam -beurn,
l , heijen , z.; to — over , onll:auutelen , omvallen; lie -cd-pei
over upon the floor, hij verloor liet evenwigt c« viel op
uien; grond ; to - upon n dort , een dag bepalen.
Pitch'-black, a., pikzwrart.
Puns ' -boord , s., winkelhaak.
Pitch'--o-ap , s., pikpleister, pikmuts (voor hoofdzeer).
Pitch'--coal , s., git (zekere steen, mineralogie).
Pitch-dark, a., pikdo;,ker.
Pitch'-fartleiog, s., kuiltje of potje spelen (kinder.'pel).
Pitch'-fork, s., hooivork.
Pitcb'-ladie, s., piklepel.
Pitch-mote, s., grondtoon (muzijk).

Pttc!s'-ore , s., pikblende.
Pitch'-pine, s., pekden

(botanie).

Pitch'-spe i , s., diapason ; instrument om de orgelpijpen,
cle gaatjes der fluiten af te passen, stemvork.
Pitch'-stone, s., pekoteen.

ID; td ta'-t: ee , s., pil:hoo ► 11 , dcnilenhoem.
Ptvb'ed,

u(., 4;tra;ugscli?l;t; - bottle, geregelde veldslag,.
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gen ; met een medelijdend oog aanzien ; 1- you very mach,
ik beklaag u zeer ; ik heb medelijden met u; to be to be
pitied , te beklagen zijn; to be greatly to be pitied , zeer
the - goes so often to the well , that it comes Icon e-der;
broken at last, de kruik gaat zoo lang te water, tot dat te beklagen zijn ; -, it i., mededoogend zijn; medelijdend
zij eens berst.
zijn, ( barmhartig zijn.
Pitch 'er -man , s., (drinkebroêr,
Pivot, s., spil, waarop iets draait; tap, waarom iets
draait ; duim van Bene deur ; stift van een geweer ; hartVitch'iness , s., pekkerigheid , pekaehtigheid ; l zwartheid;
donkerheid.
wortel van een boom; to turn on, ?spon a -, om een spil
Pitching, s., nederstorting, indompeling.
draaijen.
Pivot-hole , s., gat (bij horologiemakers).
Pitch'iing, a., :1: hellend, schuinscli.
Pitchy, a., pikkerig, gepekt, pekachtig, § zwart, donker, Pax, s., kastje, doosje; kistje voor gouden en zilveren
duister; T the - mantle of night, het nachtelijk duister.
munten , om te essaijeren ; het heilige der heiligen;
Piteous, a., ellendig, treurig, bedroevend, armzalig, altaarkastje (kerkelijk); het ouwel -liostie of ciborie - kastje.
armliartig, deerniswaardig, erbarmelijk; medelijdend, mee. Pix-jury, s., jury voor het essaijeren van munten.

Pitcher, s., kruik, kan; 5 spade, houweel, leak, breek
persoon die of werktuig dat steekt; gekker, teer -ijzer;

Pix'y , s., fee of toovergodin van Devonshire.
warig , mededoogend.
op eene wijze om medelijden op te wek• Pize, int., de droes 1
Pizz,s., pizzicato; tokkeling op muzijk-instruken, deerlijk, jammerlijk, met medelijden.
menten (muzijk).
P1t'eousness , S., treurigheid, medelijden , erbarmelijkheid. Pizzbea'to
Pith, s., pit, -merg, sap, binnenste of hart van een bloem, Piz'zle, s., pezerik; teellid hij mannelijke viervoetige dieenz.; liet beste; § kracht, sterkte; liet fijnste, liet zuiver
ren ; pees van een os ; balenas van een walvisch ; bulls
-, bullepees van een os.
beste kracht van iets ; merg van den rug ; hart-ste,d
Placability ss
in het hout ; § het ware van eene zaak.
• , s., verzoenlijkheid, verzoenbaarheid.
Pia -eablene
Pith , V. t., het ruggemerg uitnemen.
Pithily , adv., sterk, met kracht; met nadruk.
Pla-cable, a., verzoenlijk, verzoenbaar , gemakkelijk onder
bedwang te brengen
Pithiness , s., kracht.
JPitb'less , a., zonder pit, J J zonder kern, § zonder kracht, Placard', s,, plakkaat, bevelschrift, afkondiging of bekrachteloos, § zonder pit (van voortbrengselen des geestes). kendmaking van eenig verbod of bevel der overheid.
Pithy , a., pittig ; uit pit of merg bestaande; § krachtig, Piaeard', V. t., door placcaten bekend maken.
kernachtig (bijzonder ook van voortbrengselen des geestes); Placate 1, V. t., bevredigen , Verzoenen ; in rust brengen,
voldoen , stillen , te vreden stellen. Zie appease , r. t
mergaehtig (van beenderen).
Pitiable , a., deerniswaardig , erbarmelijk, beklagenswaar- Place , s., plaats, ruimte, punt of gedeelte van grondgebied ; streek , oord ; ambt, bediening ; § rang, stand ; stel
dig ; - condition , erbarmelijke toestand.
voorrang; grondoorzaak; hoogte, verhevenheid-ling;pas
Pit'tableness, s., beklagenswaardige toestand.
(volkenjagt) ; plaats, vesting (krijgswezen) ; the bounds of
Pit'icai, a., treurig, jammerlijk, ellendig, deerniswaardig,
- and time, de grenzen van ruimte en tijd; - for a house
armzalig, armhartig; nietig, nietswaardig; medelijdend.
or a garden . de ruimte voor een huis of tuin ; by - J J
Pit'ifuIIy, adv., met deernis, medelijden; op deerniswaarafgelegen plaats; § verwijderde plaats; high - J , hooge
dige wijze.
plaatsen ; strong -, sterke plaats (krijgswezen) ; in any
Pit 'ifuiness, s., medelijden, armzaligheid; verachtelijk
one's -, in plaats van iemand; in one's -, in zijn plaats;
-heid;
nietigheid.
in its -, in de plaats (van zaken); in the - of, in de plaats
Pitiless, a., zonder deernis, zonder medelijden (ran per(van
van
; in the first -, in de eerste plaats , ten eerste, prime;
of
medelijden
wekt
zaken);
sonen); hetgeen deernis
in the next -, dan , vervolgens ; in the last -, ten laatste,
a - state, een staat die geen medelijden wekt.
eindelijk; in - of , in ; van; out - of, niet op zijn
Pit'11essiy , adv., zonder medelijden , onbarmhartig.
plaats, verplaatst; to be in one's -, in zijn plaats zijn
Pitilessness, s., gemis aan medelijden; onmededoogendto be in any one's -' § , in de = van iemand zijn ; to
heid; onmededoogend karakter.
change -s, van plaats veranderen ; to give -, plaats maPit'pan, s., pijpenla, § lange en smalle boot of sloep
ken , plaats ruimen; to give up one's -, zijn plaats aan
(hoofdzakeljk Jmerikaansch).
iemand afstaan, die voor hem ontruimen ; zijn ambt aan
Pit'tane,e, s., kleine hoeveelheid, portie, dosis, kleine
iemand overgeven ; have -1 , = hebben ; to hold a -, eene
dosis, kleine portie (in kloosters).
plaats houden, een rang 'bekleeden ; to put any one in
Pit'tancer, S., spijsmeesters (in kloosters).
his -, iemand weder in zijn rang herstellen, of weder op
Pitted , a., putten of kuilen hebbende ; § pokdalig.
zijne plaats stellen ; to take -, plaats nemen (van personen) ;
Pit'tikin*, int., f hemel ! genadige hemel! ads -! _!
= hehhen, plaats grijpen (van zaken); den voorrang hoven
Pitu'dtary , a., slijmafzonderend.
iemand innemen (zaan personen), overtreffen, te boven gaan ,
Pitu'itar '.gland, s., slijmklier.
het van iemand winnen; to take a -, een = nemen, een
Pituitary-ine,n'brane, s., slijmvlies.
= bespreken ; to give - to one , iemand den voorrang gePit'inite, s.. slijm.
ven ; - of exchange , wisselplaats ; - of scripture , bijbel a.,
slijmig,
Pitau'itous ,
slijmerig.
plaats; of this -, van deze plaats, alhier; in some -,
Pity, s., medelijden, mededongen, jammer; voorwerp of
ergens; for this -, naar hier, z.; to yield one's -, zijne
oorzaak van medelijden ; for -s cake , om Gods wil , in
's Hemels naam ; to more to -, tot medelijden bewegen; = overgeven ; a trading - in a town , eene handelsplaats
in cent stad; from what -? waar van dawn? in some an object of -, een voorwerp van medelijden ; deserving
of -, medelijden waardig ; to lake - on , medelijden met or other, op de Bene of andere =; he has got a good -,
... hebben ; it is a -, het is jammer ; it is a great -, hij heeft een goede bediening, goed ambt of goede post
liet is wel jammer; it its a thousand -ies, bet is groot, bekomen ; all the -s are filled , there is none vacant, alle
plaatsen zijn begeven of vervuld, geen is open of vacant;
groot jammer ; the more is the -, ( zoo veel te erger.
Pity , V. t., beklagen , medelijden hebben met ....; hekla- a shady -, een lommerrijk oord.

Pit'eousiy , adv.,
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worden ; !10 -, eenvoudig gekleed gaan ; a child Mat speaks
-, een kind, dat duidelijk of zuiver spreekt.
brengen; to - up , opstellen.
Plain , s., een vlakke of platte grond; a - (a f iat or Place'- holder , s., persoon , die de plaats van een ander
country), een vlak veld, een vlakte; a - (or field of
bekleedt ; openbaar ambtenaar.
tattle) , een slagveld ; n great -, een groote vlakte.
§ opbeldePlace'-man , s., plaatsbekleeder , openbaar ambtenaar ; door Plain , V. t., vlak , plat , effen , glad maken;
de regering bezoldigd persoon (in onyu+nstiyen zin).
ren ; verklaren; -, V. i., T zich beklagen; weenen ; jammePlacen ta, s., nageboorte, moederkoek (anatomie) ; zaadren , weeklagen.
koek der planten (otanie).
Piain' - chart , plane' - ehart , s., platte kaart .
Piaiu'-ddeaiins^, s., opregtheid, rondborstigheid; -, a., opregt.
Pineen'tal. a., van de nanreboorte (uitetomie).
Plain'-field, s., braakland.
Placenta'tien, s, plaatsing der cotyledonen.
Plain'-tieart'edi . a., openhartig, vrijmoedig, trouwhartig.
Placer • s., persoon die plaatst , plaatser ; § planter.
Pinc'id • a., zachtmoedig, kalm, zachtzinnig, minzaam; Plain' - ieeart'eciness , s., trouwhartigheid, opregtheid.
Plain' - 'nap, s., zie Plain - chart, s.
vreedzaam , helder; a,, - sk? , een heldere hengel.
]PlachI'ity. s., zachtmoedigheid, kalmte, bedaardheid; Plain'-sailing , s., zciling naar platte kaarten, z.
Plain' - scale , s., herleiding, maatstaf.
vreedzaamheid ; zachtzinnigheid ; minzaamheid.
t s., Gregoriaansch gezang; kerkgePlain'-song ,
Plac'idey, a., met kalmte, met helderheid, zacht.
P1ain'-chant. (fransen) f zang, koraalgezang.
Plac'ldness • s., kalmte, zachtheid , bedaardheid , hel
-derhi. Pinin' -spoken , cz., die openliartig, zonder omwegen spreekt
(raai personen).
Pla'cit , s., uitspraak ; besluit ; vonnis.
Plain'-stuflrs, s., mv., effene (ongebloemde, ongestreepte)
Pla'citory 1 , a., van het pleiten.
stoffen.
Placket t , s., vrouwenrok , ax.; split eener rok.
Plain '-table • s,, vlaktemeter, zeker werktuig (wiskunde).
P10(1 , zie Plaid.
Plain' - work . s., lint ► ennaaisters -werk; effen werk (in lePla'gfl • s., plagal (muzijk).
genstell.ng van gehorduurd werk).
Pla'glari -ts- ttn • s., letterdieverij , plagiaat.
Pla'glartst, f a., tot letterdieverij belloorende; menschen- Piain'iu.g l- , s., heklag, klagt, sx., gejammer, kerming,
gezucht.
Pia'glary .
roovend ; -, s., letterdief, naschrijver.
I waterpasgewijs, gelijkerwijze ; § op een Plague • s., pest (ziekte) , plaag ; kastijding; geesel; Plain ly , adv.,
vouiilige wijze; eenv- ormiglijk; zonder pligtple,ingen; openbezoeking , straf, kwelling ,plaag (van Egypte) , leed,
ongeluk, ramp; red -1. , roos, g.; person infected with, the 1 hartiglijk; opregt.elijk; openlijk; § duidelijk ; klaarblijkelijk;
( op goedige wijze.
-, een besmet persoon ; - on .... ! foei ! weg met u ! he
is 1/ic - of naamkind , hij is de pest van liet rnenschclom. Piiin'ness , s., vlakheld ; eenvoudigheid (in k]e @ren of manieren); opregtheid, openhartigheid, duidelijkheid, § klaarPlague , v. t., niet pest bezoeken, door ziekte teisteren ;
§ niet een ramp of onheil treffen , ( een pest, geesel, ecu +, heid, verstaanbaarheid (van stijl , enz.) ; effen gemaakte
oppervlakte; gewone, alledaagsche aard.
kwelling zijn voor ; (§ plagen , kwellen , lastig of moeijelijk vallen , ontrusten • i• stralen ; to - nay one to death , Plaint , s., J) klapt, jammerklagt, weeklagt, betreuring
aanklagt , beschuldiging, r.
to - any one'.s life, soul ouut, iemand doodelijk plagen.

Place+, V. t.,plaatsen, stellen ; zetten ; to - l>ehind,
8chterstellen; to - in order , in orde plaatsen, in orde

Plague'-sage , .e • , pestwonde.
Pia'gwily, adru., ) heviglijk, versclirikkelijk; duivelsels.
Pia'gOy • n., verwensclit , kicaadaardi , kwaad, dulvelsch;
aanstekelijk, besmettelijk; lastig, kwellend; afschuwelijk;
verdrietend, vreeselijk; - sight, zeer veel , ijselijk veel.
Plaice • plaise • s., schol (soort roei viseb).
PI:.ice'-nsouth • s., seheeve mould , r. J.
Plaid , plad • s., Scilotsehe mantel • Schotsche stof (industrie) , gestreepte stof ; gestreept bovenkleed van de Bergschotten , plant -laken ; cotton -, Se hotsche kattoenerl stof.
Plaid , V. t., biet een plaid ( zie dat woord) kleedera.
Plaid'-staff• s., Schotsche stof-

Plain, a., ( vlak, plat, § eenvoudig 'van Zaken) ; § eenvoudig,
ongekunsteld (rata personen) ; ( openhartig, opregt, rondhor stig, ongeveinsd; duidelijk, klaar, klaarblijkelijk; gewoon;
effen , glad ; plat (in het spprel-en,) , gemeen , ruw (in dent woud) ;
onkiesch ; -, plat, vlak (nweticuciade) ; -, vlakte, vlakke grond ;
slagveld ; a - surface , een effen vlakte ; - diet , eenvolidig voedsel ; a - ;irrraltor7 , ecu► eenvoudig verhaal ; the
- truth, de eenvoudige, zuivere waarheid; - to commnon
understanding, verstaanbaar voor menschen van alleulaagsch
verstand ; a - coucntenanre , een gewoon , alledaagsch gelaat; - muslin, effen neteldoek ; in - English, .rendi ( ,
in liet goed (zuiver) Engelsch , Fransch (d. i. zorkder om we ren , onverholen ; in - terms , niet ronde woorden , zon
-der
omwegen.
Plain, ads., op openhartige, rondborstige, of opregle wijze,

openlijk, duidelijk, klaarblijkelijk; he spoke - enough to he
renderstood , hij sprak duidelijk genoeg oin verstaan te

i- , et., klagend, cv,
Pt:aint'it1, liiaint'if, s., eischer; aanklager, beschuldiger, r.
Plaiint'ive , ct., klagelid , beklagend.
Pinint'iveness, s., klagende, ontevreden aard; droefheid,
Piaint'r.,u

bedroefde toon.

PIaint'iess . a., geduldig, gelaten, onderworpen; -, s., die

zich niet beklaagt.
zie Plaster , s.

Plais'ter , s.,

§ rimpel , frons.
Plait , s., plooi , vouw ; fl haarvlecht;
Puilt • r. t., plooijeu , vouwen ; § f ingewikkeld maken.
omwinden , vlechten, tressen (als haar, matten , lissen ezlz.).
Plaited , a., geplooid , met plooijen ; lurye -, niet groots
plonijei ► ; smalt -, niet kleine plooijeu.
Plait'er , s., plooijer, plooister; trenser, trenster; vlechter , vlechtster ; persoon , die haren vlecht.
Plnit'in1, . s., het plooijen of vlechten , plooijing.
elfen, s., plan , afteekening; project, voornemen; -, (ran
teekening, persp.) ontwerp, schets; grondteekenrng (arch.);
vorm, neodel ; raised -, verlievenheid (boawkunde); perspectsre
-, doorzigtkundig of perspectivisch plan; clianye one's -,
van plan veranderen , § van batterij veranderen ; draw
coke a -, een schets teekenen of ontwerpen ; take a -,
een plan ontwerpen.
Plan , V. t., een plan afteeleenen, schetsen of ontwerpen ,
in schets Brengen; § projecteren , voornemen , beoogeu ,
ontwerpen.
PIan.'ary , (t,, van , betreffende , behoorende tot het vlak
of de oppervlakte ; 4 planmatig.
Plandi , V. t., planken , met planken bevloeren.
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Planch'ed , a., van planken, uit planken zamengesteld,

planken, su.

Plane , s., vlakte , iets dat vlak is (bouwkunde) ; -, schaaf;
-, plan (perspectief) ; smooth -, smoothing -, gewone schaaf;
terminal -, vlak dat aan liet uiteinde hellende is (spoorwegen) ; jointer -, grove schaaf, roffelschaaf, reeschaaf;
rabbet -, hoorsehaaf , sponningschaaf; the - has not iron
enough , de schaaf vat niet.
PI ane , V. t., effen , vlak , glad maken ; schaven ; een vorm

PLA.
P1ant'agc , s., plantgewas.
Plant 'aln • s., weegbree (botanie) ; water -, water- weegbree.
Plant'aln , l s., bananenboom , naanm van zekeren
Plant 'aln-tree , f W. Ind. boom , pisang.

Plant'ai t , a., van, betreffende , behoorende tot planten.
Plantar , a., van , betreffende , behoorende tot de voetzool.
Planta'tion , s., plantsoen, planting, § vestiging, invocring , bebouwing (net plantgewasse^i) ; § kolonie, plantaadje
(planterij als in .4;nerika euz., van suikerriet, tabak en
desgelijks,
(bij
boekdrukkers).
en ook de streek lands daarvoor bestemd); bebonkloppen
wing, bezaaijing; kweekerij ; liet planten.
Plane'-iron , s., schaafbeitel.
Plane' -nun.ber , S., getal , dat door vermenigvuldiging Plant'-e,ane, s., suikerriet uit zaad.
Plant'eci, a., geplant, gevestigd; l- ervaren; geoefend,
ontstaan is.
Plane'-table, S., planchette, een werktuig bij het land- bedreven (door ondervinding)
Planter • s., planter , planter (van kolonien) , kolonist ;
meten gebezigd wordende.
§ voortplanter; in het water liggende boomstam; -, NewPlane' - tree , wane , s., plataanboom.
1*oundlandsche visschen.
Planer , s., sehaver; klophout (van boekdrukkers).
primary
-,
Plant'ershjn
• s., planterschap, beheer van een plantaadje.
Planet , s., dwaalster, planeet (sterrekunde); .
Plant'icle, s., jonge plant, plantje.
voorname planeet.
Pian'et-struck, a., J onder den invloed der planeten; § buiten Plaut'Ing , s., het planten , liet poten ; het stellen, leggen of oprigten van iets , dat zwaar is (als een «tand zich zelven ; § verwonderd , verbaasd ; beschadigd, verlamd.
beeld , kanon , enz.).
Planeta'riu^n, s. planetarium.
Plan etary, a., tot de planeten behoorende; door de pla- Planting-stet -els , s., pootstok.
Plant'louse , s., plantenluis.
neten voortgebragt; planeetachtig.
P1ant'lct, s., kiem of begin eener plant, plantje (botanie).
Plan'eted , a., tot de planeten behoorende, v- o.
Planx'ty , s., Iersehe dans.
Planifol'lous, a., vlakbladerig (botanie).
Plaq'uet, s., vrouwenrok.
Plan'tglobe . s., hemelkaart , wereldkaart.
Planimetrie , a., van, betreffende, behoorende tot de Plash , s., plas , waterplas , waterpoel ; gebogen , met anvlaktemeting. 1 dere takken za ingevlochten of gekapte tak; tak, welke
ingesneden en met andere verbonden is, MORTIMER .
Planlm'etry, s. , vlaktemeting.
Plash, V. t., takken buigen en ineenvlechten, dooreenvlechten;
Planing, S., het schaven.
-, V. i., spatten, bespatten, plassen, door dik en dun loopen.
Pia'ning-machine , s., werktuig om te schaven of effen
Plashing , s., liet vlechten van takken , liet plassen in
te maken.
liet water.
P ➢ anipet'a1O,>us, s., platbladig (botanie).
Planish , V. t., glad, effen maken; polijsten; plat slaan. Plash'iness , s., plassigheid , moerassigl ► eid.
Plash'y
, a., plassig, vol plassen; moerassig, waterachtig,
,
s.,
politoerder.
Plan'i`her
• slijkerig, modderig.
Pli,n'isphere . s., hemelkaart, wereldkaart.
Plank • s., plank , deel , plaat voor zwalpen , affuiten enz.; PlaMr , s., vorm, gietvorm.
Plas naat'1 -eal , s., zie Plastic, s.
huitenhuid van een schip , z.
Plank . V. t., hevloeren , bedekken of beleggen niet planken; Plaster , s., pleister , g.; pleisterkalk , gips ; crude -, onbeplanken (een schip), bekleeden ; - down money, geld be- aangemaakte pleisterkalk; court -, Engelseh taf (pharmacie);
- of .Paris , gips; give a coat of -, iets pleisteren of
leggen; - money, geld opleggen.
ergens pleisterkalk opleggen.
Plank'-1,1nch'cr* , s., mv., boeitang.
,
z.
potdeksel
Pias'ter
, vv. t.,bepleisteren, pleisteren ; een pleister
Plank'-sheer • s.,
Planking, s., belegging niet planken; liet omleggen der ergens opleggen , g.; - a wound, een pleister op een wood
leggen; - over bepleisteren , met. een pleister of pleisters
huitenhuid (scheepsbouzv).
bedekken.
Planner , s., vervaardiger van een plan (teekening) ;
Plaster-klIn • s., pleisteroven , pleistergroeve.
§ ontwerper , plannenmaker.
Pins ter-quar'ry, s., pleistergroeve, steengroef.
Pian'oeon' -cave, a., platbol.
Plaster-stone , s., gips , pleistersteen.
Plan'oeon'ical, a., vlak en kegelvormig.
Plaster-work, s., pleisterwerk; old -, afgevallen schilfer
]Plan'oeon'vex • a., platbol.
jonge
boom
;
jonge
wijnstok;
van pleisterkalk.
Plant , s , plant , gewas ;
scheut om te pooten; t voetzool ; imperfect -, een gewas, Plasterer, s., gipswerker, stukadoor; pleisterbeelden madat noch bloemen , noch zaad schijnt voort te brengen (als ker; plakker.
ryas of paddestoelen) ; cryptogawe of plant welker geslaehts- Plas'tering, s., het pleisteren , pleisterwerk.
deelen verborgen liggen ; marine -, zeeplant; perennial -, Plas'tie, plas'tleal, a., beeldend; beeldvormend, plas
voortbrengend (namelijk de kracht daartoe hebbende) -tisch ;
lang levende of lang bloeijende plant ; a stubborn soil
does not suit every -, een harde of dorre grond is niet the - power, de vormende, voortbrengende of teelende
kracht (natuurkunde).
goed voor alle gewassen.
Plant • v. t., II § planten, § zaaijen, verspreiden ; zetten ; § op- Plas'tice, s., heeld.envorming; beeldende kunst,
rigten , vestigen ; poten; invoeren ; aankweeken , beplanten; Plastle'ity, s., vormende of teelende kracht.
voorzien ; kweeken; stellen of planten (bijv. een kanon); - Plastron • s., lederen borstiap (in het schermen gehruivirtue amongst you , de deugd onder u kweeken ; - a colony, kelijk, om de stooten op te vangen).
een volksplanting aanleggen ; - (or propagate) the christian Plat , s., klein stuk grouds , klein terrein; klein veld
woeling voor een kabel , z.; vloermat; platte grond, afbeelfaith , de christelijke godsdienst voortplanten of invoeren ;
ding van den platten grond.
-, V. i., planten , poten , plantaadjes maken of aanleggen.
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Plat , platting, s., vlecht ; gevlochten voorwerp.
Plat , v. t., vlechten , weven ; -, a., plet , vlak.
Plat.'ane , s., plataanboom, ahornboom, plaanboonm , platanus.
Plat'band, s., rabat, smal tuinbedje langs een heininu
of muur, of ons een bloemstuk; rand om een bloernperk
(van hier in het alge,neea rand) ; lijst (bouwkunde).
Plate, s., plaat, metaalplaat; durr.,e plaat ot' staaf van
eenig metaal; keukengoed (als schotels , borden , ene.) van
gored, zilver, enz.; tafelzilver, bord tafelbord; § tafelgeregt, tafelspijs; inzet (hij wedrennen) ; harnas, horstharnas; tzilverstrik; plaat (van graveurs); cl(el;6 (pl0000i, af
een oorspronkelijke gravure); slotplaat (cr,ia een-yietslvan
deur of geweer) ; gewerkt zilver; platina ; zilveren penning
(wapenkunde); clean -, helder bord; deep -, uitgeholde plaat;
dessert -, dessertbord ; dial -, wijzerplaat; soup -, diep
bord , soepbord.
Plate, V. t., pletten. , tot platte bladen slaan of bewerken ;
met platen of blaadjes bedekken; verzilveren ; overzilveren; pantseren , met een harnas hekleeden ; vertinnen.
Plate'-bask.'et, s., zilvermandje; niandje voor vorken en
lepels.

Platter-faced , a., ( plat en breed van oangezigt.
Platting , s., het vlechten, weven ; nrat, vlecht , vlecht -

Ptalte'--eov'er,, s., bordstulp.
Plate' - -can'dlestI ek • s., zilveren kandelaar.
P5ate'-fleet, s., zilvervloot.
]Plate' -glass, s., spiegelglas.

Plate'-rats , s., platte rail (op spoorwegen).
Plate' - rolling , s., het pletten van metalen platen.
Plate'-swears , s., snoeischaar , knipschaar.

stroo , vlecl;twerk.

Platypus, s., een dier uit Nieuw- Holland, platvoet.
Plaudit, s., toejuiching, luide goedkeuring; - bestow,
blijken van goedkeuring geven.
Plau'c3ite , S., zie Plaudit, s.
Yiau'Qiitor y • a , toeju;ehend.

Pfau-wli li'ity , s., aanr;enrclijklieid; schijn van regt.

Playa'-n ibie , a., (roe; zaken) aannemelijk , schoonschijnend
(za ;; personen) die aannemelijke bewijsredenen bezigt; die
een gl;;dde tong heeft ; be a - man, woman, § een gladde
tong l;el;hen; naooi praates.
Peau' -:a iOcy, adze., op aannemelijke wijs.
PJau's€ve, a., toejuichend, goedkeurend; j bevallig, beleefd; _j ;;a;;nemeliik, schoonschijnend.
Play , s., ((§ spel ; ((uitsparen i;g , scherts , grap ; het spe
speelwerk ; tijdverdrijf; toorseelstuk , drama, treur -len-,
spel, blijspel; stuk; sel;auwvl;rirg, komedie; voordragt; uit
(vara een stub o;p een instrument); handeling; beweging;-voering
spel (tec,ocaloyie) ; 1^/i -, stair; spel , § bíjspel ; fair -, open
spel, mooi spel ; regtecl ;apert liamleling; foul -, slecht spel ,
slechte zet , lage streek , verraders streek , valsch spel ; nu;leiding , bedrog ; free , full -, vrij spel , vrije loop , vrije
vlugt ; harrnless -, onschuldig spel of vermaak, onschuldige scherts ; rough -, grof spel ; child's -, kinderspel
vermaakje.; stock -, stuk van liet repertoire (tooneelkunst);
frill of -, boertig, kortswijlig; speelsep, dartel, speelziek;
cot -, spelende, aan liet spel ; act , represent a -, een too-

neelstuk spelen, voorstellen , een komedie spelen ; ji § koniedie spelen; be - to any one, voor iemand ten voorwerp
van spot wezen ; be at -, spelen, aan den gang wezen met
Pla'ted , a., verzilverd , pleeten i met plaatjes of blaadjes
spelen; bring, call into -, in het spel brengen, aan den
bedekt.
gang maken , vooropstellen ; doen spelen ; give - (to) , vrije
Plateful , a., bordvol.
teugel , vrijen loop aan iets of iemand geven , come in -,
P lat 'i n,
aait
den gang gaan, in werking korren; give fair -, vrij
s, degel van een drukpers (hij boekdrukkers).
P lat ne ,
spel geven of laten ; mooi spel maken ; goed behandelen ;
Yiat'form , s., plan , grondteekening of schets (van vestin- have fair -, mooi spel hebben; have free, full -, vrij
gen of van een. gebouw) ; plat; terras; plat dak; plat bol
spel , vrije handen , de handen ruim, vrijen loop hebben;
vlakke grond ; vlakte van een vertrek; vloer ; platte-werk;
keep one in -, iemand in beweging, aan den gang hou
grond; stelling; plat bolwerk; model; trottoir ; meer ver
iemand gaande honden ; - fair , voor de vuist spe -den,
wandelplaats dan de straatweg (namelijk aan den-hevn
-- foul, niet voor de vuist spelen , niet eerlijk han -len;
huizenkant) ; verheven wandelplaats in een tuin ; bedding
leave bcfjs' -, het kinderspel verlaten , zijn kinder--deln;
voor het geschut; -, kerkregelisig.
schoenen uittrekken ; § better at small paste, than stand
Plat'fform , nnas'ter, S., stations - chef.
out -, het is nog beter iets, dan. niets, beter een half
Yiat'form - turn'Ing , s., draaischijf (op spoorwegen).
ei , dan een leêge dop.
PI9t'found , s., plafond; dekstuk (bouwkunde).
Play , V. i., I (§ spelen , ( mallen , stoeijen , boerten , kluchPiat'ina ,
ten maken; -, (((on, upon) spelen (op een neuz( kinstrument),
s., platina (;pijnwezen).
nwezen).
, }
scl; etterei! ; -, (uit) spelen (ira liet kaartspel) ; werken (techPlating, s., kunst van verzilveren , verzilvering.
nologie); uitvoeren (op een 7nu ijlcira.strunzent); - with one's
Ptaton'i e , a., dat volgens de leer van PLATO ís , pia. hsaltic, zijn gezondheid op liet sleet zetten; the lambs -,
tonisch ; - love , een platonische liefde ; zuivere liefde ,
de schapen stoeijen; - again, op nieuw spelen ; - fair, mooi
waarbij alleen voortreffelijke eiels- of gemoedsgaren in
spel spelen; - false , valsch spelen , in het k.uartspel beaaunierking komen; - gene , platonisch jaar.
driegen ; - first , debuteren , ( het eerst in liet openbaar als
Platon'i eally , ede., op de wijze vare :ei, LTO , op platonikunstenaar optreden) ; van land zijn (in het kaartspel) ; scl;e wijze, platonisch.
forcllrf , valsol; spelen ; — Ill j/L , hoog , grof spelen; - low,
Pla 'toni s.m , s., platonische wvijsl begeerte .
1 voor weinig geld, laag spelen ; - sure, zeker spelen; - for
Platonist ,
( s., volgeling van PLATO; iemand , die de love, echel ore de eer (en niet voor winstbejag) spelen; - into
PIa'tonizer, f leerstellingen van PLATO is toegedaan. aug Duoe's hands, iemand mooi spel geven ; - against , spelen
Pla'tonize, V. i., de leerstelling van PLATO aannemen of
tegen ; - at cards , at dice , at c1<o.,s etc., kaarten (met de
volgen ; -, zich naar de leerstellingen van PL.LCO schikken. kaart spelen), dobbelen (reet dohbelsteenen spelen); schaPlatoon', s., peloton ; firing by -s, pelotonsvuur.
k e n ; - for , spelen voor (vermaak , pleasure) , spelen voor ,
Platten , s., zie Platen, S.
oil; (geld, money); - on, voortspelen ; - to one who sings ,
Platter • s., platte schotel , plat bord ; houten borden ,
iemand , die zingt, accompagneren ; - upon words, woord
bak of nap one uit te eten, voor matrozen , z.
snaken ; § - upon ouwe, iernai;d voor den gek hou -spelingr
Flatter, s., vlechter, wever; straw -, mattenmaker.
- upon a bastion , liet geschut op een bastion laten-den;
Plate'-warnn 'er,

s., bordenwarrner.
Plate'-wheel , s., uurrad in horlogien.
Plat'eau, s., plateau (schotel voor in het midden van een tafel).
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(veinzen); zich vertoonen, voorstellen, winnen; spelen,
toeren doen ; een instrument bespelen ; spelen (een partij
maken); uitvoeren (op een instrument) ; nature -ed her
fancies, de natuur spreidde hare grillen op dartele wijs
ten toon ; - the foot , voor gek spelen ; - the amiable , de
goede uithangen, zich goed voordoen; - the knave, den
schurk spelen , schurkachtig te werk gaan ; - tricks , potsen spelen ; - again , op nieuw spelen ; - away , verspelen,
verliezen bij het spelen ; - oƒ, vertoonen , toeren doen,
spelen (in ongunstigen zin); - out, uitspelen; he -s well
ti;at wins , de winner speelt goed; - possum with one,
iemand misleiden , voor den gek houden.
Play' -bi11, s., aanplak- of verspreihillet betreffende eene
tooneel voorstelling ; affiche , komed iebil let.
Play' -book . s., komedieboek; verzameling van tooneelstukken, ( tooneelstuk, komedie.
s., dag van uitspanning, feestdag, speel Play , - day •
dag ; vrije dag , dag waarop men niet
Play ing -day'
behoeft te werken.
Play' debt, S., speelschuld.
Play' - fellow, play'fere,

s., speelkameraad, speelmakker.
P tay'-garne . s , kinderspel.
Play' -groulid , s., uitspanningsplaats, speelplaats; tooneel ;
strijdperk.
Play' -hour, s., speeluur, uur van uitspanning; -s, me.,
uitspanning.
Ptay' - house, s., tooneelzaal, schouwburg, komedie.
Play' -inate, s., zie Play fellow.
Play' - night , s., speelavond, komedieavond.
Play'-plea*'ure , s., ligtzinnig vermaak , nietig ver
kinderachtig vermaak, nietswaardig tijdverdrijf.-amk,BA.;
Play'-right . s., eigendomsregt van een tooneelstuk.
Play' -room , s., zaal voor vermakelijkheden bestemd.
Play'-thing, S., 11 speelgoed, speeltuig; ( speelpop.
Play - time , s., uren van uitspanning ; -s, uitspanning , pl.;
komedie uur.
Play' - wright , s., zamenflanser of zamenflanster van tooneelstukken , tooneelspelmaker.
§ luije man of vrouw ,
Player , s., speler , speelster ;
§ straatslijper of straatslijpster ; akteur, aktrice ; iemand
die een instrument bespeelt (in ongunstigen zin); uitvoer der, kunstenaar, kunstenares; komediant, komediante,
sujet; muzikant; kampvechter; strolling -, reizende komediant of komediante.
Play ful , a., spelend, schertsend , speelsch , dartel ; (van
personen) van spelen houdende, speellustig ; koddig.
PIoy'fully , add., op spelende wijze, schertsend, op schertsende of dartele wijze , speelsch.
Flay'Iullless, s., speelscliheid, dartelheid, vrolijkheid,

geestigheid.
Play 'sowe, a., zie Playful, a.

, s., pleidooi; regtsgeding, zaak, geding (in reyten);
verdediging , verschooning, verontschuldiging; regtvaardigIng; exceptie , r ; middel , r.; voorwendsel ; tegenwerping;
make good one's -, zijn voorwendsel goed maken; a foreign
-, (forinseca causa) een zaak , niet vallende binnen de regtsTnagt of bevoegdheid van de regtbank , waarbij zij is aan
- in bar, (fin de non recevoir) exceptie of middel-gebrat,
van nietontvankelijkheid ; common -s , gewone zaken (civiele
zaken) ; - in abatement , eisch tot vernietiging , tot teniet
- to the jurisdiction , exceptie van onbevoegdheid,-eonig;
van afwijzing; court of common -s, regtbauk voor gewone of
civiele zaken (Engelsch reyt); doctrine of the -s of the
'lawn , (code pénal) het etrafwetboei• ; lord chief justice
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spelen, een bastion beschieten ; - with, spelen met; -, v. t.,
§ spelen , § doen spelen (het kanon , een werktuig) ; § doen

of the common -s,

van het civiel hof.

president van de civiele regtbank of

Plea'side, s., civiel hof, civiele kamer.
Pleach , V. t , vlechten , over elkander slaan of buigen, de

armen kruisen; vouwen.

Plead . V. i., 11 pleiten, zich verdedigen, aanvoeren, hij brengen of aanhalen (tot bewijs), verklaren , doen gelden; - (with), zich ter bemiddeling in iets mengen, r.;
- (,for) , ten gunste van iets pleiten , r.; § spreken ; zich

verklaren; - that , aanvoeren, verklaren of doen gelden
dat .............: if nature - not in a parent's heart,
zoo de natuur in het hart eens vaders niet spreekt ; -,
V. t., 1 § pleiten , ( verdedigen; U § (ter verontschuldiging)
zich op iets beroepen; fj § aanvoeren ; verklaren, doen gelden,
uiteenzetten; § volhouden ; § zich (omtrent iets) verontschuldigen , - against , teren voeren , bestrijden ; our swords
shall - our titles, onze zwaarden zullen onze aanspraken
verdedigen; - one's age, zich om zijn ouderdom of jaren
verschoot,en; - a thing against any one, iemand iets te-

geiivoeren.

Pleadable, a., regtygeldig verschoonbaar , voor verdedi-

ging vatbaar; (van een middel of exceptie) dat men voor -

stellen of aanbrengen kan, dat tot verdediging kan aan gevoerd worden.

Plead'ed, a., gepleit, voorgewend.
P[ead'er , s., ^ ^ pleiter , § advocaat , verdediger , § aanhan-

ger, voorstander; iemand , die voor en tegen iets redeneert.
Plead 'tng , s., het pleiten , procederen (in regten) ; het
verdedigen; het voorgeven; pleithandel; j § bewijsgrond,
argument ; -s , use., het over en weder spreken , bespreken;

redetwisten.

Plead'5ng-place, S., pleitzaal , §regtbank.
Plea*'ance + , s., vrolijkheid, vreugde , behagelijkheid.

Plen*'alit, a., vermakelijk , aangenaam , bevallig , vrolijk,
lustig , opgeruimd , opgeruimd van aard , genoegelijk , streelend, onderhoudend, koddig: - (to), aangenaam (voor).
Pleaos'antly, adv., op aangename , bevallige, vrolijke,
lustige , opgeruimde, genoegelijke, onderhoudende of streelende wijze.
Pleaa'antness, s,, vermakelijkheid; bevalligheid, vrolijkheid , genoegelijkheid, opgeruimdheid; onderhoudendheid;
dartelheid , aangenaamheid ; bekoorlijkheid , aardigheid
(waardoor men doet lagchen).
Pleasantry , s., kortswijl , boerterij , boert ; boerterijen,
kwinkslagen , snakerij , vrolijkheid , levendigheid , vermakelijkheid ; koddigheid, scherts, jokkernij ; behagelijkheid.
Plea -tee, v. t., vermaken, voldoen, behagen iemand genoegen doen ; - any one or a thing , iemand of iets geiioegeu geven; - the ear, liet oor streelen; be -d at, ver
zijn over; be -d in, genoegen vinden in; - one's-heugd
self in , zich vergenoegen , kiezen , zijne keuze doen , doen
wat men wil, genoegen scheppen of vinden in ; be -d to,
zoo goed zijn, de goedheid hebben te ; - much, zeer behagen; you are - to say so , gij gelieft dat te zengen; be
-d with, ingenomen zijn met; you have -d me into respecting you, gij hebt mij zoo zeer behaagd, dat ik ach

voor u heb opgevat; -, v i., - to, iemand behagen;-ting
willen, wel willen, de goedheid hebben, gelieven, believen, goed vinden (dat), behagen; - to telt me, heb de
goedheid mij te zeggen ; as you -, gelijk of naar gij wilt
of verkiest; if you -, als het u belieft, wil de goedheid
hebben; if God -, if it - God, indien het Gode behaagt;
an't - your grace , (engelsche spreekwijze) , beteekenende :

jat uw genade; he does not - to do , het behaagt hem
niet het te doen; it shall be as you -, het zal zijn of
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geschieden zoo als gij verlangt; - to speak, wil zoo goed
zijn te spreken; hebt de goedheid te spreken; -, (yebiedende wijze) als liet u belieft, wilt; as any one -s; naar
het iemand goeddunkt; zoo als men wil, naar verkiezen;
as you -, zoo als gij wilt ; zoo als het u goeddunkt ; zoo
als het u goed mogt dunken of oorbaar mogt voorkomen ;
if 1 -, zoo mij zulks behaagt ; if he , she -s , als liet
hem of haar behaagt, goeddunkt; will you -, zoudt gij
willen , geef u de moeite.
Plea 'ed , a., (witja) tevreden ,
gelukkig (met) ; be - with
a thing, over iets in zijn schik, vergenoegd of voldaan
zijn; I never gaas more - with a thing , ik ben nooit over
iets zoo voldaan (of in mijn schik geweest; I a,ii- not i/,l
- with it, ik ben er niet ontevreden over; if he be angry
he must be - again, indien hij boos is, snoet lii) maar
we@r goed worden ; well -, zeer tevreden ; wel voldaan ; 1
zeer gelukkig ; I am - to do so , liet behaagt mij zoo te
doen; you are hard to be -, gij zijt inoeijelijk te voldoen;
§ the *vil himself is good, when he is -, zelf de duivel
is goed als hij zijn zin krijgt.
Plea -*e'inan + , s., klikker , klikster ; aanbrenger , aan
(om een plasduok te behale,;) ; vleijer , oogen--brengst
dienaar.
Pleas-'er, s., vleijer , ifikdooijer, mooiprater, pluimstrijker;
vleister , enz.
Pleasing, s., het behagen, welbehagen , de daad van genoegen te geven.

Plea*'ing, a., behagelijk, bevallig , genoegelijk, streelend..
Plea--'ingly , adv., op aangename, bevallige , genoegelijke,
bekoorlijke of streelende, blijgeestige wijze; hou, -, roet

welk een bekoorlijkheid.
]Plea -s- 'ingness , s., aangenaamheid, beha elijklieid, bekoor.
lijkheid ; blijgeestige aard, vriendelijkheid.
Plea'arable , a., aangenaam , hevallig.
Plea*'urableness , s., aangenaamheid.
Plea*'urably , adv., lievalliglijk, op aangename

wijze.

Plea^',are , s., genoegen , vermaak ; zin , keus , goeddun-

ken, welbehagen, welgevallen ; wil , begeerte ; do aiirj
one's -, den wil van iemand ten uitvoer brengen ; great
-, groot, levendig genoegen; lieelij -, levendig genoegen;
at -, ten ;enoege, ten dienste ; at aslij one's -, onderworper; aan iemands welbehagen (nok willekeur); for -, voor
pleizier of genoegen ; (, fford , give any one -, iemand
een pleizier of genoegen doen ; esteem it a - to , liet als
een genoegen beschouwen ons , zich er een genoegen uit
maken om ; experience , feel - at , genoegen ondervinden, gevoelen of smaken van; indulg e in -, zich aan
vermaken of genoegens overgeven; make it a - to, zijn
genoegen er in stellen ani ; ta/ce - ijs a thing , in iets
genoegen nemen of hebben , in iets behagen scheppen;
take - in any one, in iemand welgevallen hebben of stelen ; use one's -, doen wat iemand behaagt; doen wat
iemand goeddunkt ; it is a - to , liet is genoegen of een
genoegen voor ; what is your -1 wat belieft u ? wat is

uw verlangen?
Plea -sa-' -tare, v. t., genoegen doen, behagen, voldoen, pleivieren ; -, V. i., het vermaak ni:.jagen.
Plca-a-'ure-boat, s., pleizierboot.

Plea*'nre- ear'riage , s., pleizierwagen , speelwagen.
Plea-a- 'ure-g ound, s., speelplaats, lusthof.
Plea- .'nar e - laouse, s., huis van pleizier.
Pleaa'ureful , a., aangenaam.
]Plea -s- 'frist, s., iemand , die de vermaken najaagt ,

, s., de lagere volksklasse.
pledge', s., pand, onderpand; borgtogt; cautie, r.; -, bescheid t (bij het drinken) , toast; eerzekering, pandgeving,
pandneming, beslag (wegens schuld), r.; vruchtgebruik als
rente door een scliuldeischcr (van onroerende goederen) ;
put in -, in pand geven, verpanden ; hold in -, in pand
houden ; redeem a -, een pan d lossen; give any one something as a -, iemand iets als een pand der minne geven ;
this is a sufficient - (or proof) of the troth I assert
slit is Bene voldoende verzekering voor de door mij beweerde waarheid.
Pledge', v. l., verpanden, te pand geven; waarborgen, tot
borg stellen ; - o;ae's word of honor , zijn woord van eer
verpandeli ; -, f hhesclieiit doen in liet drinken (bid toasten);

Plebe'tance

- ooit,/ you - me ? zicht ge naij bescheid doen ? - any one's
veracity/ , voor iemands geloofwaardigheid instaan; - one's
self to any one for a thing , ieniand voor iets instaan,
§ bj ieniaud borg voor iets zijn. (Aanmerlcing. De zin
vair bescheid doelt is zijn oorsprong verschuldigd aan de
handelwijze der Deenen , toert zij zich eertijds in Enge
om de inboorlingen onder liet drinken-landvestig,
verrader lijk te vermoorden. I'll ])ledge you gaf toen te
borg, dat u ouder liet drinken geen
u
kennen : ik sta
leed zal wedervaren.)
Pledgee', s., pandhouder , borgstelling newer.
Pledger, s., pandgever, borgsteller; die een pand geeft
of aanbiedt; debiteur , debitrice (op pand), r.; bescheid doener.
Piedg'et , s., pluksel , compres, pluksel.
s., env., plejaden (fabelleer); zevengesternte
Pleiadea ,
PIe'1ad3 -r-

, f (astronomie).

Plena rtly , adv., volkomen , volledig , ten volle , geheel.
Ple'nariness. s., volheid, volkomenheid, overvloed; overtolliglceid.
Ple'narty, s., bezet zijn van een kerkambt (kanoniek (egt);
liet vervuld , bekleed , bezet zijn vair een ambt.
Pie'nary , s., eindvonnis , r.; -, a,, vol , volkomen , ge heel (vooral ook van ecu aflaat).
PieIrilsa'nary , a., van de volle maan, vollemaans; dat
van volle maan is.
Pien'Houne 1 , s., volle maart.
PEenip'otence +, s., volkomen raagt, volmat.
Plcnip'otency ={_, s., gevoimagtigdlieid; volle magt.
Plcnïp'otent =1, cc., die volle raagt heeft, gevolniagtigd,
volle raagt hebbende; met volle magt bekleed.
Plengpoten'tlary , s., gevolrnagtigd gezant aan een hof;
-, a., l;evolniagti d , § alle vlagt bezittende.
Ple'nr.iteia, V. J., vullen, volproppen, Rr:rcvr..
Ple'aaist , s., voorstander van de leer , dat alle ruimte vol
stof is.
Plen'itside , s., § volheid , volkomenlreid , staat van vol
overvloedigheid ; volbloedigheid , g.
-konielrd,
Plenteous t , a., overvloedig , vruchtbaar.
Plenteously , adv., overvloediglijk.
Plea,'teousness , s., overvloediglceid, vruchtbaarheid.
Pien'tifa, 1, a., overvloedig , vruchtbaar.
Plen'titnify , ads., overvloediglijk.
Plenty , s., overvloed , volheid , vruchtbaarheid ; he has
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s., plebejer; § iemand van geringen stand of
geringe, gemeene afkomst.
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Plebe'lan , a., § gering , gemeen.

Plebe'lan,

i

-rif all things , hij heeft alles in overvloed ; in -, in
overvloed, overvloedig , ruim ; money begins to be -, er
tienut ruimte van geld te komen; horn of -, hoorn des
overvloeds , hoorn vals Amaltliaea (rngthologie) ; complain
i;, tlie midst of -, te midden van overvloed over gebrek
klagen ; -, niet sierlijk , overzadigil.
PI.rnaarn j, s, volheid van stof i ;n een ruimte, volle ruimte.
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Pte'onai i» T- , s., pleonasmus ; een figuur , waarin meer
woorden dan noodig is , gebruikt worden ; overvloed van
woorden; toevoeging van zulke woorden of zinnen , the,
zonder dat liet de duidelijkheid te kort zou doen , kon
weggelaten ; overtolligheid of te groote uit -denwor
een ligchaamsdeel g.
-wasvn
P1e'onast , s., een mineraal.

Pt od'cter , s., zwoeger , (werkezel ; blokker (in het stude-
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Pleonas'td e ,

a., pleonastisch , te woordenrijk.
Plevnas , tt$al , }
Pleonas'tteally 9, adv. , op pleonastische, te woordenrijke

wijze.
Pleroph 'ony, s., volheid , Bw.
P ec-ot'tes, s., mv., vleeschmakende artsenijen, g.

Pic- -h , s_, zie Flash , se.
Pleth ora: , s., volbloedigheid , g.; de staat der I)loedva-

ten, wanneer zij neer bloed dan in normalen toestand
bevatten.
Pieth'orle :1:, a., plethorisch, volbloedig, te veel bloed
of ander vocht bevattende.
Pletr,'ory f , s., borstvlies; zie verder Plethora, s.
Pietts'ru n , s., oude Grieksehe maat, naar men meent
van 240 voet.
Pipe &'ra 9 , s., ribbenhuid , ribhenvlies (anatomie).
Pleurisy :j: , s., pleuris , zijdewee , g.
a. van , betreffende behoorende tot aan Ple^ari t 'i e ,
' getast door pleuris ; de pleuris hebbende,
Piece rit ' t ent ,
een pleuris aanduidende.
Plev'in , s. verzekering , waarborg , borgtogt ; volmagt , r.
ipiex'us , s., vlecht; dooreenvlechting van onderscheidene

bloedvaten (anatomie).
Plex'ure , s., weefsel.
PliabiJ'ity,
s., ^j buigzaamheid ;• rekbaarheid
arc
' § bPli'abieness ,
dweeheid.
Pii'Hney,

P11'able, a., buigzaam ; rekbaar ; § gedwee.
1P15'a,it , a., 11 § buigzaam , taai, f, toegevend, overreedbaar,
gunstig.
§ zachtaardig ;
Paiaut'rness , s., buigbaarheid , buigzaamheid.
Pté'-ea, s., haarziekte onder de polen; plica; vleezig uitwoo niet haar, g.; Poolsche haarvlecht.
PH' Bate,
a., geplooid, gevlochten; met gebogen punPri l -eatecl , j ten (botanie) .

, s., het plooijen, vlechten, vouwen, krenken;
-, plooi , kreuk, vouw , rimpel.
Pli -c'ature, s., plooi, kreuk, vouw, rimpel, vouwing,
Mono.
Pl1'er , s., daglooner ; leeglooper; schip, dat goed bij den
Plicii'tion

wind zeilt of laveert, z.
Pii'er.w , s., mv., zie Flyer.

Pti'form , a , plooivormig (ook in de natzcurl,jke historie).
Plight , s., 4J toestand; § goede staat (ook in ongn'sstigen

ren) ; iemand , die altijd zit of aan zijn werk is.
Ptode'ding, s., slaven, slooven, zwoegen, wurmen, veel

inspannen, blokken, onafgebroken onderzoeken; -, a., wroeten , wurmend , blokkend, slovend, gestadig werkzaam;
§ a - head , een wroeter ; een woelgeest.
Plot , s., klein stuk lands ; klein terrein, klein veld;
9 stof , klei ; plan of platte grond van een terrein (land meeticunde) ; plan, ontwerp; komplot, zamenzwering; doorgroi►der van gedachten ; vindingrijkheid , schranderheid ,
vernuftigheid ; hoofdzakelijk deel ; knoop, ontknooping ;
intrigue (vaat het boned) ; frustrate a -, een zamenzwering of komplot verijdelen; form, lay a -, een aansla;;
tegen iemand smeden of beramen ; flower -, een bloem.
stukje ; grass -, stukje met groene . zoden ; ground - of
a building , plat.te, grond of teekening van een gebouw;
kaart e an een stuk lands ; - of a play , strekking , intrigue van een tooneelstuk ; the unravelling of the -, de
ontwikkeling der intrigue.
•
Plot , v. i., zamenrotten , zamenspannen , zamenzweeren ,
komplotten , een komplot smeeden, kwade plannen tegen
iemand smeden , gewoonlijk ten opzigte van het gezag;
§ belasten , trachten te verdelgen of te verwoesten ; against , zanienrotten tegen , zarnenspannen tegen ; -, V. t.,
smeden , ontwerpen ,. beramen; - down , voorstellen; kwaad
brouwen, berokkenen, aanrigten, het daarop toeleggen of
bedacht zijn ; in plan of schets brengen.
plot'-eatch'er, plot'-nunt'er(, s., spion, verklikker.
Plot'-proof, a., van verraad overtuigd.

Plot'-swea rer , s., zamenzweerder, zamenspanner.
Plotter , s., zamenzweerder, komplottenzanienzweerder;
ontwerper.
Plotting , s., het overbrengen (landmeten); ontwerping,

afteekening.
Plac'tin -wale, s., schaal om over te brengen (landmeten).

, s., ploeg; akkerbouw; landbouw; de groote wagen (astronomie) ; snij mes (in het boekbinden) ; ploegschaaf
(in het timmeren) ; return to the -, tot zijn werk terug
weder aan het werk gaan; foot, swing -, ploeg-kern,
zonder vóórstel , schongel ; wheel -, ploeg met vóórstel.
Plough , V. i., ploegen; -, 11 § beploegen; 11 de ploeg doen

Ptoeigti

gaan over ; § voren maken ; uithollen ; doorklieven ; ^` th e sea , Je zee beploegen ; bevaren ; § - a cite , de ploeg
over een stad doen gaan ; T - the watery way , het . pekel veld (de zee) beploegen of doorkruisen ; j - the air, de lucht
doorklieven; -- in , niet de ploeg bedekken; - out, - up,
ij opgraven, opdelven , ophalen met de ploeg ; § voren
maken.
P!o®igh' - alms , plow' - altos, s., me., een belasting, die
weleer van eiken ploeg lands aan de armen werd betaald.

Plough' - beaisa , s., ploegbalk.
zin gebezigd) ; welbevinding; gezond of welvarende zijn; Plough'-boy , s., boerenjongen ; jonge landbouwer; § weet
waarborg , pand , onderpand; vlecht , plooi , vouw.
-niet.

Plight , V. t , verpanden , te pand geven ; plooijen , vou- Plough'•bote, plow' -bots, s., hout, dat de pachter uit
wen , vlechten; - one's hand, one's faille, zijn hand of , de bosscneii mag halen , om daarmede zijn gereedschap

woord er op geven.

, s., verpander , die pand geeft , sx.; waarborger ; -, onderpand , waarborg , j plooijer , vouwer , vlechter.

Piiglit'er

k'ltnth, s., dekkieed; rollaag (ee;oer muur) ; grondstuk eener
zuil , voetstuk (bouwkunde).
Float , V. b., zich te veel inspannen ; blokken (zwaar studeren) , vlijtig voortgaan ; moeijelijk reizen ; zwoegen ; zich
met de borst ergens op toeleggen; wurmen , slaven , slooven;
§ meteen spade of houweel de aarde omhalen; - along, voort
langs; - at one's books , blokken , sterk sudderen;-sukeln
- 010, voortwurmen ; - on , upon , blokken op.

te herstellen.
Plough'-eolt'er , s., ploegkouter.
Plough'-hale,
s., ploegstaaet.
Plough - band Ie,
Plougth'-iron , s., sponningschaaf.
P ougln' jobber , s., landman.
PJou,g1.'-1ant5, s., ploegland.
Plough'-moan , s., landbouwer, boer, ploegknecht.
Plou h'-Hnon'day, s., ploegmaandag (bi) de Engelsche

landlieden op den eersten Maandag na Drie - Koningen)
ploegfe;eot.

PLU.

PLO.
Plough'-re'ker, s. , ploegstok .

Plum Bean •

Plougt► '-share , s., ploegschaar.
Plough'-strafe,
Plough'-stilt,
Plough'-tall,
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}londen , loodachtig, loodzwaar.

Plunrb'er , s., loodgieter.
s.,

ploegstaart.

Plough'-wright , s., ploegmaker.
PlouglL'er , s., ploeger , la.idbouwer , landman.
Ploughing, s., liet ploegen.
P1o'ver, s., pluvier , regenvogel (ornillsologie) ; golden -,

green -, goudpluvier.
PEow
, s., zie Plough , s.
Plow, V. t., v. i., zie Plonglt, V. t., V. i.
Plu elc , s., omloop (Pan vlierera) , als : it calf's , or a seep's
-, de orrlloop vaI! een kalf of schaap ; ingewand ; ruk,
trek; liet rukken, trekken; § moed , kloeknioeclinheid.
Plu cás , V. t., (from , out) trekken , halen. , 1'r[kken , pluk -

kerr tl^loemera, vruchten vogels) ; - asra }tiler , iii t.weeeii
scheiden , afscheiden , aan stukken trekceel ; — awc<^,/ , uit
uitnemen , afrukken ; — town , 1► eêrhharlen, Tiaar oni--halen,

Pl uinb'ery , s., loodgieterij ; loodgieterswerk.
Pluiubif 'erous , a., looddeelen bevattend.
P3urnb'ing , s., het loodpieten.
Plume, s., veder, vederbos, enkele ve@r op den hoed;
§ eerepal m , laurier; eer , roem ; trots , ingebeeldheid ; zaad
-pluinje
(iota;iie).
Plume , v. t., niet sederen of pluimen of met een veder
versieren; de veeren in orde brengen; net--bostijenf
ten ; plukken ; kaalplukken , uitschudden ; § een veêr of
vederbos plaatsel of stellen; § trotsch Vlaken ; § plunderen ;
- au-1 vine , it nianal uitschudden , kaal naken ; - oneself,
Ij (Casa vogels) zijn veéren schoon l ui aken; § (vant personen)
(on , rupon) .oieli rerhoovaarcligen , zich laten voorstaan;
inbeelden ; - out , opsc 13ikl.en , uitdossen.
Piuu,,^e - a1, in , S., piuirniiluin.
Pa uxn,e - t,l u - ele'edd , cc., in zijui hoogmoed getroffen of aan

-getas.

laa g trekken ; — from , trekken van ; — iii to , trekkeu in

— off , aftrekken ; — eis olie', head, op zijit hook; doel ►
neerkomen; — out, uitplukken, uithalen , uittrekken,; -up, Tinlil' omhoog rukken , uitroeren , uitrukken , oppluk ken , verwoesten ; uitwieden ; § verheffen , op',euren ; it out'r orstelen ; § (moed) 11ernenien ; — upp a huurt or jjirit,
moed scheppen , benleedigen ; § — a crow with anirl olie
eert appeltje filet iemand schillen ; — rap t?! tine rota, hij
den wortel uitrukken; —, ( druipen, niet, voldoen , afwijzen
(hi) ee;a exancen) ; he zou.; —ell , hij is gedropein.
I uck'er, s., persootl, (lie uitlioalt of uittrekt; uitrukker,
uitwieder; — down , 9: tiernieler of vernielster.
Piu-ek'ing, s., het plukken, rukken, enz.
Plu ekt , pl u eked , ct., geplukt, gerukt, ens.
Piot; , s., plug , prop, stop (valt flout of metaal); prop
stop (valt eega vat) ; kraan (vary eeia icuterieicliizd) ; prol), g.;
screw —, sehreefpin.
Pl ug , V. I., digtproppen , digtstoppen , toestoppen ; een -prop
of stop ergens in plaatseis.

PIsrn c-striker, S., ( pluimstrijker.
PI u e'less , cc., zonder veêr of v c'êren , zonder pluim of

vederbos ; veelerloos , kaal ; § zonder eer ; zonder roem.
]Pisai ,e'1ct , s., zaadpliiinipje (bcl(r;iie).
Pluasa'met , s., stuk lood, zinklood , peillcod; lood ; te gelíR'lgt.

Plaiot'sniing, s., waterpassen, in den vorm van een hal ven cirkel.
Pi In , a Ne ,
a., gevederd , donzig , vederachtig , niet
P5unono, J veéreli.

Peuiuos'ity, s., gevederdheid.
Plzss^:p , .i., klonter ; -, hoop, menig te, groote hoeveelheid;
groep , aantal.
.P; u,nnl, , u' t., vet , poezelig, , -mollig luiaken ; vetmesten
log 1maken , opblazen , lioogulloed;g maken ; (j laten neder
- oue's vote, al e stemmen, die iemand kan uit--plone;
brengen , op één smis vereenige11 ; -, v. i., als eene massa
vallen; on eens vallen; zich opldll, zeil.
PIt-ifio, cc., i lomp, log; dik, vet , gcn,est; grof , zwaar,
Plug-lye:yin , s., stoP (tecltnologie).
loiitip ; - clailíl , moll p , poezelig kind.'
Peurt' , s., pruim , droope rozijn of krent ; -r 100,000 pond
sterlied; of Enl;elsclie tonne ponds ; —, _1 iemand , die deze Plump, ctdv., op eens , plotse ling.
soin (bezit , nuiiliou^tir; jrenclt —, zekere pruimra ; purging Pi as ll pNr• , s., pruim (1I ► deli mond) , prop , pronte hoeVeelheid; Iets, laat ilicii in den( mond neemt, 0111 de wanI.ttlia,i —, Inductie eikel ; sclgar —s , itruidstuker.
gen; te doen nitzetleui ; jS -, dubbele stem aalt een k^rndidaab
Pf mui , V. t., in het waterpas l)reuigeil , its cleïi vor;it van
gevels; die zijel helde steunellen tail édis kalididast geeft;
een halve,i cirkel (niet een paslood) (rrc)uweera).
-, liaucltastelijlke logen ; lonil,e logen , grove logen.
Pluan - Et:4te , .s., prullnetatartje, gehakje niet rozijnen.
Plum'-pos•'r1c1ge. s•, paap of brij (bijv. groote grutten of sI{]! HE,-faced', a., vol vals gezigt; ( wet evil vollenlaans
gez;gt.
gier it) liet rozijneu of pruimen.
P123911p'ly, adv., vol, rond.
Plum --pudding , S., pruinieclpodclinl: , rozijnenpodding.
lPl uinple , s., rozijnenpastei , pruimenpastei.
Plcuir-tree, .0, pruiu uei lioonl ; ier f'z(iltect -, kersenhoon)
waarvan de bladen ens hlc,esenls voor het vervaardigen van Pf eaiIng'aei!ss , s., poezeligheid ; dikte, gezetheid.
welriekende wateren gebezigd worden ; pl;ctctatiou of -s, Plunrap'y 5F1, a., zie .inwip, a.
P1u'inule , s., kiem; pluinipje.
pruimt ►oomgaard.
Ph u inage . s., vederbos , pluim ; veeren (der roof vogels), JI, t;r'nry , a., niet pluimelf bedekt; met een pluim, pluimpje
of vecicrl)os versierd.
P9ï1b
911
llu l^, Il • 1e^ r^ s p•;ieloCl (technologie), die}^loocl, water- Plra.a'iter, s,, roof, plundering, buit ; uitplundering; § reis.
, paslooddraad.
Pa
liiigit<icije; (/ice Up to -, aan plundering overgeven of prijs
Pina ng 'rule
"even.
Plumb , it I., peilen met het dieplood, waterpas (naken ;
- u zcutl , een luiuur niet een waterpas onderzoeken , ziel) PI u der , v. t., J1 plunderen , rooyen , buit maken , vrij
buiten ; - any one , iemand berooven of bestelen.
of zij rest staalt.
Pluai'Qaerer, s., plunderaar, roover, dief; vrijsluiter.
P' umb , a., waterpas.
PIaiiige , s., liet in liet water storten of duikelf; nloeijePluanrb, adv., loodregt, regtstandig; geheel op eens.
lijke toestand; Inoeijelijkheid, verlegenheid , nood , gevaar;
Pluinbag'inous , a., behoorende of betrekkelijk tot lood
dompeling ; plof ; plomp; nederploffing ; zware val ; ( aslak ;
-erts.
liet achteruitslaan van een paard; ten/ce a -, ezch neder s., erts , dat looddeelen besot ; loofterts ,
Pi aatanba'g©
storten; 1pi -s , tlozu; peleuterwijs.
loodascll ; luodsuiker.
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Plunge • V. t., { 1 § ( into • . in) dompelen , plompen , storten; Pneamat'ics , s., pl., beschrijving der lucht; lnchtkunde ;
plotseling in den een of anderen toestand brengen , als:
beschrijving van God, de engelen en de zielen der men- one into danger, iemand in gevaar brengen; - any one schen ; geestenleer.
into distress or danger, iemand in benaauwdheid of ge- Pne$mat'ocele , s., windbreak.
vaar storten of dompelen ; II door indompeling doopen; Pneuinatol'ogy , s., luchtkunde; zielkunde; geestenleer,
§ - a nation into war, een natie in oorlog wikkelen; - leer van de natuur en werking der ziel.
oneself , zich werpen , zich neêrstorten, neêrwerpen , domPneumonia,
s., longziekte, longontsteking.
pelen.
Pneu mony ,
Plunge, V. i., (into, in) zich dompelen of storten; duiken; Pneumotolog'leal, a., van of behoorende tot de pneu.
zich begeven , blootstellen ; - into a river • zich in een matologie.
rivier werpen, in een rivier springen, zich in een rivier Pneixmatol'oglst, s., luchtkundige; iemand, die in de
storten ; met de achterpooten in de lucht springen (van
geestenleer bedreven is.
Pneuinon'I-e , s., longmiddel ; -, a., van of behoorende
een paard).
tot de longen.
Plun'geon, s., duikelaar (watervogel [ornithologie]).
Plunger , s., die of dat zich stort, plompt; dompelaar, Pnyx 1:, s., een plaats voor volksvereeniging en vergadering in Athene , tegenover den Areopagus ; het op de
duiker; pompstok; cilinder in een pomp.
pnyx verzamelde volk; elke vereenigina of bijeenkomst
Plu'perfe-et, a., meer dan volmaakt (spraakkunst).
Plural , s., meervoud (spraakkunst) ; in the -, in het
van A.theensche burgers.
Poach , v. t., zacht koken (bij v. eijeren) , gaar laten smeumeervoud.
len ; zacht maken ; § aanvangen , beginnen zonder te volPlural , a., van meer dan een ;
dubbel; meervoud
tooijen, ten halve doen ; diep in een weeken grond steken ;
(spraakkunst) ; in the - number , in het meervoud.
§ stelen , rooven ; § - Parnassus , de Parnassus bestelen of
Plu'ralist • S., predikant, die meer dan één kerspel heeft
berooven; - a thing, iets ten halve doen ; -, v. i., vochtig
of over neer dan één parochie is aangesteld; iemand, the
zijn (van een grond) ; stroopen (jagersterm).
onderscheiden betrekkingen tegelijk waarneemt.
Plurality , s., meervoud; veelheid; meerderheid; meer Poacla'ard , s., poeleend (ornithologie).
staat; veelheid; meer dan een kerspel; - of-voudige Poach 'er , s., wilddief , strooper.
offices , verscheidenheid van door denzelfden persoon be- Poach'lness , s., t vochtigheid , moerassigheid (van den
grond).
kleede betrekkingen.
Plas'ralty,, a., in liet meervoud, meervoudig.
Poach'y , a., (van den grond) vochtig , week , nat , moe
-rasig.
Plu'rlsy t • s., overvloed, overmaat.
Poch'ard , s., zie Poachard , s.
Plus , adv., meer ; plus ; vermeerderd met, -1- (algebra).
Po -ok , s., pok , pokzweer , pokpuist.
Plush , s., pluis; pluche (zekere stof).
Peu'vial , s., koorkleed (Katholijke kerk) ; -, a., regen- Po-ek'-bro'ken , a., mottig , pokdalig.
Po-elk'- fretten j , a., snottig.
achtig.
Pok' -hole
Plavtam'eter , s., regenmeter.
l
s.> pokput, pokteeken.
Ply t , s., plooi , vouw , kreuk; oogt, kromming ; § nei- Po-ek'-mark
,
ging , zin , trek; draai ; lust; aanleg , bijzondere geschikt Po-ek'-pit'ted, a., mottig, pokdalig.
-heid; Po-ek'-wood , s., pokhout.
gewoonte , aanwensel.
Pl y , v. t., zich hechten aan, behartigen, met ijver ver Po-ek'et, s., zak, binnenheursje, verborgen zakje, tasch,
zakje (van een biljard) ; §put your scruple in your - to
bezig houden , in het werk stellen , aanzetten,-rigteu;
vlijtig beoefenen, dringend verzoeken, bevlijtigen, inspan - day , and take it out to morrow , stel uwe bekommering
tot morgen uit; breast -, borstzak in een jas; watch -,
nen , ijverig aanwenden , haastig behandelen , om iets aan
horlogiezakje; out of one's -, uit zijn zak ; be in - by,
V. i., zijn dienst aanbieden , zich ergens poste--dringe;,
winnen of goede zaken doen met; be out of - by, verlieren ter verkrijging van werk; afstaan; hard werken; zich
zen of goede zaken doen niet; pay for a thing out of
in haast begeven ; zich bezig houden; zich beijveren, bezig zijn ; zich inspannen ; trachten , streven ; zijn best doen;
one's own -, iets uit zijn eigen zak betalen; pick a - one's book, vlijtig studeren; - the ear, zoo hard roepen een zak leêgen , zakrollen , beurs snijden; put in one's -,
als enen kan ; - off and on , laveren ; - by boards , laveren , z. in zijn zak doen; § slikken, drinken; een beleediging verduren , verduwen of verdragen ; spare any one's -, iemand
Ply'er, s., persoon of zaak die werkt; schip, dat goed bij
den wind zeilt of laveert; -5, wip van een ophaalbrug ; uitgaven besparen.
buigtang, nijptang; lieden (als kruijers enz. of die zich op Po-ek'et , V. t., in den zak steken, in zijn zak verbergen;
herooven; opsteken (geld), zich onregtmatig toeëigenen;
een vaste praats ophouden) ; ligtekooijen.
Plyin g , s., inspanning , bemoeijing , ijverig streven; het
) zakken; slikken; een beleediging verduren, verduwen of
laveren, z.; vlechting, slingering; het ophouden op een verdragen; - up, heimelijk opsteken.
vaste plaats (als van kruijers enz.) ; het gestadig en hard Pook'et , a., van of betreffende den zak.
ann iets werken; liet gedurig toedrinken of ook iemand Poek'et-ar'gisment , S., argument op baatzucht gegrond.
lastig vallen ; liet voortduren , aanvullen van iets (bij v. Poek'et-book, s., zakboek, portefeuille.
Po-ek'et-glass , s., zakspiegel.
een brandspuit met water).
P. M., eerste letters of initialen van het Latijnsche post Po-ek'et-dagger , s., zakdolk.
meridiem , de namiddag ; -, eerste letters van pro mille, Po-ek'et-hole • s,. opening voor den zak.
Po-ek'et-lid , s., zakklep.
per duizend.
Pneumat'ie, pneumat'Isal, a., betrekkelijk den wind, Po ek'et-Ynon'ey , s., zakgeld, speldenduiten , speelpendoor den wind in beweging gebragt; uit lucht, geest of ningen, speelgeld; (van kinderen) weekgeld; weekly -,
wind bestaande ; van , uit , door , betreffende , behoorende (van kinderen) weekgeld.
tot lucht of wind, of luchtleer (natuurkunde); - engine, Po ck'et•plece -i , s., leepenning,
luchtpomp.
Y'o ek'et- pistol , s., zakpistool.

PoC.
Poek'iness , s., besmetting door pest of venerische ziekte
Po-ek'etting, s., tiet opsteken in den zak ; het naar zich
toe halen.
Pocky , a., door de pokken aangetast; venerisch ; niet
poknadeu bedekt.
Po-e'ulent, a., drinkbaar.
Po-e'uiifor,n , b., kopvormig.
Pod , s., schil , bast of dop (van boonen , enz.); zaadhuisje;
sweet -, St. Johannesbrood (boomvrucht).
Pod , V. i., het uitkomen , zetten (rays peulvruchten) ; schil
-lenof
peulen bekomen.
Podagra , s., podagra, ( het pootje ; voetjicht, g.
Podag'ri e ,
a., podagreus , jicl ► tin (van personen) ;
Po^iag'risal, 5
van of betreffende de jicht, g.
Pod'ded , a., van schillen of basten voorzien , met

schillen.

Pod'der , s., schillenraper.
Podies'ta , s., stedelijke overheid in Italië , overeenkomende
met ons burgemeesterschap.
Podium , s., ieder verheven plaats, hoogte; voorgedeelte
van een tooneel , circus , enz.
Podge', s., plas, vuile plas, modderpoel, sxireivva; zie

Plash, s.

Po 'em , s., dichtstuk, gedicht ; klein gedicht ; T poësie;
vers ; ficgitire , minor -s , onderscheidene verspreide gedichten ; minor -, klein gedicht.
Poe'ony , pe'ony t , s., een bloem.
Po'e*y , s., + ` poësie, dichtkunst; dichtstuk ; dichter
zinspreuk , gedenkspreuk ; spreuk (op een-lijkhed;

ring, enz.).

Po'et , s., dichter , poëet ; T zanger ; minor -, dichter van
weinig beduidenis , poëtaster ; petty , wretched -, slechte
dichter, rijmer, rijmelaar ; - laureat , met lauweren bekroonde dichter.
Po'et-Ilke , a., van een poëet of dichter; -, adv., dichterlijk.
Poetaster, s., rijmelaar, verzenlijmer, pruldichter.

, s., dichteres.
Poet'iea1, a., poëtisch , dichterlijk.

Poetess

Poet'i ealiy , ado.,

dichterlijk.

Poet'I, s , s., mv., leer der dichtkunst, dichtkunde, vers bouwkunde.
Poetize , V. i., dichten , verzen maken; rijmen.
Po'etress i- , 8., zie Poetess , s.
Poetry , s., poësie; dichtstuk; dichtkunst; gedichten;
dichtwerken ; minor -, lime en diste poësie, middelmatige
poesie ; treatise on -, verhandeling over poësie.
Poli ! interj., bah 1 foei!
Poiç;n 'ancy , s., scherpheid, stekeligheid , bitsheid , § bitterheid, smartelijkheid ; bitse, scherpe aard.
Potgn'ant, a., 1f scherp, prikkelend (met betrekking lot
den snaak); § scherp , nijpend , stekelig , hekelend , hits,

Pol,
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inkorting (van het zeil) , z.; raband, z.; kompasstreek, z.;
punt (muzi jlr) ; the - of a knife , of a sword, punt van eels
nies of van een degen ; periods , -s and tropes , schoone
phrasen , kwinkslagen en figuurlijke gezegden; , f § cardinal
-, hoofdpunt (vooral van het kompas) ; dead -, dood punt
(werktuigkunde); isolated -, geïsoleerd punt (hoogere meetkunde) ; knotty -, stekelig , brandend punt, brandende
quaestie; again -, hoofd- of voornaam punt; nice -, teeder onderwerp ; Brussel's -, Eiigelselie kant (industrie)
etcaing -, etsnaald, stiftje (graveerknast); vowel -, klank
(in d., Hcbreeuwsche s prookkusst , welke leen klin--tekn
kers bezit , doelt in stede daarvan de klank aanwijzende
teekeus boven en onder de niedeklinkers); - of honor, punt
van eer ; - of sight (- of view) , gezigtspunt , oogpunt,
daglicht ; - bij point , punt voor punt ; speak to the -,
behoorlijk over een zaak- spreken ; bring to a -, tot een
einde brengen ; prow to a -, tot een einde komen; gain
one's -, zijn doel bereiken; t' is a - of wisdom to do so,
liet is verstandig aldus te handelen ; - of religion, punt
van godsdienst; a cavalier armed at all -s, een van top
tot teen gewapend ridder ; be at the - of death , op
sterven liggen; an indivisible -, een ondeelbaar punt;
tell your -s , tel uw oogen (in het spel); stand upon
-s , op zijn stuk staan ; -s, mv., seizing, z.; lay -,
seizing leggen , z.; the matter is come to that -, de
zaak is zoo ver of tot die hoogte gekomen ; at all -s ,
in alle opzigten, over bet geheel , in alle deelen; in all
-s , in every -, over het geheel ; in - of, ter zake van,
in betrekking tot , met op2igt tot; on the - of, op het
punt van; to the -! ter zake ! be to the -, op de zaak of
het doel afgaan; cone to the -, ter zake komen; gain
one's -, op zijn eind geraken of komen ; make a - (off
make it a - to, zich ten pligt of wet stellen om; ( stretch
a -, meer doen dan men kan, meer uitgeven dun waartoe
men in staat is.
Point , V. t., punten, aanpunten , puntig of spits maken,
scherpen ; wijzen , rigten ; stippen , puncteren, met punten
of leesteekens voorzien ; § aanwijzen (met den vinger) , wij
stellen (liet geschut) ; rigten (een geweer) ; mikken; een-zen;
plaats op de kaart aanteekenen ; de plaats waar een schip
zich bevindt, op de kaart aanstippen, z.; pointeren (in het
boekhouden); -, zekere manoeuvre onder de matrozen, z.;
- the finger at any one, iemand met den vinger aanwijzen ; be, get -ed at, zich met den vinger doen aanwijzen
(in onyunstiyen zin) ; - out , niet den vinger aanwijzen,
doen opmerken , aanwijzen , aanduiden , toonen , uitduiden;
- out precisely , naauwkeurig aanwijzen; - against, rigten
tegen; - at, rigten tegen , naar, op; - ant, aanwijzen
(aan , to); - to, wijzen naar, tot, wijzen met den vinger, door punten onderscheiden; aanslaan , staan blijven
ten bewijze dat eenig wild in de nabijheid is (van daythonden); aanblaffen (van honden) ; - (at, op, naar), met
den vinger wijzen, wijzen of aanwijzen; tot een voorwerp
van bespotting aanwijzen of stellen, niet vingers nawijzen , bespotten ; - (to, naar) , zich keeren , stoppen (ira
het metselen); - dowse, naar beneden wijzen; - down (to,
naar , of) wijzen. (Aanmerking. - to, in plaats van - at,
was vroeger meer in gebruik dan thans.)
Point-blank , s., mikpunt ; waterpasscliot , z.; kernscbot ;
-, ede., regtstreeks, regelregt, lijnregt; 11 § plotseling, op
eens ; § op stellige wijze.
Point-devi*e', s., naaldewerk; § iets keurigs ; -, a., moei.
jelijk ; kitteloorig , haarklovend.
Point'holes, s., mv., punctuurgaatjes.

scherp grievend; - wit, scherp vernuft; - grief, levende,
grievende smart.
Poign'atly, adv., op bitse, stekelige, scherpe, grievende,
nijpende wijze.
Point, s., § punt, spits, top; geestig woord, kwinkslag;
II § punt, Iy slip, stip; § hoedanigheid; t 1 nesteling, rijg snoer, t- lis om een broek op te hangen; oog (aan een
veter) ; nestel ; punt (sterrekunde); oog (op domino- en
rlobbelsleeizen, speelkaartea, enz.); doelwit (bij het jagen of
schieten); beweegbaar rad (spoorwegen) ; landtong , voor
kaap (aardrijkskunde); punt (wiskunde); onder -gebrt,
hoofdzaak, zaak waarom het eigenlijk te doen is,-werp,§
hoofddoel (van een rede) ; punctum , sluitteeken (spraak
punt, droog punt (graveerkunst) ; einde; uitslag -kunst);; Point'maker , S., nestelmaker.
staat ; graad ; kant, genaaide kant (technologie) ; reef of Point'-net , s_, petinet,
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Poke , v. t., insteken , stillen , stooten , duwen , voortdrij.
ven , blindelings , zonder kennis van zaken zoeken , aan
Point'-wi*e , a., puntig , puntswijze.
poken , oppoken (bij v. het vuur) , omroeren , wroe--stoken,
ten ; - out , al voelende of tastende vinden ; -, v. i., doorPointed, a., aangepunt, scherp, puntig, spits; als een
zoeken, betasten, grabbelen; zich insteken (bernoeijen).
puntdicht ; § bijtend , scherp , stekelig ; kruisboogachtig.
Polnt'edfy , , adv., op scherpe , bitse, spitse, puntige, enz. Poke , s., nachtschade (zeker kruid) , aan trossen
Potnt'-screw, s., puntuiirschroef.
]Point' - velique, s., zeilpunt, z.

wijze ; bepaaldelijk, stellig, uitdrukkelijk.
, s., scherpte ; § spitsvinnigheid; § scherpe

Pointedness

wending.
Point'et • s., spits ding; griffel; stift.

Pointe r, s., scherper; aanwijzer; speurhond (jagersterm);

Poke'-weed , }

(Amerikaansche druif).

Poker, s., pook, - haard- of kagehelpook, koolijzer, krab.
her (bij smeden) , ovenkrabber , roerijzer ; taster , rondtas ter , snuffelaar ; rapier; schrikbeeld; bangmakertje (ki^aderspel).

Po'kerlso , a., schrikwekkend, bangmakend.
Poking , s,, het poken , steken , tasten ; -, a., zwoegend,
wroetend; kruipend, slaafsch, moeijelijk.
Point ing, s., bestek maken, ionizing voor stag, enz.;
puntig, spits of scherp making, aanpunting; aanwijzing , Poking-stick t, s., stok om manchetten te plooijen,
plooistok.
aanduiding, het wijzen; het opteekenen der voorloopige
voorwaarden van een overeenkomst ; liet mikken , in Pola e , -ea ' } s., zeker Levantsch vaartuig.
elkander voeging , instrijking , stopping (metalen); afpas - Pola-ere,
sing van het bestek op zeekaarten ; het stellen, van zin Po'fla-ek , s., Pool , Polak , Poolsche ridder.
(als komma's enz. [spraakkunst] );-scheidngoftk Polar, a., van, betreffende of behoorende tot de polen.
het puncteren (in het boekhouden) ; - the cable, de einden Po'Iar-bear , s., ijsbeer (dievenkunde).
Po'lar-cir' -cie, s., poolcirkel (aardrijkskunde).
van een kabel seizen of bewoelen , z.
Pointing sto-ek , s.; voorwerp dat men met den vinger Po'flar - titar , s., poolster.
aanwijst; voorwerp van verachting; mikpunt, mikschijf, Polarity , s., polariteit, strekking of rigting naar de po
punter, aanpunter, scherpmaker; wijspen, wijsnaald; wijzer , aanwijzer ; slaper , (luiwammes , z.

schietschijf; mikpunt voor spotternij.

neiging van den zeilsteen naar het aspunt (natuur -len;
-kunde).

Polnt'Iess , a., zonder punt, waarvan de punt stomp of
Poflariza'tion , s., polarisatie (natuurkunde).
afgebroken is ; § stomp van geest.
Points'man , s., baanwachter (spoorwegen).
Poi-se, s., •t I) § gewigt, § zwaarte, belangrijkheid; juist
evenwigt der ligchamen, evenwigt, balans; weegschaal;
in a -, in evenwigt.
Pol -*e • V. t., wegen , in evenwigt houden , hangen of stel

Polarize , V. t., naar de polen gerigt of daarnaar strek
-kend;
naar het aspunt hellende.
Pole, s., polsstok ; groote stok; bakenstok; meetroede (bij

het landmeten); balanceerstok (van koordendansers) ; schip
disselboom (van een koets) ; stalsluitboom; kop-persbom;
(van een hamer) ; uitlegger aan liet galjoen van een schip;
eene maat van 5,02911 meters ; greasy -, mast die boven
versnapering bezet is, kokanjemast, z.; barber's-anmet
- t, stok die de barbiers plagten uit te steken ; -s of a chair,
draagboomen van een draagstoel; may -s, meiboomen;
1 one may come now within a pole's length of him, hij is
nu wat meer genaakbaar, niet meer zoo trotsch ; -, pool ,
Poi*'on-ash , s., gifhoom.
aspunt; the north and south (or the arctic and antarctic)
Pois- 'on - berry , s., een heester.
-s, de noorder en zuider aspunten; magnetic -, pool van
Pol -s- 'on -bush, 3., wolfsmelk (botanie).
den zeilsteen ; north -, noordpool, het noorden (aardr;jksPol-w'on•eup, s., gifbeker.
kunde) ; -, Pool , Poolin , Poolsche man of vrouw.
Pot'on - fang , s., vergiftigende tand.
Pole, v. t., met palen stutten of vastzetten, van paalwerk
Pot.-'on - fish • s., zeepaauw.
voorzien, met palen voorzien , daaraan binden, met een
Poi -s'on - gland , s., venijnige klier.
stok of stokken doen voortgaan, met een langen stok slaan,
Pol 'on-nut, s., kraanoog, braaknoot.
op een stok dragen.
Pol*'on-oak • s., zie Poison-ash.
Pols'on•tree , s , giftoom ; Javaansche upas ; upas, een Pole' -ax, t s., strijdbijl, bijl met een lange stok (van
groote vergiftigende boom in de fabelleer, waarvan de Pole-axe , f een hellebardier) , enterbij l , z.
bloote aanschouwing, reeds in de verte , doodelijk zou wezen. Pole' - bolt , s., spannagel.
Pole'.-eat, s., bunsing.
Po1-a-'onable , a., vergiftigd kunnen worden.
Poi - s-'oned, a., vergeven, vergiftigd, door vergif omge- Pole' - davy , s., paklinnen, grof zeildoek, pakdoek.
Pole' - fence, s., afschutting met palen, paalwerk.
bragt.
Pole'-head, s., top der bramsteng.
Pois'oner. s., gifmenger, vergiftiger, gifmengster, ver
bederver, verwoester.
-giftser;§ Pole' - hedge , s., tuin van staken.
Pole'-hook, s., disselhaak.
Po1s'oning, s., vergiftiging, het vergeven.
Poi*'onoas, a., vergiftig, venijnig, § verderfelijk; jnood- Pole'-inarch , s., onder de oude Grieken van een leger
-besturd.
lottig ; besmettelijk, gevaarlijk.
Pot•'onousness, s., venijnige aard, vergiftigheid, venij- Pole'-roast, s., mast of steng uit één stuk.
Pole' -plate, s., dwarslegger op spoorwegen.
nigheid, schadelijkheid; venijnig karakter; § vergif.
Pot'trel, s., borstriem voor een paard; graveernaald (bij Pole'-uQreen, s., stokscherm.
Pole'-star , s., poolster.
misvatting -voor pointel).
Polem'ie , s., twistschrijver, redetwister , pennetwister.
Poize • zie Poise.
Poke t, s., zakje , zak , buidel ; stoot, duw ; boekweit ; trage, Polem,ie , 1 a., twistredenen betreffende , twistziek.
langzame, luiaard; ( lanterfanter; ossenbengel ; dwangjuk; Potera teal ,
Polen,'i es , 8., mv., redetwist, twistgeschrif.
§ buy a pig in a -, een kat in den zak koopen.
brengen ; - against , wegen teen; --len,ivwgt
down , 11 § nederdrukken , § onderdrukken ; wegen met.
Poi-'on , s., vergif, venijn; deadly -, doodelijk vergif.
Pot*'on, V. t., vergiftigen, met vergif dooden of ombrengen , § bederven, vernagelen (artillerie) ; § iemand slechte
beginselen inboezemen.
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Polero'ist , e., redetwister.
Polema'os- ope , s., sc1 ► uinsc1 kijk las.
Po'1ey , s., polei (botanie).
Po'ley - grass', S., wilde polei.

Pol'iti© , a., beleidvol, doordenkend; slim, knap, schrander , doortrapt , sluvv , geslepen ; staatkundig; It would
not be - to do that , liet zou niet slim wezen , dat te doen.
Political, a., staatkundig; wat betrekking tot de regePo'aey-rnount'nin , s., bergpolei.
ring heeft; -, hetgeen (l). v. een dagblad) die zaken bePolice' , s., politie (landelijke of stedelijke regering , voor handelt , welke (Ie regering betreffen ; - economy , staat
zoo ver de inwoners betreft).
the - slob of Europe, de staatkundige-huiso»dkne;
Police'--.'oust, s., hof van politie, van cenvoud:gc po
toestand van Europa ; a - paper, een staatkundig blad; ss
centen -e of e -, vonnis van eeu Lof `gil ► po -lit-ezakn;
- rherrarcter , eens staatkundig persoon.
lit ; s7v-wwons before a -, dagvaarding om voor een politie- Pom t'm -cally . adz., staatkundiglijk ; volgens de regelen der
hof te verschijnen.

staatkunde.

Police'-gazette, s., politieblad, nieuwsblad voor geregte- Pol it' i em®ster , s., st ►a;atkussdige tinnegieter , staatkundig
1 ijk.' v ery oigingen.
dilettant.
Police'-man , s., polilie-agent, ) diender.
Poatt'ician , s., staatsman , staatkundige ; í^ slimme vogel,

slim mest, boze vos, doortrapt messscl ► ; -, a., slip ; gesle-

Pol ice' -officer • s., politie - beambte.
Police' -spy, s., politie-spion, verklikker.

pen , sluw.

Pol 'ice^t, 1 a., wel geordend, § beschaafd staatsbeheer
Pol'ictedi , f of staatsbestuur.
Po1'icy , s., staatkunde , (de kunst om liet beheer over
een staat te voeren, zijn bijzondere aangelegenheden te
besturen) ; de kunst van regeren , hoofdzakelijk in betrek king tot vreemde mogendheden ; § beleid , overleg, voor
krijgslist; hedrevenheid ; hetgeen ienl<anil per--zitg;ler
soonlijk bestuurt, van daar in Schotland: aanleg van tui
hij een buitengoed; polis (ran een-ne,boschz.
verzekering) , assurantie -kontrakt ; vvaarl ►orging, bewijs of
verzekering voor geld in openbare fondsen ; the domestic
and foreign - of every state , de binnen- en buiteniandsche
staatkun ►ie van Tederen staat ; honesty is the best -, eer
beste staatkunde, § eerlijkheid duurt liet-lijkheds
langst ; - goes beyond strength , beleid gaat boven kracht,
die niet sterk is moet slim zijn; domestic -, binne n laindsclie staatkunde; foreign -, huitenlandsclie staatkuucie;
nzacriooe, sea -, polis van zee- a ssurantie ; fire - , polis van
een br awl-assurantie; life -, polis van een levensi crechering; establish - in , de orde door doeltreffende ntaa,tre-

, ads., op slimme, sluwe wijze.
Po5'1tic^, s., rnv., staatksznde, staatsbeleid; - of trade,
1 ► ondels- staatkunde ; talk -, over staatkunde spreken ; ( po.
litizeren.
glen staatkundige spelen , uithangen ;
Pol'itize , V. i.,
over sta<<tktu► c?e meêpraten.
PoViture • S., s., glans, door polijsten gegeven.
Po! 'fly , s., staatsregeling, regeringsvorm; bewindvoering,
beheer , bestuur.
Poli', s., hoofd, acliterhoofd; tip; naamlijst, naamrol
verkiezing, stemrnental, kiezerslijst, kiescollegie, inschri)- ving der stemnien van de kiezers ; § have eyes in one's -,
oogen in den rug hebben.
Pooh', v. t., knotten ; t het hoofd stileren , kappen ; snoei
Poi'iti ee y

je» , de toppen snoeijen, knippen , korten , korter snijden
§ pluncaeress , berooven ; in eens siaarnregister opschrijven ,
op de lijst vaan stemgeregtigclen brengen ; stenlnlen opnemen
(pill and -), lict volk scl ;alten en scheren.

Pcrii' -cattle, s., on gelhoornd vee.

Pot' - ev 11, s. spekt euvel aan een paardenhals (veeartsenij).
gelen herstellen.
Poll'-enoncy , s., lioofdgreld.
Pol'inh , s., dekking niet blinden , l;uitenhuid ; , an een Pofl' ta,e , s., l ► oofdclijke on slag.
schiep , z.
P,.i'n.r d , s., n► engsel van zemelen en meel ; grinte

Po!'ish, s., gladheid, repolijstlieid; bruineersel; -lans;

polijsting; § 1?.eschaafdlieid, gemanierdheid; giro en - to,

iets glanzen.

, v. t., polijsten, glad maken, brniineren ; S heschar en , vormen : gemanierd , wellevend maken ; j opklaren
van roest ontdoen; -, v. i., glad worden , glanzig worden;
gepolijst, § beschaafd, gemanierd worden.
Pol 'ighable • a., voor polijsting vatbaar ; § l escl► aafi'd kun
dat zich laat polijsten of § beschaven -necjword;,1'
j1 dat men bruineren of glanzen ban.
t (van raken) gepolijst, glanzend; § (ran
Polished, a.,
personen) deftige , beschaafde manieren lhel,Ilende.
Polisher • S., polijster , politoerder ; § heschaver (ook voor
vrouwen) ; werktuig, waarmede reen polijst of glace naakt;
likhout, gladhout.
Pot'ishing, S., het polijsten , polijstil ► g; glans . vernis
give a -, iets polijsten ; § vormen , lneschaven.
rol 'ash

Polishing - iron , S., glausijzer

P.tí 'te ,

a.,

(b(j eilverseicdein), bruineer

-) !) gepolijst, schitterend; § gemanierd;

-stal.
is

grintnleel; gesnceicl n ► nr:tsti k; gesnoeide hoorn; oude hoont,
cie ct 1,nm>ij(s afgehakt is; hert, (lat zijn hoorlcen afgeworpen heeft.
F,,m m- m , ca., zonder boorl.en (rain dieren).

'ol'len, s., stuifn ► eel, lijm : poeder, bloemstof, pollen (bota,rie).
Psaiienad•'ions, t., meelachtig , bestaande uit meel.
Pa55'5exige. , s., lmkhosch ; rijd ► out , kre.apelhout.
Fote.Riza , s., zekere stof, uit liet bloemstof van tulpess
verbreken.

Po1'ler , S., persoon. die she boomers snoeit of hakt,
suoeijcr ; mover ; stemopnemer.
P,.*licita'tion, s., gelofte, belofte , verbindtcnis, eenzijdige
belofte of s crlr ►nsitcnis.
Pol gate' , V. t., onrein maken ; ontheiligen ; misbruiken ;
l;esnietten , hevlekken , verontreinigen (bijv. een tempel of
olfervate11) ; bederven ; verstoren ; § bezoedelen , onteeren,
§ schenden ; verv►rlscl,en ; - one's joy , iemands vreugde
bederven of § verbitteren.
Pollute', a., bezoedeld, ( onteerd.
Poll-int'edness, s., onreinlieid, besmetting (staat) , bezoe-

action, thing , een beleefdheid; do a - action , thing , een (lelisern.
beleefdheid doen.
r,tmt'er, s., persoon , die bevlekt , ontl;eiligt of bezoecielt ; bederver , he,lerfster.
Pa'tely, adv., § beleefdelijk.
Politeness, s., beleefdheid, wellevendheid, g e manierd- F, tt^x'tinn, s., I ►evlebking; ontheiliging; ve.• outreigiglm:,.g,
heist ; treacle of -, inbreuk op tie wetten der w•elle- (Joorlsclie rif2.cs).

ver►dheid.
rol 'ui e , s., -1 staatkunde ; staatkundig man , staatkundige.

Poi'ins,s • s., pollux (rrcete ster in de tweelingen [.cterre.
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Pol'ypous , a., van den aard der polypen of polypussen
Polone*e', s., het Poolsch , de Poolsche taal.
Poi'ystyte, a., veelkolommig.
Polt, s., stomp , stoot; slag; duw.
Polysyllab'ie ,
s., woord dat meer dan drie letterPolt'-foot , s., horrelvoet.
grepen heeft (spraakkunst).
Poltron', poltroon', s., bloodaard, lafaard; laaghartige; Polysyllab'l eal ,
action of -, laaghartigheid. 1 Polytech'nl e , a., polytechnisch ; van vele kunsten, vooral
Poltroonery, s., laaghartigheid, bloohartigheid, gemis van industriële kundigheden , in ruimen zin.
Pol'ythet-sm , s., veelgodendom.
van moed.
Pol'verine , s., verkalkte asch van een plant , gebezigd Pol'ythelst, s., aanhanger van het veelgodendom.
Polytbeis't0
Le
bij het maken van glas.
tot liet veelgodendom
behoorende.
11
Poly , s., Grieksch - woord, dat aan het begin van andere Poleitheis'-c al , a.,
woorden wordt gebezigd, om een veelheid aan te duiden, Por'ace , s., appelwijndroesem , appeldrah , ciderdroesem.
Pomaceous, a., uit appelen bestaande, appelachtig, van
b. v. polygoon. , veelhoek ; -, polei (botanie).
appelen.
Polyadel'phia, s., polyadelphie, de 15de klasse van het
plantenstelsel van LINNEUS, waarvan de draden in on- Poma'da . S., draai om den zadelknop.
Pomander
, s., t reukbal.
dersebeidene groepen (bundels) zabmgegroeid zijn.
Poma'tum , s., pommade , welriekende haarzalf.
Poly-ponste -c, a., het geluid vermeerderend.
Polyan'dria , s., de lade klasse van het plantenstelsel Poma'tum , V. t., met pommade besmeren.
Poene , s., appel (vrucht), appelvormige vrucht, kernvrucht.
Van LINNEUS.
Poore, V. i., appelvormig groeijun, zich sluiten.
Polyanthus , s., sleutelbloem (botanie).
Pome-elt'ron , s., citroenappel.
Po'lychrest, s., middel tegen vele kwalen.
Pome-gran'ate , s., granaatappel.
saffraan.
Pol'ychriste , s., kleurstof van
Pome-gran'ate-tree, s., granaatboom.
Poly'-craey, s., veelhoofdige regering.
Polye'dri-c ,
a., zie Polyhedral , a.
Polye'drous ,
Polye'dron , s., veelzijdige figuur.
Pol'ygaen ,
s., polygame plant.
Polyga mean,
Polygo , mia, s., benaming der 23ste klasse

van het plantenstelsel van LINNEIJS, welke planten bevat , die, he.
halve tweeslachtige bloemen, tegelijk mannelijke of vrouwelijke bloemen, of ook wel beide tegelijk dragen (botanie).
Polyga'mlan, a., polygamisch (botanie).
Polygamist , s., voorstander (met woord %of daad) van de
veelwijs erij.
Polyg'ainous, a., tot de veelwijverij behoorende; polygamiseh (botanie).
Polyglot , s., polyglot ; die vele talen kent ; boek in
vele talen ; ieder werk, dat één en denzelfden inhoud in
onderscheidene talen bevat; een bijbel in vele talen ; -,
a., in of met vele talen.
Polygon , s., veelhoek (meetkunde).
Polygonal'
Polyg onous,

a. veelhoekig (meetkunde).

Pol ygon,} s., duizendknoop (botanie).
Po!yg'ona
m,
Polygraph , s., veelschrijver; kopiëermachine.
Poiyhe'dral, t a, met verscheidene vakken of zijden,
Polyhe'drous , ( veelzijdig.
Polyl'ogy , s., spraakzaamheid.
Polyl'oquent, a., spraakzaam.
Polymorphous, a., veelvormig.
rol ymath'le , a., veelwetend , veelzijdige kunde bezit

-tendof
s., het leeren van veel zaken ; algemeene
kundigheid; bedrevenheid in veel vakken.
Pol'ynome , s., polynomium.
daartoe betrekkelijk.

Polym'athy.

Polyno'mlal
a., uit verscheiden termen bestaande
(algebra).
Polyn'o.nous,
Pol'ype, polypus, s., dat veel voeten of wortelen heeft,

I

als : uitwas uit den neus, gezwel in het hart; -, vleezig
uitwas, poliep, g.; -, zeedier, veelvoet, plantdier (dierkunde).
Polypet'aalous , a., veelbladerig (botanie).

Pol'ypler , s., zeepolypenbuisje.
Pol'ypode, s., duizendbeen (dierkunde).
Pol y p'ody, 3., boomvaren (botanie).

Poene-paradi *e, s., paradijsappel.
rome' -water t ; s., soort van appel.
Pommel , l., knopje of bolletje, tot sieraad; knoopje (aan
heemden, kragen of mouwen) ; oogbeen ; degenknop , za

-delknop.

Pom eroy ,
s., koningsappel.
Pom eroy 'al ,
Pornif'erous , a , appeldragend (namelijk appelen

of appelvormige vruchten voortbrengend).
, ( bont en hlaauw slaan, duchtig
afrossen; blooten (hij loo(ers); - to a mummy , ) iemand
zoo mursv als stokvisch slaan.
Pom'mellon , s., achterste knop van een kanon ; druif.
Pomp , s., luister , praalvertoon , pracht, staatsie, ver
-tonig,
pronk, praal.
Pornpat'1 e , a., luisterrijk, prachtig , vertooning makend.
Pomp'et . s., boekdrukkersrol.
Pom'pholix , s., witte galmei, een witte zelfstandigheid,
die aan de korsten van het verwulf der smeltovens , of
aan de deksels der kroesen gevonden en als geneesmiddel
Pom'.nel • V. t., afrossen

gebruikt wordt.
Pom'plon , s., ka.lehas , pompoen.
Pomposity, s., praalzucht, pronkzucht; pracht, luister,

praal; ophef, hoogdpavendheid; pathos, nadruk, kracht,
klem.

Pompous , a., prachtig , luisterrijk , schitterend ; voor
hoogdravend ; nadrukkelijk-treflijk;vongmad,
(in ongunst:gent zin) ; weidsch; grootsch ; opgeblazen.
Pompously , ride., op prachtige , luisterrijke , schitterende,
vertooningmakende, enz. wijze.
Pompousness , s., vertonning ; luister ; nadruk ; pathos.
Pond, s., vijver, meertje, vischvijver; waterbak, verlaat,
kom , vergaderplaats (der vochten , enz.).
Pond , v. t., tot een vijver maken.
Pond'-weed , s., zwemkruid, waterhalm (botanie).
Ponder , V. t., overdenken , overwegen ; - (on) , v. i., peinzen (op) , SH.
Ponderab Pity, s., weegbaarheid.
Pon'derable , a., weeahaar.
Pondera'tion , s., bet wegen , weging.
Ponderer, S., peinzer, overpeinzer; persoen, die overwe eg t , nadenkt , onderzoekt.
Pond'eringly. ode., met behoorlijk overleg; op overwegende of nadenkende wijze.
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armoede, behoefte, armoede (van cene
.,
taal), middelmatigheid, laaghel(I,OflV1'Uehtbaarheld 3 slechte
hoedanigheid ongunstige staat.
Poor .splrlted a, arissliartig , ellendig.
pØ
. 5) j r lIt ed ness • a., amtiartiglieid.
Pop a.,zeker snel eis scherp geluid, als datvan een
klkIetus , euz.;knal sia , ksiap ,smak,ltt; 9 vader
-, au'., ) plotseling, onvciachts, eensklaps, onrerlioeds.
Pop • V. 1.,klappen ,een geluid geven , paffen;; plotseling,
zeiceI op cciii overkomen; plotseling, ijlings gaan, zich
ciie! ewegen , springen, dansen , huppelen ; - aloii9 , voorthuppelen ; - town plotseling alkliiiinsen ; fort/ssnel voor
dci dug
; - ir plotseling hitinetikornen , snel, onveswtts veic1iijnen zich wcgspoedeti ; - in upon one, sneerlice do hij ieioiiid hiiiieuhonien ; - off, plotseling iveggaari ;
- oo , plutseliiig ut'aaii , wegeirellen , uit een vertxeO naar
t)lilteii oietieir; it)l(ICP, zich ergens diep nisteken of begeven;
glasblazers).
Pou'tie , a., pontisch , van (hetrefferide , belioore;de tot)
- 1')) , ZiCh püiSCt1ig prigles of plotseling opklimmen; - up
511(1 iouu , op cii iteei ZlCii (vu;; . . .naar, from . . . to);
de Zwarte zee.
Pon'lii, poii't1ff, z., hoogepriester pans.
- V»() , onverwachts koiiieii bij , renoand aantreffen; -, v. t.,
plotseling bewegen, plaatsen, zetten, brengen, steken;
Pontif'I t , a., hioogepriesterhijk pauselijk.
Pont5f'Iesd , S., poiititicaal , reek can depriesterlijke ge- i:/O, hreiigeu of steken In; - off, wegwerpen, afsebepOli , snel \vegzciiuen ; - out , osisrirjehe;; , uitsteken , uit den.
brisiken in pleptiglieden.
zob klu;)peii ; - sao oot f)'oirr U, suns, seinaud cme som doen
Pontifical, (t., tioogepiiesterhijk, pauselijk, plegtotatig,
verliezen ; - U]) , opsteken, snel doen opklimmen; - upon,
luisterrijk;t bruggeri-niakezid.
iegLi op; - out a word, een woord laten ontglippen.
Pontif'ica11y , sJe ,zie Ioitificol , a.
P,i1,
Poniif'îeals , S., pi, prieoteriijke auhi)tsliekleethsg.
, 8.,klakkebus.
ig bezoek.
k.
Po5'-o5s-'it , S. vlugt
Pont if icate , S., pauoeijke waardigheid.
Giiekaeh;
of
paus,
Armenisch priester.
Pope,
S.,
, S,brugwerk.
Pnp*'s-cc , S.,liet vet in ccii la m sbout, eet stuk van een
Pontifl'claJ , a., pauselijk.
sctiaperibout.
Poiftifl'clau, S., pa;isgezii;de ; -, a.,pauselijk, pausgezirid.
. Prijc dons , S., pausdom.
Por.i'tîne , pomptiale , a., positijsiseti.
Pont'Jcvi , 8., het stijteren (van een paard).
Pope'Joa,i , S., zeker kaartspel, nain-jaune.
, 8., paiisgeeuide , aanhanger van den paus,
POflt,)ffler',
1 8., soldaat belast niet lietmake;; VOS; P(peig
pausje.
Pontonnier', I
bruggen.
pausgezisidheid;
roomsche godsdienst.
Pontoon', S., ponton , drijvende brug, (boat eenei aebip. Pu tS.,
ocry,

gewigt , zwaarte,gewigtigheid.
Pon'dcrous a.,Zwaar, krachtig ; die celte sterke impul.
belangr
ijk , gewigtig , nadrukkelijk.
sie heeft gekregen ;
Pon'derously ,, adv., niet veel gewigt met groot ge
wigt.
Ponderousness • S., gewigt , zwaarte, zwaarlieid. 1
Poudweed, S, (potomo9eitoss, JOHaSON) zekes vatcsgewas.
oiidergaaid.
Po'ient , ce., westelijk
Ponard, 8.,ponjaard,lolk.
Pon'iard , V. t, doossteken , dooiboreis(niet een dolk),
1on'go , S., boschrnenscli (zö1o9ie) ,
Ponk , S., :f: spookvexschijiiing , siaclitgezigt , kaboutermam
netje, kwelduivel.
Pont'ae , 8., pontac-wijn.
Pont'ae , 8., bruggegeld , tol; receiver of the -, tolgaardec eener brug
Pontee', 8., fleoclihouwer bij liet malieti van den bal (b)

Ponderos'lty ,

8,,

Poorness ,

brug);sct;ipbrug tkiehligter, a.
Pontoo,s'biicig. , S., po;;tons.
Pon , S., hit, paardje,poney.
Po'n , V. t., :j: betalen.
Pond, 8., peed, prod (40 Roossizehe ponden = 36 Engelsehe).
Pootile , S., poedellioud.
Pooh , i;sterj.,hel pboe I ei!
;
Pool, ,e.,poel, stilstaand water; (irs so;nmiçu spelt;;) pot,
Inzet ,poule.
Pool'--counters, 8., nl. , speelmarkjes.
Poop,s., acliteisteven, spiegel van een actiip, lint, kampanje, Z.
Poop'-awn'iug , S., eonueteut over de kampasje.
Poop'iad'der ,, a., kar;;paije ladder.
Poop'1antern, a., hielul;ontaarii.
]Poor, a., 11arm ; 11behoeftig , schamel , noodlijdend; gering , nietig , beuzelachtig,, vair weinig waarde t moper ,, urigelukkig; beklagenswaaeih;g; laag , gen;eeio ; ( als liej'ileloziny)
lief, goed, als:f/ic - child, hetlieve kind; srnohartig ,
ellendig, onvruchtbaar, dor ; laf, zonder geest; a - person
askanied to beg , een schamele arme;I - is spirit , arm van i
geest; os- aa Job ,zoo arm als Jul);(05 - (iS Ci cilurc/i
mouse, zoo kaal als een kerkrot, aini als Job, arri;zalig.
Poor-book, a., register dergeueio die arii;eiibelastiug betalen.
Poor'-house , a., arnoeniurigting , aenilinis,
Poor"-john, S., stokviset;.
Poor'-rate, a, armengeld, armentaks.
:Pooi.-'box, a.,armenbus.
Poor'Iy ,, ode., zie Poor; -, a., niet wel, onpasselijk, ongesteld, lijdend; very -, vrij o n passelijk; be but -, langzaam (in herstel) vooruitgaan.

Pozoa'hesd , 8., (sort of fioom) raagbol.
Pop i»jay ,, S., papegaai (oroitl;oloç/ie); boomspecht; windbu;i , veiwaanbo zot , petitn;altre , saleijonker ,verwijfd

persoon.
Pops1i , a., pausgez;sd, roorssch.
Po'pisby , ado., op pa;ipaci;e wijze, ten voordeele van het
l°°5
Popisr .. 8,,populier (oto;;ie) ;volk; black -, zwarte poluid; tie;;;blsiiy -, at)eelt;oosn ;while -, witte populier.
abed ; lombardy , p1110 -, spits toeloopende populier.
j) p 'J j . g J5 , ., p1., populierksioppen.
Pop'hir-ti'ee , S., hOPIII;erboOiii.
Pepiïn , 3,cciie stel van ;;ol Cl) zijde.
0., Vtiii of hehoorende tot de wade van liet
PogsZit eni ,
Poplit' Ie,J t;eeu (;;arnelijk lietaclitertleel der ksiieicl;;jt).
Poppet , S.,zie Puppet , a.
Poppy a., slaapbil, papaver ( b otanie).
Popp-ioIoU' , a., scharlaken. rood (kleur),
Pnppy'o 1 oureI , a,, oel;eelokeio rood.
Pop'py.bead, c,slaaplel(ioio;iie).
I"sppy.iulcc, a., siat of sap vaolaapteolles.
Pop'p-seed , a., papaverz;tau (bûte/eie).
Pop silace , a.,gepeupel, volkrkla;oo.
Popuhir , a., volks-; gemeen, gerine; algen;een ; in zwang
a;ji;de ; onder lietgeween iieeraclee;l populair , gei;iee;o..
aaao; , muizaarri ; van, betrelfei;de betzooieside tot of eerstie;il)iiir voorliet volk, goed gezien bij liet volk; make
reader -,populair maken,populariseren; make ,re;ider
oneself -, zich zelf populair of bernirid bij het volk maken.
Fop'ufar.eom*uo'tlon , a., volksoploop, opschudding.
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Porre e'tioni , s.,

Pop'ular^srhohl , s., volksschool.

toereiking.

Pop'alartty, s., volksgunst, voorstelling of schikking Por'ret , s., sjalot (zeker look [botanic]).
naar de hegrippen van het algemeen.
Por'riage , s., brij , pap , soep , mengsel , § pot ge.
Pop'-ulartze, v, t., onder het volk algemeen verspreiden, Porridge-belly , s., soephuik.

algemeen bemind maken, populair maken.
Pop'aiarly , adv., populair.

Pop'uiarness, s., zie Popularity, s.
Pop' -Mate, V. t., bevolken; -., V. i., zich vermenigvuldigen?,
in bevolking toenemen.
Populated , a., bevolkt ; become -, zich. vermeerderen.
Population , s., bevolking.
Pop'ulosity , s., hevolktheid, volkrijkheid.
Pop'utous, a., bevolkt, volkrijk.

Porridge-dish , s., soepkom.
Porridge-eater , s., soepeter.
Porridge - pot , S., soepketel.
Por'ringer , s., diep hord, soepbord , schaaltje ; muts in

den vorm van een kom, ronde muts.
Port , s., haven , zeehaven ; poort ; geschutpoort ; diepgang,
tonnelast; handel- of stapelstad (in de Levant) ; schut poort van een schip, z.; close -, gesloten haven; free -,
vrije haven (in Engeland) , haven die openstaat voor den
Pop'ulouely , a., op volkrijke wijze.
handel met den vreemde (in de koloniën) ; half, sham -,
Populousness, popnlos'ity, s., bevolktheid, volkrijkheid.
valsche schutpoort, z.; open -, open haven ; bonding,
Porbeagle, pro'beagle, s., soort van haai (lamna cornubica).
warehousing -, haven van ent.repf t; sea -, zeehaven ; close
Por'cate , por'cated , a., geribd.
a -, een haven sluiten; -, portwijn ; -, § houding; their
J'or'celain , 3., porselein; semi-vitrified, -, biscuit; poste
- was more than human , hun houding was meer dan menw
lein (zekere keukengroente, hoewel verkeerd, zie Purslain) ; schelijk; -, leiding van de stem (inuzijk).
Port , V. i., naar bakboord wenden, dragen.
painter on -, porseleinschilder.
Port '-ad'siral , s., haven- admiraal (in Engeland).
Jor'celain
--eIay
,
1
s•,
porselei
aarde.
Pores lain-earth , 1
Port'•bar , s., poortlegger.
Port'-charges , s., pl., havengelden.
Poree'Isin - shell , s., porseleinschelp.
Porcelsa'neous , a., porseleinachtig.
Port' - chase, s., jaagpoort.
porch • s., overdekte ingang, voorhof , voorportaal , galerij; Port'--clear ing, s., uitklaring van schepen.
zuilengang, overdeksel van den trap voor een gebouw; Port'• -eray'on , s., teekenpen.
plaats waar.zENo leerde; van hier wijshegeert.e der stoïcijnen. Port'•glave , s., zwaarddrager.
Porcine , a , van de zwijnen, zwijnachtig.
Port'-hinge, s., poorthengsel.
Por'rupine , a., stekelvarken (zoölogie).
Port'-hole • s., geschutpoort.
Port'-last, s., dolbord, z.
Por'ciipine rist. , s., stekelvarken visch.
Ports - lid , s., luik van een schutpoort, z.
Pore, s., zweetgaatje , huidporie ; kleine opening.
Jore , V. i., zich verdiepen , verdiept zijn , de oogen ge- Port' -ligbt , s., raam in een kajuit, z.
vestigd hebben op ..., met veel aandacht bezien; (on, op) Port'-inote, s., 1 ► avengeregt.
blikken, den geest vermoeijen op; turen, noauwkeurig Port'-reeve, s., havenmeester, waterschout.
beschouwen , Zijne gansche aandacht op .... vestigen ; - Port'-sail , s., ballastkleed.
opon books , in de boeken snuffelen ; - over , zitten te Port'-tH-ekie , s., poorttalie.
Port'-tin1'ber, s., poorthout.
staren op, bij.
J►ere'blind, a., bijziende, zie Purblind, a.
poreusheid.
Por'iness , s.,
Porism', por'isti -P - method , s., in de wiskunde , hetgeen

bepaalt wanneer , hoe en op hoeveel verschillende wijzen
leen voorstel kan opgelost worden.
Po'rer, a., blokker (in studie), vlijtig beoefenaar.
Pork , s., varkeirsvleesch.
Pork '-hone , s., mergpijp van een varken.
Pork' - butcb'er , s., spekslager; -s business, spekslagers -

handel of bedrijf; -'s meal, varkensvleesch.
Pork'-chop, s., varkensribbetje.
Pork'-cater , s., varkensvleesch eter.
Pork'- physic, s., Amerikaansche nachtschade.
Pork 'er-, s., varken, zwijn.
Po rk'et •
}
bi j on
ong varken varkje.

g'
'
Pork ling ,
Poros ity , s., poreusheid, sponsachtigheid.

jo'rous , a., poreus.
!o'rousness, s., poreusheid, sponsachtigheid.
orphiriV-Ue ,
I a., porphyrachtig.

PorphyrA ecous ,
Porphyry , porph'yre , s., porphyr , soort van marmer.
Por'phyriae, D. t., porphyr nabootsen, daarnaar doen ge

-lijkeu.
Porpoise,

Porp'ess,

s., bruinvisch, zeevarken.

Porp'us ,

porrn'ceous , a , groenachtig , lookgroen.
Jerfe,pt', a., uitgestrekt.

Port'-vent , s., windpijp.

Por'ta, s., poortader, slagader.
Port'abie , a., draagbaar, vervoerbaar; § dragelijk , dat

kan uitgestaan worden.
Port'abte -soup , s., houillonpoeder , bouillonkoekje.

Port'ableness, s., dragelijkheid.

Po ►rt'Aite , 8.,

liet dragen , draagloon ; begaanbaar pad;
-, geschutpoort, sic.

Portal , s., portaal , ingang.

Port'ance, s„ houding, voorkomen, su., sv., gedrag.
Portlass , s., gehedenboek.
Port'ative , a., zie Portable.
Portcul'Iis , s., valdeur in de poort eener vesting, val, poort ; let down the -, de valdeur laten zakken.
Portcullis, V. t., sluiten met valdeuren of valpoorten.
Portcul'liee d • a , met valdeuren of daarvan voorzien.
Porte, s., Ottomanische porte; sublime -, de verhevene porte.
Portend' ; V. t., voorspellen , een teeken zijn van ; uit
-strekn.
Porten'slon , s., voorspelling, voorteeken, voorbode.
Portent', s., voorspelling, voorbode, voorteeken , ongunstig
voorteeken.
Portent ous, a., voorspellend, onheilspellend; vreeselijk,

verschrikkelijk, verbazend.

Porter , s,, portier , concierge, deurbewaarder; kruijer,,
zakkedrager , pakkendrager , lastdrager ; -, porterbier ;
warehouse -, pakhuisknecht, winkebknecht.
Port erage , s., het dragen , draagloon ; -, de stand of
betrekking van concierge of portier.

POI .

POS.

627

Po-w'itive, a., stellig (niet betrekkelijk); wezenlijk, naauwkeurig , bepaald , zeker , vast; volstrekt ; bedrij vend (niet
Portf'ol'io , s., portefeuille; portefeuille (functie ran een lijdend) ; toesternrnend, bevestigend ; stijfhoofdig , weerminister) ; iet one's -, in portefeuille.
spannig ; - as to , stellig omtrent, zeker van; be - iii,
Port'l.eo ,
s., portiek , overdekte galerij , aan de zijden
volstrekt willen.
Porti -eus , J open.
Positive, s., liet stellige, zekere ; stellig (gram.); in the
Por'tion , s., part, aandeel . porsie , afgedeelde hoeveel -, in liet positive (grain.); - dekree , stellende trap; be hei d ; § huwelijksgoed, bruidschat, uitzet, kindsgedeelte
inc a thing, iets doordrijven, stokstijf op iets staan , iets
eener erfenis , erfdeel , pillegift.
doordrijven; a known - law, een bekende, stellige wet;
Portion, V. t., verdeelgin, ten huwelijk medeneven; bij
the witness is very - that he is correct in kis testimony
portiën verdeelen; - out , uitdeelen ; - to , verdeelen onder. de getuige is wel zeker , dat hij naauwkeurig in zijn
Por'tioner , s., uitdeeler , verdeeler ; persoon , die portiris
getuigenis is.
uitdeelt : persoon, die eene verdeeling doet.
Po'itively , adv., stellig, vast, zeker, volstrektelijk ,
Por'tiontst, s., deelhebber; degeen, die deel heeft aan
nanuwkeuriglijk, op juiste wijze , bepaaldelijk , niet zeker
zekere inkomsten ; the een zeker akadenniscli inkomen
-heid,
niet halstarrigheid, niet stijfhoofdigheid.
geniet.
Po 'itiveness, s., bepaaldheid, positive aard, positief
Portlast, por'tolse, s., dolboord, de boorden (van een
karakter , stelligheid , vastheid, zekerheid; volstrektheid;
schip) , Z.
stijflioofdigheid, onverzettelijkheid, doordrijvendheid; besi-sseiide toon.
Portliness, s., zwaarlijvigheid; § deftigheid , majestueuse,
deftige houding.
Po-s-'itivity , s., stelligheid, WATTS.
Port'Iy , a , zwaarlijvig , dik, § deftig.
Pa-w'ítstire, s.,
gesteldheid, toestand, stelling.
Portman , s., burger eener havenstad; burger van een Po*net , s., kommetje , schoteltje , hak , bakje.
der cirigi b. ports.
Pos'polite s., oproeping van den Poolschee adel,
ortinaut'eau , s., reiskoffer , valies.
Poss, s., waterval ; spoelkom.
Poss • V. t., in het water werpen ; spoelen , omspoelen.
Port'inantle, s., reiskoffer , valies.
Por'tor , s., zwart marmer met goudgele aderen.
Posse, s., gewapende nragt; menigte, gepeupel.
Portos', s., zie Portass.
Pos'se--coinit'atus • s., schutterij , landweer.
Portrait , s., portret; full- length -, portret ten voeten Po*'-mess , •v. t., bezitten , in bezit nemen ; innemen ; doc n
uit; half-length -, portret en buste; miniature -, rninia- weten ; te kennen geven;. § regeren ; oneself of a thing
tuur portret ; - on a large , small scale , portret in liet ziel; van iets meester maken ; — .... of, in bezit ne
groot , in liet klein ; draw , take any one's =, het portret inen of stellen van ; be possessed of —, in liet bezit gevan iemand vervaardigen; have one's - drawn, taken , zijn steld zijn van (namelijk bezitten); - with, 9 in het bezit
stellen van; vervullen van ; vullen met; -ed of the devil,
portret laten maken, zich doen portretteren; sit for one's
van den duivel bezeten ; mais -ed , bezeten man.
-, poseren oei geportretteerd te worden.
Po-s-messed', a. en pp., bezeten (in bezit), begaafd, toePortrait, V. i., portretteren.
gerust , voorzien ; § bezeten (gekweld , geplaagd).
Portrait-painter, s., portretschilder.
Pos- -a-es'sion , s., bezitting, goed, het bezit ; § gekweldheid,
Portraiture , s., afbeeldsel , voorstelling, § tafreel ; schil
-derstuk,
bezetenheid, geplaagdheid; liet bezeten zijn (door den dub.
afbeelding, portret; liet portretschilderen.
vel) ; take - of a thing, iets in bezit nerven ; hare great
Portray', v. t., afbeelden, portretteren, § schetsen, af-s, veel bezittingen hebben; peace of mind is the best -,
schilderen.
een gerust gemoed is het beste bezit; bare, naked -, feitelijk
Portrayer , s., portretschilder.
bezit ; lawful , rightful -, wettig goed ; quiet -, rustig bezit;
Por'tress , s., deurbewaarster, portierster.
wrongful -, onregtmatig bezit; deprivation of -, nnteigeuing,r.;
Por'wIggle, por'wigle , s., jonge kikvorsch ; in sommige
taking of -, in bezitneming, ira - cff, in bezit van : enter
streken : donderpad.
o/a -, in bezit treden; get -, zich in bezit stellen; recover -,
Port'wiue • s., portwijn.
in bezit lier;ienuen ; reinstate in -, in bezit terug geven ;
Po'ry , a.,
poreus , sponsachtig , vol poriën.
!five -, in bezit stellen ; take - of, bezit nerven van , iu
lno-we', s., verkoudheid in het hoofd, cii.
genot treden , zich meester maken van, taisisseren, r.
Po*e', V. t., in verlegenheid brengen , pal zetten ; vragen
in liet bezit van .... stellen.
doen die iemand in de war of in het iiaauw brengen Pos -s-es'sion • V. t.,
den mond snoeren , verlegen naaken , tot zwijgen brengen ; Po :n.es'siwe , a., die bezit; bezittelijk (grain.) ; iet the case , in liet bezittelijke (gram.).
in verhoor nemen , ondervragen.
Poser • s., iets dat iemand in verlegenheid brengt , den Po*. es'sive , s., liet bezittelijke.
mond snoert; (legeen die iemand lastige vragen doet om Pos- -es'sioner, s, l;ezitt.er, SID.
hem in liet naauw te brengen ; ondervrager , exanrinat.or. Po-sieess'or , s., eigenaar , bezitter , houder ; - of any advantnge, persoon, die in liet bezit of genot van eenig
]Po&'ited • a., geplaatst, gesteld.
voordeel is.
1 o*it'ion , s., gesteldheid , staat , stand , toestand, grondtbeginsel, stelling; gesteldheid; oorspronkelijk beginsel; begin- Po*.es'sory , a., bezittend , betreffende , liet of behoorende tot liet bezit.
sel ; denkheeld, denkwijze ; gedachte; positie ; staat; geschikt
heid ; valsche positie, regel van valsche positie (in die re- Pos'set , s., t gestremde melk, door wijn- of ander zuur
kenku n de); punt, z.; positie, stelling (rrt-it.); the pront of geronnen nlelk.
any —, de proef van een beginsel ; an odd -, een vreemd , Pos'set , V. t., gestremd maken , doen stremmen ; zuur
in staat , ge - maker► , SR.
kleingeestig denkbeeld; stand in a - to .. .iii
schikt wezen voor .... the constitution and - of the Possible, a., mogelijk; as for -, as much as -, voor zoo
veel mogelijk; if -, zoo mogelijk.
parts, de zamenstelling en stand der deden ; take up a
Possibli'ity, s., mogelijkheid, uitvoerbaarheid; preclude
-, eene posite opnemen (,nil.).
the - of, onmogelijk nakeu.
Po-sri'tlonal • a., betrekkelijk de stelling of gesteldheid.
Port'eress , t., deurbewaarster , portierster.
Portesse, s., gebedenboek, getijboek.
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Pos'sitiie , a., mogelijk, misschien , welligt; as far as
ranch as -, voor zoo verre of zoo veel mogelijk ; if -, zoo
mogelijk, zoo dat mogelijk is.
Possibly , a., bij mogelijkheid, misschien, welligt.
Post • s., port; -, post, paal ; zuil , stat; -, plaats, ambt;
-, (xij papiermakers) post, -, bode; -, priem , steekpriem;
-, achtersteven van een schip, z. -s, pl., omgekochte personen; knight of (ge -, valsche getuige, ook strooijen
nian, in Glen zin van hiornme de paille in het Fransch ;
the - of honor , de eerepost; send noy one -, iemand in
grooten spoed zenden; coin -, draaipaal ; corner -, boek paal; by -, per post of koerier; lnj to dog's • this day's -,
per post of koerier vau den dag ; bg return o f -, hij
terugkomst van den koerier ; in -, met veel spoed ; in
dice course of -, ten behoorlijken tijde; ride -, met postpaarden rijden, zon snel als een koerier loopen , als pos
reizen ; travel -, per post reizen (namelijk met post--tiljon
paarden); general - office , hoofdbureau der posterijen.
Post , v, i., per post reizen , met postpaarden reizen ; § zich
haasten , spoeden, snel reizen ; - away, wegsnellen , weg.
spoeden ; - away with , snel verrigten ; - out of , snel ver
- over, snel doorreizen , overvliegen ; - through,-laten;
snellen door; - to , zich haasten naar , zich spoeden , hegeven aan; - toward, snellen of zich spoeden naar; -,
V. t., op post netten, aanplakken; per post verzenden, op
den post doen; - off, afzenden , f uitstellen ; spoedig
zenden ; overbrengen , overboeken (de posten uit liet eens
boek in het andere); -, plaatsen , stellen , posteren ; aanplakken; - rep, aanplakken; - oneself for, zich, uitgeven voor; -ed in every corner of the streets, aan alle
hoeken van de straten aangeplakt.
Post , a., tot een slecht doel gehuurd, omgekocht; -,
haastig; -, van paarden en rijtuigen, van station tot station gaande.
Post, adv., in haast, met haast.
Post (latijnsche prefaxe) , beteekenende : na post.
Post'-boy , s., postiljon , renbode.
Post'-chat spe , s., postwagen.
Post'--Qoonmu'oion , s., gebed na de communie.
Post'-day, s., postdag.
Post' do e'tor , s., kwakzalver.
Post-exi-s-'tence, s., toekomstig leven, toekomstig bestaan,
liter bestaan.
Post'-bactzney , s., gehuurd postpaard.
Post'-haste', a,, groots spoed ; -, ode., met veel spoed;
make -, veel spoed bijzetten, veel haast maken.
Post'-horse , s., postpaard.
Post'-house , s., postkantoor.
Post'-Arian • s., postbode , brievenbestelier.
Post'-nark, s., postnserk; bear the -, van postmerk voor
zijn.
-zien
Post'-master , s., postmeester.
Post'-mast'er , s., directeur- generaal der posterijen; deputy
-general, administrateur of onder-administrateur der posterijen.
Post'-note , s., postwissel , postbriefje.
Post'-of flce , s., postkantoor ; branch -, hulppostkantoor ;
- convention, overeenkomst rakende de posterijen; put into
the -, op de post doen ; be left at the -, post restant.
Vost' -paid, a., portvrij, franco , gefrankeerd.
Post'-paper , s., postpapier.
Post'-road , s., rijweg , straatweg.
Post'-stage , s., poststation , pleisterplaats.
Post'-town, s., plaats (stad of dorp) waar een postkantoor is , ook stad waar een paardenposterij is, poststad,
postplaats.

Post'auie , a., 1 verzendbaar.
Post'aie, s., port, briefport, briefloon; -- free, free of
-, franks; additional -, supplement van briefport ; reduced
rate of -, verminderd briefport ; pay the - of, de port
(van een brief) betalen , frankeren.
Postage-stamp , s., postzegel.
Postat . a., zie Post-communion.
Post'diate , s., latere dagteekening dan de eigenlijke.
Post'dnte , vv t., later dan werkelijk is dagteekenen.
=ostdiin` iat'
a. van, na den zondvloed.
1 ostd I,' sjah
Postdi u'vian , S., persoon, die na den zondvloed leefde.
Posten , s., opgave van liet later verrigte.
Pos'ter , s., postiljon , haastig reiziger, koerier ; aanplak.
biljet.
Posterior , a., later.
Poste ri o'ri , als: a -, van achteren.
Posteriority , s., het van latere dagteekening zijn , later zijn.
Posterior * , s., pl., het achterste, de billen.
Posterity, s., nakomelingschap; the latest -, de laatste
nakomelingschap.
Postern, s., achterdeurtje, deurtje, poortje, heimelijk
poortje eerier vesting (voor aanvallen) ; -, a., achteraan
ze , heimelijk.
-komend,stlgavij
Post'fine , s., zekere boete.
Post'fix, s., achtervoegsel.
Post'fix , v. t., achter-aanvoegen (gram).
Post'huine, post'hnmons, a., nagelaten; - child, kind
dat na liet overlijden van den vader of de moeder geboren wordt of is , hoezemwees ; an author's - works , de
nagelaten werken van een schrijver.
Post'iiumously , adv., na iemands dood.
Posti e , a., achterlijk.
Pos'tu , s., kantteekening.
van kantteekeningen voorzien , door kantPos'ti i , v. t.,
teekeningen verklaren ; -, v. i., kantteekeningen maken,
kantteekeningen schrijven.
PostII'ter, S., verklaarder , uitlegger (met kantteekeningen).
Postil'lion , s., postiljon, voorrijder, postrijder.
Posting , s., reizen met postpaarden ; het huren van postpaarden.
Post'ique , a., later bijgevoegd.
Postlinnin'iar, ) a., later volgend, naderhand gedaan
Postlimin'ioiis, J of voortgezet, volgend, later.
Postlimin'ium , postlimin'y, s., terugkomst van iemand
die voor dood werd gehouden ; bevrijding van ballingschap.
of verbanning.
p,ast,nerid'ian , a., namiddags, tot den namiddag behoorende.
1 Post/rate, a., 1: later geboren.
1 Post'obrit , s., obligatie na iemands dood betaalbaar , overeenkomst na den dood uitvoerbaar.
Postpone', V. t., uitstellen , achterstellen , geringer achten
dan ; be postponed to -, moeten achterstaan bij , moeten
onderdoen voor.
Postpone'nuen t , s., uitstel , het uitstellen , achterstelling.
Postpon'ence , s , nalatigheid, afkeerigheid, achterstellen.
Postponer • s., uitsteller , nalater.
Postsee'niun' , s., postseenium (ontleedkunde).
Postpo *i t'ion , s., achterstel ling , uitstel ; the - . of the
nomisatire case to the verb , liet plaatsen van den eersten
naamval achter liet werkwoord.
Post's tript , s., naschrift , post-scriptum ; in a -, bij wijze
van post-scriptum, bij wijze van kantteekening; add, put
a - to, een post-scriptum voegen bij.
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l'ost'terin , a., te laat, na den termijn.
Post lant, s., dinger, strever, verzoeker, sollicitant.
Postella'ta , s., pl. , zie Postulatuin , silig.
Postulate, s., aanzoek, verzoek, uit cie lacht gegrepene
stelling, onderstelling, aangeilonleue grondstelling, zonder
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s. potaseh.

Potaà sa ,
Potas'siuua , S., potassillnl.

lPota'tion , s., het overmatig drinken; gelag; dronk, teug;

drank.

Potato , s., aardappel ; floury , meal?/ -, meelachtige aard
bewijs (wiskunde).
Spanish -, patate , ( suikerzoete aardappel ; waxy -,-apel;
Postulate, v. t., verzoeken, onderstellen, op den voor
dikke aardappel ; kidney -, knoedel aardappel ; - cooked j,5
stellen.
-grond
its ski;;, aardappel in de schil gekookt.
Postuta'tion, s., aanzoek, verzoek; onderstelling, aan
zonder bewijs.
-nemig Potato-flour , s., meel of bloem van den aardappel.
Post'ulatory, a., verzoekend; aangenomen, ondersteld Potato-sprout , s., aardappel spruit.
zonder bewijs, gesteld, op den voorgrond gesteld, aange- Pota'to-stalk , s., aardappelsteel.
Potcm , v. t., langzaam gaar laten worden, stoven; voort.
nomen of aannemende zonder bewijs.
stooten , stooten , sx.; - at , stooten naar.
Postula 'tum , s., aangenomene grondstel lieg , zonder bePot'<muung, s., mest op eene boerderij.
wijs (wiskunde).
Pos ture , S., gestalte , houding (des ligchaams) , staat of Po'tc-nee , s., kruk , galmm (wapeskuode).
Potency . s., gezag , ' nlagt, invloed, kracht, uitwerking;
gesteldheid (eener zaak).
authoriteit.
Pos'tu re , V. t., gestalte geven.
Pos ture - iniuvter :j: , s., postnnrmeester, postunronderwijzer. Po'ten t , s., zie Potentate , s.
posy , s., zinspreuk op een ring , ruikertje van bloemen. Potent, a., magtig , invloedrijk, veelvermogend; gezaallellbend; sterk.
Pot, s., kruik , kan ; kwart (ifrlr.osul nsu a!) ; (go to -, naar
de maan gaan, verslonden worden ; watering -, gieter , Po'tentacy , s., soevereiniteit.
gietkan ; earthen , eartlie;a-wore -, a.ardenpot ; flower -, Potentate, s., souverein; alleenheerscher, monarch, vorst,
potentaat.
bloemenpot; milk -, melkpot; put the - o;; , de pot op
Poten'tiai , s., liet mogelijke, iets krachtigs; -, a., mohet vuur zetten.
gelijk, gebeurlijk; sterk, magtig, veelvermogend, kracht Pot, v. t., potten; in potten doen of bewaren ; irmzken ,
dadij.
inleggen ; in potten zetten (bid bloe;nisten.) ; -, v. i., drinPoten tiality, s., mogelijkheid, gebeurlijkheid, veelverken, zuipen.
mogendheid.
Pot'-bellied , a., dikbuikig.
Posen'tialty . adv., op krachtige wijze.
Pot' - bel'iy , S., dikblik.
Po'tentiy , ode., op vermogende wijze
Pot'-boiler, s., hoofd van een gezin.
Pot'-boy , s., knecht in een gelagkamer , knecht in een Po'teutness, S., magtigheid; invloed, sterkte, magt, ver slopen.
herberg.
Potes'tative i- , a., gezaghebbend.
Pot'-butter, s., potjeshoter.
Pot'gun + , .s., zie Po1iyzsn.
Pot'--rornpan'ton , s., drinkebroer , flesch-compamnon.
Pot'--eon'vert, s., bekeerling tot de R. C. godsdienst door Potta l ecary t , s., apotheker,
J=otih 'er , s., opleef, gedruisch , gewoel, verwarring , leven
middel van drank daartoe gebragt.
beweging, lawaai; -, dikke mist; -, verveling; kwelling.
Pot' -fut , a., potvol, kanvol.
Pot'-girl , s., dienstmeisje in eene gelagkamer; meisje in Poth er , v. i., ophef , leven of beweging , veel gedruisch ,
ook ( lawaai maken ; -, v. t., hinderen , vervelen , lastig
een herberg , dat de dru lkebroers bedient.
vallen , (liet hoofd) breken , overlast doen ; dringen ; in de
Pot'-hanger, s., selloorsteenhaak, haak, waaraan de pot
war brengen , verlegen maken. (in die beteekenis echter
gehangen wordt, pothaak , haak.
meestal bother).
Pot' herb , s., groente , nnoeskruid.
Pot'-hook , s., zie Pot-hanger; -, § hanepoot, slecht schrift; Potion, s., drank, drankje (als geneesmiddel) .
de eerste trek van de M ; - and honger, de laatste trek PPot'neaajorain , s., kooknlariolein.
Pst'proof, a., vermaard in liet drinken.
van de M.
Pottage , S., zie .P otage , S.
Pot'-house , S,, bierllnis , kroeg.
Potter , s., pottebakker.
Pot'-hunter, s., jauit voor de keuken.
Pot 'tar , V. t , C. i., zie Pother, V. t., v. i.
Pot'- taaie, S., pollepel , roerlepel.
Pot'ter's-clay , s., potaarde, pottehakkelsklei.
Pot'-iia , s., potdeksel , kannedeksel.
pot'-)leek , s., wat de pot geeft, gewone dagelijksche pot Pot'ter's-ware , s., pottegoed, aardewerk.
Pot'tern-ore , s., poltebakkers verglasel , datgeen waarvan
of kost, eenvoudige middagspijs.
de pottebakker liet glazuur maakt.
Pot ' - inan :1: , s., drinkebroer , steunpilaar van de kroeg,
Pottery , s., potteha ► kkerij ; potgoed, aardewerk.
knecht in een gelagkamer.
Rot'-metal, s,, mengsel van een deel lood en drie deden Pa't'ting , s., het potten; liet inmaken ; liet drinken.
Pot'tie, s., pot, kan; t vochtnlaat (zijnde 4 pint); fruitkoper.
] mauldje.
Pot'-pan , s., kookpan, stoofpan.
.Pc t' ment , a., wat verhuisd ; beneveld , beschonken ; aan
Pot'-stone , s., potsteen.
bezittende om een dronkaard te worden.
-leg
Potable, s., dronk; -, iets dat drinkbaar is; -, a., drinkbaar.
^ Pi,t;valiant , a., moedig door Glen drank.
Po'tabieness , s., drinknaarheid.
Pot'age, s., groente soep, gekookte middagspijs; potaadje,
in een pot gekookte spijs.
Fotlatger , s., soepbord. Zie verder Porringer, s.
Po'tance , s., zeker knopje in een horlogie , galg.

Potars

°,}
s ., eene West- Indische sans.

Pone l , C,,

zak

, ) ((l

ik

I Ige', utam , peiig ,

(dikke

Inlik

_, k oil van een vogel (oroilhologie); kladduig -, weidtascit
( jpperoteuiii); - nn.outhed, dik van lippen.
p o uch, V. t., in den zak steken; inslikken, opstikken; -,

t, . i., pruilen , de lip laten hangen.
Pouched', a., met een krop (ornitholorgie),
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Poul'davl*, s., zie Poledavy.
Poudrette', s., zekere mest.
Poule , s., poule. Zie Pool , s.
Poult, s., hoen, hoenderkuiken.
Poult'er,
1 s,
Poult'erer,
' poelier.
Poul tice, s., pap, verzachtende pleister, g.
Poultice, V. t., pappen (bijv. eerie zweer); een verzach.
tende pleister opleggen.
Poul'tive , s., -j zie Poultice.
Poultry, s., tam gevogelte; hoenders, me.; brown, white
-, gevogelte met zwart, wit vleesch ; head of -, stuk ge
-vogelt.
Po u l 'try-house , s., hoenderhok , hoenderkot.
Po ul'try - mark et , s., hoendermarkt.
Pout'try -yard . s., hoenderhof, hoenderwerf.
Pounce, s., klaauw (van een roofvogel); puimsteen, puimsteen poeijer ; poeder ; -, gepinkerd werk (namelijk werk
met oogjes en gaatjes); sandarak.
Pounce, V. t., pakken, grijpen; vol gaatjes maken, doorboren; omklemmen; met puimsteen of sandarak glad wrijven; papier sponsen (in het teekenen) ; besprenkelen; be-

a glass, water, wijn uit een karaf in een glas doen; -water upon the ground , water op den grond storten ; forth the population, de bevolking her- en derwaarts verspreiden ; -, v. i., tappelings loopen , stroomen , storten;
- in , inkomen (zoo als bestellingen) ; - out , uitschenken ;

strooijen; - , v. i., nederwerpen (bijv. op zijn prooi), neder.

- along , voortstroomen ; - down , nedervloeijen , nederstorten, afvloeijen, (regen) nederstorten, dat het giet; -on,
voortstroomen, voortvloeijen , voortsnellen.
Pour'-euttle, s., inktvisch.

Pourer , s., gieter, inschenker, uitgieter, degeen die giet.
Pourprest'*are, s., wederregtelijke inbezitneming, r.; on-

wettige omheining van het land.
Pousse, s., SP., zie Pease, Pulse.
Pout, s., lamprei (vischsoort); berghazelhoen, steenbok,
berkhoen (ornithologie).
Pout, pouting, s., het pruilen, gepruil, § kwade luim.
Pout , V. i., pruilen , een zuur gezipt zetten , zuur zien;
uitspringen, uitsteken; - at, een scheef gezigt zetten of
pruilen tegen ; - out, uitpuilen, uitsteken; - upon, pruilen tegen , pruilen over , bij.
Pout'ing , a., (van een persoon) zuur ziende; (van zaken)
vooruitspringend.
Pout'ingty, adv.,

zie Pouting, a.

schieten ; - on upon , met de klaauwen pakken
Pov'erade, s., peperig geregt (bijv. hazepeper).
Pounce'-box, s., strooibus, bus met gaatjes (bijv. een Poverty , s., armoede, geringheid; the - of language,
de armoede van taal ; come to -, in armoede vervallen,
peperbus), doos met gaatjes.
geraken ; plead -, armoede voorwenden; ( den armen duiPounced, a., van klaauwen voorzien, klaauwen hebbende.
vel uithangeiL.
Poun'cet -box, s., reukvat of wierookpan, balsem- of
Pov'erty-struck, a., (in ellende verkeerende.
reukdoosje.
Pound, s., pond, pond sterling; schuthok, schutkooi ; by Powder , s., poeder, stof, buskruidpoeder, poeijer (voor het
the -, bij het pond ; half a crown in the -, 12 en een haar); countess's -, quinquina ; detonating, percussion -, donhalf percent; six pence in the -, 2 en een half percent; derkruid; gun -, kanonkruid; priming, touch -, fljn laadkruid ; shooting , sporting -, schietkruid voor de snaphaan
a shilling, two shillings in the -, 5 , 10 percent.
en jagt gebezigd; tooth -, tandepoeder; reduce to -, tot
Pound , V. t., fij nstooten , (met kracht) slaan of stooten,
fijnstampen ; -, stampen ; schutten , opsluiten ; - up , in poeder maken; throw away, waste - and shot, om een
klein voordeel vele kosten maken, t spijkers op lage eb
een schuthok sluiten, schutten , § opsluiten.
zoeken ; it is not worth - and shot, ( the zaak is geen
Pound' -breach , s., fractie of gedeelte van een pond.
pijp tabak waard.
Pound -f'ool'ish, a., verkwistend bij groote sommen.
Pl nv'der-bag , s., poeijerzak , poeijerbuil.
Pound'-rate, s., pond geld .
Pound'age, s., pondgeld (commissieloon, gerekend tegen Powder-barrel , s., kruidvat.
... per pond sterling) ; ook : in- en uitgaand refit , naar Powder - box, s., poeijerdoos.
Powder- -aart , s., kruidwagen.
den maatstaf van het gewigt ; -, schutting , opsluiting.
Pounder, s., stamper (van een vijzel); opsluiter (bijv. in Powder-case • s., kruidhoorn.
een schuthoic); ponder , bijv. eight-, achtponder , namelijk Powder-chest. s., kruidkist (een kist, gevuld met kruid,
een stuk geschut, dat kogels van acht pond schiet; -, keisteenen erg dergelijke, die in brand gestoken wordt,
een banknoot van zoo veel pond ; -, iets dat zoo veel pond wanneer de vijand een schip aan boord klampt).
weegt ; een pachter, die zoo veel pond betaalt; -, ponds- Powder-flask, s, kina.
Powder funnel , s., kruidtrechter .
peer; -, schutter.
Powder-horn, s., kruidhoorn.
Pounding, s, kneuzen, pletten.
Pow 'der -lnk , s., inktpoeijer.
Po-und'ing - machine, s., pletmachine .
Po^v'der, v. t., fijn maken, vergruizen; bestrooijen; stamPo und'ing -mi Il , s., pletmolen.
pen, stooten ; zouten, met zout besprenkelen ; poeijeren;
Poup'eton , s., popje.
Pou 'pics , s., pl., geregt van kalfsvleesch, schapenvleesch tot poeder maken; -d with stars, met.starren bezaaid;
en spek, in dunne reepjes gesneden.

Pour, v. t., gieten; uitgieten, uitstorten, inschenken, schenken;
- against , gieten tegen ; - down , nedergieten, gieten langs,
door, uiten (in tegenwoordigheid van, before) ; - oneself
forth, zich uitstorten ; -front , gieten uit ; - in , gieten in;
§ - one's forces into into the enemy's country , in een vijandig land vallen ; § - water in a sieve, water in een zeef
gieten , een ondankbare een dienst doen ; - in upon one,
iemand overladen met ; - out , uitgieten, uitstorten , uitzenden, overtappen (van het eene vat in het andere);
4 zenden, uitglippen, uitlaten (tegen, upon); - over, gieten over ; - under , gieten onder ; - upon , gieten op;
-- water, wine from a decanter, out of a decanter into

-

one's hair, zijn haar poeijeren, zich poeijeren; - , v. i.,

gruis worden, tot stof vergaan; § met gedruisch aankomen ; - upon one , iemand overrompelen of overvallen.
Pow'der-magazine', s. , kruidmagazijn .
Pow der -colli , s., kruidmolen.
Pow,'der -inonk'ey , s., gepoeijerde lakei.
Pow'der -inlne, s., kruidmijn, mijn met kruid gevuld.
Powder-moss • s., stuifmos.
Powder-puff, s., poeijerkwast.
Powder-room • s., kruidkamer.
Pow der -sa5l , s., kruidkleed.

Powder-sugar , s., fijne , gerasate suiker , stampsuiker.
Powder-trough, s., kruidbak ,
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Pow'dering-(ub, s., vleeschkuip; inmaakkuip; zweetka- Prac'ti-cetty, aren., praktisch , in de praktijk, in praktijk.
Pra-c'ti -calness, s., het praktische, werkstelligheid, prakmer , g.; stoombad.
Powdery , a., stofkg , bestoven.
Pow'dike, s., moerasdijk.

Pow'er, s., magt, vermogen, gave, § aanzien, invloed;
geestvermogen; J militaire magt; talent, effect, kracht,
vermogen (werktuigkunde), uitwerking; mogendheid, bestuur; procuratie, volmagt, r.; groot aantal ; ) groote
menigte; werk; the - of steam, het stoom ermogen; the
-s of the mind , of the soul , de gaven des geestes of der
ziel; his extemporary -s, zijn talent als improvisator,
zijn talent om voor do vuist te spreken; effective -, effective kracht; full -s, geheele volmagt (om iets te doen
of te laten); impelling -, aandrijvende, drijf- of voortstuwende kracht; motive, moving -, beweegkracht; .....
horse -, kracht van ... paarden (stooniwerktuigen) ;
in the - of, in de magt van; to the utmost of one's -,
met al zijn vermogen, zoo veel in zijn magt of vermogen
is ; be fond of -, gaarne willen regeren, gaarne de teugels
van het bewind in handen hebben ; come iiLto -, aan de
regering komen, de teugels van het bewind in handen
krijgen , aan liet roer komen; furnished with full -s , van
volledige volmagt voorzien, volkomen vrijheid geven (on;
iets te doen of te laten) ; have it in one's -, het in zijn
magt hebben , gemagtigd zijn om ; have - with any one ,
op iemand, magt, gezag of invloed hebben; as much as
lies in one's -, zoo veel in zijn magt is, met al zijn magt.
Power-loom , s., stooni-weefgetouw; mechanisch handwerk ; - workman , degeen die dat handwerk uitoefent.
Pow'er-owner, s., liet hoofd van een mechanisch hedrijf of degeen voor wiens rekening dit bedrijf uitgeoefend
wordt.
Pow'erable , a„ veelvermogend.
PD w'ertu i , a., mantig , sterk , krachtig , krachtdadig;
a - heal , een sterke hitte; a - medicine , een krachtig
werkend geneesmiddel.
Pow'erf'ully , adv., op krachtige , krachtdadige , sterke
wijze ; niet kracht.
Powerless , a., magteloos , zwak, onmagtig.
Powerlessness , s., onmagt, magteloosheid.
Powi'dron , s., schouderstuk van een wapenrusting , schouderplaat.
Posv'ter,, pot.'ter,, s., kropduif, kropper.
Pow'waw , pow'wow . s., Indiaansche dans; toovenaar,
Indiaansche geestenbezweerder , waarzegger ; onstuimige
vergadering, luidruchtig gezelschap.
Powwow f , v. i., geestenbezweren , waarzeggen , tooveren.
Pox , s., pl., syphilis , g ; small -, de pokken , de kinderziekte; chicken -, windpokken ; cow -, koepokken.
P0y , s., balanceerstok (der koordendansers).
Poze, v. t., zie Pose, V. t.
Pozzoula'na, pozzola'na, s., Napelsche tras.
Praam , s., praam.
Pra-e.'ti e , s., praktijk, uitoefening; -, a., practisch , ervaren, bedreven, sluw; bekwaam, slim, geslepen, SPENCER.
Praeti-cabii'ity, s., uitvoerbaarheid, mogelijkheid, doen
bevaarbaarheid, toepasselijkheid;-lijkhed,bganr
neemhaarheid (krijgswezen).
Practicable, a., uitvoerbaar, doenlijk, mogelijk, begaan
bevaarbaar, toepasselijk; bestormbaar, aanrandbaar,-bar,
neembaar (kr(jgswezen).
Pra e'tl cably , adv., op practische wijze , op werkstellige,
werkdadige wijze.
Practical , a., rerkdadig, werkstellig; beoefenend , uitoefenend , praktisch, praktikaal.

tische aard, praktische zin.
Pra-et'ice , s., uitoef-ening, praktijk, verrigting , verrigting

in het algemeen van welken aard ook; oefening; aanwending , toepassing; een regel der rekenkunde , praktijk ;
behandeling , wijze van doen , behandeling van zaken ; er
bedrevenheid, vlugheid; :: list, krijgslist, prak -varing;
vaardigheid ; gewoonte ; clientele (van een advocaat-tijk;
of geneesheer); slag, behendigheid, gebruik, daad; clandestine -, heimelijke uitoefening van praktijk door iemand
die daartoe regtens onbevoegd is; make it one's - to, zich
er een gewoonte van maken om; put in, into -, in prak
brengen , in het werk stellen; in -, in zwang, ge--tijk
bruikelij k ; out of -, in onbruik.
Pra-c'tice , v. t., uitoefenen, oefenen, doen , verrigten , in
toepassing brengen ; be practised, geoefend , ervaren zijn;
-, door list brengen tot iets , verleiden ; - one into , iemand
verleiden tot; -, v. i., werkzaam zijn, praktiseren , zich.
oefenen ; proeven nemen ; § listen of slinksehe middelen
gebruiken , list gebruiken ; een beroep drijven ; in het geheim onderhandelen ; - on , upon , list gebruiken bij , tegen ,
omtrent; verleiden, overhalen, omkoopen, middelen heproeven aan.
Praa'ticer , s., uitoefenaar ; deskundige , die iets uitoefent
§ looze vos , sluwe bedrieger , intrigant.
Prac'tusant, s., noodhulp, helper, zaakgelastigde, hulp
in het ten uitvoer brengen van een krijgslist.
Prae'ti-s.e, s., zie Practice, s.
Pra.e'tising , a., uitoefenend.
Praeti'tioner, s., iemand die praktiseert, praktiserend
advokaat , praktiserend geneesheer; j geoefend persoon,
deskundige.
Prae , voor de woorden , die men niet vindt onder Ps-ac,
zie Pre.
Praeeog'nita , s., voorbereidende wetenschappen; bekende
zaken.
Preemunt're , s., praemunire (aanranding der repten van
den souverein of van de wetgevende magt).
Pr,,etex'ta , s., witte tabbaard met een purper boordsel ,
dien do Romeinsche jongelingen van geboorte droegen.
Praeto'riu,n , s., veldheerstent (bij de Romeinen).
Prag,nat'ie , pragmat'ieal , a., bemoeiziek, bemoeijend,
betweterig, bedilzuchtig, laatdunkend; gereed om zich niet
de zaken van een cinder te bemoeijen of daarin den neus
te steken ; pragmatic sanction , pragmatieke sanctie , d, i.
verordeningen van KAPREL VI , waarbij hij de erfopvolging
in zijne staten vaststelde.
Pagniat'l rally, adv., op bedil- of bemoeizieke wijze.
Pragmat'lealness, s., geneigdheid of zucht om zich niet
de zaken van een ander te bemoeijen.
Prag'anatist, s., bemoeial; biski, REYNOLDS; betweter,
bediller.
Prairie, s., 1 grasvlakte, prairie, uitgestrekt grasveld.
Pratrii'lion, s., t grasveld, kleine prairie.
Prai'ry, s., t grasvlakte, prairie; - dog, mormeldier; - hen,
hazelhoen.
Prai'4able, a., prijzenswaardig, prijselijk, verdienstelijk,
lofwaardig.
Prai-$e, s,, lof, roem, eer, verdienste; reden van lof;
in his -, tot zijne eer ; mock -, spotternij , ironisch ge
alive to -, gevoelig voor lof; sparing of -, spaar--zegd;
raam in. lof ; worth? of -, lofwaardig; in - of, tot lof
strekkende van ; bestow -, lof toezwaaijen ; sound one's
-s , zijn eigen lof verkondigen ; speak in - of, den lof
i verkondigen van.
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Praí$e', V. t., ! Ji loven , prijzen , roemen , vieren ; - any

Praying . ppr., biddende ; -, a., zie Prayerful.
one for a thing, iemand over iets prijzen ; - any one for Pre , prep., voor , te voren , voorafgaand.
having done any thing , iemand prijzen over iets dat door Preach , s., preek , na.
hem verrigt is; - God and his works, God in zijne wer- Preach , V. i.., prediken , preken ; - of, preken van, verkonken loven , roemen.
digen ; to - to , preken voor , tot ; -, v, t., preken ; - down ,
Prai%e 'ful , a., loffelijk, prijselijk, verdienstelijk; lof sterk afkeuren, ijveren tegen, te velde trekken tegen ; -waardig , SID.
during, preken (gedurende een tijd) ; - sop, ophemelen ,
Prai sex less, a., angeprezen, onloffelijk.
roemen , verheffen , opvijzelen ; - up charity , liefdadigheid
Prai *'er . s., prijzer., lover , iemand die goedkeurt.
prediken.
Praise'worth'i iy, ado., op loffelijke wijze.
(heid. Preacher, s., prediker, preker , predikant (Protestantseh
Prai*e'worth'iness , s., prijzenswaardigheid, lofwaardig.
geestelijke).
Prai*e'worth'y , a., prijzenswaardig, lofwaardig, loffelijk. Preach'ership, s., predikambt.
Pram , prame , s., praam , schouw, ligter , praarnsehuit. Preaching , s., het preken , preek.
Prance, V. i., steigeien, springen, opspringen, § pralen; Preach'man , s., preker (in ongunstiger zin).
met staatsie rijden , eene hooge borst zetten; - about, Preach'mnent . s., gepreek , prekerij (in ongunstigen zin).
met staatsie verschijnen; - over, statig rijden over.
Prees-equalnt'ance, s., vroegere kennis.
Prancer , s., paradepaard.
Preaequaint 'ed, pp., a., vroeger bekend of gemeenzaam.
Prane 'ing , s., springen (van een paard) ; § deftige tred.
Pread'amite, s., prea-adamiet.
Prank , s., guitenstreek, snakerij , pots, schalkeustreek, Pre'adininistra'tion , s., vroeger beheer , voorloopig beguiterij , grap ; -, a., schalksch, snaaksch, gemaakt, grap
stuur.
ingebeeld ; play any one a -, iemand een poets spelen.-pig, ]Preadsnon'ish, v. t., vóóraf vermanen, aanraden of waar
Prank , V. t., opschikken , opsmukken , zwierig kleeden ,
-schuwen.
opzigtig kleeden, (opd.rillen; - up, optooijen, opsieren.
Preadmonit'iou , s., vóórafgaande waarschuwing , voóraf.
Prank'er, s., pronker.
gaande kennisgeving.
Prank'ing , s., prachtige opschik.
Preamble, s., inleiding, voorrede, vóórafspraak, uiteenPra'son , s., look, lookachtig zeegras (botanie).
zetting der beweegredenen (van een wetsontwerp).
Prate , s., praat, gepraat, gesnap, gezwets, ( gekakel ; gebabbel. Preatn 'ble , V. t., als inleiding vooraf laten gaan ; van
Prate , V. i., praten ; -, V. t., uitkramen , babbelen , snappen.
eene inleidende voorrede voorzien; -, V. i., vódrgaan.
Prater , s., prater , praatgraag , praatvaar , babbelaar, Preain'bulary , a , vóórafgaand , vdórioopig.
kakelaar , snapper.
Pream'baniate , V. i., vóórgaan , vóóruitloopen, vóórafgaan.
I rat'i e , prat'ique , s., landingsbrief,, certificaat van vol
PreambuiSa'tion , S., het voorgaan , het vooruitloopen,
quarantaine; omgang, verlof tot omgang van qua--bragte
het voorafgaan.
rantaine; admit to -, de quarantaine opheffen.
Prea^n'b-ulatory, 1
a., voorafgaande, voorloopig.
Prating , s., liet praten, gepraat; -; a., praatziek, praat
Pream'b}hoos,
f
-gra,velptndschig.
Prat'ingly, ado.. op babbelende, kakelende, snappende wijze.
Prattle , s., gepraat , ijdel gesnap , beuzelpraat , gewawel;
geruisch.
Prattle, V. i., zinledige gesprekken voeren; keuvelen, kou ten , babbelen , praten , wawel en ; ruischen ; the stream -s,
dde beek ruischt ; -, beuze li ngen vertellen ; - on, voort babbelen, doorbabbelen ; to - to, voortkabbelen.
Prat'tlement, s., gesnap.
Prattler , s., prater , praatvaar , praatgraag , snapper,
wawelaar.
Prav'ity, s., slechtheid, verdorvenheid, bedorvenheid.
Prawn , s., garnaal.
Prnx'is , s., uitoefening, oefening, praktijk, voorbeeld.
Pray , interj., eilieve , och.

Preapprehen'sion , s., vooringenomenheid, vooroordeel

Prease , s., gedrang, se.

Preassur'ance, s., voorafgaande verzekering.
Preau'dience , S., voorafgaand of voorloopig verhoor ; reap
om liet eerst in verhoor genomen te worden.
Prebend , s., prebende, inkomen, domheersplaats; enjoying
a -, in liet genot van een prebende zijnde.
Prebendal , a., tot cross prebende behoorende of daartoe

betreffende.

Preb endary, s., domheer, kanunnik, predikant van eei

hoofdkerk.

Preb'endaryship , S., domheerschap , kanunnikschap, waar

digheid van prebendary.

Precarious , a., wisselvallig, afhankelijk, onzeker, on

bepaald, onbestendig (van liet weder).
Pray , n. t., verzoeken , smeeken , bidden ; -, v. i., bidden. Pre -ca'riousiy, ede., op wisselvallige, afhankelijke, on
Prayer , s., gebed , mede , verzoek ; onderwerp (van een
zekere, onbestendige wijze.
verzoek , petitie of request) ; -, bidder , hiddende , degeen Pre sa'riousness , s., onzekerheid.
die een gebed verrigt ; verzoeker ; the Lord's -, het gebed Pree'at[ce,
des HIeeren ; common -, kerkgehed , liturgie van de A.ngli- Pree'atory ,a. smeekend verzoekend onderdanig^'
kaansche kerk; hear a -, hearken to a -, een verzoek in- Prscuu'tton , s., voorzorg; by way of -, bij wijze van
willigen , een gebed verhooren; say one's -s, zijne gebeden
take -, § voorzorg gebruiken, op de hoede zijn; use -s
doen , zijne gebeden opzeggen ; - book , gebedenboek.
maatregelen van voorzorg nemen, in de voorbaat wezen
Prayer - book , s , gebedenboek; common -, ritueel van de Pre-caut'ton , v. t.. vooraf waarschuwen.
Anglikaansche kerk.
Precaut'ionat , la,, verhoedend, voorhelioedend, voorzos
Pray'erfa , a., godsdienstig , vroom; (van een persoon) Pre -eaut'ioary,
n
5 gebruikende, omzigtig, behoedzaan
veel biddende; a - frame of mind, geneigdheid des geestes Preeau'tiouriy , adr., op verhoedende , omzigtige , voo
tot liet gebed.
Prayerfully , ads., door

behoedende wijze.

vele gebeden.

Pray'erless , a., § niet biddend , ongodsdienstig.
Pray'erlessness , s., verwaarlozing of veronachtzaming
van liet gebed.

Preceda'neous , a., voorloopig , voorafgaand, Bw., HAS

MOND, HALE.
voorgaan , vooruitloopen, voorafgaan , von
afgaan (in rang).

Precede', V. t.,

PRE

PRE.

.

Preced'ence . preced'ncy , s. , voorgang, voorran g , eerste

plaats; the right of place and -, de regten VOfl plaats en
voorrang; contend for - colt/i any one, iernao d den voorrang betwisten ; give ony oneiemand zien voorrang afstaan; have, take - of, den voorrang hebben hoven.
Piec'cdttt , s, vroeger geval van tienzeliden aard , regel ,
voorbeeld; precedeit , r.;iets dat vroeger heeft plia s ge.
origineel
had en later totvoorbeeld genomen wordt ;
besljosine v;ui een hof ; -n jurisprudentie ; -,
o, voorgaand, vooriiitloopeiid , ioaratgaand. , roorloopig.
Prec'cdcnted , z., door ccii voorbeeld gevettigil.
Prec'edently ,, ChIC.,op voorafgaande wijze.
Preced'n , a., voorafgaand.
Preccn'tor ,, .5., voorzaziger ,, z u iger (Jconrzneester).
Precept , 8.. voorschrift ; bevel, r.; t mandaat, i.
Precep'tnJ , a., if vanvoorschriften ,uit voorschriften
zamengesteld.
Precep'tive , a., voorschrij vend, hevelend; leerend onderrigtend - poetry ,, osiderrigtende podzij.
Preccp'tioii , 8.,Zie Precept.
Preceptor, 8., leermeester, onderwijzer.
Prcepto'rinI , a., van een onderwijzer.
Pieccp'torhIp , s, preceptoraat, onderwijzersambt.
Preceptoiy , S.,leerschool ; een soort van geestelijk huis ,
waar onderwijs wordt gegeven; -, a., voorschrijvend, ondezwijzerid , leerend.
Preeep'tres , S.,leerm eesteres.
Preces'siou, 8., voorgang, 9eoorgaan, voortgang ; voorrang.
Precit et, 8.,grenslijn ;buitenste, jurisdictie ,omtrek;
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ijze,
op gevaar
l
ijke
w
Prcclp'îtously ,Mv., op haastige
wijze, hals overhoofd ;als eeiiesteilte.
Preeip'itouness , s.,overhaasting, overijlisig

onbezosi-

nenlieid.
Precise', a., vtipt , vaauwgezet naanwletten , naauwkeurig , juist ,precies ; -, stijf , gedivosigen
kittel
, -gemaakt;

Unrig.

op iiaauwkeurige wijze, juist,zsrgvul
digliik; poet out -, juist aanwijzen , (lui(ielljk orgeven.
s. jiz;stle;d . iiaauwkeueigheid , stiptheid
eI;celitIieidaanpligtpingliigeii.
Preesan , S.,femelaar, (iweeper , zemeiknooper, dweere;ij , gestreng waarienier van de godsdienst.
Pzec sianism . s.,femelarij , zemeiknooperij , dweeperij
otiptbeid , etreeglicid,
Prce 'sion , n ztiptl:eid , juistheid , juiste bepaling.
PFCC'lilVe, o.. siaaiiivkeurig bepalend;afseildeijd.
Pr et- aide, it ,uitsluiten , verlirnderen, vooskomen, befrom , uitsluiten van;- any one
letten , verlioeden ;
fine eng to l ere , iemand ergens uitsluiten ; - an objection,
een tegenwerping vriorkomen.
Precruson , s., uitsluiting , verhindering, voorkoming,
verlinedieg.
Pre-Iu -s ive , a., uitsluitend , wat verhindert„ belet; verliindereiid ,belettend, voorkomend , verhoedend;- of,
uitsluitend, ontwijkend.
Pec!ii '*vcy , ode.'niet uitsluiting.
PrCCO'COU , a , ij vroeg rijp ; te vroegtijdig ontwikkeld.
Pre ocousnes ,
s.te vroege rijpheid, te vroegtijdige
pre .t,)c'ty ,
district.
5 oiitzvikkelieig.
Th
P&ccog'i tate , it.,vooraf overleggen, vooraf heramen.
Pricos'ity , 8., kostbaarheid.
Precious, a., kostbaar , kostelijk;- stone, edelgesteente. Preeoni'tioti, c. voorkennis, vooraigaanele kennis, voorweten;vooiloopig onderzoek, r.,voorafgaand onderzoek.
Pre'ciously , adv., op kostbare wijze.
Pre'cousners , s., kostbaarheid .?van.Isoogen prijs,van Ps-ce,snposc', v. t.,vooral opstellen , vooraf zaniesistellen.
Fi-cconceu, a., vooraf opgevat begrip, vooroordeel.
groote waarde.
men , bePrec 1 1 pe . .5., bevelschrift, r.; bevel tot schadevergoeding. Prco,,e,-t,1 , a., vooraf opgevat, vooringeno
v'ooroordeeld.
Prec'iplce , S.,afgrond , steilte; brink of a -, road van
een afgrond;rescue froze the -,uit den afgrond balen. Piu-conceivc', v. t.,vooraf opvatten of vormen ,vooraf
begrijpen, vooraf oordeelen ,zich vooraf voorstellen; Precp'ient , a.,voorschrijvend, bevelend.
opinions , vooraf denkbeelden vormen.
Prcipitnbil'ity, C., zie elgenschapvan neêrgeploffen te zijn
Pr,c,,ucep 1 t2on , S.,vooraf opgevat begrip, vooroordeel
(chemie).
vooriiigeiiomexilieid.
Piecip'itable , a., nedervallend.
Pre-onces-t, r. t.,vooraf overeenkomen, te voren afspzePrccip'itancs,
overhaasting voorhariglield.
ken, vooraf heramen.
Precip Itancy, J
Prccip'itant . i.bezinksel (s ch eid.); -, a., nederstortend; Pr'cnndeii'naton , c.voorafgaande veroordeeling, verowdeeling door roorhesrlzikkiiig (godgeleerdlzeid).
haastig , overhaast,voorbarig, snel;- to earth ,
steil;
P-eeonogn', v. t., vooraf ter hand stellen of doen toekomen.
op de aarde neclerotorten.
i'It -econiza'tton , s. uitroepiiig, benoeming; herigt van een
Precip'itantly, ode., met overhaasting, voorbarigl;eid.
kardinaal Olin dcii lullsei liet consistorie , dat degeen die
Precp'itnte , s bezinksel (schelde.) ; -, ri., izederstortend ;
door zijn vorst tot aartsbisschop of bisschop benoemd is,
Vuil de hoogte riederstortend , steil ; I haastig, overhaast,
de veeeisrlite bekwaamheid bezit.
voorbarig , driftig , gejaagd.
recos 'sfltutc , is 1, vooraf constitueren.
Precp'1tate , V. t., naar beneden storten , afstorten; S overgenii
,
haast
voorafgaande overeenkomst, vroegere
work
met
Precoiitract'
, s.
iets
te
met
haasten, onbezonnen
iets maken, overjagten , niet ijver doorzetten ; doen neder- overeenkomst, voorafga-and contract.
ploffen, naisr den bodem werpen (scheur.) ; - into , sieder. Pr,veoi,'t,act, v. t., vooraf overeenkomen, vooraf verbinden
- to , vooraf verbinden coot ; -, o'. i. vooraf overeenkomen.
storten in;- oneself, ziele nederstorten ; -, e. i., nederstorten ; - t, zich overhaasten, al te grooten ha a st ruiken , Prea'or'daJ , a., piezordiaal (anatomie).
te gejaagd ,voorbarig zijn ; nederploffen ,precipiteren P-e-urse', S., het voorafgaan; ) voorlooper , vosrteeken
voorloopen , sic.
(srlzeilc.) ; nedervallen.
Precipitation, 5., het elederwerpen, ciederstorting; groote P'ecus'sor ,, s., voorlooper , voorbode, hoodscliapper.
, voorafgaand.
voorharighe
id;
cleveri
Prc,-ua-'soi-y
. s. inleiding;
-, a.
haast, overliaasting, gejaagdhe;d,
I Prtuh,,-t-a,i , 0., roofdier.
plotting (schei(e) , bezinksel.
. a.,van maf levend ;bs —, van roof level].
Precipito'tor , .0., overhzìaster, hespoethgcr, verliaaater.
Prc1da , prcd'atory ,, ei.,roofzuehtig , roofgiecig , hocige
PI.cipI'tOfl , a., ziePreaipitons, a.
rig , op roofazend, plunderend' roofziek, inhalig;
Prcci,'Hoii, , a.,steil ; § overhaast ,haastig ,gejaagd ,

«document).,

voocharig.

Precasezy,,

Prceseiess ,

1,vv(CSlOil

strooptogt.
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Predecease, 3., vóór-overlijden.
Predecease', v. t., vroeger sterven dan, sn.; Burke's son

Predominance, 1 s., overwigt, meerderheid,
Predominancy, f heerschappij, overhand, g.
Predoin'inant , a., overwegend , heerschend , overheer-

-d his father, de zoon van Burke stierf vóór zijn vader;
-, V. i., vroeger sterven , r.
Predeceased', a., vóór- overleden.
Predeces'sor , s., voorganger , voorzaat ; - s , pl., voorouders.
Predesign', V. t., vooraf bedoelen, vooraf beramen, vooraf
ontwerpen.
Predestinarian, s., aanhanger van de predestinatieleer
of leer der voorbeschikking; die de voorbeschikking gelooft
(godgeleerdheid) ; -, a., van de voorbeschikking. 1
Predestinate, a., voorbeschikt, gepredestineerd, van of
behoorende tot de voorbeschikking.
Predestinate , v. t., voorbeschikken , predestineren, voorverordenen ; - to, vooraf bestemmen tot, voor , om ; -,
V. i., aan de predestinatie gelooven.
Predestinating, a., j die aan de predestinatie gelooft.
Predestlua'tion, s., voorbeschikking, predestinatie, voor verordening , eeuwig onveranderlijk besluit.
Predestina'tive, a., voorbeschikkend.
Predestina'tor , s., voorbeschikker.
Predestine , V. t., vooraf over iets beschikken ; papers -d to
no better end, papieren vooraf voor niets beters bestemd; empires -d to destruction , rijken vooraf tot ondergang bestemd.
Predeter'ininate, a., vooraf bepaald, vooraf beschikt.
Predeter'minate , V. t., vooraf bepalen , vooraf besluiten.
Predeterinina'tion, s., voorafgaande bepaling.
Predeter'itnine, V. t., vooraf bepalen of besluiten; - to,
vooraf bepalen voor.
Pre'dial , a., uit pachthoeven of landerijen bestaande;
van of betreffende grondbezit; - estate, landgoed; - slaves,
slaven aan den grond verbonden ; - tithes , tienden uit
grondbezit voortspruitende.
Predi e'ability , s., bepaalbaarheid, bevestigbaarheid , hoedanigheid van te kunnen gezegd of bevestigd worden.
Precti enable , s., gezegde , predicaat ; universeel (logica) ; -,
a., bepaalbaar, bevestigbaar , wat van iets kan gezegd worden.
Predicament, s., klasse, kathegorie , orde. ; staat, toestand , slechte staat.
Predic'amental , a., tot een klasse behoorende.
Predicant, s., bevestiger, persoon die bevestigt.
Predicate, s., gezegde, predicaat, iets dat van een onder
-werp
gezegd wordt.
Predicate, v. t., vi., bevestigen (logica); verzekeren, als
eigenschap opgeven, toevoegen, toekennen, uitroepen; -,
bevestigen.
Prediea'tion, s., bevestiging (logica), verzekering.
Predicatory, a., bevestigend, beslissend, positief (logica).
Predi et', v. t., voorzeggen , voorspellen.
PredI-e'tion , s., voorzegging , voorspelling; make a -,
eene voorspelling doen.
Predie'tive, a., voorzeggend, propheterend, voorspellend;
be a - of, voorzeggen.
Predl-o'tor , s., voorspeller ; voorzegger , propheet.
Predigestion, s., voorafgaande verduwing of spijsvertering ; te vroeg geëindigde spijsvertering,.
Predllee'tion, s., voorliefde; have, feel a -, een voor
hebben; show a -, voorliefde aan den dag leggen.-liefd
Predispo'nent , a., voorbereidend, hetgeen voorbereidt,
voorloopig inrigt of geschikt maakt.
Predispose', v. t., vooraf geschikt of geneigd maken;
voorbereiden , overreden overhalen ; - to , voorbereiden tot.
Predis
o'.In
p
g , a., aan ziekte onderhevig wezen.
Predfepo*i'tion , s., voorbereiding , voorafgaande geschiktheid of bereidwilligheid; voorloopige inrigting ; voor
-ingeohd;rvige
voor ziekte.

ovérheid

schend , de overhand of meerderheid hebbende; in zwang
zijnde; be - over , de overhand hebben op.
Predom'inantiy, adv., op overwigt hebbende of overheerschende wijze.
Predorn'inate, v. i., de overhand of de meerderheid hebben , meest heerschende , meest in zwang zijn ; heerschen;
- over, heerschen over, overtreffen; -, v. t , overheerschen.
Predomination , s., overwegendheid , overhand, meerder
invloed , het meest heerschende zijn, overheersching.
Preeleet', V. t., vooraf kiezen, vooraf uitkiezen , vooraf
verkiezen.
Preele e'tion , s., voorafgaande keus , voorverkiezing.
Preern'inenee , s., meerdere voortreffelijkheid , meerder
(in aanzien , rang , invloed , gezag , enz.) ; - above-heid
over , to , verhevenheid , uitmuntendheid , uitstekendheid;
overwigt.
Preeminent, a., uitmuntend, uitstekend, (boven anderen)
verheven ; buitengewoon , opmerkelijk.
Preein'Inently, adv., op uitstekende wijze, op voortreffelijke wijze; bij uitnemendheid, op buitengewone wijze.
Preemption , s., voorkeur bij koop; regt om eersten kooper
te worden, vóórkoop.
Preen , s., gaffel van lakenbereiders.
Preen, v. t., in orde schikken, schoonmaken, netten,
glad strijken; schikken (zoo als de vogels de veeren of
vlerken doen, om met te meer gemak te kunnen vliegen).
Preengage', v. t., vooraf verbinden , vooraf bespreken,
vooruit bestellen.
Preengage'ment, s., voorafgaande verbindtenis, vooruit.
bestelling , vooruitbespreking.
Preestab'llsh , v. t., vooraf bepalen, vooraf vaststellen.
Preestab'lish,nent, s., voorafgaande vaststelling.
Preexamina'tlon, s., voorloopig onderzoek, voorafgaand
onderzoek ; voorloopig verhoor , r.
Preexam'lne • v. t., vooraf onderzoeken , voorloopig in
verhoor nemen.
Preexist', v. i., vroeger bestaan.
Preexistence , s., het vroeger bestaan ; - to , bestaan
voor , bestaan der ziel vóór het ligchaam.
Preexlst'ent , a., vroeger bestaand ; - to , bestaande voor.
Preexistima'tion , s., voorloepige schatting , vroegere
achting.
Preexpecta'tion , s., voorafgaande verwachting.
Preface , s., voorrede.
Preface , v i., voorloopig , bij wijze van inleiding doen
opmaken; bij wijze of in den vorm van inleiding zeggen;
-, v. t., van eene inleiding voorzien} ; § bewimpelen , bemantelen ; -d arguments with, bewijsgronden doen voorafgaan door.
Prefacer, S., schrijver van eene voorrede.
Prefator'ta1, prefatory • a., voorafgaand, wat tot voor
dient, inleidend , voorloopig , hij wijze van voorrede;-red
- remarks, voorafgaande opmerkingen.
Prefect, s., prefect, departementale directeur van politie,
bevelhebber , stadhouder . gouverneur.
Pre'fectship,
s., prefectuur, gouvernementschap, ambt
Pre'fecture,
van een prefect, bevelhebberschap.
Prefer', v. t., 'verkiezen, de voorkeur geven aan, den voor
geven , verkiezen , de voorkeur geven boven , bevor--rang
deren , verheffen ; - to , bevorderen of verheffen tot;
voordragen ; plegtig aanbieden of voorstellen; aanbevelen;
indienen , inleveren ; - a law , een wet voorstellen ; one thing to another, de eens zaak boven de andere ver-
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kiezen, van een zaak meer dan van de andere houden ; Prejoxdí cation , s., vooroordeel , vooringenomenheid ; voor
beslissing, vooraf oordeelen of veroordeelen, de daad-uit
- an officer to the rank of general , een officier tot den
rang van generaal verheffen ; - a petition, a charge, een van het vooroordeelen.
Preju'dt-eative , a., vooruit beslissend.
verzoekschrift aanbieden, eene beschuldiging inleveren.
Preferable, a., de voorkeur verdienende, verkieselijk; Prej'-udice, s., vooroordeel, vooringenomenheid, tegeningenomenheid ; nadeel , schade; - against, vooroordeel
- to, verkieselijk boven.
tegen ; - for, v ooringenomenheid met. (Aan-ns. Eenige
Pref erableness , s., toestand van iets dat verkieselijk
schrijvers bezigen to, in stede van against, dat echter
is , verkieselijkheid.
door JOHNSON wordt afgekeurd); the -s of education, de
Preferably , ativ., hij voorkeur ; - to, verkieselijk hoven.
vooroordeelen der opvoeding; free from -, van vooroordeel
Pref erence, s., voorkeur; - above, before, to, voorkeur
vrij ; to any one's -, ten nadee ► e van iemand ; without
hoven ; a mark of -, een voorkeur; in - (to) , bij voorkeur ;
(boven); give the - (to) , de voorkeur geven of schenken any one's -, zonder nadeel voor iemand; do any one -,
iemand nadeel toebrengen.
(bovei,), meer beminnen (dan); request the -, de voorkeur
Prei ' iodice , V. t., bevooroordeeld maken ; --, schade doen,
verzoeken.
nadeel toebrengen , afbreuk doen , inbreuk maken , bevoorPrefer'rnent, s., bevordering , bevordering tot een boogeren stand; -, voordeelige post , hoogere plaats , lioogere oordeeld maken , vooroordeel inboezemen ; be prejudiced
by ....., ongunstig zijn ingenomen door .....; - against,
functie; verhooging, verlhelling; eerean bt, waardigheid.
voorinnenien tegen , door vooroordeelen verhinderen , schade
Prefer'rer , s., verkiezer , voorkeur gever , bevorderaar
indiener van klagten; verliooger; olie den voorrang of de toebrengen , schadelijk zijn ; - a cause, Bene zaak benadeelen.
Prej 'audiced, a., bevooroordeeld.
voorkeur geeft.
Prefig'*irate , V. t., zie Prefigure.
j Pr e udl 'cial , a., bevooroordeeld; nadeelig, schadelijk;
door vooroordeelen verhinderd; strijdig, nadeelig , schade Prefiguration , s., voorafgaande voorstelling, voorafgaande
lijk; - to, strijdig niet, nadeelig voor; be -, bevooroorvertounina ; symbool.
deeld
zijn.
Prefig'nrative, a., vooraf voorstellende.
Prej-mdi'clalness , s., schadelijkheid , schadelijke aard.
Prefig ure, v. t., vooraf voorstellen, vooraf vertoonen.
Preknowl'edge , s., voorkennis.
Prefini'tion , s., voorafgaande bepaling.
Prel'ncy , s., prelaatschap ; de hooge geestelijkheid, bis
Prefine', V. t., t vooraf bepalen.
waardigheid, bisschopdom; bisschoppen, me.-schopelijk
Prefix, s, voorvoegsel (taatkvnde).
Prefix', V. t., vóórplaatsen, vooraf vaststellen, vooraf be- Prelate , s., prelaat, hooge geestelijke, geestelijke van
palen, vóór iets anders plaatsen. ami liet hoofd stellen,
vóór-aanliecnten; - to, plaatsen voor, van voren hechten
aan; j vestigen; - an actrcrtise nc ^t to a book, een berigt
aan liet begin van een hoek Plltseli , een boek van een
berigt doen voorafgaan ; - the hoer, liet uur vooraf bepalen.
P,•ef1x'ion , s., voorafgaande vii..,t,stelling, voorafgaande
bepaling , vddraanheclting, vcítí.rplaatsiug.
Prei forran', 2•. t.,
Preful'gency

vooraf vornnen , si-r.

, S., grouter luister, heller glans, meerdere

helderheid.

lioogeii rang.
Prel'ateship , s., prelaatschap (waar digheid).

Pieiat'l-e , a., van, betreffende of belioorende tot een prelaat, liet prelaatscliap of de hooge geestelijkheid.
Prelat'i.eally , , ode., niet opzigt tot de prelaten.
Prela 'tlon , s., voorkeur, voorrang, liet voorkeur geven,
verkiezing.
Prel'atlam , s., prelaatscliap.

Pr•et'atiet, s., voorstander, ijveraar voor de hooge gees-telijklheid, prelatist.

Preg'nance 1 , s., zie Pregnancy ; -, vindingrijkheid.
Pr egnancy , s., zwangerschap, zwanger•heid , dragtigheid ;

Prel 'at-nre,
Prle atureship,

§ volheid, § vruchtbaarheid (van geest); § vindingrijkheid,
t sclherpzinnigheid.
Pregnant, a., zwanger; - with, zwanger van, dragtig;
§ vol , § vruchtbaar ; § rijk aan gevolgen , § vruchtbaar aan
gevolgen; § vindingrijk, § scherpzinnig ; § bon dig; § gewig-

Prel'aty _ ,

tig ; futurity - with misfortune , een toekomst zwanger
aan onheilen; - with gold, vruchtbaar , rijk aan goud;
make - T , vruchtbaar maken,
Pregnantly, adv., vruchtbaar; -t, duidelijk, klaar.
Pre'gravate, V. t., neder drukken.
Pregres'sion , s., liet vooruitgaan, het voorgaan.
Pregusta' tlon , s., liet voorproeven, voorproef, voorsmaak,
voorafgaande proeving.
Pre'haps t , zie Perhaps.
Prelien'sibie, a., grijpend .
Prehension , s., het grijpen , vatten.
Prelnstri,-ct', v. t., vooraf onderrigten.
Prei udge', V. t., vooruit beoordeelen , vooruit veroordeelen, vooruit beslissen, vooraf oordeelen; prejugeren, r.
Prejud'g,nent , s., vooruit veroordeeling, vooroordeel, voor-

afgaand oordeel.
Prelo 'dicacy, S., + vooroordeel , BLOUNT.
Preju'dicate, v. t., vooruit beoordeelen of veroordeelen,
vooruit beslissen ; -, a., bevooroordeeld , partijdig , ingenomen ; beschuldigd , r.

} s., prelaatschap, waardigheid van prelaat.

zie Prelacy.

Prele-et', t'. t., voorlezingen houden; - on, upon, lezen voor.
Prele-e'tion , s., voorlezing; les (van een onderwijzer).
Prele-e'tor , s., voorlezer, lector (aan een gymnasium).
Preliba'tion, s., voorsmaak.
Preilm'inflrily , adv., op voorafgaande wijze.
Preliiu'inary , s., voorafgaande of inleidende beschou-

wing, voorbereidend werk, voorloopige maatregel; -, het
onderhandeling voorafgaat; preliminaire; - to,-genri
voorbereidsel tot; -, a., voorloopig, voorafgaand, voorbereidend, inleidend.
Prelude, s., prelude (muzijk); § inleiding.
Prelude', V. t., bij wijze van voorspel of inleiding voor
-, V. i , een preludium spelen, inleiding of voor--dragen;
hei tiding maken, § voorafgaan; - to, zich voorbereiden voor.
Prelad'er, s., speler van een preludium.
Preloi 'dious , a , voorafgaand , inleidend.
Prelo'dlum , s., preludium (muziek) ; voorspel.
Prelu sive, a., voorafgaand, tot voorspel dienende.

Pr eI4'sory, a., inleidend, als inleiding dienende, voorbereidend.
Premature', a., ontijdig, voorbarig, overhaast ; te vroeg

rijp; te vroeg gezegd of gedaan.
s., ontijdigheid , voorbarigheid, over.1 baasting .

Premature'nees ,

Premata'rity ,
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a., voorbedacht, opzettelijk.

Premed'itately, ado., voorbedachtelijk, met voordacht,
opzettelijk, met voorbedachten rade.
Preined'itate , V. t., v. i., vooraf beramen of bedenken,
JPreinedita'tion, s,, voordacht, voorafgaand overleg, vooraf
-gandebri.
Preiner'it , V. t., te voren verdienen; -, r. i., zich te vo-

ren verdienstelijk maken.

, s., eerstelingen, eerste vruchten.
Prem'ice*
ipretn'ier , s., eerste minister, hoofd van liet ministerie,
eerste staatsdienaar , eerste secretaris var, staat , president
van dei, ministerraad (in Frankrijk); -, a., eerstie (in rang),
voornaamste , aanzienlijkste.
Pre,n'ierslitp, s., vv aaruigheid of ambt van eersten milijster , presidentschap van den. ministerraad (irsJ1 rankrijk).
Premise', V. t., voorop stellen, op den voorgrond stellen,
vooruit zien , vooraf laten gaan , vooraf verklaren of voor
(swIFT bezigt dit woord als v, i.); als praeniisaen-steln

stellen.
7Jre,n'ises , s., pl., plaats ; vooropgestelde bijzonderheden;
vooraf gemaakte of l,ewezeue stelliii eu , premissen (logica);

vooropgestelde stellingen ; begin eerier resolutie (atministratief ); § gebouwen of landerijen mm ► et bijbehooren; en
the -, op de plaats , ter plaatre.
Prent'is, , s., premisse (logica); vooropgestelde stelling,
voorafgaande steeling, WATTS, WIIATELY.
Pre',ni um , s., beloouing ; opgeld , premie (in koophandel,
in verzekering), som , die bij ecu leering, ene. boven de
gewone Winst wordt gegeven; second Lest -, eervol getuig schrift, accessiet; bear a -, eene premie opleveren (financiers).
Pre,non'ish , v. t., vooruit waarschuwen , vooraf kennis
geven, vooraf vermar► en.
Preenon'islltnent , S., voorafgaande onderrigting.
,Freniuni'oion , s., voorafgaand berigt, waarschuwing,
kennisgeving.
Premonitory , a , vooraf waarschuwend of kennisgevend,
ook herinnerend.
Prernon'strunt , s., premonstratenzer monnik.
Prernon'strate , v. t., vooraf bewijzen, vooraf toonen.
Pre,uonstra'tion , s., voorafgaand bewijs.
I'ravmorbe', a., afgevreten (botanie).
Prenvo'tlon, s., aandrift; werking van God op 'smenschen
wil (naar het stelsel van tte voorbeschikking of predestinatie)
(god9eleerdheicl).
Preniunt're, s., verbeurdverklaring, r.; uiterste verlegeiiheid.; geschrift, dat eene gevangenzetting of verbeurte
van goederen behelst (domeinoche wetten) ; uie straf zelve.
Preznunite', V. t., waarborgen ; dekken ; bij voorraad wa.
, penen; voorzien tegen tegenwerpingen ; § in de voorbaat zijn.
Pren,ssni'tion, s., voorbaat, voorziening.
Preno'nneen , s., voornaam of doopnaam.
Prenozn'inate, a, voornoemd, sli., seeds genoemd, voor,
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Prenned'itate,
Preened hated , 1

meld, bovengemeld.
Prenoen'inate , V. t., te voren noemen, vooraf benoemen.
Prenoinina'tion, S., vermelelirg in de eerste plaats; regt

1

ons het eerst benoemd te worden.
Preno'tion , s., voorkennis, voorgevoel, voorsmaak , voor
-wetnschap.
Prensa'tion , s., voorkennis, voorsmaak , voorgevoel ; bemagtigin g , BW.
Prentice, s., leerling, leerjongen (in een beroep).

Pren'tieeship, s., leertijd; het in de leer zijn; het dienst
-doen
als leerjongen ; dienst van een leerjongen.
Prenuncia'tion, s., voorafgaande aanzegging, voorafver-

kondil;ing; § voorspelling.

Preobtain', V. t., vooraf verkrijgen, verwerven of. bekome.
Preoo'-eopancy , S., vroegere inbezitneming , voorafgaan(

inbezitneming ; het regt van eerst in bezit te neomen ; c
daad der inbezitneming van een goed of plaats.
, V. t., vooraf in bezit nemen ; voor of tegE
iemand iets innemen; met vooroordeelen vervullen, bi
vooroorueeld maken.
Preoccupation, S., vroegere inbezitneming (van een goi
1 of zapt eerie plaats) , vroeger bezit; § afgetrokkenheid va
geest of van gedachten; vooringenomenl.eid.
Preoccupy , V. t., vroeger in bezit nemen of hebber
. vooraf in bezit nemen ; voor of tegen iemand of iets ii
nemen ; liet in bezit nemen van een goed of van eei
plaats (vroeger dan een ander); § de gedachten van al
andere dingen aftrekken ; met vooringenonrenhcid vervu
len , met vooroordeelen vervullen.
Preoin'inate, V. t., j voorspellen (door voorteekenen;
voorzeggen.
Preopin'ion, s., vooraf opgevat, gevormd of gevestie
gevoelen; § vooroordeel, tegeningenomenheid.
Preop'tion , s,, voorkeur , regt om liet eerst te kiezer
Preordain', V. t., voorbeschikken, vooraf beschikken, voor,
Freon' e a i,ate

hevelen , vooraf bepalen.
Preor'dinance, s., vroegere beschikking; eerste besluit, si
Preor'dinate, a., vooraesehikt, vooraf beschikt, voor;
bepaald.

Preordination, S., vroegere beschikking ; voorbeschikkii

(godyeleerdheid).
Prepi+iot', a., gefrankeerd.
Prepar'abte, a, dat gereed gemaakt kan worden; be
gereed gemaakt kunnende voorden.
Preparation, s., voorbereiding, voorbereidsel, voorha
reidlieid; toebereiding , gereedri aking; ceremonie, plegti;
beid; 9 bekwaamheid; + hoedanigheid, staat; preparaat
in good - for attack or defence, in goeden staat va
aanval of verdediging ; warlike -s, oorlo stoebereidsefei
make -s (for) , toebereidselen maken (voor) , voorbeeeidsele
maken (voor).
Preparative, S., voorbereidende maatregel, toebereidsel
voorbereidsel; -, a., voorbereidend, voorluopig, gereedw:
kenít , toebereident.
Preparatively , udv., hij wijze van voorbereiding.
Preparatory, a., voorbereidend, voorloopig, iooraf not
dig ; - to , voorbereidend tot.
Prepare', s., zie Preparation, so.
Prepare', V. t., voorbereiden , gereed maken , toebereiden
klaar maken ; zich voorzien (van) ; geschikt of bekwaai
maken, in orde brengen; - for, gereed maken voor;

to, bereiden voor; - a dinner, een maaltijd gereed zo;
ken; - oneself , zich gereed maken; -, v. i., zich geree
:maken, voornemens zijn ; zich voorbereiden; toebereidsele
maken; voorbereidende werkzaamheden verrigten; voorloc
pige maatregelen nemen ; - for, zich gereed naken voor
voorbereidselen maken voor of tot ; - to , zich gereed »h
ken om te.
Prepar'e,liy . ado., voorbereid , klaar , in gereedheid , a

voorbereidende wijze.
Preparedness, s., gereedheid; - for, gereedheid voor.
Prepar'Cr, s., voorbereider, toebereider; voor- of tocht
reidsel; bereider; - for, bereider voor.
Prepay', V. t., vooruit betalen , frankeren.
Prepayment, s., vooruitbetaling, frankering.
Prepense', V. t., V. i., vooraf overleggen, sr., ELIOT.
Prepense', a., voorbedacht , opzettelijk, r.
s., meerderheid , overhand, overwigt
Prepol'lence,
Prepol'6ency,, .1 overmagt.

PRE.
Prepol 'lcnt , a., overtreffende , de overhand hcblende

overheerschend.
Preponlder 1 , V. t., V. i., zie Preponderate , r. t., r. 1.
Preponderance, l s., overwigt , overhand ; zwaardere
Preponderancy , f weging.
Preponderant, a., overwegend, de overhand hebbende;

zwaarder wegend.
Prepon derate, V. t., overtreffen; de overhand hebben ;

-, V. i., overwegend zijn, de overhand hebben, incest heer schend zijn, meer gewigt hebbende.
Preponderation , S., overwigt, meerderheid , overhand ;

zwaarder weging.
Prepose', V. t., t voorstellen, BEDWELL; voorop zetten ,

voorop stellen.
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Pres byter , s., ouderling , preshyteriaan; priester.
Pre*by-te'rial . ca., presbyteriaansch, Engelseh gereformeerd.
Pre*byte'rian , a., zie Presbyterial.
Pre*byte'riantstn , S., presbyteriaansche leer.
Pre-s 'bytery , s., presbyterium, kerkeraad; kerkelijke regering van ouderlingen , die leeken zijn.
cal , a., presbytiseh (gezigtkunde).
Prescience , s., voorkennis, voorgevoel, voorwetenschap.
Prees -byt'i

Prescient , a., vooruit wetende, een voorgevoel hebbende,
vooraf wetende, waarzeggend, met voorwetenschap begaafd.
Presci nd', V. t.,

afsnijden, afscheiden, korten, afkorten

- from , afsnijden van.
Prescind'ent , a., afsnijdend, afscheidend, aftrekkend, kor-.

Preposition , s., voorzetsel.
Prepo-s-'Itfve, s., voorvoegsel, vooraan geplaatst woord

tend, afkortend.
Pre'scious , a., zie Prescient, a.; be - of, voorweten.
(gram.) ; -, a., vooropstaande ; voorafgaand ; voorop ge- Pres -rile', V. t., voorschrijven ; - to any one, iemand voor
plaatst , vooraanstaand.
-, v. i., bepalen , verordenen ; een gewoonte tot-schrijven;
Prepos-'itor, s., toezigthouder ; leerling in een school , door
wet naken , r.; een voorschrift geven , r.; het middel van
den onderwijzer aangesteld, om over anderen opzigt te
verjaring aanvoeren, r.; - for, wegens veeljarig bezit aan
houden.
maken op ; - upon , geneesmiddelen voorschrijven -sprak
Prepo*'it -ure f, s., ambt van een provoost of halsregter.
invloed hebben.
Prepo-s *ess', v t., zie Preoccupy, v. 1.
Pres -cribed', a., voorgeschreven.
Prepo-s•-wess'í ng , S., vroeger bezit ; voorinneming , voor
Prescrib'er , s., voorschrijver ; persoon, die voorschrijft,
-ingeomhd,
beveelt.
vooroordeel.
Prepo**ess'lon , s., vroeger bezit; § vooringenorrsenheid, Pre'snript, s., voorschrift, bevel ; f recept, g.; -, a., voorgeschreven.
vooroordeel.
PresPrip 'tion , s., gewoonte , welke kracht van wet heeft ;
Prepo*-*ess'or , s., vroeger bezitter.
verlaririg , r.; + recept; verordening.
Preposterous, a., verkeerd, ongegrond; averegtsch, omgekeerd , achterste voren , dwars , in strijd met de rede, Prescriptive, a., verjaard, r.; - right, verjaard regt, r.
dwaas; - idea, ongerijmd, dwaas denkbeeld.
Pre'seance , S., t voorzitting.
Pies cute , s., tegenwoordigheid, aanwezigheid, bijzijn;
Prepos'teriousness , s., verkeerdheid , ongerijmdheid.
opwachting bij een voornaam persoon ; audientiezaal, troon
Preposterously, ede., op omgekeerde wijze, in tegenover
zaal ; § houding, uiterlijk voorkomen; verzamelde menigte,
zin, op averegtsche wijze , § op ongerijmde wijze.-gestldn
welke hare opwachting bij een voornaam persoon maakt
Preposterousness , s., omgekeerde orde; § onzin, ongerijmdheid.
maatschappij, vereeniging; vaardigheid, vlugheid; gereed
in -, in bijzijn, in het gezigt, tegenover; - of mind,-heid;
Prepo'tency , s., :1: overmagt , overhand.
tegenwoordigheid van geest; in such a -, voor eene dergePrepo'tent, a., overmagtig, veelverrnogend, zeer magtig.
l ijkt vereeniging; a graceful -, bevallig uiterlijk; in the
Prepuce, S., voorhuid.
- of, in tegenwoordigheid van; saving your -, behoudens
Prepux'tial , a., tot de voorhuid behoorende.
allen eerbied voor n.
Prerennote', a., lang verleden.
Prerequire', v. t., vooraf vorderen, eischen of verlangen; Pre-s.'ence-chamber, pre-$'enee-roo[n , S., audientie.

- to, vooraf vorderen voor.
Prereq'ui-siite, s., het eerste noodig, iets dat vooraf
noodig is; -, a., vooraf noodig.
Prere*olce', V. t., vooraf besluiten of bepalen.
Prerogi'ative , s., voorregt , prerogatief ; -, a., hevoorregt.
Prerogative--court , s., geregt van den Aartsbisschop van
Canterbury of York voor het verifiëren der testamenten.
Prerogative-office , s., (L+'ngelsch regt) registratie- bureau
van liet prerogative-court.
Prerog'atived , a., bevoorregt.
Prcrog'ativ ely, ode., op bevoorregte wijze.

Presage, s., voorteeken, voorbode, voorspelling, voorgevoel.
Presage', V. t., voorspellen , voorzeggen ; (bij DR. en meer

anderen als v. i.).
Presage'ful , a., voorspellend, vol voorteekenen.
!'resage'inent , s., voorspelling , voorgevoel , voorbode , voor

-tekn.
Presager, s., voorspeller, voorzegger, profeet.
Pres'byope , s., iemand , die voorwerpen enkel in iie verte
Egan

onderscheiden (gezigtlrunde).

Pres'byopia , pres'b)`opy, s., liet alleen op verren af staud zien (ezi ticunile).
.Presbyois'i val , ii., alleen nip 1 aren aa1'stancl zip lwe', (^ _

zaal , troonzaal.
Presensa'tion , s., voorafgaande of vroegere gewaarwording , voorgevoel.

Presen'sion , S. voorgevoel.
Pre - s- 'ent, s., tegenwoordige tijd ; 1 het tegenwoordige, tegen

tegenwoordige letteren (brief) ; in the -,-wordigenblk;
in den tegenwoordiger► tijd (gram.) ; at -, thans ; -, geschenk
nniake ode a - of a thing, iemand iets ten geschenke geven;
give its a -, ten geschenke geven; make any one a -, iemasict
een geschenk geven; -, a., aanwezig, tegenwoordig; loopend;
snel werkend; bereidvaardig; aandachtig; vlug; zorgvisl(lig ; - at,, tegenwoordig bij ; - to, hulpvaardig of gunste};
nasi ; for the -, voor het oogenblik ; the - ministry , het
tegenwoordig ministerie ; the - month , de loopende maand.
Pre-sent', V. t., voorstellen ; aanbieden , begiftigen , beschenken; inleveren; voorleggen; onderwerpen (aan beoordeeliiig) ; voorstellen (bijzonder voor een kerkelijke u•aardifheid); eer bewijzen ; begunstigen ; iemand niet een ge sclienk vereeren ; presenteren (een geweer•); mikken , aanleg
ogen; aanbrengen (voor een yereytshof); - a thing to any wie
en;and iets aanbieden ; - any one to , iemand voorstellen

(;roI,r het 1iekleedea, i' n ecu tetrekkintq); - a flue p7as1^^^r^ ,
een ; 1100011 rezini; hielen ; - (Ii??! oyr.. , u it1e. a thing, icixi ;lc'
k is till ';c„4clieilke geven ' - oizeoelf zich ;iasihiedr11.

PRE.

PRE.

Pre*en'table , a,, wat men aanbieden of wat voorgesteld

Presiguifl-sa'tion, s., voorafgaande kennisgeving, aan
voorafgaande vertooning.
-zeginofbtk;
Presignify, v. t., vooraf bekend maken; vooraf toonen,
beteekenen of aanzeggen , vooraf kennis geven.
Press , s., pers ; het pressen (voor land- of zeedienst); nood.
zakelijkheid; § haast; § gedrang; drang , druk; -, hevige
neiging; -, kas; kost; kracht (van zeilen), z.; sewing -,
(boekbinders) naaibank; wine , wijnpers; liberty of the
-, vrijheid van de drukpers ; corrector for the -, (proeven)
corrector ; cold -, pers voor liet satineren (koud) (industrie) ;
hot -, pers om te satineren (warm) (industrie); hydraulic,
Bramash's -, waterpers ; engine -, mechanische pers ; fly -,
percussieschroef ; schoenmakers krommes ; printing -, drukpers; rolling/ -, pers met rol of cylinder ; screw -, schroefpers; error of the -, drukfout; for -, goed om getrokken
te worden (drukkunst) ; ready for the -, voor de pers ge
in the -, onder de pers; come from the -, van de pers-red;
komen; correct the -, correct for the -, proeven korrigeren;
keep a - yoinay, een pers gaande of aan liet werk houden.
Press , V. t., § persen , uitpersen (van vruchten) , drukken ;
onder druk gebukt doen gaan; prangen, digt ineen druk.
ken; kwellen , lastig vallen; dringen, aandrijven, aanzet
pressen (voor zeedienst) , niet geweld aanwerven ; aan-ten; sporen ; doen gevoelen; hevig aandoen ; omhelzen , drukken; satiiieren (het papier) (industrie); - against, drukken
tegen; - by, drukken door middel van; - down, neder drukken; - forward, over liet paard tillen, doen voortkomen , bevoordeelen ; - in , drukken in ; - into , dringen
in, uitdrukken of uitpersen in; - out, uitdrukken, uit
- to, drukken aan, driegen om te; - with, drin--persn;
gen met ; - any one in one's arms , iemand omhelzen;
- any one to do a thing , iemand tot iets aanzetten , aandrijven; - a thing on any one, iemand iets op liet hart
drukken; - a motive upon any one, op een grond of beweegreden bij iemand aandringen ; - truth om any one,
iemand de waarheid doen gevoelen; - hard, hard, zeer
drukken , persen ; -, v. i., drukken , dringen ; indringend
zijn ; streven; voortkomen ; bemagtigen, aanvallen ; - for,
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Pre*enta'neous, a., onmiddellijk, snel werkend, regtstreeks, wat dadelijk werkt.
Pre*enta'tion, S. voorstelling, voorstelling voor een geestelijk ambt; indiening, inlevering; on -, bij vertoon, op

vertoon (koophandel).
Pre*ent'ative, a., voorstelbaar; ter benoeming kunnende

voorgedragen worden.
Presentee', s., voorgesteld predikant; ter benoeming voor

predikant.

-gedran

]ire*ent'er , s., gever ; voorsteller; indiener; presentant

(van een wissel) (koophandel) ; voorsteller (voor een kerkelijk
ambt) ; voorstelster.
Pre*en'tiat , ct., tegenwoordigheid onderstellende; tegen
aanwezig.
-wordig,
Pres- en'tiaiity, S., tegenwoordigheid, aanwezigheid.
Presen'tiaily, adv., met het begrip van tegenwoordigheid.
:Pre*en'tiate , v. t., vertegenwoordigen.
Presentif'i eai , t>re-o-entif'ic, a., t vertegenwoordigend.
Pre-sen'tim'ent , s., voorgevoel , vooraf opgevat gevoelen;
have a -, eezi voorgevoel hebben van.
Pres-'eutty, adv., tnu, thans, tegenwoordig; dadelijk,

aanstonds.
Pres- ent'anent , s., liet aanbieden ; opgave, rapport, aan

aanbod, aanbieding (bijv. van een wissel [koophandel]);-klagt;
on - , op vertoon ; aanklagt bij een geregtshof door de
leden van liet geregt zelven , ten einde een misdaad te
onderzoeken.
Pre-*ent'ness , s., tegenwoordigheid van geest, CLA$ENDON.
Pre-ents , s., pl., zie Present ; by these -, door deze let-

teren , bij dezen , mits dezen.
Pre-s-erv'able, a., beh.oudbaar, bewaarbaar, houdbaar.
Pre-serva'tion • s., bewaring, behoud; - of oneself, zelf

- from, behoeding of bewaring voor.

-behoud;

Pre s er'vative , s., belioedmiddel ; -, a., bewarend , be-

hoedend ; wat tegen iets beveiligt.
Pre%er'vatory , a., zie Preservative, a.
Pre*erve', s., konfijt, ingemaakte vruchten; wildbaan ;

bewaarplaats (vast ycvo[Ielte).
Pre*erve', C. t., bewaren , behoeden , behouden, gereed
houden; konfijten, iiimaken ; - any one fraai danger,
iemand tegen gevaar behoeden; § - health, life, de gezond
leven behoeden ; - oneself, zich zelven behoeden.-heid,t
Pre-s-erved', cc., (inn suiker) gekonfijt.
Pre-s-ery 'er , s., bewaarder , behoeder, redder ; confiseur,
inmaker , die vruchten inlegt; reddings- toestel.
Pre-s-ikie', V. j., voorzitter zijn, het voorzitterschap bekleeden ; voorzitten ; § den boventoon voeren ; - over , gesteld
zijn over.
Pre s-'idency , s., -presidentschap, voorzitterschap ; tijd ge
welken men voorzitter is; paleis van den president,-duren
preoideutshuis

(in een republiek, voorns;aeljjlc in Noord -

zich beijveren om ; - forward, voorwaarts dringen ; - in,

( aandringen, aanrukken; - on, voortspoeden, haast maken , niet grooten spoed reizen , met ijver te werk gaan,
voortdringen ; - onward ; voortspoeden; - toward, voort dringen naar; - upon, aandringen op, inbreuk maken
op, van nabij vervolgen, dringen; - upon dangers, moed willig iii gevaar loopen; - of sail, zoo vele zeilen als de
wind toelaat, z.
Press'-iced , s., toeslaande rustbank, kastbed, slaapstede
in een kast.
Press'-gang, s., presgang, werversbende.
Press'-dean • s., drukker ; matrozen of soldaten presser.
Press'-mon'ey , s., handgeld (aan een gepresten krijgsmaa

gegeven).

Press'-point, s., tulle (industrie) ; double -, Engelsche
tulle; single -, tulle.
Pres-' in ent • s., president, voorzitter; stadhouder ; opper
Press'-roo,n • s., (in een drukkerij) plaats waar de per.
Apollo - of verse, Apollo, die aan het hoofd der-hofd;
sen staan.
dichters staat; vice -, vice-president; - elect, gekozen pre- Press'-stick, s., persboom.
sident, president bij verkiezing; deken (in de orde der Press'-stone , s., fondament, persfondament (drukkunst).
advokaten) ; - by age, president als oudste in jaren.
Press'-warrant • s., verlof of magtiging om te drukken.
Pre-s-idean'tial, a., voorzittend, besturend; van, betreffende Press'-work, s., drukwerk, gedrukt.
of behoorenue tot een president of voorzitter; § bescher- Presser • s., perser; presser ; persoon, die aandringt,
mend; - chair, presidentstoel of zetel.
ondersteunt.
Pre*'icieantvisip • s., presidentschap, voorzitterschap.
Pressing , a., dringend ; § urgent.
Pre'-*der , s., voorzitter.
Pressing-iron, s., persijzer.
Pres- int'iai , s., een Fransch geregtshof ; -, a., van of be- Pressingly, a., dringend, niet geweld; op drukkende
treffcnd Lot een garnizoen ; een garnizoen Hebbende.
wijze , bekneld, opecngcdrongen, gedrongen, digt.
preoacriira).

PRE.

PRE.
Pres'sIon ,

PrCN'sftant ,
Pre'sIy ,, a., gedrongen , nadrukkelijk, a. r.
Press'ure , 3.,persing , uitpersing (van vruclifeit) ,druk
king; oonderdrukking; 1- druk , t geweld drang;
g ; ramp ; bedruktheid ; aandrift; impulsie ; gewigt ; indruk, afdruksel ;
:1:: iets lat gedrukt is (dmA-boost) ; the - of motives, de
krachtbewijsgrouden
van
de druk
; the - of taxes ,van
n
belastingen; downward -,druk door de bovenste opperhigh
,
vIi)etcondervonden;
low,mean -, hooge ,lage ,
gemiddelde drukking; vpward -, druk door de beneden.

oppervlakte ondervonden.
Press!ureengInc, s., perser (technologie).
Pres'ure-gaiige , 8., luchtmeter.
Prest , 5., regt in geld aan 's rijks schatkist betaald wordende ; leening ; l- gereed geld ; -, ei., bereidvaardig, vlug,
1 gereed , § net.
Prest' -mon'cy , 5., zie Press-money.
Prest' -al1 , S.,volle zeilenlast.
Presta'tion , S., jaarlijksche grondlast, prestatie.
Presta'tion-mon'ey . S., inkomen aas de bisschoppen betaald.
Pres'tcr ,, S., zeker luchtverselitjosel ; uiterste gedeelte van
den hals,die zwelgt als iemand boos S;priester, als
Prester John , een onderstelde christelijke koning van de

mithleneeuwen.
Prestige , 8.,bedrog, begoocheling (der dienen) , betoo-

vering.

Presurrnis& , 8.,

vroeger ,vooraf opgevat vermoedeii,

argwaan.

I

Pretne&, S., voorveidsel ,schijn , aanmatigiiig , valectie
sck iju , 1)edrcighlg , a anspraak , doel, ± bedoeling, voornemen, kleur ; ( - to (t oÇ/l1t , CCU aanspraak op een regt
fotoc , fei9ned -, voloch voorwendsel vu , vpo;z , vndcr -,
oider voorwendsel of onder den schijn of kleur; make -,
liet linen voorkomen.
Pretend, V. t., voorwenden , voorgeven , wanen , veinzen;
1 utstrekkeii , DC..; r aanspraak maken, liet voornemen
lichten , als dekmantel doen dienen; - surprise, verwondering voorweiiden - eai, ijver voorwenden; - to be coalous,
leaschijn aannemen sloot seen ijverig is, ) denijverigen
iiit1iaugei ;
v. i. meneii , -v-(,)or,-even , wanen , aanspraak
riìakeu , - lo , aanspraak uiiakeii rip ,zich in staat achten
0110 te , zich vol-nieten te; -, to be , veinzen van te zijn
den .....uithangen.
Pretend'cd , a., voorgewend, gewaand, vermeend, valscli.
Pretcnded'y ,, ado,, gelijk men meent, volgens voorgeven,
valseliclijk.
Pretend'ci , S.,degeen die ergens aanspraak op maakt,
voorivender , pretendent (iemand die aanspraak op de lcsoms
i)ueuit-t); there are i;iaiio -S to t/ijsplace , er zijn vele
sollicitanten naarliebetrekking;he a - to , aanspraak
sHaken op.
Pretcnd'crsldp , s., staat van clegeen die aanspraak op de

kroon maakt.

Prest'Ics , 8., pl, goochelarij , bedrog , misleiding.
Prestlgla'tion , a., bedrog, goochelarij, misleiding.
Prcstlg'Iator, S., bedrieger, goochelaar, suisleider.
PrestI'Iatory, a., goochelacistig; - trick, goochelarij.
Prest 1 1 1ous , a., goociselachtig, begoochelend, bedriege

Pretcnd'I,igIv . adv., met verwatenbeid , aanmatigend, op

verwaande wijze.
Pretense', S., zie Pretence, s.
Preftis'don
S., aaispraak,schuldvordering,, ingebeeld.
heid , aaumatiging ; verwaaiicle opgehiazenheid , j voorge
ving , voorwendsel ; ill fouiîdeil, 9rouisdiess -, ong egronde
aanspraak ; well founded -, gegronde aanspraak, juiste aaitspraak ; of great —s , van veel pretentie, vol ingebeeldheid;
of no -, zonder pretentie; /iaeo, ina/ee -s, aanspraak maken have , mode —s to beauty ,aanspraak op schoonheid
maken (van vrouwen) , pretentie hebben; lower one's -,

lijk-, misleidend.
Pres'to , ads., nabij; schielijk (muzijk) , vlug, levendig.
Prestric'on
tl
, 8., verblisding , st.; zwakheid of donkerheld van gezigt , bijziendheid, heneveldheid van gezigt.
Presum'able, a., vermoedelijk.
Prcsum'abiy ,, ails.,zonder onderzoek, naar gissing, (op
de gis.
Presume', V. t., onderstellen, gissen, wanen, vermoeden ;
.-, V. j., zich vermeten, zich verstouten , zich aanmatigen,
het wagen , zich vleijen ; - of,
vertrouwen op ; - eis ,
vertrouwen op, onderstellen ;
upon ,zich verhoovaardigen , vertrouwen op , onderstellen;; may I -? mag ik zoo
Vrij zijn ? - too far , te veel durven , ziele te ver wagen ,
te veel verstouten; - iipois One's parts , te veel van zijn
middelen verwachten;- sípois theqift of,zichvleijen
met de gift van; - to trouble any one , zich de vrijheid

veroorlooven van iemand lastig te vallen.

I'i'e*uni'cr • 5., die vermoedt, verwaand mensch , iemand

van asumatiging.
Pre*u,n'lnm , a., laatdunkend, verwaand, trotsch, verwaten.
Presniiip'tlon , 5.,onderstelling ,vermoeden ,gissing ,
g roote waarschijnlijkheid ,verwaandheid ,aanmatiging ,
vermetelheid , laatdunkendheid,
Preiimp'tIvc . a., ondersteld, vermoedelijk, waarschijnlijk, uit onderstelling, voortvloeijesid of daarop gegrond;
-, verwaand, vermetel , op vermoedelijke wijze.
Presumptively ,, ode., vermoedelijk.
Pre*unip'euoiis , 0., verwaand , onbeschaamd, stout; -,

vermetel.
Prcsuinp'taomn,iy ,, ads., verwaand ,vermetel.
Prosuinp'tuoeisoiess , s. vermetelheid, verwaandheid
gunstige gedachte van zich zelven.
Presisppo'tsI , 5., vooraf gemaakte onderstclling.
Presuppu.e-', V. t.,vooraf onderstellen,
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£'resuppo i lion , s.vroeger gemaakte ornierstelling.

persing, drukking, druk; drang.
a., drukkend, zwaar, ME.

S.,

te
1

zjne pretentie verminderen, temperen (water in den wtjii
doeii) ; i;ioke 900(1 olie's —s , hetgeen waarop men aanspraak
maakt , erlangen
relinquish a -, van een aanspraak af
;
zien of afstand doen.
Pie'ter ,(voorvoegsel ,beteekeneiuie behalve, meer).
Preler'ient , 0.,vroeger , verleden, afgeloopen.
Preeerimper'fect . o., onvolmaakt verleden tijd (taal/ronde);
ui f/ic -, in den onvolmaakt verleden tijd; -, a., onvolmaakt
veeledeim.
Preterit',S., verliideiietijd ; in the -, intien verleden
tij([; -, a.,verleden.
Prezcri'eIon S.,voorbijerg ang ,overgang , verledenlieid,
voorbijgaan staat van hetgeen voorbij is; uitlating in ceii;m
testament).
rede; verzivijgiug ; uitlating(iii een test
Preter'itive , mi., betrekkelijk werkwoorden, die meestal in
den verleden tijd gebezigd worden ( taalkunde).
Pret'erltness , s. verledenheid ,verleden staat.
PreC&'r1aped', ci.,verleden,verloopess ,vervingen. verstreken.
Prcterle' gal, a., wederregtelijk , onregtmatig , strijdig met
ie wet.
PretsrnoI'sion, s., hetoverslaan,weglatiemg ,uitlating
(to le rede/coode); imalatiug , veronaclitzanming.
Prot-rvnit', V. t.,voorbijgaan, uitlaten , ne.
Proternat'Ural 17.,tegennatuurlijk, onsiatunrlljk , zege.
regeld.
Pr'4criiatural 'i4y , z.. zie.Preternaturaiizers.
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Preternat'urally , adv., op tegennatuurlijke , onuatuurlijke wijze.
Preternat'{iralness, s., onnatuurlijkheid.
Preterper 'fe-et, s., volmaakt verleden tijd; -, a., vol
-makt
verleden.
Preterplu'perfect, s., meer dan volmaakt verleden tijd;
in the -, in den meer dan volmaakt verleden tijd ; -, a.,
volmaakt verleden.
Pretex', V. t., verbloemen , bewimpelen , EDWARDS.
Pretext', pretext, s., voorwendsel , voorgeving , verbloeming , veinzing ; ( uitvlugt; valsche verschooning , kleur;
under a -, onder voorwendsel of den schijn -van ; - of,
voorwendsel van ; - to , voorwendsel om te.
Pretor, ^5., pretor (bij de .Domeinen), regter, magistraat.
Preto'riat , t, a., pretoriaansch, pretorisch, door de pretor gePreto'rian, geven; pretorianguards, pretoriaansclie wacht.
Pre'torship , s., pretorschap.
Prettily, adv., aardig, net, lief, met bevalligheid.
Prettiness , s., aanminnigheid , bevalligheid , netheid,
liefheid , .fraaiheid , schoonheid , mooiheid.
Pretty , a., aanminnig , bevallig , net , aardig, schoon,
t niet klein , fraai ; a - girl, een schoon meisje ; that which
is little can be but -, wat klein is , kan niet dan schoon
zijn; rather -, vrij aardig, tamelijk mooi; - fellow, aardige kleine jongen; the prettiest part, het aardigste gedeelte, het aardigste; - shiny, lieve, aardige zaak; - trick,
aardige zet, aardigheid; - adv., tamelijk, niet zeer, vrij;
for a - while , vrij lang ; - much , ten naasten bij.
"Pretyp'ify , V. t., vooraf kenmerken , vooraf voorstellen.
Prevail', v. i., de overhand hebben of erlangen, in zwang
komen of zijn , heerschend of algemeen worden of zijn;
heerschen , gezag , invloed hebben , medeslepen , overreden;
reasons that - with candid men , redenen die bij waarheidslievende lieden overwegend zijn; the fever -ed in the city,
de koorts heerschte in de stad; arguments did not -, bewijs
hadden geen invloed ; - on any one to do any thing,-redn
het van iemand verkrijgen om iets te doen ; - against 9,
overwinnen; - on, upon, overwinnen, bewegen; - with,
invloed hebben op, bewegen; - upon any one, iemand overreden ; be -ed on , upon, zich laten medeslepen , overreden.
s., overwigt , meerderheid , heerschend-Prevali'ment i
heid, algemeenheid, geldigheid; meer Pre'valence,
dere invloed, heersching, gezag, krachtPre'valency,
dadigheid.
Prevali 'ing, a., heerschend, algemeen in zwang; de overhand hebbende of krijgende , geldig , geldend , heerschelide;
- passions, heerschappij voerende hartstogten.
Prevailingly, adv., op heerschende, algemeen in zwang
zijnde wijze.
Prev'atent, a., t heerschend, algemeen, overwegend, meer
geldig, overwinnend, mantig, krachtig; - opinion,-der
heerschende, algemeeene meening.
Prevalently, adv., op sterke, krachtige wijze.
Prevar'i-eate, V. i., draaijen, slinksch te werk gaan, draaijerijen bezigen; trouweloos of valsch handelen, het niet
beide partijen houden, collusie bewerken (Rom. regt) ; -, v, t.,
i- zich aan pligtverzaking schuldig maken, t verdraaijen,
verkeerd uitleggen.
Prevariea'tlon , s., pligtschennis, draaijerij , verdraaijing ,
bedriegelijke handelwijze, heimelijke verstandhouding tusschen twee personen , ten nadeele van een derde ; bewerken van een collusie (Rom. rey.t).
Prevar '1cator, s., iemand die zijn pligt verzaakt, draai
bezigt. Bij de hoogeschool te Cambridge , een die-jerin
verkozen wordt om bij de promotie op de kandidaten een
.scherpe redevoering te houden.

Prevar'icatory , a., draaijerig,

verraderlijk, verdraaijend.

Prevene' t , v• t., voorkomen , verbieden , verhinderen.
Prevenient , a., verbiedend , verhinderend , voorkomend,

voorgaande.
Prevent', v, t., voorkomen, vooruitgaan, verhinderen, den

weg banen , beletten , tegenhouden , eerder komen dan,
vroeger komen dan ; -, beletten , verhinderen ; -, vooraf
kennis geven of onderrigten , § waarschuwen ; - an evil,
een kwaad voorkomen ; - any one from doing a thing,
iemand beletten of tegenhouden iets te doen; -, v. i., f te
vroeg komen.
Preventable, a ., verhinderbaar, te voorkomen, te verhoeden.
Preventative, s., voorbehoedmiddel.
Prevent'er , S., voorkomer , verhinderaar ; t die vroeger
komt ; borgtouw , perdoen , borg , z.
Prevent'er- ba -ek'stay, S. , looze perdoen, z.
Prevent'er-bolt, s., putting bout, z.
Prevent'er - brace , s., borg op de brassen, z.
Prevent'er- cross'-tree , 8., stopsaling.
Prevent'er-leech'-line , s., als : - of the top -sails, smeer.

gording, z.

Prevent'er-lift, s., looze toppenant, z.
Prevent'er-plate, s., kapplaat , z.
Prevent'er-rigging, s., waarloos tuig, z.

Prevent'er-rope , s., borg , ophouder.
Prevent'er-sheets, s., pl., borg op het want, z;
Prevent'er-shrouds, s., pl., borg op het want, z.
Prevent'er-spring'-stay , s., stag , looze spring, z.
Prevent'er-stay , s., booze stag , z.
Prevent'er-stay-ta-sk'le, S., Iij n op de looze stag, a.
Prevent'er-strap, 3., borgstrop, z.
Prevent'er -top-rope , s., hulpstengewindreep, z.

, s., voorgaan; voorafgaande verwittiging,
waarschuwing ; t vooroordeel , tegeningenomenheid ; for
the -, om te beletten, of te verhinderen.
Prevent'Ingly , adv., voorkomend , verhinderend, belettend.
Preven'tional , a., tot verhindering strekkende , verbiedend , verhinderend , belettend.
Preventive, s., voorbehoedmiddel, tegengift, preservatief;
-, a., strekkende om voor te komen of te verhinderen,
voorbehoedend , voorkomend , belettend ; - service , gewa.
pende dienst in Engeland ons de kust tegen smokkelaars
te beveiligen.

Prevent'tont

Preventively,

adv., uit voorzigtigheid, om te beletten,

te verhinderen.
voorafgaande, vroeger; a event, eene voorafgaande gebeurtenis; - question, vooraf.
gaande , prealable quaestie ; - payment , vooruitbetaling,
betaling bij wijze van voorschot.

Previous, a., voorloopig,

Pre'vloosly, adv., vooraf.

Previousness, s., voorloopigheid, prioriteit.
Prewarn', V. t., vooraf iets kwaads aanduiden, vooruit waar
schuwen. (danm. Sommigen geven Prewarn als v. i. op)
Previ'ston , 3.

vooruitzien ,

het

voorzien, § voorziening

zorg; make a -, een voorbehoud maken.
Prey, s., f 1 § prooi, roof ; buit; beast, animal of -, roof
dier; bird of -, roofvogel; eager after , upon -, tuk oj
prooi ; be a - to , § ten prooi zijn aan ; be the - of, d
prooi zijn van ; fall a - to , de prooi worden van, de prop
blijven van; give up a - to, ten prooi geven aan; make alts
one or a thing a - to , iemand of iets ten prooi geven (aan,
Prey , V. i., buit zoeken , azen , loeren (als op buit); - on
upon, azen op, verslinden, rooven, wegnemen, verteren
ondermijnen; (1 wolves - on sheep, de wolven kiezen d
I schapen ten prooi ; jealousy -s on the health , jalouzij on
dcrmijnt dc gezondheid.

Pill.
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Pre'yer , s., roover, verslinder , plunderaar; § loerder; 1 Pricking , s., stekeling, prikkeling.

zaak die ondermijnt , vernielt.

Pri'api*nu, s.,orinatuurlijke spanning der mannelijke roede, g.

Price, S., § prijs, waarde, § loon, belooning; the - of,
liet loon voor inspanning ; current -, koerante prijs ; fair
-, billijke prijs, redelijke prijs; the lowest -, de uiterste
prijs; natural -, natuurlijke prijs, niet kunstmatig opgedrevene prijs; regular -, gewone , regelmatige prijs ;

set -, vaste prijs, gezette prijs; settled -, bedongen prijs;
- market -, marktprijs, koers; ;none?/ -, geldprijs ; standard -, prijsstandaard ; - agreed on, overeengekomen prijs,
bedongen prijs; schedule of -s, prijslijst; of -, kostbaar
above -, onschatbaar ; at any -, tot elken prijs , Gear a -,
kosten, in prijs zijn; at the current -, tegen den koerst;ten prijs; at a low -, tegen lagen prijs; at one -, tegen 1
vasten prijs ; beyond all -, buitensporige prijs ; brig q down !
a -, den prijs doen dalen; fetch a -, een prijs maken ;
lower a -, een prijs verminderen , doen dalen ; k ep up
a -, een prijs staande houden; raise a -, een prijs opvoeren , doen stijgen; .sell under -, schande koop heven,
onder den prijs verkoopen; set a - oir a thing, op iets een
prijs zetten, voor iets een prijs bepalen ; set a - on airy
one's head, een prijs op iemands hoofd zetten.
Price, v. t., op prijs stellen, schatten, waarderen, betalen voor.
Price' - courant , price'4eur rent , s., prijskoerant.
Priced', a., geprijsd.
Priceless, a., zonder waarde, onschatbaar, opwaardeer haar, waardeloos, geen waarde hebbende.
Prick , s., spoor , stekel , doorn , angel , prikkel, stekel ;
punt , prik , steek ; § mikpunt ; grievend leed; wildspoor
(jagersterrn) , spoor van een haas ; puntig werktuig , eis ;
stekel (van een stekelvarlcen); — (or remorse), of conscience,
(a thorn in the mind), een knaging des gewetens; — and
praise of a thing , de eer en lof wegens iets dat men
voli;ragt heeft.
Prick , v. t., prikken , steken ; opzetten , opsteken , vastprikken; kwellen, plagen; met de punt indrijven, inslaan;
op noten zetten (muz(k) ; aandrij ven , aansporen ; liet spoor
volgen; spitsen (bij de ooren) ; diep bedroeven, zuur maken, iemand. ]bedroefd maken ; vernagelen (van een paard ,
^'an eer; kanon) ; opensteken (bijv. eega vat) ; poiliterel ► , z.;
op de punt nemen ; opwekken ; aanwijzen ; hestenlnwn ; —
nn one with a pin, a thorn, iemand met een spell, een

doorn steken ; - a k;cife into a board , een mes niet de !.
punt in een plank doen gaan; - the chart, het bestek opzetten ; -forth , on, voortdrijven , -ranprikken , ( ophitsen ,
- iota , steken in; - o, f , voortduwen , aansporen ; - or; , ,
steken (aan een spit); - out, i- aanwijzen , kiezen; ; - sep
(de ooren) opsteken ; -, v. i., op het spoor komen , liet
spoor ontdekken; doelen, mikken , zich optooijell ; prik.
ken; forward , on , hard voorte;jden (i oo r hel paard de
sporen te geven) ; - 00p) the sheets , collationeren.
Prinz' - erred , a., v000barig.
Pri ek' -louse , s., (knipluis , kleermaker , snijder.
Prl - ek' - inad 'an. , S., soort van huislook , nluurpeper.
Prick'-post , S., bindstuk.
Priest'-pride, s., zie .,Priapis;a, s.
Pri ck' -punch , S., stuk hard staal , aan liet eind puntig,

Pri ck'le , S., doorn , prikkel , stekel (nameljjk doorn, welke
;;it dc schors groeit) ; scherpe punt, puntje ; doornen

mandje.
Pri -ek'le -edged,

a., doornachtig (botanie).

PrI ek'le - baek , s., stekelhaars.

Prick'le-pear, s., Indische vijg.
PrI ek'te-whelk. , s., disteihorentje.
Prick'liness , S., prikkeligheid, stekeligheid, doornigheid

puntigheid.
Pri ck'ling , s., stekelbaars.
Pride, s., hoogmoed, trots , hooghartigheid, hovaardij ,

opgeblazenheid, ijdelheid, fierheid, verwaandheid, deftlgheid, minachting voor anderen; tooi , pracht, . sieraad ,
luister; -, togtialleid, loopschheid (van dieren), ridsigheid (vara liet wijfje vara dieren) ; - honest , edele hoog
briny clown; , /iu;mite aug one's -, iemands hoogmoed-moed;
knotten ; not to knor'; schal to do for -, uiterst hoogmoedig zijn; pamper -, den hoogmoed voeden ; puff sip with
-, opblazen van hoogmoed ; take - in , trotsch zijn op, zich
verhoovaardigen, ziel; lasten voorstaan op.
trotsen , tier maken , hoogmoed inboezemen
Pride , V. t.,
- oneself on , fier zijn op , zich; ]=aten voorstaan op.
Prideful , a., lloov;lardig, opgeblazen, trotsch, onl;eschaanld.
Prhle'less , s., zonder hoogmoed, zonder trotscllheid, onhoognloedig , CH.
Priding ➢ y, adv., met opgeblazenheid, vol aanmatigenden
trotsch , hooghartig.

Prie , s., zie Privet.
Prief, s., zie Proof, sP.

Pij 'er- , s., Bespieder , loerder, spieder , onderzoeker , iemand
die napluist , uitvorscht.
Priest , s., priester, geestelijke , die in rang tusschen een
deken. en een bisschop staat; hedge -, onwaardig priester;
7)cro,,ie a -, priester worden ; ordain a -, een priester wijden.
Priest' - craft , s., priesterbedrog; priesterlisten.
Priest'-ridden , a., S aalt den leiband van geestelijken
loopende; in liet algemeen onder c hei; duim der geestelijkherd gehouden wordende ; door de geestelijkheid beheerscht
onder den invloed vaan priesters.
Prit-'stess, S., prlesiereo.
Priesthood , s., pr iesterschap,

geestelijkheid, het priesterdom ; rang van geestelijken t.usschen de dekens en bis
priesterlijke waardigheid, liet priesterschap;-schopen;d
-, verachtelijke benaming van liet priesterschap.
Priest 'like, a., priesteraclltig, priesterlijk, als priester.
Priestliness, s., geestelijke, priesterlijke hoedanigheid,
aanzien.
Priestly, a., priesterlijk, een priester passende of voegende.
Prieec, v. t., bewijzen, Car.
Prig , s., verwaand kereltje , wijsneusje , ( kwast, snoes.
dief, su., diefegge.
haan , kwibus ,
Prik 9 , v. t,., stelen, ( op den kop tikken, briezelen , kapen.
Prig'; ish , (t., w;ianwljS , verw;usi;d , ingebeeld , kwasterlg,
W ijstleuzlg.
Prij'ster , s., nuf.

Priil , s., tarbot.
Pri>,n, ic., gekunsteld, effen, strak, nufferig , geaffecteerd,
( keutelig.
dienende om gaten in hard ijzer te slaan ; dril.
Pri-elz'-song , s., lied op noten , sierlijk geaccompagneerd Prima, s., (zeker heestergewas) keelkruid, zie Privet (hotni;i ).
Pr ► ti. , V. t., gemaakt opschikken.
.elkgezang.
P si , I , a , s., eerste kolom ; prlrna-wissel ; eerste v;;rm ,
s., spilboom (botan.ie).
senoo;;druk (drukkilicst).
Trick - oVoocl,
Pri etc'er , i. scherp werktuig , priem , stekel , doorn , an. Fs-s'n®itcy , s., primaatschap, opperkerirvoog ;lij , mecrderlheldl , voorrang.
priem
ivoor
liet
^rel ; -, litnsier ;
laadgat vair liet geschut.
Jr 4'k'eS , .Y.,

delgt 17i .iii +,1['t',;;le, i ;sar,

tw('c,j;;i'ic

her t .

', 'mAe;t e , ,ti„ h;apls1'e;; , vraclht,

PSI.

PRI.

Prí'naal , a., -j eerste.
Pai'onarliy , adv., zie Primary.
Pri'niariness • 3., staat van hetgeen het eerst in rang
is , eigenschap of hoedanigheid van hetgeen liet eerst is.
Pt ri'InAry , a., eerst , voornaamst , aanzienlijk , hoofdzakelijk; oorspronkelijk, hoofd; -, voornaamste (van een planeet);
- instruction , lager onderwijs ; - school , lagere school.
p; t'naate • s., eerste kerkvoogd, aartsbisschop , primaat.
prinia'tial , 1 a., wat den primaat of eerste kerkvoogd

Prïmogen'itor, s., voorvader, voorzaat.
Primmsogen'itaare , s., regt of hoedanigheid van eerstbchoorte.
Prt;nogen'ttureship , s., regt van eerstgeboorte.
Prinior'dial, s., 1 oorsprong, eerste beginsel; -, a., van
den beginne af aanwezig, oorspronkelijk.
Priinor'dian , s., soort van vroegs pruim.
Prt:nor'diate , a., oorspronkelijk, van den beginne af,
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Primfat'itat, f betreft.
Pri'ivateship , s., primaatschap.
Prime, a., eerst, oorspronkelijk, jeugdig, bloeijend; geil,

aanwezig, aanvankelijk.

(botanie); common -, gewone
sleutelbloem ; - bed, bed van sleutelbloemen.
Prisni,m'-maohtte , s., eerste beweger.
Pri'nay _, a., bloeijend, jeugdig.
Prince , s., prins , vorst , souverein , regeerder , koningszoon; -, oudste zoon van een vorst, § aanzienlijkste van
een gezelschap of desgelijks, eerste ; - royal , kroonprins;
- of the blood, prins van den bloede; petty -, gering
prinsje, arm vorstje.
Prince , V. i., den prins of vorst spelen, sir.; op vorstelijken voet leven.

Prim'ro*e, s., sleutelbloem

wellustig; voornaamst, hoofdzakelijk; uitgelezen, uitnemend; priem (rekenkunst) ; - cost, inkoopsprijs; - minister, eerste minister, hoofd van het ministerie; - virtues,
voornaamste deugden; - quality , eerste kwaliteit of hoedanigheid ; - wheat , tarwe van de eerste of beste kwaliteit; -, s., morgenstond, nmorgen; morgenrood, dageraad;
1I § lente, lente des levens, frischheid, eerste tijd; schoon
i § bloem ; het beste , grootste volmaaktheid , bloei;-heid,
keur , kern; pankruid (soldatenterm); eenvoudigste betrek - Prince'dotn , S., prinsdom, vorstendom, staat, rang,
king (chemie) ; goede, schoone waar (koophandel); de eerste waardigheid van een vorst of prins , souvereiniteit.
der kerkelijke getijden ; eerste stelling van hem • die den Prince'iike, a., een prins of vorst voegende of betamende.
(legen trekt (scher ,skacast) ; flowery -, bloeijende lente; in Prince'1incss, s., vorstelijkheid.
the - of youth , in den bloei des levens ; be in one's -, Prince'iy, a., adv., vorstelijk, prinselijk, het voorkomen
(van personen) in den bloei des levens zijn, (vara zaken) in of uiterlijk van een prins of prinses hebbende; a y- youth,
vollen bloei , in volle schoonheid wezen , (van bloemen, een jongman die het voorkomen van een prins heeft; a vruchten, enz.) in den bloeitijd zijn; - of life, bloei des dame , een dame die de rang van prinses heeft; - gift,
vorstelijke gift.
levens ; - of the moon , nieuwe maan.
prime, V. t., grondverwen, in de grondverw zetten ; kruid Prince'-Ru'pert's-drops , S., X1., glastranen, mv.
Prill'ces-áeath'er,
s., amarant, duizendbloem.
kruid
tot
op
de
(soldatenterm);
i.,
doen
-,
v.
op de pan
Prin'ce's-inet'at, s., spinsnek.
pan dienen (soldatenterm).
prinle'ness , s., oorspronkelijkheid, keurigheid, voor-tref- Princess , s., prinses , vrouw van een prins of verst,
vorstin ; -, vorstendochter ; - royal, kroonprinses, oudste
felijkheid, uitgebreidheid.
dochter van den vorst.
Pri,ne'ly , adv., in de eerste plaats , eerstelijk , (volkomen)
Prin'ce's-wood
, s., ebbenhout.
zeer goed, kan niet beter.
Pd ign'er , s., klein gebedenboek, ABC boek; garmondletter Prill'cipal , s., voornaamste , patroon , principaal , eerste,
(drukkunst); great -, groot romein; long -, klein romein; aanzienlijkste , lastgever, president, opperhoofd, provisor
Gaan een lyceum) , directeur; hoofdbedrijver (van een mis
-, a., oorspronkelijk, eerste.
hoofd; -, hoofdsopl, kapitaal; schoorbalk, man--da),
Prisne'ro , s., zeker kaartspel , primera -spel.
dant, r.; - debtor, hoofd-debiteur; - matter, hoofdzaak,
PrC,ne'val , prinne'vous , a., oorspronkelijk, aanvankehoofdpunt ; - violin , eerste viool ; - thing , voorname
lijk , allereerst , § voorvaderlijk ; - inszocence • eerste onzaak ; pay off the -, reimburse the -, het kapitaal, de
schuld; - af/e, eerste jaren.
hoofdsom terugbetalen.
Pri'niices , s., pl., zie .Premiees, e., pl.
Priaicipa1 1 1ty, S., prinsdom, vorstendom (land), voornaam
Priinij;e'nial, primig'enous, a., zie Primogenial, a.
heerschappij , j vorstelijke pracht.
-heid,oprnagt
toestand, moeijelijkheid.
Prim'inary, S.,
printing , s., pankruid , kruid op de pan ; straal water Principal'iy, adv., bovenal , hoofdzakelijk, voornamelijk.
en damp (stoonazverktuijen) ; -, grondverve , het gronden , Prin'cípalness , s., voornaamheid , het hoofdzakelijke ,
voorname rang, voornaamste.
tiet in de grondverw zetten.
Prin'clpate, s., zie Principality.
Priming-horn , s., kruidhoorn.
Prina'in;-i'ron, pri'using-Wire , s., ruimnaald, ruimijzer. Princip'ia , s., pl., eerste beginselen.
Principia'tioll, s.. herleiding tot de oorspronkelijke dee'Prim'ing-pan, S., pan van een snaphaan.
len , BA.; ontbinding tot de grondbestanddeelen.
Prim'Ing-powder , s., fijn laadkruid.
prienip'iiar , n., gehoorende tot of betreffende den aan - Principle, s., grondbeginsel, eerste oorzaak, oorsprong,
werkende oorzaak ; -, grow dstof , grondslag , beweegreden,
(bij
de
Romeinen).
voerder der voorhoede
grondbestanddeel , grondstelling ; sound -, zuiver beginsel;
5rin*i'tine , 3., pl., eerstelingen , eerste vruchten.
void of -, (van personen) zonder beginsel ; man of -, een
Priini'tial, a., van de eerste vruchten of eerstelingen of
man van beginselen, iemand die beginselen heeft; man of
behoorende.
daartoe
no -, man zonder beginselen, iemand die geen beginselen
Prirn'itive, s., grondvoord, stamwoord; -, a., ocrrspronallereerst,
eerste; heeft; from -, uit beginselen; act up to one's -s, han kelijk , aanvankelijk , aloud , overoud ,
helen volgens zijne grondbeginselen ; be a max of -, grond
-, deftig , gekunsteld, - gemaakt, stijf • plegtatatig.
hebben ; hold a -, een grondbeginsel hebben;-beginsl
Prinl'itively , ode., oorspronkelijk , ouderwetsch.
hold as a -, hebben of houden tot grondbeginsel ; lay down
Priln'itiveness, s., oorspronkelijkheid, ouderwetschheid.
a -, een grondbeginsel blootleggen ; lay down as a -, als
Pritn'ity, s., eerst zijn, PEARSON.
grondbeginsel stellen ; proceed from a -, set out from a -,
1 ,-izn'Yle s, s., gemaaktheid.
van eer grsndhcgsuael uitgian.
Ps imoge'naat, a., eerstgeihoren, oorspronkelijk, voornaamst.

PRL
i'rin 1 cipae

, V. t.,

gronLibeginselen inprenteiL , iiprcnter
krachtig overreden , voigeis strenge beginseleti opvoeden ,
met grondstellmgen of grondwaarliedeii voorziei , tuit goede
tucht gewenneII; met groidsteitirigeu staven.
Prin'c1pIed , a., (lie begiiiseleri heeft , met groudhegimselen • vtste hegiiiseleii hcbhende ; ill -, die slechte
grondisegisiselen heeft; well -, die goede groiidbcginselcss

heeft.
Pain-cock ,)S., J fat, zot, saletjonker, groste zetakap,
Prn'vox, 5 lafbek.
Prh'cock, a., verwend, vertroeteld, Si-!.; nigebeeld, kwas-
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I r 5s s t:i c , prlssuoat'IeziS , a., prismatisch , betrekkelijk
of hiehosresuile tot COlt prisma.
5'r5*mat'laa15y , cuts., als een prisnia gevormd.
Pr5ovnatoicl'aI , a., gelijk aait een prisma.
Pri•a'issoSd • i, tzrionioïde , nieetkunstig ligelsaani.
PrIsrno5d'o , a., dc vorm van een prismoïde hebbende,
P,-i-s-'on , s., gevaiigciiio , gijzelingkerker;
,
state - , staatsgesasigessio; trench of -, ontkoming - uit de gevangenis;
in -, in de gevaugciuio ; opt of -, uit de gevangenis, Vrij ,
hL: , (j(
lii de gevangenis zijn, in verzekerde bewaailig gehouden , gevangeli gehouden ; break -, oat of -, uit
de gecaiigeiiie hrekcui; pitt ki/o -, gevangen zetten ; ta/re
to -, iii de gevangenis hirergesi ; take out of -, uit de
gevaiigciiis latrii,
p,.j.!5,fl , V. t., gevangen zetten , vastzetten , gijzelen ; vj; , Opsluiten.

tcrig , waauwijs.
:1: cot, saletjosiker.
V. j., opproisken.
Print, S., f deuk , !etterdrisk , teeken , mock, spoor, voetstap , stempel , vorns , Pisat , druteploat , H afditkscl , het
gedeukte , gravure; dagblad , blad ; zorg , sieetsvkeurigzeker landelijk spel , diefjesspel.
heid , karakter (drukkvnst) ; wijze van drukkeis , werktuig
:::: ' waarmede men een werk of iets drukt ; letter -, vorm voor PriS'on-fee , S., geld wegens het doen gijzelen van iemand,
zitgeld.
boter ; tilepublic —S , de dagbladen ; coloured-, klenreiruk ;
proof—, proefdruk; in -, gedrukt, ) met de meeste orde, Prison-house , S., gevangesehuis , gevangenis, Sm.
de grootste siaauokeurigbcid ; appear in -, in dritk ver- Pra 'ei,i-yard , 3., binnenplaats van een gevangenis.
sclsijneis ; zich als schrijver opdoen , ( zich latecs drukken; PrS*'s,iier ,, S., gevangene , beschuldigde , r.; fellow -, me.
a book out of -, een borIc dat uitverkocht is; out of -,
degevaeigene ; no t to let a - out of sight , een gevangene
uitverkocht , suet nicer in den handel.
niet uit liet oog verliezen; succeeder oneself a -, zich zelf
Print , V. t., drukkeis , afdrukken , isipresiten , een spoor
als gevangene overgeven; ta/ce -, gevangen nemen.
op iets laten , een afdcuk maken op, suet een afdruksel Pi'is-'oner's-base , S., zie Prison-base,
doen merkeii , merken , stempelen ; - books, music , hoeken, PrS-s-'o,iment , S., geeaiigenschiap, gevangenzetting, gij.
isiiizijk drukken —cd by, gedrukt door, druk van ; —cd for,
zeling.
gedrukt voor,, boekhandel V05ì - fraai , drukken naar; - P'is'tine , a., voormalig, oud, voorvaderlijk, eerste.
,
on cr1011 , driskkeii op; -, V. i., drukken , zich doesi druk- Pritt"ee , interj., verbastering van I pray tbieo, wat ik
tess, uitgeven.
u bidden mag , ik bid u; neem mij niet kwalijk; eiheve!
Pi'5t't5e-prot'tle, C., beuzelpraat, zinledig gebabbel, zotteklap.
PrIut'--c,suerer ,, s., plaatdsukker ,, kleurder.
Prit'te-prat'tle, V. j., beuzelpraat praten, babbelen, nietige
Print'-e! 'see , S., plaathasidelaar , kunstkooper.
gesprekken voeren.
]Print'-shop , 8., platenwiulcl.
ri_i 'vary , S., heimelijk h eid, verborgenheid; -, eenzaamheid,
Prnt'ed , a., gedrukt ; - paper , gedrukt papier.
afzondering, stilte, stilhieid ; gemeenzaamheid, vriendschapPrlut'er ,, S., drukker,, hoekdrukker ,, typographe ; lithopelijke omgang, vertrouwelijkheid; in -, in zijn particu
graphic -, lithograaf-drukker ; 1. ttes-press -, hoekdrukker.
lies leven, voor zijn privé.
Pri,it'iii . 8., het drukken , letterdruk ; het drnkkersvak;
Pivsi'do , S., vertrouweling, :1: geheime vriend of vriendin.
uithioç/raphiic -, 1itlsograiliie ; copper-plate - plaatthisk
Pri'inte , a., heimelijk, verborgen, eenzaam, bijzonder,
letter-press -, bsekdcukkerij,
aniliteloos , afgezonderd, stil, alleen, vriendschappelijk,
Prnt'iig-house , S., drukkerij.
Prn5'i,,-ink , .r, drukiukt.
vertrouwelijk, vertrouwend, hiusioselijk ; bijzonder (niet
opeiihaes-) , J-- afgetrokken;
Priist'ingua'chine . S., mechanische drukkerij,
burgerlijk (can kleeiting) ; niet
geoloteis deuress , r., met gesloten deuren beregt , r.; - life,
Pi'hst'lng-office , 3., drukkerij.
Prtnt'hi-pa'per S., dcukpapier.
privaat, bijzonder leven - nsy,otiation , geheime onder.
handelin g ; - audience, audicirtie met gesloten deuren, r.;
Priiit'ng-press , e., drukpers.
- individual, eenvoudig, particulier privaat persoon; be -,
Pr1nt'ii- types, S., p1., cirukletters , sao.
alleen, in eenzaamheid zijn , niemand hij zich hiebhien
I'riitIess , a., dat geen spoor nalaat, 11 spoorloos , dot
S., geniceis soldaat; 9 bijzondere , geheime of heimelijke
niet afdrukt.
Prl'o;' , S., prior (van een klooster) , voorname deelgenoot,
boodschap; case in -, zaak niet gesloten deuren; in -,
in partìkuhier , niet gesloten deuren; bear a case in -,
directeur (lcoophsaisdcl) ; -, a., vroeger, eerder; naasting
,
r.
cciie zaak niet gesloten deuren beregten.
regt
van
zn
Pr1'vate-c!ap'e , S., hiiiokapel.
Pri'oa'ate, S., prioraat.
Private-debts, 5., pb, persoonlijke, partikuhiere schulden.
PrI'on'ss , S., liriores van een nonnenklosster.
Fri 'vate-devo'tlois , 5., godsdienstoefening in stilte, voor
Prio'rl , S., priori; a -, a priori.
zich zelve,
Prlor'Ity ,, S., vroegerheid , f voorrang , eerderheid.
Fi'i'vate- man, e., partikuhier , ambteloos burger,
Priorship, s., priorseliap.
Pri'vate-purse, S., partikuhiere fondsen, eigen zak,
PrI'ory ,, 8., prsorij.
Pri'*ae , S., prijoregt, aanspraak op een gedeelte van PrVvatc-so5'dLer ,, 5., gemeen soldaat.
of aandeel in prijogemaakt goed; -, lielasting, thans Privateer', S., kaper, kaperorhip —'e man , kaapvaarder
cap tai n of a -, kapitein van een kaperschip; fit out a -,
bsitierac genoemd ; wijnhe ffi ng in sommige havens, wijn.
ccii schip voor kaapvaart uitrusten.
helastisig (f 1. 0,Q O van elk vat , dat door buiteislandec/le sc/se.
Privateer', v. i., te kaap varen, kaperschiepen uitrusten.
pen unset worden betaald).
Prise, S., liefhooir, (1IALLTWELL) , zie Prize.
Privotcer'Sng • 5 , kaapvaart, kaperij go -, op kaapvaart
!eï v zn , S.. H v prisms , eusil.
]Prink, S.,
Prink, V. t.,
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aflegt of op andere wijze proef van bekwaamheid of geschiktheid in eenig vak moet afleggen ; kloosterling , die
nog niet door gelofte aan het kloosterleven gebondem is
(namelijk die nog in den proeftijd is).
Proba'tioner's-chamber, s., in Groot-Brittannib particulier vertrek in een koninklijk paleis.
Proba'tionership , s., proeftijd.
gemis veroorzakende; ontkennend.
Prl'vatively, adv., op ontkennende wijze, door afwezig- Proba'tionship , s., staat van beproeving.
Probative • a., zie Probational.
heid van iets ; ter zijde , heimelijk.
Proba'tor, s., onderzoeker, examinator, bewijsvoerder, r.
Priva'tivenes ', s., ontstentenis , gemis , afwezigheid.
Privet, s., mondhout, liguster, rijnwilg, keelkruid (bot.). Probatory , a., beproevend , onderzoekend , tot bewijs strek
dienende ; be -, tot proef dienen.
-kendof
Privilege, s., voorregt, vrijdom, bijzondere vergunning,
privilegie ; breach of -, inbreuk (op de privilegiën van een Probe • s., tentijzer , sondeerijzer.
geconstitueerd ligchaam; by way of-, bij wijze van privilegie. Probe', v. t., sonderen, onderzoeken • g.; een wond met
het tentijzer onderzoeken.
Priv'iiege, v. t., bevoorregten, vrijdom (bijzonder van beProbe'- seis' -moors, s., pl., wondschaar, g.
lasting) verleenen , priviligeren.
Privileged, a., bevoorregt; - place, bevoorregte plaats, Probity, s., braafheid, eerlijkheid, regtschapenheid, opregtheid; acknowledged, known -, erkende eerlijkheid; questiovrijplaats.
nable -, verdachte eerlijkheid ; tried -, beproefde eerlijkheid.
Priv'ily, adv., op heimelijke, verborgen wijze.
Prob'Iem
• s., problema (wiskunde en logica) , vraag- of
Privity, s., heimelijkheid, medeweten, geheime verstand
werkstuk, voorstel (om op te lossen), § raadsel ; solve a -,
with any one's -, met iemands medeweten with--houding;
een vraag oplossen.
out any one's -, zonder iemands medeweten.
a., onzeker, twijfelachtig , dat nog
Priv'ltles , s., pl., schaamdeelen.
Problemat 1 1 -e ,
onbewezen is, onwis, problematiek.
Privy, a., heimelijk, verborgen, medewetend, bijzonder;
Problemat teal ,
§ raadselachtig.
- to , bewust van iets , medebewust ; - council , geheime
raad ; - counsellor , geheimraad ; - parts, schaamdeelen ; Prob'lematist, s., iemand die voorstellen ter oplossing
geeft , EVELIJN.
- seal, geheim zegel; the lord - seal, lord zegelbewaarder;
king's - purse, 's konings bijzondere fondsen ; - to a secret, Prob'lelnatize, v. i., voorstellen ter oplossing geven, B. J.
van iets in liet geheim onderrigt; -, s., secreet, lieime- Probos'cts, S., snuit (voornamelijk van den olifant), snoet,
snavel.
lijk gemak, huisje; garde-robe; -, regthebbende, r.; mede
(koophandel).
-belanghd Pro.ea'cious, a., moedwillig, brooddronken, dartel, vermetel , wuft , onbeschaamd, brutaal.
Priz'abie, a., te waarderen, op prijs te stellen, te schatten.
Prize , s., prijs , waarde , belooning , buit, lot (loterij) , Procac'ity , s., moedwil , onbeschaamdheid , dartelheid ,
.onverwacht voordeel , ( fortuin , privilegie ; prijsgemaakt vermetelheid.
schip ; make -, prijs maken , veroveren , buit maken; Pro-eatar-c'tic , a., lang voorafgegaan ; - cause • eerste of
I fought and conquered, yet have lost the -, ik heb ge- meest verwijderde oorzaak eener ziekte.
streden, overwonnen en nogtans heb ik den prijs verloren; Pro-catar'xi s , s., vroegere oorzaak eener ziekte , met bijfirst, highest -, hoog lot (loterij); carry off a -, win a komende omstandigheden medewerkende.
-, een prijs behalen, wegdragen ; divide a -, een prijs ver- Proced u re , s., wijze van handelen , handelwijze , handeling , liet te werk gaan ; _- voortbrengsel , voortgang.
deden; take a -, een prijs behalen (scholen).
Prize • V. t., waarderen , schatten, werk maken (van iets) , Proceed' , v. i., vervolgen , voortgaan , verder gaan ; voortzetten , voorwaarts gaan , vorderingen maken , zich begeop prijs stellen, op prijs schatten; - at, schatten op,
ven , doorzetten , voortvaren , vervolgen , tot (een graad)
achten.
overgaan (universiteit) , handelen , te werk gaan ; geschiePrize' -ttght'er , s., prijsvechter • kampvechter.
Prize'tnon'ey, s., prijsgeld, belooning in geld voor prijsden, voorvallen ; voortkomen , voortspruiten • uitspringen , uitspruiten , ontstaan , oorsprong nemen ; - against,
gemaakte buit.
procederen tegen ; - against any one , met iemand een
Prize'-ta'ker . s., prijsbehaler (scholen).
proces voeren; - doctor , doctor worden ; - on bis journey,
Prize'-question , s., prijsvraag.
Priz'er , s., waardeerder , schatter , 1 prijsvechter ,
de- zijn reis voortzetten; - from one argument to another,
van den eenen bewijsgrond op den anderen springen; - to
geen, die naar een prijs dingt.
business , aan het werk gaan ; light -s from the sun , het
Pro, prep.,
voor; - and con, voor en tegen.
licht heeft zijn oorsprong in de zon; - on other princiProbabil ity, s., waarschijnlijkheid; in all -, naar alle
pies , volgens andere beginselen handelen ; violence -ed,
waarschijnlijkheid.
het geweld maakte vorderingen ; - to a place , zich begeProbable, a., waarschijnlijk;
wat men voorzien kan.
ven , gaan naar een plaats ; - forth , voortgaan , uitgaan
Probably • adv., waarschijnlijk.
(van , from) ; - from , overgaan (tot , to) , voortspruiten uit;
I.rob'al , a., :j= waarschijnlijk.
- on , voortgaan , vervolgen ; - upon , handelen volgens;
Prob'ang • s., slokdarm sonde.
- on good principles, naar goede beginselen handelen; Probate , s., afschrift van een testament • dat regtsgeldig
through , gaan of voortgaan door ; - to , overgaan tot,
is , r.; take - of, (een testament) deugdelijk en regtsgeldig
overgaan om te ; - with , voortgaan met.
doen verklaren.
Proba'tioll, s^, onderzoek, proef, bewijs, blijk, getuige- Proceed'er, s., voortzetter, voortgaander, die voortgaat,
persoon die voortgaat.
nis, proeftijd (vooral in kloosters) , beproeving. .
Probational ,
a., beproevend , bewijzend , onderzoe- Proceed' in g , s., voortgang , het voortgaan; gedraging,
handelwijze, wijze van procederen; gebeurtenis, voorval;
Proba'tionnry , C kend • tot proef dienende.
proces , r.; -s , daden van het openbaar gezag , maatregeP,rota'tioner , s., kandidaat , nieuweling , novice , persoon, die in den proeftijd is, onderzocht wordt, examen
len , proces-verbaal (der zittingen van beraadslageude verPrl'vatcileas , s., heimelijkheid , verborgenheid , gemeen
-zamheid,
afzondering , geheimhouding.
Prlva'tion , s., gemis , mangel , ontstentenis , berooving,
beroofdheid, het verstoken zijn; afzetting, abstractie.
Prlva'tive, s., hetgeen in de afwezigheid van iets bestaat;
-, a., niet bezittend , beroovend , eerroovend , missend,
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naderingen), vervolgingen , r.; the -s of thre legisMture , de Pro rraatina'tor , 8., uitsteller , talmer , draler , besluite.
daden of maatregelen van de wetgevende magt; book of boze.
-s , proces - verbaal , register der beraadslagingen , notulen; Pro' creant , s., teelkracht ; -, a., voortbrengend, dat voort
veroorzakend , vruchtbaar ; - cause , voortbren--brengt,
institute, take -s, vervol gingen instellen, r.
Proceeds-, proceeds', s., pl., inkomsten, opbrengst; net gend, telend beginsel.
-, zuivere inkomsten.
Pro'-ereate, V. t., voortbrengen, telen, kinderen verwekken.
Proceleusmat'1 -e , a., opwekkend door gezangen of ge- Pro erea'tion, s., voortbrenging , voortteling.

sprekken.
Procel'Jous, a., onstuimig.

Procep'tion , s., voorkoming, KING} CHARLES;

vroeger be -

zit, vroegere inbezitneming.
Proc'ers , S., pl., (onder glaswerkers) ijzeren haak.
Procere', a., t lang, groot, hoog, EVELYN.

Procer'ity, s., ligchaarnsgestalte ; lengte, hoogte, AD.
Process , s., loop , beloop , voortgang ; ontwikkeling , ver

handelwijze, behandeling, f orde val verschijning,-rigten,
vordering, regtsgeding, proces, r.; somniatie ons te conspareren , r.; aanhangsel , aangroeijing, uitsteking , uitwas
een der beenderen (ontleedkunde); - verbal,-schingva
proces -verhaal; in - of lime, in het vervolg van tijd ; mesne
-, incident bij een teregtzitting; serve a - on eng ogee,
iemand een sommatie beteekenen , r.; a chemical -, een
scheikundig proces.
Proces'sion , s., omgang; (godsdienstige plegligheid), processie , optogt . gezangboek dat bij een kerkelijken omgang
wordt gebezigd; a funeral -, een lijkstoet ; triv n1)hal, -,
triomphantelijke optogt; in -, in optogt, processie; make
a -, een processie doen.
Proces'sion , V. i., optogt houden, een processie houden,
in processie gaan.
Processional

, s., processieboek.,'; -, a., behoorende tot of

betreffende een processie, optogt of omgang.
Proces'slonary , a., in de processie bestaande , processies

- caterpillar, trek -rups.

-gewijz;

Proces'sive, a., voortschrijdend, voortgaand.
Pro'chronl*m , s., misstelling in de tijdrekening , te

vroeg stelling.

Procure ', V. t., waarnemen , 'bezorgen , verschaffen , ver

volkomen gereedmaking, M.; in -, gereed,
Procinet', s.,
klaar.
Pro elaim', V. t., bekend maken, afkondigen , verkondigen,
uitroepen, verklaren bij openlijke bekendmaking; verhannen, buiten de bescherming der wet stellen; openlijk ver
- a fast or a feast , een vasten of feest afkondi--halen;
digeis ; - war, oorlog verklaren.
Pr oclain.'er, s., afkondiger, heraut.
Pr oelarna'tlon , s., bekendmaking , afkondiging , edikt
(koninkl( k); issue a -, een bekendmaking afkondigen, eene
ordonnantie bekend maken ; make a -, een proclamatie doen.
Proelive', a., hellend , § overhellend, geneigd.
Proellv'Ity , s., overhelling, neiging, geneigdheid; gemak
(om te leeren) , geschiktheid (voor studie).
-kelijhd
Proeliv'ous, a., overhellend, geneigd.
Pro eon'sul , s., pr oconsul (b ( de Romeinen).
Proeon'sular , a., hehoorende tot, betreffende of van een
proconsul , proconsulair.
van

proconsul. proconsulschap.
Procrastinate , v. t., v. i., verschuiven , op de lange baan

schuiven, uitstellen, verdagen, vertragen, besluiteloos zijn.
pro -eras'tinating . ppr,, a., talmend, dralend, weifelend,

besluiteloos, aarzelend.
, s., verschuiving , uitstel , weigering,
besluiteloosheid,

Pro erastlna'tion

Pro-e'aratorship , s., waardigheid van een procurator.
Pro -c-a'rating, a., tot een procureur behoorende, lastge-

vend , opdragend.

Prec'1dence, s., verzakking, wegzakking, afvalling.
Procid'uous , a., vallend, verzakkend, afvallend.

waardigheid

s., voortbrenger , § vader , teler; dier dat
voortbrengt of teelt.
Pr o' ereatrix , s., teelster , voortbrengster.
Pro c'tor , s., zaakwaarnemer , agent , pleitbezorger of procureur (aan een geestelijk geregtshof) ; -, proctor, overheid aan le universiteit.
Proe'tor, v. t., waarnemen, besturen, sx., leiden.
Pro e'torage , s., waarneming, bestuur (in ongunstiger
zin) , m., beheer, zaakwaarneming.
Pro eto'rl cal , a., hehoorende tot of van een proctor.
Proe'torship , s., waardigheid van proctor, pleitbezorger
schap , proctorschap, beheer, bewindvoering.
Procum'bent , a., nederliggend, uitgestrekt, kruipend.
Pro -eur' z bie , a., verkrijgbaar , te verschaffen.
Pro curacy , s., waarneming ; volmagt, procuratie; het
geven van volmagt; bevolmagtiging.
Pro cura 'tlnn , s., verschaffing ; beheer, zaakwaarneming;
provisie, makelaardij, behandeling van zaken voor anderen ;
vol raagt , lastgeving , opdragt ; by -, per -, bij procuratie.
Proeura'tion -money, s., provisie; zeker bedrag, dat de
predikanten den bisschop voor de jaarlijksche bezoeken
moeten uitkeeren.
Pro e'urator , s., procureur , zaakwaarnemer , zaakgelastigde , gemagtigde ; (in Genoa en Venetië) procurator , een
der eerste ambtenaren aldaar.
Pro-eurato'r1al , a., door een procureur gedaan; lastgePro' ereator ,

vend, opdragend, procureurs -.

Pro'chein, a., naaste; - amy, naaste vriend.

Pro -son'sulship, pro -consulate, S. ,

Pro' -creative, a., voortbrengend, telend.
Pro ' -ereativ eness, s., teelkracht, voorthrengpnd vermogen.

overreden, bewegen ; bewerken , tot stand bren--krijgen;
gen ; bekomen ; l uitnoodigen, oproepen ; -, voor koppelaar
spelen , koppelen.
Pro eure'enent, s., bezorging, s. e'cschaing; teweegbrenging.
pro curer , s., bezorger ; persoon, die verschaft ; koppe-

laar , hoerewaard ; bemiddelaar of bemiddelaarster; bemiddeling (in ongunstigen zin) ; bron (van zaken) ; a - of contentedness , een bron van voldoening.
Pro-cu'ress , s., koppelaarster , hoerewaardin ; hewerkster,,
teweegbrengster; bemiddelaarster (in ongunstigen zin).
Prodigal, s., verspiller, verkwister, doorbrenger; -, a.,
verkwistend, verspillend, mild, doorbrengend; the - son,
de doorbrengende zoon.
Prodigality , s., verspilling, kwistigheid , verkwisting,
mildheid, buitensporigheid; an act of -, een daad van
verkwisting.
Prodi'igally , ode., met verkwisting, op verkwistende wijze.
Prod 'iialize, C. t., verkwister zijn, mild, kwistig zijn,
verkwistend te werk gaan.
Prod 'igence, s., verkwisting , verspilling, groote overvloed.
Prodigious , a., ongehoord, verbazend, § monsterachtig;
t van slecht voorteeken , kwaad voorspellend ; be -, ongeboord zijn.
Prodig iously, adv., ongehoord, verbazend.
Profit#'inousness , s., verbazendheid , verbazende hoet^au i nl; eden ,
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Prod'lgy , s., wonder , v oorteeken ; zeidzaamlieid , zeld- Profeuston • s., geloofsbelijdenis , verklaring van beginse.
zame zaak, wonderwerk, wonder; § monster ; do prodigies, len , getuigenis ; ambacht , bedrijf, vak , stand ; by -, van
wonderen doen.

Prodi'tion, s., •; verraad, verraderij.
Prod'ltor, s., t verrader.
Proditor'inus , a., verraderlijk.

beroep.
Professional , a., van of behoorende tot een beroep,

in zijne betrekking; - exertion, dienstijver, ambtsijver.

Profes'sionnally, ads,., door beroep of stand, in zijn beroep.
Professor , s., professor , hoogleeraar , onderwijzer; beProdt'itory , a., zie Proditorious.
lijder; iemand, die openlijk belijdt, bekennen ; schijn
Pro'drome , s., voorbode , voorlooper.
iemand 'van uiterlijke vroomheid; - of religion,-vrome,
PrOd'uce , s bedrag , beloop , uitwerksel , winst ; raw -,
godsdienstbelijder; - of literature, or science , hoognatuurlijk produkt ; note of -, borderel (van een bank).
leeraar of onderwijzer in letterkunde of wetenschap; be
Produce', V. t., bijbrengen, vertoonen, aanvoeren, voort
a -, een professor zijn , belijden; be a - of, professor in.
uitwerken; vermaken; overleggen, r.; te voor--breng;

schijn brengen.
Produce-stake , s., wedren met paarden alle van hetzelfde ras.
Produce'ment, s., voortbrengsel, at.
Prodnt.c'ent , s., vertooner , te voorschijn brenger , producent.
Preuluelbll'Ity, s., vatbaarheid om voortgebragt te worden , geschiktheid om overgelegd of te voorschijn gebragt
te worden.
Producible, a., vertoonbaar, wat voortgebragt kan worden , voorthrcngbaar , voortgebragt of overgebragt kun nende worden ; - for , aan te voeren voor.
Procln'cibleness, s., vertoonbaarheid, voortbrengbaarheid.
Pro'du et , s., voortbrengsel , opbrengst, bedrag ; uitwerk

Professorial, a., professoraal ; - chair, leerstoel.

Professorship , s., professorschap, hoogleeraarsambt,

onderwijzerschap.

, a., van een hoogleeraar , professoraal , ^aA ,
Proffer, s., voorslag, aanbod, poging, voorschot, aanii
proef.
Proffer , V. t., voorstaan , voorstellen , trachten , aanbieden , pogen , beproeven, ondernemen; - services , diensten
Profes'sor3'

aanbieden; - friendship, zijn vriendschap aanbieden.
Prof 'ferer, s., iemand, die een voorstel doet, aanbie.

der , voorsteller.
Profi'clence, profileteney, S.,

vooruitgang,

ontwikke-

i t vordering ; bedrevenheid , ervarenheid ; gevorderd.
ling
beid; - in knowledge, bedrevenheid in wetenschap ; altair
great -, groote vorderingen maken , zeer bedreven of er.
varen zijn in, zeer groote bedrevenheid bezitten, zeer ver,
sterk zijn in.
Profl'clent, S., vergevorderde; bedrevene; iemand, die he ,
zeer ver in een wetenschap of kunt gebragt heeft; meester
a - in mathematics, iemand, die het zeer ver in de wis
uitgaande reglen).
kunde gebragt heeft.
Prod is e'ti ve , a., vruchtbaar , voortbrengend , productief ,
Profi'ctsous , a., gunstig , dienstig , nuttig , voordeelig.
dat opbrengt ; - of , vruchtbaar in.
Prodnt e'tiveness , s., voortbrengende aard, goede opbrengst. Profile , s., profiel, gezigt van ter zijde, half gezigt
in -, in profiel.
Proegu'ininal . a., voorbereiding tot iets (med.).
Profile, v. t., schetsen , den omtrek teekenen.
Pro'ein , s., inleiding , voorafspraak , voorrede.
Profilist , s., profiel-teekenaar , profiel-schilder.
Proe'intal , a., inleidend.

beloop , uitkomst , product (rekenkunst) ; home -, in--sel,
landsch product.
Produ.e'tible, a., zie Producible, a.
Prodite't11e, a., verlengbaar, rekbaar.
Prods e'tion , s.. voortbrenging, voortbrengsel ; overlegi t r.; certificate of -, certificaat van oorsprong (in- en

• s., bijvoeging van een dag, opdat de nieuwe
maan niet te vroeg invalle.
Profaee', 125L., wel hekome het n ! prosit , six.
Profanation , s., ontheiliging , oneerbiedigheid voor hei Proeonpto' -s Is

lige of gewijde zaken.
Profane', a., ongewijd , pr ofaan, onrein, zondig, ont-

Prof'lt

, s., voordeel , winst, nut; fair -, wettige , regt
matige winst of voordeel; gross -, ruwe winst; large groote winst; net -, netto winst; occult, by -, buiten
kansje ; make a - by , zijn winst doen met ; derive -from
voordeel- trekken nit; realize a -, een voordeel of wins
realiseren ; yield a -, een voor deel of winst afwerpen

heiligend , wereldlijk , bevlekt , onzuiver ; buitensporig, Profit , V. t., bevoordeelen , bevorderlijk zijn , bevorderen
tot voordeel of nut strekken ; gedijen; be -ed by a thing
1 loszinnig.
met iets voordeel doen , winnen ; -, v. i., voordeel trekken
Profane', v. t., profaniseren , misbruiken , ontheiligen.
partij trekken , voordeel doen , gebruik maken ; - by , ziji
p'rofa'nely, adv., met ontheiliging; 1 met loszinnigheid.
voordeel doen met, nuttig zijn, nut hebben van ; what -s .
Profaneness, s., zie Profanity.
waartoe noodig? things that do not - any one, zaken
Pro fa'ner , s., misbruiker , ontheiliger , schender.
die iemand geen voordeel opleveren.
Profanity , s., ongewijdheid , profaanheid , oningewijd
zondigheid, loszinnig gedrag, onreinheid; goddeloos -heid; - Profitable, a., winstgevend, voordeelig, voordeel aanbren
genii ; nut aanbrengend , nuttig.
heid , o- dsonteering.
Profee'tion , s., voortschrijding, voortgang.
Prole eti'lious , a., voortspruitend.
Pro'fert, s., te voorschijnbrenging, vertooning, overlegging, r.

nuttigheid, voordeeligheid, winst
gevendheid; - for, nut voor.

Profitableness , S.,

Profitably , adv., met voordeel, winstgevende wijze.
Profiting , S., winst, voordeel.

:Profess', V. t., belijden, rondborstig uitkomen voor ; oefenen , uitoefenen ; zeggen , beweren , verkondigen ; betuigen; Profitless, a., onvoordeelig, onwinstgevend, geen nu
- oneself a ..., zich verklaren ; -, v. i., verklaring van begin- aanbrengend.
selen afleggen , geloofsbelijdenis doen ; betuigen , openlijk
verklaren ; :1; vriendschap betuigen, betuigingen doen.

Profligacy , s., verslaafdheid aan eenigerhande ondeugd
ongeregeldheid , snoodheid , goddeloosheid.

Professed', profest'. a., openlijk , verklaard , openbaar, Prof'ligate', a., verslaafd aan eenigerhande ondeugd, zed{
loos, losbandig, onbeschaamd, goddeloos , snood; -, s
door gelofte aan bet kloosterleven verbonden; - enemy, ver
iemand , die aan eenigerhande misdaad verslaafd of over
-klarde
vijand.
Profess'ectty , adv., van beroep , openlijk , openbaar ; on- gegeven is ; losbandig , goddeloos , snood wezen , laag gc

joochenbaar , op eigen bekentenis.

zonken mensch ; liftmis.
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Frof'Bigate , v. t., ; af%verpen , lamer , vcrttril veli , over- (wishuode); ascersdiity -, opklimmende reeks (wiskunde)
Winnen; - one's self , zich verslaven.
(pesce>iiling -, afdalende reelis.
Prof'tlgatety , adv., zonder zeden, niet snoodheid, met Ii'z•ottn-es'sionil, a., voortsllrijdena, geregeld voortgaande,
losl]arldiblleid.
Prof''ignteesess , s., losbandigheid, verslaafalleiu , laa.ggezonkenlleid, verslaafdheid (aan een ondeugd), zedeloosheid.
ProllHgo'tiou , s., nederlaag; , val , a3_á.
Prof'1ueuce, s., loop, voor'tgaiig.
Pof'1uent , a., voortvloe>jei ci>

Pro'i'orma , a., voor den schijn, welstaa.nslialve , - accoiiaat • rekening, die nicn bij geniis vals eeriige wav'eil
maakt , ons zijn correspondent liet waarschijnlijk 1)eclrag
daarvan hij den koop en verkool) te doen zien.
Profound', s., diepte, afgrond der zee, smudsi,roo]n; -,
£c., laagt elegerl, diep, § grondig, geleerd , iiiel ► ziziiig • lis
-tig,
doortrapt, gemeen, laag ; onderdanig, ? ecicri .

geregeld opklimmende, vorderend, toenemend.
P&•ogres'sl`'e , is., 11 § vooruitgïlallde , vorderingen makende,

geregeld opklimn]ci.de, zich ontwilcicelei ie,
Progrrr'sively, ailv., van lieverlede, trapsgewijze, lang

voortgang.
-zaluerd,)ij
Pa gr°es'sto ene s , S., staat van trapsgewijze opklimming,
of Viiii vooruitgang, 5 geregeld voortgaande loop.
vertlie(den, beperken (iii- en 2citgaaiide regten),
ver?rincleren, seliorseii, stuiten , r.; it tliiiig is -, een zaaie

.Fr•nhatb'it, v. t.,

is verboden; - (C,i) one to do n tliing, iemand verbieden
iets te doen; - a tdinf to te clone, een zaak verbieden,
verleiden dat iets goilaaii woede.

Prsohtn'tte,á , ar.., vei i ►oden , beperkt.

soá,ms'ttes-, e., lieilerl<e] , verllieder.
' , V. i., zich verdiepen, doordringen iil(lrirlren ; -- into the hidden things of nature , in ('te ver'1)orgen- PrnnhiE,i'tiois, s., 1leperlïiiig, veilioc1; stuiting, schorsing,
1>e6 - el tot opschorting, r.; ierit if -, bevel tot schorsing, r,
llederr (Ier natitur dringen.

Profoaand'

P(i (➢ fo Cu➢ i5tl c 5 , 4 S., diepte •
Profundity ,leid.

lage ligging; diepe geleerd-

. Polytnt'tloo3st, a, voorstander• miii beperkende rnaatreY(Aci, of wail verlirdsl>el>alc;i eil (rouï'aai iel k o1> Icel stzulc

Profu e', a., rijkelijk, overvloedig, kwistig; , verkwistend, der ii- cii iiitgaaitde regiem).
buitensporig , in liet overdadige; - of, rijk ill; t'ac'litb'ttnoe ,
a., lieperl.e]id (iii- eis uitgaande reytc i
di itiires •

1)rlitenspollg uit`;oau ; - of fiow i s, overvlv..;(.i i an

iiloeiiien ; be - in , ziet (i ervloed weven.
T6bfuse'ncss , ➢ E'©T' ' á,big , s.,

overvloed, overvloedig -

livid ; verkwisting, kwiab, lieitl, ]'ijkelijklieid, verkwistende
leefwijze ; in -, in overvloed; to -, tot overdaad, lï1`IStlg

leven; speiid witlt -, veikwistesi.
Prog, s., leeftogt, rrioiidholloeften, gebedelde levensl)ehoeftel► ; bedelaar.
Pi•og, V. i., g ) den kost ophalen, riedelen om deli lost,
hedriege11 , stelen.
Pi rn ;o ➢n'eraltc , V. t., telen , voorttelen , voortplanteii.

s., voortteling , voortplanting.
s., voorzaat , voorvader ; mg -, een mijner
voorouders; -s, mijne voorouders, voorzaten.
Pr (Df 'cily , 3., kroost, nakroost, Ilageslaellt, na;ïonielingsc?ap , familie, afstanlnieling.
Pmigrno'sis , s., keuinerleeiid verschijnsel , g.
Progn,os'tie, S., kerlillel'kerid verschijnsel, g.; 17ckwaamlield oral (en 22íi001) C(11C ZIekte te voorspellen , voorzeg e'lrtg, voorteeken; -, a., vooraf aoii(uldeiid , voorspellend.
^•*D dna ➢ s'tl cais5e , (a., 01) te nlake:i , te voorziet , af te
leiden, voorzegl)aar.
Prog.>in s't€ omt
v. t., voorspellen, vooraf iaiiduiaerl, afleiden , oprllakell , voorzien.
Pro aaosti-cr'tre,n, .s., daad van voorspellen, vooraf opmaken.
Progatiosti e , ietor , J., voorspeller , waarzegger lire - voor -

Progenerra'tion,

Progerg'ttor ,

teekeiien.
Pro'grai& ,

r^➢ c^^^®r«^ ,
Il'ro;roa^:: ,

s., pro^ranlmZ , voorrede , inleiding
^ beri^t.

Progress , s., vordering, gang, vooruitgang ; Ol)konïst,
otitivikkeling; weg, loop , rondreis (van een vorst) ; in -,
van liet vooruitgaan , in zijne opkomst ; tlae - of the 811?1,
loop van de zon ; the - of a pupil ina study , de vorderillgen van een leerling in zijne studie; iie -, in stalt
van voortgang ; yo on a -, een reis doen (door een prins);
report -, verslag doen aan de kamer van liet werk van

C'rotAets'ils.i'y, 1 vel'ï>iedend, schorsend, r.
tiOr CFA', 2. t., i. W, zie Ib occ , V. t., 27. 2-.
IIrc,i'c et, s., ontwerp , plaii , v- oorrleriien; idle -, kasteel
i11 de

lucht; fs i'ii, io,ebe £! -, een 1)1111 I_ioalier1; form, -5.

lsla.ineii pralen; force idle -s, lnisteeleii in Oe lucht trouwe; .
Ge r ;, e vt', V. b., r'. 1., uitiverl)1,]1, § 1'erail?leii, ontwerpen , zich
iiit,tl•ekkeil , doen iiitstelieii , -uieoiiritus {, eii (jonu'l iide).
áajc , 'ei c , S., projectiel ; -, ((., l;itgesvol'l , esi, voortg(;worpeil, i itwerl)Cn(1, voort\rel'1>e]id.
Prn,y ;' e t' d eeg , (t., viortw e1'pelid , uitwerpend , ( ontwel'pei d,
plilIlf(ii iiiil ieild, bel`iliïelltá.

Ps,;j,c'esa,iz , s., projectie, (e daad vair ontwerpen, liet
iiitspr'in, ends voorn! itstekencle , uitstek (houivii zwade) , projetic (doorzzgtl nc,ide) ; r tijdstip of oo`ellblik der veeal:-

cler:ii (schellzr7ide).
Pen.i k•n^tue , s., Uitwerper , s ontwerper , 111annenn]aker=
r ;. , ci' -ti'G', S., bet iiitspriiigell , I ltett'.ií, llltoteliing lilt,,1r , (tonwT ni ilc) , llitlloe,:.
shroud
C ICCflàO', S., voorwaar tsvallen , breuk , darml)reuk.

O'A•náa,pse', 27 . t.,
uittrekken, voorruit doen springen, I17ii;^.
voren doel; vallen -, e. i., zich tiltstrekkeis , 1litar voren
vallen , j'oor uito11T1igdll,
Pr.➢ 5s'v3inss
É
7zr. elapse , S.
J} s., zie .^.
^p
lá. ir (Ys ^1

srfl t ,

Pi^'hite , c-., plat , uitgehrsgt , doorgetrokken.
Pt solz,te', V. t., L uiten , uitbrengen.

I ^b ^:i^ra'b
, s., ntu;g, vertraciing, uitstel.
s nje- ;om'e n , s., 2)1., vooral'gamide l]esellouwingen , ni'_
leidende I)eseliouwliigei1.

i,ds©meaary, £'., 'voorafgaande , inleidend, voorafgaai ► (e ,raiisnerlïiiigrii bevat; cute.

Ps'ctegosn'euon (pl . Ela'c 6c f➢ aazrna), zie Prolegorrtcata.
Prolrp➢ 'sic, , s., liet vooraf vernielden van teecui erpiligel ►
wederiegging 1)ij voorbaat van 1)edenkiuigen (a'eulerieerl mi(1e);
te vroegstelling (door eend feit vóór cie eiqeiiljAe dagtee^ .-cîii>r£7 te stellen), anaehronlsme, ru11ssl a in cl; tijclrekel ► iui ,

Proles➢ 'tie , £r,., j voorloop;;.; , voorai'gi:aand , voor ;`; ; to
Proàene'tical , } vroeg korvend (b;jv. ran i vips°tee>a) , :;
Prolep'ticolly , adv., vooraf.
Z-1'woiet^^'DDeons, a., talrijk kroost voortbreiigeuicle.
,•ewijze uitbreiden; -, v. t., zich ons, Innigs voortlleirc e1 ► , or. Jj's- ,)re t.1 , 2m1, , ii., -; meen, ellendig, l;enicel► e glans.
nor; e 'CSOIL , S., v - oorti;ai;g, geregelde tutlp, geoegelde I'r,,'to--tnry, s., gering inenscll , arbeider , ;6'(.('lí.rl!i1T1.
c reo!a. (1, i ï'i;1 t,.È>IZI` . geschikt ter á eoort-teii;,;^: a •.{o it .
£±..''bllikÉ,.i]1° lr,.•lelcllálllii erit;;;Ikeliiip onep.rl,: i., I L''^. <z!0f —

een comité uit haar midden (parlement).

Pi—ogress', V. i., vooruitgaan, vorderen , vorderinngeri ma beu l ; voorwaarts gaan , voortgaan , voor lojgaan , zich traps-
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Prolif'1e a., vruchtbaar , welig , geschikt taer voortbpling ,
voorttelend; a - tree, een vruchtbare boom; - of evil,
consequences, vruchtbaar aan ongunstige gevolgen.
Prolificacy , s., vruchtbaarheid , geschiktheid ter voortteling , weeldrigheid.
Prolifica'tion , s., kindertelen , vruchtbaarmaking ; bevruchting , voortplanting , vruchtbaarheid , voortbrenging.
Prolif'ical, a., zie Prolific, a.
Prolif'l Bally, adv., met vruchtbaarheid, op vruchtbare wijze.
Prolifi ea'tion , s., daad van vruchtbaarmaking, kindertelen , vruchtbaarmaking.
Prolif'i-eness , s., vruchtbaarheid.
Prolix', a., langstijlig, langdradig, wijdloopig, langdurig.
Prolix1'ous , a., t traag, vadsig, SH.
Prolixity
s., langdradigheid, wijdloopigheid.
Prolixness ,
Prolix'1y, ede., op langdradige, langstijlige wijze.
Prolocutor , s., woordvoerder , spreker , voorzitter van
.een kerkelijke vergadering.
Proio-eu'torship , s., voorzitterschap van kerkelijke ver
-gaderin.
Pro'Iogeze , V. i., zie Prologue, v. i.
Prologue , s., voorrede , inleiding , voorafspraak , voor
een tooneelstuk ; t § voorlooper , aankondiger.-gesprkvan
Pro'Iogue, V. t., van een voorrede voorzien, door een
inleidende voorrede doen voorafgaan, van een inleiding
doen voorafgaan, sH.; -, v. i., een inleidende rede of voor
-afsprk
houden of maken.
Prolong', v. t.,verlengen, verschuiven, uitstellen; be
-ed, verlengd zijn.
verlengen.
Prolon'gate , v. t.,
Prolongation , s., verlenging , uitstel , verschuiving , uit
-stelvan
betaaltijd.
Prolong'er , s., die of dat verlengt , verlenger ; licht
schuifkandelaar.
-dompertj,
Prole'-s-ion , s., voorspel.
Promenade , s., wandeling (in een plaats van openbare
bijeenkomst).
Promenade, V. t., wandelen (in een plaats van openbare
bijeenkomst).
Prome'thean, a., van Prometheus; § leven gevend.
Prominence, prons'ineney , S., uitsteking, uitstek, uit
onderscheiding (onderscheidend karakter); aan-puilng;§
vlies van het zaad der peulvruchten (botanie). -hangsel;
Prominent , a., vooruitstekend, 11 § uitstekend , uitstekend, uitkomend , verheven boven liet middenmatige ; § ondersclreiden; uitpuilend, in liet oog loopend, springend;
make , render -, doen uitkomen (schilder- en beeldhouwkunst).
I'roin'inently , adv, uitstekend; op een wijze, waardoor
iets uitkomt of in het oog loopt.
Promis'"euous, a., gemengd, algemeen; verward, zonder
orde, ondereen, door elkander, dooreengevlocliten; a crowd , een gemengde menigte.
Promis'-euously, udv., door elkander, zonder onderscheid,
verward ondereen , in het algemeen , in het gemeen , op
verwarde wijze , verwardelijk (in ongunstigen zin).
Promis'-euousness, s., mengeling, gemengdheid; algemeen
karakter ; verwarring (in ongunstigen zin).
Promise , s., belofte , hoop , toezegging , verwachting;
a youth of great -, een veel belovende jongeling; express
-, plegtige belofte; breach of -, woordverbreking; - land
of -, beloofd land; of -, dat tot verwachtingen of hoop
aanleiding geeft ; break one's -, in gebreke blij ven een
belofte te vervullen , woord breken ; extort a - front any
one, iemand een belofte afpersen; forfeit one's -, zijn
woord of belofte vcrdraai.en; ; facto a• - (zie Perform a -);

keep one's -, een belofte gestand doen , woord houden
make a -, een belofte doen , zich van een belofte kwijten
call on any one to perform, to fulfil his -, iemand aanma
nen om zijn belofte te vervullen.
Promise , v. t., beloven , toezeggen , hoop geven , doei
a erwachten, § voorspellen ; - oneself, zich beloven, ziel
vleijen, hopen; - wonders, gouden bergen beloven; I
you ( ! ik beloof liet u ! -, r. i., beloven.
Promise-breach , s., j woordverbreking, het breken vai
belofte , het in gebreke blijven om eene gedane toezeggin,
te volbrengen.
Promise-breaker , s., woordverbreker , woordschender
die zijn belofte niet nakomt.
Promise-crammed, a., vol beloften.
Proini'se-keeping , s., woordhouding.
Promised, a., beloofd, toegezegd, 1 van belofte.
Promisee', s., persoon aan wien men een belofte doet
degene wien iets beloofd is, belofte of toezegging hebber , r
stipulant, r.
Prom' iser , s., persoon , die belooft , een belofte doet
belover, beloofster (ook in ongunstigen zin, namelijk ieman
die met belofte paait) ; promettant, r.; hope is a ver,
liberal -, de hoop is mild in beloften.
Promising , a., veel belovend, hoopvol ; very -, veel te
lovend, tot groote verwachtingen aanleiding gevende.
Prornisor', s., promittant, r.; belofte of toezegging gever, i
Prom'issorily , adv., bij wijze van belofte of toezegging
Promissory, a., belovend, belofte bevattende; - note
promesse , acceptatie , orderbriefje (koophandel).
Proin'ontory , s., voorgebergte, kaap, landtong.
Promote' , V. t., bevorderen , begunstigen , beschermen
aanmoedigen , verheffen , vooruithelpen , promoveren;
learning and religion, wetenschap en godsdienst bevorderen
- an officer , een officier bevorderen ; - any one to grea
honours , iemand tot groote eer verheffen.
Promoter , s., persoon , die aanmoedigt, begunstigt; be
schermer , bevorderaar , voorstander.
Promotion , s., aanmoediging, bescherming; promotie
verlie;hng.
Prouno'ti.ve , a., bevorderend, aanmoedigend, onderstee
nend; be - of, diets) bevorderlijk zijn.
Prompt, s., termijn (van krediet) (koophandel); - day
betaaldag ; -, a., vaardig , snel , gezwind , haastig , willig
bereid , dadelijk; gereed, kontant (koophandel); stipt, prompt
behoorlijk; - payment , kontante betaling.
Prompt, v. t., aanschrijven, aansporen, aanzetten, opwek
ken , overhalen, voorthelpen, op dreef brengen ; (een tooneel
speler) influisteren wat hij zeggen moet, souferen, inblaze]
vddrzeggen (tooneel); aan de hand geven; ingeven (inspi
reren) ; my heart -s me to it , mijn hart of gevoel spoor
snij er toe aan ; insults - anger or revenge , heleedigingei
wekken toorn of wraak op; ambition -ed Alexander t
wish , for more worlds to conquer , eerzucht wekte hi
ALOiXANDiKB den wensch op, dat er nog meer werelde]
mogten te veroveren zijn ; - an actor, een tooneelspele
influisteren wat hij zeggen moet, souffieren.
Prompt'-book , s., soufleursboek.
Prompter, s., persoon, die een ander iets inblaast, soli
fleur (tooneel), aanzetter , § aanmaner.
Promptitude , s., vaardigheid.
Isrosnpt'1y, adv., met vaardigheid, vlugheid, met promptheii
Proinpt'ness, s., vaardigheid, vlugheid, snelheid, prompt
held , stiptheid; - in obedience , vaardigheid in het gehoor
zamen ; show - in , vaardigheid aan den dag leggen om.
Pronspt'uciry . s., magazijn , depot, voorraadschuur, pak
luces.
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Prompt'*rya, s , aansporing, aanzetting, aandrijving , in• proef stellen; show -, met bewijs staven, proef leveren;
bomb -, bomvrij; fire -, vuurvast; water -, waterdigt.
blazing; t aanleiding, t opwelling.
Promulgate , v. t., verkondigen , afkondigen (bijv. een Proof, a., proefhoudend, bestand; - against, to, bestandtegen.
wet), verspreiden, bekend maken; - the gospel, het evan- Proof' - lmpression , s., proefdruk.
gelie verkondigen; - the secrets of a council, de geheimen Proof' - puller, s., proeventrekker.
Proof' - print , s., proefdruk.
van een raad bekend maken of verspreiden.
Promulgation, s., afkondiging (van een wet); bekendma - Proof '- ma nspre, s., bewijs (koophandel).
Proof '-sheet, s., proefvel.
king, verspreiding, openlijke bekendmaking .
Prornulga 'tor , s., afkondiger, bekendmaker ; verspreider, i Proof' - spirit , s., vermenging van gelijke 1eelen alcohol
f en water.
verkondiger.
( Proof '-stick , s., peillood.
Promulge', V. t., zie Promulgate , v. t.
Promul'ger, s.,

verspreider, aankondiger (van iets nieuws),

Proof'-text, s.,

text van de H. S., om een leerstelling

te bewijzen.
Proof'less, a., zonder bewijs onbewezen, onbetoogd, § onzeker.
Proof'lessly, ode., op onbewezen wijze.
Pr-op, s., stut, steun, schoor, onderschraging, schraging,
beneden .
schraag, § ondersteuning, steunpaal , planken grond (van
Próna 'tor, s., een spier, voorwaarts draaijer.
een stellaadje), plankier, stok waartegen een jong boompje
Prone, a., (naar voren) gebogen liggende, voorover geboopwast, steunpunt (technologie), wijngaardstaak; the - of
gen, gebogen met liet aangezigt naar den grond liggen,
voorover gebogen , plat op den buik liggende ; neêrhellend , j declining aye, (le steun van den ouderdom.
sterkglooijend, hellend, geneigd ; §tuk, otierijld, begerrig; ' Prop, V. t., ) p stutten, ondersteunen, schragen, onderschratp anger, oploopend , opvliegend , kort aangehouden, ^ gen , onderschoren, schoren, een stok plaatsen, waartegen
driftig ; - to svil , to strife, to intemperance , tot kwaad , een jong boompje opwast , staken in de wijngaarden zetten.
twist, onmatigheid geneigd ; - to deny the truth, geneigd Prop'-w-orsd , s., regtstandige stut.
Prop agable, a., vatbaar voor voortplanting, wat voort.
geneigd om de waarheid te loochenen.
geplant kan worden , verbreid of verspreid kunnende worPronely , bta., zie Prone.
den , veibreidbaar.
,
Prone'ness , 3., hangende staat liet voorover liggen ; helling, nehrhelling, steilgloorjendheid; begeerigheid, geneigd- Propagan' cta, S., vergadering te Rome tot voortplanting
heid, ligging van iemand die niet liet aangezigt naar den vair liet geloof; voormalige maatschappij tot verbreiding
grond of plat op den buik ligt ; - to, geneigdheid tot; , der beginseleg, van cie I'ransche omwenteling; het Engelache zencleliugsgeirootschap; § propagande, maatschappij om
- to speculation , speculatiezucht.
zekere staatkundige gevoelens te verbreiden; verbreidbare
Prong , s., gaffel, vork, tand van eerre vork.
1 zaken , nu, .
Prong' boe , s., tuinkrabber , tuinnies.
Pronged', a., getand , van tanden voorzien ; a three - Prop'aaand i-sru , S., verspreiding van zekere beginselen.
Prr ► pngand ist , S., lid van een propagande, verspreider
fork, een gaffel niet drie tanden.
j van zekere, meestal staatkundige, beginselen.
Pro'nity, s., zie Proneness, s.
voornaamwoord,
Prono,u'inal , a., als
den vorm of uit. I Propagate, V. t., voortplanten , uitbreiden , verspreiden,
j voortbrengen , vermeerderen , ver be teren , ver doen gaan,
gang daarvan hebbende.
schoppen ; notions -d in fancy , begrippen , die de schep.
Pronom 'tnally , adv., zie Pronominal.
ping der seibeelding zijn; - forse, den roem verbreiden;
Pronoun , s., voornaamwoord.
kin.
-, V. i., zich voortplanten, verbreiden, verspreiden,
Pronounce', s., verklaring, M.
deren Lebben.
Pronounce', V. t., uitspreken , uiten , voordragen , verklaren; - the book to be a libel, verklaren, dat liet bock ; Propaga'tion, s., voortplanting, verspreiding, vermenigvul.
digirig, vermeerdering; - of the species, geslachtsvermeerdeeen schotschrift is; - oneself , zich uiten , verklaren ; -,
v. i., zich verklaren, oordeelen of uitspraak doen over, j ring; society for the - of the Gospel in foreign parts, genoot.
I schap tot verbreiding van liet Evangelie in vreemde gewesten.
zich uitdrukken , zijn besluit kenbaar naken.
Pronounceable, a., wat uitgesproken, geuit of verklaard Propagator , s., persoon, plant, .dier, die of dat voort i plant; voortplanier, verspreider, verbreider; - of the Gospel,
kan worden.
verbreider van liet Evangelie.
Pronounc'er, s., uitspreker, verklaarder.
Pronounc'Ing, s.,liet uitspreken; -, a., de uitspraak 1 Propel', v. t., voortdrijven, voortstuwen , in beweging brenleerende ; - dictionary , woordenboek, vat de aanwijzing 1 gen , (een projectiel) voortoverden, uitwerpen; - itself for.
ward, zich voortbewegen.
der uitspraak bevat.
Pronuncia 'tuom , s., uitspraak, voordragt, $ goed zijn 1 Propel ler, s., zeker voortdrijvend werktuig (technologie)
screw -, Archimedische schroef.
woord kunnen doen.
Propend ', v. i., t neiging hebben, () § overhellen, geneigd
dogmatisch.
Pronun 'etative, a., uitsprekend, BA.,
zijn, gezind zijn.
bewijs,
proeve,
proefneming,
bewijs
proef,
Proof , s.,
(wiskunde), proef (in het destilleren) , proefblad , druk- Propense', a., overhellend , geneigd.
proef , beproefdheid, kunst, bestandheid, ondoordringe - Propense'nessf , propen'sien, propens'Ity, S., neiging
lijkheid ; foul -, eerste proef; incontrovertible -, ouwe- tot, helling naar (zaan iets dat zwaar is); geneigdheid des
derlegbaar bewijs; reader's -, eerste proef van den schrij- gemoeds; smaak voor; strekking, rigting naar; trek tot.
ver ; in - of, ten bewijze dat; in - of this , ten bewijze Prop er , a., eigen , eigenlijk, geschikt , eigenaardig , wezenlijk, behoorlijk, oirbaar, gepast, passend, bijzonder ,
hiervan, (tot bewijs; in the -, op de proef; over -, boven
natuurlijk , aangeboren , naauwkeurig , goed , net, wel ,
de proef (destilleren) ; under -, beneden de proef (destilleren) ; come on the -, tot de proef geraken , tot de proef sierlijk, fraai, goed uitziend, degelijk, behoorlijk , ) in
den haak ; - element , eigen , natuurlijk element; - name,
op de som komen; give -s , proeven geven , afleggen ; pull
ea -, een proef trekken (drukkunst) ; put to the -, op de ; eigennaam; the - term , de eigenaardige bewoording ; ATTERBURY.

Prona 'os , s., voorhal of voorhuis van een tempel.
Prona'tlon, s., ligging van de hand met de paler naar
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PRO*

conduct, behoorlijk gedrag; it is not - to say so, liet is
niet behoorlijk dat te zeggen; in a, - sense, in eigen zin;
deem it -, Mink it -, het passend oordeelen • denken.
Properly • adv., eigenlijk, behoorlijk, gepast, strikt genon,en, geschikt, naauwkeurig, passend, van pas, behoor lijk sprekende; - called, - so called, eigenlijk gezegd.
Properness :1; , s., zie Propriety , s.
Prop'erty • s., eigendom •, bezitting , hoedanigheid, eigenschap , goed , goederen , me.; zaak , refit ; netheid,
juistheid, gepastheid, voegzaamheid ; in eigendom bezeten
goed, regt van eigendom (uitsluitend reyt op iets) ; f werk
uitvoering, accessoire (van kostumes [boned]);-tuig;
funded -, rente opleverende goederen, me.; great, large-,
groote, uitgestrekte bezittingen, nzv.; joint -, medeëigendom;
landed -, grondbezit , grondeigendorn ; literary -, letterkundig eigendom, letterkundig eigendomsregt; real -, onroerende goederen, me., r.; small -, weinig goederen bezitting, fortuin ; man , woman of -, man', vrouw , die
eigendommen bezit, fortuin; man, woman of small -, eigenaar, rentenier, rentenierster , op kleine schaal ; proofs
of -, acte van bezit of eigendom , r ; surrender of -, af
bezit, vrijwillige afstand; make a surrender of-standv

Pro'pola$m , s., gietvorm , vorm , model.
Propolas'tice, s., de kunst om zoodanige vormen te vet,-.
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-, een afstand van eigendom of bezit doen , afstand doen, r.
Prop'erty-man , s., leverancier (voor tooneelen).
Prop'erty-tax , s., belasting op de eigendommen.
Prop ► er *y,, v. t., * met eigenschappen voorzien, sx.; in

bezit nemen, eigenen, § zich toeëigenen.

Prophane' :, s , zie Profane, s.
Prophecy , s., O§ prophetic, voorzegging,

vaardigen.

Pro'potis, s., maagdengewas, stopwas (der bijen).
Proponent, s., voorsteller, vervaardiger van een voorstel.
Proportion . s., evenredigheid, verhouding, betrekking ,

maat, rede , proportie (wiskunde), overeenstemming ;
due -, juiste evenredigheid ; in -, in evenredigheid; in as, naar mate dat; in - to, in evenredigheid tot, overeenkonistig ; observe the -s, de evenredigheid behouden.
Proportion, v. t., evenredig maken of verdeelen, ge evenredigd waken, in evenredigheid brengen, afmeten; to, doen overeenstemmen niet.

Propor'tionibbie,

a., geëvenredigd, overeenkomstig; -,

to , overeenkomstigniet.
Propor'tioiaably, arlv., naar evenredigheid.
Proportional , s., evenredige grootheid; mean -s, midden

evenredige (wiskunde).
Propor'ttonat, a., evenredig, gelijkmatig; - to, overeen

niet.

-komstig

Proportionality, s., gelijkmatigheid, evenredigheid.
Proportionally , adv., in evenredigheid.

overeenkomstig, evenredig; - to,
overeenkomstig met, evenredig aan.

Propor'tiouate , a.,

evenredig maken.
(wijze.
Proportionate . v. t.
Propor'ti<)nateiy, ede., in evenredigheid, op evenredige
Proportionateness, s., geëvenredigdheid, overeenkom -

stigheid.
t.predicatie; Proportioned . a., evenredig, evenredig verdeeld (wis kunde), welgemaakt, evenredig (van ligchaamsbouw).
Propor'tiontesn, s., zonder evenredigheid, onevenredigheid„
Promo'-a-tsi, s., voorslzig, voorstelling, aanbieding; -s (van
maatschahj)(en) , prospectus (koophandel) ; accede to a -,
in een voor.t.el of voorslag treden; decline a -, een voor stel afwijzen , van de hand wij zei► ; make a -, een voorstel
of voorslag doen.
Propo*e', s., t gesprek, sm., t zamenspraak, redekavelin!; , redenering.
Propo-we', V. I., voorstellen , aanbieden, voorslaan ; zich
verheelden , zich voorstellen; - to any one to do a thing,
iemand voorstelleniets te doen; - to the mind, voor den;
ProphetI-cal,
'
geest voordoen ; -- to oneself, zich voorstellen ; what can
Prophet'i-eally, ode., profetisch, bij wijze van voorspelling.
be -d , wat voorgestel i kan worden , voorstelbaar ; -, v. i.,
Prophet'ize , V. i., zie Prophesy , v. i.
plannen ninken , van plan zijn , zich voorstellen ; t gesprek
Prophyiac'tio, s., voorbehoedmiddel, g.
Louden , t gesprek voeren.
Prophylactic ,
Propo -"+'er , s., persoon die iets voorstelt , vervaardiger
.} a., voorbeloedend g.
Prophylac'tical,
van een voorstel; schrijver.
Propina'tion , s:, het toedrinken..
Propo*i'tiun, s., 'l voorstel, voorslag, aanbod, aanbiePropiiie', V. t., toedrinken.
ding, voorstel (vraag ter oplossing [wiskunde]); accede to
Propin'quate i' , V. i., naderbij komen , naderen.
a -, een voorstel aannemen; decline a -, een voorstel van
Propinquity , s., verwantschap, naauwe verwantschap;
de hand wijzen ; make a -, een voorstel doen.
nabijheid.
Propos i'tiottal , a., van, betreffende of behoorende tot
PropitCable, a., wat men voorspoedig, gunstig kan maeen voorstel , als een voorstel beschouwd , als voorstel
strekkende of daartoe dienende.
ken of dat worden kan.
Propitiate, V. t., voorspoedig, gunstig of genegen maken, Propound', V. t., voorstellen, voorop stellen, aanbieden.
bevredigen ; -, v. i., boeten, boete doen ; - for, boete doen. Propounder , s., voorsteller, degeen die voorstelt, ter
Propitia'tton, s., daad van gunstig of voorspoedig te maoplossing voorlegt, vooropstelt; vervaardiger van een voorstel.
ken ; de daad van het bevredigen ; zoenoffer (theologie).
Propping, s., steun, ondersteuning, liet onderschragen,
Propitiator, s., die voorspoedig, gunstig of genegen
schragen, de daad van het stutten, schoren (onder timmaakt, die bevredigt.
merlieden) , het plaatsen van een stok, waartegen een jong
Propit'ta'tority , ede., op verzoenende wijze.
boompje opwast, onderstuttirig der wijngaarden.
Propre'tor , s., propretor (Rom, geschiedenis).
Propit'iatory', a., verzoenend.
Propitiatory, s., verzoendeksel (van de arke des verbonds). Proprietary ,s., t eigenaar.
Próprl'etary , a., van of betreffende eigendom of daartoe
Propi'tlous , a., gunstig, genadig.
behoorende.
Propit'iousiy , adv., gunstig, genadig.
Prop1t'1oueness , s., (van personen) gunstige gezindheid. Proprietor , s., eigenaar ; joint -, medeëigenaar.

fulfill of a -, vervulling van een prophetie; fulfil
a -. een prophetic vervullen ; make a -, een prophetic,
voorzegging doen.
Prophi'esier , s., profeet, voorspeller, voorzegger.
Prophesy, v. t., voorspellen, coórzeggen, (van zaken) toonen ; doen erkennen ; -, v. i., de toekomst voorspellen , prediken, profeteren , uitspreken.
Prophesying, s., voorzegging (de daad), het voorspellen,
profeteren , i- predicatie.
Prophet , s., fl § profeet ; - of evil, § ongeluksprofeet,
Prophetess , s., profetes.
Prophet t e
a. i1 § profetisch , voorspellend.

' I
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]Proprf'etrees , s., eigenares .
Proprf'ety, S., gepastheid, geschiktheid, welvoe elijk1ieid,
betamelijkheid, voegzaamheid; jeigendom (uitsluitendregt),

behoorlijke, regelmatige, normale staat; contrary to all -,
in strijd met alle betamelijkheid ; within the ton,u s , li-m.it,.s,
rules of-, betamelijk; keep within the bound. , linait.z , rules
of -, de regelen der welvoegelijkheid of betameli•jklieid in
acht nemen ; offend against -, in strijd met cle ti elvo^ ^elkheid of betamelijkheid handelen ; set - at drievee, zwii huiten de regelen der welvoegelijkheid of hetanrelijk1 eid stellen .
Propugn ', V. t., verdedigen , kampen of si rijden voor,
Propugna'tion , S., verdediging, daad van verdie(=iging
. van zich te verdedigen ; 'tiet vechten of strijde i v,jor.

Pro -

iness
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, s., liet prozaïsche, § langdradigheid , verve-

lendheid.
Pro-* 'tng , s., langdradig, vervelend of prozaïsch geschrijf;
-, langdradig, vervelend, prozaïsch.
Proslav'ery , a.,
ijverende voor het instandhouden der

slavernij.

Proso'dial ,
a., van, hehoorende tot of betreffende de
Prosod'Ia cal ,
prosodie (zie hieronder Prosody, 8.);
prosodistisch.
Prosodical ,
Proso 'dian ,
S., die in (le prosodie bedreven is, prosoProsodist, fdist , prosodie-kenner.
Prosody , s., klankleer, dichtmaatkunde , prosodie , het
gedeelte der spraakkunst , dat den duur der klanken leert.
Propug'na - ele , s., + vesting.
rosoiep'sy , s., vooroordeel of meening op uiterlijker
Propu na'tfon , s., verdediging.
chijn, vooroordeel, vooringenomenheid, voor- of tegen nge nomenheid op liet eerste Bezigt.
Propugn'er, s., verdediger.
Propui 'se , v. t., zie Propel , v. t.
p rosoopoe'in , s , persooiisverheelding, voorstelling van
zakenills personen, personificatie (logica).
Propulsa ► tfon , s.,
de daad van terugstooting, afwering.
Prospect , s., jj gezigt , geoigtpunt, blik , perspectief , ver Propul'sfon , S., voortdrijving, voortstuwing.
gezi rt, verschiet , voos uitti; t, hoop, uitzigt , verwachting,
Propyln'on ,
s•, voorhal, voorzaal.
=1 lÍ verblijf; delightful, pleosnrzt -, een vrolijk, bekoorlijk
Prop ytae'um, J
uil z.it; floe -, schoon gezipt; in -, in liet vooruitzigt.
Pro ra'ta , ads , naar evenredigheid , naar mate , naar geuitzien , zien.
Passpeet'
lang, (nan erfgenamen) pro rata.
, v. i.,
Prospe-e'ti on , s., + voorzorg , uitzien.
Prore , s., -r voorsteven (voor prow) .
Pro re na'ta, adv., naar omstandigheden .
Prospee'tfve, a., vooruitziend, verreziend, § voorzigtig,
onnz gt.1Sg,
Prorep'tion , s., voortkruiping , liet sluipend naderen.
Proroga'tlon, s., verdaging, uitstel, verschuiving, he- Prospee'tive-glass, s., verrekijker.
kruiping, opschorting der vergadering (parlement) .
Prospee'tively , adv., op voorzigtige, verreziende, voor uitziende wijze.
Prorogue' , V. t., j uitstellen , verschuiven , verdagen ,
Prospe ltus , s., prospectus , plan van een werk.
verlengen , opschorten van vergaderingen (parlement).
Prue
per , V. i., (van personen) vooruitkomen , voorspoed
Prorup'tion, s.,
uithersting , uitbreking.

lichten , zijn geluk maken; (van zakena) gedijen, gelukken,
welgelukken , bloeijen ; -, v. t., doen gedijen , doen slagen,
he{g iI ► st; gen; the plaints -, de planten bloeijen.
Prosperity , s., voorspoed, geluk, welvaart.
Prosce'niuin , s., proscenium (ontleedkunde).
Pr os^erfbe', v. t., +) § bannen, verbannen, vogelvrij ver- Prosperous . a., (ren personen) voorspoedig, gelukkig;
klaren ; -, verbieden.
(zoon zaken) hloeijend.
Pr oseriib'er, s., verbanner, degeen die verbeurd verklaart. Pros'perousiy , adv., met voorspoed, met geluk, op gelukkige wijze.
Pros -erip'tion, s., verbanning , verbeurdverklaring.
Proserip 'tfve, a., verbannend, bannend, vogelvrij ver- Prosperousness , s., zie Prosperity.
, S., vooruitzier,ing.
Prospi 'cience
klarende .
Pro -He, s., een gebed, dat op zekere dagen wordt gedaan gross, s., ( praatjes makerij , praats.
Prosterna'tion, s., voetval, itederwerping, §neêrslagtigheid,
(.Roo,nsche kerk); proza, ongebonden stijl .
Pro-se , V. i., in proza schrijven
Pros tate , s., zaadklier (ontleedkunde) ; - gland , zaadklier.
ven , vervelend vertellen .
Prostat,ie, a., tot de zaadklieren behoorende of daartoe
Pro*e'-writer, s., prozaschrijver.
betrekkelijk.
Pros'ecn.te , V. t., vervolgen , doorzetten , volharden in ,
voortzetten , in regten vervolgen , vervolgingen instellen Pros thesis , s., vooraanhechting van een lettergreep aan
een woord; toevoeging vaneen medeklinker vóór het woord,
tegen; - a scheme, an undertaking, een plan , een onderzonder dat daardoor de beteekenis verandert (taal/ronde) ;
neming doorzetten.
Prosecu'tfon, s., vervolging , voortzetting, doorzetting , z nau ► v lleiiil of opvullend deel , vleezig gedeelte , g.
vervolging, r.; preventie (in politie -overtredingen) ; heschul- ; Prosthetic , a., tot iie prothesis (zie hiervoren) behoorende.
diging (lijfstraffelijk refit) ;carry on a -, vervolging instellen. Pros'tetnis, s., opvullend, aanvullend deel ; vleezi;g gedeelte.
Pros'eentor , s., persoon , die vervolgt , doorzet,, voort- ! Pros'titmte , s., persoon , die zich voor geld tot oriinndelijke
zet, klager, klaagster (lijfstro Telijk rent); public -, open- ; zaken laat gebruiken; liner ; verworpen , eervergetet ► «•eziri.
Prostitute, V. t., onteeren, prijs geven , voor geld laten
baar ministerie, r.
j gebruiken, veil hehliei ► ; - oneself, zich voor geld laten
Pros'efyte , s., proseliet, bekeerling.
Proselyte , v. t., hekeeren; tot eerre andere overtuiging, l gebruiken, aars oiitizciit prijs geven; - to, prostitueren aan.
Pros'titute , a., sclhancdelijk, eervergeten, veil voor geld ,
vooral ter zake der godsdienst , bren gen.
eerloos , ( ontuchtig.
Pros'eiyti -sm , s., proselietennnakerij , zucht tot bekeering.
;
Prostitu'tion , S., ontucht, veilheid voor geld, eervergePros'elitize , V. t., f proselieten maken.
teniieid.
Proseznina'tion , s., voortpl anting door middel van zaad.
Prod - 'er , s., ( vervelende verteller , vervelende spreker , Pros'titutor , s,, onteerder; iemand, die een ander op den
langwijlige verbaler, prozaschrijver, schrijver in onge- slechten weg brengt, tot ontucht verleidt; lie a - of,
J § prostitueren.
bonden stijl.
Pro*enneahe'dral , a., met negen vlakken op twee aan Prostrate , V. t., l j nederleggen , nederknielen , ter aarde
; werpen , voor iemand nedervallen , verootmoedigen , een
elkandet liggende deden.
Pro*-a'Ic, a., in proza, prozaïsch;
vorm , prozaïsme.
Pro*a'ist , s., :1: prozaschrijver.

- form, prozaïsche
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voetval doen; omverwerpen, vernielen , ten ondergang
brengen , geheel vernietigen ; - a village , een dorp vernielen; - government , - law or justice, een regering , de
wetten of de geregtigheid omverwerpen ; - strength, zijne
kracht geheel uitputten ; - oneself, ziele nederwerpen.
Prostrate, a., nedergeworpen, ter aarde geworpen, ootmoedig met het aangezigt ter aarde liggende; fall -, een
voetval doen.
Prostration , s., nederval , voetval , verootmoediging; ver
daad van het omverwerpen,-zwaking,e@rslthd;
vernielen ; verslapping, verlies van krachten , g.
Pro'8tyte, s., zuilen- of pilarenrij vóór een gebouw.
Pro'-y , a., § langdradig , vervelend , dor.
Prosyi'logi3-m , s., verbinding van syllogismen (logica).
Protasis , 3., hoofdstelling , voorname stelling (logica) ;
inleiding , verklaring van het stuk (tooncel).
Prot'ati e, a., voorafgaand , inleidend.
Protean , a., van Proteus.
Protect', V. t., beschermen , beschutten , hoeden , voorstaan,
.helpen, beveiligen, vrijwaren; - a draft, een wissel honoreren (koophandel) ; - the body from cold , liet ligchaam
tegen koude beveiligen ; - oneself , zich beschermen.
Proteo'tion • s., bescherming, beveiliging, verdediging;
waarborg, vrijwaring, privilegie om tegen inhechtenisneming
gevrijwaard te zijn, honorering; (wisselbrief [koophandel]).
Protee'tive, a., beschermend, beveiligend, vrijwarend,
beschuttend.
Prote,s ► tor, s., beschermer, beschermheer, regent; magistraat, die gedurende de meerderjarigheid des konings
met liet bestuur belast is.
Prote e'torate • s., protectoraat, beschermheerschap , regentsehap.
Prote+n'torship , s., protectorsohap, regentschap, beschermheerschap.
Proteertress
, }s. beschermster regentes.
Protee'trix , '
ProteMe', s., beschermeling.
Protegee', s., beschermelinge.
Protend', V. t., vooruitsteken.
Protest', s., verzet, plegtige verklaring tegen iets, protest
(koophandel) , rapport , averijen vermeldende , z.; - against
a measure, protest tegen een maatregel ; - for non-acceptance, protest wegens niet acceptatie; - for non - payment,
protest wegens niet betaling ; under -, geprotesteerd ; enter
a -, een protest in een proces-verbaal doen opnemen.
bewijProtest'. V. i., protesteren ; -, v. t., protesteren ,
. zen , tonnen , tegen iets verklaren , protesteren (koophandel) ,
doen protesteren.
Prot'estant , S., Protestant.
Protestant , a., Protestantsch.
Prot'estantt*.n , s., Protestantismus, Protestantsche godsdienst.
Prot'estantly, ads., Protestantseh, M.
Protestation • s.. betuiging, plegtige verklaring tegen iets;
- at law, geregtelijk verzet, r.
Protested , a., geprotesteerd (koophandel).
Protester, s., die Bene verklaring 'voor of tegen iets doet;
betuiger, protesteerder.
Proteus , s., J § Proteus (fabelleer) ; § bedrieger ; schuld
-eischr,dpotanekr.
Prothonotary , s., griffier , opperschrijver.
Prothon'otaryshlp, s„ de betrekking van opperschrijver.
Pro'toeot, s., protocol, registerboek, oorspronkelijk opstel
van iets.
Pro'to sol , V. t., protocollen of minuten opstellen.
Pro'toeolist, 3., protocolschrijver, opsteller van minuten.

Protomartyr , s., eerste martelaar (de H. 8TEPIIANUS).
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Protoplast, s., model, origineel, voorbeeld.
Protoplas'ti e, a., tot model of voorbeeld dienende, origineel.
§ voorbeeld, model, eerste model, oor
Prototype,

s., 11

opstel.

-spronkelij

Protox'yd , s., metaalkalk, die weinig zuurstof bevat

(scheikunde).
Protox'icttzc, V. t., in den eersten graad oxideren.
Proto'sulphate, s., verbinding van zwavelzuur met protoxyd.
Protract', V. t., - verlengen, doen voortduren , op de lange

haan schuiven (in ongunstiger zin) ; uitstellen , verdagen,
verschuiven, uittrekken , lang rekken.

Protraet'er , s., rekker , uitsteller ; iemand, die op de

lange baan schuift (in ongunstigen zin).

I'rotra-c'tion, s., verlenging, uitstel, uittrekking.
verlengd, lang;
Protra e'tive , a., uitstellend, rekkend,

op liet sleeptouw houdende.
Protra et'or • s., rapporteur (wiskundig instrument).
Protrude', V. t., voorwaarts steken, vooruit werpen, bui.

ten werpen ; voortstuwen , voorwaarts duwen , vooruit duwen; - from, steken uit, van uitsteken; - into, steken in;
-, V. i., naar voren komen, uitsteken, vooruitsteken, voor
; - beyond, uitsteken buiten, reiken over ; - over,-uitsekn
uitsteken over.
Protru'-s-lon , s., de daad van vooruitstooting, vooruit.
duwing, uitsteking, naar voren koming; stoot, duw.
Protru'slve , a., v000ruitstootend.
Protuberance, s., zwelling, iets dat uitsteekt; buil, uitwas , knobbel ; bogt in een gewelf (bouwkunde) ; opgezetheid
Prots.'berant, a., uitpuilend, uitstekend, bogtig (bouwkunde),
Protu'berate , V. i., uitgepuild , verheven , uitstekende zijn,
uitgroeijen , uitpuilen , hoog uitsteken.
Protubera'tion, s., opzwelling, opzetting, uitgroeijing,
zwelling.
Protu'berous 1, a., zie Protuberant.
Proud , a., verwaand , fier , trotsch , hoogmoedig, hoovaar.
dig , ijdel , aanmatigend ; schoon , heerlijk , groot , edel
loopsch, ridsig, tuchtig (van dieren); hooghartig, laatdun.
kend; - temple, heerlijke , schoone, fraaije tempel ; a dog , een heerlijke dog; - flesh, wild vleesch , g.; - hearted
liooglhartig; - minded, hoogmoedig, trotsch ; - spirited
hooghartig, fier; be - of a thing, op iets trotseh zijn.
Proud'tsh, a., trotsctiachtig.
Proud'iy, ado,, op trotsche, fiere, laatdunkende wijze.
Proudness, s., hoogmoedigheid, trotschheid.
Provable , a., bewijsbaar.
Prov'and , r, t., van leeftogt voorzien.
Prov'ont , s., zie Provender.
Prove • e. t., bewijzen , hetoogen, liet bewijs leveren, sta
ven , de proef op de som leveren (rekerekunst) , toetsen
op de proef stellen; (een testament) verifiëren, regtsgeldi
maken ; bewijzen van schuldvordering overleggen (handels
regt); - against, tegenwerken, maatregelen nemen tegen
- for, verzorgen, zorgen ; - with, voorzien van; - a thin ;
to any one, iemand iets tonnen ; - any one to be ..., tog
nen , dat iemand is ...; -, V. i., bewijzen , zich vertoonen
zich hevinder, , zich bevinden te zijn ; zijn , blijken te zijn
bevonden worden; * slagen ; - generous, zich grootmoedi,
betonnen ; all -d in rain , alles was te vergeefs ; the woun
-d mortal , de wond bleek doodelijk te zijn.
Proved'itor , pro'vedore, s., leverancier , leverancier va
levensmiddelen voor een leger, proviandmeester; groot
ambtenaar in Venetië.
Proven , a., bewezen , schuldig, r., echo.
Provencal . proven'cial , a., provengaalsch; van he
platte land; uit, van Provence (in Frankrijk).
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voeder, zie Provender.
Prov'end, s.,
Prov'ender , s., beestenvoeder , droog voeder, voedsel ,

waren; make -s, maatregelen van voorzorg netnens, voor zorgen nemen , t voorzorg gebruiken ; make - for any one,
in de behoeften van iemand voorzien ; till further - be
made, hij voorraad.
Provi '-srlon- r<ner'chant , s., koopman in eetwaren.
Provi '^ion - warehouse , .s,. winkel van eetwaren.
Provi' - a ion , V. t., van leeftogt voorzien , van het noodige
voorzien, levensmiddelen toezorgen.
Provi';tonal , a., voorloopig, tijdelijk, provisioneel;slate, voorloopige staat.
Provt '-*ionaliy , ode, hij voorraad, vooreerst, provisioneel.
Provi'- sionary, a., vooraf zorgende, voorziende, tijdelijk;
voorloopig van het dispositief (van eene akte); - part,
dispositief.
Pro vi 'so , s., voorwaarde, beding, voorbehoud; conditionele
clausule; witla a - that , onder voorwaarde dat, mits dat.
Prove'- or , s., geestelijke door den paus met een geestelijk
ambt begiftig d vóór den dood van den tegenwoordigen titiularis ; hij voorraad benoemde opvolger; bezorger, leverancier.
Prov i ' s ory , a., een voorwaarde bevattende, voorwaarde lijk , voorbehoudend ; conditioneel , r.
Provoea'tion , s., (to) oorzaak tot toorn, uitdaging, uit t arting ; heleediging, t sarring, § aanleiding, uitlokking
heroeprng op een regter , r.
Provo>'cattve, s., zaak, die hartstogten en bijzonder toorn
opwekt; prikkelend middel , middel tot opwekking; hetgeen den eetlust opwekt.
Provo '-cative, a., tartend, tergend, uitdagend, opwekkend.
Provo -e'atory , s., uitdaging , COTGRAVE .
Provoke', v. t., opwekken, tergen, beleedigen, aanzetten,
tarten , aanvuren , aanhitsen, aanleiding geven, vertoornen , boos naken, aanmoedigen, overreden, tegenwerken ,
hinderen , ongeduldig maken ; -, V. i., toorn verwekken ,
hartstogten gaande maker ► ; een beroep doen, r.
Pr ovoke'enent , s., opheffing ; uitdaging , aanhitsing.

provisies, levensvoorraad.
Prov'ent, s., zie Provend.
Prov'er, 3., persoon, zaak die bewijst, die op de proef

stelt; bewijsvoerder.
s., spreekwoord , spreuk ; be a -, een spreekwoord zijn; become a -, een spreekwoord worden.
Proverb, V. i., zich van spreekwoorden bedienen, spreek woorden gebruiken, zich door middel van vergelijkingen of
in een spreekwoord
spreekwoorden uitdrukken; -, v. t.,
doen overgaan, met spreekwoorden voorzien.
Prover bial , a., spreekwoordelijk ; be -, spreekwoordelijk
zijn; become -, een spreekwoord worden.
Prover 'blailst, s., persoon, die zich door middel van
spreekwoorden uitdrukt.
Prover'blaily , ede., bij wijze van spreekwoord.
Provide' , v. t., zich voorzien, zich verzorgen ; voorzien,
verzorgen, voorafheding riemen; leveren, verschaffen; oppassen; - any one with a thing , iemand van iets voorzien ; - a thing for any one , voor iemand iets gei eega maken; -, v. j., maatregelen nemen , maken ; - agnin.^t , maatregelen nemen tegen; - for, zorgen voor; he -d for, voorzien zijn.
Provld'ed, cónj., behoudens, mits, op voorwaarde, onder
beding, - that, mits dat, onder beding dat.
Prov 'idepeè , s., voorzorg ; spaarzaamheid , zuinigheid; -,
voorzienigheid (godgeleerdheid); - for, zorg voor, t daad
van te voorzien (in iets) ; want of -, gebrek of gemis van
voorzorg; Divine - , de Goddelijke Voorzienigheid.
Prov ident, a., zorgvuldig, voorzorgend, voorzigtig ; §spaar Prov'erb ,

zaam.
Providen'ttal , a., van , betreffende of behoorende tot de
Goddelijke Voorzienigheid; gelukkig door de Voorzienigheid.
Providentially , adv., door de zorg der V oorzieni gheid.
Prov '1dentness, s., voorzigtigheid , §spaarzaarnheid,overleg.
Prov'idently , acv., niet zorgvuldigheid, voorzigtigheid.
Provider, s., persoon die voorziet, verzorger.
Province , s., provincie , gewest, depsrtenrent , landschap,
wingewest, ressort, distrikt (kerkelijk); § ambt, betrekking , post, bediening; taak; vak . beroep , bedrijf ; in ,
within any one's -, tot het ressort van iemand.
Provin cial , s., provinciebewoner, plattelandhewoner ; provinciaal, opperste van een klooster eenei provincie (kerkelijk).
Provincial , a., gewestelijk, provinciaal, van Pene provincie; § boersch, lomp, onbeschaafd; f aan een provinciaal onderworpen.
Provin cialism , s., provincialismus , gewestelijke uit-

drukking.

Provoker, S., persoon, zaak, die hartstogten, in het hij zonder toom , gaande maakt ; terger, aanhitser, ophitser;
midceel om hartstogt- gaande te maken.

Provoking , a., ergerlijk , ergernis gevend, tergend , beleedi,cend, tegenstribbelend, lastig.
Pros'ok'ingly , ode., op tergende , beleedigende wijze ; op

tegenstribbelende wijze.
Provost , s., provoost; voorzitter van een collegie; maire

(in Schotland) ; provoost (hij een leger).
Provost-marshal , s., provoost - generaal; z.
Prov'ostsl,lp , s., waardigheid van provoost; provisoraat
(van een collegie) ; waardigheid van maire (in Schotland).
Prow. s., voorsteven van een schip, z.; praauw (een zeker

vaartuig).

, s., provincie- of plattelandbewoner ; die Pra,w , a., t dapper , moedig , SP.; wakker , kloek , onverprovincialismen gebruikt.
schrokken.
Prowess, s., kloekheid, wakkerheid, onverschrokkenheid,
Provinciality , s., plattelandseb, gewestelijk karakter.
T dapperheid; act , feat of -, wakkere, onverschrokken
Provin 'cialship , s., provinciaalschap, de betrekking van
daad , kloek bedrijf, heldendaad (in spottenden zin).
provinciaal (opperste van een klooster [kerkelijk]).
IDA -owl , s., stroopjagt, strooptogt.
Provin'ciate, V. t , tot eene provincie maken.
Provine', v. i., stekken poten , wijnranken poten ; -d .stork, pious's , V. i., op buit gaan , zwerven om te plunderen , op
wijngaardrank , die men in de aarde steekt, om wortel roof uitgaan ; - about , hier en daar zwerven; overal ; -,
v. t., doornwerven om te plunderen , doorkruisen om bui te schieten.
te vinden; zwerven door, in , om.
Provin'ing , s., het poten van wijnranken of stekken.
Prove'-lion, s., daad van voorzorgneming, maatregel van Prowler, s., plunderaar, roover, strooper.
voorzorg; voorzorg , voorziening; voorraad; toehereiding ; Prox , s., f kieslijst; dag der verkiezing, verkiezing.
vooruitbepaliiig ; -s, pl., levensmiddelen, eetwaren, , one.; Proximate, a , ophanden , nabij , eerstvolgend, naast,
naastvolgend , onmiddellijk, zonder tusschenkomst; - cause,
-, provisie (loon van een makelaar [koophandel]) ; gemaakte

Provin'eial IMt

bepaling ; -s , pl., dispositief; -s , p1., mondbehoeften ; - onmiddellijke , naaste oorzaak,
of victuals, voorraad van levensmiddelen ; - for the table, Prox imately, adv., dadelijk (wijsbegeerte).
provisien voor de tafel ; dealer in -s , knopman in eet- Prnr'ime , a., onmiddellijk, naaste, wAv'rs.
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nabijheid, nabuurschap; - of blood, naauwe Psalmodie, a., van bet psalmzingen.
Psalmodist , s., psalmzanger.
bloedverwantschap.
Psalin'ody , s., liet psalmzingen, psalmgezang; psalmodie
Prox'Imo , s., naastvolgende maand.
(wijze van psalmzingen).
volmagt;
procuracy)
procuratie,
Proxy, s., (verkorting van
waarneming voor een ander; procuratiehouder; agent, ge- Psat'mographer, s., psalmschrijver.
volmagtigde • bevolmagtige , mandataris ; by -, bij volmagt. Psalmog'raphy , s., psalmschrijven.
Psalter , s., psalmboek.
Proxy , V. i., zich laten vertegenwoordigen.
Prox'yship, s., betrekking van gevolmagtigde, agentschap. Psal'tery , s., psalterius , ( soort van harp, die met stokken bespeeld wordt.
PPruce, s., Pruissisch leger.

Proxim ity, s.,

Psam'suite , s., zandsteen.
Pseu'do , a., valsch , onecht; - prophet, valsche profeet;
- apostle, valsche apostel.
Prudence, s., voorzigtigheid, omzigtigheid; wijsheid.
Pseu'doctil 'na , a , onechte kina.
Pru'dent , •., voorzietig , omzigtig , wijs.
Prudential, a. , door de voorzigtigheid voorgeschreven, wijs. Pseu'dogale'na , s., onechte galena.
Pseud'ograph,
s., onecht, ondergeschoven schrift;
Pruden'ttaily , adr., zie Prudently.
Pruden'tial*, s., pl., stelregelen of voorschriften van voor Pseudog'raphy , } verkeerde spelling.
wijsheid; verstandige beginse--zigthed,om f Pseudol'ogy , s., onwaarheid, logenachtigheid, valschheid
van taal.
len , maatregelen van voorzorg , lessen der wijsheid.
Pseu'dometal'lie , a., slecht blinkend tegen het licht.
Prudently , adv., met omzigtigheid, voorzigtigheid; wijs
wijsheid.
-selijk,mt Ps.^udou'y'nous, a., pseudoniem , onder een valschen naam.
Paeu.'dophiios'ophy , s., valsche wijsbegeerte.
Prudery , s ., nufferigheid, gemaakte zedigheid.
Pseu'dotin'ea , s., wasmot (insektenleer).
Pru'dish, adv., preutsch, gekunsteld of gemaakt zedig.
Prune, s., pruim, drooge pruim; stewed -, gestoofde prui- Pseu'dovolca'no , a., vulkaan , die nooit lava uitwerpt.
men , a dish of stewed -s, een schotel met gestoofde prui- Pshaw , interj., foei ! fit bati
men , t huis van ontucht ; stew -s , pruimen doen stoven. Psit'taceous , a., van het papegaaijen geslacht.
Prune, V. t., snoeijen , besnoeijen , dunnen van hoonien , Psoas , s., lendenspier.
korten, snijden, toppen ; § opschikken , tooijen ; schoonma- Pso'ra, s., schurft, g.
ken der veêren (van vogels) ; -, v. i., zich optooijen , op- Psyche, s., naam van een nimf, die met CUPIDO huwde; § ziel.
Psyeholog'l e'
schikken , opdríllen. , DR.
a., psychologisch, zielkundig.
Psy-P:eolog ical ,
Pru'nel , s., bruinel , bruinwortel , klierkruid.
stof,
waarvan
mantels
Psy-ehol'ogist, s., psychologist, zielkundige.
gemaakt
Prunel'Io, s., wollen
Psy chol'ogy , s., psychologie , zielkunde.
worden; bsuinelle, beerenoor (kruid [botanie]).
Psy' -ehoma eby , s., strijd van de ziel met het ligchaam.
Pruner , s., (boomen) snoeijer.
Psy' -chomancy , s., geestenbezwering, waarzeggerij door
Prunif'erous , a., pruimendragend of voortbrengend.
het oproepen der zielen van afgestorvenen.
Pruning , s., liet snoeijen.
Psychronn ►eter , s., een werktuig, om de spanning van
Pruining -hook , 1
s. snoeimes (krom mesje der hoveniers).
de dampkringslucht te nieten (agreous Vapour), uitgevonPru'ning - knife , J '
den door P. AUGUST van Berlijn.
Prurience, pru'rieuey, s., jeuking; § sterke begeerte, trek
naar iets, sterk verlangen, bovenmatig verlangen; steking, g Ptaran'ígan , s., sneeuwhoen (ornitlaologie).
Prurient, a., Ij § jeukend; begeerig, § sterk verlangend, Pti$.an', s., gerstenwater.
P. t. o., verkorting van Please turn over, keerom als het
hunkerend.
u belieft of tournez s'il vous plait.
Prurig 'inous, a., jeukend, jeukerig.
Pty'ali sen , s., kwijling.
Pruri'go , 3., schurft.
Ptys'nnagogue, s., kwijl verdrijvend middel.
Prussian , s., Pruis.
Puberty , s., Huwbaarheid , volwassenheid; § rijpheid;
Prus'state, s., blaauwzuur zout.
have attained the age of -, den huwbaren leeftijd bereikt
Prus'sI e , a., Pruissisch ; - acid, blaauwzuur, pruissisch
hebben , huwbaar zijn ; that has attained the age of -,
zuur (scheikunde).
Pry , s., het gluren , turen; het napluizen, naauwkeurig in den huwbaren leeftijd.
nazien ; liet onbescheiden inkijken , liet loeren , afloeren, Pubes, s., rijpheid (botanie).
Pubescence, s., aanvang van den huwbaren leeftijd, huw
beloeren ; sf hefboom.
leeftijd , huwbaarwording; rijpwording (botanie).
-bare
Pry , V. i., loeren , gluren , turen , ( den neus steken in; P-ubea'cent , a., huwbaar wordende , huwbaar; rijp (botanie).
into, bespieden, inzien, naauwkeurig nazien.
Prying, s., naauwkeurig. onderzoek; nieuwsgierigheid, on- Pubic • a., tot de schaamdeelen behoorende of tot de
stopspier tussclien het schaambeen en de heup.
bescheidenheid.
Pubis , s., schaambeen ; os -, schaambeen.
Pry'tug, a., napluizend, nieuwsgierig, onbescheiden.
Pub'1i8 • a., openbaar, publiek; make -, publiek maken;
Pr yingly , ads., op nieuwsgierige, onbescheiden wijze.
- person, persoon, die eenig openbaar ambt bekleedt.
Pryt'anls, s., raadsheer, magistraatspersoon (bij de oude
Pub'Ii4 , s., het publiek, liet algemeen , het openbaar;
Grieken).
ira -, in het openbaar ; introduce to the -, doen kennen,
Prytane' urn , s., openbare zaal; hospitaal te Athene ; zekere
de openbare wereld binnenleiden; introduce oneself to the
school in Frankrijk.
-, zich bekend maken.
P. S., verkorting van Post-Seripium.
Psalm , s., psalm , een heilig gezang ; chant -s , psalmen Public-debt , S., openbare schuld.
zingen, § eentoonig schrijven; sing a -, een psalm zingen. Pub'ij-c-funds, S., pl., openbare fondsen.
Pub'I l e - heart'ed ,a., het algemeen welzijn ter harte nemende.
Psasan'-book, s., psalmboek.
Psaim'ist, s., psalmist, psalmdichter, psalmzanger; zan- Pub'li e.heart'edness, s., ijver voor of belangstelling in
j het algemeen welzijn.
ger ( Lath. kerk).

Prude , s., een preutsche juffer , preutsche nul, vrouw van

gekunstelde of gemaakte zedigheid.

algemeen welzijn.
Pub'li.e-spir ited,
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Pub 1 1i^4iouse, a., herberg, tapperij.
Pub'll-c mind'ed , a., zie Public-spirited , a.
Public - papers , s., pl., nieuwsbladen , couranten , me.
P'ub 'lic - sale , s., openbare verkoopmg.
Pab'li-e -s-cale, s., openbare waag.
Pub'li -e - spir it, s., ijver voor of belangstelling in het
a., met ijver voor het algemeen belang

zedigheid, schaamte.
Pnden 'da , s., pl., schaamdeelen.
Pudlc'lty, s., f zedigheid, kuischheid; kuische schaamte.
Pile . s., zie Pew , s.
Pu'deucy, s.,

Puerile, a., kinderachtig.

, ode,, op kinderachtige wijze.
Puerii'ity, s., kinderachtigheid.
Puerilely

Piser'peral , a., van liet kinderbaren.

Puer'perous, a., kinderlarend.
of welzijn bezield.
Pub'li -can, s., herbergier , kroeghouder , tapper ; tolgaar- Pu ct , s., zie Pewet , s.
Putt', s., geblaas , windvlaag , blazing met den mond , ruk
der , gaarder , i tollenaar.
een ligt voorwerp , dat met lucht gevuld is, ge--wind;
Pubilea'tion, s., bekendmaking; uitgave, in het licht
vulde blaas ; hovist ; poeijerksvast; opgesmukte aankondigeven van eete boek; druk, editie; bring out a -, een hegit^g bluf, grootspraak , opvijzeling , ophemeling, snoekendmaking doen verschijnen; weekly -, week'lad ; - l)rice,
verib , windzakkerli , kwakzalverij ; ontsnapping van den
winkelprijs, oorspronkelijke prijs; -s, u1t2e^ evene werken.
stoom (stoora werktvl*g) ; botel koek ; persoon , die bij ver
Pub'1icist , s., publicist; schrijver over de wetten der
-koc,pingejst.
natuur en volkeren.
Pu I!, V. i , blazen , hijgen , buiten adem zijn ; opzwellen
Public ity, s., openbaarheid, algemeene bekendheid.
snorren , voortstuwen , znel ► haasten ; door wind opzwellen ;
Pub'ti ely , ode., op openbare wijze.
snorkende aankondigingen doei ► ; -, V. t., opblazen , opvijP.ib'Ii eness , s., zie Publicity , s.
zelen , ophemelen , opgeblazen maken ; doen zwellen , ver I'uib'lish • V t., bekend maken , openbaar maken (vooral
hefien ; Opjagen bij verkoopí»gen; veel ophef maken; van boeken) , uitgeven , in het licht geven ; -ed by , uit
awrrrl , voortstuwen, u egblazen , wegrukken , voortgaan,
uitgave van , boekhandel van , hij.
-gevndor,
verstrooijen , verjaizen; - by , voorhijstuwen , voorbijsnoruitgeeft,
schrijver,
uitgever;
persoon
Publisher , S.,
die
ren ; - 07) , j 1 § opblazen , doen ewellen ; a bladder -ed with
bekendmaker.
air een blaas niet lucht opblazen; § - witli pride, van
Pub 'lishinent , S., i- huwelijksafkondiging.
j Boormoed opzwellen ; - an invention , een uitvinding opPuce • a., dorikerbruiri.
lie=5 eten.
Puce--eol'ored , a., donkerbruin.
P«m'-ball , s., bovist, wolfsveest, paddestoel vol wind.
Puce'an • s., bladluis (insektenl unde).
P.,ff•'-5•ts, s., dikhuik.
Puee'lage, s., maagdom.
Pun'"-paste, s., luchtig gebak, poffertjes.
Pu'ceron , s., bladluis (insektenkunde).
Puffed', ca., opgeblazen.
Puck', s., berggeest, soort van geest onder de feeën.
Puf ce,.- , s., blazer, § bluffer , snoever , grootspreker ; iemand
Pu-ek'-ball ,
Puek^-fist, 1 s., bovist.
die veel ophef maakt, snorkende aankondiging doet.
Pucker, s., vouwtje, plooitje; kleed dat met plooijen P,,f ft,) , s., zvaterli oen, paliegaaiduiker (ornithologie), zeepa..uwv
§ met «vind gevulde blaas, opgeblazen voorwerp.
zit; kreuk (in kleerea); § verlegenheid, ongerustheid.
Pua'k'er • V. t., in vouwen of plooijeu leggen, verfrom- P•®f'cin-a;o'pie, S., zekere appel , rabauw.
Pazf'f+ ness, s., wiiidigheid, b,llieid.
melen , kreuken ; -, v. i., verleren zijn.
1 Psif ci,,g . a,, hijgend, vol wiiid, § bluffend., snoevend.
Pud'deising, s., ankervoering , legaaii , z.
i P••f'ciugay , ode , zie Puffing , a.
Pud'der , s , leven, gevoel , geraas, rumoer , ( lawaai.
Pud'der , V. i., i leven maken, tieren, razen; -. V. t., -I ver - peer fly , a., lol , winderig . vol wind, opgeblazen (van stijl).
Ping, s., aapje; mope (l^o^cclje), hondje met steile noren.
legen naken , hinderen , kwellen , in de war brengen
Pug, v. t., ruw inet^elen , toerapen; wol stampen.
overbluffen, uit liet veld slaan.
Pudding, s., pudding, podding; beuling; worst; spijzen, Pug'-tog , s., mopje , nioplaond.
Ping' - faced , a , een apen.noet hebbende.
stevige kost; valhoed.
Pug' mill , s., kneêtrog , Bakkerstrog.
Pudding•bag ,
s
poddinazak.
Pug' - no -s.e , s., stompileus , mopneu.a.
'
I'ud'ding-cloth,
v
Pug gered , a., gekreukeld , rimpelig, vouwig.
Pudding-fish , s., soort van brasem.
Pudding-grass , s., polei ,

Piig'ging, s., ruw nsetselweik; het stampen der wol; liet
omroeren der gesmolten gl^isstof.

poleije.

Pud'ciing-uiak'er, s., beulingmaker.
Pud ding-pie • s., vleeschpodding.
Pudding-pipe-tree , s., kassiahoom.
Pudding-rice, s., rijstpodding.
p'ud'ding-sleeves, s., pl., groote mouwen

Pugging, a., t van een dief.
s., gehakt stroo en
Pugging - mortar ,
Pugging - stuf',

leem, tot pleister

ondereen gemengd.

aan geestelijk Pug'gy, s., aapje, mopje (soort van hondje).

gewaad.
Pudding - stone, s., poddingsteen.

Pudding- tinne, s., etenstijd; juist tijdstip; in -, juist
van pas , te regter ure.
Psid'dening, s., anker omwindsel, z.
Puddle , s., vuile plas , modderpoel , modderplas.
Puddle, V. t., bemodderen, vuil make. , troebel maken,
in een modderpoel herscheppen; reet aarde, puin, enz.
aanvullen ; gegoten ijzer tot smeedijzer verwerken.
Puddling • s., het verwerken van gegoten tot smeedijzer.
Pud'diy, a., modderig, vuil.
Puct'du ctk , s., heining , omheining, afgeschutte plaats.

, interj., ha 1 foei ! ft ! weg daarmede.
Pu 'gil , s., t- handjevol , vingergreep ; zoo veel men tueschen den duim en de twee vingers kan grijpen.
Pu'giti -^m , s., boksen, vuistvechter.
Pugilist, s., bokser, vuistvechter.
Pugiiis'ti-e, a., van of behoorende tot fret vuistvechten
Pugh

of boksen.
Pugnacious ,
Pugnacity, s.,

a., strijdzuchtig, twistziek.

strijdzuchtigheid, twistziekte, kijfzieke aard,.

Puis' ne • a., gering , nietig , klein , jong ; niet als chef,
minder; - justice , (in Er:eland) regter, (in Frankrijk)
raadsheer,
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Puts'sanc,, s., T magt, kracht.
Puts'eant., a., T magtig.
Puissantly . adv., top magtige wijze, met kracht.
Puke, s., tbraakmiddel, braking.
Puke, v. i., t braken , overgeven.
Puke , a., vlooikleurig , donkerbruin.
P-uk'er , s., iemand die braakt , t braakmiddel.
Pul'-ehrt'tude , s., schoonheid.
Pale , V. i., piepen (als een kuiken) , kreunen , janken , steunen , klagen , geveinsd weenen.
Pu1I , 3., zeker gewas.
Pwl,isose,
vol vlooijen, vlooijerig.
Pal IQouse, 1
Puling, s., gepiep (van een jong kuiken), gerucht; kreunen , klagen , janken.
Pn'ttngly, adv., kermend, klagend.
Pul'iol , s., een kruid, vlooikruid.
p'welkha, s., slede der Laplanders.
]P Sd i t , s., trek , het trekken , ruk , het rukken , schok,
poging; § taak ; worsteling ; hard , heavy -, § zware taak.
Pull , V. t., rukken , plukken , scheuren ; oogsten; trekken, naar zich toe halen; afplukken; - ,fruit , vruchten plukken; - hard, hard trekken; - apart, asunder,
in tweeën rukken ; - away , wegrukken ; - bade , achteruit
trekken ; - down , J1 doen nederdalen , afbreken, sloopein ,
nederhalen, omverhalen, § afmatten, verlagen, vernederen ; - down upon one's head . zich op den hals baten,
ómverre halen ; - in , intrekken , weder inkomen , zich
terugtrekken ; - in again , weder intrekken ; -- in pieces,
in stukken trekken of scheuren ; - off , uittrekken , aftrekken , trekken (drukkunst) ; - out, naar buiten trekken ,
uittrekken , uithalen , uitrukken ; - up , naar de hoogte,
omhoog trekken, opligten , § ontwortelen , verdelgen ; - . foot,
t de voeten naar zich halen , hard loopen ; - up stakes,
opbrengen, zich reis- of nk:irschvaardig maken; -, v. i.,
(met kracht) trekken ; roeijen ; zwemmen ; hoegschuren , z.
Pull 'baek, s., achteruitzetting, belemmering.
Putilen , s., pluimgedierte , boenders.
Puller, s., trekker; persoon, die intrekt; - down, persoon , die vernielt.
Pullet, s., jonge hen, jong hoen; fat -, jong hoen,

1 a.,

gemest hoen.
'Icy , s., takel , katrol; blok, hiajschlblrk; fast, faxed-,
vaste katrol ; loose -, vrije katrol; moveable -, beweegbare
katrol.
Pui l ley -door, s., deur, die zich door middel van een ge wigt van zelve sluit.
Put'tey-piece, s., kniestuk aan een harnas.
Pulling , s., het uittrekken van wortels , netels , enz.

I.,t

(landbouw).

Pul 'Inflate , v. i., lkiemen, spruiten , uitschieten, uitloopen . knopjes of blaadjes schieten.
Puttula'tion, s., het ontkiemen, het uitloopen, het op.
komen, knoppen schieten, kieming.
Pul 'monary, a., van de long, tot_ de long behoorende;
. consumption, tering, longtering; borstziekte.
Pulmonary , s., longkruid.
Pulmon'lc, a., tot de longen behoorende; teringachtig.
lulrnon'ip , s., die een longziekte heeft, longteringachtige ; middel voor de longen.
Pulp, s., weeke zelfstandigheid, pap, pappige massa,
merg (van vruchten [botanie]), merg (van beenderen); pit;
. zachte massa.
Pulp, v. t., de:schors van Sommige granen afnemen ; schellen.
Pulp'In6 -mui , s., molen om de ko#ijboonen van haar schil

te ontdoen.

PUM.
Pui'pat , s., preekstoel , kansel , spreekgestoelte ; in een wet.
gevende vergadering) tribune ; in the -, in den preekstoel;
come down from the -, van den preekstoel afklimmen; get
up , go up into the -, den preekstoel beklimmen ; read a
thing from the -, iets van den preekstoel aflezen.
Pulpit--cloth , s., kanselbekleeding.
Pulpit-orator, s., kanselredeuaar, openbaar redenaar.
Pulpit-thumper, s., predikant, die dikwerf op den

preekstoel slaat.
Pulpit 'ieal, a., kanselachtig ; - style, kanselstijl.
Pul'pous, a., dikvleezig en sappig van vruchten, zacht.
Pul'pousness. s., vleezigheid
Pui'py , a , dikvleezig en sappig van vruchten; week, slap.
Pulsate, V. i., polsslagen hebben.
Put'satlie • a., van een slag , stoot of dreun ; t geslagen
kunnende worden ; - instrument , percussie instrument.
Pulsation • s., het slaan, kloppen; polsslag , polsklopping.
Pui 'sative, l a., slaand, tikkend, kloppend, als een
Pui'satory, J pols, 9.
Puisa'tor, s., slaander, klopper; houtworm (insektenkunde);
§ horologie.
Pulse, s., pols , polsslag ; het tikken; schommeling, polsklopping ; tik , liet tikken ; penevrucht (botanie) ; high -,
sterke pols; irregular -, onregelmatige pols; low -, zwakke
pols ; quick -, sterke , hevige pols; small , weak and foequeut -, snelle , maar onvaste, zwakke pols ; soft -, zachte

pols; quickness of the -, snelheid van den pols; feel any

one's -, iemand den pols voelen , § polsen, onderzoeken.
Pulse • v. i., slaan (gelijk de pols) , kloppen , tikken (even
als een horlogie) ; -, v. t., drijven , stooten.
Pulsif'l-e, a., den pols beusegend.
Pul'sion, s., voortstuwing, gejaagdheid, aandrijving.
Pul'taceous . a., t verzwakt, vermagerd; gekastijd.
Puttee, s, zie Poultice, s.
Pui'verate, v. t., zie Puloerize, v. t.
Pul'vertn , s., asch van harilla.
Palveriza'tion, s., vermaling tot poeder, fijnstamping,
fijnmaling.
Pul'verize, v. t., tot poeder maken (stampen of malen).
Pulverous, a., stofachtig , poederachtig.
Pulver'uience, s., st.?fgheid.
Pulver'ulent. ti, stoltig, stofachtig.
Pul'vil, s., reulcpoeder.
P u 1'v it , v. t., niet reukpoeder bestrooijen , parfumeren.
Pinm'a , s., pantherkat , gevlekte panther.
Purn'i Bate, v. t., puimsteenen, met puimsteen gladwrijven,
Pumice, s., puimsteen ; glassy -, glasachtige puimsteen
Pumice, v. t., met puimsteen wrijven.
Pum'lce-stogie; s., puimsteen.
Pumn'icin ,g , s., het puimen.
Pumiceous, a., puimsteenachtig.
Pummel , s., zie Pommel.
Pump , s., dunne schoen zonder hiel , dansschoen; -,
pomp; double acting -, pomp niet dubbelwerkende kracht;
extinguishing , fire -, pomp van een brandspuit; foreina
-, pomp met drukking, perspomp ; fiend -, handpomp;
lift and force -, trek- en perspomp ; lifting -, . ophaal pomp; stomach -, maagpomp; sucking, suction -, tiekpomp; fetch the -, de pomp aan den gang helpen ; work
a -, een pomp in beweging brengen.
Pump , v t., pompen , zachtjes afgieten (van likeuren) ;
( II . (iemand). met badwater overstorten , begieten ; § (iemand)
uithooren , uitvragen , polsen , leegpompen , uitpompen ; - a
thing out of any one, iemand iets uithooren; be -ed,,douches
gebruiken of daarvan gebruik maken - ship , oh t aan de
pomp 1 z.; -, v. i., pompen, de pomp ; aan den gang helpen
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Pump'-bore, s., hart van een pomp .

Pump'-borer , s., pompboor , schulpboor.
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, $un etwal'ity , s., naauwgezetheid, naauwkeurigheid, stipt -

leid.

Pump'-brace, s., pompgek .
Pump'-brake, pump'-handle, s., pompslinger.

Punce'tually , ode., op naauwgezette wijze , stiptelijk , met

Pump'-cistern , s., pomphak.
Pump' -dale, s., pompdaal .
Pump '-gauge, s., stok van een pomp.
Pump'-gear , s., toestel van een pomp.
Pump'-hook, s., pomphaak.
Pump'-hose, 8., niammiering.
Punip'-knife, s., knipmes.
Pump '-leather, s., pornpleêr.
Pump 'Lmak'er, s., pompenmaker .

Punctualness , s., zie Punctuality , s.
Pune 'tuate, v. t., punctueren , van seheidteekenen voorzien.
Punctua tion , s., punctuatie, liet voorzien van seheidtee-

Pump'-rope, s., pomptouw.
Pump'-spear, s., pompstang.
Puinp'-stroke, s., zuigerslag, pompslag.

naauwgezetheid.

kenen.
Pun-e 'tuist, s., kenner der punctuatie.
Pune'tulate, V. t., stippelen.
Pune 'ture, s., prik, gaatje, liet prikken;

kunstmatige

opening in den onderhuik voor wateropstopping, g.
, V. t., prikken, steken, van gaatjes voorzien,

Punp'ture

operaprikken, opensteken.
Pundit, s., geleerde Brahmin.

Pun'dle, s., korte, dikke vrouw.
Pump'-water, s., pompwater .
Pung , s., (trekslede.
Pump'-well , s., pompzode.
, Pun'aar, s., zeespin.
Pumper , s., persoon die pompt, pomper; zaak die de Pun gency , s., scherpheid; scherpe , bijtende aard , § grist.
pomp aan den gang brengt.
vendheid.
Pum 'pion , s., zie Pompion.
Pungent, a., scherp, bijtend, §grievend, stekend; sterk;

- ^uraf,, sterke tabak; - laste, scherpe smaak; § - manner
of speech, bijtende wijze van spreken; - grief, grievend leed.
Pruis , a., het Carthaagsch; -, a., punisch; § valsch ,
' trouweloos.
Pun'ice, s., weegluis , wandluis.
Puni'ceous , a., purperkleurig , scharlakenrood.
Pss 'niness , s., kleinheid , kleingeestigheid.
stof of poeder maken.
Punish , V. t., straffen , kastijden ; on pain of being -ed
Punch , z., priem , puntboor ; gestel (waaraan een klok
according to law, op straffe volgens de wet.
hangt ; puntig instrument ; schoenmakers krommes ; ( op- Punishable , a., strafbaar.
stopper, vuistslag; -, harlekijn, hansworst; -, zekere Pun'ishabieness , s., strafbaarheid.
drank , punch ; -, dik ineengedrongen persoon , kort en Pun isher , s., straffer; degeen, die eene bestraffing ten
dik mensch; (van een paard) knol.
f uitvoer brengt.
Punch , a., ineengedrongen , kort en dik, ( dikzakkerig. Pun ishment , S., straf, bestraffing, kastijding ; -for, straf
in
,
doorslaan , doorboren (met voor ; condign -, verdiende straf ; ignominious -, onteerende'
Punch , V. t., gaatjes slaan
een puntig instrument , bijzonder met een schoenmakers straf ; briny a malefactor to -, een boosdoener doen straffen.
krommes); -, een vuistslag geven.
Punitive , a., 9 dat straf behelst.
F P-u'nitory , a., straffend, strafopleggend; - law, strafwetboek.
Punch' -bowl • s., purichkom.
Punk , s., t hoer , slet, ligt.ekooi; f tondel, boomzwam.
Punch' ia'dle, s., punctilepel .
Pun ka, s., een werktuig in Hindostan, dienende om een
Punch' - strat'ner, s., punchzeefje .
Puncheon , s., puntboor, priem, bros; eerre vochtmaat, hou kamer door waaijen te verkoelen.
dende 80 gallons ; legger , bindt ; letterstempel , drukstempel. Pun'ner , s., zie Punster.
Puncher, s., puntboor, schoenmakers krommes, priem, bros ; Pun net , s., bi - eed ondiep mandje voor vruchten of bloemen.
persoon, die meteen schoenmakers krommes een stuk afneemt. Pun ning , s., woordspeling, het maken van kwinkslagen,
het bezigen van dubbelzinnigheden.
Punchinello , s., hansworst.
Punchy, a., zie Punch, a.
Punnoi'ogy, s., de kunst om woordspelingen te maken.
Pune'tate, 1 a., puntig, gepunt, vol puntjes, met kleine lPun 'ster , z.,iemand , die zijn werk maakt van dubbel zinnigheden, woordspelingen, kwinkslagen; laffe pot s enPunc'tated. f gaatjes (botanie).
maker (in ongunstigen zin).
Punc'tiform , a., puntvormig.
Punctilio , a., haarkloverij , naauwgezetheid met betrek- Punt , s., pont , platbodemd vaartuig; timmervlot.
king tot beuzelingen , overdreven naauwgezetheid of stipt - ! Punt , v. i. ; basset en omber spelen ; overvaren (met een pont).
heid; punt van eer; stand upon -s, al te naauwlettend , Punt'er, s., basset- of f:rrospeler, pointeur (legen den bankier).
zijn , spitsvindig; aan kleinigheden hechten ; vormelijkheid. Pu ny , s., + nieuweling , persoon zonder ondervinding,
jonge, onervaren sukkel.
Punotil 'lous, a., naauwgezet met betrekking tot beuzelingen,
haarklovend, spitsvindig; stipt, overdreven naauwgezetheid. ' Puny , a., jong, klein, gering, van minderen rang; tenPunctiliously , adv., niet overdreven naauwgezetheid,
ger , pieperig , popperig.
Pup , s., kleine hond, kleine tref, jong; §ongelikte beer;
op spitsvindige wijze;stiptelijk .
hitch with -, dragtige teef.
Punctii'lousness, s., overdreven naauwgezetheid, naauwgezetheid met betrekking tot beuzelingen.
Pup , V. i., het jongen (van honden).
Pun-e'to, s., •t formaliteit, puntje, § stiptheid; stoot (scherm- ; Pu'pa,
t s, Po p P oPj e Penei ru
rups
P insektenkunde).
Pipe , J
kunst).
Punr'tual , a., stipt, naauwkeurig , naauwgezet; in één , Pup'elo , s-,
appelbrandewijn.
punt bestaande.
Pupil , s., oogappel; minderjarig weeskind, pupil , kwee Pun.o 'tualist, s., iemand, die zeer stipt of naauwlettend
keling, leerling; private -, privaat leerling; fern a -,
op de vormen is, naauwgezet mensch.
, een leerling vormen.
Pumpkin, s., zie Pompion.
Pun, s., dubbelzinnige uitdrukking, calembour, woordspe-

hog; make a -, een woordspeling maken.
Pun, v. i., woordspelinzen maken, dubbelzinnige woorden
of uitdrukkingen bezigen ; -, v. t., door woordspelingen
overreden; the sinner was -ned into repentance , de zondaar
werd door woordspelingen tot berouw overreed ; -, tot

658

PUP.

Pu'ptlage, s., leertijd, minderjarigheid ; banken der school.
]Pupilar'Ity • s., onmondigheid, minderjarigheid , r.
Pu'pilary , a., betreffende een leerling of pupil ; tot een

minderjarige behoorende.
Pupip'ara, s., zeker dierensoort.
Pupip'orbus, a., poppen voortbrengende.
Puplv'orous , á., poppen etende.
Pup'pet , s., marionet, tooneelpop; modegek; draadpop;

§ hop ; nuf , kwast.
Pup'pet-man, s., poppenspelman.
Puppet-master , s., eigenaar van een poppenspel.
Puppet-player , S., marionettenspeler.
Puppet-show, s., poppenspel.
Puppy , s., kleine hond, kleine teef ; § ongelikte beer;

§ ingebeelde dwaas kwast, saletjonker.
Puppy , V. i., jongen , jonden werpen.
Pup'py-headed, a., met een hondskop.
7Pu p'pyt-s-m , s., gekheid , zotheid , lafheid , kwasterigheid,

ijdelheid, verregaande verwaandheid, ingeheeldheid.
Pur , s., het spinnen , gespin (van een kat).
Pur. r. i., spinnen (van katten); spinnend geluid maken;

-,

V.

t., door spinnen uitdrukken, Gr.

Pura'na, s., onder de Hindoes oude geschiedenis, een hei-

lig dichterlijk werk, waarvan achttien bestaan, WILSON.
Puran'te , a., tot de Purana behoorende.
Purbeck-stone, s., zekere kalksteen van het eiland Purbeck, in Engeland.
Pur'bl i nd , a., bijziend , kortzigtig ; half-blind ; die weinig
..ziet; blind.
Pur'blindness, s., bijziendheid, kortzigiigheid.
Pur'chasable, a., koopbaar, verkrijgbaar; te verkrijgen,
te krijgen.
Purchase, s., koop, koopprijs, aankoop; koop van klei
alles wat men buiten erfenis verkregen heeft;-nighed;
het gekochte ; daad van verkrijging ; t roof ; verwerving,
bekorning; mechanische kracht; § vang, greep; takel,
windas, z.; spil (werktuigkunde) ; deed of -, overeenkomst
van acquisitie , r.; by -, te koop , bij wijze van koop , door
aankoop; make 'a -, een koop doen ; make a - of, den
aankoop doen van.
Purchase , V. t., koopen, aankoop doen ; verwerven; bezorgen (voor geld) ; aankoopen , inkoopen ; buiten erfenis
verkrijgen; vrijkoopen; winnen; vragen, r.; omhoog winden, ophijschen, z.; - for, knopen voor; - of, knopen
van; - with , knopen voor, rigten , z.; - a thing of any one,
iets van iemand koopen ; hereditary rather than -d , veeleer
bij erfenis dan bij koop verkregen ; - favour with flattery,
door vleijerij iemands gunst winnen; - out, door verzoeningsmiddelen uitdelgen ; -, V. i., werken.
Purchase-money, s., koopprijs, koopsom; kooppennin
-gen,
me.
Pur'chase-price, s., inkoopprijs , koopprijs.
Purchaser , s., kalant , kooper , verkrijger (van onroerende
goederen). .
Pare, a., 1 zuiver, rein, klaar, enkel, vrij (van), ontdaan (van); waar (in gunstigen zin) ; - from all other
vice , vrij van iedere andere ondeugd ; - scoundrel , een
ware fielt; Simon -) , een onnoozele hals, bloed; real
simon -) , de man zelf in persoon.
Pare , V. t., t zuiveren.
P-wre'1y, adv., enkel, louter, zuiver, op zuivere wijze.
Pureness, s., § (( zuiverheid.
Pur'fle, V. t., met garneersel omzetten, garneren; -, V. i.,
Pur'fle, t

s., garneersel.
Pur'flew, j
Pur'gament, s., purgatie.

PUI .
Purga'tton , s , schoonmaking , zuivering, r.; buikzuivèring , purgatie , g.
Purgative, s., purgeermiddel; gentle, mild -, zachte
purgatie.
Purgative, a., zuiverend, schoonmakend.
Purgatorial, l a., van of behoorende tot een purgeerPurgato'rian , J middel.
Purgatory, S., vagevuur (god.geleerdheid); have one's - in
this world, de hel op aarde hebben.
Pur'gatory , a., reinigend , zuiverend , louterend; ver
-zoend.
Purge, s., purgeermiddel , buikzuiverend middel.
Purge, V. t., zuiveren, schoonmaken, reinigen, louteren;
laten purgeren ; (likeuren) klaren; van een beschuld.iáiitg
zuiveren ; - the stables of Anyens , de Augeas stal schoon maken; - oneself , zich zuiveren , r.; - away , schoonmaken , zuiveren ; - out , wegnemen , opruimen ; -, V. i., purgeren ; - oneself , zich regtvaardigen , zuiveren.
P'urg'ee, s., louteraar, reiniger; persoon, die schoon
purgeermiddel , g.; l buikzuiverend middel , g. -makt;
Purging, s , loslijvigheid, buikloop.
Purging-bind-weed, s., purgeerwinde; zeker harsaclitig
sap ; scammonium.
Purg'ing•nax, s., klein vlas, kruid. •
Purg'tng-grain, s., purgeerkorrels, me.
Purging-nut , s., purgeernoot.
Purging-thorn , s., schijthessenstruik.
Purifiea'tion, s., reiniging, zuivering.
P-nrifiea'tion, s., het feest der reiniging van rÁ$á
(R. C. kerk).
Purif;icative,
a., zuiverend, reinigend.
Purif i-eat.ory,
Purifier, s., reiniger, louteraar, schoonmaker, zuiveraar.
Pu'riform, a., ettervormig, ètterachtig.
Purify , V. t., louteren , zuiveren , reinigen, schoonmaken,
klaren, helderen ;, -, v. i., rein , schoon , klaar of helder
worden; zuiver wordsn; zich zuiveren, zich reinigen.
Purifying, S., t reiniging, loutering, zuivering.
Pur'iin, s., purimfeest, lotenfeest (onder de Joden), Hamansfeest.
Purl-sin , S., taalzifterij , puritanisme.
Purist, s., taalzifter.
Puritan, s., pur,iteinsch.
Puritain'ie, paritan't-sal, a., puriteinsch; van of behoorende tot het puritanisme ; - manners, puriteinsche zeden.
Pa'ritant*m , s., leer der puriteinen, handel en wandel
der puriteinen.
Pu'ritantze , V. i., den puritein uithangen.
Purity, s., zuiverheid, reinheid, kuischheid, § vlekkezindelijkheid.
loosheid, onschuld;
Purl , s., gestikte of geborduurde rand , achterwerkje of
ronde puntjes aan kant ; -, gemurmel , gebabbel , geruisch;
-, opborreling ; -, kruidèn'bier , alsembier.
Purl , V. t., stikken, door en door naaijen , met gestikte
naden maken ; l met borduurwerk versieren ; -, v. i., rui schen, kabbelen, murmelen. opborrelen; - along, zich
golvend verheffen, golvend oprijzen; - up, zich kringsgewijze verheffen.
Purlieu, s., voorhout; -, vrije jagt; -, omtrek, grens,
zoom , rand, buiten; within the -s of the law, binnen
de grenzen , zijde der wet,
Por'1 teu-rnan , s., iemand , die eene vrije jagt heeft.
Pur'lin, s., dwarshout, dwarsbalk, dwarsrib om de sparren voor doorzakking te behoeden ; voornaamste dwarsbalk.
Purling, s., gemurmel, het murmelen, opborrelen, opbruischen, kabbelen, zacht gemurmel.

PTJR.

Pint
Pur'IIng

, a., murmelend (van beelcen).

V. i., stelen, ontvreemden wegnemen ontnemen,
'kapen; - any one of a thing , - a thinyfrorn any one, iemand
iets ontvreemden , ontstelen , iemand van iets berooven.
Purloln'er, s., dief, ontvreerncler; persoon, die ontneemt,
ontvreemdt; letterdief.
Purparty ,, 8.,aandeel.
Pur'pe, S., purperkleur ; -, (waardigheid van koning, kardinaal.) purper; —5, scliarlakenkcorts , hiutkoots ; knapjes
kiuid; wear the
het purer dragen.
Purple, a.,purper, pui'perkleuiig , purperrood.
Puir'ple, V. t., een purperkleur geven , pux'periood verwen;
purper kleuren of verwen , 1,met bloed verwen; hands -d
with blood, handen rood van bloed.

Purloin',

Pur'ple-apple , a., purperappel.
Purple-cherry , S., Virgiiiische privaihooru.
Pur'plechlek-weed, S,, rood zaodkruid.
Pur'pleesn'peror ,, 8., purpervlinder.
PurpIe'flh, S., purperolak.
Pur'pleflow'er ., 8., liiaeint.
Purple-grass, S., roode weideklaver.
Pur'p2e- Ja e'obea , s., fraaije Jaeobshloem.
Pur'ple-:oyaI , a., hong purperrood.
Pur'peshades, S., zie Purple-emperor.
Purple-velwet , S., duizendsclioou (botanic).

Puiplewbelk , s. troiiipetolak.
Pur'j,e-wiI'Jow ,, S., w aterwilgbotanic).
Pur'ple, S, pl,(pettec/iiw) doodkieurige roodevlekken,
die zich hij zekere koortsen vertooiien , g.
PurpIh , a., purpeiacitig.
Ptir'port , S., nieeiiiug , bedoeling , doel , onderwerp, strek
king, zin (von een rede of gese/isift) ; kiacht ,waarde,
the - of Plato's diolopuos ,liet doel liet onderwerp der
zaiiieris1izakeii van Plato; the - of ei word , de strekking ,
kracht, waarde eau een woord.
Purport , v. t., bewjzeii , nieeiien ,bedoelen, behelzen ,

inhouden.
/
Purpose , S., vcoriienien , doel, bedoeling, opzet, einde ,
gevolg ,uitwerking , iiizigt, iiuttiylieid ,belang doeltot ,
:rut, doelvanbelang , seliruik ; belu,efte ;—s , raadsels;
fulure or present —s ,de toekoiiiotigo of tegeiiwooidige lie- :
lioeften; conmerciol —5, ilacleii vau koophandel; fixed, set
-, vastgesteld, bepaald bel;for liie - of,niet liet doel
om; for this, t/int -,te dien einde ; for what -? met
welk doel? franz the , foreiyii to the -,vreemd aan liet
doel; of -1. , on -, noot voorneiiien, met opzet; to little -,
niet weinig gevolg, uitwerking , op min nnttige wijze, te
vergeefs ; to much -, met veel gevolg,op zeer nuttige
wijze;to no -,zonder gevolg, uitwerking, te vergeefs,
op onnutte wijze, zonder nut;to liie susie -, tot 1/etcellde
doel , in denzelfden zin;to seine -,nuttig,op nuttige
wijze;to the -, met een nuttig doel , van pas,zoo als
liet behoortnot to tie -, ontijdig,, ongepast-; to what -?
tot welk einde? niet welk doel ?waartoe ilicistig twaartoe noodigt with a delihereile -, voorliedachtelijk; answer
any one's -,nouiemaidoverwachtingen beantwoorden;
answer the - of, dedienst doen van ; answer 10 -, 011nuttig zijn, voor niets dienen ; that succeeded to -,dat
viel naar weusch uit; from the -, glad verkeerd, ( mis ;
be nothing to the -, niets ter zake doende ; to the -, tot
de zaak behooreiide ; bring about , gain one's -,zijn doel
of oogmerk b ereken; come to the - terzake komen;
defeat the -, het doel misuen; defeat one's -, zijn doel mis
' sen; pursue one's -, naar zijn doel streven ; to my -, ten
mijnen nutte;to no -,te vergeefs; to good -, nuttig;
it is nothing to the -! dit zegt niets!, dat doet niets ter
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zake! dat beteekent niets!fitted for one - only ,voor
één hand (rjicurtot).
Pur'pose , v. t., heoogen , van plan zijn, bedoelen; besluiten , zich voornemen , het voornemen hebben, het besluit
nemen ; -, vi., voornemens zijn ; qnan —8 and God disposes,
de nieiiscli wikt cii Godbeschikt.
p,II. posed , a., voorgenomen (van zaken); vastberaden (van
personen)
Purposeless , a., (van ca/en) vruchteloos, doelloos; (van
Peesoiei) stout,vrijpostig.
Pear posely, a.,niet opzet, voorbedachtelijk, opzettelijk,
ziet voorbedachten rade.
Purprestiire , s.onwettige inpalming van grond, waarop
een ieder regt heeft, r.
Purpr*e , s. oiiilieinde plaats, omheinde ruimte; t omvang;1 besloten plaats.
Pi,r psirsi, s., blutokoorts, g.
Puspurate , S., Ccii zout, bestaande uit purpuric acid (zie
hieronder) niet een basis.
Pur'pure , a, (in de wapenkunde) , zie Purple, a.
Puv'puiic , a., alleen voorkomende in: - acid, een zuur,
tint door de digeotie der reuzenslang veikregen wordt.
Purr, a.,zeeleeuwerik; zie verder Fur, s.
Purr, v. i. zie Pui, v. i.
Purring , a., (rein latten) gespin; -, a.,spinnend.
Pn'rok , 5.,haa g je; kleine omheining.

Purse , s.beurs , ( buidel , zak;(in Turkije) beurs (ongerees 8 9() gulden); empty, lij/it -, ligte,ledige beurs;

/ioov'j , bony - zware, lonipe beurs; privy -, privaatbeurs
(volt een vorst); well linea- , goedvooizieiiebeurs;pull
out ones -, de bandaan de beuïs zetten; put into one's -,
in de beurs doen; pul up , tie up one's -, zijn lieurssluiten.
Piisc , v. 1., in den zak doen, in de beurs doen; thgthalen , toetrekken (als CC/i beurs) ;
een verbmdtenis aangaan vouweii , plooijen , iimpelen.
Purse'-bearer, .9., peiinii/giiieester , beursvoerder; die de

beurs heeft.
Purse'c,,tSer , S., beurzensnijder.
Pams-se'-net , s. zakiiet.
Purse-pride , c,geldtrots.
Purse' -provd , a., trotoeli op liet bezit van geld.
Purse'. tiIng , S.,beurskoordje, riem van een beurs.
Purses, s. betaalnieester ; comptabele agent; -s steward,
degeeii die op een schip niet de uitdeeling der levensiiiiddeleubelastis.
Pursy, ei., +kortademig, dikzukkerig
Piir'slns
es , 5., thkzakkeriglieid; kortademigheid.
Psirs'IaIn , S.,postelein(livid).
Puir'Ia1ntrce, s.struikmelde.
Pu's1ane , s.,zie Puru/aus, s.
Puirsu 'aba,, a., vervolgbaar,, te vervolgen, voort te zetten.
Pi'rsu'a,ice , s.,voorzetting , vervolging, gevolg; in - of,

vervolgeide, ten vervolge van, uit krachte van, ter uit.
voering van, r.
Persuant, a., ten gevolge van iets gedaan; - to, overeeiikonistig , ten gevolge, uit krachte van;-, ode., overeeukomstig.
Pursue, v. t., JJ § vervolgen ,volgen , ziazetten ,najagen,
n asporenabootsen, trachten te bereiken; what course
shall we - f welken weg zullen wij volgen;- a remedy,
een geneesmiddel zoeken - close ,van nabij volgenafter , vervolgen , volgen ; -, V. C., vervolgen.
Put-suer, 5., persoon, die vervolgt, die volgt; persoon,
die een ander nazit;his -s . lieden, die op zijn vervol
ging uit zijn.
Pursuit', 5., J I vervolging ,najaging, nzetting, naspo-
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ring; 4 -s, pl., bezigheden, werkzaamheden, loopbaan; -,
deel, studien , mr.; be in - of something , iets najagen ;
literary -s , letterkundige werkzaamheden ; mercantile -s,
handelsbezigheden , zaken ; in - of, op de vervolging uit
zijn, aan het nasporen van; give over, up, relinquish one's
-, zijne zaken verlaten.
Pur'suivaut, 3., staatsbode, voorlooper, voorbode, aankondiger; - at arms, wapenkoning.
Pur'sy , a., kortademig (vooral van dikke menschen); ( dikzakkerig ; damperig (van paarden); big - fellow , ( dikzak
kerige vent.

iemand aanvallen ; - in the world, zich in de wereld
voorwaarts helpen; - away, altijd voortdrijven; - back,
achteruitschuiven; - down, nederdalen; - forward, zich
in de wereld voorwaarts helpen ; - on, vooruit duwen,
) voortschoppen.
Push!-back , s., het terugdrijven, afwijzing.

660

Pur'tenance , s., t de omloop of afval van een dier , als:

lever, bug en milt.
Ps 'rulence, 1 s., ettervormig, etterig, het etteraehPu'rulency, f tige , g.
Pu 'rulent ;, a., etterig; - collection, verzameling van etter;

seat of - collection , zetel van den etter.

voorzien van iets; bezorgen, verschaffen,
verkrijgen , leveren ; -, v. i., voorraad opdoen , voorraad
koopen;. § koppelen.

Purvey', V. t.,

Pur'veyence, s., voorraad, leeftogt, leverantie van levens

aanschaffen van levensmiddelen ; eisching-mideln,ht

van levensmiddelen voor het koninklijk huis.
Purvey 'or , s., proviandmeester, spijsbezorger, leverancier;
koppelaar , koppelaarster.
Purview , s., grenzen , me.; circouscriptie ; (van

een wet

of acts) text, diapositief, eigenlijke inhoud; strekking eeuer

wet, r.
Pus , s., etter , t materie , dragt , g.
lush, s., slag (door duwen); slag (door een instrument of
wapen ,toegebragt); aanzetting, aanstoot, aanval, uitval, 1
poging; -, . uiterste, gevaarlijk uiterste , nood ; oogenblik ;
-, gissing , vermoeden ; -, t zweer ; punts , Bs.; give the
,first -, den eersten aanstoot geven ; stand the -, den aar al,
uitval doorstaan ; a sudden -, een plotselinge poging ; at
.a -, II met één slag . at one -, op eens; § op het uiterste,
op een gevaarlijk, hagehelijk oogenhlik; upon a -, op het
uiterste, in een gevaarlijk oogeul,lik'; come to the -, in
het gevaarlijk oogenblik komen ; give any one a -, iemand
'voortdrijven , voortstuwen ; give any one a - away , iemand
wegduwen , wegstooten , iemand verwijderen ; bring a thing
to the last -, een zaak ten einde brengen ; when it comes
to the -, als het op stuk van zaken aankomt ; I'll have
another - for it , ik zal het nog eenmaal wagen.
rush, V. t., J1 stooten, duwen , schuiven, voortschuiven,
térugstooten ; § voorthelpen , voorwaarts helpen; dringen,
bij iemand aandringen ; § lastig vallen; t treffen (onder het
'vervolgen) ; - a thing from one place to another, iets van
•de bene plaats naar de andere schuiven; - a thing from
'one, iets van zich afschuiven; be --ed by an influential
patron , door een invloedrijken beschermer vooruit gehol
- an objection too far, een tegenwerping-penword;
te ver drijven; we are -ed for an answer, men dringt ons

=om te antwoorden ;

-

away , ^ 1 terugstooten , wegstooten ,

wegduwen, verwijderen; - back, terugstooten, doen ver schuiven; - down, terneér slaan, doen vallen . , nederstooten , afslaan , vellen , nedervellen ; - forward ,
vooruit
doen vooruitgaan ; - oneself forward , zich in de-gan,
wereld voorwaarts helpen ; - from , stooten van , uit ; in, instooten, induwen, doen binnengaan , doen intreden;
-- on , (1 § voortduwen , voortstooten , § 1 1 doen vooruitkomen,
( vooruitschoppen , voortzetten, bespoedigen , verhaasten;
- off, afstooten , afduwen , verkoopen, van de hand doen
(koophandel) ; - out , buiten dij ven , verjagen ; - up , doen
klimmen ; -, v. i., stooten , streven , een poging doen,
4 zich voorthelpen, met geweld losbreken; - at any one,
-

Push' - lolt, s., schuif, grendel, knip.
Pusher , s., persoon, die voortdrijft, terugstoot; § per.
soon , die zich in de wereld voorthelpt; t jonge kanarie,
die nog niet alleen kan eten.
Push'ing, a., aandrijvend, dringend, § doorzettend, on.
dernemeud.
Push 'Ing - school , s., schermschooi.
Push ►pin , 's., speldje prikken (een kinderspel).
Pusillanien'ity, s., lafhartigheid, bloohartigheid, tklein'
moedigheid.
Pusillanimous, a., lafhartig, bloohartig, t kleinmoedig.
Pusitian'itouely, ado., op lafhartige, bloohartige wijze,
PusllIan'lmousness, s., bloohartigheid, kleinmoedigheid.
Puss , s., poes , kat ; haas (jage-rsterm) ; - in boots , de
gelaarsde kat ; a dirty -, ( een morspoes, smeerpoes (van
vrouwen , in ongunstigen zive).
Pussy . s., zie Puss, s.
Pus'tmlate , P. t., puistjes maken , g.
Pus'twie , s., puistje , g.
Pus'tislous, s., puistig, met puisten bedekt, puistachtig.
Put, s., + kracht, noodzakelijkheid, nooddwang, uiterste
(nood); voorval , ( gedwongen fraaijigheid, onvermijdelijke
noodzakelijkheid ; -, lompert , vlegel, sukkel , onnoozele
bloed; -, ligtekooi , slet; -, zeker kaartspel ; a forced -, een
geval van nood , van noodzakelijkheid, uiterste nood; it a
forced -, het is gedwongen werk, ijdele verschooning; - off,
voorwendsel, uitvlugt; stay -, +.standhouden, pal staan.
Put , v. t., (4 stellen , plaatsen , zetten , leggen , brengen,
maken, veroorzaken, voortbrengen; § - (on , upon) op rekening stellen , toeschrijven, toerekenen , wijten , te last
leggen; stellen , voorstellen , aanbieden , verbinden , ver
dwingen , noodzaken (in ongunstigen zin) ; t - (on ,-pligten,
upon) opleggen , belasten; Adam was - in the garden of
den , ADAM werd in den hof van Eden geplaatst; - a
thing any where, iets ergens stellen; § - a question, een
vraag stellen; - a play upon, het publiek een nieuw tooneelstuk aanbieden; y- a case, een geval onderstellen; daartoe brengen of doen besluiten; - any one to it,
iemand dwingen, noodzaken , iemand aandrijven, veel te
doen geven ; be - to it , verpligt , gedwongen, genoodzaakt
zijn , moeite hebben ; - any one up to it, iemand het
woord geven; - together, bij elkander stellen, vereenigen,
(een werktuig) opwinden ; - together again , weder bij el.
kanider stellen, op nieuw vereenigen; (een werktuig) weder
opwinden; - about, doen rondgaan., in omloop brengen;
-- the glass about , het glas laten rondgaan ; - one about,
doing a thing , iemand noodzaken iets te doen , iemand

l

aan iets zetten;

-

again , op nieuw stillen, wederom stil-

len , leggen , doen ; - aside , ter zijde leggen , stillen ; asunder , scheiden ; - away , wegzetten , wegleggen, verdrijven , wegjagen , wegsluiten , op een veilige plaats stel.
len, verstooten (zjn vrouw), verbannen; - back, wegleggen , ^j § achteruitzetten , achteruitschuiven ; - back again,
op nieuw wegleggen , f achteruitzetten , achteruitschuiven ; - before , doen voor , zetten voor , plaatsen voor ; by , ^1 § ter zijde stellen , op zijde leggen, overgbren, besparen , bewaren, afnemen , afzetten , wegnemen , afbrengen, verdrijven, wegsluiten (op een veilige plaats), afwe•
ren, nalaten, veronachtzamen, verwaarlozen, versmaden,
afkeeren; - down, stellen, nederleggen, nederzetten, ne,
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flora) , aanspannen , inspannen ; -, bijvoegen, bijdragen
overlaten , blootstellen (aars) ; - any one to hard Service,
iemand veel werk laten doen; I won't - you to litae
trouble, ik wil u die moeite niet aandoen; I am - to tog
last shifts , ik ben ten einde raad ; - a horse to the gotlop , een paard doelt galloperen; - to 1/te torture, op de
pijnbank brengen; - to trial, op de proef stellen, voor
een regtbank brengen; be - to it, in nloeijelijklleden 'ierkeeren; - the hated to , de hand slaan , de hand leggen aai,
- to shame , tot schande brengen ; - any one to the bios/i,
ienoand schaamrood doen worden ; - any one to expense,
ienlm:ald op kosten jagen ; - to the sword, over de kling
jagen ; - to the oath, laten zweren, een eed laten doen;
- cc slop to a thing, iets tegenhouden, doen ophouden;
- to the vole , tot een steniming brengen , in omvraag treegell ; - to pain, verdriet aandoen , pijn, leed of smart
veroorzaken ; - to gaikcs, moe it e veroorzaken; - to death,
ter dood brengen ; - to again , (paarden) op nieuw voor
- together, bijeenvoegen., zanienv- oegen, verbin--spane;
del) , vereeltigeit ; - 71p , In de hoogte stellen, opzetten, opschuiven, weder op zijn plaats stellen , ter zijde stellen
op zijde leggen, opdoen , opligten; wegleggen (om in geval
rams nood te gebruiken); opstellen, inpakken, wegsteken,
epzanleleu , opleggen , bewaren , inmaken , inzouten, inpak
oppakken, zan,enpakken, voordragen, voorstellen,-ken,
olijagen, aait den hoogstbiedende verkoopelf , teen degen)
weder in de scLeede steken , zich aanbieden, zich aalinirtderl, zich opwerpen; - up to sale, te koop zetten; - op
a propper, een gebed tot God tipten; - zcp a petition, een.
verzoekschrift inleveren; - up a thing, iets bergen, weg
- up teith an affront of injury, een beleediging op--sluiten;
kroppen ; - a trick , a joke upon any one, iemand een poets
speler. ; - up ce elccimra to a thing, aanspraak op iets rna.keit ; he - use vpon it, hij bragt :lij er toe; - up fruits,
vruchten inmaken; - u2m with it refusal, een weigering ontvicn en ; - upon , zetten , leggen , plaatsen , doen , opleggen ,
toevoegen, misleiden , bedriegen ; - 7cpon a trial, aars eels
geregtelijk onderzoek onderwerpen; this pacts me upon some
iieliberation, dit brengt mij tot eeltig overleg; - ?ipota u
person, , wat wijs rnafken , bedriegen; -, e. i., gaan , zich
begeven , ziel) bewegen ; uitloopen , uitbotten , uitschieten
voortdrijven; - Geyood, overschrijden, buitengaan ; -fetid,
uitloopel , in zee steken , z , groeijen , tieren , gedijen ; forcr, cu cf , zich )aastel , voortgaat) ; - in , inlool,en , II11tLenkla,rell tilt ee,a herven); optreden , verschijnen; - in for, iaanspl plak maken , elscl:erl , vorderen , staan naar, dingen naar
1erialtgen naar , verzeeken one, solliciteren ooi; - ind for Olie,
een van de, partij uitmakers of zijn ; -„ off', afvaren , emitter
zeil gaan , z.; - esa , spoed ))laken , zicl) reppen , op;'ijden ; jagen , wegjagen, verdrijven , ij § 111tblussclmcii, uitdoaven,
oc'e9•, overvaren (nadl•, oversteken; - to , aanop<tu ► nelt, inuitwisselen, op interest zetten , j1 (de oogel) uitsteken , in
spannen; - to land, naar land stevenen; - to sect, in zee
cie war brengen , in wanorde brengen , vel warren . storen
steken; - lep, zijt) intrek tiener), afstappen , zich begeven
verlegen maken , den draad cler gedachten doelt verliezen
naar , als kandidaat optreden ; - op Leith, (een beleedlging)
uitkomen, uitbotten, uitschieten, ontkienmen (van flocwen,
verduren, iets geduldig of lijdelijk verdragen, door on
bladen), J) §uitgeven , in liet licht geven , (j uitstrekken
uitbreiden ; - out the jfay, cie vlag uitstereo; - out of v.ojgers zien , verdragen , lijden , verduwen ; - upon , rllisle'den, bedrieger► , opleggen, toevoegen.
his brass, iemand van zijl,, stuk brengen; - a thi.of/ omit of
order, iets uit zijn fatsoen helpen of in v - anordle, Imren- Pua'tsge, s., ontucht, hoererij.
gen , iemand verlegen, ongesteld maken ; - oog one out of Pu'tani -sale , s., ontuchtig leven, hoeren leven.
heart, iemand den vloed benemen ; - a peroon out of con- Pu'tati e , a., gewaand , verrueelid ; vermeende (vader).
eelt witli a thing , iemand den lust in iets henenien ; - out .P-s 'lId, a., laag, geeleen, oti aardig , schandelijk; ( stinkend.

derlaten, nederschuiven , § afschaffen , § onderdrukken , bedwingen , beteugelen , tegenhouden, stuiten , vrijpostig antwoorden, iemand den bal terugslaan , wederlei;gen , § ver
zwijgen brengen , § vernederen , overwinnen -waren,,to
op rekening zetten , doen verminderen , uit cle mode brengen , in onbruik brengen , afzetten , 1,erooven , uitzetten,
opschrijven , op rekening stellen , in geschrift stellen ; forth, J vooropstellen, uitstrekken, uitstekn, uitloopen,
botten, voortbrengen , uitschieter) , ontkiemen (van bloemen
bladen [1iotanie]), § ten toon spreiden, § uitgeven , in liet
licht geven (een boek) , voorstellen , uitloopel , z., in liet
werk stellen, aanwenden ; - forward , ij vooropsteller) , te
voorschijn brengen, § bevorderen , voortitelpeli, § Haasten,
aanzetten , aandrijven , ten toon spreiden , v ertoonc 31, laten
zien; - oneself forward, zijn geluk bevorderen, ziel , voordoen; - in, J( indoen, inleggei ► , ijlstellen, inlasseiieil, in liet
midden brengen , aanvoeren , brengen in , Uoen binnengaan
in, op zijn plaats stellen, er in plaatsen, JI insluiten , verkoopen, geven , afstaan, leveren, r•., binnenloc,pen , z., ic;spalinen
(van paarden) , (koopwaren) insnlokkeleil; - in hope, hoop
gevet) ; - in fear , bevreesd maken ; - in orde. , in orde
brengen ; - any one in ,i,,ind of a tiling, iemand iets te
linnen brenge.., ergensnark herinneren; - ira practice, in
praktijk brengen ; - in print , in druk brengen ; - ia a word
for any one , een goed woord voor iemand doen ; - in an
answer in 2eriting, een schriftelijk antivoord inleveren; into , stellen , plaatsen dien , vertalen in ; - E;,91i.^h into
lhstch, Engelsch in liet Nedcrdnitseli vertalen; he - himself into the habit of mItegnierd, )mij kleedt zich als een
herder ; - off, afzetten , afleggen , afdoen , afnemen , weg leggen , wegzenden , afdanken , ontslaan , afwijzen , zitli
berooven van , verlaten, § zich ontdoen van , uitstellen ,
vertragen , uitdoen , uittrekken , : f doen rondgaan , inonlgang brengen , in de mode brengen, versp3'eiden, accrecliteren, uitgeven, afschepen, vertroosten, van land. brengen , onder zeil gaan , uitloopen , z., vertieren , dito den
man brengen (koophandel); - of one's hat , den l:oed af
- of for ever, ad calendas gracens versclhuiven;-r!emn;
you must not think to - ,ne o/, gij moet u niet verbeelden wij te kunnen afzetten; - of wares, goederen ot' wa.ren afzetten , aan den maim brengen (koophandel) ; he - it
off cunnigly, hij draaide er zich mooi at'; - oae cfl with.,
iemand af'scllepen met; - on, aandoen , it:intrekkeii , omdoen,
opzetten (een kleedilagstich•), § nemen, zich geven, bevurcieeen,
aanbrengen , aanvoeren, opleggen, zett; ll , doen op , nleclebrengen , leveren , 9 § aanmoedigen , aanzetten , mmmmimc" r,j ven,
tot stand brengen ; - Oha airs , f den schijn aanlcen,en van
voornaam te wezen; - omit, uitzetten, de treur uitte teil, ver -

of mind, uit liet geheugen verbannen ; - o^me's nose out
CU" joinnt, iemand den voet ligton, onderkruipen; - n
oc.ct of aug one's head , iemand iets uit à int l:o-J ?'cl praten
vein
doen ver et('ii ; - over, overvoeren, verwijzen
, c:', t' ► beliI'll, leisenstellen , flitstillen , U1 t't•rt VC1
e . I L'l'i,t 'Ikteli;
(/o) ,

verwijzen (011, naar) ; - to , bli,tli11elt

ovl'

1,'(li1 ^lllti

P -u'ti,lness , s.,

s;1.:clmdelijltlieid.
'
It il

iioie

onwaardlgl ► eld, laagheid, § gemeiullcid,

s., stcigerballe.

, s., ltaik- of steil;c1 go t in cru muur.

Pait'o,ti, s., uitst:;l , ulttiviugt.
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Putred'inous, a., verrot.
Putrefaction • s., verrotting.

, ndv., bij wijze van pyramide.
Pyr'amis • s., pyramide.
Pyre, s., stapel om lijken te verbranden, brandstapel.
Py'renite , s , een mineraal.
Pyret'i-es , s., pl., koortsmiddelen.
Pyretoi'ogy, S., verhandeling over de koortsen.
Pyr'iform , a., peervormig.
Py ramid'1 Bally

Putrefae'tive, a., rottend, doende verrotten.
Putrefied, a., verrot.
Putrefy • V. t., doen verrotten • rot maken , 9 § bederven;
-, V. i., verrotten, rotten.

Putres'cence, s., staat van verrotting , rotting.
Putrescent, a., rottend , rot, verrottend, in staat van Pyrite ,
4s., vnursteell.
verrotting verkeerende.
1 Pyrites , y)l.,
Pyrit ic,
Putrid , a., rot, verrot, bedorven ; - fever , rotkoorts.
a., vuursteenaclitig , van den vuursteen.
Pyrit'i cal ,
;P .'tridness
, } s. verrotheid, bedorvenheid stinkendheitl. Pyritous ,
Putridity ,
Pyrob'oli , S., pl., vuurballen, toe. (hij de ouden).
Pu'try , a., verrot.
Putter, S., persoon die stelt, plooit; zetter, plaatser, Pyroelt'ri e , a.., als: - acid, brandbaar citroenzuur.
steller, brenger , legger; - on, f iemand die ergens toe P y rol'atry, S., vuuraanbidding, vuurdienst.
aanzet , aanzetter , aanstoker , ophitser ; - out , persoon , Pyrolig'neous , ^ a .,als in: - acid ,brandbaar

houtzuur
die een langdurige reis onderneemt, opspaarder, uitzetter P ro ti n te,
sli'mzuur, wijnsteenzuur.
J
Pyro li , Jn ous ,
(van geld).
Putting, s., het stellen, plaatsen; - op, aanmoediging, Pyroi'ogy , S., verhandeling over de hitte.
Pyvolith'ie, pyuric, a., als: - acid, brandbaar piszuur.
aanzetting, aandrijving, aanporring.
Put' trog - stone, s., (in Schotland) steen, welke geworpen Py'ron^ancy , S., waarzegging uit het vuur.
wordt om iemands sterkte te beproeven. (In gemeld land Pyrocnan'tie, S., waarzegger uit liet vuur.
vindt men zoodanige steenen aan de deurén of poorten Pyrometer, s., vuurmeter, werktuig tot meting van de
uitzetting der vaste ligchamen door het vuur.
van sommige groote huizen.)
putto -Biz, s., t basterd valk (ornithologie), wouw, kieken- Pyr'ope, s., karbonkel, edelgesteente (edelsteen).
Py'rophane,
S., zekere bergstof, wier kleur door hitte
dief, zeevalk, vliegende visch.
wordt veranderd.
ZPut'ty. s., tinasch, dienende tot het polijsten van glas;
Pyropii'anous, a., door hitte doorschijnend gemaakt.
glazuur ; stopverw.
Pyroph'orus, s., zwarte phosphor, zelfontbrandend lig
Putty , V. t., -h glazuren ; met, stopverw aanstrijken.
-cham.
Puz'zie , 3., t vuilik , morsebel; r slet, slons; (t sloerie ;
-, verlegenheid ; moeijelijkheid om op te lossen ; raadsel, Pyr'os -eope, s., warmtemeter.
strikvraag; zeker spel ; put to a -, in het naauw , in ver Py'ro -mis , S., vuurrood gezigt.
brengen ; a ppu.>.zling fool, een losbol, windhuil.-legnhid Pyrotartar'1e, a., als: - acid, brandbaar wijnsteenzuur.
Puzzle , V. t., in liet naauw , in verlegenheid brengen • te Pyrote-ch'nie , 1 a., van of behoorende tot het vuur denken geven; kwellen, vitten; ( kruipen; iemand van Pyrote -eh'nicai , f makersvak.
zijn stuk brengen ; ( buiten st aat stellen om te handelen , Pyrotech nics , pl., t s., vuurwerkkunst, vuurwerkmate antwoorden ; zijne, hersens over iets pijnigen; t inge- Pyr'ote-chny , sing., f kersvak.
wikkeld of vermogend maken; be puzzled at a thing, Pyrotechnist , S., vuurwerkmaker , vuurwerkkundi ;e ,
verlegen met iets zijn ; that answertiu s zled him , dat ant- vuurwerker.
woord bragt Item in .de war; - oneself with, zich laten Pw r'ote•ehny . s., zie Pyrotechnics.
verontrusten door; -, v. i., in de war zijn, § geen raad Pyrot'ie , s., ltrandmiddel.
meer weten.

Puz'zie-bog , s., doos met strikvragen of raadsels.
Puz'zie-headed , a., verward van begrip, liet hoofd vol
met verwarde denkbeelden hebbende; - fellow , man,
droomer , mijmeraar , iemand die vol gepeins is.
Puzzola'na , s., vulkanische tufsteen, Napelsche tras.
Py cl e , S., zie Pickle, s.
Dyc'nite, s., zekere steensoort.
Pye'nostyte, S., ge,ouw met digt bij elkander staande
zuilen.
Pye , s., zie Pie, s.
Pyarg , pygar'gus , S., witstaart , witgat (soort van gems).
Pygme'an, a., ^1 § tot de pygmeën behoorende, dw ergacictig.
Pyg'iny , s., een fabelachtig klein volk , dat na langdurigen
strijd door de kraanvogels veroverd werd; § pygmee , dwerg.
Py'lagore • S., in oud Griekenland een afgevaardigde bij
den amphietyonischeii raad.
Pylor i-e, a., tot de onderste opening van de maag behoorende.
Pyto'rus , s., onderste opening
Pyr'aaanth , S., vuurdoren.

der maag.

Pyrai 'tolite, s., zeker mineraal in Finland.
Pyr ► amid , s., pyramide , Egyptische spits , zuil , grafnaald.
Pyraon'idal ,a., pyramidaal , pyramidevorniig , spits

:t yrannid'i ea! , J toeloopend.

.

Pyrot'i c , a., brandend.
Pyr'oxene , s., pyroxene

(miueralogie).

Pyr'rhi-e , s., dans van gewapende personen (bij de ouden) ;

voetmaat (dichtkunde).

Pyrrhic, a., van Pyrrhus; (van den dans) pyrrliisch.
Pyrrhon't e , a., twijfelzuchtig.
Pyr'rhonl*'n , s., twijfelzucht; leer van PYstino , dat er
van al , wat wij met onze zintuigen ontwaren, niets we-

zenlijks bestaat.

Pyr'rhonist , s., twijfelzuchtige, twijfelaar.
Pythagorean, pythagore'an , S. ,

pythagorist .

a., pythagorisch , door PYTHAGORES geleerd of uitgevonden , tot zijne leerstellingen behoorende.
Pythag'ori*n , s., Pytliagorische wijsbegeerte.
Pyth'ion , a., van de Pythia , Pythisch , te Delphi , Pythia.
Python , s., fabelachtige slang.
Pythoness, s., priesteres v an APOL LO; waarzegster, tooveres
Pyth'oni e , a., waarzeggend , voorspellend.
Pyth'onist , s., toovenaar.
Pyx . s., zie Pia', S.
P3(x'is , s., zeekompas .
Pythagorean ,
Pythagor'lc ,
Pythagor 'i-cal ,

s., eerie vrucht, zich kringswijze verdeelende
in twee helften, waarvan de bovenste dient tot deksel
voor de onderste , als bij de pimpernel , BRANDE (botanie).

Pyxid'ium,

tD , verkorting van Question, (Inestic , vraag voos _x,í 1..

Qaiadirip'artite, en, in vieren gedeeld, vier€leeli;;,

Qaial , s., r- kwabaal.
Quack, s., j! § kwakzalver , ongestudeerde arts , oliekoop,
§ knoeijer.
Qua•ek , V. i., kwáken (als eenden) ; § zich beroemen (in
ongunstiyen zin); den kwakzalver, den oliekoop uithangen ,
kwakzalveren; snoeven, ( pogcllen, zwctsell, O;Iijc;en,
wind maken ; knoeijen.
Qua-ek, a., kwakzalvend, kwakzalverig.
Quack['-doFtor , s., kwakzalver.
Qua-PIe' -nued'icine , s., kwakzalvers middel

Qua,lriparti'tion

Qu ad'rircine, s., galei riet vier roeihanken.
Qaead'rlvult'e, a., vierkleppig (to/unie).
Qua,l'rivaaives, s., pl., ueureii neet vier vouwen, inc.
QeLatli-ïv'ial , a., niet vier we geni , die in één puntuitloopen.
Qxa:tdi•Cion', s., ienland die uit een Mulat en reis blanke
Bekoren is.
á)nnei'1 3anan, s., vierlland)g dier, aan.
Qua,it'ai'inanous , Li., vierlia:idig.
Quatid'ruped, S., vier'veetlg dier.

Quackery, s., kwakzalverij , knoeijel'ij.
Qua-ck'lsll , a., kwakzalverig , knoeijig.
Quaek'i sin, s., k.vakzalverij.
Quaek'1e , V. i., bijna stikken.
Quack'salver, s., kwakzalver.

QIaadt'rupedt , a., vievoetil;.

Quad'rul)ie, (t., viervoudig.
Quad 'a-apse, v.t., verviervoudigen;
CIiii(rupl
le , a., viervoudig.

Quad , a., kwaad , Go W En.

te -d, verviervoudigd zijn.

Qaiieziru'p Hcate, V. t., verviervoudigen,
Qttada•ti'plieate, (t., viervoudig.
k aairupi i va'tion , s., verviervoudiging.
QI^nat'rul,ly, ode., in liet viervoudige.

Quadragenar'Ious , a., veertigjarig.
Qaiadragen'ary , a., veertigjarig.

Quadragesima , S., veertigdaagsche vasten; -- sucnday,
Zondag van de vasten.
Quadrageslitnal , a., van de vasten.
Quadrages'iinal-*, s., pl., t vastenoffers.

Quw're, s., zie Query, s.
Quo est'or , s., zie Quests) , s.
Quaff, s., slok; beker.
Quaff , v. t., sterk drinken, in groote teugen inzwelgen

Quadrangle , S., vierhoek, vierkant.
Quadrangular , a., vierkant (wiskunde).

(drinkende) ledigen ; (zuipen, drinken (in ongunstigen zin);
(insluipen , inademen; smaken , genieten ; - the bowl, de
€1-r'il„kschaal ledigen ; - immortality rind joy , onsterfelijk leent en genoegen genieten; - the air, de lucht inaden ► eu ; - off, ( naar ])innen slaan , door de keel jagen ; -,

Quadrant, s., kwartcirkel, quadrant, hoogtemeter, z.

Quadrant-pipe, s., kromme pijp van een Hoogtemeter.
Quadrantal , a., van een kwartcirkel ; tot den regtlroekigen bolvormigen driehoek helloorende.
Quadrat, s;, kwadraatje (bij letterzetters).
Quadrate, s., vierkant (meeticunst).
Quadrate , V. i , passen , geschikt zijn , zich voegen, overeenkomen (meetkunde).
Quad'rate, a., vierkant, § juist gepast.
Quadrat'i-e , a., vierkant (meetkunde).
Quaclra'tria , s., vierkante figuur; kwadraatlijn (meetkunde).
Quad'rature, s., vierkantmaking, vierkant, quadrature

V. i., zuipen , zwelgen , sterk drinken.
Quaf'er , s., zuiper , zuiplap , dronkaard.
poel, modderpoel.
Qu a e'mire , S s.

Quag , v. t., tot onkuischheid aansporen.
Quagg'ed, a., aangeprikkeld.
Quaag'gy, ra., week, moerassig, veenachtig, vol slijk greb

nattig.
-ben,lodrig
Quail , s., wachtel , kwartel (ornitJ ologie) ; § ligtekooi ,
slet; yoi!ny -, jonge kwartel; bevy of -s , zwerm kwartels.
Quail , v. t., ; bedrukt maken, den moed benemen , moe
maken , gedwee maken , overwinnen; -, v. i., i' moe-delos
zijn , moedeloos worden , versagen , den moed laten-delos
zinken , deli Ieoed verliezen; verzwakken, verkwijnen; -,
(ree wíwelk) klos ► tere ; ► , stremmen.

(sterrekunde).
Quadren'niat , a., vierjaarlijkscli , vierjarig.
ade., alle vier jaren , om de vier
Quadrennially ,
Quadrien'nlally, } jaren.
Quad'rible , a., vierkant te maken , te kwadreren ; dat
vierkant kan gemaakt worden.
Qaadri cap'sutar

, .0., deeliir in vieren.

QuadI iplal'la`as, ct., vierhl idig,.

, a., viervlakkig.

Quza,lri eor'noies , a., vierl!oorni<g.

(j taiU'. Ipe, s., evachtellittitje.
Qair,H'in—, s., tT vCrst l dlieid

, a., niet vier vlakken op elk der toppen

, moedeloosheid; daad van
eeczwakkinm, Vuil inoe€i te verliezen.
Qsyaii'Ii^ ; , a.,
T ter I,eêr geslagen, moed verliezende,
Quadrien'nisl, a., vierjarig, vierjaarli•kselr.
orvr - tivakkerld.
Quad'rifi,l , a., in vier deden gekloofd vierspletig, vier- Q^ieint, e., keuring , mooi, net, bevallig , schoon; t vinepouwi`,.
! :lig ;,ri 1L, kundig, hekwaarn; gezocht, .gereed; gemaakt,
Qlaadt•i
, s., wagen llet vier paarden _raast eliceeder,
c "c (L:.1í `ieeeoi, kuil eu1c . (;Oil, eil ennou zonllerliitg
cr., r,;rr:; :nov.,
?
Qltadri,ju 'gons , (1., suet vier pas ï hi ! leii ('' Glli
! itsci ^rii
C r^lt!tí'I':Irt.
O'
^í l:l [1r ^ ,C.:^^
*'' r
á'e'1
i jk; slim ,
f1

Quadriciecirn'al

(van kristallen).

Quadv - Went'ate, a.,

viertandig (botanie).

Quredriiat'er a9, e., vwrzij(li`. (;1ecfr rst).
i
Qua(lrilat'eraS , s., vice ljctige figuur ; vierieant (m cc/ set).

Quadrille', s., haam van zeker kaartspel; coiitre- claris;
quadrille.
Qua^lrrlo'bate, a., niet vier afhangende kwahhelr ei lappen.
Quadriio e'uls,r , a,., biet vier vakjes (botanic),
Quad'rin , s., oordje.
t,iadriasn'neinl , gaa!rinont'iv

..

t eriui :sic.

f

c.lunii , (P(; (ijo

. pie., sir,;

ei/enen

ce1'eio.O1ti;e:

eel - kabits , ongerijrrlde hlegtighecie,c en vreemde of zolsuerliiige kleedii.là ; — feltooi', kwast, fit.

,
adv., zie Quaint, cc.
Qui ,itat'Yness , s., netheid, sierlijkhei€l, hevallirlieid, beLillige asiel; vreemdheid, zonderlingheid, wouticrlijkheict.
«?c iiae, V. i., heven , sidderen, trillers, waggelen, selilzcl

i :':1 k`?'1-liíeri

..........e doelt l)4' f_- li , ver'>ellrlkken.
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Quake , s., t beving , schudding , schok , siddering.
Quaker , 3., bever , sidderaar ; kwaker (aanhanger eener
Christelijke sekte , welke ongeveer in het midden der 37de
eeuw ontstond . en aldus genoemd wegens het beven bij hun
prediken en bidden).
Quak'eress , s., kwakeres.
Quak'eri-*m ,, s., leer der kwakers, zeden en godsdienst
der kwakers.
Quak'ery , s., zie Quakerism.
Quakerly , a., van de kwakers , kwakerachtig.
Quaking :, s., beving, schrik, ontsteltenis.
Qual'irifble, a., dat verzacht of gewijzigd kan worden.
Quallfica'(ion . s., hoedanigheid (natuurlijk of verkregen);
noodige of vereischte hoedanigheid, bekwaamheid; bestem
benaming; eigenschap; rangschikking der zaken;-ming;
wijziging, beperking,
vermindering; verzwakking, ver zachting; indispensable -s for public functionaries , onmisbare vereischten voor openbare ambtenaren ; the -s of
electors, de vereischten om kiezer te zijn.
Qual'icled , a., die de verlangde vereischten bezit voor;
geschikt , bekwaam voor , eigen aan ; in staat om ; bereid
voor; gemagtigd; gewijzigd, bzperkt; verzacht; die bevoegd
-heid
bezit voor, r.
Qual'Itier, s., wijziger, peperker, verzachter; die of dat
geschikt maakt of wijzigt.
Qualify , V. t., geschikt , bekwaam maken , in staat stellen; eigenen, voorbereiden; zegt te geven, bevoegdheid
verleenen ; bepalen ; tot iets bewegen ; temperen , wijzigen,
verzachten ; bevoegdheid geven , r.; - any one to kill game,
iemand regt geven om eetbaar wild te dooden ; - the sense
of words , den zin der woorden bepalen ; - rigour , streng
temperen ; be qualified to, geschikt zijn voor, be--lied
voegdheid hebben voor, r.
Qualifying, a., qualificatief.
Quality, 3., eigenschap, natuurlijke geschiktheid, hoedanigheid, aard; talent ; t staat, beroep; rang, stand,
aanzien, voornaamheid; people of -, aanzienlijke lieden.
Qualm , s., wee om het hart, geneigdheid tot braken,
braaklust, walging; flaauwte; schroomvalligheid; gewetensbezwaar, § angst.
Qualm'isla , a., misselijk, flaauw , wee om het hart; be
-, wee om het hart zijn , braaklust hebben , misselijk zijn.
Qualin'ishnes®, s., braaklust, misselijkheid, flaauwheid.
Quandary, s., ) twijfel , onzekerheid; moeijelijkheid ; be
in a -, in twijfel staan.
Quan'dary , V. t., ) in verlegenheid brengen.
Quantitative, l a., volgens de hoeveelheid te schatten,
Quan'titive ,
hoeveelheidsmatig.
Quantity, s., hoeveelheid , menigte , -hoop , veelheid;
deel , gedeelte ; grootte van een hoek (meetkunst); groot
(wiskunde); maatklank bij het uitspreken der lettergre--heid
pen (spraakkunst) ; great,, large -, groote menigte, hoeveel
like quantities, gelijksoortige grootheden (wiskunde).-heid;
Quantum , s., hoeveelheid, bedrag , totaal , totaal getal.
Quarantine, s., afgezonderd blijving (voor personen of
goederen , die uit eere besmette of besmet onderstelde plaats
komen) ; veertigdaagsch vasten : veertigdaagsch genot , r.
Quarantine , V. t., onder quarantaine stellen , aan quarantaine onderwerpen.
Quarrel, s., twist, krakeel, oneenigheid, geschil , onmin ; onderwerp van klagte , onderwerp van ontevreden
vechtpartij ; wrok , wrevel,-heid,rusang
veete ; t, regtsgeding ; § vitterij , liatelijke aanmerking ; -,
ruit, glasruit; glazenmakers diamant; domestic -, huisselijke twist ; drunken -, dronkemans krakeel ; great -, groote
twist; insigniicaut, trifliieg -, onbeduidende twist ; slight

-, kleine twist; begin a - with any one, met iemand in
twist geraken ; fasten , fix a - on , upon any one , met
iemand twist zoeken; have had a -, een twist gehad heb.
ben ; pick a - with any one , met iemand twist zoeken;
raise a -, een oneenigheid berokkenen; take up a -, in
een twist geraken , een twist aantrekken.
Q auar'rel , V. i., twisten , kijven. krakeelen, ( ruzie zoeken,
waken of hebben ; in geschil of onmin liggen ; § - with,
twist zoeken met iemand , niet eenstemmig zijn , te berispen vinden ; - about trifles, omtrent nietigheden of klei
twisten ; - witli a slight mistake, op een kleine-nighed
misvatting te zeggen vinden; - with any one, met iemand
twisten , iemand bekijven.
Quar'reller, s., twister, twistzoeker, krakeeler, ) ruzie
vitter.
-maker,§
Qeaar'relling , s., het twisten , twist, oneenigheid.
Quar'rellous, S., zie Quarrelsome.
Quar'relsotine • a., twistziek , oploopend, ligt toornig,
§ vittig ; ) ruzie zoekend , ruzieachtig.
Quar'relsousely , adv., op twistzieke wijze.
Quar'relsonneness , s., twistzieke aard , twistziek karakter , twistzieke inborst , oploopendheid.
Quar'ry , s., levend aas voor roofvogels, prooi ; aas,
waarop een roofvogel jagt maakt ; hoop gedood wild; -,
jagtregt; -, steengroeve ; -, vierkante ruit, glasruit, vierkant, pijl met een vierkante punt; dig a -, een steengroef
maken ; mine , work a -, een steengroef exploiteren.
Quarry, V. t., uit een steengroef halen, uitgraven, uit
uitbreken; -, V. i., jagt maken (even als roofvo--graven,
gels) ; azen , verslinden.
Quarry -inas , s., steenbreker, steengraver.
Quarry-stone, s., ruwe steen.
Quarrying, s., afgebroken stuk van de in de groeve bewerkte steenen.
Quart, s., t vierde gedeelte, sp.; (maat) vierde gedeelt
van een gallon, maatje, pintje; (in het piketspel) vierkaart
Quart'an, s., derdendaagsche koorts, g.; (maat) kwart; a., derdendaagsch.
Quarta'tion , s., vierde gedeelte eener geheele zangnoot;
gelijknsaking aan een vierde van iets.
Quar'ter , s., vierde gedeelte ; kwarter (inhoudsmaat) ; oord,
hoek , streek , kwartier , gedeelte , gedeelte van een stad,
wijk; woning . apartement; gewest, landstreek, hemel_
streek; vierendeel jaars; hielstuk van een schoen ; kwartier van een kalf, schaap of lam; voet van een os; veld
(a fdeeling van een wapenschild [wapenkunde]); windvoering
van een schip, halve wind, zijwind, achtersteven, achterste gedeelte van een schip, z.; hoogte, plaats in zee, z.;
hok der jagthonden ; genade (soldatenterm) ; kwartier van
een soldaat; wacht, legerplaats; - of a mile, kwart mijl;
- of assembly , loopplaats , verzamelplaats; a - of a hundred
weight, 25 pond; - of mutton, schapenbout; intrenched
-s , pl., verschanst kamp ; from all -s , van alle kanten;
in what - of the town does he live ? in welk gedeelte der
stad woont hij ? have free -s , vrije inkwartiering hebben
crave -, kwartier vragen , genade vragen ; give, grant no
-, geen genade schenken; give -, het leven laten behouden,
pardon of lijfsgenade schenken; beat to -s, alarm slaan;
on the -, bakstagswijze; all hands to -s, ieder op zijn
post, z.; keep -s, kamers hebben, verblijf houden, wonen.
Quarter-badge, s., valsche zijgalerij.
Quar'ter-bul, s., geschutrol, rol van de equipage.
Quarter-day , s., betaaldag , eerste dag van elk kwartaal;
betaaldag van huur en pacht (in Engeland zijn de betaal
Maart, 24 Juryij , 29 September en 25 December);-dagen25
quartertemper.
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selmdding, dreuning.
(boom.
Quas'sta, s., bitterhout, kwassiehout; bitterboom, kwassieQuar'ter-gat'lery, s., zijgalerij , z.
Quat , S., wrat, puist.
Quarter-gaskets, s., pl., beslagseizings tusschen cle nok- Qua'tercou*in*, s., pi., neven tot in den vierden graad,
en bnikseizings.
neven ; goede vrienden. ; verre neven en nichten.
Quar'ter-gunner , s., konstabelsmaat.
Quaternary , s., vier , viertal ; -, a., uit vier bestaande,
Quar'ter - ladder , s. , storniladder , z.
katerne (Icienloterij . Icienspel) ; vier bevattende.
Quarter-desk, s., halfdek, z.
Quar'ter-de eh-awnring, s., tent over het ïralfdek.

Quassa'tlon , s.,

Quar'ter-Ian'tern , s., buislichter.

Quater'nion

, s., vier, viertal ; rot of gelid van vier man

Quar'ter -master , s., kwartiermeester, schieman.
hij de oude Romeinen.
Quar'ter-piece, s., hielstuk aan een schoen; staatshout, z. Quater'nion , V. t., l in rotten of gelederen verdeelen, am.

Quar'ter - rail , s., leger der verschansing van liet halfdek.
Quarter-ranger , s., boschwachter.
Quar'ter-round , s., kwartstaf.
Quarter - seizing , s., takeling.

Quater'nity 9:,

s„ zie Quaternary , BROWN.

Quar'train , s., vers vals
deren regel rijmen.

vier regels, welke om den an-

Qua've , V. i., waggelen; - with fat , waggelen van vetheid.
Quar'ter-sessions , s., driemaandelijksche zitting van het Qera'ver, s., triller, tremblant; achterste of kortere noot,
geregt in de graafschappen (van vredegeregten).

Quar'ter-staff, S., vechtknuppel; stok om mede te vechten ; stok van een boschwachter; stok van een oppasser
in een diergaarde.
(aan boord te hijschen.
Quarter- ta -ekle, s., handtalie met een haak, om water
Quar'ter , V. t., in vieren verdeelen, vierendeelen, in
k en breken, in onderscheidene deden verdeelen;
voeden;
inkwartieren; dragen; voeren (in een wapen); - anrang,
inkwartieren bij ; - in, inkwartieren in , legeren in ; upon, inkwartieren bij, inlegeren hij , uitstorten op, over;
- oneself upon , eten , zich voeden met ; -, V. i., in kwartier zijn, ingekwartierd zijn , in kwartier liggen, vertoeven, verblijf houden.
Quarterage , s., driemaandelijksch pensioen, kwartaalgeld.
Quar'terer , s., persoon die vierendeelt.
Quartering, s., verdeeling in vieren ; militaire

inkwartiering, verblijfhouding, vertoeving; het vierendeelen (straf);
veld, afdeeling in een wapenschild.
Quarterly , a., vierendeels, kwartaals, driemaandelijks; -,
adv., om de drie maanden , ieder kwartaal.
Quar'tern, s., kwart pint (0,142 kan) ; (ran brood) twee kilogrammen , vierde gedeelte , kwart ; 1 mutsje.
Quar'tern -loaf, S., eens brood zit twee pond bloem gemaakt.
Qi.ar'terwage , s., vierteljaarshunr.
Quar'tervvatter , s., die de oppassing bij den koning heeft.
Quar'terwind, s., bakstagswind.
s., quartet (,nuz(k); vierregelig vers (dicht Quartet,
Quartet'te, I kunde).
Quartile, s., aspect of gezigt der dwaalsterren, wanneer zij
90 graden van elkander verwijderd zijn; quadrature (aste.).
Quar'tine, s., vierde bekleedsel van de kern van een zaad,
van liet uiterste af gerekend , LINDLE Y.

Quar'to, s., boek in kwarto, kwartein , kwartlijn , kwarto
formaat; -, a., quarto.
s., de vier azen in liet piketspel.

Qaar'tore,

Quartz , s. kwarts, rotstristal (mineralogie).
Quartz - rhombi e , s., gemeene veldspaath.

Quartz-rock , s., kwartsrots.
Quartz-sin'ter, s., kwartssinter.
Quart'zose,

quartzy, a., kwartsachtig, kwartshoudend.

Quash , s., zie Pompion , s.
Quash , V. t., vernielen, verpletteren , breken, verbreken,
§ verbrijzelen , dempen , onderdrukken , smoren , ten onder
brengen; vernietigen, te niet doen, r.; - a rebellion, een
opstand onderdrukken, smoren , dempen ; -, v. i., dreunen,
daveren , zich met geweld bewegen , klokken , rommelen.
Qua ' *1 , adv., quasi , zoogenaamd; wat doorgaan moet als ...,

achterdeelsnoot (isiuzijk).

V. i., trillen , met een bevende stem spreken of
zingen ; een triller of tremblant maken (rnuzajk) ; § stotteren.

Qua'vcr,

Quaver - rest, s., achtste noot of maat rust.
Qua'verer , s., die tremblanten maakt.
Quavering , s., liet trembleren , cadence, het maken

van

een tremblant, liet trillend zingen.
Quay, s., kaai , kade, havenhoofd, aanlegplaats voor seheper, ; allang side ot' a -, langs de kade.
en voorzien.
Quay, V. t., van kad

Queach , s., kreupelhoscls , CHAPMAN .
Q,,eacin , v. i., zich verroeren , zie verder Quick , v. t., v. i.
Queacta'y , a., dik begroeid; bevend, trillend, weifelend,
wankelend ; moerassig; § onzeker.

Quean, s., slechte vrouw, slet, boer; ondeugende feeks.
Quea'*iness , s., misselijkheid, braaklust, loomheid,
zwakheid , matheid.
Q,,ea'*y , a., nmissel;jk, zwak, mat , loom, § teeder ; - of,
nioeijelijk te verteren ; - with, misselijk van.
Quech ,

Quect^ , } v. i., f zich bew e gen , zich verroeren, ( kikken.
Queen , s., JI § koningin ; dame, koningin in het kaart- en
schaakspel; - consort , koningin, gemalin van den regerendeii koning ; - dowager, koningin -wedawe ; -s' metal, wit
metaal; -s ware, aardewerk; - regent, koningin regentes,
regerende koningin, r.; - regnant, regerende koningin.
Queen , V. i., de koningin spelen,
Queen' - apple, s., zie Queenin.
Queen' - bee , s., bijën-koliingin.

voor koningin spelen.
(koningin komt.

, s., belasting, welke in de privaatkas der
Queening , s., winter-rennet (appelsoort).
Queen'like, t cc., gelijk een koningin, als een koningin,

Qinwn'-gold

f van ee;; koningin.
Queenly ,
Queen'sliip, s., waardigheid van koningin.

, s., koninginnestraat; § live in -, onder den
pautotfel staan.
Queer, a., vreemd, wonderlljk, zonderling; - prancer, oud
paard, knol; - fellow, zonderling mensclr, (rare snaak.
Queer, V. t., iemand zoodanig uit het veld slaan, dat hij
niets weet te antwoorden ; in liet naauw brengen.
Q.,eer'ly , adv., (op vreemdsoortige wijze, op wonderlijke
of zonderlinge wijze.

Queen'strcet

Queer', ess,

s., ( wonderlijkheid, vreemdsoortigheid, zon
verlegenheid ; het naauw , de engte.
-derlingh,

Quell, s., )moord.

Q uen , V. t., bedwingen, onderdrukken , beteugelen, dempen, smoren, verpletteren, vernielen; i dooden, si-i.; ver
zonder zulks te wezen.
- an insurrection , een opstand dempen; - pride,-inorde;
Qaa'-s•i- eon'tract, s., quasi overeenkomst, r.
Éte ❑ Hoogmoed beteugelen ; - with, dempen niet, door ; -,
Qua' -st-delict, s., onvrijwillige misdaad.
21. i., afrienien , verminderen , uitgaan (bije, vuur); sterven,
Qua'-wi•,nodo, .c., quasirnodo; - sztndai,, ïliiasinlodo zondag. i;ukonren ; zich bedwingen , beclai'er,.
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Quench, V. t., fj § uitblusscheu (de vlam, het vuur); stillen, lesschen (den dorst); doen bedaren; vernietigen, ver
smoren, onderdrukken, bekoelen, tot bedaren bren--delgn,
gen ; - the force of any stroke , de kracht van een slag
vernietigen ; - a passion, een hartstogt tot bedaren brengen ; -, V. i., zich bekoelen , koel worden , § bedaren • uitgaan, verdooven.
Q uench'nble , a., uitbluschbaar , leschbaar.
Quencla'er, s., persoon die uitbluscht.
Quench'Iess , a., j § onleschbaar.
Quentin , s., een soort van linnen.
Quer'citrin , s., kleurstof van de quercitroen- schors.
Quer'citron, s., quercitroen (botanie).
Quercit'ron -bark , s., quercitroen (kleur).

Quere , interj., zie Quaere, interj.

Q uer'ele ,
Q ue'rent ,

s., aanklagt , eisch , beschuldiging , r.

(ger , r.

s., onderzoeker, vrager; eischer, klager, ae.nleg-

Querimon'ious, a., klagend, klaaggraag.
Querimon'1ousuess, s., klagtigheid.
Quer'ist, S., onderzoeker, vrager , § vraag -al.
Querl , V. t., slaan , kloppen ; karnen ; roeren.

short is -, losjes over een geschilpunt heenloopen; decide
a -, een vraag beslissen ; make a - of, in questie brengen, in twijfel trekken, betwijfelen; propose a -, een vraag
voorstellen ; put a -, een vraag stellen , een interpelatie
doen (staatkunde); the - is, de vraag is; the matter in -,
de zaak in geschil, in questie; put a - to, een interpel
interpelleren ; put to - -^ , in questie , in-latiergno,
het gesprek brengen; put to the -i , op de pijnbank brengen; reply to a -, een vraag beantwoorden; settle a -,
een vraag oplossen ; solve a -, een vraagstuk oplossen;
state the -, de vraag stellen; turn the -, de vraag ver
work a -, een vraagstuk uitrekenen ; it is out-draijen;
of the -, er kan geen sprake van zijn; if it is a fair -,
zoo de vraag kan gedaan worden , zoo dat geen onbescheidenheid is; that is not a fair -, dat is geen vraag die
men doen kan, dat is een onbescheidenheid, dat is zijn
geheim; there can be no - about it, dat is geen vraag meer.
Question , v. i., vragen , een vraag doen , vragen doen,
ondervragen , redetwisten , twisten , gesprek houden,
praten; - with, te doen hebben met; -, v. i., vragen, ondervragen, in geschil brengen , betwijfelen, in twijfel

trekken, rekening laten doen.

Querk, s., zie Quirk, s.

Quern , s., t karnmolen , handmolen , kwern.
Quer'po , s., ligcliaamsgedaante , ligchaamsvorm ; t sluit
wambuis, vest, jak, hemd; to walk in -, in het-jas,
hemd wandelen.

Quer'ry, s., zie Equerry.

Ques'tionvdile, a., twijfelachtig, onzeker, betwistbaar,
verdacht, bedenkelijk; 9 gunstig.
Questionableness , s., twijfelachtige, onzekere, betwist -

hare aard, twijfelachtigheid.
s., rondventer van reliquien; -, a.,
in
den vorm van een vraag , ondervragend , vragen bevat
vragend, ondervragend, navragend, onderzoekend.-tend;
Questioner, s., vrager, vraagster, ondervrager, onder
-vragste.
Ques'tionist , s., vrager , vraagster , onderzoeker, onder
vierde leerjaar (van hoogescholen-zoekstr;udnvah
Ques'tionary,

Querulous , a., klagend, geneigd tot klagen, fleemend.
Querulously , adv., op klagende wijze.
Quer'uiou^sness, s., gewoonte om te klagen.

Q ue'ry , s., vraag om op te lossen , vraag.
Query, V. i., vragen, een vraag doen, vragen ter oplos

geven; navraag, onderzoek doen; twijfelachtig uit -sing
-, v. t., ondervragen, vragen afvragen; betwij--druken;
fe l en , onderzoeken ; met- de letters qu (namelijk query)
als vraag aanduiden ; : zoeken.
Quest, s., navorsching, vraag, aanzoek, begeerte, verlangen; i- jury, gezworen geregt, persoon met opsporing of
het doen van nazoek belast; onderzoek, enquête; proces,
regtsgeding; in - of, aan het nasporen zijn, nasporen.
Quest, V. t., zoeken, opzoeken; -, v. i., zoeken; - for,

zoeken naar.

in Frankrijk), kandidaat (op de hoogeschool te Cambridge).
adv., zonder twijfel, zonder eenigen twijfel , ongetwijfeld, ontwijfelbaar.
Quest'msn , s., onderzoeker, t persoon die ambtshalve een
onderzoek doet; koster.
Quest'monger . s., aanlegger van regtsgedingen , liefQues'tioniess,

hebber van

proces-voeren.

Quest'or , s., questor, schatmeester (Rain. ,geschiedenis).
, s., questorschap (Rom. geschiedenis).
, s., zie Pursuer, s.

Qaies'torsitip

, s., zoeker, kanditaat, sollicitant.
Question , s., vraag , ondervraging , geregtelijk verhoor,
ondervraging, vraagpunt, geschilpunt, wisseling van denk
rede, kwestie, sprake; t gesprek, onderwerp;-beldn;
+ poging, sx.; § pijnbank, vraagstuk , vraag (wiskunde) ,
interpellatie (staatkunde); examine by - and answer, door
vraag en antwoord onderzoeken; fair -, te doene vraag;
not a fair -, eene onbeduidende vraag , onbescheidenheid ;
fine -, fraaije vraag ; a fine , good , pretty -! een mooi je
vraag ! previous -, voorafgaande vraag; -s and commands,
vragen en antwoorden (spel); beyond all -, out of -, buiten twijfel ; in -, in geschil, in questie, bij de zaak in
questie; without a -, zonder eenigen twijfel ; address a -,
een vraag doen; agitate a -, een vraag aanroeren ; answer
a -, een vraag beantwoorden ; ask a -, een vraag doen;

(uest'ant

Ques'trist

Ques'tiary , s., inzamelaar, ontvanger of gaarder van winsten; -, a., gewin zoekend, winstzuchtig.
Queue , s., zie Cue.
Qaib, s., zie t bittere spotternij , stekelachtig woord.
Qutb'bie , s., woordspeling , zoutelooze spotternij , laffe

boerterij.
Quib'bre,

+

V. i., woordspelingen maken, zich van spitsvin
dubbelzinnigheden bedienen , haarkloven , laffe-dighenof

boerterij maken. (maakt.

, s., degene die woordspelingen of laffe boerterij
Quick , s., liet leven , levend vleesch, 9 levend dier ,
levende plant, levendig gedeelte; cut to the -, in het
leven snijden , § zeer grieven.
Quick, V. t., niet kwikzilver overdekken, verfoeliën.
svoid a -, een vraag vermijden; be beside the -, een zaak Qui4ik , a., 1 1 levendig, levend, § vlug, vurig, driftig,
Quibbler

-

behandelen of bespreken, die niet tot liet eigenlijke onder -

werp behoort , van het onderwerp afraken ; be out of the
-, van liet onderwerp afstappen (van personen) , waarvan
ale rede niet kan wezen (van. zaken) ; beg the -, onderstellen waarvan sprake of rede is; Icing a thing info -, iets
ter sprake brengen; briny any one into -, iemand in liet
spel brengen; call in - in questie brengen, in twijfel
trekken ; come to ÍÍ(C —, tot liet onder ;- er ft kmeuu ; ent

scherp , snel, haastig, schielijk, spoedig, voortvarend,
§ scherpzinnig , vrolijk, geestig ; (van personen) zwanger;
(mis deli pols) snel , sterk jagend, g.; (van de ademhaling)
snel; - in his motions, vlug in zijn bewegingen; a man
of - ports, ienr4nd van vluggen geest; as - as a lightning,
snel als de bliksen; he - at ..., snel gaan aan; - at
(Gl1)ut, Vlug bi] , aaii, in ; -, adv., op snelle, spoedige wijze
vlug . ras , v irdi g ; te - ZIc'ls haasten , zich epoet} ut,
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( spoedig voortmaken; , zwa n ger va
scherp van gezigt; a - ear, een goed of scherp gehoor
a

-

pated lad, een verstandig jongeling.

uI ek 1 - beam ,
? s vogelbeasenhoom , sorbenboom
Qutik'-beain-tree , Ç t (i eie).
Qu1Qk'-born , a., leveiid gehore n .
Quiek'-eyed , a., sclierpziende doorziende.
Quick-grass , z., hondsgraa (botanie).
Quit -ek'- lime , 8., ongebluschte kalk.
QuieIe'-land, S., drijfzand, vlubzard.
Quick-match , 8., lont der artilleristen.
Quick'-scen'ted, a., fijn van reuk.
Qu-ck-set , 8., heester, struik; - hedge, groen leg
V.

(be-

;-

t., beplanten met struiken o heestergewas.

Qutek'-sih'ted , c. vlug ei scherp van gezigt.
Quui!k'-slght 1 edne8s , S., vingheid van gezigt.
Quick'-sII'ver , 8., kwikzilver.
Q,i1 -ik' - 0 I'vcre,l , a., met kwikzilver overtrokken.
Quick'-sII'vering, 3., overcleksel van kwikzilver.
Quick'-tube , S., gezond Pjle.
QuIk'.wit'ted , a., sc]ierpziuuig.
Qni-ek'-wittedncss, S., scherpzinnigheid, vlugheid van geest.
Quick-work , S., gedeelte van een schip onder water;

sss cl , (t. ; ( ruetl( , vreedzaam , kale , leider,, stil
it - child , een stil kind; a - (iii , een rustig land; ])00008SiOil , vreedzame bezitting ; a - sect , een kalme zee;
be - rustig zijn, Plijven , stilewijgen bewaren , zwijgess;
(ie - es es irzonse , 200 stil als e--ii muis.
QIitef- • S., t pescoois, conic de hedaart of tot bedaren
brengt ; persooss , die l ) evredigt , tevreden stelt.
Qsi'cting, i -i., kaimerend, g., stilleni.I, sussend, geruststellend , hedareud ; - ilio;gdl , kaimerende drank.

QuScti sm , 0., quietisme , leer der çjuietisten ; kaimte van
gemoed , zieienrust , geisioeiisriist , gernoedsvrede.
Quetist , e., quietist.
1'is ' ooSy ,, eerie., op rustige , S op vreedzame wijze, met
kulerte , met helderheid.
Qzii'ctness, C., 1 1 S rustighieid,kalmte, helderheid, bedaordhieii , strlto , rust.

Qa5etude, .e., rust.
Quietus, e., • rust, bedaardbeid, bevrediging; dood;
kevijtisig ; afdoening.
os'ct,,s eat, z., kwitancie aan de rekenkamer; ontslag
der shierits of opporschioisten.
Qul , c. ola
gpesi (eau Vlesl[JebS), pesuseschacht, schrijfpee , stekel (ccii eez eteiecivsihen); pesinetje, warren
wegeririg tussehen de poorten.
sonnnige niiizrjkiirstrunieiiteis hesp eld worden; wevers
QuI.ck'cn, V. t., bezielen, 1 t levend makes, leven geven;
spoel ; hesgelaasspzjpje , dobber ; best/es of the -, confedme
bespoedigen, haasten, wetten, aandrijven, aansporen op- (scdnjror) ; in tie -, f lr rrsehiriht ; carry a good -, een
eed; l)Cil helTheri , voeren, goed schrijven; dress —s, peewekken; met kwikzilver overdekte; , verfoeliën; - notion,
de beweging verhaasten; - Me appetite den eetlust op
l icn bereiden ; pined ei -, een peso uitrukken.
wekken ; -, V. i. , ij lever. , leven hebben , leven gevoele
ç,vu, v i ., ploorjeii, vouwen; :1: smoren ; met vedress of pennen
aungemoedigd , aaugewkkterd werden; zich snel hewegess
testeken , niet strepen veven ; opspseles, op een spoel winder.
ZiCh spoeden; a vO1fla1 -S ie2t/ c/Pd, een vrouw begint
Qr,i55'-boy , 8., spoebjosigesi.
leven te gevoelen.
QesiSU-diver ,, S., pesisiesilitker , papierbekbadder.
Q,,ick'en.tree, S,, zie Quick -b ean, .e.
Qsi1!'-daiv'bz,g , S., Let. heiluenhibekershieroep , het beroep
Qu5ck'cuer, 8., die levend maakt ; hetgeen aanzet; leCIi Copyi st.
vend makend beginsel; degeen, die aandrijft, aanzet, aas
Qsilb '-loothpi ek • S., tasidenutoker (b(jzoíider een pciiiietje,
spoort; bespoediger.
(lilt de. (iïvoor qebeigd zoos/t).
(hsuackloveeij.
Qu5ek'euing, a., die aanspoort, aanzet;
levend ma- QuSI'el C. ) spitovisidsghienl, sw, list, scherpzisiniglseid
kend, opwekkend. , die of dat bedelt.
(eerlang. QiI'li,g , a., liet opspoelen, opwssdisrg op de spoel.
Quick'y , ad,, snel, epoedig , (von des tj (1 ) dr; , weldra, Q,Lï5 , S., gestikte deken, matras , jrspassschie deken; Qtiiak'nes , 8., snelheid, vluglseid , gesisakkelijkheid (van
umber , niatmasseri-ssiaker.
bezetting) , gejaagdheid (vals dea pols of le esdeïohalinq)
(jnkia , V. t., stikkesi , door en door naaijess; - wish, stileieeii niet , opstoppeii of vullen niet.
( gezwindheid, behendigheid; - of imagination , vlugheid
van verbeelding.
Qn555'sed , a., gestikt.
Q,fld , s., tahakspruim.
QuUt'h5 , S., liet etikkesi, stikwerk, gestikt werk.
QuitI'a,n, S., iemand, se.
(}ii5,sa 'ruis , S., quissarius (Irons. oud/leid).
flu!ddhny ,, .5., kweelzesch , sssasmeiado,
(ssb',sary , €5., uit vijf liestaande . vijfledsg.
Quid'dative, a., het wezen eener zaak uitmakende.
Quince, C., kweelioons , kweevcusrlst, kweepeer.
Quidlet , 8. 1 dubbelzinnigheid, spitsysnthgbeid, woord- Qni,see'-peach , C., kweeperzik.
Quid'Ht ,speling.
Quince'-pie, S., kweetaart.
ti1d'dIty. 8., liet wezenlijke, het eigenlijke eener zaak; spits- Qs5zee'- tree, 8., kieechcroin.
vindiglieid, haarkloverij, woordverdraaijing, ( relletje, loopje. Qine!s • V. L, zich veisoercsi , mikken , kskkess.
ijuild'dle . V. t., ( den tijd verbeuzelen, talmen, sukkelen. Qshseun'cial • a., vuitiorniig geksuist; tot een qosssscunii
Quid',Uer ., S,, talmer, sukkel, ( talmkous. (lingen.

(zie hiierosider) liehioorerrdc.

QuitI'dling , 3,, liet bezighouden met kleinigheden,beuze- 4,sbs',i,ns , C., vijfvorui (b) het craistegyeii van cci hazeL
el/e n /ioek er i; t 11 2 r 1 ïrriilieii 0015 te planten).
uid'n,,no , S., siieuwsgierige, vraag -al.
Quid pro quo, S., quiproquo, m isg r eep, dit voor dat.
O5s,bsadoeissgOsl , S., Vij ilwk (iiiiitAiîidii).
Qulesee', V. l., rusten , stil, rustig, bedaazd Z(ii.
ts,docc,n'v5r • o., vijf ltieninail.
Qffles'couce , S., reist, bedaaeülieid , g e rus t heid (des O,5si5ece,nviossCe , S., 'vaardigheid van vjftici;man.
genes).
Qu5es'cency ,
siies'eeut , a., fl ( in rust, ( kale's , bedaard, rustig.
Çnles'cent , 0., stoiniee letter.
O..mn5'Vt, 8., 1 1 ( ros(iglieid, vrede, kalm t e, leidericeid, stilte.
ss,5'ot , V. t., (de lerivegleg van...) tegesslioiideis , ( bot liedareii
beige, tot kalrnte brengen , ( beu ewjer , v.izavliten
.-. ide pos,roi,; • de (u;rtstonten tot hiiieici er
hut
rL ct...........
,» :

QL'tn 0,
ç• e i' sirs , . C., quinine.
Si,.,r'nbroe, j
1ibs5uaes'il1n , C., qisinquagesima ; - .ertrLe' , vfLic;iJ
LiL S 6f Paschresi , Zondag vóór de vasten.
vijfhiorkig.
0 Jf nil e e
-5
r
t
I
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QUI.

QUO.

Quit'-oIaim, v. t., afstand doen, afzien van, opgeven,
laten varen, van zijn regten afzien, r.
Quin'quelld, a., vijfspletig, in vijf gekloofd.
Quit'-elaim, s., acte, waarbij afstand van regten wordtgedaan.
Quinquefolia'ted, a., vijfbladig.
Quite, adv., geheel en al , volkomen, volledig.
Quinquelit'eral , a., van vijf letters.
Quits , adv., kist , effen , gelijk.
Quinquelo'hated , quin'quelobed , a., met vijf loten .
Quit'tal , s., 1 belooning , terugbetaling , sx.
Quinquelo-eu'lar, a., vijfvlakkig.
Qui.t'tance, s., kwijtschelding, kwijting, voldoening, kwijQuinquenna 'lia, s., quinquennale feesten (.Rom. oudheid).
tancie, vergelding, bewijs van gedane kwijting, vergoe.
Quinquen'nlal, a., vijfjarig, vijfjaarlijksch.
ding; cry -, met gelijke munt betalen, leer om leer geven.
Quinquepar 'tite, a., vijfdeelig.
Quit'tance, v. t., beloonen, vergelden.
Quln'quereme, s., galei met vijf roeibanken.
Quit'ter, s., bevrijder, verlater, vrijsteller, kwijtinggever,
Qulnquer'tlum, s., de vijfkamp of de vijfderlei wijze van
voldoener , kwitancie -gever ; etter , g.; tinasch (mineralogie).
kampoefeningen bij de ouden ; het springen , schijfwerpen , Qult'ter, , s., kroongezwel aan een paardenhoef,
spieswerpen , wed- en ringloopen.
Quit'ter-bone , kwetsing aan den boef.
Quin'queval'vular , a., vijfklappig.
Quiver, s., pijlkoker.
Quinque'vir, s., vijfman.
Quiver, a., t vlug, levendig, rasch, vaardig.
Quinqui'na, s., kina.
Quiver, v.i., trillen, schudden, rillen; the leaves -, de
Quln' -sy, s., ontsteking in de keel.
bladen schudden ; the lips -, de lippen beven.
Quint, s., vijfde (in het kaartspel); quint (muzijk).
Quiv ered, a., met een pijlkoker voorzien, in een pijlkoQuln'tain , s., steekpaal , in zeker steekspel op een paal.
ker gestoken.
Quln'tal , s., gewigt van 100 pond, centenaar.
Quiv ering, s., rilling, beving, siddering, huivering; -,
Quintessence, s., geest, fijnste van iets; extrait the a., rillend, sidderend, huiverend. (gerijmd.
from, het beste of fijnste halen uit.
Quixot'i-e , a., Donquichottisch , avontuurlijk , dwaas , onQuintessential, a., betrekkelijk of behoorende tot liet Quix'oti.in , s., Donquichotterie.
fijnste of beste van iets.
Quiz , s., iets dat in verlegenheid brengt; raadselachtig
Quintett',
iets of iemand; raadsel, duister iets; onbegrijpelijk mensch;
s,, quintet (muzijk).
Quintet te ,
spotter , spotster.
Quin'til , s., aspect of gewigt der planeten, wanneer zij Quiz, v. t., in verlegenheid brengen, verlegen maken, voor
72 graden van elkander af staan.
den gek houden , ( kallen.
Quin'tin , s., vers van vijftien regels.
Quiz'zer , s., fopper, (kalbroer.
Quiu'tuple, a., vijfvoudig; increase -, vervijfvoudigen; Quiz'zi-ca1, a., van spotternij houdende , behoorende of
- to , het vijfvoud van vijfmaal zoo veel als.
betrekkelijk tot spotternij. (derzoeken.
Quin'ziain, s., de vijftiende, een belasting; - of St. John Quizzing, s., schijnbare ernst; -, a., geschikt om te on.Baptist, de vijftiende dag na een heiligendag , bijv. na Quiz'zing -glass, s., kijker.
St. Jan.
Quob , v. i., hijgen , op- en ne@rgaan (bijv. de boezem) ,
Quip , s., t bijtende scherts, hinderlijke spotternij , stekelig
zwellen ; kloppen , slaan (het hart). (kwinkslag.
gezegde, schimpscheut.
Quodlibet, s., spitseindigheid, haarkloverij , strikvraag,
Quip , V. t., beleedigen , heschimpen , bespotten.
Quodiibeta'rian , s., eigenwijze, iemand die zijn eigen
Quire , s., koor , zangerskoor , kerkkoor ; boek papier.
hoofd volgt; stijfhoofdige.
Quire, V. i., in koor zingen, op tiet koor zingen, Sn.
QuoiH , s. en v t., zie Coif,, s. en v. t.
Quir'ister , , s., koorzanger.
Quoin , s., zie Coin , s.
Quirk , s., kwinkslag , snedig gezegde , geestige zet , steek Quoit, s., werpschijf; hoefijzer; slingersteen; discus (werp
onder water ; vlugt der verbeelding , sn.; uitvlugt , loos
Ouden). (voortslingeren.-sch(fder
voorwendsel , spitsvinnige tegenwerping ; stuk gronds , geno- Quoit , v. i., met den werpring spelen; -, v. t., werpen, szr.;
men voor eerre plaats of voorplein; liedje of gezang zonder Quondam, a., voormalig, wijlen, zaliger, overleden zijnde.
regelmaat (muzijk); vingerstuk van een handschoen ; omweg. Quorum, s., vereischt getal om in een vergadering een
Quirk'ish, a., vol kwinkslagen, snedige zetten, geestige
besluit te kunnen nemen ; commissie van vrederegters;
zetten , euz., zie boven, onder Quirk.
form a -, in genoegzamen getale zijn.
Quir p'ele, s., Indiaansche fret.
Quo'ta, s., part, aandeel, contingent; its - of troops,
Quit , v. t., verlaten , vrij laten, bevrijden, ontslaan ; op zijn contingent van troepen.
gelijken voet zijn met , gelijk staan , effen staan met ; af Quotation , s., aanhaling of verwijzing naar iets van
voldoen; beloonen , betalen (in ongunstiger zin);-doen,
hetgeen een ander gezegd of geschreven heeft; soort van
kwijten, kwiteren, kwitancie geven; afstand doen, laten
schikking tot afdoening in eens van verscheidene bijzon varen ; - one from , iemand bevrijden van ; - one of,, dere vorderingen ; sign of -, verwijzingsteeken ; - of price,
iemand ontslaan van ; - the debt of gratitude , zich van prijsnotering; wrong -, onjuiste aanhaling; make a -, een
den pligt der erkentelijkheid kwijten; notice to -, opzeg
aanhaling doen.
(van een woonvertrek , huis , enz.) ; - oneself, 1i zich-gin Quote, v. t., aanhalen, opschrijven (den prijs [koophandel]) ;
kwijten; give notice to -, afscheid geven; - scores, i- kamp - from , - out of , aanhalen uit ; - an authors words,
of niet meer schuldig zijn.
de woorden van een schrijver aanhalen.
Quit , a., vrij , bevrijd , op een gelijken voet, los , ontsla Quo'ter, s., aanhaler, persoon die aanhaalt.
gelijk staande ; go -, loskomen , wegkomen ; - from,-gen, Quoth , V. i., j zeggen; - I, zeide ik; - he, zeide hij.
vrij van; - of an oath, ontslagen van een eed.
Quo'tha , interj., de droes 1 wat is dat!
Quit'-rent, s., erfpacht.
Quotidian . s., alledaagsehe koorts; alledaagsche, dage
Qui-tam, a., gelijk (even zoo veel voor den koning als voor
zaak; -, a., alledaagsch (van koorts); dat maar-lijksche
den aanbrenger).
een dag duurt , van kotten duur is.
^► tiiteh';rass , s., bondsgras, hondswortel.
Quotient , s , uitkomst eeiter deelins , deelings-quotient.
Quinquedent'ate , a., vijftandig.
Quinquefa 'rlous, a., met vijf openingen.

R*
11 , verkorting van het LatijnseTie Rex , koning, of van
Regina, koningin; -, roìneiiiscli cijfer, 80 voorstellende.
Rabate', V. t., V. 1., den walk weder naar omlaag trekken;
den valk weder op de hand krijgen, lager komen.
Hahato , S., :f: lialskraag.
øab'bet, C . , SOflh1fl, voegnaad, groef; -I, zie verder
Rabbit, s.

V. t., voegen , ineenvoegen ; stukken hout dermate
maken, dat zij in elkander passen; van sponningen voorzien.

flab'bet ,

Rnc'enit', s., trosje.
I5aceinhî'erous , a., trossen dra g- e n d.
ISac'c,nous , racensous , a.,

groeijende.

trosvormig; aan trossen

Ra'ccr, S., wedlooper , liarddraver , wedrens;cr , renpaard.
Racli , S., sc/b., speurhond , jagtliond.
Rachet , 5., losgeld voor een diet, r.
Rac'ncss , S., krarhtigheid , geurigheid; pittigheid (van
wjz)

onderscheidend karakter.

boorochaaf, spoikningscllaat.
Rac'ing, a., val; of t)elloorende tot een wedren of harddraverij.
rabbijn, rabbi, leeraar onder de Rack , s. pijnt)ank , foltering, marteling; afpersing,
Joden (rabbi, letterlijk vertaald, is : mijn meester) ; schriftatkr;eveling ; werktuig om te rekken of te spannen, rekgeleerde; chief -, opper-rabbijn.
ker, spanner ; 9 spoor , voetstap , stapvoets gang, telgasg
flabbIn'IP , rubbln'tcaJ , a., rabbijusch rabbinaal.
(Van reis paard) ; ruif, kapstok, liooiruif; vuurrooster;
Habbln'iss , S., rabbijnsch dialect.
spinnewiel ; tsraadbok ; rak, rek; wipplank , wip; wagenRab'bInIin , 8., rabbinisme, rabbijnendom , rabbijnsche
ladder ,wimme ; spilrad (vrerkluigkunde); -3, p1., 'vliegend
leer ; letterkoechterij.
zwerk, zwerk, ligte wolken,, ja g ende wolken, damp;
Rab'blnist , rab'blnite , S., aaziklever van het rabbijnenarak; bloedig halsstuk von een kali', haal, hengel; nadom , volgeling der rabbijnen; ervaren in de rabbijnsche gvltsak , z.; opriet , z.; he on the -, veel pijn lijden; put
taal; ) lompert.
to the -, j § op de piji;bauk brengen, in verhoor nemen,
flab'blt, S., konijn; poor -, (arme rot; welsh -, kaas en
in het naauw brenge;;; - of the bowsprit, duizendbeen
Nood, geroosterd en met peper gegeten ; young -, jonge aan de boegsprietwalling.
konijn; 1 doe -, voedster, wijfje van het konijn; -a nest, Rack , V. t., op de l)ijnbaOk brengen, op iemand de straf
konijnenhol.
der pijnbank toepassen; pijni g en, kwellen; S uitstrekken
Rab'blt--catch'er ,, S., ( vroedvrouw.
tot den hoogsteis graad brengen ; verwringen; °f vS afperUab'blt-charm'Ing , a., het gemeen bekorend.
sen, uitmergelen , het bloed uitzuigen , onderdrukken

Bab'bet-plane, S.,
Rab'bI , rab'bln ,

S.,

Rab'bit-suck'ers , 8., jonge konijnen.
flab'bit-war'ren , S., konijnenbeig.
Bab'ble , 8., onstuimige menigte; menigte,

noodzaken, dwingen; rekken, spannen, strak maken,
schroeven, strekken; zuiveren, klaren; een geestrijken drank
aftappen; - off, aftappen; - scripture , de schrift verwringen ; -, v. i., afpersen ; -ijagend drijven, vliegen, (van
wolken) wegdrijven, ziel; in damp verheffen.
Hab'ble rout, 8., onstuimige vergadering, woelige volks- RaekJ-rent , 5. , uitgemergelde , hoogst mogelijke huur.
vergadering; poolsche rijksdag-.
Rack'-rented , a., de l;orgst mogelijke huur betalende.
flab'bleiuent, S., zie Rabble, a., sti.
Ra-Pk'-renter, 5., iemand die de i;oogslmogelijke huur
HabdoJ'oy ,, S., zekere wijze van cijferen met staafjes.
betaalt.
Habdonsancy , a., waarzeggerij met de wigchelroede.
Raek'ed-wine , S., gezuiverde wijn.
Rabid, a., woest, onstuimig, wild, razend, woedend, Ra ek 'er , 5., beul, ( rakker, persoon die pijnigt, die op de
verslindend.
pijnbank brengt.
Rab'idness , 8., woestheid, onstuimigheid, wildheid, woede, Ra.ele'eC • 8., geraas, geweld, geschreeuw, leven, gebabrazernij.
bel; raket.
lla'ble*, 8., doiheid, g.
Rack'et , V. l., tieren; leven, geweld maken, ( pret maRab'Iuet , S., veltistuk , veldslang (klein kanon).
ken, loopen ; -, v. t., met liet raket slaan, j met ballen
Ra'ea , 3., zotte, gemeene vent.
slaan, kaatsen.
Raccoon', 8., wasehheer, Canadasche heer (dierkunde).
Raek'ety, a., van geschreeuw, geweld of getier.
Race, a., ras, soort, geslacht, stam, familie; aange- Raeh'Ing, 5., de straf der pijnbank of van het rad,
boren geschiktheid; - .t/izgcr, klaauwtje, gemberwortel;
I pijniging, foltering, liet rekken ; koord waaraan men
(van wijn) bijzondere smaak, sterke smaak; geur; (van spijs
;;fgedrukte blade;; hangt; kruising eener talie; aftapping
of drank) aangename lucht; sterke stroom van den vloed;
van een geestrijken drank; the -s of conscience , de folte-, loop, daad van loopen , wedren, wedloop, harddraverij;
ringen van het geweten.
prijs van een wedren :: loop, loopbaan, gang , voort- Rack 'lag-pace , 5., telgang , pasgang , korte galop, drieslag.
viugheid van geest of llack'less , a., onbekommerd, zorgeloos,
gang, snelle vaart, togt, rid;
gewetenloos, on215
verstand; I/ia - d/iat is set before vs, de loopbaan die voor
ons geopend is; win liie -, den prijs van den wedren be, a., krachtig , geurigpittig
,
(van wijn) ; dat een
halen; foot -, togt te voet; horse -, rid te paard.
onderscheidend karakter heeft ; - wine , wijn die door den
Race, V. i., harddraven , rennen, 1;ardloopen; - over , rentijd zijn geur heeft verloren.
nen over.
i{nO'cISe , 5., vveefotok , lnn;gtat , tninstaak.
Race--course, 5., terrein of grond vos; een renbaan; wa- Itad'tlIe , V. t., zazneiivleeliten.
terleiding; harddraverij , renperk voor paarden.
Rad'elock, 5., i roodborstje (orn itho log ie).
Race-ground , 5., terrein van een harddraverij renbaan. na 'dnss , s., parallele (wiskunde).
Race-horse, 5., renpaard, harddraver.
lia'diaI , a., stralend, straalvormig, strsalschictend; tot
Raceusa'tioo , S.,
tros; rozijuenteelt.
d; handapier behoorezide (an(t tomy).

hoop gemeen
volk, volksoploop , gespuis, janhagel , graauw , gemeen.
Rabble, Di., verward spreken, rammelen, Ç wartaal spreken.
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Ra'dlancy , ra'dlance , s., luister , glans , straling , hel

Rafting , s., het vlotten , liet vervoer van of met een
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-derhi.
Radiant, s., lichtend punt (optica); punt van uitstraling.
Radiant, a., glinsterend, luistervol, glansrijk; - with

mirth, schitterende of stralende van vrolijkheid.
Ra'dlantly, ads., op stralende wijze, met stralen.
Radiate , v. t., in stralen uitschieten , bestralen , omstra-

len , met stralenkrans verlichten , in lichtstralen uitwerpen, met glinsterend licht bestralen; -, v. i., glinsteren,
stralen ; - from , stralen van , uit ; - with , schitteren of
stralen van.
Ra'dlate , a., gestraald, met bloemen om een schijf (botanie).
Ra'diating, a., stralend, blikkend, schitterend, glinsterend.
Radiation, s., luister , straling.
Radla'tor, s., een ligchaam dat stralen uitwerpt.
Rad'I-eal , a., grondig, aangeboren , oorspronkelijk.
Rad'i-eal, s., oorspronkelijk of ingeboren vocht, wortel,
stof, grondstuf, basis (scheikunde) ; iemand die staatkundige vrijgevigheid tot uitersten drijft, ijveraar voor hervormingen ; § onregtstoker , woelgeest; radicaal (algebra) ;
v - truth , een grondwaarheid.
Rad'icall-wm , s., radicalismus (staatkunde).
Radieal 'Sty , s., innerlijke hoedanigheid, oorspronkelijk
volkomenheid , wortel.
-heid,
Rad'] ealnes , s., oorspronkelijkheid, zie verder Radicality, s.
Rad'ieally, adv., in den grond oorspronkelijk.
Ra&I eant , s., radicant (botanie).
Rad'i-cate, rad'I-eated , a., ingeworteld , diep ingeplant.
Rad'i-eate , V. t., § diep planten , inwortelen , wortel doen
schieten , § inprenten , inplanten ; prejudices -d by ages ,
sinds eeuwen ingewortelde vooroordeelen.
>Radiea'tlon, s, inworteling, het inwortelen, het diep
planten, wortelvatting.
Rad'l-ele , rad'Ipule , s., wortelkiem , puntje of kiem van
het zaad waarvan de wortel komt.
Radii, s., pl., zie Radius, s.
Radioin'eter, s., hoogtemeter, jacobsstaf.
Rad'Ish , s., radijs, rammenas; bunch of -es, bos radijs;
horse -, mierikwortel , peperwortel.
Radius , s., pl. radii , straal , t halve middellijn , grootte
„ der opening van een passer, waarmede een cirkel wordt
beschreven (wiskunde) ; spaak van een wiel ; lichtstraal;
•elleboogspijp, kleinste pijp van den voorarm (anatomie);
groeve waarin men een wijngaardloot legt (botanie) ; wij zer van een zonnewijzer ; radius (sterrekunde).
fa'dix , s., wortel (algebra) , wortel (spraakkunde), basis
of grondtal van een logarithmenstelsel.
Rate, s., zamenraapsel , gemeen volk, verwarde hoop ,
hoop , heffe des volks , janhagel , (jan rap en zijn maat,
tuig ; beuzeling , wisje-wasje.
Rafe, v. t., zonder keus nemen, bijeenpakken.
Raffle , V. i., een loterij maken , dobbelen ; - for a thing,
iets in de loterij doen , om iets dobbelen.
Raffle , s., loterij , waagspel , dobbelspel , inzetspel ; make
a -, een loterij maken.
Raf'ller, s., persoon die dobbelt, dobbelaar, persoon die
veel in de loterij waagt.
Raft , s., houtvlot , vlot ; verdronken Bosch ; groote menigte, groote hoop.
Raft'-man, s., zie Raftsman, S.
Rafter , s., dakspar , dwarsbalk, balk ; binding, longtitiudinal -, dwarsband (b(3 timmerlieden); principal -, schoorbalken.
Raft'ered, a„ van daksparren of dwarsbalken voorzien,
niet sparren voorzien.

houtvlot.
Rafts'man , s., houtvlotter ; iemand die een houtvlot of

vlot hout vervoert.
Rag , s., lor , flard , vod , brok , § brokstuk, versleten klee.
dingstuk , lomp, oude lap ; -, t bedelaar , arme duivel,
gemeen volk , gespuis ; woollen -, lap wol ; linen -, lap
linnen; in -s , in lompen ; dealer in -s , voddenkooper ;
grind -s, oude lappen- of voddenmolen; meat boiled to -,
vleesch uit zijn kracht gekookt ; a - of colts, een troep
veulens.
Rag'-bolt, s., ijzeren bout met weêrhaken, z.
Rag'-gatherer, s., voddenraper.
laag'-maan , s., voddenraper , voddenkooper; 9 heraut.
Rag'man's-roll , s., rol perkement , waarop de adel van
Schotland getrouwheid aan EDUARD I teekende.
Rag'-sorter , s., voddenuitzoeker of zoekster.
Rag'-stone, s., zandsteen, wetsteen, zekere ruige steen.
Rag'-wheel , s., kamrad.
Rag'-wort , s., Sint Jacobskruid.
Ragamuf'ftn , ks., schobbejak , lompe vlegel , schurk
weetniet.
Rage , s., razernij , woede , verwoedheid , hevige toorn
vervoering, hevigheid, kracht , hevige hartstogt , hevige
neiging, hevigheid (van pijn); uitzinnigheid ; passion sometimes rises to -, de toorn slaat soms tot woede over;
a - for literary anecdote, een groote neiging voor letterkundige anecdote ; the - of a tempest , de woede van een
storm; § geestdrift, beerschende mode; - for building,
bouwwoede ; in a -, woedend , in woede , (razend ; get
into a -, zich toornig maken ; be the -, furore maken,
veel opgang maken, zeer in zwang zijn; put any one into
a -, iemand vertoornen.
Rage , V. i., woedend , driftig zijn , razen , tieren , woedend
wezen, zich driftig maken, verwoestingen aanrigten, woeden ; zeer in zwang zijn ; - among, woeden onder.
verwoed, woedend.
Rage'ful, a.,
Ragged , a., haveloos , verscheurd , geplukt , schubberig,
in lompen gekleed; oneffen , ongelijk, hobbelig , hard,
ruw; - stone, gehouwen steen.
Rag'gedly , ede., in lompen.
Raggedness, s., staat van iets dat gescheurd, in lappen
is; schubberigheid, oneffenheid, ongelijkheid, ruwheid.
Rag'Ing, s., het woeden, bet tieren, het razen, vervoering , hevigheid.
Rag'Ing , a., razend, tierend , woedend.
Ra'gingly, adv., hevig, met woede, met hevigheid.
Ragman, s., pl. ragmen, lorrenkooper; itinerant -, voddenraper.
Ragout', s., ragout, soort van vleesch.
Raie , s., straal , zie Ray , s.
Ralgn, V. t., regeren, besturen, zie .Reign.
Rail , s., staaf, stang, ijzeren boom voor een venster,
tralie , rooster , trapleuning, leuning, balie aan bruggen
of kaaijen; rigchel; dwarsbalk, dwarsboom, latwerk,
slagboom ; spoorstaaf , ijzeren spoor ; hek (bijzonder in een
kerk), rasterwerk; regeling, z.; hoofdhalk van een schip, z.;
waehtelkoning (ornithologie) ; fish-bellied -, kringsgewijze
rail; moveable -, draaischijf op spoorwegen ; edge -, vooruitstekende rail; train -, wagenspoor, rijspoor; running out
of the -, deraillement, het uit het spoor geraken; by -,
met den spoortrein; ruis out of the -, uit het spoor geraken,
derailleren.
Rail , V. t., omrasteren; op een rij plaatsen ; met een tralie
omsluiten of sluiten met een boom , sluiten; - about , omrasteren , niet staketsels omgeven of daardoor insluiten;
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opwekken of docii verrijzen; (belastingen) heffen ; (troe , I1TICt tralien afscheiden van -, r. ., istereii '
fro»?
kwaad spreken, stekelig zijn, bonen , snialen , schelden ' pen) ligten ; (een beleg) opbreken ; werven , aanwerven;
bijeenbrengen, verzamelen; oprigten , stichten ; (een beslag)
beschimpen,
mail'-car, S., spoorwagelldoen rijzen; (den prijs) doen stijgen , naar de hoogte doeit
gaan ; (ontevredenheid) opwekken ; twist (aanzetten) ; (verRail'-fence, 8., bolwerk.
lieven werk, relief) maken; (schilders- en beeldhouwkunst)
11n11 1 -road, S., spoorweg. i
hevoi deren, geld l;ffl;eu; - ûiieseif, zich verheffen, opkoi
Hail-shifter 1 9 S., draaischijfwachter.
1 uien - (I tend , ioiii gelukken , welslagen , slagen ; - a
flaIl'-way S., spoorwe„)-?
1 WIIi1 iiCli IuiUilr OpÏv!tCii; - a report ' een gerurht ver.
flaiI'-way-share , S., spoorweg-actie.
spiei;leii : - O)iC ' S 7iis/Ii , zijn liooriis opsteken, zich boos
flail'-waytraiisporta'tion , S., spoorwe g eervûer
maken ; ( - any onc to a dignity , iemand tot een waarflai1'-nay-trav'e1Ii&ij , ii. ) liet reizen per spoor, per spoor
reizen.dlieid verheffen , bevorderen; - a lowt, een leening opeeicii of uitschrijven; - wheat, tarwe verbouwen; - a paarRailed', ii., met spoor; double -, enetdubbel spoor , siiigie
rel , een geschil Ol)ii Cipeii twist maken; - plants, planten
Th met enkel spoor.
kweeken ; - (t wcijj/it , ccii geivigt opheffen, optillen; - one's
IlaiI'er , 8., persoon lie beleedigt , smaalt, lastert hoont.
naiI'hu; S., l)eleedigiuigen, lasteringen, i:iv ; -, Lek- werk,voice ag ai n st, zijn steen verlieffiu tegen ; - up, heffen, j verrasterwerk, leuning, balie aan bruggen of kuiijeu ; ijzerenheffen, naar de hoopte di ; von , hoog optrekken, oprigten.
Ras'er , S., persoon , zaak (lie opligt , verheft, hoog op
borstwering; hand -, hoofdbalk van een eeliip.
Rail 'ingly , a., lasterend, beleedigend , lioonend , spat- 1 trekt , naar de hoogte drijft ; ( stichter, stichteres, oprigter ,, voortbrenger; persoon, die belastingen heft, beverteuderivijee.
derair ,, inner, inziiiieliar ; - of /ianan kind, de voortfld1'ery ,, S., spotternij , spottende selierts.
flaIE'aoad , i-iil'Iway , S., spoorweg; atflOJi7ii((if -, at-brenger van liet meiiselelijk gedacht.
niosplierisclie spoorweg branch -, spooewegvertakkuig ; - fl,,ivan • s. drooge rozijn, razijn.
;iard, spoorweg conducteur.Rai *ia -wine, S., rozijieiiwijn.
s. de daad van opheffen, optillen, opligten
gewaad , kleeding ; ldeedingotukkcii , vie.
RaI 'meitt , S.,
'
(Aonrioer/ciag. R aiment wordt niet in liet iiieei'v. gebezigd.)iiaai ie hoogte drijven , § stichting (daad roio stichten)
fine
-,
niotiegeii
veinicerdcriig
, vergeooting , opwekking,
driz1ii;g
voortbrenging
(water)
;
regen
Rain , S.,
;
stofregen; heavy -, zware regen; pelti n g -, slagiegeu ; oproeping van geesten ; opwekking van dooden , ligtiug,
)iO?iring -, stortregen ; iiuiil -, (Iropregen ; dii the , in dcii aaiiierviug van treepeii.
regen pour with -, regenen dat liet giet regiiirc, waiit Ri'einpicce , s., iigekeept of ingegroefd stuk bout.
-, omregen bidden; a small - lays çjrciit dost , een goed RaU'iig , s, het lergeu van vlos en desgelijks, terwijl het
woord vindt een goede plaats. groeii is, in het water, om. liet voor liet gebruik geschikt
R,ihi , r. 1., regenen, repe n vallen;ieJervallen , stroo-te raken
l
. rajali
. , Oost-Indische vorst.
meei iiederstorten . it -s het regent , er valt regen; t/ze na 'ins.,
scars -cd , le tranen strosindeIi ; if riches -cit from /ieavzii , ma'Jan , j '
iiidieii rijkdommen nit den hemel iiedervielen ; he rai?ieii fli'j(,nhuI) , • waardigheid van raja.
iioivn Iciidiiess apsis me , hij stortte zijne goeillieiii over mij nae , s., bark , vijf , schrapijzer , schoffel , schrapper;
uit; - fast , hard regenen ; - us torre n ts , het regent als hekel you lijnslagero ; loslios ; het overhellen,, Z.; zog
of het met bakken uit den hemel gegoten wordt; it is, kielivater ,, z.; irs leen as a -, zoo niager als een hout;
iii looks li/celyj to -, het ziet eeregciiictttig ;it , lietrove -, koornocliotlél ; hay -, hooihark.
dreigt te regenen; - down, uit den ]miiiel vallei); - in ' ]Roze, r. t., schrappen, afschrappen, schoffelen, afsteken,
iiiregeiien 1i;s ccii woiiiig); it —S il , liet regent iii ; -, rijven, larken , ( § hijeeiirapen , bijeenschrapen, verzanicr. t., S doen regeiieu , doen nedervallen ; - iiiaiiiis , 111 ,11111a lui , opliarken , hijsijven , ( oprakelen, vuur inrekenen ; da
loopgraven in de lengte beschieten; dermate beschieten
doet; regenen of doen vallen.
iaakt. ilkit de kogels in de lengte over liet schip gaan; - out of,
flain'- bent , a, door den regen beschadigd of nat gen
liirkii uit; - tot'etlier ,, zanienoclirippett , bijeenbrengen,
fain'-bird, S., iegeuviigel.
i;liaikee ; - o,
e
I liijc
bOttin'- bow , S., regenhoog.
ff niet de hark opueiiien ; - out , uitI et(:rei , uithiusselien; - iii , met de karl: ogaren ,
bijSiitiln'.dvop , S., regetidrop.
Iflin'boavfsC , S., regenlioogviscli , vergulden 'bedelaar cíiirapeii , de graven on;ivroeleii , oniwoelen, liet vuur iiii
ekeiieii
;
-,
-poken
in
liet
vuur
,
graven,
oniwroe
v. i.,
liverei bediende.
(§
!*ilit'-decr , 8., rendier.ten , omwoe l en , doorzoeken , dooromffelcii , aan alle kanten
zoeken , in vele loekeii overal snuffelen ; overpeinzen
flan'.fowI , 5., groene specht.
iaii;wkeurigerzoeken
ond
; veroitrusten ; vf ciie! overgaati
fla1n'.guae , 5., regeumeter.
blaJn'- time , S., regentijd. viitscliieteii ; een OirClriiOICn le; en leiden.
ii.,
llaike'tteH , lirhinis , lootioi, zwiei bol.
Ran'-wat4r, S., regenwater.
HakeheHy ,, a., oiiec}ioiiileu , ligtziusiig , los.
Rain'incss , 5., regeisarlitigheid.
Ral'ny ., a., regenachtig; it looks -, the we n t /i er looks -, Rateer ,, s., per000il die wroet, doorzoekt, doorsnuffelt,
liet ziet er regenachtig uit, bet dreigt te regenen ; - season,stiuffelaar, rijver, barker , wieder , straateeger; kagchelpook ; ovenkruk, otekijeer.
regentijd.
Rakeshame, 5., god.delooS mei;sch , schaamteloos menocli,
RaSp , 5., landmeters-ketting, meetweder.
optillen,
boonvn'ing
, s. harking, schoifeliiig , rijving ; geharkt land
Rai-s e, V. t., opligten , opheffen, opheuren ,
ger maken, (een gebouw) hoog optrekken of hooger trek- liarkrol.
ken , S vermeerderen , aangroeijeri , vergrooten , t opwek- 1 13 ttk ' tHÇO ' a., betrekkelijk liet beschieten in lie lengte
ken, aanzetten, aansporen, aanperren , aanliitscn ; ver-1 li;irheiid , schraperig.
sterken ; doen ontstaan, doen komen, verwekken , ver- i ibak'lsh , a., los, ligtziiini („ liederlijk van gedrag of le.
veiiswijie , ongebotidesi ; e fellow , eest regte ligtmis.
spreiden ; (een gil) uiten (een geest) oproepen (deaden)
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Rak'Ishuess , s., ligtzinnigheid, liederlijkheid, ongebon- ligheid; invloed , heerschappij , meerderheid , gezag, hoogc
graad ; huitensporigheid.
denheid.
uitgelaten , de overhand krijgende , overRally , s., schets , het schetsen ; herzameling , liereeni. Rampant , a.,
ging, wederbijeentrekking (van soldaten).

Ral'!y , V. t., weder v erzamelen, herzamelen , weder in
orde brengen , tot staan brengen ; -, bespotten , schertsen
met ; - one on , vpon , met iemand schertsen wegens , om
-, V. i., haastig zamenkomen, zich weder aaneensluiten;
zich weder in orde stellen , zich hereenigen, tot staan komen ; -, spotten , schertsen.
Rallying, s., wederbijeentrekking, herzameling, verzameling.

Ram , s., ram , Zodiaksteeken , Aries , stormbok , muur
(bij de Ouden) , hei , heiblok , straatstamper ; bat--brek
tering -, stormhok.
Ram , V. t., instopten, instampen, met kracht indrijven,
met een heiblok slaan , insteken, induwen, met een straat
slaan, vaststampen; - down, gelijkstampen, de-stamper
lading van een geweer instooten; - in, iuheijen, inslaan;
- into , stampen , lieijen in.
RRin'adan, S., den vastentijd der Mahomedanen, ramadan,
ramazan.
Ram'age, S., wildzang der vogelen; rijshout, de boom-

takken , de twijgen; -, a., wild;
- velvet, gebloemd fluweel.

- taste,

wilde smaak;

Ram'bie • s., omzwerving, wandeling, uitstapje;; take a

-, een uitstapje doen.

Rain'ble, V. i., dolen, gaar., hier en daar loopen, (J uit

doen; afdalen, afzwerven, van den tekst raken;-stapje
- about , overal omdolen, drentelen of zuiveren door; from, zwerven van ... naar ; - over , zwerver; over , door.
Rasm'bler • s., persoon die doolt ; persoon die hier en daar
loopt , persoon die uitstapjes doet , wandelaar , wandelaarster.
Rambling, s., uitstapjes, wandelingen ; afwijking van de
hoofdzaak eens gespreks.
Rarn'bling • a., omzwervend , omdolend , geen vaste woon
hebbende, van de Bene plaats naar de andere om--plats
dolende ; § vol afwijkingen.
Racn'b! ingly , odv., ter loops , vlugtig.
tstam ► booze, rarn'buze , s,, zekere drank , die te Cambridge
veel gemaakt wordt, bestaande uit wijn, bier, eijeren en
suiker, en des zomers uit melk , wiin , rozewater en suiker.
ftam'ek,n , rann'equln , s., stuk geroost brood niet kaas,
hartelijk beetje.
Ram'ents , s., afschraapsel , afscheersel.
Ramif1c s'tion , s., verspreiding in takken (van aderen,
boomera , enz.).
ISam'iry , v .i., zich velkakken , zich uitbreiden ; -, v. t.,
in takken verspreiden. .
Ram'mer , s., vaststamper , vaststooter, laadstok van een
geweer , geschutstamper , geschutwisscl;er ; hei, heiblok ,
straatstamper , . gestel waaraan een blok hangt.
irtam'ruer-Ivan , s., heij er.
Ram'mish , ram''ny, a., stinkend, § onaangenaam, sterke
reuk.
Ram'misiiness , s., bokkenstank.
Rasno'se , ra'mous , a., getakt , vele takken hebbende .
Ramp , s , sprong , schielijke sprong , uitschieting , slingering; -, dartel meisje, lompe vrouw.
Ramp • V. i„ springen , klauteren, kruipen , ranken schieten , klimmen , zich ranken (botanie) ; stoeijen.
Rampage , V. i., heen en weêr rennen of op een wilde
wijze rondspringen.
Rainpal'lian , s., gemeene of lage vent, lage ziel, krui pert, 1 ruiperig wezen.
Bsunls'ancy , s,, ;ncerderheid, _- overhand ; overvloed , ^ vr.

vloedig, § heerschend, overheerachend, bovendrijvende, de
overhand hekbende of nemende; staande als om te springen , gereed om een sprong te doen (wapenkunde).
Rampart, s., wal, walgang, vest, borstwering, schans,
voormuur , bolwerk, beschutsel.
Rampart, V. t., verschansen, bewallen, omwallen, door
middel van een borstwering of bolwerk verdedigen , met
wallen versterken.
Rain'pion , s., rapunsel (botanie).
Ram'piret, s., zie Rampart, s.
Ramrod , s., geschutstamper, geschutwisscher, laadstok,
stamper (van een geweer).
Ram'son , s., heilsvortel , wilde knoflook.
Ran , V. t., zie Run.
Ran, s., zie Run; - , Saksisch woord, beteekenende;
openbare diefstal.
Rances'cent, a., ranzig, sterk van smaak wordende.
Ranch , s., veestuiting, verzwikking, verrekking.
Ranch , V. t., verrekken , verzwikken , verstuiten , kwetsen.
• s., verzamelplaats van de rancheroos, gehucht van hutten.

flanch'erla 1

Ranchero t , s., landman , 1► uthewoner.

Rancho t, s., strooliut, veldhut.
Ran'eld, a., ranzig; become, get -, ranzig of sterk van
smaak wordende; smelling -, ranzig ruikende, duf, snuf.
Rancidity, rancidness , s., ranzigheid.

Rnn'cor , s., wrevel , haat , haatdragendheid , wrok , hoos aardigheid, 1 oude haat, ( hekel , j bederf.
Ran'corous, a., wrevelig, boosaardig, haatdragend, ver
-biterd.
Ran'corously . adv., op wrevelige, boosaardige of haat
-dra;
^ende wijze.
Rancour. s., zie Rancor, s.
Rant , s., runderschijf ; rand , kant.
Ran'eio,n , s., toeval , kans , goed geluk; at -, bij geluk,
bij toeval ; onbezonnen, in het wild , (in liet honderd;
- slzot , schot op goed geluk.
Randoom, a., onbesuisd, wild, (in liet honderd.
Randy, a., ongebonden, wulpsch.
Raise, rane'-deer , s., rendier.

Rung , zie Ring.
Range • s., reeks , rang , klasse , orde , loop , uitstap,
omzwerving, reis, wandeling; speling, speelruimte, ruimte;
uitgestrektheid , omvang ; weg dien een kogel aflegt, dragt
van een schot, kogelafotand ; disselboom , dissel ; sport;
rooster , vuurrooster , tralie ; keukenschoorsteen ; bergketen; meelzeef; kabellengte , z.; take a - all the world
over, een reis door de geheele wereld doen ; the next of beings , de volgende klass van wezens ; - of thought ,
en; take a -, een uitstapje
uitgestrektheid van de gedacht
doen.

Range, V. t., scharen; of een rij , in zekere orde stellen;
schikken , met een snoer afmeten ; overspringen ; j ziften ;
-, V. i., dolen , ronddolen , omuwerven ; zich scharen , zich
aarsluiten; wisselen, veranderen (van prijs); langs de
kust varen ; gelegen zijn ; - about , gieren terwijl men

voor anker ligt.
flang'er , s., opzigter van een woud of diergaarde ; a bigh
-, een hond met goeden neus , speurhond.

Rangér'shfp , s., opzigtersclhap; -, plaats.

Ranging, s., schikking, vlijing.
Rank , s., rij , gelid ; raiig; aanzien ; - of soldiers , gelid sol
-, u., vruchtbaar, welig (botanie), vunzig vu;; reuk -daten;
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a - rogue, een olijke schelm; a - papist, eet, Mittel*e j Rap'knotss, a. :piuiiderzuclltig, roofziek, § inhalig.
roover, plunderaar.
Rspparee', s.,
roomschgezinde .
Rappee', s., rappee (snuif).
Rank'lie, V. i., zweren , r otten, verrotten.
klopper,
slaander, iemand die slaat; vloek;
Rapper, s.,
Rankly, adv., vunzig, welig.
Rank'ness , s., vruchtbaarheid , weligheid.
Ran'sa-ek , V. t., plunderen , wegrooven; naauwkeuari doorzoeken, doorsnuffelen ; onteererl, schenden.
flan'som • s., losgeld , rantsoen.
Ransom, v. t., lossen, verlossen; to - a sl„cre, eer. slaaf Tossen.
Ran'somed, a., verlost, gelost, vrijgekocht.
Itanisorne• , s., vrijkooper , persoon rile vrij koopt , losser.

fan'somiess, a., vrij van los^,^Icl, zonder lospr.js.
Riant, s.,

snoeverij , huitensporige woordenpraal ,

groot-

spraak, pogcherij, gez;volleuheid.
Rant , V. i., snoeven , holle klanken uiten , Hoogdravend
spreken , doordraven
narrig , twistziek.
flantank'erous , a.,
Ranter , s., snoever , grootsprekor , pogcher ; ranter (aas;hanger van zekere sekte, Methodist).
Rant'erism , s., leer der ranters ;Met,iodisten).

klopper aan een deur; § leugen.
Rapt , s., verrukking.
Rapt, a., verrukt, in verrukking gebragt.
Raptor , s., ontvoerder , schaker.
( a., van roof levend ; - birds, roofvoftaptoriai ,
Raptn`rious ,
egels.

, s., verrukking, geestdrift, geestvervoeritlg , op.
getorelzlleid; gezwir;dl.eid, Intuit, spoed; f stuip, t raas -

Rapture

kaping•

flap'tured, a, in verrukking gebragt, verrukt, in geest drift ontstoken, weggesleept
tsq^`toirfst , s., enthusiast , Geestdriftige.

Hap'turous , 1;., verrukkelijk, verrukkeiid, uitmuntend ,
► ;itl,c'ntencl.
fart , a., leostbaar , zeldzaam, ongewoon, schoon , fraai,
( mooi, goed; min talrijk; uitgezet, verdund (natuurkunde);
Rant'iug • a., op snoevende , grootsprekende , Hoogdravende . be in a - humour, in een ultnenreuden luim zijn ; most ,
Terp -, zeer zeldzaam ; -, dun , fijn ; -, half gaar , bijna
wijze.
raauw; - ripe, vroeg rijp.
Z'lant 'ipoic, , S.,
losbol, wildzang.
Hant'ipole, a., hersenloos, Glom, onbezonnen , onhesuisd, Ra'rebi't, s., voorkomende in welsh -, in geringe hoeveel.
leid voorhanden. Zie Rabbit, s.
niet wel hij zinnen, wild , ongehouden
Rant'ipole . v. i., rondslenteren , rondloonen als iemand , Rar'eestiow , s., rarekiek , kijkkas ; - man , rarekiek vertoolier.
die niet wel hij zinnen is , wild rondloopen, rondeiirilken,
Rurcfs-c'tion , s., verdunning , uitzetting.
Rant'y , a., onstuimig , woest, wild.
ftan'Hia • s,, kikvorschgezwel , g., gezwel aan liet verhe- ( Rarefy , V. t., uitzetten , verdunnen (natuurknside); -, r. i.,
j ziel; verdunden , uitzetten (notiiiirkiirnIe) , dun worden.
melte v ►mn een. paard.
iii naa-e'i , adv., zelden , goeil , juist; n.itiien► en ►d , sx.
Ranun'eautons • s., ran,::ikel(kolonie).
Rap, s., snelle sl ag , ki; ► sse, tik; valsch stuk geld; a - Rare'ness, s., zeldzaanil!e;d, rain algerneene aard; dtuiBeid , verdunning (na.tnni'rii ïiitcle).
on the knacckles , slag , tik op de vingers ; there is it -,
liasr'ity, s, r.eldzaaml► eid, rims algemeene aard , zeldzaarnmen klopt aan iie deur
loei ►l , zeldzaam voorwerp ; it is a - to see you , liet is een
Rap , r, t., slaatin, lion•ten , tikken ; - out) , een woord laten
zcldzrlanilicid u te zien; a flower remtirkabte tg ito -, een
ontglippen, loslaten; -, veroveren , wei rukken, tivegnenierl,
bloem door haar zeldzaanil:eid n ► eiksvaardig.
verruilen . kapen; in verrukking brengen , bekoren ; - and
rent , t met geweld wegnemci ► ; - out , uitstooten , uitbra • Ras'ioi , s., schelm , scliui k ; -1 r► iager hert (jogersterni) ;
a crew of -s, een partij se!;urkcii.
ken; - out an oath, een vloek uithrrileen.
1lapa'cioiis, a., roofziccttig, roofgierig, roofziek; - birds, , Ris'.t'aa , n., t drager, ii' S ellendig; scl► urkacht;g, gei ►► een.
ffinM' cat-iilze , o., op ; eiiieene, ocliurkacl► tige wijze;fals
roofvogels.
eelt niager liert (jogerstcrm).
Rapa'ciousiy, adv., niet roofzucht, met roofyierigl ► eid.
Raps'eiousness , 1 s., roof zue,it , roofgierigheid , roof- Raseai èt y , s., schurkerij , scliel ►nerij ; sclmurko► cl,tigl ► eid ,
scl;eln► ac•ht.gheid ; j geringe lieden, gespuis, gemeen volk,
ziekte.
Rap s:city ,
13l,p,e, s., buit, roof; sehakine, verovering van ee ►► e jonge ; relpeiapel , jailliagel.
dochter; onteering, vroiiis? enroof, nia;igdeiiroof; wegne ytsseat'lio,z, s., gi,ringc kerel , gemeene vent, schobbejak,
niing; broom, -, s ►neerkruid, rasp,vrucht van den tros ( loinpe vlegel, schi,rk, e1l,r► deling; weetniet
geplukt ; -, a part of a coiint^i , pxrrticuiarly in the Gonna/ 1 fas'eaity , cc., sleet ► t , gemec+ii , san of tiehooreniie tot ren
of Sussex. , een onderdeel , deel ee ►3er provincie, voorllaile- i sciciirk ; ellendig , zeer sleet; t ; - verses , slechte gediehie1, .
lijk in Sussex.
( nattig, rase., V. t., schaven, scl ► an► l^eren, kr ►zsseil, krab been , doorl► tilen, uitkr;i >l,cii, r;.ileren ever► a►iiir;iken ;cie
Inpe'--enke, s., raapkoek.
I liloerr► afnerr► en ; over iets heenstrljken ; vernietigccrc , nitt3ape'-oit , s , raapolie.
roeien, nioo(;es► , ati ;reken; strijkelings voorlh.jganii; ver RHpe'-root, s., zie Rop• ,
,r griuzeu ; - oil , nit.ruk!ken , verscheuren , i uitwisselen;
Rape'-seed, s., ra^►.pzi;ou.; - oil , raapolie.
nape'-ovine, s., uv jn , welke op de versche druiven gego-, r'. i., 9 raaskallen, 1►uiten keiuiis geraken of zitu.
5 nsti , s., uitslag op liet llgcltaaui , Huiduitslag„ g.;ron
ten en op die wijze krachtiger gemaakt is.
(, ekerc stof).
Rapid , s., snelle stroo ►mr , strooming, z.
,uas► ie, a., :=vermetel, ontiera.den, ondoordacl ► t, oniicda,c'ftRapid, a.,snel , schielijk, snelvlietend.
z; ► anl, onbezonnen, voorti;,r.g, overijld, voortvarend, clolItapid'ity, S., snelheid, schielijkheid.
driftig , Haastig , 9 spoeclvorderelid; - weeds, - nieasui e.s ,
R* p'iday , adv., op schielijke , snelle wijze.
oi ► doo► •daclit, l3JihLndT{.ieni woorden, maatregelen.
Raptctiuess, s., snelheid, si•liielijkheid,
, r. t., in stukken , brokken of reepjes snijden, klein.
Rapier ', s , rapier , kleine degen.
st ► ijrleia.
Jiapter' - fish , s., zieSword fi.oh, s.
Rapine, s., roof, plundering, geweld, geweldenarij , out- m asii'er , s., reepje, speedje; - of Futon, reepje spek,
t r`51 m -, reepje , dijn speedje ; a - on tl;e coals , karbotincle
weldiging.
► vieesch dat op een rooster gebradene wordt.
Msp'ine,, V. t., plunideren, rooven,
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Rasb'I ing , s., dolleman.
fash'Iy , adv., op vermetele

, onbedachte , onberaden wijze.
Rashness , s., vermetelheid ; onbedachte , ondoordachte
aard , onbe zonnenheid.
Rasp , s., rasp , tand- en beenschraper; framboos (botanie) ;
shoe -, schoenmakers rasp.
Rasp , V. t., schrapen (tanden , enz.); raspen , schrappen
- bones to powder , beenen tot poeder schrappen ; - fine,
fijn raspen.

Rasp'atory, s., beendervijl, raspvijl, g.
la*p'berry , s., Hamhoos , framboos ; that

has a taste of
raspberries , with a taste of raspberries, dat een frambozen- of flambozensmaak heeft.

Ra *p'berry-bosh , S., flambozen- of frambozenstruik.
Ra *p'berry-plant, s., flambozen- of frambozenplant.
Rasping , s., pl., het geraspte
Rasping -.Hill , s., raspmolen.

, afkrabsel , sc:hrapsel.

§ rangschikken , een rang geven ; letten ; smaden, schel den , ( doorhalen • wakker bekijven, hevige verwijtingen

doen; f verjagen, verdrijven (met verwijtingen en bestrafflag); - a performance by the man, een werk naar den ver

waarderen ; -, C. i., eerre schatting doen , de-vardige
waarde bepalen; (in een zekeren rang) staan; - at, geschat zijn op , den rang hebben van, in rang staan als,
tellen of rekenen voor.
flats'-book , s., register voor de inning van belastingen,
register voor de inning van armenbelasting.
Rate'-payer , • 4., belastingpligtige.
Ratteen', s., ratijn (zekere wollen stof).
Rater , s., :1: schatter, begrooter.
Rath , a., 1 straks , haastig , ras, te vroeg, vroegrijp,

tijdig, voorbarig; - eg, zacht ei.

Rath , s., heuvel.
Ratner, adv., liever, eerder, veeleer, een weinig,

on-

eenig-

zins , vrij , tamelijk ; in company he is - silent , in gezel
Ra -'ure , s., zie Erasure.
hij een weinig stil ; I had -, ik wilde liever;-schapi
, s., rat, rot ; § (ran personen) overlooper (van de eene
partij tot de andere); tdrukker die onder het loon werkt, - too much , een weinig te veel ; - cold , een weinig koud,
eenigzins koud.
-t beunhaas , t knoeijer , 1- pruldrukker ; plaats in zee , waar
de stroomen tegen elkander inloopen ; water -, waterrot; Ratification , s., bekrachtiging.

Rat

smell a -, lont

ruiken , iemand ontdekken of bemerken,

Ratifier,

Ru.t't fy ,
argwaan krijgen, iets merken.
) voor geld van de eene staatkundige partij naar Rat'in,
Rat l ine,
knoeijen,
beunhazen.
de andere overloopen; I

V.

Rat , V. i.,

Rat'-patcber , s., rottenvanger.
flat's-bans , s., rottenkruid (vergif).
Rat'-tall ,- s., rottenstaart (van een paard).
Rat'-trap , s., rottenval.
Ratable , a., wat geschat kan worden , geschat

s., bekraclitiger.

t., bekrachtigen.
s. zie Rateen.

• s., reden , betrekking, evenredigheid ; ultimate -,
uiterste grens der evenredigheid; in the - of, in reden
of betrekking van; in the inverse - of, in de omgekeerde
reden van.
Ratio'cinable, a., redekunstig.
Ratiocina'tion, s., het redeneren, het vermogen om te
kunnen redeneren , redenering , afleiding , gevolgtrekking.
na'ttun. s., rantsoen, mondportie.
R&ttonam , s., T redelijk wezen , wezen met rede begaafd.
Rational, a., met rede begaafd, redelijk, op de rede gegrond , verstandig , van redelijke wezens; rationeel (rekenkumst en sterrekunde); a - being, een redelijk wezen - ;
a - man, een redelijk man; a - conduct, een redelijk gedrag.
Rationale, s., grondige verklaring, bewiijsgrond; op rede
gegrond onderzoek.
Ra'tionat uwm , s., redelijke godsdienst , godsdienst alleen
op de rede steunende, met verwerping der openbaring;

Ratio

, op zeke•

ren prijs gesteld, te begrooten; geëvenredigd, gelijkstaande
in waarde.
Ratably, a., naar gelang, naar evenredigheid.
R,+tat't'a , s., ratafia (een geurige drank , gemaakt van
abrikozen-kernen en brandewijn).
Ratan', zie Rattan.
Batch , s., slagrad (in uurwerken) ; opligter (die een klok
doet slaan).
Ratchet , s., spertand (waardoor hij het opwinden van eer
uurwerk het terugloopen wordt belet); tand voor het invatten van raderen , arrbt (werkluigkunde).
Rateh'et-engine , s., werktuig voor het uitsnijden der
tanden voor liet incatten der raderen.
Ratchet-wheel , s., rad, waarin de spertand, het arrbt
valt, om liet uurwerk te doen stilstaan.
pate , s., prijs; wijze , manier, voet ; waarde, bedrag - ,
loon ; graad , rang, orde , soort; § maat , aantal; snelheid;
bijdrage , belasting , impost; maatstaf ; betrekkingen ; charter , z.; koers (koophandel); near the - of thirty thousand,
ons*eveer ten getale van dertig duizend; at this -, naar
dezen maatstaf, op deze wijze; at a high -, duur , tegen
een hoogen prijs; set -s upon provisions, den prijs der
levensmiddelen bepalen; the - of interest, de voet van
interest; a forst - Latinist , een Latinist van den eersten
rang ; first , second , third -, van den eersten , tweeden ,
derden rang; at any -, tegen welken prijs ook, tegen
elken prijs , ( het koste wrat het kost , in elk geval ; at a
cheap -, goedkoop ; at a dear -, tegen een hoogen prijs,
duur ; at a great , high -, U § tegen een hoogen prijs of
koers , zeer hoog , buitensporig; - of exchange , wissel
- of going , loop (van een uurwerk) ; at the - of,-koers;
niet de snelheid van ; at this, that -, op die wijze, masuer ; first -, van den eersten rang.
site , r, t., schatten , waarderen , begrooten , bepalen , vast.
tr%%lte: , UU turf ren ; aanslaan (in een belast) , belasten;

rationalisnius.

, s., aanhanger van het. rationalismus (zie
onmiddellijk hiervoren).
Rationality , s., redelijkheid, rede, billijkheid; het ver
om te kunnen redeneren.
-mogen
Ra'tlonally, ads., volgens de rede, in overeenstemming
met de rede.
Ra'tionainess, s., reden, juistheid.
Rattan, s., rottingriet, palmriet; bundle of -s, bundel

Ra'ttonalist

rottingriet.

flatteen', 5, zie Roteen, s.
Rat'tery, s., rotteval.
Rattinet',

weefsel.

s., kleiner soort van ratijn; ratijn van dunner

Rattle, s., snel en levendig geweld, gerammel; gevaar;
geratel ; zot gesnap , babbelarij , . gebabbel , gekakel ; babbelaar , snapper; berisping op hoogen toon ; ratel , rammelaar; klater; kinderbel; gereutel in de keel eens ster
empty -, zinledig gesnap; the - of a drum, liet-vend;
geraas van den trommel of trom; red -, (botanie) , zie
.housewort , s.; death -, gereutel des doods , gereutel.
Rattle , v. i , (van zaken) geweld maken (een snel en niet
luid geweld) , stele rabbelen ; fl weergalmen , klinke ► ;,

RAT.
§ (van personen) schreeuwen, razen , kieren , schelden , hard
geluid maken; th.e wheels - over the pavement , de wielen
maken een hard geluid over de straat; - against, ram melen tegen ; - away , voortrammelen ; - out of, rammclen of rollen uit ; -, V. t., doen weerklinken , weergalmen;
(met geweld) bewegen , f (met geweld) slaan ; roepen om
(iemand) , hevig bekuorren ; - off, ( dapper doorhalen.
Rat'tie-grass , s., hanekam.
Rattle-headed , a., (van personen) bedwelmd, onbestendig,
wuft , veranderlijk , wispelturig.
Rattle - mou*e , s., v leder muis.
Rat 'tle - pate , s., grilziek mensch.
Rat'tie, s., ratelslang.
Rattle -snake-root , s., klapperslang wortel.
Rat'ue-traps , s., ) goederen , handelsbezig heden , zaken.
Rattle* , s. pl., kroep, g.
Rattling, s., levendig, snel geweld.
Rattling, a., van een levendig, snel geweld.
Rat't1ings, s., pl., wevelingen, dwarstouwtjes aan de
hoofdtouwen van een mast, om bij op te klirnnmen.
Rau'city , s., heeschheid, schorheid.
Rau' -cour , a., heesch , schor.

Raught t , pret., pp. van Reach.
8av'age, s., Ij § verwoesting, plundering; make -s, ver
-s of time , de tand des tijds.
-woestingavr;
Ravage, V. t., verwoesten, plunderen.

Rav ager , s., verwoester , verwoestster , plunderaar , plunderaarster.
Rave, V. i., ijlen, raaskallen, razend of woedend zijn,

ongerijmdheden zeggen (vooral in koorts) ; in wanhoop
brengen, hoopeloos maken, vertwijfelen; 1 rondzwerven
wijd en zijd omdwalen; zich verwikkelen, zich verwarren,
zich verlegen maken ; uitrafelen ; - upon , t verzot zijn op.
Has' 'ei , V. t., overwikkelen, inwikkelen, verwarren, vermenen; draden van een stof door het uittrekken tot rafel
maken; - led interest , ingewikkelde belangen ; - out , uit
ontwarren, afdoen.
-rafeln,^§
Rav'elin, s., ravelijn (vestingbouw).
Raven , s., raaf (ornithologie).
Ra v'en , V. t., rooven , inzwelgen ; -, V. i., rooven , roofgierig zijn , verslinden , van buit of aas leven.
Raven , s., prooi , aas, roof , buit.
Raven-quill , s., ravenschacht , ravenpen.
Raveu'er , s., verslinder , roomer , veelvraat, inzwelger.
Ravening , s., roofgierigheid, vraatzucht, gulzigheid , roofzucht.
Rave'nous, a., verslindend, roofzuchtig, roofgierig, vraat

-zuchtig;
- appetite, verslindende honger.
Ravenously, adv., roofzuchtig, roofgierig, vraatzuchtig.
Ravenousness , s., roofzucht, vraatzucht.
Raver, s., krankzinnige, razende, raaskaller, ijlhoofdige.
Ravin f , s., zie Raven , s.; - , V. i., gulzig eten.
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Rav ishing , a., verrukkelijk.
Ravishing, s., (j § verrukking.
Rir v'ishingly , adv., verrukkend, ve.rukkelijk; in verrukking , op verrukkende wijze.
Ravishment, s., onteering, verkrachting; gewelddadige
onteering; -, verrukking , opgetogenheid.
Raw , a., raauw , ongaar ; van de huid ontbloot ; -, onbekookt ; -, ( nieuw ; -, guur , koud ; -, zonder oudervinding,
onvolmaakt; gezworen (van het vleesch); koud en vochtig
(vara het klimaat) ; zuiver (van geestrijke dranken); betrok
(van de lucht); onervaren , onbedreven ; - to war, on--ken
geoefend voor den oorlog ; - leather, ruw ongelooid leder ;
- silk, ruwe zijde; - meat, - fruit, ongare spijs, ongare
vrucht ; - troops , onervaren troepen ; have a - stomach ,
een slechte maag hebben ; - head and bloody bones, bullebak , weerwolf.
Raw'- boned , a., vleeschloos, vel over been, mager.
Raw'-heart , s., bullebak, weerwolf, vogelverschrikker;
schrikbeeld.
Raw hide, s., koehuid, zweep van ongelooide huid.
Raw'tsh, a., ruw, guur, nat, koud; -, onervaren, onhandig, onbedreven.
Raw ly , ode., onaangenaam, ruw , hard, raauw ; § zonder
ondervinding, onbedreven , onervaren.
Rawness, s., onbekwaanmheid, raauwheid; -, onbekookt heid , onbedrevenheid; -, slechtheid van maag; ijlaardigheid, lhaastigheid (van het liychaam) ; koude of vochtig
(van het klimaat of weder); het gezworen zijn.
-heid
Ray , s., lichtstraal , straal , streep , § glans , luister , een
gewaad
§
dos
,
kleeding
,
(botanie)
herik
;
visch , roch;
pencil of -s , lichtbundel ; electric -, krampviseh ; - of
gold, goudblaadje.
Ray, V. t., gestreept naken; bestralen, stralen schieten; streepen; § bemorsen, f jj besmetten, vuil maken; -, v, i., stralen.
Ray-grass , rye -grass , s., herik (botanie) ; drunken -,
( onkruid , dolik.
Ray'ie , s., zeker vogeltje.
Rayless, a., zonder stralen, zonder licht.
Raze , v. t., sloopen , vernielen , afbreken; -, uitkrabhen ,
uitroeijen; - from, uitwissclien van; - oƒ, afstroopen ;
- out, uitwasschen; - out of, uitwasschen van, uit, op;
- to the ground, niet den grond gelijk maken.
Raze , s., i wortel.
Razee', s., sleet , gesloopt schip.
Razee', V. t., verminderen van rang, bijv. een schip, z.
Ra'zers, s., pl , slagttanden van een beer.
Razing , s., uitroeijing, slechting.
grin(
; set
a -, een scheermes op een oliesteen aanzetten, een scheer nies op zijn snêe zetten.
Razor- bail , s., scheermesbek , duiker , vette zeevogel

Razor, s., scheermes; boe , case of -, scheerdoos;
a -, aanzetten , wetten , slijpen van een scheermes

(oraaitholoyie).
Ravin , a., zie Ravetaous, a.
Rav ine, s., gleuf, ravijn, holle weg, kloof; woudstroom. Razor-eioth, s., wrijfdoek, wrijflap; alles waarniée men
iets afwrijft of afhoent; rolvat der speldemakers.
Rav'lned, a., van prooi verzadigd.
Raving , s., liet razen , waanzin , het ijlen , geraaskal; Ra'zor-fish , S., scl,eermesrug (een visch).
Ra'zor able , a., scheerbaar, an.
-, a., waanzinnig , r azend, (koorts) ijlend, dol.
Rav 'ingSy, add., waanzinnig, dol , razend , met dolzinnigheid. Ro'zure , s., zie Erasur e.
;
scholieren
Re , i eikorting van Are.
Ravish , V. t., rooven , schaken , ontvoeren
verkrachten, onteeren , ontmaag den, met geweld wegnemen, Re , Latijnsch voorvoegsel , dat sherhaling of terugwerking
aanduidt.
wegvoeren ; — , ver rukken , in verrukking brengen ; - from,
rooven van; - with, verrukken met, door, vervoeren door; Reabsorb', V. t., wederopslurpen.
be -ed with joy, uitgelaten van vreugde zijg ; - a thing lteabsorb'tion, s., wederopslurping.
iteaccess', s., vernieuwd bezoek, terugkomst, wederkomst.
from any one , iemand iets ontnemen.
Reach . V. t., reiken , aanreiken ; bereiken , geraken , k.o=
Ravisher , s., verkrachter , w egueaticr ; vrouwenroom er
ruen ; geworden , overreiken , toereiken ; itilialen-, achterschaker; -, § eerrukker.
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halen ; zich meester maken van ; zich uitstrekken , uit
naar (towards) ; nemen , aanvatten -spreidn;u4;tk
§ hegriipen, bevatten; doorgronden; can you - the meaning
of it ? kunt ge er de meening van vatten ; geven , als :
it is too dear, 1 cannot - tice price of it, het is te duur,
ik kan den gevraagden prijs er niet voor geven ; benut.
woorden , evenaren ; misleiden , bedriegen , foppen , beetnemen; geven, schenken aan; - the bottom, den grond bereiken; the letter -ad me , de brief gewerd mij ; - perfectio,a , de volmaaktheid bereiken; -, v. i., zich uitstrek
reiken, trachten; pogingen doen; zich toeleggen,-ken,
reikhalzen, streven naar, haken naar; voldoende of genoeg
zijn ; - cross , zich uitstrekken over ; - down , neerhangen,
benedenwaarts reiken; - forth, uitsteken, uitstrekken;
- forward into, reiken (opwaarts) tot in.
Reach , s., het aanreiken , reiken, bereiken , bereik; bekwaamheid; middel om tot een doel te geraken; poging
om te braken; list, slimheid, behendigheid, bekwaamheid;
a long -, een groots uitgestrektheid; the - of the human
intellect, de omvang van den menschelijken geest; use
all the means within one's -, alle middelen welke in zijn
bereik zijn aanwenden ; beyond -, out of -, buiten alle bereik ; beyond any ones -, buiten iemands bereik ; within -,
in zijn bereik; he is out of -, men kan hem niet bereiken , hij is buiten bereik ; a man of profound -, een diep
denker; -, afstand, breedte.
Reach'er , s., die aanreikt , bereiker.
React', v. t., tegenwerken , herdoen , op nieuw voorstellen;
-, V. i., terugwerken ; - on , upon , terugwerken op.
React'tng , s , weder werkend.
Rea-&lion , s., terugwerking, reactie, wederstand.
Read • v, t., lezen, iemand van iets voorlezing doen; vol
verstaan of weten ; § lezen , doorgronden ,
§ vol--komen
maakt kennen, inzien , opmerken , erkennen ; - a thing in
one's eyes, iets in iemands oogen lezen; - aloud, loud,
overluid, met luide stem lezen; - fluently, off hand,
vloeijend lezen ; - softly, stil lezen ; - to oneself, voor
zich zelven lezen; be -, gelezen zijn (van zaken); gelezen
hebben (van personen); having been -, lezing hebben van ...;
again , over again • herlezen , revideren ; - on , altijd lezen;
- out, hoog lezen, ten einde toe lezen, geheel lezen ; - over, doorloopen; - over and over, - over and over again,
Iezen en herlezen; - a chapter from the bible , een hoofd
uit den bijbel lezen ; -, u. i., lezen , lezing doen ; --stuk
- of, lezen, lezen van, aangaande, over; - on, voortlezen; -, zich ier oefenen; -, uit de boeken weten, j ver
-klaren;
- to, voorlezen.
Rcaci , pret. en pp. van Read.
Read , a , belezen ; well - in, zeer belezen in , door liet
lezen zeer bedreven in, veel gelezen hebbende over of in;
be -, lectuur hebben ; be well -, veel lectuur hebben.
Roast , s., raad.
Reait'abie , a., leesbaar , niet slecht , niet vervelend ; this
work is really not -, dat werk is waarlijk niet te lezen;
not -, onleesbaar.
Reade5,'tion, s., wederverkrijging, wedererlanging.
Reader , s., lezer , voorlezer , voorleester ; persoon die
leest, die van lezen houdt; -, rector, con-rector ; voorlezei- (eeredienst) ; voorganger in liet gebed (bij de Joden) ;
proefiezer,, corrector (drukkerij); general -, lezer in het
algemeen; gentle -, welwillende lezer ; be a -, van lezen
houden ; be a great -, een groot lezer zijn.
Itend'ership , s., voorlezerschap , post of betrekking van
voorlezer (eeredienst) ; lectorschap.
II ad'ity, adv., gereedelijk, dadelijk, onmiddellijk, zonder
aarzelen, zonder moeite; volgaarne, met goeden wil, met ijver.

fead'iaess , S., gezwindheid , snelheid ; staat of hoedanig
iets dat gereed is; bereidheid, klaarheid, vlug --heidvan
heid, bereidvaardigheid, vaardigheid, ijver, goede wil;
tegenwoordigheid van geest; gemakkelijkheid; - of wit,
geestigheid, gevatheid, scherpzinnigheid; set in -, in gereedheid brengen; savet by the - of his slave, door de
tegenwoordigheid van geest van zijn slaaf gered; in -,
gereed , volkomen gereed.
Reading, s., het lezen , voorlezen; -, lezing; les (van
een onderwijzer) ; het lezen (drukkunst) ; lezing (van een
wetsontwerp [Engelsch parlement]) ; redewisseling ; belezen heid, jeeswijze; different -, verschillende lezing; first,
second -, lezing voor de eerste, tweede maal; hard -,
voortgezette lezing; true -, goede, ware lezing.
Reading-book, s., leesboek.
Reading-boy , s., jongen die de copij leest (drukkerij).
Read'ing--e,o-s-'et, s., vertrek van den corrector (drukkerij).
Read'ing-desk, s., lezenaar, lessenaar.
Reading-lamp , s., studeerlanlp.
Reading -rooie , s., leeskamer.
Reacijourn', v. t., weder verdagen, weder uitstellen, we.
der verschuiven.
Readjust', v, t., weder in orde brengen ; - one's dress
- one's toilet, zijn kleedivg, tooisel weder in orde brengen,
Reaaj ust',went , s., § het weder in orde brengen, § weder
in orde brenging.
Readmis'ston, S., weder toelating, nieuwe toelating.
Readmit', v. t., weder toelaten.
Readinit'tance, s., weder toelating.
Readopt', V. t., op nieuw aannemen, weder aannemen.
Readdoru', V. t., weder versieren.
Ready, s., contant geld, ( klinkende specie, (klinkende
munt ; -; a., bereid , gereed, klaar , ijverig , snel ; nie
uitstellend; bevattelijk ; geneigd, gezind om; vlug, vaar
dig, gemakkelijk, bij de hand, voorhanden; op het punt
voornemens; t die tegenwoordigheid van geest bezit; con
tapt (van geld); a - apprehension , een bevattelijk begrip
a - writer, een vlugge schrijver, iemand wien het schrij
ven vlug van de hand gaat; the readiest weapon that hi
fury found, het wapen dat tot bekoeling van zijn toorn he
meest voor de hand lag ; all things are -, alles is gereed
- to grant a request, bereid om een verzoek in te willigen
the readiest way , de kortste weg; - to impute blame
gereed om iemand een blaam ten laste te leggen; - t
please, voorkomend; make -, gereed, klaar maken; - cash
contant geld ; - payment , contante betaling; - to , geree
om te, geschikt, bij de hand, gereed, vlug, contant
gemakkelijk, ( gaauw, rad; - sale, vlugge omzet, snel]
verkoop (koophandel); making -, gereedmaking; get -, gi
reed maken, gereed houden ; make -, gereed maken , g+
reed houden.
Ready , V. t., regelen , in gereedheid brengen.
Read'y,adv., geheel, altijd gereed; - armed, geheel gewapen(
Rea'Pan , s., koninklijke of standaard der Denen.
Reafirsn', V. t., op nieuw bevestigen.
Reafirm'ance , 3., bevestiging op nieuw.
Reafores'ted , a., hetgeen weer tot bosch gemaakt, aai
gelegd is.
Reagent , s., tegenwerkend middel , ontbindingsmidd
(chemie).
Reeggrava'tion , s., laatste (namelijk vierde) vermanis
vóór den banvloek (R. C. kerk).
Reek , s., bies, DRANT.
Beaks , s., baas, meester , heer (vermoedelijk afkomst
van het latijusche woord rex, koning, SEWEL); to play
den baas spelen.
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oer?ercn Ise- (' vorniezr , verheffen , aanzet ten , Opwekken , opjagen , vel' -

Ite'al , a., wezenlijk, waar ; uit onrrrcretr(l
volbrengen; I ;élt
staande; appear i)i orre'h' - rl,(l 'acie'r, !ll %il'.t vr( Wit;- 1 Wcrvell, erl:tllgeii ; - (lilsG'r!f , sturen,
daaste (t. w. karakter) voordoen. (ii ili,s fc4 , he -(;tl i;ie, jl: viel voor zijne voeten, hij Bief
rigteu ; - c^yrrirtst
zin
schreden
Real, s, zie Ilealist, s.
r']
nrte's
stres,
I mu op ;
Re'ai , s., spaansche mat , reaal.
ï zCA'Ien teaen ; - to , k erl.erfe!1 lot ; - 0I/) , oplheften , opr,RReal'gar , s., rood rottekruid.
teel , opvot'clen , opbrengen ; - op to , opleiden tot ; -, 2'.
Be'alisnn , s., de leer der i ealisten.
1 steigeren (eau Coo l,rrmrtl ^.
Realist , s., realist , tegenovergestelde eaul nominalist ' Rear'-att'enir :ra, S., sellout bij n'rlcblt; § schout b i nacht schip.

(philo$op/list).

; Rear'-egg , s., Wili(lei.

Realistic, a., tot de realisten belloorende.
Rear'-gusrd, s., achterhoede van ces leger.
Real'Ity , s., wezenlijkheid.
; Rear'-mouse, s., v leclermuis.
Reaaliza'tion, s., verwezenlijking; § het te gelde maken. ; Rear'-rank, S. aclllerste gelid.
Realize, v. t., tot st a nd llrengen, ten uitvoer l,rencli ; 1. jrr ' Re,tr'-squab'run , :r., achterhoede eener vloot, z.
geld in landerijen besteden; 9= als zijl i eircndoi.i i ►escllou- ' He> tr'siarci , s., raCliter hoede , laatste gedeelte, laatste troep,

wen; aan de realiteit gelooven ; als wezen! ijk UaniiOf;e^, ; tcind.
orae's mortality , zijne sterfelijkheid als wezel lijk aamiemen. ` Reascend', V. i., weder omhoog klimmen , weder naar cie

Realledge', V. t., weder aanhalen (ecu de-eri 'e (j »fiets). ! hoogte gaal!; -, V. t., weder bekllnlnlen.
Realli'anee, s., vernieuwd verl)ond.
Rcascen'ston , s., opklin ► rlling op nieuw, wederopklimming.
Really , adv., wezenlijk, :enkelijk, inderdaad, niet der daad. ' alemiscent', s., wederopgang, wederopstijging.
Realm , s., rijk , konintrrk, l;cstu;lr cons kr,uir;gs, ka- ; yea'-won, s., retie, yes sti ►ncl, reden, heseegretlen, reken.
Ilitiklijk !luis, lrtnd; co fi aa
t t,,- tie -, i r1) .;t1 ►rr l liet
s(lhap, verantwoorden.- wrijfveer, co cask aanleiding, ge land. te vel laten.
volgtrekkitig; redelijkheid , billijkheid, rnat.iging ; the - for
Realty , s., getrouiviiei^l , onwrtnl;ellnra.rheicl,
.etrouw-wJiiclr , the - witij , de reden wararonl ; by - of, uithoofde
herd aan den koning ; vast eigendoel , onroerend i )ed , r. ! eau , onl reden vuil , vermits , naardien , - - nadeni ial ; Jo;•
Beam , s., viers (papier).
Reatsi., r. i., janlnleren, krljseliell, set; reeuwen, ach roten, z.
Reanimate, v, t., weder bezielen , weder levend maken ,
nieuwen sided geven,
Reaninna'tion, s., bezieling (et r: lente leven of nieuwen Mooed). i

ir. vo;;l lood -, ors yen zeer coide reden , ( en ors reder!
for t /int, vzr;/ -, o!1r (zie I't'Clí'il, daarom ; iit -, rlr ell -, nwir
billijkheid; with goot -, slet goed. regt; witli still greater -,
redefis te aleer, des te meer ; briny to -, tot reden brei gen ; endow witli , niet rede heglftigell ; burr -, hearken to

weder nou 1 iets hechten, weder toevoegen.; -, listen to -, naar retie luisteren; for -s hest known to
Reaianexa'tion, s., weder aanhechting, weder toevoeging,
arre, (aril redenen naij bekella ; it stands to -, ( de rede, liet
gewoon gezond verstald wil liet zoo.
het op nieuw aanhechten.
Reap , V. t., oogsten , inoogsten , verkrijgen , erlangen, win- ï Rea'-&on-piece , s., zie ltaisirny-piece , s.
nes ; koren winnen , § plukken , verzamelen ; -- ativootoye , Rea'*on , v. i., redeneren , redekavelen , elkander onder
trekken; - from exertions , liet voordeel vare zijne ; houden, redenen r►. ►nvoeren, t praten , keutelen ; - wit/i-vordel
inspanning inoogsten; - by, verwerven floor; - clown a i elbows , zotteklap pry►ten; - witli o3zeself , bij zich zelven
field , een akker maaijen of afrnartiijen; -from , trekken van,
overdenken of overlc-.gbcu ; - rr,boiit, redeneren over; uit, inoogsten van ; -, V. i., oogsten , § plukken , ivoorsten.
toon , wegredeneren ; - of, iladeliken over ; - with , banReap'er , S., oogster , nlaaijer.
delen niet , redelieren niet, spreken niet; -, V. t., orlderReannex', V. t.,

Reap'ing, S., liet Oogsten.
zoeken, o el'We en; - aug oir. info (r• t/ii;zy, lent:lnfl tt
illeaplughook, s., korenzicht, sikkel.
iets overreden ; - any ogle out of cc ticiiry, icnianct dor
Reaping - time, s., oogsttijd.
q
f redevieren ergens van r► fhrengetr.
Reappar'el , V. i. (volgens sommigen ook r. t.) , weder klm - { Reasonable , a., redelijk , trillijk, verstard fig, niet rede
t llegaafd; middelmatig, dragelijk.
dell, weder aankleeden.
Reappear', v. i., weder verschijnen.
i Rea -wonableuess , s., redelijkheid , rede ; -, billijkheid ,
' itca'-soliably , Eilil)., verstandig , trllnciijk , rllittl , 1'(.'df ll)k
Reappeaar 'ance , s., weder erscllljning.
Reappllea'tion , s., aanwending of toepassing op nieuw, 1 billijkerwijze , dragelijk, redeiljkerwijze.
vernieuwde inspanning , nieuwe Ijver , nieuwe aanwending , i Rea'-smeer, s., redeneertier, redeneerster , & veelprater
toepassing, gebruik, nieuwe manier of handelwijze , nieuwe
tinre -, ieriiai;d dit l,eper l:1 i ► eira i an i eistand hij liet rcrit'vraag, stap, poging, aazlzoek.
neren scan tien (1;á.g legt, le;;Cl.inlcl e , recteu(^e; - l:uudige.
Reapply, V. t., weder toeleggen , op nieuw toeleggen, op ! ftea'soit1ii , S., reil! :aerillg.

nieuw wenden ; -, V. i , zich weder of op nieuw toeleg- ' Jieii'-s onzes , a., zonder r ede , van retie ontdaan , olie bloot , redeloos ; - to , onverstandig voor taf i n liet oog v; ;;i.
gen, ziele op nieuw \1 zeden.
Reappoint', V. t., weder benoemen, llerhe noerrlen , op nieuw f Reasoein'bla;4' , 0,, iierz:uoellt'g , 1°. ede;' t e!'/.artlf'{!Ilg.
benoemen, op nieuw vaststellen, op nieuw be; eleil, op nieuw Re:zsscin' bic, V. l., lierecnigen , weeder verre ► telei;, wc/er
orde geven aan, op nieuw aanwijzen (een plaats), aanwijzen, llijecnllrengen ; -, v. i., zitli 1lereelu cn, weder l,ijeenkomen , weder vergaderen.
irestemnlen , vaststellen , een nieuwe plaats van zamellkomst
Reassert', v. t., op nieuw verzekeren, nogmaals volllouaanwijzen , op nieuw tot een betrekking benoenlcu.
Reappoint'rnent , S., herbenoeming.
den, nogmaals tel•ugwenschen; verkondigen, nogmaals hcweren of op nieuw verklaren , bevestigen.
Reappor'tion , v. t., Op nieuw verdeelen.
R -nssi5n', v. t., nogmaals 'laswijzen, op Illeitw bepalen ,
Reappor'tionneent , S., verdeeling op nieuw.
Rear , s., achterhoede , achterste plaats (soldotenterrrr,), achtergrond.
Rear, rr..., raauw , half gaar ; II onpartijdig.
Itear, v. t., opritten, ophetfen , optillen, opbrengen , op
;oF clef; , onlbweelern , I:!Izkel ► , ;i;nli`t'eetCn , geootilleiigell ,

nogmaals of op nieuw aanwenden , toel;irss;^il , « e ►ler atei aan, 1•.
R *-i ssign'ment , s., weder a.fsta.nd.
Renssini'itate, r. t., l;og!rla. ► ls of op nieuw gelijk mrthein► ,
/?c'1! Ylo gei ; t S cf op ii 't,a gel gl; :,tell€11.
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Reasstuftla'tion , s., gelijkmaking op nieuw.
Reassume', V. t., + hernemen • op nieuw nemen • weder
aannemen , hervatten • weder opvatten.
Reassump'tlon, s., herneming, daad van op nieuw te nemen.

REC.

Rebuilct'ing , s., het herbouwen, weder opbouwen; her=
bouwíng , weder opbouwing.
Rebuk'able , a., berispelijk , af te keuren.
Rebuke', V. t., berispen , verwijtingen doen , bestraffen,,
Reassurance, 3., herhaalde of vernieuwde verzekering
teregtwijzen ; afkeuren ; tot zwijgen brengen ; ) doorhalen.
§ bemoediging , geruststelling ; her- assurantie, her-verzeke- Rebuke, s., berisping, teregtwijzing, bestraffing, afkeu(koophandel).
ring , re- assurantie
ring, verwijt; ) doorhaling.
Rears -ure', v. t., op nieuw verzekeren, weder verzekeren, Rebiake't'u1, a., berispingen of verwijtingen bevattende.
§ bemoedigen , geruststellen.
Rebuke'fully , adv., op berispende of verwijtende wijze.
Rears r'er , s., lier - verzekeraar, weder-verzekeraar.
Rteb-aker, S., persoon die berispt, bestraft, teregtwijst,
U cas'ty , a., (van spek) ranzig.
verwijtingen doet; herisper.
Rebuli'tion , s., opborrelinb , opbruising, overkoking , opfeasy', a., traag.
Reate , s., rietgras (botanic).
welling.
fleattach', V. t., 11 § weter vastmaken.
Rebuoy', V. t., § op nieuw volhouden; bevestigen ; § weReattacn'nient, s., weder inhechtenisneming, r.
der opheffen, weder bezielen.
Renttemnpt', V. t., nogmaals of op nieuw pogen of trach- Rebury , v. t., weder begraven, nog eens begraven.
ten , nogmaals of op nieuw zoeken , nogmaals of op nieuw Rebus , s., firuurraadsel , zinneheeldig raadsel, rebus.
ondernemen , nogmaals of op nieuw beproeven , nogmaals 4 Rebut', V. t., afweren, terugdrijven , terugslaan, van zich
stooten, wederstaau; -, v. i., tegenweer bieden; het anthet op iemands leven toeleggen.
woord op de tripliek indienen , voordragen of geven ; op
Reave , V. t., rooven , stelen , bestelen , berooven ; - one of,
iemand berooven vast.
de tripliek antwoorden , r.
Rebu t'ter , s., weder antwoord; antwoord op de tripliek,
Rebapti*a'tlon , S., herdooping.
tripliek , r.
Rebap'ti*iu , S., lierdooping, wederdoop.
Re-edit', V. t., terugroepen, doen terugkomen ; intrekken,
fleebabtize', V. t., herdoopen.
herroepen, wederroepen; - words, woorden herroepen ; Rebaptiz'er , s., wwedertiooper.
stomp maken, bot maken; § vermindea decree , een decreet herroepen ; - troops , a functionary,
Rebate', V. t.,
troepen terugroepen , eest ambtenaar terugroepen ; - a thing
ren , korten, laten vallen (van den prijs); indiepen , sponnen.
to mirad , iets voor den geest , in liet geheugen terugroeRebate', s., vermindering , rabat (regel in de rekenkunde);
korting, afslag; indieping, sponning , groeven inschaven. pen ; - to life again, weder in liet leven terugroepen;
- from, terugroepets van.
Rebare'ineut , s., vermindering , afslag, rabat, korting.
Recall', s., intrekking, lierroeping; terugroeping, weder Reba'to , s., omslaande lialskraag , bef.
roeping.
Re'be-ek , s., viool niet drie snaren.
aeb'ei • s., rebel, oproermaker, oproerling, opstandeling, Recallable, a., 9 te 1► erroepen.
Re-cant', V. t., herroepen , terugnemen , terugkomen op ; -,
muiter, weërspannige.
V. i., terugtreden, ( achteruitkrabben, zijn gezegde intrekken
ttleb'et • a., oproerig , muitend, weêrspannig.
5ebel', V. i., in opstand koenen , weêrspan,riig worden , aan Recantation , s., herroeping , terugtrekking, terugceming ,
terxigtreding; snake a -, iets terugtrekken; read otte's -,
liet muiten slaan ; - ugai2est, - to, t zich aankanten tegen.
( achteruitkrabbelen.
Tr .ebe1'1er , s., §` opr'oernlaker.
opstand
,
,
Recant'atory
, a., herroepend, terugtredend, (achteruitoproer muiterij ,rebellie • wedrIebeiI' i men • S.,
krabbelend.
1 apanniglieid.
féíbeet'io.,s • a., oproerig , muitend, muitziek; - against, Re-eaut'er, s., terugtreder, herroeper; persoon die zich
weerspreekt; persoon die liet gezworene herroept ; (peroproerig tegen.
soon the achteruitkrabbelt; play t/te -, zich terugtrekken,
Rebeil'iously, adv., op oproerige wijze.
( achteruitkrabbelen.
fdebell'tousuess • s., oproerigheid.
Recapa'citate, V. t., weder bekwaam maken, weder beRebe1'1oW • V. i., wederom loeijen , § weêi galmen.
voegd maken , r,
Reblos'sorn , V. i., nog eens bloeijen.
fe -capitulate, V. t., beknopt zamenvatten, recapituleren,
Rebicss', V. t., weder zegenen , § weder verheugen.
kortelijk herhalen, den inhoud (eener vorige rede) herhalen.
Iteboa'tion , s., weêrgalniend geloei, we@rgalmiug, weérRee.apitula'tiou, s., recapitulatie; korte, beknopte herkaatsing van een loeijetid geluid.
haling.
reboil', V. i., overkoken.
litebuund', V. i., afstuit.eu, terugkaatsen , terugspringen, Reaeapit'ulatory , a., kortelijk herhalend; bij wijze van
herhaling van-den voornaarusten inhoud of der voornaamterugstuiten ; an echo that -, eest echo die weergalmde ; -,
ste zaken.
V. t., terugslaan , afslaan , § doen weergalmen, § herhalen.
Re-eap'tiion:, s., herneming, herovering.
Yiebounci', s., terugstuiting, afst.uitirjg.
UUet,race', V. t., weder versterk ;n ; nogmaals , op nieuw Recap'tor, s., hernemer, heroveraar; degeen die een prijs
gemaakt schip (weder) herneemt.
v erbit.den ; nogmaals , op nieuw spannen; weder klank geRecap'tflre, s., liet weder veroveren, herneming, herieli oust.
overde buit of prils, weder verovering ; herneming van
]ebveathe', V. i., weder ademen, lucht scheppen, § ver
een schil, dat nog geen 24 uren in 's vijands handen ge►deuiiug hebben.
-u
weest is en aan den eigenaar terugkomt; salvage you -,
febu®e', s., terugstooting , wederstand , § weigering , afwijzoodanig regt van herneming.
zend antwoord ; nederlaag , plotselinge slag.
Rebuts'', v. t., terugstooten , terugslaan , weigeren , voor het Reeap'ture, v_ t , hernemen, heroveren, weder veroveren.
Re-ear'ry, V. í., terugbrengen, terugvoeren.
hoofd stooten , een onbeschoft antwoord geven.
Rebuild', V. t., weder opbouwen, Irerbauwen, § herstellen Recast', v t., terugwerpen; hersmelten, hergieten; opnieuwberekenen; herte ll en, overtellen; opnieuw (van vel) veranderen.
beek gebouw).
Meed (i. } p). v, receired), pp., ontvangen, voldaan.
Rchuáilta'er, s., herbouwer, wester op►boawer.

REC.

REC.

679

T terugkomst; aanneniin (van de kroon, kruis , orders);
Recede', V. i., zich terugtrekken, zich verwijderen wail,
terugdeinzen voor, terugkomen op, afzien van ; - froru for the - of, om te ontvangen, voor de ontvangst, het
a choice , op een keus terugkomen; - from one's preien- onthaal van.
Receptive, a., vatbaar, ontvankelijk; be -, kunnen ontsons, van zijn aanspraken afzien .
Receipt', s., ontvangst, wc lkomst, bewijs van ontvangst; vangen , ontvankelijk.
tolhuis, ontvang -hureau; voorschrift, recept; gt,ita;lcie , Recep'toryt , a., aangenomen, erkend iets.
schriftelijke bekentenis (ci'eyens de ontvangst vaan iet,, ; l^ atic!- Iecess'. s., terugtrekking , afzondering (van het maatschap schrift, w aarbij neen bekent, dat nlen iets ulltva ogen of schopt»elijk lezen) ; achtergrond, achterste gedeelte van een
onder zich heeft; ontvangsclirift, recepis; iets d;it ii;uciere gebouw, geheim verhlijt, eenzaamheid, schuilplaats, wijk Iiiipitoel.; aireis, vertrek, tern togt; indieping,
dingen in zich ei tva t t , bewijs van ontvan =st, 0 t alrgst. p
itillarn; liet binnenste , geheim, verborgen gedeelte; vacan(vats geld); voldaanste.]ling (onder eert rekeIziug); -- is ofvll
of all demands, filiale quitancie, volkonieu kwijting ; oek^zoav- tie , schorsing , reces (staaticurzde) ; iets , dat in iets anders
ledgment of -, bekentenis van ontvangst; oe, - of, up int- uitloopt; snleltkroes; (Vail ee;z kamer) alcove; inzetting
vaan steepen ringed (techizoloyie); the inmost -es of the
vangstbewijs van; he in - of a thin(/, iets ontvangen liet)lzearït , de binnenste schuilhoeken eau het hart; the dfi jiben; be in due - of, wel ontvangen hebben ; give ta - for ,
collies assd -es of .sc•ieitee , de nloeijelijkheden en geheimen
quitus verleenen voor ; put a - to , voldaan stellen op ;
der wetenschap ; a - of half an hour, schorsing voor een.
his - shall be your discharge , zijn bewijs v art el:t , - alig zal
u tot ontlasting dienen; on taking any one's -, teken opt- half uur; the Easter -, de paaschvacantie.
vangbewijs (koophandel); actrcowledye the - of. . ., de ont- Reees'sion, s., (j`roni , tan) ter ugteeding, afstand doening,
liet laten varen, liet afzien van iets;het teruggaan, wevangst van ... berigten (koophandel).
Receipt', V. t., een bewijs van voldaan geven , onder een reke- 1 der,evitig ; scllijnbss: e beweging der vaste sterren naar het
thug voldaan stellen , quitteren, kwiteren, voldaan teek enen. ! oosten ten tijde der dag - en naclltevening.
Receipt' - bonk , s., liuisllolzdhoek; boek van voldsit e reke - I Re'chabites, S., haart naar de afstarllnieli:ugen van r.ECIAB
hingen , quitancien (krropliajtdel) ; farrzil j -, hLUSho id.„, ()el,. ^ialsgenonlen dour zekere lieden , die zich van het gebruik
VUil dell sterken drank onthouden.
Iteceipt'ed, pp., voldaan ; bill -, voldaise rekenili<e.
Receiv'abie, a., ontvaughaar , aannemelijk , aanlccembaar. Rechange`, s., herwissel.
Recliange',
V. t., nogmaals , op nieuw veranderen, weder
Receiv'abieness , s., ontvanghaarheid.
Receive', V. t., ontvangen, in ontvangst nemen , ( beko- verwisselen.
men, onthalen, toelaten, aannenien; begrijpen; (gestolen Rcciia, -ge', s., tegenbeschuldiging.

voorwerpen) ielen ; - a loss , een verlies lijden , schade ! Recharge', v. t., w'ecleruni beschuldigen , op nieuw aanval bekomen; - kil , ontvangen door ; - from , ontvange n van , f lr;lt , weder voor den regter roepen ; weder laden (solda- inz
, aannemmmen, ontvangen; - iooto, ontvatsgea in , op - ! tc,s-ter,ia).

nepten in, toelaten in; - of, ontvangen vals; -out of, s Rzchar'ter, V. t., weder vervrachten; -, het terugroepen
Van liol^cien niet eel„ Vogelt , waurleer zij op een verkeer d
ontvangen uit ; - to , toelaten tot; - up into , opueu.en to ;

- any one kindly, ie ►naiid vriendelijk, niet welwillendlleld ;
'
ontvangen, iemand vriendeli k 1)ejegeiieru.
Received', xrp., voldaan (onder fact urea , rekcrtiii 'eta , eis.:.
;
[kooplzaicdel]).
i
Receie 'ectuess • s., algenleene aanneming.
Receiv'ei , s., ontvanger , ontvanrster ; vergaârl)a k (b v. '
aan een root voor reresr.woter); ontvitit •er, waarin cie over- 4
gebaalde vochten vallen (chemie); (outvan,,er) klok veil de ,
lu('l ► tponip tnotztzu•kunde); heler of heel_t.er vale gestolen
goederen; - gedzer•al, uil; vanger - generaal ; be the - of', opt- j
1
vangen; -s Ofice , ontva i fiers kantoor.
Receiv'iiig , s., liet ontvangen, inning, liet incasseren,
liet helen, r.
Receiv'ing-house, s., kleine post, klein bureau (posterijen),
brievenpost.
Receiving-ship, s., Cayensch schip, z.
Recei'ebrate , V. t., op nieuw viereis.
Recelebra'tion, S. , nieuwe viering.

shoot' zijn.
Heei^eat', s., terugroeping (jayt).

t$e kegt', V. t., niet een ]loten terugroepen (jayt).
fe &'noo-se', V. t., l^er•kiezeu , nogmaals, op nieuw verkiezen.
Roctio ' *elk • a., op nieuw gekozen.
necïcti'd ate j , v. i., weder instorten (in een ziekte) , terug valies of stouten; wederom , s nieuw vervallen (inz zonde).
inec iaii4aa 'tion —, s., liet weder instorten (iii een ziekte);

weeierutu, op nieuw verv:.11eli (isc zoictle).
Recieli'vosts , a., weder instortend (vare ziekten) , weder
vervalle:ncle (iii of tot zonde).
Recipe, s•, recept, voorschrift(vast eest geneesheer).
Recip'lent, S., persoon, zaak die ontvangt; ontvanger (veriuclerbak) ; klok van de luchtpomp.
Recip'in-cal , u., weclel•keerig, weclerzijdseh , ouderling,
teru iverkeild, wedetkeeal;; çuiskufzcle};
hillsttei al , r ; wedel•heei•ia , t«al will e).
Recip'ro-Paiiy, tutu., van wcêrskalsten,

syuallagniatique,

wederzijds.

inecip'rocah^ess, s., wedeik eerigheid.
Re'eeney, s., nieuwheid, kort geleden dagteekening.
Recennse', v. t., f doorzien, nazien (een boek, eest hand- Becip'ro -sate , v i., wederkeel'ig handelen, wederzijds bandelen , e+ ederkeeriglseid hewsj zen ; - with , deelei ► riet; -,
schrift) ; onderzoeken.
ilecen'sion , s., liet overzien, herstelling; beoordeeling , V. t , afwisselen , uliiwisseleu, beantwoorden, wederkeeril;
onderzoek.

Recent , a., nieuw, versch, dezerdaagseh , t lledendaagsc11.

doet; of 1)C\i'ijzen.

RRecip'ro-muting , a., beurtelingsch, alternatief (van bezee-

gig [eeerktzrisjkunde]).
Re'centty , a., kort geleden, pas, onlangs, (versch.
Reciprocation , s., wederkeering, afwisseling; beantRecentness, s., kort geleden dagteekening, nieuwheid .
Recep'tacie, s., schuilplaats, toevlugtsoord, wijkplaats, wooruing; wedeikeerigheid.
ontvanger (vergaderbak); onderste van een bloentkelk (bo- Reproc'ity, s., wedervergelding, beantwoording, wederkeeril;llesd.
taaie) ; verzamelplaats der vochten , enz. des l;gehaams ;
Reei1*toi , s., afsnijding.
ontvangplaats.
verhaal , vertelling
Reception , s., ontvangst , § onthaal, daad van ontvangen, Hecd'tai , s., opzegging, herhaling;
ve l auditie ti 1-.115•(' , oopooiu]mtitg t vertoog ; lcztiig.
vermogen opt te ontvangen , 9 - v'eederh ekonliis , liernenllllg ,
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Recitation, • s., herhaling, opzegging (op een school); verhaal , vertelling.
Recitative', s., recitatief (iets dat zingend opgezegd wordt);

Re$ls*e', ca., afgesloten, afgezonderd, eenzaam, afgescheiden , opgesloten.
Reelu*e', s., Kluizenaar, iemand die afgezonderd leeft.
insluiten , afsluiten.
Re-eiu*e', V. t.,
Reeluse'ly , a., afgezonderd, als een kluizenaar.

680

perform a -, een recitatief uitvoeren.
Recitative', a., recitatief.
Recitative'fy, adv., op recitative wijze.

Recite', s., verhaal, opsomming, herhaling, verslag.
Recite', V. t., verhalen , opzeggen , vertellen ; opsommen;
voordragen, lezing doen van ; -, v. i., zijn les opzeggen,

reciteren.
Reclt'er , s., verteller , verhaler ; persoon , die verhaalt,
vertelt; persoon, die uit het hoofd opzegt.
Reek , s.,

zorg.

Reek , V. i., zorgen, zorg. dragen ; acht slaan, zich in acht
nemen, zich bekommeren , hekrennen ; -, v. t., zorg dragen
voor , in acht nemen , acht slaan op . zich bekommeren
over , zich laten gelegen leggen aan ; It -s me ;tot , er is

mij niet aan gelegen.

Recluse'ness, reelu'sion, s., afzondering, kluizenaarsleven.
eenzaam, afgezonderd, afzondering opRecln'sive , a.,
leverend.
Recoagula'tion , S.,

tweede stolling of stremming, stolling

op nieuw.
Reco et , V. t., weder oplappen.
Reeogita'te, V. t., herdenken, bepeinzen.
Re e'ogni s ance , s., zie Recognizance , s.
Re e'ognise , V. t., zie Recognize , v. t.
Recognition , s., herkenning , erkenning, herinnering;
a note of -, een teeken (met het hoofd) tot herkenning;
in -, als teeken van herkenning.
Reeog'nitor , s., lid van een jury.

Reek'less, a., onverschillig, zorgeloos, § gewetenloos; -

Recognizable, a., herkenbaar.

of, onverschillig omtrent; - with misery, door zijn ellende
onverschillig.
Reek'lessly, adv., op onverschillige, zorgelooze, § gewe-

Reeog'nizance, s., herkenning, daad van herkenning,
kenmerk , kenteeken; 9 proef ; teeken; pand; onderpond;
regtsgeldige schuldbekentenis, r. ; waarborg; enter into -s,
een schuldbekentenis onderteekenen , r.
Re-e'ugnize , v. t., herkennen , erkennen , op nieuw nazien
of onderzoeken ; -, v. i., een regtsgeldige of authentieke
schuldbekentenis onderteekenen.
liecognizee', s., persoon te wiens behoeve een xegtsgeldige
verbindtenis is geteekend (ons eenige bijzondere daad te
verrigten), r.
Re-cognizor', s., persoon, die een rertsgeldige verbindtenis
(oni eenige bijzondere daad te verrigten) voor de bevoegde
raagt onderteekent , r.
Re-coil'. V. i., terugspringen of stuiten door een plotselinge
onwillekeurige beweging; ^ terugdeinzen , achteruitgaan ;
§ (from , voor) terugdeinzen , aarzelen , § terugvallen , te
- with horror, met ijzing terugdeinzen ; -from-rigwjken;
danger , voor gevaar terugdeinzen ; - at , terugdeinzen voor,
hij ; - back, terugwijken, terugstooten, terugdeinzen; frona, terugdeinzen voor ; - on , upon , terugstuiten of vallen op ; - to (kneel) , zich ontzien te (knielen) ; -, v. t., terugdrijven, doen terugwijken, sr.

1
tenlooze wijze.
feekless'ness , s , zorgeloosheid , onverschilligheid.
Beeh'on, V. t., rekenen; beschouwen als ; achten; - again,
overtellen; - among, rekenen of tellen ouder, - by, rekenen bij , naar; - for, rekenen of houden voor; - of,
aftrekken , afkorten ; - up , opsommen , spreken , optellen,
bijeen tellen ; - one's chickens before they are hotched, de
huid deden eer de beer gevangen is; -, v. i., rekenen;
- without ode's host , buiten den waard rekenen ; -, reken
geven ; - for, rekenschap geven van , boeten voor;-schap
- on , upon , staat vlaken of rekenen op; - with , ter
verantwoording roepen, afbreken niet ; -ing from, te re-

kenen van.

Re ck'oner , s., rekenair , cijferaar ; ready -, vaardig rekenaar; be a goot -, een goed rekenaar zijn, goed rekenen.
Reek'oning , s., rekening, f ij schatting ; gissing, z.; i.estek; dead -, gegiste weg, z.; - off,, misrekening; be out
is one's -, ver buiten den waard rekenen; short -s make
long friends, effen rekening maakt de beste vrienden.
Reetz'oning -book , s., rekeningboek.
ileelai,u'
, s., herstel , terugerlanging , verbetering, hervorming, op.
Reelatm', V. t., terugvragen, terugeischen , opeischen, terugvozderen , doelt terugkomen (iemand van kwaad) , terughouden; verbeteren , herstellen , terugbrengen (tot vorigen
staat);
tot iets brengen; tarn maken (,jagersterm); terug lokken (van vogelen); - any one from his errors, iemand
van zijn dwaling doen terugkomen; -, v. i,
uitroepen.
Ikeelalm 'able , a., terugvorderbaar , opeischbaar ; te herroepen; verbeterbaar, herstelbaar , tembaar (jagersterm) ;
wat tot het goede kan teruggebragt worden.
Reelains'ant , s., reclamant , opposant , terugeischer.
Reelaina'tion , s., hervorming , verbetering.
Reelaim'less , a., 4, onverbeterhaar.
Re-elina'tion, s., liet leunen, liggen, or.
Recline', V. t., schuin leggen, doen leunen, achterover

Sto eoi I', s., terugstuiting , terugspringing, § terugtrediItg ,

terugdeinzing ; aarzeling , § weerzin.
Re eoii'er , s., terugtreder , § woordbreker.
Recoin', V. t., hermunten, op nieuw munten of slaan.
Reeoin'age, s., hermunting (van geld) , hermunt geld.
Re -collect', V. t., zich herinneren , zich weder herinneren

zijn zinnen wederkrijgen, zich herstellen, nadenken, zich
bezinnen; - oneself, zich heistellen van iets; herhalen,
zijn herinneringsvermogen herkrijgen; - any one a thing,
iemand iets herinneren; - having done a thing, zich her-

inneren iets gedaan te hebben.

Re -eollee'tion , s., herinnering, wederverkrijging van zijn

zinnen, bezinning , geheugen , tegenwoordigheid van geest;
to the best of my -, voor zoo veel ik het mij herinneren
kan; be within any one's -, in iemands herinnering zijli
have some -, een herinnering hebben van; have no - c,f a
thing , zich iets niet herinneren.

buigen , laten leunen of rusten ; - one's head on a pillow, Reeollee'tive , a., herinnerend.
liet hoofd op een oorkussen laten rusten; -, v. i., leunen , nee'ollet , s., Franciskaner monnik.
rusten ; - ona , napon , leunen , rusten op ; - round, liggen om. Recol'our , V. i., zich weder of op nieuw kleuren.
Re eonsbina'tioii , s., weder zameuvoeging.
Recline' er . a , zie Reclining , a.
Reeonibisle', V. t., weder zameuvoegen.
Re elined', a., voorover hellend , leunend.
tie c°om'fort . V. t., nogmaals troosten, op nieuw troosten
iteetin'ing , a., hellend , overhellend, neireud.
%eeIb%e.', r. t., wederom sluilen.
t nieuwe strikte geven aan ; weder bezielen.
ecotusnenee', V. t., weder be intiem.
. &•eiiidr', v. t,, openen.
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Rees amend', V. t., aanbevelen, aanprijzen .
RePOminend'abie, a., aanpr ijzensw aardig, aanbeveleiis -

Reecnfirvn', V. t.,
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op nieuw bevestigen, nogmaals bekrach-

tigers.

waardig.
1 Reeonfate', V. t., wederleggen.
Recorntnenda'tion , s., aanbeveling (van een verzoek, ge - 1) Re -eonjoin', V. t., weder vereenigen; - into, weder vertitie) , apostille ; letter of -, brief van aanbeveling (aan een 1 eenigen tot.
mindere gegeven); in - of, om aait te bevelen , add a - to, een Re - eonnoi 'tre , V. t., erkennen , naauwkeurigerkennen,
aanbeveling voegen bij , apostilleren (een verzoek , petitie). onderscheiden; recognosceren , verkennen (soldatenterm);
Re-commend atory , a., T aanprijzend, aanbevelend ; --, V. i., recognosceien , een verkenning doen ; be reconletter , aanbevelingsbrief.
noitring , aan liet verkennen zijn ; go reconnoitring , gaan,
Re -commend 'er, s., persoon die aanbeveelt; be a - of,
verkennen ; send to -, op verkenning zenden , uitzenden.
aanbeveler.
R e eonnoi 'tring , a., van of behoorende tot een verkenning.
Reeolnmis'ston , V. t., op nieuw aanstellen of benoemen Reeonnoi'tring , s., verkenning (soldateoter7n).
(iemand die van een brevet moet zijn voorzien); op nieuw Reeon'quer , V. t., § heroveren , weder veroveren.
belasten (niet een commissie).
; Rceon'se-erate, v. t., op nieuw heiligen, heilig maken.
Re-commit', v. t., op nieuw begaan; weder in hechtenis stel - i Reconseera'tion , s., Heiliging op nieuw.
len, op nieuw gijzelen, op nieuw voor een commissie breiden. , Reeonsid'er , v t., weder, nog eens overwegen, op nieuw
Reeoinmit'inent , s., nieuwe gijzeling , 1 kerkering, ver - g in overweging neaten; terugkomen op, nogmaals in aan wijzing naar een, de commissie.
n,erl.ing nerven.
Beeomm -a'nl-eate, V. t., weder mededeelen .
lie eonJidera'tion , s., overweging op nieuw, het nogmaals
Re eompa-et', v. t., weder zamenvoegen.
in aann,ei king nemen ; nieuw onderzoek ; on , upon -, na
Ree 'ompense, V. t., beloonen , teruggeven, schadeloos nieuwe overweging, na nogmaals in overweging te hebben
stellen , vergoeden , vergelden , herstellen ; - any one for genomen , ( alles wel gewikt en gewogen.
a loss, iemand wegens een verlies vergoeden , schadeloos Re - convene ', v. t. , weder bijeenbrengen (een vergadering)
stellen ; - a disgrace , een ongenade herstellen ; - on ,
it eder zamenroepen , op nieuw bijeenroepen, (iemand) op
upon, wreken aan, op; - one with, iemand beloonen niet. nieuw vereenigen; -, v. i., weder bijeenkomen, zich op nieuw
Re-e'olnpense , s., vergelding , helooniivg, vergoedirug , scha- vereenigen.
deloosstelling, herstelling; - for, vergoeding voor.
Reeonven'tion , s., tegen - vordering, r.
Ree'ompensed, a., vergolden, beloond; not to be -, on- . Reeonver'Sion, s., bekeering op nieuw.
vergeldelijk.
Ret'onvert', v. t., op nieuw Ibekeeren.
Re-e'ouupenser , s., belooner , vergelder .
Reeau% - ey', V. t., op nieuw vervoeren , weder brengen,
Rec©mpila'tion , s., weder verzameling.
u eder terug brengen, huiswaarts begeleiden; weder afstaan
Reeomptie'ment , s., nieuwe verzameling.
wat toegestaan was, r.
Reeompo*e ', V. t., weder zamenstellen ; bedar en, op nieuw Re eoluVey 'ance , s., nieuw vervoer
of weder geruststellen , weder in orde brengen , tot kalmte
hetgeen toegestaan was , r.

; weder afstand van

brengen; het op nieuw zetten (drukkoiiist).
I Record', v. t., opteekenen , registreren , in geschrift brenReeornposi'tion , s., weder zamenstelling ; liet weder gen ; gewag maken vary , vermelden , verhalen, aanheffen,
zetten (drukkunst).
i- ziragen ; in liet geheugen terug brengen, vereeuwigen;
Reeonctl 'able , a., verzoenbaar, vereenigbaar, (van zaken) - eve),ts, gebeurtenissen opteekenen; - sayings ira one's
wat geschikt kan worden.
heart, gezegden in liet hart griffen; - a thing of any
Re-eonci1'ableness , s., mogelijkheid van verzoening , ver- oe , iets van iemand vertellen ; -ed in history , door de
eeniging ; mogelijkheid om te worden geschikt ; verzoen- geschiedenis vernield ; - against , vernielden tegen ; - of,
baarheid, vereenigbaarheid, bestaanbaarheid; - with, be- vernielden van, aangaande, betreffende; - a bill, een wis staanbaarheid niet.
sel laten registreren ; -, V. i.,
een lied zingen of spelen.
Re-concile', v. t., verzoenen , doen overeenstemmen , over - Record , s., register;
- s, pl., (officiële) nota's; J -s,
eenbrengen, vereffenen; bestaanbaar maken (niet); bijleg- gescliiedboekeu, handvest, gedenkschrift; -s, pl., archiegen ,schikken ,bedaren, 1 in genade doen terugkeeren;
ven , mv.; §herinnering, gedenkteeken , teeken; -, regisovereenbrengen van schijnbaar strijdige schriftuurplaatsen; ter, geschreven stuk, verzameling van handvesten, verslag,
een ontheiligde kerk weder inwijden; - any Dice to a,cother,
proces - verbaal ; the -s of a correspondence , de nota's van
iemand met een ander verzoenen ; - one thing with ai ot/ier, 1 (;en correspondentie ;the -s of past ayes, degeschiedeen zaak niet een ander in overeenstemming brengen ;
rollen van vorige eeuwen; public -, archieven ; court of
differences , quarrels , geschillen , twisten bijleggen ; be -d ` -, bewaarplaats - van tiet archief , griffie; debt of -, schuld
to any one, met ien7 and verzoend zijn.
door een obligatie bewezen ; keeper of the -s, archivaris,
Re-conctle'uuent , s., verzoening, overeenbrenging.
archief bewaarder ; it is upon -, het is geregistreerd; ook:
Reeoncil'er,, s., verzoener , verzoenster; overeenbrenger,,
liet is in de geschiedenis vermeld; make a - of, register
overeenbrengster.
houden van.
Reconciliation, s., verzoening , overeenbrenging van 1 Re - e'ord - office , S., plaats, waar zich de archieven beschijnbaar strijdige zaken; voldoening , ^ l)oeting, overeen- vinden , griffie, r.
stemming; weder inwijding van eelt ontheiligde kerk.
Rec' orda'tion , s., herinnering , aandenken, vermelding.
Re -concil'iatory , a., verzoenend.
Re,'order , s., inschrij ver in een register , archivaris ; -,
Re,ondense', v. t., op nieuw verdikken; - into, weder
griffiereener stad; -t, zekere fluit, octaaf fluitje,
verdikken met, weder tot een zekeren graad van digtheid Re-couch', v. i., weder gaan leggen, zich weder neder of vastheid brengen.
leggen; - again, weer gaan leggen, zich we@r nederlegRc ,'ond ite , a., verborgen , diepzinnig , duister , geheim; gen ; fi weder in zijn hol terugkeeren.
- causes of things, geheime, verborgen oorzaken der din- Recount', v. t., verhalen , naauwkeurig verhalen, omstangen; - studies, afgetrokken studiën.
dig verhalen , mededeelen , opzeggen; optellen, opsommen,
nog eens oververtellen.
Reeonduct', V. t.,terugbrengen.
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Reeount'Uient , s.,
Reeoure, V. t.,
Re eourse' , s.,

REC.

REC.
verhaal , verslag .

, a., tegenbeschuldigend , een tegenbe ,
schuldiging inhoudende.
Re$ross', v. t., nogmaals , op nieuw overgaan ; weder over :
door of voorbij gaan.
Reeru'dency , s., zie Recrudescency , BA.
Re-erudes'cence ,
3., het weder openen van wonden
Reerudes'ceney, } weder verergering.
Reerudea'cent . a., op nieuw ontstekend, weder open.
gaand (van wonden); weder smartelijk wordend.
Reorlm 'inatory

zie Recure , v. t.
11 § toevlugt; herhaling; gedurig voorbij :1:
komen; terugkomst, wederkomst; nieuwe aanval, weder
instorting , g.; verhaal , r.; toegang , aanzoek; have - to ,

toegang hebben bij , tot; zijn toevlugt nemen tot .

, V. i., zie Return , V. i .
Re -course'
Reeourse'ful , a., zich bij afwisseling bewegend , DRAYTON .

Reeov'er, v. t., wederkrijgen, herkrijgen, herstellen, weder gezond worden, genezen; doen terug komen ; -, ver

Re-Bruit', v. t,, herstellen, herdoen, § verkwikken, herkrijgen , weder bezielen , weder moed geven ,hernemen,
lossen, bevrijden ; -, hernemen , heroveren; :1: aantasten ;
terugkomen op; schade weder inhalen , ingaren ; zich doen J) § werven , aanvullen , weder voltallig maken ; - one's
veroordeelen; - the sight or property, het gezigt of ver- strength, zijn krachten hernemen; - one's colour, zijn
kleur herkrijgen; the fare , het vuur weder opstoken ; -,
mogen terugkrijgen ; - the Poly land from the Saracens,
het Heilig land van de Saracenen hernemen of herove- V. z., zich weder opbeuren, verkwikken, hernemen, zich
herstellen; volk werven, recruteren; verversching gebrui.
ren; - oneself , zich weder herstellen, tot zich zelven terug
ken, § iets nuttigen.
komen, zich afzonderen ; - from, herstellen van; - of ,
Reerutt',
s., recruut, nieuw soldaat, recrutering; herstelling
out
of,
of
herstellen
-j herstellen van;
doen bijkomen
van, uit; - to, terug bezorgen aan, weder bedekken, op van geleden verlies; § versterking; raise -s , recruten ligten.
nieuw dekken; -, v. i., zich herstellen, t zich verhalen, Recruit ing,
s. , 1 1 § wervin g, recruter ing.

weder bekomen , genezen , weder gezond worden , bekomen ,
zich beter bevinden; weder oprijzen , ( terugkomen; zijn
proces winnen, r.; - from, - of, * herstellen van , r.
Re-eov'erabie , a , herstelbaar ; weder te krijgen , te her stellen; wat hernomen, teruggevonden kan worden; ge .
neesbaar, herkrijgbaar ; be -, teruggenomen, teruggevonden
kunnende worden , verschuldigd zijn.

Re-eoveree', s., die van een fideï-commis ontheven wordt , r.
Re eoveror ', s., die een fideï-commis opheft, r .
Reeov'ery , s., herstel (van gezondheid); herstelling, terug-

bekoming , genezing , nieuwe overwinning , herneming ,
weder verkrijging , verkrijging, opheffing van een fideï commis, r., toewijzing, r.; past -, I) § onherstelbaar, hoo .
poloos , fj § (van zaken) zonder geneesmiddel , § onherroepelijk; - from, herstelling van.

Reeruit ment , }
Recrult'ing - money,

s., handgeld.

Recruiting-of'ficer , s., werver.
Rea'rystaliiza'tion , s., nieuwe kristalizering (scheikunde).
Reerys'tallize, V. i., op nieuw kristalizeren, zich krista-

lizeren.
Reet'angie, s., regthoek (een parallelogram • waarvan een
der hoeken regt is).

Reet'angled , a., regthoekig (wiskunde).
Rect'ang-utar, a., regthoekig (wiskunde);

met regten hoek

(technologie).

Recet'angularly, adv., met regte hoeken.
Re-e'tifiable, a., vatbaar voor verbetering, wat hersteld

of verbeterd kan worden , te verhelpen , te verbeteren,
herstelbaar, verbeterbaar; '§ te regt te wijzen; over te

, a., lafhartig , snood , trouweloos , slecht , on- halen , te destilleren.
Re-etiflea'tion , s., verbetering, § teregtzetting, verheltrouw, ongetrouw , afvallig , valsch .
ping, verbeterde wijzing ; vernieuwde overhaling, destilRe-e'reant, j., lafaard, snoodaard.
Ree'reate , V. t., herscheppen , een nieuw bestaan geven lering (scheikunde) ; regt- of gelijkmaking (wiskunde).
(aan); -, verkwikken, vermaken , verstrooijen, verlustigen , Re8'tifier , s., verbeteraar, veehelper, § teregtwijzer; oververzachten , ontspannen , opvrolijken , sterken; - oneself, haler , destilleerder op nieuw.
zich verstrooijeo , vermaken, verlustigen, zich vergenoe- , Rectify , V. t., verbeteren , verhelpen , juist maken , hergen ; -, V. i., zich vermaken , zich verlustigen , uitspanning stellen ; § te regt wijzen , regt zetten , te regt zetten ; op
nieuw overhalen, destilleren (scheikunde); - an account,
genieten.
een rekening afdoen.
Reerea'tion, s., herschepping, nieuwe schepping; -, uit.
R e-etilin'eal ,
spanning, verkwikking, vermaak.
a., reg tlijnig , uit regte lijnen bestaande
Reetiiln'ear
Rg e'reative , a., aangenaam , verlustigend , verkwikkend .
,
(islcunde).
R®e'reatively , ado., verkwikkend; op aangename, ver Reetilin'eous,
Re-c'titude, s., regtheid, § opregtheid, regtschapenheid,
lustigende wijze .
juist oordeel.
Re,'reativeness , s., verkwikkende hoedanigheid.
Reereden'ttals, s, p1,, antwoord op de geloofsbrieven Ree'tor, s., leeraar, predikant, die over een kerkelijke
parochie is gesteld en die de groote en kleine tienden
eens afgezants.
ontvangt ; directeur , opperste van een geestelijke orde of
JRee'rement , s., schuim , vuil , vuilnis , afval (bij metaalgieters) ; onzuiverheid; kwade stoffen, die zich van liet klooster; rector van een universiteit en gymnasium; opperste van de universiteit in Schotland.
bloed afscheiden, g.

'Re e'reant

-

van of behoorende tot een
rector (zie boven op dat woord) ; van of behoorende tot
een rectors plaats (zie Rector, s., hiezboven).
Ree'torship , s., stand, betrekking of waardigheid vast
metaal) .
1te,rim'inate , V. t., wederkeerig , nogmaals beschuldigen; leeraar en predikant; rectoraat (zie onder Rector, s.).
Rectory, s ., pastorij en gymnasium , leeraars- of predikants-, V. i., met een tegenbeschuldiging op een beschuldiging
woning; kerk, land , tiende , enz. van zoodanigen leeraar of
antwoorden.

Reeremen'tat, reerennenti'tial, reerementi'tious, a.,

Ree'toral, re-e'tortal, a.,

vol schuim , onrein , vuil , onzuiver; vol kwade stoffen ,
diezich van het bloed afscheiden, g.; vol schuim (van

, s., wederkeerige beschuldiging , tegen- predikant; rectoraat; woning van den rector (universiteit).
Ree'tress, 1
beschuldiging, beschuldiging van een beschuldiger, r .
s bestuurster .
'Re erl m 'ivator . s., tegenbeschuldiger , persoon die een Re^'trix ,
, IIes'tum , s., endeldarni- (ontleedkunde).
beschuldiger beschuldigt.

Reerimina' tton

RED.

REC.

Recuba'tion , s., aeliteroverleuning; half liggende, leunende houding; het leggen, leunen.
Racine' :1: , V. i., zie Recoil , v. i.
Be-cumb', V. i., l leunen.
Recuin'bency , s., leunende of half liggende houding,
rust, § werkeloosheid.
Re-eum'bent , a., leunend, half liggend ; in rust, werkeloos, vadsig.
Reeu'perabie , a., weér te krijgen.
Reeuperat'ion, s., wederverkrijging (van hetgeen verloren is).
Re -cu'perative , rern'peratory, a., wat tot inhalen van
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Red'-root, s., l theeboom, roodwortel.
Red'-shank , s., roodpoot (ornithologie).
Red' - shanks , s., perzikkruid.
Red'- star,
t } s., roodstaart (ornithologie).
Red -tall ,
Red' -weed , s., klaproos (botanie).
Red'-wing, s., winter -merel (ornithologie).
Red'-wood , s., braziel-hout , rood hout.
Reden', s., borstwering met uitspringende hoeken (ves-

tingbouw).

Redes -et', v. t.,

noodzaken ; -, vormen.
:J: verwerpen , wederleggen , bestrijden.

schade strekt, of om weder te verkrijgen , terug te bekomen.

Redar'gue , V. t.,

V. i., terugkomen , zich op nieuw aanbieden , zich
op nieuw voorstellen, terugkomen in de gedachte; zijn
toevlugt nemen; an idea -s to the wind, een denkbeeld

Redargu'tion, s., zie Refutation, s., BA.
Redbach'elor's-but'ton , s., eene lijkmis .
Red' bud-tree, s., ca riadasche griffelboom.

komt voor den geest terug; - to the memory, weder voor
den geest krijgen , weder in de gedachte komen ; - again ,
weder terugkeeren ; - to , zijn toevlugt nemen tot , terug

Redden , V. t., doen blozen , rood maken; -, (haring) rooken ; -, V. i., rood worden, blozen, een kleur krijgen ; at , blozen over, lij ; - up to the forehead , tot het voor
-hofd
blozen of rood worden.
Redden 'duin, s., huur-overeenkomst, g.
Red'diste , a., roodachtig, een weinig rood.
Red'disbness , s., roodaclitiglieid.
Reddi 'tion , s., teruggeving, verklaring, afstand.

Recur ',

-kernto.
Re-cure', v. t., herstellen, weder beter worden ; terug krijgen , weder vinden; -, v. i., herstellen, weder beter worden.
Re -cure', s., :1:: herstelling, genezing.
He e-ure'less, a., :1: onherstelbaar.

s., terugkeering, wederkeering; liet toevlugt
nemen , toevlugt ; the frequent - of an expression , het dik
een uitdrukking; of frequent -, wat-wijlsterugknva
dikwijls terugkeert; be of frequent -, dikwijls terugkeeren.
Re-eur'rency f , s., zie Recaurre^ice, s.
Reeur'rent , a., dat van tijd tot tijd terugkeert, dat terug-

Recurrence ,

keert; dat van achteren op kan worden gelezen (van een vers).

Recur sion , s., liet terugloopen.

Reeurv'ate,
V. t., achterover buigen.
Recurve',
Recurved', a., achterover buigend.

Recurv'ous, a., :j: achterover buigend.

Reeu'-gable, a., weigerbaar, wat geweigerd kan worden.
Rep{x'*ancy , s., het niet overeenstemmen.

Recaa'*ant, a., weigerachtig om met iets in te stemmen
of zich daarnaar te schikken ; weigerend, verwerpend,
wedrspannig.

Hecu'-s-ant , s., weigeraar; afgescheidene, die van de heer

-scl;end
, s., :1: wraking, r.; weigering, verwerping.

kerk afwijkt.
Re eu*a'tiun

Reeus'sable , a., wat teruggeslagen kan worden.

Itecus'sion, s., liet terugstooten, terugslaan.
Red , a., rood ; as - ars fire , zoo rood als vuur.
Red , s., ronde , roode kleur, roodsel ; bright -, helder
rood; cherry -, kersen rood.
Red'-berry. s., roode laurierbes.
Rcd' -berried , a., met roode v ruchten ,

Red'dle • S., roodaarde, rood krijt , ronde oker (ncineralogie).
Rede , s,, t raad , raadgeving.

Rede, v. t., traden.
Redeem', v, t., verlossen, vrijkoopen, koopen wat men
verkocht heeft ; lossen, redden , bevrijden ; lieloonen , ver goeden ,

weder goed maken, schadeloosstellen; vervullen

sparen; aflossen (financien); weder inhalen dooi vernieuwde
vlijt; - a captive, een gevangene vrijkoopen; - Israel cut
of all his troubles, Israël van al zijn kwellingen verlossen ; - what has been sold, terugkoopen wat men verkocht
heeft ; - mankind, liet nienschdom verlossen; -- one's y,rowise, zijn belofte vervullen, nakomen.
Redeem'ableness , s., vrijkooph;iarheid.
Redeein'er , s., persoon die vrij koopt, § bevrijder , be.

viijdster; Verlosser, Heiland.
Redeeming, a., §die vrij koopt, vergoedt; a - quail/n,
een lcoedaiugheid die fouten s ergoedt of daartegen opweegt.
Red elii^'erate, V. i., weder overwegen, op nieuw beraad
-slagen.
Redeiiv 'er, V. t., teruggeven, weder

wederom vriajstellen.

Redeliv 'erance,

s., weder in vrijheid stelling.

Redeiiv'ery , s., teruggeving, weder in vrijheid stelling„
Redemand', v. t., terugvragen , weder eischen , weder op-

eisc lien , terug vragen , terug vorderen.

Redesnand'able, a., vatbaar om terug

Red'-breast, s., roodborstje (ornithologie); robin -, roodborstje.
Red'-chalk, s., rood krijt.
Red'-coat, s., soldaat, roodrok (naam van een engelsch soldaat).
Red' --currant, s., roode aalbes.
Red' -dog-money , s., : soort van bankpapier.
Red' -deer , s., rood wild (jayersterm).
Red' - haired , a., roodharig.
Red'- herring , s., bokking, gerookte bokking.

Red'-IHne, s., keelgat.
Red' - lead , s., menie.
fled'-leatb'er, s., jacht leder, rood leder.
s., bruin rood.

tied'-or'plment , s., operment.
Red'.pcet'ilence, red'-plague, e., pest.

Red'-pole, s. ,

roode vlasvink, sijsje.

ter hand stellen,

niet mode bessen Reddernnnd', s., verzoek ons terug te geven.

(botanie).

Red' -ochre,

Red'ditive , a., beantwoordend . antwoordend; teruggevend.

gevorder d, terug

geeischt , terug gevraagd te kunnen worden ; wat terug
gevraagd kau worden.
Redeii,i-s-e', V. t., weder afstaan.
Redemt-ee ', s., weder afstand.
Redeinp 'tion , s., verlossing, vrijkooping , bevrijding, te
aflossing (financing) ; naasting; right of -,-rugkopin,.;
rent van terugkoop; equity , faculty , power of -, regt
vane of bevoegdheid tot terugkoop, regt van of bevoegdBeid tot naasting.
Redemp'tioner , s., iemand die zich verlost, vrijkoopt.
Redemptive, a., verlossend.
Hedernp'torists , s , een godsdienstige orde, gesticht

le
Napels in 1732 , gewijd aan de opvoeding der jeugd en
tie verspreiding van het R. C. geloof.
Medeanp 'tory, a., verlosscaid, verlossings; - g's•iee, bosarij s.

684

REE

RED.

Redent'ed, a., op nieuw getakt, op nieuw gekorven.
Redeseend', V. t. (vol gens sommigen v . t.) , weder afkomen.

Red'hides, s., pl., juchtleder.
Red'hot , a., gloeijend.
Redigest', V. t., zie 7igest again.
Redin&tegrate,

V. t.., weder aanvullen, vernieuwen, her-

stellen.

Redin'tegrate, a., weder aangevuld, hersteld, vernieuwd.
Redintegra 'tion , s., herstelling, vernieuwing, weder aan

-vuling.

t., op nieuw escompteren.
V. f., terug betalen.
Redispo -sre', V. t., weder inrigten , weder bepalen.
J edtssolve', V. t., weder oplossen , weder ontbinden.
Redistil', V. t., op nieuw destilleren.
Redistilla't$on , s., destillering op nieuw.
Redistribute, V. t., weder uitdeelen.
Redistrib'atlon , s., weder uitdeeling.
Red'land • s., roodachtige grond.
Redlat'tice, s., roode tralie; § herberg.
Red'tetter -day, s., heilige dag (der Roontsch-Catholijken).
Redis -eount', V.

Redisburse',

Red'letter-man , S., Catholijk.
iied'1y , a., roodachtig.
Redmur'rain, s., bloedpisser.
Redness , s., roodheid , rood (kleur).
Red'oience, redolency, s., aangename reuk, welriekendheid, geurigheid.
Red'olent , a., welriekend , geurig.
Redouble , V. t., verdubbelen • vermeerderen • herhalen,
wederom doen ; -, V. i , zich verdubbelen • § aangroeijen;

sterker, grooter worden.

Redoubt', s., redoute , fort , versterking.

geducht , vreeselijk .
Redound', V. i., terugstuiten , terugkaatsen , terugvallen ,
terugkeeren ; bijdragen ; dienen ; § voortspruiten , voort
strekken, verstrekken; uitvallen ; there -s from-vloeijn;
that no small use to you , daaruit vloeit niet weinig nut
voor u voort; this -s to his prosperitg', dit draagt bij , strekt
of dient tot zijn welvaart; the honour -s to his, de eer
daarvan kaatst op hem terug ; it will - to your honour,
liet zal u tot eer verstrekken ; - from ... to , voortsprui
ten uit ..., voor ...; - on , terugvallen of terugvliegen op;
- to, terugvallen tot , strekken of verstrekken tot.
Redout, s., zie Redoubt, s.; castle -, sterk kasteel; field-,
Redoubtable, redoubt'ed , a.,

veldversterking.
Redraft', V. t., op nieuw teekenen , op nieuw stellen.
Redraft', S., nieuwe teekening, plan, ontwerp (van redactie);
nieuwe schets ; herwissel (koophandel).
Redraw', V. t., hertrekken , op nieuw trekken; een nieuw
ontwerp, een nieuwe schets maken; herw isseleni (koop
-handel).
1Ftedress', V. t.,herstellen , schikken , in orde brengen,
(iemand)
weg
ruimen
;
den
uit
te regt brengen , verhelpen ,
refit doen wedervaren ; § helpen , verzachten.

tot den bedelstraf brengen; - to practice, in praktijk oren=
gen ; - a church into order, de orde in een kerk herstellen;
- to powder, tot poeder maken , vergruizen, fijn maken.
Reduced', pp. van Reduce , v. t.
Rednce'ment t , s., zie Reduction , s.
Reduce'ment , s., herleiding , terugbrenging, m., vermindering, verkleining, onderwerping, het lager stellen.
Itednc'cr, s.,
j § herleider ; afslager; veroveraar.
Redsi'cible, a., ^ § herleidbaar.
Red en 'cibleness , s., herleidbaarheid , vatbaarheid voor ver
-minderg;voba.
Redu-et', s., afschutting , verschansing.
Reduct' , 1. t.,

zie Reduce, V. t., WARDE.

Reducing, a., herleidend, terugbrengend; - scale, herleidingsschaal , maatstaf.
Redo -eetion , s., herleiding , terugbrenging , vermindering,
opheffing, afschaffing, herleiding van breuken onder denzelfden noemer (wiskunde); afzetting; verovering ; - of
duties, vermindering of afschaffing van regten; table of
-, herleidingstafel.
Redu -e'tive, s., oplossings- of ontbindingsmiddel; -, a.,

verminderend.
Redue'ttvely,

adv., bij wijze van herleiding; overdaad,

overmaat.

Red,,n'dance , redundancy , s., overvloed , overtollig
te groots overvloed; § wijdloopigheid; bombasterig--heid,
heid, hoogdravendheid.
flsd,en'dant , a., overvloedig, overvol , overtollig, overvloeijend; § wijdloopig; bombasterig, hoogdravend, te woordenrijk.
Redundantly , adv., overtollig, te woordenrijk, bombasterig.
Redu'pti-cate , V. t., verdubbelen.
Red,s'plicate, a., dubbel.
Redii'pli cation , s., verdubbeling (ook in de taalkunde).
Redu'plicattve, a., verdubbelend (taalkunde).

Ree', s., (por•tugesche roust) ree.
flee', V. t., ziften; - over , herziften , overziften.
Reeph'o , V. t., dubbel herbalen (als de echo); weergalmen; -, v. i., weêrgalmen (als de echo) , werklinken, antwoorden.

Ree ch 'o , s., herhaalde echo , we@rgalming.
Reech'y , a., t zwart berookt , morsig, vuil, smerig.
Reent, s., riet (botanie); fluitje, pijpje, mondstuk (van de

hobo) ; pijl; weverskam.
Reed' - bank , reed' - bed , s.,

rietveld.

Reed'-hunting, S., rietmusch (ornithologie).
freed'-fence , s , rietscherm.
Reed' - grass . s., rietgras (botanie).
freed'-mace, s., kattestaart

(botanie).

Reed' -piot, s., rietakker.
Reed'-sparrow , S., rietvink, rietmusch.
Reed'-stop ; s., tong (in orgelpijpen).
Reed'ed , a., met riet bedekt.
Reedien , a., rieten.

- a grievance , een grief herstellen ; - oneself, zich zelven Reedifi cation , S., opbouw , weder opbouwing.
Reed'ifier , s., herbouwer , weder opbouwer.
helpen, zich zelven regt verschaffen.
Redress's., herstel, .,§ herstelling, verhelping, § hulp, 1!ieed'ify , V. t., herbouwen , weder opbouwen.
Reed'less , a., zonder riet.
toevlugt.
middel,
verzachting , bijstand ,
Reed'millet , s., zorgzaad.
Redresser, s.. hersteller , verhelper.
Redub 'bers , s., pl., koopers van gestolen laken (die het Reedy, ei., bedekt, vol riet, rietachtig.
Rced'y-toned , a., eenigzins grof `an stem.
een andere kleur geven , om liet onkenbaar te maken).
Reduce', V. t., terugvoeren , terugbrengen , herleiden , ver. neef', s., reef , z.; rif, rotsbank.
Heer',
V. t, reven (de zeilen).
afslaan
(van
bekrimpen
,
inkrimpen
,
minderen , verkleinen ,
koopwaren), lager stellen , intrekken, opheffen , afschaffen, Reef' bond , s., reefband , z.
s., p1., steekbout, z.
1!3►eef'-.earings,
tot
onder
Herleiden (wiskunde) , j terugbrengen , weder
beengen, weder tot orde brengen ; - to beggary,-l'erping Reef'- ertngiers , s., Vt., reef euvers, mv., z.

R E E.

R E F.

Reef'- hank , s., reefbindsel van een giekzeil , z,
Reef'-hole , s., reefgat, z.
Reef'-knot, s., knoop, hieling, z.

Reef'-Ilne, s., reefband; seizing, van onderzeilen, z.
keef'-point, s., reefseizing, z.
Reef-tsrs-k'le, s. , reeftal ie, z.
Reef' - ta ► k'Ie- ía11 , s., reeftalielooper,

z.
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j Refe+Ytion , s., verkwikking , verversehing, lafenis; maal tijd , maal (in een klooster).
Refee'tive, a., verkwikkend, ververschend, lavend.
Uefet'tive, s., laafmiddel, lafenis.
, Heree'tory, s., kloosters eetzaal.
Refer, v. t., 9 verwerpen, we derleggen .

Refer', V. t., verwijzen (naar), overlaten, overgeven, brenlfteef'v • a., schurftig,met roven ; -, vol rotsen.
gen , opdragen, wenden (om inlichtintren); - any one to
Reek', V. i., dampen, ronken, stoornen , uitwasemen.
; another , iemand naar een ander verwijzen ; -- to, verwijReek', s., damp, rook, stoom , uitwaseming; hooischelf. ; zen naar of aan, ter ugbrengen tot,Zijne belangen overReeky, a., zwart, berookt, morsig, vuil.
Heel , s., haspel , garenwrnder ; garenklos ; zekere scliotsche
clans.
Reel , v i., waggelen , niet vast staan ; § drag ;jen ; de reel
(zie hierboven) dansen ; my head -s, liet hoofd draait mij ,
- about the street , langs de straat wa ;gelen; - from ,
waggelend gaan of komen van ; - to and fro , heen en
weêr waggelen ; -, V. t., verdeelen, haspelen , rol lea opinden ; - off , verdeelen.
1 eetpet', V. t., her kiezen , eve ?er verkiezen.
Reete-e'tion • s., lierkiezing, we,'er verkiezing,.
Reeiigibi!'Ity , s., Herkiesbaarheid.
Reel'igibie, a., herkiesbaar .
Reernbar k', V. i., weder oci,eep gaan ; -, r. t., weder inseliepen.
Reembarka'tion , 8., weder inselieping.
Reernbat 'tle , V. t., weder in slagorde scharen.
Reernbod'y ,

V.

t.,

; geven of opdragen aan; - oneself, zich beroepen op, zich
gedragen aan ; -, V. i., zich beroepen op , zich gedragen
; aan , betrekking hebben op, zich i wennen tot iemand, zich
lmoarden aan ; thut -s to u feet , dat heeft betrekking op
^ een feit; I - to my frie;ai, ik beroep mij op mijn vriend;
- you to any one soccer , rigt u tot wien liet ook zij.
! Referable , a., zie Referihle, a.
Refeshee', .s., echeidsrnari, sclreidsregter, r.
Ref'srence , s., verw•ijzing naar iemand, scheidsregterlijke
uitspraak ; opzigt ; bet rekking ; inlichting (omtrent de eedel.:j/c/leid of het ver•mo^,en om te kunnen betalen); aanbeveluig; persoon hij weien enen inlichting kan bekomen ;
vercvijeirig naar een scheidsregter, r. ; terugwijzing naar
' een andere plaats (in een boek); renvooiletter in een boek
; (hi) hoekdi akkers); in7 - to , zich beroepende op , niet hetrekking tot, met opzigt tot, ten aanzien van ; on - to

weder inlijven, weder verzamelen , een 1zich Beroepende op ; give any one - to, iemand naar een

ligctiaam hergeven; -, V. i., zich inlijven, zich weder ver - ander verwijzen (oh inlichtingen in te winnen omtrent
zamelen, weder een ligtHaam aanntemen.
ie^7a« rads zedelijkheid of vermogen om te betalen); five good
Reemerge', v. i., weder uitgaan , k ieder verschijnen ► , weder f - s, goed, inilichtingefi, goede aanbevelingen geven; have a
opheffen.
-- to , l,etreliking lebben op ; bare no - to • geen betrek Rpenaet'. V. t., op nieuw verordenen of vaststellen.
I kiiig hebben op; ina - to that , wat dat aangaat; crave Reenaa-'tion ,s
t o , zich gedra'en aan , zich houden aan.
crneu^^r
iing vie l een verordening.
ReenaFt'rnent, 1
1 Retèrend'ary, s., referendaris +sclieidsregter, BA.
Reenforce'. V. t., zie Reinforce , v. t,.
! fefer'nnent , v. t., weder , nogmaals of op nieuw in gis -

Kee,► foree'nzent • v. t., zie Iteiiif'ore'ement , s.
4 ving brengen.
Reese H e', V. t., op nieuw verbinden ; -, v, s., zich op nieuw Hcfer'm cent • s., zie Reference , s., LAUD.
`! Refer 'rer. s., iemand die verwijst.
verhinden, zich weder inlaten.
Reza, ,ieav', V. t., weder genieten , wederom vervrolijken .
; Refer'rible , ref eranbie, a., ir, verband te brengen, beRe,.:nkla'die , V. t., weder ontsteker► , weder aanvuren .
tee kkeli-jk ; be - to , kunnende of moetende in betrekking
r5eenlist', v;, t., op nieuw wei ceii.
gebragt worden niet.
»een'ter , V. t., weder intreden of ingaan (in) ; -, r. i., li Refine' , v. t., zuiveren (yeestr(ke dranken) ; verfijnen
j beschaven; raifiinerer,, verfranijen (van suiker) ;louteren;
weder binnenkomen.
>Leen'tering, s., weder 1binnentreden, hernertrina van bezit.
verbeteren, corrigeren; § veredelen; - the heart , the soul,
Reenthrone', V. t., weder op den troon plaatsen
, het hart , de ziel zuiveren; - language, thouy/its, de taal,
, s.,. weder intrede c, liet op nieuw ie
il
vf1,lciei ► kl^^eldcu7^
i^binnengaan of int édeiy.;
pe der ^vorden(vcc eyeestr
t
jlce drayexerc);
;
-,
feer bmOUSe, s., t vledlermuis.
verfijnd, besclhaafd, veredeld, gereinigd woeden; § zich
Beestab 'l1sb , V. t., herstellen, weder invoeren.
gemaakt , gekunsteld voordoen of aanstellen; haai kloven ,
Reestab'lisóer , •s., persoon die herstelt, weder invoert. ! nruggezilter ► , vitten, vitterig zijn; naauwkeurig worden
Reestab'lisbarnent , s., leerstelling , weder invoering , het i - o,i one , iemand voorbij streven , overtreffen (in keurigheid).
weder in een ambt herstellen.
Refineai', a., verfijnd (van yeestrrjke dranken) ; gezuiverd ,
!gereinigd , gelouterd ; zuiver , l esctiaai'd; genaakt, geUeestate', v. t., herstellen.
fleeve , reve , s., i opzigter , schout ; zie ituf.
j kunsteld ; keurig , riet een gemaakte netheid ; veredel
i geraliineerd; -su[/ar, geraffineerde suiker .
Reeve, V. t., inscheren, z.
Reexarn'ínation , s., nieuw onderzoek , nader onderzoek, Refin'edty , ode., gezuiverd; op een gemaakte , gekunstelde
nailer verhoor.
,((ie.
Vteexam'ine, v. t., op nieuw, nogmaals onderzoeken, op Refin'edness , ,s., verfijndheid, zuiverlieia, zuivering, s- eredelde toestand, bescliaafdlieid, geratlineerdlreid, verbetr,nieuw examineren ; (iets) herzien.
itteexcbange', s, nieuwe ruiling, lierruil (koophancïel), ring, verfraaijing, §gernaaktheid , ingebeeldheid, vernis,
herwissel.
wellevendheid.
Reexport', V. t., op nieuw uitvoeren, weder uitvoereii (roar Ref iner , s., persoon die verfijnt (yeest-i •ijke dran ken); zuri.
Iiocndelsiartikelen).

Reexport, s., weder uitvoer (van handelsortikelero1.
Refashion , V. t., op nieuw vormen , fatsoeneren.
IEtefeot', C. t., verkwikken, verversclien , laven.

ver,G^kr ,

raffinadeur (van suiker of salpetzr) ; lout era,ar

heesc./h;iver, verfraaijer; vitter, haarklover, muggezifter
- o a, uitpluizer van.
nerin'ery , s., raffinaderij.
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Reform', V. t., hervormen , verbeteren, op nieuw vormen;
afdanken , verminderen (soldatenterm); -, v. 1., zich herlouteren.
-nige,
vormen.
Retin'Ing, a., zuiverend, het raffineren (van suiker of salpeter).
Reform',
s., hervorming ; make a -, een hervorming maken.
z.
t.,
repareren;
kalefateren,
herstellen ,
Refit', V.
Reform'ado, s., monnik, die voor de hervorming zijner
Refitment , s., uitrusting op nieuw.
orde is ; -, officier op reforme (een kapitein , die , nadat zijne
efleet', V. t., doen terugvallen , wederkaatsen , terugwerpen , terugspringen ; (volgens sommigen ook overwegen) ; kompagnie zeer verminderd en uit dien hoofde bij een andere
- on, upon, werpen op; - an image of a ray of light, is ingelijfd, zelf afgedankt of tot onder-officier aangesteld
een beeld of lichtstraal terugkaatsen; -, V. i., overwegen; wordt) ; a - in a man of war, een vrijwilliger op een
oorlogschip.
§ (on , upon) , peinzen (over) , nadenken (over) ; naauwkeurig beschouwen ; § terugspringen, terugvallen , we @rom leform'alize, V. t., verbeteringen voorwenden , LOO.
stuiten , weerschijn geven , wederschijnen , terugbrengen, Reforina'tion , s., hervorming, verbetering , reformatie;
-, afdanking, vermindering van troepen (soldatenterm);
een blaam werpen op, afwijken, zich ongunstig uitlaten,
laken , gispen , lasteren, kwaad spreken , beschimpen , uit- make a -, een hervorming maken.
laten , aanmerkingen maken ; the fault -s on others, de mis- Re-formation , s., nieuwe vorming.
greep kaatst op anderen terug, komt op anderen neder ; be Reformative, a., hervormend.
-cd on, voorwerp van laster, blaam, beschimping of gis - Reforin'atory , a., strekkende tot hervorming.
ping zijn ; beschimpt, belasterd, gegispt worden; - on , Reformed', a., hervormd, gereformeerd, § verbeterd.
upon , nadenken over , overpeinzen , overdenken , beschou- Reformer , s., hervormer, hervormster; reformateur.
wen , denken aan , terugkaatsen of vallen op , teny' nadeele Iteforni'ist , s., reformist, voorstander van staatkundige
hervorming.
spreken van, tot schande verstrekken aan.
Refortifiaa'tion, s., nieuwe versterking.
Refeet'ed , a., overwogen , overlegd , doordacht; weder
werkwoord (tualkusnde) ; teruggekaatst.
-kerig Refor'tify , V. t., op nieuw versterken , weder versterken.
Retiect' ent , a., terugvallend , terugkaatsend , we @rom stui- Refound', V. t., op nieuw gieten.
(lefra -et', V. t., terugwerpen ; de lichtstralen breken, de
tend , teruggeworpen.
loop der lichtstralen buigen.
Reflecting, a., § nadenkend,; reflector (natuurkunde); -

Refin'Ing

, s., het zuiveren (van geestrijke drankere); rei

- mind , denkend hoofd.
, adn., met nadenken; (in onyunstigen zin)
met blaam, gisping.
Rellee'tion , S., overweging , nadenking , naauwkeurige
beschouwing; -, weerkaatsing, terugstuiting, weerschijn;
-, lastering, Taking , gisping , ( beschimping , toespeling;
on , upon -, er over nadenkende, ( alles wel gewikt en ge
with -, uit overweging , bij de overweging; cast -s-wogen;
015 , upon, laken , beschimpen , lasteren ; make a -, een
opmerking maken; - from, terugkaatsing van.
Refleet'ive , a., die overweegt; overwegend, nadenkend,
overdenkend ; -, terugkaatsend ; -, berispend.
Refle-et'or, s., § persoon (tie overweegt; terugwerper ; stralen breker (natuurkunde).
Reflex'. a , overlegd, overdacht; achterwaarts gerigt, gebogen.
Renex' t , s., zie Reflections , s.
]€teálex' i , r. t., zie Reflect, v. t.
Pefexibéi'ity , s., vatbaarheid voor terugkaatsing, vermogen om teruggekaatst te worden (natuurkunde).
Refex'ibie , a., kunnende teruggekaatst worden.
1 eilex'ion , s., zie Reflection, s.
Reftex'ity , s., zie Reflexibility , s.
terugziend; wat op het verledene beraeflex'Ive, a,
trekking heeft.
Beflex'ively , adv., fin een achterwaartsehe rigting ; in
tegendeel.
Refloat', s., f ebbe.
A5enores'cence, s., bloeijing op nieuw.
fletlour'Ish , V. i., weder opbloeijeu , herbloeijen.
fletlow', V. i., :1: terugvloeijen, ebben, afloopen, afnemen.
Rettuctiaa'tion, s., terugvloeiing; het afvallend water.

Hefe-et'ingiy

Refraet'Ing, refra-et'ive, a., straalbrekend.
Refrae'tion, refraet'edness, S., straalbreking.
hefra et'orily , adv., hardnekkig.
Refra-et'ortness. s., weerstrevigheid, weerspannigheid,

stugheid, weerharstigheid; - against , weerspannigheid
tegen ; - to , weerspannigheid om te.
Refra-e'tory,, a., weerbarstig, stug , hardnekkig , weerspannig , oproerig , ongehoorzaam , ontembaar; a - child,
een weerspannig kind ; a - beast , een ontembaar beest.
Regres-e'tory , s., weerspanneling ; hardnekkig , oproerig,
onhandelbaar mensch; onwillige stijfkop.
Ref'ragab*e, refra'gable, a., wederlegbaar, wat weder
kan worden.
-legd
Refraiz3', V. t., in toom honden, terughouden, beteugelen,
inhouden; - oneself, zich inhouden , zich beteugelen; from, terug) ► ouden vaan.; -, v. i., zich inhouden, zich onthouden, zich afhouden, zich wachten voor, inhouden;
- from tears , zijn tranen inhouden ; - from , zich afhou
zich onthouden van , nalaten.
-denva,
Refrain', s., l referein, cH. ,
Refra,ne', V. t., weder ineenzetten, weder vormen, weder
formeren, weder tot eene regelmatige gedaante brengen ;
weder regelen, weder schikken, weder op elkander passend maken; -, weder maken, weder zamenstellen; -,
weder verzinnen, weder uitdenken, weder verdichten.
Refrangibil'Ity, s., breekbaarheid der lichtstralen.
Refrangible , a., breekbaar , buigbaar.
Refresh', V. t., weder ververschen, weder verkwikken.
verkoelen ; vernieuwen , verbeteren , herstellen, herschep.
pen ; - oneself, zich verkwikken , zich herstellen.
Refresm'er , s., verfrisscher , koeler; -, verkwikkend , ver
middel.
-frischend
Ref'Inence, ref'Inency, S., terugvioeijing.
Refresh'Ing , a., verfrisschend, verkoelend, verkwikkend;
fef'lsent, a., terugvineijend.
zijn.
verkoelend,
verkwikkend
,
be
-,
verfrisscbend
Reflux', s., ebbe; the flax and -, de eb en vloed.
Refreshing, s., verkwikking, verfrissching.
verkwikken, versterken.
ZRefoc'ilate, V. t.,
Refreshment, S., verfrissching, verkwikking; -, voedsel.
verkwikking, versterking.
Refocila'tion , s.,
Refret', s., t slotvers, referein.
wederom
wederom
verwarmen
,
door
v.
t.,
Hefoment',
warmte koesteren ; weder stoven , weder pappen , g.; weder Refrigerant, a., verkoelend, koelend, g.
Refrigerant, S., verkoelingsmiddel, koelmiddel, koeldrank,
aanstoken, weder stoken.
verkoelend geneesmiddel , g.
e- form', v. t., hervormen.
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Refrigerate, V. t.,verkoelen.
ILcfrlgera'tlon , 8.,verkoeling , keeling.
Hefrlg'eruti'e , a., erkoelend , koelend,
Hefr1'erative , S. koelnuddel , verkoeliiigsmithlel ;koel-

acg'in
o.. pl.,kenleekeiieii of zinnebeelden der koninklijke waardigheid, koninklijke voorregten , regten tier kroon;

vat (scheikunde).

Hefrlg'eratory , a.,verkoelend, g.
Refr'erntory ,, S., koelbak, koelkuip (lecIzaologie) ; koel-

drank ,verkoelend middel.
Berrige'rluni , S.,verkoeling

koelmiddel.

Heft', a., vervoerd, verrukt; ontnomen , ontbloot , beroofd.

Rift', pp. en pret. van Reave v. t. (zie dat woord).
Heft', c.zie Ri/I , s.
Ref'ue , S., wijkplaats, toevlugtsooril ; hulpmiddel , § redmiddel ;haveno -,geen raad weten ; s ecure .-,veilige
wijkplaats; city of -,een der steden in dciiBijbel als
wijkplaats opgeaeven ; afford easy one a -, iemand ecn wijkplaats verschaffen; flee , fly for - (to any one), viii wijkplaats of toevlugtsoord zoeken;ta/ce - witil any oie , tot
iemand zijn toevlugt nemen .
Refuge , V. t.,een wijkplaats verleenen aan , in hesrlicr.
suing nemen, tot toevlugt strekken, beschermen ; -, v. i
een schuilplaats zoeken ,zijn toevlugt itches.
Re1utee', a., vlugteliiig , gevlugte , uitgewekcnv (stoat.
kunde);een
die tot
ander zijn toevlugt isuinit ,
ReIiil'gence , '.
,
'lans ' schittering.
RcfuI'geiicy , .1 " °
flefuI'gea.t , is.,glansrijk,scliittezesid.
HefuI'gcntly, ado., met glans, niet luister.
Refund', V. t., teruggeven, wederom zenden , wedergeven,
teruggieten , op nieuw gieten ; -, terugbetalen, reniboursereu (koophandel) ,wederom geven, wedergeven; weder
uitleveren - o,i ,upon , teruggieteii op.
)Lefur'blsh , e. t., op nieuw bruineren, polijsten.
Refu'*able , a., te verwerpen , te weigeren.
ILefu'.aI , 8., weigering, afwijzing, verwerping ; voorkeur ,
vrije keus ; flat -, regtstreeksclie weigering, weigesing
in eens af; on any one's -, op de weigering van iemand;
[tire a flat -, in eens at weigeren; have the - of a thing ,
de keus hebben om iets te weigeren of aan te nemen ;
you have not the - of that ,dat staat niet aan u , dat
is niet aan uwe keus overgelaten; meet with a -,een

weigering, afwijzing ondervinden.
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regalia.
S.,
koningsciiap , koninklijke waardigheid , koninklijk aan;ien , teekeii der koninklijke waardigheid.
ado , konikljk , als ca;; koning.
]Re g ard',e , t.,beschouwen ,aanschouwen ,overwegen,
denken , aannemen , telitgeven op,liet oog rigten naar
ct op ; -, betreffi; , aaligaail , betrekking hebben (tot, op)
-, achten, schatten, waarderen ;
- a t/un9 as useful, iets
als nuttig beschouwen ; -aug one's entrealiee,acht gevelt of slaan op ieniauds dïingend verzoek of bede; as -a,
niet betrekking tot. . ., wat betreft . . ., nietopzigttot. .
ten aanzien van ..
Be ar d', a.,ij liet l)eOclioiiWen,aanschouwing, opmerkiiig
, aanl)IIk ,blik , inspectie , l)iik der oogen ; -, oplet,
teiidheid , oiiderorlieiiliug , eerbied , ontzag, eerbiedige hoogirhtiig ; -, aanzicis , aanzienlijklieid , voornaanaheid , gewigt ; -,verband ,betrekking, betrekkelijkheid,opzigt;
- of, 9 in verband, in betrekking tot; ui , wit/a i
to ,niet betrekkingtot ,nietopzigttot,tenaanzien
you , wat betreft;out of - for, uit aanmerking van, hij
de overweging Vuil , without av/ - to , zonder acht te
slaan op, zonder te letten op, t zonder ce nig aanzien voor;
giro QuO'S - to , iemand vriendschap bewijzen , aanbieden
have - to, hetrekising llet)beii tot ; s/isa' - to , lisogachting
betuigen aan , lioogaclitiiig doen blijken voor; pay - to,
zijn koinpli
1 oplettendheid liehl)euvoor;scudone's -s to,
inenten zendenSSii.
• 1egard'ant, a., naar acliteresi zieude, omzieside (wapenkunde).
Bcar,I'er ,, s. , opzigter, boschwacliter ; aanschouwer , toezieiier , kijker.
fleard'fuJ , a., opmerkzaam , oplettend , zorgvuldig voor,
ondersch eidend , eerhetoouend ,hoogachtend , eerbiedig
voorkomend , aclitgevend ;b - of, opmerkzaamop, zorg
hebben voor, oplettendheid hebben voor.
Uegarcl'fully , adv.,met oplettendheid, met aandacht.
I Regaid 'lug , prep.,rakende,hetreffeude , niet betrekking
tot ,wat betreft.
Regard'Ies , a., onopnierkzaam , onoplettend , onachtzaam,
achteloos, zorgel000 , verwaarloozesict ,veronachtzamend
zich niet bekreunende om, oneerbiedig, minachtend, onverscliillig voor , weinig zorg hebbende voor ,zonder oplettendiieid voor,, t weinig gezien , veracht, ongeëeid , geen
aclitiiig verdienende; be - of,onoplettend zijn op, o;sverscliiiligben
voor, weinig voor
zorg heb
, zich niet bekreisova om , geen eerbiedliet.ihcnvoor, geen oplettendheid
hebben voor, geen werk maken van.
Reard'es5y ,, ode., niet onverschilligheid, zonder onderovlielding,zie verder Jtoyardiess , a.
1. oiia1)lettcedllejd oiiversvhilli"heid
Ioar,i'5ess,,css

Regal 'ity ,
JIe'g}Hy

Refu*e', v. t., weigeren, wraken, niet aannemen, verwerpen , ontzeggen, r.; - oneself a thiop , zich iets onthouden;that is not to be -cd ,dat is niet om te weigeren ;
-, V. 1., weigeren , niet aannemen , er voor bedanken.
Uefn-sc , a., van geen waarde, uitgeschoten , wrak.
fletu*e , S.,uitschot, afval;
weigering.
flefu*'er, 5., persoon die weigert, (weigeraar , weigeraarster.
Refut'abhe , (t ., wederlegbaar.
Rcfist'aI ,.
weilerlegging.
flef*.ita'tlon , J
oiialitzaaiiilieid , vei'zui,n.
Refute', V. t., 'sederleggeii.
Re;1iser , v. t., siederverzamelen.
Heøut'er ,, 5 , wederlegger , persoon die wederlegt.
Rvat 'to , 5.,wedloop niet bootvn , gondels.
Regain', C. t., hierwinIien , terugwinnen,, wedeikrjgen , her. Uegr-ncy , a., regeiitselap , i reiering.
oveven , hernemen.
negen erac', 5., avedvrgehoorte , lierleviisg.
He'gal , a.,koninklijk (von liet persoocel des kooioyc) ; Vitii 5uen'eraie , e. t , wetter voocthveigeei ,doen herleven
het koniiiklijk of vorstelijk regt , r.; - authority , koriiaikiveder in hetlivenroepen , doen wedergeboreii wordeii
Ljke waardigheid; - fates , waleissclieis of steuieii.
i (/ol/jcleer'llleil) ; i 'ii , VedviOe1)ovClt ZIjii.
Re'a1 , 5., 1: klein orgel.
iteencrite , a., ivedergvhoi vii , hei leeki,weder voort eHe'a1 , regal'lo , 5.,groot gast m a ii l, o n thaal.
)r;it godyeteerd/ieiil).
B ea l e', a., korniikljk ret ,koninklijk voorregt , konink- iSvgr-n'eratuess , 5.,staatder wedergeboreneu.
lijk gastmaal, onthaal , 1--banket.
Orci'erotIsig , a.,vernieuwd.
Rega'e , v. t.,onthalen. trakteren; - oneself , zicli trok. . 5teene,'n'th,,i, a., herleving, wedergeboorte (godgeleeseIIeiil).
teren;-, v. i., oniulleii.
j itec,i orator , S.,hersteller,hieroteloter.
, ,
(liltlll1,
flega!e'irene ,
9 v,'r,
verlLlvliavv!l Ik.
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Regent, a., regerend, gezaghebbend . regerend voor een ander; : Reg'nant, a., l- regerend, heerschend, de overhand hebbende.
be - of , :1: regeren over , gezag voeren over , bevelen over. Regorge'. V. t., uitbraken , overgeven; inzwelgen, inslokRe'gent . s., regent , regentes (die voor een a;^der regeert , ken , weder verslinden.
bijzonder voor een minderjarigen koning); opzigter (bij een Regrrsft ', v. t , nogmaals enten (tuinbouw).
universiteit , leeraar der lagere klassen) ; regent (bi ( de uni - Regrant', V. t., weder toestaan , op nieuw verleenen , weversiteit in Frankrijk).
der e ergunuen.
Re' Crentship . s., regentschap (waardigheid), regering , gezag. Regrant', s., vergunning op nieuw.
Reger'minnte, v i., weder ontkiemen , op nieuw ontkiemen. ' Regrnte', v. t., afbikken(bj metselaars); -, opkoopen,

flegermina'tion , s., weder ontkieming
voorkoppen, knopen om te verkoopen ; lappen , verstellen.
Regest', s., j register , MN.
Regrat'er , s., opkooper , opkoopster.
Reg'ibie , a., te regeren; § buigzaam , gedwee , regeerbaar . Regrat'ing , s., afbikking ; -, opkooping.
Reg'1eidal , a., van, betreffende of behooreude tot een Regreet' . v. t., op nieuw groeten, wederkeerig groeten,
koningsmoord , of ten gevolge daarvan .
weêrom groeten.

Reg' icide , s., koningsmoordenaar , koningsmoord.
Reg'imen . s., voorwerp , leefregel , diëet , g.; geregeerde

naamval (taalkunde) ; manier , methode (scheikunde); steladl , wijze ; under a -, op diëet; keep , observe a -, diëet
houden ; keep, observe no -, zonder diëet leven .
Reg'lmenal, a., betreffende of gehoorende tot de diëet.
Reg iment, s., regement, groote troep krijgsvolk; _j beheer , bestuur , gezag , autoriteit , magt; form into -s ,
tot regementen vormen.
Regiment , V. t.,
tot regementen vormen,
Regimental , a., van het regement, tot een regement
behoorende.
R eglinen' taI , s., uniform (van het leger), regements-

kleeding; in -, in uniform.
Re'giou, s., landschap, streek, gewest, land, hemelstreek, § sfeer; hoedanigheid, plaats, verdeeling des lig chaams (ontleedkunde) ; rang ; airy -, luchtstreek; higher
-3 , § hooge gewesten ; lower -s, fl lage gewesten .
Reig'ister , s., register , register bewaarder , registratie
ontvanger , aanteekeninghouder , griffier ;bijlbrief,, z.; register (aan eeg} orgel); register aan een oven, om meer
of min lucht te geven (scheikunde) . zeker inwendig deel
van een matrijs; register (,gelijklaoudirg der bladzijden bij
drukkers) ; church -, register van het kerspel ; parish -,
gerneente register; out of -, slecht in het register (drukkunst); enter in a -, in een register brengen, in een
register schrijven; keep a -, een register houden .
Reg'ister, V. t., op een register brengen, op een register
plaatsen; registreren, registeren of register maken (drukkersterm); op een lijst brengen; registreren, r.; inschrijven,
hoeken , te boek stellen; pointeren (artillerie); inprenten .
Register- stove
Reg' tstership,

wederom-groet , wederkeerige groet , wisseRegreet', s.,
ling van groeten , wedergroet , sH.
Regress . s., uitgang , teruggang , terugkeer , wederbezitneming (van een kerkelijk ambt).
Regress', u. i., teruggaan.
Regres'slon, s., teruggang, terugkeer.
Regret', V. t., berouw of leedwezen hebben over, spijt gevoelen over , betreuren , ontevreden zijn over; be -ted,
te betreuren , betreurenswaardig; we - to say, het spijt
ons te moeten zeggen.
Regret', s.,• berouw, verdriet, leedwezen; afkeer, tegen zin; to one's -, tot zijn leedwezen;with -, met leedwezen; feel -, leedwezen gevoelen, spijt hebben; - at, leed wezen over; - at sin, berouw over zonde; - for, leed wezen voor, over.
vol berouw, betreurenswaardig.
Regret'ful , a.,
Regret ' fu 11 y, adv., niet leedwezen, berouw ; ongaarne, noode.
belooning,
salaris.
Reguerd'on , s.,
Reguerd'on , V. t., t vergelden.
Reg' ular , a., regelmatig, geregeld,in den regel , aan
orde gebonden, regulier; waar, werkelijk; volslagen, vol maakt (in ongunsligen zin); regelmatig (taal- en wiskunde);
- in performing his duty, geregeld in het vervullen van
zijn pligt; - in diet, geregeld in eten en drinken; a traveller, een waar reiziger ; a - quack, een volkomen
kwakzalver; as - as clock-work, geregeld als een uurwerk.
Regular, s., regulier (geestelijke, die aaneen orde-regelgebonden is); -s, pl., reguliere troepen, linietroepen (soldatenteroi).
Regalar'lty , s., regelmatigheid, methode, geregeldheid,
orde, stelselmatigheid; for -'s sake, regelmatigheidshalve,
Regularl y , adv., geregeld ,regelmatig; op geregelde,
regelmatige wijze; waarlijk, op openhartige wijze.
Reg'islate, v. t., regelen, rangschikken, in orde brengen,
vereflei;en , inrigten, beslechten , beslissen.
Regulation , s., regeling, rangschikking , schikking, orde;
reglement, statuut, verordening.
Reg' ulator , s., schikker , bestuurder , zegelaar , rangschikker, inrigter; slinger (aan uurwerken); regulateur
(aan stoomwerktuigen); balans (aan weegschalen).

, s., register oven.
s., betrekking van ontvanger der registra tie , waardigheid van griffier, r.; -, het registratiewezen.
Reg'tstror , 3., registrateur, ontvanger der registratie,
registreerder, griffier; (kanselarij vara Rome) registrator;
(engelsche universiteit) archiviste ; principal -, chief -,
eerste griffier; deputy -. onder-griffier.
Reg'sstrary , s., zie Registrar, s.
Regi stration , s., het registreren, inschrijving.
Reg'uius, s., het fijnste van eenig metaal, koningsmetaal.
Registry , s., liet registreren , registratie (plaats waar men Regurgitate • V. t., weder uitwerpen , overgeven; -, v. i.,
iets aanteekent, registreert), registratie-kantoor; register,
registers , env.; proces - verbaal , verslag ; maritime -, magitime inschrijving; certificate of -, certificaat van inschrijving, acte van nationaliteit (zeeregt) , acte van fransch wording (fransclt zeeregt).
fteg 'tstry - book , s., boek van inschrijving; register of naamlijst der leden van eeiug genootschap of van ambtenaren.
Reg'teunent , s., :f: reglement.
Regi let , s., regelel (smal en dun houten voorwerp , dienende
om ruimte tusschen de regels te brengen, op rlrultherije,r in
gebruik, waar agens die ook tot andere einden bezigt).
Reg'nuey , s., regering, bestuur , bewindvoering.

weder uitgeworpen worden; te rugvloeijen , overloopen
? terugstrooinen , meer dan boordevol zijn.
Regur gitation , s., weder iuslokking, weder inslurping,
weder uitwerping; overlooping.
Rehabil'itate, v. t., weder herstellen (tot eenigen rang oj

waafdi.gheid); herstellens (in den vroegeren staat) ;rehabi•
' litereis , hereerlijken, r.
flebabiltta'tion , s., her stelling (ier vroegeren staal) ; relia.
` bilitatie, hereerlijking, r.
Rehear', V. t., andermaal in verhoor nemen, r.; andermaal
! hopren, op nieuw hooreu, nogmaals hooren, nog eenmaal

{ liooren.
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Rehearing , r., nader verhoor, nader onderzoek r.
Rehearsal, s„ herhaling, overhooring, opzeggin; , voor.
loopige voordragt, verhaal , repetitie; be in -, in repetitie
zijn (tooneel); put into -, in repetitie brengen.
Rehearse', V. t., herhalen, overhooren, opzeggen , verha-

t., weder ontvlammen.
V. t., weder in gunst doen komen , weder
in gunst brengen ; - oneself, weder in gunst komen ; be -it,
weder in gunst gekomen.
Reinforce', V. t., sterker maken, versterken (soldatenternt)
- an argument , een bewijsgrond versterken).
Reinforcement, s., versterking, vermeerdering van krijgsvolk (soldatenterm); § nieuwe krachten, hulp, ondersteuning.
Reinhab'it , V. t., op nieuw bewonen.
Rein'less, a., (j zonder teugel , § toomloos, teugelloos
§ losbandig.
Rein 'list , V. t., V. i., zie Re-enlist, v. t.
Reingldiire', V. t., op nieuw onderzoeken.
nieren (ontleedkunde), lendenen.
Rein-g-, s.,
Retsasert', V. I., inlasscl ► en, (een advertentie) weder plaatSeri , weder invoegen , wederom plaatsen.
Reinsertion, S., inlassching op nieuw, weder invoeging.
Reinspen^t', V. t., weder in oogenschouw nemen.
Reinspee'tion , s., weder in oogenschouw neming.
'Reinspire' , V. t., weder bezielen, herlevendigen, weder
levend maken , wederom inboezemen.
Reinstat', V. t., t wederom aanstellen , herstellen in liet
bezit (von eega post, enz.) , j weder in bezit stellen; - in,
weder plaatsen in , op.
Reinstal',nent, S., weder aanstelling, aanstelling op nieuw,
herstelling (ira het bezit van een _post, enz.).
Reinstate', V. t., weder in bezit stellen ; - any one in his
functions, iemand weder in zijn betrekking herstellen.
Reinstate'iuent , s., herstelling in bezit of genot.
Reinsurance , s., verzekering , assurantie op nieuw; tegen verzekering , her- assurantie, re- assurantie.
Reins{ire'. v. t., op nieuw verzekeren.
Reintegrate . V. t., zie Rei;islale.
Reinter'rogate , V. t., weder ondervragen.
Reinthrone', V. t., weder op den troon plaatsen.
Reinthron'ize, V. t., zie Reinthroiae, v. t.
Reintroduce', V. t., weder inleiden, weder inbrengen.
Reinvest', V. t., § weder bekleeden, op nieuw bekleeden ,
wedlerorn inhuldigen ; - in , weder plaatsen in, (fondsen)
op nieuw beleggen.
Reinvestment • s., weder hekleeding • weder belegging
(van fondsen) ; weder aanleg, r.
Reiuvest'igate , e. t., t nogmaals onderzoeken.
Reinvigorate , V. t., weder bezieler , nieuwe kracht geve;; (aan).
Reis•ciren'di , s., minister van staat (hij de Turken).
Rei ' ue , V. t., op nieuw uitgeven, in omloop brengen
(finanlien).
Rcis'sue, S., uitgifte op nieuw (finontien).
Reit , s., plantgras , duinhelm , aucxsxnsoN.
Reiter , s., ruiter.
Reiterate, V. I., herhalen, hervatten, op nieuw doen.
Reiteration, S., herhaling, hervatting; sint!; the - of. .

len, vertellen, repeteren (van buiten leeren); voorloopig
(bij wijze van proefneming) opzeggen; repeteren (l0000eel);
reciteren; - ac%s, daden verhalen.
Rehearser , s., persoon die reciteert; verhaler ; persoon
die repeteert (tooneel).
Reheat', V. t., op nieuw verwarmen, hergloeijen, nog eens
in het vuur leggen ; lierkoken.
Reheating , s , herkokiii .
Rehire', V. t., weder huren , op nieuw leuren.
Reif , s., wijfje van den kemphaan,
IRei'gte , S., sponning, gleuf , inkeping.
Reign , V. 1., §regeren , § heerschen , in zwang zijn..
Reign , s., regering , bestuur, souvereiniteit ; rijk

jI

; T koninklijk; § invloed; in the - of, onder de regering van;
hold one's -, regeren.
a., regerend, heerscliend; a - vice, een heer.

Reigning,

schende ondeugd.

v. t., weder verlichten, weder met licht voorzien , weder illumineren ; -, weder afzetten , weder kleuren, weder ophelderen.
Reillurnina'tion , s., weder verlichting.

Reillu'inine, reiliu'minate,

Reimbark', V. t., V. i., zie Reeinbark, v. t., v. i.
Relmbod'y, V. t., V. i., zie Reernbody, v. t., v. i.
Reirnburs'able, a., terughetaalbaar (f nantien).
Reimburse', V. t., terugbetalen , § vergoeden, schadeloos

stellen; - oneself, trekken.
, s., terugbetaling, wederbetaling, scha.
deloosstelling (koophandel) ; vergoeding, rembours , dek
(koophandel) ; in -, in terugbetaling ; snake a -, een-king
terugbetaling doen ; lake oiie's -, trekken.
Reirnbur9'er , s., persoon die terugbetaalt, rembourseert,
verpoeder; be the - of, rembourseren , terugbetalen.
Reimptant', V. t., f op nieuw planten.
Reimburse'inent

Reimport', V. t., weder invoeren (kaoplaandel).
Reimporta'tion , s., weder invoer (koophandel).
Reirnport-u.ne', V. t., weder lastig vallen.
Reimpreg'nate, V. t., weder bevruchten, weder bezwangeren.
Reimpress', V. t., op nieuw drukken , graveren ; weder

inprenten , weder inscherpen.
Reirupres'sion, s., herdruk, nadruk, herhaalde nadruk.
Reimprint', V. t., zie Reprint, V. t.
Reirnpri-s'on , S., op Hieuw gevangen nemen , weder op-

sluiten.
Reimpri-s-'onnient, s., weder gevangenneming, weder

opsluiting.
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Reinfiame', v.
R.eingra'tiate,

J § teugel, toom, § heerschappij , bewind; -, nier
(osslleeilkunde); loose - fl , losse teugel; tight - . gespannen teugel ; give the - to , give the -s , botvieren , den
vrijen teugel vieren, den teugel vieren ; hold the -s, den lierlialende.
teugel houden of gelijk houden, gelijk zetter; hold ei Re=ject', V. JJ., verwerpen, verstopten , verjagen , van zich
tight - over any one , iemand in toom houden; take the stopten, niet aannemen, weigeren; - frons, from among,
verwerpen van, uit ; - into, terugwerpen of drijven in.
-s §, de teugels nemen.
Rein , V. t., niet Glen tengel sturen , beteugelen , in toom RejQcet'abte , a., verwerpelijk, te versmaden.
honden , besturen , bedwingen ; - back , (een paai d) ach. Rejeet'er. s., persoon die verwerpt; be a - of, verwerpen.
teruitzetten ; - in , bedwingen, terughoudr n; - <rrrcriei to, Jis.jee'tion , s., verwerping.
weder brengen tot; - vp, in toon; hos(iri;, t,eet» ren, Rcjee'tive , a,, die of wat verwerpt.
beteugelen ; -, v. t., n tatr den tengel luisteren , dc;; teugel R,,3e cti'tinnns , 0., i verwerpelijk , te versmaden.
i~mjice, rf. j., zich verheugen ; verheugen , verblijden.
gelioorz ;e is en.
Rejoieler , s., the zich verheugt ; be a -, zich verheugen.
Rei'nard (a for), s, ruitje de vos.
Rnri•,ir'in15', s., vreugdebedrijf, vreugdebetoon, juhileumm #
Reindeer • s., rendier (dierkunde).
vreugde.
eitnfect', v. t., weder aansteken, weder besmetten.

Rein , c.,
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Relax able, a., voor vermindering, voor verzachting vatweder inhalen , weder aantreffen , weder ontmoeten ; § ant- baar ; losgelaten , verflaauwd , verminderd , ontspannen
woorden, hervatten, repliceren (door dei verdediger), r.; kunnende worden.
Relaxat'tlon , s., ^ ^ ontspanning , verslapping , loslating,
-, V. t., weder aaneenvoegen.
viering , v erflaauwing , vermindering , verzachting, g.; uit
ReJoin'der , s., wederantwoord , antwoord , bescheid, dupliek (van den verdediger); put in a -, dupliceren (door
-spanig,rut.
Relax 'ative, a., ontspannend, verzachtend; -, s., iets dat
den verdediger).
verzacht, verzachtend middel; § verpoozing.
Rejoin'der, v. i., * weder antwoorden.
ReJolnt , V. t., weder zamenvoegen , aanstrijken (door met- Relaxing, a., § wat verzacht, ontspant; verzachtend, g.
se laars) ; weder in het lid zetten , g.
Relay', s., wisselpaarden , versche paarden , versch spanpaard; -, koppel versche jagthonden (jagersterm).
Rejpint'Ing , s., het weder aanstrijken, weder zamenvoeRelay', v. t., wederom leggen, op nieuw plaatsen.
gen (door metselaars); het weder in het lid zetten, g.
Releas'alble , a., verlosbaar.
ReJólt', s., schok, botsing, SOUTH.
Release', s., invrijheidstelling, vrijstelling, bevrijding,
Rejourn', V. t., zie Adjourn.
loslating , verlossing , ontslag , afstanddoening , afstand,
Rejudge', V. t., opnieuw onderzoeken, op nieuw beoordeelen.
kwijtschelding, ontheffing; verzachting, ophouding (rust).
Rejuvenate , V. t., weder jong maken , verjongen.
Release' , V. t., in vrijheid stellen, bevrijden, loslaten ,
Rej-avenes'eenee, ts.,
verjonging.
verlossen, ontslaan, opgeven , kwijtschelden , ontheffen; Rejuvenes cency ,
Release'ment :1: , s., zie Release , s.
Reke , v. i., zich bemoeijen.
Rekindle, V. t., weder ontvonken, weder aansteken, § op Releaser, s., bevrijder, bevrijdster; persoon die loslaat;
persoon die ontslaat, kwijtscheldt, ontheft.
nieuw aanvuren, aanblazen, verlevendigen.
Beland', v. t., weder aan land zetten ; -, v. i., weder landen. Relegate, v. t., verbannen, in ballingschap verwijzen of
verzenden.
Relapse', v. i., weder instorten (van ziekte); terugvallen ;
- into , weder vervallen (tot of in zonde) , terugkeeren, Relega'tiou , s., verbanning.
wederkeeren, wederkrijgen; - from enthusiasm, van zijn Relent', s,, r verademing, verpoozing, zie ook Remission.
Relent', v. i., zacht worden, gedwee worden, verwijfd worgeestdrift terugkomen.
den, verslappen, § toegeven, inschikkelijk zijn, tot bedaRelapse', s., terugvalling , weder verv.l ling (in zonde of onren komen; ontlaten, vochtig worden ; -, medelijdend wordeugd); weder instorting (van ziekte); terugkeer , terugkeering.
Relate', V. t., verhalen , opzeggen , vermelden , berigten; den, medelijden gevoelen ; -, V. t., verzachten, week maken , laf of verwijfd maken; -, § verteederen , tot mede
terugbrengen, si.; vermaagschappen - to, verhalen aan;
bewegen , vermurwen, matigen, temperen ; -, doen-lijden
- V. i., betrekking hebben op, in verband staan met.
bedaren , tot staan brengen.
Related , a., verwant, vermaagschapt, dat betrekking heeft
op, betrekkelijk is tot ; nearly -, naauw verwant ; be -, betrek- Relent' j , a., zie Relented, a.
king hebben (van personen) , verwant zijn ; -, pp., verhaald. Retent'ing , s., verteedering, weekwording , slapwording,
Releut'less , a., onverzettelijk, onrveêdoogend, onbarmharRelater, s., verhaler, herigter.
tig , onverbiddelijk ; l 7` zonder rust.
Reiat'ing, a., betrekkelijk, dat betrekking heeft.
Relation • s., verhaal , herigt , verslag ; -s , pl., (handels) Relessee', s., iemand aan wien landerijen zijn overgedragen.
betrekkingen ; -, pl., betrekkingen ; f verwantschap, bloed Relessor', s., overdrager van landerijen.
aanverwant, betrekking ; verhouding (wiskunde);-verwant, Rel'evance . relevancy , s., afhankelijkheid, overeenbal -, van hooren zegen ; friendly -s , -s of friendship, komst, betrekking; toepasselijkheid, verband ; afdoendheid,
betrekkingen van vriendschap ; one's -s and , friends , zijn aanbelang, gewigt; § hulp, oprigting; toereikendheid eenei
aanklagt, r.
verwanten en zijn vrienden ; the - of a citizen to the
state , de betrekking van een burger tot den staat; coun- Relevant , a., toepasselijk, betrekkelijk, dat betrekking
heeft op ; pertinent , r.; helpend; an argument - to the
cil of the nearest -s, familieraad; in - to, betrekkelijk,
question , een bewijsgrond op de vraag toepasselijk of di(
in betrekking tot, in verband tot.
daarop betrekking heeft ; be - to , toepasselijk zijn , be.
Rela'tlonal , a., van hetzelfde gezin.
trekking hebben op , betrekkelijk zijn tot.
Rela'ttonship , s., verwantschap, + betrekking.
Reliable, a., verbindbaar.
Rela'ttst, s., zie Relater, s.
Relative , a., :1; stellig , juist ; betrekkelijk (taalkunde en Reliableness , s., verbindbaarheid.
logica); - to, in betrekking tot, betrekking hebbende op. Reliance, S., vertrouwen ; - on a promise, vertrouwen
in een belofte; place - on, zijn vertrouwen stellen in,
Rei'ntive, •e ., hloedverwant; betrekkelijk voornaamwoord
ziek verlaten, berusten op, rekenen, staat maken op.
(taalkunde); betrekking; relatieve teren (logica); betrek
-kelij Relic , s., overblijfsel; -s, overblijfselen; -s, pl., lijk,
zaak.
assclie, stoffelijk overschot; reliquien (van martelaars, hei.
Relatively, adv., betrekkelijk.
ligeg) ; iets wat men tot gedachtenis van een ander alp
Relativeness , s., verwantschap; betrekkelijkheid (logica).
een heiligdom bewaart.
Relator, s., aangever; iemand die verslag uitbrengt over
een quo warranlo (zijnde een geschrift , waarbij de koning Rel'lely, a., als een heiligdom, als een reliquie , DONnE,
beveelt, dat eenig persoon of stad beweerd reyt op vrijdorrc- Rei'S -st , s., weduwe , nagelatene.
Relic, V. i., zie Rely , v. i.
nmen bewi^e), r.
Relax', V. t., loslaten , vieren , laten schieten , ontspannen, Relief, s., verzachting, verligting, ondersteuning, hulp,
onderstand, vertroosting, geruststelling; herstelling (var
losmaken; verminderen . verzachten ; (den geest) ontspan
eees grief) ; -F liet aflossen van een schildwacht ; wacht dis
openen ; - discipline , de tucht verzachten ; - the-ne;
mind , den geest ontspannen ; -, v. i., verzachten , verslap- een andere aflost; ontheffing van eenig bezwaar, r.; verhelling van iets door liet tegenstellen eerier andere zaak;
pen, § toegeven; - again , weer verslappen , verflaauwen ;
t-r()m., afgaan van ; - into tenderness • weder tot teeder- relief, verhe,en snijwerk, verheven werk, hoogsel (ene
hield overgaande.
bostluuf-nf schilderaverk); § uitstekendheid; leenverhePiir,g;
Rejoin ', v. t., weder aaneenvoegen, weder zamenvoegen,
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,- from pain , verzachting of verligting van pijn ; - of a 1 fleliiquator , s., iemand , die in zijne rekeningen ten achhare , leger waar de haas zich des nachte ophoudt ; dire teren is.
Th wreede hulp ; derni -, half opstaand beeldwerk ; high -, HeIiq'u*dnte , v. i, weder vereffenen , nogmaals vereffenen.
geheel verheven beeldwerk ; low -, plat beeldweik ; iii - Rcllqulda'tion , S., vereffeiiing op nieuw.
door -, ondersteuning binnen een armenisirigtisig; out - ReIiqtiies , a., pl., zie Relics, s., Pl.
door -, ondersteuning aan huisarnien ; pails/i -, oiidersteu. Hellish, s., smaak (van opjzen) ; smaak (gevoel voor het
meg der gemeente ; afford -, hulp , bijstand verleenen ; schoone) ; geur,, lekkernij , proefje , kleine hoeveelheid , lekftp to the - of, ter hulpe anellen van; firrint Oiii/ one -, kere beet; trek, neiging ; reuk ; bekoorlijkheid . behagen,
iemands verzoek inwilligen , herstel verleenen , r.: Jiov -,welgevallen , genoegen ; a - wit/i one's brea/rfeast , een lekonderstand gemeten; prop for -, lierstelling (van een grief) kern),) hij zijn onthijt different persons have different -es,
verzoeken , aanzoek om herstel doen , er op uit zijn omversrhilleiide personen hebben verseliilienden smaak ; high
herstel te erlavigeii ; receive -, oiidersteuniiig , oiiderstand
-, hijtende smaak ; a - for verse, smaak in verzen ; lifo
erlangen , onder de beileelden opgenomen zijn. has lost its -, liet leven heeft zijne bekoorlijkheid verbReII'er , 5., die zich verlaat ; persoon die vertrouwen i ren ; a - of antiquity , ccii reuk van oudheid have a stelt , the vertrouwt; be a - on , zijii vertrouwen stellen for , smaak hehheia voor, hehageu vinden in; give a - to,
In, vertrouwen hebben op, rekenen op, staat maken op. i iets meer smakelijk maken.
ReIIei, 'able , a., voor verligtioig , hulp , bijstaiid ens. vatbaar. Rel 'ils , v. t., (van zakeis) smaak geven aan , smakelijk
fl
Relieve', V. t., sntheften (ras, een last of van bezwaar) ; maken ; (van personen) behagen vinden in, behagen schepverligten , bevrijden , oiiderstand of bijstand verbeeneii , ver- pen goedkeuren ; - pleasure, genoegen smaken ; -, v. i.,
zachten , temperen , verheffen , doen uitkomeii , in het oog 1 smakelijk zijn , smaken , aaiigenaain van smaak zijn ; bedoen vallen ; versterken ; helpen , schragesi ; (de wacht) hagess , genoegen verschaffen , bevallen ; ccii reuk hebben
aflossen ; herstellen , r.; in ieinands behoeften voorzie;; , ï van; that does not - with me, dat smaakt of bevalt mij niet.
voozzien in, regt doeis wedervaren aan , het verzoek van Rel'ishable , a., smakelijk.
iemand inwilligen ; - any one from pain, iemands smart Relist', V. t., weder op de lijst zetten.
of pijn verzachten ; - any one from anxiety , iemand uit Relive', v. i., t lierleen ; -, v. 1., doen herleven , Sr.
den angst helpen ; repose -s the body , rust verkwikt het Reloan', v. t., weder ter leen geven.
hgchaam; - the poor, de armeis ondersteunen, in de be. Relove', v. t., weder ben;innen, BOYLE.
hoeften der armen voorzien ; - any one's waists , in ienianzls Relts , s., zeegras (botanie).
behoeften voorzien ; clouds - the britlanry of the sky, de I Relu'cens , a.,
dsorschijnend , schitterend , blinkend,
wolken verzachten den biebderen glasis van liet uitspssiisel i klaar , helder.
- any asic in danger, iemand in gevaar helpen s - one's Rein-at', v. i., weêrstrevig zijn , tegenzin hebben ; afkeerig
eniud , zich geruststellen.
zij,, , ' zich verzetteii.
Reliev'er , 5., persoon of zaak die verzacht , helpt; onder- 1 Relaa w t! anco , ielu-et'ancy , s., tegenzin , wederzin , afsteuner, helper, bevrjder ; aflosser (eau le wacht).keerigheid, tegenstand, weêrstreving; with -, met tegezi
Relieve'ineut , 5., 1• verzachting , sntlselfing , verligting.
zin , niet weerzin ; have a - to , een tegenzin hebben . in;
Rellev'lng , 5., verligting , verzachtiiig , hulp , ondersteusurmount one's - to , zijn tegenzin of weerzin overwinnen.
ning, snderstand; - officer, hulp.arnliienaar.
Reluctant, a., alkeerig, een tegenzin hebbende; weerRelie'vo , 5., relief, verlieten werk (bouw- zo schilderkunst);
streng , schoorvoetend , weifelend , aarzelend ; gedwongen;
alto and basso -, beeld- en suijwerk.
a - consent, een geuwongen toestemming ; be -, tegenzin
Relight', v. t., weder verlichten , op nieuw aansteken , liet
hebben , weifelen , aarzelen ; feel -, tegenzsn lichten , gelicht teruggeven aan.
voelen; seem -, tegenzin schijnen te hebben; I are, feel
lielig'ion, S.,godsdienst,
godsdienstige plegtigheid,
- to, ik heb afkeer van.
godsdienstoefening; vroonilieid ; gezindheid.Relivet'asitlr , essir., met tegenzin , met weêrzin , achoorRelig'ionary ,, a.,
godsdienstiie.1,
voetend.
Reiig'ionkst, S., dweeper, lemelaar, schijnvrsme, pilaar- Bel uct'ate, r. i,, zie Rzl,,ct, e. i.
hijter.
Relueta'tiön , s., t tegenzin, weêrzin; tegenstand, weerReli'ious , 5., monnik , kbossterling ; -, a.,
S gofivrucli- streving , weêrstrevigheid ,
tig, godsdienstig; VOel of liehooreside tot de godsdienst; Re5H,ne' , v. t.,weder veilirbten, weder aansteken,
over de godsdienst handelende of die onderwijzende ;verlichten,
vroom ; trouw,, stipt , naauwgezet , streng eerbiedig ; -, Relunilne , V. t., 9weder verlichten.
aan orderegelen gebonden (bij de lloomsch Catholijken) ; - Rely', e. i., rekenen op, zich verlaten op, vertrouwen op,
wars, godsdienst oorlogen ; - book, godsthenatig boek ; - in; steunen , tioiiweu op, staat maken op; - on , upon
house, klooster,, vroom gesticht.it

, that ! reken daarop I verteouw daarop!

Religiously, ode., godvveezeud, vroom, godsdienatig; volgens Remade', pp.

van Remake , v. t.
de gewoonten of plegtiglseden der godsdienst; niet croons- Reinals,', P. i. 11 blijven , overblijven, overschieten ; - at
lieid , niet godsdienstijver ; stipt , naauwgezet , eerbiedig.
home , thuis blijven ; there -s one consolation , er blijft een
Rll
eg'lousness , 5., gododiessstig gevoel , vrooniheid.
troost over ; - until rolled for , (vanbrieven) post restante;
Relin'quish , V. t., verlaten , alzien van opgeven , latenI have -ing , er tlijft mij over; it -s for me to . . .,
varen ; afstand doen van , afstaan ; - lands , landgoederen
blijft over om . . .; it -s to . . ., er blijft mij over om . .
afstaan ; - a claim , afzieii van een aanspraak op iets.( blijft over ; - in , blijven in ; - to, overblijven aan , blijven
Relin'qulsher, 5., persoon die verlaat, opgeeft, atstanddoet. of overblijven te ; - with, blijven hij ; -, V. t., verwachten.
Hclin'quishne,ie , a., verloting , opgevisig , afst;sìiildoeniiig. Remain', 5., 1 overblijfsel , overblijfoebs ; lijk , ligchaasu
Rel'iquar , .i., reliquiekist , heo'aarplassts soor eeiiqniuis; stoffe)ijk overschot ; verblijf, wonilig; make -, 1' blijven.
-, jagt.
llcrnt&n'rie,- , .0. 3 overocisot , wat ovrrblijlt ; 1 stoffelijk ovei R'ei'iquated , a., betreffende f* hchouicisths tot de 5(llC:- srsot ; (rout ceo ,soot/ieid , cis;r oese som) rest, overschot;
J;sg Viii Oils er zo koper dos; boo.
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- wanneer de tijd van het bezit eens anderen om is , r.; -,
a., overgebleven , overgelaten, overgeschoten, overblijvende.
Remain*' , s., pl., overschot , overblijfsel ; assche ; lijk,
ligchaam, § stoffelijk overschot; mortal -, stoffelijk overschot , assche.

gen roepen ; coma to -, in de gedachten (terug) komen;
put in -, herinneren , in herinnering brengen..
Remembrance-book, s., memorieboekje, gedenkboek.
Remem'brancer , s., persoon of zaak die in herinnering
brengt; herinnering (zaak welke iets of iemand in herinRemake', V. t., weder maken, opnieuw maken, overmaken.
nering brengt); -, secretaris over het bestuur bij 's rijks
geldmiddelen, zijnde drie in getal, t. w. the king's -,
Reman', V. t., -weder volk brengen in, § op nieuw wapethe lord treasurer's -, the - of the first fruits; the three
nen , met nieuwen moed bezielen.
Remand', V. t., t terugroepen, doen terugkomen, terug.
-s of the exchequer.
eischen , terugvorderen , afbestellen (koophandel) ; weder Remem'orate , V. t., zie Remember , BBYSKELT.
naar de gevangenis zenden; (een beklaagde) naar een na- Rememora'tion, s., berk , HALL , zie Remembrance, s.
Remem'orative, a., herinnerend.
dere teregtzitting verwijzen, r.
Remer'cy , V. t., danken , Sr.
•Rem'anent, s., j rest, overblijfsel; -, a., overblijvend.
Remi'grate, V. i., wederkeeren , terugkomen , weder terug
Remark', s., opmerking, aanmerking; make a -, een aan
maken.
-trekn.
-merking
Remark', V. t., aanmerken, opmerken , doen opmerken; Remi'gration , s., wederkeering, terugkeer, terugkoming,
+ onderscheiden ; - a thing , iets opmerken; - a thing to terugtrekking.
Remind' , V. t., herinneren , indachtig maken op of aan,
any one, iemand iets doen opmerken.
Remarkable , a., opmerkelijk, merkwaardig , kennelijk.
doen denken om of aan; - any one of a thing, iemand
Remark'ableness , s., opmerkelijkheid, merkwaardigheid ;
iets in herinnering brengen.

kennelijkheid.

.Remark'ably, adv., merkwaardig, bijzonder.
Remark'er,, s., persoon die opmerkt; waarnemer, waar-

neemster.

op nieuw trouwen; be rerraarried, hertrouwd zijn; -, v. i., hertrouwen.

Remarry, V. t., hertrouwen,

Remas'ti sate , V. t., herkaauwen.
Remastl ea'tlon , s., herkaauwing.
Remediable , a., herstelbaar, te herstellen

, te vertelpen ;
- evil , leed waarvoor herstel is; be -, vatbaar voor genezing of herstel.
Remedial , a., bestemd om te herstellen, verhelpend, tot
hulp strekkend , helpend, batend , heilzaam; wat de feilen
of dwalingen van voorgangers herstelt.
Reme'diate , a., zie Remedial , a.
Remed'iless, a., zonder herstel, onherstelbaar, ongeneesbaar.
Remed'llessly, ede., zonder herstel, op ongeneesbare wijze,
ongeneeslijk.
Reined' ilessness , s., ongeneeslijkheid , onherstelbaarheid.
Remedy, s., geneesmiddel, middel; herstel, herstelling
(van een geleden verlies); baat ; verhaal , r.; tegenmiddel ;
an old woman's -, een oudevrouwen geneesmiddel; past -,
without a -, zonder middel ; there is a -for every thing, voor
alles is een middel; - against, for, to, middel tegen, voor.
.Remedy , V. t., genezen , heelen, verhelpen , baten , genezing aanbrengen.
1ter ,em'ber , V. t., zich herinneren , te binnen brengen,
in herinnering brengen, zich bezinnen op; gedenken, ver
gewag maken van ; niet weglaten ; - leaving done-meldn,
a thing, zich herinneren iets gedaan te hebben ; - a thing,
iets herinneren; - oneself, T zich herinneren, zich te
binnen brengen ; if I - rightly , zoo mijn geheugen mij
niet bedriegt; - a thing against one , iemand iets aanrekenen; - my respects to him, groet hem van mij; - me,
gedenk aan mij.
JLemem'berer, s., 9 persoon die herinnert, zich herinnert , te binnen brengt.
Rensem'brance , s., g-heugen , herinnering, herdenking,
aandenken , gedenkteekeu; memorandum , nota, bekend
aankondiging, aanmaning; before, ere one's -,-making,
voor dat men zich kunne herinneren; in - of, ter heriiinering aan, tot aandenken van ; since, within -, zoo
lang men zich herinneren kan; bear in -, in het geheugen houden ; bring a thing to any one's -, iets in iemands
geheugen brengen; give my kind -s to him, groet hem
van mij , herinner liens aan inij ; call to , in liet goheu-

Re.nind'er , s., herinneraar.
Reminis'eenee, geheugeni
s

t s. geheugenis herinnering.
r ; een eisch opgeven, afstaan,
laten varen; afzien van, overdragen.
Remiss', a., onnaauwkeurig , traag , nalatig , langzaam;
zonder zorg, flaauw , slap, onverschillig; verminderend.
Re,niss'ible, a., vergeeflijk.
Remis'sion, s., kwijtschelding, vergiffenis; -, vrijstelling;
-, magtiging , vermindering ; -, verslapping, verflaauwing;
-, liet bedaren van een koorts; the - of the cold, de ver
koude; the - of the rigour , de matiging-minderg
der strengheid.
Remiss'ive, a., kwijtscheldend, vergevend.
Remissly , adv., onnaauwkeurig, achteloos, langzaam,
Reminis'ceney, % '
Remi*e', V. t., teruggeven,

zonder zorg.

s., nalatigheid, traagheid, flaauwheid., slap.
heid , verslapping , langzaamheid , gebrek aan zorg.
Remit', v. t., ontslaan van, kwijtschelden, vergeven; -,
opgeven , laten varen , afzien van ; verwijzen ; overgeven,
afstaan ; -, overlaten; -, verminderen , verflaauwen , ver
verslappen ; -, tot bedaren brengen; -, herstel--zwaken,
len, -, weder in bewaring geven of zetten; overmaken,
Remissness,

remitteren (geld of geldswaardig papier); - punishment -,
straf kwijtschelden; - to, overgeven of afstaan aan, ver
naar, overmaken aan, vergeven of kwijtschelden-wijzen
aan; -, V. i., verminderen, afnemen, verslappen, in. ijver
afnemen; afnemen ten gevolge van ongesteldheid; -, bedaren ; -, toegeven ; - of, verslappen in; the cold -s , de
koude vermindert ; the fever -s , de koorts bedaart.
Remit'rnent, s., -F weder vastzetting, het weder in gijzeling stellen; -, vergiffenis, kwijtschelding; overmaking.
Reinit'tai, 3., j overgave; kwijtschelding, vergiffenis.
Ren,it'tance , s., voldoening, betaling; overmaking van
geld of wissels; overgemaakte som, remise, wissel (koop
remise doen, (geld of wissels) over--handel);mk,

maken (koophandel).
Remittent, a., tusschenpoozend.
Rernit'ter, s., persoon die remise doet; terugzender,

toezender, overzender , remittent (koophandel) ; persoon die
van een straf kwijtscheldt

Remix ,

V.

t., weder mengen.

Re,n'nant , s., overblijfsel, rest, overschot, stuk, § puin
overschietende lap van eenige stof; restje, res.-hop;,
tentje , ( staartje ; -, a., f overgebleven , overgeschoten,
overblijvend, overschietend.
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flemo&et , V. t.,vervormen, eert andere gedaante geven ,
een nieuwe gedaante geven , veranderen , herscheppeii ;

a work, een werk van gedaante veranderen.

øemod'eIIlng , 8.,
hergietiug, heromelting.
Remold', V. t., veraiidereii, vervornien, op een andere

leestschoeijen.
Uernolt'en , a., op nieuw gesmolten , lersmolten.
Rewon'strance, 8.,sterke voorstelling, 9 demonstratie ,
krachtig betoog; tegenbedeisking , bezwaar,, vermaning , aan-

nianmg; vertoonirig, SH.; -, hoogwaardige (heçjoudeiz of
zilveren kastje , waarin de Roomoch Catholielceo den gewijden onwel op het altaar lois toon atellen).
Heinon'strant , a.,aanmanend , vermaiiend , betoogeud ,
tegenvosrstellingen doende; Remonstrantsch.
Hcinou'stva,,t , S.,degeen die tegenvoorstellingen doet ;
Remonstrant, Arminiaan ;een kotter in Nederland, een
regtzinnige inEngeland , BOYER.
flemon'strate , V. j., vermasien , aanmanen, ernstig onderhouden , betoogen ,onderhetoog heengen ; eeii sterke
voorstelling
doen
11 ,
gronden
aanvoeren ; - with, any one on
a thing, iemand over iets ernstig onderhouden ; - against ,
gronden aanvoeren tegen; -, v. t., voorliouden, voorstellen.
Hemonstra'tion , S., het doenvan tegenvoorstellingen ,
zie verder Remonstrance. s.
Rvrnois'strator ,, 5.,persoon , die iemand vermaant , aanmaant, ernstig onderhoudt, iets onder liet oog brengt,
een sterke voorstelling doet, gronden aanvoert; persoon ,
die een vertoog indient.
Rem'e,ra , S., beletsel , belemmering , verhiridering , oponthond ; -, zuigvisch (in de ondhoid verkeerde seen in den
waan , dat die visch ee;; schip in zijn vaart kon tegenhouden) ;
zuigworm , zuiger.
fletu'orate , v. t., t tegenhouden ,belemmeren , belettesa ,
rerliinderen , ophouden.
flernord', v. t., knagen ; § verwijtingen doen ; -, r. i. 1 een
knagend geweten lichten.
fleinordency , S., wroeging.
Heiuor*e', S., wioegiug, berouw; Imedelijden, mededoogen ; poignant -, knagend berouw, knagende wroeging;
feel -, wroeging gevoelen.
Renorsed', a., aj berouw hebbenil.
Remorseful , a..,berouw hebbend , herouw veroorzakeen!; -1, medeljdend, gevoelig; - of, (volmedelijdeisover.
flernors&less , a., zonder bersuw , zonder wroeging ; onmededoogend.
Hemorse'Icssly , adv ., zonder berouw,, medelijden , medetloogen.
Remor,e'Icsnes . S., wreedheid, onmenseheljkheid, barhaarscliheid , onmededoogentiteid , hardvochtigheid.
JSe'note', a., vervvijderd , afgelegen ; -,vreemd-, afgetrokken ; - from towns , van steden verwijderd ; a - country,
een afgelegen land ; § a - cause . een verwijderde oorzaak ;
I - from reason, van de rede verwijderd; a - spot, corner, een
verwijderdeplek ofhoek; a - kinsman , een verre v erwant.
Remotely , ado., 11 in de verte ,
van verre , ) op verwij.
derde w(jze ; § zwak; iigteli)k ;Çlang.
Remote',iess, 5., 11 b verwijdering, afstand, verheid, verte ,
afgelegenheid , verwijderde graad , zwakke graad , zwakheid.
Renw'tio,, , S., t
verwijdeiiiag.
Remo,,Id', v. t., op nieuw vorsaen , in een vom; gieten ,
liergieten.
hersnielten
,
I
Hentou,,t', V. t., weder i)eotijgen , weder beklininien ; remontesen ,wedervan paarden voorzien (solduteuteren) ; - a
horse , een paard weder hestijgen ; , v. i., weder opklimmen , weder oprjzen , weder opstaan ; - to first principles ,
wedertot de eerste beginselen opklimmer;.

het vcnzien der kavallerie
nieuwe paarden (soidatentertn).
HemocabI1'it , S., afzethaarlieid.
Roinov'able , a., \ericierbaar,
afzethaar, wat ingetrok.
ken of herroepen kan wordeii; - officer , afzetbaar arnLi
teli;iar.
Roinov'al , s. , veraidering van plaats; -,ontvoering (van
iets); -,
verwijdering, verplaatsing, wegrulming; -,
overhrenging ; -, teriigwijziiig ; -, vervoer,, verandering van
woonplaats, vertrek; afzetting, ontslag; -, graad (van bloedverwantschap) ; zet (iii het sc/uuslcspel) ; -, verzachting (vase
eet leed) ; -, fnemeis (eau een verband, g.; - fro m a post,
afzettiiig van een post.
Remove', v. t., fl § verwijderen , verplaatsen , wegruimeli,
wegiienien , wegdoen ; afzetten , ontslaan ; overbrengen (b(jv.
meubelen) ; verdrijven ,wegjagen , doeti verdwijnen , van
kant iiiaken , naar de asidere wereld helpen; (een verband)
afnemen, g.;(een regtsgeding van liet eerie hof naar het
andere) overbrengen
on obstacte , een hinderpaal uit den
- ;
weg ruimeii ; - a difficulty ,, een iiioeijelijkheid opheffen;
- uwoy ,verwijderen ; - from ,verwijderen van, afzetten
van ; - out of, veiwijdereu uit; - to, verplaatsen of verwijderen naar ; -, v. i. ziel; verwijdeieii ,zich verplaat1 sen ,plaats waken , van plaats veranderen , veihisizen,
van woorl)laats veranderen ; - from . - . to , verhuizen van
1 . . . naar ; - into, verhuizenin, naar.
Remove', s. fl verandering van plaats , verplaatsing , verplaatsbsarheid; 9 II vertrek ,verhuizing , 1 vervoer ; punt;
b aistand ;
graad ven verwantschap); gelid; wisselplaats
(vase paarden) ; verzettingan een stuk op eesi schaakbord,
zet ;
ifgenonien schotel ,terwijl liet overige vanliet
geregt blijft ; verwisseling van borden ; give one a -, iemand
afeetteu ; on the . . . -, in den . . . graad van verwantschap,
fle'ioied', a., j verwijderd , ver,, afgelegen , 1 afgezondeid
Rensov'edi,ess , s. 1 11 verwijdering.
Remove,- , s., =r fl persoon , die verwijdert , verplaatst; be
- of , versvijderen , verplaatsen.
I
; ReuunerftbII'isy , S., beloonhaarheid.
Ren,sn'nerable , a., wat beloond kan worden , te beloonen.
Reiuu'i,.rate , V. t., heloonen , vergoeden , vergelden.
Henisn'neratecf , a., beloond , vergoed , vergolden.
Bern une-ating , a., wat helooi;t , vergeldt
Remuneration , a., lielooning, vergelding.
He'nu,erathe , reinu'sierate,ry , a., heloonend , vergoedesid , vergeldend.
Reinui',,,u,r ,, r. t.,t bet gemurnael terugkaatsen ; -, in
n;oi;ipelende woorden herhalen ; -., r. t., -weergalmen,
terugnitarmelen.
R enal , a., van de nieren.
Hen'ard , s.,naam van den vos in de fabelen , reizitje.
Rciias'ce,,ce , s., wedergeboorte , hernieuwde groei , herlering , wederopkon;ot.
Rciaas'ccncy , s.,
wedergelsoorte.
Benoscesit , a., weder voortgebragt, weder voortkomende,
lierleveïid , weder opkomerid ,vernieuwend.
Rersasclbil'ity ,, senascibleness, 5., vernieuwbaarheid,
vathaarheid te
omherleven,
vatbaarheid om weder na
izwang te kassen.
1 Rcnas'ctble , a.,vatbaar om te herleven , vernieuwbaar,
i vatbaar ozo weder in zwang te komen.
I Renate', a., herleefd.
1 lSe,iav 'Igale , e. t.,weder lsevares ; -, r i.,veder zeilen,
teiugeeilen.
Reneon'tre , 5.,zie Rencounter ,.
, Hvs,couu'ter , v. t.,aantasten ,aangrijpen , t aanvallen;
, .. . V. J. ( botsen ,tegen elkander stooten , elkasder midR'mount'in , 8., iefl)Oflte
V}il1
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moeten; handgemeen worden, § schermutselen, slaags ge.
raken , man tegen man vechten.
Ren -eoun'ter, s., schok, botsing , aanraking; gevecht,
§ schermutseling.
Rend', V. t., {1 § vaneenscheuren of rijten, scheuren met
kracht , hevigheid ; klieven , wegrukken; § - the heart , het
hart verscheuren ; - one's garments , iemands kleêren verscheuren; - a thing from any one, iets van iemand weg. rukken ; - asunder , j in tweeën scheuren , verscheuren,
klieven , in tweeën klieven; - away , wegscheuren , weg
- into , scheuren tot , in ; - off, scheuren of-ruken;
afscheuren van, afscheuren, afrukken; - with, doen scheuren van; -, V. i., zich splijten, zich scheuren.
Render , s., :1: persoon die verscheurt.
Render , V. t., wedergeven , teruggeven ; -, voorstellen;
-, de eene of andere hoedanigheid geven; -, vertaler► ,
vertolken , overzetten ; -, aanbieden , overgeven ; -, doen,
bewijzen ; - justice , regt doen wedervaren ; - a service,
een dienst bewijzen, een dienst doen; - a Dutch word
into French , een Hollandsch woord in het Fransch vertalen; - oneself , § zich overgeven; - back, teruggeven;
- to, teruggeven aan ; - up , overgeven ; -, V. i., verkla- ,
ren • doen weten , toonen , sx.
Render • s., rente, leenpacht, verslag, verklaring ; -, overgave ; -,t bekentenis.
Renderable , a., wat teruggegeven kan worden.
Ren'dez-voue, s., bijeenkomst, afspraak om bij elkander te
komen, vooraf besproken zamenkomst, plaats van zamenkomst.
Ren'dez-vous , V. t., bij elkander brengen op vooraf besproken plaats en tijd , bijeenbrengen , rendez-vous (zie dat
woord) geven; -, V. i., volgens afspraak bijeenkomen , op
een bepaalde plaats bijeenkomen.
Ren'egade, ren'egado , s., renegaat, afvallige, overlooper , overloopster , ( vagebond , landlooper , landloopster.
Ren'dlble , a., terug te geven, weder te geven; -, ver
vaneen te scheuren.
-talbr;,
Rendition , s., overgave ; -, overzetting, vertaling.
Renege', V. t., t verloochenen , verzaken , niet erkennen;
-, V. i., ontkennen , sH.
Renerve', V. t., op nieuw versterken, aan iets nieuwe
veerkracht geven.
Renew', V. t., vernieuwen , hernieuwen , herhalen , weder
van voren af beginnen , § weder aanknoopen ; -, v i., 1 zich
vernieuwen , zich herhalen, weder aangroeijen.
Renewable , a., vernieuwbaar.
Renewal , s., vernieuwing.
Renew'edly , ads.,
bij vernieuwing , bij herhaling.
Renew'edness , S., vernieuwde staat , vernieuwing.
Renewer, s., vernieuwer, vernieuwster.
Renew'Ing , a., vernieuwend.
Renewing, s., vernieuwing , het vernieuwen.
Re'nish , a., rijnsch ; - wine , rijnsche wijn.
Ren'iform , a., niervormig.
Renitence, ren'itency, s.,
wederstand, tegenkanting,
tegenstand , tegenwerkende kracht , wederstandbiedende
kracht , wederstreving ; -, tegenzin.
Renitent , a., wederstand biedende , tegenstand biedende,
wederstrevend.
Ren'net , s., leb , kaasleb , stremsel.
nen'iset , ren'neting , s., renet (appelsoort).
Renounce', v. t., afstand doen van , afstaan ; verloochenen ; laten varen ; ontzeggen , opgeven, afzien van ; - a
thing , iets afstaan ; -, V. i., verzaken • geen kleur bekennon (in het kaartspel).
Renounce', s., verzaking, het niet bekennen van kleur
(in het kaartspel).

REP.
Re~unee'inent, S., verloochening, ontzegging, afstand
doening; -, verzaking, het niet bekennen van kleur (in
het kaartspel).
Renouncer, s., persoon, die verloochent, afstand doet;
ontkenner; -, afvallige.
Renouncing , s., verzaking ; -, a., verzakende.
Renovate , V. t., vernieuwen , hernieuwen , doen herleven.
Renovation , s., vernieuwing , hernieuwing.
Renown', s., roem , beroemdheid , vermaardheid; of -,
beroemd ; of great -, van groote beroemdheid.
Renowned', a., beroemd, befaamd.
Renown'edly , ads., met roem, met beroemdheid, met
groote vermaardheid.
Renown'Iess, a., zonder roem.
Rense , V. t., zie Rinse , v. t.
Rent', zie Rend.
Rent, V. t., i 11 § verscheuren; -, V. i., 1 op hoogdravende
wijs ongerijmdheden zeggen of opdreunen, zie Rant.
Rent , s., verscheuring, spleet, groote scheur, barst,
kloof , scheuring, breuk; § oneenigheid; a - in the church,
een scheuring in de kerk.
Rent , s., rente , huur , pacht, inkomst, leenpacht ; heavy
-, zware huur; high -, hooge huur; low -, geringe huur;
denial of -, weigering om huur of pacht te voldoen;
quarter's -, vierendeeljaars huur.
Rent , V. t., in huur hebben , in huur nemen, huren, verhuren , verpachten , in pacht nemen ; -, v. i., verhuurd worden.
Rent'-charge , s., rentelast.
Rent'-roil , s., lijst der jaarlijksche inkomsten.
Rent'-service , s., leendienst.
Rent'-stock, s., pacht in natura.
Rent'-warden, renter-warden, s., rentmeester, ontvanger.
Rent'able , a., wat verhuurd kan worden , verhuurbaar , verpachtbaar , huurbaar , pachthaar , rente kunnende opleveren.
Rental , s., lijst der jaarlijksche inkomsten, staat der
inkomsten (van goederen).
Renter, s., pachter, huurder.
Renter , V. t., uiteren (bij kleermakers).
Ren'terer, s., persoon die dat werk verrigt, zie Renter, v. t.
Rentering , s., uiternaad, het uiteren.
Renum'erate, V. t., weder optellen, terug betalen.
Renun'ciate, v. i., weder bescheid brengen.
Renunciation , s., ontzegging, afstanddoening, afstand.
Renverse', V. t., omkeerera , § omverwerpen.
Renverge', a., omgekeerd (wapenkunde).
Renverse'inent , S., omkeering.
Reobtain', v. t., nogmaals verkrijgen , op nieuw verkrijgen.
Reobtain'able , a., weder verkrijgbaar
Reopen , V. t., weder openen , heropenen ; -, v. i., weder
opengaan , heropend worden , weder geopend worden.
Reoppo-s.e' , V. t., weder tegenstellen , weder bestrijden,
weder tegengaan.
Reordain', v. t., op nieuw wijden.
Reordina'tfon , s., vernieuwde wijding of bevestiging.
Reorganization , s., reorganisatie , vernieuwde inrigting.
Reor'ganlze , V. t., op nieuw inrigten.
Repac'ify, V. t., weder herstellen , weder bevredigen, weder gerust stellen , weder tevreden stellen.
Repa-ek', v t., verpakken.
Repa-ek'ing, s., verpakking.
Repair', s., herstelling, verbetering, verstelling, reparatie , § weder oprigting, kalefatering (van een schip) , z.;
(van openbare werken) onderhoud; heavy -s, belangrijke
herstellingen; slight -, geringe reparatie; keeping in -,
onderhouden ; tenantable -s , onderhoud van het verhuurde
door den verhuurder ; - contract , aannemings-overeori-

REP.
komst; in -, in good -, in goeden staat wel onderhouden;
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Repeat', s., herhaling, teeken van herhaling (mu **k).
Bepeat'efly , ode., hij herhaling.
Repeut'er ,, s., herhaler , repetitie horologie, persoon die
opzegt.
llepcat'lng, S., herhaling; -, a., herhalend; - watch, repetitie horologie ; - spring , veer van een repetitie horologie.
Repcda'tion , S., het teruggaan , terugkeering.
Rcpet, v. t., terugdrijven of stooten;afweren, afslaan,
tereuwerken , tegen-aan; naar binnen drijven , (van kwade
vochten) zich afzonderen, verdeelen , g.; wederleggen.
Rcp'ency ,, S.,terugdrijvende kracht.
Rcpcl'Ient , a., afdrijvend, verdeelend ; natr binnen drijvend, terug gaand, le keer gaand.
flepel'Ient , S.,afdrijvend of verdeelend geneesmiddel,
naar binnen drijvend middel.
Rep cer , s. tern,-drijver , terugstooter.
Repent, a., kruipend (van planten cie dieren); plat (van stijl).
Bepeit', V. 1., lierouw hebben , boete doen ; - of having
doie a thing , berouw hebben , dat men iets gedaan heeft;
- of, berouw hebben over; -, v. t., berouw hebben over;
I - of , het berouwt mij.
Repent'ance , s., berouw ; - for , berouw over ; -, boete.
doening.
Repcnt'ant , a., berouwhebbend, boetvaardig ;- sinner,
aardig zondaar ; ( - heort , een berouwhebbend hart;
- tears, tranen van berouw.
flepent'ant , s., hoetvaardige ,persoon die berouw heeft.
I Repent'cr ,5., die herouw heeft.
. Rvpcnt'ing, s.,
berouw: -, a., boetvaardig.

out of - , hetgeen herstel noodig heeft,in slechten toe.
stand , niet goed onderhouden ; be out of -, reparatie of
herstel noodig hebben, bouwvallig zijn ; make -s, herstelherstellingen ondergaan.
lingen doen , uitvoeren; ;;nderçjo
flepair', V. t., (herstellen, verbeteren , repareren, schikken ;weder oprigten ,weder opwekken ;vernieuwen ,
weder aanvullen; (een schip) kalefaten; -, V. i., zich hegeven ; gaan ; zich vervoegen tot, zich bewegen ; - oqoi;i to ,
weder terugkeeren naar ; - back, terugkeeren ; - to, zich
begeven naar.
Repair'. 3., verblijf, woning, wijkplaats, schuilhoek, hol
(can wilde dieren) , leger (van jaytwild) ; -, afreis, vertrek,
het heengaan.
Repand', a., teruggebogen, omgebogen.
flepand'ous , a., opwaarts gebogen, opgekruld (van bladen
[botanic]).
Reparable, a., herstelbaar, gerepareerd kunnende worden;
- b'ij , te herstellen door.
55p'ara1ily , adv., herstelbaar.
Reparn'tlon , S.,reparatie , herstelling;§ ochadel000stel
hug , vergoeding; - of i;000nr , herstel van eer;a loss too
great for -, een verlies te groot ons hersteld te kunnen
worden ;the - of health , herstel van gezondheid ; deooasod
-. herstel vragen ; malce - (for) voldoening geven (voor).
Rcpav'ative, 5., berstellisig, verbetering, vergoeding schareparerend ;
herstellend,
deloosstelling -, a.,verbeterend,
;
te - of, II I herstellen.
gevat
antwoord;
Repartee', 5.,snedig antwoord; quick -,
sr,sart -, hits antwoord;be q u ick in one's -s , snedig, ge. Rc5et'1nIy , ads., niet berouw , boetvaardig.
Rcpeo'ple , v. t., wederom bevolken.
vat in het antwoorden zijn.
Bepeo'pling, s., wederhevolking.
Repartee', v i., snedig, gevat antwoorden.
Rn'persuss', v. t., terugotooten of drijven.
Repartl'tion , S., verdeeling.
Repercussion , s., terugotooting.
Rcpar'ty , S.,zie Repartition, s.
Hepas', v. t., v. i. , weder overgaan , teruggaan, repasseren. ReperPUS'sive , a.,terugdrijvend, afdrijvend; -, terug.
kiatsend , sveêrgalmesd.
l5epat', S., maaltijd, maal (eten), voedsel, levensmiddelen, me.
]Repast', V. i., eten , van den maaltijd zijn ; -, V. t., out- i fleper nute', v. I.,terug slaan, drijven.
Reperfitlous , a., gevonden.
halen, smullen, brassen, spijzen, voederen, voeden.
!tpertor , s.,inhoudsregister, repertorium, verzamel!Sn'pas'tuvc , 5., onthaal.
luck ; magazijn.
Slepat'iIate , V. t., in bet vaderland terugbrengen.
Repay', V. t.,terugbetalen, nog eens betalen , tieloonen, RepentI, s. wederkeereside decimale breuk (rekenknnst).
oneself,verhaal Iter,vsi'tion • s. h erh aling , herdoening , weder opzegging
vergoeden , rergeldeu ,betaald zetten ;
nemen , trekken (koophandel) ; - in cosste'ospt, met verzach- repetitie(msiijk).
tii;g beantwoorden ; - money borrowed, geleend geld terug fle,c5i tîoim5
herhalend.
hetalen ; - Oioj one wit!; ei word or a smile , iemand met een flepeCi 'tksnary , f '
woord of een glimlach belooneis o.f vergelden ; - on?j onefor Itopnt5'tiois , a., herlialii;g bevattende.
a serrice, iemand voor een dienst helooi;eis - a tesefit, eels I ncn;ue', t'. i,zich bedroeven, ontevreden zijn, morren
weldaad. vergelden ;- sio isjury ,een beleeiligingbetaald over, ziel; beklagen over,jaloersch nijdig zijn over, wangunstig zijit , benijden ;- at the allotments of Providence,
zetten; - any one for a Ming , iemand iets betaald zetten.
tegen de hesrl;ikkingen der Vosrziessigt;ei;l morren ;- at
flegsay'nble , a., terugl;etaalhaar, terug te betalen ; vergol
os; affliction,ziel; over ecu kwelling beklagen; - ogeinst.
den of vergoed kunnende worden.
inoi;e;; tege;; ; - it,morren over, ontevredenheid. tonnen
Hepay'ing, 5., wederhetoli;;g , terugt;etalmg.
over ,nijdig zijn over.
Repayment , S., weclerhetaling , terughetaling.
lIt'pcal', r. t.,herroepen , opheffen, afschaffen , intrekken • Repnei , s. morder , wangunstige, ontevredene , knorrepot, grompot.
•1 (con personen) terugroepen , loco terugkomen.
Repeal'. 5.,herroeping, terugroeping , afschaffing, ophef- Repining , S.,gemor,,morren , geklag , ontevredenheid;
-, ei., geneigd ohs ziel; te beklagen , te morren, morrend,
fling, intrekking.
niet leedwezen, met klagten.
Repetilabfl'Ily , iepea1'abvncss , 5., vatbaazlie;il voor
Rcpin'Ingly ,, ado., met gemor,op norocl;e wijze.
repeal (zie dat woord).
Replace', v t., auderi;;;;al plaatsen, op devorige plaats
Repeal 'able • a., vatt;aar voor repeal (zie dat woord).
steien of zetten , weder plaatsen verplaatsen , vervangen,
l5cpeal'cr • 5., herroeper , afsehaffer ,, opheffer ,, uitrekker ;
inde plaats stellen ;- bio , weder plaatsen in.
die een herroeping of afschaffing verlangt.
Repeat', v. t., herhalen, heizeggen, nog eens zeggen, van flephice'ment, s. het weder plaatsen.
buiten (hij wijze van herhaling) opzeggen; weer overdoen ;; flepIac1n , S., herplaatsing , verplaatsing.
-. eternally • altoosdurend herhalen , berkaamven ; - the Replalt'. V. t., hervouwen , op nieuw vouwen , vervouwen
verscheidene malen vouwen.
sonic thing over and over , over and over again , herkaaiiwen.
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Replant', V. t.,

op nieuw planten , beplanten; verplanten.

Replant'able, a., voor verplanting vatbaar.
Replanta' tion , s., vernieuwde planting , herplanting.

Replead', V. i., op nieuw pleiten ; -, V. t., op nieuw be-

pleiten.

Replead'er , s., tweede pleiting of behandeling.
Replenish , V. t., vullen , aanvullen , vol maken, § voor
voleinden ; the waters -ed with fish,-zien;,voltj
de wateren met visch gevuld ; -, v. i., weder vol worden, BA.; zich vullen, aanvullen, vol maken, § zich ver
-zameln.
J3eplen'ishment , s., vulling, § aanvulling.
van;
a
with,
vol
overvol,
geheel
vol;
a.,
Replete' ,
work - with faults , een werk vol met fouten.
Repletion , s., overvolheid , volheid , § volbloedigheid.
Repie'ti ve , a., vullend , volmakend, § aanvullend.
Repleti'vely , ada., vullend.
Replev'iable, a.,

wat gelost kan worden; losbaar, terug

te bekomen.
Replevin , s., teruggave van een in beslag genomen goed, r.;

bevelschrift volgens hetwelk een beslag wordt opgeheven.

REP.
wen ; - in , stellen in plaatsen of leggen in ; - on , stel
less op ; -, V. i., zich verlaten , vertrouwen , staat maken
gerust zijn, vertrouwen stellen; rusten (slapen); - on

upon, vertrouwen op, zich verlaten op.
Repo*e', s., rust , rustpunt , oorzaak van rust ; ^` stil
stand in een vers.
Repo-s-'edness , s., staat van rust, rust.

Repo^'lt , v. t., in bewaring geven, nederleggen.
Reposition, s., vederlegging, in bewaring geeing; we
derplaatsing, verplaatsing; het bergen op een veilige plaats
weder -inrigting ; herstel.
Repo -s-'itory , s., bewaarplaats , entrepot , stapelplaats.

Repo•w*ess', v. t., weder in bezit nemen, weder in bezi
stellen , enkel in : -ed of, weder in liet bezit van.
Repo-*-aes'eion , s., weder bezitting ; hetgeen men wede;
in bezit heeft gekregen; in bezit stelling op nieuw.
Repour', V. t., weder uitgieten, nog eens inschenken.
Reprehend ', v, t., berispen , bestraffen , laken , ( doorha.
]en; t beschuldigen; :1: overvallen, ontdekken.
Reprebend'er , 8., persoon die berispt, bestraft, laakt
( doorhaalt.

a., berispelijk, laakbaar, schuldig, straf

Repiev'y, V. t., lossen; van een verband bevrijden , onder
horgtogt in beslag genomen goederen wederom in zijn bezit nemen tot dat de regthank beslist heeft.

Reprehensibleness

Replication , s., antwoord, beantwoording.
Replier , s., persoon die antwoordt, beantwoordt; hervat -

Reprehen sibly, adv., op berispelijke, laakbare straf.

Reprehensible,

haar.
, s., berispelijkheid , laakbaarheid
strafhaarlleid, schuldigheid.

hare, schuldige wijze.

ter , hernemer.

(een antwoord Reprehension , s., berisping , bestraffing.
beantwoorden) , r.; - against , antwoorden tegen ; - on , ant- Reprehensive, reprehen'sory, a. , berispelijk, laakbaar,

Reply', V. i., V. t,., antwoorden , repliceren

worden aan ( ► emaud) ; - to , antwoorden op.
Reply', s., antwoord, bescheid.
Repol 'ist. , V. t., op nieuw polijsten, weder opwrijven, op

nieuw Beschaven.
Report', V. t., herigten, verhalen, vertellen, verspreiden,
verbreiden (als een yerucht) , uitstrooijen , in omloop brengen; t herhalen; (van een proces) verslag geven; - to,
verslag doen van , berigten aan , t terugkaatsen (als het
geluid ran een afgeschoten geweer); it is -ed, men ver
zegt dat , het gerucht loopt , het gerucht wil ,-halt,men
( het praatje gaat; -, V. i., verslag doen.
Report', s., berigt, verhaal , verslag , gerucht, mare,
rapport (officieel) ; faam; -, knal , schot (van een vuurwa
pen) ; verslag (van een proces) ; common -, algemeen gerucht; current -, loopend gerucht; official -, oficiëel rapport, proces - verbaal, relaas , r.; dsuw up, make a -, een
of iciëel verslag doen , een proces - verbaal opmaken, ver
I know him by -, ik ken hem hij naam ; - of-halisern;
ordnance , gebulder van liet geschut.
Reporter , s., berigt- of verslaggever , berigt of verslag

aanbrenger , aanbrengster ; c orhlazer , zegsman-gefstr;
(in ongun.stiyen zin); vervaardiger van een verslag; stenograaf (der kamers van volksverlegenwoordiyers) . tachigraaf,,
snelschrijver, correspondent (van dagbladen); referent; parliamentary -, stenograaf der kamers.
Reporting , 3., het uitbrengen van verslag; verslagen (der
kamers) me.; correspondentie (van dagbladen); parliamentary -, verslagen der kamers.
Report'ingiy, adv., van hooren zeggen, naar het gerucht,
volgens

het

gerucht,

sH.

Repo*'at , s., berusting , het vertrouwen stellen ; gerust
vertrouwen, steun , steunpunt , rustpunt ; § oor -heid,
-kusen.

f vertrouwen.
$epo'*e , v. t., te ruste leggen , doen rusten ; leggen , stel-

Rapo.*'ance, s. ,

len , plaatsen ; wegleggen , bewaren ; § (zijn vertrouwen) i
stellen , vertrouwen ; f in bewaring geven • toevertrent-

schuldig, strafbaai , bedilzuchtig, berispend.
Represent ', v. t., voorstellen , vertoonen, vertegenwoor ,

Bigen, de plaats bekleeden van; § afschilderen, afschet.

sen, afbeelden.
Repre-went'able , a., voorstelbaar , vertoonbaar ; vertegen•
woordighaar, geschikt om cie plaats te bekleeden van.
Repre-Nen'tance, s., zie Representation, s., Dozv1v]z.
Repre*enta'tion , s., voorstelling , vertegenwoordiging,
beeldtenis , verklaring • het voordragen , tentoonstelling.
Repre -sent ative, a., voorstellend, vertegenwoordigend,

plaatsbekleedend.
Repre-s~ent'ative , s., vertegenwoordiger, plaatsvervanger;

hetgeen waardoor iets voorgesteld wordt.
Repre -nent 'atively , ado., op vertegenwoordigende wijze,

hij wijze van vertegenwoordiging.
filepre*ent'ativeness , S., vertoog.
Repre*ent'er, s.,
persoon, zaak

vertegenwoordiger.

die vertegenwoordigt;

Repre*ent'inent • s., j voorstelling , vertonning.
Repr ess', V. t., onderdrukken, beteugelen, stuiten, te keer

gaan , in toom houden , onderhouden.
Repres'ser , s., bedwinger; die beteugelt; onderdrukker,

stuiter.
Repression, s., beteugeling, onderdrukking.
Fepres'sive , a., beteugelend, stuitend, te keer gaand,

onderdrukkend.
Repriev'al, s., zie Reprieve, s.
Reprieve' , s., uitstel , opschorting eener doodstraf.
Reprimand, s., berisping, bestraffing, teregtwijzing; give
any one a -, iemand berispen, teregtwijzen.
RRep'rimand . v. t., berispen, bestraffen, teregtwijzen.
Reprint', V. t., herdrukken.
Reprint', S., herdruk, nieuwe editie, nieuwe oplage (van

eest hoek).

Reprisal , s., wedervergelding , wederwraak, represaille

maatregel; letter of -, kaperbrief; make -, represaille
maatregelen nemen ; represaille (soldatessterm).
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Reprl-*e', s., herneming, herovering, hervatting, herhaling , wedervergelding, represaille ; herneming van een
schip, dat nog geen 24 uren in 's vijands handen geweest is.
Repri-se', v. t., hernemen, sr.; vergoeden, betalen , GRANT.
Reprizes, s., pl., betalingen gedaan uit de \saarde van
landerijen, r.
Reproach', V. t., verwijten , verwijtingen doen , beschiildigen, berispen, hekelen , ( voor de voeten werpen ; - one
with a thing, iemand iets verwijten; - laziness , de luiheid
afkeuren ; be -cd with a thing , over iets berispt worden.
Reproach', s., verwijt, laesehiniping, berisping , afkeuring,
schande, schandvlek , oneer ; the - of one's family , de
schande, oneer van zijne familie; bitter -, bitter verwijt;
cruel-, wreed verwijt; be a - (to), eest schande zijv (voor),
de schandvlek zijn (ran); brine - o;;, ?yon ; i110W, dr(ao dovere
- on, upon , schande brengen (op), schande veruw-zaden (aan),
schande berokkenen (aan) ; incur -, zich schande brolikeiieii.

Repub'itean , a., gemeenebestgezind, repuhlikeinsch.
Republican , S., gemeenebestgezinde , republikein.
Repub'ttcant$m, a., republikeinsche gezindheid, gehecht held aan den gemeenebestelijken regeringsvorm , republikeinsche staatsregeling.

Reproach'abie, a, laakbaar.
Reproach'ablcness, s., staat van laakbaarheid.
Reproach'abiy . adv., op laakbare wijze.
Reproached', pp. van IReproac•It , V. t.
Reproach'fut , a., beleedigend, smadelijk, schandelijk; - to,

schandelijk voor ; - coy ditelt , life , schandelijk gedrag, leven.

Reproachfully, adv., beleedigend, schandelijk; niet schande,

niet oneer.

Reprobate, a., goddeloos, verworpen , verdoerrd, verlo-

ren , slecht , snood , § afgekeurd.
Reprobate, s., gocldeloc,Le, verworpe li ng, verdoemde,
snoodaard , rampzalige, ellendeling , ) deugniet.
Reprobate , v. t., verwerpen , afkeuren , vcroordeelen
aan zijn ondesigden overlaten , aan zijn lot rf straf overgeven, aan de eeuwige verdoemenis overgeven, ve,rdoeuien.
Rep'robateness, s., gordelooslieid , snoodheid, staat van

verwerping, slechtheid, laagheid, laaghartigheid, laagheid

van ziel , verdoerndlreid.

Rep'robater , s., verwerper.
Reproba'tiou , s., verwerping , verdoeming , veroordeeling,

afkeuring.

Reproba'tioner, s., die anderen tot eeuwige verdoerienis

veroordeelt,

SOUTH.
R.eprosduce', V. t ,

weder voortbrengen, § weder overleg.
gen (schriftelijke bewijzen).

Reproduces , s., die weder voortbrengt, die weder (schrif-

telijke bewijzen) overlegt.
ReprodMc'iboe , a., weder voortbrenebaar.
(ging.
Reproduuc'ibleness , s., vatbaarheid voor wedervoor+brenReprod-ue'tion, s., czwedervoortbrenging.
Reproductive, a., van of behoorcude tot de wederroort-
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Repubii-ea'tion, S., herdruk, nieuwe uitgave, weder af.

kondiging.

v. t., op nieuw uitgeven (een boek); op nieuw
bekend maken of afkondigen; (een testament) vernieuwen
op nieuw wettigen.
Repu'dlable, a., verwerpelijk.
Rep u'diate , v. t., verwerpen , verstooten; scheiden (bijv.
van zijn vrouw); ontkennen.
Re'pudia'tion, S., (1 )verwerping, verstooting, 4 echtscheiding,
Repugn', v. t., t bestrijden , weêrstand bieden, weèrstaai► .
Repugnance, repun'nancy, s., strijdigheid, tegenzin,
wveêrzin, afkeerigheid , walg; -, worsteling , strijd.
Repugnant , a., wci,rbarstig , ongehoorzaam, webrstrevig ,
strijdig , onbestaanbaar ; it is - to any one's feelings, het
strijdt met iemands gevoel (om).
Rc-, pug'nantiy , adv., roet tegenzin , we@rzin.
Repug'nate, v. t., weêrstaan.
Repui'i-uiate, v. i., weder uitkomen, weder groen worden.
Wepuii-uta'tion, s., weder uitkoming.
RepuSse', s., afwijzing, weigering, nederlaag, nieuwe afwij.
zlO-, bejegening; terugstooting, terugdrijving; meet with a -,
ecs,. nederlaag lijden , ondervinden , teruggestooten worden.
Repulse', v. t., terugstooten , afwijzen, weigeren.
Repuis'er, s., die terugslaat.
RQci,uis'ing, s., wctrstaiad, tegenstand ; -, a., weêrstaande,
Republish ,

te;enstaaucte.

Reps, I'sion, s., terugstootiug, terugdrijving, §afwijzing,
weigering; power of -, terugstooteude kracht.
Repulsive, a., terugstoolend, weigerend, afwijzend, terugslaand, terugdrijvend, §weigerend, afslaand.
Repulsiveness, s., terugstootendheid, terugstootende kracht.
ftepuis'ory , a., zie Repulsive, a.

Repurchase , v. t., wederl:oopen , op nieuw koopen, terug.
koopen ; - uni th , teruvkoopen voor, niet.
Repur'chnse, s., weder aankoop, weder inkoop.
rcpuc•ged', a., weder gezuiverd, gelouterd.
Rep'-utabie, a., aar;zieii lijk, geacht, ter goeder naam en

faam staande, fatsoenlijk, achtenswaardig, geëerd.

Reputably , adv., met eer , eervol.
Rei, uta'tion , S., naam , goede naam , aanzien , vermaard.
lie;d, geachtheid; bring into -, in goeden naam brengen

hove fhe -, ter goeder naam bekend staan ; get a -, eer;
goeden naam , vermaardheid verwerven ; ruin any one's -,
zijn goeden naam verliezen.
fep•oof', s., bestraffing, berisping, verwijt, wederlegging, Repute', v. t., voor iets houden , achten.
smaad.
Repute', s., naam, goede naam, vermaardheid, algemeen
Keprov'able , a., herispelijk., strafbaar.
gevoelen ; in -, ter goeder naam ; in bad, good -, in sleebReprove', V. t., berispen, afkeuren, bestraffen, beschultcnr , goeden naam; ira great, high -, in groote vermaard.
digen, l wederlergen, van een fout of misdaad overtuigen.
held ; of no -, zonder naain ; he in -, goeden naam hebbeiz.
Reprover, s., berisper, overtuiger.
Reputed , pp. van Repute, v. t.
Reproving, a., berispend, afkeurend , van of behoorende Ret,-st'edly , adv., volgens gerucht.
tot berisping, afkeuring.
frp»te'iess, a., zonder eer, :j: onteerend.
Reprune', V. t., op nieuw snoeijen, op nieuw liet over- Request', s., verzoekschrift, smeekschrift, vraag, navraag,
tollige wegnemen.
lede ; at the - of , op verzoek van ; in -, gezocht, ge
.Repta'tion, s., kruipin .
eer , in goeden naanm ; comply Zaitlz-vragd,intek
Reptile, a., kruipend, p nietig, nietswaardig, laag, gemeen.
a -, op een verzoek acht slaan; a thing much ira -, iets
Rep'tiie , s., kruipend dier , ) worm , nietig wezen.
dat veel gevraagd is; grant -, een verzoek toestaan, in.
Reptilian , a., tot de kruipende dieren behoorendc.
w; lligeu ; mace a -, een verzoek, een vraag doen.
Repub'lie, s., gemeenebest, republiek (staat door onder. Request', z. t., vragen, verzoeken ; - a thing of any one,
scheidenen geregee;'d); algemeen belang , al enieene zaak;
iemand iets vragen; - crr,y one to do a lump , iemand
the - of letters , republiek der geleerden.
vragen ern :ets te doen.
brengisifir.
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Request 1 er , s., persoon die een verzoek , vraag , bede Rescue', V. t., weder in bezit nemen , sequestreren , wedoet ; vrager , vraagster , sollicitant , requestrant.
der bemagtigen.
RequIek 'en, V. t., weder levendig maken, verlevendigen, Reselz'er , s., die iets weder bemagtigt.
weder opvrolijken, vervrolijken.
R'eselz'ure , s., weder in bezit neming, weder bemagtiging,
Re'qutenm, s., zielmis, rust.
herhaalde of vernieuwde bemagtiging, herneming, sequestre.
Requi'etory , s., rustplaats voor de dooden, graf.
Resell', V. t., weder verkoopes.
Requir'abie , a., hetgeen men vragen kan.
Rewem'blance , s., gelijkenis, overeenkomst, evenbeeld;
Requtr'a1 , s., eisch , vereischte.
striking -, sprekende gelijkenis ; bear a - to , gelijken naar;
Require', V. t., vragen , Uegeeren , verlangen , vereischen,
be deceived by the -, zich door gelijkenis bedriegen ; there
vorderen, nodig hebben ; willen ; - a thing of any one, is no - between the things, the zaken gelijken elkander niet.
iets van iemand verlangen ; every thing -s care , iedere Resern'ble, V. t., gelijken, -f evenaren; - each other, one
zaak eischt zorg.
another, elkander gelijken.
Requlred^, p p. van Require , v. t.
Resend', V. t., terugzenden , nog eens zenden.
Requlre 'ment, s., noodzakelijkheid, behoefte, vereischte Re*ent ', V. t., kwalijk nemen, gevoelig over ... zijn, zich
voorwaarde , vereischte.
beleedigd gevoelen , misnoegd zijn over, wel of kwalijk
Requir'er, s., eischer, vorderaar.
nemen; wreken, zich wreken; - an injury , gevoelig zijn
Req'ui*ite , a., noodig , vereischt , gewild , noodza
over een beleediging ; - an affront , een heleediging wreken.
-kelij. Re s ent er, s., degene die zeer gevoelig voor een beleediReq'ul-avite, s., vereischte hoedanigheid, voorwaarde, nood
ging is ; persoon olie zich wreekt; ( kruidje roer mij niet.
zaak, behoefte.
-wendig Re*ent'ful, a., ligt geraakt, gevoelig, haatdragend; be
Req'uisltely, ads., op noodzakelijke wijze.
- of, zich wreken over, gevoelig zijn over.
Req'uI -siteness, s., 9 volstrekte noodzakelijkheid, nood - Re*ent'fully , adv., met ligtgeraaktheid.
wendigheid.
tie , vordering ; nasporing , opsporing.
Requi*'Itive , a., verlangend.

Requi*'itgry, a., verlangend, gevraagd.
Requt'tal . 3., vergelding, beantwoording , belooning ; in
- of, ter belooning van, in loon van.
Requite', V. t., vergelden , heloonen ; § teruggeven, wederom

doen overgeven; beantwoorden; betaald zetten; - any one
with a thing, iemand met iets beloonen.
Reqult'er, s., belooner.
Rere , V. t., zie Rear , v. t.
Rere'-fief, s., onder-leen, r.
Rere'-mouse, 8., vledermuis.
Rere ' -warcc , s., t achterhoede.

Resati', r. i., terugzeilen.
Resale', s., weder verkoop.
Resaiute', V. t., op

nog eens groeten.
Rescind'. V. t.,

, adv., op een gevoelige wijze, haatdragend.
Re*en'tive, a., ligt geraakt.
Re-*ent'Ingly

Requt -ai'tton , s., vraag , verlangen , begeeren , reclama-

nieuw groeten , weder teruggroeten ,

afsnijden, § vernietigen, afschaffen; her-

roepen.

Rescission , s., afsnijding, § vernietiging , afschaffing, opheffing , herroeping.
Rescls'sory , a., afsnijdend , § vernietigend , afschaffend,
herroepend , omstootend.
Res' -eo u s , zie Rescue.
Reseribe', V. t., terugschrijven, wederschrijven, r.
Re'seript, S., rescript, beslissing (van een vorst).
Res erip 'tion , s., het terugschrijven.
Reserip 'tively, adv., 9 door een rescript.
Rescue, V. t., bevrijden, redden, ontzetten, helpen; from, bevrijden van ; - out , redden of verlossen uit.
Res'-eue , s., bevrijding , redding , hulp ; § daad van herneming, ontzetting; gewelddadig vasthouden van goederen
of personen ; to any ouce'es -, om iemand te redden.
Res'emer, s., redder, redster, bevrijder, bevrijdster; persoon die een gevangene door geweld bevrijdt.
Research', s., navorsehing (studie) , nasporing, onderzoek;
- into, onderzoek over ; snake -es , nasporingen doen.
Research', V. t., f op nieuw zoeken , nasporen ; § uitwerken, afmaken , voltooijen.
Researcher , S., onderzoeker , navorscher.
Re^.eat', V. t., weder plaatsen, zetten ; - on the throne,
weder op den troon plaatsen.

Re -, ent'mesat , s., gevoeligheid (over een beleediging) , haatdragendheid, ligtgeraaktheid; haat, wrok.
Re*erva'tion , s., bewaring, beperking, verkorting; voor

gedachte die men voor zich houdt; verzwijging,-behoud,
verheling, achterhoudendheid; wegsluiting; mental -, niondeling voorbehoud ; with - of , onder voorbehoud van,
behoudens.
Re*erv'atory , s., zie .Reservoir , S.
Renverve', V. t., bewaren , besparen , in voorraad houden,
zich voorbehouden, wegleggen, in reserve houden; - oneself,
zich voorbehoaden; - a thing for oneself, zich iets voorbehouden; - a right to oneself, zich een zegt voorbehouden.
Re*erve', s., voorraad, bewaring, besparing, achterhoud,
voorbehoud , beding , uitzondering , beperking ; gedachte
die men voor zich behoudt; achterhoudendheid , geheim
behoedzaamheid, omzigtigheid; bescheidenheid,-zinghed,
zedigheid; onmededeelzaamheid, onspraakzaamheid; mental
-, mondeling voorbehoud; bod? of - reserve korps; in -,
onder voorbehoud; without -, zonder voorbehoud.
Re erve' - pear , s., wiiiterpeer , die bewaard kan worden.
Re *erven', a., achterhoudend, niet openhartig, op zich
zelven , stil , onspraakzaam , ingetogen, bescheiden , zedig.
Re*erv 'edly , adv., zie Reserved , a.
Re*erv'edness , s., achterhoudendheid, zedigheid , ingetogenheid.
Reserver, s., persoon die reserveert, zie Reserve, v. 1.
Re *ervoer' , s., vergaarbak; inhoudsligchaam, dat dient
om iets te bewaren of goed te houden ; vischkaar.
Reset', s., het herbergen van een balling; heling (van
gestolen goed).
Reset'ter , s., heler (van gestolen goed).
Resettle, V. t.,geruststellen , bedaren; -, v. i., zich op
nieuw installeren.
Resettlement, s., herstelling in den vorigen staat; het
weder installeren, het voeder in orde brengen; daad van
geruststellen.
Reship', v. t., verschepen, verzenden, overladen in een
ander schip.
Reshipment, s., verscheping, overlading in een ander
schip, weder afzending per schip; weder ingescheepte
voorwerpen, mv.
Re'slance ,. s., verblijfplaats , residentie. Zie Residence , s.
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8e°sinnt, adv., verblijf houdende, wonende , r.
Reside', v. i., verblijven , zijn residentie houden ; 5 zich
bevinden ; zijn.
ate*'idence, S., residentie, verblijf, verblijfplaats, resi dentschap, provincie, distrikt, standplaats, domicilium;
-, bezinksel, grondsop, drab; make a place one's -, zijn
residentie in een plaats vestigen ; take up one's -, zijn

Re*fst'ant, s., persoon of zaak die wederstand biedt; -,
a., wederstand ïbiedend , wederstrevig.
Re*fst'er, s., persoon die tegenstand biedt.
Re*istib;i 'ity, s., wcder staaride kracht, wederstaanbaarheid.
Re«,ist'Ibie, a., wederst aanbaar; - by, te wederstaan door.
Re*ist'ing, s., wederstaand , wederstrevig.
Re-s-ist'ive, a., -t de kracht bezittende om wederstand te

residentie vestigen , zich vestigen.

Res-'itIent. a., woonachtig , niet der woon gevestigd, wonend; f vast; - in, wonende in ; - on , wonende op.
Re-s'ident, s., resident, regeringsvertegenwoordiger; amb tenaar , die zich op eene verre plaats ophoudt niet den
rang van gezant.
Re -s-iden'tiary . a., gezeten , wonend , verblijf houdend; -,
s., geestelijke, die op zijn standplaats woont of moet wonen.
Re - s- id'er
, s., zie Resident, s.
He -Id' -aai

,

re-s-fd'uary, a., betrekkelijk liet verblijft, de

residentie; + betrekkelijk liet overblijvend deel.
Re-s-'fdue, s., overschot, overblijvend deel; hetgeen men
op een rekening schuldig blijft
Rewld'unin , S., overschot ; bezinksel.
Re*fgn ', V. t. , afstand doen (van) , afzien (van), nederleggen , overgeven , overlaten , afzien (van iets) , zijn ontslag nemen, (ten voordeele van iemand) afstaan; -, onderwerpen (vooral aan de Voorzienigheid) , berusten ; - one's
pretensions , van zijn aanspraken afzien ; - one's functions ,
zij n ontslag uit zijn betrekking nemen ; - one's rights to ;
zrny one, zijn regten aan iemand afstaan, (ten voordeele
van iemand) van zijn regten afzien; - one's functions to
any one , zijn betrekking aan iemand overdragen , over
geven; be -ed, onderworpen zijn, zich onderwerpen; oneself, zich onderwer pen; - to, afstaan tast , overlaten
aan, onderwerpen aan ; - up , overgeven gaan ; - oneself
iqs to the will of God , in den wil van God berusten ; -,

bieden.

ji § onwederstaanbaar , zonder verdediRe-s-ist'Iess, a.,
ging , hulpeloos , weerloos.
Res- ist 'Iessly , ede., onwederstaanlijk.
Re*'ol-n.bie • a., snieltbaar , oplosbaar (scheikunde); § voor
opiossing , vatbaar.
Res'ot te, a., vastberaden, onverschillig, stoutmoedig, ferm.
Re*'oiuteiv , ode., met vastberadenheid, onyerschrokkenbeid, stoutmoedigheid.
Reis- 'oJutenss , s., standvastigheid, vastberadenheid.

Re-s-oiu'ton, s., besluit, beslissing, uitspraak, resolutie;
volharding; oplossing, ontbinding; zekerheid, vast besluit,
standvastigheid ; - of forces, ontbinding van krachten;
come to a -, take a -, tot een beslissing, besluit komen,
een beslissing , besluit nemen.
Res-ol'-ut i ve , a., oplossend , ontbindend.
Reis-olv'abfe, a., wat men oplossen, ontbinden kan; IR voor
oplossing vatbaar .
Re*olve', v. t., ontbinden , smelten, § oplossen ; een oplossing; vinden, geven ; verklaren , ophelderen, uitleggen,
inlichten; bewegen, overhalen, 1- § overreden , overtuigen;
vaststellen , bepalen ; - gzveitions, vragen oplossen; - doubts,
twijfel ophelderen ; be - a', t overreed zijn ; be - d for,
bereid zijn voor, tot; - into, oplossen in ; - oneself
into, overgaan tot; be -d, on, bereid zijn tot; be -d to,
bereid zijn om te ; - oneself , besluiten ; -, V. i., besluiten ,
een besluit nemen ; zich ontbinden ; smelten ; - on peace

or war , over vrede of oorlog beslissen ; - on doing a
t,iisq, to do a thing , besluiten om iets te doen ; - on a
, s., liet afstand doen , onderwerping (vooral
thing , omtrent iets een besluit nemen ; - into , smelten
aan het Opperwezen) , berusting (vooral in Gods wil) , getot , overgaan tot; - on, upon , besluiten tot.
latenheid, overgave; nederlegging (van eenig ambt of betrekking); a blind - to an authority, een blinde onder- Re-s-olve', s., § besluit, beslissing, voornemen , resolutie.
werping aan eenig gezag; Christian -, Christelijke gela - Re-s - oiv'edl y , ode., niet het vast voornemen, met liet
besluit; op onbeschroomde wijze.
tenheid; give, give in one's -, zijn ontslag nemen; tender
Re-s-oi v'edness , s., beradenheid , standvastigheid , vastone's -, zijn ontslag aanbieden.
heradenheid.
Reigned', a., onderworpen , gelaten.
Re-solvent , a., oplossend , ontbindend , scheidend , g.
Resign'edi y , adv., niet onderwerping , gelatenheid.
Re-s-ofv'er, s., persoon die een besluit neemt .
Renfgnee', s., degene aan wien iets afgest aan is.
Reis-ign'er, s , degene (lie afstand doet, degene die afstaat. Re-s-ofv'ing , s., besluit , beslissing.
Resonance ,
Re s fgn'rnent , s., afstand , onderwerping.
s. , weêrklank , echo.
Resffe', V. i., t van zijn voornemen afgaan; terugspringen, Re-s'onancy ,
Resonant , a., wedrgalmend, klankweêrkaatsend, gehoorig.
afstuiten , § terugdeinzen.
Re*il'ience, re*i1'iency , s., terugspringing, terugstui - Re -worb', v. t., inslikken , inzwelgen, opslurpen, verzwel gen , § inslokken.
ting, afstuiting, terugdeinzing.
Re -s- orb'ent, a., inslikkend, inzwelgend , opslurpend , ver Re-s ff'ient , a., terugdeinzend.
zwelgend.
Re.s-ili'tion, s., zie Resiliency, s.
Rek: Brt', V. i., zijig toevlugt nemen , zich begeven , gaan,
Re-*-'in , s., hars.
konten
, bezoeken (een plaats) ; toevallen, aankomen , r.;
Re -s - 'inferous , a., liars voortbrengend.
- to any one, zich tij iemand begeven; - to any place,
Re*'ino - efe -c'tric, a., resino elektrisch.
zich naar een plaats begeven; a place ,Huth -ed to, een
Re-s-'inous, a., harsachtig, liars bevattend, uit liars beÍ plaats die druk bezocht wordt.
staande.
Re*'inousncss , s., l i al-sa^chtige eigenschap of lioedaniglieica. 1 Rc-sort', s., toevin tsrtord, wijkplaats , toevlugt, zarnenI komst, bijeenlmnist , verzanmelplaats, ontmoeting, zamen Re*'iny , a., harsaclitig, harshevattend.
loop ; regtsgebied , r.; -, oorzaak , drijfveer , werkende
Resipfs'cence , s., hoetvaardigheid , berouw , hekeering.
Re- ,sist', V. t., . , i, § wederstaan , wederstand bieden , aankan - ^ kracht, beweging; the -s of the idle , de plaatsen van
bieden.
j bijeenkomst der lediggangers ; place of -, zeer bezochte
ten tegen ; doorstaan , uithouden; -, v. i., wederstand
plaats; in the last -, in liet laatste ressort; last -, laat Re-wist'ance, s., verzet, tegenstand, wederstand (noctrczcrkucnde) ; - to , w ederstand aan , tegen>>oAr -, wederstand 4 ste toevlugt.
persoon die bezoekt.
' Re v ort'er , s.,
bieden.
Resign', v. t., weder teekenesi , herteekenen.
Re*igna'tion
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Resound', ? . i., op nieuw klinken • wederom klinken ; -,
welrgal men , weêrklinken , klinken; - back , terugklinken;
- in, we@rgalmen in; -, 11. t., op nieuw klinken, wederom
klinken; doen weérgalmen, doen weêrklinken, terugkaatsen, herhalen; T § vieren; zingen.
Re*ound', s., T we@rgalming, we@rklank, echo, klank
-we@rkatsing.
Resounding, s., weérgalming, we@rklank.
Resource', s., hulpbron, hulpmiddel, redruiddel; toevlugt,
redding, uitkomst; -s, middelen, geldmiddelen; beyond
-, zonder hulpmiddel , redmiddel ; procure -s , hulpmid
verschaffen ; furnish , supply -s, hulpmiddelen ver -deln
there is some - left , er is nog hulp.
-schafen;
Resource'less , a., zonder hulp of hulpmiddel, redmiddel.
Reso.v', V. t., op nieuw zaaijen, nogmaals zaaijen.

RES.
Respeet'er , s., persoon die eerbiedigt.

Respectful , a., eerbiedig , wellevend , beleefd , komplimentens.
Respeat'fally , adv., op eerbiedige, wellevende, beleefde wijze.
Respece'fulness , s., eerbiedigheid.
Respecting, prep., met betrekking tot, ten aanzien van,
opzigtens , wat betreft.
Respe^t'ive . a., betrekkelijk; bijzonder; afzonderlijk; ach
behoedzaam, zorgvuldig.
-tenswardig;,voz
Respeet'lvely , adv., zie Respective, a.
Respeet'less, a., oneerbiedig, onbeleefd, zonder ontzag,
achteloos.
besprenkelen , § verspreiden, hestr.00ijen.
Resperse', V. t.,
Resper'ston, s., l besprenkeling, § verspreiding, bestrooijing.
Respirable , a., vatbaar voor ademhaling , adembaar,
dat ademhalen kan.
ed', l pp,
van Ilesow , v. t.
verpoozing, verademing,
Respiration , s., ademhaling,
Reso:
esown
}
rust; quick -, snelle ademhaling; quickness
V.
t.,
uitrusting,
Respealv.',
weder spreken, op nieuw spreken, antof -, snelheid van ademhaling.
woorden (volgens sommigen ook v. t.).
Respect', V. t., achten, eeren, eerbiedigen, eerbied heb Respiratory , a., van of behoorende tot het ademhalen.
(voor) , ontzien ; -, betreffen , betrekking hebben (op) -ben, Respire', v. i., tij § ademen , zich verpoozen , uitrusten,
aangaan, raken; -, aanschouwen; the treaty -s com- een lucht scheppen ; -, v. t., T ademen, uitademen.
merce, het verdrag betreft den handel; make oneself -ed, Respite , s., uitstel , verpoozing , opschorting , stilstand,
respijt , uitstel (der doodstraf) ; days of -, respijtdagen.
zich doen eerbiedigen.
Meepeet', s., achting, eerbied, eerbewijzing, eerbetooning, Respite, V. t., uitstellen, verschuiven, uitstel verleenen
aan , laten rusten ; opschorten, r.
ontzag , toegenegenheid, welwillendheid , kompliment ; -,
beweegreden, drijfveer, doel; -, opzigt, aanzien, betrok- Resplendence, ` s, glans luister. schittering.
,
'
king; -s, brief, ( zijn eigen brief (koophandel ; in - of, Resplendency, 3
met betrekking tot , ten aanzien van , opzigtens , betrek- Resplen'deut , a., Ij § schitterend , blinkend.
kelijk tot, wat betreft; in all -s, in every -, in alle Resplendently , adv., op eene schitterende , blinkende wijze.
opzigten ; in no -, in geenerlei betrekking, in geenerlei Respond', V. i. j antwoorden, beantwoorden, overeenstem opzigt; in one -, in een opzigt ; in some -, in eenigerlei
men , zich vereenigen met ; -, instaan • zich aansprakelijk
opzigt , in eenigerlei betrekking ; in some -s , in sommige stellen.
opzigten, in eenige opzigten; in this, that -, in dit, dat Respond'. s., tegenzang in de mis; tussehenzang in de
opzigt; out of - to , uit achting of ontzag voor; out of engelsche kerk.
- to any one, uit achting of ontzag voor iemand; with Respondent , a., beantwoordend , overeenstemmend.
,p rofound - to , met diepen eerbied voor ; with - to , met Respondent , s., verdediger, verdedigster; antwoorder, antbetrekking tot; without any - for, zonder eerbied voor; woordster ; repondent ; die voorgestelde vragen beantwoorhave - for, achting, oplettendheid hebben voor; pay, den moet ; verweerder ; beklaagde , gedaagde , beschuldigde.
present one's -s to , eerbied betonnen , betuigen aan , groe- Responden'tia , s., beleening op goederen aan boord van
een schip , r.
ten aan ; show , pay any one -, iemand eerbied betoonen;
be wanting in - to, towards any one, in gebreke blijven Respons'a1, s., antwoord; iemand die verantwoordelijk is.
Respons'al , a., verantwoordelijk.
iemand den hem verschuldigder eerbied te betoonen.
iiespeetabll'lty, s., achtingswaardig karakter, eervol ka- Response', s., antwoord (van een orakel); beantwoording
rakter , achtingswaardigheid , eervolle stand , achting,
(in een kerkgezang) ; wederlegging van voorgestelde vragen.
crediet, deftigheid, fatsoenlijkheid, aanzienlijkheid; beta- Responstbll 'ity , s., verantwoordelijkheid.
melijk of welvoegelijk uiterlijk; zekere graad, notabiliteit; Responsible , a., verantwoordelijk voor; solidair , r.; in
his situation gives him -, zijn betrekking geeft hem aan- staat om te betalen.
zien; a man of -, een man van een eervollen, deftigen Responsibleness , s., verantwoordelijkheid.
stand, - of attainments, zekere graad van kennis; the - Respons ibly , adv., op verantwoordelijke wijze.
of external appearance , fleftiglieid in uiterlijk voorkomen; Respon'slon , s., :j: het antwoorden ; borg spreken.
- of dress , deftigheid van kleeding ; of -, (van personen) Responsive, a., antwoordend, beantwoordend; overeen komstig , overeenstemmende ; -, s., die verantwoordelijk is.
in een eervolle betrekking, zoo als 't behoort, in aan
maatschappij , aanzienlijk ; of little -, (van-ziend Responsory, a., een antwoord inhoudende of bevattende;
personen) in weinig aanzien, niet zeer in achting; of no ten antwoord strekkende.
antwoord , beantwoording.
-, (van personen) zonder stand, zonder aanzien in de Responsory , s.,
maatschappij ; with -, in een eervolle betrekking, eervol, Res'sault, s., vooruitsteking van een muur of gebouw;
uitstek (bouwkunde).
zoo als het behoort, met aanzien; bring any one into -,
iemand een eervollen stand verschaffen, iemand aanzien Rest , v. i., rusten , rust genieten , in rust zijn, slapen,
steunen , leunen , zich ophouden ; vestigen op ; stilgeven , iemand crediet geven.
staan; zich verlaten op, vertrouwen op; stil en tevreRespeet'able, a., achtenswaardig, achtenswaard,
baar deftig, fatsoenlijk, in een eervollen stand, zoo als den zijn; -, berusten , zich vergenoegen , blijven bij
het behoort ; (van personen) in achting , notabel ; (van
iets ; uitscheiden van het werk ; his arm -ed the table,
Lijn arm leunde op de tafel ; his eye -d on a pleazaken) tamelijk , dat niet slecht is.
sing object, zijn oog was op een behagelijk voorwerp geRespectableness , s., achtenswaardig karakter,.
vestigd; § our opinion -s, onze meening steunt op goed
Respe.t'abl y , adv., zie Respectable , a..
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-gezag ; - on a promise , zich op een belofte verlaten of
daarop vertrouwen ; - assured , zich verzekerd houden;
- from , rusten of uitrusten van; - in , tevreden zijn met;
- on , rusten op , zich verlaten op , berusten in ; -, V. t.,
doen rusten op, leggen op, tot rust brengen.
Rest', s., rust, eeuwige rust, steun, stilstand van heweging, het ophouden met werken ; l laatste hoop; beslissing, besluit; pauze (muzijk); rustpunt, steunpunt,
steunsel, stilstand in een vers; crotchet -, kwartnoot rust
(muzijk); minim -, halve pauze (muzijk); quaver -, halve
noot rust (muzijk); semi quaver -, kwartnoot rust (mzczijk);
at -, in rust ; disturb any one's -, iemands rust storen
find -, rust vinden ; get to -, zich aan rust overgeven ;
lose one's - at night , 's nachts niet kunnen slapen ; retire
to -, noar bed gaan, zich te rust begeven ; set at -, in
rust brengen , stellen ; niet meer terugkomen op , ( een
speldje steken hij , ophouden , eindigen ; set up one's -,
t § besluiten, een besluit nemen, § zijn partij kiezen.
Rest', v. i., • overblijven.
Rest', s., rest, overschot, overblijfsel , restant, overschot
(van een hoeveelheid) ; (de) overigen ; reserve (hank) ; for
the -, voor het overige ; he and the -, hij en de ovenigen; Plato and the - of the philosophers , PLATO en de
overige wijsgeeren; among the -, onder anderen.
Rest'-stf-ek, s., palet-stok (schilderkunst).
Rest' - har row . s., ossenkruid (botanie).
Restag'nant, a., 1- stilstaand, zie Stagnant, a.
Restag'nate , V. i., zie Stagnate , v. t.
Restagna'tion , s., zie Stagnation , s.
Restant , a., aanblijvend (botanie).
Restaura'tion t , s., zie Restor'ction , s.

Resteen', v. t., voortstuwen tegen een stroom in , tegen
den stroom indringen; hernemen.
Restful , a., in rust, rustig, stil.
Rest'ruli y , adv., in rust, op rustige wijze.
Res'titf, a., zie Restive, a.
Restln &tion , s., uitblussching.
Rest'house , s., rusthuis , ledig huis in Indië, ten gerieve

van reizigers ingerigt.
Resting , s., rust ; -, a., rustend , uitrustend.
Rest'ing - place , s., rustplaats , rust.
Re^ct'ing-sti ek , s., palet-stok (schilderkunst).
Restin'gulsh , v. t., uit hlusschen.

Res'titute, V. t., teruggeven, herstellen.
Restitn'tion , s., teruggave, herstelling; make'-, terug
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Resto'rattve , a., Herstellend , sterkend , versterkend.
Resto'rative , s., versterkend middel, hartsterking.

V. t., teruggeven, wedergeven, terugbrengen (In
vroegeren toestand) ; genezen , herstellen , weder oprigten ;
peace is -d, de vrede is hersteld; - any one's health,
iemands gezondheid herstellen ; - the arts and sciences,
de kunsten en wetenschappen weder tot den vorigere toe-

Restore',

stand terugbrengen ; - a text , den tekst teruggeven ; to the throne, weder op den troon herstellen; - a thing

to any one, iemand iets teruggeven.

Re -store', v. t., weder in een pakhuis leggen, opslaan.
Restor er • s., persoon die teruggeeft, § persoon of zaak die

terugvoert; § hersteller , herstelster , § persoon die verbetert.
Restrain' , v. f., terughouden , beteugelen, in toom hou

bedwingen , bekorten , weêrhouden , tegenhouden,-den,
aan banden leggen , beperken , bepalen, § onderdrukken,
verwijderen , beletten , verbieden, j zich onthouden van ; any one from doing a thing, iemand beletten iets te doen;
- a horse , een paard beteugelen ; - water , the elements ,
het water, de elementen tegenhouden ; - trade , den handel aazi handen leggen ; - men from crime, de mensehen
van zonde terugliouden ; our life is -cd to the present, ons
leven is tot het tegenwoordige beperkt ; - any one from a
thing , iemand iets verbieden ; - any one's liberty, iemands
vrijheid beperken ; - by, weerhouden of tegenhouden door,
met; - from, afhouden van ; - to, beperken tot.
Restrain 'abie , a., wat beperkt, teruggehouden kan worden , beteugelbaar , wat in toom kan worden gehouden.
Restrain'ediy , ade, op beperkende wijze , onder bepaling,
onder verband.
Restrain er, s., persoon of zaak die beperkt, beteugelt,
aan handen legt.
Restraining, a., wat beperkt, uitzondert.
Restraint', s., beteugeling, bedwang, beperking, bepaling,
verband , verbod, gedwongenheid, breidel , verhindering ,
hindernis, § kluister ; the laws are -s upon injustice, de
wetten zijn zoo vele breidels tegen onregt ; under -, onder
dwang; be under no -, vrij zijn; - from, afhouding van;
- capon , beperking of dwang door ; lay , pact - on any
one , a thing , iemand hinderen of iets hinderlijk zijn.
Restrict', r. t., beperken, bepalen, t paal en perk stellen,
tegenhouden; - to, bepalen tot, bij.
Restri c'tion , s., bepaling, beperking; be a -, een beperking stellen, brengen.
Restri et'ive • a., bepalend , beperkend, bindend, stoppend,
zamentrekkend, astrigerend; be -, bindend zijn, beperking
brengen; be - of , beperking brengen in.
Reatri -ct'ively, adv., in een beperkten zin, op beperkte wijze.
Restringe', n. t., = bepalen, terughouden, zamentrekken, g.
Restring 'eney , s., zamentrekkende eigenschap of kracht.

-gave
doen; make - of, teruggeven.
Res'titautor, s., teruggever , hersteller.
Restive, a., stijfhoofdig, koppig, weêrharstig, steedsch (van
een paard), stug, hardnekkig, halstarrig ; t rustend, in rust.
Restiveness, s., koppigheid, stijfhoofdigheid, weêrbarstigheid, stugheid, hardnekkigheid, halstarrigheid.
Restring 'ent , a., zamentrekkend , g.
Restless, a., zonder rust, rusteloos, onrustig, woelig, Restring'ent , s., zamentrekkend middel.
onstuimig, § slapeloos; a - mind , een woelgeest; - pas- Restrive', V. i., op nieuw streven.
sions , onstuimige hartstogten.
Rest'y , a., koppig, weêrbarstig, halstarrig, niet voort wil
Rest'iessly, adv., zonder rust , met onrust, op woelige wijze.
-lend
gaan (vooral van een paard).
Restlessness, s., gemis van rust, ongerustheid, woeligheid. Resubjee'tion , s., weder onderwerping.
Restorable , a., wat teruggegeven kan worden , § wat in Resubli,na 'tion , s., weder overhaling (scheikunde).
vorigen staat teruggehragt kan worden , § wat hersteld kan Resuda'tion , s., het op nieuw , nogmaals zweeten.
worden, herstelbaar.
Resublime ', e. t., weder overhalen, NEWTON.
Restoration , s., teruggave, teruggeving, herstelling (in Re % uit', V. i., voortspruiten , voortvloeijen , als een eoneen vorigen staat), weder oprigting, restauratie (staatkunde); clusie uit premissen voortvloeijen , volgen ; - , beslissen ,
- from , herstelling van , uit.
besluiten (kerkelijk); - from, voortvloeijen of voortspruiRestora'tiouist, s., een universalist, dis aan eerie tijdeten uit; - in, besluiten tot.
lijke toekomstige bestraffing gelooft, maar tevens dat allen Re uit', s., het terugspringen ; -, gevolg , uitkomst , uit
eindelijk door God weder in genade zullen aangenomen
(Aanmerking. ])oor SWviFT is dit woord ten onrcgte-slag.
wordeii.
o Is besluit gebezigd,)
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s., het terugspringen, DON NE; -, gevolg'

uitvloeisel.

Re*ult'ant , s., resultant (werktuigkunde).

Re -s- um'able • a., wat men terugnemen of hervatten kan,

RET.
Retake', v. t., f hernemen, op nieuw nemen, hernemen door

geweld; - a ship, prisoners, een schip, gevangenen terugnemen.
Retaiz'en , pp. van Retake , v. t.
Retaking , s., herneming.
Retai'iate, v. i., weder vergelden, met gelijke munt betalen , maatregelen van wedervergelding nemen, zich wre
over, inpeperen, betaald zetten ; -, v. i., met gelijke munt etalen , maatregelen van wedervergelding nemen , ) zich wreken.

wat op nieuw kan worden genomen , hervatbaar; be -,
teruggenomen of hervat kunnende worden.
, op nieuw nemen (wat gegeven is) ; terugnemen (wat weggenomen is) ; hervatten (wat
afgebroken is) ; vervolgen , voortzetten; kortelijk zamen - Retai la'tion , s , wedervergelding , het met gelijke inn
trekken (b(v. een rede of betoog); weder aanknoopen; - a vergelden; by way of -, door maatregelen van wederverdiscourse , - a business , een gesprek , een zaak hervatten;
gelding, bij wijze van wedervergelding.
- a connexion, betrekkingen (b(v. van vriendschap) weder Retaliatory , a., vergeldend.
aanknoopen ; - one's seat , zijn plaats hernemen ; - again, Retard', v. t., vertragen, verschuiven, uitstellen.
op nieuw nemen , herstellen ; - by , wedernemen door.
Retardation , s., verschuiving , vertraging (van koorts) , z;.
Resume', s., zakelijke inhoud, kont overzigt; make a -, Retarrt'er, s., persoon die vertraagt, verschuift, uitstelt;
een kort overzigt maken.
oorzaak van uitstel.
Re -*um'ing , s., t hervatting.
Retardment , s., vertraging , uitstel.
Re+um 'mon, V. t., op nieuw dagvaarden of oproepen; Retch , v. i., kukhalzen. geeuwen.
Retch'fess t , a., zie Reckless, a.
i- terugroepen , terugonthieden.
Re*um'mons , s., pl., tweede aanmaning , citatie.
Rete'cious, a., gevlochten .
Reaump'tion, s., , ^f herneming (daad der herneming van Retee'tion, s., onthulling, ontblooting, ontdekking.
Retell', v. i., op nieuw verhalen , herhalen.
hetgeen gegeven is) , § hervatting.
Re*ump'tive , a.,
wedernemend , hervattend.
Retent', s., hetgeen teruggehouden is.
Resu'pinate, a., omgekeerd, onderste boven gekeerd (botanie). Retention , s., het terughouden, bewaren; het vermogen
der vaste deelen des ligchaams om de uitloozing te beRessipina'tion , s., liet achterover liggen , achterover
ligging (botanie).
beletten ; - of urine , een verstopping in de waterdeelen;
-, geheugen; -, onthouding, terughouding, beperking; -,
Res-upine', V. i., achterover liggen (botanie).
Resurge', v. i., weder opstaan.
bewaring, gevangenschap, gevangenis, vasthouding.
Resurrece'tion, s., weder - opstand, verrijzenis (der dooden); Retentive , a., behoudend, vasthoudend, getrouw (van het
- from the dead, opstanding van de dooden.
geheugen), goed van onthouden; - faculty, herinneringsResurre -e'tionist , S., lijkenroover, gravenschender.
vermogen ; a - memory , een sterk geheugen; -, s., zie
Resurvey' v. t., overzien, nog eens naauwlettend nagaan,
.Restraint, s.
op nieuw beschouwen.
Retentiveness , s., vermogen om vast te houden, te beResurvey', s., herziening, nieuw onderzoek, meting op nieuw.
houden , te onthouden ; getr ouwheid (van het geheugen).
Resuscitate , v. t., weder oprukken, op nieuw opwekken, Retera'tiun , s., wederdruk (tegenz( de of tweede trekking
doen herleven; -, op nieuw verwekken; -, weder oprake- van een blad , bij drukkers).
len; -, v. i., herleven.
Reticence, reticency . s., verzwijging, het verzwijgen
van iets , achterhoudendheid.
Resuscita'tion, S., terugkeer tot het leven , opwekking
van de dooden , herleving , vernieuwing; -, weder opra- Ret'i -cle, s., netje.
Retic'sslar, a., netvormig (ontleedkunde).
keling, het weder aanstoken (b jv. van een twist).
Ret , v. t., week maken , vochtig maken , weeken , rooten Retie'-iiiate, reti&'ulated, a., netvormig (botanie).
Retic-lila 'tion, s. , netwerk .
van hennep (industrie).
Retail', v t., in kleine partijen of hospen verdeelen of split- Ret'i e-ale , s., zakje, redicule.
sen , tij kleine hoeveelheden verkoopen, uit de tweede hand Ret'iforsn , a., netvormig.
verkoopen ; uitsnijden (bijv. leder voor schoenmakers); § in al Retina , s., netvlies van liet oog (ontleedkunde).
zijn kleuren of bijzonderheden verhalen; -, hij stukken ver Ret'iusse , s., stoet , gevolg (van een voornaam personaadje).
genoegzaamheid, genoegzaam vermogen;
verhalen, vertellen; -from one, iemand navertellen.-halen, Retir 'acy , s.,
Retail', s., verkoop in het klein, verkoop bij kleine hoe- he has a -. hij bezit genoeg om stil te kunnen leven.
of
kleinhandelaar
veelheden ; - dealer,
handelaarster; buy, Retirade', s., afsnijding in een vestingwerk, om den
grond voet voor voet te betwisten ; wijkplaats ; gracht in
sell -, koopen , verkoopen in het klein ; - trade , kleinhandel.
Retailer, s., iemand, die bij kleine hoeveelheden ver- een borstwering.
koopt , winkelier , slijter ; -, persoon die herhaai.
Retire', v, i., zich terugtrekken, zich onttrekken, zich afzonRetaen', v. t., in gedachte houden ; -, behouden , bewaren ; deren , zich verwijderen , heengaan , weggaan , het gezel huren, afhuren, in zijn dienst nemen ; -, een schoor of schap verlaten ; - from, zich verwijderen van, verlaten; - to,
stut stellen , tot onderschraging dienen (bouwt uncle); -,
terugkeeren tot , een schuilplaats zoeken hij , zich begeven
inhouden, afkorten, korten; § onthouden; some substances naar , tot ; -, v. t., wegtrekken , terugtrekken , terugnemen.
- heat, sommige zelfstandigheden behouden de warmte; Retire', s., afzondering ; aftogt, terv.gmarsch (soldatenterm).
- in memory, in het geheugen houden; -, v. i. , behooren; Retired', a., geheim , verborgen , afgezonderd, eenzaam,
afgelegen ; teruggetrokken , afgetrokken , op zich zelven,
afhangen, afhankelijk zijn; blijven, DONNE.
Retainer, s., persoon die onthoudt, bewaart; aanhanger, onspraakzaam; the most secret and - thoughts, de meest
bediende loonhed(ende, iemand van het gevolg ; geschenk aan
geheime en verborgen gedachten; - list, naamlijst der
personen, die op retraite gesteld zijn; on the - list, op
een advocaat hij het aannemen eener zaak ; the -s of ancient
retraite ; put on the - list , op retraite stellen.
princes , de personen van het gevolg der oude vorsten.
Retaln'tng , s., het ter ug houden , het in gedachte houden, 8etired '1y, adv., op geheime , verborgen, afgezonderde,
liet in dienst houden; -, a., die terughoudt , bewaart;
teruggetrokken, afgetrokken wijze; in de eenzaamheid, in
liet verborgene.
- 'mull, muur, die tot onderschraging dient.

Be*ume', V. t., terugnemen
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ET
fletired'ness , S, afzondering , eenzaamheid.
Retirement , S., terugtrekking , verwijdering, afzondering,

afscheiding ; eenzame verblijfplaats; afgezonderde levenswijze ; toestand van rust.
, a., ingetogen , zedig, bescheiden, bescli'oonid;
- manners beschroomde manieren; - allowance- , retraitepensioen.
fletir'lng , .c., zie Retirement, s.
Retold', pret. en VI)., zie Retell, r. i.
Retort', V. t., terugwerpeu , terugotooten , een hewijsgroisd
omver stosten ; 1 iemand niet zijn eigen wapen (iii het
redeneren) doodees; een berisping op dengeess die ze veroorzaakt terzsgkeeren ; terughuigen ; 9 S seniazid naar een
ander geregtshof verwijzen ; - (i(Zifl , weêr terugwerpen;
- agahszt , gebruiken tegen ; - to , terugwerpen naar , aan;
-, V. i., vaardig, snedig antwoorden;; iemauds hewijsgrossden weêrleggen ; - ,ipo)i an adver8a 7 y , de groiideii euier
tegenpartij weêrleggen.
Retort', S vaardig, snedig antwoord ; kromhals , retort.
Retort'er , S., iemand , die terugwerpt, tegenwerpt, suedig , vaardi g antwoordt.

Retiring

Retorting, S., terisgwerpirig.
Retorting , S., terugwerping, omkeering, eene heweegreden.
Retor'tion , 8., het tege n werpen tegenwerping, antwoord,

wederlegging.
, a.,

Retortl've

beantwoordend , tegenwerpend , terug.

schuivend.
Retoss', V. t., terugwerpen, terngsmijten.
Retouch', V. t., weder aanraken , weder overdoen;

heschaven, verbeteren, veder nazien, omwerkeii , weêrsverdsvis , retoucheren (schilderkunst).
Retrace', z. t., weder begaan , weder betreden; opsporen,
nasporen; -, nog eens nagaan , herhalen , nog eens voorstellen; - the course of events, den loop der gebeurtessis.
seis weder hervatten.
Retract', V. t., terugrienien , terugtrekken , herroepen, uitreiken ; -, V. 1., zich terugtrekken , zich tegenspreken.
Retraet'able , a. , herroephaar, wat teruggetrokken of ingetrokken kan worden.
!Setincta'tton, S., lierroeping, intrekking; herroepuig van
woorden ; verandering van gevoelen.
Retract'ible, a., weêr in te trekken.
Retra-et'lle , a., voor tevisgtrekknsg vatbaar.
Retraetion , S., terugtrekking , liersiensing , herroeping.
Retract'ive , a., terugtrekkend ; -, a., hetgeen terugtrekt
of neemt.
Betralet , S., zie Retreat,
Retralt', S., gedaante, schets ; beeld; blik; -, terugtogt.
ri
flctrax'lt , S., terugnemen of intrekken eener aariklagt, desistement , afzien van reeds aangeteekende appel of cassatie, r.

V. d., hertredesi.
s. , het terugwijken, eenzame plaats; aftreding
(nit een ambt) ; onttrekking (van amhtshezigheden) ; wijkplaats, schuilplaats; terugtogt, retraite, tersig.ijkiug; -,
tlzo,ideuing , eeiizarsnilieid ; -, landgoed, buitenplaats.
Retreat', e. i., terugtrekken , retireren , weggaan , op retraite zijn (soldoteiaterm) , den aftogt blazen tie veizasrnheld zoeken, naar een afezoidevde plaats gaan; - into,
(in) , zich begeven naar, zich verschuilen in , de wijk nemen,
zijis tsevliigt nemen; best a , the -, oosnsd a -, mode a -,
den aftogt blazen
fletreated ', a., teruggeweken , afgezonderd.
Ietrencii', V. t., hekrimpen, beperken, bemoeijeii, bek- or-

Retread',
Retreat',
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sletrersched, a., verschanst, versterkt.
Retrcnch'lng , S., het afsaioeijen , verminderen, verschan-

sen , weglatissg.

afsnoeijirg, vermindering, afsnijding
vermindering van uitgaan , spaarzaamheid, verschansing.
Retrib's,te , v. t., belooneii , ver g elden , teruggeven; - any
one for a thin g , iemand voor iets beloosien ; - any one for
Ins kindness, iemand voor zijn goedheid heloonen.
Ret,lb'ater , .s., persoon, die beloont, vergeldt. terug g eeft.
RetributIon , .9., helooisiiig vergelding , kastijding, hestrafing , wraak ; a lit -, een billijke vergelding, ; an awful
-' een vreeoselijke kastijdisig, besteafling , wraak; make -,
zie ietrib,ite, v. t.
Retributhe,
a., wederhetaleiid , vergeldend , beloo-

Retrenchment, S,

i nend.
Retriev'ssbJe , a., herstelbaar, herwinbaar , te herstellen,
Retrtb'ntory,

te vergoeden.

Retriev'ab5 , ads'., op weder herstelbare wijze.
R e t r iev a l , retrieve'ment , z., herstelling.

Retrieve', .5.,
het terugkrijgen.
Retriee', e. t., herstellen, terugbrengen, wedervinden;
vergoeden , weder goed maken zijn schade weder inhalen,
af: heenerzeu , terugvisidesi , terugerlasigen , herwinnen, terughrengen , terugroepen ; uitrukken; - a loss , een verlies
herstellen , zich (voor geleden schade) schadeloos stellen;
- O)IC'.S credit, zijn creiiiet herstellen ; - a fault, een misslag herstellen; - one's character , zijn goede naam weder
terugkrijgen ; - f2- o2o , terugbrengen van, redden uit.
Re'tri,nent , S., uitarliat , afval, grondsop, bezinksel.
Reti-oact', C. t., teriigwerken.
fletroa-c 'tlon , S., terugwerking.
Retroa et lve , a., terugseerkesid ; - effect, terugwerkendheid.
Retroii-t'lae1y, ode., door terugwerking of terugwerkende
wijze.

Rc'iiocede , V. t., terug of achteruitgaan.
Rct,-oces'slon, s „ teruggang.
HetIOc,)p*Ila'tlOfl , S., ruggelingsehe zamenbinding.
. Rciiod,,a't5on , 5., teruggang; daad van terugbrengen,
ter,igvoeren.
Itet,ornda'tIon , 5., trapogesvijze teruggang.
Ret 'izurade a., teru g gaande, achteruitgaande, tegenoverotaaiiil , tegenovergesteld.
flet'rcgrade , V. t., teruggaan, achteruitgaan , terugtreden;
-' e. t., achteruit doen gaan , achteruitzetten.
fleCrogres'vio,i , S., liet teruggaan , teruggang , terugtre,
, teruggang
di , acliterwaartoche bewegingterugkeering
Vuil plasieten (sterrekinde) ; keering.
Retrogressive, a., teruggaand, achteriritgaand, terugtredend.
Retroinln'ge,icy . 8., achterwaarteche waterlozing.
Retromin'gent , 0., svlstci'rtit waterend, achterwaarts Waterlozend.

RetrrspiÎ 'nyc , a., terugstootend , terugdrijvend.
flofrorse'ly ,, a., acliterwaarto.
ISetrospe-t , .5., een blik op verleden zaken , overzigt
teriOliIe , onderzoek; .-, c. t., terublikkers, terugstaren,
terlizieui , een hlik terugiverpen ; the - of izi prttic life
de tzrssghiik op of liet o nderzoek van niijri openbaar leven.
k'troa1,s-i-'tron , 5., het achter- of terugwsarts zien, het

tersghlikkeri , terugotareii , terugzieii.
aaetztspect'ise , (t., achter- of terugwaartsziend , terug zieiie_t ; - view , terugblik.

rvzziupcct'ivel' , adv., met ccii terugblik.
5., terugkeering, omzetting , verplaatsing.
ten, inkorten, afdoen verminderen, verschansen (sate/a. stv'e'rovcr't , V. t., terugkzeren , achterwaarts keeren ; Om
t ( , n/erin) , insluiten,; -, v.. t., zich liekrimpen , zich nerniin- , d coo fen, nni zetten , rerplitttseii (/et achterste nor vor e,' ),
. ;' .. . ni5s' . t .. tCi''''StO()teii , teinzdriii2ci.
.ltiien , zijne iii gore o s IOiiiktliiCii ipiiovoaiioe 1eiii,
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Retruse^ , a., verborgen , verholen.

Return' -side , 's., keerzijde.
set'ttng , s., het weeken en rooten van hennip en vlas Returnable, a., wat teruggegeven, wedergegeven, ver(industrie).

zonden kan worden , r.

s., persoon die fondsen remitteert, remittentbetaler , overmaker (van geldswaarde).
Ret'ting - pond , s., week- of rootplaats van hennip en vlas Return's ng , s., terugkeer , verzending van officiële acten , r.
Return'ing -of'ftcer, 3., rapporteur-redacteur van een pro(plas) (industrie).
ces- verbaal van verkiezingen ; beambte belast met liet verRet'ting -tank, s., waterbak bij het rooten.
zenden van officiële acten , r.
Retund', V. t., 9 bot maken, stomp maken.
Return', V. i., teruggaan, terugkeeren, terugkomen, op Return'lees , a.,
voor geen terugkeer vatbaar , geen
Ret'ting -pit, s., week- of rootpiaats van hennip en vlas

Return'er,

(kuil) (industrie).

dezelfde plaats komen, tot denzelfden staat terugkomen; terugkeer gedoogend.
hetzelfde op nieuw, nogmaals beginnen; wederkomen; Rea'nion , s., weder vereeniging, weder zamenvoeging ,
antwoorden, hernemen; iemands bewijzen of gronden we- vereeniging op nieuw; verzoening; het heelen, g.; the derleggen ; hetgeen een ander zegt op hem terugkeeren; of parts , de vereeniging der deden ; the - of the mem
de vereeniging der leden van een gezin.-bersofamily,
een beschuldiger wederom beschuldigen ; when did you
- ? wanneer zijt ge teruggekomen ? - on your way , keer op Reu 1 nite , V. t., vereenigen , weder zamenvoegen , op nieuw
uwen weg terug ; to have -ed to where one was , teruggekeerd vereenigen , verzoenen ; -, v. i., zich vereenigen , zich op

zijn ter plaatse waar men was; have -ed sooner to where
I was, spoediger teruggekeerd zijn ter plaatse waar ik
was ; be about to -, op zijn terugtogt zijn ; be -ed , terug
zijn , teruggekomen zijn; desire to -, verlangen-gekrd
om terug te keeren ; you - upon me , that ..., gij brengt
op mij terug dat ... ; - from , terugkeeren van ; - into the
house, weder in huis gaan; - through, terugkomen door;
- to, terugkeeren naar, tot; - upon, terugkomen op,
een tegenbeschuldiging doen aan , terugvallen tot ; -, v. t.,
teruggeven , wedergeven , terugzenden , overmaken; tot ver
of helooning geven ; terugbetalen ; berigten , mel--geldin
den ; weder stellen (op zijn plaats) ; verslag geven , ver
geven; kiezen, benoemen; - answer, antwoor--antwordig
den , antwoord zenden; - thanks . danken , dank betuigen;
- a visit, een tegenbezoek afleggen; - a thing borrowed,
.iets dat men geleend heeft teruggeven; - evil for good,
goed met kwaad vergelden ; - what is stolen , wat gestolen is teruggeven ; § - a joke , een scherts beantwoorden ;
- a letter unopened, een brief ongeopend teruggeven; to parliament , naar het parlement zenden ; - just as one
went, ( met beschaamde kaken terugkeeren; be -ed without
expence , terugzending zonder kosten (van een orderbriefje
[koophandel]).
Return', s , ^j § terugkeering, wederkeering , terugkeer , wederkomst, teruggeving , wedergeving, terugzending; ververgelding, belooning , wederdienst ; weder instorting (in
een ziekte) ; overmaking ; winst , voordeel ; verslag , rekefling en verantwoording; staat; berigt, antwoord; ver
bedrag van handelsoperatiën , bedrag van ov erge --kiezng;
maakte gelden; terugvracht, retourvracht, z.; -s, pl., retours, me.; verkiezing (van een afgevaardigde in het parlement); nieuwe vlaag, instorting, nieuwe aanval; omloop,
afwisseling, omwenteling; they. all longed for his -, zij
verlangden allen naar zijn terugkomst; an ungrateful -,
een ondankbare belooning ; make any one a - of money,
iemand geld overmaken; the - of health, herstel van
gezondheid; the - of the seasons , de afwisseling der jaar
if you strike them, they make no -, al slaat-getijdn;
ge hen, slaan ze niet terug; false -, onregelmatige ver
quick -, spoedige terugkomst ; in -, daarentegen,-kiezng;
in vergelding; in - for, in vergelding voor; in -, in
depot , in commissie (koophandel) , bij naasting , met refit
van naasting; be on, upon one's -, op zijn terugtogt zijn;
make -s , remises doen (koophandel) ; make out a -, een
verslag uitbrengen , een staat maken ; by - of mail , per
ommegaande post; - of exchange, herwissel.
Return'- day , s., dag van remise (koophandel) ; dag wanneer op alle oorspronkelijke bevelschriften rapport kan
gegeven worden , r.

nieuw vereenigen, zich met elkander verzoenen.
Reunl 'tlon , s.. t weder vereeniging, § verzoening.
Revalaa'tlon , s., herschatting, schatting op nieuw.

Reve , s., opzigter , rentmeester , schout , zie Reeve , s.
Reveal', v. t., openbaren , bekend maken , openleggen , een

geheim ontdekken , een geheim verraden ; (van den hemel)
openbaren (godgeleerdheid).
s., zijde van een gat in een muur voor een deur
of venster.
Reveal'er , S., degene die openbaart; ontdekker, verrader
van een geheim.
Revell' le, s., reveilje (soldatenterm); beat the -, reveilje
slaan, de trom roeren hij het aanbreken van den dag.
Revel , v. i., zich verheugen , zich vermaken , gastreren,
brassen, zwelgen , een bachusfeest vieren , rinkel rooijen ,
allerlei luidruchtig vermaak aanrigten (vooral des nachts);
Revel', v t., terugtrekken , weêrom rukken.
Rev'el , s., luidruchtigheid (nachtelijk) , luidruchtig ver
straatrumoer , zwelgpartij , brasserij , liet rinkel -mak,
the master of the -s of the king, de intendant-roijen;
van de kleine uitgaven des konings.
Rev'el-rout, s., zie Revel, s.
Reveal',

, s., openbaring; ontdekking, mededeeling van
heilige en geheimzinnige waarheden door het Opperwezen;
openbaring van JOANNES; § ontdekking, bekendmaking;

Revelation

make a -, een openbaring doen.

s., persoon die zich vermaakt, vrolijke gast,
rinkelrooijer , brasser ; nachtlooper.

Reveller ,

s., ongebonden, loszinnig vermaak; luid Revelling,
ruchtige vrolijkheid, vermaak, uitspan Rev'elry,
ningen; bachusfeesten, drinkgelagen.
Revenge', v. t., wreken, zich wreken over , wraak nemen,
( § zich (op iemand) wreken , zich (over iets) wreken,
straffen , zijn leed wreken op dengene die de oorzaak daarvan is; - a thing on any one, zich over iets of iemand
wreken ; be -d on any one , zich op iemand gewroken hebhen; - oneself on any one, zich op iemand wreken.
Revenge', s., wraak , wraakneming , wederwraak, voldoe
gemoedskoeling , revanche (spel) ; out of -, uit wraak;-nig,
out of - for, uit wraak voor of wegens; cry, cry out for
-, om wraak roepen; glut one's -, zijn wraak bot vieren;
take - (,for), wraak nemen (over); take one's -, revanche
nemen ; in -, in vergelding van , voor.
Revenge'ful , a., wraakgierig, wraakzuchtig, haatdragend,
wrekend ; the - steel , het wrekend staal.
Revenge'Pully , adv., op een wraakzuchtige wijze , uit
wraakzucht.
Revengefulness , s., wraakgierigheid.
Itevenge'less , a., zonder wraak, ongewroken.

REVS

IRE%.

RevenXe'snent s., wraakneming, wraakoefening, wraak,
wreking.
Revenger, s., wreker.
Reveng'ingly, adv., wrekend, uit wraakzucht, uit weerwraak.
Revenue, s., inkomen, jaarlijksche opbrengst van lande
desgelijks; public -, pl., inkomsten der kroon of-rijenof
van den staat.
Revenue-board , s., administratie van 's lands inkomsten.
Rev'enuee-Butter , s., wachtschip, z,
Reverb', V. t.,
weerstuiten , terugkaatsen.
Reverberant , a., weerkaatsend , terugvallend , terug
-werpnd.
Reverberate, V. t., weerkaatsen, terugkaatsen, terugwerpen, terugdrijven; -, v. i., zich weerkaatsen, terugvallen, 1
teruggekaatst worden.
Reverberate, a., t terugkaatsend.
Reverberating , a., zie Reverberatory , a.
Reverhera'tion , s., weerkaatsing , weerschijn , terugkaatsing ; verkalking.
Reverberatory , a., weerkaatsend, terugwerpend; - kiln,
droogoven, reverbeeroven.
Reverb'erium, s., fornuis of oven der stofscheiders.
Revere', V. t., eerbiedigen , vereeren.
Rev'erence , s., eerbied, ontzag, eerhetuiging, eerbewijs,
buiging , neiging ; titel der geestelijkheid , als : your -,
uw weleerwaarde; (een bisschop) right -, weleerwaarde
(een aartsbisschop) most -, hoogweleerwaarde; -, T titel van
vader; do, pay -, eer bewijzen; snake -, 1 voor iemand
buigen; with - be spoken , behoudens eerbied; saviny jour
-, onder uw welmeenen ; with your -, met uw welmeenen.
Reverence, V. t., eerbiedigen, gehoorzamen , met eerbied
gadeslaan.
Rev'erencer , s., eerbiediger , vereerder.
Reverend , a., eerwaardig, achtbaar ; to the most - father
in Christ , aan den eerwaardigsten vader in Christus.
Reverent, a., nederig, eerbiedig; sterk, kras; - whisky,
krasse brandewijn.
Reverential , a., eerbiedig.
Reveren'tialiy . ads., zie .Reverently , adv.
Reverently , adv., eerbiedig , met eerbied.
Rever'er , s., persoon die eerbiedigt, eerder , vereerder.
Reverie , s., droomerij, mijmering, afgetrokkenheid, gepeins.
Reversal , a., veranderend , vernietigend ; -, s., verandering van een vonnis, omverwerping, omverstooting, wij
herziening.
-zign,
Reverse', V. t., omkeeren , omwerpen , omstooten, onderste
boven keeren , tegengesteld maken , veranderen , verwisselen , § herroepen, terugroepen, SF.; vernietigen, r., hervormen; § - the order of a thing, de volgorder eener zaak
omkeeren ; - a pyramid , een pyramide omverwerpen; - a
doom, een uitspraak, een vonnis herroepen; -, v. i., terug
-kern,wd .
Reverse'
, s., verandering, wisselvalligheid, tegenspoed,
,
wederwaarliet
tegenovergestelde
,
ommekeer, tegendeel
digheid, keerzijde (van een medaille of munt), de andere
of tweede zijde van een blad; by a strange - of things,
door een wonderlijker ommekeer van zaken; do just the -,
juist het omgekeerde , liet tegengestelde doen.
Reversed', a., omgekeerd, onderste boven gekeerd. (in de
wapen/ronde een vermindering van eer); vernietigd.
Revers'edly. adv., i- in omgekeerden zin, omgekeerd, ver
achterste voren gekeerd.
-kerd,avgtschn
Reversible , a., vatbaar of geschikt oer omgekeerd te
worden , dat omgekeerd kan worden ; onrstootelijk , ver
-nietgbar.

Reversion , s., opvolging in eenig ambt of eigendom na
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den dood van den tegenwoordigen bezitter, regt van opvolging ; omkeering, terugkeering, weder-overgang, r.
Reversionary, a., terugkeerend, weder-overgaand, r.
Reversioner,, s., iemand op wien eenig ambt, bezit,

enz. na den dood van den tegenwoordigen eigenaar overgaat.
v. i., terugkeeren , terugvallen ; - again , weder
terugkeeren ; - to , terugkeeren tot ; - constantly to a
subject , gestadig cp een onderwerp terugkeeren; -, v. t.,
veranderen , omkeeren, ontwenden, tot het tegenover
overgaan, doer; terugkeeren, terugzenden, naar-gestld
iets anders wenden ; terugkaatsen , terugwerpen.
Revert', s., hert► tiling (nino jk) ; wederkeer , terugkeering.
Revert'ent , s., geneesmiddel ter herstelling eener ver
-kerd
werking.
Revert'il,ie, a., terug te keeren, weder over te gaan (op),
wederkeerbaar, terugvallend; -, s.. wijk, toevlugtsoord.
Rever'tive , a., omkeerend , veranderend.
Rev 'cry . s., droomerij , onregelmatige gedachte, mijmerij
clWeeperíj.
Rever:t', v, t.,
jj § weder bekleeden, weder aanstellen, weder in liet bezit stellen , weder bekleeden met een ambt,
weder instellen , weder vestigen ; verkleeden; -, V. i.,
terugkeeren.
Reves'tiary , s., plaats waar kle@ren bewaard worden ,
kelder; -, sacristy.
Revet'usent , s., bemanteling (vestingbouw).
fles- i'brate , e. i., terugtrillen , nogmaals trillen.
Re` ibra'tion , s., het terugtrillen , het nogmaals trillen.
BevLe'Fiom , s., 1 herleving.
Revi-,t'uuat , v. t., van nieuwen leeftogt voorzien, weder
niet levensmiddelen voorzien , weder provianderen ; -, v. ï.,
zich van nieuwen leeftogt voorzien.
Revi-ct'naiiing, s., liet weder van leeftogt voorzien.
Heals", V. t., den inzet verlino`ren, houden (kaartspel); -,
V. i., de uitdaging beantwoorden.
Review', v. i., op nieuw zien , nogmaals zien, weder bezien , op nieuw beschouwen , op nieuw of nogmaals onderzoekei► , weder nasporen ; heoordeelen , recenseren , ver
geven (ran een werk) ; ring eens doorloopen , overzien,-slag
in oogenschouw nesten , monsteren (van troepen); - a manuscript, een handschrift onderzoeken.
Review', s., overzigt, nieuw onderzoek; weder -bezigtiging,
wapenschouwing , revue , monstering (van troepen) ; overzigt (tijdschrift); verslag, heoordeeling, recensie; revisie, r.;
revisie (drukkunst); monthly -, maandelijksch overzigt;
ruaorterly -, drieniaandelijksch overzigt; weekly -, weke
bill of -, verzoekschrift om revisie van-lijkschoverzgt;
een proces ; take ri - of, overzigt nemen , monsteren, in
oogenschouw nemen (van troepen).
Reviewer • s., persoon die overziet , in oogenschouw neemt;
vervaardiger van een verslag, beoordeelaar , recensent,
beschouwer , bezigtiger, redacteur van een overzigt.
Revig'orate, V. t., weder sterk maken; -, v. i., weder ster
-kerwodn.
Revlle', v. t., met hoon of smaad behandelen, smadelijk
bejegenen, schamper bejegenen, verwijten, vernederen,
verachtelijk naken, beleedigen, beleedigingen zeggen (aan),
door woorden hoonen, schelden, smaden, bescliimpen.
Revile', revilement, s., verwijt, smaad, berisping, ijS beleediging (door woorden) , beschimping.
Revti'er , s., smader, schimper, beschimper , schelder
persoon die beschimpt, smaadt, berispt, beleedigt.
Revii'ing , s., zie Revile , s.
Revil ► ingly, adv., op een schandelijke wijze, op een beochimpende wijze, op smadelijke wijze.

Revert',
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RHA.

REV.

brengen , tot opstand aanzetten ; tegen de borst stuiten;
Revin'di-cate, V. t., terugeischen.
Revi-'al , s., herziening, hernieuwd onderzoek, liet over- + op de vlug t slaan.
Revolt', s., opstand, oproer, afval, muiterij ; l verandezien (van een geschrift) ; revisie (drukkunst).
ring ; pligtverzuim , schending van eed en pligt , grove
Revi*e', v. t., overzien, herzien, reviseren, ten tweeden
schending; l muiter, opstandeling; in -, in staat van opmale corrigeren.
Revise', s., herziening, overziening, tweede proef van een roer ; excite -, rouse to -, tot oproer aanzetten , opstaan,
gecorrigeerd blad (drukkunst); fourth -, vijfde proef voor
den schrijver; second -, derde proef; third -, vierde proef;

press -, persrevisie (drukkersterm).
ltev 1-*'er , s , onderzoeker, opziener; persoon die reviseert
(drukkunst); ambtenaar aan het hof van Rome; be a, the
- of, herzien.
Revi -s - 'lon , s., revisie (drukkunst) ; overziening.
Revl*'it , V. t., nogmaals bezoeken , herbezoeken, terugkomen (te) , terugkeeren (naar). Zie Review , v. i.
Rev i'va i , s., terugkeer tot het leven , terugkeer (van krachten); het geraken uit een toestand van kwijning, vergetelheid of duisternis; herstelling; ^^ § daad van herlevendiging , vernieuwing , wedergeboorte , het weder in werking

brengen

of

van kracht doen worden.

muiten.

, a., oproerig , afgevallen , plig tvergeten.
Revolter , s., opstandeling, oproerling, muiter.
Revoit'ing, a., § oproer makend; § afkeer verwekkend,
Revoi t'ed

stuitend.

Rev'oluble • a., omgewenteld kunnende worden.
Revolution , s., omwenteling, staatsomwenteling, verandering in de regering van een land, revolutie ; draaijende
beweging, omdraaijing van een wiel (werktuigkunde); ach
beweging, cirkelvormige beweging; omwente--terwasch
ling van een hemelligchaam (sterrekunde).
Revolutionary , a., oproerig, revolutionair.
Revolis'tioner , s., zie Revolutionist.
Revolue'tionist , s., oproerling, voorstander van omwen-

Revive', v. L, tot het leven terugkeeren , herleven ; weder teling , omwentelingsgezinde , oproerstichter.
kracht krijgen; weder vermaard worden; uit een staat van Revolutionize, v t., tot oproer aanzetten ; omverwerpen,
kwijning of duisternis geraken ; herbloeijen , vervrolijken; omkeeren ; een omwenteling bewerken in , § een omwenherstellen, tot de vorige gedaante terugkomen (scheikunde) ; teling brengen in.
a sick person -s , een zieke herstelt weder ; his hopes -, Revolve', V. t., 11 omwentelen, omdraaijen, omloopen; een
omwenteling , omdraaijing volbrengen ; zich om iets bewezijn hoop herleeft weder ; -, v. t., doen herleven , terug
g en terugvallen, § terugkeeren , wederkeeren; omwenteweder tot het leven terugroepen , doen bijkomen,-gevn,
weder opwekken , weder aanwakkeren , aanzetten , aanpor- len (sterrekunde) ; toevallen (in bezit overgaan) , r.; - about,
ren , weder gaande maken , weder aanvuren , doen hervat- wentelen of draaijen om; - on, ronddraaijen op; - round,
ten , herinneren, voor den geest brengen , weder in liet wentelen om ; - to , terugkeeren tot ; -, v. t., ronddraaijen,
geheugen terugroepen, aan de vergetelheid onttrekken of doen ronddraaijen ; overwegen, bepeinzen , overpeinzen,
denken op ; - on, doen ronddraaijen op.
daaruit doen geraken, weder oprakelen ; vervrolijken, nieuwe
hoop geven; in zwang, in aanzien brengen, tot de vorige Revolv'ency , s., gestadige omdraaijing.
gedaante terugbrengen (scheikunde) ; weder in werking bren- Revolver , s ., revolver- pistool.
gen ; - the memory of great men , de herinnering aan groote Revolving , a., draaijend, § hetgeen draait, terugkeert,
mannen doen herleven ; - an old quarrel . een ouden twist hetgeen zijne omwenteling doet.
weder oprakelen ; it has -d me quite , bet heeft mij ge- Revom'tt, V. t., weder uitbraken, weder overgeven.
heel doen herleven ; - a law , een wet weder in werking Revulse', V. t., veranderen, verplaatsen, g.
Revul'slon, s., terugwerping, terugdrijving; afleiding, afbrengen.
drijving, afvoering der vochten, g.; terugdrijving, terugRevi ver, s., () § persoon of zaak die doet herleven, ver iets
wekaatsing .
levendiger ; hersteller, herstelster ; § persoon die
der in werking brengt; middel dat verlevendigt of ver- Revulsive, a., afdrijvend, afscheidend, afvoerend, g.
sterkt; verlevendiging, opwekking, herinnering.

Revul's1ve,

s., afdrijvend middel, g.

Reviv 'ifi -eate, V. t., tot het leven terugroepen, opkomen. Re'vy , s., opslag, hooger inleg.
Revlvit'i-ea'tion, s., het weder tot het leven terugroepen, Hew , s., 1 rij , reeks , zie overigens Row , s.
Reward ', v. t., loonen, beloonen, vergelden, in de plaats
het weder levend maken , het weder opkomen.
geven , vergoeden , t teruggeven; '- one for , iemand belooRevlv'ify , V. t. doen herleven.
Revivls'cenee, revivis'cency, s., terugkeer tot het leven, nen voor.
herleving, het weder levend maken, vernieuwing des le- Reward', s., belooning, vergelding, loon; jsgtregt, r.;
prijs; handsome -, fraaije belooning; large -, ruime beloovens ; wedergeboorte.
Reviv'or , s., hernieuwing, hervatting van een regtsge- ning ; -s and punishments , belooningen en straffen ; as a
-, ter belooning ; as a - for , ter belooning voor.
ding na den dood van een der partijen, r.; bill of -, aan
hervatting.
-vragetozdni Rewardable, a., heloonenswaardig ; - by , te beloonen door.
Reward'ableness, s., beloonenswaardigheid, verdienste.
Revocable, a., herroepelijk.
REtev'ocabteness, s., herroepelijkheid.
Reward'er , s., belooner, beloonster ; vergelder, vergeldster.

Reware'house , V. t., weder in magazijn brengen.
Rev'o -cRte, V. t., herroepen, intrekken.
Reword', v. t.,
woord voor woord herhalen; in dezelfde
Revoaea'tion , s., herroeping , terugroeping , intrekking.
bewoordingen herhalen , woordelijk herhalen ; herhalen.
Revocatory , a., herroepend.
Revoke', V. t., herroepen , intrekken; § te keer gaan , stui- Rewrite', V. t., nog eens schrijven ; § omschrijven.
ten , beteugelen; -, V. i., niet bekennen , verzaken (kaartspel). Rewrote', pp, van Rewrite, v. t.
Revoke', s., het niet bekennen, het verzaken (kaartspel). Rex , s., koning.
Rbabar'barate, a., met rabarber gemengd , rabarber R evolke'ment , s., herroeping , sH.; terugroeping.
achtig.
Revolt', V. i., in opstand komen , afvallig worden , oproe§ ver - Rhabdol'ogy , s., staafjes rekening . (van SOAPIER).
rig worden , muiten , zich tegen iets verzetten ;
doen
cause
to
-,
make
-,
Rhab'domancy
, s., waarzeggerij uit een roede of met
anderen ; - from, afvallen van;

muiten;

-, V. t.,

doen veranderen , omkeeren , in opstand

behulp van een tooverroede.

IRHA•

RIC.

a., onzamenhangencl , zaniengeraapt,
Rhapsod'i-cal , I
Rhapsodist , S., schrijver van losse stukken , die onder
geen verband of zamenhang hebben ; verzamelaar van-ling
brokstukken uit andere schrij vers , compilator , rhapsodist.
Rhapsody, s., zamenraapsel; zamenvoeging vair stukken,
die onderling geen verband of zamenhang hebben.
Rhein'-berry , s., zie Buckthorn , s.
Rhen'lsh , a., rijnseli ; - wi;ae , rijnsche wijn, rijnwijn.
Rhenish , s., rijnsche wijn , rijnwijn.
Rhe'tor, s., redenaar, leeraar in de redekunst.
Rhet'ori-e, s., redekunst , § welsprekendheid; the - of
1/ui heart, of the eyes, de welsprekendheid van het hart,
der oogen.
Rhetor'ieal , a., redekunstig, welsprekend.
Rhetor'i-tally, ode., volgens de regelen der redekunde,
op redekunstige wijze , met welsprekendheid.
Rhetor'i-eate, v. i., f als redenaar spreken.
Rhetori'clan , S., redenaar , leeraar in de redekunst.
Rhet'orize, V. t., f door een redekunstig figuur voorstellen.
Rlieun. , S., zinking , ziilkingstof,, slijni , tranen , .
Rheumat'l-e , a., rheumatisch , galachtig , r ; - disease
t rheumatische ziekte ; fever -, zinkiugkoorts, rheuinatisclie

Rt,ythIn ,
j s., rnaatklank, Hiaat, rhytrnus ;
vers.
Rhythi mu
Rhyth'nni-cal , a., welluidend, rhytmius.
Rial , s., zie Real , s.
Riant, a., :f: lagchend, vrolijk, blijgeestig, liefelijk.
Rib, s., letterzetters zethaal (drukkuost); dwarsbalk; knie

Ilhapsod'I e ,
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of krommer; rib (harde vezel ira bladeren) ; schoor , rib
zeekust, z.; short -, korte ribben; break a -, de ribben
bre .eu; break any one's -, iemand de ribben breken.
Rib', v. t., geribd maken , van ribben voorzien , als met
ribben omgeven of insluiten; :: insluiten, omsingelen.
Rit,' -grass , rib'-wort , s., soort van weegbree (botanie).
Rib' -roast , V. t., afrossen , op ue ribben slaan , ribbesmeer
geven.
Rib'-wall , s., vak , deel (mijnwezena).
Rib'-wort , s., weegbree (botanie).
Ribald, s., liederlijk niensch, lichtmis.
Rib'al(S, a., liederlijk, gemeen.
Rib'aitlish, a., liederlijk, ontuchtig, vuile taal uitslaande.
Ribaldry , s., liederlijke taal ; liederlijkheid.
R3h'bands , s., pl., lange stukken bout Cain de buitenzijde
der ribben bespijkerd.
Ribbed', a., riet ribben, van ribben voorzien, geribd,
door ribben ingesloten.
aandoening.
Rheu'inatism, s., rheumatismus; zinkingen, n.r.
Rib'bie-rab'blc, s., (gerabbel, gesnater; -, het graauw;
Rheumy, a., t rheumatish; vol zinkingen; verkouden;
-, lorren , vodden.
vochtig ; - eyes , traanoogen.
Ribble-row, s., reeks, rij van gebouwen of vertrekken.
Rib'bou , S., zijden lint ; scheergang, sent, z.; § lap,
Rhiane, zie Rhyme.
flame; set of -s , garnituur van linten ; tear into -s, in
Rhino , s., ) geld, splint; ready -, klinkend geld.
flar d en selieuren.
Rhinoce'rlal , a., 9 van of behoorende tot een rhinoceros
(zie dat woord).
Ribbon-grass , S., lintgras.
RCb'bon-laver, s., zeker mos; watte.
Rhinoceros , s., neushorendier.
Ril,'bon-snake, s., lintslang.
Rho'dian , a., van Rhodes.
Rho'dites, s., naam van een kostbaren rooskleuriger steen. Riri bon-trade , S., handel in linten, garen en lint negotie.
Rho'diu,n , S., naam van een metaal.
Rih'bon-weaver, s., lintwever, passementwerker.
Rhododendron , s., een heester , rhododendrum.
Ribbon-`vea'ving, s., lintweverij.
Ribs , s., pl., spanten (vals ee,a schip) , inheuten ; spare -,
Rhodomon'tade, a., snoeverig.
varkens ribbetjes.
Rhomi, , s., ruit; parallelogram , waarvan al de zijden aan
Rit , s., uitgang van den naam , welke geestelijkte juris.
elkander gelijk zijn (meetlruiist).
diste aanwijst, als : bishopric , bisdom.
Rhoin'bi a : , a , zie Rhomboidal, a.
Riee, s., rijst; -, haspel (industrie); - milk, rijstenrnelk
Rhosn'bo , s., zekere tarbot.
- pseddinq, ríjstenpudsiing.
Rhomboid , s., rhoniboide (meetkuunstiy figuur) ; -es , spier
Ricc'-bird, s., ríjstvogel.
in het schouderblad (ontleedkunde).
Rhonnboid'al, a., de gedaante van een rhomboids hebbende. Rice'-bulking, s., zeper voordeel bij liet ploegen.
Rice'-bunt'in;, s., rijstvogel.
Rho,n'hold-shaped , a., ruitvormig.
Rice'--cow'ry , s., hazelnoot.
Rhoenb'spar , s., ruItspaath.
een
stervende),
(ins
de
keel
van
ieuteling
g.
Rice'-hour , s., rijstcnnieel.
S.,
Rhon'-thus,
Rhubarb, S., rabarber (geslacht), rabarber (artseoi jneny- Rlce'nnIII , s., rijstmolen.
Rice'paper, s., rijstpapier.
kunde) ; bastard , snook -, monniken rabarber.
Rhubar'barine , s., naam van een stof, die men int rabar- Rice'-plantation, s., rijstakker of veld.
Riel& , a., ij § rijk, § vruelitbaar, overvloedig, § kostbaar
ber verkrijgt.
schoon , heerlijk, prachtig , aangenaam , uitmuntend, uit.
Rhumb , s., windstreek , kompasstreek , streek.
gezocht, uitgelezen, uitnemend, voortreffelijk; vet, zwaar,
Rhumb'11ne, s., dwarskoers.
krachtig; verheven, fijn; § zeer onderhoudend; a - soil,,
Rhyme, s., rijm (in eega vers); vers, dichtstuk, poëzij;
proza
in
prose
or
-,
in
of een vruchtbare grond; - late, kostbare, heerlijke boom;
rijmwoord; § welluidendheid;
u - diet , een krachtig voedsel ; a - odour or flavour , eer,
rijn; alternate -s, verzen om den anderen regel rijmende;
aangename reuk of smaak ; it - landscape , een schoon,
sorry -s, slechte, gebrekkige verzen; without - or reason,
lieexlijk landschap; a - dish, een fijn geregt; - in, rijk
slot noch val hebben; make bad -, rijmen.
Rhyme , V. i., rijmen , verzen maken; -, v. t., berijmen ; in; - with , rijk bezet niet ; as - as a Jew , zoo rijk als
- oneself into the ladies' favour, zich door zijn verzen de een Cresus.
Rich , v. t., •J- verrijken, vis.
gunst der dames verwerven.
Rich'c-s , s., pl., rijkdom , § pracht, § rijkdommen , overRhyme'less , a., rijnieloos.
vloed , 7nv.; roll in -, in overvloed baden.
Rhymer, s., rijmer, rijmelaar, verzensmid, pruldichter.
Rtch'ly , adv.,rijkelijk , § op ruime wijze , op ruime
Rhym ► Le , a., van of behoorende tot rijm.
schaal, overvloedig, ruimschoots; a chastisement - deserved,
Rhy',iiist,
,
zie h_hsr;r. Nr
Born ruimschoots verdiende kastijding.
}nliyns' ster,
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Rtch'ness , s., § rijkdom , overvloed; voortreffelijke hoedanigheid; schoonheid , kostelijkheid , kostbaarheid; luister,
pracht, uitnemendheid; krachtibheid, vetheid, zwaarheid;
fijne , keurige smaak.
Ricinus , s., wonderboom , kruisboom.
Bek , s., koorra- of hooimijt, hooischelf; hoop, stapel.
Ri ek'ets , s., engelsclie ziekte , dubbele leden.
Rickety , a , de engelsche ziekte of dubbele leden hebbende , kromgroeijend; § kreupel , gebrekkig , waggelend;
§ in de war , een weinig in de war; - state of mind, een
weinig verward van geest, grow -, engelsche ziekte of

dubbele leden krijgen.
Ricochet , s., ricochet (artillerie) ; - battery , ricochetbatterij ; - firing , ricochet -vuur.
R1-o'tare, s., t opening, spleet, kloof, barst, scheur, gaping.
Rid, v. t., bevrijden, ontdoen, ontslaan, verlossen; oprui zich ontdoen
men ; wegjagen; veel verrigten , afdoen ;
van , doen sterven , dooden; - any one out of bondage,
iemand uit ballingschap bevrijden ; - any one of a plague
iemand van een smart bevrijden ; - oneself of, zich ontdoen van; be - of, bevrijd, verlost zijn : get - of, bevrijd
of verlost worden van , zich ontdoen van ; get - of something , van iets los raken , zich van iets ontdoen.
Rid , zie Rede.
Riddance, s.,

verlossing, bevrijding , opruiming, ontvoering; - from, bevrijding van; make a clear -, alles opruimen.
Ridden, V. i., zie Ride, v. i.
Riddle, s., zeef.
Rid'die, V. t., ziften, uitkippen.
Rld'clle, s., raadsel; answer to a

-, oplossing v.in een raad sel; propose, put a -, een raadsel ter oplossing voorstellen.
Riddle, V. t., oplossen, verklaren; -, V. i., raadselachtig
spreken, door middel van raadsels spreken.
Rid'dler, S., persoon, die raadselachtig spreekt.
Riddling, 3., zuivering of wassching door middel van zeep.
Rid'dingly, ode., met raadsels.
Ride , V. i., te paard rijden , te paard stijgen ; rijden (in
een voertuig); gedragen worden , zich bewegen ; f handelen ; zich oefenen ; een paard berijden , dresseren ; stijgen,
nestij gen ; drijven ; op een kar of wagen rijden ; § op iets
rusten of leunen ; voor of ten anker liggen ; learn to -,
leergin te paard rijden; - on a ass, een ezel bestijgen;
a balloon -s in the air, een ballon stijgt in de lucht;
difficult to -, moeijelijk te berijden, te mennen; easy to -,
gemakkelijk te berijden, to uienden; - easy, zich te paard
niet vermoeijen; - away , heengaan , vertrekken ; - behind,
achter op een paard rijden of zitten; - at anchor, voor
anker liggen, op liet anker rijden; - about, rondrijden;
- about the main, involle zee zijn, z; - by, voorbij rijden;
- forth, uitrijden; - in, rijden in; - on, voortrijden, oprijden, rijden op ; - on before , vooruit rijden; - out , uit rijden ; - through, rijden door; - over, door een plaats
rijden ; - upon, rijden op.
Ride, V. t., rijden, berijden, afrijden; § willekeurig behandelen , mishandelen ; beheerschen ; op een kar o f wagen
vervoeren; T doorloopen ; mennen , besturen ; - a horse,
een paard berijden; - a horse too hard, ) een paard afjakkeren, te sterk doen loopen.
Ride , s., rid , toertje te paard of in een rijtuig ; -, rij.
weg; have, take a -, een rid doen; go for a -, gaan rijden.
J1I'der , s., ruiter , persoon in een rijtuig , pikeur ; weFr.
haak; aanhangsel bijvoegsel (van een akte); additioneel beding;
reizend agent; prolongatie van een wissel (koophandel) ;
hard -, iemand die altijd te paard rijdt; r000gla -, temeier
van

wilde dieren.
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Ridge , s., It ruggegraat, ruggebeen , rug ; oneffen verhevenheid ; rug van een berg , bergkam ; nok (van een huis) ,
vorstpan ; § rits, rij , reeks , schakel , keten ; rif, rntshank ;
rimpel , plooi , vore, groeve; dividing -, ' s erdeelingspunt ;
lurking -, rif gelijkvloers met de aarde; shelving -, schuine,
schuin afloopeude rij (van heuvelen).
Ridge , v. t., met een nok of rug maken ; met voren of
groeven maken ; op een rij zetten; rimpelen ; § aan een
rits doen , aaneenschakelen.
Ridge'-band, S., zadelriem, rugriem.
Ridge'-bone, s., ruggegraatsbeen.
Ridge'-tile, s., vorstpan.
Ridge'-tree, s., nok van een huis.
Ridge'-washed-kersey , s., karnaai van wol , die op 'het
schaap zelf gewasschen is.
Rid'gil, ridg'ling, s., half gesneden dier, half gelubde ram.
Ridging , ppr. van Ridge.
Ridgy . a., niet een steilen rug , een nok , voren en andere verhevenheden voorzien; rugvormig, nokvormig; bergaelitig ; rimpelig ; doorploegd.
Rid'i-cule, s., spotternij, scherts, hoert; belagchelijkheid;
- is a dangerous weapon , de spotternij is een gevaarlijk
wapen; turn into -, belagchelijk of bespottelijk maken;
bring - upon any one, bring any one into -, iemand be-

lagehelijk maken , in een belagchelijk daglicht stellen.
Rid'l euAe , a., 5 belagchelijk.
Ridicule, V. t., belagchelijk maken, in een helagchelijk
daglicht stellen , bespotten.
Rid'i-etiler , s., spotter , persoon die belagchelijk maakt.
Ridi-o' clous , a., belagchelijk , bespottelijk ; a - thing ,
een belagchelijke, bespottelijke zaak; be - in some things,
in some respects , in sommige zaken , in sommige opzigteu
bespottelijk zijn; become -, bespottelijk, belagchelijk warden, in helagchelijkheid vervallen; make, render oneself
extremely -, zich uiterst bespottelijk maken , in groote bespottelijkheid of belagchelijkheid vervallen.
Ridie'ulousiy , adv., op bespottelijke wijze.
R1,11 e'u1ousness, s., bespottelijkheid, hoedanigheid.
Riding, s., liet rijden ; rijkunst; rijweg.
Riding , s., kwartier , kanton , distrikt (van Yorksliire).
Rid'1ng-- eierli , s., reisbediende, reiziger.
Riding -pont, s., reisjas.
Riding-habit, s., rijkleeding, amazonenkleeding.
Rid'Ing-hood , s., reismantel , regenkap.
Rid'Ing-master , s., manege - meester , onderwijzer in de

rijkunst.
Rikt'ing-rod , S., karwats.
Riding-shoot , s.,

rijschool.

Ridot'to , s., zang- en dansvermaak , danspartij , hal,
Bie, s., zie Rye, S.
Rite, a., regerend, heerschend (van ziekte sprekende); overvloedig, algemeen, veelvuldig; voorkomend; be -, regeren,

heerschee.
surely, adv., veelvuldig, algemeen.
Rtce'ness , s., overvloed, veelvuldigheid, algemeenheid;
voorname hoedanigheid , groote hoeveelheid.
Rife, s., plaat , reeks van klippen in de zee ; reef; a in the sail , een reef in het zeil , z.
151f, V. t., reven, het zeil reven; to - the sail, het zeil
reven , een reef inbinden.
Riffraff, s,, uitschot, gespuis, (knibbelschot, janhagel,

gemeen volk.
Rifle, v. t., plunderen, berooven, roosn, § wegnemen;
-, berijpen, met rijp (nachtvorst) bedekken.
Rifle, s., buks, geweer met een getrokken loop, v- uurroer; f maaijers wetsteen.
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iiti'tie , V. t., in een geweerloop gleufjes trckkei,.
j oorreglen eciks volks ; - and left, chauiie anglaise (dans);
Bi 'Ne bar're>s , s., getrokken loep (van een geweer).in -, naar regt; in ones own -, op eigen gezag; - of,
regtens , riet volle refit ; o1L , to oiie's -, on , to the -,
Ri'tie-barreled , a., met getrokken loop.
refits, aan de regter11a^ld, aan zijn regterhand; be in the
R1'tte-rnan, s., scherpschutter,
-, (ran raken) goed zijn , (van personen) gelijk hebben
Hi'tle-shoot'iug , s., liet schcrpscliieten.
(lain a - to, doen gellen een zegt op; do -, regt doen
Rifler, s., mover, plunderaar.
Rift , v. i., ibee sten , splijten ; -, oprispen; --. V. t., 1cciery aren , voldoening gei ('.rl; (live Itny one -, iemand
t rer;t (ioeai wedervaren; bare cc - (to) , regt hebben (op)
F II splijten.
flirt , s.. spleet , kloof, scheer , barst; -, wadde , door- I iet regt he heil (van) ; k rc,ow the -s of a thin1t , liet wale
van een zaak weter) , weten wat er van is ; put , set to
waadbare plaats eer_ei rivier.
Duig, v. t., kleeden, opschikken, toetakelen; van ta.kelsadje -s, weder in orde brengen, verlleteren, herstellen , hij.
leggen, (iemand) tot rede t rengen.
voorzien, tuigen, optuigen, z.; — out, opsebikken, uitdosselien , uitrusten ; — -torch for, gereed maken of iiitrnsten Riwint , t'. t., (iemand) refit doem wedervaren , regt doen
naar ; rigged round, (chont, with virtue , rondoin met deugd i regt verseliatïetl, rebts aardigen ; iets herstellen , regt zetversierd; -, v. i., uitgelaten vrolijk zijn. I teil , in dell reten stand brengen ; weder oprigten ; Big , s., opschihk ing ; -, los meisje , Ii tekooi , slet; - ! ooeself, zich zalven refit i erseiiaffei); -, v, i., zich oprigten.
klucht, pots , grap; -, rug, top; rue, a -), een pots spelen, , heist'-an'gie, s., regtlloek.
een grap doen ; run the - ujcoo ) , iemand een pots spelen j Kinkt' -angled , a., regtlockig.
of hakken, iemand beat nemen, iemand een trek spelen. Htgiit'-ctrano u , a., voor een regtvaardige zaak getrokken
(rail. een (leggen).
J1] adoon', s., soort eau dans.
Yiijht-banded, a., regtlian(dig.
Itiga'tion, s., watering, bewatering, 1)esproeijing.
Ri n gel , s., naani van een ster van de eerste grootte in I Slight'-hearted, a., regtsehapen.
1 it;ht-!nisei, a , regtlijnig (tneetkunst).
den linker voet vain Orion.
Rit;'ger, s., persoon die zich opschikt, opsiercler, klee- might'-ieiuded. a., zegt, getild, vroom.
(Ier, optuiger , takelrneester , takelsar , z.
t ' t] , t' cllici'edue si , S. i';t gezindheid, vroornlleid.
R;e'eing, s, opschikking, takelaadje, tuiga^idje, takelwerk II i iii'-rtalllliflr„ (c., regtuit loopend.
of touwwerk van een Schil) , want, z.; —, liet uitrusten, i inigint r e4)us , a., I regtvaardig , regtsellapen, ])raaf , onl)edor veil , deugdzaam , eerlijk, billijk ; a - man , eau e, etc.,
takelen van een schip . r.; running -, liet loopend w:li)t • z ;
evil regtvaardig of vroom niiiii , een regtvaardige zaak.
standing —, liet staand want, z.
, fl!o;tht'eoiis y , ccdv., ( op rrgtvaardige wijze.
Rig'gisin , a., f verliefd, dartel , wellustig, sri.
( istrtnt'eousnless, s.,
Rig'gie, V. t en v. i., zie Irri;i[,le.
regtvaardigheid, regtscliapenheid,
IR]ght, a., re t (1ijnre t), hije van re te lijn regtseli = binafh cit. , vroomheid godsvruclit,deugdzaamheid., goedheid.
(vair den rester kant) ; regtst reel:seh , ri tik , t;ehoc,rlijl: , f tgtit'er , s., lice steller.
juist; § reíetscliapen, opregt, eerlijk, § re<gtluatig (wettig) ; 1 Is li it'i:e9 , a., liet refit liebtiencle, regtmatige aanspraak
le lhhendc ; i egt nietig, wettig, regtvaardig, eerlijk, juist;
waar, eigenlijk , geregeld (I onn/r.cc7cdel); the - wei' • cie
r epte • juiste , § goede \1'eg ; — l iïle , regte lijnt ; — ;'o(d , de
— heir • wettige eifgcnlaanl.
rettstreeksehe weg ; - intentions , opre ;te, goede hedoelin- flic,ht'fniiy , ode., volgens relt, naar billijkheid of regtgen ; it is - to reflect, het is goed te overwegen; that is I Vaeirdigheid, op wettige wijze.
,not the - hook , dat is liet eige.11ijk loef; niet,; thee - heir, ' Iiiit'iy, adv., § niet de waarheid overeenkomende, eigende regte erfgenaam - or ?ero.u/ , te ref of te omegt ; oft lijk; op passende, voegzanie, hetamelijke wijze; op eer --! alles gaat goed! the - hand • de regterhaiid; - away ,lij!.e, oliregte wijze; op regte, regtstreekselle wijze; goed,
dadelijk; - of , dodelijk; he -, (van personen) gel rik liet- j i ;ee;r televoreri , t volkonieil , gansclielijk; conjecture -,
heil , (toss zaken) juist , goed zijn , hetanien, ; Cc], —, te ! ziltst onderstellen , vermoeden.
zegt wijzen; - rea.Goíi, gezond versta n d ; ji d all -, in gá;;3àt'ne , S., overeenkoniste lieid riet de waarheid, waar orde vinden (Turn rekenninayeii); jo tie - ;vei,, to wrr , goed t l'eid; 11 regte rigtiiig, juistheid, rigtigheid, § regtv^iardigaaiipakken ; set a thin -, iets goed in orde brengen , iets 1 held , geposehzic .
in belioorlijken toestand brengen, iets regelen ; set nar, p i Btw bdi , (c.., + ^I stijf , strak, stroef, onbuigzaam , onhuig•one —, iemand op Wei; , op dcii 'goedeii wei I)]'en' eii. , I haar ; estreiig , streng , hard , wreed , scherp ; stipt,
iemand te i'egt wijzen, iernan(l inlielhten, fiat i„ -! flat. I ii;i;ieisgvzet; a - triester, e(n strenge meester; a - low,
een i strenge wet; si - ciiticis,n, een scherpe beoordeeliiig.
is goed! dat is juist! '.at is liet! ( daar zit de knoop!
fli igI'bt , I•tg'iduess , n o strakheid, stroefheid, stijfheid,
om het even ! zoo veel te Peter !
Richt, odv., refit, juist, iiaaiisvkeiirig, op reptstreekselie , oilln>igzaan)leeico.; gestrengheid , strenil;heid ; stiptheid.
wijze , naar den regel , naar hehooren , -'i T zeer , goed, itt ; id]ede., op stijve , ot)i)TZigzame wijze ; riet streng.,
tuterniate ;
onmiddellijk; tenet titol.․) zeer, wel, als: - 1 1iced , gcetrerigelijk.
jlel , S,
- hoirozcrable, weledele (een titel , die coowel aan tege`u?voor- Ri ' icct , S., Zit Ror
dirte als Tian gewezen s roisters /eieveo wordt); - reverend, li ;'n arstte, s., zinledig gelealhtel.
weleerwaarde (titel van bisschopplenn); -, wel ! goed! - downn, r E ^e'ooi , s., cirkel ; kroon, diadeem, sic.
legt near berieden ; - or ze against , rr t tege11oi er; — on , IIiI;'()II ♦ S•, zeper ioue..ijkerisl rurneiit , Ilestaaïic e uit stokken ,
clue te zari)en getion.den, maar door kralen vare elkander
regtuit; -, innterj., juist ! goed zoo ! all -! prompt in orde !
geeelieiöeii zijn.
goed zoo !
flight , s., regterkaut ; § regterhand , re rterzij(le ; reist , ; z^ ig'or , s., ruling, huivering, m.
I ii spraak, b;evoel.'alTeid., voorrang; regtse
ent ;et( , 1 - ' P,t ` , 4ye'oslca, (t., st.l'et hard, 't bars, wreed.; sisa )n'1:CiTT'ii.
tsp zejll slok Stesotid); -. 9;1esostrs, strti ge
te1C1, liet goede , r(rtvaardigllei;1; Cigcieilonl, lie'!'C'('TL s I:1'ctiiie ee/et
r,
^ Ali
er ^
Y'i
I ieiaiid
..;eat
l.`11.1'3.
sate Tij SW((
t ocn
kist ; - - v: i .t ^ , ; ,. • , '^,,. j. r, t.(
1
ei i , S1 k . :;^: °
i14' re
^',l:i .. ! !eke s t íO7^'
en liet kwade ; Wril : .1 p!1%í17'
, 1__
..q 'C2Y1A^!'i^ ' , 'ï"r'
:z5t1r1T.,i1P1ft
. t;iatkuiitlige '_'egtC
-i • `e; i ,.,'.il t!' _ , .i t i;Sir { .,, r (teíí`v leder . ;t ,, t {
y'e:
i(1. !t" as cote. :tvete(,hiji4.

710

.RIG.

RIP.

Rlg'orousness, s., strengheid.
Ring'-shaped , a., ringvormig.
Rigour, s., strengheid,
hardheid, f wreedheid; with Ring' - streaked , a., met rondgaande strepen.
-, strikt genomen; with the utmost -, met de meeste, Ring' -tail , s., ringelvalk; -, giekzeil.
met de uiterste , met alle gestrengheid.
Ring,' - thimble, S., naairing, open vingerhoed, snijdersring.
Rile j , V. t., zie Roil , v. t.
Ring' - worm, s., dauwworm.
Rill , s., kleine stroom of beek.
Ringer, s., luider, beller, klokkenluider.
Rill, V. i., vlieten, loopen, murmelen, kabbelen; - down, Ringing, s., liet schellen, bellen; gelui, gebel (van een klok);
afvloeijen , nedervloeijen.
to iting , I! § weergalming ; - sound , tuiting ; - in the ears,
Hiil'et , s., kleine beek , DAYTON .
Rim , s., boord, rand; rand of velg (van een rad of wiel);
hetgeen iets omringt, invat of insluit; invatsel , raam ,
lijst ; onderbuik (ontleedkunde) ; the - of spectacles , de
veêren van brillen.
Riin , r. t., een boord, een rand geven aan ; van een boord
of rand voorzien.
Rime, s., zie .Rhyne, S.
Rime , S., ijzel , rijp , bevroren dauw of regen op boomen
enz.; nachtvorst ; -, spleet , holligheid , BROWN ; spon.
wing; sport (van een ladder).
Rime , V. i., rijpen.

ltti:no,
1se } gespleten (botanie) ; gespouwen.
Ri nous ,
Dim ple, s., rimpel, plooi.
Rimn 'pie , V. t., fronsen, rimpelen, plooijen, in vouwen

plooijen of leggen.
Rim'pling, s., golving, golvende beweging (in het water).
Rimy , a., berijpt , met rijp overdekt.

Rind , s., schors of bast (van booroen) , schil of schel der
vruchten; korst, huid; (van spek) z^,voord; outside -, paar
-denhof.
Ring , s., ring (van pond of desgelijks, welke als versiersel

tuitis.g in de Doren.
Rin;'Iead , v. t., aanvoeren.
Ringleader, s., hoofdpersoon

san een oproer, belhamel,
hoofcddrij ver.
Ring'let , s., ringje, kringjet § krulletje, krullend haarlokje.
Ringtaal' -boo,n , s., broodwinderspier.
^iingtaii' - sail • s., hroc,dwinder•.
Rinse , v. t., spoelen, uitspoelen; wasschen, omwassehen.
Rinser, s., spaeer.

Rinsing, s., liet afspoelen, uitspoelen.
Rinsing -s- , s., pl., spoelsel.
liti'ot, s., luidruchtige vrolijkheid, ongebondenheid.,

onmatigheid, buitensporigheid, uitspattende vrolijkheid, geraas,
getier ; -, bachusfeesten, drinkgelagen, mv.; opstand, op.
roer, rustverstoring, onstuimige zamenrotting; his bold -,

zijn vermetele muiterij of opstand; quell a -, een oproer
onderdrukken; run -, ongebonden te werk gaan , geen paal
of perk meer kennen , ongebonden of ongeregeld zijn.
Riot. v. i., leven maken , rust verstoren ; zuipen , zwelgen,
luidruchtige vrolijkheid aanrigten, buitensporigheden begaan , zich aan ongebondenheid overgeven, bachusfeesten
aanrigten, zich vermaken, zich verlustigen; -, oproer stichten , oproer verwekken , zarizenrotten.
Riot-a et , s., oproer akte (staatku'ide).
fti'oter, s., persoon die aan een oproer deel neemt; oproerling , zamenrotter , muiter; persoon die zich aan bui
overgeeft; be a -, aan een oproer deelnemen.-tensporighd
Rioting, zie Riot.
Ri'otise , s., losbandigheid , 5v.
Ri'otons • a., oproerig , zanienrottend, oproerstichtend,
rustverstorend; loslbandig, onmatig, ongeregeld.
pti'otousl . ode., op onstuimige, oproerige wijze; met onmatigheid , huitensporigi.eid ; op ongebonden , losbandige ,
zwel ende wijze.
Riotousness • s., oproerige , onstuimige aard; onmatig
ongeregeldheid, rustverstoring, oproerigheid, los -heid,

wordt gedragen); cirkelvormige loop (sterrekunde); kring
(van menschen) ; rand of velg (van een rad of wiel) ; spoor,
voetspoor , voetstap (der dieren) ; ankerring , z.; haarkrul;
kring (om een wond) ; halsstuk (van een flesch) ; -, een aan
bellen, die eenstemmigluiden; het geluid van bellen;-tal
klokken of eenige andere klankgevende voorwerpen; een
of ander geluid, geklinzel , klokkespel; wijze van schellen
of bellen ; J § gelui; ) § weerklank , weergalm ; split -,
gespleten ring; iron -, ijzeren ring , a - os one's fanger,,
een ring aan iemands vinger ; wedding -, trouwring ; in
a. -, in een kring.
]Ring, v. I., luiden , luijen, bellen, schellen ; overhalen ,
doen klinken , trekken aan; t the whole world -s with it,
ieder gewaagt er van ; - in, inschellen, binnenschellen
-bandighe.
inluijen; - out, uitschellen, uitluijen; -, omringen, niet Rip , v. t., (door spl jter, f f klieven) openen , splijten , klieeen ring of met ringen voorzien; -, een ring door den
ven , openscheuren , openrijten , openrukken, vaneenrijten ;
neus steken ; ringen (bijv. een varken door den neus) ; - iets dat vastgenaaid is losmaken , lostornen ; doorwroeten,
- about , " omringen , omsingelen, insluiten ; -ed about peilen, doordringen; § ontrnaskereu, onthullen, openbaren;
with , geheel omringd van ; - with , beringen met; -, v. i.,
t - up an old sore, 1 oude koeijetl uit de sloot halen, een
luiden, luijeu, bellen, schellen; J § klinken, weêrgalmen, oude wond openrijten; - from, rukken, rijten of scheuren
tuiten
my
ears
-,
;
mijn
Doren
tuiten
mij
tiekken aan ;
uit, snijden uit; - off, afrukken (van liet eerie eind tot
- with, klinken van , weergalmen van , tuiten van.
het andere) , afrukken of afscheuren (van) ; - open , open'aflang' - bolt, s., ringbout.
scheuren , lostornen ; - out of, uitrukken , rukken uit; Ring'-bone, s., zingbeen, bovenbeen (aan den voet van een up , opnemen , opbreken , vernielen , openscheu. en , aan den
gaard); overbeen.
dag brengen , doorsnuffelen , onderzoeken , §opgraven, § ontfling'-clove . s., ringelduif (ornilliologie).
dekken , doordringen, weder openen, uitvorschen; -, v. i.,
Ring' -do-e'at , s., gerande ducaat.
vloeken.
fling' - finger, s., ringvinger.
Rip • s., opening (in de lengte) . scheur, spleet, splijting,
Ring' - Aow'er, s., iiiigelbloem.
berst ; -, visai mand ; prul , iets dat geen waarde heeft;
fling' - formed , a., ringvormig.
knol (oud paard , dat goed voor den vilder is); oude knar
Ring' - onsei, s., soort van lijster (ornithologie).
(slecht speler); prulkerel , weetniet, vloekbeest.
Hing' -pi'eon , s., ringduif.
Ripta'rian . a., tot de oevers hehoorende.
Ring'-plate , s., zorgketting.
Ripe, s., bikijzer (van steenhouwers).
biting'-rope, s., touwstopper.
Ripe, a., rijp, tot gebruik geschikt; volkomen (in groei
of wasdom); rijp (van een zweer), g.; door trapsgewijze
«ing' se^u , s., zie Ringtail , s,
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verbetering geschikt gemaakt; J § ge4 oegelijl; , ge1
s , vanheffen of' s erzetten tegen , opstaan tegen ; - among, opstaan
dringend
- frzrif, rijpe
- foj.
u
p`as ^
r
p' vrucht;
.f^ ontstaan onder; - by, ontstaan door -.1`rom , opstaan
^ rr vircier
.^
.,
marriage , een huwbare dochter ; - fee° 1.^ azen , rijp voorvan , uit; voortspruiten , ontstaan uit; - in , opstaan in,
den hemel ; soon -, soo,e rotten, vroeg rijp , vroe , rot ,
ontstaan in , opgaan in, zijn oorsprong hebben in oprijzen
vroeg wijs, vroeg zot ; - for , rijp voor ; - to cot, rijp ' in ; - out of , opstaan uit; - on , opgaan over; - to,
genoeg oni gegeten te svorclen.
ijzen tot, zich verheffen tot; - up, opstaan (voor iemand),
Rtpe 1 , v. 1. en v. i., zie Ripen , v. t. en r. Z.
Opstaan (tere;; een vijand).
Ripely, adv., i- §rijpelijk, van pas , te gelegener lijd, te Rï*e, s., het opstaan, opstijgen, opklimmen; stijging,
eeochikter tijd.
t !:lirnr.u:i; er hcf?in`Y; geboorte , bron, beginsel , oor j
Ripe'ness, s, rijpheid .
soroog, aalivai1z, 11e^oir1; n'o.ssl11`z (Zon water); rijzing (vee
Ripening , s., liet rijp twworden , rijpwording (va;; rraarchte;r i pr;js) ; tooi eniiyntg , e crnieercierieig ; honger bod , opslag;
er) . zweren) .
' op a ,z , c>It r Oit ► (Os r-rcue de _oen) , verschijning van de zon
Riphe'an, a., (van zeh•ere Noord-Aziatische bruin) be- 1 in liet oo tvrt; verstcrking (als van een geluid); hoogte,
sneeuwd , sneeuw . ,
vc rl-c verihciz.i ; giro -, aanleiding geven, doen ontstaan;
Rip'ier , s., -1- vischdrager, vischventer.
to - of rj l ill, tie eijzin o van een heuvel; the - of vaI tipper , s., openscheurder; persoon die openrijt , openpour , of mercury , de opstijging van damp of stoom , van
splijt, lostornt; iemand die vaartuigen sloopt.
kwik; oreert -, ^^1 sterke rijzing , groote verhevenheid ; (van
Ripping, s., het openscheuren, openrijten, opensplijten,
pries) sterke rijzing, vern►eerdering; (van pr( s) on the -,
lostornen ; § het doorwroeten , doorsncttYelen , peilen , door
'an liet rijzen ; tule its -, zijn oorsprong hebben.
dringen.
Ri w-'en , pp. van ltise , V.).
Ripping - chi -s- 'e1, s., steekbeitel, breekijzer.
. Ri --'er, s., persoon die opstaat; tred van een ladder;
Ripple, V. i., rimpelen, kabbelen; -, v. t., doen rimpelen ,
eorlrt -, persoon die vroeg opstaat; late -, persoon die laat
doen kabbelen ; (vlas) repelen (bbenlcos of schillen).
opstaat , ( slaper , ( of aapster.
Ripple, s., kabbeling, krulling; repel, vlasrepel.
Ri*ibii'ity, risitbli'ity, s., lachlust, belagchelijkheid, ver Rlp'pie - grass , s., soort van weegbree (bota;,zie).
, mogen om te lagche n, lagehen.
Rippling, s., gekabbel (van liet water, Acct tegen den ; Ri*'itnle, ciis'ibie, a., liet vermogen bezittende om te
oever aanspoelt), het katbbelen; het vlas repelen.
la clien, lielagchelijk, lachverwekkend, goed lachs.
Rip'rap , s., zamengehoopte losse steenen , dienende tot Ró As- 'i ng , a., rijzend . oprijzend, opkomend, ontstaande ;
grondslag op een slechten bodem of in diep water (water -tine - son , de opgaande zon ; a - ground , een rijzende

bo)) wkunde)
grond ; the - ,rgeïierntion , liet opkomend geslacht.
Rip'towe ➢ I , s., geschenk van den landheer aan de maaijers na ,-ling , s., f ( § liet , rijzen , liet opstaan , ontstaan ; opgaan

na afloop van den oogst.(i/er
zon); opkomst , opstijging , opklimmhig ; wassing (van
Ril e, V. i., uit den toestand van rust geraken , een lig - vaster); opstand; opstanding; 1- gezwel, dikte; (van verga gende of leunende houding in een overeind staande ver - , dor iii fen) opheffing , sluiting ; (van dooien) opstanding.
anderen , van een val opstaan ; opstaan , stijgen , opstij- Risk, s., waagspel, kans, gevaar (voor nadeel); at all -s,
gen, opkomen, opklimmen, zich verheffen, rijzen , was- at whatever -, tegen stile risico; at the - of, op risico
sen, toenemen, meer aanzien verkrijgen , fortuin verkrij- van ; run a -, een risico heloopen; r?in -, gevaar loopen;
gen, tot hooger staat geraken; duurder worden , toenemen , , rrr„? the -, het gevaar l;eloopen.
beter worden, grouter ivoren ; herrijzen (van dooden) ; zich R)gla • v. I., wagen , in de waagschaal stellen , zich aan
verheffen (van het geluid) ; opwaarts bewegen , opgaa n (bijv. iets wagen.
zont en maan); voortspruiten , ©ntspviugen , opwassen, out- Risk . , s., wager , waaghals, persoon die waagt.
staan; oproer maken; Let beleg op/reken; zich verheffen, 1 Rite, s., plegtig godsdienstig gebruik, ritus, t' ceremonie;
zich vertoonen , zich aauhiede ►i, zieao vooruoen; zijn stijl 1 iiuri,ied - 1-, onvolkomen ceremonie.
verheffen of verfraaijen; zwellen; uiteengaan (via verga- 1 Retornel'to, a., koor, herhaling van iets (anuzijk).
deringen) ; een (teregtzitting) opheffen , r.; - fro;yr. table, Ritual , a., rituaal , overeenkomstig de kerkelijke instel frona a seat, van tafel , van zijn stoel opstaan ; to loves llnL'en of gebruiken ; plegtstatig , plegtig.
to - early , hij staat gaarne vroeg op; 't is t i;ire to -, ; Rit "nnal , s., ritueel , kerkelijke instelling ; kerkboek , be.
het is tijd om op te staan; the sun -.s, (IC zon komt- op ; i vagende de godsdieiistige plegtigheclen.
r'ccpozcrs - from the corder, dampen stt,,ge ►► nit het water Ri;'^ialnst, s., ritualist; kenner of voorstander der kerop ; - after a foil , vain

eer; vat opstaan ; § - of/vr a

sijs - j

keijke instellingen.

fortune , een ongeluk of tegenspoed te boven kranen ; the Rit' ;wil y , adv., plegtig , op plegtige wijze, volgens den
water begins to -, liet water begint te riizen, te wassen ; + rite o.
the corn , the stocks begin to -, de prijzen der g ranen, de f Riv'ss e, s., oever , kust.
fondsen rijzen; the wi;rd -s, cie wind verheft z:cli; the river Rival, s., iemand die hetzelfde als een ander tracht te
-s , de rivier wast; cells -from irnpriide;ice, rampen ontstaan bereiken of te eolangen; mededinger, medeminnaar, mede dooronvoorzigtigl;eid; -ogai,i st oppr es ovo,tegenonderclruk- É minnares - in love, needeminnaar; - for the crown, mekers opstaan; § wen - by industry , (te ; ienselle:n verhei- dfoilh;ger naar de kroon;
kameraad , makker, medgezel.
fen (veredelen) zich door den arbeid. ; § Ifs zervr/h rose to `, R;'sal , a., mededingend, wedijverend, naijverig.
ra je, zijn drift steeg tot woede , sloeg, tot woede over; ' ni'd at . V. I.,, mcd;'d :ogen, rtaijveren, tegenwerken; iemand
the tears rose to lier cues, de tranen kwamen 1 ► ;rar its cie ! i,ael ► ten te evenaren , sr).; trachten te overvleugelen ; oogen ; he rose upon bis legs, hij kwant op de liet;; ; - i c,Lrt one ire a thisq , met iemand in eenig opzigt mede -

- , v. i., mededingen, wedijveren; mededingers of
laten; it rose frotin, out the rock, liet ontsproot tuit do i medeminnaars zijn.
rots ; - in arias , de wapens opvatten ; - alcove , ziel► ver - i Rmvvai'ity , s., nie ► iedinging , Af gelijkheid van rang.
heffen boven, rijzen boven ; - rrIJcrirl, O § z;ch weder op- RI'valry, ri'valshlp, s., mededinging, medevrijerij; naijver.
heffen , (van dooden) weder opst aan ; -- agoirzst , zi c h ► ver- Give , v, t., splijten , sponwen, kloven , met een stomp

with the sier;, niet den opgang van de zon het bed ver- ! cliegen ;
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werktuig verdeelen;
(iemands) eer krenken, (iem;ind) lasteren; -, v. i., zich splijten ; - in two , in tweeën splijten;
-n with thunder , door den bliksem van een gespleten.
Riv'el, V. t., doen rimpelen, verschroeijen, verwelken; eiveiled up with heat, door de hitte ineengekrompen.
Riven , pp. van Rive, v. t.
River, s., splijter, klover.
River, s., rivier; 11 § stroom; -s of blood, stroomen bloeds;
full -, hooge rivier, hooge stroom; down the -, niet den
stroom af ; in the open -, in den v olleu stroom ; up the -,
met den stroom opwaarts; - that erupties itself into the
sea , stroom die zich in de zee ontlast.
River-dragon , s., krokodil ; -, koning van Egypte , or.
River-driver,, s., t houtvlotter.
River-god , s., riviergod (fabelleer).
River-horse, s., rivierpaard, Nijlpaard.
River-naviga'tlon , s,, rivierwater.
River-water, s., rivierwater.
River-weed , s., .eendenkroos.
Riv'eret, s., i kleine rivier, riviertje, beek.
Riv'et , V. t., ( 1 § vastnagelen , vastklinken (met klinkuagels),
omklinken, vastkrammen ; onbewegelijk maken; § inprenten ; bevestigen ; - a ,,zing in the mind, iets in den geest
prenten ; he is -ed to his chair , hij is aan zijn stoel ,
als het ware, vastgeklonken , - between , bevestigen tusscioen; - in, vastklinken in, prenten in; - into, vestigen
of bevestigen in; - on, bevestigen op; - to , bevestigen
of hechten aan.
,Riv'eting , s., het klinken , omklinken , het vastklinken.
Rivet , s., klinknagel , kram , klamp.
RI'vo , int., drink!
Rivose', a., bogtig (geologie).
Riv'tslet, s., riviertje, beek.
Rixa'tion , s., twist, oneenigheid.
Ris'-doldar, s., rijksdaalder (munt).
Roach , s., uitgelling (van een zeil) , z.; -, voorn (vischsoort); as sound as a -, zoo gezond als een viscll,
Roach'-leech , s., mastlijk (van een gaffelzeil).
Road , s., weg , straatweg , rijweg , steenweg ; reis , dag
reizen; reede voor schepen; barreled, barrel, con--reiz,
vex -, bolle weg; beaten - ( § , gekaande weg; by -, om
concave -, holle weg ; cross -, dwarsweg ; heavy -,-weg;
nloeijelijke weg; high -, groots weg; macadamized -, ge
weg; stoned -, met steepen, met keijen-macdiser
belegen weg; national, parliamentary -, koninklijke weg;
open , wild -, onheschutte reede voor schepen ; paved -,
geplaveide weg; rough -, ongelijke, hobbelige, oneffen
weg ; estate -, particuliere weg ; tram -, weg met rij- of
wagenspoor; rail -, spoorweg; turnpike -, weg waar tol
gelieven wordt ; direction , line of a -, schets , ontwerp
van een weg ; trustee of a -, opziener over een weg;
toear of a -, slijting van een weg (door de wrijving der
wielen); wear and tear of a -, bederving, slijting van
een weg ; in the -s , in reele , z. ; construct , make a -,
een reede vlaken ; lay out a -, een weg ontwerpen , schetsen ; open a -, open a - to the public, een weg voor het
verkeer openstellen ; stop up a -, een weg (met een boom)
sluiten ; take a wrong -, een verkeerden weg nemen ,
inslaan ; turn off the -, van den weg afdolen , zich van
den eigenlijken weg verwijderen.
Road'-embankment , s., indijking van een weg.
Road'-engineer , s., ingenieur der wegen.
Road'- fence , s., afschutting van een weg.
Road'-legislation , s., wetgeving betreffende de wegen.
Raad'-maker, s., aanlegger van wegen.
Road'-making , s., het aanleggen van wegen.

1

Road'-masonry , s., kunstwegwerk.
Road'•roti'ei•, s., rol voor wegen.
Road'-s cra'her , s., schrapijzer voor wegen.
Road'-side , s., kant tau een wen; on the -, aan derf kant

van dens weg.
Road' •way , z,, straatweg, rijweg.
Road'er , s., ter reede liggend schip.
Roadstead , s., ankerplaats ; in the -, ter ankerplaats.
Roadster , s., reispaard; -, ter reede liggend schip.
I%oad'way, s., straatweg, rijweg.
Roam , v. i., ronddolen , omzwerven , zwerven , zonder een

bepaald doel wandelen ; -, v. t., doorkruisen, doorloopen.

Roarn ► er, s., persoon die omzwerft.
Raam► 'ing , s., ronddoling, onizwerving.
Roan, a., ros, vos (van een paard); roodgrijs, gesprikkeld.
Roan'-tree, s., vogelbessenboom.
flour, v. i., f § brullen (van leeuwen); loeijen, bulken (van

ossen en koe(en); snuiven (van paarden); gonzen, bruisen
(van de zee); loeijen, huilen (van den wind); razen , tieren , schreeuwen , huilen , kraken , een luid geraas maken,
bulderen; the lion -s, de leeuw brult; the sea -s, de zee
bruischt; the bull -s, de stier bulkt; § the cannon -, ket
kanon buldert; the wind -s, de wind loeit, huilt; the
thunder -5, de donder rommelt; - away, uitschreeuwen ,
schreeuwen, verkondigen; - out, liet uitschreeuwen, gil.
len , overluid spreken ; - upon , toebrullen, aanbrullen.
Roor, s., gebrul , gekerm, geschreeuw, geschater, geloei,
gehuil , gebalk , gegons , bruisen, geraas, gekraak , geluid,
gebulder, § geknor, geschater; set in a -, doen schate•
ren van lagchen; set up a -, gillen.
Roarer, s., dier dat brult; dier dat bulkt; schreeuwer
schreeuwster, levenmaker.
Roaring, s., zie Roar, s.
Roaringly, adv., op brullende, kermende, enz. wijze.
Roa'ry, a., :1: bedauwd , dauwachtig.
Roast, v. t., braden, roosten; zeer heet maken; § ter
toon stellen ; uitjouwen; verzengen door hitte, branden
-ed coffee, koflij branden; -, aan de kaak stellen, ten spo'
maken ; -, betraliën , van traliën voorzien ; t - a persoen
iemand wakker ten toon stellen, bespotten, uitjouwen
hekelen; - again, op nieuw roosten.
Roast , a., gebraden ; - meat, gebraden vleeseh ; - beef
rundergebraad; (i- cry - meat , zich op gunst beroeper
(voornamel( k op vrouwengunst).
Roast , s., gebraad; § rule the -, het bevel voeren.
Roaster , s., brader; speenvarken ; f braadrooster.
Roast'ing, s., liet roosten, doen roosten; het verzenge
door hitte; § bijtende scherts; roosterwerk.
Rob , s., stroop van vruchten , tot stroop verkookt vrucl
tensap, gelei, verdikte sap.
Rol, , v. t., iets door onwettige middelen ontnemen , e
onwettige wijze wegnemen, rooven, berooven, met gew,
denden arm stelen , stelen , afzetten , plunderen; -, § psi;
leiden, teleurstellen; -, bevrijden , verlossen ; - any one c
a thing, iemand iets ontstelen, iemand van iets berooveri
- a house, een huis bestelen; I will not - you of the
pleasure, ik wil u van dat vermaak niet berooven; - Pete
to pay Paul , van den een benen om den anderen te betalec
Rob'ber , s., iemand die door geweldpleging rooft of don
geheime middelen steelt; roover, dief, struikroover, gaauu
dief ; high way -, afzetter op den openbaren weg; sea zeeroover; church -, kerkroover.
Roh'bery , s., roover) , dieverij , gewelddadige diefstal
afzetting; high way -, diefstal of afzetting op den open
haren weg; commit a series of robberies, een menigte die'
stallen , plegen.

ROBS
ob'bins , rope'bands , s.,

Lil., rabanden , z., ,r r.

Robe , s., tabbaard , staatsiemantel , staatsiekleed;
hutfelhuid,
buffelleder; gentlemen of the loizy -, roadsheeren , heeren van den tabbaard ; master of the -., , ka merheer, intendant, die liet opzigt over dc ldeeding heeft;
Ie in one's -s , in zijn tabbaard zijn.
Robe , v. t., met den tabbaard kleeden , den tabbaard of
mantel omhangen ; y klee(len , prachtig kleeden - ier
kleeden in; -, V. i., ziele inch ccr ► sl'atsicev i iiel kleeden.

Itob'ert , s., ooijecaarsl)rl; (Lntraoje).
Rob'ertine, s., Rol)ertï,ju (monnik eerier orde , dir in de
12de eeuw door ROBERT FLOWER werd iu2esteld).
Roberts - man, rob'erdo - anan, S., stoute, oniiescl: e,.nde roover (aldus genaamd naar ROBIN HOOD , een beruchte roover).
Robin , s., roodborstje (een vogel mept een rood, borstje
[ornithologie]) ; - redbreast , roodhorstje.
Robin - good - fellow, s., fee, soort van geest onder de

feeën, berggeest (aan de-eis geest wordt liet manusel(k /eslacht toegekend). Zie Puck , s.
Robin - hood , s., eigennaam van zekeren roover (zie boven
onder .Roberts-man , s.); marsg talk of - ce/so never shot with
his bow , het zijn niet alle koks, die lange messen dragen.
faob'orant, a., versterkend, krachtgevend, (.
Rob'orant • s., versteihend middel.
Bobora'tiou • s., :j: versterking.
Robo'rean, robo'reoo:w. a., J sterk; -, eiken, eikerihouten.
Robust', a., sterk , stevig , gespierd, T gemuskeld , grof
gebouwd , krachtig , onstuimig , dat sterkte vereischt.
flobust'1ous , a., sterk (seliertseiiderw(ze).
.ltobust'iousiy. adv., op sterke wijze (scliertsenderwijze). !,
Rob;ast'iousuess • s., sterkte- (.crhertsenderu'ijr.e).
Robustly, ado., op sterke wijze, niet sterkte.
Robnst'ness • s., sterke , kracht.
Ro-e' • s., naam van een gewaanden vogel in het Oosten, roe.
Ro-e'ainbole, s., Spaansche knoflook, een wilde soort van
knoflook (botanie).
Rocce,'eic acid • s., zuur uit orseille verkregen (rocella
tisictoria).
Roche'-alum, rook'- aluin, s., rntsaluin, l±ergaluin.
Rochelle' salt • s., zeker zout (tartrate o f potassa sad soda).

Ro ch'et , s., hoven -koorkleed van een priester, koorkleed,
miskleed ; -, pijpvisch , tabakspijpvisch , voorntje.
IIto-eh'et • s., zie .Ratchet , s.
flo-ek , s., rots , klip ; -.c ,1)1.,

blinde klip ; burgt , toeverlaat, § bescherming, steil n ; horstsuiker, appelsuiker ; -,
kondor (ornithologie); -, spinrok ; -, kasteel (schaakspel) ;
-, steen (m.etaalwezen) ; - , spil ; golden -, gouclrots;

E.
z.aei?).
55 (54-k'-fib , .s., eeegondel
Rock'-ii nilk , s., bergmelk.
Rock'-moss , s., rotsmos.
Rock'-oil • S., steeziolie.
Lbo -ek'-pigeon, s., vogelde
klipduif
Itto ek'-plant • s., rotsplant.
Ro-s4e'-ray , s., steenrog.

713

(ornithologie).

F,a:ck'-ribbed. a., niet rot

Si ingesloten.

ias -o -rose • a., steeziroos.
ltae vii. '.ruby • s., rooGie gra

aatsteen ; zekere robijn , die

reet violet gemengdl is.
steenzout , ergzout.
lea: ett'r noII • s., klipsclielvi cel.
Rock'-wooai , e., lirmmztasl)e
Rock'-work • s., grotwerl , rotsmuur ; steenen in kalk
vastgemaakt om de liobbeli Leden van rotsen na te bootsell ; - snater , g)'oteverker.
Rocker , s., wieger , wie; ,er; wipplank van een wieg
wipplank.
Ro ek'et , s., raket, vuurpi I ; rattekruid (botanie) : water
-. zekere plant (sier nhriu7n) zeker vuurwerk in liet water
afgestoten ; double -, nacht ooltje ; sky -, vliegende raket.
Jto ek'ct - mould , s., rakets i k.
Ro•eie'iRbess • 5., rotsiglheill, i ^tsaclltigheid, hardheid; over.
flo ck'•s It • s.,

vloed gaan rotsen.
Ruck'ftig, s., het wiegen, chommelen.
Ito eking-chair , s., stoel iet een wip, schommelstoel,
Rocking-horse. s., lhobbe )aard.
flock'tess, a., zonder rotse of klippen.
Roek'y, a., rotsachtig, rot Êg ; § hard , naar een rots gelijkende ; - ozeuzitaiiis • rot :iclitige bergen.
Ro'coa, s., orleans

(zekere klens-stof ).

Rear • s., gaarste , roede , teen je ; kommandostaf (teeken vary
gezag ran zekere berrrn.btesi); § ;eeselroede; T§ schepter; herdersstaf ; 1 tuinspade , .vaars ;ê de aardgew assen uitgestoken
e oorden ; i dorschvlegel ; nee roede, van hier : roede, zijnde
511., yard ; staaf ; rij (der ti merlieden) ; stok (bijv. van een
, eiiz.) ; staeg ; a ?nog clan's -, verge, toorerroede;
e..o1,eelinq -, (v erl3inilingsst; of aan spoorwagens); angling
-, lmengelroede; e rtaiss -, ordijnroede; make a - for
one's ow,a back, zijii eigens adeel bewerken; eccentric -,
excentrique are; ; guide -, eidstaaf of stang; king's -,
zekere lelieplant met vele takken ; - of iron , § ijzeren
roepie (strenge regering) ; fe r the -, de roede vreezen ;
hi' (j ira picl-le lor orr?t ;ie , voor iemand iets in den
pel:cl hebben; the black -, I e zwarte roede, de staf van
den deurwaarder you liet' loo,̀ erlluis, of ook wel die
i eu{rwaarder zelf , in plaats van; usher of the block -,
(deurwaarder yan de zwarte roede.
COoct'- horse • .e., clieselpaor(1.
.float'-net, s., kleefgaren, om 1, tippen en desgelijks te vangen,
JSOd'-S1181)ed , rt., roedevorm br

ki»q -s, pl., blinde klip; chalk -, krijtrots; s1slit opus. -.,
tegen een rots verbrijzelen • mislukken • niet sla^en; ) I
asrs zeithozst n - in sop 1pocket, ik liet) geen roeden cent
in mijn zak.
Roek • V. t., schudden , schommelen , wiegen , in slaap
wiegen : met steenen werpen • steenigen ; bedaren , stillen ; etude. g)ret. van J icfe.
- a child , een kind wiegen ; - it choir , a free , I e:i stoel , lmo'aient , a., knagend.
een boom schudden; -, v. i., wankelen, waggelen; rok - AH o'tien t , s., imager.
keren (schaakspel); slingeren, heen en sveêr slingeren, IC oed'ousont • s., snoever , pC rcher , grootspreker.
bengelen.
fod'onsont • a., grootspreke id, pogcliend.
flock'-alum, s., rotsaluin.
odo>inontade', s., grootspr kerij , pogcherij, snoeverij.
Bock'-basin • s., kom in een rots.
:ocda+eanayntaate', C. t., snoeve i , pogchen , grootspreken (ge Ro-e kt -bound, a., met rotsen ingesloten.
1:>jl,. izor>oatrooTr, pen held 1 (i A Iti0STO).
Bock'-butter, s., zeker mineraal (snlissljshos rosy t ivrrEioa). 55odozisoizt,:a9o, a., zie .JiOi snzontide, s.
Ro-ek'--eork , 8., soort van asbest.
5Oo'Josimntad'or , a^aa^ doen, ntaad'tst . s., snot eer.
Rork' - cress • s., steenkers.
1 Otoe . s,, de liomnlen of dc ,tut van visschen ; soft -, cle
Moek'-Browned a., niet rotsen omgeven.
boni , melk ; bord -, (le kei
Rork- erys'tal , s., bergkristal.
tig.- , 1 .s., ree, rel bok, hinde, liet wijfje vaan
Sier ck'-sloe , s., nenls ' , lierkti;a1 ).
('I1 leer ) ..
iv' b'sc d .

714

ROE.

Roe'--calf, s., reekalf.
Roe'-stone, s., kuitsteen (eel mineraal, dat naar vischkuit

gelijkt).

Hoed', a., met kuit, meth .

Rogation , s., bede , gebed , litanie.
Rogation-days , s., pl., Ma dag ; Dingsdag en Woensdag
van de hemelvaartsweek ; k isdagen , me.
Roga'tiou- weet;, s., kruises ek , hemelvaartsweek, tweede
week voor Pinksteren.
Rogue, s., bedrieger, bed egster , fielt, schelm, deug. ,
niet, dief , schurk , schav t , schobbejak , kwaadaardig
nlensch , feeks , t vagebond j zot , landlooper ; t snaak,
grappenmaker, spotvogel, se alk, kleine guit, guitje (woord
van liefkozing) ; - in grain, en eerste schalk; play liie -,
den draak steken , schertse
Rogue , e, i., 1 rondzwalke , omzwerven ; schurken- of
schalkenstreken uitvoeren , uiterij aanrigten , schertsen ;
-, V. t., als : - one off, ieniar duchtig den mantel uitvegen.
Roguu'ery , s., landlooperij , s hurkerij ; schalkerij , guiterij
slimme streken , guitenstrek is , schalkenstreken.
Rogue'-house, s., j tuclltl lis.
Rogue'ship , s„ guitaehtigh .id. , guiterij , schalkerij.
Rogtu'ssh , a., rondzwalker , rondloopend , zwervend ;
schurkachtig, bedriegelijk, nood; schalksch, spotachtig;
onecht (botanie).
Ro'guishty , ade., op schel achtige wijze ; dartel , schertsend; op kwaadaardige wijz , roet ondeugende streken.
Roguishness , s., schalka htigheid , schurkachtigheid,
schelmachtigheid.
Rogsi'y , a., schurkachtig; artel , speelsch, L'ESTRANGE.
Roil , v. t., troebel maken, r eren; T sarren, t boos maken.
Roily, a., troebel ; § drifti , boos.
Roin , s., schurft.
Roint , ode., zie Aroynt , a
foist ,
1 V. i., leven ,
weld alken , razen , tieren,
Roister , f den baas spe n; pogehen , snoeven.
Roister,
s., levenmak , geweldmaker, lawaaimaker;
Roisterer, J pogcher, g otspreker, snoever.
Roistering, a., levenmake , geweldruakend.
Rotst'erly , a.,
teugelloo
Rotst'ing, S., het pogclzen, bluf slaan; -, a., pogchend,
bluffend; - fellow, bluffer pogeher.
Roke, s., t rook, damp, m t, ulevel.
Roke , V. i., rookera (van hi e of warmte).
Ro'king, a., rookend (van itte of warmte).
Roke'age, s.,
gerooste•s met suiker.
Roll , v. t., iets bewegen do r liet rollen of het achtervol
aanraking brengen er deelen niet den grond ; iets-gendi
om zijn as bewegen, in e cirkel bewegen; een periodieke omwenteling veroorzak n; rollen, wentelen, inrollen,
intivikkelen; door rollen rot e massa's vormen; oprollen,
platrollen; met een rol g lijk maken ; metaal pletten;
leder bereiden; - oneself, oilers ; - away , door rollen
wegnemen , wegrollen; - ck , achteruit rollen ; - in,
inrollen , doen ingaan (don rollen) ; - of, wegrollen, ter
zijde rollen; - out, uitrolle , doen uitgaan (door rollen);
- round , met den bal spel n , den bal slaan ; - up , op.
rollen , naar boven rollen; , V. i., bewogen worden door
het achtervolens in wanrak g brengen van de deelen met
de oppervlakte; op wielen ,ewegen; een periodieke omwenteling volbrengen ; schij haar in cirkelvormige rigting
bewegen; als golven beweg n , in een golvende beweging
zijn , onstuimig bewegen , o zijn as bewegen , onstuimig
bewogen worden; rollen, sl ageren, § wentelen , zijne om omwenteling doen of volhren en; terugkomen; slingeren, z.;
the -ing seasons, de terug erende jaargetijden ; - about,

ROM.
rollen om, rollen neer ; - along, rollen langs, voortrollen ; - away , zich rollende verwijderen , wegrollen , ver
; - back , terugkomen , terugkeeren , terugwijken;-dwijne
- down , Wederrollen , rollen langs ; - in , rollen in , inrollen ; § - in money , zich in overvloed baden ; - out,
uitrollen ; - sound, zich als een tal rollen ; -up , oprollen,
omzwachtelen , g.
Roll , s., het rollen , het gerold worden; het voorwerp dat
rolt; de massa, welke rond genaakt wordt; een rond
ligchaam, dat in de lengte gerold wordt; geschrift, dat
om zich zelf is opgerold; openbaar geschrift, een register, lijst, naamrol , naamregister, een catalogus; gedenkschrift , jaarboek, kronijk, oorkonde; -s, archieven; § reeks ,
opvolging, opeenvolging; -, broodje, kadetje; -, hoofd
draagwrong; -, strijkbout; -, valhoed; -. rolblok-wrong,
van een windas ; wervel ; -, rol tabak , karot; roffel op
de trommel ; -, rol , r.; -, rol (bij liet spinnen in gebruik)
rol van liet scheepsvolk , z.; -, geslinger , slingering van
schepen, z.; -, pletmachine; the -s of fame, de jaarboeken des roeros; Cu - of periods, een opeenvolging van tijd
buttered -, boterbiesje, zeker breed en dun koekje;-perkn;
master of the -s , registerbewaarder , griffier (h j het Engelet rolls-court [zie dat woord]) ; put gnu/ one on Clue -s,
iemand op de rol brengen , onder controle houden ; strike
any one off the -s, iemand van de rol afvoeren , daarop
uitschrappen.
Roil'--eaài , s., naamsatlezing , appèl (soldatenterm).
Roti'- brins'stone, s., zwavel in rollen of pijpen, pijpzwavel.
Roll'- soos 'ter , s., controle (soldatenterm).
Roos'- court, s., zeker Evgelsch geregtshof, in rang onniiddellijk op liet kaliselai ijlrof volgende.
Rolled', a., gerold (van tabak), in karotten.
Roil'er, s., rol , cilinder; iets dat om zijn eigen as beweegt; -, zwachtel , bindsel , verband, g.; rand; -, kabels ringrol; -, weversboom; -, valhoed (van kinderen); -, druk
cilinder bij het metaalpletten, cilinder van een-kersol,
pletnlachine, pletmachine; -, Duitsche papegaai (ornitholoyie) ; run on , upon -s , op rolletjes loopen.
Roii'er- buckle, s., rolgesp.
kwakkeldrafje.
Rolli eking , s.,
Rolring, s., rolling, liet rollen, wentelen; het pletten (door
middel van cilinders); ;esl;uiger, slingering van schepen, z.
Rolling-board , s.,

rolplank.

Rolring -hitch , s., kattestaart, z.
Rotl'ing-miffs,

s., pl., walswerk.

Rotting-pin, s., rolstok (hij j- asteihakkers).
Rolling-press, s., drukpers om figuren op stoffen te drukken , rolpers.
Rolling- ta -ck'le, s.,

stoottalie.

Roll'y-pooly, s., (eigenlijk eerre verhastering van roll a ball
into the pool), soort van balspel, genaamd kuitje rollen en
bestaande daarin , om een bal in zekere plaats te doen rollen.
Rom'age , s., rumoer , geraas , gedruisch , onstuimig zoeken.
Roma'i e , s., Romaiseh , hedendaagsch Grieksch.
Ronal', s., soort van zijden doek.
Roman , a., tot Rome behoorende, Romeinsch; betrekkelijk een haviksneus ; van of behoorende tot een romeinletter (drnkker j); -, s., Romein , inwoner van Rome.
Roman- idee, s., op Romeinsche wijze.
Romance', s., riddergeschiedenis uit de middeneeuwen,
een verhaal van denkbeeldigen oorlog en liefde, verdicht
verhaal , een verdichtsel ; leugen , veinzerij ; romance (dichkunde) ; -, Romeinsche taal; hero of -, romanheld; like -,
van liet romantische houden.
Romance', V. i., verdichtselen maken of vertellen, liegep:,
romans schrijven, leugens opdisschen.

ROM.
Romance'-read , a., doorvoed van romans.
Romance' -writer, s., romanschrijver.
Romancer , s., romanschrijver , iemand die leugens op-

discht, verteller, vertelster, snoever, leugenaar.
Rotnan'cing , a., van of hehoorende tot een roman (ver
- ta e , romantisch , verdicht verhaal , roman. -dichtsel);
Roman'cist , s., romanschrijver, rontandirllter'.
Rornan'cy
, a., zie lloinuetic , a.

Romanesque', a., van of hehoorende tot liet romantische
(schilderkunst) ; van of helioorende tot verbasterden stijl
(bouwkunde) ; van of behoorende tot de oude Romeins: he
taal (letterkunde); -, s., hetgeen tot het romant sche hehoort (schilderkunst); hetgeen tot verbasterden stil hehoort (bouwkunde) ; hetgeen tot ,de oude !'.oineiii .vt.e teal
behoort (letterkunde).
Ro 'maniSm , s., Roomsch Catholieke godnliens (ira onc/unstigen zin).
Romanist , s., Roomsclt Catholiek.
Ro'manize , V. t., latiniseren , Roomsen Catholiek maken
-, e. i., (te Romeinen navolgen, den Romein spel,rii.
Rosuansh', s., taal der Graauwbiriidcrlanriers ; romance
rornan.
Romantic , a., romantisch. , verdicht , romane t , arontuurlijk, als een ronm i , onwaarschijnlijk, overdreven,
valsch ; - notions , romantische denkbeelden ; - lard, - repo ,
rornat ► tiseh landschap.
Rorunn'tl Bally , adv., op romantische , verddichte , romaneske wijze.
Romanticist , s., romantisch persoon.
Homan 'ti eness • s., rom antische aard.
Rome'penny , 1 <<
Vit. Pieterspennin^^.
Roine's - pot ,
j '
Ro'mish , a., t Romeinscli , Room ch Catholiek.
Roenp , s., wild , dartel , lomp, woelig , loszltini , meisje;
ondeugende meid, wilde kraai; wrild spel, luidruchtig spel.
Romp , v. i., in het wilde of met geraas spelen , luidruchtig
spelen, luidruchtig, dartel zijn, mallen, stoeijen, ravotten.
Roinp'ing , s., wild spel.
Romp'ish , a., wild, veel van woeste, onstuimige spelen
houdende.
forup'ishness , s , wildheid , uitgelatenheid , stoeiliist.
REEon'dleau , rondo . S., een soort van oud dichtstuk , ge- 1
woonlijk uit dertien verzen bestaande , waarvan acht op II
zekere en vijf op andere wijze vijnieu : het is in drie
doelen verdeeld, en aan liet elude van tiet tweede en derrie
wordt liet begin van de ronueau in tri eeuterlei zin herhaald; -, rondgeza ► ig; ook een muzijkstuk, dat eindigt
zoo als het begint.
Ron'del , s., rondeel , rond si-achttorentje.
Rondte , s., ronde massa.
Rong l , pp . van Rimy , v. t., v. i.
Ron'ion , ron ► yon , s., dikke, vette vrouw, (dikke plok
kel ; mensch of dier , dat er schurftachtig uitziet.
Bont , s., (lier, dat de gewone grootte niet bereikt.
Rood, s., vierde gedeelte van een acre (vlaktemaat); roede
(lengtemaat, zijnde 161 2 Roy. voet) ; -, kruis (wet het beeld
vair CHRISTUS er aait eat dat Van aiARIcs. en JOHANNES er
naast); crucifix, kruis, kruisbeeld.
Rood'-loft , S., i - zangkoor in een kerk , krnisaalerii.
Roof, s., dak , zoldering , bovenblad , verhemelte (van den
nmond , van eert koets , imperiale); § gewelf ; the - of heaven,
het hemelgewelf ; 1` -i- heaven's starry -, -1` liet starrengewelf ; false -, top ; projectin[I -, voerdak; frame work,
framing of a -, lijstwerk.
Hoof , V. t., met een dak bedekken , bedekken; -, t§ onder
dak bren gen .

ROO.
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Roof'-tile • s., dakpan.
Roof'-work , s., dakwerk.
Roofing , s., dakwerk.

Roof less , (i., zonder dak, onoverdekt; § zonder huisvestin , zonder toevlugt.

Roof'y , a., niet een dak , een dak hebbende , met een
dak bedekt.
Rook , s., kauw (een vogel die, naar een kraai gelijkt)
(ornithologie) ; -, gaauwdief , bedrieger ; -, kasteel (in het
.schaakspel).
Rook , v. l., :1: plaatsen , stellen ; afklimmen, afdalen ; -,
bedriegen , verschalken , listig te werk gaan; - at a game
in een spel bedriegen ; - upon , oja, bedrog plegen aan
onitrent ; -, v. i., .rl'zetteri , bedriegen.
Roolk'ery , s., kauwenvlugt; -, bordeel, dievenhol.
Rooky , a., vol kauwen.
Roman, s., plaatsruir^ite, ruimte of onbezette plaats, kanier , vertrek in eert huis , werkplaats, logement , bergplaats ; gelegenheid , mogelijkheid , mogelijke vergunning
aanleiding , t eden , beweegreden , oorzaak , stof ; there is
/() - for iloaol,t , vr bestaat geen reuen of aanleiding tot
twij fel ; fit r,,nliis - for ilulr Ioatio 1 , veel stof voor decian2atle vinden ; is there i„o - ,f oI° prirdon
is er geen
mogelijkheid tot, loop op v'ergiffeuis here's biet little -,
hier is slechts wring ruimte ; Ise has a great deal of -,
hij heeft veel ruimte; co ,lrrrOIi -, kloosters eel zaal ; long
, groote zaal (vair het li'reo ii vara in- egt uitgaande regter.
te Londen); de kerk in een schip , z.; drawing -, pronkkamer next -, helendend vertrek; ozrtwarrl -, zijkamer,
voorkamer, spreektaal; ^Icll—, oii i p eamer; Clining —, eetza.al,

kloosters eetzaal; state-, receptiezaal (van eens vorst); store
-, provisiekamer; i,e. the -, in plaits van, in cIe plaats van,
in stede van , og7ord - to , . plaats laten voor , veroor loven
orn ; elecrnr , do íi',e -, de kamer doen , de l amer schoon
nia'.ketu ; lieve - to, gelegetilieid hekken oni , reden hebben.
onr ; nncike -, den web b<m e n , plaats maken ; make - lor.
plaats maken voor.
Boom . v. i., lo c rn (scielcrv) , zijn kanjers hebben .
Rooi't^ge, s., rziitilte, W(VITCN.

lioun er, s., it,jll, raap: schip.
Ri oin'1'n9, ; ., haii:ervol; -, a., -1 ruim , veel ruimte of
veel bangers llel, )!„t'n le.

5104)01'iness, S. vni i te, gedeelte der uitgebreidheid, grootte.

.Boon y , a, mini.
Ro4,ot , s , rek , waarop lit.eliclers en ander gevogelte slapen,
liocnderroest; stokje ire eery kooi, daar etc vogels op zitten;
liet slapen; be at -, op (le roest zijn , § slapen , naar bed zijn.
..[toost, V. t., roesten (Van vogels) ; § wonen (ira belargchelijkc,, zin) ; slapen als een vogel , op liet rek zitten ; - upon
r', lioi,ilh, op een tak zittrii to sl apen .
Rooster, s, h;tan , htrishen.

noot , s., dat gedeelte van een plant, hetwelk in den grond
arst en de stengels van voedsel voorziet; een plant, waar
eetbaar is ; § wortel , grondslag , grond,-vandewortl
§ stam , bodem , onderste geueelte, het oorspronkelijke, de
eerste oorzaak, eerste verblijf, vast verblijf, indruk , duur
uitwerking; wortel (riigetra egt rekenkunde) stam -zame woord (taalkunde ;; the -s of hell, de grondslagen van de
bel ; the - and Jollier of r;iy kin,is, de sta.nvader en visier van mijn koningen; covetousness is the - of all emit ,
Begeerlijk heid is de wortel (oorzaak) van alle kwaad
bi,lzaadyatic, fourth -, vierdemagts wcrtel (riskiinde); cube
-, cnhus, derdema.g ts wortel (acisiunde); sgzioi e - ,'vierkants -,

quadraatscvortel ; sweet -, zoethoutivortcl. (bota;^ie); extract,

ei -, een wortel trekken; take -, ij § wortels krijgen, Ivorfels schieten.

ROCS.

ROS.

Root , V. i., wortel schieten , wortelen , wortel vatten , in
de aarde wroeten , diep in de aarde slaan , ingeworteld
zijn, § woelen , § zich indringen, § indruk maken ; - upon,
wortelen in ; -, v. t., wortel doen schieten , § inprenten,
op liet hart drukken , diep in de aarde vastmaken , diep
inprenten , diep uit de aarde opspitten , ontwortelen, § tot
den wortel toe uitdrijven of genezen , geheel uitroeijen .
verdelgen, uitroeijen, verbannen; - from, roeijen uit,
rukken uit ; rooted in the heart , in liet hart geworteld ;
- out , uitroeijen , verdelgen, niet wortel en tak 'verdelgen;
- out of, roeijen uit , verbannen uit ; - up , verdelgen,

Ro'ral, a., dauwachtig, bedauwd.
Rora'tlon , s., l het dauwen.
Ro'rid, a., dauwig, bedauwd.
Rorif'erous , a., dauw veroorzakend, dauw brengend.
Rorif'luent , s., van dauw vloeijende.
Ror'qual , s., soort van groote walvisch.
Ro^a'ceous , a., roosachtig.
Ro' -s- ary , s., rozenpark , rozengaard , rozenbed , bloembed
niet rozen; rozekrans (bij R. (iatholieken).
Ros'cid , a., bedauwd, vol dauw , vochtig.
Ro'-se , zie Rise.
Ro'.e , s., een bloem , roosje (iets tot sieraad als een roos
gemaakt), rozet (knoop van een lint), groote roos (bouw
roos (Engelsche geschiedenis); canine, dog -, eglan--kunde),
tine , wilde roos ; damask -, damastroos , damascusroos;
muskaatroos; golden -, gouden roos; monthly maandroos;
guilder -, bloeijende heester , sneeuwbal ; moss -, mosroos;
musk -, muskusroos ; - of Jericho, roos van Jericho ; speak
under the rose , in vertrouwen of onder de roos spreken,
no - without a thorn , geen rozen zonder doornen; pluck
a -, (dit wordt gezegd van dames , die door natuurhehoefte genoodzaakt om het gezelschap te verlaten , met een
roos of andere bloem terugkeeren , ten einde den schijn
aan te nemen als of zij zich daarvoor verwijderd hadden).
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uitroeijen.
Root'-bounce , a., ingeworteld, door den wortel verbonden , in den pot ingesloten (van een plant).
Root' - buil(, a., van wortels gebouwd.
Root'-house, s., van wortelen gebouwd huis.
Root'-leaf, s., wortelblad.
Root' - pedun' ele , S., bloemsteel uit den wortel.
Root'-stock, s., stronk van een plant, stam.
Rooted, a., 11 § ingeworteld, diep vastgemaakt, grondig.
R.00t'edly , adv., diep, diep geworteld , op sterke wijze , op
hechte wijze , met grondigheid.
Rooter, s., uitroeijer , uitroeister , verdelger , verdelgster ,
persoon die ontwortelt , persoon die wortel laat schieten.
Rooting , s., het wortel schieten , § indringerij.
Rootlet, s., worteltje , wortelvezeltje.
Root'y , a., vol wortelen , vele of uitgestrekte wortelen

hebbende.

Rose'-bay , s., oleander.
Ro-se'-bud • s., rozenknop.
Ro -s-e' - bug , ro-tie' - chafer • s., soort van kever , die zich

met rozenbloemen voedt.

Ropal'I c , a., knodsvormig.
Rope, s., touw, koord, snoer, strop, galg, rist (bijv. van
uijen), reep, draad, lijn; darm (van vogels); touwwerk, z.;
want van een. schip (als : het fok-, stag-, lij- of tramzeil
en dergelijke kleine zeilen) ; endless -, koord zonder einde ;
running -, het loopende want; standing -, het staande
want ; give a person - enough , iemand zijn zin laten doen;
§ be upon the high -, praten , pogehen , snoeven , opgetogen
zijn , in de wolken zijn ; a - of onions , een rist uijen.
Rope, v. i., kleverig zijn, draderig zijn, uitrekken (als iets
dat lijmig is doet) ; -, r. t., inpalmen , inrekenen , bijeen.
schrappen , inpakken , bedriegen.
Rope'-band , s., raband.
Rope'-bar'rel , s., trommel (technologie).
Rope' -bears , s., pl., voetmatten van oude touwen, me.

Ro*e'-bush • s., rozenstruik.
Ro-tee'-Qake , s., rozekoek.
Ro -tee' - eamop'ton, e., nigelle, bolder.
Ro -s•e' - chafer, s., goudkever.
Ri s e' - cheek'ed • a., met rozekleurige wangen.
Ro-we'-cbest'nut, s., kastanjeroos.
Ro*e'-eol'our . s., rozenkleur.
Ro-se'-aol'oured • a., rooskleurig.

Rope'-dancer , s., koordendanser.

Ro s-e'-like, a., roosgewijze.

Rope'-girt, a., met een touw omgord.
Rope'-Iad'der, s., touwladder.
Rope' - inak'er , s., touwslager.
Rope'-inak'ing, s., touwslaan.
Rope'-inanufae'tuure, s., touwslagerij.
Rope'-inanu fa-e'tmr er , s., touwslager.
Rope' -mats, s., pl., zie Rope-bears, s., pl.
Rope'-roll , s., trommel (technologie).
Jtope'-ripe , a., rijp voor de galg.
Rope'-top , s., hoofd , z.
Rope'-trick , s., schurkerij , schurkenstreek, t beleediging,
beleedigend woord.
Rope' -valk , s., lijnbaan , touwslagerij.
Rope'-weed, s., akkerwinde.
Rope'-yard, s., zie Rope-walk, s.
Rope'-yarn, s., kahelgaren.
Roper , s.,
touwslager.
Rop'ery, s., touwslagerij (plaats); :1: bedriegerij , schurker ij , schelmerij.
Ropiness, s., líjmigheid, kleverigheid, draderigheid.

Ro-tee'-lipped , a., met rozekleurige lippen.
Rose' - lupine , s., lupine.
Ro*e'-Rnal'Iow, roosmaluw.

Ropy , a., lijmig , klevig.
8oq' uelaur , s., t mans oyerkleed , reismantel , mantel.,

IIo*e'--cop'per, s., rozenkoper.
Ro e'-diamond , s., rozensteen.

Ho-s.e' galt , ,e., weepeldoornknop.
fo*e' - gar'li€ , s., rozelook.

Ro-s.e'-tinot , s., turksche knoop.
Ro-we'-lake, s., rozelak.
Ro*e' - Iau'rel , s., zie Rose-bay , s.

Ro-Wie' -unary, s., rozemarijn.

Ro*e'-noble, s., i- rozenobel , oude Engelsche munt van
16 Eng. shill.
Ro-se'-ganarz, s., melkkwartz.
Ro-*e'-root • s., huislook.
Ro .e'-vtn'egar , s., rozenazijn.
Ro*e'-water , s., rozewater.
Roy e' - window , s., rond venster met verdeelingen

(bouw
-kunde).

Ro*e' - wood, s., rozenhout.

Rose'-work , s., rozenwerk (bouwkunde).
Ro'-seal, a., rozerood, rooskleurig ; §blozend, rozig, kleurig.
Ro'-weate • a., met rozen versierd , vol rozen.
Ro*ed', a., karmozijnen.
Ro'-cet , s., een roode kleur voor schilders.
Rosette', s., rozet (ornament in de gedaante van een roos).
Ro.s- I eru'cian , s., rozekruisbroeder ; § kwakzalver • bedrieger; -, a.,

van de rozekruisers.

R& -sier , , s., rozestruik.

ROS.
no --'in , S., hars, colopliouiurn ; coara' , wneehars;
white -, geele hars.
Ho sun, Vt., isiet hars bcstrijkeii, niet colophoiiiutri bestrijken.
flo' s- I n es , S., rozeroode kleur, frischheid.
fto.s-'iny ,, a., harsschtig , naar liars gelijkende.
flos'Iand , s., heidegro n d, rnoerassrond.
R o -s-marine. 8., rozemarijn (botanic).
Ross', s. :1: buitenhast VaIl sommige boornen.
Ros'eJ , s, losse grond, ligte grond, misilig land.
Ross'eIIy ,, a., ligt , nil.
Ros'et , S., groote viedermuis of vliegende hond.
Rostel , S., snavel ( b otanie).
JLos'ter, 8., rooster voor de werkzaamheden der soldaten,

reglement.
Ros'tral , a., snavelvormig.

llos'trate , ros'lrated , a., gesnavehd , van een snavel

voorzien; met een (scheeps) snavel.

Rostrum , 8., bek van een vogel; snavel van een schip;

voorsteven van een schip l)ij de oude Romeinen; -,
kromme schaar om wonden te verwijden; -, pijp van een
helm; -, spreekgestoelte.
Ho'-&Y, a., als een roos , blozend, rood, friseh , gezond , jeug.
dig, rozenrood, vol rozen, een roos gelijkende in schoonheid,
wehriekendhejd of kleur ; - cheeks, blozende, ronde wangen.
Ho*y.bo-*onie,I, a., ' met rozen, GRAY.
flO'*y'QoI'oured, a., rooskleurig.
Ho'*yevowncd, a., met rozen gekroond.
Ro'-wy'drop , 8., puistachtige dauwworm , puisten.
B0 -*y'fln'ered , a., t met rozenvingers.
Rol -sy'hued', a., t met rozentint.
Hot • ii, i., rotten, verrotten, bederven; -, V. &, doen verrotten, oplossen, tot verrotting brengen; - with rain,
door den regen doen verrotten.
Rot, s,, gelhighei , schurft (hij schapen) ; verrotting; rot
(ooldatenterns) ; dry -, drooge verrotting.
Uo'ta , S., rota (s'egtbank te Rome).
ILothug', .e., palmriet (geslacht) ; Oostindioch riet, rottingriet.
Ro'tary, a., zie Rotatory, a.
JSo'tate • V. i,, om wentelen.
Ro'tate • a., wielvormig 0f rondvormig ( botanie).
Nota'tIou , S., omwenteling , omloop, let in de rondte
draaijen , ronddraaijing , heurtwissehing , afwisseling ; by -,
naar de r ij af , ieder op zijn beurt • hij afwisseling,, beurt
o
m beurt; in -, hij toerbeurt,
Ito 't&stise , a., ronddraaijend.
ftO'tateplane , S., rondvornsig vlak (botanie).
Rota'tor, 8., ronddrnoijer , die een ronddraaijing veroorzaakt_, ronddraaijende beweging- drasispier (onticedicunde).
Ro'tatovy , ei., ronddroaijenh, beurtelings, achitervolgens;
draaijend (on tleedicudc) ; omwentelend; - motion • ronddraaijeude beweging.
Rote , .e., routine, slag, sleur, gebruik; bedrevenheid, vaar digheid; leer; herinnering van woorden, welker zin men niet
begrijpt; het ronddraaijen , het herhalen ; -, harp , her;
by -, hij routine, van buiten, door gedurige hei haling.
Rote, ii. t., :1: door routine leeren , door oefening loeren
van buiten loeren ; iets in liet geheugen prenten , dat mcii
niet begrijpt; -, P. i., geregeld loopen , den gewonen sleur
gaan, op zijn beurt aftreden , sit.
Rotis'er'beasts , 0., soort van Rundvee.
Roth'er'naHs (verbastering van rudder-nails) , a., roerspijkers, z.
Bot 'ten • a., verrot, rot, bedorven, niet zuiver, vermolmd,
vuil , aangestoken (von tanden); half vergaan , bouwvallig;
t nietswaardig; - cheese , zeer oude kaas; §a insist - at
the core • een man, die van binnen islet zuiver is.

ROU,
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flolteu'Iy , os/v , op verrotte , bedorven , niet zuivere wijze.
Rottenness . 5., verslorsenhseitl , bedorveulseid, rottigheid,

heden ; isietswaardigh;eid.
Rotten-stone, S,, tripel.
Rotisla, 5. 2 knieschijf.
Rotund , a., rond , holvormig.
Ro't.iud , ro'toiida , ro'tuvuio , 5., rond gebouw ; een

gehouvv , dat zoo wet sass de binnen- als buitenzijde rond
is, ZOO als liet pasthieoii te Rome; rotuisde (housvlcnnde).
Rotin,iifoIiesus , t.., rondbiadi g , sonde bladen hebbende.
Rot,and 'Hy , t., roitdhteid , cirkelvoeniigheid.
Rou be , 5,, 050 Re(Ic , t.

Rou'coi, , 5., orIents (gce/cc'erwstof); boom van welks zaad
uien orlean maakt.
Roué, 5., higtnsis, ieosand die zich aan ongehoisdesaheid
over geeft.
Rouge , s, rood, ronde verw , lilanketsel.
Rouge , V. i., zich blauketten , rood maken; -, v. t., blanketteu , rood risakeu.
Rouge' et noir', 5 zeker kaartspel.
Rough , a., niet effen , niet glad, ongelijk, oneffen , hobhehig, ruig, ruw; wrang (voor den smaak); hard (vats het
geluid) ; onaangenaam , ruw van geaardheid ; onbeschsaafd
vals niatsieren ; streng ; sterk gevormd , hang ; onstuinsig,
wild, woest , woelig; § nabijkomend; grof, lomp, hiarsehi
ploiiip , hardhandig ; a - skits , een ruw vel eesi ruig vel;
a -. way , een oneffen , ongelijke , liobbelige weg t a - taste,
een wrange smaak ; a - diamond , een ruwe diamant ; a
- draught, een opotel , schets of teekening van iets ; cloth, ruw laken , - wine , wrange vvijn s a - board, eesi
ruwe plank; - in words, ruw of hard in woorden; be wit/t any one, iemand ruw hejegenen.
Ro,ila , V. t., ruw sunken; afschetsen , een grondteekening
sunken ; - down, in het ruw isitlouweis ; - it out, iets
tot liet einde toe verdureis , dulden , tess einde toe gaan.
Hough'-bindweed, S., oteekwiossie.
Rogli'- cast, V. I., iets in het ruw opstellen , iets ontiveipeii of schetsen , in ruwe schets brengen , een groxsdeckening maken , met ruwe kalk nietselen , een muur be-t
picistereis , ruw aatiotrijleen , berapesi.
Roiigli'-east , 5., ruwe schets , ruwe pleisterkalk.
R"tt" - coat'i,i; , 5., pleioterkalk, hoepleisterisig, bestrijking.
Hou g h'-draught, 0., J ( ruvv ontiverp , ruwe srliets.
Riugii"ds-aw , V. t., 11 / in het ruw ositsverpen.
Hough'-foot ed , a., ruigvoetig.
Hou g h'-hew, V. t., ruw ontiverpen , ruw bebouwen , in
het iuw bewerken.
Rough '-hewu , ei., J) ( ruw , onbesrhaafd , onbieliouwesi,
lonip ; onsoltosid.
Hough'-leaved, a., ruwe bladeren hiebhieeide.
Rough-legged ,

a., zie Rough-footed, a.

Slough-anus*-ic , a., troaisnelriiuzijk , geraas makende muz;jk , charivari , ketelniuzijk , katteisniuzijk.
Rough-ruler , 5., pikeur, dresseerdee eau paarden, paar..
(ICII atrigter.

R() uCh-sh(,d, (I., scherp gezet , scherp beshagess.
Rough'-work, v. t., ruw snakess , in liet ruw schetsen,
Ccii groitdteekening maken.
Roug!i'wi-ouht , a., ruw of grof hetverkt of vervaardigd.
Rtug5s'cn ,

V. t., ruw stinken

; -,

it. 1., ruw wouden ;

into , overgaan in iets ruwe.
Roi.gh'eniii , 5., het ruw maken, liet in het ruw uithouwen.
Ro,igh'lng , 5., het in liet ruw afschetsen.
Roiih'i»gs . 5., pl . , nagras, etgroen, naoogst.
Roughly . ado., II b op ruwe wijze , scherp.

Rough 'ness , 5., onevenlieid van oppervlakte , liobbelighedsi.
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ROU.

Round'-glass, s., rond geslepen kijkglas.
(van het geluid); ruwheid, scherpheid; hevige. werking 3 Round'- hand , s., staande hand van schrijven.
(van geneesmiddelen); gestrengheid, barschheid, onstuimig - i Round'-head , s., stijfkop; § puritein, rondhoofd (deze benaming is afkomstig van de gewoonte onder de puriteinen ,
heid (van de zee); hevigheid (van den wind); gemis van
van oppervlakte; wrangheid (voor den smaak) ; hardheid

om Liet haar rond af te snijden).
vormen; wanordelijkheid (van kleeding); stormachtigheid;
onwellevendheid; - against one , hardheid of ruwheid tegen Round'-hcad'ed , a., niet een ronden hoed, met een ronde
punt.
iemand; - on the tongue, wrangheid op de tong,
ftotand'-house . s., wachthuis, gevangenhuis (van den conBought , pp., i. p. v. Reached.
stable,
waarin personen , die op straat wanordelijkheden
Roulade', s., sleping in het zingen; roulade.
hebben begaan, worden opgesloten) , kortegaard; kampanje ,
Rouleau', s., rol , rolletje , bundel.
hut , z.
Roun , v. i., i- fluisteren.
Round' - man , s., omzwerven( man ; § trekvogel.
Bounce, s. , boom (van een pers) ; rons ; persstok.
Roun'ceval . s., naam eener soort van erwten; dubbele Round'-rtin'zner , s., hoed met een broeden rand ; § doordraaijer, losbol.
erwten, dubbele erwt; § dikke deern, flinke jonge boerin .
Round , a., cilindrisch, rond, bolvormig; aanmerkelijk, Rouud' - robin, S., onderteekening in een cirkel; verzoek schrift, waarop de namen der onderteekenaars in een
niet onbelangrijk , geheel , groot ; § open , openhartig , opcirkel zijn opgeschreven.
regt; (van klankgeluid) vol , rond , welluidend , vrolijk ,
lustig ; duidelijk, klaar, verstaanbaar; goed, aardig; § vol - , Round'-should ered • a., breed van schouders.
strekt; i § ruw, streng; gemakkelijk, vloeijend (vooral ran j Round' -toop, s., mastkorf, z.
stijl); cut a thing -, iets rond snijden; a - phrase, een I Roundabout , a., j wijd, wijdloopig, groot; § onopregt,
ronde, afgesnedene zinsnede ; a - sum , een ronde som ; a j arglistig ; losweg , niet regtstreeksch ; - way , ^j § omweg.
- price, een aardige, mooije prijs; as - as an apple, zoo Roundabout, s., omweg; malle molen , draaischuitje .
rond als een bal; he -with any arre , f ruw of streng tegen draaimachine ; spencer , jakje , wijde mantel.
iemand zijn , iemand streng berispen ; a - way of ,pro- Rounded , a., fl § afgerond , rond gemaakt.
ceeding, een ronde of eerlijke wijze van handelen; a - Roe,n'aeI, roundelay, aoun'ao, s., rondgezang; ronde
figuur; soort van oud dichtstuk, rondeau, +ronde (zekere dans);
belly, een dikke buik.
ronde vlek (wapenkunde).
Bound , s., cirkel, bol , rondte, kring, kransje (en in het
Round'er
• s. f cirkel , omtrek , rondte.
ladder;
de
algemeen iets dat rond gaat) ; sport van een
tijd gedurende welken iets door verscheidene handen gaat Rounding, s.,het rond maken, ronding; -, a., rondachtig.
en in de eerste terugkomt; § omgang, beweging in het
rond; wandeling; eere- of vreugdeschoten; omloop, loop , Roundish , a., rondachtig, nagenoeg rond, bijna rond,
omwenteling; ronde (der soldaten) ; vol glas (om in liet rond kort en dik (van personen).
te drinken); rondedans , rond gezan g ; - of beef, schijf (van ' Rotand'ishness • s., rondachtige gedaante; volheid (van
een os) ; charge (van kardets [.toldotenterm]) ; ronde beitel ; klank) , welluidendheid ; § rondborstigheid.
kleine rondas; algemeene decharge (soldatenterm); aanval Bound' let, s., li kleine rondte, rondje, cirkel.
(schermkunst) ; a golden -, een gouden keten; § a - of ! Uo u nd'Iy , a.,rond, in een ronde gedaante;§ ronduit,
vrijelijk , openhartig, onbewimpeld ; gemakkelijk ; geheel
labours or duties • een reeks werkzaamheden of pl igten ;
officer of the -, officier van de ronde (soldatenterm); in a en al ; goed aan den gang, wakker.
-, in de rondte; on the -, op een rondreis; be on one's Roundness , s., rondheid, bolvormigheid, cilindrische
-3, op zijn rondreis zijn ; fight, have a -, een aanval vorni; zachtheid, volheid; § openhartigheid, eerlijkheid,
doen ; fire a -, een algemeene decharge doen (soldatenterm) ; braafheid ; krachtdadige maatregelen ; gemakkelijkheid
grootte (aanienlijk bedrag).
go the -, de ronde doen (soldatenterm); run a -, een cirkel doorloopen , in een cirkel ronddraaijen ; take a -, een Rouse . v. t., opwekken , oproepen, wakker maken, wakker
schudden ; aandrijven , beroeren , aanzetten , opjagen
bezoeken
keep
a
of
visits
,
een
wandeling
doen
;
toertje ,
in het rond afleggen ; the frigate gave gis a whole - witli aansporen , aanhalen (met een touw) ; - to action , tot weg
ken aanzetten , aansporen; - from, opwekken van uit; hier cannons, het fregat loste al zijn geschut op ons.
Round, ode., in het rond, overal, aan alle kanten ; niet auto, opwekken tot; - up, opwekken, opjagen; - with
opwekken niet , door ; -, v. i., ontwaken , wakker worden
in een regte lijn ; move -, zich in liet rond bewegen ; all
§ moed grijpen; zich ontrusten, schrikken; § met vuur he
-, geheel in het rond ; - about , geheel in het rond ; get
zield worden; -, gezamenlijk aan boord halen , z.
omdraaijen, go -, een toer doen, rondgaan , een omweg
maken ; go - and -, altijd draaijen ; hand -, in liet ronddoeb Roue , s., opwekking ; volle roemer , vol glas (om eet
gaan , doen rondgaan ; more -, zich in het rond bewegen , gezondheid te drinken).
zich omdraaijen , draaijen ; turn -, in het rond draaijeu ; Ro ia-t 'er , s., wekker, aanzetter , porder , persoon dig
aanzet, opwekt; opjager, rustverstoorder , levenmaker.
turn - and - , altijd draaijen; 1 come - any one , t get - any
one, iemand bepraten af overhalen, iemand bedotten of Rou - s-'ing . a., wakker makend , wakker schuddend, aan
sporend , opjagend , aanzettend ;
ontzaggelijk, verbazend
beet nemen.
(van het vuur) groot , goed , mooi.
Round , prep., rondom , om , overal om , over of door.
Round , n. t., (1 § rond maken , afronden ; ) omringen , in - Roar- 'ing y , adv., met geweld.
sluiten; -` omgaan , omloopen , rondloopen ; aanhalen ; ver- Roust , s., sterke stroom.
heven naaken; fluisteren, l influisteren; toeduwen; (een Hout, s., rot, bende, zwerm, gedrang; zamenrotting, ge
touw) inhalen, (aan boord) trekken, z.; iets door rollen spuis, drom, hoop; opschudding, oploop; vlugt (solda
ter term) ; put to the -, op de vlugt drijven.
effen maken; - any one in the ear , l iemand iets in het
oor fluisteren ; - oneself into a ball , zich tot een bal Rout • v. i., zamenscholen , zamenrotten , woelen; snorken
zamenrollen ; -ed into , gerold tot ; - up , oprollen; - with , -, v t., op de vlugt drijven ; -ed , op de vlugt gedreven
completely -ed, geheel en al op de vlugt gedreven.
beperken door, met; -, v. i., de ronde doen, de volte mai Route, s., weg, rigting, koers, marschroute.
ken, rond worden; afluisteren.
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Routine', 8., bedrevenheid door oefening verkregen slag,,
weii , aanzetten , opwekken ; - vpon one, hard hejegenen;
gewoonte; sleur.wit/i, wrijven met.; , r. i., wrijven, schaven; zich door
Rove, V. t., roudzwalke;1 omzwerven , loopen , dooi krui- nrneijelijkliedeii heenworste!eu zich een weg banen; een
.sen, afdolen , wijd en rijd oniIolen ; - a b out Iiie streets ,
wri ving doen;aictinst schuren of wrijven tegen ; - off,
langs de straat ioopeii ; - fr ont, wcgzw'eren voi
z;cli
er zeIi door redden, afwrijveii , vegwisschei;; - tkrough,
verwijderen van, verlaten ;
V. L, doorzwcrveii , dooidringen door , met moeitc kciueii cf worstelen door
kruisen , rondzwerven.
1od wrijveri , opivi jveiì , lulijoten ; - upon , wrijven of
vp
Rover, S., zwerver, roidzivalker, roiiduivcrver ; icovir, j schuieii o.
struikroover ; Seri -, zeeocliuimer ;, (it -s, 0) goed eIuk
fhn
Rub o., wrijviig ; -, onelieiii
; veriiindering , hinderin het os ild iii liet honderd; shoot atlil I
ii uit
1 , ii or I .! e ii ; ( ie1i 1. i iiiit vei Ie enlieid
eder
Schieten; -, j zekere pijl.V.
t:rdigIieid ; -, hestiaiiiig verwijt, steek oiiuer water.
Hov'iug , 0., rondzwalkend, ronddolend; iii de lucht ; -, flb'-to,,e , S., Wi ijlateuii , "etCeii.
ouhestendig, wankeiiiioedig.
HYh&ge , îulbidge rub'ble , S., puin. Zie Rubbish , s.
Hov'hi , s, liet rondzwerven. HULbC(i', a., giwicvoii ,
Row , S., rij, reeks, kÜl()ifl (voe eenlie (l e;i of ticitolini Hun'nr ,, 8., iiijvcr, wrijfiinicliiiie, wrijfdoek, wrijfsteen,
[ 2- e/ceii7ciinde]) zit a - iii een rij ; io - s , hij rijeii ; put ,
wetstoeui , w'rijta ; -, gruve bor s tel , seliuijer ; een kaartset ii ei -, iii eon iij stellen of plaatsen.
spel ( portie We); -, robber (drie poe'teo , eau welke moo
how , 8., rumoer, oploop, getier, oproer, opschudding , i ei heee moet witiii,) ; - rasp,giove vijl ; -, een geschil
standje, twist
et nit) U -, in een twist geraken; icicle I./ia -, eiuntcliouc gonielistrk ; iiloy -s partje lide
9ii a -, ge
weld , lawaai maken made a - with o/l, mie
speini.
tegen iemand hevig uitvaren iomaiid duclitig do les RsbnIng. S., wrijviug , g.; POt Si iijVen , wrijviug of seliulezen.
riil? ran een liei't ; i/i/f -, diooe svrijviiig g. wet -, natte
Row , V. i., roeijen , zwemmen ;te rowed 0]) salt iirsi ,
W i -ij viug ,
liet onderspit aelven , ccii nederlaag lijeit ; - 1s{Jet!iï , Rubthsg-bdisrd , 8., spoeivit.
zameiiroeijeti , elkaiider verstaan ; - t([/Ctiler ui t/5 SSs?e Rut sig-bruh , s.
c1nnjsi , wrijfhorstel.
foat onder één deken s1ipeii ; - ooit/s ])at/(d3JLd 0 i5i1. R
• .s , sri, irik.
Hov , V. t., door iui (I dei van ioeirieiuen d o e i VOOrigaoIi. ; E o nn , ., liii ; m P i15i1 , voorwerpen van geringe
How l -barge, s, roeischuit., afln si;k , s ffevaIIiI kalk of pleister, uitscliot
BOW ' -ga; 'fey , S., gslei.
vuhs , ssrsi'sr ( e Lop , rs;guInioes , slechte waar, codRov' 105k , s , roeii;lanip.
den, ii.; ott - oude pnifien, blies ; carry away , clear ,
Bow l -port, 8., roepo055.
i'1i the -•, de prullen siLIlilis , 011)005k weIiaIen, wegflow'able, a., roeihaar , in staat om geioesd te worden.
flCIii1.
now l ei, S., rade r tje (ails sporen) ; rol , roiioel ; raadje ; Hétao bhl*-cart,s. , asc1kar, vuIinskai, vilderskai, rnestwagen.
wiekje in een mono (om haar opeli to houden) ; de punten stun n;sIi-j.s , S , piul kìiin.
van een spoor, svelke sot een as diasijen.
Ea,niiani,,5 , o., iiiets .i r :g , you cj belioorende tot
Jtov'e1 , V. t, dour liet vel steken en de woiiil door een;itsehcit.
wiekje openhouden , ccii seton zetten, g.; -, de sporen gei en. 5t:nue , r , i bL c . e t oac , s., i ure stern , ruwe l)loksteen,
flovw'en , 8., stoppeiveid ; etgras , iliigras , iiaoogst.
Itow'er • S., roei.jer.

!

5Os,biie-w6rk , s, 011W mets iwcik.
1{ovw'ctt , S., zie RO1CCS , S.1
1ïy , a.,
H'
1 1 1C 1 tg
Bo)1 OJ , a., k;nink1ijk , ion dcii koiiiig
praehtg , vor- aoi;i
nt , it.jn1lki]d
stelijk ; the - tisc,it , de koiiisk1jke giiedkuriiig.
; :nz n'eiee , s., CCii isiduci , dot de huid rood maakt
Boy , al , S., spruit (aa;i se/i Iisrts,oie ) ; boieii traiozeil , 0.;j
_eur cp de 11 , ; d vom tlsreiigt , p.
, ., rs tocil
-, soldaat van een regeilieiit VO5)iV()lk ; kleiie iiiOi iu , -, cei
-, papier dat inst 111 S zeies 'rout , i , rocd o oi'si , rcodaelit g .
-, zekere Eiigelsche niuut ie
geteekend is.
zz bi caa , o., ('V5 C/ 2/iI(i4) VLRI • I OS inst witaclitige
lIoy'ali*in , 8., koniigsgeziiidled. t
s -i(Ii1\i.cn wu de Z1j(ii; 1 ; 1 US Julit.
Bo''aHst , 8., koiuieigogezinde ,atu i;EeiJ , ii,, i )CdkIeU . . , iii het isode liellciide
fl03' alize , V. t., t koui1sI ii t ieskeii. 1
s ..
; §
HoyaIIy , ado., op kooioklijze ivilee , koniuklijk.
et.sn
'iUy , s., L(eiio)iI1eJd.
Iloy laity, S., koiiiiigschop , koninklijk,- ssaardigIieid ; kroozi- tiei , o., als Cru iOj1 • ioniinchtig •
h oogrood.
diamanten , kouinkliko oieradeo of teekeiien.1
Thi Li C ie, a., r()Odi1ttk1
flo5ne • e. t., l)ekiial)ieldn , Se.
iSbti co titin , s , ioofti!1;I-;111g
Iloyll 'sLi , a., elleid ig . s echt • niet, geiiisg.
,5
, IL, i(irdcItiIt.
H21 it y , i' t., rod
Rt • verkorting you JOi1jt , zeer..
ut , verkorting you Art • zie Be , v. i.1
nuiî
Io1gdn 11 sv (botanic).
, s. soort i
Rub , V. t., wrijven, polijsten, afschu re n , afwiijveii ; -, Ii,i hions , lt.,- rood , eIder rood.
tegenwerken
schaven; -, drukken , knellen , dingen ,
, nu nic • s. i oebel (iuooL.e/c gelds
'e),
wrijven, g.; - oneself, ZiCh Wi'iVCU , g.; - oyaiost, wiij- ) ag uio, S, • rubriek , stej , aldoeliiig ; rubriek (kaooniek regt).
ven of schuren tegen ; - away , door wrijving wegiiernen ; Ru 'b;i c , P. t., rood s erwen , met rood merken of versie- down , afwrijven, door wrijven reinigen, kanoioeii , vos- i in n fdeiiigeii vei deeicn.
kammen, polijotcu ; - (P, door vrojv en reinige n , i.iooi. 1 gld 83 bel . •
rood.
• I a•
wrijven wegnemen, afwrijven;; - niet , wegwrijven, cut. i
wrijven,, afwrijven ; .- over , StiljkeIi over, weij ccii over; rtal °b,ii'aI • a. , iii ïiWricksm vervat of lwsloteii.
vernieuwen; - ui) , wrijven , polijsten, van roest oet- Icu bri-cate , a., lucid ges crud , riet rood gemerkt.
doen, ) verbeteren, beochaven, schoon waken, verinon- Eubrioate v, t., vie R'slnir r. t,
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Ruby , s., robijn; roodheid, roode kleur, roode tint, hooge

RUG.

Rue'fui • a., droevig, treurig, verdrietig, smartelijk; klavleeschkleur , inkarnaat; :1: roode likeur ; rood puistje (in gend, berouw hebbend; knight of the - countenance, ridhet gezigt); iets roods , the natural - of your cheeks, liet der der droevige figuur.
natuurlijk rood uwer wangen; oriental -, oostersehe robijn; Rue'ïully , adv., op droevige, treurige, smartelijke, klarock -, rots robijn ; spinelle -, espinel.
gende wijze.
Ruby, a., van of behoorende tot een robijn, robijnkleu- Ruefulness, s., treurigheid.
sig ; helder rood
Rue'ing, s., het treuren, het klagen.
Ru'by, V. t.,
Ruelle', s., gezellige vriendenkring, kransje.
rood maken.
Rufe 'cent, a., rood wordend.
Ruck , V. i.,
hurken.
Ru -ik , s., vouw , plooi , kreukel , kronkel , kink ; -, een Rt.!e, s., 1 halskraag, geplooide halskraag; iets dat ge
of gerimpeld is ; manchet ; rimpel , plooi ; -, trots,-ploid
hoop steenen.
Ruck , V. t., kreuken; (van kippen) broeijen , op eijeren zitten. hooge borst, hoogmoed; ruwheid; -, goudbaars; -, kemp
-han
(ornithologie) ; -, troef (kaartspel).
Ru-eta'tion , s., oprisping.
15u(1 , a., :1: rood; -, s.,
rood, roode kleur, roode verw, fluff , v. t., troeven, aftroeven; § troeven , den mond snoeren
;
uit
de
hoogte
bejegenen
; -, ruw maken , kreuken.
roodsel.
Ruil, ruffle, s., roffel.
Rud, v. t., rood maken, CHATJCER.
Huff , v. i., roffelen (soldatenterm).
Budder , s., stuurroer , stuur , roer ; -, zeef.
R u t'' IIan • s., deugs iet , slechte kerel , snoodaard , boosRudder--ease, s., koker voor den stuurman.
wicht, bandiet, roover, moordenaar.
Rudder-eoats , s., pl., broeking van liet roer of om het
Ruffian , a., ruw, 11§ brutaal , snood, wild, onstuimig,
hennegat.
vergrarnd; van of behoorende tot een ronver, bandiet.
Rud'cter-head , s., kop van liet roer.
ltuf'fian • V. i., woeden, sea.; razen; barbaarsch, woest te
Ruct'der-cuaouid, s., roermal.
werk gaan ;
uitvaren ; - upon , woeden op.
Rudder - nail , S., roerspijker.
Ruf 'fiani*m , s„ rooverij ; onbeschoftheid van een roover.
Rssd'der-pin'tie, S., roerhaak.
Ruf'f'ianly , ede., onbeschoft , grof ; woest, woedend ; van
Rudder-stop per, s., roerschinkel.
of behoorende tot een roover, bandiet; - act, daad van
fud'der-strap , S., roerstrop.
een roover , bandiet.
Rudder -tri e'kle , s., roertalie.
i<iuf'flanlike
, a., onbeschoft, barbaarsch, woest.
Rudder - yoke , S. juk van het roer.
Rtid'diness , s.., roodheid , roode kleur , roode tint, in- ktuf'fe, V. t., fronsen, kreuken; -, rooven; -, bijeenrapen
verw^;rd bijeensmijten, bijeensmijten ; -, verhavenen, in de
karnaat; rossigheid.
war , in wanorde brengen ; -, doesi rijzen , overeind staan ;
R'ad'die , s., roodaarde, rond krijt, roode oker.
-, doen ontstellen; overrompelen, overvallen; in een kwade
Rud'dle - .nan, s , rood krijtgraver.
luim brengen; - the 'mind, den geest in de war bres;gen,
Rud'do ets , s., roodborstje (or;zithologie).
verontrusten ; - up , zamenrapen , plooijen, opwekken ; -,
fleid dy, a., (cam >aken) licht , helder , rood; (van personen)
V. i., ruw of onstuimig worden ; van zijn stuk geraken ;
niet een helder roode kleur; deel, Dn.; - face, rood gerazen, tieren , krakeelen , twisten ; 9 worstelen ; -, fladdezigt; - complexion , rossige tint.
ren , wapperen ; -, roffelen ; -, over den grond schuren , z.
lomp,
Rude, a , 11 § ruw , grof, onbeschoft, onbeschaafd,
ongevormd , wild , onstuimig ; hard , hevig , streng , stevig; Ruffle, s., hots dat gevormd is; manchet, lub, sabot,
^ I - workmanship , ruw , grof werk ; - winter , strenge win- halskra.a^c; -, krakeel, twist, verwarring, getier, geraas,
ontsteltenis , beroering; kalfs omloop; roffel (soldatenterm) ;
ter ; - treatment , ruwe , harde , strenge behandeling; a attack , een hevige aanval; be - to any one, onbeschoft put ira a -, § in verwarring brengen , ontrusten.
tegen iemand zijn ; as - as a bear , zoo lomp als een beer. fuc'ting, s., onrust, oproer, oploop.
Rude'ty, adv., op ruwe , grove, onbeschofte, onbeschaafde Rufous, a., roodachtig of bruinachtig rood.
wijze; op wilde, onstuimige, harde, strenge wijze; ruw, Ruf'terhood , s., valkenkap.
Rug, s., 1 dikke wollen deken; duffel, baai (zekere stof);
onbeleefd.
wollen kleedje ; tapijt ; schoorsteenkleed ; -, t poedelhoi► d ;
Rncte'ne`s , s., 1! § ruwheid, grofheid, onbeschoftheid, onhearth -, schoorsteenkleed.
hevigheid,
strengheid,
hardheid,
lompheid.
beschaafdl;eid;
Ru'denture , s., kabeling (aan zuilen [bozuwwkuynde]); strik Rug'-gowned , a,, een ruwen jas of overrok dragende.
Rug'ged, a., ruw, ongelijk, hobbelig, oneffen, ruig, bor(in een zuilenschaft).
stelig; door den wind verhavend; stuursch, stroef, on]Ru'derary , a., van puizi.
aangenaam (voor het gehoor); hard; onbeschoft; gemelijk,
Raeder a'tion , s., het leggen van een vloer van keijen;'
knorrig , brommig; woest, wild ; ruigharig ; je sterk ; gehet bestraten ; bestrating niet kleine steenen.
zond , gehard , gespierd ; - road , oneffen weg ; § - beard,
Rule n'by, s., wildeman , si-i.; ruwe gast , onheschofte vlegel.
ruwe baard ; - style, harde stijl; - look, stuursch uitzigt;
1lu'diinent , s., beginsel ; grond , grondslag . grond (van
to the touch , hard voor liet gevoel.
put
any
one
kunst);
-s,
grondheginsels;
wete;ischnp
of
een
back to his -s, iemand naar de grondbeginselen verwijzen. Ruggedly, adv., op ruwe, ongelijke wijze, enz. Zie Rugged, a.
I ,a'dirnent , V. t., gronden, in de grondbeginselen onRug'geduess, s., ^j § scherpheid, ruwheid, hobheligheid,
derwij z en.
ongelijkheid; stroefheid, gemelijkheid, enz. Zie Rugged, a.;
Rudi'nen'tal, rucimen'tary, a., eerste, aanvang; be11 the - of a road, de ruwheid van een weg.
trekkelijk de beginselen , beginnend, aanvankelijk.
Rue • V. t., beklagen ; spijt hebben , berouw gevoelen , be- flu'gin , s., t grof laken, duffel , pij.
rouw hebben over , leed gevoelen over , betreuren ; mede Ru'gine , s., vijl, beenvijl, rasp, g.; tandvijl ; scrape with
a -, niet de beenvijl opereren, met de tandvijl zuiveren.
hebben met; -, v. i., medelijden hebben, CTIAUCER.-lijden
I1.:e, s., leedwezen ,berouw, spijt, verdriet; -, ruit, wijn 51.. nose , T a., rimpelig, geplooid, ruw ; gefronst.
flu
gous,
(botanie); wall -, muur wijnruit (botanie) ; foutes -,-ruit
Rugos'tty, s., rimpeligheid, geplooidheid,
g;ilega (valsche indigo [hotaniej).
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nta l in, n. 1., (j § doen instorten, te gronde riglen, versie- t Rum, s., origineel, ouderwet ch mensell; dorpspredikant,

Jen , omkeeren, verderven, in liet verderf storten , ii Jeu c plattelands geestelijke ; j mid liceek ; -, rum.
grond helpen , ongelukkig maken; ontnlaogtien, nlitieliii; i IrIUu'-bud, s., puist in het gezigt , ten gevolge van het

('hl'1'll: vaal sterken iluink ; —, rol)}ii.
arni maken , bederven ; — liie soul , de ziel verdei vii ; —
oneself, zich in liet verderf storten; —, v. i , t i uit tirten ; 0 urn'b1e, v. i., 1'otiiiiie1en , sIonlnie1('n , Drommen , dreu-

te gronde gaan , achteruit g:lan , in liet vervalF,l.i,ell , Í ;(ell ; //c?iirder -e itl o di:, t„^ ,ce, de dodder rommelt op een
e hcn.r?t ra ria'e -.< on the pavement , een zwaar
bouwvallig worden. lfall(t;
rijt iug dreunt op de straat; - dorvic , slaar beneden rui liu'ln • s , ruïne, brnnvcal , puinhoop, overhl ijfsel , puin ;
verlies, verderf , schade , nadeel ; oinderrang, verval , ill- sellc'll.
storting; afgrond.; the rond, the high ron'1 to -, ('e weg fl; ni'b e, s., gerommel , netrommel, gebrom ; achterstel
naar de ruïne; ira -s, in puinhoepen, ruïnes; oia /h( f i^,k t- ol.11 een rijtuig; I,a1 hje van ie lakei, zitplaats.
of -, aan den rand (les afgroiids (ver(lerf); be (o.„„ rue's t Runs hier, s., die of dat ronlnlelt, rommelaar, stomme-, iemands verderf zijn oorzaak vilt iemands verder,f zijn; ! lw(r , brommer, hrorllpr)t
bring to -, het verderf vwo ... veroorzaken ; fell to -s, ` > unaa'bling, a., die rommelt, bromt, betrekkelijk een stil
in liet verderf geraken; ;'o to -, in zll verderf loopelsgemompel ; dreunen(1 (vara een rijt?iiy).
ongelukkig wor(len ; mint tí) — in verderf , verval ci aken; flu In fis! w , os 11 gemompel , gerommel , gebrom , gecireuu (ran eeii rij/i').
- sci.^e thee ! vervloekt rijt gij !
Rui'iaate , v t., 1 verwoesteii , vernielen ; ^S t oii „gelukkig i fluuF.d'no , s., plrllsch van brandewijn.

slaken; doen instorten . i omkeeres ; voor altijd ozigelukkig Hts n^cnrant , ac., lierka.an'.vend.
ier n^iraa^nt , s., llerl;^l:luwr7 ► cl dier, § llerkaauwer.
! na' ;ffnate, v. i., llcl•k,li.uwen, § overpeinzen, op nieuw
nadei^lc('n ; - oii ri.^ forticiies , over ongelukken peinzen.

of :lrrll maken , in diepe ellende stol teil.
fuina'tion , s., verwvoesting, veriiieli;ig; verderf, ondergang.
verderfelijk ; llollw val ii'r.
Ruin:I'tious • a.,
ItIá'iner , s., vernieler, velniels!er; Oul'i , l:ik van oridvrgollv.
H 1'inuus, a., H vernielend; in pllllilloopell , iu spirit van

verval; verderfelijk, verwoestend..

i urr',t11n,%te, 9 , . t., 11erkanuwen, wedelkaauwen, § bepeinzen,
i) ('d('r(tltl overdenken.
i
Lii a'cZon, s., l,cl'lk.l,luwing, ' overpeinzing, bepeinzing.

nu'ánously , ade, op vein eiende, verderfelijke, vern- oes- : tiel'rniatoir, s., T persoon uie overdenkt; bepeinst; hertel((le wijze...er.
íltu'inoarsneIs , s., vervallen staat ; verderfeiijklleid, ver- ; Ituutinage, .c., gesnuffel, gezoek; -, geraas, rumoer,

rlei•felijke aard , verderfelijk karakter.

Vero:lrrun , wanorde.

flik, v. t., re ;teren , bestieren , besturen , lleheeren , v er - j Rvi n 'nr ;,ge , r. t,., doorsnuffelen , doorzoeken, naauwkeurig
ordenen , ten reel stellen , het w egt hebben over , leitien , j doorzoeken, opruimen ; aars kant maken ; -, V. i., zoeken ,
regelen , vaststellen , bepalen ; linieren, valt lijnels voor- sfl;(ít+ ïell , doorzoeken, - among , zoeken onder; - for,
zien ; a.fpasseu , niet een regel of rij afpassen; -, r. i., • zc,(',ken naar.
rá PSB ' mei , s., groot drinkglas.
}lc'ersehen , heerschappij voeren (over).
gerucht ; 9= vermaardheid, befaamdheid
Rote, s., regering , bestuur , opper fez:r!; , lleerse ► ia;lpij , DS '^ orrr ,
sti jIed -, stil gen^olnpel ; a - abroad , een loopend gerucht.
geelrag ; -, maatstaf ; -, voorm:lit , ^eezag ; -, regel ; -,
schrift; -, i- ordeliklleid; -, liniaal ; crar, e;atrcl , lie/fe?! i nrr'«ioin' , V. t., verspreiden , een gerucht verspreiden , als
.:r lit in celtoop brengen , uitstrooijen ; - abroad, overal
-, Engelsche vorlulillla<ll ; 1?arc,llel -, parel lelo ra l,h ,Mini- ^
vel spreiden ; on 17)1 raeieui'erl for , reen houdt u algemeen
aal ons e' eliwti•ljdeze lijpen te trekken ; lirliai(J -, iI »iiiius;
aces : it is -oil , lie
luid -, dikke interlinie (^lruk'k?shat; ; t ti,l -, diin',,e intererneht loopt, chess zegt algemeen
tzr•.r•, .a., verspreider van geruchten , uitstrooijer
linie (rl:'?!kl°vu,.l); 1u;i.°tiilr/ -, linker liniaal !;renelf -, ^renl- ' 5 n
1 C. ('r liniaai (íll"?fk%'u i.at ; 7171ï1 t —, %e (iterl)as1 [ . fin
ei ,'

haat , /1r1 ik - iins1) ; according to —, naar

dell

i
S'rtl :(j —, .
geruchten.
is "nii), s., stuc heen

i ( gel , in

den ti gel ; oat o f —, buitenallen regel ; ti,; Ito —,
re el

the

—

;oíltleedkan(1e); kruis (vort dieren); stuit.

to ' stol; 7 f een rums;; —, bil le:,, ,e e.; — purlinmenl, eer, spotnaam

zeil ; le?f dciie a —, eel re ''.'i stel ii ; ":' ors 7)/I
dills iii/.e,
net de l neetii,jii trekkan ; make ïi ;a —,

V() 1
fl 3P

liet parlement

Ct')1 t?jde san

'-fed , a., diki tiki^".

cito :IwELL ' S protectoraat.

, s., lendenstuk (ri oilvleesclt); valsellehiefstuk.
zich tot een regel stellen, maker ► , tot regel Lebo }en : l %^er•e ; fl
Burir-,1D'ie , ?J. t., iii`eilkcll , rimpelen, fronsen , frommelen.
is iii — Zinsaalt an e.oreptlon ,ii' is "eelt regel zonder ii it
zonldering; learn n lrror,zr(rge li;j -s, een t nil voloens tien Misre:,D'ke, s., kreukel , ruilpel, plooi, fronsel, frommeling.
regel leergin: clone oer,o,rdiicq to -, naar den regel gedo gil; ! fl i,,, ; ► 'ieri, a., gerimpeld, verfronlnield, gekreukeld, ge.
t/te -s of the bospel , (le c oc)1 sr'llr:t+ell van liet evange- transit.
lium; there is no - itc ilrut koueee, daar is ;2cejl orde of larrttt'pu s, s., groat tewc - el(l., hevig verschil . geschil.
regelmaat in (lit huis; hear -, regeren ; h'ire the í•liii f -, u tkra , . i , loopen , toespellen , rennen, op den loop gaan ,
liet hoogste bewind voeren ; t/le — of t'teee , de ]'egel Van ! zlt'll snel bewegen , stl'oonten, vloeijerl , Ette ren, lekken
chr popen , geraken , vervallen , wvor(lesi , koelen; - clout
drieën.
Rt, 'er, y., regeerder, ( persoon gilet liet hoogste gezag , roi)dloopell , looperi door, Cm; — e'fter, naloopen, iiaj.ie'ell ,
loo en achter; - opnil/at , loshen tegen, tegen ... aanloohekhoed, heerschappijvoerder, hewindllebber, beheerder ,
bestiturder, t meester; liniaal (i7ist9 ume ,t); persoon die
pen , sionten tegen , strijdig zijli vlet, aandruiscl,en tegen;
; - e;-',•o?iorl, stranden ; - asmg, loopes langs , voortloopen;
papier regelt; § maatstaf.
I - r ;Ooi g , zich verspreiden on(ter , loepen onder ; - zit , aan 1Orat'ing , a , lleerscl► end ; - pert? , lleerselierlde partij ;
vci.o.,'ioli , overheersellende hartstogt; - price , nlarktpr js. valleis, loopen op ; - n ec/i, wegloopen ; - aiet'ay at, wegloopen
voor ; - «wri/ f loo' , we;.lwipen v - alt ; - awei/ wills, wegloni girt ' ,• a., t ordelijk.
1'á';l ei lel, schaken , wefvoer'en, zeer ingenomen zijn met,
Rrr@Q'ielvier , .S., rolpens.
Than,, . a., aardig , oorspronkelijk; is - fel/nv , a - ooc,
f wegloopen niet, veel op hebben niet, verloopen, zich in liet
een aardig eiessen , Pelt origineel , ouderwetse! , Iwilhi lt- j lio+)t'll %('t,ti'll — fel , teriiovloeljzn , terllgloopen ; — hetil}'^',
i ' :eii 1(,i loopgil , liupell soar — t?•'t?"ce,i, , loal girl t1lssrl;eii
tinijk , zonderling , vi eewd.
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- down , afloopen , overloopen , Iangs loopen, langs varen;
-for, loopen zoeken, spoedig gaan zoeken, J § gaan; froet, vlugten , zich uit de voeten maken, zich redden ,
verlaten , ontkomen ; - from ... to , overgaan van ... tot,
springen van ... op ; - in , inloopen , vloeijen in , zijn in;
- in with , aannemen , instemmen met , stevenen naar ;
- into, zich begeven in, zich storten in, § zich verheffen,
klimmen , zich werpen in , zich storten in , zich overgeven aan , § zich veranderen in , zich bekeeren tot ; worden , § zijn , wegsmelten (van kleuren) , vervat zijn in
(van geschriften), dienst doen; exploiteren (van pakketbooten en openbare voertuigen) ; loopen in , etteren in (van
wonden) , loopen over (van den lijd) , ontvlieden in (van
vloeistoffen) ; - § on , upon , zich hechten aan , ij voortloopen , § loopen over (ten onderwerp hebben) , druipen , overloopen (van kaarsen); - out , uitloopen , eindigen , afloopen, arm worden; - out, into, uitloopen in, voortbrengen , uitspreken , maken ; - over, overloopen , loopen over,
zich begeven naar (to) , overgaan tot (to) , omhelzen ; through , doorgaan , overgaan , doorloopen , doorbrengen ,
loopen, vloeijen (van vloeistoffen) , volvoeren, uitvoeren,
verrigten ; - to, loopen naar , worden ; - to the venture ,
op 't spel zetten ; - up, oploopen; - npon, loopen op,
handelen over , loopen over ; - over a field, een veld overloopen ; § time runs insensibly , de tijd vervliegt ongemerkt ;
his nose runs, zijn neus druipt; - into vice, zich aan
ondeugd overgeven; the conversation raja on that subject,
het gesprek liep over dat onderwerp; he ran to oni assislance , hij snelde mij ter hulp; - to leaves, bladeren krijgen ; - into error , in dwaling geraken ; - mad , krankzinnig
worden; it -s in the blood, liet zit in het bloed; the river
runs by the wall, de rivier vloeit voorbij den muur; a
wheel -s on as axis, een wiel loopt, wentelt om een as;
§ her tongue -s continually, haar tong gaat onophoudelijk,
haar tong staat niet stil ; the mind -s on a thing . de
geest hecht zich aan iets vast; her eyes -, haar oogen
loopen over; a bull -s at any one, een stier valt iemand
aan; - through a village , door een dorp gaan; let -,
(een touw) losmaken, laten vieren; - fast , hard loopen ,
- up and down , hier en daar loopen ; - about , overal loopen , loopen ; - through dangers, gevaren tarten , liet
hoofd bieden ; -, v. t., loopen, jagen, drijven, doen loopen ;
ingieten , steken , insteken , doen gaan (door) ; volgen, ver
doen gaan ; verspreiden ; § werpen (in) , wikkelen,-volgen,
volgen (de kust), z.; veranderen, bekeeren ; doen (voort)
gaan ; beloopeii ; - the hand into the pocket , de hand in
den zak steken ; - a nail into any one's foot , een spijker
in iemands voet steken; - the gantlet, door de spitsroeden
loopen ; - one's head against a wall , met het hoofd tegen
een muur loopen; - a coach between two places, een koets
tusschen twee plaatsen laten gaan; - a rope through a
block, een koord in een katrol doen gaan; - a line between
towns , een lijn tusschen steden trekken ; - a horse , galopperen; - a chance, a risk, een kans, een gevaar loopea; - oneself into difficulties, zich in moeijelijkheden
wikkelen; - oneself, § zich werpen; - a ship aground, een
schip in den grond zeilen ; - back, doen terugkeereii, terug
opklimmen; - the world back to its first original,-ibreng,
de wereld tot haar eersten oorsprong nagaan ; - down,
omver loopen, tot zwijgen brengen, doen zwijgen, iemand
pat zetten , verbrijzelen , omverwerpen, gering of verachtelijk maken , in diskrediet brengen , ten onderste boven
loopen , afjagen , uitputten , overmannen, oven zeilen , z.;
- oneself into debt , zich in schulden steken ; - into, stooten
of duwen in; - a ship into a harbour, een schip in een haven
brengen i - out , doen uitgaan , uitloopen, zich verspreiden,

RUR.
zich uitputten , § eindigen , beëindigen ; -over , spoedig gaan
over , doorloopen, vlug onderzoeken, een blik werpen op; through, doorsteken, door en door steken ; be - through ,
een degensteek door het liachaam ontvangen; he was through , hij was door en door gestoken , de degen ging
hem door het lijf; - up, opdrijven; - one up, iemand
ophouden, (een rekening) doen oploopen, (een prijs) doer
stijgen ; - one's fortune with, zijn geluk beproef en met,
Run , s., liet loopen , rennen ; loop, gang, voortgang ; ru.
moer , toeloop , beweging , geschreeuw ; gedeelte van eer
schip dat onder water is ; reis, z.; bestorming ; oppositie;
ill -, ongeluk (in het spel) ; the - of events , de loop dei
gebeurtenissen ; at, in the long -, door lengte van tijd, ter,
laatste, op het laatst, niet der tijd, eindelijk; take a -,
een wandeling doen ; have a -, zijn tijd hebben ; have the
-, den toeloop hebben.
Run'agate , s., landlooper, overlooper , voortvlugtige , afvallige.
Runaway , s,, vlugteling , weglooper , deserteur.
Runea'tion , s., jhet weiden, uitweiding.
Run'ctle, s., sport, cilinder (uitwendige); schijf, die ziet

om een spil beweegt, spilschijf, rondsel.

Runtl'let , rnn'Iet , 5, vaatje.
Rune , s., runenschrift, runische letter, skandinavischf

karakter.
Ru'ner, s., noordsche bard, runische bard of dichter.
Rung , pp. van Bing.
Rung , s.,
sport (van een ladder of stoel) ; balk (in sea

schip).
Run';r , a., runisch; de oude skandinavische taal betreffende.
Runnel, s., beek.

, s., looper , bode; harddraver, renpaard; geregts.
dienaar , politie agent, diender; rank, spruit, uitspruitsel;
looper (bovenste molensteen); beweegbare ring (technologie),
hijschtouw , S.; - at alt , jantje van alles.
Runner-stone, s., bovenste molensteen, looper.
Run'net, s., leb, kaasleb; rondsel.
Running, a., loopend (dat loopt), doorloopend, stroomend,
vlietend; achtervolgens, achter elkander, lijlingsch; loo.
pend (van zweren); vervallend (koophandel); - account
1 oopende rekening ; - fight , vechtende terugtogt ; - horse
harddraver, renpaard ; five times -, vijfmaal achtereen ; place, renbaan; - rigging , loopend want, loopend touw
title , doorloopende titel ; two days -, twee dager-werk;
achtereen ; - days , Iegdagen van een schip.
Running, s., liet loopen, tiet draven; het loopeii (gar,
wonden) ; het loopen (van den neus); een zeker werk mei
den naald (point devant).
Run'nlon , S., Zie Ronion.
Runt , s., klein dier; dier dat niet tot zijn vollen was.
dom komt.
Rupee', s., roepie, ropij.
Rup'tton, s., breuk.
Rupture, s., (1 § breuk, tweespalt, vredebreuk, oneenig.
held; breuk, g.; darmbreuk, g.; verzakking; come to a -,
tot een vredebreuk komen.
Hup'ture, V. t., breken, g.
Uup'tere, V. i., een breuk krijgen, barsten.
Rup't sre -werf , s., navelkruid , kruid tegen de navelbreuk,
Rural , a., landelijk ; - excursion , landelijk uitstapje.
Ru'rullst, s., landbewoner.
Rurality'
s., landelijkheid.
Ru ralness ,
Rurally, ode., op landelijke wijze.
Ruria'oiist, s., landbewoner, landman.
Rurig'vnons, a., op liet land geboren.

hunner
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RUS.
Ru*e, s., list, krijgslist.
j'
Rush , s., Mes; bagatel, kleinigheid; secs - eel,ies ; xfe not Í
worth a -, niets waardig zijn .
Rush , V. i., snellen, zich werpen, zich storten, een vaart
nemen, loopen naar ; - Vpon the enemy , zich op den vijand
werpen; armies -ed to battle, de legers snelden teil strijde;
- among, zich storten in of onder, snellen trisse! cu; awm , zich wegspoeden, , egsnellen ; -lei , Vo ,)., 1)ij s4,,-ilerr,
snellen voorbij ; - down, aieitellen ; - fo)ercrrll , toese',i iei ,
voortsnellen ; - in upon any o,ae, iemand op liet li -i f iidlen ; - into, snellen in , dringen in; - on , voorts.r°lle_i ;
- out, zich naar buiten storten werpen ,vertrekken; through, snellen door, zich storten in.
Rush, s., vaart, onstuimige loop, snelle loop, onstuimigheld, geweld; schok; the - of the wares, de onstuimigheid , het geweld der baren ; -, gelag.
Rush' - broom, s., rietvormig heestergewas.
Rush' --and'ie , s., dun kaarsje, nachtkaars,

kaars gemaakt van de pit caner bies in talk gedoopt.
Rush'•grass , s., rietgras.
Rush' - light , s., zie Rush-candle.
Rush' - iike, a., als een bies, riet; zwak als een riet.
Rushed', a., zie Rushy , a.

Rustle, s., geridsel, geruisch.
Bustle, V. i., ridselen, ruischen; - from, ruischend komen van , uit.
Rus'tiing, a., ridselend, ruischend.
Rustling , s., geridsel , geruisch.
Ruist'' , a., roestig, verroest, bedorven, brandig (van ko-

ren) ; yet , grow - , ij § roesten.

Rusher, s., biezenstrooper, biezensnijder; stormlooper .
Rush'iness, s., volheid van biezen.

Rut, s., bronst, geilheid, loopschheid (eens dieren).
Rut, v. i.,tochtig , geil, loopend zijn.
Rut , s., wagenspoor , -, (van de zee) branding.
Ruth , s., t medelijden, mededoogen, ellende.
Ruth'fui , a,, medelijdend, nsededoogend.

Rush'iug , s., snelle loop, vaart.

Ruth'fuily ,

Ru shy , a., biesrijk , vol biezen ; biezen (van biezen ver vaardigd).
Rusk • s., scheepsbeschuit.
Rns'rna, s., een middel om het haar te verdrijven, onder
de Turksche vrouwen.
Russet, a., roodbruin, rossig, rosachtig, ros; § lomp,
grof, boersch; eigenbereid.
Russet , s., roodbruin ; boerendragt.
Rus'set. rus'seting , s., roode appel, roode peer, suikerpeer , roodkroontje (appelsoort).
Rus'sety , a., roodbruinachtig , rossig.
Russian, a., Russich.
Russian, s., Rus; Russische taal.
Rust , s., roest, § bederf; verzwakking; korenbrand; schimmel ; black -, brand in liet koren , rood onkruid in het
koren ; brown -, rotting , bederf (landbouw) ; red -, ziekte
in het koren ; lose its -, beschaafd worden .
Rust , V. i., roesten ; -, v. t., door roest aantasten, bederven .

adv., met medelijden.
Ruthless , a., onmededoogend , ongevoelig, onbarmhartig.
Ri,tti'lessly , adv., zonder medelijden, zonder mededoogen.
Ruthlessness • s., onbarmhartigheid , hardheid.
Ru'tilant, a., t schitterend, schijnend, glinsterend, gloeijend.
Rut'1Hate, V. t., schitteren van licht.
futile, s., oxide van titanium.
flutter , s., J ruster.
Rut 'terkin , s., J oude vos , oude slimme vent.
Ruttier , s., wegwijzer; -, oude reiziger; -, boek dat de

wegen bevat.
Rutting , s., geilheid , loopschheid, bronst.
Ruttish, cc., geil, wellustig, sn.
Rutty, a., vol wagensporen.
Ry'a1 , zie Real.
Ryder , s., zie Rider , s.
Bye • s., rogge.
Rye' - bread , s., roggebrood.
Rye'-grass , s., rygras , soort van grof gras, dolik, on-

kruid.

Rust'-eaten , a., verroest.
Rust' - paper, s., roestpapier.

Rus'tio , a., landelijk, boersch, onbeschaafd , eenvoudig ,

niet versierd .
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nus'tie, s., 1mer, landraan, landbouwer, herder.
Rus't1 nat i- , a., zie Rustic , a., § onbeschaafd.
Rus ► ti Batty , aclv., op landelijke , boersche, onhesc)baafde
wijze.
R us'ti enlness , s., rnwheid , lompheid.
H !s'tie,te, V. i , op liet land wonen; -, v. t., op het land
ve^-Imt .er ► ; voor een tijd van de hoogeschool verbannen.
Sins ti tcd , a., haar liet platteland verbannen.
B us 5i Q•2t'tion , s., land leven ; verbanning op liet land; tij (lelijke verbanning van de hoogeseliool.
Rt:gtEc'it ' , s., landleven. lanuelijkheid, boerscliheid.
Rust fly , ode,, in een staat van roest.
Rustiness , S., st alt van roest, roestigheid; lompheid.

Ry'no, s., splint, veel geld.
Ry'ot , s., Oost - Indische pachter.
Ryth , s., scho., doorwaadbare plaats in een rivier.

S.
5 • V. V. Society , (geleer) genootschap ; -, V. V. South , zuid ; Sab'bath , s., sabbath , zevende dag van de week; 'i"§ hei 's van , bezitting van ; my father's house , het huis van lige rust • rust; zondag ; een dag door God onder de Joden
mijn vader ; Shakspeare's works , de werken van Shakspeare ; en in navolging van hun onder de Christenen bestemd voor
de openbare eeredienst; de zevende dag der week, waarop
'S , V. V. is, is ; -, V. V. lcs , wij.
Sab'aoth , s., sabaoth, heerlegers; the lord of -, de Heer geen arbeid verrigt wordt; verpozing van moeite of leed;
der heerscharen. tijd van rust; sabbathjaar.
Sabbata'rlan , s., sabbath- heiliger; die den rustdag of Sabbath , a., heilig (van ritst); godsdienstig; - stilness,
een heilige, godsdienstige stilte.
sabbath viert; streng waarnemer van den sabbath ; -, a.,
sab'bath-breaker , s., sabbathschender.
van de sabbatarians.
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Sabbath-breaking, s., sabbathschennis, schennis van den

Sa ek'er , s., stormer, plunderaar , verwoester , vernieler.

zondag.
Sab'bathless, a., zonder rust, zonder sahbathdag.
Sabbat ► I e , sabbat' i eal , a., van deli sabbath , van den
sabbathdag , behoorende tot of betreffel► de den sabhath.

Sab'bati*in , s., gestrenge waarneming van den sabbatli.
Sab'by , V. i., zie Sevey , V. i.
Sabe'an , zie Sabion.
Sa'beism , zie Saliianisr.
Sabellian , s., sabelliaan (die de drieëenheid ontkende) ; -,
a., sabelliaanscll.
Sa'bian , a., van Saha; § geurig.
Sa'bian , a., van of behoorende tot (Ze vereering der heme l
ligehamen.
Sa'blan , s., vereerder der hemelligchamen.
Sa'biani-sin , S., vereering der hemelligehanoen.
Sabine , s., zev enboon) (een gewas) .

Sable, s., sabeldier, sabelbont; zwart (wapenkunde); 'zwart

gewaad, rouwgewaad.
Sable , a., zwart, donker; zwart (wapenkunde); somber;
van of behoorende tot rouw.
Sab'llere, s., zandput, zandgroeve; rib, balk.
Sabot', s., klomp.
Sabre , s., sabel , krom zwaard , degen , zwaard.
Sabre , v. t., met een sabel wonden of dooden , neerhou-

wen met den sabel , sabelen.
Sabulos'ity , s., zandigheid, gruizigheid.
Sab'ulous , a., zandig.
$abur 'ra, S., zelfstandigheden, die in de maag als terug

Sa -ck'ful , s., zakvol.
SasL'ing, s., zaklinnen, zakkelinnen; singels van een lede kant, mv.; -, verwoesting, plundering.
Sa ek' iess , a., onnoozel.
Sarki.os'set, s., advocaten borrel van nek, melk, enz.
Sa'{.ral , a., betrekking llebbe,ide of hehoorende tot het
Iseiligheen ; - arteries , nerves , de slagaderen , zenuwen van
't heiligbeen of os sacruni (ontleedkunde).
Sae'ra.nent, s., sakrameut; t plegtige eed; een uitwendig
en zigthaar teeken van inwendige en geestelijke genade;
administer the last -s to any onze, iemand de laatste sa
krantenten toedienen; take the -, het heilig avond- of
naclitmaal gebruiken ; receive the last -s , de laatste genade.
middelen , sakran► enten ontvangen.
Sao'rament t , V. I., door een eed binden.
Sa eravnen 'tai , a., sakraments , sakramenteel.
Saerameu' tall y , adv., als een sakrament, hij wijze var.
sakr ameist .
Se' ere , s., zie Saker , s.
Sa'creti, a., heilig, 1` geheiligd, gewijd, aan godsdienstig
doeleinden gewijd, goddelijk, godsdienstig; onverbrekelijk
ouscl; endbaar ;
verwensclit ; - from , beveiligd voor ; to, gewijd aalt ; - history , de heilige geschiedenis.
sa'-erectly, ado., op heilige wijze, op godsdienstige wijze
Sa'-eredness , s., heilig heid , onschendbaarheid.
Sa -eri f 'i e , a., offer , offering.
Saerif'ie, a., bij offeranden gebruikelijk, offer
Sa - erif 'Icable, a., geschikt om tot offer te dienen, geschik ,

gebleven en opgehoopt ondersteld worden , ten gevolge van om geofferd te worden, offerbaar.
Saerif '1cant , s., offeraar, offerpriester.
een slechte spijsvertering.
Saerif'$ catory , a., offerend.
Sa e'ri lice , v. t., offeren, toewijden, aanbieden; -, opoffe
opeenhoopiog in de maag, g.
Sae , s., zak , beurs (ontleedkunde) ; vesicular -, beurs of ren; vaarwel zeggen; -, dooden, ombrengen, offeren, ver
zak van blaasvormige gedaante, g.; synovial -, synoviale nietigen; - to, offeren aan, ten offer brengen, opoffere,
beurs (kleine gesloten zak, door een slijmerig vocht af- aan , wijden aan; - , v. i., offeren, offeranden doen; - t^
the Lord, den Heere offeranden brengen.
scheidend vlies gevormd), g.
Sa c'rifice , s., het offeren aan den Heere; -, offerande
Sac-cede', s., ruk met den toom.
offer; hetgeen men offert; -, iets wat men opgeofferd o
Saeeharif'erous, a., suiker voortbrengende.
Sae' -eharine , a., suikerachtig , suikerig , den smaak of vaarwel gezegd heeft ; to make one a -, iemand een offe
eenige andere der voornaamste eigenschappen van de suibrengen ; -, slagtoffer ; fall a - to , als een slagtoffer val
ker hebbende.
len van ...; make a -, een slagtoffer maken.
Sae-ebolae'tate , a., uit gom verkregen ; -, s., melksuiker- Sacrificer, s., offeraar, offerpriester, iemand die offert
zuur zout.
- , iemand die iets opoffert.
Sa -erifie'iai , a.. t offerend; offer-, offerings; tot een of e
sae-eholae'tle, als : - acid, melksuikerzuur.
bel► oorende ; - rites , offergebruiken.
Sacerdotal , a., priesterlijk , tot het priesterdom behoorende.
Sa -e'rilege , s., helligsclienllis, ontheiliging; kerkroof; god
Sacerdo'tally , ads., op priesterlijke wijze.
Sach'el , s., kleine zak, zakje, zak van advocaten, zak met
lastering , godterging ; person guilty of -, heiligscllennei
processtukken ; tasch om hagel in te doen , her derstasch , Sacrile'geous, a., heiligschennend, godonteerend, go(
weitasch.
tergend , godlasterlijk , goddeloos.
Saprile'geously , adv., op heiligschennende, godonteerende
Sa'chea., s., sachem (Indisch hoofd).
Sa ek , s., groote zak ; maat van 3 bushels ; zak (van een godtergende wijze.
absces) , g.; a - of wool , een zak wol , wegende in Enge - sa,erile'giousness , s., heiligschennis, kerkroof.
laud 364 en in Schotland 384 pond ; +eel wijd vrouwen Sae'rileiist, s., heiligschender, godlasteraar, godterge:
wijding; -, a., w ijdend, heiligend , gf
bestorming , plundering , verwoesting ; -, j een-kled, Sa' -Bring , s.,
soort zoete wijn , thans hoofdzakelijk uit de Canarische wijd ; - bell , offerbel.
eilanden aangevoerd wordende ; sekt , sek , kanariewijn.
Sa' -erist, s., copiïst van nluzijk ten dienste van kerkkorei
Saek , v. t., zakken , in zakken doen ; -, stormenderhand Sae'rlstan , S., sakristijn, koster; degeen die de kerksi;
veroveren , in de ascis leggen , plunderen , uitplunderen, raden bewaart.
Sa e'risty , s., bewaarplaats der kerksieraden , priester
te vuur en te zwaard verwoesten.
Sack' - bearer, s., zakkedrager, sjouwer.
kleederen , enz.- sacristy.
Sa ek'--cloth , s., grof linnen om zakken van te maken, Sac'rosan-et, a., onschendbaar.
Sa'
cruen , S., heiligbeen, kruis'oeen (beter : os sacrun
zaklinnen; zak; - maker, wever van grof zaklinnen.
Sa ck'-clothed , a., met een zak bedekt.
(ontleedkunde).
Sn ek'age , s., uitplundering.
Sad, a., treurig, bedroefd, neerslagtig, melancholiek, zwaa
Sa ek'bat, s., zakpijp.
moedig , droevig, naar , ellendig, ongelukkig; -, eigenzii
Sabur'ral , a , betrekking hebbende tot de onnatuurlijke

2 E)
lug , wonderlijk; --, ongelukkig; slecht; arinziiligr,
nt ei
jelijk, bezwarend, lastig , ergerlijk ; 3 (honker , clur)l:cr ge -

4ttfri. . .; v iliglit,i{l , clis;;edeerdheid ; !verzekerde bewai'iiig , lueehteuuis; heil ; goed geleide ; its -, in veiligheid,;
rei 'r lrl, verzekeren , bescl)ernlen; flee for -, zijn heil in
de ,logt zoeken ; d-ee» in -, in verzekerde bewaring hou(trui , in heelitenis lhoudenl ; iulacc ira -, in verzekerde be-

kleurd.

sett'-eyed , a., mismoedig , bedrukt.
Sad'-iron , s., strijkijzer.
Satt'clen, V. t., bedroefd, melancholisch , zwaarrilc'i1ig tnaken; bedroeven, ter neer slaan, tleerslitgtig makel! ; (lc)ik.er
maken, donker kleuren; zwaar of vast nt,tl;en , , z, .
treurig worden , zich hedroeven over.
Sad 'dte, s., zadel; halve wanclklarnp, z.; ki'iiisliottt (veer-

%vitt'uuuc oteilett.

Safe E^

, s., veiliglieidslamp.
sNIs'é', s., veiliglicidekiep.
t► f'fU,, , ..ac'694awe,-, .u., s;tllloers; safranum (sehektusade);
i;iu<_ el suite lrrstitutrcl ;salfrít;tli ; doer's -, bastaardsaffraan.
ill á'0. 4%81 , s., saffïitau ; lrrst.,cj'd, rrrork -, bastaard saffraan
v„ca loei -, herfst Igloos, (ttjloos; - of gold, slaggoud;
-, cr., s affraonkleitrïe.
a,c'l'ro,, , r.. t., niet s{iflraait verwen.

Siete1>
,
'

(Ian men eeni,q scheepsl!out of gordirzrl eu.eIe' rrrl°1; ; a - ur
mutton, een rugstuk van een schaap; Fll rvie /iv horse
or lose the -, alles of niets; pet t/te - epos, 1l7í; CZ(,h Iierse,
zijn man uitkiezen ; si(lc, locijj's -, dames-, Vr(%ltt 3. (t,zsr?_(1
never to be off one's -, altijd te paard zijn ; sit a :,c,,
-, op zijn zadel Letten; vault upon one's -, op áee cedel

Stir f,•s,,i , (t., valt ">'rtf rui;3li, silffraaiikleurlg_
f - tuII-b fi'lájrti , S., 1)astaard-siulleiian.
st'ft•ou-eil'our , e., suiffraankleutr.
Staf fron - ïtow'er , s., sai raal ► )}loesem.

springen.

Sad 'ttte, V. t., zadelen . opzadelen ; beladen (rtmei) , 1)elasten (met), opscllepelt (niet) ; op den cog stellen;
tujoie ,
iiognsaalo, op nieuw zilde.ien; de -d ee 111 , ol) teil eeg lickben , belast zijn (met).
Saddle-back , .S'., ingetogen rug.
Sad r dle-ba('le'ed, cr.., ingvlso'.'clt,
ezelsrug (techinoleiie).

Saffron-hired', 0., Saft1'ilrtltgeel.

Su f f - nn-piot , s., suttirilillil)lantsoen.
tiva(; . 7. i., zilkkerl , zinken , (lílorlluiz"en , zwaar hangen ; -

l') lee , itaut lij vallen ; - it;itli looft , van twijfeling versluuu e1T; -, r. t., 1)elítcleu , l,elasten, door een zwaren last
(;uuziu l ±ui <.;eii , k%(un,ruueti.
So
s., sate (.7eá/eur.de (Ier Noordsclie volken).
sagit'ciotz%, cc., verntrflig, vindingrijk, schrander; scherp
9 ra,' Si jn valt reuk (,iaglerster in) , een goede neus hebbende
' -, vernuftig-, sellrauuder, vindingrijk zijn; een goeden

hol vile rum, 11!('t een ;

Saddle-bag , s., zadelzak.
Saddle-how , s., zii,uellloog.
Satt1'tl1e-Ctolh , s., zadeldek.
Sad'dIe - att , s., 'sand van eengedrukt
Saddle-horse, s., rijpaard.

1

paard.

ices Lebt,eit (Jagcusteruur).

Sad'dte-inaker , s., zetielmaker.
u N'ei,uwIy, adi'., niet schranderheid, vindingrijkheid;
Satl'dte- room , s,, zadeikanier. of vertrek waarin het paar
niet rest goeden dens, roet een fijne reuk (,jagersterm).
-dentuig I SQ,gtt'c,ousness , s., selherpheid van reiik , schranderheid.
wordt bewaard.
Snd'ttte-tree , s., zadelboog , zadelboom.
S-egt,(-'ity , s., scliral.dcrl^eld , vernuftigheid, vindingrijkSatt'titer, s., zakelmalcer.
cud ; gzuede heus , fijne i'rutk.
Sad `d!ery , s., zaclelwerk.
i Stun 'tmo-e , .s,, sag,tnlare (Indisch hoofd); -, sap van een
(luleekeiude plant.
Sad'dtcsi rk , a., gewoutd onder dew zadel , gedrukt door
(ten zadel.
?.S, aC ' OPeét , su8-,!a%pen ibIIT)9 , s., Perziaansch gonlllars.
S:.tltiUce'Nn , s., sa(lduceer.
4aet,'atrey, .s., Sergle, saai (zekere ueolleri stof).
uttciiace'HU, a., sadducersch.
uro- , .u, colic , zcl u e (dus/uitje) ; - tree, saliebooln ; Jesusztd'dueee, s., saddetcet'ï.
r ,r
zeker Ieil`?'! rttitl; - f vis-/uw, kleine salie.
kOadl'd ue na , s., leer „ f liet stelsel (Ier sítci(lue )rs.
_ uu,u " , /G , it'Ij i t"í+,'e1,t11(i1;; , vflor'l,i. tl , ert%stig.
a,,l',IiBeiz g , (1., tie leer of liet stelsel (ier sadduccr^rs
t,ii,• , S , wijsgeer , issuer.
aanncui%el %cie, Arrtens t iv.
uu,eso'2 , (ruls'., zi i `eiu1e, (I.
atà'ty, ede., op droev;^te wijze.
ut ;znCcS, .s., IVIJS11ei(l, e'er7t,íirt(lielicid, voorzigtigleid, ernst.
ad'ness, s., tl'etzl'i lieicl , I ► eerslagti;;heid , casa rnioedi - eiuu;;', gQ'e , .°., iíi'()Itute , 1)C)gf , (.[I'ititl ; liet sift rij eest , z.
heid , ernstigheid , ernst; in sober -, in allen e vuist.
z,k.; 6tti,i , /1., 1)1jí u es Tlll r.
Su*d'y3ng, s., gcieakkelijke dauieuvilze; zeer eenvoud l ge dans. !_t<_;áttrf'riais, s., 1)nogselt)ttter (C/es/e9'uste toss clerz Zorliok).
i ife, ei., veilig, ongedeerd, gelukkig; iii zekerheid,
te.•; Iittiry , 5, ., ('viltitttriis (f ete/Ieee) ; ( 1)oogoelltitter ; -, a.
lbehouden, buitelt gevaar, Vuil geelt gevaar verzelcl ; ieler
he ust)tli'f'll(lt; tot een 1)711.
(waarop aten ver•troui v u kan); - arr 'ivorl , wel1)elu(nl(le ► t :tan- ! F,u;'atlattt-, ei., 11.1Io rrutii)t (Irntnru(c).
lcotiist, gelukkige ilíttili{IC1lSt; - fi - o)Yl .Y11)I';77A', legen S! I'%Ilf'.!i ° ít'io , .5., outgo , so'ni - i; \ itn it)(t').
lleveiligd ; n - plsce , een zekere plaatts; - rad sorr,rr(, ge - Slut ' ;tq - poll, (ter, s., sago Inecl•
zond en wrel.
St , go-lrce, s., outgo i)alni.
Nee, s., spijsl:ls, prow isiekos , vlicocnlc s ; veilige plaats
544*' ,-s'éna, s., SutCi) pui lllltv)jul.
veiliglueid; irons -, geldkist; saio,ui '7uler -, ef f)ruzrielkist, O i*O('t1i', .1., ,joligi t;1,1), roet rl, tr.; -, still , 11si.veloss nlenseli.
1)raaidl: ast.
S:a uis' , ,s., vol salie, (lel u sluurctk of (een reuk van salie
Safe, v. t,., -: re(ldenl, verzekeren, in veiligheid elellen,
1i{ !)!x Title.
zeker maken, zekerheid gevi s t ítutu.
saa'1 e , s,, 'l'tlrksclu kool)vítardi,jscltip.
Safe'- COI 1t7! rt , s., veilig; geleide , vrij geleide.
oii,k a , .c., zie ,Sf1/i.
iNte'- geaard, s., bescherming, geleide, l•edekking, ;
over- Su, ia5 , ti., gezegd !.eeltoeind , zenleld t af c)re -, `orengenteld,
role (JO')" Vrouwen te 1ktrlyd ge(lrilgrli; herleef) One stee%lelt
i i z)rutov%%I Cl , voi'el)geze=!'(I.
weg te rninlen (op sj;norweyen),
`
, ,s., zeil, zeilseiiip; -t vleugel ; zeil (sells een, wiiad)noago'-krep'hn
s., 1)euvarin:;; liet goed linr%clen.
/, ,;) ; ((ure -, fokkezei l , sl,t i'cik (etiket• rlrieIioed'à,J zeil) • galai'e'Iy , (rule., op veilige wijze , rop ze;kern wijze , ouder goed
(/1,1/ -, i,rrt,tt)zeil ; lurtec7' -, driehoekig zeil , kluivend, staggeleide, uit teili^rltcitl.
Sact:',► css , s., veiligheid.

11151 ; graf,(. -, proof zeil , scltooverzeil ; sn,cr)r, .Stlrs -, groot
:..1.át) ue^tít ;;e ii; lurrldirry -, lijzeil; tolt -, tuctrszeil ; press
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Sail'-yard, S.,

ra.

Sail ' - yar n, s., zeilgaren.
Sail'able, a., bevaarbaar .

, s., zeiler , zeilschip ; fast , fine -, goed zeiler;
henry -, slecht zeiler ; prime -, groot , fraai zeilschip.

Sailer

, s., bet zeilen , het varen , liet st.eveiien , liet afzeilen , het uitzeilen , het onder zeil gaan , liet zeil vaardig
maken ; ^` het vliegen (door de lucht) ; - vessel , zeilschip.
Sai I'or , s., zeeman , matroos ; common - , gewoon matroos ;
fresh water - , schipper, die op rivieren en binnenwateren

Sai9'ing

vaart.

Saii'orless , a., T zonder zeelieden, zonder matrozen.
Sain'fain ,

Snint 'foin , } s,, spurrie, klaverzaad.
Saint, s., heilige; patron -, de heilige zijn patroon; -'s
day, feest -, heilige dag; all -s' daze, allerheilige; ?play the
-, den vromen man uithangen ; -'s belt, kleine hel.
Saint , a., heilig.
Ssiint , V. t , heilig verklaren , kanoniseren , onder de hei
opnemen , heilig spreken; -, V. i., den heilige spelen,-ligen

huichelen.
°dint An'thony's fire , s., ery sipel as ; roos.
Saint'-seemig , a., schijnheilig.
Salnt'ed, a., heilig, geheiligd, gekanoniseerd, godvruchtig.
Saint'cs , S., heilig.
Saint'like , saint'ly , a., een heilige gelijkende, gelijk een

heilige, heilig, een heilige wordende, een heilige voegende.
Saintly , adv., op heilige wijze.
Staint'ship , s., heiligheid, hoedanigheid van heilige.

Salie , s.,
oorzaak , grond , wil ; doel ; opzigt ; for the of, ter liefde van, ter wille van ; for God's -, om Gods wil;
for my -, om mijnentwil; for riglileousraess' -, regtv.tardigheidshalve; for your -, om uw entwil, uit achting voor u.
Saker, s., havik (ornithologie); veldslang; falkonet (zeker

geschut).
Sak'eret , S., mannetje van een havik, sak ervalk .

Sak'ert,awk , s., havik , sakervalk.
Sal , s., zout (scheikunde); - gem , steenzout.
Sayable, a., verkoopbaar; goedkoop (koophandel) ; be -,

verkoopbaar zijn, goedkoop zijn (koophandel).
Sal'ahieness , s., verkoophaarlieid.
Sal'ably . ado., op verkoopbare wijze.
Salacious, a., wulpsch, geil.
Sala'elousily, adv., op wulpscke, geile wijze.
a lac iouness, 1 s.
wulpschheid ' geilheid.
Slacity
f
'
Salad, s., salade; corn -, veldsalade; mix the -, de salade

Sa

i inmaken.

SAL

SAL

of -, zeilkracht ; under -, onder zeil ; carry a press of -,
crowd -, alle zeilen bijzetten, vol zeil maken; set -, zeil
maken; strike -, de zeilen strijken ; make -, zeilen-vardig
bijzetten; at -, onder zeil gaan, afzeilen.
Sail , v. i., zeilen , ter zee varen, stevenen , drijven, varen
zwemmen ; uitzeilen , afzeilen, onder zeil gaan , zeilvaardig
maken; be on , upon the point of -ing , op het punt zijn
van te vertrekken; - upon , zeilen op, zwemmen of voort
V. t., bevaren, doorklieven, daorzeilen,-glijdenop;,
doorvliegen.
Sail'-borne, a., T door zeilen gedragen.
Sail'-broa(l, a., T zich als een zeil uitspreidende.
Sall'- cloth , s., zeildoek.
Sail' - loft, s., zeilkamer.
Sail'-inak'er, s., zeilmaker.
Sail'- rnak'ing , s., het naaken van zeilen.
Sail' - needle, s., zeilnaald.
sail'-stretched', a., uitgestrekt als een zeil.

Ballad-basket , s., salademand.
Salad-bowl , s., emmer om salade uit te slaan.
Salad - parsley , s., toekruid.
Sal'ading. s., saladekruiden, mr.
Sahin ander , s., salanvi der (zeker dier, tot de klasse der

reptilia behoorer^de [coologie]); veldoven.

Sala,nan'(ler's - hair, salaman'der's-wood, s., steenvlas,

asbest ; zekere steensoort , waarvan doek kan gemaakt worden , dat zonder te verbranden in liet vuur schoon wordt.
Saiaman'drine, a., een salamander gelijkende; als een
salamander; in het vuur levende.
Salaried , a., bezoldigd.
salary, s., bezoldiging, loon, salaris, tractemesit, soldij;
receive a -, zijn tractenleiit, bezoldiging ontvangen; bezoldigd zijn.
Salary, V. t., f bezoldigen .
Sale , s., verkooping , verkoop (koophandel) ; aftrek , debiet ,
omzet; dull, heavy -, slappe ontzet; open -, openbare ver
ready -, vlugge omzet , snelle verkoop ; - by-koping;
auction , openbare verkoop can den nieestbiedende; - by
inch of candle, openbare veiling; - on return , verkooping
niet regt van riaasting; hill of -, verkoopbrief ; deed of -,
daad van verkoop ; for -, on te verkoopen; oei -, in verkoop ; opa - or return, in depot, in commissie; advertise
for - , tien verkoop aankondigen ; he ready , for -, op verkooping gebragt zijn; close a -, een verl:ooping sluiten ;
offer for -, put up for -, set to -, in verkoop br eigen.
Sate , s., teenen mandje , Sr.; v ischfuik.
Salle, a., tot pakkaadje behoorende.
Sales'-book , s., verkoopboek.
Sale'-work, s.,
werk dat genaakt is om verkocht te
worden ; verwaarloosd werk , slecht werk , aangenomen
werk ; zekere pakkaadje, haal of kist niet koopmansgoedei - en , die de officieren en matrozen voor hunne rekening
mogen medeneir,en.
S,de'ableness, s., verkoopbaarheid.
Salebros'ity , s., ruwheid , oneffenheid.
Sal'ebrous, ir., ruw, oneffen, hobbelig.
Sal'ep , s., salepwortel , salep.
Smes'ma,, , s., verkooper van gemaakte kleêren , koopman
in geslaakte kleêren; winkelbediende; heestenkooper.
Sal'i e , a., Salisch ; - law , Salische wet.
Saliela , s., zekere stof uit vviigenschors.
Sal'icnt , a., uitkomend, in het oog vallend, uitspringend;
-, springend, op één achterpoot staande (wapenkunde).
S:alif'erons, a., zout voortbrengend.
Sal'ifiable, a., zout vormend.
Salifiea'tlon, s., verandering in zout.
Sal'ify , v. t., in zout veranderen.

Sal'igot , s., waternoot.
Sallna'tion , S., liet wasschen met pekel.
Saline', saa'line, a., uit zout bestaan de, zout bevattend , zout.
Saline, saline, s., zoilthron.
Saiiní'form, a., zoutvormig.
+alino•terrene', a., van zout en aarde.
Sailn'ous, a., zie Saline, a.
Salina , s., zie Saline, s.
Sal i'val , sal'ivary , a., speeksel , kwijl , tot het speeksel

betrekkelijk , speeksel verwekkend ; - glands, speekselklieren ; - medicine , kwijling middel , kwijling veroorzakend
middel, speeksel bevorderend middel.
salivate, V. i., kwijlen; -, V. t., door kwijling zuiveren,
door de kwij lklieren reinigen , sali veren.
Salivation , s., kwijling; be under -, kwijlen.
Sat'lve , s., speeksel.

Sali's'ous, a., speekselaclitig, kwijlend.

SAM.

SAL.
sal'let , s., t salade; helm.
sallow , s., zie Willow, s.
sat'Iow, a., ziekelijk, bleek.
sallowness, s., ziekelijkheid, bleekheid.
Sally, s., uitstapje , uitval , uittogt ; slipper; luidrnclltiglleid, dar telijke vrolijkheid; onzekerheid; uitval (soldaterzterm); geestig gezegde, kwinkslag; -, dolle drift, dar-
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Salt'•trade, s., zouthandel .

Salt'-vat , S., (groot) zoutvat.
aalt' -water, s., zout water; - vegetables, oesters.
salt' - avork , s., zoutziederij , zoutwerk.
salt'-wort, s., zoutkruid ; weedasch of soda; kraalkruid;

marsla -, zeevenkel.
Salts t;on , s., liet dansen, springen ; sprong ; -, het kloppen
der polsaderen.
tele kuur; sallies of wil, geestige uitvallen; tjee sallies
of young, jeugdige onbezonnenheid of buitensporigheid; sat'tcr, s., zolrter, ijszouter, zoutverkooper; dry -, zouter.
sia9'tern
, S., zoutziederij.
7nccke a ~, een uitval doen (soldatenterm).
taI I&er, s., zie Scit'!r, s.
saI'iy , V. i., uitvallen, een uitval doen.
1
sally-port, s., uitvalpoort (cestingbonw); vliedpoort in S;a3'tScr
f s., St. ndrieskruis (wapenkunde).
sattt a e,
een brander, z.
saalmagan'di , s., liarin salade; een mengsel van gelaakt saltiazb aan' -eo , s., k^^ akzalver.
saet'irig, s., het zouten, pekelen; hrakwater poel.
vleesch niet haring, olie, azijn, peper en uijen.
' salt'ing-t1ab, s., vieeschkuip, vleeschton.
saI n'on , s , zalen.
°+a fi i' i i, , Ct-., zoutig , zoutachtig , zilt.
salmon - fisher y, s., zalmvisseherij.
salmon - louse

, S., zalmluis.

Salin'on-peal , s., jon e zalm ter grootte van een haring.
saIn'on-pipe, s., zalmkorf.
salmon-ratl'ish , s., radijsje.
sa1n 'oii - trout , s., zalnz.forel.

salm'onet, s., zie Sahsilt , s.
Saloon, s., salon , receptiezaal ; ruime , breede zaal.
saloop' ' 1

s., zie Salcp.
sal'op, }
sa9'1aieon, s., een vulsel.
saal'safy , sal'sify , s., boksbaard (botanie); haverwortel;
^ vitte bokshaard.
s.alsaenenta'rious , a., ;= van zoute dingen.
s aso -ac'idd , a., zout eis zuur.

Cl., zoutachtig.
Salt , s., zout; j smaak , smskelijkheid ; § hit ; tranen , mv.;
vernuft, geestigheid, vrolijkheid, vermaak; attic -, attisch
zout , ware <zeestigheid : bay -, baaizout , zeezout; hitter,
Z'psorn -s, Engelsch zout ; coarse -, grof zout; culinary,
kitchen , talie -, keukenzout ; fine , white -, wit zout;
rock -, rotszout ; bed of -, zoutlaag ; pick of -, zekere
marlt (,vierde gedeelte v^rai een schepel) zont ; not be westli
osae's -, het brood niet waard zijn; make -, zout niake!i
of zieden.
salt , v. t., zouten , pekelen ; - clown , ii; , i houten ; - op
for winter use, inzouten ten gel)relike in Glen uillter; -,

salsu'ginous,

V.

i., zout worden.

Salt , o., zout; —, wulpoch , geil.

salt'-box ,' s., zoutvat , zoutvaatje, zoutpot.
salt'-butter, s., gezoilt; u boter.
sast' -cat, S., stuk zout , zoutbrood .
Salt'cel ' lar, S., zoutvat.

salt'-adei'(y , S., inpost op het zout , -r zout.paeht.
sart' -eel , s,, ingelegde paling; zweep voor scheepsjongens.
saft'-fisii , s., gezouten noch.
aait'- hosise , s., zoutkeet.
«a1t'-1.sa3e , s., zoutmeer.
salt' - liana , s., zoutland.

salt' - 1l - ck , s., zoutgroe; - e.
salt'-maker , S., zoutzieder.

salt' -nare , s., zoutkooper.
Salt' - IInarsls, S., zoutpoel.
Salt'-meat, s., gezouten vleesch.
salt'-tne'ter, s., zoutmeter.
Salt' - mine, s., zoutgroeve.
salt'-pan , s., 1 zoutpan.
salt' -pit , s., zie Salt-mine, s.
s,tIt'• rock , s., zoutrots.
salt' - spring , s., zoutbron.

iaU 5nIYnes , s., zo;;tigileicl, zoutachtigheld.
altess, a., zouteloos, sinakeloos, ongezouten.
niet een smaak van zout.
zoutli eid , zoutachtlgheid , zoutsnaak.

natt'6, , ado.,
Saai t ' liess , s.,

CCiiU'fiieiae, S., :^lilit'ler.

na stam 'tIIe-laon4e, ,i ., salpeterziederij, salpeterhut.
Sa tv)e'ta•e-IIrbali'cr, saltt,e'tre-man, S. , salpeterzieder <.
ua ;ti,i,tre-pït, s., s ^lneter^roece.
saltlze'tru , a., s tllleteraclit; .

a1 ty, ei., zout , een zoutelf sina,lk hebbende.
gezond, licilzaaiu
°!=ths'x.a•,4,IJssy, oils., oh ice ;ede, heilzame wijze.
-s as as'nrtt y , s., gezou;ll,eirt , heiiza:snlheiu; nuttige hoeda^.
int -aa'bn•ious, a.,

rli1;;lei1l.

spas'-utarily, ado., op lleilzanie wijze.
stal'$IItariness

, s., l;ellzaarnhe;d.

sal'-utary, a., lieilzaam .
saiuta'tion, s., begroeting.
say rate', V. t., groeten , wil svenschen ; kussen , omhelzen;
bei;agen, ierisannd genoegen doel , = salueren (proclameren) ;
s;llueren (soldate^iteret 1 - each other, elkander groeten.
-S021IIte', S., het groeien, liet kussen , groet, kus; salvo;
if
, niet ... karloIischoten ; answer to a
i earitivoordiiig vii; een salvo ; exchange -s, salvoschoten
vc isselesi ; zetkril it -, een salvo healrtwoorden.
saai ur'er , s., Persoon c1?e iioet.

siay i .,tiTer,, us, a., :1= lleilaanhre;i;gend, heilzaam.
saS'vr.t:le , C6., hetgeen gered kan worries ; zalig kunnende
wv orile;i.

v

sai 'vage , s., bergloon (loepvaaril(); - money, bergloonprijs.
saivit , tion , s., zaligm;iking, z;sligheid; § behoud.
say o e , s., zalf, smeerzalf , heelzalf ; pommade ; § hulp.
niiilclel; pleister; lip -, iippen pommade; pains -, zalf

voor leed; - for every sore, een middel tegen alle kwalen.
sawa , u. t., door middel van zalf genezen; een zalf leggets op; door uitwendige middelen genezen , heelen ; ver ]l;'lpeIr ; herstellen ; § redden.
Sarver , s., presentcerhord,

schenkbord, schenkblaadje,

theclrlkje.
I srailvaa , s., uitvlugt, verschooning, ijdele verschooning;
rl,tzerlciering, voorbehoud; come off with a -, zich er gelrutkig door redden.
Sak ' or , s., berger (met betrekking tot de strandvonderij),
s^e:IIaaae-'itan, a., samaritaansch.
saaanac-'Stan , s., samaritaan; samaritaansche taal.
saan'bo , s., kind van een zwarte en een mulattin.
sane,- , a., zelfue ; eenzelvig; at use - time, tenzelfden
I ti,jile, -, s., dezelfde zaak, dezelfde; march Ilse -, nuck
o"/l t/ie -, nagesloeg dezelfde; zanck I/IC - 05 , nagenoeg
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dezelfde als ; one and the -, een en dezelfde ; the very -,
juist dezelfde; be the - to any one , met iemand gelijk
zijn ; be all , quite the -, geheel , volkomen dezelfde zijn;
do the -, hetzelfde doen; it is the -, dit is hetzelfde,
dit staat gelijk.
Satne'ness, s., eenzelvigheid, identiteit, volkomen gelijkenis , overeenkomst , eenvormigheid , § eentoonigheid.
Sa'mian, a., van of behoorende tot Samos.
Sa'miel , s., zie Simoom, s.
Sam'let, s.,
zalmpje.
Samp , s.,
maïs.
Sam'pan , s., Chinesche schuit ter lengte van 12 tot 14 voet
en dienende tot woonplaats voor een huisgezin, op de Canton

rivier.
Snin'phire , S., zeevenkel , fenkel.
Sain'pie , s., staaltje (van koopwaren);

1: § voorbeeld , model.

proeve, monster;

een monster, staaltje of proeve geven; met
een voorbeeld ophelderen.
s., fleseh met monsters (van ingemaakt
zuur , enz.).
Síian'pler , s., model, patroon (voorwerpen om naar te wer-

Sample, V. t.,

Sain'ple-bottle,

ken) ; -, stopdoek , letterdoek, borduurpatroon , teekenlap.
Saran' plug, s., proefneming ten opzigte van liet erts eener mijn.
San'ahle, a., geneesbaar.
Sann'ative, a., heelend, genezend; geneeskracht bezittende;

§ heilzaam.
Sass'aticeness , s., geneeskracht.
San'atory, a., zie Saiaative, a.
Sanctification , s., heiliging , inzegening , heilige
Sanp'tifi-eate, v. t., heiligen, inzegenen.
Sane'tified, a., geheiligd; fijn, schijnvroom.
San e'tifier , s., heiligmaker.
San e'tify , V. t., heiligen.
Sane'tiry ing, a., heiligend.
San ctiino'nious , a., heilig; schijnheilig; - person

persoon.

wandel.

zoodanig gezigt hebben, dat bet
schijnt als of er kleine deeltjes voor 't oog zweven.

Sand'-box, s., zandkoker.
Sand'-box-tree, s., een plant.
Sand'--eol'oured, a., zandkleurig.
Sand'-grab , s., zandkrab.
Sand'-erasek, s., kwetsing aan den hoef.
Sand'-dowi.s , s., zandduinen.
Sand'-eel , s., zandaal.
zandkever.
Sand'-flea , s.,
Sand'-flood , s., zandvloed , zandhoos.
Sand'-martin, S., zandzwaluw.
Sand'-mor'tar, s., zandkalk.
Sand'-pa'per, s., zandpapier.
Sand'-pint , s., zandanjelier.
Sand'-piper , s., zandsnep (ornithologie); zandlooper.
Sand'-pit, s., zandput, zandgroeve, zandkuil.
Sand'-stamper, s., zandsloot.
Sand'-stone, s., zandsteen.
Saud'-stor.n • s., ,zandhoos.
Sand'-s.valioev, s., %eenzwaluw.
Sand'-walk, s., zandpad, zandweg.
Sa, :d'- voort, s., zandkruid (botanie).
San'ttal , s., sandaal , soort van schoen , voetzool.
Sandal •
s., sandelhout; aromatic -, reukgevend
Sandal-wood, } sandelhout.
San'dara e ,
s., sandarak.
an daraeh
Sand'eti , a., zandig , bar , dor, met zand bedekt , met

zand bestrooid ; met donkere vlekjes geschakeerd;
vlekt, gespikkeld.
, schijn
-heilg

Sanetimo'niously, adv., op schijnheilige wijze.
s., heiligheid, vroomheid, schijn
San etisreo'niousness,
San-r'timony ,
I van heiligheid.
Sten e'tion , s., bekrachtiging.
Sane'tion . V. t., l;ekracht.igen.
San-e'titsite , s., heiligheid.
San e'tity , s., heiligheid ; -, heilige.
Sane'tuarise, V. t., j beschermen door heilige voorreg-

ten , sx.; tot heiligdom verstrekken ; tot vrijplaats dienen;
schuilplaats verleenen aan.
s., T heiligdom, heilige der heilige, heilige
plaats; kerk, tempel ; toevlugt, wijkplaats, schuilplaats,
toevlugtsoord; take -, zijn toevlugt nemen, bescherming

Sane'tuary,

zoeken.
Sane'tsiary-man,

Sand'-bath , s., zandbad.
sand'-bed , S., laag zand.
Sand'-blind, a., bijziende;

tig (van haar) ; blond (van hoar).
Sane , a., gezond , bij gezonde zinnen , wel bij liet hoofd.
Sang, s., zie Sing.
Sant;aree', s., :j: grog van wijn en water, met suiker en

nootmuskaat.
Sang frold', s., koelbloedigheid.
San'gia-e , s., sangiak (Turksch gounernenr).
San'gia-sate, s., betrekking of ambt van saugiak.

Sanguif'erous, a., bloedbevattexnd; - vessels, bloedvaten.
bloedmaking , bloedverschalfing.
San'guify, vv. t., bloed maken, bloed verschaffen.
San'guinariness, s., bloeddorstigheid, moorddadigheid.
Sanguine . a., rood , bloedkleurig , bloedrijk ; § levendig,
vurig , hartstogtelijk , innig , vrolijk , vertrouwelijk , vol
vertrouwen ; - temper , hartstogtelijke aard ; - hopes,
levendige hoop ; - stone, bloedsteen.
Sanguine, s., bloedkleur, bloedsteen.
Sang'uine, V. t., rood maken.
Sanguinely, adv., op hevige , vurige wijze; met vertrouwen.
Sanguineness, s., bloeddorstigheid, bloedkleur ; -, hevig
vurigheid; -, § vertrouwen; -, ernstigheid.
-heid,
S,engtain'eous , a., bloedmakend, bloedrijk; dat niet bloed
gemengd of geverwd is.
Sauguir3-cation , s.,

s., iemand die naar een vrijplaats de

wijk genomen heeft.
, s., zand , zandkorrel , onvruchtbaar land met zand
bedekt , onvruchtbaar land , zandwoestijn ; -, -. ;
sharp -, fijn zand; shifting -, driftzand, beweegbaar zand;
small -, schuurzand; grain of -, zandkorrel; bed in the -,
in of op liet zand of aan den grond raken, z.; be bedded
in the -, in of op het zand of aan den grond geraakt
zijn; scour with -, met zand schuren.
Sands , s., pl., zandwoestijn ; zandbank.
Sand , v. t., zanden , met zand bestrooijen ; op het zand
zetten; bezanden; op het zand vastzetten.
Sant'-bag, s., zandbak.
Sand'-bank , s., zandbank , verzanding , zandige oever ; Sanguinity f , s., zie Sanguineness.
ruit on a -, in of op het zand of aan den grond raken. Sanaut'suue, s., bloedzuiger.

Sand

1 ge-

Sand'erling, s., strandlooder, zee-leeuwrik.
Sander -R-,
s., sandelhout.
5ai.d eu * -.nood ,
San'dever, san'diaer, s., glasschuim.
Sandiness, s., zandigheid, losheid, rulheid.
Sand'ish, a., zandig, zandachtig.
Sandwich , s., dubbele boterham met vleesch er tusschen.
Sandy , a., zandig . los, ml , vol zand ; rossig, roodach-
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San'hedriin , S., sanhedrin.
Sari'Icle, s., wondkruid (botanie); Torksfiire -, lc.enoor.
Sa'nie s , s., scherp vocht , dunnè etter , g.
Sani'diuin, s., eery fossiel van de klasse der seletriten.

war,-as'ti cal , ode., op schaiiipere , bitse , sarcastische,
horueride , scherpe wijze.
Sarce'nret , s., sarcenet , fijne taf.
Sar'cic, 2'. t., wiekten.
sar' - eocele , S., vleeselibreuk ; zeker gezwel aan de teeldee-

Sa'nious ,

a., loopend (ro..n eenr, wotiid); etter,- , etterend, g.

sanitary , a., gezoiïdlleids; tot de gezoiidheid hehoorei de
of daartoe betrekkelijk.

Sanity , s., gezondheid van zinnen , gezoná verstaiHi , :;ezoTid11eid van geestvermo gens .
Sank f , zie Bieck.
Sans- , prep ., =9 zonder.

lein ; z;ukhreuk.
~H co ek); ,

Snrcof-(A 1 Iaa,

S. lleel^,om.

Sar'co! mie, s. vleesc'listeeru.

Saren o i,.at , ca., een verhandeling over de vleeschdeelen hearth nde.

, s., sanskriet.
S E Coi'(>gy, s., verhandeling over de vleesch- of zachtere
San 'talin , s., een uit sandelhout verkregen stof.
c loeien cles iitrcha;r;.s.
Snn'ton , s., soort van Malioruedaanselie priester ; heiden - Sir E-o'nna , ;;., v nt-zie nnitwas.
San'sprit

sche priester.
sap , s., sap (in beamen en kruiden) ; spint (vang hout); witte
hazelaar; -, mijnaug, mijn (soldatenterne); oiidi^rruijnin .
+aap , V. t., onderinijnen; graven; -, v. i., ourgerrrerkt kr,men, heimelijk te werk gaan.
Sap'- eol'our , s., plantaardige kleur.
Sap'-head , s., dommerik , lummel.
Sap'-green , S., vert de vessie.
s ap' -su ch'er , s., houthakker.
Sapadil'lo , s., zie Sapodilla.
Sap'ajo , s., zekere kleine aap.
Sapan', s., sapanhout.
Sapan'-tree, s., sapanhoom.
Sapan'-wood , s., sapanhout.
Saph'ena , s., naam van twee aderen van liet been , duidelijk door de huid heen waar te nemen ; interaval -, inwendige moederader; external -, uitwendige moederader

(ontleedkunde).
Sap'ld , a., smakelijk, geurig.
Sapid'Ity ,

} s, smakelijkheid.

5ap'Idaess,
sapience, S., wijsheid.
Sapient

, a., met verstand begaafd , wijs , verlicht.

Sapien 'tial , a., -t wijsheid leerend.

sapless , a., saploos; § droog , dor ; oud.

jong boompje , stekplant.
sapodilla , s., sappadilboom.
Sapodii'la-tree , s., sapaclilhoom.
Sapling , s.,

Sapona'ceous , a., zeepachtig.
Sap'onar y , a., zeepachtig; -, s., zeepkruid.
saponify , v. t., in zeep veranderen ; -, v. i., in zeep ver
-ander
worden.
Sa' po r , s., geur , smaak.
Saporic'i e , a., smakelijk , geurig.
Saporos'Ity, s., smakelijkheid.
Sap'ourous , a., smakelijk.
Sapo'ta , s., zekere plant, sapota achris (botanic).
Sapper , s., sappeur , ondermijner.
Sap'ptii-c , ca., van sappho, sapplrisch.
Sapphire, S., saltier.
Sap'phirine, a., saffieren, s:ifiierachtig.
Sap'piuess , S., sappigheid.
Sappy, a., sappig; -, vol splint; zwak; jong; muf; besc-hirnmeld, seliininielig; :j:: zwak van geestvermogens.
Saraband , s., zekere Spaansclre clans.
Saracen , 3., saraceeir; -s heacl , hoof van een saraeeen
hoofd van een vroor.
Saracen's e , a., sar;uceenselr; nieuw gothiseh (touw/zonde).
Sar' ea-s-rn , s., bittere spotternij , bijtende spot, stekelig

gezegde.
Sarcas'tl e ,
l a., schamper, bits, sarcastisch ; met bit.
Sar eas'ti eal , j tere spotternij ; honend , scherp.

9areoede'atons, ce , vleez;g.

., CL'J)h',5Pous , Cl., vleeseb verslindend, vleesch etend.
sar eotmte'ag^Is , s., sareopliaag (s teene;c doodkist).
arec ihng. , s., tiet vleesch eten.
Sareot'i e , a., vleescli irlakend.

Sar ceot'i e , s., vleeseis rtuakeii d middel.
liet wieden , wieding , uitwiedillg .
iittr Cllia'Qion , S.,
tuird , S., zie Surdoi,r.
sar- 'dsciiate, s., vvleeschklenrige agaat.
Stuir'dan, s., aardel (riscla).
^rar'ciinc-, s.,

zie tctrdoz;r..

.'dine, s., saidel;

- pickled like anchovies, ingelegde

Sardine stone, sardine, s., karneool, sardijnsteen.
Sardinian, a., sardisch.
Sar'dius j , s., zie Sur^tviii.
Sardo'nian , a., zie Sardonic , a.

Sa r,a,,n'i c , a., gedwongen , gemaakt ; krampachtig (van een
lcc/i) ; sardoniek ; - grin , gedwongen grijns.
So rtonyx , s., sardonixoteen.
Sark , s., herrad (ira Schot/oud).
g,erinentose', sarirnen'tous , a., rankig , niet bossen bladtcren aan de gelecliiigeki ; slingerig , kruipend.
Sarp' cloth , s., zakkenlinnen , paklianen , pakdoek.
Sar'plar, s., halve b;tal (wol).
Sar'plier . S., p aknulle n , pakdoek , zakkenlinnen.
Hr',•asin , s., valpoort, valluik.
s,,r'sa , s., zie Sarsccperilla , s. (botanie).
5arsapari1'ta , s., sar saparil.
SarsapartI 'la-root , s., sarsaparil (botanie).
Sarre , s., fijne garen zeef.

Barge , v. t., door dice fijne garen zeef ziften.
sast, . s., sjerp; gordel ; inner -, binnenste van een dubbel
i enster.
sast, r. t., met een sjerp of gordel omwinden; van schuifooien voorzien (boouIcuulide).
Sash'-bolt , s., vensterhoorn .
saai,'-bei- etz'le , S., Ceintuurgesp.

rash'-fastener , S., raa mslot .
Sasb'-ka,ab, S., raamknop.
Sash'-saw , s., lhaiidzaag , raamzaag.
Basli' - window , S., sclhuifrnnam.
sr,st1'-e.,,rk , e., veirsterwerk.
asis'oon , s., knielector (ran een laars).
Sass'-tea , S.,

sassei'rzs thee.

as safe-as , s. , sassefraslroorir ; sassefras.
^ass.%ra'ra, s., verzonk, uiiiroocligirig; vermaiiii ► g, bestraffing.
Sasse , s., sas, schutplank , schutsluis , sluis.
at , zie Sit.
Sa'tau, s., s;itail.
Satanic . satan'1 cal , (t., sataniek, duivelsei , helsch.
Satan'I Gaily

, eedvr, op duivelsche , helsche wijze.
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sa'tan1 a,m , s., duivelsche aard.
Satanist , S., 1 snoodaard, goddeloos mensch.
Satch'et , s., zie Sachel , s.
Sate , V. t., verzadigen , vullen.

sate'less , a., j` onverzadigbaar.
Sat'eiiite. s., wachter, trawant, volgeling, aanhanger; maan.
aateili'tious • a., uit wachters bestaande; trawantachtig,

satellietachtig.
Satiate, v. t., verzadigen, overladen, volproppen ; bevre-

digen, te wreden stellen.
Satiate , a., verzadigd.
Satiation , s , j verzadiging, overvolheid.
Satiety , 3., verzadigdlieid , volheid, zatheid.
Satin , s., satijn (een zijden stof).
Sat in-Hower , s., atlasbloem.
Sat'In-ribbon , s., satijnen lint.
Satin-spar , s., satijnspaath.
Sat'in-stitch, s., ruw ontwerp, klad.
Satin-weaver , s., satijnwever.
Satin-wood • s., satijnhout.
Satinet', s., satinet, half satijn; f gekeperde stof; half-

katoen, halfwol.
Satiny , a., satijnachtig.
Sa'tire, satire, s., satire, spotschIift, hekelschrift, spot-

rede, schimpschrift.
Satir'i-e, satlrriQal, s., schimpend, stekelig, schimpziek;

satiriek.
Satirically, adv., schimpenderwijze, hekelend.
Satirist , s., hekeldichter.
Sst'erize , V. t., bespottelijk maken , hekelen , over den he-

kel halen, in een hekeldicht de waarheid zeggen.
Satisfae'tion, s., voldoening, genoegen, genoegdoening;

demand -, voldoening vragen, eischen; get -, voldoening,
genoegdoening erlangen; give -, voldoening, genoegdoening
geven.
Satisfa-e'torlly , adv., op voldoende wijze; dat voldoet.
Satisfae'tortness , s., bevrediging; toereikendheid; ver
om te voldoen..
-mogen
Satisfactory, a., voldoend, genoegen gevend; toereikend;
bevredigend.
Sat'isfier , s., bevrediger ; die voldoet.
Satisfy , V. t., voldoen , bevredigen , voldoening verschaffen,
te vreder► stellen; -, voldoen, betalen, uitdelgen (een schuld);
-, zekerheid geven, verzekeren; overtuigen, overreden ; -,
verzadigen, vullen; - of, overtuigen van; - with, vol doen of verzadigen met; - any one, iemand voldoen; tile passions, zijn hartstogteii bevredigen; be satisfied with
a thing, over iets voldaan zijn; - the law, aan de wet
voldoen; be satisfied of any one's innocence, van iemands
onschuld overtuigd zijn; be satisfied with, voldaan zijn over,
er genoeg van hebben; be rather more than satisfied, er
meer dan genoeg aan hebben ; - oneself, zich voldoen,
zich overtuigen ; -, C. b., voldoen , betalen ; zich verzadigen.
Sa'tive , a., in tuinen gezaaid of gekweekt; tuin .. .
Satrap , sat'rap, s., satraap; landvoogd in het oude Perzië ;

§ dwingeland.
Sat'rapal , a , van een satraap.
Sat'rapess , s., landvoogdes in het oude Perzi .
Sat'rnpy , s., stedehouderschap; landvoogdij.
Sat'-squir'rel , s., slaapkop , luiaard.
Saturable , a., te verzadigen , verzadelijk.
Saturant, a., verzadigend.
Satiate , V. t., verzadigen.
Saturation, s., verzadiging, verzadigdheid.
Saturday , s., Zaturdag.
Satu'rity , s., verzadigdheid.

SAY.
Sat'urn , sa'turn, s., Saturnus (een der planeten); -, lood
(scheikunde); zwart, in het wapen van vorsten (wapenkunde).
Saturnalia , s., saturnusfeest.en , me. (in het oude Rome).
Saturna'lian, a., vrolijk, dartel.
Sat+ir'nian , a., van Saturnus ; § gelukkig ; - times, gouden eeuw.
Saturnine, a., zwaarmoedig, dof; gemelijk, brommig,
verdrietig ; onder de planeet Saturnus geboren zijn.
Satyr , satyr , s., sater ; boschmensch.
satyriasis , S., overprikkelde toestand der geslachtsdeelen.
Satyr'ion , s., knaapkruid (botanie).
Sauce , s., saus; prikkel, gekruidheid; onbeschaamdheid,
onbeschoftheid , vrijpostigheid , dartelheid ; l groente;
§ serve any one the same -, iemand met gelijke munt betalen;
pungent -, scherpe saus ; rich -, highly seasoned -, sterk
gekruide saus, sterke saus; thick -, dikke saus, gebonden
saus; butter -, witte saus; onion -, uijensaus; dip, steep
in -, in saus doen; thicken a -, een saus roeren, dooreenklutsen.
sauce, V. t., sausen; saus op ... doen; den smaak streelen ; § iets bijvoegen ; kruiden, gekruid of smakelijk maken; van het noodigste toevoegsel voorzien; grofheden
zeggen, toevoegen, - with , mengen met.
Sauce'-boat, s., sauskommetje.
Sauce'-box, s., onbeschaamde vlegel.
sauce' -pan , s., sauspan , sauskom ; kookpan , stoofpan.
Sance'pan , s., zie Sauce pan , s.
Saucer , s., l sauskom; schoteltje voor een theekopje.
Saucer-box , s., verwdoos.
Sau'ciiy , adv., op onbeschofte, onbescheiden wijze.
sauciness , s., onbeschaamdheid , onbescheidenheid.
saucisse, sau'cisson, s., saucijs, kruidworst; -, takkebos (soldatenterm); mutsaaid; -, slang, pekkrans (m(nwezen).
Sau'cy , a., onbeschaamd , onbescheiden , onbeschoft ; t geil,
wulpsch , ontuchtig , wellustig.
Saun'der-s , saun'der-w-woott, s., zie Sandal, s.; red -,
rood sandelhout; white -, wit sandelhout.
Saun'ter , V. t., drentelen, slenteren, rondslenteren ; zwerven;
— about, rondslenteren, omzwerven; - along, voortdrentelen; - towards , drentelen naar; - up and down , heen,
en weêr drentelen; -, v. i., flaneren, onachtzaam wandelen.
saunter , s., bet slenteren , lanterfanten ; beuzelen , Youreo.
Saunterer, s., slenteraar, drentelaar; -, dommerik, botterik.
sauntering , s., het drentelen, slenteren.
Saurian, a., tot de familie der haagdissen behoorende.
Sau'rians , s., hagedissen , me.
sausage, s., worst, saucijs; bologna -, saucisse de Bologne.
Savable , a., redhaar , te redden.
Sav'ableness, s., redbaarheid.
Savage , a., woest, wild, wreed; onbeschaafd; - as a
meat axe, l hongerig als een wolf.
Savage, s., wilde, wildeman; semi -, half wilde.
savage, v. t., wild, woest maken.
sav'agety, adv., op wilde, woeste, wreede wijze.
eav'ageness , s., woestheid , wildheid ; staat van woestheid
wilde aard.
(onbebouwd) ;
Sav'agerous , a., woedend; hongerig ; begeerig.
Savagery, s., woestheid, wildheid, verwilderdheid; wreed
wildernis.
-heid;,
Savannah , s., savanna (heideveld in Amen/ca); uitgestrekte
vlakte zonder hoornen.
Save • v. t., redden , behouden , bergen ; ontzien , in acht
nemen.; bewaren, overhouden , besparen , opgaven , uitzuinigen; -, mijden, vermijden; -, zalig maken; -, uitwin
voldoen, vervullen; -, uitzonderen; God - the-ne;,
king , God spare den koning, ., leve de koning; - one's
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longing , zijn veilangen 'o1doeii ; - any one a7iles, iemand Saivacltine , s. , zaagmachine.
schadeloos houden ; - aiiy 0110 trouble, iemand leed he- saw '-iniEl , 3., zaagriiolen.
aw'-pt , s. zaagkuil.
spalen; - one's money , 'zijn geld sparen; - Olie ' s Inzit/t ,
zijn gezondheid in acht iienien ; - appeaeoace3 , (lol! SCiiljII Saw '-powder , z,, zie Saw-dual , a.
' tb , a., raamzaag.
mijdeii ; .- eiiiy one froiii , ieniaiicl redden Vuil nit; - iitt of,
i8v '-w et , 8., kleine nil.
reddenuit; -, v. i., goedkoop zij;; ; spilleil ei \illIiiCIi
71])
S8W
ieUtiICO
ort , a., sziaizikiuid ; woua (hol(tnie).
zuinig zijn , uitzuinigezi ; - oitzm/J , z;ch
Saw'-a; rest , ze, tsiiCtzett - r (werA1uij eat de tanden eener
opsparen; - time, tijd hespaieii , tijd autielizell.
O(I/ /0 nittiin).
hel;oii.
iii1(iioiiiei
Save,prep. behalve tilt.,
dens, helioudetis ahuizen.
1-aarti ii., zzztgplaais.
illet IoiOeiz , getai;d (botanie).
Save , adv., uitgenonacn behalve bmten ; zoo niet
S ing , 8., het zzgeii ; zaaglooi;.
uitgezonderd dat. iiaz
.
Oot
,
a., gezaagil ; enig . . .; - wood, zaaghout.
Save'-a11 , s., profijtertje.
s. lijiiOlfll I lUi een Schot.
Sav'cr • a., liewaarder ; i edder , bevrijder, lie er zeladeloos om,
8W tiL , a., zzez hiouln.ger ;
afkomt; iemand die geld oplegt en rijk worth ;
,
loagespoelde boonistam;
uinitï/
,
h
z
U
O;/C»
water
bezuiiiiger ; vrek , schraper ; the - of ei'
iiij cciie hoco; (op i/c Mississippi , ene. voor
i/ iC/i)}l)CiS cede 'eroorl ; A).
de redder van zijn vaderland.
O
niik• , ii., Va]; OCfl rob S , rots . . . ; op rotsen levende.
Savin • s. , zereiiboom, soort van g(iirroehOofli.
nll.
Sav'ing , a., sober, matig spaarzaam Ziflhiil . sUOl verk.vi
.,, eteelekes, lieveriiel (krsaid Iepen hel graveel);
./ü('l) , wrhirkrcid (reAct).
tend, niet spilziek; ear nice; sc1!edeIoca lI 0 ill
• (1., SICCO pl000elzd.
Sav'iiig , preji., l)elsalve , isitgezondeid; zo ici ; t. WflllClO. O.: 'c
sin ii., SaLur , Sa.k a i a he taal.
Sav'ing , S., besparing. .
..,
1. , l. t , ïCAgeii , opzegceii , vertellen; aanwijzen
z c :Say 'Ings-bank , a., spazrbrilz , 5l)iiitii\0 ; - Ac!
;- 0
';
1
CC;;
1e opzeggen ; - (i/C 8 prc;)/era, ziJii gebed doeii;
lens -boek.1
1 , & O li;S 1 Cii
11 Ci \ .1Y.
1/
SaingRy ,, adv., nzet ob'l;;;rZaainllct .
.
'
t1u1
to
;;;;y
One
,
iemand
iets
;
h
;'I iI
;;
Sit 1issSi)
; i zi( h eel en iets 7C en
C I I I cie;I
;/
c
(i.
c
j111/
10 cc if
Ci •Jccc , CI 0 115 irniands gezigt zegh
0 , 11 z;slig te mAcen nl te zv;r;(c;; ; op c
c
. 0 cic z zA I I 0 eAc[j iiftt niece o; er iets spre-;
azt
', , c
znl;gii;aher
il/el 1
land.
011 0 COW Zi;CIl ; I -! zeg don I hoor t it
c cccl , /iieij
fl;í•zegt ; t/zot is -ili9 i;nc/; , dat is veel
Oav'onet • a., zeepliaal.
. ' _I ; t Vl. - co/i
Sa 'vory • a., si;;akelijt; gnseig , aae/cnoti : cC I tc e 1eVOCI
WO , C ( ilO C iC , P; rhc;i ii ii daar niet
1.
.t
I
hi
Cl , (1 OCS teat îitie,i to -7 iril dat rzggen t
smaak of reuk ; -, a., Lec;i;; kruiS.
I
C
t t
0
S siiiaak I I k
IIi as I;ze en ria
•
tz tot zei; gro;l ; l rod 1 ; -, r. i., eprekru , zeggen , vee; Cl ecu
oie;;kre , e;cnale ii; , . . z icn
t J; ; - of , ;;ehe;; z en ; .- Oi , rozeopirkei; , ops;reebb;;;
1 ii,;
niet smaak gebruiken ; on;;;;k v ; IlLS 1
1 UiI
;
e; t
/
in; Si;; a t .aii etc tiet ;
a t - (tut 1v11 Let, en — on
Ujkilti I d spreken , sp;eken.
ken , ssiakei; ; -, z\vrcIlitii ; - to of', OiiiCik
soort ran ;n;iee z;;le , si.
sane , gehijkeii ii;iar lets ic;; e \iti , n t e; eiiko..t feblien niet ; den reuk he/zen ; -,
ii ct a ee;; a no! ieooel ;
• S, saai ; - otoal je.
niIng , .e., liet ze/gel; , gezegde ; spreuk, stelregel.
hebben.
a'vouirness , S., aangename smaak, sn;akelijklieiu; 1ek . SSa,rro, a., eoegtiiezaar tïi Italië.
'' . 1., roof , k-z; at ; -, schudt ; srhoft , gemeene kerel
kere geur , geur , geuughe;d.
.
cl iie kerel.
5ia ' ?ourless , a., oniakeloos , eeukeloeo ; LIlaC; c look ol
imt , 0., elrtsirortel (Ic/ee).
geul; hf.
: '
i iLii1i iv , . t erO , .;., e;eo
erio(•le;Ie ; reglet (drulcicunat).
Sa'ouE53! _ a. en Ode.,
oniakehijk ; Ci — (?i',ll
,.
z.rd-iuzkoe . c eCrC( e;iii.ahcr.
gciiaii;e geur.t;
Sa 'ioury a., streelend voor (hen ece.lz ; ;rttid cooi (lUll , O ..t; bcd , u., Stil U! i ;g ; /c lOrusi olechit ; havelossverhlS t.
sniask.
t!.lO iitducs5 . ssab'btscss, a., erhiurftzglieid; gemeenavoy', a., savooikoul.
, lti inl;eit ; l;avelooaheid.
5aw , pret. van See.
coia'by , o., n;ei ;voiidre Irdekt; erhurftig.
och;roh.
S4aav • a , za;;g ; twoJio;;d -, tzrani;zaag ; sc/up
zaag ; cross -eet -, tretzaag ; /ie;eA -, drileaag ; dent -, S .a Lse1Iisss • a., vuc of pedestal oi;der een beeld.
l;ziiidz;iag ; joe/C -, scl;ulieaat ; nu --, t ieiiflene/' ;;ee/er • i en bCtsus , a., srl;;rfikr;ud.
' 'a bvc ,u , a., oiriîesi
hol)bel;g ; onaangenaam ; hard;
-, cirriileerza;tz ; eosrce.toot/ied -, Zi101 uit groot t: tzudei; ;
110 (eli1 e;;d.
Ji;;e.teoellei/ —, zaag niet fijne tanden ; ,ltiOi//ht -€ it ,
.
Luit.
c. ousreiluideiidheid.
verticale zaagato;;e.esetter's —, sttcnIo;ia Cea
:'
Saw • v. t., zagen ; - (/owi; , ansi ei ukkeii za/ei! ; - /l/rz;,q/i , eO e.ui , z. ii S/ed , a.
,iif ftd, n een tijdelijke stellaadje voor vertooningen
doorzagen; —, v. i., zich latrIi rage;;.
.1 ()cocIlo;;wers ; S. ha; cC ; steiger (voor nsetaelaara , liniflw • a., 1 spreuk , spreekwijze , Sl)ieekWOOrd , kw;iikslag.
e'cil;ei/e,; , CiIZ.] ; aacroit C/ic .-, het schavot beklimmen
&aw'-b1adc • a., zaaghiad.
Saw'-bones , 8., zekere bijnaam vail een atudeat in de i c! a , cii stcllzadje epr;tei; ; -, v. t., op een stellaadje
geneeskunde. hitsil Van ccii .oteigei roos zien.
aw' -dut , a., zaagnieel , zaagsel.c8i eoidstge , a , gallerij , holle vloer. Zie verder &affotti;iy , achterste gallerij.
aw'-fiJe , S., driehoekige veil , zaagveil.
1 ea1io1diiig , a., stellaadje, steiger (Veer anetaetaars, iios
iaw'-fish , a., zaagvisch.
i;er(iiter; , eitC.) ; ataasigeld (mits kraancra).
Mw'.5vavcd , '5., niet getande bladen,
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Sealp'er, s., tand- en beenschraper.

Seaf r folding-hole , S., steigergat.
Seaf'folding-pole, s., steierpaal.

wealp'1ng, s., scalpering.
S ealp'ing Iron . s., tand - en beenschraper.
Sealp'Ing - knife, s., scalpeermes.
Seal y , a., schubbig, geschubd; schilferig; selturftig,

Seaglio'ia, s., sangliola (eker bouwmateriaal).
Seai'able, a., niet ladders te beklimmen.
Sealacle',
s., beklimming niet stormladders.
eala'
Sdo
,

l

Seal•'ary , adv., trapswijze.
SBald, V. t.. branden niet heet vocht; verbranden, schroeijen.
Scald, s., schurft op liet hoofd ; brandwonde (door heet

vocht veroorzaakt).

Seats , a., slecht , ellendig , gemeen.

Scald, ssal'der, s., dichter (der oude Skandinaviërs).
Scald'-head, s., zeer hoofd, schurft op liet hoofd.
Scald'-(beaded, a., zeerhoofdig.
Seal'di-P , a., van de Skalden.
Scalding, s., het schroeijen met heet vocht.
Seald'1ng. a., kokend; - hot, kokend heet.
Scald'Ing - house, s., waschplaats van wol , enz.
Spald ing-tub, s., broeikuip, 1)roeiketel.
Seale, s., +Tscliaal; schaal (lijn in dee len verdeeld); maat-

stok; § (graden) schaal; (proportie) schaal: rnijlsehaal (aard

toonladder , nlitzljkladder (muzijk) ; -, beklim -rijksunde);
niet stormladders, stormloop ; decimal - tiendeelige-ruing
schaal ; diagonal -, proportie schaal ; sliding -, beweegbare
schaal; Goatee's -, Engelsclle schaal; l)yy cc - of ..., op
een schaal van ...; mi a larr/e -, op eert groote , ruinie
schaal , in liet groot; on a email -, op een kleine, beperkte
schaal , op kleinen voet.
Seale, s., visclischuh; spllin!er, schilfer; scliub; schotel
van een weegschaal ; vw , ee-scha l l , 1)010115 (lostrumnent) ;
-weegschaal (sterrebeeld in den dierenriem ste:rrelrs tile,]);
pair of -s , galons met schalen ; turn the -, § de schaal
doen over hellen .
Seale, V. t., doen scisilforen , scl.ilU'len, afs(lllllll en ; af
- rwait , afschilferen , -, wegen , overwegen; in-schilen;
de weegschaal stellen ; verspreiden , voortpl-antt n , uitbreiden , verstrooijen; uit liet veld slaan ; -, v, i., in dur)lse
schilfertjes afvallen ; - 00, afschillren.
Scsate' - beam , s., leutalisii,

eer.

Seale'-ladder, s., storllll adder.
Scale'-znate'er , s., vervaardiger of f^ihriekant v0n lha-

ian.sen.

,acted', ee, gooc!luhil, van sc:hu l)Ilell voorzien, schulhl ► ig.

S eate'less , n., ongesrhuihul.

Selene', a., reet (Irie oil eliike zi(de,n , oli ;gelijkzijdig (wis

een ke;Ieh schtiát,sclu.

-kruade);(vn

Scalene', s., oneelijk zijdlge dr iehoek.
Scale'noeis,

a., zie S'calerre, a.

SAa'liness, s., scluilferigheid; scllrokkiglueid; gescllubc?heid, schubbigheict.
Srat'Ing,- s., afschilfering; beklimming (suet stormladders);

bestorming.
isealt • s., hoofdzeer, lloofdsciinrft; - headed, a., een zeer
hoofd hebbende , zeerhoofdig.
Sealled, a., schurftig; een zeer hoofd hebbende.
Sira1 , 1101a, s., sjalot (jotauíe).
Scal'Iop , s., karnmossel; -, ronde opening aan den schelp;
schulp; getand werk , rand; boogswijze loopend borduur.
sel , festonwerk; helmdeksel of sieraad (in de uzapeukunde).
Sleal'lop • V. t., aan de kanten slangvormig maken, uit
-tande;
festonneren.
Seatp . s., vlies der hersenpan , sclledelvlies , panvlies
voorste gedeelte van den schedel ; voorhoofdsbeen ; the
mountains snowy -s, de besneeuwde toppen der bergen.
Scalp . V. t., van het panvlies berooven ; scalperen, g.
OO eal'lael • s., scalpeermes , schrapmesje.

haveloos; schoftig, fieltig • gemeen; schrokkig; - fellow,
schrok , aartsaierigaard.
Scamn'ble, V. i., schrapen, grabbelen ; lomp te werk gaar
(met) ; doorbrengen; trachten te betrappen, te krijgen, tE
vangen, te vatten , te grijpen; twisten; woelig, onrnstii
zijn; rondloopen, drentelen; op de klap loopen, indringen(
zijn; zich lomp of onbeschoft gedragen; - for, grabbeler
naar; -, V. i., verminken , vernielen, verscheuren.
Seam'bter , s., onbeschaamde schuimlooper, klaplooper
- indringer, tafelbroêr.
Seatn'bting. a., woelig , onrustig, onstuimig.
S easn 'blingl y , adv., op woelige, onrustige, onst uimige wijze
Seacnino'niate, a., niet seammonium gemaakt.
SPa.n'rnony, s., purgeerwinde; zeker harsaclltig sap; scam
rnoniunl ; zeker sap uit een Aziatische plant verkregen ;
sea side -, purgeer kruid.
Scamp, s., landlooper, straatroover; zwendelaar, scha.
vu it , rt deuzxliet.
Ser'm'per, r i., (zeer bard) bonen; vaardig de vluigt ne.
men ; liet leger opbreken; ( zijn biezen pakken, ( ale plan'
poetsen ; across -, snellen over ; - away , wegsnellen , hei
hazepad kiezen ; - off, wegsnellen.
S ean , v. t., (eelt vers) onderzoeken, door de voeten te tellen„
naauwkeurig onderzoeken , uitpluizen ; scanderen; beuzel ,
ac lltig uitzoeken.
Ssan'dal , s., ergernis door de fouten van anderen veroor
zaakt; schand;ïal, aanstoot; -, schalsdelijke heoordeeling
schande, blaam; vergrijp; raise a -, een schandaal ver
oorzaken , erg ernis geven ; lui seaadaled at , zich ergere(
over, aan ; to the - of , tut schandaal of ergernis van
b;•i;;g - upon any one , schandaal over ienitund brengen.
S ean'dal , v. t., smaden , 1)esel)irllpeu , belasteren.
Ocan'dal - mr*ta'ç r , s., kwaadspreker. , eerroover.
Sonn ' datize , v. t., ergeren ; slnrldell , hesehimpen, belas
teren , lueleediger ► ; be -d at, - zich ergeren over, heleedig(
zijn over.
S can'ctalous , a., ergerlijk , aanstootelijk; schandelijk
snood ; - to , heleedigend voor.
Sean'ctalo.,sly, adv., op attnstootelijke, schandelijke wijze,
op oi;leereiticle wij ce.
S ..nn'dtiloustas
.s., ergerlijkheid.
Sean'dateasn magna 'turn , s., lastering ten aanzien var
een groote of ]lair des lauds.
Scan'dent , a., klimmend.
S.'an'ntnt; , s., sc;uideren ; naauwkeurig onderzoek; het on
derzoek van een vers, door de voeten te tellen; -, dicht.
maatkuncle.
sean'sion , s., dichtmaatkunde.
sant, V. t., beperken, bekrimpen, inkrimpen, verminde.
ren; -, V. i., schralen, z.; minder worden, verminderen.
leant , a., schaa.rsch , schraal , bekrompen ; weinig spaar ,
zaam ; karig ; naauwelijks.
settaat 'Ity , adv., spaarzaam, karig; naauwelijks ; onvol.
doende ; matig; zwak; op armhartige wijze, kariglijk,
arrullartig, vrekachtig.
Scantiness, s., engheid, naauwheid; schaarscilheid, ka.
riglleid; naauwe grenzen; zw;lklleid , ongenoegzaamlueid
vrekachtigkeid.
S aan'tle • V. t.,
in stukken snijden , in kleine stukker
verdeelerl , verbrokkelen ; - out , in kleine brokk en verdee
leus; -, e. i., in geringe mate voorhanden zijn.
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s ear3at 1'na , ,c,, scliarlakenkoorts.
S ea,rlat'ino,us , a., van of hehoorende tot scharlakeitkoorts.
S-ear'1et, a., scharlakenrood, scharlakensch; - lips, pur-

S^anNling, s., bepaalde geringe hoeveelheid; iterc;kt.heid, 1
karigheid , spaarzaamheid ; geringheid , hekrompenheid,
schraallieid, schaarschlieid; -, stukje, maat; afmeting van
een stuk bont, z.; stutklamp (onder de achterwiele n van
een roopaard); hout onder 5 duim (in het vierkant) ; vierkantmaking; - live, lijn op een stuk hout geslagen ons het
daarnaar te bewerken, z.; to reduce one'sd esires to -, zijn

perroode lippen.

Scarlet , s., scharlaken.
spar'la^t-t±ean, s., seltarlaken',00n.
i c8r'let fí'ver , s., och;,rlakenkoorts,
Sear!et rain , s., seltailaikeiibes.

begeerten beperken .
Scantly, a.,
gering, klein.

+ct+r'1et-1iorse , s., htlua'kiiul.

S-car'ict-horse.ctzc at'nut , 8., mode w ilde kastanje .
Stiant'rness , s., hekrompenitettl, geringheid.
Scanty, a., naauw, eng; gering, weinig, scl.aarseh; !ira +r'det-jns'niine, s., innglicnla.
karig; armzalig, ellendig, gering; zwak; eug, bekrompen; !^}rtir'@e[-Iii'p ue, s., roCUe Iopine .
klein, van weinig belang; zuinig; waankantig , z.; - of Srt,r'Iet-l.c,Wuis, S., hiandende liefde.

words , spaarzaam niet zijn woorden.

Scar'lt , t -(sikh , s., steeneik.

S cairn age T , t
s., scliermutseling.

S cape , s., zie itocope , s.
S cape • s., -1 het ontsnappen , ontkomen , ontvlieden ; uit
vlagt, ontsnapping, ont.loopirng; auiterij,-weg,ni.tvlu;
poets ; -, sten2el , steel ; -, speling der natuur.
Scape'-gal'!OWS , s., galgebrok.
3eape'-goat , s., zoncienhnk.
Scape'-grace, s., ellendige kerel, ellendeling, deugniet.
Spape'ment , s., echappenient

S sCarnt (ige ,

s corp , s., afdak , schuine kant; -, schuinte (aan den bui tenkant van een dak).
ear ry , l(., vol llkteekens.
Ca!-u
s., een v;sch, zie

s reach , s., kapgebit , kaproen (zeker gebit voor paarden).
Scatches, s., pL, stelten.
S rate , s., schaats ; -, engelvisch.
vrf,te, v, i., schaatsen rijden.
S sate l,rous , a., rijk aan bronnen.
Srt,t'er, s., schaatsenrijder.
S ri,th , sa,athe , V. t., hi-schadigen , vernielen.

(in horlogiëia) ; leaf of a -,

echappement tand ; - wheel, echappenient rad.
seap'ila , s., schouderblad.
Scap'-ular, (t., schouder -; van, betreffende of beltoorende
tot de schouders.
Seap'islar, s'ap'-ulary , s., sch ouderkleed, scapulier;
gedeelte van een misgewaad, dat over de schouders omhangt.
dear, s., schram, likteeken; (alleen staande) klip, stuk
van een rots; :1: snede, heensp^ eet; 010/ce a —, eelt likteeken maken; covered with. —s, toet likteeketns hedekt.
Sear • v. t., schrammen , scharnieren , een likteekeu maken
met wonden bedekken; -, V. i., likteekeus .nalaten.
scar . S., zeepapegnai , papegaaiv- iseh.
t+car'ab , scar'ahee , s , kever , sclialebijter.
Socar'arnouch , s.,

Scar , s.

Sgar'y , a., schrikachtig.

sm-ntts , s., -I- schade , nadeel , beschadiging.
St.rth'fui, a., - schadelijk , beschadigend, nadeelig.
S cnt'ter , e. t., verspreiden , strooijen , bestrooijen , dun•
netjes spreiden; - seed , zaden verspreiden; - about, rond
verspreiden over , door; - abroad, verspreiden,-stroijen,
vercirijnen; - au•ag, verdrijven, wegdrijven; - over, verspreiden over ; - throuyk , verspreiden door; - with , hestrr.,ulien of bedekken niet ; -, V. i., verstrooid of verspreid
w orden ; zich veroti ooijen , zich verspreiuen.
S eat'tered , a., verspreid , verstrooid, 9 verward , in wan
orde.
e c,, t 'teredl y , ede., verstrooid , verspreid.
S eat'terer , S., verspreider , verstrooijer.
Seat tering , a., verspreid, verstrooid, dun; -, s,, het

hansworst .

S- u ree , a., schaarsch , niet of weinig overvloedig , zeldzaant ; gering; good things are -, goede zaken zijn zeldzoanl; money is -, het geld is sehsarsch.
Scarce'l) , ado., zelden; ilaanwelljks, te naznwernood, be-

zwaarlijk; - ever, l,ljila nooit ; - any thing , bijna niets.
Searce'ness, soar 'city, s., schaarschheid, zeldzaamheid,
geringbeid ; gebrek , behoefte.
Spare, V. t., verschrikken, afschrikken , hang maken, op den

verspreiden; verspreider.

, ode, verstrooid, hier en daar.
Scat'terting, s., landlooper.
loop jagen ; - away , van schril( doen wegloopen.
!-catu'ric,,t, a., springend (van een fontein).
Scare' - crow , s., vogelverschrikker ; moolik, schrikbeeld.
-(•at-ortg'inous, a., rijk aan fonteinen, hronnen of wellen.
brand- geroep, brand alarm.
pare'-fire , s.,
Scarf, S., pl. scarfs , scarves , sluijer, sjerp; -, lasch, M Scav'age, s., staangeld, belasting door kramers te betalen
S+'at'teringly

voegnaad, zwaluwstaart (bouwkunde); schuine strook; - skin,
opperhuid (ontleedkunde) ; dove-aril -, laseching niet zwa-

wegens de uitoefening van hun beroep op markten en
kermissen.

luwstaarten.
Scarf, V. t., sluijeren , met een sjerp of sluijer voorzien,
omsluijeren ; onachtzaam werpen , onachtzaam kleeden,
tooijen; omhangen; de sclieepsboorden vein scharnkleeden
voorzien, z.; lasschen, zwaluwstaarten (bouwkunde); koppen (met insnijding) , g.
Scarfed', a., van een sjerp voorzien, van sehamkieeden
voorzien, z.; gelascht (bouwkunde).
S carf'ing , S., lassehing.
Searfi-ea'tion , s., insnijding bij het koppen, g.; kerving,
bloedige bopping.
Sparfi-ea'tor , 8., die insnijdingen maakt.
Sear'ifier, s., chirurgijn die insnijdingen maakt; lancet

seav'enger, s.,
opziener over liet schoonmaken der stra.
ten, (thans) straatveger.

daartoe.
, V. t., insnijdingen maken bij liet Doppen , kerven;
koppen (niet insnijding,,

S carlify

S raze , V. f., kruising leggen.
See'nenary t , s., zie Scenery

1

, S.

Scene', s., tooneel, schouwpiaats, tooneel (gedeelte van een
bedrijf) ; § voorval; decoratie , bedrijf , vertooning; the of cc great event , liet tooneel van een groote gebeurtenis; side -, scherm.
Scene , V. t., vertoonen , ten tooneele voeren.
Scene'-man , s., machinist in eert schouwburg.
Scenery, s., vertoning, voorstelling, tooseeltoestel; schil.
derij , vergezigt ; decoration, me;, ontwikkeling, loop; toosteel , schouwspel; natuur; tafereelen, mr.; schikking en
ontwikkeling der tooneelen in een tooneelstuk; bijwerk

(schilderkunst) ; nrecrdow -, landschap; naisrat -, natuurtooneelen.
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Scent'-bottle, s., reukflesch.
Scent'-box , s., reukdoos .

seent'ful • a., geurig, fijn van reuk.
Scentless • a., zonder reuk, reukeloos.
S eep'ti c , s,eep'ti eat , a., twijfelend, twijfelachtig, tw- ijfelzuchtig , godloochenend.
s eep'tl-c , s., twijfelaar.
3 eep'ti eally , adv., met twijfeling.
Seep'ti -sim , s , twijfeling , twijfelzucht.

i -cep'ticize, V. i., een twijfelaar zijn.
3cep'tre, s., schepter; schepter (sterrekunde); bear a -,
een schepter voeren.
sceptre, V. t., niet een schepter wapenen, van een schep -

ter

voorzien.

scep'tred, a., een schepter voerende ; - prince, vorst die
een schepter voert.
S - he'dia*m , e., het vlugtig schrijven over een los vel,

een kort ontwerp.

son:.

SCE.

scen'i.e , scen't eal , a., tot het tooneel behoorende , theatraal , tooneel ..., tooneelmatig.
scenographic , scenograph'ical , a. , als een vergezigt
geteekend, perspectivisch.
Scenography , s., het teekenen van vergezigten; doorzigtkunde, perspectie fl eer.
scent , s., reuk , geur ; -, argwaan ; (van een hond) neus;
(van wild) spoor; (van dieren) spoor; nice -, fijne neus (ja
!^ § op het regte spoor (jagers--gerstm);uponhi/-,
term) ; without -, that has lost his -, die geen reuk heeft
(van honden); follow the -, liet spoor volgen; put on the
right -, op het spoor breiren.
Scent • V. t., ruiken , met reuk vervullen , welriekeud maken; § raden; - u reseet, een kamer met reuk vervullen.

-, orientalist ; day -, leerling buiten de kost; foundation ,
king's , 'queen's -, iemand die voor een beurs studeert;
fellow -, medeleerling ; be bred a -, zijn studiën doen .
$ehol'ar-like, a., leerlingachtig, geleeidachtig, van of
behoorende tot een geleerde, student.
s-ehol'ar-like , adr+., als een leerling, student; als een
geletterde , geleerde.
scholar'ity, s., zie

Scholarship.

Scholarship, s., classische opvoeding, geleerde opvoeding;
academieleven, studentenleven; geleerdheid; beurs; het
schoolgaan , het schoolwezen ; foundation -, king's , queen's
-, hears.
sehoias'ti e , seholas'tical , a., van scholen, schoolsch,
pedant.
3ehoias'tue . s., schoolgeleerde, waanwijze pedant.
S eh,oias'tict-sm • s., schoolgeleerdheid.
seho'lia • s., zie Scholion, Scholium.
Seho'liast, s., uitlegkundige, uitlegger; schrijver van ge -

leerde noten.

, scbo'llun., s., pl., scholia, geleerde noot;
uitlegging , gevolgtrekking uit een stelling (wiskunde).
sehool, s., school, inrigting voor onderwijs; -, onderwijs;
-, leerwijs , onderrigt, pensionaat; coroneercial -, handels
elemrntoty -, inrigting s oor lager onderwijs; free -,-schol;
openbare school ; large -, groote, uitgebreide =; naval -,
zeev aartkundige = ; boarding -, kostschool , pensionaat;
boy's -, jongens ^; charity -, armenschool; danciry -,
dans = , danszaal ; district -, arrondissements =; evening -,
avond = ; fencing -, schermklasse; young gentlemen's -,
inrigting voor jongelieden ; girls' -, meisjesschool ; young
ladies' -, inrigting van onderwijs voor jonge j»fvrouwen;
parish -, gemeenteschool; grammar -, latijnsche :; riding
rij -, nmanege; sui day -, zondag =; swimming -, zwem = ;
- of medecine, geneeskundige =; at -, ter -; at a good -,
§ in een goede ; be the heccd of a -, liet hoofd an eels
zijn; keel) --, houden; put to -, op - leggen; yo to
-, tergaan; send to -, f § naar = zenden; the - begins,
de klas begint.
School • V. t., onderwijzen, onelerrigten , in de school vormen; berispen , (iemand) de les lezen , (iemand) een les
geven, op een nieesterachtige wijze behandelen, bestraf en;
-, V. i.,
schoolhouden. schoolgaan; § heerschep.
School'-boy , s., schooljoisgen.
Seho'llon

Schedule, s., rol (papier of rerkament); annex (van een
akte); inventaris , lijst , ceêl , cedul.
sehe'matl.tn, s., schikking, voorstelling van de aspecten
der hemelligchameu ; gedaante.
s ehe'matist , s., zie Schemer, s.
s cl► eme , s., plan , project , ontwerp , afbeelding , figuur
(wiskunde); voorstelling; afbeelding, bijzonder van de aspecten der liemelligchamen; devies van een schip, z.; wild -,
buitensporig plan; contrive a -, een plan beramen; form,
lay a -, een plan vormen.
s eherne , V. t., ontwerpen ; -, V. i., plannen maken.
school'-butter, s., schoolstraf.
che'mer , s., plannenmaker , plannenniaakster.
school'-dame • s., schoolhouderes.
sehe'n'ist, s., zie Scheenatist.
school'- day, s., schooldag; in any -s, toen ik ter school ging.
sebe'ining, a., van of gehoorende tot plannen.
School'-dayf'riend'ship , s., schoolvriendschap.
ache'mist , S., zie Schemer.
school'-fellow , s., schoolinakker.
.bene, s., zekere Egyptische maat.
sehe'sis, s., gesteldheid; voorstelling van iemands ge school' - girl. s., schoolmeisje.
(in zijit nadeel); diathesis.
-zindhe school' -hire , s., schoolgeld.
s-ehool'-hours, s., klasse, uren der klasse, mv.
achir 'rus, s., knoestgezwel, kliergezwel, knobbel.
school'-house , s., schoolgebouw , school.
Schir'rous , a., met of als een knoestgezwel.
ache-am , s., scheuring (in de kerk) ; ketterij ; make a -, schoof -rnald , s., schoolmeisje.
sehool'•master • s., schoolmeester , schoolonderwijzer
een scheuring maken , veroorzaken.
hoofd van een inrigting van onderwijs.
sehi -M- 'mat'le , schi*mat'1-eal , a ., scheurziek , kettersch ,
school'-una'am • s.,
schismatiek.
schoolmeesteres.
schooi' -man, s., schoolsch godgeleerde; geleerde, die in
sehi *'matse , s., scheurzieke , ketter, schismatieke.
ode.,
op
scheurzieke
wijze.
het
disputeren
bedreven
ache*mat'I tally .
is ; schoolgeleerde.
School'-mistress, s., schoolhouderes.
Schisrnat'ioalness, s., scheurzucht .
achs -s'matize , V. i., een scheuring in de kerk verwekken s-et,00l'-plece • s., versierd vel papier , waarop kinderen
ter gelegenheid van het nieuwejaar enz., aan hunne ouof helpen bevorderen ; ketterij invoeren, scheuring te weeg
ders ene. brieven van gelukwensching schrijven.
brengen.
zonder
scheuring.
School'-roonns, s., klasse (zaal).
Schlnlless, a.,
s ehol'aI' , s., leerling , geletterde , geleerde , gestudeerde, school'-taught, a., van scholen.
student; schoolvos; pedant; classical -, iemand die in de S-choo$'ing, .',, onderwijs; -, schoolgeld; berisping, straf,
oude talen en letterkunde der Ouden bedreven is; oricotal heytrafling.
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ISc0.
S choouu'er , 8., schooner , schoener.

Sci'agraph, s,, doorsnede (houseAnnde).
Scingraph't cal , ca., se) agraphisch .
Seiag'raplhy. s., kunst om door de schaduw van zon

maan of sterren den tijd te neten ; teekenin c van iets
zoodanig, dat de binnenzijde vertoond wordt; doorsnede,
zijeezigt (boucwkucnde).
Sciatiner'i e . sciatiher'i

w roti* . s., vijlsel , zaagsel ; --, nletaalsehurrn.
s cost', v. i., spotten , schimpen , op beleedigende wijze in
d:„ hoogte steken; - at, schimpen op; -, V. t., met

iemand spotten.

S eo ff, s., beschimping , heleedigende taal , spot.
a)t''i'cr • s., l^eschirt^per.
S4-sf fin , a., spottend.

ent , n., l zonnev '1j7.ers- ; (laf als

een zo.inewijzer het our aanduidt ; va^i of behoorencle tot
een zonnewijzer.
Sci ► t'i e , sciat'i cal , (i., tot de heup belhoorende , ;.
ciat'3 ea , s., l: enpjiclit , g.

$ci'enee, s., wetenschap (kennis); wetens(' iop (slr-l_cel coo
wetenschappen) ; knisde, kundigheid; Beni re tak van kennis ; op betoog gegronde zekerheid : the art., eo! -s , (le
kurnsten en wetenschappen; - of military aircr•emc - 18 , taktick ; - of scar , strategie.
Scten 'lial , a., wetenschappelijk.
Scientific , cc., wetenschappelijk ; a - phz^ i.cian , een geleerd g eneesheer.
centit'ieai, a.., zie Seientifie, et.
SCientif 'ieaity , edv., op wetenschappelijke

wijze.

Scimitar , s., een korft, en krom zwaard , houwer, sabel
slagzwsiard.

scitt'tillant, a., vonkelend, vonken nabootsende.
Sein'tillate, V. i., vonken uitwerpen, vonkelen, vonken
nabootsen , vonken spitten.

, s., vonkeling • het nabootsen van vonken
het vonkenspatten.
Scfog'raphy, s., zie Sriagrapfy , s.
Scint311n'tion

,ci'ooi*m , s., oppervlakkige kennis.
Sci'oitst . s., halfgeleerde , schoolvos ; iemand die vele
zaken • doch oppervlakkig kent.
Sct'olous , a., halfgeleerd.
Sciorn'a ehy , s., het vechten met een schaduw.
!3ci'on , s., entje , entrijs, ent, eiitstek; een klein takje
uit een hoorn genomen ooi in een anderen ingeënt te
worden; jonge spruit of loot.
Sciop'tis , a., van de donkere kamer ; -, s., lens , die men

aan een donkere kanjer gebruikt.
serre- fa'cias , s., geregtelijke oproeping om fijne gronden
te kennen te geven.
Sciro-e', sciro4' -po, s., sirokko (w ind} ; een zuidwesten

wind in de Middelandsclie zee,
, s., knohhcligheid , verharding der klieren.

5 eirrhos'1ty

Scir'rhous , a., knobbeli;r, met verharde klieren.

Seir'rI ss, s., knobbel, verharde klier.
Sc9Meïtn'tiou. s., onderzoek.
Seí -' *ars, sci-*'-N-ors, s., 271.,

sca) '®giy, arlr1., op

Scgsitt, af. i., schelden, grommen, knorren;
den; -,

Sels's1h1e, scissile, o., spouwbaar, kloofljaar.
, c., knipsel , afonijdsel.
ci*'-aion , s., spouwing, kloving.
Set s.'-M-ors , s., l)i., kleine beweegbare en snijdende bladen
die te zamen gevoegd zijn ; pair of -, een schaar.
5cia' sire, s., spleet, scheur, kloof, sponwing.
Scitavo'nian, Slavon't c- . a., Slavonisch.
Seleroph 'talm1a, s., een zekere ontsteking van 't bindvlies
van 't oog , g.

,oferot'i. , s., doorzigtig wit of }hard oogvlies ; -, a.,
hard (ontleedkunde).
S eierot'i-cs , s•eierot'i c a , s., pl., ,verhardende geneesmiddelen.
Scout • s., zie Scoí.
s coate , scotch , V. t., den voortgang van een wiel belet
een stuk steen of hout er onder te leggen.-ten,dor
(.i'oiinerkinq . Het eerste woord wordt het meeste gebruikt.)

tv. t.,

- at,

uitschel-

uitsclieiuen , (.loo; halen.

S cord , S., helleveeo , twistziek wijf.
ScOSd'er, a., iemai;d die scheldt.

got 'tn • a., tori ztr.iek, grommend, knorrend.
eo:ting , s., liet schelden, liet grommen, het knorren.
c,,i1'tn e t y , 0(1v., niet scheldwoorden, als een helleveeg.
sei)!'trsp, .s., zie

Scollop.

s', t)1( pen'dra , .s., zekere vergiftige slang; -, keldermot
-, stef'i; raren, nliltkruid; -, duizendpoot, oorwurm.
cono'her , ici • s., makreel (zekere vischsoort).

co, ,,n , s.,
hansworst, grappenmaker.
S,',,,,'ec • s • fort , bolwerk , schans ; -, hoofd ; -, gezond
verstand, geest; -, armblaker, gewoonlijk met een spie
-gel,
om liet licht terug te kaatsen; -, geldboete.
enn're • V. t., een geldboete opleggen, in boete slaan,
niet geldboete straten; -, v i., zich heimelijk uit de voeten maken , zich „.chuil houden.
Sc,,op, s., schop, schoffel, (houten) schepper, kaasvat,

spatel , g. ; § 1houw, slag, stoot ; - wheel, scheprad , emmer-

sviel , z.; ballast - , ballastschop , z., - of cable , bogt van.
een kabel , z.
^Qoop , v. t., scheppen , schoffelen, hoozen, uitscheppen ,
uitbollen , uithoozcn , - away , wegscbeppen , door uitschep
ledigen , weghoozen, wegnemen, wegvegen; - from,-pen
hoozen uit (voter) ; - out • uithoozen, wegnemen uit;
- out, of , hoozen uit, wegnemen uit ; -, tin holten

plaatsen.
scoop'er , s., uitschepper, uitl}oozer, uitholler; -, kleine
schop ; --, kronlsnavel , kruisvogel (ornithologie).
S eupe , s., ruimte , speelruimte , uitgebreidheid , plaats;

vrijheid, vrije teugel; doel, oogmerk, inziet, strekking,
biiiate groote) vrijheid,
magt,
bedoeling, einde;
tensporigheid, overmaat, zwelgerij ; give -, vrijen teugel
geven ; give ample, ,foil, free -, allen vrijen teugel geven;
Iiore fail, free -, vrijen teugel hebben, vrij zijn, de handen vii( hebben.

, a., 1bezemvormig.
(-o'pipest , s., zeker honigvoortbrengend insekt.
eop',et , V. t., uitscheppen' - out , uitscheppen.

Sco'piforrn

Schaar.

•cis'sile

een beschimpende wijze, bespottende

It ,j7.e.

!^ "op'ti c,
SCOP tical,

I a ., zie Scoffing, a.

S cco p I-n i o n s , a., vol rotsen , vol klippen , rotsig.
Seos''bute, s.,

S,'oi-but'i c .

zie Seltrvp, 8.

(t. de scheurbuik hebbende ,
'
hebbende tot scheurbuik.

corha'Sisal,
o'orbss' ti ally, al?,., betrekking
r©r'rc• , s., zie Scorse, S.
S

corch , v. t., zengen (door het vuur); branden; - linen,

linnen zengen ; be -eel by the pica, door de zon gezengd zijn.
st'os -cha , v. t., schroeijen, verzengen, branden.
+rorcta'ing-t'en'net , s., soort van venkel.
S cord i usn , s., moederkruid , nianderkruid.
seore, s., kerf , insnijding, keep, snee; kerfstok, streep;
geler , rekening, aanteekening , artikel eener rekening ;
opz; gt , oorzaak , grond , aanleiding; -, twintigtal ; -, par-.
`itu1or i^ /oz(jlr) i ra son% i:z -, een lied op noten; fo sr -,
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tachtig; in -, in partituur; upon the - of , op rekening
van , met betrekking tot , ten aanzien van • met opzigt
tot; on, upon, this, that -, te dien opzigte ; on, upon a
new -, op nieuwe rekening, op nieuwe kosten ; ors, upon
what - ? om welke reden ? pay one's -, zijn gelag betalen;
quit -s, de rekening vereffenen; upon the - of our friendship, uit hoofde van onze vriendschap; run up -s, in

SCO.
Seot'ogreph, s, werktuig om in liet donker te schrijven.
Scot'onsy , s., duizeling; verduistering van 't zienvermo en.
s eot'tici-e-in , s., Scbotschheid , Schotsche uitdrukking,
woord of gezegde dat eigenaardig Schotsch is.
S eot'tish , a., Scliotscli.

S-cot'tomy, s., duizeling (met verduistering der oogen) , g.
Seoun'drel , s., schurk , schobbejak.

schulden geraken.
Scoundrel , a., gemeen , laag, schurkachtig.
S sore , V. t., inkeepen, op den kerfstok zetten • als een S-soun'drell-*in , s., schurkerij , schurkachtigheid.
schuld opteekenen , toerekenen • ten laste leggen , § aan s^, oun'drel ly , a., zie Scoundrel, a.
noten zetten ; - into , kepen in , inlaten in -kalen;op Scour, v.t.,,schuren, reinigen, zuiveren, wrijven, weder
- out , u'. t.doen; - up, opteekenen, aanschrijven; double -d reinigen, het vet afscheppen, van vuiligheid reinigen,
block, blok met twee neuten , voor een dubbelen strop, z. schoonmaken , vegen, vuil linnengoed in de week zetten
l^ , eo'ria, s., slakken (bij metaalgieters) ; nr ► ctaal nnlininl .
-, stoelgang veroorzaken , buikloop veroorzaken ; -, doorloopen , doorzwerven, doorkruisen , strijkelings voorbijgaan ;
Scoria'ceous, a., schuimachtig, van schuiul, gelijk schuim.
S eo'ri fy , V. t., in schuim veranderen.
ruw garen of zijde bogen (bij verwers) : - the coppers , liet
keukengereedschap schuren; - a room, een kamer schoon Seoritiea'tion, s., verandering in schuim; zuivering der
metalen in den smeltoven.
maken; -the sea of pirates, de zee van roovers zuiveren;
s-eor'ing, s., kerving; neut, inkeping, z.; -, orchestratie - the coast , langs de kust varen ; - the country after one ,
(muzijk).
iemand liet geheele land doorzoeken; - a thing from rust,
S corn , v. t., verachten, minachten , versmaden , bonen, dc roest van iets afschuren.
bespotten; -, v. i., verachting , nsieiachting, smaad, hoon Scour , v. i., schieren, schoonmaken, reinigen; afgang heb aan den dag leggen ; niet verachting of minachting behandelen ; spotten.

ben, loslijvig zijn, purgeren; § rondzwerven, ronddolen;
- along, rondzwerven langs; - away, off, wegloopen , zich
wegpakken , zich uit de voeten maken , vlugten , ( de plaat
poetsen; - off, wegsnellen, zich werspoeden; - through ...,
$ eorn'tu1, a., versmadend, verachtend; - of, spottende
door ... lieensnellen ; - on the sea ' s, op de zeeën zwerven.
over , met.
Seour'er, s., schuurder, schuurster , schoonmaker, schoon.
seorn'f ully , ode., met verachting, minachting, versmamaakster ; sterksverkende purgatie ; looper ; iemand die
ding; op versmadende, verachtende wijze.
smeervlekken wegneemt.
Seorn'fulness , s., versmadende , verachtende aard.
Scourge , s., geesel , geeselroede , zweep ; straf , tuclltiS -eorn'ing , s., t het versmaden • verachting , minachting.
ging, kastijding, bezoeking, plaag; straffer, kastijder;
SQorp , v. t., etsen.
slavery is a -, de slavernij is een geesel; the - of God,
$eorp'er, 3., etser.
de straffe Gods.
is eor'plon , s., schorpioen ; een teeken van den dierenriem, scourge, v. t.; - .met een zweep slaan, geeselen, straffen,
geesel , zweep ; zeeschorpioen.
bezoeken , kastijden , tuchtigen.
Seor'pion - fly , s., schorpioenvlieg.
scourger , s., geeselaar , tachtiger , kastijder.
S eor'pion - grass , s., scor pioenkruid .
Scourging , s., geeseling, § kastijding.
Seor'pion-spider, s., schorpioenspin .
Seour 'ing, s., schuring; loslijvigheid, purgatie; het w eg.
S .or 'piou's-tail , s., scliorpioenstaait , myosotis (botanie) ; nemen van vetvlakken, bet schoonmaken.
field -, jaarlijksche myosotis, ( muizenoor, vergeet -snij- Seour'1ng-ball, s., zeepbal.
niet; mou.ee ear -, ( muizenoor.
Scour ing -Band, s., schuurzand.
scor'pion's - thorn , s., soort van brem, schorpioenstaart. S-cour 'ing - bar'rel, 8., schuurvat, schuurton der spelde Seor'pion - wort , s., schorpioenkruid.
makers.
Sore , s., ruiling.
Scouring-drops , s., vlekwater.
$eorse, V. t. en V. i., t ruilen, tuischen.
S cour'ing-pa'per , s., schuurpapier.
S eorse , V. i , paarden koopes of ruilen.
Scout , s., verspieder, spion , spie; iemand die op kond
or'tatory , a., hoerachtig, onkuisch.
uitgezonden wordt , om de bewegingen der vijanden-schap
$oorzone'ra , s., schorsoneerwortel; adder- of slangen
gade te slaan ; knecht, laarzenpoetser.
-kruid; Scout , V. i., verspieden ; op verspieding , op kondschap uit
zwarte boksbaard.
s sot , V. t., stoppen , tegenhouden (een wiel).
verkennen ; -, v. t,, doorkruisen , opnemen ; § ste.-gan,
Seat , s., gelag, rekening, belasting ; - oud lot, schot en lot.
kelen , met minachting bejegenen, uitjouwen, verwerpen.
scot'-free, a., vrij van belasting, straffeloos, vrij gelag s-eov'el , s., ovendweil.
hebbende ; zonder kwaad , heelhuids.
schouw , schuit-; platboomd vaartuig , z.;
Scow , s ,
Scotch, a., Schotsch ; - girl , = meisje; - woman, =e vrouw.
praam , C.
neoreu , V. t., stoppen , tegenhouden (een wiel); kerven, Scow , C. t., door middel van een schouw of schuit vervoekepen , (het vel) kwetsen.
ren : zuiveren, schuimen (stoomwezen).
S notch , s., het stoppen, tegenhouden van een wiel.
S cowl , V. i., een afkeurend of misnoegd gezigt zetten,
$ Botch , s., kleine insnijding.
zuur zien , een stuursch gezigt zetten , grimmig zien , pruiSenten' - eo1'lops
len , (niet den blik) bedreigen , liet voorhoofd fronsen;
, l s., gebraden reepjes kalfsvleesch.
3 eotcV d - collops, 1
- at, grimmig of toornig aanzien; - on, grimmige blikScoter► '-hop'per, s., zeker kinderspel. hinkspel.
kou slaan op, grimmig aanzien; - over, grimmig of toor5oteh'inan , s., een Schot (van geboorte).
nig zien bij ; -, v. t , door grimmige blikken verdrijven ,
S4 o'ter , s., Noordsche meereend.
afschrikken (niet een riorsch gezigt).
S eo'ti n , s., verdieping , sponning , groef (bouwkunde).
Spowl , s., grimmige blik, fronsend voorhoofd , zuur ge
S eo'tiut , s., scotist; aanhanger van DL 1i S SCov'US .
pruilen , liet zuur zien.
-zigt;he
Seorn , s., versmading, spot, voorwerp van bespotting.
5 eorn 'er , s., versmader , verachter , spotter , honer.

sco.
'Seowl'ing, a,, grimmig, niisnoegd, fronsend, pruilend,
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genheid ; draw iiato a -, in verlegenlieid brenger► ; get oneafkeurend.
self into a -, zich iii vet legei ► heid brengen, zich in onSeowl'ingly , ede., op grirnmige of stuurscl ► e wijze; met
gelegenl ►eid brengen ; yet out of a -, uit verlegenheid of
een gefronsd voorhoofd , roet een dreigenden blik ; pruilend.
ongelegenheid. geraken.
Serab'ble, V. i., krabben (niet de vingers), schrapen, krab- Serape' - gooi, scrape' - peniby, s., schraper, vrek, iuhabelen , grabbelen , slecht schrijven , kladder► , - v. , 1)rahlig rnensch.
ben op; -, V. t., krabbelen, kladders , slordig (f slecht Serap'er, s., krabber (werktuig ont te krabben); schoenschrijven, slecht teekenen of schilderen.
1
horst el , krulij zer ; -, schraper , gierigaard , vrek , inhalig
Serab'ble, s., t gekrabbel.
memel► ; -., krasser , sle; hte vioolspeler , fiedelman ; -,
Scrag , s., dun , mager ligchaam of reenscb , stick ; boonetrolïccl , beitel om steeneit er ► z. gelijk te maken; krabber
staak; bloedig halsstuk van een kalf; he is a ere -, hij
voor l^omketels.
is niets dan vel en been.
S,-,-aping, s., schraapsel, afsnijsel, afschaafsel, schuring,
S erag'ged , s erag'gy , a,., dun of mager, ij 1 ; ruw , onboening, opgeraapt voorwerp, (fieielnians muzijk, slechte
effen , ongelijk, knobbelig.
ni uzijk.
Serag'gedness, scragginess, S., dunheid, magerheid ; S eraich , v. t., krabben , uitgraven , uithollen (door middel
ruwheid , ongelijkheid , hobbeligheid.
van krabben) , met de singels krabben , kerven maken
Serag'gedly, scraggily, a., op dunne, vagere, ongelijke
slordig of slecht schrijven, slecht teekenen of schilderen;
wijze.
- the eartle , de aarde uitgraven; - ore's head, one's ear,
S erag'gy , , a., zie Scragged, ct.
liet hoofd , het oor krabben ; soloists - holes in the earth,
Scramble, V. i., grabbelen , grijpen , loopen , niet behulp
dieren graven holen in de aarde; - on glass , porcelain,
van handen en voeten voortloopen , klauteren (met behulp
steel, kerven maken in glas, porselein, staal ; - out, (met
der handen) ; zoeken te betrappen, te vatten , te grijpen,
de nagels) uithalen , krabben, doorschiappen, doorhalen
te pakken; strijden om te ° hebben, twisten, rukken en (not de pent), doorstrijken.
plukken , woelen , dringen , wemelen ; - for , grabbelen S,-retch , r. i., krabben , slecht schrijven , slecht schilde
naar ; - on shore , op den oever klauteren ; - up a rock,
kladden , knoeijen ; schrammen , ligt verwonden ; -ren,
een rots opklauteren.
o,'t , uitkrabben ; - orte's head for , liet hoofd krabben om
Serain'ble , s., het grabbelen, geklauter; gewoel, gedrang,
over; - up, openkrabben, opkrabben.
gewernel ; geruk en gepluk , poging (om te hebben) ; op- S ^• ratch , s., schram , krab, schrap , schram niet de nagels,
vangspel (onder een hoop kinderen iets van waarde werpen,
ligte irtsni,jdin, , streep, hanepoot, onleesbaar schrift,
clue /j, die het opvangt, krijgt).
no great
oj= slechte p aruik , dot, ragebol , sehurftzweer;
S4ra1n'bler , s., klauteraar ; persoon die tracht te betrap
come to
- , niet veel waant , van weinig beteekenis ;
te vatten , te grijpen , te pakken , grabbelaar ; persoon-pen,
tiie -, liandgemeen worden; - back, rugkrabber; old -,
die strijdt om iets te hebben, persoon die iemand iets bede oude , de duivel ; at the -, op de keper beschouwd
twist , doordringer , iemand die naar een plaats of waarpico a -, een scl ► rain niet de nagels geven.
digheid dingt.
Scratch'-brush , s., draadsclruijer ; clews with a -, niet
Serarn'bling , s., het klauteren, het trachten te betrapeen draadscl ► uijer schoon maken.
pen, vatten , grijpen, pakken, het strijden sin te hebben, Scrag..► '-weed, s., klis.
liet betwisten (van iets).
Serateh'er, s., persoon of zaak die krabt, krabber, z.,
Seranc1, , V. t., doorbijten , kraken (tussclien de tanden)',
l.rulijzer: persoon die scl ► ramt; knocijer, brekebeen; stijve
vergruizen.
► ;orstel , 1 ► viboender.
serank'y, a., dun, plager, ijl.
Seratora'inn0ly , tule., krabbelend.
S erau'net , a., _ krassend , onaangenaam (voor liet oor) , S'•,•nw• , s., (gras)zode , korst , oppervlakte,.
hard , slecht , ellendig.
<•i•rsBn-t , V. t., krabbelen , slordig of slecht schrijven, mor Scrap , s., stukje, brokje, strookje, reepje, snipper; -s, pl.,
soil ; - over (witif) , bekrabbelen of bekrabben (niet) , -,
overblijfsels (vara de to/'el); kanen (vara nityrsmoiiteo vet).
v, i., krabbeleii , hanepooten naken.
5erap'-booez. s., albu ►u, snipperboek, verzameiboek van Sa,•a`vi , s., gekrabbel , slecht schrift, hanepooten, ge*
snippers uit couranten, enz.
k ► ioei, geklad . afgebroken tak.
Sc:•ape, v. t., krabben, schrappen, afschrappen, afstrijken, S'.ray , s., zeezw<tliiir.
scltoff leri , afsteken , wrijven , schuren , bestrijken , poetrrcv t: , V. i., schreeuwen. krijschen , krassen, knarsen,
sear, uitkrabben , afhurstelen, hijee ► tralie ► 1, l,^jeeitsehraloen
een i.rosscud geluid ni► ^ikeu.
verzamelen, op een hoop te zamen brengen; -, t zoeke»
'° -S'ah , :,;., 111, schreeuw.
herzoeken , wederzoeketr ; -, kopergroen uit koper trekar eden , V. i,, gillen, schreeuwen ; - for, schreeuwen om;
en, metaal door sterk water reinigen; -, gelijk snij
- with pain, with terror, een gil van pijn, van angst ui
(graveerkunst); gelijk nutken, hehakken (eeg: ,,teen of-den
- ozut, uitgilleii, hard gillen.
-ten;
muur) ; - off , afschrappen, afschrahben; - Deel, uitkrahci-caan , s., gil , schreeuw ; - of horror , gil van afgrijben; - up, bijeenschrapen, opsclromnmelen, te voorschijn
ze ►► ; loud -, luid gegil ; piercing -, doordringend gegil;
zoeken ; - together, bijeenschrapen, zamensebrapen; - ac- srh.r•ill -, scherp gegil; give a -, een gil uiten.
quaintance ieifh oude, niet iemand kennis zoeken te ma- Sa•t•eain'er, s., ;giller, scl ► reeuwer, snoever, grootspreker,
ken, kennis trachten te vlaken, zich bij leem ii► driiigeni ;
zmvetser ; een naani voor twee soorten van Zuid-Amerikaan.
- tïue floor, de vloer scl ► uren; - ivory, ivoor afschrappen ;
5011e nievaasvogels, bekend om, hun gillend geschreeuw.
- carrots or turnips, wortelen, knollen of rapen scltrappe; ► . -Sereaeinn'ing, a., baret gillend, scherp, schel (vac een gil),
Scrape, V. i., krassen (op de viool); een sirrkvoetje ma. Sercnui'tng, s., bet gillen.
ken ; schrappen ; bow and -, buigingen maken.
Screech , V. i., gillen , schreeuwen , krassen , een krassend
Serape, s., liet krabben; -, strijkvoetje, linksere, lompe
luid ;;even , krijschen.
lbuiging ; verlegenheid , klein , nood, ongelegenl^eid , het
.'•eccia , s., gil, gekras, gekrijsch (mand scum vogel`; angst.
vaguer; ir; u - in veriegenhcid; otrt of a -, buiten ver lebleet, imoodkïtet.
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W Breech'-owl , S., nachtuil.
gereed, s., vorming, gieting.
*reen, s., vuurscherm , windscherm, scherm, schut, schut
kamerschot ; toevlugt , verdediging ; -, zandzeef;-ting;
folding -, windscherm met bladen; fold of a -, blad van
een windst~herm.
Sereen' -stick , s., handvat van een scherm.
Sereen , V. t., beschermen , beschutten (tegen) , verdedigen,
verbergen, § onttrekken (aan) , ziften ; - a criminal from
justice, een misdadiger aan de justitie onttrekken.
Screw , s., schroef, moer van een schroef; -, schrok,
aartsgierigaard , afperser ; cork -, kurketrekker; adjusting, ,
stel-; coupling -, metalen koppelschroef ; spare -, waarboze schroef; Archimedian, Archimedes' -, schroef van
Archimedes; endless, perpetual -, schroef zonder eind;
female , hollow -, moer; male -, schroef; hand -, timmer
-manschroef.
screw, V. t., schroeven, vastschroeven, drukken, te naauw
bepalen, pijnigen, onderdrukken, afpersen, misvormen,
rekken , spannen ; - down , aanschroeven , met een schroef
sluiten, digtschroeven, drukken, onderdrukken, afkorten
(de voordeelen verminderen) ; - in, indringen , met geweld
inbrengen ; - into , schroeven in ; one's face into -, zijn
gezigt misvormen tot; - on , vastschroeven aan ; - oat,
afpersen, met geweld afdwingen; - up, opschroeven, opdraaijen, opvijzelen, ophemelen, overdrijven, forceren,
opdwingen , in de hoogte drijven.
Screw'-arbor,, s., as van een schroef.
Screw'-blade , s., schroeft,lad.
Serew'-bolt , s., schroefgrendel, schroefbout.
Screw'--cap, s., schroefkap.
Screw'--cascer , 3., schroefrol.
SQrew'-chase, s., schroefraam.
S Brew'-chtver , s., schroevendraaijer.
Sere v'-driver , s., schroefdraarjer.
S grew'-hóok , 3., schroefhaak.
crew'-jack ,. s., dommekracht (met schroef).
s grew'-key, s., sleutel on; de moeren aan te draaijen.
S erees' -knob , s., schroefkop.
S-crew'-rnaking .
s.' fabrikatie van schroeven.
$Brew'-maniefaet-are,
S Brew'-nail , s., schroefnagel , schroefspijker.
Screw'-nob, s., schroefkop.
serew'•nut, s., moer (van een schroef).
SBrew'-plece, s., schroevendrager.
Screw'-plate, s., snijplaat.
Screw'-plug, s , stop van een schroef.
Sprew' -ring, s., ringschroef.
Serew'-tap, s., tap.
Screw'-tree, s., schroefboom..
SBrew'- wheel, s., schroefwiel.
screw'-worm, 3., schroefdraad.
Screwed', a., met een schroef.
Serew'er, s.,
persoon af zaak die schroeft-.
Serew'like , a., schroefachtig , schroefvormig.
Serib'bie, s., gekrabbel, gekriebel, slecht schrift , geklad;

- scrabble, kriebelkrabbel, slecht schrift.
Sertb'blement, s., gekriebel , geknoei.
Serib'bler, s., kladschrijver, " knoeijer,, kladder , prul

-schrijve.
S erib'bling , s., zie Scribbler, s.
Scribe , s., schrijver , secretaris , scriba

openbaar notaris.

, 1 schriftgeleerde,

Scribe , V. t., met den passer teekenen , merken

mer lieden).
,

e ri'nmer ,. s.,

schermer , su.

(bij tim-

Serip, s., briefje, nota, bewijsschrift, voorloopige oMt-

gatie, bewijs van storting, lijst, bewijs van inteekening;
-, kleine zak , tasch , brieventasch.
Sirip'page , s., zakvol , hetgeen in een tasch is.
Script, s., schrift, oorspronkelijk stuk, schrijfkarakter.
S-vrip'tory , a., schriftelijk, geschreven.
S-erip'turai , a., schriftuur-, bijbelsch , van of behoorenle tot de heilige schrift.
Scripture, s., heilige schrift, de schrift; holy -s, hei
-lige
schrift.
S-erip'tnrant, s, persoon die in de heilige schrift bedreven is , bijbelkundige.
notaris , geldmakelaar.
5 erive'ner , s.,
S-erof'ula, s., koningszeer, halsgezwel, verharding van
klieren in den hals.
Scrofulous, a., serofuleus.
S-erog, 3., doornstruikhaag.
S-ero11, s., rol (papier, perkament); t rol, lijst, slak-ornament (bouwkunde); patroon (soldatenterm).
S-ero'tum , s., balzak (ontleedkunde).
s eroyle , s., schurk , sx.
Scrub, v. t., sterk wrijven , met een borstel schoonmaken;
-, v, i., zich veel moeite geven, ploeteren , zwoegen , wurmen.
S-erub . s., ploeteraar , tobber, afgeschrobde bezem; § vod,
prul, lor, arme duivel; struik, gewas.
S rubbed, scrubby, a., nietswaardig, versleten, kaal,
slecht, gemeen, armoedig, onder gebleven, zijn vollen wasdom niet hebbende.
S eru'ple , s., Jf § gemoedsbezwaar , 'bezwaar , bedenking,
weifeling, aarzeling, verlegenheid, § kleinigheid; scrupel
(klein gewipt ran 20 grein bij apothekers en 24 grein bij
goudsmeden) ;- groundless -, ongegrond bezwaar , ongegronde
bedenking ; slight -, klein bezwaar ; have a -, een bezwaar
hebben; remove a -, een bezwaar uit den weg ruimen.
Seru'ple, V. i., bezwaar vinden, bedenking hebben, aarzelen , weifelen.
Seru'pler, s., iemand die bezwaren maakt, zwaar tilt.
Serupulos'Ity, s-eru'putousness, s., angstvalligheid,
aarzeling , naauwgezetheid, gestrengheid.
Seru`pul(Pus, a., angstvallig, aarzelend, T moeijelijk,
: twijfelachtig, veel vereischend of vorderend; over -,
te veel eischend.
Scrupulously, adv., op angstvallige wijze.
S+eru'table , a., uit- of na te vorschen , te onderzoeken.
S-cruta'tion, s., onderzoek, navorschinb, uitpluizing.
Seruta'tor, s., k uitpluizer, uitvorscher, navorscher, onderzoeker.
S erutineer', s., navorscher , stemopnemer.
S eru'tinize , v t.,, uitpluizen, navorschen, onderzoeken,
naauwkeurig onderzoeken.
Soru'tinizer, S., navorscher, onderzoeker, uitpluizer,
naauwkeurig onderzoeker
Seru'tintzing, a., uitvorscl ►end, uitpluizend.
Seru'tinous, a., zie Scrutinizing.
Seru'tiny, s., (streng) onderzoek, nasporing, stemopnem,ng; narrow -, strenge nasporing of streng onderzoek.
S erutoir', s., schrijfkabinet, sehríjflessenaai.
S eruze , n. t., drukken , knellen , kneuzen , persen.
Scud , V. i., zich redden , zich uit de voeten maken, (de
biezen pakken , vlugten , leuzen; - under bare poles, voor
top en takel lenzen ; - away , zich wegspoelen; - over,
wegsnellen of zich wegspoeden over ; -, v. t., snel doorloo.
pen, doorsnellen.
Scud, s., schielijke vlugt; het loopen, het snellen; ligte
wolk door den wind voortgedreven , zwerk.
1. Seud'dle, V. i , niet voorgewende haast loopera,

:r

1 VU.
geuf, s., nek;

rough -, gemeen gespuis.

s., geharrewar, krakeel, worsteling (met de han
gescharrel , vechtpartij ; we have nothing to -- for,-den),
wij hebben niets te zamen uit te maken.
Seuf'fle, v. i., scharrelen, woelen, handgemeen zijn, vechten.
Scuf'Ner, s., iemand die niet de handen worstelt.
S e„lk , s., zwerm , troep.
wulk , V. t., zich verbergen, zich verborgen houden, zich
schuil houden, sluipen , loeren , luisteren ; - after , nasluipen; - after any one , iemand heimelijk nagaan , volgen ;
- behind, schuilen of zich verschuilen achter , nasluipen ;
- iii, heimelijk binnenkomen; - out, heimelijk uitgaan.
Seulk'er, s., persoon die zich verbergt, sluiper , luisteraar ,
laaghartig wezen , bloodaard , malenger , luije matroos , z.
S-culk'ing, a., die zich verbergt, schuil houdt.
Scull, s., zie Skull.
Scull, s., riem, wrikriem, roeispaan; -, hulk, bootje; -, roeijer.
Scull , v. i., wrikken, niet twee handen te gelijk wegen.
Svull'er , s., iemand die met twee handen te gelijk roeit,
wrikker; -, roeibootje (kleine boot, die door een man ge
-roeid
wordt).
S4 ull'ery. s., schuurplaats (voor het keukengereedschap);
yeoman of the silver -, bewaarder van het keukengereedschap ; - maid, dienstmeid, die belast is met liet wasschen
van liet keukengereedschap.
Seull'iou, s., keukenjongen, vatenwasscher.
Scull'touly, adv.,
van of betrekkelijk een keukenjongen; laag, gemeen.
Seulp'tile, a., gebeeldlhouwd, gesneden.
Sen,ip'tor, s., beeldhouwer, beeldsnijder.
Sculpture, s., beeldhouwkunst, beeldwerk, snijwerk.
Sculpture, V. t., beeldhouwen , snijden.
Seutp'tured, a., gebeeldhouwd, gesneden.
soma • s., § schuin van vloeistoffen, schuim van gesmolten metaal; uitwerpsel ; gist , droesem, moer ; hamerslag;
uitvaagsel , heffe ; the - of the people , het schuim , de
heffe van het volk ; - of the earth , uitwerpsel van de
aarde, van liet menschelijk geslacht.
sawn , v. t., schuinien , afschuimen; - ou', afschuimen,
Scurn'ber, s., vossedrek, slijk, modder.
S-euni',ner , s., schuimlepel , schuimspaan.
Seu,n'rning, s., het schuimen, schuim.
Seuf'Qe,

Seup'per .

} S. '

spijgat.

S e up per-hole ,
euni ',m,y , a., schuimig , vol schuim; § laag, verachtelijk.
e up , s.,
schop, schommel ; brasem (vischsoort).
Scalp, V. i., schommelen.
Sc' p'per- flap, s., spijgatklep.
eui,pe,•-t► ose, S., niarmiering voor Je spijgaten.
ee , p'per•;eath'er, s., lederen klep onder liet spijgat.
icup'per-plug, s., spijgatprop.
Seup'per-pv nip'dale, s., stortkoker.
Scurf, s., schurft ; roof, korst; afneming der maven van

s
w

wonden; § vlek; besmetting, bezoedeling, verontreiiiiging; -, zalmforel.
Seurf'iness, 8., schurftigheid.
Spurf'y, a., schurftig , met korsten op de huid bedekt.
Seur'rile, a., zie Scurrilous, a.
S-eurrilrity, s., grofheid, onbeleefdheid, gemeenheid, platheid , vuilheid , onbetamelijkheid , ongemanierdheid.
Seur'rilous , a., grof, ongemanierd, gemeen, plat, onbetamelijk , vuil.
Scurrilously, ado., op grove, nnheleefde, onbeschofte wijze.
Seur'riiousness, s., zie Scurrility, s.
Sc+ur'vily, ado., schurftig, gemeen, slecht, laag, op ellendige wijze , op vrekkige wijze.
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SaurwIness, s., § schurftigheid, laagheid, gemeenheid,
slechtheid , laag karakter , vrekkigheid.
Scurvy, s., scheurbuik, blaauwschuit.
S eur'vy , a., door scheurbuik aangetast , scorbutiek, met
korsten op de huid bedekt; ellendig, slecht, gering, ge
laag , vrekkig ; - terms , beleedigende uitdrukkingen.-men,
Seur'vy-grass , s,, lepelkruid; - lesion, lepelkruid.
Souse, s., zie Excuse , s.
3-c u t , s., (korte) staart.
S-cu'tage, s., pacht tot afkoop van leendienst; schatting
ons van krijgsdienst ontslagen te worden.
SQu'tate, a., van schalen voorzien; - animals, schaaldieren.
S-cutch'eon , s., zie Escutcheon , s.
Seut'tie, s., platte mand, emmer, bak; coal -, kolenbak,
koler► mand.
seut'tle , s., luikje, luik (in het dek) ; dagluik, tralieluik;
treeliter (bij molenmakers); -, + snelle stap, dribbeling,
trippeltred.
S-ei,t'tle-butt, s., waterstander.
ent'tle-cask, s., filtereer.
Seut'tle, V. i., hard toopen; -, V. t., gaten in een schipmalen om het te doen zinken, lek maken.
Seut'tle-fish, s., inktvisch.
Scy'tale , s., scytale (ontleedkunde).
Scythe, s., zeis , zeissen.
Scythe, V. t., =: maaijen, afmaaijen, met de zeis afsnijden;
Scythe'-mall , s., maaij er , grasniaaijer , korenoogster.
sca theca', a., met zeissen gewapend.
seyti,'ian, a., van de Scythen.
scytt,'ian , s., Scythe.
s,iain l_ • zie Disdain.
Sc,, , s., zee , meer, § vloed, golf , baar, stroom ; oneinciigbeid, menigte; groote baar, golf of schoffel; (vergelijkeaderw(ze) zee ; a - of blood, een zee van bloed ; a - of
passions , een zee van hartstogten ; a - of troubles , een ,
vloed van onheilen ; heavy , high -, groote zeeslag; high -,.
liooge ; inland -, hinnenlandsehe c, c die landwaarts in ,
ligt ; main -, groote , hoorre , volle = ; open -, volle = ;
rcvyh -, onstuimige ,; half -s oreer , half dronken ; dangers
a,id accidents of the -, perils of the -, de =gevaren; bad`
-, slecht water; bëatiny of the -, slag van de =; chopping
-, holle _; at -, op =; beyond, -, over _, aan de andere
zijdi , eter >r ; by -, (reis) over =; ground -, grond = ; head
-, stalup -; heaping -, kabbelig water; in the hollow of
trough of the -, tusscheit twee golven ; on the high -s
in volle =; On the oren -, in volle -, in liet ruime sop;
be o,a the high -s, in de volle , in liet ruime sop zijn
o f varen ; pitch -, stamp = ; pooping -, hooge _. van ach
yo to -, zee kiezen ; go to - again , op nieuw -tern;
kiezen ; keep , remaug at -, op = blijven ; shed -, stort
shos , t -, korte =, korte golf; szvqar-loof -, turbulent -,
niet korte en hooge gclveii , kahbelige ^; lash the -, met
een stok in de ^ slaan ; part to -, in zee steken , z.;- ship a
-, inschepen ; stand out to -, weder in het ruime sop komen
ilas.i ow -, _engte ; Sargasso -, kroos= ; shallow -, ondiepe -;
swelling -, opkomende =; bow the -, in de = opwerken
rolling and tossing of the -, terugslag van de = tegen
rotsen en klippen; large - tub, groote balie.
Sea'-action , s., zeegevecht.
Sea'-an ch'or , s., zeeanker.
Sea'-bank , s., zeebank, zeedijk, zeewering, zeestrand,
zeeoever , zandplaat.
Sea'-bar , s., zeezwaluw.
seabat , s., zeevledermuis, -,liegende visch.
Saar,'- bathed , a., in de zee gebaad, door de zee bespoeld.
seas'-beach , s., zeestraxld, vlak struis,
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Sea'-beard , S., zeebaard (botanie).
Sea'-beast , s., T zeemonster.
Sea' - beat ,

} a. 'door de zee geteisterd.
zeebrems.

Sea' - belt , s., zeegras.
Sea' - bind' -weed , s., zeewinde.
Sea'•biseult , s., scheepsbeschuit.

Sea'-bl u b'ber , s., zeenetel , kwalle.
aea' - board , adv., zeewaarts.
Sea' - boat , s., zeeboot.
Sea' - born , a., door de zee voortgebragt.
Sea' - borne • a., aan de kust gebragt.
Sea'-bound, a., door de zee omringd.
Sea' - boy , s., scheepsjongen.
Sea' - breach , S., inbreking van de zee in bet land , doorbraak ven de zee.
Sea' - bread , s., scheepsbeschuit.
Sea' - breeze , s., zeewind,
Sea' - brief, s., zeebrief.
lea' - buok'thorn , S., zeekruisdoren.
Sea'-built, a., voor de zee gebouwd.
Sea'--cab'bage , s., gladde zeekool.
Sea'--alf, s., zeekalf.
Sea' - eamp'lon . s., zeelijmkruid.

Sea'--Cap, s., scheepsmuts , schippersmuts.
Sea'--Captain , s., zeekapitein.
Sea'- Card , s., kompasroos.
Sea'--Carp , s., zeekarper.
sea'-cast , s., zeeton.
Sea'--eat , s., zeehaai.
Sea' - eel'andine, s., ijzergras, seheikruid.
Sea' - change, s., door de zee veroorzaakte verandering.
Sea' - chart , s., zeekaart.
Sea' - cfr -eled, a. door de zee omringd of omgeven.
Sea'--Coal , s., steenkool.
sea'--coast, s., zeekust, oever, strand.
Sea'-mob , 8., zeemeeuw.
Sea'--eoek, s., zeehaan.

sea' - coek'roach , s., zeeduizendbeen.
Sea' - eole'wort, s., zeekool.
sea'--eoot , s., zeeduivel.
Siea'--eor'morant , s., waterraaf.
Sea'-Cow , s., zeekoe.
sea'--Crow, s., zeekraai.
Sea'- -ut , s., zeespin.
Sea' - daf'fodf I , S., zeelelie.
Sea'-dog , s., zeebond.
Sea'-do*'terel , s., zeekievit.
Sea'•drag , s., zeebeslag ; hetgeen ziele aan de schepen hecht.
iea' - dragon • S., zeedraak.
Sea' - drake , s., zeeëend , zeekraai.
sea' - du-ek , s., zeeeend.
Sea' - eagle, s., zeetrend.
Sea' - eel , s., zeehal.
sea' - expression , s., zeemansuitdrukking.
Sea'-egg , s., zeeei.
Sea'-engagement, s., zeegevecht .

Sea'-fair'y , s., zeenimf.
Sea'-fans , s., zeemol.
$ea' - farer , s., zeevaarder.
eea' - faring , a.., op zee varend ; - man, zeeman.
R+ea'-feathers , s., pl., zie Seafans, s.
i ea' - fen'cible , s., kustwachter.
;ilea' - fennel , s., zeevenkel.
^Aëca'-fight , s. ,

zeegevecht.

Sea'-fish , s., zeevisch.
Sea'-foam , S., zeeschuim.
Sea'-forces • s., pl., zeemagt.
Sea'-fowl , s., zeevogel.
Sea'-fox , s., zeevos.
Sea' - froth , s., zeeschuim.
sea'-gage. s., diepgang van een schip.
Sea' - garland , s., zeebloem.
sea'•gate, s., holte tusschen twee golven, zeegat.
Sea'-gauge, s., diepgang.
Sea'-girt, a., door de zee omringd of ingesloten.
Sea' - god , s., zeegod.
Sea'-gown, s., schipperspij.
Sea' - grape , S., zeebies.
Sea'-grass , s., zeegras.
Sea'-green , s., steenbreke, bevernel (kruid tegen het qra-

veel [botanie]).

Sea' - green , a., naar de kleur der zee, in de
Sea' - ground'ling , s., zeegrondel.

verte • gelijkende.

sea' - gudgeon , s., zeegrondel.
Sea' - gull , s., zeemeeuw.
sea'-hare, s., zeehaas.
Sea' - hedgehog , S., zeeëgel.
Sea' - hen , s., duiker , zeehoen.
Sea'-hog , s., bruinvisch.
Sea' - holly , s., braakdistel.
sea'-holm , s., klein onbewoond eiland.
Sea' - horse , s., zeepaard , walrus , rivierpaard.
Sea' - king, s., opperhoofd van zeeroovers.
sea'-laces , s., pl., zeedraden.
Sea' - lainpry , s., groote zuiger.
Séa'-lark, s., zeeleeuwrik.
sea'-letter, s., zeebrief, paspoort.
sea'-like, a., T naar een zee gelijkende.
Sea'-li,ne'grass, s., peltgras.
Sea' - lion , s., zeeleeuw.
Sea'-louse, s., zeeluis.
sea'-maid, s., meermin, zeenimf, nereïde, sirene.
Sea' - mall , sea' - melt , s., t meeuw (watervogel).
iea'-map, s., atlas van zeekaarten.
Sea' -marge , s., zeeraad.
Sea' - mark , s., baken , landkenning.
Sea' - martin , s., zeezwaluw.
Sea'-anew . s., zeemeeuw.
Sea' - inilk'wort, s., zeemelkkruid.
Sea' -mile , s., zeemijl , 1 Ic n van een graad.
Sea' - monster , s., zeemonster.
Sea' - moon , s., zeemaan.
Sea'-moss , s., zeemos , koraalplant.
Sea'-mouse, s., zeemuis.
Sea'-navigation , s., zeevaart.
Sea'-needle , s., zeenaald.
Sea' - nettle, s., zeenetel.
Sea' - nymph ,
Sea'-oak , s.,

s., zeenimf.
zeedik.

Sea'-onion, s., zeeajuin.

Sea'-ooze, s., zeemodder , zeeslib.
zeefitter.
Sea'-ot , s., zeehaas.
Sea' - pad , s., zeester.
Sea' - panther , s., zeepanther.
sea'-parrot , s., zeepapegaai.
Sea' - phea -sant . s., zeefazant.
Sea' - pie , s., zeeëkster , zeesnip.
sea'-piece , s., zeestuk , zeegezigt.
sea'-pool , s., zout meer, zout water.

Sea'-otter, s.,
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Sea'-port , S., zeehaven.
Sea'-port town, s., zeehavenstad.
sea'-pudding , s., zeenetel.
Sea'-purse , S., zeekeurs.
Sete' - puristain , S., struikmelde.
sea'-quadrant, S., Jacobsstaf.
sea'-quince, s., zeebal.
Sez+'- raten , S., zeeraaf.
sea'- risk , s., zeegevaren , me.
lea'-robber, s, zeeroover.

1 seal , v. t., zegelen , verzegelen , toezegelen , cligtzegelen
e toelakken , cacheteren, 9 liet zegel op iets stellen (iets
ti olt i>>rligeil) ; bekrachtigen , bezegelen ,verbinden ; § sluitets , ^ drukken , gr,iveren ; (riiater► en gewigten) ijken
vastmetselen ; - tc deed , een daad bekrachtigen; - a union
een -\erbindltenis bekrachtigen; - a letter of a parcel, eert
biet of een pafje cacheteren, digtlakken; - the lips, de
lipl;eu sluiten ; - up , i el'ze'«elen , toezegelen , sluiten ,
di :'siuiteu ; i voltaoijen, voieil,uigen; -,V. i., zegelen, zijn
j zegel ergelis op zetten.

Sea'-ro-etcet, S., zeeraketie.
Sea'- rooien , S., ruime zee.

f Sz-&d' ee+rrs+ser, s., er:•aveur v,ill Caelietten.
Beni' -Eiker , s., roiib v ;Lnger .

Sea' - rooeer, s., zeeroover, zeeschuin ► er.
Sea'-ruA', s., zeehraseni.

Sea'-rusts , s., zeebies.
Sea'- sainp hire , s , zeevenkel.
Sea' - seorplon, s., zeescliorpioen.
Sea'-serpent, s., zeeslang.
Sea'-service, s., zeedienst.

Scz+t' - zi9+g, s., zerelii.:g.
se-+è'tsiubber, C'., 1•ol hespele.

j SEat'er , s., zegeldrukker , zegelaar , bekrachtiger ; ijker.
I I ca' er , s., rolil)evar. er.
I ,eallettuce, s., wol,'sinelk.
seat'cish, s., steur.
set'Innr , s , het zegelen, liet digtsluiten; bekrachtiging;

Sea'-shark, S., haai.
Sea'-shell , S., zeesclielh.
Sea'-store, s., zeestrand.
Sea' -st -k , a., zeeziek ; he -, = zijn.
Sea' -st ekness, S., zeeziekte.
Sea'-side , s., zeekant.
Sea'-sleeve , s., zeekant.
Sea'-snail, s., zeeslak.
Sea'-star , s.,

zeester.

Sea'-surgeon ,
sea'-swallow
Sea' - teren , s.,
Sea' - thief, s.,
yea'-tua+t , S.,

s,, scheepsdokter.
, s., zeezwaluw.

zeewoord, zeeterm, zeemansuitdrukking.
zeedief.

zeepad.

het vzstnietselen.
se;ee'ia^ evHx , s., zegellak.
,ct+9'iflg , s., jagt op zeekaiven.
sefoonn , s., bontv leugel.
e^;t ^sci„ , s., robbevel.
' sea n
s., naad ; naad tusschen twee planken , voeg (bouw i lea/c) ; lidteeken ; -, korenmaat van 8 bushels ; square -,
i dwarsl ► aad ; - of glass , 120 pond glas ; ader (geology);

!

laag(,pijnwezen).

1

1 Senn , V. t., een naad maken , aaneennaaijen ; voegen , aan eeiavoeten; niet naalden doen heden,g.; -ed over with
wooed;,

niet lidteekenen bedekt.

1 Seaesi , s., ° vet , 3rlleer , vettigheid.
i Sea+nn'-rent • s., torn , losgenmaakte naad.

Sea' - torn , a., door de zee verscheurd.
S-a'-tossed , a., door de zee heen en weer gevoerd.
Sea'-town , s., zeestad.

, s., pl . sea'enen , zeeman, zeevaarder , matroos;
-, meertrias ; -, triton; able , able bodied —, sterke zeeman ,
+ geschikt voor de dienst; tkorooy /i -, knap of ervaren =.

Sea'-trade , S., zeehandel.
Sea'-turn , s., zeewinti.

; Sea'icaanship , s., zeemanokunst, zeeruanscliap.
j scxaa+++'Ie s , a., zonder noden.
1 Sea++,'ster , s., 9 kletrrnaker.
se
etress , s., noaïster• , linnenwerkster.
s„ 'is'y , a., reet naden ; Waar van amen de naden kan zien;

zeeduif , Groenlandsche duif.
Sea'-u'i,i, orn , s., zeeeenhoorn.

Sea' - turtledove, s ,

lea'- urchin , s., zeeëgel.
Sea'- voyiise , s., zeereis.
Sea'-watt , s., zeemuur.
Sea'-watged, a., door (le zee ontgeven.
Sea' - ward • a., zeewaarts , naar de zee.
_ea'- water, s., zeewater.
Sea'- weet , s., zeegras , wier.
Sea'-with'wind , s., winde (botanie).

Seta'Inan

- rille, de verkeerde of averegtsehe zijde van iets; the side without , averegts.
c +n , zie Scia.

Seat ;soy

, s., zie Sepot'.

Sear , s., droogheid , dorheid.
Sear , v. t., (de oppervlakte) branden , verschroeijen , toeschroeijeri , verzengen , § branden; -, verdroogen , verdor ren , verwelken; (va,L een paard) iets uitbranden; - up,

es.'-wotc, s., zeewolf.
gear-wornI'-woo(t, s., zeeiilsem.
Inaiitlt^n, toesehroeijcn, digtmaken, sluiten.
Sea'-wort-hiness, s., geschiktheid voor de zee.
Szas', a., 1 ebrand; verdroogd, droog, verdord, verwelkt.
Sea'-worthy . a., voor de zee geschikt, beschikt om zee
ear'-_eootti, s., -1- gewast doek, engelsclie pleister.
te bouwen , tegen de zee bestand (van eenn schip).
} asera& , v. t , doorzoeken , onderzoeken , een nasporing
sea' - wrack . s., zeegras , zeewier.
doen(iii), doorzoeken , doorsnuffelen, uitvorsclien; j he-.

I
, s., zorglijn , noodtalie , s.
Sezat, s., zeekalf, rob; - oil, rohbetraan.
Seal , s., I! i zegel , cachet ; verzekering , bekrachtiging , r.;
under houd anal -, geteekeed en liezegeld ; great -, groot zegel;
privy -, klein -; Sc^lonaoo's -, Salomons (botanie; - witha
cipher, zegel met eel cijfer; - wit/z a coot of arm.;, L- niet
+;s; ells; breaki^sp of -s , ontzegeling , r.; keeper of t /ze -s, i
:- bewaarder; under -, gezegeld; leader 1/se - of, onder liet
van; wader private -, onder privaat ^; o i.x one's -, zijn
stellen; break a - , een = v erbreken ; break the - of , het
zegel verbreken van (een brief) ; give a 1. ïiirry -s ,
uitearring nali lets gevel;.
i

Sea"yoke

Proeven ; (een woud) peilen , sonderen ; visiteren , doorzoekets (ia. en oitpaaode reyten); visiteren, een perquisitie
doen , r.; - a lioitee , onderzoek in eelt hels doen ; - a
if oud , een bosch doorzoeken ; - the pockets , de zakken he-

voelen, betasten; - any eve's house, een huiszoeking bij.
ieoialid doen, r.; - orutt, door nasporingen vinden, ontdek ken , vinden , opsporen , r.; -, v. i., zoeken , doorzoeken
doorsnufi'elen, nasporingen doen; grondig onderzoeken,
pei - quisitie doen, r.; - ofter, zoeken naar, onderzoeken,
streven naar ; - ,for' , zoeken naar ; - into , onderzoeken
doordringen (in) ; - for any ou of a thing , naar iemand
t t' im ar iets zoekeen ; - after truth, de waarheid zoeken•
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te vinden ; - into e subject, nasporingen omtrent een onderwerp doen, een zaak grondig onderzoeken.
search , S., nasporing , het streven , onderzoek ; visitatie
(in- en uitgaande regten); onderzoek , perq;iisitie , r.; - for
a thing lost, nasporing naar iets dat verloren is; - after
truth , het zoeken der waarheid; - into a subject, nasporing omtrent een zaak; narrow -, naauwkeiirig onderzoek;
strict -, stipt onderzoek , strenge perquisitie , r.; - in a
house , huiszoeking , r.; right of -, refit om nasporing,
onderzoek te doen ; make a -, een onderzoek, nasporing
doen.

aan het klimaat gew end , geacclimateerd;
gedroogd (van hout) ; van wijn doortrokken (van fusten) ;
bereid ; gevestigd ; door den tijd geijkt of bekrachtigd;
highly -, (eau spijzen) sterk gekruid.
Sea'-s-oner,, s,, toebereider van spijzen ; datgene wat dient
om aan spijzen een aangenamen scherpen smaak te geven;
Scn'*oned, a.,

§ specerij.
Sea' -s- oning • s., kruiding , specerij , gekruidheid , smake-

lijkheid, aangenaamheid; saus , zout ; toehereiding ; ver
-drogin
(van hout) ; -s , pl., klimaatkoortsen.
Sea'*onless • a., T zonder saizoen.
Search'- warrant , s., bevel tot perquisitie , r.; issue a -, seat , s., zitplaats, stoel, zetel , j troon; verblijf , plaats,
een - uitvaardigen.
woning , woonplaats , residentie ; buitenplaats ; tooneel;
Searcher . s., onderzoeker ; persoon die naspoort, door.
ligging; doft, z.; bril van een secreet ; the - of empire,
zoekt, nitvo.rscht, doorsnisifelt; doorpronder , peiler ; visi- de zetel van het rijk ; the - of commerce , de zetel van
teur (in- en uitgaande reyten); lijkschouwer; - after truth,
den handel ; the - of war, het tooneel des oorlogs;
iemand die waarheid zoekt; - of hearts, onderzoeker der have a - in parliament , lid van het parlement zijn ; an

)harten.

Search'inq , a., doordringend , schrander, onderzoekend ,

doorgrondend; § dringend, noodzakelijk; scherp, streng;
a - wind , een scherpe wind; a - cold , een scherpe,
strenge koude ; a - look. een doordringende blik.
Searching , s., t nasporing , onderzoek , nazoeking , bezig -

tiging, het zoeken, het streven; het inbrengen van een
werktuig in de pisblaas , om te onderzoeken of de patient
aan den steen lijdende is.
Scarch'ingly , ado., zoekend, op doordringende wijze; met

een onderzoekend oog.
5er,rch'tess, a., t ondoorgrondelijk, onnaspoorlijk , onna-

speurbaar.
Sear'edness , s.,
eerhardheid, ongevoeligheid, verdord heid , verschroeidheid.
Sea' -son , s., J § saizoen, jaargetijde; tijd (zekere duur)_;
gelegener tijd, juist geschikte tijd, geschikt oogenblik,
tijdstip; -, kruiding, gekruidheid ; dull -, slappe tijd (koop
for a -, voor een tijd ; fine -, schoon saizoen ;-handel);
rainy -, regen -; latter end of the -, nasaizoen, for a -,
voor , gedurende een tijd , gedurende een zekeren tijd ; in
-, Il is te gelegener tijd , juist te gelegener tijd, juist van
pas , te gelegener ure , j in zijn element; in due -, ten
tijde en plaatse; out of -, te onpas, te ongelegener ure.
Sea'--on , a., Jf aan het klimaat gewennen , accliniateren ,

agreeable -, een aangenaam verblijf; the - of the Muses,
liet verblijf der Musen : keep a -, een plaats bewaren
keep oiie's -, blijven zitten, niet opstaan; resume one's -,
zijn plaats hernemen; take one's -, gaan zitten; vacate
one's -, zijn ontslag nemen; take a -, ga zitten; country
-, buitengoed , buitenplaats.
Seat • 2, . t., zitten , doen zitten , zetelen , een plaats aanwijzen; vestigen , aanstellen , nederstellen , vestigen ; § vaststellen , bepalen , vastzetten ; in een betrekking plaatsen;
ei colony -ed itself, er vestigt zich een kolonie ; - oneself,
gaan zitten , zich vestigen ; be -ed , gezeten zijn ; be -ed!
ga zitten ! pray be -ed ! ga zitten ! seated above one, gesteld of geplaatst hoven iemand; - oneself in a place,
zich in een plaats nederzetten ; be -ed at a repast , aan
een maaltijd gezeten zijn; -, v. i.. rusten, nederleggen , Sv.
Seating, s., (van een broek) kruis.
Seavea-, s., pl., biezen.
Seav' y , a., met biezen begroeid.
Sea'^van , s., :1: wampum, schelpgordel (een sieraad dat de
Indianen dragen).
Sea'svard • a., :1: naar de zee gekeerd.
Seaward , adv., zeewaarts.
Seba'cie , a., uit vet verkregen ; - acid • vetzuur.
Sebaceous , a., vettig.
Sebes 'ten • s., zekere pruimenboom der keerkringen.
Sebil 'ia • s., houten hak of nap.
Se' pant , a., snijdend (wiskunde) ; in tweeën.
Se'sant , s., snijlijn.
Secede', v. i., zich afscheiden • er uitscheiden (roan een ver
aftreden , afgaan , afwijken , zich onttrekken;-bindtes);
- from a s iety • zich van een gezelschap afscheiden ; frow the c^urch, zich van de kerk afscheiden.
Seceder • s., afscheider, afwijker , onttrekker; afgescheidene (van de Schotsche kerk).
Seceding , a., afscheidend.
Secern', V. i., afzonderen; - from, afscheiden of afzonderen van.
Secern 'ment , s., afscheidend middel.
Seces'sson • s., afscheiding (van een gezelschap); scheuring,
verwijdering , afwijking.

gewennen ; verharden , gehard maken ; droogen ; door gewoonte harden ; :r§ geschikt of van pas maken ; eigenen
(aan) ; regelen ; vestigen ; droog maken ; (spijzen) krui den , toemaken , smakelijk naaken , § doorspekken ; doen
rijpen , rijp maken ; opleiden ; vermengen ; (een fust) van
wijn laten doortrekken ; een aangenamen scherpen smaak
geven ; j § temperen , matigen ; § bezwangeren; long residance - s strangers, door lang verblijf worden vreerndelingen aan het klimaat gewend; be -ed to a thing, tegen
iets verhard zijn; - meat with spices, het vleesch door
middel van specerijen een aangenamen smaak geven ; - a
sauce, aan een saus een scherpen smaak geven ; conversalion - with jocularity , het gesprek met aardigheden of
geestige zetten doorspekken, kruiden ; -, V. i., rijp worden ; zich aan tiet klimaat gewennen ; scherplieiil geven
(aan) ; drongen (eau hout).
S+e'-ele , s., l eeuw.
sea'-son . s., toebereiding, veraangenaming; § bekoorlijk
Seclude', C. t., uitsluiten , afsluiten , verwijderen ; - from,
-heid,
afsluiten van; - any one from society, iemand van de
bevalligheid.
Sea'-*onable , a., te gelegener ure , te juister tijd , gemaatschappij uitsluiten ; - oneself, zich afscheiden, zich
schikt , van pas , gelegen.
verwijderen, zich opsluiten.
Sea'-wonableness • s., geschiktheid, rijpheid , dienstigheid. Se-c ud'ed , a., verwijderd; a - life, een afgezonderd
Sea'*onably , ado., juist van pas, van pas, geschikt,
leven.
gelegen.
Se-cha' -ion • s., afsluiting , afzondering, afscheiding (ver
Sea'-wonnge , s., toebereiding.
-u^ijderngva
wereld) ; in -, in afzondering.
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Se e1u'sive , a., afsluitend , afzonderend , fluitensi caiteladl,
afscheidend .
See'oiid, a., tweede, onder, ondergeschikt, geringer, ligastvolgend ; - cousin, achterneef of - nicht; - mournio i, halve
rouw; the twenty -, de twee en twintigste ; - 1:Ior, een
andere , een tweede Homerus ; - to none, iar l;.ciiial► d
ondergeschikt zijn ; act - to any 011e , teas aanzi,eii loan eert
ander een ondergeschikte plaats bekieeden; te - L <<,1
one, het aan iemand afstaan; be - 'o )lo,zw, liet-

secretaris van staat ; - o F the navy of war , secretaris van
staat lij de delpaa,rtenieiiten van marine of oorlog ; -'s office, secretariaat (plaats) ; (cot een onderkoning, gouvernevi, enz.) secretariaat.
Secrete', v. t., verher'gen , verhelen , wegstoppen ; af scheitleli ,afzonderen ; - stolen goods , gestolen goederen
ver helen.
,eer e 'ti^ sn , s., afzol^cierilng, afsclieiding (van vochten of
8a771)a),) ; afezoijUerd of aisclreidend vocht.
se'erei st, i:., - rolnclventer of uitk:raivler an zoogenaamde

moed afstaan ; every - year, om liet andere jaar; - dh f,
gebruikt, halfsleten.
Se -e'ond , s., tweede ; steun ; (van een tweegerecht) iictrri re, I
secondant; helper, ondersteuner; sestigste deel (r ia eery
7niazizit); tweede toon na den grondtoon (oir;k); 5ecol^c^e ?
(in het schermen); tweede vorm (bij drukkers) ; -, Sigi atuur i
der derde kolom van een vel.
Se-e'ond , V. t., tot tweede makel] , ondersteunen , secoiideren, bijstaan, onderschr`ageis ; l volgen, navoren,1('11tP1'volgen; ondersteunen (bij berasdslogiiig ii) ; - a, -ilol1( , it ,
een voorstel, een amendement ondersteulnen; sing z.s -vul
with sin, zonde volgt zonde.
9See'ond-halid , s., bezit, in de tweede hand ; — al --, uit
de tweede hand ; -, a., uit de tweede hand, rriet oorspron- 1
kelijk ; - clothes, kleedcrew, die reeds gedragen zijre ; a diraiscr, een opgewarn.de maaltijd.
1
See'ond - rate , s., tweede klasse, tweede kwaliteit.
í
Second-rate, a., micidelniatig.

See'ond-sight , s., geestenzieilerij , zieriersgave.
See'oiid-sighted , a , de gave of het vermogen bezittende
orn in de toekomst te kizllnen lezen of zien.
See'ondariiy, ode., later volgend, bijkomend als Helper,
in de tweede order.
i ee'oildt,rilless , S , ondergeschiktheid, ondergeschikte gesteldheid,hoedanigheid van de t w eede In rang te zijn.
Se ^''ondary , a., onder,-c chikt , helpend ; naastvolgend ,
ol,tleerld , afgeleid , tweede , vernieuwd ; a - feces• , een
vernieuwde koorts ; - ofcer, ondergesvli kt amhtenaar.
See'oivaary , s., afgezorsuct^e, afgevaardigde, ondergeschikt
persoon, helper.
See'onder, s., helper , ondersteuv:er; iemal,d die een voor -
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gel: eínl; ii.
eereltious- , a., af^tezondercl.
se'E.retuv, ae/C., livinielijk, op verborgen wijze, steelsgewijze; ihii eI Uit;.
e'eretitbess , s., lietekheiniliouden , geheimheid , getrouwleid us liet bcwars11 nl;i een geheim.
Secretory • a., afzonderend , afscheidend, g.
'e-es , s,, sekto, p ijIOU spIuit of loot; 1 kunne,
;cesiacl^t; 1 s1snijdii , - iiuc^ter, hoofd eciier partij.
se-eti%'riann, a., tot, een sekte of partij belsooreride; van
of belloor'eside tot een sekte.
tei ta'riar, , s., lid ceder sekte, drijver , aariljanger of
vuo.'st^rl.dereenes' platij , 1^artij,-raliger.
^ e ^ s r ,', b^^ Y ^i.^ ,^, , a-,-t'a, i ^ in, s., sektengeest , drijverij
panij-ijver, partijgeest, sekteli jver.
se-c'ta r y, s., zie &ctaria;i, s.
Scctie, a., lil et'k; aar.
S. - e'tien, , s., liet sniji;cn, let veideelera; snede, doorsnede,

profil , afdeeling , oliderdeeli gig, onderdeel ; + stads wijk

_f ;,tuk land van tiiO akrei ; = landsdistrikt, <<+.'deeliilg;
cross -, traiisvers^ile icorsifede.
sr4'tionnni, a, isiiiecleeld, atgedeeld; valt, lietrefl:ende of
l)ellciol'ei;Gie tot ecii Vi ijk otilc cliff g; svijks—, districts—,
'tor, s., liet gedeelte val; een cirkel , lien repen tusscheln
to - ee stralen en een r',rl:eihoog ('r'i.skuisde); proportiepasser
(wiiA'iiïscliri zcect'i uig) ; sector (werktuiykoiii!e); - of a sphere
Iicrlvorsisi e rector.
? s e ,-'. u i n ,• , a.,wereldtijk , ^ ^^n geen re c l gebonden , weI Is^l; svliizezi,id, van of heli'ell'eníïe een leen, ongewijd; -,
honderiil:irig, slat iedere eeniv gebeurt of invalt; seculair
stel of amendement ondersteunt.
(o^itiec^i i1d de) 3 - cla y , de ongewijde geestel jkhcid ; -Sec'onatiy , add., ten tweede, in de tweede plaats.
co,icerisS, wereld lijke a aisgelegeltiieden; - m u sic, prot'ane
i e'.'recy , s., geheim (stille),gelseiisshousliiig , i erborgen j in tijk ;- yr,rres , seculaire spelen (odder rieO iden) ; held , T eenzaamheid, bescheidenheid; observe -, geheim- jriri.^clictioia, wereldlijk egel ied.
houding in acht riemen ; n mand of t1^e strictest -, een S,ee'faia: , s., leek, weleicilijk geestelijke (die biet tot eci;
uiterst bescheiden plan; coiiimittec of -, geheim coniïtté ;
kloccteroii7e behoort) ; kerkzanger.
in -, in liet geheim, in de stilte, heimelijk, Dalier de S,ee*^Qa:r'ity , s., wereidlijkheirl , werelcischgezinul:eid.
roos; rely upon any olies -, op ienlauds geb.einrhoudirl
Se*<1mi.trtz^i'tion, s., secularisatie.
vertrouwen; enjoin -, gelieimlioudii;g aanbevelen.
Se -'utarize, e. t., wereldlk,k maken , seculariseren.
Secret , a., geheim , verborgen , in de ecnzaainlieid , een- sew' uiarty , ddr., op werelilsclic wijze.
naam, afgetrokken, bedekt, geheimhoudend, verzivijgerid, Sec'uiarness, s., wereldlijklieid.
trouw in het bewaren van een geheim; keel) -, geheim See'u,ndi,,e, s., nageboorte (yeiteeskunde).
houden.
Seeure', a., zeker, stellig, vast, gerust, onbeschroomd,
Se'-eret, s., geheim (zaak) ; verborgenheid ; -s , pl., schaamvcrzekcrd , veilig, onbekommerd, zorgeloos, beveiligd (te in
-,
deelen; be in the -, in het geheim ingewijd zijn ;
geer); 9 te veel verteouwen inboezemend ; - of Iris strength
in het geheim, heimelijk , verborgen; yet a - out of any
zeker van zijn kracht ; - of welcome reception, zeker van
o,ae, wrest a - from any one, iemand een geheim afpereen goede ontvangst; - from fortune's blows, beveiligd,
let
siiy
one
into
a
-,
keep
a
-,
;
een geheim bewaren
tegen de slaeen van liet noodlot; a - asylum, een zekere
sell ;
iemand in een geheim inwijden; nrakc a - of a t/sissy,
toevlugt.
van iets een geheim maken.
Secure', v. t., verzekeren , waarborgen; zekerheid, waar geheim houden , verbergen.
Se'-eret , V. t.,
bore; geven ; verzekeren (zich verbinden om de waarde V21I3.
... terug te betalen), onderschragen (bouwkunde); in vei Se- 're(ariship , s., secretariaat (betrekkincg); secretaris schap, post van secretaris.
1igtieid stellen of brengen, beschermen, beveiligen, beS, e 're(ary , s.,secretaris , gelreirrs schr11ver , klerk ; -, ieschutten tegen ; zich meester maken van, vasthouder)
cretaire tíneubel); -, secretaris (or;iitliologie); corfdc;itial -,
zich verzekeren ian, vatten; - the fovour of God, zitla.
eheinisclirijver; pricote -, particulier secretaris; - Jf'st;;te
v i?i t sac s yieiist verzekeren; - o creditor,reissc!itulcie-
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naar zekerheid of pand geven ; - one's conquest, zijn overwinning verzekeren ; - from, beveiligen voor , heschutten
tegen ; - something to any one , iemand iets verzekeren;
- a place in a coach, een plaats in een rijtuig bespreken.
Se -e -ure'inent , s., j zekerheid • waarborg; give -, borg
stellen, waarborg geven; stand -, borg staan, instaan.
Secureness , 3., zekerheid (tegen gevaar).
securer , s., (van personen) beschermer , verdediger; (van
zaken) verdediging , bescherming.
Se - ea'rity , s., zekerheid, gerustheid , zorgeloosheid, vei
(tegen gevaar), waarborg , cautie, r., onderpand,-lighed
verzekering , pandgeving; - is dangerous, zekerheid is ge
the - of a country , de veiligheid van een land;-varlijk;
collateral -, zijdelingsche waarborg, r.; personal -, per.
soonlijke waarborg; give -, zekerheid geven, aanbieden of
leveren, cautie stellen , r.; give as a -, als onderpand
stellen.
Sedan ',
1 • draagstoel draadbaar.
Sedan' - chair,
Sedate', a., bedaard, kalm, rustig, vreedzaam, stil, bezadigd; a - man, een bedaard , bezadigd man.
Sedate'ty , adv., op bedaarde, kalme, rustige, vreedzame,
stille of bezadigde wijze.
Sedative, a., bedarend, kalmerend, stillend, g.
sedative , s., geneesmiddel , dat de vermeerderde werking
van een orgaan of een systeem van organen doet afnemen
of tot bedaren brengt.
Sed'entariiy , adv., stilzittend.
Sedentariness , s., zittend leen , zittende leefwijze ; § wer-

mag of kan worden ; to go and -, gaan zien; let any o;
- a thing , iemand iets laten zien , iets aan iemand late
zien; - company , bezoeken afwachten; - any one away
off, iemand zien vertrekken, iemand naar de diligence h
geleiden , iemand inschepen; - any out , iemand zien ve
trekken , iemand uitgeleide doen , iemand begraven (hei
voloen) ; -, v. i., zien; waken , zorg dragen (dat) , zorge
(dat) , oppassen ; (ergens om) bedacht zijn ; waken , ael
geven (op); - to that , waak of zorg dat; - that eves
thing is ready , zorg dat alles gere
ed zij , draag zorg d<
alles gereed zij ; you must - about it , gij behoort daarc
bedacht te zijn ; let me - ! laat ons zien l zien wij ►.
into , through, doorzien, doordringen (voorzeggen); - z
further than one's nose, niet verder zien dan zijn net
lang is ; -ing is believing, zien is gelooven.
Sec , int., zie ! ziet! kijk.
seed , s., zaad ; zaad (der plantgewassen); het zaaisel , hi
gezaaide; nakomelingschap; kiem, oorsprong, afkomst
geslacht, kroost, nakroost; -s of virtue , zaden van deugd
sowing -, het zaaisel ; run to -, opschieten, in het zag
schieten; sow -, (J § zaaijen.
Seed , V. i., in het zaad schieten, zaad strooijeu ; -, v. t
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^ zaaijen, bezaaijen.
Seed' - bed , s., broeibed.
Sepd' - beetle, s., zaadkever.
seed' - bud , s., zaadknop.
Seed'-cake, s.,

keloosheid.

veel zittende, een zittend leven leidend,
werkeloos, lui, traag, log; - life, een zittend leven.
SedWe , s., duinhelm , rietgras.
Sedge'-bird , s., rietvink (ornithologie).
Sedge'-grass, s., zie Sedge, s.
Sedged', a., uit duinhelm bestaande.
sedgy , cc., met duinhelm begroeid, vol duinhelm.
Se,t'ianent, s., bezinksel, grondsop, droesem, zinksel,
neerslag.
Sedition, s., oproer , opstand, muiterij ; move -, opstand
bewerken, tot opstand aanzetten.
Se(i i'tionary , s., oproermaker.
Seditious , a., oproerig.
Sedi'ttousiy , adv., op oproerige wijze.
Scdi'tiousuess • s., oproerige , muitzieke aard ; oproerig
oproerige aanslagen , aanzetting tot oproer.-heid,nutzc
Sect-nee', V. t., verleiden; - from, afbrengen van; - to,
verleiden tot.
smiuce'nent, s., verleiding.
Se,iuc'er, s., verleider.
Se(1u'cible, a., verleidbaar, vatbaar voor verleiding, te
verleiden.
Sedue'tion , s., het verleiden.
Sodue'tive , a., verleidelijk, verlokkend.
sedu'tity , S., zie Sedulousness, s.
Sed'-utous , a.; arbeidzaam, vlijtig, naarstig, volhardend,
standvastig.
sed'u.lously, adv., op arbeidzame, vlijtige of naarstige
wijze; met volharding of standvastigheid.
Sect'u1ousness, S., arbeidzaamheid, vlijt, naarstigheid,
volharding , standvastigheid.
see, s., zetel (van een bisschop); bisdom; stoel (pausel( k
gezag); holy -, de heilige stoel.
See , v. t., zien ; vergezellen , begeleiden ; - any one to the
door, iemand tot aan de deur begeleiden ; be -n , gezien
zijn, (vans zaken) zigtbaar zijn; fit to be -n, wat gezien

kruidkoek.

Seed'--case, s., zaadhuisje.
Seed'--eoat, s., zaadholster.
Seed'--corn , s., zaadkorrel.
Seed'- -cover , s., bloemkelk.
Seed'-doavn , s., zaadwol , haarkroontje.
seed'-tear, s., zaaddraad.

Sedentary , a,

Seed'-iip,
s., zaaikorf.
Seed , -lop ,
Seed'-lobe, s., zaadvlies.

1

geed' -inas , s., zaadzaaijer.
Seed'-pears , s., zaadparel.
Seed'•ptat , 1 s., kweekbed ; plaats waar men de jong
Seed'-plat , f boomen teelt.
Seed' -tinne , s.,zaaitijd.
Seeci'-trade , s., zaadhandel.
Seed' - vessel, s., zaadhuisje, zaadvlies.
Seedling, s., zaadplant, zaailing, jonge plant.
Seed 'ness, s., zaaitijd.
Seed 'mais , s., zaaijer , zaadkooper.
seedy , a., zaadrijk, vol zaad • in het zaad schietend, zaad

zettend ; welriekend; een bijsmaak hebbende; + armzalig

afgesleten.

See' i ng , s., het zien , het gezigt , het vermogen om ti

zien.
Seeing, conj., aangezien, vermits, nademaal, naardien
dewijl; - that, =.
Seek , v. t., ((§ zoeken , herzoeken , weder zoeken , opzoeken

vragen ; § iemand willen berooven ; naar iets uitzien
aanzoek doen om ; trachten te winnen ; door kuiperijei
iets trachten te verkrijgen ; - out, zoeken, wederzoeker
opzoeken, navorschen, opspeuren, bedelen, aftroggelen
- any one's life , iemand naar het leven staan ; -, v. i.
zoeken, pogen, streven, trachten; najagen of zoeken t
bereiken; zich vervoegen tot, zich wenden tot , toevlug
nemen tot ; - after , zoeken naar ; - for, zoeken of stro
ven naar ; be to -, in nood verkeeren.
Seeker , s., zoeker , zoekster ; onderzoeker , onderzoekster
zoeker, zoekster (kerkelijke geschiedenis).
Seeking, s., het zoeken , t voorwerp van nasporing.

SEE.
sect , V. i., blinden , J(§ blinddoeken. , de oogen (van een
wilden valk) sluiten (jagersterm), van daar in de Macbeth
van SHAKESPEARE de uitdrukking : come , seeling night,
waar het deelwoord als bijvoegelijk naamwoord gebezigd is.
@eel , v. i., slingeren , + naar de eene zijde overhellen,
leunen, overhangen ; t lonken, kuipoogen; het hevig slin.
geren van schepen.
t eet , seeling , s., zware slingering van schepen.
Meel , s.,
jaargetijde , tijd.
Seely , a., (weinig gebruikt)
gelukkig; -, dwaas, zot,
loszinnig , onnoozel.
seem, V. i., schijnen, den schijn hebben, voorkomen, den
schijn aannemen , veinzen ; as it would -, naar het schijnt;
without -ing to take any notice , zonder iets te laten
schijnen of bemerken ; it -s to me , het schijnt mij ; -,
V. t., voegen , passen , voegzaam zijn, Sr.
Seein'er, s,, schijnheilige, comediant, comediante, huichelaar.
Seeming, a., schijnbaar, oogensehijnlijk, § aanzienlijk,
t van een schoon uiterlijk , schoon , passend, betamelijk ;
a - sorrow , een voorgewende smart.
Seeming, s., schijn, voorkomen, nieening, uiterlijk, schoon
uiterlijk; gevoelen, meening; to any one's -, naar dat
liet iemand schijnt, naar tiet gevoelen, maar de meeping van.
seein'ingly , ads., naar liet schijnt.
Se.m'iiagnres , s., schijnbaarheid , uiterlijke schijn, uiterlijk aanzien.
6eem'1ess , a., t ongepast, onbetamelijk.
$eem 'liness, a., g^ , pastheid, betamelijkheid, fatsoenlijkheid.
seemly, a., gepast, betamelijk, welvoegelijk, fatsoenlijk,
gevoegelijk; it is not -, liet voegt niet, liet betaamt niet,
liet past niet.
meem'ly, ads., op gepaste, betamelijke wijze.
$een , zie Sec.
r5eeii , a., ni ervaren , bedreven , geoefend; gezien, geacht.
seer , s., persoon die ziet, kijker , ziener , profeet.
sneer • a.,
verschillende , verscheidene.
$eer'-woud , s., droog hout.
See'-saw , s., slinger , schommel ; het slingeren , ziegezagen; liet zwingelen , het heen en weder gieren , het heen
en weer gaan (werktuigkunde); - motion, heen en weêr
gaande beweging (werktuigkunde).
See'-saw , V. t., slingeren, heen en weér gieren; - up and
down, slingeren.
seethe , V. t., koken, doen koken , zieden , in heete vloeistof afkoken; -, v. i., in een staat van opwelling, gisting zijn.
seeth'er, s., koker, pot , ijzeren pot, kookpot, ketel.
Secth'jng, s., liet koken , liet zieden; - pot, kookpot.
S eg , segg , s., + gesneden stier.
neg • s., zie Sedge.
Segar', s., sigaar.
Segar' - inak'er, 3., sigarenmaker, sigarenmaakster.

segar'-tutee , s., sigarendrager.
Seg'gar , sag'gar , s., een cilindrische bak , waarin voorwerpen van vuurklei gebakken worden.
seg'rnent , s., segment (wiskunde) , gedeelte , deel.
Se

;de

} s., luiheid, werkeloosheid.
lieg pity,
Segoon', s., secondant (in het schermen).
segregate, V. t., afzonderen, van anderen scheiden.
Segregation, s., afscheiding, afzondering.
Seigneu rial , a., heerlijk, leenheerlijk, ambachtsheerlijk;
onafhankelijk, heerschappelijk.
Seignior , s., + heer ; grand -, groote heer (sultan).
seign'torage, s., oppergezag, oppermagt; liet zegt one geld

te slaan.
Selgnlo'rial ,

a., zie Seigneurial, a.
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selgn'lorize, V. í., over ... lieerschen.
Seigniory , s., heerlijkheid ; heerschappij, oppergezag; grond

een seignor; ambachtslieerlijkheid; sotivereiniteit.-gebidvan
Seine , s., zegen (visschers slagnet).
Seine' -boat , s., boot voor de vischvangst op de Seine.

Seiner, s., een visscher met schakel, zegen of kruisnet.
se'ity, s., eigenaardigheid, bijzondere karaktertrek.
Seizable, a., grijpbaar, heembaar; vatbaar voor inbeslag-

neming.
Seize , V. t., vatten , grijpen, nemen, wegnemen, ( pakken,
bemagtigen, § zich meester maken (van); in hechtenis nemen, aangrijpen, aanhalen; aantasten (van een ziekte);
vastmaken , sjorren , naaijen , kruisen , bindselen, z.; - an

opportunity , een gelegenheid aangrijpen; hope and doubt
- the soul , hoop en twijfel maken zich meester van de
ziel ; - any one by the collar, iemand bij den kraag
grijpen ; - again , op nieuw , nogmaals vatten, grijpen;
- on , upon , zich meester maken van ; be -cd , in het bezit zijn ; a distemper -s any one , iemand is door een ziekte
aangetast; -, v. i., aanvallen, de hand aanleggen; - on,
upon , vangen , grijpen , zich meester maken van , in beslag
of bezit nemen.
seiz'er , s., persoon die vat , grijper ; persoon die in beslag neemt.
Selz'in , s., bezitneming, bezit; in bezit genomen zaken, mv.
Seizing , s., het aanpakken , aangrijpen; vastmaking, sjor
bindsel , z.; block -, blokbin'lsel, z.; cross -,-ring,aj
kruisseizing, z.; end -, boven- en eindbindsel van een stag
of hoofdtouw, z.; eye -, ooghindsel, z.; head -, nokbindeel , z. ; middle -, middelbindsel , tusschen liet hart- en
eindbindsel; quarter -, takeling, z.; round -, rond bindsel ; throat -, kruisbindsel , z.; throat - of a dead eye,
hartbindsel , z.; upper -, bovenbindsel , z.
Seiz'or, s., die in beslag neemt, beslaglegger.
Seizure , s., tiet vatten , grijpen; liet nemen • inbeslagneniing; bevel tot inbeslagneming; hetgeen in beslag ge.
rooien wordt , aanhaling; prijs, z.; give -, J in bezit stellen.
Se'j ant • se'3 east , a., zittend (wapenkunde).
Sej oin', V. t , t scheiden , splitsen.
Seju'gous, a., zesparig gevederd (botanie).
SeJ un p'tion , s., scheiding.
Seiung'iale, a, scheidbaar, splitsbaar.
Se'1ah, s , , sela (in de psalmen).
sei'coutis , a., J ongewoon , zeldzaam.
Seid t, zie Seldom.
Sri ' dom n, ads., (verouderd) zelden; -, a., f zeldzaam.
Sei'dornness , s., i zeldzaamheid .
zelden vertoond, set.
select', V. t., kiezen; - from, out of, kiezen uit.
Select', a., uitgezocht, uitgekozen; uitmuntend, uitgelezen, ( puik ; - authors, uitgelezen schrijvers; - company,
Seid'shown, a.,

society , uitgelezen gezelschap; - troops, keurtroepen.
, s.,
lid %an den stedelijken raad; stads ver -

Select'-ivaia

kozene.
Select'edly , adv., niet zorg (in het

kiezen) , kieskeurig.

selee'tion , s., uitkiezing, keur, keus ; a - of books, een
keur van boeken ; choice -, goede , uitmuntende keuze.
Selecet'tve , a., uitkiezend.
Select ness, s., keuze, goede keuze.
Selector , s. persoon die kiest, die een keus doet.
Selen'ic • a., van selenium ; - acid, selenium zuur.
Sei'enite , s., spiegelsteen, selenium (mineralogie).
Selenit'i e ,

,elenit teal,

a., van den spiegelsteen.

Selen'turet . selen'uret , s., naam van zekere stof, die

hoofdzakelijk uit selenium koper en zilyer bestaat.
VJ
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Selenogroph'l e , selenograh 'I eal, a., van de maanbe-

SEL.
Self'-created , a., nit zich zelf geschapen.
SQif'-decelt', s., zelfbedrog.
Self'- deceitful , a., zelfbegoochelend.

schrijving.
Melenog 'raphy, 3., maanbeschrijving.
Self, pron., zelf; (in zamenstellingen met bezittelijke voor Self' -deceived ', a., door eigen illusiën bedrogen.
als : myself, ourselves of ourself; (om aan-namworde), Self'- deceiving , a., zelfbedriegend.
de persoonlijke voornaamwoorden zekeren nadruk bij te zetten), Self'-deception, s., zelfbedrog.
als: I dit it myself, ik zelf deed het, (en voorts om tot Seif'- defence', s., zelfverdediging; in -, tot zijn zelfver.
wederkeerende naamwoorden te dienen) , als : to clear one- dediging.
self, zich zelven zuiveren ; my-, ik zelf; him-, hij zelf; self' -delineation, s., beschrijving van zich zelven.
ourselves, wij zelven; the thing it- speaks, de zaak zelf Self'-del-u'elon, s., zelfbegoocheling.
spreekt; by it-, op zich zelven; one cannot do every thing self'- deni al , s., zelfverloochening.
one-, men kan alles zelf niet doen; -, s., ik, ikheid; my Self' -denying , a., zeliverloochenend.
Sett' - epend e nt, 1
other -, mijn tweede ik; -, a., eigen.
f a., zelfstandig, onafhankelijk.
Self' -abased • a., die zich vernederd heeft.
Sel f depen
-dd in,
g
zelfvernedering.
elf'-abasement , s.,
Self' -destroyer , s., zelfverwoester, zelfmoordenaar.
Self'-abaatng, a., die zich vernedert.
Self'-destru-e 'tion , S., zelfverwoesting, zelfmoord.
Self '- destru-e 'tive, a., tot zelfverwoesting strekkend.
Self '- abuse , s., zelfbedrog , zelfbegoocheling.
Self'-a-ecus'ing, a., die zich zelf beschuldigt.
Self' -determina'tion , s., besluit uit eigener beweging geSelf'-aat'Ing, a., zelfhandelend , zelfwerkend (technologie).
nomen.
Self' - admlra'tion, s., zelfbewondering .
Self'-determining, a, eigener beweging besluitend.
Self'-admlr'ing, a., die zich zelf bewondert.
Self' - admis'sion, s., zelfverlof, zelfvergunning.
Sett='-ador'ing, a., zelfvereering.
Self'- alfaba', s., + persoonlijke zaken.
Self'-affrighted, a., van zich zelf verschrikt.
Self '-applause, s., zelftoejuiching.
self'- approv '1ng , a., eigener gezag genomen.
Self'-assDmed, a., van zelf toegeëigend, zonder zegt daartoe.
$etf •asump'tlon , s., laatdunkendheid, eigenwaan.
Self'-ban ished , a., zich zelf verbannend.
Selt''- begotten, a., die zich zelf heeft voortgebragt.

Self'-blame , s., zelfberisping.
Self'-born , a., uit zich zelf geboren.
Self '-bounty, s., j grootmoedigheid , edelmoedigheid , vrij
-gevihd.
Self'- centred, a, op zich zelf gezet, onbewegelijk; Tom

zijn eigen middenpunt vastgehecht.
Self '-char'1ty , s., zelfliefde (in het Fransch : charité qui

commence par soi-même).
Self'--colle-et'ed , a., zelf uitgezocht.
Self'-eol'our , s., eenvormige kleur.

Self' - devoted , a., uit zich zelf toewijdend.
Self'-devour ing, a., zich zelf vernielend.
self'- diffn'sive, a., :1: zich van zelf verspreidend.
Self'- dubbed', a., gewaand, zich noemend.
Self'- ed'a.ated • a., door eigen oefening gevormd, zich

zelf gevormd hebbende.
Seif'-edui a'tion , s., opvoeding, die men aan zich zelven
te danken heeft; autodidaxie.
Self '-e,,dear'ed , a., :1: met zich zelven ingenomen.
Seif' - ended, a., zelfzuchtig.
self'-es,ds, 3., pl., baatzucht, eigenbelang.
Seif '•enjoy'ment, s., inwendige tevredenheid.
Self'-esteern', s., zelfachting.
Self'-e^etima'tion, s., zie Self-esteem, s.

Self'-ev'1dence, s., klaarblijkelijkbeid, baarblijkelijk.
Seif '-cv'tdent, a., klaarblijkelijk, baarblijkelijk, klaarblij.
kelijk in zich zelf; be -, in het oog springen.
Self'-evidently, adv., op klaarblijkelijke wijze.
Seif'-exaita'tion , s., zelfverheffing.

self'-exait'ing, a., zelfverheffend.
Self'-exainina'tion, s., zelfbeproeving.

Self'-ex'eeliency, s., inwendige voortreffelijkheid.
s., ingenomenheid niet zich zelve , Seif'-exiv.'ing, a., zich zelven beschuldigend.

Self'-command', s., zelfbeheersching.
Self' -eompla'cency ,

tevredenheid over zich zelve.
Self'--conceit', s., laatdunkendheid.
Self'-eoncelt'ed , a., laatdunkend.
Self'-eoncelt'eduess , s., laatdunkendheid.

Seif'-ex'tie, s., zelfverbanning.
Seif' -existence, s., eeuwig, van eeuwigheid bestaande.
Self'-extin'quisher , s., kunstdomper.
Self '-figured, a., f uit zich zelf gevormd.

Self '- -eoudemna'tion , s., zelfeeroordeeling; berouw.
Self'--eon'fideuee , s., zelfvertrouwen.
Self'-eon'fident
, } a., op zich zelven vertrouwend.
Self'-eonfid ing ,
Seif'- -eon'sctous , a., zelfbewustzijn hebbende.
Self'-consciousness , s., zelfbewustzijn.
Seif'--eon 'sequence, s., belangrijkheid eener zaak op zich

Seif'-flattering, a., zich zelf vleijend.
Self'-flatter y , 3., zelfvleijerij.
Self'-glorious, a., ijdel, hoovaardig, laatdunkend.
Self'-government, s., magt over zich zelven.
Setf'-gratulation, s., zelfgelukwensching.
Self► -harming, a., zich zelf benadeelend of schade beroklcenend.
Self'-lieal , s., wondkruid.
self'- healing, a., zich zelf genezend.
zelfmoord.
Self'-hom'5cide, s.,
Self '-hope, s., hoop op zich zelf.
Self '-Idolized , a., door zich zelf vergood.
Self '- impost'ure, s., begoocheling, verblinding, bedrog
der zinnen.
Self'- importance, s., gevoel van zijn eigen gewigt of be.

zelve.
Self'-cons$m'er, smokeless furnace, smoke burning
furnace , s., rook verbrandende vuurhaard (betreffende de

stoomwerktuigen).
self'- -eonsum'ing, a., zich zelf verterend.
Seif'--eontradie'tlon , s., tegenspraak met zich zelf.
Self'- contradi et'ory , a., die zich wederspreekt; met zich

zelve in wederspraak.
Self'--control ', s., zelfbeheersching.
Self'-convicted , a.., zelf overtuigd.
Self'--eonvi-e'tion , s., vaste , innerlijke overtuiging.
Self '- eov'ered , a., - bewimpeld , vermomd.

langrijkheid.
Self'-in terest, s., eigenbelang.
Self'- interested, a., belangzuchtig.
Self'-in'terestedness, s., belangzuchtigheid.
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SEL.
persoon , die zich zelf regtvaardigt.
self'-klu'died, a., uit zich zelf aangestoken.
$elf' - knowing , a., zich zelven kennend.
Self'-.J ust'ifler , s.,

Self' - knowledge, s., zelfkennis.
Self '-left, a., * aan zich zelven overgelaten.

self'-love , s., eigenliefde.
Self '-lover, s., egoist, zelfzuchtig mensch.
Seif'-tov'ing, a., zelfzuchtig.
Seif'•mettle , s., eigen ijver.
$elf '-motion , s., eigen , vrijwillige beweging, zelfbeweging.
Self '-snov'ed, a., vrijwillig bewogen, uit vrijwillige be-

weging.
Self'-moving, a., zich van zelf bewegend.
Belf'-mur'der, s., zelfmoord.
$elf'.,nur'derer , s., zelfmoordenaar.
Self'-negle-et'ing, s., Zr liet verwaarlozen of veronachtza-

men van zich zelven.
Self' - nes'clence , s., gebrek aan zelfkennis.
Self'ofence, s., zelfbeleediging.

s., pl., natuurlijke openingen of holten, mv.
(bergbouwkunde).
fielt' - opinion • s., eigenwaan.
Self' - opin'1oned , a., vooringenomen met zich zelven.
Seif' - partiality , s., partijdigheid ten voordeele van zich
zelven.
§elf'-plea-s.'tng, s., zelfbehagen.
Self'-pollution , s., zelfbevlekking.
Self' - po-**es'sion, s., zelfbezit; zelfbeheersching; kalmte,
koelbloedigheid.
Self'-prase-e , 3., eigenlof. -Seif'pref'erence, s., voorkeur van zich zelven.

Self' - opens,

Seif'-tor'turing, S.,
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pijniging, marteling, foltering van

zich zelven.
Self' - valuing, a., zich zelf achtend.
Seif' - vie'tory, s. , overwinning op zich zelven.

Self'-wilt, s., eigen wil, zelfstandigheid.
Seif'- witled', a., stijfhoofdig, eigenzinnig.
Self' - wise, a., eigenwijs.
Seif'-wrong , s , leed , dat men zich zelf tberokkent.
Selfish , a., zelfzuchtig , inhalig , belangzuchtig,.
Selfishly, adz., op een zelfzuchtige, op inhalige, belang
-zuclite
wijze.
Self ishness, s.,

zelfzuchtigheid, inhaligheid, belangzueh-

tigheid.
Sei f' i-sm , s., zelfzucht , belangzucht.
Self'tst , s., zelfzuchtige , eigenbelangzoeker.
Sel'ion, s., opgeworpene aarde tussehen twee voren, voor.
Sell , s.,
zadel ; vorstelijke zetel.
Sell , v. t., verkooperg ; - a thing for, at a certain price,
iets voor een zekeren prijs verkoopen; - a thing for ...
pounds , iets verkoopen voor ... pond sterling ; - one's
life dearly, zijn leven duur verkoopen; - cheap, goedkoop
verkoopen ; - dear , duur verkoopen ; -for nothing , for

a mere nothing , for a song , for a triflee , iets voor een
bagatel , spotprijs verkoopen; - a thing a dead bargain,
iets voor een appel en ei =; - for account (bourse) , op
rekening ^; - for cash, for ready money , tegen gereede
betaling =; - on credit, op crediet -; - at a loss , met
verlies _; - under price, beneden den prijs c; - retail,
in liet klein = ; - wholesale , in liet groot = ; to . -, to be
sold , te _ , - again , op nieuw = ; - off , liquideren (koop
uitkoopen ; -, V. i., handel drijven ; - with-handel);out,
Self'-pre4erva'tion , s., zelftehoud .
one, niet iemand handel drijven; afgaan, verkocht worden,
Self'- rebuke , s., zelfverwijt.
van de hand gaan ; - out , iutkoopen.
Self'-reg'slating, a, uit zich zelven werkend, bewegend. Sel'lander, sel'iender , S., schurft (in de naden der leeSelf' - renurrcla'tion , s., zelfverzaking.
sea van ee,z paard).
Belt' - repei 'lancy, s., vrijwillige terugstuwing.
Sell 'er , s., verkooper, verkoopster; koopman, koopvrouw.
Self' - repel ling, a., van of betrekkalijk eerre vrijwillige Se1'vage, s. , zelfkant.
terugstuwing.
Sel'vage , selv'edge , v. t., boorden, zoomen.
Self' - reproach', s., zelfverwijt.
Sel'vogee , s., wantstrop.
Self '- reproved', a., door zich zelf of door zijn eigen ge- Selvedge , s., zie Selvage , s.
weten veroordeeld.
selvedged, a., niet een zelfkant.
$elf'-reproving, s., zelfveroordeeling.
Selves , mv. van Self.
Self' - restrained ', a., door zich zelf beteugeld, bedwongen. Sern'uphor, s., seintoestel.
Eieif' - restrain ing, a., zelfbeteugelend, bedwingend.
Sem'blable, a.' gelijk, gelijkend.
i5elf' - restraint ', s., zelfbeteugeling, zelfbedwang.
Sem'blably , ode., op gelijkende wijze.
Self' - rlght'eous , a., zelfbillijk.
Sern'blance, s., gelijkenis, gelijkheid; -, schijn; overeenhelt' - rolled ', a., om zich zelf gerold.
komst , uiterlijk aanzien.
Self'-same, a., dezelfde, juist dezelfde.
Seir9'blative , a., 5F gelijkend, gelijk; passend, voegzaam,
Self satisfa -e'tlon, s., genoegdoening voor zich zelf.
geschikt.
Self'-seeking, a., zelfzuchtig, baatzuchtig, voor zich r zelf Sem'bie • v. i., gelijken , voorstellen.
zorgend.
Se'nien• Bontra , S., cipressenkruid ,
Seif- slaughter, s., zelfmoord.
em' i , a., half, ten halve.
Self'-sov'eretgnity , s., heerschappij over zich zelf.
Sern'i-acidified , a., half verzuurd.
Self' - springing, a., uit zich zelf geboren.
Sern'i - amplex'i.eal , a., half omvattend.
Self' - styled , a., zich uitgevend voor, zich noemend.
Sern'-an', uaI , a., halfjarig.
Seif'•suhdned', a., door zich zelve in bedwang gehouden. Seur'i - annular , a., in een halven cirkel, half rond.
Self'-subvers'Ive, a., zich zelf omverwerpend (vooral van Sein'i - aperture, S., 1115110 opening.
bewijsgronden).
Sern'1 - n'rian, a, halt arianisch; -, s., half ariaan.
Self' - sufficiency , a., ingebeeld, ingenomen met zich zei. Semi - barb'utrian, a., half harbaarsch; -, s., halvebarbaar
ven , aanmatigend , met zich zelven voldaan.
Sern'i-breve , S., lheele noot.
Self' - suffl'cient , s., verwaandheid, ingebeeldheid, laat- Sern'i-cir'ele , s., halve cirkel ; graphometer.
dunkendheid, ijdelheid.
Senn'1 - cir ' Bled , } a half rond • half cilindrisch.
Self'-taugtrt, a., door zich zelven onderwezen.
l^elf' - tormenting, a., zich zelf pijnigend, martelend,

folterend.

*elf'-torrnent'or , s., die zich zelf pijnigt, martelt , foltert,

Sern'1 - cir'-cular ,

'

Serrr'i--colon , S., comma punt, punt comma.
Se,n'i - colurnnal, 8, zuilvormig (botanie).
Semi-eoinpaet', a., half digt.
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Sem'I orusta'ceous, v., half schelpachtig.
Semi -cylin'driaal , a., half rond.
Semi -deistical , a., half deïstisch.

Semi-dlam'eter, s., halve middellijn.
Semi -dlapa 'eon, s., onvolkomen vijfde of kwint.
t^em'I -diaphane'ity, s., half doorschijnendheid.
Semi-diaph anous, a., half doorschijnend.
Sem'I di'tene, s.,

kleine terts.

Semi-double , s., middelbaar feest (bij R. Katholijken).
Sein 'i-floret , s., halve bloem, kleine bloem op een ge-

meenschappelijke bloemkelk (botanie).
Semi -oom' -culous , a., half bolvormig.
Semi-ft n'id , a., half vloeijend.
Sem'I •form , s., halve gedaante.

Semiton'Ioe, a., van een halven toon (muzijk).
Sem'itran'scept, s., halve zijvleugel eener kruiskerk.
Sem'Itranspa'rent, a., half doorschijnend.
Sem'Ivit'reous, a., half glasachtig.
Sem'ivo.eal , a., half vocaal.
Semivowel , s., halve klinkletter.
Sempervi'rent, a., altijd groen.
Senm'pervive, s., maagdepalm.
Sempttern'al , a., eeuwig; zonder begin of einde.
Sempltern 'Ity , s., eeuwigdurendheid, alti.jddurendheid.
Semp'ster , s., zie Seamster, s.
Sem'ster, s., klehrmaker.
Sem'stress, sc'up'atress , 3., Zie Seamstress.
Sen'ary , a., zestallig, uit zes bestaande of zamengesteld,

Sem'I-glob'nlar , a., half bolvormig.
zesdeelig.
Sem'i-indurated , a.. half verhard.
gen 'ate , s., senaat, raad, raadsvergadering.
Sem'i -lap 'ified , a., ten halve in steen veranderd.
Senate•chamber, l s.,
raadhuis .
Sem'14a'nar, a., als een halve maan , halvemaanvormig. Sen ate-house,
f
Sein 'i -Isl'nary , a., in vorm een halve maan gelijkende. Senator, s., raadsheer; I oude; lid van den raad; -'s lady,
vrouw van den raadsheer (in Polen en Zweden) ; senatrice.
Sem'I-mem'branons , a., halfvliezig.
Senato'rial , senato'rian , a., senatoriaal, raadsheerlijk;
Semis-.net'al , s., half metaal.
Sem'Inal, a., van het zaad; in het zaad; zaad ...; oor
§ plegtstatig, plegtig , deftig.
-spronkelij. Senator'Ious, a., van een senaat.
Seminal'ity, s., zaadschietend vermogen; teelkracht, de Senatorially , adv., als een raadsheer.
natuur van liet zaad.
Senatorship, s., waardigheid van raadsheer; raadsheer.
Sein'inarist, s., kweekeling van een seminarie, seminarist.
schap.
Sesn 'inarize, V. t.,
Sena'tus -consiil'tuiin , s., besluit van een op wettige
zaaijen, planten.
Seminary , s.,
11 kweekprij , kweekschool , seminarie, wijze gehouden voltallige senaatsvergadering, dat door een
opvoedingsgesticht , pensionaat, school ; f seminarist ; cle- veto van een gemeensman niet kon vernietigd worden (bij
rical -, seminarie; elementary clerical -, klein =; superior de .Romeinen).
-, groot = ; - for young gentlemen , opvoedingsgesticht, Send, V. t., zenden, sturen; (iemand) wegzenden, doen
kostschool voor jonge lieden; - for young ladies, opvoe- vertrekken ; oversturen , verzenden ; verspreiden ; expedi.
dingsgesticht, kostschool voor jonge meisjes; education at eren (koophandel); toestaan, geven, verleenen, schenken,
. a clerical -, opvoedig in een seminarie.
- health and life, gezondheid en leven schenken; - aerial
Seminary, a., zie Seminal, a.
music, een verheven (schoon) muzijk verspreiden ; - along,
Sern'inate , V. t., zaaijen , verspreiden , voortplanten.
voortzenden ; - away, doen vertrekken, wegzenden ; - back,
terugzenden ; - a letter by the post , een brief met de
semina'tion , s., zaaijing , § verspreiding , uitstrooijing.
Seminif'I.e, seininif '1 sat , a., zaaddr agend, bevruchtend.
post verzenden ; - down , naar beneden zenden , sturen,
Seminifi-sa'tion , s., bezaaijing, bevruchting.
afzenden; - forth, (vooruit) zenden, voortbrengen, uit.
Semlopa'cons , a., half donker.
schieten, te voorschijn brengen , voor den dag brengen,
Semlor'dlnate, s., halve ordinaat (wiskunde).
verspreiden, uitdampen; - in, zenden, inzenden , (doend
Sem '1ped , s., halve voet (dichtkunde).
binnengaan , inleiden , aankondigen ; - one's name , zich
Semipe'dal , a., van of betrekkelijk tot een halve voet.
laten aandienen ; - off , afzenden, wegzenden , doen ver•
Sem'tpellueld, a., onvolkomen doorschijnend.
trekken, expediëren (koophandel); - out, naar buiten zen.
Sem 'Ipellucid'ity , s., de hoedanigheid van half doorden , naar buiten verspreiden, naar buiten doen gaan
schijnend te zijn.
- to , zenden tot, aan , naar ; - upon , toezenden , § be.
Semipersple 'ous, a, half doorschijnend.
zoeken met ; - word, berigt zenden , laten weten ; - c
Sem'tprimig'inous , a., van middelbare vorming.
message after any one, iemand een boodschap nazenden; Sem'iproof , s.,
halve proef.
v. i., zenden , een boodschap zenden ; stampen , heij en , z.
Semiqua'drate, s., halve kwadraat (wiskunde).
- up, opwerken; - for any one, om iemand zenden , iemanc
Sem'iquar 'tiíe, 3., aspect van twee

planeten, die 45 gra-

den van elkander staan (sterrekunde).
Semiquaver , s., zestiende (muz(k).
Semiquaver , V. t., zestiende zingen.
Scm 'iquintlle, S, aspect van twee planeten, die 45 graden van elkander staan (sterrekuude).
Sem'isav'age, a., half wild; -, s., halve wilde.
sem 'isez'ttle, s., aspect van twee planeten, die 30 gra-

den van elkander staan (of op een twaalfde gedeelte van
een cirkel) (sterrekunde).
Sem'ispher'le, a., half kogelvormig.
Sem 'Ispherold 'al, a., als een halve spheroide (wiskunde).
Semiter 'tian, s., half anderendaagsche koorts; koorts,
bestaande uit een anderdaagsche en derdendaagsclhe;
Semitic , a., zie Slzemetica.
Sem'ltone , s., halve toon.

doen roepen , iemand roepen; - for a thing , iets latei
halen , laten komen.
sen'dal , s., dunne zijde, cnAncxa.
Seiid'er , s., persoon die zendt (koophandel); expediteur

verzender, afzender.
Sending, s., bet verzenden ; expeditie (koophandel); he

stampen van een schip; - down top gallant mast ani
yards, bramstengen en bramraas afnemen.
veroudering; afneming; ondergang.
hofmeester, seneschal; oud officier ei
militair opperhoofd ; high -, opper _.
Sen'green , s., senegroen (botanie).
Senile, a., van of betrekkelijk een grijsaard; van of he
trekkelijk den ouderdom ; hoog bejaard (komt altijd voo.
als a. met zelfst. naamw. verbonden , en duidt dan gebre
Senescence , s.,
Sen eschal , s.,

ken aan, een hoogen ouderdom eigen, g.}.
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igentl'ity , s.,
ouderdom , hoog bejaardheid.
i enseflessness, s., dwaasheid, ongerljmdheid, onverstand,
15e'ntor, a., ouder, vader, ouder (in diensttijd);
gemis van gezond verstand ; bewusteloosheid , gevoel f oud;
oudste (op scholen) ; Mr. J. -, de lieer J. senior ; a - loosheid.
counsellor, een ouder raadslid.
tsensiblt' tty, s., f j $ gevoeligheid, § aandoenlijkheid; fijn
Ióen'lor, s., oudere (ouder persoon); de oudste (iemand die gevoel.
onder de oudsten van een plaats bekoort) ; oud man , de oud sensible, n., gevoelig (gevoel hebbende, indrukken ont(in dienstt jjd); voornaamste deelgenoot; directeur (koop -ste
vaugende); voelbaar (indruk op de zinnen makende) , hand-handel).
tastelijk, merkbaar; verstandig; bewust, overtuigd, met
Aen'tor -fellow, s., oudste, ouder lid (bijv. van Een gevolle kennis; (van een weegschaal en barometer) gevoelig;
nootseheep).
-, gevoelig (muzijk); § - of wrong, gevoelig voor beleedi$eu'lor•officer , s., superieur.
gingen ; a - man, a - speech , een verstandig man , een
I^entor 'Ity . s., hoogere leeftijd; superioriteit ten gevolge
verstandige rede; 1 am very - of your kindness, ik ben
van meerder diensttijd; meerdere jaren; langere dienst.
zeer gevoelig voor u„^ , e vriendelijkheid ; a - part, een getijd; ancienniteit.
voelig deel; - note , de onmiddellijk onder den grondtoon
len'sory , s., t superioriteit ten gevolge van meerder dienst
liggende halve toon (muz(k); be - of, gevoelig zijn voor,
-tijd;
ancienniteit.
weten ; - to , bemerkbaar door; vatbaar , gevoelig voor.
sen'an, s., seneblad (botanie); de naam van verscheidene Sensibleness , s., gevoeligheid , voelen ; gewaarwording;
soorten tot 't geslacht cassia behoorende ; Alexandrian -,
voelbaarheid; schranderheid; bewustheid, bewustzijn , bede Alexandr.ijnsche senna is de beste en meest gehruikevatting , begrip , verstand , gezond verstand , geest • rede,
lijke ; voorts onderscheidt men nog Tripolitaansche en
wijsheid, scherpzinnigheid; 11 the - of the eye, de gevoeIndische of Oostersche senna.
ligheid van liet oog; the - of odour or sound, de gewaar
een'na-leaf, s., senebladen, mv.
reuk of van liet geluid.
-wordingvae
l^en'net , s, t trompetgeschal.
Sens'ibiy , ode,, op gevoelige wijze, op verstandige wijze,
$en'nigl►t, s., acht dagen, week; to morrow -, morgen
wijselijk; talk -, op verstandige wijze praten.
over acht dagen; this day -, van daag over acht dagen, Sens'itive, a., gevoelend, gevoel hebbend; zinnelijk; teerlieden over acht dagen; this day was -, van daag over
gevoelig, § ligt geraakt; - to criticism, gevoelig voor beacht dagen.
oordeeling, berisping.
$en'nit, s., platting, z.; make -, platting leggen.
sensitive -plant, s., kruidje-roer - mij-niet; mimosa (botanie).
Menot+'411ar • a., zesoogig.
Sensitiveness, s., gevoeligheid, teergevoeligheid.
eens , adv., sedert, sinds.
Senso'rirt , a., tot den zetel van de zintuigen behoorende.
$ens'nte , •ens'atect • a., ontwaard , gewaar geworden.
Setisc>'rium , s., zetel van een zintuig; gewaarwordings.
••asa'tton , s., gevoel , indruk , gewaarwording ; canse ,
orgaan; sensorium.
occasion -, indruk maken , te weeg brengen ; experience, Sensory , s., zie Sensorium, s.
feel -, een gewaarwording ondervinden, gevoelen; make sens'-uni , a , van c ie zinnen, van of betreffende de zin
a -, indruk maken.
zinnelijk , wellustig; - powers, de vermogens der-ne;
sense , s., verstand • oordeel , begrip , besef, vatbaarheid ,
zinnen; - men, zinnelijke menschen.
rede, overtuiging, gewaarwording, gewaarwording door de sens asaiinn. , s., onderworpenheid aan zinnelijkheid en
tintuigen; zintuig; beteekenis, zin , meening, gevoelen;
wel lustigheid , sensualismus, d. i. de meening, dat de Benige
gevoel, gevoeligheid; common -, gezond verstand; sound -, grog onzer kennis ervaring is en dat de ervaring alleen
helder verstand of oordeel ; against all -, all common -, karat uit de zinnelijke waarneming, zoo zelfs dat liet comin strijd met liet gezond verstand ; in ore's -, naar de
hine en der begrippen en liet willen beschouwd worden
meening of volgens liet gevoelen van; in a bad , ill -, in
a is gewijzigde zinnelijke gewaarwordingen.
een slechten , ongunstigen zin; be in one's -s , in driees Sens , iiutttst, s., zitmelijk mensch, wellusteling.
right -s, verstand hebben of bezitten; be out of one's -, men€ taai'ity , s., zinnelijkheid, wellustigheid.
niet bij zijn volle verstand zijn ; be ohnioes to the -s
Sens'malize , V. t., zinnelijk of wellustig maken.
zeer klaarblijkelijk zijn ; bring any on.e to his -s, ieniond Sens e atiy, ade., op zinnelijke, wellustige wijze.
weder tot rede brengen; come to oiéc's -, recover one's -, sens'uons , a., hetgeen de zinnen aandoet; roerend, op
weder hij kennis komen; drive any one out of his -s,
de zinnen werkend; zinnelijk, M.
iemand liet hoofd doen verliezen; have goad sound -, een Sent , zie Send.
helder, goed oordeel of verstand hebben, have no -, geen nen'tence , s., uitspraak , vonnis , doodvonnis; beslissing;
verstand hebben of bezitten ; want -, weinig gezond ver
nsagtspreuk , stelregel , spreuk , zinspreuk , volzin; l gehebben; lose one's -s, zijn verstand, zijn hoof ver -stan-d
voelen , meening ; lie under a -, een vonnis ondergaan
liezen ; take the - of, raadplegen , het gevoelen iliw1n. pass -, een vonnis uitspreken, uitspraak doen, veroordeenen (van een beraadslagende vergadering); talk -, verstandig
len , vonnissen , r.; carry a - into execution , een vonnis
p raten ; he speaks rely good -, hij redeneert zeer wel ; he ten uitvoer brengen , r.; - of a court-martial , vonnis van
has no - of h,um'anity, hij heeft geen gevoel van mensche. een krijgsraad, r.; pass -, voiinis uitspreken, r.
lijkheid; the proper and figurative - of a word, de eigenlijke Sentence, V. t., vonnis uitspreken (over), een arrest uiten figuurlijke zin van een woord.
spreken ; veroordeelen , vonnissen , r.; - one to death ,
Sensed', a., door de zintuigen waargenomen.
iemand ter dood veroordeelen; op een bondige wijze uit l;ense'fuI , a.,
verstandig.
drukken.
gense'tess , a., voor geen gewaarwording vatbaar ; zinne- senten'tiai , a., beslissend , bondig ; spreukachtig, magtloos, onverstandig, dwaas, ongerijmd; gevoelloos, bewusspreukig, spreukrijk; van of behoorende tot volzinnen
teloos, zonder rede , zonder kennis; be -, zonder kennis hij volzinnen.
zijn; become -, be laken -, het verstand of de kennis ver sïententios'ity, s., bondigheid, BROWN.
-liezn.
enten'tious , a., bondig, spreukrijk.
ISeDse'Lessly , ode,, op onverstandige , dwaze wij ee.
senten'tiousiy , adv., op bondige, korte, spretikrijke wijze.
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genten'tlousness • s., bondigheid , laconisme.

Septentrional'Ity, s., noordelijkheid.
Septen'trlonally , ads., noordelijk.
Septen'trionate, V. i., zich naar het noorden rigters.
Sept'foil , s., zevenblad.
sep'ti., •ep 'ti.eal , a., verrotting bevorderende of verrot

zie Sentry.
gewaarwordend, met gevoel begaafd.
sentient , s., wezen dat met gevoel begaafd is.
Sen'tlment , s., gevoelen, meening, gedachte, denkwijze;
voortbrengende.
-ting
-, gevoeligheid; -, aandoening, hartstogt; toast , heildronk;
the - and the language, de gedachte en de taal ; express, Septilat'eral, a., zevenzijdig.
speak one's -s, zijn gevoelen, zijn gedachten uitdrukken, Septisag'enary, a., zeventigjarig, uit zeventig bestaande.
Septuag 'enary, s., zeventiger, man van zeventig jaren.
uitspreken ; propose a -, een toast instellen.
Sentiment al , a., gevoelig, sentimenteel , sterk , levendig, septmages'ima , s., septuagesima (zeventigste dag vóór

Sen'tery , s.,

Sen'tlent • a.,

Paschen).

vol gevoel (in ongunstiyen zin).

Sentimentalism , s., zekere soort van gevoeligheid.
Sentiment alist, s., sentimentele; persoon die zeer sterk

overdreven of voorgewend gevoelig is.
áentimental'Sty , s., sentimenteelheid ,

overdreven of voor

gevoeligheid.
-gewnd
$entiment'ally , ede., op overdreven gevoelige wijze.
Sentinel , s., schildwacht; forlorn -, verloren ^ ; a private -, een soldaat ; stand -, op - staan , schilderen;
stand - over, op schildwacht of ter bewaking staan bij;
-, 1 wacht.
Sen'tlneled , a., voorzien van een schildwacht.
Sentry , s., schildwacht, wacht; be on -, op schildwacht

staan , schilderen; relieve -, een _ aflossen; post any one
on -, iemand op = laten stellen; come of -, van post
komen , z.; go on -, op post komen ; on -, op post ; post ,
plant a -, een schildwaclit plaatsen.
Sentry-box , s ., schilderhuis.
sen'za , prep., zonder.
sepal , s., elk afzonderlijk deel van een bloemkelk van
zekere gedaante (botanie).
sep'alotd , a., tot eene zekere bloemkelk behoorende.
Separability, separableness, s., scheidbaarheid , verdeelbaarheid.
Sep'arabie, a. scheidbaar, verdeelbaar, te scheiden van.
Separate, V. t., scheiden, afscheiden, afzonderen, ver
-, v. i., van elkander afgaan , schei--wijdern,vl;
den ; -, a., afgescheiden • gescheiden, afzonderlijk , onver-

Septuages'imal , a., uit zeventig bestaande.

sep'tuagint, s., Grieksche overzetting van het Oude Testament door de 70 (of volgens sommigen 72) overzetters.
Septuagint, a., van of behoorende tot de

bovenvermelde

overzetting.
afscheidsel, vlies van zekere geaardheid tusschen twee holten (ontleedkunde).
Septuple , a., zevenvoudig.
sepu 1' chral , a., tot een graf of begrafenis behoorende;
graf ...; - rites, begrafenisplegtigheden.

Sep'tuin , s.,

Sepulchre ,
Sep'ulehre,
Sepulture ,

s., graft the holy -, het heilig ^.
v. t., ` begraven.
s., grafplaats , begrafenis , ter aarde be-

stelling.
sequa'cious, a., volgende, ijverig om te volgen; § buig haar , rekbaar.
t^equa'ciousness, s., geneigdheid om te volgen.
se q uac'it y , s., geneigdheid om te volgen; rekbaarheid,

buigbaarheid.
Sequel , s., vervolg (voortzetting); gevolg , volgend gedeelte ; besluit ; the - of a tale, het vervolg van een
verhaal ; the - would be ruin, het gevolg zal ondergang zijn.
Sequence , s., opvolging , orde , rij , reeks , volgorde,

gevolg; (in sommige kaartspelen) roem; a - of flue cards
een vijfde (v( f opeenvolgende kaarten).
, a., volgend , voortvloeijend.
Sequent , 3.. j volger, volgster, opvolger, opvolgster,
volgeling
, aanhanger of aanhangster.
eenigd.
Sep arately, adv., afzonderlijk; - maintenance, scheiding Sequester , v. t., wegpakken , afzonderen , wegruimen ; in
bewaring stellen, in beslag nemen, sequestreren ; goedevan tafel en bed.
ren in bezit nemen en houden tot dat een vordering
Separateness , s., afzonderlijkheid.
voldaan is; goederen, waarover geschil is , in de handen
Separation, s., scheiding, afscheiding, afzondering; schei
van een derde of bewaarder stellen; uit het bezit zetten ;
(scheikunde) ; § echtscheiding.
-ding
- from, afscheiden of afzonderen van; -- oneself, zich
Separatism , s., de zucht of neiging tot scheiding of
wegpakken; -, v. i., zich verwijderen, zich onttrekken;
scheuring (in kerk of staat).
afstand doen.
Separatist , s., separatist (kerkelijke geschiedenis).
Seques tered • a., afgezonderd; waarvan men bezit geSeparator, s., persoon die scheidt.
nomen heeft en dat men houdt (tot dat eene vordering
Sep 'aratory , a., tot scheiding dienende, scheidend, schei
voldaan is); in sequester; a - situation, een afgelegen
-ding
bevorderend.
plaats.
Se'pla, s.,, zeekat., inktvisch (tot de klasse der weekdieren
Seques'trable, a., af te zonderen; in bewaring te stel.
behoorende); sepia (een zwarte verw).
len, in beslag te nemen; hetgeen men afzonderen of in
Sep'ilible, a., begraafbaar.
de handen van een bewaarder stellen kan.
Sep'iment, s., l heining, heg, haag, tuin, hek.
Sequestrate, zie Sequester.
Sepofe' . v t., ter zijde zetten.
sequestration, s., inbezitneming van goederen (door ze
Sepo*i'tion , s., ter zijde stelling, afzondering.
Se'poy , s., sepoy (inlandsch soldaat in Engelsch Oost-Indië). te houden tot dat een vordering voldaan is) ; § afzondeSeps, s., slanghagedis.
Sept , s., (in Ierland) stam , geslacht.
Septan'gular

, a., zevenhoekig.

s., September.
Sep'tenary , a., uit zeven bestaande.

September,

Sep'tenary, s., het getal zeven, zevental.
zevenjarig, om de zeven jaren gebeurende.
septen'trton, a., het noorden.
Septcn'trion , septen'trional , a., j noordelijk.
Septennial , a.,

Sequent

ring ; jv scheiding, sequestratie; het stellen van in geschil
zijnde goederen in handen van een bewaarder ; afzondering, b. v. door aanstekende ziekten , g.
Sequestra'tor , s., persoon die iets in bewaring stelt.
Sequin , s., sequin , zechin (Italinansche gouden munt

ter waarde van ongeveer een ducaat).
paleis van den groote heer; §t bordeel.
Seral', s., Zr:.. serail.
Seraph, s., pl . eerapbfm, zang van engelen; seraf.
Seraglio , s., serail ,
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8eraph 'i-e , seraph' ioal , a., engelachtig ; § engelrein , Sernton'1-ea1 , a., preekachtig , preekend, vermanend.
Ser 'rnouing , s„ + preek.
zuiver , vlekkeloos.
Ser'monish , a. , preekachtig .
Ser'aphine , ser'aphina , s., muzijkinstrument .
ger'montze , V. i., preeken, een predikatie houden, uitSera'pis , s., Egyptische godheid.

spreken; ernstig vermanen, berispen; een preek maken,
eras 'kier, s., seraskier (Z'urksch bevelhebber).
Sere , a., zie Sear, a.
r een preek schrijven.
Serenade ', s., serenade; muzijk , die men des avonds voor Sermonizer , s., preeker , predikster.
de vensters van een minnares speelt ; muzijk, die nier als " Ser'rnountain , s., l)ergkomijn.
eereblijk onder de vensters van iemand uitvoert; hulde- Seron', seroon', s., seroen , mand met koopwaren (koop! handel).
zang of huldemuzijk ; avondniuzijk.
Serenade', v. t., (iemand) een serenade brengen; -, V. i., Seros'ity, s., waterigheid; liet waterige (in bloed, melk
era a^,dere vochten)
een serenade maken.
serous , a., waterig , dun , g.
Sere'na gut'ta , s., zie Gutta Serena , S.
Serene', a.,helder, klaar , schitterend ; stil , bedaard, Ser pent , s., slang ; (muzijkinstrument) serpent; (bij vuurwerkers) zwermer ; voetzoeker (soort van vuurwerk); -,
opgeruimd , tevreden; (als eeretitel) doorluchtig ; - high(bvos.^aerdig 7nensch) serpent; noordelijk gesternte; young
ness, doorluchtige hoogheid; most -, allerdoorluchtst;
drop, zwarte staar; become, get -, ^f § weder ophelderen,
-, jonge slang.
opgeruimd maken; wake, render -, J) § weder doen opklaren. ! Ser'pent-cu cumber , s., zekere plant.
j Ser pent -eater , S. secretaris (ornithologie).
Serene ', s., koelte, koele lucht, 9 koude avondlucht.
Serene', V. t., bedaren, opruimen , opgeruimd maken , be- t Serpent-fish , s., Viscb van liet geslacht cepola.
! Ser'pent-like, a., als een slang , slangachtig.
moedigen, geruststellen.
Serene ly, ede., bedaard , kalm, koel, op heldere wijze. ! serpent-race. s., slangengeslacht.
' seri,ent 3 s-tongue, s., slangenton;, een zeker kruid (botanie).
Sereneness , s.,
§ helderheid, kalmte.
Serenity, s., helderheid, kalmte, stilheid , opgeruimdheid, ' Serpenta 'rla , s., slarngenwwwortel.
bedaardheid, tevredenheid; (eeretitel) doorluchtigheid, m.: be1 'penta 'this , s., sterreheeld, slangendrager (sterrekunde).
g+erf, s., lijfeigene.Ser p'entary , s., slangenkruid (botanie), serpentslook.
Serfdom , 0erf'age, s., lijfeigenschap.

Sepent'iform, a., slangvormig.

Serpentine , a., gelijk een slang, slangvormig, oogtig,
serge, s , sergie (zekere wollen stof) . i
p kronkelend, slingerend; (ra?, gedichten) met hetzelfde woord
Serge' - m:_ker , s., sergiewever.
beginnende en eindigende; var, of betreffende groen marmer.
Serge' - manuftie'tory , 3., sergiefabriek.
j Se r pentine , s., slang of' kromme buis van een destilSerge' trade , s., handel in serg e.
leerketel ; groen marmer; slangenhout, slangenkruid; -,
s^er 'geant , s., serjant, serjant lij de mariniers; geregts(ancient walt piece) slangstuk (oud) , z.
dienaar, diender , stads bode, deurwaarder, wachtmeester ;
advocaat (van eersten rang), ook - al law , of - of the cer'pentine, v. i., kronkelen.
coif, doctor in de regten (graad hoven barrister en bene- *er, 't ► eutine powder , S., ongekorreld kruid.
den judge); - major, serjant- majoor; - at arms, roede - `+er' pentine - stone , s., serpentijnsteen.
Ser'i ^c ntize , V. i.,
kronkelen , kronkelend loopes.
drager ; - surgeon , lijfwondarts des konings.
$er'geauty . s., leendienst ; grond -, groote _, waarbij : Ser 'pentry , s , kronkeling gelijk die van een slang.
iemand persoonlijke diensten aan den koning moet doen ; Ser'pet , s., mand , korf.
petit -, kleine leendienst , ten gevolge waarvan men ver- ! Ser pig inoiss , a., aangetast door dauwworm , g.; korstig„
vol douwwormkorsten , g.
pligt is jaarlijks eenige krijgshehoefteri te leveren.

betrekking van serjant (in de v ,;orgaande Ser'pigo , s., dauwworm.
onderscheiden beteekenissen); rang van serjant (onder mill- 3 oea' , v. t., zawendriiigen , M. opeendringen.
Serrate, serrated, a., zaagsgewijze, getand, uitgetand,,
fairen).
i niet in elkander vattende tanden.
Pe'rial • a., tot series hehoorende
iée'riais , s., pl., verhalen of andere geschriften, begonnen ` Serra'tlon , ser rature , s , getandheid , uittanding, zaagsgewij z e gedaante; insnijding; zaagvormigheid.
en voortgezet in tijdschriften.
Serried , a., zaamgedrongen , digt opeengedrongen.
Seri'ecous , a., zijden, zijdeaciitig .
series. s., rij, aaneenschakeling, reeks, opvolging; reeks -er'roves. a., zaagvormig, getand.
Ser'ridiate, a., fijn uitgetand ; niet kleine tandjes.
(wiskunde).
lt+er'geantship . s.,

Serula'tlon, s., uittanding.
zameridringen.
gewigtig; stemmig, vroom; pleg. Ser'ry , v. t.,
e'rurn
, s., bloedwater (het seeterige deel van bloed); wei
personen)
tig; grow -, (van zaken) ernstig worden ; (van
ernstig worden , een ernstige plooi aannemen; take any(liet oeoterige deel van melk).
f ser'val . s., tijger- of panterkat,
thing for -, iets ernstig opnemen.
servant, s., knecht, meid , bediende, dienaar, dienares.
se'rioi,sly , adv., op ernstige wijze.
(beleefd/ieidsterm); slaaf, dienstknecht, dienstmaagd; -,
13e'rlonsness , s., ernst, statigheid , deftigheid.
9 dienaar; minnaar ; dienstbare ; bureaujongen (admini
19ermoeina 'tion , s., het houden eener redevoering.
stratie) ; -s of the state, dienaars van den staat; your
Sermoeina 'tor,, s., degeen die een redevoering houdt.
Sermon , s., redevoering , rede; preek, predikatie (hij de obedient -, usv ge hoorzame dienaar , uw gehoorzame dieProtestanten) ; ernstige vermaning; author of -s, vervaar- naree; your -, sir, uw dienaar, mijnheer; fellow -, ka diger van preeken; collection of -s, verzameling van pre- meraad, medebediende ; man -, knecht , dienstknecht ;
clikatiën; preach a -, prediken, een preek of predikatie ; woyaan -, meid, dienstmeid; - of all work, bediende, die
a liet werk verrigten moet ; engage , hire a , - een dienst houden.
her'mon , V. t., ° bestraffen , doorhalen , berispen , ernstig ; ]rode huren ; take a -, een dienstbode nemen ; send away
vermanen ; -, V. i., prediken , een preek houden. turn away , turn off a -, een dienstbode wedzonden.
Ser'1n , s., sijsje.
$e'rious , a., ernstig,
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Ser'oant-boy , s., kleine bediende.
:ser'vant's - balt, s., dienstbodenkamer .
03er'vant-1 lke , a., als een bediende.
Mer'vant• malst , s., meid , dienstmeid.
Serve ,' v t .,dienen , dienst doen ; (tot een doel) strek.
ken, verstrekken; bedienen, voordienen; voldoen; (iemand)
slecht of goed behandelen, bejegenen; gebruik maken;'
slaaf zijn van ; gehoorzamen aan , onderdanig zijn , onder
zijn (aan); vergezellen; opdragen ; beantwoorden -worpen ;
gelukken; de dienst van een kerk voor een ander waar
vergezellen ; (een poets) spelen; (een kanon) be--nem;
dienen ; (een acte) beteekenen , r.; uitvoeren ; dekken of
bedekken (van dieren); bedienen; kleeden van touwwerk, z.;
I - a master, een meester dienen; § - God , God dienen ;
- a gun in action , een stuk geschut bedienen ; - the
vent , zandgat stoppen , z.; - an office, een post of ambt
bekleeden; - quarantine, quarantaine houden, z.; - any one
a trick , iemand een poets spelen ; - the time . zich schikken naar den tijd ; little entreating -s my turn, ik laat
mij niet veel bidden; - a warrant , een misdadiger voor
het geregt dagvaarden; 1'll - him the same sauce, ik zal
hem met gelijke munt betalen; - mass, de mis lezen ; that
won't - my turn , dat is mij niet genoeg ; he is well enough
-d , hij heeft zijn loon ; - in (up) , opdienen, opdragen ,
(spijzen) binnenbrengen ; - out , uitdienen , § uitdeelen , volbrengen, (een diensttijd) voleindigen , - up ,
belagchelijk
maken, opdisschen; -, V. i., bediende of slaaf zijn , onderworpen zijn; wachten ; voor een zeker doel toereikend zijn ,
tot zeker einde bevorderlijk zijn , leiden ; passen ; nuttig,
van nut , dienstig zijn , dienst doen; gunstig zijn ; dienen
(soldatenterm) ; in dienst zijn; have -d ... years , ... jaren
dienst hebben; -for nothing , tot niets dienen , nuttig zijn;
- at a dinner, bij een middagmaal dienen ; - for, dienen
voor, om, tot; - to, dienen tot, dienen om te.
15erv'er , s., presenteerblad ; -, die zich onderwerpt , schikt.
39erv'ice, s., 11 § dienst, pligt; hulde, groet, pligtpleging;
gehoorzaamheid ; bediening ; gunst ; nut , baat, voordeel ;
godsdienstoefening, kerkdienst, godsdienst. kerkgebed; einde;
rondgang; (aan tafel) geregt; dienst (udnninistratie); militaire pligt, militaire heldendaad , dappere daad; dienst , z.;
sorbenbloem (botanie); actual -. actieve dienst; be attested
for the -, aangenomen zijn; customs of the -, dienstwetten;
disability for further -, ongeschiktheid voor verdere dienst;
discharge from the -, ontslag uit de =; fit for - of mili.
tary duty , geschikt voor de actieve -; in the -, in =;
leave, quit of retire from the -, de _ verlaten; liable to
military -, aan de militaire - onderworpen ; naval -, zee-, z.;
official of - letter , cl;rief ; out of, retired from the -,
buiten =; period of-. =tijd; turning out of the -, ontslag;
unfit for -, ongeschikt oni te dienen; he in any one's -,
in iemands = zijn; put a person to hard -, iemand afmat.
ten ; I am at your -, ik ben tot uwe =; do -, = doen,
baten , helpen ; foreign -, vreemde - ; secret -, geheime = ;
secret - money , geheime fondsen ; being in -, dienstbaar
at -, in = (van dienstboden) , in een conditie zijn -heid;
do , render any one a -, a piece of -, iemand een _ bewijzen; do one's - to any one, tgive, present one's -s
to any one, iemand komplimentereu; offer, proffer, tender
one's -s , zij u =en aanbieden ; perform the - of, de = van
verrigten ; have seen -, = hebben ; the first -, het eerste
tafelgeregt; t- is no inheritance, heeren= is geen erfgoed.
Service - book , s., ritueel-boek , kerkagenda.

serviceableness , S., nuttigheid , voordeel, dienstwilligheid , dienstvaardigheid, voorkomendheid , gedienstigheid ,
dienstigheid.
erv'lle, a., slaafsch, kruipend, laag, slaven-; - land,
slavenland.
Servilely , adv., op slaafsche wijze.
Servileness, servil'lty, s., slaafschheid, onderwerping,
slavernij, knechtschap, laagheid, slaafsche onderwerping.
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Serv'iug , a., dienende.
$erv'ing, s., het dienen; de bekleeding van touw met

zeker garen , z.; - maul of mallet , kleedkuil , z.
serv'ing -maid, s., t vrouwelijke dienstbode, dienstmaagd.
Serving - man , s., t mannelijke dienstbode , knecht.

Servitor, s., dienaar, bediende; famulus; (bij de hoogeschool te Oxford) student, die gratis onderwijs ontvangt,
doch daarvoor eenige diensten moet doen ; iemand van den
minsten rang hij Bene universiteit; - of bills, geregtdienaar, deurwaarder, persoon die dagvaart, r.
$erv'itorsólp , s., dienaarschap, betrekking van servitor.
servitude, s., dienstbaarheid, § slavernij; gezamenlijke
bediende , m.;
gevolg ; afhankelijkheid.
Ses'arnte, ses'ainam, s., sesamkruid .
Sesamoid', a., - bones, kleine ronde beentjes , in foetalen
leeftijd kraakbeenig , in volwassenen bmenig ; zij ontwikkelen zich vooral in de peezen, in de nabijheid der gewrichten (ontleedkunde).
Ses'ban , s., zekere plant, soort van sesbanik.
ses'eli , s., bergkomijn.
Sesquial'ter, sesqulal'teral, a., anderhalfmaal zoo groot,
anderhalfmaal bevattend.
Sesquidup'lieate . a., derdelialfmaal zoo veel.
Sesqulp'edal , sesquipedla'lian , a., van anderhalven

voet lang.
Sesquip'li.sate , a., in de verhouding van 11/2 tot 1.

Sesquiter'tian, a., in zoodanige verhouding.
3es'qu atone , s., interv al van drie semitones , een kleine tern.
Sess , s., zie Assessment, s.
Bess , V. t., schatting doen , betalen.
seas'-pool, s., zinkput, vergaderbak voor afloopend water.
Ses's11e, a., zittend, zonder bloemstengel (botanie).
Session , a., het zitten, zittijd, zitdag , regtsdag , geregtstijd , zitting (van vergaderingen , bjjzonder van een regibank) ;
tijd gedurende welke eeire vergadering bijeen is ; - of
parliament, zitting van liet parlement; quarter -, drie
zitting van het vredegeregt (in Enageland);-mandelijksc
to hold -, zitting houden.
Ses'sio,is-ball , s., zaal of bof waar de zitttingen worden. gehouden , regtzaal.
Ses'terce, S., sesterce (oude Ilomeinsche munt ter waarde
van duizend nestertii, bedragende 1 pond 1 shill. 51 J . d.

sterl.).

set , v. t., stellen , neêrzetten , in een of anderen toestand
brengen , schikken , § plaatsen . planten , vaststellen , bepalen , vestigen , instellen, maken ; (voor een prijs) laten,
geven, aanbieden; tegenover stellen , weerstand bieden;
aan zekere regels onderwerpen , regelen , schatten , begrooten ; schattingen invoeren , opleggen ; achten, waarderen ; in beweging brengen ; J wedden ; (het gezigt) ver
verzwakken; (een gebroken been) zetten, g.;-duistern,
inzetten, invatten, (een steen) zetten ; aanstellen , benoemen , bezigen (tot); verlegen maken ; aanzetten , aansporen;
scherp maken ; (een dier•) aanhitsen, aanvuren verkrijg.
áerv'ice-berry, s., sorbenbes.
` baar stellen; pal zetten, in het naauw brengen, in ver
brengen ; verhuren , verpachten ; zetten (op mu--legnhid
%erv'ice - tree , s., sorbenboom.
Serviceable, a., nuttig, gedienstig, vlijtig, dienstwillig,
zijk) , (een boom) zetten ; plaatsen (niet zaaijeu); (de aan-

^diennstvaardig , voorkomend , voordeel ig.

dacht, liet oog) vestigen; behartigen; (een horologie) regelen;
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(een zegel) zetten (op) ; (geschut) op het affuit stellen;
(een strik) zetten, (een taak) opleggen; (van patrijshonden)
gaan leggen wanneer zij het wild opgespoord hebben ; (in
doozen) doen; leggen (van steenen); palen inlieijen tot dat
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den , § aantoonen , hevelen , bepalen , vaststellen , besluiten ,
houden (voor) , (iemand) op zijn plaats zetten , (iemand)
den mond snoeren; - down for, beschouwen als; - forth,
vertoonen , aan den dag brengen , bekend , openbaar maken , doen kennen, doen uitkomen , doen rijzen, verhoogen,

zij voor het heiblok niet meer wijken; opnemen, waarnemen;
stuwen ; kiel leggen van een schip , aanbrengen van een in de hoogte steken , verheffen, roemen, prijzen, voorthuidplank , z ; - fire , vuur geven , af doen gaan , z.; - brengen , schikken, in orde brengen; - forward, vooruit
athwart, dwars gaan liggen, z.; - a-going, in beweging helpen , bevorderen , begunstigen , verder brengen, voortreizen , over liet paard tillen ; - in, aan den gang helpen of
brengen, z.; all sails -, alle zeilen hij , z.; - out , vertrekzetten, doen beginnen; - into, stellen of plaatsen in, zetten;
ken , z.; - the mizzen, de bezaan uithalen , z.; - the land ,
sun etc. by compass, de zon of een ander voorwerp met - o, T, doen uitkomen , doen uitblinken , versieren , opschikken , opsieren , fraai maken , relief geven , in relief brenliet kompas meten, z.; - in the braces, opbrassen , z.; -- the
frames , spanten oprigten, z.; - sail , onder zeil gain , z.; gen , in vergelijking brengen , vergelijken , doen vertrekken , § vergoeden, (een vuurwapen) doen afgaan, met loof- the sails, zeilen bijzetten en naar den wind zetten , z.;
- oneself abeam, de breede zijde bieden , z.; - out , ver - werk en andere sieraden omzetten ; - on , vooropstellen ,r
vooruithelpen , ophitsen , opruijen , aanvallen , bezigen ,
trekken , de reis aanvaarden , z.; - up the shrouds , het
gebruiken (voor) , belasten (niet), stellen (aan) ; - on flame,
want aanzetten ; - up , opzetten , opstellen , oprigten , z.;
- rings , - hanks , ringen aannaaijen ; - to leeward , - to on fire , in brand steken ; - on foot , op de been brengen ,
vestigen , stichten ; - on some body to, iemand bezigen
windward , naar lij geraken , loef winnen , z.; - well , goed
bijstaan (van zeilen sprekende) , z.; - the watch, van wacht. tot; - out, aanwijzen, laten gelden, toewijzen, bepalen ,
bekend maken, afkondigen , in liet licht geven;
volk verwisselen , z ; the sea -s to the north-west. , de zee
aantoonen , banen , afbakeuitrusten , in zee brengen ,
kont uit het Z. 0., zet om de N. W.; - taut ! haal stijf!
the tide -s to the south , de stroom zet om de zuid , z.; nen, doen zien, voorstellen, schilderen, uitdeelen, opsmukken , versieren , verfraaijen , doen uitkomen , relief
we - a thing on its end , of basis , we lay it on its side ,
wij plaatsen of zetten iets op zijn uiteinde; - a thing in geven (aan) , roemen, verheffen , prijzen , uitsteken , afsteorder , iets in orde brengen ; - a good example, een goed ken ; - over , zetten over ; - one's horse over, er met zijn
voorbeeld geven , stellen ; - any one to do a thing , iemand paard over springen , stellen over ; - over against , stellen
of plaatsen tegenover; - to, zetten aan; - one's hand to
bewegen om iets te doen; the eyes are -, de oogen zijn
gevestigd ; § - a price , een prijs bepalen ; - rulers over a a letter, een brief onderteekenen ; - to music , op muzijk;
zetten , componeren ; - oneself to (writing etc.) , zich (aan
people, regeerders over een volk aanstellen; - one's wit
het schrijven enz.) zetten ; - up , oprigten , stichten , vesto a fool's , zijn geest tegenover die van een dwaas steltigen
, planten , opkweeken , opvoeden , opzetten , aanplakzijn
hartstogten
len ; - one's passions by one's judgment ,
door de rede tot onderwerping brengen ; - any one over a ken, beginnen (bv. een nering), uitspannen (een koets),
thing, iemand met het opzigt over iets belasten ; - a roemen, verheffen, prijzen, vooropstellen, als waarschijnlijk doen uitkomen , (een kreet) uiten , werpen , doen,
shrub , a tree , een struik, een boom planten ; - a razor,
een scheermes aanzetten ; - a saw, de tanden van een uitschateren (van lagchen) , (de stem) verheffen, vlot'
maken ; - up again , weder opheffen , weder opbeuren;
zaag scherp maken ; - a leg , een (gebroken) been zetten;
- a-going, in beweging brengen; - one's hand to an in- - upon , zetten op , leggen op , aanzetten tot , opleggen,;
-- upon mischief, tot kwaad geneigd, stellen of zetten over,
strument, een geschrift onderteekenen; - a thing on foot,
iets ondernemen; be hard -, t zeer verlegen zijg ► ; - oneself bij , op.
(about, to), zich toeleggen (op), zich hechten (aan) , on- Set , r. i., zich zetten ; planten , poten ; zich stellen , zich
muzijk componeren , op muzijk•
rigten , t vertrekken ;
dernemen, aanvangen, beginren; - oneself about a thing,
zetten; vruchten zetten (van vruchtboomen); bladeren of
aan iets gaan, aan iets beginnen; - oneself against any
one , over iemand boos worden ; - together , § bij elkander knoppen krijgen; zich vastzetten (bijv. van ijs); stollen,
stellen, § vergelijken; a dog -s birds, een hond wijst stremmen , dik worden ; ondergaan (van de zon); vaststaan;
vogels vangen; dik , gezet worden, vleesei; zetten; op reis
vogels aan , vermits hij gaat leggen ; - one's teeth on
gaan , vertrekken; in de gewone samenleving voor to sit,
edge , zijn tanden stomp maken ; - on fire , in brand ste.
zitten ; -, zich toeleggen , hechten ; the current -s westward,
together
papier
stempelen;
a
stamp
upon
paper,
ken ;
by the ears, twist tusseben personen verwekken , aanhitsen , de stroom rigt zich naar liet westen; - to a study earnestly,
ziet) met ijver op een studievak toeleggen ; - about , gaan
- abroad, openbaar maken; - above, stellen boven, ver aan , beginnen , zich begeven aan ; - down , zich nederkiezen boven ; - again , ^ 1 § op nieuw stellen , zetten ; zetten , - forward , vooruit gaan , loopen , zich op weg beagainst , zetten tegen , opzetten , opruijen tegen , aanvoeren
geven, zich op marsch begeven , vertrekken; - forward on
tegen; - oneself against one, zich tegen iemand verzetten
a journey , zich op reis begeven ; - out from , vertrekken
of aankanten ; - apart, ter zijde stellen, ter zijde zetten,
van; - in, beginner; ; the weather begins to set in fine, het
uitstellen, verschuiven , afzonderen ; - aside, ter zijde laten,
weder begint op te helderen; the weather -s into a rain , hete
omverwerpen,
afschaffen
,
stellen , wegzetten , verwerpen ,
ziet er regenachtig uit, liet weêr begint regenachtig te wor§ vernietigen, verbreken ; - at , als : - at naught, niet achten;
- away , wegzetten; - back, terugzetten , - before, zetten den; -, zich verklaren, er ehl;e hebben ; - off, vertrekken, zich
op weg begeven; afgeven (van gedrukte bladen); - of again, op
of leggen voor , voorzetten , voorstellen, voorhouden , voorleggen ; - between , zetten tusschen; - by, ter zijde plaat- nieuw vertrekken, zich weder op weg begeven; - on , upon
gaan aan , beginnen , ondernemen , zich op weg begeven;,
sen of stellen, § verwijderen , § verwerpen, t i achten ,
waarderen , roemen; be hard - by , in liet naauw gebragt - on, aanvallen; - out , ff debuteren , § voor liet eerst in
worden , regelen of zetten naar ; - down , afzetten , neder- de wereld komen , § beginnen ; - out again , op nieuw verzetten , opschrijven , (iets) nederzetten , (uit een rijtuig) trekken ; - uqi , ziel; vestigen , zaken (een affaire of nering)
beginnen , zich nederzetten , zich uitgeven (voor) , opwerstappen , (op den grond) zetten , inschrijven, opteekerien ,
pen (als); - arp for a man of skill, den bekwamen maai
noteren, verslag geven, aanhalen (tot bewijs), vernrel-
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uithangen; - up for oneself, zich voor eigen rekening
vestigen , een zaak (handel of nering) voor eigen rekening
beginnen.
set , a., ( vast , onbeweegbaar ; regelmatig , geregeld,
H § evenredig, geschikt; standvastig, bepaald, gezet, vastgesteld, gedaan; stipt, juist; gesteld, in slagorde gesteld;
onderstut (bouwkunde) ; (van palen) ingeheid (tot dat zij
voor het heiblok niet meer wijken) ; a - eye , een vast oog;
- hours , bepaalde uren; - forrns of prayers , vastgestelde
formulieren van gebeden; - phrases, regelmatige volzinnen;
- price, vaste prijs; on - purpose, met opzet, opzettelijk;
my heart is set upon his good , ik houd mij met haar welzijn bezig; - on revenge , naar wraak dorsten ; - upon
mischief, tot 't kwade geneigd.
Set , s., f ondergaan (van de zon) ; volledig aantal , (volle.
dige) verzameling , (volledige) vereeniging ; reeks , klasse,
rij , orde , gelid ; paar , stel (reeks van voorwerpen , die
bij elkander behooren); stelsel; zamenvoeging, bijeengevoegde zaken of voorwerpen; stel (kostbare steenera) ; kring,
vereeniging , verzameling , gezelschap , speelgezelschap ,
speelpartij , ligchaam; (in onqunsligen zin) bende , troep,
aanhang, partij, sleep, stoet; inzet (bij het dobbelspel);
weddineschap ; spel ; plantsoen , stekje , zetplant ; systeens
(technologie); het stellen , le-gen enz. van iets dat zwaar
is (bouwkunde) ; - of oars, stel riemen , z ; - of rigging , een
geheel tuig : fine - af teeth , een schoon gebit (van tanden);
- of dominoes, een dominospel ; - of horses, een span paarden;
- of sails , stel zeilen , z.; - price , vaste prijs ; sun -, zonsondergang , z.; -, of direction of the current, rigting van
den stroom ; a - of books , een stel boeken ; a dead -,
een afgesproken grap , kunstje of kunstgreep ; a - o. f boxes,
een stel donzen ; books in -s , boeken die bij collectiën uitkomen ; a - of notions , of remarks , een reeks aanteekeningen , aanmerkingen ; a - of writers , een klasse van
schrijvers ; a - of opinions , een stelsel van denkbeelden;
- of plate, tafelservies; - off, kontrast, tegenstelling;
a - of trees , een rij bosmen ; a - of diamands , een stel
diamanten; a dangerous -, een gevaarlijke bende, troep,
partij ; a - of wretches , een bende van ellendelingen ; a
- of chimney ornaments, een stel schoorsteensieraden ; a
- of china , een porseleinen servies ; a - of men , of
officers , een vereeniging van lieden , van officieren ; - to,
tweegevecht (inzonderheid van boksers) , § woordenstrijd ,
strijd; a - of letters , een gietsel drukletters ; - of buttons , of ribbons , een garnituur van knoopen , van linten.
set'-bolt , s., stut , steunbout in een ketel (stoomwezen).
-Set'-down , s., vermaning , bestraffing ; uitbrander.
et'-foil, 3., zie Septfoil.
feet'-hnsn'mer , 3., zethamer (stoomwezen).
Set'-off , 3., opschik , tooi , versiersel , relief , luister;
vergoeding; inkrimping, verdunning (van een muur of
zuil opwaarts) (bouwkunde).
Set'-out , s., toerusting ; . het uitstallen.
Seta'ceous , a., borstelig.
$e'tiforuw, a., borstelvormig.
Set'ness , s., inrigting , gezetheid , regeling.
Set'otf, s., contrast, tegenstelling, sieraad , versiering.
Se'ton , s., seton (kleine draad , die men door de huid
heenhaalt om 't vocht door de beide openingen te doen uit
-vloeijn
[heelkunde]).
Seett • s., mechanische kracht (zoo als de schroef, domme
die bij de zanienstelling van een mast wordt-kracht,ens.)
gebezigd, z.
Settee', s., kanapé , rustbank , lange zitbank met een leuning; vaartuig met latijnzeilen in de Middellandsche zee, z.
Set'ter • s., speurhond , verklikker , verklikster; kompo-

nist; laadstok; ronselaar , zielverkooper; - off, degeen die
ophemelt, verheerlijker ; - on , aanhitser , aanzetter , aanzetster , opruijer, aanstookster; - up, oprigter, stutter;
fuse -, buitenzetter , z.
8et'ting , s., het stellen, plaatsen, nederzetten, § het planten , poten ; het vastmaken , het vaststellen ; vestiging ;
aanbieding, aanbod; liet ondergaan (b(v. van de zon); het
op muzijk brengen ; inzetting (van diamanten) ; loop (van
een rivier) ; het stellen (van een zegel of handteekeninq op
iets); jagt met een speurhond; het zetten (van een been
enz.) , g.; het weder in het lid zetten (van verstuikte lede
het weder te regt brengen of invoegen (van-maten),g.;
iets) ; het leggen , stellen enz. (van iets dat zwaar is)
(bouwkunde) ; het bespieden ; het wedden ; het draaijen en
opwinden van iets met een kraan ; het ondergaan , opneming met het kompas , z.; rigtiug van den wind , van den
stroom, enz.; - of the stars, het ondergaan van de ster.
ren, z.; - out of sail, departure, vertrek, z.; - of the
sea , tide of current , loop van liet getij , z ; watch -,
aflossing van de wacht , z.; - in , begin ; - off, vertrek;
- om, aanhitsing; out , f vertrek, § debut, aanvang, begin; - up, vestiging, zetten (drukkunst).
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Setting-dog , S., speurhond.
Setting-fid , s., houten pen om stroppen te verwijden, z.
Setting-pole, s., bootshaak, schippersboom.
Set'ting-rule, s., zetliniaal , zetlinie (drukkunst).
3et'ting-stick, s., pootstok (tuinbouw); zethaak (drukkunst).
Set'ting-strop , s., pakstrop, strop, z.
Jet'tle , s., bank, zitting.
Settle • V. t., vestigen ; (een questie) oplossen, beslissen,

bevestigen , bepalen , bekrachtigen , vaststellen , instellen,
verordenen , inrigten , regelen , vereffenen , betalen , schikken , in orde stellen , in orde brengen ; § bedaren , tot
kalmte brengen, bevredigen, (een verschil) bijleggen, tot een
schikking brengen ; vermaken , legateren , als : - a pension
upon any one, iemand een inkomen geven ; - an estate upon
any one, iemand tot erfgenaam benoemen, § ophelderen,
onderdrukken, aanstellen , vestigen (huwen , een huishouding oprigten) , (een land) koloniseren , ophoopen , op sta
zetten (bouwkunde), laten zinken (van troebele vochten);-pels
(een rekening , een koop) sluiten, vaststellen , in orde
brengen , bevestigen , zetten , vieren, z.; we have -d the
land , wij hebben het land uit het gezigt verloren , z.;
- the main-top-sail halliards, de grootmarsevalleu zetten, z.;
- the sailors messes , baksrol maken , z.; -d steady , gezet
(sprekende van den wind, die zich gezet heeft); be -d,
gedomicilieerd zijn, r.; - one's concerns, zijne zaken regelen, orde op zijne zaken brengen; -, v. i., zich vestigen
(huwen, een huishouding oprigten), een levensstand kiezen ; besluiten , een besluit nemen ; zich bedaren , weder
bedaren , tot bedaren komen ; zich houden (aan) ; zicti
schikken, schikking treffen; uiteenzakken (vats metselaars
zich toewijden, (als geestelijke) bevestigd worden-werk);
(in een gemeente) ; zich zetten ; naar den bodem zinken ,
bezinken; overeenkomen; - oneself, zich nederzetten, zich
vestigen; - any one's hash , iemand behoorlijk straffen ; an account, een rekening sluiten, vereffenen; - down, zich
zetten , zich ophouden; - into, zich vormen tot, veranderen , overgaan tot ; - on , zich vestigen op; - to a thing,
zich bij iets bepalen ; - towards , naderen.
Settled , a., vast , gevestigd, geregeld, beslist, vastgesteld,
kalm', bedaard, gestild.
Settlett'ness, s., rustige, bedaarde toestand ; gezetheid
(b(jv. van jaren); bedaardheid, vastheid. bepaaldheid.
Set'tietnent , s., vaststelling, bepaling , vestiging (huwel( k);
inbezitstelling, bepaling omtrent het opvolgen in een bezit,
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schenking, vermaking, legatering, overeenkomst; pensioen,
weduwgift, weduwengeld; beslissing, oplossing (van een
vraagstuk); regeling, vereffening (van een rekening); saldering, liquidatie; het bijleggen (van een geschil); bekrachtiging , bevestiging (van een [jeestelijke) ; het tot bedaren
brengen ; kolonisatie (ran een land); bezinksel, zinksel
grondsop; schadeloosstelling voor eerste vestiging; liet op
hoopen of stapels zetten (bouwkunde); wettig domicilium, r.;
legal -, wettig domicilium; act of -, wet van troonsop
deed of -, daad van constitutie, r.; low of -,-volgin;

vreemdelingenwet; make a -, een schikking maken; make
a - upon one , op iemand iets vastzetten , aan iemand iets
vermaken; bill of -, akte omtrent de troonsopvolging.
Set'tier, s., vreemdeling (in een nieuw land gevestigd);
kolonist; erfsteller.
settling, s., vestiging (huwelijk) ; inbezitstelling ; bepaling,
beslissing, oplossing (van een vraagstuk); schikking, regel i ng, vereffening (van een rekening); saldering; liet bijleg
een geschil; kolonisatie (van een land); het zinken-genva
(van vloeistoffen) ; -s , pl., zetsel , grondsop, droesem, bezinksel ; -, liquidatie (koophandel en finantiewezen); het op
hoopen of stapels zetten ; erfstelling.
Settling -tub , s., bezinkknip.
Settling -sat , s., bezinkvat.

Set'-to , s., begin van een geschil , twist.
Set'-wall , s. (botanie), zie Zedoary, s.
seven • a., zeven.
Sev'en•hIlIed', a., met

zeven heuvels.

sev'enf'old , a. en ode., zevenvoudig.
Seven'uight. s.,-; zie Sennight, s.
Sev'enseore, a, honderd en veertig.

Seventeen . a., zeventien.

, a., zeventiende.
seventh • a., zevende, zeven.
Seventh • s., zevende gedeelte, zevende (muzijk).
sev'enthiy • ode., ten zevende, in de zevende plaats.

seventeenth

Seventieth, a., zeventigste.

Seventy, a., zeventig.
Seventy, s., de zeventig (overzetters in jet Grieksch van

liet oude testament)
Sev'er , v. t., (niet geweld) in tweeën scheiden, § scheiden,
afzonderen ; - the head from the body , het hoofd van liet
ligchaam scheiden; friends -ed by cruel necessity , vrienden, die door de onverbiddelijke noodzakelijkheid van
elkander gescheiden zijn; -from, scheiden van ; - between,
een scheiding maken tusschen ; -, v. i., een scheiding bewerkstelligen, § scheiden.
Severable, a., vatbaar voor scheiding.
S^ev'erai , a., verscheiden, onderscheiden , verschillend ,'
bijzonder, ieder in liet bijzonder aangaande; veel, menig,
afzonderlijk; four - armies, vier verschillende legers.
Several, s., onderscheidene, t ieder in liet bijzonder,
afafzondering, scheiding, splitsing, afzonderlijk stuk,
zonderlijke plaats, bewaarplaats.
Several'ity , s., onderscheiding.
Sev'erallze, V. t., onderscheiden.
Severally , adv., op afzonderlijke wijze, individueel, ieder
in het bijzonder, afzonderlijk.
Sev'eralty, s., afgescheidenheid, afzonderlijkheid ; in -,
in liet bijzonder, afzonderlijk, uitsluitend bezit, r.
Severance , s., scheiding, afscheiding, afzondering.
Severe', a., streng, gestreng, guur, fel, nijpend, straf,
hard, ruw, wreed, grof, scherp, zwaar, hevig, smartelijk, stipt, naauwgezet, ernstig, hardvochtig, beknopt,
gedrongen ; a - winter , een strenge , gure winter ; - pain ,
hevig leed; a - cold in the head, een hevige koude in

SHA.

755

liet hoofd; - against, hevig tegen; - upon, streng omtrent; - with, streng of hard tegen.
l5evere'ly . ode., op strenge wijze, op wreede, harde wijze,

met twreedheid.
Severity , s., strengheid , felheid , wreedheid , hardvochtigheid, nijpendheid, naauwgezetheid, stiptheid, § ernst.
Sevoea'tion, s., (ter zijde roeping.
Sevru'ga, s,, visch van de steursoort, in de Kaspische

zee gevonden.
Sew • v. t., naaijen, naaijen van zeildoek, op het droogt
zetten , z.; - up , i nnaaij en , toen aaij en , droog leggen ,
aftappen (bijv. een vijver, kanaal, enz.), volgen, vervolgen,
zich toewijden (aan); -, V. i., naaijen.
Sew , v. t., een vijver droog maken om de visch te
vangen.
Sewed' of neaped , pp., geboeid, z.; we are - by 3 feet,
wij zitten 3 voet geboeid.
Sew'el , s., iets opgehangen , om het wild te beletten in
eene plaats te gaan; -, vogelverschrikker, schrikbeeld.
setv'er , s., die op een feest bedient of de geregten schikt,
SHAKESPEA]Ut'S Mach.
Sewer , s., persoon , die met de naald werkt, naaister,
kleedermaker , (bij boekbinders) innaaijer ; -, greppel , Waterleiding, riool; cloaque (uitlozingskanaal voor vloeibare

zelfsloridigheden, enz.)»; commissioner of -s, commissaris

voor de waterleidingen; 9 voorsnijder.
sewerage , s., liet maken van riolen.
Sewing , s., liet naaijen, naaiwerk.
Sewing - Bushion, s., naaikussen .
Sewing-desk, s., naaikistje.
Sewing-needle, s., naainaald.
Sewing-silk, s., naaizijde.
Sex, s., sekse, kunne , geslacht; fair -, schoone sekse;,
female -, vrouwelijke -; male -, mannelijke =.
Sexagena'rinn , s., zestiger , man van zestig jaren.
Sexog'enary, a., zestigjarig.
Sexages'f lila , s., sexagesima Zondag , tweede Zondag vóór
den vaste.
Sexages'imal , a., van of behoorende tot den Sexagesima,
Zondag.
Sexang'led, sexang'sslar, a., zeshoekig (meetkunst).
sexang'uiariy , adv., niet zes hoeken.
Sex'decimal , a., met zes vlakken in het midden en op,
de toppen.
Sexennial , a., zesjarig , zesj aarlijksch.

Sex'fld , a., zesspletig (botanie).
Sexlocs'lar, a., zesvlakkig.
Sex'taln , s., vers van zes regels, zesregelig vers.
sextant , s., zesde gedeelte , zesde deel van een cirkel:
(."serrekunde); sextant, afstandsmeter; boog van 60 graden;
zesde van een romein.
Sex'tary , s., anderhalve pint; zesde deel van een romein.
Sex'tiie , s., aspect van twee planeten, die 60 graden vair
elkander staan; -, a., zestig graden van elkander staande.
sexton • s., onderkoster , doodgraver.
Sex'tonship, s., betrekking of post van onderkoster,

doodgraver.

zie Sextary, s.
Sex'tuple , a., zesvoudig.
sexual , a., geslaclits-, geslachtelijk, uit liet verschil van
sekse voortspruitend, de sekse onderscheidend.
sexuality , s., onderscheiding van sekse, geslaehts onderscheiding, geslachts hoedanigheid.
Sex't► alist , s., aanhanger van de leer , dat er sekten onder de planten zijn.
Shab , s., lor, schoft, gemeene vent; schurft (van schapen).
Sex'try,, s.,
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Shab , V. i., zich als een schoft gedragen, zich uit de vod ten maken, de plaat poetsen.
t3hab'bily, ado., met versleten kleren; § karig, vrekachtig, slecht; op een verachtelijke wijze.
Shabbiness, 3., schabberigheid, slordigheid, lorrigheid,
haveloosheid , gemeenheid, slechtheid , vrekzucht , versleten toestand (van kleren).
Shab by,, a., versleten, schabberig; -, gemeen, slecht;
armzalig , schofterig , gemeen , vrekkig, gering , klein;
slecht gekleed (van personen), met versleten kleêren gekleed; be -, een versleten kleedingstuk dragen, armzalig,
verachtelijk zijn; - genteel, (van kleeren) half gebruikt,
(van personen) half slecht gekleed, § half goed.
ha-ek'1e, V. t., fl § kluisteren, boeijen, binden, knevelen,
ketenen ; sluiten , opsluiten • z., in de boeijen zetten, z.;
- and unshackle , sluiten en ontsluiten van een eind
ketting.
sha-+►k'le, s., boei , kluister , ijzeren ring , sluitschalm van
een ketting, z.; anchor -s, sluitschalm op den ring van
het anker , z.; joining -, verbindingsschalm, sluitschalm, z.;
post -, ring aan den binnenkant van een geschutpoort, z.;
cable -, sluitschalm van den ketting; clear hawse -, scha
om ketting te klaren , z.; splicing -, on Admiral the-kel
Hon. George Elliot's plan, sluitschalm volgens den admi-
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stellen, verduisteren, figuurlijk voorstellen, j bedekken,

schakeren, de kleuren behoorlijk doen afwisselen, met
donkere kleuren schilderen; - forth, (donker) voorstellen;
- out, door een symbool voorstellen.
Shad'ow-grass , s., woudgras.
Shadowing , s., het schakeren (van

kleuren) , het scha
-duwen
(schilderkunst); beschaduwing, afschaduwing.

Shad'owless , a., zonder schaduw.
Shadowy , a., vol schaduw , lommerrijk, met schaduw

bedekt, flaauwelijk voorstellend, duister, ondoorschijnend,
onwezenlijk , denkbeeldig , § hersenschimmig , fantastisch,
zinnebeeldig.
Shady, a., lommerrijk, belommerd, beveiligd voor de
hitte of den glans der zon ; a - grove , een digt (lommerrijk) boschje.
Shaft, s., pijl, schicht, werpspies, pijp, buis, schacht,
schaft, spits; -, loodregtegang; boom, disselboom; limoen;
torenspits; put (m( nwezen); steel, handvatsel, stijl (van
een zuil) , spil (van een wenteltrap) ; torenspits eener kerk;
opening van een sondeermachine, pompgat; as (stoomwezen) ; cranked -, askruk ; double crank -, twee-krukas;
engine -, as der machite; horizontal -, liggende as ; of valve motion , weight of wayshaft, as der stoomschroefbeweging; middle -, hoofdas , twee-krukas of middel
raal GEORGE ELLIOT, Z.
paddle -, as van het wiel, krukas; - axle of-hofdas;
Shackles , s., pl., hazidboeijen ; hand - of cuffs , handaxis, as; revolving -, draaijende as; starting -, aanzetas;
boeijen.
traverse -, as parallelbeweging; rocking -, oscillerende as ;
Sha-ek'le -bolt , s., ijzer (voor de voeten) aan een ketting
way of motion -, stoomsehuifas ; revolving -, draaijende
gehecht, ijzer.
as; single crank -, een-krukas; down-cast -, gat, waardoor
in een mijn lucht komt (m( nwezen); driving , main -, beShad, s., elft (vischsoort).
Shad 'dock , s., groote oranjeappel, pompelmoes.
weegbare boom ; up-cast -, gat , waardoor de lucht uit een
Shade, 3., IJ schaduw, lommer, lommerrijke plaats; § be- mijn gaat (mijuwezen); dart a -, pijlen enz. werpen; sink
scherming , scherm , schut , beschutting ; schakering ; schim a -, een put openen, boren.
(van overledenen) ; schakering (van een schilderij); scha- Shaft'-horse, s., limoenpaard.
duw, geest, schijn, zweem; abat jour; in the - or in Shafted , a., gesteeld (wapenkunde); met een schacht.
the sun, in de schaduw of in de zon ; the tree afford a Shaft 'inent , s., span , halve voet.
j)leasinq -, de booneen verschaffen een aangenaam lommer; Shag , s., kroeshaar , ruig , wollig haar; pluis , duffel en
the -s of departed heroes • de schimmen van overleden andere dergelijke ruige stoffen ; krultabak ; -, zeeraaf (ornithologie).
helden; in the - (^ §, in de schaduw; throw into the -,
shag, a., kroezig, ruig.
§ in de schaduw werpen.
schaduw
bedekken,
jj § in de shag, V. t., ruig, ongelijk maken, kroezig maken; § ontShade, V. t., 41 schaduwen, 1) met
schaduw stellen, verduisteren, beschaduwen, (in een schilsieren.
derij ) de behoorlijke schaduw en schakering aanbrengen, shag'-weaver , s., pluiswever.
donkere
kleuren
schilderen,
schakeren;
verbergen,
Sha g 'gy , a., behaard , ruig, borstelig, kroezig, ongelijk,
met
beschermen ; double -, T niet een dubbele schaduw bedek- Shag'gedness , shag'giness , s., kroezigheid, ruigheid,
ruwheid.
ken , de schaduw verdubbelen van.
Shaded , a., geschaduwd.
Shagreen', s., soort van leder, segrijn.
Shad'er , s., l- § persoon die schaduwt , zaak die in de Shagreen', v. t., segrijn leder bewerken.
Shagreen', zie Chagrin.
schaduw stelt , die of dat beschaduwt.
Shagreen'-mak er, s., persoon die zoodanig leder bewerkt.
Shad iness , s., lommerrijkheid, beschaduwdheid.
Shadow , s., schaduw (duisternis , veroorzaakt door de Shah , s., schach , Perzisch koning.
terugkaatsing van een ondoorschijnend ligehaam); donker Shack, zie Sheik .
lommerrijke plaats, schim, geest, schijn (in tegen -heid, Shake , v. t., schudden , doen waggelen , doen wankelen,
wezen eener zaak); zweem, schaduw (on--stelingvah
uitschudden , uitstorten ; den moed ontnemen, bevreesd
maken , bang maken , afschrikken , ontstellen ; schikken;
afscheidbaar gezel); T II schaduw (duisternis); afbeelding;
§bescherming; donkere plaats; strooijeu mannetje; the - omver werpen , doen vallen ; (de hand) drukken , (een
of a man , of a tree , de schaduw van een man , van een handdruk) geven ; trillen , cadeneeren (muzijk) ; - a thing
that moves, iets dat zich bewegen kan, schudden; - an
droom ; ambitio;a is the - of a dream, eerzucht is de
schaduw van een droom; follow any one like bis -, iemand edifice , een gebouw doen waggelen ; § - any one's belief,
als zijn schaduw volgen ; pass away like a -, als een iemands geloof aan liet wankelen brengen; - a stable,
iets dat v ast is doen waggelen ; - hands • elkander de
schaduw voorbij gaan; pursue a -, een schaduw navolgen,
trachten te bereiken; take the - for the substance, den Land r even, afscheid nemen; - aside, ter zijde schud - one by the hand, iemand de hand schudden of
wezen
aannemen.
cien;
schijn voor het
geven; - down, (door schudding) doen vallen, omhalen;
Shad ow , V. t., T § schaduwen, in de schaduw stellen,
- from, afschudden van; -off, (j doen vallen, zich ontbeschermen, verbergen, schetsen, ontwerpen, afschetsen,
doen van , zich ontslaan van, van zich afschuiven ; afschaduwen, afbeelden , overschaduwen, in de schaduw
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®u1, doen wcbgaan; - ,l) , opschudden ; -, V. i., schudden,

o5bame , s , schaamte, schande, schaamdeelen ; J Schesamte
(zedigheid) ; -- for , uit schaamte , foei 1 be the - of, de
schande zijn van ; conquer -, zich boven schande verheffen ;

waggelen , beven , wankelen, sidderen, dreunen , tril len (muzijk); beven (van koude); huiveren; - al, sidderen bij , ontstellen op het zien van; - with, sidderen
an , afwijken , loslaten van planken , waarvan de naden
door warmte en uitdrooging grooter worden , z ; - out a
neef, een rif uitsteken, z.; - a ship (when on the stocks),
beweging in een schip brengen om liet van stapel te doen
loopen , z.; - the sail , den wind uit de zeilen nemen , de

zeilen doen leven.
Shake , s., schudding , beweging , dreuning , schok . tril

beving, tremblant, triller (muzijk); kind -s of the-ling,
hand, harteijke handdruk; - of wind, windvlaag; -s, p1.,
koude koorts; no great --s , van weinig beduidenis , nietig
gering; planks full of -s and rents , door de zon uitgedroogde planken, z.; -3 int wood, scheurren, spleten in
hout, z.
Shakedown, s., tijdelijk behulp voor een bed (zoo als
op stoelen of op den grond).
Shaken , zie Shake.
Shaken, a., geschud, bewogen, geschokt.
Shak'er • s., persoon of voorwerp die doet schudden , wankelen of waggelen; lid eeuer sekte in Amerika, bever;
paauwduif (ornithologie).
Shaking , s., liet schudden, wankelen, waggelen, beving,
trilling, tremblerinb; give any one, a thiiig a - , iemand,
iets schudden.
Sh8k'y, a., gebarsten, spletig.
Shale , s., schil , dop , bast ; aarde , klei , potaarde ; leikool,
echilferkool.
Shall, V. i., zullen, moeten, schuldig zijn, verpligt zijn;
- I go, moet ik gaan.
- hailoon', s., saai (zekere stof).
S
1tial'lop , s., sloep; - , tweemastvaartuig.
$haltot',

zie Eschalot.

Shal'tow , a., ondiep, zinledig, omloozel , dom, mat,
llaauw , zwak , geesteloos , lat ; - water • ondiep water ; it
is - here, liet is hier ondiep.
Shat'low , s., ondie pte , waadl^are plaats.
8ha1'low - brained , a., onnoozel , dom , oppervlakkig , een voudig.
Sl.ai'iow-pate, s., domoor.

shnt'low-patedd . a., onnoozel , dom.
^ihat'towly , s., van weinig diepte, § op oppervlakkige

wijze, op beuzelachtige wijze.
St,at'lowness, s., ondiepte; § zinledigheid, oilnoozciheid,
domheid , flaauwheid, zwakheid, niatlieid , oppervlakkige
aard. , oppervlakkige geest.
Shalm , s., zie Shawm, S.
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cry - (at), schande roepen; be lost to all -, alle schaamte
verloren hebben; publish one's -, zijn schande bekend maken ; put any one to -, iemand schande berokkenen.
Shame, v. t., beschamen, beschaamd maken, te schande
vlaken, onteeren; spotten (niet), laathen (over); -, v. i,,
zich schamen.
Shame'- proof, a., geen schaamte hebbende.
Shamefaced , a., hescliaanid, bloode.
Shame c facediy, adv., met verkeerde schaamte, op bloode

wijze.
Shamefacedness , s., beschaamdheid ; out of -, uit , ten

gevolge van beschaamdheid, blooheid.
Shaine'ful , a., schandelijk (hetgeen schande veroorzaakt);
oir hetamehjk , onfatsoenlijk.
Shame' futly , ode., op schandelijke, onbetamelijke, onfatsoenlijke wijze.
+han► e'less , a., schaamteloos, onbescl;aanld .
S1ii,ene 'lessly , adv., zonder schaamte , op onbeschaamde

wijze , op sctlaamtelooze wijze.
, s., gemis van schaante, schaamteloos
-heid,
onbeschaamdheid.
Shawn `er , s., schande, persoon of zaak die schande ver Shamelessness

oorzaakt.

Shain'n ier, s., bedrieger,hedriegster, persoon die listen bezigt.
Sham ► iv y ,
s., 1:amoesleêr.
sha3bb0 y .
Sham'ois, s., jgems.
SI.alnpoo', V. t., de gewrichten

drukken en le leden wrijvest ter verdrijving van vermoeidheid of pijn.
Shampooing, s., liet drukken der gewrichten, inzonderheid na ecu warm bad.
Shaan 'rock , s., klaverblad, klaver (botanie).
Shank • s., schenkel (van den voet tot aan de knie) ; beenpijp ; § steel , stijl , stengel ; bitterzoet ; steel (van een
tabakspijp); pijp (van een schoorsteen); stok of schacht
(vare ooit koker); letter-corpus (drukkunst); pijp (van een
sleutel) ; sgindle -s, dunne beenen, spilheeiten; - of an
adeltor, schacht van ten anker, z.; - oef an oar, vierkant
vdn ten riemt , z.
SI► ank'-painter , s.,

rustlijn , Z.

Shanked', a., niet schen)eels, een pijp, enz. voorzien. Zie

Shank, s.
Shi,nk'er , s. , eelt venllskw .ial.

Shanty , a., opgeruimd , wakker.
, s., suet, loods, keet, tent, schuur, (kot, ellen

5ha+nt'y

-digwonverltjf.
SI.,,pe , V. t,., vormen , fatsoeneren , inritten , een vorm
con gedaante geven (aan) , regelen, modeloren ; zich voor
ellen; scheppen , voortbrengen ; - into , vormen tot ; - to,-sl
ger (schilderij).
rititen of inrigten eiaar, uitdenken; - the course, den koers
Sham , a., valsch , nagemaakt, onecht , voorgewend , aan
opgeven , z.; -, v. i., passen ; - to , passen bij ; let time -,
verdacht, loos, gewaand; - errand, noodleugen;-genom,
geen ellende vóór den tijd.
- excuse , voorwendsel ; - name , verdachte naam.
Sham , V. t., misleiden, bedriegen, wijs maken ; - Abra- shape , s., gedaante, vorm , gestalte, gedaante van een
ham , zich ziek houden (vooral van kinderen , om niet naar schip , ligehaamsouw, model , manier, patroon, wijze,
§ denkbeeld, leest; the - of the head, de vorm van liet
school te gaan) ; -, v. i., met list te werk gaan , veinzen.
hoofd; - of the ship's bottom, beloop van den romp van
Sham'-fight, 8., spiegelgevecht.
een schip, z.; a formidable -, een vervaarlijke gestalte.
Sham'-gun , s., houten kanon, bangmaker, z.
Shapeless , a., zonder vorm , ongevormd (onvolmaakt)
Sham' - port , s., geschilderde poort, z.
or► re^.relrnatlg, wanstaltig, rruv, grof.
SI,amade', s., chamade (soldatenterm).
han,'bie -! , s., pt., vleesclibanken , vleeschhal , slagthuis. v I.ni,c'l,-ssnvss, s., gemis van vorm, ongevormdlleíd.
Sham 'bting, a., waggelend, zich lonip of ongeschikt be- 1,hai,e'iiucSe, S., weloelilttisktl;eid, schooice of ranke gestalte.

Shalote', s., Zie Eschalot.
shaun , s., misleiding , bedrog , voorwendsel, schijnhedrie-

wegende, zwingelend.
ham'bting , s,, loncpe, slepende beweging.

isape'id , ic., wei /eaiiaals.t 17an eereen schoonti vorm, rank
viii gestalte.
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Shapes , pp. van Shape.
Shape'smlth , s., fatsoensever (in spottenden zijn).

Shap'tog-machine, s., ronddraaijende schaafbank, waarvan de schijf, waarop het te draaijen voorwerp wordt

gedraaid, horizontaal draait.

SHA.
hevige pijn, smart; a - roof, een puntig, spits dak; a tongue, een radde, gladde, scherpe tong; a - knife, een
snijdend, scherpsnijdend mes; look - upon one, op iemand
scherp toezien, iemand naauwlettend in het oog houden;
trim all -, de zeilen scherp bij den wind zetten , z.; trimmed, bij den wind gebrast en boelijns uitgehaald, z.;
- bottomed boat, scherpe sloep, z.; - wind, scherpe wind, z.;
as - as a needle , zoo aeerp als een scheermes.

dop, schaard , scherf , diggel ; -, vleugel
vleugeldeksel (van insekten); -, stuk eijerschaal ; -,-schild,
-, reet , kloof; -, straat., doorgang, se., steeg; -, artisjok,
-, schar; -, tuindistel; -, zeeëe gte ; -, kerf, keep, inkeping. Sharp , s., kruis (muzjj i scherp wapen, degen ; schel
geluid ; -, gaauwdief.
shard'-borne, a., door vleugelschilden voortgedragen , sx.
J
Sharp • V. t., scherpen , wetten , slijpen, aanpunten ; -, een
Shard'ed , a., schildvlengelig.
Share, s., aandeel , part , portie ; aktie, aandeel-bewijs, kruis geven (aan) (muzijk) ; aanzetten van gereedschappen;
dividend (koophandel); bijdrage ; -, ploegschaar ; for my -, aan den wind knijpen , z.; -, v. i., bedriegen , afzetten.
ik voor mij; bear a -, een aandeel ,hebben, bijdragen; Sharp '-edged , a., niet een scherpen rand.
go -s , half om half doen, zamendoen , gelijk .aandeel heb- Sharp '-eyed , a., scherp van gezigt , scherpziend.
ben ; have a - (in) , een aandeel hebben (in) , belang heb. Sharp' - floored , a., met een scherpen bodem.
ben (bij of in) ; gedeelte, b. v. wanneer een bemanning Sharp' -keeled, a., met een scherpen kiel.
geen vaste gage heeft, maar de voordeelen (benefices) Sharp' - pointed , a., met een scherpe punt.
deelt, z.; personal -, nominale actie (koophandel); leans- Sharp' -set, a., lange tanden hebbend; § verslindend, zeer
ferable -, aandeei op toonder (koophandel); fall to any begeerig.
Sharp' - shooter, s., scherpschutter.
one's -, aan iemand ten deel vallen. .
Share, V. t., i) § verdeelen, uitdeelen , omdeelen, deel hebben Shrrp'-to,j,thed, a., scherpe tanden hebbende.
of deel nemen (aan , in) , t doorsnijden ; - among of between, Sharp'.,vf, ged, a., smal van aangezigt, scherp van uitzigt.
verdeelen onder ; - ... with, deelen met; -, v. i., deel heb- Shar .:w ;tted, a., schrander, geslepen, scherpzinnig, ver
-nuftig:
ben,, deeleg , .. deel nemen; - alike, - and - alike, gelijk
Sharpen , V. t., scherpen , scherp maken , wetten, aanzet
deel hebben.
puntig maken , punten, aanpunten; levendig, bijtend,-ten,
Share' - bone , S., scl;aamheen.
prikkelend maken; kruiden , gekruid maken; vlug of schranShare'-holder, s., act ionaris, aandeelhouder, deelhebber.
der maken; schel of doordringend maken ; versterken, ruw,
Share'-wood , share'-wort , s., braakwortel.
sterk, hevig maken ; hongerig maken ; bitter maken ; een noot
Shar er , s., persoon die verdeelt, omdeeler, deelhebber;
joint -, die met een ander voor gemeene rekening handelt. met een kruisje teekenen (muzjk); -, v. i., scherp enz. worden.
Sharp'er , s., bedrieger , opligter.
Shar"tng , s., het verdeelen , verdeeling.
Shark , s., bedrieger ,. opligter , gaauwdief , afzetter ; -, Sharply , adv., met scherpte , scherpheid ; scherpelijk,
met een scherpe snede of punt; op strenge wijze, op
-, schraper, vrek; -, haai, haaivisch.
snijdende wijze ; op smartelijke , op pijnlijke wijze; met
Shark , V. i., bedriegen , afzetten , van schuimloopen leven;
uit
iets
redden
;
-,
- out of a thing ), zich (door listen)
snelheid, vlugheid; op vernuftige, schrandere, geestige
v_ t., bijeenschrapen, (door inhaligheid of schraapzucht) Wijze , op bitse , vinnige , bijtende , schampere wijze ; - met
bitterheid; met een puntigen, spitsen vorm; op doordrinbijeenzamelen; - up , bijeenschrapen.
gende wijze.
Shark' - hook, s., haaihaak , z.
Shark'er , s., opligter , schuimlooper.
sharpness, s., scherpheid, spitsheid, puntigheid, hij
Shark'ing, s.., opligterij , schelmerij, het schuimloopen.
vinnigheid, bitsheid; doordringendheid, scherp-tend-hi,
Sharking , a., schelmachtig; a - life, een schelmachtig
zirniglieid, fijnheid, levendigheid (van een kind), schranleven ; a - trick , een sellelmstreek ; a - fellow, een schelm , derheid, kracht, hevigheid; § ruwheid, bitterheid, pijn
-lijkhed;
een chevalier d'industrie.
fijnheid (van zintuigen).
Sharp , a., J snijdend, scherp snijdend, 1^ § scherp, pun- Shatter , V. t., verbreken, verbr41zelen , in stukken breken,
tig, spits ; vinnig, bijtend, bits; prikkelend, sterk; leven
vèrbrokkelen, afsplinteren; in beroering brengen , in wandoordringend (ook van de stem), schel; fijn, dun,-dig;
orde brengen , t verstrooijen, ongeschikt maken om voort
teeder ; fijn (van Bezigt of gehoor); schrander , geestig,
oplettend te zijn ; - a country by revolt , een land-duren
scherpzinnig , levendig (van kinderen); listig , vol doorzigt, door oproer verbrokkelen ; - the brain , de hersenen in
oplettend , waakzaam ; gestreng , hard , niet week ; guur; wanorde krengen; -, v. i., verbrijzelen, brokkelen; § bouw
-valig
.rad, glad (van de tong); scherp (minder dan 90 graden
zijn ot worden.
a., ligtzinnig, verstrooid van zinnen
bevattende , van een hoek) (meetkunst) ; -, hongerig , he- Shatter brained,
of gedachten, onbesuisd, zonder nageerig; wel uitgedacht , sluw, fijn, listig; -, pijnlijk,
smartelijk, hevig; scherp (van den vorm van een s.chip), z.; Shatter - gated,
gedachte.
a -point, een scherpe punt; a - needle, een scherpe naald; Shatters, s., brokken, stukken, fragmenten, flarden;
a - form of the head, een spitse vorm van het hoofd;
break to , rend into -, in stukken breken.
a - man , een schrander , scherpzinnig man ; - words , Shat'tery , a., broos, wrak , los.
sherpe , bitse , bittere woorden; a - tooth , een puntige Shave, v. t., scheren (het haar afsnijden met een scheertand; a -- fit of the gout, een hevige aanval van de jicht; mes) , scheren (van personen) , scheren (van schapen enz.);
- air, wind, een scherpe, gure, doordringende lucht, wind; uitzuigen (te veel laten betalen), uitmergelen, plunderen;
- vinegar, bijtende azijn; a - child, een levendig, schran- :: in schijfjes snijden, in dunne stukjes snijden, even aander kind; a - philosopher , een scherpzinnig wijsgeer; a raken , schamperen , strijkelings aanraken ; (papier) afsnij.
appetite, een scherpe , hevige honger ; a - peak, een spitse den, gelijk maken, snijden of schaven; get -d, zich laten
eye , levendig oog ; a - contest , een hevige
top , kruin ; - eye
scheren ; - oneself, zich zelf scheren ; - away , afschebetwistiiig; - wit , doordringende, scherpzinnige geest; ren , wegscheren; - off, afsnijden , afkorten, afscheren;
discourse, schrander, scherpzinnig gesprek; a - pain, een -, V. i., scheren , zich scheren.
Shard , s., ledge

SI-TE.

t^
Shave , s., schaafmes, snijmes ; snijmes (van eena I rtiiper).
shave'-grass , s., paardestaart (botanie).
Shaveling , s., geschorene; § monnik ; die een geschoren
rnonnikskruin heeft.
Shaven, Zie Shave.
Sbav'er , s., persoon die scheert , barbier ; § slimme vogel
doorslepen gast ; § uitzuiger , inhalige vrek, persoon , die
alleen op eigen belang bedacht is.
Shaver, S., jongen, jong inenscli.
Shaving , s., het scheren ; -, spaan , splinter , krul
schaafsel , afschraapsel ; -s , boorsel.
Shaving , s., liet scheren.
1
Slaav'ing , shav'ing - brnnsth , S., scheerborstel.
Shaving - basin , s., scheerhekken.
Shaving-boa , s., scheerdoos.
Shav'Ing-cloth , S., scheerlap.

Shaw , s., bosehje, kreupelbosch; - fowl, mik-vogel (dan

hoot).

Shawl, 3., sjaal, omslagdoek, kleedingstuk der vrouwen.
Shawl -goat, s., Angorasche geit.
spawn® , s., schalmei.
She , pron., zij , degene; -, S., vrouw , wijfje (van een dier) ;
- bear, beerin; - eat, kat (geen kater); - friend, vriendin;
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tar , (;ompositie . waarin koe- of hondenaar komt en die

vroeger tegen de worm op de huid van schepen werd
aangebragt, z.; copper -, koperen dubheling, z.; - nails,
verdnthlwling spijkers, spijkerhuid, z.; wooden -, houten
duhheling, z.; - with nods, spijkerhuid.
s,heath'less , a., zonder sclieede , § zonder bekleeding of
voering; - sword, zwaard zonder scheede.
Sheath'y, a.. sclieedevorsei„, als een scheede (in zamen
stellingen) bekleed, gevoerd niet.
sheave, s., ronde staaf ijzer, schijf (ran een blok), schijf,
blokschijf , z.; brass -, metalen schijf; china -, porseleinen
scl) ij f; yorge , groove of score of a -, gleuf van een schijf ;
- note , schijfgat ; - hole of a tops-mast head, schijf in
den top van de bramsteng voor de bramreep.
Sheaved', a.,
vare strop , van stroo vervaardigd.
Shed , v. t., storten , gieten , uitgieten , verspreiden , uit
(van hoomen) laten vallen (hunne bladen) , uit -wasemn,
afwerpen; (van vogels) verliezen (hunne veren);-schuden,
- blood, tears, tranen storten , bloed vergieten; - light
over the world, licht over de wereld verspreiden; flowers

- their fragrance, bloemen verspreiden haar geur; - on,
verspreiden over ; - teeth , zijn tanden verliezen ; - horns,
zijn horens afwerpen of verliezen.
Shed
, v. i., uitvallen, de korrels verliezen, rijselen, zich
- goot, geit.
verspreiden.
Sheaf, s.," sheaves , pl., schoof , garf; § bosje , bundel ;
Sheet , s., als : blood -, bloedstorting, bloedvergieting; -,
cap -, bovenschoof of garf.
afdak , loods , wagenschuur , but , keet , werkplaats (op een
sheaf, V. t., aan schoven zetten, aan garven binden , in
werf).
schoven binden.
instaan voor.
sheaf'y, a., van of behoorende tot schoven of garven , 1 Shed , v. t. ,
Shed der, s., storter, verpieter; a - of blood, een bloed
als schoven of garven.
-dorstigna.
Sheaf , v.. t., zie Shell.
Shear , V. t., scheren (met een schaar) , snijden , de haard slsee„ , stieen'y , a., t t helder schijnend, glinsterend.
scheren , kaal scheren , afsnijden , maaijen ; T § berooveir ; Sheen • s., helder schijnsel , helderheid , glans, licht.
Sheep , s., schaap ; § domkop , dom mensch , hummel;
verdeelen ; § shorn of, beroofd van.
schaapleder (bij boekbi ;aders); polled -, schaap zonder hoorShear , V. i., zie Sheer , v. i.
ne n ; straf -, ( verdwaald schaap ; washed on the -, op
shear, shear* , s.,
(groote) schaar ; schering (ons den
ouderdom der schapen aan te duiden); voorwerp in den den rug gewasscl ► en (rara wol).
Siheep' - bite , v. t., t stelen (in liet klein), briezelen.
trant eener schaar vervaardigd.
Shear' -man, s., lakenscheerder, scheerder , sehaapscheerder. Sheep'-biter , s., dief (in liet klein), briezelaar.
Sheep' -cot , s., schapenhok, sclraapskooi.
Shear'-water, s. , stormvogel .
sheep'- rokt, s., schaapskooi, perk, plaats waar de schaSheard , s., zie Shard.
p e n opgesloten worden.
Shearer, s., het scheren (in het algemeen), het scheren
Sheep! - hook , s., herders staf.
(van schapen) , schering.
Shearing-machfne', s., machine om metalen platen te sheep'-leather , s., schapeï:leder.
sheep'-11ke , a., van een schaap , als een schaap.
snijden.
Shear'1fng , s., een schaap, dat slechts eens geschoren is. sheep'-louse, s., sehapenluis.
sheep'-master , s., schapenfokker.
Shear'man , s., lakenscheerder.
Sheep' - pen , s., beestenhok.
shears , s., pl., vleugelen , Sr.; -, ijzerschaar.
sheath , s., koker , scheede (van een snijdend werf tuig) , hheep's-dung, s., schapenmest, schaapskeutels, mv.
Sheep's-rye, S., schapenoog; lonk, verliefde blik; cast a
scheede (ontleedkunde).; -, vleugelschild (insectenkunde).
- deer/ any one, een verliefden blik op iemand werpen.
Sheath , sheathe , V. t., in een koker doen , weder in de
sclieede steken ; verdubbelen , voeren , niet planken beklee- Sheep's-head , s., schaapskop.
Sheep's-shank
, s., trompetsteek, z.
den, z.; - with felt , met vilt bekleeden; - with, nails ,
spijkerhuid aanbrengen ; van een scheede voorzien , over- Sheep's-shank , v. t., een tronipetsteek maken in.
trekken , omkleeden , § hekleeden , voeren , bewoelen , in. Speel,' - shear er, s., schapenscheerder.
wikkelen ; opsteken , steken , stooten ; - a sword , een Sheep' - shearing , S., het schaapscheren, scheertijd, scheer
-mal
(feest bij het scheren van schapen).
zwaard weder in de scheede steken ; - a dagger ie one's
Sheep'-silver • s., belasting die de leennian aan den leenheer
breast, iemand een dolk in de borst steken.
betaalde , om van liet wasscheg zijner schapen vrij te zijn.
S1► eath' - maker, S., scheedemaker.
sheath'-scale, s., bladvlies.
She:nth'-wing, s., dekseltild.
Sheath'-wingett, a., schildvleugelig.

st► c, 5,'Klein , s., scliapenoel.
sloeep'-stealer, s., sell.apesidief..
Sheep'-stealing • s., seliapendieverij.

Sheatla'ed , a., weder in de scheede gestoken , in de

Stseel,'-walk, s., weide voor schapen.
sheep'ish , a., T van een schaap; -, eenvoudig, bloede,

scheede gestoken.
5heath'1ng , s., het in ede scheede steken , bekleeding ,
veerug ; verdubbeling , z.; beplanking, z.; - of hair and

schaapseb ; ontsteld.
adv., zie Sheepish.

Shee'pisbly ,
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Sheer , adv., I snel , op eens , plotseling.
sheer t, zie Shear.
sheer, V. i.,

zich verwijderen; rollen, afvallen, gieren, a.;
- off, afzetten, afhouden, zich van iets verwijderen , met
de sloep afzetten , z., zich wegpakken , zich uit de voeten
maken ; - oƒ, houd af 1 zet af 1 z.; - up , opdagen ; about , over en weder gieren , z.; - off, afgieren , z.; •- of
and to, over en weder gieren, z.; - to the anchor, naar
het anker gieren, z.
Slicer , s., bogt, afvalling , zeegd , z.; breaking the -, uit
den koers geraken; - david, outrigger, having down spar,
loefbalk bij het kielen; height of -, hoogte van liet boord
hoven den kiel ; - of a block • binnenkant van een blok
waartegen de looper aanloopt; - of a ship , afvalling ,
zeegd ; proper -, klare kluizen ; - of a plank , ronding van
een plank; break the ship's -, het slingeren verminderen;
build with -, met ronding bouwen ; with a great -, niet
veel zeegd.
Sheer '-drawing, s., teekening voorstellende liet schip in
zijn lengte , breedte en diepte , z.
Sheer'-hook , s., enterdreg, z.
Sheer'-hulk ., s., mastligter, z.
Sheer' -lashing, S., naaijing om de horens der bokkeheenen, z.

s., lijn in de lange teekening , die de strook
der dekken aangeeft; - of cable , jaaglijn.

Sheer'line ,
-

SHE.

SHE.

Sheep 'Ishness, .9, V eenvoudigheid, schaapachtigheid.
Sheer , a., zuiver, onvermengd, klaar.

Sheer' - plan , s., lange teekening , zijnde een verticale

projectie op het vlak dat het schip van voren naar ach
-tern
doorsnijdt en in twee gelijke doelen deelt.
Sheer' - plank , S., potdeksel.
Sheer' - rail , s., lijst van het
Sheer' - strake, s., striem.

potdeksel

Sheer'-whale, s., bovenberghout.
Sheered' , a., als : moon-ship , hoog opgebouwd schip;
straight -, low built ship , schip laag op het water.

a., als : - unmangeably , onhandelbaar heen en
weder gierende.
step for the heel of
-, spoorstuk; break -, de slingering van het schip door
het roer trachten te verminderen.
Sheet , s., laken (van een bedt , bedlaken , elk uitgespreid
voorwerp, als : paardendeken enz., groote en breede lap
linnen; blad (papier), vel (papier, metaal), stuk, boek
(bij boekbinders) ; geslagen plaatijzer , dunne plaat ; - of

Sheering ,

Sheers , s., bokkebeenen , bokkepooten ;

water , waterplas , watervlakte ; in -s , oningenaaid , in
losse bladen ; book in -s , ongebonden boek ; fly , loose -,
vliegend blad ; waste -, scheurpapier , misdruk ; wending

sl.eet•an-eh'or, 3., plechtanker, rustaizker; - cable, plecht.

touw (oud).
Sheet'-bend , t., schootsteek.
Sheet' -blo ek • 8., schootblok.
Sheet'--cable , s., kabeltouw.
Sheet' - copper, s., bladkoper, huidkoper.
Sheet'-iron, s., bladijzer.
Sheet' -knot, s., schootsteek.
sheet'-shot , s., zie Sheet-cable

, s.

Sheet' - stoppers , s., pl., schootstoppers, me.

, s., overtreksel , sloop (bijv. voor beddekussens),
heddegoedlinnen.

Sheeting

Sheeve , s., zie Sheave , S.
Sheick

, l s., sheik, opperhoofd onder de bedrunen, een

Sheik , J priester in Egypte.
Shek el , s.. sikkel (joodsche munt).

Sheld • a., p., gespikkeld.
Shel'dafle , s., vink.

Shel'drake, s., wilde waard (mannetjes eend), roodkop.
Shel 'duek, s., roodkop (het wijfje), wilde wijfjeseend.

Shelf,, s., legplank, boekenplank; schap; vak (in een winkelkast); lijst (bouwkunde); harde of vaste grond (bergbouw); klip, bank, rots, z.
Shelf'-piece, s., verbindingklos.

, a., vol banken en klippen , vol zandbanken ; hard,
vast.
Shell , s., schil , dop, bast, schel , schaal , dop (van een ei),
schors , kern of pit (van sommige vruchten) , schelp , het
uitwendige; lier, luit (muzijk en poëzij); -, romp (van een
gebouw), getimmerte ; -, oppervlakte; -, bom, granaat, holle
projectiel , houwitser (artillerie); excentric -, granaat ,
waarvan het zwaartepunt niet in het midden ligt; filling -s,
granaten vullen; fuse-hole of a -, buisgat van een granaat;
hand -, handgranaat; live -s, gevulde en gebuisde granaten; manner of stowing -s, wijze van stuwen van gevulde
granaten ;. percussion -s , percussie-granaten ; precautions te
be used in filling -s, voorzorgen die genomen moeten worden bij het vullen van granaten; shrapnel -, schrapnel
granaat, gevuld met kruid en kleine kogels en voorzien
van tijdbuizen ; Paixhans - guns, granaatstukken volgens
de vinding van Painxhans , die kamers hebben en ge
zijn ons zoowel holle als massive projectielen te-schikt
schieten; - of a block, wang van een blak ; het blok zon•
- der de schijven ; - of a ship , romp, geraamte van eer
schip; - of seat , kraanhuis ; - of boilers, stelp van ke.
tels ; the - of religion, de schors, het uitwendige de;
Shelf'y

godsdienst.

v. t., schillen, pellen, doppen, van korrels ontdoen
-, v. i., afschilferen, met schilfers van elkander vallen.
-, doodkleed.
Sheet , V. t., als : - home , schoten voorhalen 1 - home the Shell'-almond, s., kraakamandel.
Shell' - box, s., granaatkist.
mizzen topsail ! • kruisschoten voorhalen.
Sheet , V. t., lakens (over een bed) doen , f in een dood - Shei1'-gold , s., schelpgoud.
kleed doen , inwikkelen, vouwen, overtrekken, bedekken, Shell' -gun , s., granaatstuk.
§ bedekken (als met een laken), met laken voorzien, met Shell' -lao , s., schellak.
i^heil' -marble, s., schelpmarmer.
iets breeds en plats bedekken (bouwkunde).
Sheet, s., schoot, z.; both -s aft of right before the wind, Shell'-meat, s., geregt van schelpvissehen.
regt voor den wind, z.; flowing -, ruimschoots, z.; fore -, Shell' - silver, s., schelpzilver.
fokkeschoot, z.; -s home, schoten die voorgehaald zijn, z.; Shell' - snalb , s., huisjesslak.
latten of leaver of - iron, plaatijzer, z.; lee-, lij schoot, z.; Shell'-work, s., - schelpwerk.
lower studding sail -, waterschoot, z.; main -, groote Shei'ly,, a., schilferig, schalig; met of vol schillen of
schelpen; van schelpen.
schoot, z.; mizzen -, bezaanschoot , z.; topsail -, marsschoot , z.; weather -, loefschoot , z.; ease -s , schoten bij- Shelter , s., overdekking, beschutting, § schuilplaats , huis
dak ; bescherming, verdediging , toevlugt; -, luwte , schuil
vieren, z.; haul of tally aft the -s, de schoten aanha•
plaats; opper; magazijnen met een dak aan de zijden open
len , z.; let fly the -s , schoten opsteken ; - stand by the
plaats om sloepen onder kappen te leggen; a - from rain
-s, klaar staan, bij de schoten , schoten in de handen
een beschutting tegen den regen ; - to a friend , een toevlug
lebben , z.; up tacks and -s ! steek op halzen, r,.
Shell ,

HE
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voor een vriend; under - (from), onder bescherming (van); Shield , V. t., beschermen , beschutten , met een schild beput under -, onder bescherming stellen (van); lake under dekken ; beveiligen (tegen), verdedigen (tegen), waarborgen
one's -, onder zijn bescherming nemen.
(voor) , behoeden , bewaren ; God -! God beware!
shelter, V. t., beschermen , verbergen , onder dak nemen
Shield'-breaker, s., schildknaap.
bedekken, z.; - a passion grader friendship's trr,m,e, den harts. Shieve , V. i., door liet water gaan , z.
togt onder den naam van vriendschap verbergen ; -, v i., Shift , V. i., 1) van plaats veranderen , veranderen, veranbescherming ontvangen; schuilen, bedekt zijn, in de, luwte deren (van rigting) ; 11 vair kleeren , van kleeding veranzijn, z., een opper hebben, z.
deren , andere kleereg (bij v. schoon linnengoed) aandoen,
Shet'terless, a., zonder schuilplaats of besclierniing, onzich v erschoonen , zich verkleeden ; (met moeite) den kost
heschut.
winnen ; zich van listen (of uitvlugten) bedienen, uitvlugShel'tery, a., heschermend, beschuttend.
ten zoeken, list gebruiken, middelen vinden om zich erShel'tic, s., Shetlandsche hit of paardje.
geus uit te redden, zich uit een moeijelijkheid redden,
Shelve , V. t., op de plank leggen of zetten ; -, r. i , af
niet opregtelijk handelen , zich redden , zich helpen, zor-heln.
geir ; - for oneself, voor zich zelven zorgen ; - from ... .
Shelving, a., afhellend.
to , veranderen van .... tot , naar ; -, v. t., 1) veranderen
Shelv'ing, s., afhelling.
(van plaats); vervoeren of overbrengen (van de eene plaats
Shetv'ingness , s., helling.
naar de andere) , verschuiven , verplaatsen , wegmaken
Shelv'y, a., zie Shelfy, a.
(van kleeres) , veranderen ; ontwijken , ontduiken, verShe,n'ite, s., afstammeling van Sem.
plaatsen, omkeeren, uitschieten vair den wind, verstuSheint'le, a., van Sem afstammende, semitisch; the wen van de lading , z.; - the ballast , den ballast verstulanguages, de Semitische talen.
wen , z.; the messenger on the capstan , de kabellaring anShern'iti.n, s., stelsel of eigenaardigheden van de seders omnemen , z.; - of fleet a tackle , een talie vervaren;
mitische talen.
- a sail , een zeil over den anderen kant bij den wind
Shend, v. t.,
schenden, beschimpen; overweldigen, ten
zetten , z.; - the sheets , de schoten overnemen , z.; - the
gronde rigten, bederven; berispen, beknorren ; -, overtreffer.
helm , liet roer overdraaijen , z.; - a ship , een schip overSheet , ppr., zie Shend.
halen , doen zwaaijen , z.; - the yards , ombrassen , z.; Shep'her,t , s., herder, schaapherder ; § landelijke minthe ivysail , een eninierzeil doorkaaijen , z.; - the planks,
naar; geestelijke herder; -'s boy , jonge herder , veehoeder ; de planken doen verscherven , z.; - towards the south,
- girl , herderinnetje.
veranderen van den wind van liet noorden naar het zuiten,
Shep'herd's -club, S., wolkruid (botanie).
rondschaken , z.; - locks , trigger-lines , sloten , treklijnen
Shep'herd's--cress . s., steenkers (botanie).
verwisselen , z. ; -, omkeeren (stoomwezen) ; - about , omShep'herd's--crook, s., herders staf.
keeren , veranderen ; - away , wegschuiven , doen vertrekShep'herd's -dog , s., herders hond.
ken; - off, wegschuiven, van den hals schuiven; uitstel
Shep'herd's-needle, s., naaldkruid, wilde kervel.
hals schuiven ; - out of one vessel-len,aictopd
Shep'herd's-pouch ,
into
another, uit liet eerre vat in liet andere gieten of
s., taschjeskruid, herdersfase):.
Shep'herd's-purse ,
laten. loopes ; - upon any one , op iemand schuiven (bij'. de
Shep'therd's-rod , s., wilde kaardendistel.
schuld ven iets) ; - one's clothes , zich verkleeden , van
Shep'herd's-staff, s., herdersstaf , een plant.
kleederen verwisselen; - hands, elkander verpoozen; - tides,
Shepherdess , s., herderin.
getij kavelen ; - off' argument , een bewijs listig ontwijken ;
Shep'herdlsh , a.. van of hehoorende tot een herder.
Ice could not - o f death , hij kon den dood niet outwijShep'herdty, a., herderlijk; herderachtig.
ken; - a person of, iemand afschepen; - off a thing to
st.er'het , s., sorbet (zekere drank).
another, iets op een ander schuiven.
Sherd , s., zie Shard, S.
Shift , s., t verandering , middel (om zich ergens uit te
Sher'I , s., sheriff (ambtenaar belast met de uitvoering der
redden), omweg, slinksch middel, uitvlugt, list, ijdele
wetten in liet graafschap); -s officer, deurwaarder ; ( te verschooning , redmiddel , handgreep ; -, nederlaag ; -,
Parijs en in alle departementen van de Seine) garde (lu
vrouwenhemd ; ofie's last -, zijn laatste redmiddel ; put
commerce ; high-, opper-sheriff.
airy one to his last -, iemand tot het uiterste brengen,
Sher'itl'alty
ook : iemand veel te doen geven ; make -, zich moeite
sher'itl'cto.n,
s., betrekking van sheriff, regtsgebied of geven, niet moeite tot stand brengen; not to know what
t,er'iWsflip ,
regtsbevoegdheid van een sheriff.
- to make, niet weten wat glen aanvangen zal; be put
!+t,er'1ffwtek ,
to one's -s, lie reduced to -s, niet meer weten wat men
Sher'itIe , sher'eef, s., titel van een afstamp eling van
doen zal ; make - with any thing , zich met alles behelpen,
Mahomed in de linie van Hussan Ibn Ali.
alles voor lief nemen; a cunning -, een )ooze uitylugt;
Sher'ris
, s., zie Sherry.
he uses -s , hij zoekt er zich uit te redden ; I shall nsakc
Sher'ris -sa ek , s., zie Sherry, S.
- to do it , ik zal liet zien te doen.
Sherry , s., xereswijn , xeres.
Shifted , pp., veranderd ; - wind , wind die omgeloopen is.
Sheve . zie Show.
Shif't'er, s., slimmest, leepe vos, sluwe kwant, listige
hew'-bread , s., zie Show-bread, s.
kwant ; degeen , die zich weet te helpen ; die gedurig van
Shewn • zie Skew.
woonplaats enz. verandert; -; varsebalie, z.
ihewn , zie ,Shown.
Shlct'ing, S., verandering, uitvlugt, list, bedrog.
Shibboleth , s., hij de Hebreën een korenaar en een wa- Shifting, a., slim, sluw, listig; - beach, strand waar
tervloed; § leus, herkenningsteekcn.
het zand welt , z.; - hack-stay , slingerpardoen , z.; Shide, s., blok, stuk.
ballast , vliegende ballast , z ; - cargo from one vessel to
&Shield , s., schild, § bescherming, verdediging, schild (van
another, overladen in ceti ander schip, z.; - of fleeting
Jupiter, Minerva) , beschermer; wapenschild, schild van
a tackle , een takel afschaken en op nieuw opzetten , z.; eelt wapen , zekere enting of oculering (kruidkunde).
f slay , loos stag, z.; - the sheets, de Schoten overnemen,
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z., - of variable winds , veranderlijke winden , z.; - head.
kop op een draaibank , waarin een pen of taas zit die
het voorwerp steunt (stoomwezen); - pedestal, verzethare
stoel van de parallelkruk ; - square , zwaai , verzetbare
winkelhaak ; - valve , snuifklep.
Shift'ingly, adv., door list en bedrog, op veranderlijke wijze.
Shi1t'less, a., zonder uitvlugt of hulpmiddel, radeloos,
ten einde raad , hulpeloos , zonder middelen.
Shill, s., strooi.
Shilia'lah , s16iIla'ly. s., (iersch) groote stok.
Shilling, s., Engelsche zilvermunt, waarvan er 20 op
een pond sterling gaan, shilling.
Shi1'1y-shal'ly, a., (verbasterde verdubbeling van shall-I?
zal ik ?) weifelend, hesluiteloos, aarzelend; stand -, aarzelen , talmen , besluiteloos zijn.
shit'y , ode., zie Shyly, adv.
óhim , s., landbouwkundig werktuig.
Shim'iner , V. i., schemeren.
Shin, shin'-boue, s, scheenbeen (ontleedkunde).
Shin'-plaster :1:, s., banknoot, geldwaardig papier.
Shin, V. i., :1: geld opnemen, geld leenen (ter leen nemen).
Shindy, s., drinkgelag, smulpartij.
Shine, v. i., schijnen, blinken, schit.teren, glinsteren , vonkelen , glimmen , glimmeren , een glans van zich geven ,
aanbreken, uitblinken; l glimlagelien, gunstig zijn; - before, schitteren voor , schijnen voor; - forth, schitteren,
schijnen , uitblinken, vertonnen, zich bekend maken of
doen zien; - in, schitteren of pralen in ; - out, uitblinken ; - upon , schijnen op ; the sun -s , de zon schijnt;
diamonds -, diamanten schitteren ; stars -, sterren blinken;
eyes -, de oogen glinsteren; § in een gezelschap uitblinken.
Shine , s., glans, luister , schijn ; § helder weder ; take
a - to one, behagen in iemand vinden , genegenheid voor
iemand opvatten; take the - off, de waarde verminderen
(verkleinen); cut a - with a thing, met iets pronken,
( de kaas snijden met iets.

-, = met koperen bouten gebouwd ; crazy -, zwak =; criSing -, kruiser; - deep in the, of that draws much water,

Shiner , s.,
Shi'iiess , s.,
Shingle, s.,

:f: witvisch.

zie Sliyness, s.
dekspaan, dun plankje om huizen te bedekken, deklat, dakbordje, dekplankje; -, uithangbord, schild;
-s, kleine platte steenera aan den oever der zee , pl ; -,
ronde loop, g.
Shi n'gle , V. t., niet dekbordjes dekken , met deksparren of
latten dekken.
Shin'gler , s., dekspanen maker , dekker.
Shingle* , s., een soort van uitslag , die

de lendenen verspreidt.

line -, linie=; - of war, oorlogschip; on board of aboard

-, aan boord; -'s of crew's book, scheepsrol; out fit -,
uitgerust = ; overburdened , overmasted -, overladen , te
hoog getuigd =; - partners, scheepsreeders; -'s path,
koers ; private -, kaper ; rear of steenmost - of a line,
= aan den staart; recaptured of retaken -, hernomen =;
receiving -, kost =; repeating -, repetiteur ; round sterned
-, rondgat . -'s run, gemaakte verheid; sailing -, zeil =;
- shape , goed geordend , kant ; stiff -, stijf _ ; stern -,
heksluiter , schip aan de staart eener kolonne ; straight sheered, low built , = laag op liet water; three masted -,
driemaster; track of a -, koers; trading -, koopvaarder;
transport -, transport--; trim of a -, orde en schikking
van alles wat tot het n behoort ; troop -, tot vervoer
van troepen; waist of a -, kuil, boord langs de loopplanken ; -s wake • zog , kielwater ; water-lodged -, = dat
vol water geloopen is ; walt -, dat niet genoeg geballast
is; - that works well, schip dat gemakkelijk werkt; wind
bound -, door tegenwind opgehouden = ; take -, scheep
gaan ; launch a -, een = doen afloopen; arm a -, een =
armeren ; bent a -, op een _ winnen ; bring the - to,
bijdraaijen; burst a -, een in de lucht doen vliegen;
chapel a -, een uil vangen, in den wind oploopen; can
of eend a -, een = sturen; cut down a -, een = raseren;
dock a -, een

zich rondom

a., glinsterend, glimmend, blinkend; - blacking,
glimmend (schoen)smeer; - ore, ijzer glimmer.

Shining,

Shia'ing , s., luister , glans.
Shin'ner, s.,
leener , uitborger.
shin y , a., zie Shining, a.

uitgang van sommige zelfstandige en ook van bijvoege
naamwoorden , die in het algemeen een waardigheid of-lijke
betrekking aanduidt, als : professorship, hoogleeraarschap.
Ship , s., schip, vaartuig, zeeschip; abandoned -, verlaten
=; admiral -, admiraal =; - answering her helm well of
quickly, = schip dat goed stuurt; armed -, gewapend -;
- athwart , = dat dwars af is ; 's account, seheepsrekening; backed -, doorgezet =; ballasted -, geballast =; becalmed -, = door stilte beloopen; bottom of a -, romp
onder water; broken up -, ontzet = ; buoyant -, vlot =;
cambered -, = waarvan de kiel een boog heeft; carcass of
a -, geraamte ; chase -, gejaagd =; chasing -, jager ; close
hauled -, bij den wind zeiler ; crank -, rank = ; convoy -,
koncooijer; coppered -, = niet koperen huid; copper fastened
Ship,

= van grooten diepgang ; fire -, brander ; first etc. rate -,
= van den eersten enz. rang; flag -, vlaggeschip; floor,
bottom of a -, vlak van een = ; foremost -, voorzeiler;
frigate-built -, fregatsgewijze gebouwd _; -s gauge, diep.
gang; girt -, = zoodanig ten anker liggende, dat het niet
zwaaijeu kan , gegord =; griping -, loefgierig _; guard -,
wacht=; headmost , leading -, = aan liet hoofd eener kolonne ; his majesty's -, Z. M. _; high-built -, hoog opgehouwd ; hospital -, zieken; hull of a -, romp; 's husband, verhuurder van een =; ice bound -, = door het ijs
bezet ; - in commission , = dat in dienst is; - in ordinary,
opgelegd -; insured -, geassureerd =; lopsided -, = met
slagzijde; leeward -, slechte bij de wind zeiler; light -,
zonder lading ; light timbered -, ligt gebouwd =; -'s
list, scheepsrol ; low huilt -, = dat laag op het water ligt;
lumbered -, _= waar alles overhoop is; make and rigging
of a -, uiterlijk aanzien van een -; manageable -, han
gemanierd =; merchant -, koopvaarder ; - of the-delbar,

= dokken; equip, fit out a -,

een = uit -

rusten; frap a -, een = sjorren; go on board a -, aan
boord gaan; hail u -, praaijen; hull a -, een _ op liet
drooge zetten; lead a -, voorzeilen; man a -, een = hemannen . moor a -, een _ vertuijen; name a -, on being
launched , een _ bij het afloopen doopen ; pay of a -, de
equipage van een = afbetalen ; rig the -, het = tuigen;
steady the -, het = goed koers doen houden ; tend a -,
een = zwaaijen ; track a -, een = met een lijn voorttrek
trim the -, het = op zijn last brengen; warp a -,-ken;
een = verhalen; wind a -, den kop van een _ doen
draaijen, afvallen; about -! klaar wenden ! los kluiver.
schoot ! - ahoy ! schip ho ! trim your sails - shape ! zeilen
kant zetten! - a head! schip vooruit!
Ship , v. l., inschepen , met een of per schip vervoeren,
scheep doen , met een schip afzenden , over zee vervoeren,
aan boord brengen ; - goods, men etc., koopmansgoederen,
volk enz. embarkeren; - a heavy sea , een hooge zee overnemen ; - the oars , riemen toeleggen; - the rowlocks,
scheepshoutjes inzetten ; - the tiller, roerpen insteken;
- away , (te scheep) wegvoeren , verschepen , vervoeren ; off, afschepen, wegvoeren; - to, te scheep vervoeren naar.
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Shit'tah , sbit'tim , s., j sittimhout, kostbaar hout in
Ship'-bispuit, s., scheepsbeschuit.
Stip'-board, s., buitenhuidplank, boord of zijde vai het Arabië.
Shit'tle , a., weifelend , wankelmoedig , wispelturig, onbeschip; go on -, aan boord gaan.
stendig.
Ship'-board , adv., aan boord.
Shit'tle-cock, s., zie Shuttle-cock, s.
Ship'-boat , s., scheepsboot, sloep.
Shave , s., schijf , snede , stuk.
Ship'-boy , s., scheepsjongen.
Shave, V. t., aan schijven of sneden snijden, doen afsplinShip'-bread , s., scheepsbrood.
teren , in splinters breken , verbreken , verbrijzelen , ver
Ship'- broker , s., scheepsmakelaar.
een scheiden , verdeelen ; een (zeil) doen-scheurn,va
Ship'-builder, ship'-wriht , s., scheepsbouwmeester.
wapperen; -, v. i., afsplinteren , afschilferen , in stukken
Ship'-builder's-yard, s., werf.
breken, in stukken vallen; -, rillen (van koude of angst),
Ship'-building , s., scheepsbouw.
trillen , beven, sidderen ; fladderen (van zeilen), z.
Ship'-captain , s., scheepskapitein.
Shiver , V. i., killen , levendig zijn, z.; the sail -s, het zeil
Shfp'-carpenter, s., scheepstimmerman.
leeft; - the main topsail, groot marszeil levendig brasShip'-chandler, s., scheepsleverancier, koopman in touwsen ; don't - the sails ! laat de zeilen niet leven 1 volle
werk en andere scheepsbehoeften.
zeilen 1 -, beven , rillen (van koude of vrees).
eigenaar van een schip.
Ship'-holder, s.,
Sh i v'er , s., scherf, brokstuk , stuk; -, schijf, z.; -, blok
Ship'-keeper . s., bewaarder.
muursteen (uit eeg groeve) ; -, rilling.
-sten,
Ship'-launch , s., het afloopen van een schip.
Shtv'er , V. t., breken , verbreken.
Ship'-load , s., lading.
Shi,'ering, s., liet breken , verbrijzelen; -, het rillen,
Ship'-master, s., gezagvoerder, kapitein.
huivering, huiverigheid; - fit, koortsrilling.
Ship'-11noney, s., belasting op het bouwen van schepen
Shivery, a., los, broos, ligt breekbaar.
(in den tijd van KAREL I geheven).
whoal, s., menigte, zwerm; -, school (vissehen); -, onShip'-Owner, s., reeder.
§ kleine ruimte.
diepte, zandbank , hank, plaat, slof, z.;
Ship'-sPraper , s., scheepskrabber.
Ship'-slIape, a., goed ingerigt, naar scheepsgebruik; -, Shoal , V. i., in menigte vergaderen , zamen scholen , in
1 zwermen zanten gaan , weniele;; , zamenloopen , minder
-, adv., behoorlijk, naar eisch.
water krijgen , z.; the water -s , liet water wordt minder
Ship'-worm , s., scheepsworm.
di cp.
Ship'less, a., zonder schepen.
, a., laag (van het water), ondiep , verstopt door
Shoal
Shipman, s.,
matroos, zeeman.
zai►dbai► ken.
Ship'rnent , s., inscheping , iiiladln5, vervoer, verscheping.
Stro €ai'iness, s., gemis van diepte, ondiepte, verzanding.
Ship'pen , s., stal , koeijenstal.
Shoal' , a., ondiep , vol ondiepten o f zandbanken.
Ship'per,, s., schipper.
Shoar, zie Shore.
Ship'pin;;, s., schepen (in het algemeen) , scheepsvloot
liet varen in een schip, scheepvaart, liet inschepen , in- Sho -k , s., schok , botsing , § slag ; gevecht; (electrische)
schok , aandoening , verdriet , ergernis , ontroering , aan
scheping, het aan boord doen; -, zeemagt; -, lading;
een hoop koorn schoven ; -, ruige hond -sto,be;ldign
take -, scheep graan ; - chacrgtes , verschepingskosten ; the -s of fortune , de slagen van liet noodlot; give -s
concerns , maritime zaken of aangelegenheden ; law of -,
1 ► inderen ; stand Ilre -, den schok doorstaan.
maritime wetgeving.
Shipwreck , S., scheepswrak, overblijfsel van een gestrand Shock , V. t., schokken , schudden , beleedigen , aanstoot
schip; schipbreuk; § ondergang, § mislukking; su/Jer -, geven , ergeren, belgen , ontroeren , afkeer veroorzaken,
9 1I den schok doorstaan van , ... te gemoet gaan , gangrijschipbreuk lijden ; make -, i- schipbreuk lijden.
pen ; - the feelings of delicacy , het kiesehheidsgevoel beShip'wreek • V. t., schipbreuk doe;; lijden , doen stranden,
leedigen ; be shockel at , zich ergeren over ; - shocking to,
Shrip'wreeked, a., gestrand, vergaan; be -, schipbreuk
lijden , op zee verongelukken ; a - person • een sch ipbi eu- stuitend of hinderlijk voor; -, V. i., schokkend, beleedigerid , aanstootelijk zijn; -, koorngarven aan schoven zetten.
keling.
Steoek'ing, a., aanstootelijk, ergerlijk, stuitend, kwetsend,
Shipwright , s., sheepstimmerman.
oi► aangenaani, hinderlijk, beleedigend, gruwelijk, ijsselijk.
Shire , s., distrikt, graafschap.
Shire'-mote, s., graafschapsvergadering, graafsebapsgeregt. Sho45e'iHgiy , ad;;., op schrikkelijke , gruwelijke wijze.
ijho,i , zie Sltoe.
Shirk, zie Shark.
shirt • s., manshemd • hemd ; clean -, wit hemd; linen -, si► <,e , s., schoen, (van paarden) hoefijzer , houten klomp
linnen hemd ; night -, nachthemd ; - of mail, maliënkol- of schoen , schoen , z.; anchor -, ankerschoen ; over -,
der : not to have a - to put on, to wear, geen hemd aan oerschoen ; dancing -, danssclt oen ; frost -, ijzelschoen;
liet lijf hebben; sell the - of one's back, liet hemd van wooden -, klomp ; snow -, sneeuwschoen ; tie -, knoopschoen ; maker of wooden -s, klompenmaker ; be , to stand
liet lijf verkoopen.
§ bedekken, van in any one's -s , in de plaats van iemand zijn ; make any
Shirt, V. t., (met een hemd) bedekken,
Din's -s, schoenen voor iemand maken; _put on any one's -s,
hemd veranderen , kleeden als in een hemd.
iemar► d de schoenen aandoen ; pull , take of any one's -,
Shirt'-front, s., halfhemdje.
iemand
de schoenen uitdoen; pull, take off one's -s and
Shirt'-maker, s., hemdenmaker.
stockings, zich ontscl ► oeijen; wear bad, good -s, slechte,
Shirt'-pin, s., borstspeld.
goede schoenen dragen.
Shirting , s., hemdenlinnen , hemdenstof.
Shoe'-bill , s., schoenspijker.
Shirt'tess, a., zonder hemd.
shoe'-bia-ek , s., schoenpoetser.
Shist,
} s., lei, bladersteen (mi neralogie).
Shoe'-boy , s., jonge schoenpoetser.
Shis tui ,
Shoe'-brush , s., schoenborstel , schoenschuijer.
Shis'tiii ,
1 Shoe-buckle , s., sclioengesp.
Sniwtose',
u,, leiachtig (mineralogie).
Shistouse',

3

.boe'•cta,t,e , s., beurel van een schoengesp.
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shoe'- c4oat , s., schoenwisch.
Shoe' - horn , r., hoorn om schoenen aan te trekken.
Shoe'-knife , s., schoenmakersmes.
Shoe'•leather , s., sehoenle@r ; save -, schoenen sparen.
shoe' - maker , s., schoenmaker , schoenenfabrikant ; be any

one's -, iemands schoenmaker zijn.
shoe' -making , s., het schoenmaken.
Shoe'- market , s., schoenmarkt.
Shoe' - nail , s., schoenspijker.
Shoe' - snippers , s., pl., schoenmakersstang.
Shoe' -stamp , s., schoenstempel.
shoe'-stress , s., zie Shoe-string , s.
shoe' - string , S., schoenlint , schoenriem.
Shoe'-tacks , s., pl., schoenspijkers.
Shoe.' -tie i - , s., zie Shoe-string.
Shoe • V. t., schoeijen , van schoeisel voorzien , beslaan (van
paarden) , van onderen bekleeden , met klompen treden
(technologie)
Shoe'tug, s., beschoeijii ►g, het beschoeijen, het aantrekken
(van schoenen) , het beslaan (van paarden).
Shoeing - hammer • s., klinkhamer.
ahoe 'iug - horn , s., hoorn of ander schoenaantrekker; (in
ongunstigen zin) werktuig , iemand die in een zaak tusschen
beide komt.
Shoe'tess , a., zonder schoenen.
sho'er, s., t schoenmaker, hoefsmid.
shog l , zie Shock.
Shog , V. t., schudden , schokken , stooten ; -, V. i., 1- weggaan,
vlugten , vertrekken ; - off t , _.
Shole • s., menigte , hoop , gedrang • zie Shoal , s.
Sholes, choeks, s., pl., spoorstukken onder de bokkebeenen.
Shone, zie Shine.
Shook , zie Shake.
aisoon t , me. van Shoe.
Shoot , V. t., afschieten (een wapen) • schieten , ontladen;
(een pijl) werpen; treffen (met een wapen), uitwerpen,
lossen , (met een wapen) dooden , doodschieten , stooten;
(bij timmerlieden) uitschaven; -, (van planten) uitschieten,
uitloopen ; -, snel doorvliegen , snel gaan (over) ; -, (van
minerale wateren) aanschieten , parelen ; -, schieten , af
vooruitgaan, z.; - ballast, ballast ontladen, z.;-schietn,
- a head, vooruitschieten; - at a mark, naar een doel
schieten ; - when lying to , over steven schieten wanneer
men bijgedraaid ligt; the ballast -s , de ballast ligt of rolt
door elkander ; - an arrow, - ball , een pijl , een bal werpen ; - any one with an arrow , iemand met een pijl treffen ; - the flood , snel over het water gaan ; - against
one, op iemand afschieten; - forth, verbreiden, uitschieten , doen uitspringen , werpen ; - into , schieten in ; - one
self into the world , zich in de wereld werpen ; - off,
(een wapen) afschieten , ontladen , doen afgaan ; - out,
uitschieten ; - out the lip, de lip optrekken (ten teeken
van spot); doen uitsteken; werpen; - through, doorsteken,
doorboren , door en door steken , doorschieten ; - up , op.
schieten , verheffen ; - with , schieten met ; -, V. i., schieten (gebruik maken van een wapen), uitschieten, uitloopen
(van planten) ; -, uitstralen , uitloopen , uitkomen; -, uitsteken ; -, (van een pi) l) vliegen , snel snorren ; -, zich
vormen, zich ontwikkelen , zich mengen ; § doordringen,
doorsteken, een schielijke beweging ondergaan; -, vieren (earn een schip) , z.; -, naderen; -, voortsnellen , (van
pijnlijke ongesteldheden) steken ; schieten ; thy words through , uwe woorden dringen (tot het binnenste) van mijn
hart; my temples -, ik gevoel pijnlijke aandoening aan mijne
slapen ; my corns -, mijn likdorens steken; - ahaed , voor.
- against, schieten tegen ; - along, schieten langs;-tbilopen;

- at, schieten naar , op ; - down , nederschieten ; - forth , uit
schieten; - from ... to , schieten van ... naar -lo;pen,
- into, uitloopen in, schieten tot of in kristallen ; - off,
naar beneden schieten, afschieten , - out , uitschieten,
schieten uit , springen, uitschieten (van planten) , naderen;
- through • schieten door ; - up , opschieten , schieten,
opgroeijen , groot worden , ^j zich verheffen, worden.
Shoot, s., schot, worp, scheut, spruit, het schieten;
glijpad, hellend vlak aan den voet van een berg,
rivierstrooming ,
versmalde rivierbedding ,
take a - after, ge stroomgang; -, big, jong varken;
negenheid of lust opvatten voor.
Shoot'-bolt , s., nachtgrendel.
Shooter, s., schieter, schutter, kanonnier, artillerist.
Shoot'Iug, a., schietend (van pijn), schietend (van een ster);
- iron , + schietgeweer ; - pain , steking , klopping , schieting (van pijn) , pijnlijke scheut ; - star , verschietende ster.
Shooting , s., het schieten , schieting, worp , ontlading,
uitwerping, uitschieting; jagt-geweer, jagt; to go a -,
op de jagt gaan.
Shoot'ing - gallery , s., plaats waar men zich in het schieten met vuurwapens oefent.
Shooting - pocket, s., tasch om hagel in te doen.
Shooting -sti-ek, s., sluithout (bij hoekdrukkers).
Shop , s., magazijn , winkel , werkplaats ; keep a -, een
winkel houden , doen ; open -, de winkel openen ; shut
up -, II § de winkel sluiten; barbers -, scheerderswinkel,
scheerwinkel.
Shop '- board , s., werktafel , werkbank.
Shop'-book , s., winkelboek.
Shop'-boy, s., winkelbediende, jong winkelbediende.
Shop'- girt , s., winkelmeisje.
Shop'- keeper , s., koopman , koopvrouw , koopman of koop
liet klein, winkelhouder, winkelhoudster; old -,-vrouwin
§ koopwaar, die in den winkel blijft liggen.
Shop'- keeping, s., het houden van een winkel.
Shop' -ii`ter, s., degeen die in een magazijn of winkel een
diefstal pleegt, winkeldief.
shop' - lifting , s., winkeldiefstal, diefstal in een magazijn
of winkel.
shop'-like, a., van een koopman; -, gemeen , laag.
Shop' - tnan, s., winkelier, winkelknecht, winkelbediende;
t koopman, koopvrouw.
Shop'-mate , s., helper in een winkel.
Shop' -wonnan , s., winkeljufvronw, winkelvrouw.
Shop , v. i., de magazijnen of winkels bezoeken (om inkoopen te doen) , in de magazijnen of winkels loopen.
Shore, pret. van Shear.
Shore , s., kust (der zee); oever , strand , grippel , riool,
waterleiding; schoor, stut, schraagbalk (bouwkunde); land , kustland; - along , bij het land , bij de wal , z.; a-,
aan den wal, z.; bold -, steile kust, z.; cap of stanchion
-, stut onder het ezelshoofd, z.; clear -, schoone kust, z.;
close in -, digt in den wal , z.; fiat , sandy -, vlak , zandig strand, z.; lee -, lijwal, lagerwal; sea -, zeestrand;
come on - of ashore , aan den wal komen ; clear the -, van
lagerwal afwerken, z.; drive on -, naar den wal drijven, z.;
all a -, op lager wal vervallen , z.; go on - of ashore.
naar den wal gaan • z.; hug the -, keep close to the land,
dipt langs den wal zeilen , langs de kust varen ; sail close
along -, den wal houden, z.; run the ship a -, het schip
op strand zetten , z.; standing in of of -, in of uit den
wal leggende ; weather -, loefwal ; steep - , stijie wal
loodregte kust.
Shore, v. t.,
aan land zetten, su.; aan boord zetten

ontschepen.

SHO,
Shore • 3., schoor, stut.
shore , V. t., schoren , schragen , stutten , onderschoren ,
onderschragen ; the deck is -d up underneath , de dekken

worden gestut op die plaatsen waar er kracht op wordt
aangewend, bijv. onder de bokkebeenen en kielstutten , z.
Shore' - an hor, s., landanker.
Shore'less , a. • oeverloos, zonder kust.
^hore'11ng , 1 s.
schapenvacht.
Shor'lfng , } '

soort van een topaas van een groenachtig
wit of geelachtige kleur.
$hort , s., sehorl, schorrel (mineralogie).
Shore'lite, s.,

Shorn • zie Shear.
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Short' - lived . a., niet lang levend of durend, § kortstondig.
Short' - ribs • s., pi., de valsche ribben, mv.
Short' - ^lghted , a., kortzigtig.

Short'-waisted , a., kortlijvig.
short' -winded , a., aamborstig , kortademig.
Short'-winged , a., met korte vlerken.
Shorten , v. t., verkorten , bekorten, inkrimpen, § vermin-

deren , beperken , kort houden , besnoeijen ; - the way,
den weg verkorten ; - any one's days , iemands dagen ver
- a journey , a story , een reis , een verhaal be--korten;
korten ; -, v. i., korter worden , verkorten , krimpen ,
opkorten , z.; - cable , bogt korten , botkorten ; - of take
in sail, zeil minderen, z.; the days begin to -, de dagen
beginnen te korten.
Shortener, s., verkorter , persoon of zaak die verkort,
vermindert.
Shortening , s., verkorting; verkorting (van den weg),
het verkorten , inkrimpen , vermindering , het kleiner mamaken , beperking.
Short ly, ede., weldra, binnen kort, binnen korten tijd,
kortom , met weinig woorden.
ahort 'ness , s., kortheid, weinig uitgebreidheid (van de
ruimte), kortheid (van duur), kleinheid (van gestalte);
bekrompenheid , beperktheid , beknoptheid ; § zwakheid,
onvolmaaktheid, gebrekkigheid; - of waist, kort van gestalte ; - of breath , kort van adem ; the - of a journey,
de kortheid van een reis ; the - of distance , de kortheid
van afstand; the - of life of time, de kortheid van het
leven , van den tijd ; the - of a speech , de kortheid van een
redevoering; the - of memory, de zwakheid van het ge
-heugn.
Sho'ry , a., hetgeen zich nabij 't strand der zee bevindt.
Shot , zie Shoot.

Short, a., 11 § kort, fl klein (van ligchaamsgestalte); fl § onvoldoende, beneden ; beperkt; ruw ; -, ode., onbekwaam,
niet berekend , kort , krap , bekrompen , beknopt , beperkt , niet beantwoordend, gebrek hebbende , slecht voorzien , gedrongen , broos , breekbaar , knappend , taai ; be
- for one's age, klein voor zijn jaren zijn; a - quantily, een onvoldoende hoeveelheid; a crime - of murder,
een misdaad die minder dan moord is ; a - understanding, een beperkt verstand; a - answer, een ruw antwoord ; in -, binnenkort , kortom ; come of fall -, niet
toereikend zijn; stop -, eensklaps stil houden; keep -, kort
houden ; to be -, om kort te gaan ; - allowance , verminderd rantsoen • z.; be - of hands , weinig volk hebben,
oncomplete equipage hebben , z.; - cast iron , grof gegoten
ijzer (zeer breekbaar); - iron, grof ijzer , breekbaar ijzer;
a - time, een korte tijd, een korte wijl; in a - time,
binnen kort; the days are -, de dagen zijn kort ; a - (concise) style , een korte of beknopte stijl ; be - of money,
gebrek aan geld hebben ; the translation falls - of the
original , de vertaling komt bij het oorspronkelijke niet;
he - with one , iemand kort bescheid geven ; - and thick, shot, a., gesloten.
kort en dik; be - of , kort zijn van , beneden ... zijn, ver Shot , s., schot (van een vuurwapen) , schot (van een boog) ,
ver van... zijn; become, get -, -er, korter wor--wijder,
schotslading , dragt (van een schietgeweer) , dragt van
den ; come -, kort zijn, zich kort bevinden; cut -, kort af- een schot , schotsafstand ; -, hagel , kogel ; t schutter,
maken , niet bereiken , verkorten , besnoeijen , r doen op- schieter ; small -, schrootkogel ; great -, kanonskogel; a
houden ; fall -, kort zijn , beginnen te ontbreken , beneden volley of -, een hagelbui van kogels; within cannon of
... , blijven ; fall - of, niet evenaren , minder zijn dan;
musket -, binnen het bereik van een kanon- of snapgrow -, klein , kort beginnen te worden ; keep any one -, haanschot , - of rain , regenbui ; bar of double headed -,
iemand kort houden ; make - er, verkorten, inkorten , korter schietbout ; - between wind and water , schot op de watermaken; stop -, zich kort ophouden, § kort blijven; turn -, lijn; borrel -, schroot; cable -, twee of drie op elkander
haastig tot het einde van een rede overgaan , eensklaps slecht gestoken kabels , z.; cannon , gun -, kanonschot; case,
afloopen (van krankheden); - of, te kort komende in, niet canister -, schrootbos ; chain -, kettingkogel ; concentricity
toereikend voorzien van , niet overeenkomstig niet , niet of - is indispensable , concentriciteit van een projectiel is
beantwoordende; - of sight, kort van gezipt, bijziende;
noodzakelijk; double -, twee kogels op een lading kruid;
- of money , slecht bij kas ; - of bread , slecht van brood
distress -, noodschot; eccentric -, granaat waarvan de ijzer
voorzien ; be - with one , kort met iemand zijn.
ongelijk is, zoodat het middenpunt niet in het zwaarte--dikte
Short , s., uittreksel , kort begrip ; I will know the long punt ligt; elongated -, puntkogel ; fresh -, stroom van zoet
and the - of that busine$s, ik wil alles van die zaak wewater bij de monding eener rivier; good - of marksman,
ten ; in -, kortom • in één woord.
geoefend kanonnier; grape -, schroot; hollow -, het projectiel;
Short , adv., kort, weinig ; - enduring , niet lang durend.
lafs[Jrel -, onregelmatig schroot ; musket , pistol -, geweer-,
Short , V. t., V. i., zie Shorten, v. t., r. i.
pistoolschot; oblong -, langwerpig schot; out of -, buiten
Short' - breath , s., kortademigheid.
of a cable, splitsing; point blanc -, kernschot;-schot;
Short' - breathed • a., kortademig.
random -, verloren schot ; red hot -, gloeijende kogel;
Short'-dated , a., binnen weinige dagen vervallende (van riddled, perforated with -, doorschoten; round, solid -,
een wissel).
volle kogel , massive kogel ; sheet -, daagsch touw ; spent
Short' - hand • S., stenographie , snelschrijfkunst, het snel
-, doode kogel , kogel die zijn kracht verloren heeft,
take down in -, snelschrijven, stenographeren.-schrijven;
matte kogel; within -, binnen schot ; effects of -s schen
Short' - handed • a., met verkortingen; -, geen genoegzaam
fired against masses of cast iron , uitwerking van het vuur
werkvolk hebbende.
tegen gegoten ijzeren platen ; penetrating effect of -, in.Short'-handwriter, s., snelschrijver.
dringingsvermogen van kogels ; splintering effects of -,
Short'-handwriting, s., snelschrift.
uitwerking van kogels op liet splinteren; fire hot -, gloeiShort' -jointed , a., met korte schenkels.
jende kogels schieten; the - falls aboard, het schot heeft
Short'-lakt , a., tre hard geslagen.
getro4cn , geraakt ; be a good -, geoefend schutter zijn

766

SHO.

SHO.

play one's small -, het muskettenvuur laten werken ; yo toejuichen , toeroepen, begroeten , met kreeten of toef ui•
off like a -, plotseling of schielijk weggaan.
chingen ontvangen ; - for , roepen om ; - to , toeroepen,
Shot , a., als : ballast -, schip waarin de ballast door
roepen tot; - out , uitschreeuwen.
elkander ligt; main topmast - by Ike board, afgeschoten Shout , s., kreet , gejuich , vreugdekreet, toejuiching ; great
steng ; - through, doorschoten.
-, luidruchtig gejuich; give a -, gillen, schreeuwen, toeShot , V. t., met kogels laden ; - a gun , de kogel in de juichen.
monding brengen.
Shout'er, s., persoon die toejuicht.
Shot , s., gelag , vertering; pay one's -, zijn gelag betalen. Shout'ing , s., geroep , gejuich , vreugdekreet, kreet van
Shots-bag , S., schrootzak.
blijdschap , gejubel , toejuiching.
Shot'-belt , s., hagelzak.
Shove , V. t., schuiven , voortschuiven , stooten , duwen,
Shot'--easting, s., gietsel voor jagthagel.
voortdrijven , voortstuwen, terugstooten , verwijderen ; Shot' - free, a., zonder iets te betalen, zonder iets te heb
along, schuiven over, langs, voortschuiven; - away, ver
om te betalen, vrij van gelag; -, schotvrij ; escape -,-ben
wegschuiven; - back, terugstooten, doen terug -wijdern,
get off -, zich uit de voeten maken zonder iets te beta- backward, achteruit schuiven; - liy, wegschui--wijken;
len , zonder schulden een zaak vaarwel zeggen of laten ven , ter zijde schuiven , verwerpen , uitstellen ; - down,
varen.
neerschuiven • naar beneden schuiven, omverwerpen , doen
Shot'-gage, s., kogelmaat, kaliberstok.
vallen , naar of op den grond werpen ; - forward , voortShot' - garland, s., kogelbak, ijzeren kogelrand.
schuiven ; - into , schuiven in ; - off , terugstooten , afShot'-gauge, s., kogelmal.
schuiven ; - on , voortschuiven op ; - out , uitschuiven ,
ShotI - hole, 3., kogelgat.
naar beneden werpen, wegjagen, doen heengaan. (danShot' - locker , s., kogelbak , z.
merking. Over het algemeen is het beter in bovenstaanden
Shot' - pile , 3., kogelstapel.
zin het werkwoord push te bezigen.) -, v. i., zich stooten,
Shot' - play • s., smeerprop.
voortschuiven , zich verwijderen, glijden ; in een boot va
Shot' - pouch , s., hagelzak • weltasch.
een stok voortgesehoven wordt; - away ,-reti,h_m
Shot' -raak, s., kogelrak.
zich verwijderen ; - back , terug wijken , omkeeren ; - off,
Shote. s., elft (naam van een visch); jong varken, half
afsteken , van land steken, zich verwijderen.
gegroeid of ongemest varken.
Shove , s., stoot, duw; gibe a thing a -, ^) § een stoot aan
Shot'ten , a., de kuit geschoten hebbende ; geronnen (van
iets geven.
melk); -, verstuikt (van een been); gekappeld, bedorven, shove'-groat , s., i (zeker spel) glijplank, waarvan men
verzuurd; mager, ledig, ijl; - herring, ijle haring, ijle iets laat afglijden, om op een merk te komen.
bokking, ledige haring of bokking; § he looks like a - Shovel , s., schop ; fire , vuur".'.
herring , hij is zoo mager als een hout.
Shovel , V. t., schoffelen, ophoopen, scheppen, met een
Shoulder, s., schouder; steun, stut, schoor; vooruitschop op een hoop te zamen brengen, met de schop werstekend gedeelte , uitsprong (bouwkunde); borstwering; pen ; - in , bijeenrapen, met de, schop oprapen ; - up,
boeg (van een paard) ; -, dik of gestuikt einde voor een
verzamelen, vergaderen, opzamelen, oplezen.
lasah (stoomwezen) ; - block , blok met een projectie op de Shov'el - board ,. s., zie 'Shove-groat, s.
wang , waardoor de looper niet beknijpen kan ; - boll, Shovel -fut , s., schopvol, zoo veel als men met een
bout met een veer ; - of mutton sail , zeilen met vier
schop in eeiis scheppen kan.
kanten, zonder vierkant zeil te zijn, loggerzeil; round Shov'eller, s., lepelaar, lepelgans.
-s , pl., rond been ; lame in the -, lam in den schouder Show , v. t., toonen, laten zien, doen zien, laten blijken,
zijn; put one's - to the wheel , handen aan het werk slaan;
ten toon stellen of spreiden , voorstellen , bewijzen , bekend
shrug up one's -s, de schouders ophalen; take any one maken, uitleggen, onderwijzen, aanwijzen, f verklaren,
by the -s and turn him out , iemand hij de schouders ne
aantoonen, § den weg wijzen, geleiden. vergezellen, § doen
-men
buiten de deur zetten.
kennen, aan den dag leggen, openbaar maken; - any one
Shoulder • V. t., nemen , laden , leggen op de schouders ;
kindness , welwillendheid betonnen ; - any one attention,
voortschuiven , voortduwen, schouderen; -, dragen, onoplettendheid voor iemand hebben ; - any one to a place,
dersteunen , § duwen , dringen.
iemand naar een plaats begeleiden; - a letter to any one,
Shoulder - band , s., schouderstuk (ran een harnas).
iemand een brief laten zien ; - any one favour , iemand
Shoul der-belt, s., draaghand.
gunst bewijzen; - mercy to any one, iemand genade bewijShoulder-blade, s., schouderblad.
zen; oneself a man, zich kloekmoedig tonnen; - forth the
Shoul'der - bone, s., schouderbeen.
praise of the Lord , des iieeren lof verkondigen ; - forth,
Shoulder - slapper , s ., vleijer ; -, dievenvanger , diender.
doen blijken , verkondigen , ten toon stellen , bekend maShoulder - grafting , s., schorsënting.
ken; - any one in , iemand inleiden , iemand doen intreShoul'der -knot , s., schouderstrik , epaulette.
den ; - in , binnen wijzen , binnen laten ' gaan ; - into,
Shoulder - piece , s., schouderstuk; borst (stoomwezen).
wijzen in , laten gaan in , den weg wijzen naar ; - of,
Shoulder - plght • a., boeglam.
onderrigten omtrent; , - of, doen zien , doen blijken, verShoulder-saII , s., driekant zeil (aan den mast geslagen). tooning, ophef maken, uitkramen, opheffen , doen uitkoSho-ul'der - shotten , a., verlamd in den schouder; boeglam.
men , ophemelen , doen paraderen ; - oneself off, zich zelf
Shoulder-slip , s., ontwrichting van den schouder.
roemen , ophemelen , met zijn bekwaamhéid te koop looShoulder-stralu • s., kneuzing van den schouder.
pen, zich airs geven; - any one out, iemand uitgeleide doen,
Shoul'der-strap , s., zie Shoulder-band , s.
doen heengaan (in oragunstigen zin); - to , ten toon stellen ;
Shouldered , a., met schouders ; broad -, die breeds schou- up , ten toon stellen; - any one up, iemand in zijn
ders heeft; round -, die een ronden rug heeft.
ware gedaante voorstellen, iemand ontmaskeren, iemand
Shout , v. i., juichen , vreugdekreeten aanheffen , jubelen , het masker van het aangezigt rukken; -, v. i., er uit zien,
luide kreeten aanheffen , roepen , schreeuwen , 1 de stem
schijnen , den schijn aannemen , den schijn hebben , zich
verheffen ; - thrice , driemaal roepen , schreeuwen; - at ,
vertoonen , doen alsof , zich houden alsof ; it -s black ,
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het schijnt zwart te zijn ; it -s otherwise than it ïs, liet
vertoont zich anders dan het is.
Show , s., vertooning , ten toon spreiding , voorstelling;
-, schijn, opschik, uiterlijke schijn; -, schouwspel, spel,
kermistent ; parade, snoeverij , ijdele vertooiiing, pracht,
veel vertoon; -, overzigt; -, gezigt, verschijning; uiterlijk
aanzien , gedaante; make - of, met iets pronken , zich
houden alsof; dumb -, geharenspel , pantomime; for -,
voor den schijn ; in -, in schijn ; make a - of, ophef van
iets maken , ten toon stellen (in onyzanslige^a zinc ) , den
schijn aannemen van , (r1► et iets) pronken ; nader - ii - of
friendship, onder derf schijn van vriendscliap; th«t wa,s
a fine - indeed, dat was waarlijk fraai oni te zien; set
to -, ten toon stellen , uitstallen; make a - of, pronken met.
show'-bottte, s., flesch , die bij apothekers voor de gla-

zen staat.
Show'- bread , S., 1 toonbrood, dat voorheen bij de Joden,
tijdens liet bestaan van den tempel, elken sai ►ath -dag
door den priester op de daarin aanwezige gouden tafel

werd gelegd.
Show'-Haan, s., spelleman , directeur an een kermisspel.
Show' - window , s., raam, vóór hetwelk koopwaren uit
-gestald
liggen.
Show' - sheet , s., proefblad.
,
,
regenvlaag
regenhui
stortbui
,
Shower • s.,
plasregen,
slagregen, § hagelhui; -, eikom, menigte, overvloed; a of gold, eert gouctregen; a - of stones, een regen van
steepen ; heavy -, hevige stortbui ; slight -, likte regenbui; April - , Maartsehe bui.
Shower , v. t., beregeiieii , nat naken , doornat regenen,
tevochtigen, begieten, vederstorten, uitstorten , doen regenen • met badwater overstorten ; - down , doen regenen ,
doen vallen, vederstorten ; - down Opon, niet .... overladen; -- on, neon, uitstorten over; -, v. i., regenen,

stroomen.
, s., begieting met bronwater , om zwakke
leden te herstellen, algemeen bekend onder den Franscl► en
naam van douche; give a - to , een douche geven aan ;
take a -, een douche nemen , zich niet badwater laten

Shower - bath

overstorten.
Show'erless , a., zonder regen, droog, vrij van regen of

hagel.
Showery, a., regenachtig, stormachtig, buijig ; be -,

huijig, regenachtig zijn; - weather, regenachtig weder.

ST,o.v'it y , adv., op schitterende wijze , niet luisi ► r , op

prachtige wijze, niet ijdele vertooning.
Showiness, s., pracht, praal, luister, glans, opzigt,
proi;kzucht, praalvertoon, uiterlijke schijn.
Show `iMh , a., zie Showy , a.

Show 'y , a., schitterend , luisterrijk , prachtig , zwierig,
pronkzuchtig, vertooninakend.
Shrag, V. t., i- toppen, snoeijen.
Shrag'ger , s., boomensnoeijer.
Shrapnel -shell , S., granaat, volgens de uitvinding van
sxn.APN EL (artillerie).
Shrunk t , pret. van ^S' rime.
Shred , V. t., klein snijden, afhakken, in reepjes, lapjes

snijden.
Shred , s., stukje , brok , lap.
Shrea'ding , S., het klein snijden, aan stukken snijden;
afsi;ijsel , stukje , reepje.
Shrett'less , a., zonder brokken of stukken.
shrew , s., megera (eega der drie helse/ie ,furiën to de
dichters) ; boos wijf , knorrig wijf , ( helleveeg , slaugevel ,
teef, feeks, heks, tang, vel; -, kleine veldmuis, spitsmuis;
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iumirg the -, het boos wijf, de helleveeg tot rede brengende.
shrew'-mouse , s., kleine veldmuis , spitsmuis,
Shrewd , a., boosaardig • ondeugend , lastig , hinderlijk;
-, i- slecht, ongunstig; -, loos, listig, sluw, geslepen,
scherpzinnig , doortrapt, venijnig , valsehaardig , schrander , scherpzinnig ; a - conjecture of rq uestion , een scherp
-zinge
gissing of vraag.
Shreew•,t'iy , adv., top boosaardige , ondeugende, lastige,
hinderlijke wijze; i - op slechte, ongunstige wijze; op lis
sluwe wijze; met doortraptheid, op valschaardige-tige,
wijze, op scherpzinnige wijze.
Slarewct'ness , s.. -1 boosaardigheid, loosheid , slimheid

sluwheid, scherpzinnigheid, knapheid, schranderheid, ge
loosheid , listigheid , scherpzigtigheid; veuij--slepuhid,
nigheid , valschaardirheid.
S hretv'tsh , a., kwaad , opvliegend , knorrig , twistziek.
Shre^v'ishly , adv., op kwade , opvliegende , knorrige ,
twistzieke wijze.
Shrew'ishuess,s., knorrigheid, opvliegendheid, twist.

zucht.
Shriek, V. i., gillen , krijschen, een gil geven; - out,
luide krijschen, het uitgillen.
t< giek , s., gil , doordringende gil ; give -, utter a -, een
gil geven.

Sthrk>k'iiig, s., het schreeuwen, liet gillen.
ihrievlat , a., sherifs , van of hel► oorende tot eert slierif.
she-I 'v'ait y , s., betrekking of ambt van sherif, regtsgehirc1 <a;; een sherif , slherifsehap.
Shhricne , s., ver bastering van Sheriff,, s.
shrift , s., t biecl ► t.

sh,•i5ht , s., 1- scl► reeuw, gil.
shrike, s., steenvalk.
Shhriil , s., schel (van het geluid), scherp, doordringend,
doordringend van stem (bijv. van een vos).
shrift , v. i., een schel geluid geven , krassen ; -, v. t., met
een schelle stem uitspreken of spreken , met een door
drii;gende stem zingen ; - forth ,
Si,riil'a,ess , s., scherpe , doordringende toon , klank.
Shhrit'yy, adv., niet een scherpen, doordringenden toon ,

klank.
Shrimp , s., garnaal , dwerg , dreumes , klein mannetje ,
krl ipertje, wijsneusje.
Shrine , s., reliquiënkas , § altaar.
Ss,rink, v. i., krimpen , sidderen , wegkrimpen, ontstellen,
terugdeinzen , achteruitspriz ► gen , zich terugtrekken • vlug ten, beven (voor), afschrik hebben, huiveren, § ineen
woolens - in waspi ;ay , wollen stoffen krimpen-krimpen;
onder het wassollen; his stock -s daily, zijn fonds daalt
dagelijks; - .from ila;iyer, terugdeinzen voor gevaar ; tlae
slof; -s, het vel rili► pelt; - euvriy, wegsluipen, terug
► zen ; - back , terugdeinzen ; - before , beven hij , van -dei
- /-ehi;;d, zich verschuilen achter ; - froai , terugdemo
zen voor , ontduiken ; - for fear , van vr ees wegkrimpen ;
- iota a corner, in een hoek kruipen ; - up , krimpen
ziet; ver verwijderen; opkrullen ; - op to nothing , geheel

ingekrompen zijn.
, v. t., doen krimpen, ineentrekken , § afschrikken.
i hri,,k , s., krimping , wegkrimping; -, ontsteltenis , § ril
siddering , huivering ; fronsing , inkrimping , ver --ling,
dunning van metalen.
shrink age , s., krimping, inkrimping , § ineenkrimping ,
ter,igdeinzing; het indr oogen; -, refactie; inkrimping,
veriiunning (van metalen).
Shiuk'er , s., persoon die wegkrimpt, ontstelt.
Shhrink'iiig , s., krimping (stoonswezen.).
shriaik
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Shrlv'alty , s., zie Shrievalty , s.
biechten , de biecht hooren.
Shrive , V. t.,
Shrlv'el , V. i , rimpelen , krimpen , ineenkrimpen ; verzen-

:1:

gen, verdorren, verwelken, zich in rimpels zainentrekken;

parchment -s , het parkement krimpt ; skins - near the
fire, vellen krimpen bij liet vuur ineen; - up, _; -, v. t.,

SHU.
Shrunk , zie Shrink.
s h u -ok , s., schaal , dop ; bolster (van 'noten) ; not word -s
zonder waarde.
Shudder, s., rilling, siddering, beving, huivering.
Shudder, v. i., rillen, huiveren.
Shuffle, v. t., doen gaan; vermengen, dooreen hutselen
dooreen schudden, (ran kaarten) doorschudden, doorstooteri
bedriegen, misleiden , foppen, in wanorde brengen ; werpen
- together, onder elkander vermengen ; - away , heimelij
wegmaken , behendig wegmoffelen ; - in , behendig invoe
ren; - off, verwerpen , ontdoen van , ontwijken, T zie.
berooven, van zich afschuiven, zich ontdoen van; - on
out of the way , iemand uit den weg ruimen ; - up , haai
tig bijeenwerpen, zamenflansen; op een listige wijze tc
iets brengen , op verwarde wijze ten einde brengen ; v. i., aarzelen , slepende houden , waggelen , met ee.
onregelmatigen gang bewegen , uitvlugten zoeken , va.
stelling, van plaats veranderen; list zoeken, list gebrui
ken, bedrog plegen, niet opregt handelen , slinksch t
werk gaan ; -, haarkloven; beroep of bedrijf verlaten
kaarten doorstooten , kaarten dooreenn►engen ; - off,, zie
wegpakken; - up , oproerig bijeenkomen.
Slruf'fle, s., verwarring, het in wanorde brengen va
voorwerpen , vermenging , doorschudding, dooreenschud
ding; list, uitvlugt, kunstgreep.
Shuf'fie-board, s., zie Shovel-board, s.
$huf'fle.eap, s., spel, waarbij men geld in een hoe
schudt.
Shuf'fler , s., degeen die doorschudt, degeen die kant
geeft; bedrieger, persoon die niet listen, kunstgrepen o
uitvlugten te werk gaat; -, haarklover.
Shuf'fling, a., doorschuddend; listig; - excuse, looi
uitvlugt.
Shuf► fling, s., het in wanorde brengen, liet dooreen
schudden; uitvlugt, voorwendsel, omwegen, listen; slepende gang.
Shuf'UIngly, adv., op ontwijkende .wijze; met slepende
gang, met haarkloverij.
Sho'rna-e , s., zie Sumach, s.
Shun , v. t., vermijden , ontwijken, trachten te ontvlugten
te ontkomen.
nhun'less, a., 'r onvermijdelijk.
Shunt, V. t., verkorting van Shun it, (bij spoorwegen) be
wenden tot een zijspoor , om het groote spoor vrij t
laten.
Shunt , .s., zijtak van een spoorweg.
shut , v. t., J (§ sluiten , toedoen, uitsluiten , verbieden
ontzeggen, insluiten, afsluiten, opsluiten, sluiten (hoi
van ge.s'chutpoorten) , z.; - close , goed sluiten ; - hard
stevig sluiten; - again , nogmaals, op nieuw sluiten;
from, uitsluiten van; - in, insluiten; - off, onderschep
pen, opvangen (lucht, stoom, ent.); - out, uitsluiten
buitensluiten, voor iemand de (leur sluiten , iemand de]
toegang ontzeggen ; - up , sluiten, toesluiten , belemmeren
verstoppen, geheel en al digtsluiten, toespijkeren (eei
deur, een venster), onder den grendel doen, §ontoegan
kelijk maken (voor) , t eindigen , besluiten ; -, v. i., slasi
ten, toegaan, zich sluiten; - hard, stevig sluiten; flower
- at night , de bloemen sluiten zich des avonds.
Shut, a., ontdaan; get - of. zich ontdoen.
Shut , s., + liet sluiten , sluiting ; deksel , klep, blind
luik, deur.

doen rimpelen , in rimpels zamentrekken , doen ineenkrimpen; - up, ter neder drukken.
Shriveling, s., het rimpelen.
Shrlv'elled , a., gerimpeld, verschrompeld.
biechtvader.
Shriv'er , s.,
biecht.
Shriving , s.,
Shroff, s., bankier (Oost-Indië).
Shroud , s., t beschutting, t bedekking , schuilplaats , t onderkomen, t huisdak, t bescherming; -, doodkleed; -, doodhemd, zweetdoek, lijkwindsel (waarin men zegt dat azus
zijn aangezigt zou gedrukt hebben); boomtak; -, want , z.;
beulinck -s , toegevoegd want in stormweder , z.; bowsprit
-s , boegstangen , meest van ketting ; bumkin -s, krabbers
van de botteloef , z.; uttock -s, puttingwant, z.; fore -s,
fokkewant, z.; fore-top-gallant -s, voorbranistengewant, z.;
fore top-mast -s, voorstengewant, z.; main -s, grootwant, z.;
main top-gallant -s, grootbramstengewant, z.; main top-mast
-s, grootbramstengewant, z.; mizzen -s, bezaansmast, z.;
mizzen top-gallant -s, grietjewant, z.; mizzen top-mast -s,
kruisstengewant , z.; preventer -s of swifter , waarloos
want , z.; ease the -s , het want bijvieren , z. ; serve a -,
een hoofdtouw bekleeden, z.; laniard of a -, talreep, z.;
set up the -s , want aanzetten , z.; fix the -s , want overleggen, z.; railing -s, want weven, z,; fleet the -s, want
verbinden, z.; weather -, loefwant.
Shroud , V. t., beschermen , beveiligen, verdedigen , beschutten; bergen , verbergen , dekken; -, voor het gezigt
onttrekken ; -, met het doodkleed bedekken , het doodhemd
aantrekken , met een zweetdoek omwikkelen ; begraven ; -,
snoeijen (tuinbouw); -from, beschutten. tegen; - in, kleeden of wikkelen in ; -, v. i., zich scliuilhoudeit , schuilen,
de wijk nemen , zich verbergen ; - within , zich verschuilen in.
Shroud'-cleat , s., wantkiamp, naaiklamp.
Shroud'-hook , s., wanthaak.
Shroud'-knot , s., wantknoop ; french -, fransche =.
Shroud'-rath , s., nagelbank in liet want.
Shroud'-stopper, s., wantstopper.
Shroud'-ta-ele , s., wanttalie.
Shroud'-truck , s., wautkloot.
Shroud'less , a., zonder doodhemd , zonder zweetdoek.
Shroud'y , a., beschuttend , M.; tot beschutting dienende.
Shrove t , zie Shrive.
Shrove, V. t., aan de processier en feesten in de vasten
deel nemen.
Shrove'-tide , s., de vasten , vastenavond.
Shrove'-tue-*day , s., dingsdag vóór de vasten.
Shrov'ing, 3., vastenavondvreugde.
Shrub , s., een drank van brandewijn, citroen en suiker;
-, strnik , boompje , heester; -, dwerg , dreumel,
Shrub , v. t., van struikgewas, heesters ontdoen of zuiveren.
Shrubbery , s., plantsoen van struiken , boschje , lustboschje , kreupelbosch.
Shrub'biness , s., begroeidlieid met heesters.
Shrubby, a., vol struiken of heesters, als een struik of
heester, van of behoorende tot struiken of heesters.
Sh ut -off-steam , s., stoomafsluitklep.
ShruW, s., slakken (bij metaalgieters), metaalschuim.
shrug, v. t., (de schouders) ophalen , optrekken ; up -, _; Strutter, s., persoon die sluit; deur, venster , blinde
luik , vensterblind • vensterluik ; klinket (in een poort
-, V. i., de schouders ophalen.
deur).
+brug , s., schouderophaling.

SID.

Still
molenschut.
$hut'tle- vock , s., pluimbal , raket.
$hy , a., schuw , blonde , bedeesd , verlegen , (ran paarden)
schichtig; achterhoudend , achterdochtig, onnzigtig, op een
afstand houdende, onwillig ons te naderen , schuw , ergdenkend ; -, V. i., schichtig zijn , ter zijde s;,ringeu (Zan

een paard).
1;hy'1y , adv., op bedeesde wijze , met teru^elhouding , niet

achterhoudendheid, niet omzigtigheid , niet voorzigtiglieid,
op ergdenkende wijze.
fihy'ness , s., bedeesdheid, schuwheid, verlegenheid, achter-

houdendheid , achterdocht, schichtigheid (van paarden).
stal'ogogue, s., middel om de speekselafscheiding te bevorderen , g.
Sib'bens , ste'vens , S., naam , dien de Schotten geven
aan Bene besmettelijke en endemische ziekte , g.
lgibe'rian , a., van Siberië.
ib'11ant, a., sissend.
Sibilant , s., sisklank.
6,b'11ous, a,,

?

sissend.

Sibyl . s., sibylle , § tooverheks , waarzegster.
$ b'ylline, a., sibyl listiek , § tooverend , voorspellend.
S1n'ninore, s., zie Sycamore, .s.
Sic'-!ate, V. t., drongen, cocbrn,AM.
Sieen'tion , s., droogmg , liet droegen.
IN1c'.eative, a., opdroogend.
ISYs' -eativ e • s., opdroogend middel.

51-ecif'1-e , a., t droogend , opdroogend.
Si-'city • s., droogheid , opgedroogdheid.
stee, s., de zes (op dobbelsteenen).
áich • zie Such.
ISI-ck, a., ) ziek, ongesteld, krank, onpasselijk, hartpijn ^
hebbende , misselijk, afkeerig, moede ; niet verveling , ergernis of afkeer vervuld ; + bedorven ; - of the world ,
zat van de wereld; a - 2not/ier, (en zieke moeder; - unto
death, +doodziek zijsi; be -t, ziek zijn, pijn aan liet hart
hebben, misselijk zijl. , braken ; be - at the stomach, pijn
aan het hart hebben , misselijk zijn ; feel -, zich ziek gevoelen, pijn aan liet hart hebben of voelen , neiging tot braben hebben ; made any one -, ienias,il ziek maken , iemand
hartzeer berokkenen ; 1 am - at heart , ik heb verdriet,
hartzeer; be - at heart, nusselijk zijn; turn -, pijn aan
liet hart beginnen te hebben ; - of, ziek van , ziek aan,
moede , zat , verzadigd van ; attend a - person , een zieke

bezoeken.
fiiok' - berth , s., ziekenpost.

$I4 k'-list, s., ziekenrapport; he on the -, op de ziekenlijst
staan.
iii ek en • V. t., HH ziek, ongesteld maken ; misselijk maken;
§ vervelen , ergeren , met afkeer vervullen ; verzwakken,
verminderen , ten onder brengen; -, v. i., ziek worden,
misselijk worden of zijn, kwijnen, verkwijnen, wegkwijnen , zat of moede worden ; niet verveling , ergernis , afkeer vervuld worden of zijn; misselijk worden van iets,
er meer dan genoeg van liebl^en , een afkeer hebben ; ver
ontaarden; pleasures - into pvils, de genoegens-zwaken,
ontaarden in smart; - ot, misselijk worden van, huiveren bij ; - into, verkwijnen of overgaan tot.
$i k'er , a., zeker , gewis.
BI -ek'erness, s., zekerheid , gewisheid.
f51.k'ish, a., ziekelijk, ongesteld, sukkelend, onpasselijk,
misselijk, walgend , walgelijk.
51 k'1sbness, s., onpasselijkheid, geneigdheid tot braken.
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gi rrt'le , s., koren sikkel..
i i -*k'te -yuan • s., korenmaaijer , zeissenma.n.
5i-sk'led • a., die een sikkel heeft; met een zeis.
Si -ek 'ler , s., korenniaaijer.
siek'ltnees, s., ziekelijke staat, ziekelijklieid, slechte ge
zondheid, gemis van gezondheid, ongezondheid (van een

$dut'ting , s., het sluiten , de sluiting ; - of closifig a
port , sluiting eener haven.
l^hut'tle , s., wevers schietspoel ; sluisdeur , schutdeur ,

plaats, de lucht), onpasselijkheid, ziekte, kwaal.
si elc'ty , a., zieleelijk, geen goede gezondheid hebbende,
ongezond , sukkelend , kwijnend, zwak; a - constitution,
een ziekelijk gestel ; a - season, een ongezond saizoen ;
get , grow -, ziekelijk worden, niet meer gezond zijn, ongezond woruen , kwijnen ; be -, sukkelend zijn.
z:ek naken , eau ziekelijk voorkomen
Sick ly , V. t.,
geven ; -, § verdoven.
in liet algemeen, ziekelijkheid
ziekelijkheid
sickness, s.,
der organen, nmisselijkheid, ziekelijkheid aan liet hart; sea
-, zeeziekte ; - at the stomach, maagziekte, hartziekte;
a fit of -, een ziekte.
Side, s., zijde, kant; :- ontwerp, project; wand, scheid muur, helling (ron een berg) ; ( partij ; boord, z.; along -,
langs zijde , langs boord , z.; (side planks) of a boat of
s/iii), buiten bel^lasiki»g, z ; broad -, laag, rij kanonnen, z.;
lee -, lijkant, z.; on this of that side , op deze of die zijde
of kant ; the right , left of wroory - of a thing , de regter, linker cf verkeerde zijde van iets; of both -s, aan
beider zijden; take any o„ e's - of part, iemands zijde of
partij kiezen ; on all -s , aan alle kanten ; a -, een blad
the water -, de waterkant; the sea -, de zeekant;-zijde;
blind -, § (van personen) zwakke zijde; near -, hoogte , steen
of hank oni van het paard te stijgen ; right -, goede zijde,
regter zijde (van eentje stof); Jae/c of all - s), iemand die
met alle partijen inch doet; by the - cf, aan den kant van.,
aan de zijden van , van den kant van (van verwantschap);_
by the father's -, van vaders zijde; in the -, in de zijde
(li'je); from - to -, van den eenera kant tot den andere;
on ahiy one's -, aan ieniaiids zijde ; en all -s, on every -,
"§ van alle zijden , § overal ; on both -s, }+ § aan beide
zijeen , aan den eersen en aan den anderen kant; on
,zeitiier -, aan geese zijde, niet aan den eersen noch aan
den anderen kant; on oase -, van eerie zijde; on the other
-, § aan de andere zijde, anderzijds, aan gene zijde; on
this -, van deze zijde , dezerzijds; be of any one's -, van
ieinands partij zijn ; be Jack of all -s, van alle partijen
zijel; choose -s, zijn partij kiezen ; - of an awning , kleppen van de zonnetent, z.; -- of a gun carriage, zijwang;
sea-, zeekant , strand , z ; starboard of port -, stuur- of
bakboordszijde, z.; eceather -, loefkant, loefzijde, z.; come,
lay along -, langs zijde komen.
Side , a., § van ter zijde, zijdelingsch, § schuinsch, scheef;
° groot, uitgebreid.
Stdc , V. i., aan één zijde overhellen, zich aan een kant
scharen , overhangen , op één zijde leunen ; zich in een
partij wikkelen , zich aan den zelfden kant stellen , zich
voegen bij; zich niet het gevoelen , de meening (van) ver
aan de zijde zijn (van); ondersteunen; i zamen --eigu;
voegen , bassen ; - against , zijn tegen ; - with , de partij
van ... toegedaan zijn , liet houden niet; - with one, op
iemands zijde zijn, partij voor iemand trekken, één lijn
met iemand trekken, iemands partij kiezen, tot ienianrls
partij behooren ; -, v. t., Dagtij kiezen , in een staatkundige
partij wikkelen of betrekken.
Side'-arras , s., pl., zijdgeweer.
Stele'-bar , s., zijdestuk (van een zadel).
Side' - beam , s., stijl (nevi een pers); -s, pl., balansen,.
pii,ie' -blow • s., slag van ter zijde.
5icte' -hoard , s., sclienktafel , zijtafel, buffet.

Side'-crosshead • .s. • stoomschuifjuk (stoomwezen).

side'-face , S., profil , portret dat het halve gezigt voorstelt.
Stde'-fish , s., schaal of wang, z.
Mede' -fly, s., zeker insekt.

Side' - frames ,
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Slde'-boy , s., loge (voor de dames) aan de zijde.
Side' -ronnter,, s., windveer , z.

s., pl., hoofdgeraamten, mv. (sloomwezen).

Side'-glance, s., blik van ter zijde, eijdelingsclie blik.
$ede' - lantern , s., slag lantaren.
side' - lays, s., pl., versehe jagthonden, mv.
Side'-lever , s., balans (sloomwezen).
Side' - (ever - engine, s., balansmachine.
Side'•lever-gudgeon, s., balaustap.
Side'-lining, s., zijvoering.
Side'•motion • S., zijbeweging.

Side'-notes , s., pl., kantteekeningen.
Side'-rod, S., zijroede; air pump -, luchtpomps- zijroede

(stoomwezen); slide valve -, stoomschuif zijroede.
Side'-rod-motion, S. parallel•zijroede (stoomwezen).
t§lde' - rope • s., valreep ; ship the -s • valreepen buiten

boord hangen.
Side' - saddle , s., dameszadel.
Side'-scene, s., scherm, coulisse.
Side'-shoot, s., zijloot.

pede' -stick, s , hindsteeg.
Side' -tabee , s., schenktafel.
Side' - taking, s., it: liet kiezen van partij.

Si'entte , tky'enite , s., soort van granietachtige rot§,
Sienit'in' , syenit'io, a., tot syenite behoorende of aye
nite bevattende.
Sien'ntte, s., zie Syenite, s.
Sierra , s., bergketen (in Spanje).
Siesta, s., middagslaapje; take one's -, zijn middagslaapje

doen.
Sieve, s., zeef, mand; bolling -, builzeef; coarse -, grovi
zeef, harige zeef; fine -, fijne ^.
Sieve' - like , a., zeefvormig.
Sie%e' - ►naker , s., zeefe aker.

liet fluiten.
, s.,
silt , V. t., ziften , huilen (van meel) ; § onderzoeken , uavor
schen , uitpluizen , door de zeef laten gaan , door een zee
Sif flement

laten loopes; sonderen.
Sir'ter • s., zifter , ziftster , persoon die zift ; § onderzoe
ker , uitpluizer , navorscher; meelbuiler , meelbuil , buil

molen.
Silting , s., liet ziften, zifting, § uitpluizing, onderzoek
coarse -, liet ziften van ruw metaal.
Sigh , V. i., ( smachten, verlangen, zuchten, treuren, he
treuren , weenen , haken (naar) , hijgen , vurig verlangen
- for grief, zuchten van leed ; - heavily , diep zuchten
een diepe zucht slaken ; - after, zuchten naar ; - for
zuchten om; = forth., zuchtend uiten; -, V. t., betreurer.
Sigh , s., zucht ; deel), heavy -, diepe, zware zucht; fetch

give a -, heave a -, een zucht slaken.

s., luchter, ( verliefde.
Sigh'iug, s., het zuchten,
Bidet, s., gezigt (orgaan , vermogen); verschijnsel, vertoa
Side'-^vind , s., zijwind.
sing ; ooges, roe.; blikken, mv.; schouwspel ; gezigt (zaa,
i3id'ed, a., zijde hebbende; aan ... zijde, zijden; aan ...
om te zien); kijkgat, vizier, diopter, mikijzer, vizier
kant, kanten; aan ... partij , partijen; one -, aan een
kant; two -, aan twee kanten , aan twee zijden , aan twee nok, z.; at -, op zigt (koophandel); payable at -, betaal
op zigt ; = van liet blad (muzijk); at first -, op he
baar
zijden
hebbende.
partijen, twee
eerste gezigt; in -, in liet gezigt, voor oogen; back Sidelong , a., langs den kant, van ter zijde, uit den hoek
vaste hausse , z.; leaf - of a rifle , beweegbaar vizier va
van het oog , niet regtstreeks.
een licks, z.; out of -, uit liet gezigt, uit liet oog; b
Sidelong, ode., van ter zijde , op een zijdelingsclie wijze.
always running after -s, altijd naar de schouwburges
Sider, s., partijman, partijgenoot, die een partij kiest.
beliooreride
tot,
loopen ; far, long -, ver gezigt; a fine -, een schon:
sterren;
Sid'eral , side'reat , a., van de
schouwspel , een fraaije zaak (fraai om te zien) ; short betreffende de sterren; - light, licht der sterren.
za ak of kort gezigt, kortzigtigheid; info - of a thing
Sid'erated, a., onder den invloed der planeten; verzengd,
invloed
van
iets
uit liet gezigt i erliezen ; by -, van aanzien ; at firs
(door
den
verweerd
,
door honigdauw bedorven
-, op liet eerste Bezigt , bij den eersten aanblik , dadelijk
het weder bederven) ; verlamd , door een beroerte getroffen.
op slag; in -, in het gezigt, in liet bereik van liet gs
Sid'erite, s., magneetsteen , zeilsteen.
zegt; ira the -- of, in liet gezigt van, in tegenwoordighei
Siderocal'cite, S., bruinspaath.
van , ten overstaan van; within -, in het gezigt , hinne
51derograph'JP, síderograph'ieal, a , van of laetrefliet bereik van liet gezigt; -sman, iemand die van In
fende het graveren op staal ; - art , staalgraveerkunst,

fide'-tree, s., pl., zijstukken van een zamengestelde mast,mv.
!lede' - view, S., gezigt van ter zijde.

- impression, staalplaat, staalgravure.

Siderog'raphist , s., staalgraveur.

Siderog'raphy, s., liet graveren op staal ,staalgraveerkunst,
Sid'eroseope, S., werktuig om ijzerdeelen te ontdekken.
$Ides'man , S., J hulpkoster. ; -, partijman.
Sideway -o- , adv., zie Sidewise, adv.
flide'wI*e, ads., op één zijde, zijdelings, van ter zijde,
op een zijdelingsche wijze, zijwaarts, aan Bene zijde.
Siding , s., deelneming aan een partij , het partij trekken;
uitwijkplaats, wisselplaats (spoorwegen).
S1d'ing-place, s., uitwijkplaats (spoorwegen).
Si'dle, V. i., op zijde gaan of loopera, op zijde zijn; iemands
zijde kiezen; overhangen.
Siege , V. t., belegeren.
siege , s , zetel , zitplaats , stoel; -, plaats , klasse , rang;
-

, belegering , beleg ;

-

, stoelgang , ontlasting , g.; state

!áigh'er,

blad speelt (muz(k) ; gain - of, ontdekken; come in beginnen te verschijnen , verschijnen; get, have a - of, zien
hate the - of, er een afschuw van hebben ; I. hate the - o
him , ik kan hem niet voor oogen zien; hare a bad, a good een slecht, goeduiterlijk hebben; cut of- out of mind, ui
liet oog uit het hart; have the first - of , het eerst zien
not to let any ore out of -, iemand niet uit liet gezig
verliezen, in het gezigt houden ; lose one's -, het gezig
verliezen ; know any one by -, iemand van aanzien kei
nen ; be offensive to the -, hinderlijk voor liet = zijn
see a -, een schouwspel zien ; take -, viseren , poiritere
(artillerie); recover one's -, het gezigt terug krijgen; mazzel
-, viziernok op de tromp, z.; - vane, oogglas, kijker va
een octant of sextant, z.; no - of of out of -, uit he
gezigt, z.; - of notch on the tangent scale, inkeeping va
dde hausse, z.

of -, staat van beleg; lay -, liet beleg slaan voor, b he- Sight, V. i., in liet gezigt zijn , in liet gezipt hebben; gnn , een kanon van een vizier voorzien,
legeren ; raise a -, hei beleg opbreken ; support a -, een
Sight'-hole, s., kijkgat (stoomwezen).
beleg doorstaan.
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SIS-.

AIL.

llgbt'ed , a., met een Bezigt (meest in zanienslellii gezz),
als short-, kortzigtig, min verlicllt, bekrompen van inzigt,
§ weinig helderziend; far --, die een ver gez ► gt heeft; 1w/f
-, die slechts ten halve ziet; near -, hijzieiid; 1iiicl- -,
snel van gezipt, doordringend vain gezizt, lielderzietld;
opera -, een vrij , open gezigt hebl ►enile; sharp -. die een
doordringend , scherp Bezigt Beeft; be half -, ten halve ,,ielr.
Sight'eduess, s., gezigt, far - , ver Vail gezipt; slit - ,

ving ; affix a -, zijn liandteekeiuin$ stellen; forge a -,
een llarldteekening navlaken; ísole u -, take note a -, nota
nemen van een naamteekeniiig (koophandel).
Sig'iser , s., die teelcent , merkt; onderteekenaar.
stg'i,et , s., zegel (ira Eiai/eland particulier cachet van dery

bijziendheid ; § kort gezigt , gemis van doorzigt.
SIgbt'fuIness , S., duidelijkheid , zi!gtlnarlieid , kdaarlirid.
Stgt► t'Iesio , a., blind, ax.; niet aanneniz izil voor liet gezipt ,
leelijk, onoogelijk, :f: onzirtbaar.
Sight'tessness, s., blindheid, onoogelijklleid.
Blght'1inees, s., schoonhcid, bekoorlijkheid.
sigtat'ly , a., schoon , fraai om te ziele ; liet oog streelende,
bekooiende; bevallig voor liet oog , oogelijk ; -, oi'enlijk.

sotfVO: e(iii) ; carnet.
siguif''ic•t,Qtee, signif'ieaney.. s., heteekenis, gewipt,
aarif ► elouig'. ziu, kracht, nadruk; a circu.„>asiauzco of les3
-, een onlstandigheid van minder gewigt.
Signa f i Bant , a

, uit ►irukkend , krachtig ; -, beteekenend

g ewigtig , aauinierkoh;ik ; - of, heteekenend, beduidend,

voorstellend , 1radrukleelij1 , , lbekendmakend.
Sigiaif'i eirat , s., teei^en.
sagas§ f'y ensatiy , ode., op heteekenende

wijze.

S1g'i1, s.,

sig,,inacta'tic,n, s.. heteekenis, aanduiding, beteekening
(van, eega vo)i/l;s) ; =^ Iiiededeeling (door leekens).
Siniiiertse, a., uai! duiaerld , nadrukkelijk, krachtig.
Slgnit"fpativeiy, adv., met nadruk.
5ig3► i f5 ca'tsur , S., aanduiding , teeken.

SIguioid'a1 , } vormib.

sig,oif ieatory, s., nanduldiuig, kesuteeken,
signif'óent(rry, a., zie Sigtiifi.ant, a.

Siglts'in an

, s., zie onder Sight; be a good -, op liet eer
-otegzi
lezen.
zegel.
t^Ig'uaoid,
a., sigrnavormig (ontleedkunde); halvemaan.

sign, s., teeken , merk , wonderteeken, wenk, sein , kenteeken , gedeukteeken , teeken (algebra) ; ultii iiighord ; teeken in den dierenriern (sterrekunde) ; wenk , kennlerk , 9 het
uitwendige, uiterlijke schijn , uiterlijk ; -, haiidteekr nine;
ouderteekening , firma; - manual , onderteel:erring , handteekenina, handteekening van een vorst ; give -s of , teeken geven van ; hang out, put up a -, een uithangbord
plaatsen , ophangen ; make -s, teeken geven.
Sign , V. t., teekeneu , toonen , d oen zien , onderteekenen ,
voorstellen , merken , van een merk of kenteeken voorzien;
-, V. i., teekenerl, : een teeken zijn, een voorteeken zijn.
Sign'-post , s., seinpost, merkpaal, mijlpaal , wegwijzer;
-, uithangbord.

Stg'nat , s., teeken, sein ; answer - , contrasein , z.; - tulle ,
seinhallen , vooral in Frankrijk op de kusten in gebruik
-s for action, seinen voor liet gevecht, z.; uuiarza -, alarnlseiu , z., - for cruisers of to leave off chase , sein om bij
de vloot terug te konten; -s for battle, $eizen voor liet
gevecht; day -. dagsein; - of distress, - for as.zistanee,
noodsein, vlag in sjouw. , fog -, rnistsein, z,; ging; tlae for sailing , sein doen om te zeilen ; look out for -s, naar

seinen uitzien , z.; make -, sein doen ; - yuui , seinschot ;
niylat -, nachtsein, z., numeral -, nomrnersein, z. ; repeat
-s , seinen repeteren , z.; - for sailing , sein van vertrek, z.
Bigans, a.,• uitstekend, voortreffelijk , Merkwaardig.
SIg'nal - book , s., seinboek.
$Ig'nat-elie t , s., kist niet seinteekens.

zie onder Signal , s.; fire a -,
schot doen.
$tg'ual- ligfat , s., seinlicht, vuurbaak,

S$ z'nal-gun , 3.,

een sein-

SIR'øa1 - haan , s., seiner.

SIg'nat-pendent , s., seinwimpel , z.
SIg'JnI-rocket , s., seinpijl.
SIg'nat-Bound, s., signaal, sein (geluid).
Signal - avord . s., signaal (woord).
sig'natize , V. t., doen uitblinken , f aanduiden , aanwijzen;
- oneself, uitnounten, zich onderscheiden.

, adv., op uitstekende wijze.
Signat'ty , S., + merkwaardigheid, uitstekendheid.
Signatory , a , van een zegel.
Sig'natmre, s., onderteekenirlg, naaniteekening, teeken,
snerk , kenteeken , kenmerk ; cachet ; cijfer , letter of ander teeken onder aan de beeldzijden , one le vellen tie onderscl ► eiden [signature] (druklcsurst); j klaar bewijs ; fnu•ged
-, valsche handteekersing; Joint -. collective onderteekeSIg'naily

kenmerk.

sig'naify , v. t., (door een teelecu) mededeelen , beteekenen,
beduiden , aanduiden , sail tii ijzers , willen zeggen, gewigt
heffe;eii , die;► ers tot, verklaren , aankolidigen , bekend nlnkel ► , r.; it does not -, dat beteekent niets, dat zegt niets,
dat doet niets ter zake ; it signifies little , liet beteckent
weinig; what signifies ? wat kan dat schelen? waartoe
dient dat ? -, v. i., een nieening niet kracht uitdrukken.
Sig,a'ioar , s., l lieer ; ,gra2,il -, groote lieer (sultan).
Sign'tory , stgua'ory . s., Heerschappij , ancienniteit.

i zoodanig , so oa sr:IZ,.
SI 5e-nee , s., stilzwijgen • gel ► emiliouding, stilte ; mijnre.
ril,.; , stil gepeins ; - ! stil ! break -, liet stilzwijgen oei breken ; con-rvnzad -, het stilzwijgen opleggen ; impose on,
pul , reduce to -, tot stilzwijgen brengen , ( doen zwijgen ;
keel) -, liet stilzwijgen in acht uienreu ; pass over in -, niet
stilzwijgen voorbijgaan ; - is consent , die zwijgt stemt toe.
Science , V. t., II § geheim opleggen , tot zwijgen brengen ,
dams zwijgen , stillen , smoren , liet woord ontzeggen aan,
eelt eiled maken aal , doen ophouden ; - guns, a battery ,
liet (,escliut, een batterij tot zwijgen brengen.
SI'Dcut, ei., § ij zwijgend, stil, stilzwijgend, stom (die zwijgt),
weglatend, niet stilzwijgesi, § kalm, bedaard, stom (van
een letter [spraakkuaast]); -- joy, - grief, stilzwijgende
vreugde, stilzwijgelld leed; the lauw is - on that subject,
Siiz , sake , a.,

te dier zake vermeldt de wet niets; be -, stilzwijgend
zijn , liet stilzwijgen in acht nenien , zwijgen ; neger to be
-, niet ophouden Ie spreken; be as - as the grave, stone
als 't graf, zoo stil als cel) muis ; remain -, liet stilzwijgerl in acht nemen , zwijgen ; stand -, zich stil houden.

bI'tent • s., stilzwijgen.

sjlen'tlnry, s., iemand die zwijgen moet; zwijger.
Si'1entiy , adv., stilzwijgend , met stilzwijgen, in stilte,
zouuuier geweld, zaclltkeuis; pass over -, neet stilzwijgen
voorbijgaan.
si'fe,atne*
.s., zwijgen, stilte, stilheid, stilzwijgendheid.
Si'len, sál'iclr,, s , kiezel , kiezelaarde (mineralogie).
siiitos c>tte', s., silhouette, scl ► aduwbeeld.
5i1'i,.5,. s., zie Silex, s.
siIIcaI,'a'.reo:,s, a., uit silex en kalkaardige stoffen bestaande.
ste'ie,te, s., verbinding van kiezelaarde met andere aarde
of me aalkalke ►► .
sit^clu"erous , a., silex bevattende.
s5I 'icif'y , V. l., ill silex veranderen ; -, v. i., zich in kiezel
vel'ai► dererl.
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S IL.

SIL.

Sti'tclous ; a., kiezelachtig, keiachtig.
Sill'elous, a., kiezelsteenhoudend, keiachtig, steenachtig,
steenig, vuursteenaehtig (een verkeerde spelling van cilicious).
Slitc'ited , a., met silex bezwangerd.
i^fl'iclum, s., onderstelde metallische grondslag van den silex.
l9Il'1-ele, s., zie Silicula, s.
sllia'Ula, s., schilletje, schil.
ef1'IEule, s., zie Silicula, S.
3iii -o 'u1ose, sfil-o'ulous, a., vol schillen, schillig, bastig.
S111'gino-ae, a., :1: van tarwebloem toebereid, uit fijne tarwe.
1911'igua , s., schil , bast; -, f karaat (bij het goudwegen).
SII'fque, s., schil, bast.
-911'iquous, s11'lquo^e, a., schillig, bastig, met schillen.
Silk , s., zijde , voortbrengsel van den zijdeworm, zijden
stof , zijden draad; bleached -, gebleekte zijde; dressed -,

S11'Iiness , s., onnoozelheid,

zotheid, eenvoudigheid, dwaas.

held.
SIliom•'eter, s., vaartmeter.
Sfl'Iy , a., onnoozel, zwak, hulpeloos, onschuldig; -, zot,

mal , dwaas; kunsteloos , ruw bewerkt; boersch, van of
betreffende een boer; lomp.

Silly , a., als : - fellow , slecht matroos; koekebakker, z,
silt , s., modder, slijk.
Silu're, - s., de wels, de meerval (een visch, tot di
S11*i'rus ,

f orde der malacopterygii behoorende).

silvan , a., van of betreffende bossehen en wouden, bosch.
achtig, boschrijk.
Sii'van, S., tellurium, een metaal in kleur tusschen zil

ver en tin.
Silver , s., zilver (metaal); zilver (geld); zilverwerk; wrough,

bereide zijde; raw -, ruwe zijde; unbleached -, ongebleekte -, bewerkt zilver; pens -, zilverschuim, schuim.
zijde; undressed -, onbereide zijde; wrought -, bewerkte Sfl'ver , a., zilveren, § zilverachtig (van kleur); zilverach
zijde; floss -, floretzijde; reel of -, zijdehaspel; skein of tig (van geluid); als zilver, bleek; - rays, zilverachtig
-, streng zijde.
stralen; - voice, zilverachtige stem.
Silk, a., van zijde, van zijden draad.
Si1'ver , V. t., i verzilveren, j' § verzilveren (blank maken)
.slik'- bire, s., een zijden stof.
(een spiegel) verzilveren.
Bilk'--eot'ton - tree . s., zijde wolboom.
Silk' - distri -et , s., distrikt of land dat veel zijde oplevert.
,llk'- dyer , s., zijdeverwer.

Slik'- engine , s., molen ons zijde te twijnen.
35ik'-ferret, s., floret lint.
Silk'-flock • s., vlok zijde.
Sflk' -goods, s., pl., zijdevaren (koophandel); zijden stoffen.
Stfk' - grass, s., zijdegras .
fik' -ut, 3., snaar of snaren , o. a. gebezigd wordende
voor de vervaardiging van vischlijnen ; soort van vioolsnaren.
t9t1k'-Isns'bandry , s., zijden industrie.
s11k'-lace, s., blonde.
Sitk'-rnau, s., zie Silk-mercer.
Siek '- ,nercer . s., koopman of handelaar in zijden. waren
of stoffen.
Silk'-manufac'tory, k s., fabriek waar zijde vervaardigd
silk'-nimii ,
wordt.
Silk'-nub, s., popje van den zijdeworm.
Silk'-Spinner, s, zijdespinner.
Silk' - stoeking, s., zijden kous.
silk'- stuft, s., zijden stof.
Silk'-thread , s, zijden draad .
^fIIk'-thrower, stik' -throw ter, s., zijdewerker .

SI lk'-throwing , s., het zijdespinnen; - mill • molen om
zijde te twijnen.
Silk'- trade , 3., handel in zijden waren , in zijden stoffen.
Silk'-twist, a., op zijde gesponnen goud- of zilverdraad.
Slik' - ware , s., zijdewaar .

Sél'ver - aanalga.n , s., amalgama.
Silver - beater

, s., degeen die zilver slaat.

Silver - bush, s., zilverstruik.
Sif'ver--cloth , s., zilverlaken , brocade.
Silver--eoekle, s., zilverschelp.
Sii'ver - eoin, s., zilveren munt, zilvergeld.
eii'ver--eoloured , a., zilverkleurig.
Silver -eyed , a., (ran eert naald) met een zilveren hoofd
glasoogig (van paarden).
Silver-fir,, s., witte den, zilver den (botanic).
Silver-fish , s., zilvervisch .
Silver-ioarn , s., zilverschuim.
eil'ver -gift , s., verguld zilver.
Silver -glance,

s., rood zilver, zilverglans, glaserts.

S11 ' ver - gray , a., zilvergrijs.
Silver-haired , a., wit van haar.
Sil'ver - headed , a., niet een wit hoofd.

SL1'ver-billed, a., met een zilveren gevest.
,il'v er - ince, s., zilveren galon.
Sii'ver - fear , s., geslagen zilver; zilveren bladen, mv.
S1I'ver-mine, s., zilvermijn.
Si1'ver - vnnuney, s., zilvergeld.
Sil 'ver-inoulding , s., verheven werk van massief zilve
S11 'ver - inounted, a., in zilver gevat.
S11 'ver -mouth, s., zilvermond.
S11'ver-ore , s., zilvererts.
Silver - plate , s., tafelzilver, zilverwerk.

etl'ver-snake , s., wormslang.
SlIk'-weaver, s., zijdewever.
Sfl'ver-sound • s., zilverklank.
slib' - worm , s., zijdeworm, zijworm; - nursery, zijde Silver - ssangte , s., zilveren loovertje.
owner , props-icier of a - nursery , eigenaar-wormentl; Silver - stre.+ining , a., t een zachten glans hebbende.
van een zijdeworrnenteelt.
Sif'ver - thistle, s., vrouwendistel.
S11k'en, a,, zijden , (1 § zijdeachtig, zacht, fluweel, teeder, Silver - tongued , a., glad van tong.
in zijde, in zijde gekleed.
Si1'ver -weel • s., zilverkruid.
Slik'en, v, t., zacht maken, zijdeliehtig maken.
Silver-white, a., zilver wit, blank als zilver.
SSflk'1uess , s., zijdeachti;heid , § zachtheid.
Silver-winged, a., t roet zilveren vleugels.
Slik'y, a., van zijde, Ill zijdeachtig, § zacht; buigzaam, Silver - wire, s., zilverdraad.
zijdeachtig (botanie).
Sil'verer, s., degeen die verzilvert.
Sill , s., drempel , vensterbank , dorpel ; dorpel , waarop Slivering, s., verzilvering.
sluisdeuren draaijen; clap , mitre of lock - of a canal lock, Sil'verling , s., zilveren munt, zilverling.
vloerdeuren eeneg sluis; port -, poortdrempel; ground -, Silverly , adv., als zilver ; met zilverkleur.
plank tot onderlaag van een balk.
Sil'versmitti • s., zilversmid; 's art, het goud of zilve
S1I Iabub , s., zekere drank van melk , warm uit de koe,
sneden.
wijn , suiker , enz.
Silvery, a., ( van zilver (met zilver vermengd) ; zilveract
S11'1lly, adv., zot, mal; op een eenvoudige, domme wijze.
tig (ran kleur); § zilverachtig (ban toon); met zilver bedel

SIM.
$imragre, s., gemaakte gebaar en houding, grimas, ns.
lm'ur , 1
s. vrouwenkleed
sleepgewaad D$.
> samaar, sleepgewaad
:
Bimerel,
} '
Simaru'ba , s., simarouba (botanie).
$im'iiar , a., gelijk, overeenkomstig, gelijkende, gelijksoortig, dergelijk, eenerlei, gelijkend.
fimilar'ity , s., overeenkomstigheid (naauwkenrige overeen
-komst),
gelijkheid, gelijksoortigheid.
Similarly, adv., op dezelfde wijze, op overeenkomstige,
gelijkgoortige zijne.
$iin'ile, s., gelijkenis.
Similitude, s., gelijkheid, gelijkenis.
Similitu'dinary, a., gelijkheid aanduidende, gelijkend.
Similor , s., spinsbek.
Sim'Ious, a., behoorende tot of gelijk een aap.
Sim'itar, s., kromme sabel.
bim'mer , V. i., zachtjes koken, zingen, ruischen , razen,

beginnen te koken.
SIm'nel, s.,
suikerkoekje, taartje, gebakje.
SI'mon-pure, s.,
bijnaam voor een onnoozel

SINT.
Sin , v. i., zondigen, misdoen ; - against,
Sin'-born, a., in of uit zonde geboren.
SIn'-bred , a., door zonde voortgebragt.
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zondigen tegen.

Sin'-offering, s., zoenoffer.
sin'apI*m, s., mosterdpleister.
Since , prep., (van tijd) sedert , sinds ; ever -, altijd.
since , coii,j., omdat, dewijl , vermits, daar, naardien;
dat (sinds dat); - you wish git, omdat gij het wenscht,
is it long - you saw him ' is het lang dat (sedert dat)
gij hem niet zaagt? ever -, van dien tijd af.
Since, adv., sedert, van dien tijd af; have happened -,

gebeurd zijn sedert ; have seen any one -, iemand gezien
Hebben sedert; that event happened two years -, die gebeurtenis had twee jaren geleden plaats ; ever -, altijd

sedert, sedert toen, sedert.
Sincere', a., opregt; (van personen) opregt, ter goeder trouw;

fi zuiver, zonder vermenging; i onaangeroerd, ongeschonden.
Sincere'Iy, adv., op opregte wijze, te goeder trouw.
Sincereness , s., zie Sincerity , s.

9
en ook Sincer'ity , s., opregtheid, goede trouw.
voor een schijnheilig menseh.
Sin'ciput , s., voorhoofd, voorste gedeelte van het hoofd;
fiimo'niap , s., iemand die zich aan simonie schuldig
voorschedel (ontleedkunde).
maakt; handeldrijver in geestelijke ambten, Bimonist.
Sin'don , s., datgeen waarin iets gewikkeld wordt; om.
Simoni'a-eal , a , aan simonie schuldig, in simonie beslag , omwindsel ; doodskleed (van Jezus cH$Isvus).
staande.
Sine , prep., zonder (latijn).
Stinoni'a Bally , adv., door simonie.
1 Sine , s., sinus • (trigonometrie); versed -, sinus versus;
Simo'nlous, a., naar simonie gelijkende, M.
seliole -, de geheele sinus.
Simony, s., simonie, het koopen van geestelijke ambten. Sinecure, s., nutteloos, doch niettemin bezoldiging gestmoo.n', sln,00n', s., verstikkende wind in Arabic en
vend ambt , ambt zonder werk ; sinecure ; have , hold a -,
Afrika ; simoem.
een sinecure hebben.
SI'mous, a., :f: plat of stomp (van neus).
Sa'nccurist , s., sinecurist; degeen die een sinecure bezit.
S1in'per , V. i , gemaakt lagchen ; grijnzend lanshen , grim- Si,iedi'e , cdv., in liet onbepaalde ; zonder bepaalden dag.
lagchen, dwaas lagchen, nmeesniuilen.
Sin'epite , s., soort van mosterdzaad.
Simper, s., gemaakte, dwace helt.
Sine qua non, s., onvermijdelijke voorwaarde.
•oitn'perer, s., mneesmuiler, grinilageher.
Si31 'ew , s., pees (hoofd of staart eerier . zenuw); ( zenuw;
Sian'pering. s., liet meesniuilen, dwaas lagehen.
§ -s , pl., zenuwkracht, steun; money is the -s of war,
SIin'peringiy , adv., niet een dwazen lach , niet een gede kracht van den oorlog bestaat in geld.
maakt lachje.
Sin'esc , V. t., j l;echt vereenigen, hecht zamenbinden (als
Si rn'ple , a., eenvoudig, opregt, kunsteloos, onschuldig,
met pezen) , vast %ereengen.
niet gezegeld. (van een contract), r.; simpel , dwaas , Trial
Sbn'ewv-shrunk , a., overreden (van paarden); vermagerd
eenvoudig , niet zamengesteld.
door overrijding.
Sino'ple, s., artsenijkruid, eenvoudig geneesmiddel.
Sin'ewed , a., vol zenuwen ; gespierd, sterk; strong -,
Simple, V. i., kruiden zoeken, Gnnmx ; geneeskruiden zoeken.
stevig, krachtig.
Simple-minded , a., openhartig , eenvoudig , naïf,, argloos. Sin'ewiess, a., zenuwloon, zwak, zonder kracht, zonder
Sim'Ii.Ieness , s., eenvoudigheid , onzaniengesteldheid ; kun
geestkracht.
-stelohid, Sen'evy, a., vol zenuwen, krachtig, gespierd.
onschuld , ) onnoozelheid.
Sim'pier , s., kruidzoeker , kruidkenner.
Sinful, a., zondig, schuldig, ongodsdienstig, goddeloos;
Simpleton , s., hals , bloed, zotskap.
it is —, het is zonde, liet is zondigen.
Siitnplic'ity , s., eenvoudigheid, duidelijkheid; domheid.
Sinfully, ode., op schuldige, zondige wijze.
bimpt11i-ea'ttou , s., vereenvoudigistg.
Siai'fuluess , s., slechtheid , schuldigheid.
i5Iin'piify , V. t., vereenvoudigen.
Bieg , v. i., II) zingen; eenig schel geluid maken; tuiten,
15im'plist, s.,
kruidkenner, drogist.
suizen (van de ooien); - lage, juist zingen; - out of
Slan'ply , adv., eenvoudig , enkel , louter; van zelf.
time , valsch zingen ; - out , opzingen onder het hallhi of
8Im'uIar, a.,
nabootser; huichelaar ; geveinsd , valsch
draaijen , z.; -, V. t., zingen, bezingen ; - a child to sleep,
mensch.
een kind in slaap zingen.
sirn'ulate , V. t., veinzen ; nahootsen , nadoen.
Sing'-song , s., eentoonig gezang, psalmgezang.
SIinuIa'tion , s., veinzing , veinzerij ; § voorwendsel.
Sing-song, a., van of betreffende een eentoonig gezang;
Sienulta'ueous, a., gelijktijdig, zamenwerkend.
van of betreffende een psalmgezang.
slanulta'neous-charging, s., gelijktijdige lading, z.
Singe, V. t., verzengen, zengen, ligtelijk branden; - off
$imulta'neously, adv., ter zelfder tijd, gelijktijdig.
afzengen , afbranden , ij branden , afschroeijen.
Si.nulta'neousness , s., gelijktijdigheid.
Singe, s., liet zengen, verzengen, ligte branding.
sin, s., zonde, overtreding, vergrijp, verzuim; 1 zoenoffer Si ng'er , s., zinger , zangeres ; cantatrice ; zanger (in een
wegens zonde ; t groote zondaar , snoodaard , goddeloos kerk) ; vogel die zingt; professionnal, public -, zanger
mensch, aterling , sx.; deadly -, doodelijke =, hoofdzonde ;
v am beroep , cantatrice.
unpardonable -, onvergeeflijke ; closet -, geheime =; com- Singing , s., het zingen , gezang; het Suizen, tuiten (der
begaan;
mit a -, een =
fall into -, in vervallen.
Doren) ; the art of -, de zangkunst.
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Sing'ln.g, a., zingend (van vogels).
ing'ing-bird, s., zangvogel.

1

$ing'ing•book , s., zangboek.
Stng'ing -boy, s., koorknaap.

Sing'ing•man, s., zanger , voorzanger.
$ing'ing-master, s., zangmeester, onderwijzer in bet zingen.
aing'ing-mistress, s., onderwijzeres in het zingen.
l^ing'!ng-s.hool, s., zangschool.
$tng'ing-woman , s., zangeres (in een kerk).
"Ing'iugly , adv., op zingende wijze , op een zingende toon,

zangerig.

in'gle, a., enkel, alleen, eenig, eenvoudig, individueel;
enkelvoudig (niet zamengesteld); ongehuwd, in den ongeliuwden staat; opregt; man tegen man (in een gevecht);

i- zwak verzwakt; afzonderlijk; - combat, tweegevecht;
- ,file, ganzenmarsch (een voor een achter elkander) ; - man,
woman , ongehuwde uien , vrouw ; - life , ongehuwde
staat.
1sIn'g1e, V. t., alleen uitzoeken of uitkiezen, alleen nemen,
kiezen ; onderscheiden ; j scheiden , schiften , afzonderen;
- out , alleen uitkiezen , kiezen , van een aantal of een

menigte onderscheiden.

sIn'gie-a-oting-eugino, s., enkel werkende machine (stoom-

wezen).

$in'gle -banked -oars, s., pl., enkele riemen, één roeijer
op een doft.
$in 'gle--crank-shaft, s.,

éénkrukas.

31n'gle-hearted , a., opregt , ongeveinsd.
ln'gle-heartedness , s., opregtheid.
$in'gle- forse- chaise , s., eenpaards rijtuig.
i$In'gle-liue-railway , siu'gle-railway , s. ,

enkelvoudig

spoor.
Sln'gle-stI-ck , s., spel met stokken.
Single-tr.e, s., pl., roodhouten uit é n stuk, zoo als
stengen, bramstengen, enz., z.
Sia r gle-witted , a., zwak van geest.

$stu'gleness , s., T eenheid; opregtheid, eenvoudigheid.
adv., op eenvoudige wijze; eeniglijk; op individuele of afzonderlijke wijze; een voor een; op opregte
wijze; eenvoudiglijk; alleen, afzonderlijk, in het bijzonder.
i5in'gwiar , a., enkel , eenvoudig , niet zamengesteld; enkel
(spraakkunst); eenig, bijzonder; voorbeeldeloos,-voudig
onvergelijkelijk , zonderling , zeldzaam , wonderlijk ; alleen;
a - man, een zonderling man; - in its kind, eenig in zijn
soort; all and -, in het algemeen wie ook, r.; in the number, in het enkelvoudige (spraakkunst).
Sln'gular , s., bet enkelvoudige; -,
bijzonderheid ; in
the -, in het enkelvoudige.
SIu'gularist , s., j zonderling (mensch).
win'gularity, s., zonderlingheid, zeldzaamheid, bijzonder
voorregt ; -, verscheidenheid van zeden en gewoonten;
onderscheiding (niet uitsluiting van anderen).
Siuularty , adv., op zonderlinge wijze; op enkelvoudige
wijze (spraakkoks.).
$Iu'gult, s., l snik, zucht, hik.
Sin 'Smal , a ., van of behoorende tot den sinus (trigonometrie) ;
$in'gl y ,

gebogen.

men , verminderen, verzinken , ondergaan , verdwijnen ,
omkomen, verzwakken, allengskens verminderen, vervallen; vloeijeu, doorslaan (van schr ( fpapier); § vallen (in),
zich laten vallen (van personen); dalen (van prijs) ; ontaar-

den ; § ter neêrgeslagen zijn , verslagen zijn ; doordringen;
uiteenzakken (van metselaarswerk); naar den grond zinken ,
ondergaan; - into the grave, in het graf zinken; § - into
a deep sleep , in een diepen slaap vallen; § - into ruin ,
in verderf storten ; - up©a a sofa, zich op een canapé
laten vallen ; - beneath a yoke , onder een juk bezwijken; een zieke neemt af, verzwakt; - into absurdity, in
ongerijmdheid vervallen ; the sun is -ing , de zon daalt;
§ truths that - into the mind, waarheden die tot den
geest doordringen ; - away , wegzinken , verzinken (in) ,
zich overgeven (aan); - before, nederzinken voor ; - beneath, bezwijken onder; - down, nederzinkeu, nederzijgen,
( zich nederleggen, zich laten vallen, JJ § vallen, omkomen, vergaan; - into, zinken in, verzinken in, overgaan
tot; - under, nederzinken of bezwijken onder.

V. t., doen zinken, neérlaten, laten zinken, naar
beneden storten, doen dalen, nederleggen, verminderen,

Sink,

doen vallen (in) • doen omkomen , graven , delven , verlagen , doen vallen , doen verminderen , ter uederslaan , neer slagtig maken , achterhouden , uitgraven , uitdiepen , ver
vernielen • § verzwakken , ) vergeten , niet spreken-delgn,
van; amortiseren (finantiewezen); op lijfrente plaatsen ,
geld op lijfrente beleggen; doen ontaarden; doen naar den
grond zinken; (een put) graven (mijnwezen); -, be water
logged, zinken, vol water loopen, z.; - down in the water, indompelen, z.; - a ship in the harbour, een schip
in de haven laten zinken; - a mine, een mijn graven;
- a debt, een schuld delgen, aflossen; - deep, diep indringen; - in years, verouderen; - into, indringen, doen
verzinken in • tot ; - down , nederzinken , § te gronde gaan,
wegzinken ; - into oblivion , in vergetelheid geraken;
ouder, bezwijken.
Simt , s., zinkput , vergaderplaats van vuilnis, riool , gootsteen; - of a ship, benedengedeelte in een schip, waar
liet stinkend water zich bevindt.
stuk' -hole, s., gat van een goot, zinkput; grondelooze
put daar liet water in wegzinkt; ondeiaardsche liolligheid.
Sink'- stone , s., gootsteen , watersteen.
Sink'-a-pace , s., f cinq pas (oude, dans).
Sluk'er ,
Sinking

s., puttengraver.
, s., liet doen naar den grond zinken ; bet plaat
fondsen op lijfrenten ; amortisatie (finantiewezen);-senva
het graven van putten ; - of a boat in the water , indom
-pelingva
een sloep , z.; die -. uitgeholde gravure.
Siuk'ing-fund, s., amortisatie fonds, amortisatie kas.
Sin'Iess , a., zonder zonde, vrij van zonde , onschuldig,
zondeloos.
siii'lessuees, s., zondeloosheid, onzondige staat, onvat1,aarheid voor zonde, onschuld.
Sinner, s., zondaar, zondares, misdadiger.
Sin'uet , s., platting, seizing.
Sin'oi,er, s., vermiljoen, rood aarde.
.iin'oplr, s., vermiljoen.
Sluier , S., sintel; kalkachtige korst.

$Sin 'ister, a., linker (wapenkunde); aan de linkerzijde; van
hier : ongunstig , ongelukkig (bij de oude wigchelaars) ; oi'. sin'uate , V. t., buigen, bogtig of kronkelig maken, krom buigen , doen slingeren.
heilspellend, slecht, bedorven, snood ; § slinkseli, valsch.
Siu'uate, a., gebogen (botanie).
sin'isteriy , adv., op onheilspellende wijze.
Sin'istrou,i, a., onheilspellend, snood, verkeerd, goddeloos. esinuos'ity, s., bogtigheid, kromheid.
iu'istronsty , adv., j op onheilspellende wijze; niet si►ood- siu'aous , a., bogtig, kronkelend.
Sinus, s.. opening, holligheid, holte ; sinus (ontleedkunde);
livid, met slechtheid; op linksche wijze
holte , g.; baai , inham (aardrijkskuade).
Sink , V. i., zinken , te gronde gaan , zakken , bezwijken ,
zich ergens diep insteken. of begevei,, vallen , dalen, afLe- Sip, z. t., toet kleine teugen drinken , slurpen, uitslurpen,
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drinken uit, opslorpen • inzuigen ; - the dew , de dauw
inzuigen ; a bee -s nectar, een bij slurpt nectar in ; -,
V. i., slurpen , leppen.
Sip , s., kleine teug, klein proefje.
Sipe. V. i., :j: zijpelen.

betrekking zijn, t'huis blijven, opzitten, liggen, waken,
niet naar bed gaan ; -, broeden ; verzamelen , vergaderen,
zich vereenigen ; zitten of poseren (voor een schilder) ; dek
(van vogels); als regter zitten, regten, beslissen, oor -ken
kleedes; (ran kleêren) passen, staan; -, goed zitten.-deln;
Siph'ilis , syph'ilis , S., venusziekte , siphilis.
(een goede houding te paard hebben); gedrukt worden,
Siphilit'Ie, syphilit'i-e, a., siphilitisch.
afgedrukt zijn; zich op een boom zetten, neêrzetten (race
Siphon , s., level (om vochten uit te tappen).
vogels) ; the council -s upon life and death , de raad beslist
Sipper, s., slurper, lepper.
over leven en dood; - idle , leeg zitten , niets doen; grief
sip'pet , s., broodsop; dun sneedje of reepje brood; boter
-s at his heart, liet leed drukt hem op het hart; the
-hametj.
house resolved to -, de kamer besloot zitting te houden,
Jr, S., pl . gentlemen , : sirs ,
sirs ; mijnheer (.-onder bijeen te komen ; - for o,ie's portrait, poseren om zich te
can den naam des persoon; gevolgd te zijn); sir (titel van
doen portretteren ; horror -s on each face , liet afgrijzen is
ridder of baronet) ; sire (titel , waarmede een vorst wordt
op alle :iangezigten te lezen; - at, zitten aan; - at work,
aangesproken); i sir (titel van bachelier aan een of andere aaii liet werk zitten , zitten te werken , zitten op (bijv. op
universiteit); 1• mijnheer de, heer ; j man; titel van een een zware huur) ; - by one , bij iemand zitten , bij iemand
priester, waarvan : cc - John, schertsende benaming voor
gaan zitten ; - close , zich sluiten, goed. luiten (van kleéeen priester ; yes -, no -, ja mijnheer, nee;; mijnheer; - ren) ; - fast , goed (te paard) zitten ; - loose, (van kleeren)
knight, mijnheer de ridder, - Walter Scott, sir Walter wijd zijn ; - tight , (ran kledren) naauw zijn; - down, gaan
Scott; - count, heer graaf.
zitten , zich nederzetten ; - down before a town , voor een
Sire, s.,vader; -t -s, pl., vaders, voorouders, nzv.; (verstad gaan leggen , zich voor een stad legeren ; aan tafel
gelijkenderw(ze) vader; -, titel van vorsten; grand-, groot- baan, t- zich vestigen, zich tevreden stellen met, zich ver
vader; great-grand-, overgrootvader.
niet, naar huis gaan met; - in • zitten in ; - in-geno
Sire, V. t.,
vader zijn van ; doen geboren worden; voort- judgment, als regter zitten; - on, zitten op, voortzetten;
telen (enkel van dieren. Sn. bezigt dit woord echter in
- on eggs , op eijeren zitten, zitten te broeden; - out,
ruimeren zin).
zonder werk , buiten dienst zijn, buiten liet spel zijn (in
@ &'ren , 3., sirene (fabelleer) ; §verleidelijke vrouw.
liet kaartspelen), buitengesloten zijn (uit een kring); - up,
i^I'reu, a., van of behoorende tot een nicHe; verleidelijk.
opzitten , opblij k en , waken (bij); - up with a sick person,
verleiden,
SI'rentze, V. t.,
door verleidelijkheid aanlokken.
bij een zieke waken.
Stri'asis , s., zonnesteek ; ziekte veroorzaakt door de hitte Site . s., plaats , stand , ligging , plaatselijke gesteldheid,
der zon.
plekje ; houding.
sirius , s., hondsster (sterrekunde).
slt'ect , a., gelegen.
Bir'loin , S., lendenstuk (rundvleesch).
5it'fast, s., (bij paarden) gezwel of zweer, veroorzaakt
Str'marlc, s., sent, z.; breath -, sent der grootste wijdten, z.
door drukking van liet zadel.
Sir'name , s., zie Surname • s.
Sith , conj., i- vermits, omdat.

Si'ro-e , stroe'-co , s., sirokkowind , zuidoostewind.
Birop , S., zie Sirup.
igir'rah , s., kerel , bengel ; beleedigende toespraak , als:
vent 1 mijnheer 1 schelm 1 schurk I t ongelukkige 1
Sirup , S., siroop.
dir'up , V. t., zoet maken , aanzoeten met siroop.
eir'uped , a., niet siroop gemengd , zoet , T zacht.
Bir'upy, a., siroopaclltig.
s., bergkomijn.
isis'kin , s., sijsje (ornithologie).
sis* , V. i., sissen.

Sithe, s., tijd, so.
Sittse, s., zie Scythe, s.
Sith'ence, adv., t sinds.
Sith'es . coï2j ., t omdat.

Slt'fology , s., verhandeling over het voedsel.
Sit'ten , pry, van Sit.
Sitter, s., zitter; broedende vogel , hen die eijeren zit te
broeden ; persoon die poseert , model (schilderkunst); be a -,
be a great -, zeer veel zitten, een zeer zittend leven hebben.

Sitting, a., zittend, broedend (van vogels).
sitting, s., het zitten, zitting, zittijd; het broeijeu , broeding , het op eijeren zitten; -, vergadering; -, een cursus
Sister, s., § zuster, kloosterzuster, non, zuster van liefdadigheid; the nine -s-, de zanggodinnen ; (adject.) van dezelfde van voortgezette studie ; -, teregtzetting van een regtbank;
natuur , soort ; elder -, oudere zuster ; the fatal -s , de - zip, liet waken, het op zijn stoel of zetel blijven.
schrikgodinnen; foster --, melkzuster; half -, halve zuster; Stt'uate , a., gelegen.
- by father's side , zuster van vaders zijde; - by mother's Situated , a., gelegen (van plaats); liggend; geplaatst (in
een betrekking); staande, gesteld; how is he -? hoe is
side, zuster van moeders zijde; - in-law, schoonzuster,
het met hem gesteld?
ock stiefzuster ; be a - to any one, als een zuster voor
situation, s., stelling, plaats, plaatsing, ligging, toeiemand zijn.
zuster zijn van , volkomen gelijken naar;
stand , gesteldheid, betrekking, situatie (tooneel); in a -,
Sls'ter , v. t.,
in een betrekking ; out of a -, buiten betrekking.
-, v. i., zuster zijn, verwant zijn, s-H.
Sister- blo-els , S., schildpad niet drie schijven in het Six, a., zes.
six , s., zes ; be at -s and serens, in wanorde zijn, alles
stengewant, z.
hoedanigheid in liet wild laten.
Sta l terhood , s., zusterschap; zusters, mv.;
van een zuster , l zusterpligt ; een aantal zusters van de- six'- celled , a., niet zes vakjes.
six'- cleft • a., zesspletig.
zelfde orde, een rij zusters.
Sisterly , a., zusterlijk , gelijk een zuster , een zuster SIi' - pence, s., halve shilling (30 cents).
wordende.
six'-penny, a., van een halven shilling, een halven shil•
sit , v. i.. zitten , in een staat van rust of lediggang zijn ;
huig waard.
zijn , blijven, zich bevinden, aan de tafel geplaatst zijn , Six'-score , s., honderd en twintig, zebraaal twintigtal
als lid in een vergadering zijg, zitting housen, zonder i -, a., zesmaal twintig.
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Sixfold , a., zesvoudig.
Six teen , a., zestien ; in zestienen (drukkunst).
Slx'teen , s,, boek in zestienen.
Sixteenth, a., zestiende; -, s., zestiende gedeelte.
Sixth, a., zesde, zes.
Slxth, s., zesde, zesde gedeelte; zesde (muzijk).
Slxth'ly, adv,, ten zesde, in de zesde plaats.
Stx'tieth , a., zestigste.
sixty , a., zestig.
Sixty , s., zestig.
Sizable, a., van voldoende grootte of uitgebreidheid, van
goede grootte , dienstig , vrij groot.
SI'zar , s., behoeftige , gering student (te Combridge en te
Dublin).
igize, s., grootte, uitgebreidheid, gestalte , afmeting, maat;
-, volume , kaliber , z.; -, maat van een schoenmaker; -,
gesteldheid , toestand , klasse ; 1 portie , zekere bepaalde

skew, adv., overdwars, zijdelings, boogsgewijze (bouwkunde).
Skew , a., schuinsch , scheef.
Skew'-ba -ek , s., borstwering met uitspringende hoeken.
Skew 'er, s., vleeschpan; maathoutje van den zeilmaker, z.;
small -, keine e ; kleine spit, speetje.
Skewer • V. t., oppinnen , vastpinnen.
skid , s., remketting ; -, rolhout, rol , wrij fhout , smeerboom ; boats -, bootsklampen.

hoeveelheid (hoeveelheid brood, vleesch) ; oppervlakte (van
een opening) ; numero (koophandel); full , natural -, na -

talent, kundigheid, bedrevenheid, kunst; -, reden,
oorzaak ; -, verschil.
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tuurlijke grootte.

Skid, v. t., remmen, stoppen (bijv. een wagenrad).
Skiff, s., schuit, boot, klein vaartuig, kleine sloep.
Skter, v. t., met een schuit of bootje overzetten.
Skilful, a., bekwaam, vindingrijk, bedreven, ervaren,
bedreven in , bekwaam ; - in,
knap , kunstig ; - at ,

bedreven in, bekwaam ; - to, bekwaam om (te werken).

Skil'fuily, adv., op bedreven , ervaren wijze.
Skilfulness. s., zie Skill, s.
skill, s., behendigheid, vlugheid, ervarenheid,

skill,

Size , v. t., schikken, rangschikken , in orde brengen ; -,

op de maat maken, ijken, juist pas maken; § vaststellen,

bepalen (van maten en gewigten).

Size, s., kleefpap, kleverige stof, pap, lijm, stijfsel, Bomwater.
size, v. t., niet lijm, enz. bestrijken, lijmen, stijfselen,

gommen ; - seams , de naden met gesmolten was bestrijken.
size'-roll, s., aanhangsel.
Sized , a., van een grootte , gestalte ..., van een inhoud

v. i.,

knapheid,

:1; bekwaam zijn; weten, begrijpen, kennis heb-

hen van; behendig zijn.

Skliled', a., behendig, bekwaam, bedreven in.
Skil'less, a., onbekwaam, onhandig, onwetend,

weinig

onderrigt, onervaren , kunsteloos.
Skillet • s., kleine kookketel , kookpan.
Skim*, V. t., afschuimen , afroomen , schuimen

; -, ligt bedekken, overstappen; de oppervlakte zeer digt voorbijgaan;
schreijelings aanraken; - into, slingeren of werpen in;
- off, afschuimen; -, V. i., ligtjes over iets heenloopen
voorbijzweven , ergens langs glijden.
Ski rn'ble-e.eam'bie, a., onbestendig, wild, zwervend,
vlugtig; -, buitensporig, dwaas, zot.
Skimmer, s., schuimlepel, schuimspaan; -, §die ligt over
iets heenloopt; -, vogel.
Sklrn',nlik, s., melk, waarvan de room is afgenomen.
Skim'ining, s., afschuiming , het afschuimen ; schuimsel,

..., van een afmeting ...; common -, van gewone grootte;
large -, van zeer groote afmeting, van groote uitgebreidheid;
middle -, van middelmatige grootte, gestalte , afmeting.
SI'zel , s., afval van zilveren platen, waaarvan muntstuk
gesneden zijn.
-ken
SI'zer • s., zie Sizar , s.
Siz"iness, s., lijrnerigheid, kleverigheid.
Siz' y , a., kleverig, lijmerig.
schuim.
Skad'dle , s.,
nadeel.
skim,n'ington , adv., als : ride -, onder de plak staan.
Skad'dons, s., brood van bijën.
Skin • s., huid, vel , vlies , schil ; my shirt is ,sear , but
Sicain , s., kluwen, streng; -, mes, dolk.
nearer is my -, het hemd is nader dan de rok; calf -,
Skains-mate, s., t dischgenoot , medeéter.
kalfsvel ; goat -, geitenvel ; lamb -, lamsvel; sheep -,
Skald, s., zie Scald.
schapenvel ; dressed -, bereide huid of vel; undressed --,
ilkate , s., schaats.
onbereide huid; be nothing but - and bone , niets dan vel
Skate , V. i., schaatsen rijden.
en been hebben; dress a -, een huid bereiden; fetch away
Skate, s., rogge, visch.
- and flesh, liet vel en vleesch wegnemen; wear... next
Skater, s., schaatsenrijder.
to the -, .... op de huid dragen.
Skean , s., dolk, korte degen , mes.
Skln, v. t., villen, afvillen , afstroopen; met huid herlek
S keer , V. t., maaijen.
oppervlakkig, ligt bedekken ; - over, oppervlakkig,-ken;§
Skeet, s., scheepsgieter.
ligt bedekken ; -, v. i., zich met huid bedekken , toelieelen.
Skeg , s., wilde pruim , slee.
Skin , s., huid van een schip; huid, leder tot bekleeding,
Skeg'ger , s.,
zalmpje , kleine zalm.
bijv. tot de onderlijken van zeilen.
skein , s., streng (garen, enz.); thread of a -, einde van
een streng ; wind off a -, een streng (garen , enz.) afwinden. Skin'-ball • s., drukbal , drukkersbal.
Skin'-deep
, a., ter diepte van de huid ; § dat alleen de
van
eenig
Skeleton , s., geraamte , skelet ; het opmaken
huid afschaaft; § ondiep, oppervlakkig, ligt, vlugtig.
kunstwerk.
Skin'-full • s., volle maat, boordevol , genoegzaam, volSkeleton-key, s., zekere dievensleutel.
skel'luni, s., 1: schelm.
Skelly , P. i., scheel zien.
Sleep, s., korenmand (van boven wijd en van onderen naauw).
Skep'ti-e , a., zie Sciptic.
Sketch , s., schets , ruwe teekening , (§ ruw ontwerp;

make a -, een schets maken.

I

Sketch , V. t., schetsen, in schets brengen, ontwerpen,

een schets maken van ; - out , ontwerpen , schetsen.
Sketch'-book, s., schetsboek; boek met ruwe,

keningen ; album.
ketci'y , a., gescx►etgt, in ruwe trekken.

losse tee-

doende.
Skin'-wool, s., doode wol.
Skinflint • s., vrek , schrok, aartsgierigaard.
Skink, s., drank, likeur; -, soep, scho.
Skink, v. t., schenken, inschenken; inschenken om te drinken
Skink , s., landkrokodil (zoologie).
Skink'er, s., schenker, j jongen in een herberg; under -

schenker.
Skinless • a., ontveld , zonder huid, velloos; dunhuidig.
Skin'ner , s., vilder , huidekooper, vellenhandelaar , pel-

, terijhandelaar, afstrooper.

SKI.

SLA.

Skin'uiness , s., 11 § magerheid.
Skinny, a., mager, vellig.

Skip , v. t., overslaan, uitlaten; - over, overstappen , overspringen (vergeten), niet stilzwijgen voorbijgaan; -, v. i.,
huppelen; - for joj, van vreugde huppelen; - over, overslaan , uitlaten.
$kip , s , sprong.
$kip' 3a-ek , s., bemoeiiil , wijsneus; -, iemand , die van
niets tot iets gekomen is , parvenu.
Skip'-kennel , s., loopjongen , lakei.
Skipper, s., springer , htuppelaar , danser , wildzang ; -,
made in kaas; -, patroon, schipper van een vaartnig.
Skipping, a., die springt; i §buitensporig, dwaas , onverstandig.
Skipping , s., bet springen.
Skipping - rope, s., koord om op te springen.
igkip'pingly , adv., bij sprongen , springend, overspringend.
Skirmish, s., schermutseling, § vechtpartij , twist.
Sktrm 'ist, , v. i., schermutselen.
Skirmisher , s., schernoutselaar ; persoon, die aan een
klein en ligt gevecht deel neemt.
Skirm 'hshing, s., liet schermutselen.
Skirr, v. t., 1- schuren; doorkruisen, doorzoeken; -, v. i.,
haastig loopen, hard wegloopen.
Skir iet , 8., suikerwortel , peterseliewortel.
$ktr'rhus, s., zie Scirrus, S.
Skirt, s., pand of schoot van een kleed; boord, zoom,
buitenrand, grens, uiteinde ; -, middenrif van een rund,
middenschot van 's menschen ligchaam (ontleedkunde) ; -,
kant, rand, oever, boord, z.; - of a sail, zoom; spread
the - over, 1 § onder zijn vleugelen nemen; the - of a
town , het uiteinde van een stad.
skirt , V. t., hoorden ; - with, - round with , ornhindeii of
bezetten met ; -, V. i., aan de oevers zijn , aan de oevers
leven , aan de grenzen wonen.
Skirting, s., boord, rand, benedenste plank eerier lambrizering.
Skit , s., steek onder water , spotternij ; -, ligtvaardig
meisje , ligtekooi.
Skittish , a., schuw , schrikachtig; dartel, wild, grillig,
onstandvastig; schrikachtig (Pan paarden).
skit'tisbIy , adv., op dartele , ligtzinnige wijze; met onstandvastigheid.
Skittishness, s., dartele aard, lintzinnigheid.
Skit'tie , s., kegel; -s, pl., kegelspel.
Skittle - ground , s., kegelbaan.

Skonce , zie Sconce.
zie Screen.
Skue , zie Skew.
Skulk , V. t., zie Sculk , v. t.
Skull, s., bekkeneel, hersenpan; -, hoofd.
5kuU, zie Scull.
skull'--cap, s., kalotje ; stormhoed; -, helmkruid (botanie).
Skunk , S., stinkdier.
Slunk' - cabbage , skunk' - weed , s.,
stinkkool. , stinkkruid.
Skunk'- heao, s., gespikkelde eend.
Sky, s., uitspansel, lucht, hemel, firniament, luchtruim,
hemelruim; -, weder; - sail of scraper, vliegend boven
- mast , top der hranisteng, z.; blue -, azure-bramzeil,.;
hernel ; clear -, heldere lucht ; cloudy , dark , heavy -,
donkere lucht , vol wolken ; fine - , mooi weder ; all
beneath the -, al wat beneden de lucht is; ascend the -,
tot den hemel opstijgen , zich iii de wolken verliezen.
Sky • v. t., in de hoogte werpen ; - a copper, een cent opgooijen en kruis of munt raden.
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Skye' - aopir'ing , a., -- dat zich tot den hemel verheft
hemelsch.

Sky'- ,()cour , s., henaelshlaauwe kleur, azuur.
Ski•'-ds ed , a., hennelshlaauw geverwd.
Skr '-trek , s., veldleeawrih.
waoy. '-a,,,•k , V. i., spelende worstelen.
Sk.y'-ta•rking , S., nnatrozen pret.
Si^y light , s., dakja Lm, lichtraam boven een deur, lantaaris (ons liet iiuveridipe van een gebouw uit de hoogte
c te verlichten) , glazen dak, licht dat van boven nedervalt.
Spy-pnsic,ur, s., vl_eriuc:karner.
S . , vuurpi)
4 Sky'-s e a^ per , S. klapruats (zeker zeil).
5i, y'-tinC ti1red . a.., llen^vish1aauw.
5:: e,á', a., omringd door lucht; zich tot de lucht verhefrude ; Boog , verlieven (f) ilir,liters).
Skyey , a., van des lieT.^vi ; dat zich in de fijne, dunne
lucht herindt of clen aard daarvan heeft.
Sk ish , a., naar de licht gelijkend.
Slal,, a., dik, taai, kiepe ig, lijnherig.

Slab , s., steepen plaat, tegel; plaat (van zilver, ijzer,
ill, enaz.); huiteuplank van eeli gezaagder boom; wrijfsteen

(h) drukkers).
Siah ker , V. i., kwijlen , slobberen ; -, v. t., hekwijlen , beslobberen, opslobkeren, gretig verslinden , storten, bederven.
Slab'berer , s., kwijler , slobberaar , kwijlbaard ; -, lustsnel , idioot.
Siob'bering , a., kwijlend ; - bib , kwijllap , kwijldoek.
iob'b y , a, kleverig, smerig, morsig, slobberig, vochtig.
^iab'iine, 8., (of cr course) smeergording, z.
I Sty+-t•k , a., slap, los , leerai; , week , los verbonden, niet
kwellend; ( zwak; slap (koop/adel); -, langzaam, onaélitzaam, nalaiig, trilai?, ;iellteloos; -, luj gevierd, slap. z.;
bc:cortae -, l jgevieru , slaap sewordeni zijn , z.; - of loose
ire discipli^ze , onge ijscihlineercl, z.; - rigging, rope etc.,
slap i ei end tuil, tots enz.; - .sail, zeil Gat niet vol
staat, z.; - is stays, i oeijelijk in liet weitrien, slecht in
liet door den wiiid goal ► , z.; grow -, node/even, los worcfen , ni iiidec weerotrhYíd hcgi i en te bieden ; - water , stilstaid water , z.; i; is - whiter , het is stil water, de
stroom keu eert , z.
1 Si,•ek, adv, halt', ongenoegzaam.
Sly, ,vu , s., n,etaalselhuini , slak , steenkolengruis; het slappe
Ei,u. eega koord); -, ruimte, speling (stooanwezen).
Bliek, Zie Slacken.
Sire E'iced, slackened , pp., bijgevierd, gerekt, z.
Sla ci en , v. i., § verslappen , verminderen , afnemen ; dra

worden , los worden ; langzaam worden; traag,-lve3;sap

Skreen ,

n alati^, , achteloos worden ; ene lh^ingende hraclit verliezei± , toed of krael^tf^n verliezen , ( beginnen te slabakken
i,ti,gzaani gaan , den slakkegaug gaan ; slecht of langzaam
Verkocht worden (koop/adel) ; langzaam in kracht verliezeu ; 1)hisselien (rob hulk); -, r. t., slap maken, los laten,
1 laten, schieten, laie ;lippen, oihtspaniien; -, verzwakken;
doen bedaren of vern^inderen ; ontzien; verzuimen, vert ïhgen; -, (liet vuur) uitmaken; tegenhouden; -, matigen,
t ei peren , verzacht sen ; uitspa ^n>>^g nemen van ; neêrlaten
1/ ei vallen; blussclien (rah ka / i°); ontzenuwen, verligten;
^ losdraaijen, losseliroeveu; - ca leg, struikelen (vara paarden);
1 - tine hond , vieren , riten schieten bijv. den teugel); - a
nz+t, een moer losdraaijen.
sla eken , s., sehuirn van gesmolten metaal ; slakken.
staek'ing , s., blussching (vaas kalk).
Sin ek'iy , nil'., op losse wijze , losjes, slapjes , niet gespannen ; op weekti , zwakke wijze; op trage, onachtzame

I

1i nalatige wijze.

SLA.

SLE.

Slaik'ness, s., slapheid, het niet gespannen zijn; achteloosheid , zwakheid , langzaamheid.
Slade, s., klein dal; woest liggend stuk grond, ns,.
slag , s., schuim van metalen ; slak , sintel.
slate , s,, weverskam , kam.
Slain , V. t., zie Slay , v. t.
Slain, a., T dood (door geweld gedood); be among the -,
onder het aantal dooden zijn.
Slake, v. t., lesschen (de dorst); stelpen, bedaren , tem
matigen, blussehen (kalk); -, v. i.,
-pern,
uitgaan.
Slam , V. t., vermoorden , vernielen ; met geweld , met hevigheid , met gedruisch sluiten (bijv. een deur, enz.); -,
alle trekken winnen (in het whistspel).
slam , s., het hevig sluiten , het sluiten met geweld ; give
a thing a -, iets met geweld sluiten; § nederlaag; -, het
winnen of maken van alle trekken, vole (in het whistspel).
Slander, s., kwaadsprekendheid, laster, oneer, schande,
:j: slechte naam , ongunstige reputatie ; laster (met woorden) , r.; hoon (met woorden), r.
iSlan'der , v. t., kwaadspreken van , lasteren , beschenden,
beschimpen , beliegen.
Slanderer, s., kwaadspreker, kwaadspreekster, lasteraar,
lasteraarster, eerdief , schendtong.
slanderous • a., kwaadsprekend , lasterend •
schandelijk,
onteerend.
!3ian'derously, adv., met kwaadsprekendheid, op laster
-lijke
wijze.
Slan'derousness, s., lasterlijkheid, lasterzucht, zucht om
te lasteren.
Slane, s., turfsteker (zeker werktuig om turf te steken).
slang , s., boeventaal , gaauwdieventaal , platte spreekmanier.
Siang'-wlianter , s. f staatkundige tinnegieter.
maag'- wthanging, a.,
staatkundige tinnegieterij , gewawel over staatkunde.
Slank , zie Slink.
Slant, slanting, a., hellend, schuinsch , zijdelingsch,
dwars , van ter zijde ; a -- ray of light , een schuinsche
lichtstraal ; a - f loor, een hellende vloer.
slant, v. i., schuinscll of hellend zijn; -, V. t., scheef,
schuin , hellend zetten of maken , doen hellen.
Slan'ting, a., schuinseh, hellend.
Slan'ting , s., scheeve aanmerking.
Slan'tingly, adv., op schuinsche wijze, zijdelings.
slant'wi-s-e, adv., scheef, overdwars.
flap , v. t., een klap geven (niet de platte hand) ; kletsen.
Slap , s., slag , klap (met de platte hand); - in the face,
slag in het aangezigt, ( muilpeer; give any one a - in
the face , iemand een klap in het aangezigt, op de wang
geven.
stap, ode., klets 1 pof !
slap'dasl, , adv., ( plotseling, in het wild, in het rond.
slap'ja ek , s., pannekoek.
Slash , V. t., snijden ; -, V. i., (met een zwaard , enz.) om
zich houwen , links en refits bouwen. j
Slash, s., wonde , snede , scheur.
slat, s., -t houten klamp, dwarsklamp.
iat, v. t., t nedersmijten, naar beneden storten, nederwerpen.
Siatch, s., bries van korten duur, z.; - of fair weather,
oogenblikken van mooi weder , z.; - of stack of a rope ,
loos van een touw , z.; haul up the - of the main leetack I loos van de lij , groote hals doorhalen, z.
plate, s., lei, bladersteen (miueraloryie); clay -, leenilei
(mineralogie) ; roof -, leijen dak.
slate, v. t., met leijen dekken.
$*ate'-ax , s., houweel door leidekkers gebezigd wordende.
date'-clay , s., leiklei.

plate'--coloured, a., leiachtig.
Slate'-pencil , s., griffel.
$sate'-quarry , S., leigroeve.
slater , s., leidekker.
slat'ing , s., leijendek.
slordig gekleed zijn, slordig zijn.
blat'ter, V. t.,
slattern • s., slons , slet, slordige vrouw.
slattern • V. t., verkwisten (door onachtzaamheid); verslonzen , afslonzen • verwaarlozen ; - away , c.
slatternly, a., onachtzaam, slordig, achteloos.
Siat'ternly , adv., met slordigheid, met onachtzaamheid,

778

op slordige wijze.
Slaty , a., van lei, leiachtig (van kleur).
slaughter, s., slagting, vermoording, dooding, bloedbad;

man -, manslag, doodslag.
slaughter , V. t., (dieren) dooden ; vermoorden , om hals

brengen.
SIáugh'ter-house, S., slagthuis.
Siaugir't.r-man , S., slagter, slager, vleesclihouwer; -,

moordenaar , bloedvergieten.
!+laugh'terous, a., moorddadig; - thoughts, moorddadige

gedachten.
Slave, s., slaaf, slavin ; § a - to one's passions , slaaf zij-

ner hartstogten ; make -, iemand tot slaaf maken; make
a - of any one , iemand als slaaf behandelen ; be made
a -, in slavernij vervallen.
Slave , V. i., slaven , zwoegen ; -, v. t., tot slaaf maken;
- at, slaven bij , aan.
Slave'-born , a., in slavernij geboren.
Slave'-driver, s., slavendrijver of aanvoerder.
stave'-grown , a., door arbeid van slaven voortgebragt;
suiker =.
-.
Slave'-holder , 1 s,
slaven eigenaar.
Slave'-owner , J '
Slave'-ship , 3., slavenhaler , slavenschip.
Slave'-trade, s., slavenhandel.
slave'-trader , 3., slavenhandelaar.
Slave'like, a., van een slaaf, als een slaaf.
siav'er , s., zie Slave-ship , s.; ook : zwoeger.
siav'er, s., kwijl, speeksel.
Slaver, v. i., kwijlen, met kwijl bedekt zijn; -, v. t., bekwijlen, met kwijl bedekken; - over, bekwijlen, bezeiveren.
Slav'erer, s., kwijler, kwijlbaard; § zot, idioot.
Slav'eringly, adv., kwijlend, zeiverend.
stav'ery, s., i slavernij ; reduce to -; tot = brengen.
sia'vish , a., slaafsch , knechtelijk, laag.
sia'vishly , ode., op slaafsche wijze.
Sla'vlshness , s., slaafsehheid.
stavon'I-e, a., Slavonisch.
Slavon'i e , s., Slavonische taal.
slay , V. t., doodslaan , (door geweld) dooden , vermoorden,

slaan, om hals brengen, slagten (b:jv. een koe); verdelgen.
siay'er , s., moordenaar.
slaying, s., doodslag , moord.

slaz'y,, .a., ligt en digt; van dun, slecht maaksel.
cleave, s., streng zijde; knoop, verwarde knoop, sx.
Sleave , V. t., opwinden , toebereiden.
sleav'ed, a., ongesponnen, opgewerkt, ongetwijnd, ruw.
Sleazy, a., ligt en digt; van dun, slecht maaksel ; dun,
tenger.
Sled , s., :1: slede ; slede , waarmede men over de sneeuw
der. Alpische gebergten rijdt. (Meer gebruikelijk is liet
woord sledge.)
Sled , V. t., op een slede vervoeren.
sled'-driver , s., sledevervoerder.
Sledded , a., op een slede gevoerd.

SLL

SLE.
:Sied'ding , s., vervoer niet een slede.

sledge , s., slede; slede , waarmede mets over de sneeuw
der Alpische gebergten rijdt; -, vuistl ► amer, groote hamer.
Sledge-han•mcr , S., vtusthamer , groote hamer.
Sleek • a., glad, blinkend , glanzig , effen , niet ruw;
zacht ; schoon van haar (van paarden).

Sleek , S., : vernis.
Sleek , V. t., glad maken

, gard strijken, glad kammen.
Sterk' -stone • s , liksteen , glad- of glanssteen.
Sleekness, S., gladl ► eid, zachtfleid.
gladachting.
Sleek'y , a.,
(van de oogyen) zich sluiten ; zorfileel, V. i., Jslapen;
geloos leven ; § the quec lion, etre inatter -s , de questie ,
de vraag slaapt; - soundly , diep , goed slapen ; - leg day,
at night, in the night , _ bij (lag , des nael ► ts , in den
nacht ; - in peace , in vrede rusten ; - standing , staande
slapen, geheel overeind =; - over, slapen hij; - upon,
slapen op, slapen bij , inslapen hij , zich beslapen op,
- upon a tiling, er op slapers , er geert acht op geven
- on , altijd =, voort -, = op, zich beslapen op; - out ,
];uiten 's huis , uitslapen, 9 goed =; - it out , ) een gat
in den dag =; - ayiain, weder slapen ; - away , verslapen ,
uitslapen; - off', door den slaap verdrijven, uitslapen;
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Sleet , v. i., rijpen , ijzelen , fijn sneeuwen , motten.
Sleety , a., lijn sneeuwend , mottend , sneeuwend niet regen ; - weatlier, nattig weder.
Slee• c , s., n► ouw ; l on(p -, lange -_ ; sliert -, korte - ;

gunner's canvass -, used in loadisiy a mortar , ontkapmes;
fiaiig o?i avy one's -s , van ieniand afhankelijk zijn , een
anders gevoelen b li ndelings volgen; laugh in one's -, in
zin vuistje lagcllen.

Slee••e , V. t., (iemand) mouwen aandoen.
Sleeve'-ba"«1
s. , boordje an een mouw.
Sleep e'-fl^Hnd,
Siccae'-board, s., persplank.
!^Iee%e' - buttons , s., pl., voormouwsknoopen.
I -eced', a..,

niet nlouwen

Slee• e Less , ra., zolder mouw ; dat geen zin heeft ; wa -erz°a ;d , een loose l;oodscl;ap, § ongerijmd, zonder doel.
sIeez'd , a., ligt eer d;gt.; dun en van slecht maaksel.
Slei5l, , s., slede, arreslede; - bell, arre-bel ; - ride, ar
slede - varen.
-ren,
Slei#h'ing , s., oervoer met een slede; liet arren ; arrebaan,
S1e1gtr'ócrg-party , s., sledevaart.

Slei5tit , s., list, behendigheid, kunstgreep; -, a., i bedr;egel;jk.
Steiglit'cul , sleigI.t'y , a., listig , slim, sluw.
- like a top , slapen als een os.
Sleep , s., slaap ; deep , profound -, diepe slaap ; restless, Sleiht'i1y, ede., niet list.
le.0 cter, a., slank , ;;uk, tenger , dun , schraal , ijl
ongeruste -; soft -, zachte =; trangvil -, geruste u ; dog
rijzig, schoon; -, klein, zwak, gering, karig, van weinig
-, valsclie, voorgewende =, hazen =; want nt -, slapeloos 1}elang, sober, fiaauw; karig, spaar zaal;, weinig, schaarseh,
held ; disturb aai,' one's -, den = vein iemand verstoren;
be difing with -, neêrvallen van slaap ; yet , yo to -, in- s;i eser , rank (van eel; paard); -, lang en dun; los ; a -wa.istt, een rs;;k niic?uel ; a - stein., een losse stengel
in = susslapen; incline to -, tot neigen; lull to -,
- hopte , za-vakke, fla.auw e hoop ; - table , sobere tafel ; —
sen ; ores-cone , overpower witij - , door -• overvallen wordiet , sobere leefregel , diëet.
den; start ant of one's -, niet een sprong (verschrikt)
Ic.,'derla, adv., op dunne, ranke wijze, los; § op zwakke
wakker worden.
wijze ; ;rrnizalig, op sobere wijze.
slaapverwekkend.
Sleep'-1•rn-c uring , a., -'
Sieep'er , s., slaper , slaapster ; werkeloos menscli , druil Slen'dem-ness, s., s;iogerl ► eid, dunheid, rankheid, zwak
iets dat werkeloos is; dier (lit gedurende den win--or;l
soberheid -l;rd,tcnoeig;Sroedhi,§
grr,n lieid, iijnlcid, losheid; karigheid, schraalheid, rij
ter slaapt; nutteloos ding; -, vliegende visch; -, slaper,
-zile.c,
schoonheid.
legger (techryaologie); slaper (off; spoorwegen) ; dwarslegger
slaper (in tiet ru,irti); — of en(iinnre hearer, leggers of fo;;- Sleept , zie Sleep.
datiebalken, waarop de stoom;r► acliines bevestigd worden
dwarsbout, stok of spijl , waantrede omen :ets vaneen spert;
Soeeh'ers , s., _V1., roest.

Sdeei.'ily, ado., slapei ► de , slaperig , § op een slapende wijze;
op een lompe , grove \; ijze ; werkeloos.
eep`Inesr► , s., slaperigheid, ongevoeligheid, zorgeloosheid.
Sleep'I,eg , a., slapend , loon; , traag ; cernnlanctitair (vara
eert vennoot).

§ rust, werkelooze staat.
Sleeping , s,, slapen, slaap;
+Ieep'1ng - charnber, s., slaapkamer.
Sleep'Ing -sup , s,, slaapdrank.
Sleeping - partner , s., stille of rustende compagnon.
Sleeping - place, s., slaapplaats.
Sleeping-room , s., slaapkamer .
Sleep'licg-stckc}els , s., sl;;;;pzucl;t , slaapziekte.
steep7ess, a., zonder slaap, slapeloos, §zonder rust.
tleephessness , s., slapeloosheid.
Mieep'y , a., slaperig , door slaap overvallen, in slaap verzonken , slaapverwekkend; -, j- § grof, lomp; werkeloos;
l § waarop oren slapen kan ; te verivaarloozen ; be -, feel
-, slaap hebben, lust tot slapen hebben; be, feel very -,
zeer veel slaap hehl;en, zeer veel lust tot slapen hebben,
door slaap overvallen zijn ; - disease, slaapziekte; - 1pation, slaapdrank.
Slicer , V. i., lonken , scheelzien , knipgogen.
Savet , s., kleine hagel , ijzel , rijli, jagtslieeuw , succour
griet regen.

Slew , zie Slay.
5Iiee, e. t., ill dunne schijfjes of kleine stukjes snijden,
al;:;; secedjes snijden, zeer dun snijteen, § snijden, § ver
-deln;
— iii , into , snijden aan , In , tot_

Slice , s., snede . s(;l ► ijf , plak ; -, spatel , g. ; -, j kolen
► op, kaard- of k^igclrelscl ► op; -, groote wig, klavier, z.,-scl
- of bread , iioterlla;i; , snert brood ; fire -, stookhaak.
Slid. , s., gestampte erts.
Sri mok 9, a. en adn., glad;

do ci thing - as grease of
es a whistle , iets doen zonder haperen, iets doen alsof
liet can een leijeu dakje gaat.
rick, V. t., l glad eiaken, glad kammen, glad strijken;
- ?!l) , 1 oppoetsen , mooi eiaken , opflikken.
Slicken'sldes, s., loodzwavel.
Stad , zie Slide.
Sáic1'deu , zie Slide.

Stid'der , v. i., glijden, usa.
SIici'cler,, sl[d'der

,

a., zie Slippery , a.

Slid'deiy, a., glibberig, glad.

Slide, V. i., glijden, (zich glijdende) verwijderen, verwijdererl, ongevoelig voorbijgaan ; uitglijden; zachtjes vlieten
slippen , vervallen , geraken ; gaan , loopen , vallen (door
eiwaling) ; sullen ; - away, 11 § wegglijden , voorbijglijden ;
- bi' , voorbijglijden , overslaan ; - down , naar beneden
glijden, 11 vallen, afglijden; - from, afglijden van; - into,
glijden in , c.^ngerncrkt veranderen of overgaan in; - sis,
glijden op, vcartllijden; - over, glijdec over, ongemerkt

SLI.

SLI.

voorbijgaan ; -, V. t., ongemerkt laten glijden , laten glip.
pen , laten schuiven, inschuiven , digtschuiven , voortschuiven; - in, § glijden, onmerkbaar laten inglijden.
Slide, s., sullebaan, effene gang, schuif, glijding, voortglijding, ijsbaan, glijbaan, afloopende grond, ligte instorting; § geleidelijke overgang ; (van een parapluie) schuif;
carronade -s , carronadeslede ; - of carriage , onderslede ;
groove of a -, gleuf tussehen de zijstukken van de onder
rear chock of a -, achteras van een slede ; side-eld;
loops of a -, oogbouten voor de talies ; horse-shoe plate
of a -, voorbeslag, voorboutplaat; fighting bolts of a -,
lange voorbout ; tangent of scale, opzet; have a -, uit
een glijbaan glijden.
-glijden,op
Slide' - block of badge , s., metaal dat de hausse omvat.
$lade' - box, sllde' - valve, s., stoomschuif (stoomwezen).
5Itde'- candiesti -ek, S., schuifkandelaar.
Sltde'•4ease, sliding--ease , s., stoomschuif, kast (stoom
-wezn).
(gi]de' - face, sliding -face, s., spiegelplaat van de stoom
-schuif,tomepgl.
Slide' -rest , s., suport, gewoonlijk soeboor genaamd (stoomwezen).
slide'-shaft, s., balansas (stoomwezen).
Slide'- sweep, s., stoomschuifboog op een oscillerende machine (stoomwezen).
Slide' - valve, sliding - valve , s., stoomschuif.
Slide' - valve - balance, s., balansje (stoomwezen).
Sltde' - valve-bal'ance - weight , s., tegenwigt voor de stoom schuif (stoomwezen).
Siide'-valve--ease , s., stoomsehuifkast (stoomwezen).
Slide' -valve-cross-head , s., stoomsclr»ifjuk (stoomwezen).
Slide'-valve-nozzSe, s., ronde stoomschuifkast (stoomwezen).
fSiide' - valve -rod, s., stang der voedingponlp (stoomwezen).
$lade' -valve-side'-rod, s., zijroede van het stoomschuiljuk

Slimy, a., slijmig, slijmerig, met slijm bedekt; kleverig,
klevend.
sti'ness, s., arglistigheid, sluwheid, geslepenheid, listigheid.
ling, s., slinger , werpslinger ; -, slag, worp; -, band,
doek , sluijer, slinger (om een gekwetste arm enz. te ondersteunen) , zwachtel; (hevige) slab ,worp; -, draagband,
draagriem, koppel; -, heffing van een kraan; -, dikke stok
met ijzeren haken, waarmede biervaten in den kelder wor.
den gelaten ; rum-grog ; leng , geschutleng , hanger,
borg , z.; -s and strops , borgen; bale -, leng voor vaat
; boat -s, hanepooten voor het inzetten van sloepen, z.;
-merk
buoy -, hoeistrop, z.; can hook -s, schinkel met haken, z.;
gun -, geschutleng ; - of a yard, borg van een ra , z.;
water cask -, leng voor watervaten , z.; in a -, in een slinger ; have one's arm in a -, zijn arm in een slinger hebben;
hurl", throw , whirl with a -, met een slinger werpen.
Sling , V. t., werpen , smijten , met een slinger werpen;
ophijschen , loshangen, hangen ; - up , naar boven slingeren ; the hammocks, de kooijen sjorren , z.; - of make
fast around a weight, een leng om een last nemen, z.;
the mast is slung above the balancing point, de mast is
(om in te zetten) boven het zwaartepunt aangeslagen.
Slinger, s., slingeraar, persoon die met een slinger is
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(stoomwezen).

Stt'der , s , glijder ; voorwerp dat glijdt.
$1i'ding , s., het glijden.
Sliding, a., niet een schuif.
S1i'ding - stop -valve, S. weesklep, vroeger schuif in de

weesklep (stoomwezen).
Slight, a., ligt, klein, weinig beduidend , zwak; § ligtzinnig (van karakter) ; onmerkbaar, minachtend , kwetsend ,
'beleedigend , veronachtzamend, verwaarloozend ; a - tissue,
een ligt weefsel ; a - effort , een zwakke , geringe poging ;
a - impression , een ligte indruk.
tight, s., gemis van eerbied, veronachtzaming, verwaarlozing., minachting, kwetsing, beleediging; i- kunstgreep, list;
9;ligiit , V. t., minachten , gering schatten , ovér het hoofd
zien, veronachtzamen, kwetsen, beleedigen, (iemand) zonder oplettendheid behandelen , verachten ; -, afbreken ;
slechten , sloopen ; - over , met haast , overhaasting ver
-rigten.

Slignt 'ingly , adv., met weinig oplettendheid, met minachting of verachting.
Slightly, adv., op ligte wijze (zonder kracht); op onaanzienlijke, geringe wijze; zonder beduidenis; zonder oplet
-tendhi.
siignt 'ness , s., zwakheid, § achteloosheid, ligtheid; on-

beduideudheid; onverschilligheid.
Sti g nt'y , a., vlugtig , oppervlakkig.
Sil ly, adv., met de stille trom, hedriegelijk, op listige

wijze, met kwaadaardigheid; op geslepen, slimme wijze.
Slim , a., mager , dun , ligt , § zwak , slank , rank , nietig,
tenger; zonder waarde.
Slime, s., slijm; lijmige stof.
Sllm 'inees, s., lijmachtigheid, kleverigheid.

gewapend.
Slink , v. i., wegsluipen , sluipen , zich verbergen , zich
verwijderen , stilletjes ontsnappen ; -, de vrucht ontijdig
afzetten (ran dieren) ; - away , wegsluipen ; - in , heimelijk Linnentreden; - into, sluipen of wegschuilen in, zich
verschuilen in; - through, sluipen of ;egsluipen door;
- Dist , zich stilletjes uit de voeten maken, heimelijk weg
-, V. t., binnentijds (ontijdig) - ter wereld brengen-gan;

(vara dieren).
-stink , a., : binnentijds , ontijdig , onvoldragen (van dieren).
stink, s., : onvoldragen jong; kruiper, sluiper, smuiger.
Slinky, a., 9 tenger , slank, dun.

stip, v, i., glijden, uitglijden, zachtkens vlieten, ontglip
ontsnappen , wegsluipen, sluipen, ontvallen, § zich-pen,
vergissen , een fout begaan , ongemerkt voorbijgaan , uit
liet geheugen gaan, overslaan, (ergens) overheen springen;
my foot -ped, mijn voet gleed uit.; - over a point, iets
stilzwijgend voorbijgaan; 1 -ped and fell, ik gleed uit en
viel ; an error -s into a thing, een fout is in iets geslopen; let an opportunity -, een gelegenheid Uiten voorbij
- away , wegsluipen, heimelijk weggaan, zich uit-gan;
de voeten maken, (van den tijd) voortvliegen; - by, voorbij
spoeden of snellen, sluipen voorbij; - down , ^j (van personen) vallen, zich laten vallen , (van zaken) vallen; from, glippen of glijden uit, ontglippen, slippen; - in,
§ heimelijk binnenkonen, binnenvloeijen; - into, glijden
in, sluipen in; - off , afglijden, vallen van, zich uit de
voeten maken , ontsnappen ; - on , glij den. op , v oortglij den, aanglijden, aangaan (van een kleed); - out, heimelijk weggaan, zich uit de voeten maken, ontsnappen; out of, ontsnappen aan, sluipen uit; -, v. t., heimelijk
brengen, verliezen , laten ontglippen , laten schieten , zich ►
ontdoen van , uitrukken , vieren , laten glippen; afwerpen ,
afscliuddlen, afplukken (takjes var, een boom,); achteloos
overloopen , loslaten ; - in , () § heimelijk insteken , inleiden ; - off, zich ontdoen van , uittrekken , (een kleed) uit
haastig uitdoen of afdoen, uitsmijten of afsnnij--trekn,
ten , afbreken , afplukken, verlaten ; - on , (van kleederen)
aanglijden , gemakkelijk aangaan , aanschieten , glijden op,
voortglijden; - out, uitglippen, uitlekken, laten outglippen ; - out a word , zich een woord laten ontvallen; over, overslaan , overspringen ; - slide , slippen van een
touw , uitglijden yan een stuk hout; - the cable, het.

ALT.
zwaartouw of ketting laten glippen ; - tlIrougli Ike rii ;pers,
door de knijpers vieren of steken.
sup, s., het uitglijden, uitglijding, (belangrijke) inzakking ;
§ misstap, misslag, fout , ;rbuis , diraling ; -, afgescheurd
takje ; -, koppel (voor boseden) ; -, § lap of reep , de meer
lengte dan breedte heeft ; -, ontkornina, ontsnappiu
-,
touw, lijs), koord; -, stekje; -,
scheepshelling; --, hel ling, voorhelling; -, schrijfvooncceid (van ccjz scholir);
-, ruggeband (hoekbinderij) ; -s, p1., ribben van een hoek
-, stut, schoor; kruisham) , Boekstijl ; -, calsch reId
-, verschil tusschen de vaart van het st.00nischip in de
snelheid of vaart van liet wiel of de seliroef, verlies in
snelheid bij iedere omwenteling, ged urende welke het schip
minder voorwaarts bewogen wordt dan de spoed van de
schroef; make a -, een slipper maken; - of the pe z
schrijffout; - of the press, drukfout; make a -, uitglijden,
een misslag begaan, een font begaan; to pico any one the -,
ter sluiks van iemand wegraken, ontsnappen, niet icnranu.
een loopje nemen.
Slip' -board, s., scl;uifplank, schuif; ovenschieter; ),laats
tusschen de slagbedden , z.
Slip' - knot , s., schuifknoop , strik ; -, slipsteek , z.
Slip' - on • s., overjas.
Sup'-shod, a., met neêrgehakte schoenen; go aho0t - , sloffen.
Slip' - stopper, s., een ijzeren ketting niet zwaren haak,
gebezigd voor ketting klaren ; ook oni den ketting in den

kettingbak te stoppen.

Slipe, s., j afstand, verwijderde tossclienruinite.

Slipper, s., pantoffel, natril ; -, velinsschoen , vrouwen
(botanie) ; Turkish -, Turksehe pantofï`el ; -, rein--schoen
schoen (voor wielen van rijtnmgel ► ) ; hoist the-, cokes spel.
Slip'pered, a., met pantoffels, pruilen delgende, gepantoífeld.
SDp'perily, adv., op glijtiende wijze.
Stip'periness, c. glihberighieid, g onzekerheid, wisselvol _
ll beid, veranderlijkheid, orll)estencligtieid, bedrierelijkheid, sluwheid, ongekuischtheid (van taal), -j onkuisehheld.
Sllp'pery, a., 5 glibberig , glad , ^1 § moeijelijk om te hou
geneigd oen te ontsnappen ; § onzeker , slug zeker , wis -den,
onstandvastig , veranderlijk , zonder wederstand,-selvaig,
hobbelig (moeijelijk); 9 onkuiseli ; - promise, onzekere l.elofte; a - eel, een gladde aal; a - tongue, een gladde,
losse tong.
Slippy, a. , glibberig, glad.
Slipskin , a., + op uitvlugten gegrond, ontwijkend.
Sup'slop , s., j foezel - brandewijn, s4echte wijn, mengelmoes,
Sc slechte rede, slechte uitdrukking,.
Slipstring, slip 'thrlft, s., 9 doordraaijer, verkwister,

doorbrenger.
Slish, s., ) slag met een zweep.
Slit, V. t., splijten (met een scherp werktuig), in de lengte
snijden ; -the nose , the ears , a pen , den neus , de noren,
een pen snijden; -, V. i., :J: splijten.
Slit • s., spleet (met een scherpsnijdend werktuig) , split,
gemaakte spleet voor enting (tuinbouw) , groef , sponning (in
het hout) ; - deals, noorsche deelen ; - frost , gekraakt ijzer.
Slitter, V. I., op liet ijs glijden.
Slitter , s., splijter, klover.
Siit'ting, s., tiet kloven.
Slitting - mill , s.,

plaats waar het ijzer tot staven en
roeden gekloofd wordt.

Sliver, v. t., t splijten, spouwen, opensnijden, afbreken,
afsnijden, in de lengte afscheuren of afsnijden, sit; let -,
l afvieren.
sus.
• s., afgebroken tak , afgescheurd stuk ; lint , band.
Slowt, s., klamp (ter verbinding van twee stukken hout),
stang • staaf.

SLO.
Sloats- , s., pl.,
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wagenstel.

Slobber , zie Slather.
slobbery, a. kwijlig, morsig, slobberig, bekwijld.
eken , V. t., f bl usscllen , uitblusscllen.

S k>Ck , slo

Slee, s., slee, sleepruin) (botarsie).

slee' -tree, s., sleedoorn (botanic), wilde pruimboom.
Sla• , s., oorlogskreet der II.00glanders van Schotland.
Slone'mufeek • s., l- slons, sloreleliel.
Sloo,i , s., sluinlerillg, slaapje • dommaling, dutje.
Sioo08!'4•,

a., donlluelíl;.
Sloop , s., sloep , mastvaartuig, I3ermudiaansch vaartuig

- oj• zoor, oorlogsschoener, oorlogsbrik, oorlogskotter, (in
FrriekrijP) korvet, gladdeks korvet, oorlogsschip zonder overdekte batterij.
Slop, V. I., storten , laten vallen , beslabberen; -, met groote
teugen drinken , inzwelgen.
Stop, s., slobbering, plas van gestorte vloeistof, slechte
likeur, gootwater, slechte wijn, mengéímoes; -s, spoelwater; -, wijde broek, schippersbroek, plunje, z.

Siop'-basin , s.,

spoelkom.

Slop'-book , s., plunjelloek.

Slop'-made, a , slecht gemaakt; van of betreffende matrozen.
plunje .
Sip'. rasaker • s., matrozen kleedermaker.
Stop'-ina n , s., koopman van nlatrozenplunje.
Slop' - roden • s., plunjekamer.
Sík)1,' - selicr, s., koopman in matrozengoederen;
verkodper

van gemaakte kleêren, inzonderheid voor matrozen.
Slope, a.,
schuin, liellerld, glonijend; -, ede., op schuine,

hellende of glooijende wijze.
Slope , s., schuinte, hel ling, hellend vlak, ronde uitsnij
► g, laugr.krrse vercljlnning van een muur in tiet optrek -dir
zeer zachte hel ling langs de schuinte der borstwe--leri,
r1II!,'', glooijlrig , afdak , luilel ; slide —, hinnenwaartsche
liellinr; - of a v- see, kant van een golf; - of a wave is
alwooys neore ahror it or steep than the s-eat/ier side,
)ijkglit an een golf is altijd steiler dan de loefzijde. de
Si ,t,e. V. t., schuil, of heilel,d maken , doen hellen ,
allengs
duiiI,cr ophal e n ; -, sifroliilen , rond uitsnijden;
-, v. i.,
heilel, hel lee; 9 sr^hielijk wegloopen.
ssi(,,'nI, , s., lielllii
looljing.
Sl)p'isi
a., helleiid, glooijend, schrrinseh; - bottom,
ho/era die l looijende is of ! oog tam toeneemt in diepte,
zoodat; sae kust zonder gevaar k I genaderd worden, als
n'ell op liet lood acht geelt; - downwords, )lellend, glooi
jelid (vain een kust of yol f ); in a - position, =.

, ode., op tellende, ',>glooijende of schuinsche
wijze ; niet cease ronde uitsnijding.
So1)'p'e5s, s., niorslglieid , vuilheid , slobberigheid, modderiglieid.
siop'py, a., morsig, vuil , slobberig, modderig.
Slops , s., pl., schippersbroek, matrozenplunje, z. ;
Siop'in5ly

Slosh , s.,

modder, slijk (hij dooisceder;.

broek.

Slot, slot-hole, s., groef, sponning (in het hout); staaf,
stafeg; vore in een plank; geleistuk, geleibaan.
Slot, s., spoor (van herten en dergel(ke;a).
Slot'-pan, s., spiegat.
Slot'-way , s., schaar der dubbele excentriek.
Sloth , s., langzaanrheid, traagheid , luiheid; -, onverschilligheid, ongevoeligheid; -, al, luiaard (dierkunde).
Sloth'Pul , a., traag, lui.
x
Seoth'ruily, adv., op trage, luije wijze.
Sloth 'In lness, s., traagheid, luiheid, ongevoeligheid.
otot'tery • a.,
slordig, morsig , vuil.
Slot hug - machine , Paring - machine, s,,
ploegbank (cerhihte 0,21 voren in planken te maken).

S.O.

S VIA.

Slouch , s., helling (ran een gedeelte van het ligehaam);
trage, lompe, boersche loop of gang (van hier : log mensch,
domme kerel); neêrgeslagen blik , neérhangen van het hoofd..
slouch , v. i., vooroverhellend loopen ; een loggen, lompen
loop of gang hebben ; het hoofd voorover laten hangen ,
de oogen neergeslagen houden ; lusteloos, hangerig zijn;
lanterfanten , ledigloopen ; zeer dom voor zich neder zien;
-, V. t., nederdrukken ; - one's hat , den hoed in de oogen

Sluggish, a, lui, gevoelloos, hartstogteloos, traag, log.
Slug'gishly , a., met luiheid, ongevoeligheid, zonder hartstogt, met traagheid, logheid.
Sluggishness, s., luiheid, ongevoeligheid, traagheid, log-
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drukken.
Slouching , a., nederhangend, log, loom, hangerig, lus

-telos.
Slough , s., moeras, modderpoel , modderkuil , zinkput,
vuiliusput, slijkput; -, (afgeworpen) slangenhuid; -, korst,
roof eener wond, g.; -, damp eener kolenmijn; -, leger
van een wild zwijn.
Slough , V. i., de korsten wegnemen , het koudvuur of het
wild vleesch verwijderen, zich van bet gezond vleesch
afzonderen; - off, -.
Slough'y , a., vuil , modderig.
Sloven, s., vuil, morsig mensch; vuilik, morsebel.
Siov'enliness, s., vuilheid, morsigheid, onachtzaamheid.

Slovenly , a., vuil , morsig, § onachtzaam.
slovenly, adv., op vuile, morsige wijze; § met onacht-

SI uin'ber , s., sluimering , slaap , rust.
Slum'berer, s., sluimeraar.

Slum bering , s., het sluimeren , sluimering.
Slam'berous, slu,n'bery, a., slaapverwekkend; -, slape-

perig, sluimerend, slapend.

Slump , V. i., neervallen, plompen.
vochtig.
slump'y, a.,
Slung, pp. van Sling.

s., zekere werpkogel.
slunk , pp. van Slink.
Slur, V. t., bezoedelen, bevuilen, bevlekken, schandvlekken, besmetten, een blaam werpen op; afkeuren; -, los
overheen loopen, oppervlakkig behandelen; -, § bedekken,
bemantelen; -, bedriegen , misleiden , bedotten; -, letters
vastzetten (bij drukkers); in een laten vloeijeu, slepen (muzijk); - a thing over, ergens losjes overheen loopen, over
iets heenglijden, iets afbroddelen..
Slur , s., vlek, smet, schandvlek ; blaam, verwijt, afkeuring;
§ list, streek , bedriegerij ; -, het slepen der noten ; verbindingsteeken (muzijk); put a - upon aug one, iemand foppen.
Slurring , s., verbinding (neuzijk).
Sluse, s., zie Sluice, s.
slush, s.,
slijk, modder; -, vet, smeer, z.
Slung' -shot,

zaamheid.
Slov'enry, S., f vuilheid, morsigheid.

langzaam , k^ traag , § (van zaken) lui , gevoel.
S 1 ow , a.,
loos , zorgeloos , slepend ; -, dof , dom , log , ernstig,
ten achteren (van uurwerken) , slap (koophandel) ; (woord op
horlogiewerken voorkomende) retard; be , go too -, (van uurwerken) ten achteren zijn ; be ... to -, ... achtergaan;
-, lui, niet goed naar het roer luisterend, z.
slow, v. t., ::I: vertragen, uitstellen, op de lange baan
schuiven , verzuimen.
slow'-back , s., luiaard.
+low'-fever , s., binnenkoorts , sluipkoorts.
Slow'-gaited , a., langzaam.
Slow'-match , s., lont, lont van touwwerk.
Scowl -witted, a., traag van begrip.
Slow'-worm, 8., hazelworm (een soort slang).
Slowen ! a., langzaam I weinig stoom I (stoomwezen).
slowly, adv., I[§op langzame wijze.
slowness, s., langzaamheid, traagheid, slependheid, § om.
zigtigheid, uitstel.
$lub , V. t., vertragen, uitstellen, verzuimen, op de lange

baan schuiven.
Slub 'ber , V. t., bezeiveren , beslabberen , sx.; -, slordig bedekken ; -, knoeijen , vertroetelen ; - over , knoeijen ; - up,
slordig verrigten ; -, v. i., roffelen , knoeijen , slobberen.
Slub'ber cie guill'lon, s., sans culotte; - , vuil, morsig
mensch , morspot , HUDiBRAS .
Slub'beringly , adv., knoeijerig.
St udge , s., modder.
Sine , V. t., omdraaijen (om zijn as), z.; om een pivot rond
-draijen.
Jug , 3., t luiaard , traag mensch , 1edglooper , lanterfanter, doeniet; -, trage slak ; traag zeilend schip; -, belet
verhindering , hindernis ; -, brok , stuk , gehakt lood,-sel,
schroot; stuk metaal dat men op een geweer laadt.

Slug , v. t.,

heid, hartstogteloosheid.
sluice, s., sluis, sluiswater, water dat door een sluis
loopt ; -, § bron ; -, verlaat, § uitgang.
Sluice, V. t., door sluizen aftappen, laten loopen, aflaten
door middel van sluizen, door sluisdeuren uitlaten ; -,
V. i., golvend loopen.
Sluice' •keeper , s., sluiswachter, sasmeester.
sl n l'cy , a., stroomend ; - rain, stortregen, plasregen.
Slumber, V. i., sluimeren , § slapen; - out , uitsluimeren,
doorsluimeren ; poets sometimes -, de dichters sluimeren
sons ; -, V. t., doen slapen , in slaap brengen , § verdooven.

traag of ongevoelig maken.

Slug' - a - bed , s., 'slaper, slaapster.

sluggard, s., lui meusch, straatslijper, ledigganger; -,
slaper , slaapster.
S 1 ug'gard , a., lui , vadsig , traag; -, lomp , ongevoelig,
hartstogteloos.
Slug'gardlze, v. t , t lui maken, ongevoelig maken, ver
-stij
ven , verstrammen, verdooven.

slush y , a., slijkerig , beslijkt.
slut, s., morsebel, slet, slordebel, vuilik, slet; -, § teef
(dierkunde).
Slutch , s., zie Slush en Slosh , s.
sl utch'y , a., zie Slushy.
Sluth'-hound, s., scho.,
speurhond.
Slut 'tery, s.,
slordigheid, morsigheid.
sluttish, a., slordig, morsig, haveloos; -, § sletachtig,
liederlijk.
Slut'tlshly , ado., op slordige, morsige, havelooze wijze.
Sluttishness, s., morsigheid, slordigheid, haveloosheid.
Sly , a., listig, arglistig, sluw, slim; look -, er ondeugend,
listig uitzien; upon the -, ter sluiks.
sly'- bot $ , s., slimme gast.
Sly'ty , ado., zie Slily , ads.
S1y'ness, s., zie Sliness, s.
Snack , V. i., smakken met de lippen , de smaak hebben
van ; klappen , kletsen ; rieken naar; that -s of quackery ,
dat riekt naar kwakzalverij ; -, e. t., goed proeven ; smak
slaan dat het kletst; kussen dat het klapt.-ken,drsmijt
Smack , s., smaak, voorsmaak ; harde, hoorbare kus ; harde
klank' der lippen, sneak; -, zweem, tint; -, smaak, geur,
-, oppervlakkige kennis; -, klappen eener zweep ; -, klets,
veeg , smeer ; -, geringe hoeveelheid (proefje) ; -, vermoeclan ; some - of age , eenige zweem van ouderdom.
Smack, s., smak, smakschip ; fishing -, visschers vaartuig;
flemish - of snow, snaauw.
Sapaek'ing, a., smakkend, klappend (niet een zweep).
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Small, a., klein (niet groot, niet uitgebreid), nietig, fijn,
gering , sober , dun , tenger , § zwak , ligt; -, niet belang
niet gewigtig, onbeduidend; a - house, een klein huis;-rijk,
a - voice, een zwakke stern; rc - sum, een geringe som;

smartly, adv., op smartelijke, hevige, stekelige, schampere , bitse • vurige , driftige, krachtige , sterke , ruwe wijze;
§ met scherpzinnigheid ; 11 § (van personen) op opgedrilde,

kolen.
Sma11'-craft, s., klein vaartuig, kleiner dan een schip.
Small'-fry , s., kleine kinderen, kriel.
Small'-money , s., klein geld.
small'-shot, s, lijn schroot, hagel.
small'- sword , s., korte sabel , dolk.
Small' - trinkets, s., pl., snuisterijen .
Small' -wares , s., pl., onderscheidene artikelen van koop
-handel,
als : galanteriën , garen , band , enz.
Sinal'lage, s., eppe (zeker kruid).
amal'lish , a., een weinig, eenigzins klein ; een weinig
dun , fijn ; popperig.
Small 'ness • s., j kleinheid (weinig ruimte, uitgebreidheid),
geringheid, arnihartigheid ; fijnheid, dunheid; § zwakheid,

silo van iets hebben.
Sinat'ter , s , zie Sraatteriiig.
Stnst'terer, s., iemand die geringe of oppervlakkige ken.
his bezit , half geleerde; babbelaar.
Sinat'tering, s., oppervlakkige kennis, zweem, onvolkomen begrip.
Smear , V. t., besmeren, smeren , met iets kleverige bedekken ; - round with , rondom besmeren met; -, bederven ,
bezoedelen , vuil maken , bemorsen.
Sm ear , s., smeer , smeersel , zalf.
Smear'y , a., 9 smerig, vettig, kleverig.
Snienth , s., zeeëend.
Smeeth , V. t., berooken, zwart en vuil maken; -, glad maken , strijken (in het noordelijk gedeelte vara Engeland in
jetruuik) , HALIWELL ; -, V i., berookt, zwart en vuil worden.
Smegrnat'i -e , a., zeepachtig , § schoonmakend.
Sm eil, V. t., door den neus (den reuk) ontdekken, 'ruiken,
de lucht krijgen van, ontdekken , (van dieren) snuffelend
opsporen , twijfelen , door liet verstandsvermogen uitvinden;

opgeschikte, opgetooide, propere wijze.

- improvement, zwakke, onbeduidende vordering ; - parti- Smartness, s., smartelijkheid, levendigheid, vrolijkheid,
cles, kleine brokjes, deeltjes ; - sand , fijn zand ; - er eel",
lievigheid (van pijn); ruwheid, kracht, fijnheid, scherp.
kleine inham, z.; - craft, kleine vaartuigen ; - helm, wei
zinnigheid, iets doordringends; -, (vara personen) netheid,
roer; look -, verlegen zijn, zich schamen; - sword,-nig
opgeschiktheid, properheid, coquetterie.
korte sabel, dolk; - cards, lage kaarten.
Smasts , z, . t., (j in stukken breken , vermorselen, vergruiSmall , s., dun gedeelte, zwak deel ; -, kleine ; -, het dunne
zen; - to pieces, in stukken breken, in stukken slaan; -,
(van liet been).
( smakken, gooijen, werpen.
small'- arnrs , s., pl., draagbare wapenen.
Sinasli'er, s., valsche munter, dt.
Srnall'-beer . s., dun bier, scharrebier.
Smatcrl , s., zweem , tint , smaak; -, blaauwvoet (zekere
Srnall' - bower-ancóor, s., vertuianker, een der boegankers.
vogel [ornithologie]).
small'-Qlothe^, s,, pl., broek.
smatter , V. i., zonder kennis van zaken spreken , opper
small'--eoa 1, s., kolenstof, kolengruis; -, kleine houtskennis hebben, oppervlakkig spreken, geringe ken--vlakige

weinig belangrijkheid.

Smail'pox, s., kinderziekte, pokken.
Small'tjueen, s., een soort van moerbeziënboom .
Sival'ly, a., min, gering, weinig, naauwlettend tot de

geringste bijzonderheden.
srnatl'talk, s., gebabbel.
Small'tooth - Bomb , s., fijne kam.
l^malt , s., smalt (verfstof).
Srnar'agd • s., smaragd.
Srnar'gadine • a., van de smaragd • smaragdaehtig , gelijk

smaragd.

Srna rt • v, i., smarten , pijn gevoelen , smart hebben • een
hevige pijn, hevig leed gevoelen, lijden; -, boeten; my

finger -s • mijn vinger doet pijn; - under the lash, lij
onder de slagen ; snake any one - for a thing, iemand-den
voor iets laten boeten ; he shall - for it, hij zal er voor
boeten; -, V. t., :1: ( opdrillen , opschikken.
Smart , s., smart, hevige pijn, scherpe pijn, zielgrievend
leed; -, :1: pronker.
Smart, a., snijdend, gr ievend., smartelijk, § stekend, hij tend, vinnig, scherp, hevig, § levendig, vrolijk, sterk,
vurig, driftig; -, fijn , dun , teeder , lief , knap ; -, (van
personen) schoon , netjes , opgesmukt , opgetooid , ( opgedrild; -, (in Amerika) bekwaam , vaardig, geestig ; -, vlug,
red, z.; - breeze , frissche wind.
smart'-chance , s., veel kans , goede gelegenheid ; -, groote
hoeveelheid, groote menigte.
smart'-mone y , s., belooning voor ontvangen wonden,
rouwkoop; -, handgeld, handgift; -, f uitkoop (van de dienst).
smart' -sprinkle, s., l- groote menigte, grootti hoeveelheid.
Surart'- ti eket , s., certificaat van bekomen verwonding.
Smart'-weed , s., vloeikruid.
Smart'err , v. t., opdrillen , opschikken , mooi maken , opknappen , optooijen ; - zip , - oneself up , zich opschikkenn ,
zich opdrillen.
sinart'ing , a., smartelijk , bijtend , scherp.

we - a thing with the nose as we see it with the eyes or
feel it witli the fingers, wij ruiken iets met den neus
even als wij het met de oogen zien of met de vingers
voelen ; - out , ontdekken door scherpzinnigheid , vooruit gevoelen; - powder, voor 't eerst in liet vuur zijn; he
has not smelt powder , hij is nooit in liet vuur (in den
oorlog) geweest; -, V. i., een reuk van zich geven, rieken,
onaangenaam ruiken ; -, zweemen , gelijken ; -, opsporen;;
- had , nasty/ , icnpleasant , onaangenaam ruiken ; - good,
nice, pleasant, goed, aangenaam ruiken; - of, ruiken of
rieken naar.
smelt , s., reuk (een der zin t niyen) ; -, reuk , geur , goede
reuk, welriekende dingen ; do lucht die een hond van liet
wild heeft; had, disayreeohle, nasty , offensive, unpleasant
-, onaaijgename reuk ; be offensive to -, onaangenaam , hiuderlijk voor der; reuk.
smeller • s., ruiker , rieker, snuffelaar; -, neus; -, reuk.
Srnelt'feast , s., tafelschuimer, panlikker.
Srnell'fro-ek • s., vrouwengek.
Smei'i ins , a., riekend ; nasty -, onaangenaam riekend;
pleasant -, aangenaam, goed riekend; sweet -, melriekend , riekend.
Srnel'iing , s., het ruiken , reuk.
imel'ling - bottle, s., reukflesc li.
Smell'aruo ek , s., een verwijfde.
srnclt , zie Snell.
subeit, s., spiering (vischsoort).
Smelt , V. t., smelten (m.etnalerts).
Smelter, S., smelter, smeltkroes, smeltoven.
Some! t'ery , s., smelterij.
áurelt'ing, s,, gieting, smelting.
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van hitte een donkere uitwaseming uitlaten ; - (tabak,
sigaren , enz.) ; -, snuffelen , opsporen , lijden ; -, gestraft
gesmolten wordt.
Sinerk , s., zie Smirk.
zijn; -, zich opwekken, zich driftig maken; ) § gevoelen,
Smer'lin , s., grondel (zekere visch).
in twijfel trekken; - up, in rook opgaan, zich in rook
smew , s., zie Smeath.
verheffen ; - away , doorroken , voortrooken ; - for , lijden
of boeten voor ; - over , voortsnellen over ... niet zooda.Srnl ek'er, V. i., verliefd kijken.
Smi-Pk'ering, s. , verliefde blik , DR.
nigen spoed , dat er een stofwolk oprijst; -, v. t., rooken,
Sint ek'et , s., zie Smock , s.
aan rook blootstellen, berooken, de lucht van ... krijgen,
merken, ontdekken, van iets een voorgevoel hebben ; -,
srnid'dy , s., zie Smithery, s.
Smile, V. i., glimlagchen; - on, toelagchen, aanlagchen;
door den rook. verdrijven; -, t § gevoelen; -, iets betwijfe
- at a thing, om iets glimlagchen; - with contempt, min- leu; -, spotten met of over , uitlagchen , bespotten , voor
achtend glimlagehen; -, v. t., door glimlagchen verkrijgen, den gek houden ; - out , door rook verdrijven.
glimlagchen tot ... - on, upon, tegen ... glimlagchen, Smoke' - black , s., roetzwart.
er verheugd uitzien, er vrolijk uitzien, een vrolijk en blij Sinoke' -box , s., rookkast (gedeelte boven de vlampijpen tot
voorkomen hebben; - any one into good humour, glimlag- aan den schoorsteen) , rookkamer.
eisen tot dat iemand in een goede luim komt, iemand door Smoke'-box-door , s., rookdeur , vlamdeur.
Smoke' - of smokeless-burning - furnace, s., rookver zijn vriendelijk voorkomen in een goede luim brengen.
terend fornuis of vuurhaard.
Smile, s.. glimlach , lach , vriendelijke blik; give a -, glim
-lagchen; Smoke' - disperser, s., rookverdrijver, toestel om rook te
have a -, een glimlach hebben.
verdrijven.
Smiler, s., persoon die glimlacht.
Sinil'Ing, a., glimlagclhend, bekoorlijk, aanlagcliend, be- S.noke' - dried , a., gerookt, in den rook gedroogd.
S.noke'
- dry , v. t., rooken.
a
proshagelijk; a - countenance, een bekoorlijk gezigt;
Smoke'-rarthing , s., haardstee,- of schoorsteengeld.
pect , een aangenaam vooruitzigt.
Smoke'
Ja - ek , s., zeker braadspit, dat door rook in beSinil'liigty , adv., op glimlagchende wijze, lagcliend , vrienweging gebragt wordt.
del ijk.
Smirch, v. t., bespatten, vuil maken, zwart maken, § -be- Smoke'-pipe, s., schoorsteen.
smoke' -saai , s., rookzeil.
nevelen, verdonkeren.
Smokeless, a., zonder rook.
Senlr K , v. i., op gemaakte wijze glimlagehen.
Smoker , s., rooker, persoon die rookt.
arnirk , S., gemaakte glimlach.
Smok'lly, ode., vol rook, rookerig.
simt f , zie Smitten.
Srnok'Ing , a., rookend.
Sin i te , V. t., met kracht slaan , slaan , treffen , raken , ver
doodslaan, dooden, kastijden, straffen, tuchtigen,-niel, Smoking , s., het rooken.
§ treffen , schokken , roeren , toornig maken , bedroeven , 9rnok'ing -room, s., herberg; -, rookkamer, vertrek waar
bekoren , betooveren , boeijen; smitten with amazement , door men tabak rookt.
verwondering getroffen , verbaasd; - with , treffen of slhan Smoky, a., rookend, rookachtig, als rook, rookerig, be.
rookt , vol rook , zwart , donker.
niet ; be smitten with love, verliefd zijn , smitten with lu
maanziek; -, bijvieren, z.; - the mizeg! bezaanschoot-nacy, Smooth, a., effen, glad, zacht, ^i glanzig, glad, ^J zacht,
zachtkens loopend, zacht vlietend; § zacht (niet ruw) ; -,
vieren 1 boom Breeden; -, v. i., tegen elkander inloopen,
vriendelijk, geleidelijk; -, aangenaam, genoegelijk, liefetegen elkander instooten , aaneenstooten, schokken , botsen;
-, (van valken) den snavel wetten ; f'he knees - together, lijk, bedaard, zachtzinnig; - glass, effen glas; a - skin,
een zacht vel ; - hair, glanzig haar ; a - chin, een zachte
(Ie knieën knikken.
kist, een baardelooze kin; a - stream, een zachtvlietende
sruite, s., :j; slag, stoot, schok.
stroom; - weather, zacht weder ; - language, vleijende,
Smit'er , s., treffer; -, donder.
liefelijke woorden; beat -, schaven (technologie).
Smith , s., smid , 9 werkman, maker ; gun -, geweerma
Smooth
. s., het gladde , effene of zachte van iets ; -,
-her;
gold -, goudsmid ; silver -, zilversmid.
grasveld, weideveld.
smeden, koud smeden.
Smith , v. t.,
Prultb' -eraft, s., smeden, de kunst, het handwerk van smeden. Srnootii , v. t., effen maken , zacht maken , ^f § sehaven
I l glanzig maken; v loeijend , vloeibaar maken ; § verzaehSmith'ery , s., smederij , smidswerk , smidswinkel , smidse.
ten , verligten , verminderen , bedaren , bevredigen , gerust.
smidswinkel, smidse, smederij. .
Szuithhery , s.,
stellen; -, liefkozen , vleijen, iets een glimp geven; beSinith'field , s., naam van een marktplein in Londen ; -,
a., als : - bargain, koop, waarbij de kooper wordt bedro- mantelen ; - down , effen maken , vereenigen , verzachten,
gen ; -- match , huwelijk uit eigenbelang.
I § schaven, t glanzig maken, § verzachten , bedaren , § lief.
kozen; hi, face was smoothed into courtesy , zijn gelaat had
Srnith'ing , s., het smeden.
een vriendelijk en beleefd voorkomen aangenomen ; - out,
Srnit'ten , zie Smite.
S,no-ek , s., vrouwenhemd , in zamenstellingen iets dat de uitstrijken of gladstrijken; - up, vervrolijken, opvrolijken.
smoota'-faced , a., minzaam, vriendelijk.
vrouwen aangaat.
Smooth' - tongued, a., glad van tong.
Smook ' -faced , a., bleek , met een vrouwengezigt.
Srnoot3i'en , V. t., polijsten , glad maken , gelijk maken.
Srno ek' - fro-ek , s., kiel van een werkman of boer.
Smootla'ing, s., het gelijk, glad of zachtmaker, schaving.
Srinoek' - loyalty, s., onderdanigheid aan de vrouwen.
s,nootit'Iy, adv., op effen, gladde zachte, glanzige wijze;
smook' -mill , s., windmolen.
zachtvlietend; § op zachte wijze (niet ruw), met zachtheid;
smo-ek'-treason , s., vrouwenverraad.
op gemakkelijke wijze; set the sail, zet het zeil glad op!
Smo -ek'less , a., geen hemd aan hebbend.
goed hij
Ssnok'able , a., rookbaar.
SmoKe, s., -t rook, damp, uitwaseming; there's no - with- 5rnooth'ness, s., effenheid, glanzigheid; zaehtvlietendheid;
§ zachtheid, liet tegenovergestelde van ruwheid.
out some fire , er is geen rook zonder vuur.
srnoke, v. i., li rookes , rook van zich geven, door middel Smote , zie Smite.
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verstikken , doen stikken, versmorel) , ver
onderdrukken , uithlussehen , uitdooven (var. vuur) -bergn,
smoren , doet:) ophouden ; -, V. i., slneulen, dwal lien , rooken , stikken , uitgedoofd zijn (van vuzur) ; -, § eerhor, on gchouden worden.
Smoth'er, s., verstikkende lucht, stiktucht, stotwrolk

Sna ek'er , s., deelhebber.
Sna ek'et , s., grendel, sluitbooni op deuren en vensters,
sell uifhoonl.
Snaf'tte , s., trens , neusrieni , toont die over den neus komt.
snaffle, V. t., in toom, in bedwang houden.
511,50 s., knoop, uitstek, spruit, loot, tak , bult, knoestemist, beneveling, § verwarring; : verhor.;erlllei(i.
rige punt; uitstekende of (lnl)hele land; -, uit tiet water
Seitoth'el•ifg , S., Sn1ori11 , st.kkiiig, ^J liet i leen sworen ,
omlioog stekende 1loon1 of tik.
uithlussclleii.
Snah'ç ed , snaggy , ic., knool)aelltig , knoesterig, hakerig,
Sinouch, v. t., groeten, STUBBES.
vol puiten; it ei euzinili , korzelig.
Smoeil'der , S., smeuling , dwal m , stikluclit.
snag'gle, V. i., cie tanden tooneis, vreemde gebaren maken.
Smoulder , v. i., snieuleil , dwalinen.
Snt,!! , s., slak , slok ; Si (vat persoite,z) talmer , sukkelaar ,
Smoul'dering, stnoui'ding , sini ► ts! ) d.•y -j , a., Snieu- ! sukkelaarster , langzame eiall of vrouw, trage, luicard.
lend (Pan ket vuur) , dwaalrnend , rookend , t^ verstikkend.
s., slakkeklaver, slal:kedriellla^].
, s., J smeulvuur.
nt!'-t^•ecoil,
Sinoth'er , V. t.,

Smudge

Smug , a., net , lief uitziend , aardig , opgesmukt , (opgedrild; a - saying, een gemaakte aardigheid.
Smug , V. t., netjes opknappen, mooi maken , opschikken ,
opdrillen.
Smuggle, v. t., smokkelen, sluiken, goederen zonder belasting of regten te betalen in- of uitvoeren, § liesmelijk
invoeren, als contrebande invoeren; - in, als contrebande
invoeren , § heimelijk invoeren ; -, V. i., smokkelen.
Smuggled, a., van of behooren.de tot contrebande.
Smug'gler , s., een gierigaard, die strijdig met de wetten
goederen in- of uitvoert; smokkelaar, sluikhandelaar, sluiker ; schip met contrebande beladen.
Smuggling, s., contrebande, smokkelhandel, smokkelarij,

sluikhandel_
Smugly, adv., op aardige, geestige wijze.

Sinug'ness, s., properheid, overdreven netheid, opgedrildheid; knapheid , liefheid , aardigheid.
Smut, s., kolenzwart, brand, honigdauw, brand in het
koren, bederf; § vuile taal , platte scherts.
Smut, V. t., zwart maken (met kolen , rook , enz.); bederven , bemorsen , bekladden , vuil maken , door hoiiigdauw
bederven; -, v. i., zich zwart maken (niet kolen, roet, (nz.);
-, invreten , verrotten , brandig worden , tot bederf overgaan , door honigdauw bedorven worden.
Smut'-ball , s., soort van ziekte; gebrek of ongest.eldlleid
in de bladeren van een perzikboom, bederf in liet koren;
zwart , verrotting , bederf.
Smut'-)brand • s., bederf van graangewassen.
srnut'-mt11, s., toestel om het koren te zuiveren van hedorven korrels , stof en vuil.
Smutci, , s., smet , vuile vlek.
Snnutch , V. t., i 1{ zwart maken (met. rook , kolen , roet);
bemorsen, bekladden, § bezoedelen, bevlekken, bezwalken,

verdonkeren.

Snail'-flower, s., hoont in Brazilië, slakkenboom.
Snail' - leech , s.,

bloedzuiger.

Snail'-ilke , a., van een slak , slakachtig, gelijk een slak ;
Sc langzaan als een slak, als een slak.
Snats '-like , adv., slaksgewijze, als een slak.
Snail' - paced, a., den slakkengang - gaande, langzaam.
Snail' -piece, s., slakkenstuk (bij Izorologiemakers).
snarl'-shell, S., slakkehuisje, slakkesclielp.
snail'-slow, a., langzaam als een slak.
Snail'-stone, s., slakkesteen.

s., op slakken overgehaald water, slakke water.
door het rijden los Snake, s., slang; -, t persoon; -,
gegane spoorstaaf; poor, tonic -1 , arm, behoeftig, onnoozel mensch ; rattle - , ratelslang ; a - in tiie grass, een
adder onder het gras.
snake , V. i., § als een slang kruipen ; - out , uittrekken ,
uitrukken, uithalen , rooijen; -, V. t., slangsgewijze ver
z.; - two ropes together, twee einden slangswijze-binde,
verbinden; snokin# the stans, slingerstageu opbrengen, z
stiet ing of a seizing , einde van een bindsel maken , z.

Snail '-water,

Snake'-fish, S., slangvisvh.
Snake'-gourd, s., degenvisch.
Snake' - !ieaded , a., niet een slangenlloofd.
Snake's'-head'-iris , s., )lol lclltige zwaardlelie (botanie) .
Snake'-1lnes, s., Zil., schverlljnell, rev., e.
Snake'-root , S., slaiigekriiid , slangewortel.
Snake'-stone , s., slongesteell , echiniet; -, ammonshoren.

Snake'-weed , S., slangekriiid.
Snake'-wood , s., slangehout.
Snaky , a., van een slang, gelijk een slang, met slangen, slaugaclltig, vol slangen , slangswijze; listig, sling
doorslepen; § kronkelend, krom, bogtig, gekromd, golvend;
a - siresoi, een kronkelende beek, stroom.

Snap , V. (, breken , af breken , doorbreken , f met een knappent geluid slaan ; laten knappen , afbreken , breken; ruw
slordig.
op liet lijf vallen; srnaauwen , toesnaauwen , afsnaauwen
ile raauwen, hesnoauwen; een zweep doen klappen; § met
Smut'tinees, s., zwartheid (van kolen , rook, roet); het
aanhangen van steenkolen , hrandiglleid (hijv. in granen) ; een kwade luim terugnemen; met hevigheid weder op h eftaal;
)
§
graveelachtige,
vuilheid; platheid, vuilheid in
fen ; verslinden , inzwelgen ; afknappen ; U happen (met Oe
tanden grijpen), bijten, ) verslinden; doppen, klinken vals
steenachtige aard.
Smutty,, a., zwart (van kolen, rook, roet), ^j berookt,
bo u ten (st000iween); -piny the chain, de ketting breken, z.;
- a pistol at aiz?t ogre , een pistool op iemand afschieten ;
hensorst door zwart (van kolen , rook , roet) ; gra.veelach- airily, wegsllappen , weggrijpen ; - in two , in tweeën I11 etig, steenachtig; vuil , morsig; door llonigdaitw liedorveu,
ken ; - in pie(es, in stukken breken ; - of!, afbijten, doeg
ingevreten (vaas koren) ; § vuil , plat , vuil van taal.
Snab'bie, V. t., gulzig eten, verslinden, getuit; en geheel
-- 7(J) , OpVan 'gen, ol)grljpen ; ruw (oiiaoAuwend in-brelín;
graatiwend, brommend en gronlnnend) op liet. lijf vallen,
eten; - up, =.
1 ►el. norren ; -, ,,. i,., knappen , in elkander vallen , breken ;
Snack , s., -) portie, deel, }labje, hete, v liigti reaal , haas
koek verdeelels, ollilcr iilealider-tigena^sljd;/o,)
t sl,^)ruuwen , l;riliiilwen , heleediginuien uiten ; een poging
deelen, niet iemand zak en doen ; to come /eï orr4'S --, zijt)
doen ons te bijten ; - (Usrrnder, doorbreken; - at, happen
flail r, bijten naar; aausruiauweu,
aandeel komen lrtlen,

(met kolenzwart, rook, roet);
§ op graveelachtige, steenachtige wijze ; morsig, vuil ,

Srnut 'tlly, acte., zwartmakend

SNA,
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s., plotselinge afbreking, het breken met eens snelle
beweging ; knap , knal • krak ; poging om te bijten ; geklap
niet een zweep; -, snapper of gereedschap van ketelmakers,
waarmede de klinknagelkoppen een eenvoudige gedaante
krijgen (stoomwezen); -, gulzigaard , gulzig mensch , slokop;
prooi, gestolen voorwerp, gestolen goed; diefstal.

schuilen , zich heimelijk uit de voeten maken , stilletjes
ontsnappen; - forth, voortsluipen, wegsluipen; - into,
sluipen in ; - off, wegsluipen ; - to any one , voor iemand
kruipen , iemand een slaafsche eer bewijzen ; - up and down,
rondsluipen.
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Snap,

Snap'-dragon, s., een kruid, leeuwenbek, ook roode kalfssnuit genaamd, tot liet geslacht antirrhinum belioorende;
-, zeker spel , waarbij men rozijnen uit brandenden bran&éwijn inneemt en inslikt.
Snap' -sa -ek , s., knapzak , ransel.
Snap '-seaks, s., pl., § ^l jonge peulen, peultjes.
Snape , s., snepel , z.

aangeschoten, dronken , beschonken.
Snapped , a .,
Snapper , s., snapper, grijper; -, II § happer; -, diefleider,
geregtsdienaar ; -, klaphoutje , klappertje.
Snap'ptsh , a., bijtachtig, bijtend; snibbig, § bits, afsnaauwend, scherp, spijtig, stekelachtig, bitter, knorrig, grom
kijfachtig, twistzoekend ; a - dialóyue , een stekel --mig,

achtige rede.
Snap'pishiy,

adv., op knorrige, grommige, twistzieke,

bitse wijze.
Snap'pishneds,

s., bitsheid, grommigheid, knorrigheid,

Snare , s., valstrik, strik ; cast a - upon any one , lay a

- for any one , iemand een strik spannen; lay -s for any
one , iemand lagen leggen.
Snare , V. I., zie Insnare , V. t.
Snarl , V. t., brommen , knorren (van dieren) ; beknorren ,
bekijven (van personen); onaangenaamheden zeggen aan;
op ruwe wijze spreken, in ruwe bewoordingen spreken; - i
- at , aangrommen , toesnaauwen.
Snarl er, s., knorrepot, Brommer, snaauwer, kijfachtige
man of vrouw, ( ruziemaker.
Snar' y , a., tot valstrik dienende , verstrikkend • verschalkend , arglistig , bedriegelijk , -t§ verraderlijk , laag.
kaarseusnuitsel , BA.
Snast , s.,
Snatch, V. t., gretig grijpen, zich meester maken van,
nemen, ^ aangrijpen, schaken ; niet geweld wegrukken,
wegrukken , naar zich toehalen , wegvoeren , wegkapen,
kapen , wegnemen; - a rope , een eind opgeven , aanbrengen , z.; - away , weggrijpen; - to, snel wegvoeren naar;
- up, opgrijpen.
Snatch , V. i., gretig zoeken te grijpen, weg te nemen , bij
naar.
-ten
Snatch , s., het gretig aangrijpen , vatten , nemen ; poging
om aan te grijpen , aan te vatten ; inspanning , ruk , rukje;
vlaag of aanval van korten duur , voorbijgaande aanval;
-, stukje, brokje , § los stuk; f uitvlugt, voorwendsel,
ijdele verschooning; --, oogenblik, ommezien, oogwenk, tusschenpoozing; -, uitstapje, gevat antwoord; by -es, bij
rukken, met horten en stooten ; -es of pleasure , snel
voorbij gaande oogenblikken van genoegen; by -es, bij viagen l make . a - at, trachten te grijpen , te vatten ; -es of
the top gallant sails, schilpadden voor de bramschoten, z.

Sneak , s., kruipend , slaafseli of laag mensch ; kruiper ,

sluiper.
Sneak'- -cup , s., zie

Sneakup , s.

Sneaker , s., kleine drinkbeker , klein punchglas.
Sneaking , a., wegsluipend; slaafsch , kruipend ; gierig,

inhalig, schrapend; laag.
adv., op sluipende wijze; op slaafsehe, lage

Sneak 'ingly,

wijze.

Sneak'ingness , s., kruipendheid , slaafschheid; laag ka
-rakte;
inhaligheid.
Sneak'sby,, s., zie Sneak .
Sneak' up , s., lage , kruipende kerel , sm.; inhalige vent.
Sneap, v. t., berispen, teregtwijzen, bestraffen, hevig hekijven, doorhalen; -, J nijpen; -, besnijden, besnoeijen.
Sneap , s., 9 berisping , teregtwij zing , bestraffing.
Sneb , v. t.,
berispen, bestraffen , beknorren , bekijven.
Sued, s., zie Sneed.
Snee, s., mes; 11 zie Sneek.
Sneed , Snead , s., kromme houten steel van een zeis.
Sneer, V. i., (WALKER geeft dit woord als v. t., aoHNsox
en andere daarentegen als v. i. op) , door blikken verachting tonnen, door bedekte uitdrukkingen verachting te kennen geven; met grimassen uiten; lompe vrolijkheid aan
den dag leggen; - at , grijnzen bij , verachting toonen bij.
Sneer , s., blik van verachtende bespotting , grijns , bespot
-ting;,
steek , zet onder water.
Sneer er , s., bespotter of bespotster.
Sneering , a., spottend, schamper.
Sneer'ing , s., minachtende bespottiug.
Sneer'ingly , ode., op een spottende, minachtende wijze.
sneeze , V. i., niezen.
Sneeze, s., het niezen.
Sneeze'-wort, S., nieskruid.

Sneezing , s., het niezen , middel om te niezen.
Sneezing - powder, s., niespoeder.
spet, s., spek of vet gedeelte van wild; vet van een hert
(jagersterm).
Snib • s., zie Snub.
Snick , s., snede, kerf; -, § merkteeken, isikeeping, keep;
I1 deurgrendel , klink eener deur ; - and snee, gevecht niet
messen.
Snicker, snigger, V. i., ) in zijn vuistje lagchen, grinneken.
Saste • v. i., overloopen (van overvolheid).
Sniff, s., liet snuffelen, gesnuif, gesnuffel
Sniff, v. i., snuiven, hoorbaar ademhalen door den neus;
- at, snuiven bij , tegen ; -, V. t., opsnuiven, snuiven.
Snif fer , s., opsnuiver of snuifster.
Snit" fing , s., liet opsnuiven.
Snift, s., oogenblik.
Snatch' - blo •ek , s., kinnebaksblok.
Snift , v. i., door den neus snuiven , snorken.
Snatch'- Bleat, s., klamp met een open schijf.
snatcn'er , S., persoon die gretig grijpt, neemt , wegrukt, iSnift'ing - valve, s., luchtklep.
wegneemt; grijpvogel; kaper, wegkaper, dief, rooier, Snig , s., p., soort van aal.
Snlg 'gle , v. i., poeren niet een angel , aal hengelen.
plunderaar.
Snatcb'ingiy, adv., op schielijke, ruwe wijze; haastig, Snip , V. t., snijden met een schaar , knippen ; - qƒ, afknippen; - up , in stukken snijden, openknippen.
tusschenpoozen.
ijlings; met horten en stootera, bij
Sneak , V. i., schuilen , sluipen , wegsluipen , heimelijk weg- Snip , S. snede niet een schaar , knip; -, aandeel , part.
gaan ; § kruipen , zich laag of slaafsch aanstellen, gedra- Snipe , s., snip , vogel ; -, § domoor , idioot ; great -,
woudsnip (orniticologie).
gen; op een kruipende wijze gunst bejagen; - into a corner , in een hoek wegsluipen ; - along , voortsluipen , ron- Snip per, s., die met een schaar snijdt, snijder, DR.; klebrsluipen; - away, oaf , heimelijk weggaan, wegsluipen, weg- maker, kleérmaakster.
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Snip pet, s., deeltje, aandeel, HUBIBRAS; -, stukje.
Srnip 'snap, s.,
bits of lievig gesprek, woordenwisseling,

Snow'- maast, s., sn;iauwinast, z.
Snow'-satl , S., sn aauwzell , Z.
$i. w' - shoe , s., sneeuwschoen , sneeuwschaats.
Snow' - slip , s., sneeuwval , sneeuwstorting, lawine.
;Dow ' - track, s., spoor VOzn sneeuw, sneeuwspoor.
Show ' - W lute , CU., wit als sneeuw, sneeuwwit, vol sneeuw;

gekibbel.
Snit, s., t snip (ornithologie), CAJ W.
Spite, V. t.,
snuiten.
Snibbe, snitily , a., scherp , snerpend, doordringend.
Sniv'et , s., droppel aan den neus, snot.
Snlv'ei , V. i., een droppel aan den neus Hebben, een druipneus
hebben, ( snotteren; -, janken , sehreijen gelijk de kinderen.
Suiv 'dier , s., janker, huilebalk; kinderachtige kerel.
Sniv'elling , s., huilebalken , snotteren.
Sniv'e1iy , a., ( snotterig; -, hullend, jankend; -, ellendig;
§ kinderachtig.
Snood , s., lint (voor het hoar , door cie jonge ;neg ejes in

ti re111 , zuiver.
Snowless, a., zonder snerYiW.
Snowy , (n., sneeuwachtig , van sneeuw • van of behoorende tot de sneeuwgebergten; II § wit als sneeuw, sneeuww•int ; 55 zonder vlek , rein , zuiver ; - mnocenee , orniioozelheid zonder smet of vlek.
Snub , s., noest , knoest , kwast in ligut.
Snub , V. i., snikken; -, z. t., aan liet eind afbreken , afsnijden , afbakken ; -, rukken, optorne» (bij v. het schip) ir► deli
ankerketting , z.; -, besnaauwen, begraauwen, bekijven,
beknorren , onvriendelijk bejegenen , wakker doorhalen , onder dein dnini louden ; -, knijpen , iiijpeu.

Schotland gebezigd).
in hinderlaag liggen, loeren.
snoepen.
Snooze, s., l slaapje, dutje, bedwelming.
gnub'i,o*e , s., stompneus.
Snooz'er , s., dief (in herbergen).
Somb ' no*e(1 • a., stonipiieuzig.
tolzweep.
Snore , s., liet snorken • snorkend geluid ;
Snore, V. i., snorken ; - like a pig, = als een varken; he Smudge, v. i., zie Sung, v. i.
au uw, s., snuitsel vair een kaars , eind van een kaars
scores in his sleep , hij snorkt in den slaap.
bijna uitgebrande kaars, brandende of gloeijende pit eenei
Snor er • s., snorker , snorkster.
kaars; rookende, glimmende kaars; -, snuif; -, t toorn;
Snort, V. i., door den neus snuiven (van paarden); snorken;
of: schaterend lagchen ; den neus ophalen , optrekken.
dealer in - and tobacco, handelaar in snuif en tabak;
pinch of -, snuifje : take -, snuiven; take at -, kwalijk
Snorting, s., blazen, snuiven, gesnuif (van paarden).
ne ►nen, euvel opnemen.
Snot, s., snot.
snotter , s., strop om den mast • waarin de spriet van Snuff, V. t., snuiven, opsnuiven, ruiken, besnuffelen; de
kaars snuiten ; - zsp, opsnuiven, insnui'zen; - out , uit
een zeil komt te staan , z.
(een kaars) ; -, V. i., snuiven; verachting toonei ► -sntie,
Snotty, a., snottig, vol snot.
den neus ophalen.
Snot'ty -no-s~ed, a., ( snotterig, snottig.
Snout , s., snuit van een dier , muil van een varken ; snuit Snuf' -box , s., snuifdoos.
(in onqunstigen zin neus van een mensch) ; -, tuit; mond Snuif' - asaker • s., snuiffabrijkant.
een fluit.
-stukvan sn.s1f' - taker, s., snuiver, snuifster, die snuif gebruikt,
Snout , V. t., van een snuit enz. (zie Snout , s.) voorzien. Sno,U' - taking, s., liet snuiven.
Snout'ed, a., met een snuit, met een nauil ; niet een mondstuk. Snitit"fer • s. , degeen die een kaars snuit; -s, snuitee
(ieerktssrq o70/ eens kaars te siisiiten).
Snout'), a., naar een snuit, naar een muil gelijkende;
Snaf 9er s-stand
stud ,
snuitvormig , OT WAY.
} s., snuiterlsakje.
Snow, s., sneeuw; there has been a fall of -, er is sneeuw 5n^^f'ferS
Snuffle,
V.
i., gloor den neus spreken, met den neus wroe.
gevallen; there has been a heavy fall of -, er is veel
teil (als wilde zw(i1/eia).
sneeuw gevallen ; -, sn.aauw, z.
Snow , V. i., sneeuwen , sneeuw vallen ; it has -n uil night, Snei1 'fler, s., die door den neus spreekt.
Sn
u f'fi il,g , s., liet door den neus spreken.
als
sneeuw
-,
v.
l.,
nacht
gesneeuwd;
liet heeft den gelieelen
enuf'f^- , a., niet snuif bemorst, naar snuif ruikend; -,
doen vallen.
§ ligt geraakt ; ( dronken
Snow' - ball , s., sneeuwhal.
Snug • V. i., drukken tegen , digt leggen bij , zich rusts
Snow'-ball-tree • s., sneeuwbal • Geldersche roos.
houden; - to one's bedfellow , digt bij zijn slaapkameraad
Snow'-berry , S. sneeuwbes.
kruipen.
Snow'- bird , snow'- bunting , s., sneeuwvogel (ornailhologie).
Snug, a., digt, klein en geschikt, vrij van Benige ongeSnow'-blast , s., -t sneeuw -wind.
riefelijkheid , -, aardig , rustig ; -, niet in aanmerking koSnow'-broth , s., gesmolten sneeuw; -, koude drank.
niend ; -, listig; a - little farm house, een aardige klein(,
Snow'--vovered • a., T met sneeuw bedekt.
pachthoeve , huis ; lie -, tegen elkander gedrukt liggen
Snow'-Browned, a., de kruin met sneeuw bedekt.
zich verbergen; -, kant , z.
Snow' - deep , s., sneeuwklokje (botanic).
Snug
• s., nok , bont met een nok (stoomwezen).
sneeuw.
S.,
sneeuwjagt
,
hoop
zamengewaaide
Snow'-drift ,
Snow'- drop, S., sneeuwklokje; zekere witte winterbloem, Sn ut;'gle , V. i., digt liggen , warm liggen • digt bij ...
liggen , ( kroelen.
vroege bloem; zonierzotje (botanie).
snow'-strop-tree, s., een struik in Carolinia, helesia; Snugly , adv., digt, verborgen, van nabij ; op kleine, gemakkelijke , aardt ^e wijze.
sneeuwboom.
Snvig'ness, s., digtheid, geriefelijkheid (van iets dat klein is).
Suow'-finch , s., bergvink.
SUu IIs • s., p1., iieusgaten , ,nv.
sneeuwvlok.
Snow'-flake • s.,
Snook , V. i.,
Snoop , V. i.,

So , ode., alzoo, op die wijze, zoo, ( van de soort; dus,
dusdanig, zoodoeside, derwijze, op gelijke wijze, daarom,
derhalve , om die reden , ten gevolge van dat , bijgevolg ,
zulk , zoodanig , even, dermate; (uitroeping) welnu ! vis!
liet zij zoo ! 1 think -, ik denk het; - good a cause, zulk

Suow'-flo-ek • s., sneeuwvlok.
Slow'-flood , s., l groote hoeveelheid sneeuw.
Snow'-Hy , s., oardvloo , springstaart.
Snow' - like , a., sneeuwachtig.
Snow' - line, s., grenzen der sneeuwstreken,

geels sneeuw valt,

grenzen waar
-buiten

een goede zaak; as food nourishes the body, so kswwledgjo
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nourishes the mind , even als spijs het ligchaam voedt, Soar , s., hooge vlugt.
zoo wordt de geest door kennis gevoed; -, nu, welnu (om Soar'ing , a., '` vurig.
een begin aan te duiden) ; i f -, indien liet alzoo , zoo Soaring . s., 'r bootre vlugt , § verheffing , vliegt.
is ; not -, niet zoo , niet aldus of zoo ; why -? waarom Soar ingly , ede., T een hooge vlu gt nemende .
dat of dusdanig? - -, zoo , zoo wat, zoo zoo, redelijk, Sob , v. i., snikken.
tamelijk; - -, (uitroeping nadat amen met iets bekend wordt Sob, s., snik; stifle a - , een snik smoren.
of nadat iets gedaan is) zoo zoo ! ei ei ! - and -, op deze
of die wijze; een zoodanige, t van de soort als; - . . . as,
zoo ... als; - as to, zoodanig als; and -forth, zoo ver

voorts, en zoo voor liet overige; - that,-volgens,z
zoodanig of zoo dat, mits; - it is, zoo is liet, al.zoo is
het , dat is het , ( daar zit de knoop ; - far as , voor zoo
verre ; - much the better , zoo veel te beter , des te beter ;

he is not - rick as his brother, hij is niet zoo rijk als zijn

Sobbing, s., snikken, mv.
Sober , a., sober (ira het drinken),

matig; (van personen)
niet dronken, die niet gedronken heeft , nuchter ; gematigd; -, § verstandig, redelijk, wijs, zedig; -, § koelbloedig,
kalm , bedaard, stemmig , ernstig , statig , deftig ; a drunkard is sometimes -, een dronkaard is niet altijd dronken ;
- intention, verstandige, wijze bedoeling; be -, (van perzonen) sober , gematigd, niet dronken zijn , niet gedronken
hebben ; - stile , sobere stijl ; get , grow -, sober , matig,
worden, ontnuchteren, nuchter maken; get, grow - again,
op nieuw sober, matig worden, zich ontnuchteren.
So'ber . v. t., nuchter maken; § sober , matig maken; koel
geven , tot bedaren brengen ; - again, weer-bloedigh
nuchter maken; - down, § matig maken, koelbloedigheid

broeder ; be - kind as to tell Ine , wees zoo goed en zeg mij.
So , conj., mits dat; I care not who does it , - that it be
done, het gaat mij niet aan of het kan mij niet schelen
wie het doet, mits het gedaan zij.
soak , V. t., in eenig vocht te weeken leggen , § doopen of
steken, doorweekeu , doornat maken , soppen ; + uitdroogen , uitputten ; opslurpen , inzwelgen , uitzuigen , (zuipen;
geven aan, tot bedaren brengen.
gaar bakken (bijv. brood) ; - bread , brood soppen , indoo- So'ber -ininded , a., kalm , gelaten , bedaard.
pen , insoppen ; - in , inzuigen , inslurpen , weeken in of So'ber-enind'edness, s., kalmte, bedaardheid, gelatenheid.
steeken in , bevochtigen niet; be soaked with , doortrokken So'berly, adv., met matigheid (in het drinken) ; op mazijn van; -, V. i., weeken, in eenig vocht te weeken lig- tige, sobere wijze, § op verstandige wijze, wijsselijk, niet
gen ; -, indringen , doorzijgen ; -, gulzig drinken , zuipen ,
koelbloedigheid, koeltjes, op ernstige wijze.
zwelgen ; - through , doorweeken.
Soberness, s., zie Sobriety, s.
Soak , s., liet weekes , het soppen; in -, om te weaken, Sobrle'ty, s., matigheid in het drinken), soberheid; § ver
geweekt; be in -, weekes ; put in -, te weeken leggen.
wijsheid, koelbloedigheid , kalmte, ernstiglieid,-stand,
deftigheid.
Soakage, s., doorzijging; - water, doorgezijgd water.
Soaker, s., persoon die iets laat weeken of iets indoopt, Soe'agc, s., regtsgebied, jurisdictie; -, vrijheid der pachters van leendienst ; bezitting van eenig land , waarvoor
insopt, weeker; -, ( zuiper , dronkaard, likkebroêr, graan
de pachter den leenleer eenige diensten moet doen in den
-piker,
nathals.
landbouw ; boerenleen.
Soaking, a., van, betreffende of behoorende tot het veee Soe'ager, s., degeen die zoodanig leen in bezit heeft, leenman.
ken , indoopen , soppen, liet doorzijgen , indringen.
Soe'doiagar, s., dubbele visclihaak.
soak► y, a.,
week, geweekt, gesopt.
Soclabil'ity, s., gezelligheid, gemeenzaamheid, gezellig
, Soar } , s., zie Sole.
-heidn
Soap , s., zeeja (--el fstandigheid die bij het wasschep wordt
dein omgang.
gebezigd): marbled, mottled -, gemarmerde, gespikkelde zeep; Sociable, a., vang gezelschap houdend, aangenaam in gezelschap , vriendelijk in he; gesprek; -, vereenigha,► r; scentend -, reuk , toilet ; soft -, zachte =, groene
age , de leeftijd wvaariii men van (de wereld) gezelschap
castille, spaansche =; shaving -, scheer z.
houdt; - game , gezelschapsspel.
Soap , V. t., zeepen , inzeepen.
sociable , s., f zeker rijtuig niet zittingen tegenover elkanSoap' - apple, s., zeepappel, zeepnoot.
der; zekere soort van phaeton.
soap'- ashes , s., pl., zeepasch , zeepzieders astb.
So'clableness , S., zie Sociability , s.
Soap'-ball , s., stukje zeep, zeepbal.
social , a., T maatschappelijk; § vriendelijk, spraakzaam,
Soap' - boiler,
S. zeepfabriekant, zeepmaker,
gemeenzaam.
soapI-maker,

zeepzieder.
So'ciali ci m , s., socialismus.
So'ctalist , S., socialist.
Soap'-dish , s., zeephakje in een waschtafel.
Sociality, socialness, s., maatschappelijkheid, gezellig
Soap'-house, s., zeepziederij.
-heid,
Soap' - lees , s., pl., klaarste van de zeepziedersloog.
vriendelijkheid, minzaamheid.
nachtlooper.
socially, adv., op maatschappelijke, gezellige, vriendeSoap' -ook , s.,
lijke, gemeenzame wijze.
Soap'-paste , s., zeeppap om pillen of zalven zamen te
SocI'ety , s., maatschappij , vereeniging, verbond, gezel
stellen.
genootschap , wereld, charitable -, maatschappij van-schap,
soap'-stone , s., zeepsteen.
weldadigheid, liefdadigheids- maatschappij ; fashionable -,
Soap' -suds , S., pl., zeepsop , zeepwater.
groote wereld , genootschap , vereeniging; literary -, letterSoap'-(allow , S., zeeptalk.
kundige bijeenkomst, maatschappij ; bible -, bijbelgenoot Soap'-trade , s., zeephandel.
schap, missionary -, zendelinggenootschap; go into -, in
Soap'-tray , s., zeepbak.
de groote wereld gaan , de groote wereld bezoeken ; take
Soap'-tree , S., zeepboom.
any one into -, iemand in de groote wereld voorstellen.
Soap'-works , s., pl., zeepziederij.
Socin'ian, s., sociniaan; -, a., soeiniaansch (theologie).
Soap' -vort , s., zeepkruid.
Socin 'inni c - ou , s., leer der socinianen (theologie).
Soapy , a., zeepachtig , zeeperig.
Soar , V. i., '' 1 ^ § hoog vliegen , zich hoog verheffen , hoog Soek , s., iets tusschen den voet en den schoen , ook,
zweven , een hooge vlugt nemen ; - above , vliegen bov en , lage schoen der tooneelspelers van de oudheid (in liet blijspel); -, ploegschaar.
,zich verhegen boven • zal, zich verheffen.
Soap - inansla -e turer,
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So-ek'et , s., kuil , holte , oogholte, tandkas ; pijp van een vermurwen , ontzenuwen, § verzwakken , verwijfd maken ,
kandelaar, voetstuk eerier cull; loop eener planeet; schaft vertroetelen , smelten ; - by , roeren , bewegen of vertee
voor den steel van een schop ; voet , grondruil van een
door; - into, roeren of bewegen tot; - to, ver-dern
beeld; -, tapgaten in een rolpaard, z.; pot waarin de
veranderen in; -, v. i., zacht of week wor--zachteno,
standaard van het spil draait, z.; -, 1bos (.^toornuwczen);
den , zacht worden , verzachten , bedaren , zich bedaren,
fancet -, opstaande rand; force nut of its -, een been verzich tevreden stellen ; vermurwd , aangedaan , bewogen
worden ; zich verzwakken ; - at , bewogen worden op, bij ;
stuiken, verwrikken.
So -ck'et - chisel, s., graveerbeitel.
- 1»f , vcrzaclit worden door.
Soek'et - key , s., kruksleutel , sokker of solsleutel.
Softener . s., zie Softner.
So ek'et - spanner of box - key , s., spijsleutel (stoomwezen) . Soft'ening, s., v ermurwing, verzachting, verteedering,
§ verzwakking.
So ek'iess • a., zonder sok (zie Sock, s.).
Soft'ish, a., weekachtig , weekelijk, vertroeteld, verwijfd,
So'cle , s. • voetstuk , piëdestal.
Soc'inan , s., iemand die goederen bij liet refit van socage Soft'ling , s., verwijfde.
Softly , ode., op vermurwde wijze, § zachtkens , zachtjes
houdt. Zie Socage.
So-e'ome , s. • verpligting van de loeren , om huis koren
(zonder geraas) ; § op kiesche wijze, met kieschheid, met
op den molen van hun landheer te laten malen ; molen zachtheid, met kalmte, op teedere wijze, met teederheid.
dwang.
Soft'ner, s., persoon of zaak die verzacht, vergoelijkt enz.
(zie Soften, v. t.) ; verzachtend middel ; zekere kwast (bij
Sop'otrine, a., van Socatra; - aloes, aloë van Socatra (botanie).
Soerat'ie,
l
schilders in gebruik).
a., Socratisch , van Socrates.
Sorrat'I -cal , f
Softness, s., zachtheid, weekheid, verwijfdheid, § zachtSo-erat ► i -ally , adv., volgens de leerwijze van Socrates.
moedigheid , schroomvalligheid, weekelijkheid, kleinmoe
So &'rata*m , s., wijsbegeerte, beginselen van Socrates.
-dighe,
zwakheid.
Soggy, a., vochtig, nattig, wasemend, dampend, doorS-o-c'ratist, s., leerling, aanhanger van Socrates.
Soil , zie Seethe.
weekt.
Sod , c., zode • graszode , aardzode; - seat, graszoden bank; Soho', interj., heila ! heidaar ! geroep uit de verte.
Soil , r. t., bezoedelen , hevlekken , bevuilen , besmetten ,
-, a, zoden , van zoden.
Sod , V. t., met zoden beleggen, met gras bedekken.
ontheiligen ; met versch gesneden voeder voederen ; mes
Soda • s., soda ; - water , sodawater.
mest bestrooijen ; - one's clothes, zijn kleiren-ten,m
So'dalite, s., sodalite , een mineraal dat soda bevat.
vuil maken ; - one's clothes with rn-ud, zijn kledren met
Sodat'ity , s., broederschap, gilde, gemeente.
modder vuil maken ; - all over, overal vuil maken • beSodden • zie Seethe.
morsen ; - hammocks , hangmatten smerig maken.
Sod'ding, s., belegging met groene zoden.
Soii, s., vuilheid, vlek, smet, iets dat vuil is; besmet
S-od'dy, cc., vol zoden, niet zoden bedekt.
bezoedeling; mest, mesting (landbouw) ; night -, zie-tiYg,
Sod'er • S., zie, Solder.
Night-soil, s.
Soil , s., grond , aarde , klomp aarde ; land , landstreek ,
Sodium, s., sodium, basis van de soda (chemie).
Sodomite , s., sodomiet.
aardrijk ; take -, te water gaan (jagersterm) ; be bound to
Sod'oiny , s., sodomie, onnatuurlijke zonde.
the -, aan den grond gehecht zijn.
soit' - bound , a., T gehecht aan den grond.
Soe • s.,
waterton.
Soev'er , adv., altijd in zamenstelling of verbinding met
Soil'iness
vuilheid, morsigheid , vlek , smet.
, s.,
andere woorden gebezigd , als : whosoever , wie het ook Soil'ing , s., stalvoedering, voedering met versch gesneden
zij ; whatsoever, wat het ook zij ; howsoever, hoe het
stalvoeder; bemorsing , het bemorsen.
ook zij ; what thing -, welke zaak liet ook zij ; how great Soil'ure . s., drek, modder , vuil; § vlek, smet, bevlek
- his loss, hoe groot zijn verlies ook zij ; how -, hoe dan
-king,
besmetting.
ook; what -, wat dan ook; who -, wie dan ook; how Sojourn , sojourn', vv. i., + verblijven, zich ophouden,
many -, hoe vele dan ook.
zich ophouden gedurende eenigen tijd.
So' fa , s., sofa , kanapé , zekere zitting , rustbank ; - bed, Sojourn, s., -j• verblijf voor eenigen tijd.
bed met een raam onder een kanapé.
sojourner, sojourn er . s., t die zich ergens voor een
So'fett , s., kleine sofa , sofa , kleine kanapé.
korten tijd ophoudt , vertoever , vreemdeling.
Sof'tit, s , paneelzoldering , vakzoldering.
So'journi.ug , s., t wonen of verblijven voor korten tijd.
Soft , s., sof! (oude Perzische koning, derviche).
Sol , s., sous (Fransehe stuiver).
Soft, a., week, zacht, donzig; kalm, vreedzaam; teeder, Sol , s., sol (muzijk).
vertroeteld, verwijfd, weekelijk; zot, dwaas, onnoozel; Sol 'ace , C. t., iemand troosten , iets verzachten; opbeuren ,
zacht (spraakkunst); week (van hout, steen, enz ); vloei
verkwikken, verheugen, vervrolijken, bekoren, vermaken;
bodies are hard or -, de ligcha-men-jend,zotvli;
- oneself with the hope of future rewards, zich met de
zijn hard of zacht; a - bed, een donzig bed; cotton is -,
hoop op toekomstige belooningen troosten; - grief, leed
katoen is zacht ; - words , zachte woorden; the --er sex,
verzachten ; - oneself, zich troosten.
de teedere kunne; - sounds, zachte klanken; - colour, Soi'ace, v. i., I zich troosten, getroost zijn, getroost worden.
zachte kleur ; - diamond , geslepen diamant.
Solace, s., troost , vertroosting , opbeuring , verzachting,
Soft , ads., T zie Softly. , ode.
verkwikking.
Soft , interj., zacht ! stil ! stil wat ! bedaard 1
So'land-goose,' s. Schotsche gans rotgans.
Soft' - brained , a., mal , dwaas , onnoozel.
'
So'lan-gooe
s,
Soft'-he.nrted , a., weekhartig.
Solan'der , s., een gezwel in het gewricht der kniebogen
Soft'-roe, s., hom van visch.
vane paarden.
Soft'-sawder , s., l- vleijerij , pluimstrijkerij ; pogcherij.
Soia'uo , s., een heete en ongezonde Z. 0. wind in Spanje.
Soften • V. t., zacht maken, verzachten , verteêren , ver Sola'•sum , s., solanum, nachtschade (eene geneeskundige
bedaren, stillen, bevredigen; gedwee maken -goelij;kn,
plant).

SOL.

SOL.

Solar, a., T tonne-, van of betreffende de zon; geboren
onder den invloed der zon ; afgemeten of doorloopen door
de zon ; van of betreffende bloemen , die zich openen als
de zon schijnt; - spots, zonnevlekken; - year, zonnejaar.
Sold, zie Sell, v. t. en v. i.
Sold, s., } soldij.
Sofidan , s., i- sultan.
Sol'danel , sol'danella , S., purgeerkruid , zeekool , id,
wrange.
SoI'der , V. t., solderen , herstellen , ( oplappen.
Solder , sod'er , s., soldeersel ; hard -, koper soldeersel,
hard tin soldeersel.
Sot 'derer , s., soldeerder, hersteller, lapper, oplapper.

Soleni'naai • a., plegtig , ernstig.
Solesn'nity , s., plegtigheid , ernstigheid, eerwaardigheid,
deftigheid , plegtige toon , plegtig voorkomen (in ongusSolemnization , S., plegtige

viering.

Soldering , s., het solderen.
Soldering-iron, s., soldeerijzer.
Soldering - pipe, s. , soldeerpijp .

Sol 'emnize, V. t., plegtig vieren, vieren, met plegtigheid
omkleeden , plegtig , ernstig , deftig maken.
Sol'emntzer, S., persoon die plegtig viert, plegtig maakt, enz.
Sol emnly , adv , met plegtigheid, met ernstigheid; op
eerwaardige , deftige , ernstige wijze.
Solen , s., spalk , g.; -, soort van schulp.
soleness, s., het alleen zijn, het alleen staan, eenzaamheid ; -, ongehuwde staat, r.
So'lenite , S., zekere versteende schulp.
Sol fa , V. i., de noten leeren, onder het zingen de noten
noemen (muzijk).

Soldier , s., soldaat , militair , gemeen soldaat; private -,

Sol'fainy,, s., het leeren van

noten.
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stigen zin).

gemeen soldaat; fellow -, kameraad (in militaire dienst); Solreg'giare, V. i., zie Solfa, v. i.
foot -, infanterie soldaat , infanterist ; horse -, kavallerie Solfeg'^to, s., zamenstelling der toonladder naar de be•
soldaat, kavallerist; play -s, soldaatje spelen; - citizen, namingen ut , re , mi , etc.
schutter.
Solfld'lan , S., die door het geloof, zonder te werken,
meent zalig te worden ; -, a., deze leer belijdende.
'Sol'dierlike, soldierly, a., van een soldaat, militair;
soldaatachtig, als een soldaat; -, moedig, dapper, krijgs- Solfid 'tanl*un , S., leer der solfidians.
haftig.
Soilc'it, V. t., ernstig verzoeken; om een ambt verzoeken,
ol'diersIip, s., soldatenstand, militaire stand, militaire
aanhouden , vragen, trachten te verkrijgen ; om ... aan
lastig vallen, kwellen; --houden,isctg
dienst; -, krijgshaftigheid, moedigheid.
Soldiery , s., krijgsvolk; soldaten , militairen, troepen, ms.;
- one to , iemand verzoeken om te ...; - a thing of any
soldatenstand, krijgsdienst.
one, iets van iemand verzoeken.
Sole , s., voetzool , § voet; zool van een schoen, laars, enz.; Solicit , s., ernstig verzoek , smeeking.
zool of onderste dat den grond raakt , grondvlakte ; het Solicitation , s., ernstig verzoek , smeeking , kwelling,
onderste van den hoef van een paard; -, tong (vischsoort); verzoek , aanzoek.
-, onderstel , voet van een gebouw ; -, stuk hout, waar Soilc'lting , s., :j: zie Solicitation , S.
voorzijden van een onderpoort worden voorzien;-med Solicitor, s., verzoeker, zaakwaarnemer, zaakgelastigde,
zool van een rolpaard, z.; - of the rudder, slof, z.; inner -, solliciteur (b ij kanselar ( en) , agent voor contentieuse zaten;
binnenste zool ; outer -, buitenste zool.
(in Amerika) advocaat- generaal; - general, soliciteur-genesole , V. t., verzolen (bij schoenmakers) , zolen aan , in of raal (in Frankrijk procureur-generaal van den tweeden rang).
op ... zetten, van zolen voorzien ; half -, halve zolen Solic'Itous, a., bezorgd, zorgvuldig, verlangend, be9eeaanzetten ; - and heel , verzolen en achterlappen.
rig, oplettend, bekommerd; jaloersch; - about, bekommerd
$ole , a., alleen , eenig , uitsluitend ; -, ongehuwd , r.; wegens ; - for, bekommerd om ; - - of, zorgende voor;
bill , sola wissel (koophandel) ; - dominion , uitsluitende - to , verlangende of begeerig om te ; be - (to) , begeerig,
heerschappij; - heir, universele erfgenaam; - trade, al- jaloersch zijn, zich hechten aan, zich ongerust maken
leenhandel (koophandel).
wegens , bezorgdheid hebben voor , zich ergens aan laten
Soie'- leather , s., dik leder voor de zolen van schoenen.
gelegen leggen.
Sole'-plate, s., fondatieplaat der machine (stoomwezen).
Solie'Itou81y , adv., zie Solicitous, a.
So'lear , a., van of behoorende tot de voetzool (ontleedkunde). solic'Itress , s., verzoekster.
Soi'eci-s*m , s., misslag tegen de regelen eener taal , sole- SoIIe'itnde , s., bezorgdheid , zorg , kommer.
eismus , zinstorende taalfout, verkeerde woordvoeging ; -, Sol'Id , a., vast, digt; drie afmetingen hebbende (in de
onjustheid, § anomalie ; wanspraak, § ongepastheid.
meetkunst); sterk , duurzaam; echt, grondig; hecht, bonSot 'ecist, s., die solecismen (zie dat woord) maakt.
dig, krachtig, gezond, doordringend ; zwaar ; vol (techznoSolectst'l-p, soleels'ti -cal , a., onjuist, ontaalkundig, barlogie) ; become -, zich verdigten , zich solidifiëren; - mahaarsch , taalkundig onjuist, zinstorend; be -, zich taal
hogany , silver , massief mahoniehout, zilver.
-kundig Solid , s., vast ligchaam; -s, vaste deelen van de lib
onjuist uitdrukken.
SolecIst'icai1y , ads., met soleeismen, op taalkundig onchamen (in tegenstelling van de vochten).
juiste wijze.
Solid- footed , a., met ongespleten hoeven.
So1'ecize , v. t., tegen de taal zondigen , zinstorende fou- Sol'Id and bol 'low shot , S., massive en holle kogel.
ten maken , tegen de woordvoeging zondigen.
Solida're, S., solide stuk (van munten).
Soled', a., met zolen ; broad -, met breede zolen ; thick -, So1'idate, V. t., vast maken, COWLEY .
met dikke zolen; thin -, met dunne , ligte zalen.
Solidtfi ea'tlon , S., verdigting.
Solely , adv., alleenlijk , eeniglijk, enkel ,
op uitslui- Solidify , V. t., verdigten ; -, v. i., zich verdigten.
tende wijze.
Soiid'lty, S., vastheid, digtheid; -, hechtheid; -, echt$ol'emn • a., plegtig , plegtstatig , ernstig , eerwaardig,
heid, grondigheid, degelijkheid, bondigheid; gedegenheid;
deftig, T zwaarmoedig ; a - face , een ernstig gelaat; the duurzaamheid, bedaard karakter; acquire -, vastheid, digt- nightingale , de zwaarmoedige nachtegaal.
heid erlangen.
Solemn- breathing , a., -` hoog ernstig , zeer plegtig.
Sol'Idiy , adv., zie Solid.
Mo1'emness , s., plegtigheid, plegtig karakter , ernst, plegSolidness , s., zie Solidity.
tige toon , plegtig voorkomen (in ongunstiyen zin).
Solldun'gulate , S., diersoort met ongespleten hoeven.

;j
,

Soli(lun'gu1ous , a., met ongespleten hoeven , é 11iloevig.
Solll'oquize , V. i., een alleenspraak houden , in zich zelve
spreken.
Solii'oquy, s., alleenspraak; make a -, een alleenspraak
louden.
Soling , s., verzoling (bij schoenmakers).
So'lins , s., wijdte tussclien twee balken ; l,estrijkii ► g van
kalk onder de eerste rijen der dakpannen.
SoI'ilped , s., dier met ongespleten hoeven.
Sol'tl)ed . so11I)'edoas, a., niet ongespouwen, ongespleten hoeven.
Soi'itair , sol'itaire , s., solitaire, een halssieraad ; -,
POPE , zie Solitarg.
SoIIta'rian , s., kluizenaar.
!SoI'itarily, adv., zie Solitary, a.
solitariness , s., . eenzaamheid, § verlatenheid.
SoI'itarness, s., eenzaamheid, afzondering, eenzame staat.
SoI'itary , a., eenzaam, alleen wonend, eenig, enkel; -,
afgezonderd, afgelegen; -, treurig, donker, op zich zelf
staand , verlaten , cellulair (van gevangenissen) ; geen andere
om zich heen hebbende (ran planten); a - example, een
eenig voorbeeld.
SoI'ltary, s., kluizenaar; mensch die zeer op zich zelven (ongezellig) is.
Sol'Itude , S., eenzaamheid, afzondering , eenzame plaats,
kluis.
soliv'agant , a., alleenzwervend , rondzwervend.
Soliv'agous , a., alleen rondzwervend.
zolder , vliering, kamer , ingang.
Sol gar , s.,
Solmiza'tion , s., noten leeren , het leeren zingen van de
noten.
Solo , s., solo; stuk dat alleen uitgevoerd wordt, zoo
vocaal als instrumentaal (muzijk); - part, solo partij.
so1'stice, s., zonnestand, tijd van tien langsten of kortsten dag , zonnekeerkring ; plaats op de ecliptica , die liet
verst van den equator verwijderd is , waarin de zon , wanneer zij zich daarin bevindt, den langsten dag veroorzaakt ; ook zomerzonnestand ; langstern dag; estiral , summer -, zomerzonnestand ; hpemal -, winterzonnestand, kort
-ste
dag.
Soistit'ial , a., tot de zonnestanden behoorende, zonnestands-; omtrent den langsten of kortsten dag plaats heb
-bend.
Soiubil'ity, s., oplosbaar(ieid, onthindbaarlieid.
Soi'uble, a., oplossend; losmakend, g.
So'lund-goose, s., Schotsche gans, rotgans. Zie Satangoose , s.
Solute', a., los (botanic); vrij , BA.; zonder fronzen (van
het voorhoofd).
Solu'tlon , s., ontbinding, oplossing, opgeloste stof, schei
ontbinding; in -, in staat van ontbinding; -, op--kundige
lossing, verklaring, opheldering.
Sol 'utive, a., buikzuiverend, losmakend, g.
SolvabilIty, s., zie Solvenc7,, s.
Solvable, a., oplosbaar, ontbindbaar; verklaarbaar, betaalbaar, solvent, tot betalen in staat.
Solve, v. t., oplossen , verklaren, ophelderen; - a difficulty,
a problem, a question, een moeijelijkheid, een voorstel,
een vraag oplossen ; - a doubt , een twijfel ophelderen.
Solvency, s., vermogen om te betalen; -, oplossende
kracht (scheikunde).
Solvend', s., op te lossen of te ontbinden stof.
Solvent, a., ontbindend, oplossend; (van personen) in staat
om te betalen ; (van .-aken) voldoende voor betaling, om
te dekken ; - estate , goederen die toereikend zijn om schulden te betalen.

som.
Solvent, s., oplosmiddel.
Solv'ible , a., zie Solvable,
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a.
Soly , adv., zie Solely , ede.
,, , ,,'atiE'al , a., ligeliamelijk.
!'OIll'atist , s., materialist.
Som8tol'ogy, s., beschrijving; of leer der vaste deelei►
vair liet rnenschelijk ligchaam.
Sonl'b,-e, a., soniher , donker , droefgeestig , naarstig,
zwaarmoedig.
Scin'i)roets , Cl., zie Sombre, a.
Solue , a., eertig, somniig , weinig, eenigerlei , een eenige
(die wen niet noemt) ; ongeveer , ten naasten bij; - importante , Benige belangrijkheid , gewigtigheid ; - people sap,
eenige, sommige personen, sommige lieden zeggen; - nine
or ten persons, ongeveer negen of tien personen.
some, ;-ron., sommigen, eenigen, een gedeelte, een deel ;
- hare thought so, sommigen hebben het gedacht; - lived
anil others died, sommigen leefden en anderen stierven
- of his property , een gedeelte van zijn eigendom ; have
- at gour disposal, ik heb er ter uwer beschikking.
Solve, art. partitif,, als: - bread, wine, (wat, een wei
-nig)brod,
wijn.
Some , ( uitgang van bijvoegelijke naamwoorden, hoeveelheid
aanduidende en gewoonlijk bij zelfstandige namawoorden ge
als : trouble-, vermoeijend ; glad-, blijde ; long-,-voegd),
een weinig langzaam ; tire-, vervelend.
Sorne'body , s., iemand, eenige zaak, een personaadje,
persoon van aanzien ; - else , eenige andere ; be -, iets
zijn , een personaadje zijn , iemand van gewigt zijn.
Soine'deal , ode., f eenigermate.
Sonne'liow , adv., op een andere wijze, op een of andere
manier; - or other, =.
Solll'ersault, som'erset, s., (verbasterd van somersault,
van sommer , een balk , en het Fransche sant , sprong) duikelsprong, bokkesprong, gevaarlijke sprong, sprong van een
hoogte gedurende welken men zich over liet hoofd omdraait,
Something , s., iets , eenig ding ; een zaak van gewigt ;
'neer of min , iets onhepaaids , gedeelte, afstand die niet
groot is an undefinable -, iets dat zich niet laat bepalen;
- good , iets goeds ; - of soul and spirit, iets van ziel en
geest, dat niet te bepalen is, dat men geen naam kan
geven; - from the palace , op een afstand van het paleis
die niet groot is, op eenige stappen van liet paleis verwijderd ; -, ode., eenigermate , in eeliigeii graad , eenigzins,
een weinig ; - Indio posed , eenigermate , eenigzins ongesteld.
Sometime, adv., eens, voorheen , srr.; nu en dan, een
te eeniger tijde, ( op een rnooijen dag; - ago , eeni--mal,
gen tijd geleden.
sometime, a., t van voorheen , van verleden tijd.
Sotine'times , adv., T soms, somtijds , nu en dan, weleens,
hij wijlen, -t voorheen , in vroegere tijden; sometimes one and
sometimes another, nu eens de een en dan weder de ander.
SonDe'what, s., iets, eenig ding, wat, ietwat, min of
meer, een weinig; -, gedeelte, grooter of kleiner ge
; have - to do, iets , wat te doen hebben ; being --delt
of a philosopher, zoo wat, ietwat een wijsgeer zijn.
Somewhat, adv., eenigzins, een weinig, in eenigen graad.
Soine'where , adv., ergens , hier of daar ; - else , ergens
anders, op eenige andere plaats.
Some'wtlile, adv., een poos, een tijd. lang.
Sorne'whither , ede., j ergens , hier of daar heen.
Sornnambaala'tion, soinnaln'b-slim, s., slaapwandelen.
Soinnaw'btllist , s., slaapwandelaar.
soln'nlative, a., clroomverwekkend.
Somniferous, somnif'ie , a., slaapverwekkend; — po.
lion, Slaapdrank.

792

SOM.

Somntl'oquence, somilil'oquism, s. , het hard op droomen .
Somunil'oquist , s., degeen the hard op droomt.
Somnolence , som'nolency , s., slaperigheid, slaapzucht.
Soui'nolent , a., slaperig, door slaap overvallen.

Son , s., ^J § zoon , afstammeling ; grand -, klein=, grealgrand -, achter klein = ; god -, peet _ , petekind ; step -,
stief-; - in law , behuwd- of schoon.
Sonata , s., sonata , muzijkstuk.
Song, s., zang (zangkunst); gezang, gezang van vogels;
lied, gedicht, couplet, dichtstuk; poëzij ; -, bagatel, onbeteekenend iets (in ongurnstigeiz zin) ; -, romance (muzijk);
Een old -, een kleinigheid; it is an old -, liet is een oud
liedje; heroic -, heldenzang; little -, klein gezang, chansontiette; old -, oud gezang; § bagatel; niets; stuk brood;
plain -, kerkgezang; sacred -, heilig, vroom, godsdienstig
gezang ; biree-man -, f driestemmig lied , gezang ; drinking
-, drinklied; love -, minnezang; Solomon's -, - of -s,
het hooglied van Salomon; war -, krijgslied; - of joy,
vreugdegezang; be in -, (van vogels) zingen ; be in full -,
(van vogels) luid zingen; get a thing for an old -, a
mere -, iets voor een bagatel krijgen, erlangen; give a -,
iets zingen; song a -, een liedje zingen; sing the same over and over again, altijd liet zelfde liedje zingen , slechts
één lied kunnen zingen; -, (used when heaving, hoisting,
etc.) liet opzingen, z.; wind the - ! zing op!
Song' - bird , s., zangvogel.
song'-book , s., liederenboek , gezangboek.
Sung'-mail , s., t zanger ; three-man -, zanger van een
driestemmig lied.
Song' - writer , s., vervaardiger van gezangen.
zangerig, den aard van een lied hebbende.
Soug'tsh , a.,
aong'le.s, a.,niet zingend, zonder stem.
songster , s., zanger, zangvogel; feathered , winged -, ge -

Soo'shong , so u'chong , S., souchong (thee).
Soot, s., roet.
Soot , v. t., vol niet roet maken , vuil maken met roet.
Soot'ed , a., niet roet bedekt • besmeerd , besmet, bekrozen.
soot'erlcin , s., misgeboorte (die, zoo als men voorgaf , de
vrouwen voortbragten door liet zitten boven de staven);
monsterachtige dragt.
Sooth • s., waarheid, waarachtigheid; zoetheid, teederheid,
liefelijklieid, goedheid; voorteeken, voorspelling; for -,
inderdaad, voorwaar; in -, in waarheid, waarlijk, inderdaad , niet der daad.
Sooth • a., getrouw , waar, waarachtig; aangenaam, zoet.
Soothe, v. t., vleijen, bedaren, stillen, bevredigen , tevreden stellen , streelen , sussen, vervrolijken, veraangenamen , vertroetelen , bekoren ; het hof sunken ; - into , bren.
gen tot , doen verkrijgen of aannemen (door vriendelijke
woorden , enz.); - to, door vleijeude woorden brengen tot;
- one in passion, iemand die vertoornd is tot bedaren
brengen ; - pain, leed verzachten.
soother, s., vleijer; -, verzachtend middel.
Soothing , s., streeling, vleijerij.
Sooth'ingiy , adv., door vleijerij , met vleijerij , sussend,

bedarend.

, v. t., waarzeggen, voorzeggen, propheteren.
Sooth'say , s., voorzegging , voorspelling , waarzegging.
Soothsayer • s., waarzegger , waarzegster , voorzegger.
Sooth'say

3ooth'Maying , s., het waarzeggen, waarzeggerij, voorzeggen.
Soot'iuess , s., roetigheid, roetachtige zelfstandigheid op
de lippen.
Soot'Ish , a., roet voortbrengend; als roet, roetig, uit roet
bestaande ; zwart , donker.
aoot'y, a., roet voortbrengend; zwart van roet, § zwart
als roet, van een roetkleurig zwart; § zwart, donker, rookerig , zwartachtig.
vederde zanger.
Songstress, s., zangster, zangeres; zangeres (vrouwtjes Soot'y , V. t., met roet zwart maken , roet geven , CHAPMAN.
Sop
• s., sop , sopje (brood en desgelijks in eenig vocht gevogel).
doopt); middel ova te bevredigen of te verzachten; om
Soni['erous, a., klinkend, die of datgeen toon voortbrengt.
douceur; quiet with a -, door middel van een-koping;
Son - in - law , s., schoonzoon.
geschenk bevredigen ; give , throw any one a -, iemand de
aon'ua , s., sonua (boek der Mahiomedanen).
handen stoppen , omkoopen ; throw a - to Cerberus , den
Son'nance, s., t fanfare; tucket -, fanfare die tot inleiportier een drinkpenning of fooi geven.
ding dient.
Sonnet • s., een gedicht bestaande uit 14 regels, die op Sop • v. t., soppen, insoppen, indoopen, in een vloeistof doopen.
een eigenaardige wijze rijmen ; klinkdicht, sonnet, klein Sops , s., student van liet tweede of derde jaar aan een
hoogeschool ; junior -, student van het tweede jaar; segedicht.
nior -, student van het derde jaar.
Sonnet , v. t., j een sonnet of sonnetten vervaardigen.
So'phl , s., soft (oude koning in Perzië); derviche ; sophi.
I onnet- writer , s., sonnetschrijver.
Soph'i
eai , a., : wijsltcid leerende.
Sonneteer ', sonnetteer', s., rijmelaar , rijmelaarster, ver
sonnetten.
-vardigen aoph'l fm • s., drogrede ; make a -, een drogrede bezigen.
Sonueteer 'ing • a., behoorende of betreffende sonnetten, aoph'ister,, s., drogredenaar; f leeraar der wijsbegeerte;
zie ook Soph , s.
betrekkelijk rijmelarij.
Sophis'tl e , sophis'tl eat , a., met schijngronden of drogSon'netteer , s., zie Sonneteer, s.
redenen ; bedriegelijk , valsch.
aonom'eter , s., klankmeter.
aophis'ti -cally, ode., met drogredenen, bedriegelijk.
5onorif'1-e, a., klinkend, klankverwekkend.
Souo'rous • a., klinkend, helder, welluidend; klink- (van sophis'tieate, v. t., drogredenen gebruiken; -, verval schen, bedriegen; -, ontaarden.
letters).
Sophii'ti -cate, a., spitsvindig; -, vervalscht; -, § bedorven.
Sonor ously, adv., op klinkende, heldere wijze.
Sono'ro usaess, s., welluidendheid; sonoriteit (natuurkunde). Sophistiea 'tion , s., vervalsching • ontaarding.
Son'tship, s., zoonschap (betrekking van den zoon tot den Sophis'ti-Bator , 8., U § vervalscher.
Sophistry , s., drogredenen, mv.; valsche redenering, spitsvader en de moeder); karakter, hoedanigheid van zoon.
vindigheid, bedriegerij , vervalsching; oefening in de logica.
soo'ings • s., pl., haverbrij.
Soon , adv., weldra , dra , ras , spoedig ; -, vroeg , geree. Sophomore, s., zie Soph.
delijk , gaarne; as - as, zoodra als , zoodra; - as may be, So'phy,, s., zie Sofa, S.
zoodra mogelijk ; -, a., Z vroeg ; - after , spoedig daarna; Sop - in-wine , s., pluim anjelier, pluimpje.
too -, te spoedig; -er than, vroeger dan; - in the morning, ao'pite :: , v. t., zie Soporate , v. t.
Sop'orate, v. t., in slaap brengen, doen inslapen.
vroeg in den morgen.
Soporiferous , a., slaapverwekkend, verdoovend.
^oon'ly • adv., ras.
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Sor'rance, s., gebrek (aan een paard), wonde.
Sorrel, a., zuring; little, wood -, zure klaver.
Sor rel , a., rossig , rosaclitig; burnt -, aschgraauw.
Sor'rfly , ede., op armzalige, armhartige, ellendige wijze.
Sorriness , s., laagheid, armzaligheid , gonieenheid, ver
armzalige , ellendige staat.
-achtelijkd;
Sorrow , s., leedwezen, leedgevoel over iets dat voorbij
is , droefheid, rouw , verdriet; deep -, diep leed; in -,
in het leed, in het verdriet ; the more my -, zoo veel
te neer verdriet hel) ik er van , dat is hetgeen wat mij
leed doet; to one's -, tot zijn groot leedwezen; feel -,
leed gevoelen , ondervinden ; give oneself up to -, zich aan
verdriet overgeven; overwhelm with -, door leed overstelpen.
Sorrow , V. i., bedroefd , treurig, neergeslagen zijn , zich
hekornnieren ; - al , bekommerd zijn om ; - fór, treuren oni.
Sorrow - proof , a., ongevoelig, verhard (door het leed).
van sorrow (zie dat woord) vergezeld
Sorrowed , a.,
gaande, sie.
Sorrowful • a., treurig wegens iets dat voorbij is, droevig , droefgeestig , pijnlijk ; -, j zeer ernstig , leed uitdruk
geleerde faculteit te Parijs).
leed vergezeld gaande.
-kend,or
Sorcerer , s., tooveraar , toovenaar , heksenmeester.
+or'rowfu11y , adv., op bedroefde, treurige wijze; met
Sorceress , s., tooveres , tooverheks.
leed , droefheid.
tooverachtig , van of betreffende de tooSorcerous , a.,
Sorrowfulness , s., bedroefdheid , treurigheid.
verkunst, daartoe behoorende.
Sorcery , s., tooeerij , tooverkunst , heksenwerk , hekserij; Sorrowing , s., het treuren, uitdrukking van leed, leed.
gevoel.
-, bekoring , bekoorlijkheid.
Soo-'rowless, a., onbekommerd, onbezorgd, zonder leed,
word , s., zie Sward , s.
vrij van leed.
aor'de*, S., grondsop.
Sor'det , sorldluue, s., pijpje dat op een muzijkinstrument Star'ry , a., bedroefd • treurig over iets dat voorbij is ; -,
ellendig
slecht , gemeen , armzalig , kwellend ; be - for ,
het
geluid
te
verzachten;
demper
,
ons
Hordt gestoken
j bedroefd, zijn
om, over I am - for it, het spijt naij
sourdine (aan muzijkinstrumenten).
for
you , het spijt mij voor u ; be - for a thing
I aan
Sordid , a., vuil , snood , laag , smerig , morsig ; laaghar
leed over iets hebben ; be - for any one, bedroefd ons
gemeen ; inhalig , vrekkig, gierig , hebzuchtig ; - ava--tig,
iemand zijn ; be - to do a thiiig , spijt hebben dat men
rice, lage gierigheid.
iets doen moet ; a - sight , een droevig schouwspel ; a Sordidly, adv., § op lage, laaghartige, gemneene of vuile wijze.
excuse, een armzalige verscliooning; a - meal, een ellen.
Sor'diduess , S., laagheid, laaghartigheid, gemeenheid,
dig maal ; very -, zeer treurig , zeer spijtig, zeer bedroefd.
vuilheid, § lage gierigheid.
Sort, s., soort, manier, wijze van zijn of handelen, graad
sore, S., lipte wond (als schram, brand) , zweer, pijn
of hoedanigheid, klasse, slag (van lieden) ; gezelschap, hoopje
plaats ; zeer ; § leed ; rub upon the -, het levend-lijke
volks ; -, stond, ;;ar:zien, rang , hoedanigheid; een paar;
vleesch aanraken.
-, troep ; lot ; bad -, slechte soort ; good -, goede soort;
sore, a., gevoelig voor leed; ziek, pijnlijk; ligt toornig,
ligt geraakt, hevig, groot, ijsselijk, geweldig, zeer; -, right -, regte soort; wrong -, slechte soort; in some -,
etterend , zwerend ; - , :f: schuldig , crimineel ; - eyes, in zekere soort, op zekere wijze, manier; in what -, op
ziekelijke oogen ; a - disease, een smartelijke ziekte; a - welke soort , wijze ; be out of -s , verdrietig, genielijk zijn,
van zijn stuk zijn, niet meer aan den gang zijn; put out
confiict, een ruwe botsing; - fight, een wreed gevecht;
- finger, pijn aan den vinger; - yuans, pijn aan het tand - of -s , in wanorde brengen , onderste boven keerera.
vleesch ; malde, render -, gevoelig maken voor leed; II § pijn sort , V. t., in onderscheidene klassen verdeelen, sorteren
rangschikken • in orde brengen , uit een staat van wanlijk maken, opwekken, gevoelig maken, pijnlijk aandoen;
orde brengen, soort hij soort voegen ; -, uitkiezen, uitli .
be -, teleurgesteld zijn.
zen , uitkippen; - from, scheiden van; - into, sorteren.
sore, ado., zeer , hevig , § op gevoelige wijze ; op sterke,
geweldige, ruwe, bittere wijze; be wounded -, zwaar ge- of scheiden in; - out, uitzoeken; - with, vereenigen met;
-, V. i., vereenigd worden met voorwerpen van dezelfde
kwetst zijn.
soort ; goed zamengaan , overeenkomen, overeenstemmen,
Sore, s., hert in liet vierde jaar , valk in liet eerste jaar.
voegen, passen, schikken; -, uitvallen, slagen, gebeuren
een
pachter
aan
door
onderhoud
,
1
s.,
regt
van
Sore'hon
plaatsgrijpen , welgelukken , uitvallen, eindigen, uitloopen,
Sorn , J zijn heer verschuldigd.
leiden; - to , uitloopen op; - with, zich verbinden met,
Sorel , s., hert in liet derde jaar.
overeenstemmen met.
Sore's y , adv., met een groote mate van pijn of nood , sx.;
op pijnlijke, grievende, sterke, ruwe, hevige, bittere wijze. Sort'able, a., af te scheiden, te sorteren, geschikt, dienstig , wat uitgekozen kan worden ; zamenvoegend , passend.
Soreness, s., pijnlijkheid, gevoeligheid van een kwetsuur
Sort'ably , adv., op betamelijke, overeenkomstige, voegof wonde; ligtgeraaktheid, droefheid.
zame wijze.
Sori'tes , s., ketting sluitrede (logica).
Sorn , V. i., zijn vrienden opzetten , bij hen gaan logeren Sort'al, a., soortelijk.
Sort'ance • s., voegzaamheid,
overeenstemming; hold zonder genoodigd te zijn.
overeenstemmen (met) , voegen aan.
(with) ,
Sorn'er • S., ongenoodigde gast.
Sorted , a., uitgekozen , wel voorzien; ill -, slecht uitgeSoror'Icide, s., zustermoorder.
kozen ; well -, goed uitgekozen.
^or'roge , s., bladen van groene tarwe of gerst.

Soporiferousness, s,, slaapverwekkende eigenschap.
Soporif'i e , a., slaapverwekkend ; -, s., slaapverwekkend
middel , slaapmiddel.
So'porous, a., slaapveroorzakend, slaapgevend, verdoovend, slaperig.
Sop'per, s., sopper, degeen die iets in een vloeistof doopt.
Soprn'ni , s., me. van Soprano (zie dat woord).
Soprano, s., bovenstem.
Sorb , s., vrucht van den sorhenhoom , sorbe , vogelheg.
orb'-apple, S., vogelbes, sorbenappel.
Sorb' - apple-tree, s., sorbenboom, vogelbessenboorn.
Sorb'-tree S., sorhenboorn.
Sor'bate, s., een zout uit vogelhessenzuur met een basis.
Sor'bt e , a., van de sorben of vogelbessen ; - acid , vogel
-hesnzur.
Sor'bile , a., drinkbaar , in te slurpen.
Sorbt'tion , s., drinking , slurping.
Sorbonlieal , a., van de sorbonne.
Sor'bonlet, s., doctor der sorbonne (zeker coltegie der god-
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ssort'er, s.. sorteerder (beambte aan een postkantoor); uit.
zoeker , uitlezer.
sortie • s., uitval ; make a -, een doen (van belegerden).
sort'ilege, 3., het loten , loting.
sortile'glous , a., loting s-, van of betreffende het loten.
sort1.'t1on, s., aanwijzing, bestemming door het lot; za
-menvogi.
s+urt'ment • s., het uitzoeken , het sorteren , assortiment
(koophandel); voorraad in soorten, menigte uitgelezen goe-

s0`.

Soul'-snot, s ;, geld voor een zielmis, geld dat de priester
voor de opening van het graf wordt betaald.
soul' -si-ok • a., ziek naar de ziel , ziek in zedelijken zin.
Soul'-telling, a., >` dat de ziel uitdrukt..
soal'-trouble. s., zielsangst, zielsziekte.
soul'-vexed , a., gegriefd , geërgerd.
Soul' -vert , a., tot in de ziel bedroefd.
soulless, a., fl § zonder ziel, zonder geest; laag, gemeen.
S, s., Chineesch platbooms vaartuig.
deren.
sound, a., gezond, in goeden staat, § zuiver, wel geso'ry , s. • atramentsteen.
grond , wettig , deugdzaam, gaaf , bruikbaar ; -, hevig (van
soos, v. i. • op een stoel vallen, 5w1PT; achteloos op een een slag) , sterk ; verstandig; -, goed , best (van de gezond
stoel gaan zitten, zich op een stoel laten nedervallen, log
-, diep, gerust, vast (van den slaap); -, helder-heid);
netrallen ; zich troetelen.
(van den geest); -, juist, rigtig; -, regtzinrug; - timber,
soos, s., logge vlegel, luiaard; smak, val, ne@rplofng, zuiver hout ; - fruit, gezonde • gave vrucht ; a - body,
zware val.
een gezond ligchaani ; a - vessel, een schip dat in goeden
sos'sle, s. •slampamper, luije vlegel, luije Slet.
staat verkeert; - reasoning , gezonde, zuivere redenering;
i.,
lui
rondslenteren,
sos'ste , V.
log zitten.
- doctrines, heldere leerstellingen ; a - heart , een zuiver
Sot , s., zot, domoor , botterik ; persoon die door misbruik hart; a - sleep, een diepe slaap; a - title, een wettige,
van sterken drank versuft is • droukaard.
een op goede gronden berustende aanspraak op iets.
sot • V. t., verstommen • dom maken; -, n. i., drinken tot sound, adv., op gezonde enz. wijze (zie Sound, s.).
dat men de rede verliest, zich bezuipen , zitten te zuipen, Sound, s., inktvisch, blaas eener visch.
zich zat zuipen, ( zich gek zuipen.
Sound , s., zeeëngte , ondiepe zee, ondiepte , naauwe doortogt.
sottish, a., zot, dom, verdierlijkt (van geestvermogens); -, sound. v. t., peilen, onderzoeken, wonden sonderen, g.;
dronken, zuiperig , verstompt door het zuipen , verdierlijkt. nasporen , doorgronden ; -, v. i., peilen.
sot'tishly , adv., dom, zot, dwaas.
Sound, s., tentijzer, sondeerijzer, g.
sot'tishness, s., domheid, dofheid, verstomptheid door sound,, s., klank, geluid, toon; acute -, scherpe klank;
het zuipen, verzopenheid.
audible -, doordringend geluid; grave -, diep geluid; harsh
Sou , s., sou, Fransche munt in koper, twintigate gedeelte -, harde klank; low -, zwak geluid; sharp -, s c her p gevan een frans.
luid; shrill -, schel, doordringend geluid; soft -, zacht
souse . s., zie Souse , s.
geluid; -s of the heart, harttoonen, g.; give, make, yield
souchong', s., fijn soort van thee, souchorig.
a -, een klank geven.
sough , s., t greppel , riool ; -,
gefluit van den wind, sound, v. i., klinken, galmen , een geluid geven ; - out,
gehuil , gemurmel.
uitklinken, :1: antwoorden; - out from, uitgaan van, voort
Sough, V. i., * (ran denwind) fluiten, huilen.
-komen
uit.
$ought, zie Seek.
Sound , v. t., doen klinken , doen galmen , blazen , een
Sought • pp. en a., gezocht , gewild • gevraagd ; - after, trompet blazen (soldatenterm); door eenig geluid aankon
gevraagd.
- the charge , den aanval blazen ; door een geluid-digen;
Soul , s., de onstoffelijke en onsterfelijke geest van den verbreiden , uitbazuinen ; - abroad, verkondigen , uitbazuimensch , DAVIES ; het levensbeginsel , sx.; geest , het we- nen , verbreiden ; - any one's praise, iemands lof verbreiden.
zen ; fijnste van iets , voornaam gedeelte , sii.; inwendig Sound'-board , s., klankbord, windbalk in een orgel, zang
vermogen, sx.; een gemeenzame benaming, uitdrukkende
-bominpa's.
de hoedanigheden van den geest , WATTS; werkend ver - sou nd'-hearted , a., onverdorven.
mogen, Da.; vuur, grootheid van geest, grootheid van ziel, Sound'-hole , s., galmgat (bijv. in torens).
verhevenheid van karakter; verstandelijk wezen in het Sound'-post • s., stemhoutje (bijv. aan violen).
algemeen ; T- waarde ; base , groveling , mean -, lage ziel; sounding, a., klinkend, hoogdravend, galmend, § welgood -, goede ziel , ( lobbes; poor -, arme ziel; simple -, luidend; give a - turn to a periord, aan een zinsnede een
onnoozele ziel , arme sukkel; all -s , de dooden ; all -s hoogdravende wending geven.
day, allerzielendag; cure of -s, zielezorg; for the - of sounding , s., het klinken • het weergalmen , het uitbame , of mine ..., bij de ziel van mij , van mijn ...; with all zuinen.
one's -, met gansch zijn ziel (vermogen); God rest his , lier -1 Sound'i ng • s., peiling , het peilen , peilbare diepte ; loose
vrede zij zijner, harer ziele! upon my -, bij mijn ziel; -s • be out of -s, geen grond peilen • z.; strike -s , grond
nobility of -, zielenadel.
looden, z.; take -s, looden, z.; get -s, grond hebben, z.;
Soul'-óe11, s., doodklok.
-, het onderzoeken.
soul'-ease, s., ligchaam (schertsenderwijze).
Sounding-board, s., zie Sound-board, s.
Soul'-cheering , a., zielverblijdend, hartverblijdend.
$ound'ing-lead, s., dieplood.
Soul'- som'forting , a., hartverheffend, zielopbeurend.
Sounding-line , s., loodlijn.
i;oul'-concern , s., zaak der ziel.
Sound'ing-machine, s., sondeertoestel.
Soui'-QUrer, s., genezer der ziel.
9ound'ing-post , s. zie Sound post, s.
^éoui'-diseased', a., zielziek.
Sound ing-rod , s., peilstok.
soul'-diesolV'iug , a., zielroerend.
sounding*, s., pl., ankergrond, z.
boni'- distroy'ing , a., zielverdervend.
soundless, a., ondoorgrondbaar, niet vatbaar om gesonsons'-felt, a., diep gevoeld.
deerd te worden, peilloos.
@out'-mass. s., zielmis, allerzielendag (2 November).
soundless, a., zonder klank, zonder geluid, dof.
soul'-sav'ing, a., zaligmakend.
Sound'ly, ede., met gezondheid, fj met stevigheid; op wel
sonl'-selling, a., zielverkoopend.
ruwe, krachtige, sterke, diepe, vaste wijze;-varend,§
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srU,
judge, reason -, op gezonde wijze redeneren; beat any one -,
iemand op hevige wijze slaan ; sleep -, vast slapen.
Soeand'nees , s., gezonde staat, toestand, stevigheid ; --,

gezondheid; -, gaafheid ; -, kracht , sterkte ; -, gerustheid;
regtvaardigheid, zuiverheid, regtschapenheid (in handel en
wandel); § uitstekendheid, goedheid; -, juistheid, rigtighei d , helderheid ; - of the body , de gezondheid van liet
ligchaam; - of constitution , sterkte van gestel ; the - of
doctrines , de juistheid van leerstellingen ; the - of priociples, de zuiverheid van beginselen.
Soup, s., soep, vleeschnat , bouillon ; portable -, bouillonkoekjes; butter -, botersoep; vegetable -, groentesoep, potage à la julienne, julienne; turtle -, schilpadsoep.
Soup'-basin ,
s., sae terrine.
soup -tureen,
p
Soup'-ladle, s., soeplepel.

sour, a., zuur, scherp, wrang; -, hitter , smartelijk; -,
knorrig, ontevreden, kribbig, gemelijk; make -, zuur maken ; turn -, jj § zuur worden.
Sour • s., zuur , zuurheid, zure zelfstandigheid ; ) slechte
kant.
sour • V. t., zuur maken , § verbitteren , § bederven , § ver
(scheikunde) ; - any one's happiness,-storen;acidfë
iemands geluk verbitteren, verstoren; -, v. i., zuur worden, verzuren; knorrig of gemelijk worden; ontaarden;
- into severity , in strengheid ontaarden.
Sour'-trout, sour'-knout, sour'-cabbage, s., zuurkool.
Sour'-faced, a., een zuur, knorrig of ontevreden gezigt
zettende.
Sour'-sop, s., zuur sopje of stukje, § zure appel om door
te bijten ; -, gelakte tiesschenboom.
Source , s., bron , bronwel ; -, § oorsprong , hewerker , eerste oorzaak; the - of a river, de oorsprong van een rivier;
the - of evil, de oorsprong van het kwaad ; have a thing
from a . . -, iets uit de bron van ... hebben.
Sour'de#, s., zie Sordet, s.
Sour'lsh, a., zuurachtig, een weinig wrang, scherp, bitter.
sou r'ly , adv., met een zuren smaak , op zure , bittere,
scherpe wijze.
5our'ness, s., zuurheid, wrangheid, bitterheid, knorrig.
[leid , gemelijkheid, ontevredenheid.
Souse, s., zekere zure saus, pekel, pekelnat, zult; hetgeen in pekel bewaard wordt; varkensoor; -; nederschieting (van roofvogels).
Souse • v. t., zulten , pekelen , in de pekel leggen ; -, in
het water werpen, nat maken, bevochtigen; - into, dom pelen in ; -, V. i., op iets schieten , nederschieten (van een
roofvogel); zich werpen op, los gaan op, als een vogel
op zijn prooi vallen ; - down , nederschieten van ; - upon,
nederschieten op.
Souse • V. t.,
(met geweld) treffen , slaan.
Souse, s., t plotselinge aanval.
Souse , adv., eensklaps , plotseling, niet geweld.
sout'er • s., t schoenlapper.
Sout'erly , adv., t gelijk een schoenmaker ; op zijn schoen
-makers,noijg.
Souterrain, s., onderaardsch trol.
South, s., zuiden, f zuidewind.
South, a., zuidelijk, van of betreffende het zuiden; - pole,

South-west'erly , a., van het
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zuidwesten, naar het zuid-

westen.
Sowth-western • a., naar het zuidwesten.
Sou t h'erilness , s., zuidelijkheid.
Southerly, a., zuidelijk.
Southern, s., bewoner van liet zuiden.
Soutis'ern, a., zuidelijk, zuiden, naar het zuiden

gerigt

a - country , een zuidelijk land.
(een kruid), tuin averoen,

Southern-wood, s., averoen

averuit.
Southerner, s., bewoner van het zuiden.
South'ernly, adv., naar het zuiden.
Southernmost • a., het meest zuidelijk.
South'ing , a., naar liet zuiden gaand.
South'tug, s., zuidelijke strekking, zuidelijke rigtingof koers,

zuidelijk gelegen streek . het passeren van den meridiaan.
SouthImost, a., zuidelijkst.
South'say . V. t., zie k'L oothsay , V. t.
South'ward, adv., zuidwaarts, naar het zuiden.
Southward, s., zuiden, zuidelijk land.
Souv'eulr, s., aandenken.
Soy 'ereígn, s., soeverein, landsvorst; -, sovereign (pond

sterling); -, opperheer, alleenheerscher.
Sovereign , a., oppermagtig, onbeperkt, alleenheerschend,

opperste, krachtigste , onfeilbaar.
Sov'ereignize , V. t., oppermagt uitoefenen.
So v'erelgnly • adv., hoogst , in den hoogsten graad ; oppermagtig.
Sovereignty • s., souvereiniteit, oppermagt, § onbeperkt
-heid;
uitmuntendheid.
Sov'ran • a. en s., m., zie Sovereign, s.
Sow • s., zog , zeug , bigvarken; pissebed; -, metaalklomp ,
klomp lood, langwerpige massa; take a wrong - by the
ear, een verkeerde voor hebben.
Sow , V. t., zaaijen , bezaaijen , bestrooijen , zaad in den grond
strooijeu om te doen groeijeu , § voortplanten, verbreiden,
van zaad voorzien; § - discord, tweedragt zaaijen; - again,
nog eens zaaijeu, op nieuw zaaijen; - one's wild oats,
§ uitrazen , dwaasheden begaan (van onbedreven jongelieden);
-, V. i., zaaijen (voor den oogst).
Sow '-baby • s., speenvarken.
Soav'-backed, a., met een varkensrug.
Sow'-bane , 8., varkensdood (een kruid).
Sow'-bread, s., duivelsbrood, truffel.
Sow'-bug , s., pissebed.
sow'-gelder , s., varkenslubber.
Sow'-thistle, s., ganzendistel (zeker onkruid).
Sow'ains • sow 'ens • s., pl., haverpap , haverbrij.
Sow'er, s., zaaijer, die niet zaad bestrooit; -, die voortbrengt , kweeker , aankweeker , verbreider , uitstrooijer.
Sowing • s., liet zaaijen , zaaijing, bezaaijing, § het voortplanten , verbreiden.
So'wins, s., haverpap, haverbrij.
cowl • V. t., bij de ooren trekken , sir.
Sown, pp. van Sow.

Sow'ter , s., i- lapper , schoenlapper.
Soy • S., een saus , sosa.
Soz'zle, s., zie Sossle, s.
Spa • s., spawater , mineraalwater.
Spaad • s., spaath (mijnwezen).
zuidpool ; - wind , zuidewind.
south , ads., zuidwaarts , uit het zuiden , zuidelijk , naar Space • s., ruimte , plaatselijke uitgebreidheid of uitge.
strektheid, tijdsruinite (zekere hoeveelheid tijd), korte tijd,
liet zuiden.
een wijl , tijdsbestek, tijd, oogenhlik, moment, uitgebreid.
Mouth-cat', a., zuidoosten.
leid (rneetknnst); spatie, ruimte tusschen de notenlinii;n
South-eastern, a., naar liet zuidoosten.
(mruzijk); spatie (drukkunst); imaginary -, denkbeeldige
South-west', .a., zuidwesten , vuil of betreffende liet zuid rrluimte; intermediate -, ruimte die tusschenbeide is ; thick
westei► .
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-, dikke spacie (drukkunst); thin -, dunne spacie (druk spau'lard , s., Spanjaard.
zeer fijne of haarspatie (drukkunst); within-kunst);hair, spanlel , s., patrijshond , hoenderhond , staande hond ; -,
- of, in de tijdruimte van ; leave a - between , een ruimte pluimstrijker , bedrieger ; water -, waterhond.
laten tusschen, spatiëren (drukkunst); short - of time, Spaniel , V. i., kruipen, vleijen, pluimstrijken, flikflooijen;
korte tijd.
-, V. t., gedwee of getrouw volgen als een hond.
Space , v. t., spatiëren (drukkunst) ; -, v. i., zwerven , sr.
Span'Ish , a., Spaansch ; - fly, Spaansche vlieg; - pepper,
space'-line, s., interlinie (drukkunst).
Spaansche peper.
Space'ful, a., ruim.
Spanish , s., Spaansche taal , het Spaansch ; -, drop van
Spac'Ing, s., tusschenruimte.
zoethout.
Spaclous, a., ruim, wijd, uitgestrekt, van een groote spank , V. t., met de vlakke hand slaan , een slag om de
uitgestrektheid; a - ocean, een uitgestrekte zee.
ooren geven.
Spaciously, adv., op ruime, wijde, uitgebreide wijze; Spanker, s., f kleine munt , heller ; -, ( groote , sterke
met ruimte.
vent; -, stapper; -, iets groots , baas, monster , goliath,
Mngheen ; -, § bluffer , snoever , grootspreker ; -, zeil , z.
Spaciousness, s., ruimheid, uitgestrektheid.
Spack'-and-applej-ees , s., + zeker geregt van spek en Spanker , driv'er of ring'saH , s., brikzeil , bezaan .
Spanker-boom , S., boom , Z.
appelen.
S-pad'dle , s., kleine spade , schopje.
Spanker-braI1 , s. , geitouw, z.
Spade , s., spade, schop ; -, schoppen (in het kaartspel); Spanker -gall , s., brikzeil , bezaan , z.
§ call a - a -, een hark een hark noemen , iets bij zijn Spank er-sheet , s., bezaanscl►ot; lower down the -, piek
regten naam noemen, geen verbloemde glimp aan iets geven;
neêrvieren en hals ophalen van een brikzeil.
-, hert van drie jaren; dip with a -, spitten, oinnpitten.
Spanking , a., forsch , sterk , groot, lang van beenera
Spade , V. t , spitten , omspitten.
s5pade'-bone , S., schouderblad.
Spadeful , a., een spade vol.
^padi'ceous , a., lichtrood.

s, spadielje, schoppenaas (in het ombsrspel).
Spa'din , s., bloemstengcl.
ipag'r'I4, a.,
alchymistisch, chemisch, scheikundig.
Spag'Irtst, s., scheikundige.
} s., spahi (Turksche ruiter).
Spa'hi e '
Spake t , pret. van Speak.

Spadille',

stevig.
, s., die met de span meet, die met de hand
meet ; -, karabijnslot , karabijn ; -, sleutel , bos (stoom
sleutel om schroeven los te maken; monkey - of-wezn);
coach-wrench , engelsche sleutel (technologie).
spar , s., spar , stut; i sluitboom; ship's -s , scheepsrond.
houten ; -, spaath.
spar , V. t., met een boom sluiten, digtgrendelen; - up,
digtsluiten, opsluiten; -, V. i., twisten, redetwisten; de
beweging maken van een bokser of vuistvechter.

Spanner

Spar'able, s., nageltje, stifje, schoenspijker.
Spar'adrap, s., ingedoopte pleister, g.
spelt, s., zekere steen, spalt.
Sparage, spar'abug, s., zie Asparagus, S.
Span , prei. van Spin.
Spare , V. t., spaarzaam of matig gebruiken, niet verkwisspan, s., span (9 duim), lengte van de hand; -, korte ten , sparen , overhouden , ter zijde leggen , besparen , be.
tijd of duur, moment, oogenblik; -, koppel (van ossen, enz.); zuinigen ; -, ontberen , missen; -, nalaten , verzuimen,
-, opening (bouwkunde); -, koorde (van een boog); -, bane- weglaten; -, toestaan, inwilligen, door de vingers zien,
poot , schinkel, ophouder, z.; -, korte enden, :hebbende een niet straffen , ontzien , verschoonen ; -, zich onthouden van;
blok , kous of oog in elk einde ingesplitst ; het midden is -, afstaan ; - any one long , iemand lang ontzien ; - trourond een mast , ra , gaffel , staff; , enz. gebragt en de einden ble, ongelegenheid of kwelling sparen; - any one a thing,
staan uit (zij dienen om touwwerk te leiden) . z.; grasp the iemand iets afstaan ; - any one's life, iemands leven spaocean with a -, de oceaan met de hand willen omspannen ; ren ; - any one pains , iemand een moeite besparen ; oneself, zich sparen, zich ontzien; we cannot - you, wij
life is but a -, liet leven is slechts een oogenblik.
pan , V. t., spannen , meten , omspannen , overspannen ; -, kunnen niet buiten u, wij kunnen u niet missen ; have a
knijpen , z.; - in the rigging , want inzwleliten , z.; - the thing to -, iets meer dan noodig, iets hebben om te kunrunners, loopers beknijpen, z.; -, V. i., tienerlei zijn van nen sparen ; - such a sail ; een gegeven zeil op een ander
schip voorgeven , z ; -, v. i., spaarzaam , zuinig leven , spaar
kleur en grootte (inzonderheid van paarde).
zijn , sparen, zich onthouden van , zich iets ontzeggen;-zam
pan'•clean, a., :1: kraak zindelijk, kraak helder.
-, inschikkelijk zijn, vergeven; - at the spigot and let it
pan'-counter, span'-farthing, s., pleijen (zeker jon .
.gensspel) ; zeker spel , waarbij men geld binnen een span run out the bunghole , in het klein sparen en in het groot
verkwisten ; have to -, iets neer dan noodig hebben; van eenig merk moet werpen.
- Span '-long, a., een span lang.
uitsparen van, besparen uit; - to, aarzelen te; be sparing
$pan'-new , a., splinternieuw.
to , toward , karig zijn omtrent.
Span'•piece, s., knijper op de mars, z.
Spare , a., spaarzaam , matig; -, mager, schraal , dun ; -,
Span' -worm , 3., knagende worm.
overig, over , overgeschoten , overgebleven ; -, ledig , dat
men niet gebruikt; '-, droog, terughoudend, spaarzaam met
Spandrel , s., begin van een gewelf, waar zijn kromming
zijn woorden (van personen); vrij, ledig, beschikbaar (van
aanvangt; -, scheprad van een watermolen.
den tijd) ; -, in reserve , in voorraad hebbende (van gereed
Span'drll , s., zekere ruimte van een gewelf (bouwkunde).
[technologie]); -, waarloos, z.; - anchor,-schapen,z.
Span'dy—clean , a., zie Spati - clean , a.
noodanker , z.; - articles , waarlooze deden , z.; - nipple,
Spang, s., spang, BA.; -, lint niet zilverloovertjes.
waarloos schoorsteentje voor een geweer, z.; - stores,
Span•'gIe, s., blinkend loovertje, klein blinkend plaatje,
waarlooze behoeften, me., z.; a tall - man, een groote
blinkend knopje.
drooge man ; - clothes, overvloedige kle@ren , kle@ren die
sipaa'gle , V. t., met loovertjes of andere blinkende voormen in reserve heeft; - moments, vrije, ledige, beschik
werpen bedekken; emailleren; T§ bezaaijen; - with stars,
-bareognhlik.
met sterren bezaaijen.

5pa11 , s., i schouder.
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Spare , s., besparing, uitsparing.
Spare'•bed , s., overtollig bed , meer dan noodig bed ; have

a -, een bed over hebben.
Spare'--cloak , s., reserve mantel.
Spare'-deQk, s., overloop.
Spare'-diet, 3., schrale, magere kost.
Spare'-gear , s., waarlooze stukken , me. (stooniwezeic).
spare'-hour, s., snipperuur.
Spare'-money , s., spaarpenning.
Spare'-ribs , s., pl., ribbetjes, varkens ribbetjes
Spare'-room , s., overtollige kamer, have a -, een kamer
over hebben.
Spare'-saris, s., pl., reserve zeilen.
Spare'-time, s., ledige tijd.
Spare'-top-inast , s., borgsteng , z.
Spare'-yard , s., waarlooze ra, z.
Sparely , adv., naauwel fiks , te naauwernood.
Spareness • s , magerheid.
Sparer , s., spaarder, bezuiniger, uitzuiniger, zuinig persoon.
Spargefa-e'tton, s., strooijing, verstrooijing, bestrooijing,
hesproeiji:ng.
Sparing , a., spaarzaam, zuinig , karig , zeldzaam , weinig,
niet overvloedig, niet ruim; omzigtig, toegevend, verschoonend ; - of, spaarzaam met.
Sparin g ly, adv., spaarzaam, zuinig, karig; zelden; met
omzigtiglieid.
Sparingness, s., spaarzaamheid, zuinigheid, karigheid;
-, zeldzaamheid, omzigtigheid , toegevendheid.
Spark , s., sprank , vonk , blinkend voorwerp, glans, flonkering ; -, § schijn; -, saletjonker, minilaar; ( luchtige
kwant, vrolijke frans, lustige knaap , vrolijke baas; a of life • § een levensvonk ; a - of genius , een sprank van
genie; some - of knowledge, eenige schijn van kennis;
wild -, onbesuisd mensch ; emit -s , throw out -s , ( j § vonken uitwerpen ; -, stuk van een brandenden kardoescak, z. ;
electric -, electrische vonk.
Spark'tsh , a., ( levendig, vrolyk, lustig; -, opgeschikt,
opgepronkt, (opgedrild, wel of netjes gekleed, deftig,
( mooi
Sparkle, s.,
§ vonk, sprank, flikkering; iets blinkends,
glanzigs , luister.
Sparkle, V. i., vonken uitwerpen, in vonken uitspringen ;
schitteren, glinsteren, vonkelen; parelen (van vochten in
het glas); schuimen; -, flikkeren, z.; sparkling of the sea,
liet vuren van de zee; -, v. t,, verbreiden, uitspatten,
uitwerpen.
Sparkler, s., persoon of zaak die glinstert, schittert;
persoon niet glinsterende oogen ; -, glimworm.
Spsrk'let, .s, kleine vonk, vonkje, sprankje.
Spark'ltness , s , levendigheid.
Spark'Iing , a., levendig, schitterend; parelend, schuimend
(van dranken).
Sparkling, spark'lingty,, adv., op schitterende, vonkelende wijze ; niet luister.
Spark'lingness, s., glinstering, vonkelende glans, § luis
-ter;,
liet schuimen, parelen.
Sparring, s., twist, geschil; hetgeen een gevecht met de
handen voorafgaat.
Sparrow , s., musch, mosch; hedge -, boomnmuseh ; l;onse
-„huismuseh ; tree -, boommusch.
Spiir'row -bili , s., kleine spijker niet een ronden kop.
Spar'row-grass, s., verbastering van .4sporagvas.
Sparrow-hawk, s., musschenvalk, sperwer.
Sparrow-mouthed, a., groot van mond.
Sparrow-net, s., niusschennet.
a+par'ry , a., uit spaath bestaande (mijnwezen).
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Sparse , V. t., FAIRFAX , zie Disperse, V. t.

Sparse, a., verspreid, onregelmatig verdeeld (botanie).
spar'tan • a., Spartaansch ; -, gehard, moedig, onversaagd.
3parltan , s., Spartaan.
Spasm , s., kramp , g.
Spasmod'i-e, a., krampachtig, g.
Spassnod'UP , s., krampstillend middel.
Spaamor'ogy , s., krampbeschrijving.
Spas'ti e , a., zie Spasmodic, a.
Spat t , piet. van Spit.
Spat , s., slag of klap met een plat voorwerp.
Spat , s., paartijd of kuitschieting der oesters of schelp
liet algemeen; -, J- oneenigheid, twist.
-diern
Spat, V. t., met een plat voorwerp slaan, een klap met
de hand geven; -, v. i., paren (van oesters sprekende), kuit
schieten; -, : oneenigheid hebben.
Spat , s., jonge schelpdieren , mv.
Spa'tha , apatite , s., bloemscheede.
Spatha'ceous, a., niet een bloemscheede voorzien; scheedevormig (botanie)
Spath'$ e , a., schilferachtig.
Spath'ose , spath'ous , a., met een bloemschede voorzien.
Spath'nIate, s., zie Spain/ate, s.
spa'tlate, v i., ronddolen, omzwerven, rondzwalken, rond
-zwervn,
vrij loopen ; -, § uitweiden.
Spatter , V. t., bespatten, beslijken, met modder bespatten;
-, uitwerpen; bezoedelen, bezwalken, belasteren, besche►iden, § zwart maken ; -, (een vloeistof) storten, versprei
.- (with) , bespatten (met) , geheel bedekken (met);-de;
- with , bespatten riet ; -, V. i., spuwen.
Spat'terdastie-w , s., pl., slopkousen.
Spat' ta , s., spadel , spatel , g.
spat'uIiite , a., spatelvormig (botanie).
Spav'in, s., spat (bij paarden).
Spays `Ined • a., niet spatten , spatziek.
Spuw, s., zie Spa, s.
Spa.vl. v. t., spuwen (onder liet spreken), speeksel uit werpen.

Spawl , s., spog , speeksel.
SpawI'ing, s., het spuwen, spuwen (onder liet spreken).
Spawn, s., pl., eieren van visschen of kikvorschen, kuit;
voorthrengsel, zaad; -, § ras, gebroed (in orgunstigen zin).
Spoarvti , v. i., kuit schieten , eijeren leggen ; f voortkomen,
voortspruiten, konen; - from, voortkomen uit, van; -,
v. t., (als kuit) leggen, voortbrengen, ter wereld brengen.
Spawn'er, s., kuiter (wijfjes visch), kuitvisch.
spa.vn'tng time, s., paartijd, tijd der kuitschieting.
spay , V. t., snijden (wijfjes dieren); tot de voortteling ongesAtikt maken.
speak , V. i,, spreken, zich onderhouden met, praten; - for
itself, van zelf spreken ; - anndibly , met luide en duidelijke
stem spreken; - fair, mooi spreken; -,?air of any one,
gunstig over iemand spreken; fair to anp one, iemand een
goed woord geven , iemand niet n,00ije woorden aanspreken ;
- highly, well of , voordeelig spreken van, goed spreken van;
- ill of,, kwaad = van; - bond, luid , Bari = ; - plainly,
(! § openhartig _; - sharply, op bitse, scherpe wijze r;
- small , niet een zachte stem =; - softly , zacht = ;
- stonily , langzaam , zacht = ; - thick , grof = , brouwen
- at lenagth, langzaam =; - at great length, zeer langzoomn _; - through the nose, door den neus c; - in an
wider tone, niet lage stem =; generally -ing, sprekende
over het algemeen; so to -, on; zoo te =; - forth , hoog -;
- out , zijn gedachte onverholen zeggen , zich verklaren;
- op , vrijmoedig - ; -, V. t., spreken , zeggen , aanspreken,
uitspreker, , uitdi ualkken , verklaren , bonen , bekendmaken ,
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openbaren • verkondigen , herneggen ; -, brengen ; -, praai. Specs f'i e , a., specifiek , onfeilbaar geneesmiddel.
j en , z.; - a language , een taal spreken ; - a word, een specle'i-early, ads., overeenkomstig den aard, soortelijk,
woord uitspreken ; - the truth , de waarheid zeggen ; - bijzonder ; be - known , als regtspersoon erkend zijn.
one's sentiments • zijn gevoelen openbaren , bekend maken; Specif'i-cate , v. t., zie Specify , v. t.
- any one's praise, iemands lof verkondigen, bekend ma- Specie-cation , s., vermelding of rangschikking een voor
ken ; - peace to the soul , vrede voor de ziel verkondigen; een bij name, specificatie; aanduiding van een zaak in
bijzonderheden; (van een octrooi) beschrijving; schets van
- out, zeer hoog spreken.
eenig werk en begrooting van de kosten.
Speakable, a., sprekend, kunnende spreken, gesproken
of uitgesproken kunnende worden ; -, + met het spraak spec 'iry , v. t., een voor een bij name vermelden of rangschikken , specifiëren; een zaak bepalen , in de bijzonderbegaafd.
-vermogn
heden aanduiden.
Speaker, s., spreker, peisoon die spreekt, redenaar; persoon die verkondigt , bekend maakt , herzegt; lofredenaar, Spec'iinen , s., model , proef , staaltje , specimen.
schrijver van lofschriften; president (van het lager huis in Spec'irnen-book , s., staalboek.
.ligeland en van het huis der vertegenwoordigers in ^ me- Specious , a., aangenaam voor het gezigt, aangenaam voor
rika); orateur-president; woordvoerder , vermelder ; easy -, het oog , bevallig , ( dat zich aangenaam voordoet of een
iemand die gemakkelijk spreekt; powerful -, invloedrijk mooijen glimp heeft; -, oogenschijnlijk, oppervlakkig goed;
schoonschijnend.
spreker ; public -, redenaar.
Speaking , s., het spreken, het woord; -, redevoering, Speciously, adv., op bijzondere wijze.
voordragt ; -, gepraat (in ongunsligen zin); declamatie (bij Speciousness, s., bijzondere aard, bijzonder karakter.
hoogescholen); public -, het spreken in het openbaar , re- Speck , s., vlekje , stipje, sprikkeltje , spatje; schil of
vlies op het oog; vliesje van de vrucht (bij een zwandenaarskunst.
gere vrouw) , g.; -, zool eener schoen of laars.
Speaking-pipe, s., klankversterkend werktuig, klankverSpeck, V. t., vlekken, besprenkelen, met vlekken maken;
sterkende buis.
- with , besprenkelen met.
Speak'ing•trumpet, s., roeper, z.; klankbuis.

Speck le, s., vlekje, stipje, spikkeltje, spatje.
harpoen (om walvisch te rangen); pivot waarom de vleu- Spe -ek'ie, v. t., spikkelen, bespikkelen, besprenkelen, bespatten ; - with , besprikkelen met.
geltjes draaijen, z.
Spear, v. I., met een lans doorboren of spiesen, harpoe- Speckled • a., gespikkeld, gevlekt als een tijger, getijgerd.
s., gespikkeldlieid, gespikkelde kleur.
of
visch
schilpadden
harpoeneren
Spe-ek'ledness,
;
fish
,
of
neren ; - turtle
Spe -ckt , s., specht (ornithologie).
-, V. i., opschieten , spits toeloopen.
.
,
zienswaardig
Spe -s'table , a.
Spear '-grass, s., t lang, stijf gras.
Spe-e'ta -n'le , s., schouwspel , vertooning , gezigt , aanblik;
Spear'-head , s., punt e ener speer of lans.
-s, bril; licht (kennis, wetenschap); oogen; be made a Spear' - man , s., lansier , piekenier.
to , tot een schouwspel dienen voor ; wear -s , een bril dra Spear'-mint , s., vrouwen munt.
gen; - bestrid, een bril dragend.
Spear ' -staal, s., stok van een harpoen, speerschacht, piekstok.
Speo'taele - maker , s., brillennsaker.
Spear'-thistle , s., speerdistel.
spear'-wort, s., speerkruid (botanie); great -, soort van Spec'ta.ele-snake , s., brilslang.
hanenvoet (botanie); least -, ranonkel die in moerassen Spec'ta-clad, a., van een bril voorzien.
groeit (botanie); lesser -, klein soort van hanenvoet (botanie). stye-etac'ular, a., schouwspelen betreffende.
Spec l tation , s., achting , BARVEY; -, aanschouwing, beSpear age, s., sperzie (botanie).
een beetje, zeer weinig; schouwing.
Spe-e , s., j speculatie ; a -,
volstrekt
niet.
Speeta'tor , 8., aanschouwer , toekijker, beochouwer, op.
not a -, l ( geen zier ,
merker ; -, opzigter , toeziener ; -, adsisteut.
specht (ornithologie).
Specht , S.,
Special , a., bijzonder, voornaam, groot, hoofdzakelijk, spectato'rtal , a., aanschouwend , toeschouwend, beschoueen
soort
aanduidende
;
-,
ongewend
; -, § opmerkend , toeziend.
,
soortelijk , eigenaardig
meen, zonderling, zeldzaam; -, uitmuntend, uitstekend, Specta'torshlp, s., aanschouwing, toeschouwing, het aan
of toekijken ; -, ambt van toeschouwer ; 4. rol,-schouwen
buitengewoon, merkwaardig; smile with a - grace, met
een bijzondere bevalligheid glimlageben; a - act of par. betrekking van toeschouwer of toeschouwster.
tiaren. , een speciale parlementsacte ; - opportunities, bij Spe -eta'tress ,
s. l toeschouwster.
gelegenheden; - expense, bijzondere uitgaven (finan--zonder Speeta'trix, j'
tiewezen); - verdict, uitspraak der jury, waarbij alleen Spectral • a., spook-, spookachtig.
Spectre, s., spook, spooksel , verschijning; § hersenschim;
de feiten worden beoordeeld.
geest.
speclal'lty , 3., zie Specially , s.
Spee'trum , s., beeld, droombeeld, spel der verbeelding, schaSpecially , adv., op bijzondere wijze, inzonderheid, hoofd
duwbeeld, afschaduwing; -, zonnebeeld, kleurenbeeld (optica).
bijzonder.
-zakelij,nht
Spe'cialty , s., 1 specialiteit ; bijzonder geval , contiact on- Spe-e'utar, a., aangenaam , bevallig voor het gezigt; spiegelend , afspiegelend, als een spiegel ; -, het gezigt ver
der privaat zegel ; by -, onder privaat zegel. y doende zien , een uitzigt verschaf ende; -,-sterknd;,
Specie , s., specie, klinkende munt, munt; gereed , baar
spiegelsteen- (m ( nwezen).
geld, geld; in -, in specie, comptant; - issue, geld uitgeven.
Specie* , s., pl., specie , soort, onderafdeeling< geslacht, Spec ulate • v. i., nadenken , peinzen ; zich in ondernemingen inlaten , speculeren , spelen (beurs); -, v. t., bepeinzen,
klasse ; -, geld , specie , muntsoort ; -, voorstelling , ver
overdenken, aandachtig beschouwen, met den geest doorzien.
beeld , tooneel.
-tonig,
Specif ic , speclf'i aal , a., specifiek, soortelijk, bijzonder, specHla'tion, s., bepeinzing, overdenking, beschouwing,
§ bespiegeling; gedachte, overweging; -, speculatie, onder
aan iets bijzonder eigen, eigenhandig; -, bijzonder dien
(koophandel).
-nemig
(van middelen) , g.; tot de genezing van een bijzondeze-stig
spee'ulatist,
s., zie Speculator, s.
ziekte geschikt, g.
Spear, s., speer, lans; -, ijzer om visch te stooten, elger,
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Spe r'nletive , a., bespiegelend , overpeinzend, overden- ' Speed'ful , a., nuttig, dienstig.
denkend, beschouwend; alleen in beschouwing bestaande, Speedily, adv., op spoedige wijze, met snelheid, in haast,
theoretisch ; -, l nieuwsgierig , onbescheiden ; -, van het met spoed.
Speed iness , s., spoed , snelheid , haast , haastigheid, ge.
gezigt ; -, van of betreffende speculatie (koophandel) .
jaagdheid.
Spe-e'ulatively , adv., op bespiegelende wijze, alleen in
beschouwingen bestaande , theoretisch , in theorie; - true , speed'well , s., eereprijs, veronica , elatine (botanie).
speedy , ode., spoedig, haastig; - flight, spoedige vlugt;
waar in theorie.
a - foot , een snelle voet; the - dispatch of business , de
spec'ulativeness , s., bespiegelende aard.
spoedige verrigting van een bezigheid.
Sperm'*iator, s., die zich aan bespiegeling overgeeft, theoreticus; waarnemer, beschouwer; -, spion, bespieder; -, Speek , s., ijzeren bout.
speet , V. t., doorsteken , spitten.
speculant (koophandel).
spee'ulatory, a., zich aan bespiegeling of aan mijmering Spel'ding, S., gedroogde schelvisch.
Spel'ful , a., betooverend.
overgevende, bespiegelings-; bespiegelend.
Spe -e'alum, s., spiegel; speculum; - oculi, oris, ani, Spel 'ken , S., (schouwspel, tooneel.
abri, oog -, oor -, aars -, baarmoederspiegel (om die deelera Spell , s., tooverwoord , tooverformulier , betoovering (be-

inwendig te onderzoeken) , g.; groote spiegel van een hoek- zwering door woorden); -, werktijd, taak, schoft, kort tijds- bestek , beurt ; -, i- woord , verhaal ; -, slag met de hand;
instrument.
-, bepaalde tijd voor exercitie, van werk, enz., z.; by -s,
Sped, zie Speed.
speech , s., spraak, spraakvermogen , taal ; woorden die om beurten , z.; a fresh -, eene nieuwe ploeg arbeiders;
a - of cold weather, een tijd lang koud weder; a - of
iemand spreekt; gesprokene , rede , redevoering; toespraak,
sicktress , een aanval van ziekte ; master -, onwederstaanaanspraak; pleidooi; i onderwerp van gesprek, onderhoud;
bare betonvering; by -s, 1 bij toerbeurten; give any one
parts of -, rededeelen, taaldeelen; long-winded -), langdradige redevoering ; set -, voorbereide redevoering ; maiden a -, iemand zijn beurt laten nemen , iemand een slag met
verlof
om
with
leave
of
-,
met
de hand laten geven.
-, debut-redevoering ;
te spreken; without more -, zonder een woord meer , zon- Spell , v. t., verhalen , vertellen , onderrigten; -, woorden
spellen, schrijven , lezen ; beoefenen , trachten te ontdek der iets bij te voegen ; be slow of -, langzaam spreken;
deliver a -, een redevoering uitspreken ; have freedom of -, ken ; -, betooveren , bekoren ; - out , met moeite en als
vrijheid van spreken hebben; make a -, een redevoering za- liet ware spellende ontdekken, ontcijferen; - through again,
rnenstellen; to come to the - of him, hem te spreken krijgen. weder overspellen of doorspellen; aflossen, z.; - the pump,
Speech' - maker, s., redenaar (in ongse ustigen zin); praatjes

maker , snapper.
Speech's fier , s., snapper , prater .

, v. i., redekavelen , praatjes maken, een rede- ,
;
voering houden.
van spraak beroofd, sprakeloos, § stom i
(zonder woorden); verplet; - with wonder, sprakeloos v an 1
verwondering; be -, § de spraak verliezen; stand -, ver stomd , verplet staan , be taken -, de spraak verliezen. i
I
Sppeech'lessness • s., sprakeloosheid , stomheid.
Speed , v. i., zich haasten , zich spoeden , spoed maken ;
slagen, gelukken; zich bevinden (goed of niet); gaan,
zijn ; -, loopen , vliegen ; varen ; how have you sped ? hoe
is liet u gegaan? -, v. t., bespoedigen , vei haasten , haasten , ( beerven maken , jaren , voortspoeden langs , aandrijven , aansporen , aanzetten; -, doen gelukken, doen welslagen; begunstigen; -, in der haast leveren; -, bijstaan,
helpen ; -, -F dooden , vernielen , van kant maken , uit den
weg ruimen ; - one's steps along , zijn schreden verhaasten;
God - ...! God bescherme ...1
Speed , S., spoed , gezwindheid , haast , bespoediging , snelheid; ren, loop (vun een paard); uitkomst, § goed gevolg,
goede uitkomst; snelle stap ; at full -, in allerijl, ijlings,
spoorslags; -, 1 lot, bestemming; -, spoed van een ligchasm dat in beweging is , spoed van een schroef (stoomwezen) ; vaart (van een, schip) , snelheid . z.; full -! volle
kracht! - of the piston, zuiger snelheid; execute an order with -, een bevel met spoed uitvoeren; good -! goede
uitkorist! at full -, zoo snel als mogelijk, als postrijder
rijden , op een draf (van paarden) , met gronte snelheid ;
at the height of any one's -, niet al de snelheid die iemand
mogelijk is; with all possible -, met allen mogelijken spoed;
bid any one good -, iemand goede uitkomst w enschen ;
ride full -, in vollen galop rijden ; rusa full -, zoo snel
mogelijk loopen (vann personen) .
Speed'-ga.ige, s., vaartmeter, werktuig tot het meten van

Speech'IFy

Speech'less , a.,

den scheepsgisng,

aflossen aan de pomp, z.; -the watch, de wacht aflos sen , z.; - , v. i., spellen , schrijven ; trachten te ontdekken;
§ slecht lezen .
Spell'-bound , a., betooverd , verrukt.
Speil'-stopped, a., geëindigd als door een tooverslag.
Mets' -word, s., bekoorlijkheid; -, woord, tooverwoord.
Spell '-work , s., hetoovering , bekoring.
Spei'ler, s., persoon die spelt, orthogrnfist.
spel'ttng , s., het spellen , spelling , orthografie;bad,
incorrect -, slechte , onjuiste spelling , cacographie.
Spea'ling-book , s., spelboek.
spelt, s., spelt (korensoort); -, spaath (mineralogie).
Spei t'er , s., spiauter (half zink) , zink.
spencer , s., een kleedingstuk zonder slippen , dat men
over een rok draagt , spencer ; -, (try sail) snaauwzeil , z.
Spend , V. t., § verteren, verkwisten, opmaken, nutteloos
verteren , onnuttig doorbrengen (van den tijd) , doorbrengen; -, uitputten , afmatten, vermoeijen , verliezen; - a
ship's masts , masten verliezen , verspelen; - money on
trifles , geld voor nuttelooze voorwerpen verspillen ; § -

one's strength, zijn kracht verspillen; - a day, an evening, een dag, een avond doorbrengen; - one's life, zijn
leven doorbrengen; - one's fortune, zijn fortuin verkwisten , ^ 1- one's provisions, zijn voorraad uitputten; violence
spent , uitgeput geweld; - one's words , one's breath in
vain, zijn woorden verspillen; - one's verdict, zijn oor deel vellen; - one's time, zijn tijd doorbrengen, (verslijten;
-for, uitgeven voor; - in, doorbrengen in, met; - on,
upon , uitgeven of ten koste leggen aan; - with, doorbrengen met, vermoeijen of uitputten door; -, v. i., verte ringen maken, veel uitgeven; verloren gaan, verdwijnen;
-, zijn , blijken te zijn ; -, gebruikt worden ; - in , ver dwijnen in ; - into , overgaan in , tot.
Spend er , s., die besteedt of doorbrengt; doorbrenger,
doorbrengster , verkwister, verkwistster , besteder, uitgever,

verspiller,
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Spending, s., het verteren, doorbrengen, ene.; f vertering. Spherold'ity • s., spheroiditeit (meetkunde).
Spend ► thrift , s., doorbrenger • doorbrengster, verkwister, Spherom'eter , 3., spherometer (optica).
Spher'ule , s., klein bolvormig ligchaam, bolletje, klootje.
verkwistster ; die geld verspilt , doorbrengt ; geldeter.
Sphe'ry , a., :1: spherisch; van of betreffende den bol.
Spent , pp. van Spend • zie dat woord.
Spent, a., als; - ball, doode kogel; - mast, yard, gebro- Sphine'ter, s., sluitspier.
Sphinx, s., sphinx (fabelleer) ; -, § dweeper.
ken mast , ra , enz.
Splal , s., zie Spy.
Sper , v. t., t insluiten ; — up , =.
spl ea , s., korenaar.
Spe'rable , a.,
te hopen.
Spere, V. t., vragen, echo.; naspeuren, navorschen, uit. Spi'-ea-bandage , s., zeker verband , g.
vorschen.
spi'.eate , a., geaard.
Spermn, s., zaadvocht, zaad (ter voortteling); -, olie uit Spice • s., specerij ; § smaak, voorsmaak, voorgevoel, zweem,
den kop van den walrus verkregen ; -, kuit van visschen. gelijkenis ; -, kleine hoeveelheid, deeltje; -, aanval of
vlaag van ziekte ; kiem ; have a - of, zwemen naar , als;
Spernnace'ti , s., spermaceti , walvischzaad.
some - of learning , eenige zweem van geleerdheid.
Spermaceti--candle, s., spermacetie kaars.
Spice, V. t., kruiden, met specerijen toebereiden, welriespermace'ti-whale, s., potvisch, walrus.
kend maken ; een goeden geur geven.
Spermat'I e , a., spermacetisch ; zaad- ; het zaad vermeerSpice'-apple , s., anijsappel.
derend ; - vessel , zaadvat.
Spice'-gingerbread , s., peperkoek.
Sperm'atize • V. i., zaad schieten , BROWN.
Spice'-nut, s., pepernoot.
Spermat'ocele • s., zaadbreuk , zakbreuk, g.
spi'cer , s., specerij handelaar , persoon die met specerijen
Spermatol'ogy , s., zaadkunde, verhandeling over .
toebereidt ; t kruidenier.
Sperse , V. t., zie Sparse.
spicery • s., specerijen , mv.; specerij ; bergplaats van spespet , v. t., t storten , verspreiden , werpen.
cerijen.
Spew , V. t., 1 1 § spuwen, overgeven, uitwerpen ; uitschieten , z.;
- out , uitspuwen, sterk braken ; -, v. i., overgeven , braken. Spiciness , s., kruidigheid , gekruidheid.
spick, s., :1: spijker, nagel , splinter.
Spew'er , s., persoon die spuwt.
schitterend, luisterrijk; - and span , spik
Spew 'Ines , s., morsigheid , slijkerigheid ; -, mistigheid, Spiek , a.,
splinter nieuw; versch van de rooster, kersversch.
nattigheid.
Spewing, s., het spuwen, braken ; -, (at the muzzle) het Spi.ek'nei, s., dille, beenwortel, varkenswortel (botanie).
Spieos'ity, s., j puntigheid, scherpheid (als van korenuitschieten aan de monding van een kanon , z.
aren); volheid van aren.
Spew 'y, a., morsig, slijkerig, nattig.
(bij
de Ouden). sple'alae, s., pl., aartjes, mv.
Sphee'rista, s., pl. spheeristee, balspeler
Spie'ular, a., puntig, met scherpe einden.
Sphaeriste'rinm , s., balspelplaats (bij de Ouden).
Sphaeris'ti.e, a., van of betreffende het balspelen bij de ouden. sple'islate, V. t., puntig maken.
Sphae'elate, V. i., het koudvuur krijgen , door het koudvuur Spicy, a., specerijen voortbrengende, specerijachtig, krui
rijk aan specerijen.
-dig,
aangetast worden ; -, V. t., het koudvuur veroorzaken , liet
ijzeren treeftSpider , s., spin ; -s web , spinneweb; -,
koudvuur mededeelen aan.
pan , pan met drie pooten.
Sphac'elated, a., verwelkt, verdord (botanie); -, koud
-vurachtig. Spi'der--eatcher , s., spinnenvanger (ornithologie).
spider•like, a., van een spin , als een spin, spinnekopSpbac'elus , s., koudvuur , g.
achtig.
Sphaged • s., okerachtige klei.
Sphagnum , s., veenmos.
Spider-work, s., zeker dameswerk.
Spi'dershanked , a., spillebeenig.
Sphene, s., wig; -, tetaniet.
Sphe'nold, sphenoid'ai, a., wigvormig; - bone, wig- Spi'derwort • s., spinnekruid.
Spi'get and lanced joint, a., met spieën aan elkander
vormig been (ontleedkunde).
gehecht (stoomwezen).
Sphere, s.,bol, aardbol, sfeer; omloop, loopbaan, kreits;
§ kring , werkkring ; kring binnen welke iemands vatbaar- Spig► ot , s., tap , spij , spie (in een vat) ; zwikje.
heid zich bepaalt; armillary -, ringvormige baan; within Spike, s., lange ijzeren of houten nagel, groote spijker,
one's -, in zijn sfeer, in zijn kring; enlarge one's -, zijn puntige nagel , ijzeren spies, puntige horten pen; gun -,
kring uitbreiden ; go out of one's -, leave , quit one's -, vernagelspijker, z.; marline -, marlspijker, z.; -, spijk
zich uit zijn sfeer, zich uit zijn kring begeven, zijn kring (lavendelsoort); -, loot (aan plantgewassen); korenaar.
verlaten; move in a -, zich in een kring bevinden, § be- Spike , V. t., met lange pinnen of spijkers vastmaken ; met
lange pinnen of spijkers bezetten; puntig of spits maken;
wegen ; that is out of your -, dat is boven uwe sfeer.
scherp maken ; -, een stuk geschut vernagelen ; bouten , z.;
Sphere • V. t., een sfeer vormen ; rond maken , een ronde
- the hatches of a prize, de luiken van een prijs digt maken.
gedaante geven , in een sfeer plaatsen.
van de planeten; bol- Spike'-nail • s., pin , houten nagel.
Sper'te , spher'Ieal, a., sferisch;
vormig (meetkunde); rond, kringvormig; - shot, ronde ko- Spike'-oil, s., spijk-balsem.
drie-span.
gel ; - case-shot , granaat met ronde kogeltjes of schrapnel Spike'-team , s.,
Spiked, a, geaard.
granaat.
Spher'I.e , s., bolvormig ligchaam; -s, theorie van den bol. Spike'let, 3., aartje.
Spik'anard , spik'nard , s., nardus • nardusolie, spijkSpher'i-ea1Iy , adv., op bolvormige wijze.
balsem , soort lavendel.
Spher'Icalness , sphericity, s., bolvormigheid, bolrondSpiky , a., puntig , spits.
heid , klootvormigheid.
Spiie • spill', s., spaantje , nageltje , pinnetje; staafje; -,
Spheroid • s., spheroide (meetkunst).
-, stukje
Spherold'at,
a., spheroidisch (meetkunde); van of be- spie , spijboutje; -, t klein geschenk in geld;
papier , snipper; -, kleinigheid , bagatel ; -, ylammetje
Spherold Io,
treffende
de
spberoide.
cigaar
aan
te
steken).
(reepje
papier
om
een
Spheroid Seal,
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Spill , V. t., spillen , § verspillen , verkwisten ; bederven,

spinos'lty, s., doornigheid, stekeligheid; § neteligheid,
moeijelijkheid.
Spi'nous, spt'nose, a., doornig, stekelig; §netelig, moeijelijk.
Spin'oziein, s., leerstelsel van Spinoza, spinozismus.
Spinozist, s., spinozist, die de leer van Spinoza is toegedaan.
Spinster , s., spinster; -, vrijster, jonge dochter, ongehuwde (echter niet tot den adelstand behoorende).
Spin'stry , s., gesponnen werk , M.
Spin'there , s., soort van tetaniet (mijnwezen).
Spin'ule, s., zeer kleine doorn.
Spin'ulous, a., doornachtig.
Spiny, a., MI doornig.
Spir'a-ele, s., luchtgat, porie, opening.
Spiral , a , spiraalvormig (meetkunde).
Spiral, spiral-Disc, s., spiraal (meetkunde).
Spiral-spring , s., schroefvormige springveer.
Spiral-stair-case , s., wenteltrap.
Spirall y , ode., bij wijze van spiraal.
Spira'tion, S., adorning, ademhaling.
Spire, s., spiraal , spiraallinie ; kronkeling , wending; -,
haarvlecht, gevlochten voorwerp, vlecht ; -, piramide ,
spits, torenspits, bergtop, puntig of spits toeloopend voor
-werp;untva
iets.
Spire, v. i., spits toeloopen of opgroeijen; spits opschieten ; ademen; - up , opschieten van planten.
Spired , a., spits toeloopend.
Spirit , s., t lucht , wind , adem , ziel , geest (onligchameljke zelfstandigheid), onstoffelijk wezen, spook, spooksel,
schim ; i genie (goed en slecht), verstand , verstandelijke
vermogens ; karakter , natuur , geschiktheid, gesteldheid,
aard ; gevoel , gevoelen , begrip ; § hart , moed , gemoedsgesteldheid, § ondernemende geest, geestkracht; drift, ijver,
vuur; wegsleping; kracht, sterkte, moed; gevoel ; denkwijze;
neiging, geschiktheid van den geest , vlugge en schrandere
geest, man van schranderheid; vrolijkheid (in ongunstigen
zin); geest (voornaamste bestanddeel van iets); het beste van
iets; -, geestrijk vocht; § gevoel; -, geest (bij het destilleren); ontbrandbaar vocht; -, bevatting, begrip; - of the
age, tijdgeest; - lamp , spiritus lamp ; - trade , handel in
spiritualiën; the - returns to God, de ziel keert tot God
terug; public -, openbare geest; - of patriotism, vaderlands lievende geest; party -, partijgeest; a man of -, een man
van gevoel , van karakter; a copy has rarely the - of the or iginal , een topij heeft zelden het karakter van het oorspronkelijke; ardent -, levendig, vurig karakter; ardent spirits,
pl., geestrijk vocht; depressed -s, terneergeslagenheid van
geest; extremely depressed -s, hevige ne@rslagtigheid; evil
-, hoosdoende geest; excellent, good, high -s, vrolijkheid;
good -, goede , weldadige geest, gezindheid ; holy -, j heilige
geest; low -, neërslagtigbeid; very low -, hevige neêrslagtigheid ; dealer in -, slijter , slijtster van sterke dranken;
depression, lowness of -, ne@rslagtigheid; extreme, great
depression of -, hevige neêrslagtigheid ; flow of -, vrolljkiseid; in -s, vrolijk, op dreef; in excellent, high -s,
zeer vrolijk, ( zeer op dreef ; be in excellent, high -s,
zeer vrolijk, zeer op dreef zijn; be in good -s, vrolijk,
op dreef zijn; keep up One's -, geen moed verliezen ; labour under depression of -, ter neêr geslagen zijn ; put in
-s , opvrolijken , op dreef brengen ; raise a -, een geest
oproepen , § een geest doen ontstaan ; revive any one's -8,
iemand opvrolijken , iemand moed geven , iemands moed
opwekken; be in -s , opgeruimd zijn ; in high -s , in good
-s , opgeruimd , vrolijk ; in low -s , in bad -s , neerslagtig , treurig ; recover one's -s , weder bijkomen , weder tot
zich zelve komen; put into -s, bemoedigen.

vernielen , vernietigen; omkeeren , onderste boven keeren;
-, vergieten; morsen, storten; - a sail, een zeil geíjen
en gorden, z.; - the mizzen ! bezaan geijen ! - the yards!
raas opbrassen ! - ink, inkt storten ; - blood, bloed ver
-, v.i., verkwistend zijn; -, storten, door storten-gietn;
verloren gaan.
Spii'lage, s., afval, verlies.
Spil'ler, s., die stort, omverwerpt, verspreidt; -, hen.
gelroede , hengellijn , vischsim.
Spii'ling-lines, s., mv., sikkes, Z.
Spilt , zie Spill.
Spilth , s.,
gestorte hoeveelheid , hetgeen gestort of verspreid is.
Spin, v. t., spinnen, rekken, uithalen, uitrekken, verlengen;
doen draaijen; - spun-yarn, schiemansgaren maken, z.;
- out, uitspinnen, verlengen, langzaam voortbrengen, op
sleeptouw houden , op de lange baan schuiven , doen duren , zetten (van een tol) , in een draaijende beweging brengen ; -, V. i., spinnen , in dunne straaltjes loopen , rond
tollen; - about, ronddraaijen; - out of, stroomen-draijen,
of godson uit; - round, in de rondte draaijen; - round and
round , al om en om draaijen; the blood -s from a vein ,
het bloed gudst uit een ader.
Spina'ceous , a., tot spinazie behoorende.
Spinach , spin'agc, s., spinazie, spinaadje; mountain -,
melde , schaamkruid.
Spinal, a., tot de ruggegraat behoorende; - marrow,
ruggemerg ; - sinew , ruggemergs zenuw.
Spindle , s., spil , klaauwier (aan een spinnewiel) ; spie,
drevel of speek ; -, stengel , steel; stander , koning, as , z.;
- of the vane, as waarom de vleugel draait , z.; - of the
capstan , koning van het spil , z.; -, handel of hefboom
tot het in beweging brengen van de deelen der machine;
as (stoomwezen); -- and lever for safety valve, hefboom
van de veiligheidsklep (stoomwezen).
Spin'dle , v. i., puntig opschieten , spil opgroeijen.
Spindle-leg,
s. spillebeenen.
Spin 'die-shanks,
Spindle-shanked , a„ met spillebeenen.
Spindle-shaped, a., spilvormig.
Spin'dle-tree, s., spilboonl.
Spine, s., ruggegraat, ruggestreng; -, doorn, doren.
Spinel ,
}espinel (soort van robijn).
Spineile , ,
'
Spines'cent , a., in eene doornachtige spits uitloopende

(botanie).
Spinet , s., spinet (zeker muzijkinstrument) ; dumb -, ma-

nichordion.
Spt'net, s., een boschje, waarin doornen en struiken groeijen.
Spinet- hammer , s., stemhamer.
Spinir'erous , a., doornen voortbrengend , doornig, disteldragend.
Spin'inese, s., zie Spinosity, s.
Spiek , s., vink (ornithologie).
Spinner , s., spinner , spinster ; -, tuinspin ; zekere lang
-benigspko.
Spinning , s., bet spinnen ; fine -, het fijn spinnen.
Spinning-frame , S., het spinnersbedrijf.
Spinning-ground , s., spinveld.
Spinning-jenny , s., het spinnen in het grof.
Spinning-machine , s., spinmachine.
Spinning-mtll, s., het spinnersbedrijf, het spinnen; owner,
proprietor of a -, spinner.
Spinning•room , s., spinnerij , spiowerkplaats.
Spinning-wheel , s., spinwiel.
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Spirit , V. t., aanmoedigen, bemoedigen, aanvuren , opwek- Spirt, v, i., uitspringen, uitspruiten (met herhaalde stra.
ken ; f door (een goeden of kwaden geest) bezielen ; - any len) ; -, V. t., uitspuiten ; - up , opspuiten.
one's ambition , • iemands eerzucht opwekken ; - away , door Spirt , spirt'Ing , s., straal ; bet uitspringen , bet uitspat.
list wegvoeren, schaken, voortdrijven, weglokken, rooven; ten; het terugstuiten, terugstralen.
- up , aanvuren , aansporen, aanmoedigen , opvrolijken.
Splrt'le , V. t., spuiten , besproeijen.
Spirit-business, spirit-trade, s., handel in spiritualiën. spiry , a., als een piramide , spits , puntig ; ineengewonSpirit-stirring, a., den geest opwekkend, moed gevend,
den, gekronkeld, spiraal -, spiraalvormig.
hart opwekkend.
Spiss , a., dik.
Spirited , a., f (met een goeden of kwaden geest) bezield; Spls'sated , a., verdikt.
§ met geest, karakter ; moedig , vol geestdrift, leven , vuur, Spis'si t ude , s., dikte.
vol kracht, sterk, moedig; hitsig (van paarden); bold -, on- Spit, s., spit, braadspit; -, diepte, die men in eens met
versaagd; high -, fier, met zeer veel karakter; low -, laag, een spade maakt, spit; put upon the -, aan de spit doen.
zonder karakter ; moedeloos , ne@rgeslagen ; extremely low Spit , v. t., speten ; -, spitten , doorsteken; spit out -, uit-, ter neêr geslagen; mean -, zonder karakter; narrow -, werken van werk en pik uit de naden , z. -, v. i., spumet een beperkten geest ; poor -, zonder hart, zonder ka- wen , spugen , kwijlen , zeveren ; - at , spuwen naar ; - in,
rakter , laag; public -, met liefde voor het algemeen spuwen in ; - on , upon , spuwen op ; -, V. t., spuwen;
welvaren bezield ; tame -, zonder hart, week; be -, § hart, t§ verwerpen; -, braken, overgeven; - forth, out, -.
karakter hebben ; vol leven , vol vuur zijn , hitsig zijn Spit, s., spog, speeksel.
(van paarden); make, render low -, ter neêr slaan.
Spit'-venom , s., venijnachtig spog, venijn.
Spiritedly, adv., § met hart, karakter, moed, op moe spit'al ,
s., zie Hospital, s.
wijze , met vuur, geestdrift, leven , met kracht, op-dige SpitItel ,
krachtige wijze.
Spitch'co.K, V. t., een paling stuksgewijze braden.
Spiritedness , s., hart, moed , karakter , levendigheid, Spiteh'co.pk , s., gebraden paling.
vuur , kracht ; gemoedsgesteldheid ; hitsigheid (van paar- Spite, s., haat, tegenzin, spijt; - of, (in spijt, ten spijt
den); bold -, onversaagdheid ; high -, karakter ; low -,
van , in weerwil. van; - out of, uit spijt; have a - against
gemis van karakter, laagheid, ne@rslagtigheid; mean, any one, een haat, een tegenzin in iemand hebben.
poor, tame -, gemis van karakter , laagheid; narrow -, Spite , V. t., ' krenken, ergeren , tergen , beleedigen , toornig
beperktheid van geest; public -, liefde voor het algemeen maken; spited at, geërgerd of gebelgd over; spited with,
welvaren.
verbitterd door.
.Spiritless , a., zonder geest, ziel ; § zonder geest, ver
Spiteful , a., spijtig, wrevelig, wangunstig; nijdig, booszonder geest , karakter; zonder hart, moed; moe-stand;§
aardig , T vijandig.
zonder geestdrift, leven, vuur; § zonder kracht,-delos;§ Spite'rully, adv., op spijtige, boosaardige wijze.
sterkte ; § ter neër geslagen.
Spite'fuiness, s., spijtigheid, boosaardigheid.
Spiritlessly, adv.,
zonder hart, moed.
spitted , a., uitgeschoten.
Spir'ltlessness, s., geesteloosheid, moedeloosheid, nedr- Spitter , s., persoon die iets aan het spit steekt ; -, tweeslagtigheid.
jarig hert.
Spir'itous, a., verfijnd, gezuiverd; -, vlug, vurig; gees- Spitter, s., spuwer.
tig , geestrijk.
spitting , s., het spuwen.
Spir'itousness, s., vurigheid, geest.
Spit'ting-box , s., kwispedoor , spuwbak.
spirits, s., pl., levensgeesten, § gemoedsstemming; sterke, SpiVting-kit, pan, s., spuwbak.
geestrijke drank; in high -, vrolijk, opgeruimd; in low -, Spittle, 8., speeksel, spog.
neërslagtig; be in -, opgeruimd zijn, in een goede luim spit'tie t, s., zie Hospital, s.
zijn; be out of -, neêrslagtig zijn.
Spit'tie-house, s., zie Hospital, s.
Spiritual , a., onstoffelijk, geestelijk ; -, geestelijk , god- Spittoon', s., kwispedoor , spuwbak.
vruchtig; geestelijk, kerkelijk; a - person, een geestelijke; Splanch'ni-e • a., betreffende de leer der ingewanden.
Ike - lords, de bisschoppen, die in het hoogerhuis zitting Splenehnol'ogy , s., leer der ingewanden.
hebben.
Splash , V. t., zeer bespatten ; -, v. i., plassen.
Spir'ituall*m , s., spiritualisme.
Splash , 3., spat, geplas, slijk.
Spiritualist, s., spiritualist.
Splashy, a., modderig, bespat, beslijkt, bemodderd.
Spirituai'ities, s., pl., inkomsten van een geestelijke.
Splat , s., stok (van een stoel).
Spiritsai'Ity, s.,
geestelijkheid, kerk.
Splay, V. t., het schouderblad (van een paard) ontwrichten
Spirituality, s., geestigheid, geestelijkheid, onstoffelijkof breken ; wijder maken ; openspalken (van deuren en venheid, godsvrucht, geestelijke handeling; hetgeen iemand
sters).
als geestelijke toekomt.
Splay, s., verwijding (van een deur, enz.), wijdermaking.
Spiritualization , s., vergeestelijking, vervulling met of Splay , a., l afgelegen.
herschepping in geest.
Splay'-root , s., naar binnen gekeerde voet, verdraaide voet.
Spir'ituaiize, V. t., vergeestelijken, met geest vervullen, Splay'-footed, a., met de voeten naar binnen.
in geest herscheppen, in geest veranderen , geestelijk maken. Splay'-nsouth , s , groote, wijde mond, opengesperde of
Spiritually , ads., op onstoffelijke wijze.
opengespalkte mond , gebaar met den mond.
ispirituos'Ity , s., geestrijkheid; geestigheid, levendigheid, Splayed, pp., a., verstuikt (als het schouderbeen van een paard)-.
vlugheid.
Spleen , s., milt; -, toorn , wrok , kwaadwilligheid ; plotSpir'ituons, a., geestrijk. geesthoudend; geestig; leven
selinge aanval van toorn, kwade bui, f oploopendheid;
vurig, vlug; - liquor, geestrijke drank, sterke drank.-dig,
-, miltzucht, droefgeestigheid (vooral eigen aan de EngelSpir'ituousness , s., geestrijkheid, levendigheid, geestschen); spleen; -, vapeurs; in a -, op eens; excite any
rijke eigenschap.
one's -, iemands toorn opwekken; extract the - from, de
pl'roie s., ; ( small culverlin) klein slangstuk ,
milt uitsnijden; vent one's -, zijn toorn lucht geven.
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spleen'-sl-ek , a., miltauchtig, zwaarmoedig.
Spleen' -vort , s., miltkruid.
Spleened, a., ontdaan, gesneden van de milt.
Spleenful , a., toornig , boos , zwaarmoedig.
Spleeny, a., miltzuchtig; -, grillig, gemelijk, toornig,

Spllt'- eause, s., advocaat.
Mplit' -crow , s., dubbele adelaar.
SPI1t'-ring, s., gespleten ring.
split'-rod, s., splitpen (stoomwezen).
Split'flg , s., kruidenier.
Sp1lt'ter, s., splijter, spouwer, klover; kloofmes.
Splitting-b}ock , s., kloofblok , z.
Spllt'tíng -mill , s., kloofrol , kloofmachine, z.
Split'ting-rolls , s., pl., voorwals, wals met gleuven , me., z,
Splurge , s.,
geraas , getier , rumoer.
Splurge , V. i.,
razen , tieren , rumoer maken.
SpSut'ter,, s., geraas, getier, rumoer.
Spl u t'ter , V. i., ) verward of haastig spieken , brabbeltaal

zwaarmoedig.
Splen'dent , a., zie Resplendent.
Splendid , a., luisterrijk, prachtig, schitterend, heerlijk,

voortreffelijk; - victory, schitterende overwinning; - feast,
luisterrijk feest; - reputation , een voortreffelijke faam.
adv., op schitterende , luisterrijke wijze , met
luister ; op heerlijke, voortreffelijke wijze.
Splend'ldness , s., luister , prachtigheid.
Splendiferous , a., zie Splendid , a.
Splendor, splendour, s., glans, luister, pracht.
Sp1en'drous , a., glansrijk , prachtig.
Splen'etio , s., miltzuchtige, zwaarmoedige.
Splen'eti-e, splenet'ieal, a., miltzuchtig, zwaarmoedig.
eplen'i e , a., van , betreffende of behoorcnde tot de milt;
door spleen aangetast.
splen'ish , a., miltzuchtig, verdrietig.
Splen'itis , s., ontsteking van de milt, g.
Splen'ithe, a., heet, vurig; -, gramstorig, prikkelbaar.
Splent , s., spat, overbeen (bij paarden).
Splice, v. t., splitsen, z.; - the maim brace, een oorlam
aan de equipage geven , z.
Splice, s., splitsing; cut -, bogtsplitsing, contrasplits of
cutsplitsing; cunt -, dubbele splitsing; eye -, oogsplitsing;
long -, lange splitsing; short -, korte splitsing; pointed
-, geslurpte splitsing , z.
Spii'cing-fid , s., splitshoorn.
Spii'eing-maul , s., moskuil.
Splicing-taus , s., pl., splitsingkettingen om zwaartouwen
om kettingen te splitsen.
Splint , splin'ter , s., splinter , spaander; -, spalk, g.; -,
spat (zeker gezwel aan de pootera der paarden) ; fly into -,
in splinters vliegen ; remove a -, een spalk wegnemen.
Splint , splinter , v. t., doen splinteren , in spaanders
breken (hout); -, spalken, niet spalken zetten; -, splijten;
-, v. i., splijten , afsplinteren, versnipperd worden.
Splinter , s., splinter, ten gevolge van kogels, die door
bet boord gaan; -my and shattering gifets produced by
shot , uitwerking van splinters door geschutvuur ; necessity
of obtaining the greatest effect of -s, noodzakelijkheid
om de grootste uitwerking van splinters te verkrijgen.
Splinter-bar , s., spoorstok.
Splintery , a , schilferachtig, met schilfers.
split, v. t., splijten, kloven, scheuren, spouwen (verdeelen , scheiden ; verbrijzelen; -, tweedragt verwekken tusschen) , in de war helpen; door den wind verbrijzelen , z.;
- wood , hout kloven ; - a rock , een rots splijten; - asunder, in tweeën splijten; - into, splijten in, verdeelen in;
- to ribbons , in flarden snijden ; -, v. i., bersten , scheuren , aan stukken springen, verpletteren, verbrijzelen ; -,
w dloopig zijn; - with laughing, van lagchen bersten,
schat
eren van lagchen; -, kraken, breken; scheuren van
rondhouten en zeilen , z.; vergaan , aan stukken slaan, z.;
be -, loslaten van de naden , z.; - asunder , van een splijten, bersten; - by, splijten door; - into, splijten tot, zich
verdeelen; glass when heated often -s, wanneer glas heet
gemaakt wordt, breekt het dikwijls.
tweespalt, oneenigheid.
Split, s.,
Split , crack , rent , s., scheur , kraak , krimpscheur
(stoomwezen).
Split, slit- vutter, s., slitpeii of gespleten spij (stoomwezen).
split , a., gespleten , gekraakt, door den wind gescheurd.
Splendidl y ,
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Spo'domancy , s., waarzeggen uit asch.
Spod'umene , s., triphane (mineralogie).
poll • v. t., rooven , plunderen, uitplunderen, berooven,

verwoesten; zich van iets meester maken; - of, berooven
van ; - arty one of a thing, iemand van iets berooven.

Spoil , s., roof, buit , prooi , beiooving , diefstal.
Spoil, v. t., iets bederven, iemand bederven; doen verval

te gronde gaan, in den afgrond storten; - by, bederven-len,
door; - the crop, den oogst bederven; pride -s many good
qualities, hoogmoed bederft vele goede hoedanigheden; one's eyes, zijn oogen bederven ; - one's clothes, zijn kleêren
bederven; -, v. i., bederven , zich in den afgrond storten,
te gronde gaan.
Spoil, s., verlies; -, afgeworpen huid (van een dier); -,
slechting (van iets dat niet noodig is).
Spoil'-bank , s., bewaarplaats van geslechte goederen.
Spoiled , a., bedorven.
Spoiler , s., roover; -, bederver , persoon die bederft.
Spoil'ful , a., roofgierig, roofzuchtig; verwoestend, bedervend.
Spoiling , S., berooving.
Spoke , zie Speak.
Spoke , s., spaak van een wiel , speek van een rad , spaak ,
spaak van het stuurrad , z.; § put a - in any one's wheel,
iemand een spaak in liet wiel zetten.
Spoke'-sóave, s., blokschaaf.
Spoken , zie Speak.
Spokes'znan , s., pl. spokesmen , s., persoon die liet
woord voert, spreekt; orgaan, woordvoerder, voorspraak;
be the -, liet woord voeren , het orgaan zijn.
Spo'llate, v. i., herooven, plunderen, verwoesten.
Spolia'tion, s., berooving, plundering, verwoesting.
SPonda'i-e , sponda'feal , a., van of als spondeën (zie
dat woord).
Spondee, s., voet van twee lange lettergrepen, spondeus.
Spon'dyl ,
Spon'dyle, } s., wervelbeen.
Sponge , s., zie Sponge en de afleidingen van dat woord.
spook , s., zie Spunk , s.
Spon'sal , a., van een huwelijk, echtelijk.
Spon'slble , a., geloofbaar, geloofwaardig.
Spon'slon , s., t waarborg.
Sponsor, s., borg; -, doopgetuige.
Spontaneity , 8., vrijwilligheid.
Spontaneous , a., vrijwillig; - combustion, zelfontbran*
ding (bij v. van steenkolen) , z.
Spontaneously, adv., op vrijwillige wijze.
Spontaneousness , s., vrijwilligheid.
Spontoon', s., korte piek, sponton, halve piek.
Spool , s., spoel ons garen te winden, gaienklosje.
Spool , V. t., opwinden op een spoel.
apoul'er, s., die garen opwindt.,
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Spoons , V. i., snel voortgaan.
bevlekken, schandvlekken; -, een teeken naken om aan te
Spoon , s., lepel ; be past -, de kinderschoenen uitgetrok- duiden waar iets gesneden moet worden.
ken hebben ; dessert -, dessert = ; gravy -, jus _ ; marrow Spotless, s., § zonder vlakken, zindelijk, rein, zuiver;
-, mergtrekker ; table -, soep =; tea -, thee ; - and -, onbevlekt, vlekkeloos, schoon.
Spotlessness , a., vlekkeloosheid , zuiverheid.
fork, pl., couvert.
Spoon , V. I., hard voor den wind zeilen; schuim maken; Spot'ted , a., gevlekt , gespikkeld (als een tijger) ; gevlekt
- of scud, lenzen zonder zeilen bij den wind zetten.
(van paarden) ; -, t gemerkt (bijv. boomera) ; -, slecht,
Spoon'-bill, S., lepelaar, lepelgans (ornithologie).
kwaad ; onteerd.
Spoon-drift, s., schuim of spatten der golven.
Spot'ted,,ess , s., zie Spottiness.
Spoon'-meat , s., lepelkost.
Spotter , s., die vlakken of vlekken maakt; die besprenSpoon 1-wort, s., zie Scurvy-grass, s. (botanie).
kelt; -, bevlekker.
Spoon'f'ul , s., lepel-vol ; -, kleine hoeveelheid vocht.
Spottiness , s., vlekkigheid , gevlektheid , gespikkeldheid.
Spoon'shell , s., strandmossel.
Spotty , a., vol vlakken of vlekken; met vlakken of vlekSporad'i-e, sporad'i-cal , a., van een ziekte, die slechts
ken bedekt; bevlekt, bezoedeld.
Spou*'al , a., tot de bruiloft behoorende , bruilofts-,
eenige personen aansteekt, sporadisch.
Sport , s.,spel, vermaak, uitspanning, vrolijkheid,
huwelijksch-, echtelijk.
tijdverdrijf , woordspeling, scherts, kortswijl, boze trek; Spou*-'al • s., trouwplegtigheid, echtvereeniging, voltrek
-,
ligt
werk,
spe
-, doortraptheid; -, speeltuig, speelbal;
een huwelijk, bruiloft; het trouwen; -s, pl., brui -kingva
len; -, jagtvermaak , veldvermaak • als : vogels vangen,
-loftsied.
jagen, visschep, enz.; vogelvangst; wedren (van paarden); Spouse , s., echtgenoot, man , vrouw ; - breach , oververmakelijkheden
van
de
jagt
the
field
,
field -, the -s of
spel, echtbreuk.
of visscherij; for one's -, om zich te vermaken, om te Spouse , V. t.,
trouwen , sr. en m.; verloven.
spelen; in -, uit scherts, kortswijl; be - to any one, Spou-we'less, a., -t zonder echtgenoot, ongehuwd.
een speelhal voor iemand zijn; be in -, schertsen, geksche- Spout, s., pijp, goot, dakgoot; waterstraal; tuit (waarren; make any one -, iemand vermaken ; make - al , of uit eenig vocht loopt); kanaal; water dat in eene groote
any one , iemand ten speelbal nemen , iemand voor den hoeveelheid nedervalt, als : stortregen, hoos, enz.; -, opening (van een vaas); hals eener flesch of kruik; opening
gek houden.
Sport, v. t., vermaken, vertoonen, vertooning van iets
om lucht in te laten (m jnwezen); houten gootjes in een
maken , + ten toon stellen; onderhouden , verlustigen, korenmolen , waardoor het koren op den steen loopt ; -,
spelen; - oneself, zich vermaken; - oneself against, zich ontlaadpijp of buis(lechnologie); water -, waterhoos.
vermaken ten koste van ; - oneself in , zich vermaken met, Spout , V. t., uitspuiten , uitstorten , uitspringen ; -, § iets
.juichen in; - oneself with, zich verlustigen met, door kunstmatig lezen of voordragen (om zich te oefenen); ge.
spel voorstellen , spelen ; -, v. i., spelen , dartelen , korts - zwollen , bombasterig spreken; blood -s from a vei►c , het
wijlen, boerten, stoeijen, zich een spel maken; - along,
bloed springt uit een ader ; - against, spuiten tegen; -,
spelen langs, over ; - at a play , zich met een spel on- V. i., uitloopen , uitspringen, uitspuiten ; - out of , spuiten
ledig houden ; - with, spelen of beuzelen met • voor den uit; - up (out of), omhoog spuiten (uit).
gek houden.
Spout'-dole, s., gat waardoor eenen walvisch het water
Sportabtl'1ty, s., uitgelatenheid, vrolijkheid, dartelheid.
uitspuit ; gootgat.
zich
vermaakt,
verlustigt,
grap.
the
Sporter, s., persoon
Spou t'er , s., deelamateur ; die kunstmatig leest of voor
penmaker.
-dragt.
Sport'l'ui , a., dartel , vrolijk ; uit scherts , voor de grap Spout'Ing, s., § het uitspringen, opwellen; het terugstuigedaan, grappig.
ten, het uitspatten; -, § declamatie; het kunstmatig le.
Sportfully, ads., op dartele, vrolijke wijze; uit scherts.
zen of voordragen.
Sportfulness, s., dartelheid, vrolijkheid, vrolijke inborst; Spout'tng-elub, s., liefhebberij -tooneel.
snakerij , klucht, stoeijerij.
Sprag , a., : sterk , krachtig ; -, vrolijk.
Sporting, s., jagt, visscherij.
Sprag, s., spijker, ijzeren bout; -, jonge zalm.
Sportingly, a., uit kortswijl, voor de grap.
Sprain , v. t., verrekken , verwrikken , verstuiken , verstui
,Sport'ise , a., dartelend , spelend, vrolijk.
-ten;
- one's foot, zijn voet verstuiken.
Sport'tveness, s., dartelheid, vrolijkheid, vrolijke inborst; Sprafn, s., verrekking, verstuiking, verzwikking.
snakerij , klucht, stoeijerij.
Spraints , s., pl., drek van een otter.
Sport'less , a., treurig , zonder vrolijkheid ; zonder blijd- Sprang, zie Spring.
schap, eartelbeid ; -, (druiloorig.
Sprat, s., spiering (soort van Tisch); give a - to catch a
Sportsman, s., pl. Sportsmen, jager, visscher; die
hering, een spiering uitwerpen om een kabeljaauw te
zich aan jagt of veldvermaak overgeeft, jagtliefhebber.
vangen.
Sports'manshlp, s., jagtlust, liefhebberij voor de jagt.
Sprat'-barley , s., baardgarst.
Sport'-usage , s., emolumenten, buitenkansjes , verval.
Sprawl , V. i., spartelen , worstelen ; zich uitstrekken ; -,
Sport'ulary , a., van aalmoezen levend , sprokkelend.
uitstallen; -, een trotsche houding aannemen; -, zich
Sport'ule, s., klein geschenk, kleine gift, aalmoes, fooitje.
sterk bewegen, woelen , zich geweldig bewegen, met han
voeten slaan.
-den
Sposh , s., zie Slush , s.
Spot, s., vlak, vlek, plek, spatje; -, schankvlek, schande; Spray , s., scheutje van een plant ; eindje van een tak,
der
zee
,
schuim
schuim.
plekje
gronde
,
plaats
;
upon
the
wild takje, waterlootje; -,
-, vlak (sterrekunde) ; -,
-, dadelijk, op staanden voet, op de plaats zelve; take Spread , V. t., spreiden , uitspreiden, bespreiden; uitstrekout a -, een vlek wegnemen; - of veins in metal , aderen ken , uitbreiden; dekken, overdekken; verbreiden, bekend
maken ; uitstrooijen ; ontwikkelen; voortplanten; een draad
in metaal.
Spot , V. t., bevlekken , vlekken , vlakken op .... maken; uittrekken ; een tafel dekken ; uitwerpen , van zich geven ,
-, bespikkelen (tot sieraad) , met spikkels bedekken ; -,
om zich verspreiden ; -, een zeil spannen ; uithalen , z.;
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uitspreiden, z.; - sail, een zeil bijzetten; - the awning, sprong in meeren of vijvers; the noblest title -s from
de zonnetent uithalen; - waist cloths, pavoiseren, vlag- virtue , het incest verheven regt heeft in de deugd zijn
gen, z.; - a carpet, een tapijt uitspreiden; - strew over oorsprong; at his command we perish and we -, op zijn
the ground , stroo over den grond spreiden ; - an odour , bevel vergaan wij , worden wij groot; - again , op nieuw
een reuk verspreiden, van zich gevers; - a report, een groeijen , uits} ruiten; - apart , uit elkander springen; gerucht verbreiden , uitstrooijen ; - abroad , verspreiden , at , springen naar ; - back , terugdeinzen , terugspringen ,
wereldkundig naken , ver bekend maken , voortplanten ;
zich achteruitwerper ; - forth , te voorschijn springen,
- into, pletten tot; - oir, spreiden op; - out, uitspreivoor den daag komen , uitspruiten, uitloopen, te voorschijn
den ,uitleggen ,uitpakken , gereed leggen (sur[jical ira- komen, § zich haasten; - forward, voorwaarts springen;
struments) ; - over, uitbreiden over, bedekken (niet , with); - from , springen vair, uit, voortkomen van, uit, voortbe- over with , bedekt zijn met; -, v. i., zich uitspreiden
spruiten ; - in , ziele storten in ; - into, springen in; of verbreiden, wijder worden; -, zich uitstrekken , zich into birth, ontstaan; - on, voortspringen, springen op;
verspreiden ;-, zich uitlaten; -, zich ontwikkelen; -, in - out, uitspringen, zich buiten werpen ;- out in, spriudamp vervliegen ; - abroad . zich verspreiden ; - forth into,
gen in; - out of, voortkomen of voortspruiten uit; - up,
zich uitbreiden tot; - over, zich uitbreiden over, zich ver- opspringen, groeien in de hoogte, springen, plotseling opspreiden over, door, bedekken; - like wild ,dire , ziel, snel komen ,1 zich in de Hoogte werpen, zich (door een sprong)
verspreiden , zich als een loopend vuur verspreiden.
verheffen , § voor den dag koeien , geboren worden , § zich i
Spread , S., uitgestrektheid , verte ; -, uitbreiding , uitzetverheffen , groot worden , bloeijen , vooruitkomen, opschieting, omvang, § ontwikkeling, § voortplanting.
ten (van planten) , plotseling opkomen, opgaan ; a light
Spread&-eagle, s., als : make a -, iemand die voor liet eerst
breeze sprang up front tine icortliward, een ligt windje
naar boven entert , in 't want binden; ook : de figuur van kwam op uit het noorden ; - up to life, opspruiten; - up
een arend met uitgestrekte vleugels en opgeheven pooten
again , op nieuw, nogmaals groeijen , uitspringen, zich
(wapenkunde).
(door een sprong) op nieuw of iiogniaals verheffen, zich
Spreader, s., verspreier, verbreider; die uitstrekt , outop nieuw in de hoogte werpen, § op nieuw geboren worwikkelt , uitzet; § voortplanter.
den , herleven , § zich op nieuw verheffen , op nieuw voor Spreadtfng ,
f uitbreiding , het uitbreiden , uitspreiden , i uitgaanof goed voortkonienr ; - through , springen door,
verbreiden, voortplanting.
schieten door; - to , springen naar ; - to light, aan liet
Spree ,
licht korren , Voor den dag komen ; -, v. t., opjagen (wild);
.,
drinkgelag
,
rumoer.
3prey ,
snel doen opspririgen ; C oortbrerigen , § voorop stellen
s•
pr e nt , a.,
besprenkeld, besproeid.
vooraan brengen, (een mijn) doen springen, iets door midSprey , a., net, lief, pufferig, polipig ; -, v lug , levendig.
del van een veer doen springen, overspringen , voorbij Sprfg , s., takje van een plant , wild takje , waterlootje,
springen, eensklaps krijgen, als : - a leak, een lek krtjtakje op borduurwerk ; -, duiker, z.; -, stif je, ijzeren nagen ; doen barsten , in de lucht laten vliegen; - of ,
geltje ; -s , pl., rijshout.
afspringen ; - out of, ontspringen uit , voortspruiten uit,
sprig, v. t., takjes borduren of met geborduurde takjes , ontstaan door; - over, oeerspriiigen; - up, opspringen.
versieren , borduren ; -, niet stifjes vastmaken.
1 spr ing , v. t., scheuren , kraken van een mast, z.; _ a
Sprig'-bolt , s., takbout, z.
butt , het losgoali van een plank van de buitenhuid, z.;
Sprig'-crystal , s., bergkristal.
- a leak, een lek krijgen, z.; - the luf,, oploeven, opSprf g ' gy , a., vol takjes , vol wilde takjes, waterlootjes.
schieten in den wind, z.; - a asast of yard, het buigen
sprfgf,t , sprite, s., levensgeest, geest, ziel ; spook, spook- of kraken van een mast of ra door den wind , die op de
sel ; -, korte pijl ; -s , pl., hart , moed , karakter.
zeilen werkt , z.; - up , toenemen , aanwakkeren, a.; the
Spright, v, t., t (van geesteia, spoken) bezoeken, kwellen,
breeze is springing up, de wind wakkert aan, z.
verontrusten.
Spring , s., schielijke sprong (l,eweging); -, veêr, springSpright'fuf , a., i• vol leven, geestdrift, levendig, vrolijk.
veêr, veêrkracht, rekbaarheid; -, scheur, barst; -, (water)
Sprfght'fuily , ode., op levendige, vrolijke wijze.
bron, hulpbron , fontein ; -, begin, oorsprong, oorzaak,
spright'fulness , s., levee.digheid , vrolijkheid.
§t l)egiee, geboorte; -, t§ aanbreken van tien dag; -, lente
Spright'1ess , a , zonder geestdrift, geest, vuur , levenvoorjaar ; -, vuur , kracht ; -, sprong; -, lek ; -, hand
uigheed; dof, geesteloos, koud.
schouder; - spring, kabeltouw dat als spring uitgebragt
spr1ght'1essness , s., levendigheid , leven , vuur , ziel ,
is , z.; scheur of spleet in een mast, z.; anchor with a -,
vrolijkheid, opgeruimdheid.
niet een spring op liet anker ankeren, z.; have a - upGn
sprfght'fy, a., levendig, vrolijk, opgeruimd, dartel, lustig.
the cable, een spring op den kabel hebben ;the - of a
Spring , v, i., uitschieten, opkomen, opspruiten, beginnen
bow , de rekbaarheid van een boog; the - of youth, jeug•
te groeijen, spruiten, ontspringen, ontspruiten, uitloopen,
dige levenskracht; intermitting , reciprocating -, fontein,
toeschieten , voortkomen , voortspruiten , komen , afstam- die bij afwisseling water geeft ; main -, groote veêr (bij
men, afgeleid worden , ontstaan , zijn oorsprong hebben
horologiemakers); relaxed -, ontspannen vedr ; head -, § vooruit, voortvloeijen uit, afkomstig zijn van, §voor den dag name oorzaak, hoofdoorzaak; in -, in the -, in de lente ;
komen , geboren worden , herboren worden, herleven , we- give a -, uitschieten ; relax a -, een veêr ontspannen ; take
der te voorschijn komen ; -, barsten, in de lucht vliegen ;
a -, een schielijke sprong nemen ; - steel , elastiek staal.
-, aankomen, aanlanden; -, beginnen; -, § groot worden, Spring'-arbour, s., spil (in horologien).
zich verheffen, oprijzen, opstaan, voor"spoedig zijn, bloei- Spring ! -barley, s., lentegarst, zoniergarst.
jen , welvaren , goed voortkomen ; -, opkrimpen, optrekken spring'- barrei , s., rolgordijn (voor een koets).
(vair hout); -, (van den dag) aanbreken, doorbreken; uit- spring'-bean, s., asbalk.
spruiten; voor den dag komen; -, opjagen (jagersterm); i spring"bo-ek, s., springbok.
plaats - in the fields, de planten groeijen op de velden; l Spring' -boft, S., vePrgrei,del.
water -s from the earth, het water welt uit de aarde op; 1 spring'-box , s„ tr•eninccl (in een lcoralogie).
rivers - from lakes or poi;ds, rivieren hebben haren oor- Spineg' C11njle , S., l,f:ul;el eezner veer.
CS
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Spring'-dividers , s., pl., weerpasser.
Spring'•funnel , S., treclhter.
Spring'-grass , s., reukgras.
Spriug'-gun , 8., 4,onderbus.
Spring'-halt , s., zie String-halt, s.
Spring'•head , s., bron .
Spring' -hook , s., karabijnhaak.
SSpring '-latei► , s., klink met een veêr, knip.
Spring' - lo-ek , s., springslot.
Spring' -snu Wers , s., pl., snuiter met aen ve@r , patent-

snuiter.
Spring'-tall , s., aardvloo.
Spring'-tide, s., vloed, getij.
Spring' -time , S., lente, voorjaar; in -, in de lente.
Spring '-tool , s., veérspanner.
Spring' - tree -bar , s., touwknuppel (aan een rijtuig).

Sprir►g'-water , s., bronwater , welwater.
Spring'-wheat, s., zomertarwe, voorjaarstarwe.

jeugdige spruit , uitspruitsel ; § jonSprtng'al , s.,
geling.
; knip (met een veer, om vogels te
springval
Springe , s.,
vangen) , strik, valknip , snoer , valstrik , sprenkel.
Springe, V. t., in strikken vangen, strikken, door middel
van een sprenkel of in een valknip vangen.
Sprfng 'er , s., iemand die wild opjaagt , drijver ; -, plant,
spruit ; -, balk , dwarsbalk.
$pring 'tness, s., rekbaarheid, verkracht; -, overvloed
van bronnen.
Spring'ing , s., groei , wasdom , het uitschieten ; § af
geboorte ; begin (van een gewelf en desgel(jks). -komst,
Spring'tng-line. s., stijl (bouwkunde).
Springy, a., ve@rkrachtig, elastiek; rijk aan bronnen of
wellen.
Sprfnk'ie, V. t., strooijen , sprengen , sprenkelen , hesprenkelen, bestrooijen, bezaaijen, begieten; - a floor with
sand, zand op een vloer strooijeu; - with pepper and salt,
met peper en zout bestrooijen ; - with holy wafer , met
gewijd water besprenkelen; - a room before sweeping it,
een kamer , voor dat zij geveegd wordt , besprenkelen;
- on , strooijen of sprenkelen op; - over, besprenkelen
bestrooijen ; - toward , strooijeu naar ; - with , bestrooijee
of besprenkelen met; -, v. i., sprenkelen , bij kleine drop.

pels regenen.

Sprinkle, s., bestrooid gedeelte. Zie verder Sprinkler.
Sprinkler, s., sprenkelaar, besprenkelaar, persoon die spren ,

kelt, § uitstrooijer, verspreider; holy-water -, wijkwast.

Sprink'liug , s., liet sprenkelen , het besprenkelen (ir

kleine hoeveelheid) , besprenkeling , besproeijing , bestrooi.
jing; kleine hoeveelheid; a - of rain , reven met klein(
droppels.
Sprit, s., spruit, uitspruitsel, straaltje; spriet, boegspriet
Sprit, t. w., uitschieten, uitspruiten; -, i. w., uitsprui
ten , uitloopen.
Sprit'-ill , s., blindzeil; - of gaff arm , nok van de gaffel
Sprite , s., geest , spook , verschijnsel.
Sprite'ful , a., zie Sprightful , a.
Sprite'ly, a., zie Sprightly; -, van geesten, spoken.
Spro-ek'et , spro ek'et - wheel , S., penrad van een spi
voor een ijzeren kabellaring zonder dammen, vattende b^
het draaijen elke schakel om een der pennen.
Sprod , s., tweejarige zalm.
sprout, V. i., spruiten, uitloopen, * I(§ groeijeu.
sprout, s., spruit, uitspruitsel;- -s, koolspruitjes; brui
sets -, brussslsche kooltjes.
ilpruce, a., net, lief, helder, knap, zindelijk, popperig
t mooi , vrolijk , loszinnig, ligt (in ongunstiyen zin).

ipruce, V. i., zich netjes kleeden; -, v. t., opdrillen, op.

schikken.
iprusce, s., soort van den, pijnboomhout van Canada.
ipruce '-beer, s., dennebier, jopenbier.
ipruce' - leatl5er, s., pruissisch leder.

price'-yarn, 3., ruw garen.
iprace'ty, abn., met uitgezochte kleeding, op aardige wijze.
s., zindelijkheid,, popperigheid (in kleeipruce'ness,
ipruc'ery •

} ding).

;pree , s., schuim , dat bij zekere ziekte in den mond ontstaat; -, schuim van metalen.
;prune, zie Spring.
;prunt, V. i., opschieten, opgroeijen.
;praat, s., stompje; -, :1: jong en sterk mensch; -, sprong;
-, a., hedrij 4 ig , werkzaam, opgeschoten, sterk gegroeid.
iprunt'1y , a., jeugdig ; net.
spry , a., vlug , levendig , wakker, voortvarend, doortas
-tend;
springlevend.
spud , s., kort mes, stomp, wielmesje; -, § dreumesje.
Spu1'ter, S., spoel ►neester (in garenspinnerijen).
Spume , S., schuim.
Spume • v i., schuinen.
tpumes'cence , s., schuimigheid, schuiming.
sputnif'erous, a.,

rgpum

schuimend.

,ous , .pa., schuimig, vol schuim.

Spun , zie Spin.
Spun'-hay, s., gesponnen hooi.
spunge • s., spons ; wisseher , z.; pyrotechnical -, tondel,

zwam.
5punge, V. t., sponsen, afsponsen, § uitwisschen; - up, niet

ede spons wegnemen ; -, V. i., inzuigen (als een spons) ; -,
( op den klap loopen. •
spung'er, s., tafelschuimer , iemand die van anderen leeft;
die sporist.
spang'fness , s., sponsachtigheid.
Spung'fng , s., het sponsen; -, § het schuimloopen.
Spung'ing -house, s., gijzeling; huis dat tot voorloopige
gijzeling wegens schuld dient.
Spung'tous, a., sponsachtig, doornat, doortrokken, doorweekt; -, zat, stomdronken.
spung'y , a., sponsaclitig.
Spunk , s., zwam , tonder, vermolmd hout; -, § levendig.
beid, vuur, prikkelbaarheid, prikkelbaar gestel; moed.
Spun')arn . s., schiemans garen, 2 of meer kabelgarens
zamengedraaid , z ; - mat of paunch , mat , z.; - reel , wuit.
Spur , s., spoor , stekel , prikkel , aanzetting , aansporing ,
drijfveer; zijketen (vertakking van een gebergte); -, tand
van een rad , z.; stut , z.; -s of the bi tts , steekspenen , a;
the - has taken into gear, het rad heeft gevat; -, spoor
(verlenging van een bloemkelk [botanie]); -, spoor van een
dier ; -, bedorven rogge ; -, soort van bolwerk (fortificatie);
-, zware pilaar, die een gewelf ondersteunt, schraagpilaar;
upon the - of, spoorslags , allerijl ; put on one's -s, zijn
sporen aandoen ; set -s to , met de sporen steken; that

obeys the -, naar spoor luisterende (van paarden) ; be upon
the -, in grootera haast zijn.
Spur , V. t., de sporen geven aan, § aansporen , ophitsen,
aanzetten, voortdrijven, dringen, haasten; - on, aan
aanzetten , aandrijven , aandringen; - to, aanzet--sporen,
ten tot ; - up , met sporen aandrijven ; -, v. i., met spoed
reizen , met grooten haast reizen , voortdrijven; - on , zich

haasten.

met sporen wanden.
Spur'-gall, v. t.,
spoorwond.
Spur' -gall , s.,

Spur'=gear, s., tandraderen (steamwezen).
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Spur'-leather, s., spoorleder.
Spur'-maker, S., sporenmaker.
Spur'-nut, s., drijfrad, drijfwerk in een molen.
Spur'-rowel , s., spoorradertje.
Spur'-royal , s., een engelseh muntstukje in goud uit dean
tijd van EDUARD IV.
Spur'-way , s., rijweg, weg alleen voor paardrijders bestemd.
Spur'-wheel , s., verticaal landrad of rad met regte tan.
den (stoomwezen).
Spur'gaued , a., met de sporen gekwetst.
Spurge, s., wolfsmelk; caper -, springkruid, purgeerkruid.
spurge'-flat , s., kelderhals (botanie).
Spur#e'-laurel , s., kelderbals met aanblijvende bladen.
Spurge'-olive, s., een heester.
Spurike'-root , s., spurriewortel.
Spurge'-wort , s., zwaardlelie.
Spurg'ing, s., purgatie
vervalscht, valsch , ondergeschoven,
Spurious , a.,
nagemaakt, van twijfelachtig gezag, onecht, buiten den
echt geboren, onwettig , r.; (van ziekte) voorgewend , g,
- drugs, vervalschte droogerijen, artsenijkruiden; - writinrgs, geschriften can twijfelachtig gezag ; - edition, nadruk.
Spuriously, a., on valsche wijze, op nagemaakte wijze.
Epu'riousness. s., vervalsehing, onechtheid, § valsehheid , onwettigheid , r.
Spur'ling, s., zekere kleine zeevisch, spiering.
Spur'ling-line . s., roertalies.
Spurn , V. t., schoppen , met verachting van zich stooten,
wegjagen , verachten , met verachting behandelen , verschop
voeten treden , met diepe verachting hejegenen,-pen,mt
verfoeijen; - any one from one's presence, iemand van zich
wegjagen; - an offer, een aanbod met verachting van Je
hand wijzen; -, v. i., tegenstand bieden , achteruitslaan,
schoppen ; - against , zich aankanten tegen ; - at , met
verachting afwijzen, verachten.
Spurn , s., schop ; -, verachtelijke behandeling.
Spurner , s., die schopt , veracht, versmaadt; verachter,
verfoeijer.
Spurred', a., gespoord, van sporen voorzien ; bedorven

Squab, ads,, ) op logge wijze, op lompe wijze.
Squab'bish , a., log, lomp, plomp.
Squabble, V. i., kibbelen, krakeelen, harrewarren, pluk

(van rogge).
Spur'rer , s., sporendrager , ruiter die sporen draagt.
Spurrier , s., tt sporenmaker.
Spur'ry, s., spurrie, muurkruid.
Spurt , zie Spirt.
Sputter , V. i., kwijlen , spuwen (onder het spreken); spat-

ten (van ]pennen); - at one, hevig uitvaren tegen iemand
(als iemand die den mond vol speeksel heeft, dat hem er
onder liet spreken uitspit ; -, e. t., uitspatten , uiti ergen ;
§ haastig uiten ; - one's gall , zijn gal uitbraken; - out,
uitbraken.
Spu t'ter , s., gespuw, gespat; speeksel, spog; geweld,
geraas, getier.
Sput'terer, s., persoon die onder het spreken spuwt, geweldmaker, geweldmaakster.
Spy , V. t., verspieden , begluren , afloeren , gluren , loeren,
bespieden, (van verre) zien ; - out , uitvinden , ontdekken,
uitvorscl ► en, uitvisochen; -, v. i., spieden, naauwkeurig
zoeken , uitpluizen , onderzoeken , doordringen , bespieden.
Spy , s., spion.
Spy'-boat, s., adviesjagt.
Spy'-glass , s., kijker , verrekijker.
S'py'ing, s., bespieding, afloering,

verspieding.

Spying-man, s., man als uitkijk , bij v. bij een seinpost, z.
Squab, a., vet , dik , poezelig; -, kaal , vederloos (van logels).
Squab , s., gevulde zitting, kussen (in rijtuigen); ( dikke

prop, dikke lobbes; jonge duif.

twisten.
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Squabble, s., twist, gekibbel, kibbelarij.
Squabbler. s , krakeeler , twister , kibbelaar.
Squab'by, a., zie Squatbish , a.
Squab'pie, s., pastei van zeer jonge duiven, jonge dal-

ven pastei.
Squa(l , s„ klein detachement , troep , hoop.
Squadron , s., i- carré; eskader, smaldeel, z.; batailion (van

infanterie; escadron (van kavollerie); rear -, achterhoede.
Squad'roned , a., in escadrons, in eskaders geschaard, z.
Squa1'ici , a., j vuil , morsig.
Sq+talid'ity .agar+i'idness , s., vuilheid, morsigheid, on-

zindelijklieid.
squall , v. i., gillen, hard schreeuwen, grijnen (als een
kind) ; - out ,
Squall , s., harde gil; -, hui, windvlaag, rukwind, val
; heavy -, zware bui ; be caught in a -, door een-wind
bui overvallen worden ; blow in -s , bij buijen waaijen
look out for -s , oppassen voor buijen.
Squall'er , s , schreeuwer, die gilt.
Squall'), a., winderig , onstuimig; - weather , buijig weder.
Seua'lor, s., zie Squalidity, Squalidness, s.
Squa'mous, a., geschubd, met schubben, schubbig.
Squa'tnousness, s., schubbigheid.

Squander , V. t., verspillen , verkwisten, wegsmijten, ver
- ahout , allerwegen verkwisten ; - abroad , naar-stroijen;
buitenslands verstrooijen; - away, verkwisten; be -ed,
verkwist zijn.
Squander , squan'dering, s., vertering, verkwisting.
Sgaan'derer , s , verteerder , verteerster , verkwister, ver
-kwister.
waar,
Square, a., vierkant, regthoekig, pas, juist,
naauwkeurig ; rondborstig, openhartig , regtschapen , legt
door zee, eerlijk , opregt; -, sterk, gezet; vereffend (van
rekeningen) ; van of betreffende het vierkant maken ; - root,
vierkantswortel ; -, overeenkomstig , gelijk; - sterned , tuck, platte spiegel ; make -, (een rekening) vereffenen.
Square , s., vierkant, kwadraat, vierhoekige plaats, vierkant plein (met huizen daaromheen) , getal vier , vier;
regelmatigheid , gelijkheid, overeenstemming, voet van
gelizjkheid, juiste afmeting; -, rondhorstigheid, openhartigheid, regtschapenlieid, eerlijkheid; -, kwadraatgetal;
t§ uitgebreidheid; twist; -, zekere stand der planeten (ster
vierkantmaking (technologie); winkelhaak; t es--rekziad);
kadron , bende in liet vierkant geschaard ; l§ regel , regel
zaak, aangelegenheid; on, upon the -, top-niatghed;
den voet van gelijkheid; out of the -, t buiten den rugel,
ongelijkmatig; break -s,. t van den regel afwijken , bezorgd zijn , zich bekommeren , hekreurien, zich ongerust
maken ; move a -, een zet doen (in het dammen , schaak
n) ; - of an anchor , vierkant van het anker waarom-spel
de stok komt , z.; shifting of bevel -, zwaai , verzetbare
winkelhaak , z.; - of the top, soldatengat, z.; -s go, het
spel gaat voort; how do -s go ? hoe gaat het?
Square , V. t., vierkant maken, meten , afmeten , regelen
(in overeenstemming brengen), § gelijk maken; -, schik
vormen , in orde brengen , klaren, juist afmeten,-ken,
afpassen, evenredig maken; vereffenen (van een rekening);
in den haak maken , vierkant schaven ; the ratlines , ver
- the yards , vierkant toppen en brassen, z.;-wevn,7.;
- the yards by the lifts , vierkant toppen , z.; - all by
one rule , alles niet dezelfde maat meten; - one's actions,
ozac'.± life, zijn handelingen, zijn levenswijze regelen; - bli,
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regelen naar, afmeten of beoordeelen naar; - oneself to,
zich schikken naar; -, v. i., overeenkomen , juist pas zijn,
stroaken; zich te weer stellen, zich verzetten, aandruischen , zich in postuur stellen; - to , zich schikken naar;
- with , overeenkomen met, gelukken ; this -d well with
him , dit gelukte hem naar wensch.
Square'•barley, s., kleine garst met vier rijen korrels.
Square'-body , square'-plan , s., gedeelte van het schip
waar regte spanten gebezigd worden , z.
Square'-built, a., vierkant gebouwd.
Square'-cap, s., flap, z.
Square'-collar , s., staande kraag.
Square'-cross , s., vierkant kruis.
Square'-dealing, s., regtschapenheid.
Square'-tile, s., stroovijl of vijl van een grove kap, aldus genaamd, omdat zij , in stroo gewikkeld , uit de Duit
fabrieken komen. (Men onderscheidt -de grootte door-sche
te zeggen : vijlen van 2 of 3 in een stroo.)
Square'-frames, s., pl., schulpzaag.
Square'-kent'Iedge, s., vierkant ballastijzer.
lgquare'-mea *ure, s., vierkante maat.
Square'-mile „ s., vierkante mijl.

Squeaking , a., (van sommige dieren) schreeuwend, gil
een schreeuwende , gillende stem.
-lend;mt
Squeal , v. i., (van dieren) schreeuwen. Zie verder Squall.
Squeamish. a., (van de maag) zwak, ligt overgevend,
ligt misselijk, walgelijk, misselijk makend, § van een overdreven teederheid , overdreven gevoelig, te tender, te
moeijelijk, femelig, nuffig, kinderachtig.
Squeain'ishly, adv., op walgelijke wijze, op te te@rgevoelige wijze, op overdreven wijze.
Squeavu'ishness, s., zwakheid van maag, walgelijkheid,
misselijkheid, § femeligheid , nufferigheid, kinderachtighei íi , overdreven gevoeligheid.
Squeeze, V. t., (tusschen twee ligchamen) drukken, (in de
armen) drukken ; drukken, kneuzen, persen; onderdrukken,
verdrukken, kwellen; - a sponge, an orange, een spons,
een oranjeappel persen ; - a lemon , een citroen uitpersen;
- hard, hard drukken, hard uitpersen; - any one's hand,
iemand de hand drukken; - into, drukken in ; - out, uitdrukken ; - out of, drukken uit ; - through , drukken door;
- up , sterk drukken ; -, v. i., gedrukt worden , doorgedrukt
worden, uitpuilen ; dringen, kneuzen, platgedrukt, aan
stukken gedrukt , uitgeperst worden , § verdrukt worden ; through , dringen door , doordringen; - up, zamenpersen,
ineendrukken.
Squeeze, S., drukking, persing; het drukken (van de hand),
kneuzing , zamendrukking ; get , have a -, gedrukt zijn,
geperst zijn ; give a -, persen , drukken.
Squeez'Ing, s., het persen, drukken, het uitpersen, het
kneuzen , drukkking , persing.
Squelch, s., t val , nederstorting, smak.
Squelch , v. t., t verpletteren , verbrijzelen.
zie Queasy, a.
Sque'*y, a.,
Squib , s., soort van gezwinde lont, zwermer, voetzoeker,
springbus om poorten met geweld te openen; -, persoonlijke,
bijtende scherts; -, bespottelijk ventje; -, eerroovend schrift.
Squib, v. i., spotten, stekelig zijn, zetten onder water geven.
Squiggle, V. i., zich kronkelen als een aal, schuifelen.
Squill , s., krabbe; -, zeeajuin (botanie).
Squln'ancy , squnc'y , s., t keelgezwel ,keelontsteking.
Squin'ancy-wort, s., kruid tegen de ontsteking in de keel, g.
Squin'ny , v. i., het gezigt op geveinsde wijze tot weenen
zetten.
Squint, a., loensch , scheel, met een wantrouwenden blik;
- eyed, scheel ziende, loensch, § nijdig, wangunstig; § praise, dubbelzinnige lof.
Squint, s., schuinscheblik, scheel oog, scheelheid, loenschheid.
Squint, e. i., scheel zien, lonken, knipoogen, in geen regie
gezigtslijn zien ; -, v. t., (een oog) schuinsch draaijen, (liet
oog) draaijen om scheel te zien , scheel doen zien.
Squint'iug, s., het scheel zien, het loensch zien, scheelheid, g.
Squintingly, adv., op lonkende, loensche, scheele wijze.
Squln'y, v. i., scheel zien, lonken, sH.
Squire, s., verkorting van Esquire, bij de Engelschen een
titel het naast in rang beneden dien van ridder en ver
wordende aan sommige ambtenaren, grondeigenaren,-lend
renteniers en aan hen die een vrij beroep uitoefenen (om
dien titel eigenlijk te mogen voeren, wordt een jaarlijks
gevestigd inkomen van 300 pond sterling vereischt) ; beleefdheidshalve geeft men hem ook aan voorname kooplieden , enz. Die titel wordt achter den naam geschreven,
terwijl het woord Mr. alsdan wordt weggelaten); landheer, jonker, landedelman, schildknaap (jonker die een
ridder vergezelde) , grondeigenaar, rentenier, schilddrager
(van een ridder), wapendrager, kavalier (van een dame).
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Square'-nail , s., vierkante spijker.
Square'-number, s., kwadraatgetal.
Square'-rigged , a., met raas of razeilen.
Square'-sail , s., breefok.
Square'-sails , s., pl., razeilen , vierkante zeilen.
Square'-sterned, a, met een platten spiegel.
S'quare'-timber , s., regt spant.
Square'-toe, s., j ouderwetsch man.
square'-tuck, s., platte spiegel.
Square'-yard , s., ra die regthoekig aan den mast hangt.
Squarely, ada., op vierkante wijze, § op eerlijke, regt.

vaardige wijze ; -, dienovereenkomstig.
Square'ness , s., vierkante vorm.
Squarer , s., twister, twistster.
Squar'ish , a., nagenoeg vierkant.
Squash , V. t., kneuzen, kort drukken, vermorselen, ver-

gruizen, verbrijzelen; plat slaan, pletten, breed en dun
maken.
Squash, s,., iets dat zacht is en zeer ligt bewerkt wordt;
-, meloenkalebas ; -, iets onrijps, onrijpe vrucht ; -, val,
kwak ; -, kneuzing , verplettering; -, week mensch , laaghartig persoon ; -, erwt in de schil (niet rijp).
squat, a., hurkend, neêrgehurkt, digt bij den grond; -,
kort en dik, ineengedrongen; lie, sit -, digt bij den grond
zitten , nederhurken.
Squat, s., hurking; -, kwak, val; -, tinspaath; sit at -,
digt bij den grond gezeten zijn.
Squat , V. i., op de hurken zitten; zich op eens anders
grond nederzetten en dien ontginnen (in Amerika); wegkruipen, zich verschuilen, nederliurken.
Squat'ter , s., kruipend dier , kruipend mensch ; landontginner , bezitnemer van eens anders grond.
Squatting, s., nederhurking, liet nederhurken, het digt
bij den grond zitten.
Squaw , s., bij sommige Amerikaansche stammen : vrouw.
Squeak , V. i., (van sommige dieren) gillen, kwaken, schreeu.
wen, een schei geluid voortbrengen; -, (van sommige muz( kinstrumenten) piepen, knarsen; -, _ (uit vrees of pijn)
klapp
en , spreken ; - for , van vrees janken ; - through,
met een pieperige stem spreken door ; the wheels -, de
wielen maken een knarsend geluid.
Squeak, s., schreeuw , gil (van sommige dieren); schelle gil.
Squeak'er , s., dier dat schreeuwt, persoon met een schreeuwende stem.
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table-stand, 3.,

Square, V. t., als schildknaap verzellen, begeleiden, ver
galant zijn jegens ...., het hof naaken aan .. -gezln,
Squire , s., t maat.
Squtre'archy ,
s., rang of waardigheid van Squire. Zie
Sgalre ' bood,
dat woord.
Squlre'ship ,
Squlre'ly . a., een Squire (zie dat woord) voegende, als
een Squire , ridderlijk.
Squlrrn • V. i., : zich kronkelen (als een aal), schuifelen;
§ klauteren , klimmen.
Squirr , V. t., werpen, spuiten.
Squirrel , s., eekhorentje; liberian -, lichtgraauw velletje
waar men de kleederen mede voert; -, noordsch eekhorentje.

Sta'bte - yard , 8., mestvaalt achter een stal.
Stableness , s., zie Stability , s.

Sta'blestand , s , op de loer staan (in koninklijke bosschen,
om op herten te schieten).
s., stalling , liet stallen; stallen , me.
V. t., zie Establish , v. t.
stably, adv., op standvastige, sterke, duurzame wijze.
Stabula'tion, S., stallen van vee.
sta p' Nato , adv., kort afgebroken (muz(jk); met afzonderlijk
gespeelde noten ; stacfato (muzijk).
Stark , s., mijt (hooi, kaas of hout); -, rij (sclioorsteenen
naast elkander); -, stapel ; -, schelf.
Stak' -yard , S., plaats die hij een pachthoeve behoort;
-, mestvaalt achter een stal , hooiberg, hooischelf.
Sta ek , V. t., Sian stapels , hoppen of mijten zetten ; mij.
ten ; -, naar den rnoleri brengen; - shot of shells, kogels
of granaten opstapelen.
Sta - eking , s., liet aan stapels, het aan mijten zetten.
Staek'ing-band , 1 s., blind van riet of stroo om een
Stak'ing•belt ,
f schelf.
stacI 'ing-stage , s., steiger gebruikt bij het maken van
een schelf.
Staekie, s , vloeibaar mirrehars, mirreliars in vloeibaren
staat , mirregom.
stut,
steunsel , kruk , paal, paalhout;
Stad 'die , S.,
-, jong l,00mpje, dat men laat staan, terwijl andere gehakt zijn.
Strad'die, V. t., de jonge boomen in ... laten staan, la-

Stabling ,
Stab'lish ,

Squir rel-hunt, s., eekhorenjagt.
Squirt, V. t., spuiten, uitspuiten;

-, V. i., klappen, babbe[en; -, buikloop hebben.
Squirt , s., spruit , straal (inzonderheid van een spuit) ; -,
buikloop; -, ;f: gek, kwast.
Squ i rt'er , s , spuiter.
Squlrt'ing, s., het spuiten; -, a., spuitende.
Squirt'ish , a.,

kwasterig, verwaand.

Squlteh,
s. zie
Squitch'-grass, j'
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loer , beloering.

Quitch-grass, s.

Sr., (verkorting van Senior , oudere) , a., (van een broeder)
ouder ; vader.
St., (verkorting van Saint , heilig) , a., St.
st., (verkorting van street) , s., straat.
S+t :ab, v. t., doorsteken (met een scherp werktuig), +) treffee-,
niet een dolk doorsteken , een steek met een dolk geven
(aan), § een doodelijken slag toebrengen (aan) , doodelijk
ten staan ; - , § stutten, schragen.
treffen, doorboren, wonden; - one al the heurt, iemands Stade, sta'diunn , s., stadium (Romeinsche wegmaat van
hart doorsteken; - one to the heart, iemands hart grieongeveer 600 voet); -, renbaan, loopbaan.
veu; - any one's reputation, iemands goeden naam een stad'Ie. V. t., zie Staddle, v. t.
doodelijken slag toebrengen; -, V. i., een steek of stoot Stadt'hoider, S., stadhouder (der Vereenigde Nederlanden).
+ta+dt'hoidera(e , st,,dt'hoide,o•ship, S., stadhouderschap .
niet een scherp werktuig geven , een doodelijken slag toebrengen, doodelijk wonden, een doodelijke wond toepten- Stad', s., pl., staven . staf , stok, wandelstok , knods , knupgen , steken ; - at, steken naar ; every word -s, ieder woord
pel ; generaalsstaf , l)evelhel)bvrsstaf , kommandantsstaf ; -,
§ gezag ; -, steun ; -, duig (hij kuipers); -, een soort van
veroorzaakt een doodelijke wonde.
Stab , s., steek (met een scherp werktuig, wonde , slag,
ctitlieter tot 1 ►e^.releidiiig van lie histouri bij sommige opedegensteek, dolksteek, doodelijke slag, doodelijke wonde.
rittl's 1T] gebruik, g.; -, vlilat;estok, mastlat, z.; -, strophe
(dichtkïrnde); -, de vijf notenliniën in de tussclienruimte,
Stab'ber, s., persoon die (niet een scherp werktuig) treft,
waarop de muzijk geschreven wordt (niuzijk); -, afdeelin;
persoon die een dolk - of degensteek toebrengt, moordenaar,
of afsnijding vaan een gedicht , die een volkomen zin bevat;
geheime moordenaar, doorsteker; -, dolk , priem, zeilrnastanza ; sport (eerier ladder); the - of one's age, de steun
kers eis.
zijns ouderdons; dive the - out of one's hands, de bevelStabbing , s., steek (met een scherp werktuig); liet doorhchhersstaf (het gezag) uit de handen geven ; cross of
steken , degensteek, dolksteek.
of
verraderlijke
wijze.
Jacobs -, graadboog (oud) , z.; flag -, vlaggestok, z.; fore -,
Stab'bingly , adv., op boosaardige
hoekinstrunsent, z.; futtock -, spreeworst, z.; jack -, geus Stabil'ivaent , s., steun, ondersteuning; -, bevestiging,
stok; yammer, spon.e -, aanzetter, wisschersteel; tori -mast
vastheid.
flag -, trommelstok , z.; have the - ira one's own hand,
Stability , s., vastheid; bestendigheid , onveranderlijkheid,
duurzaamheid; -, steun ; -, vastberadenheid (in liet nemen zelf liet gezag in handen hebben, zelf regeren , ( het heft
in handen hebben.
van een besluit); -, stevigheid om te staan; -, standvasStaff, S. état-major ; medical -, het corps officieren van
t.igheid.
gezondheid.
Sta'b5e • a., ,) § vast, bestendig, duurzaam , onwrikbaar,
standvastig, vast staand ; sterk; - principles , vaste begin- st,+er -officer, s., staf - officier.
selen ; a - mais , een standvastig man , een man vair vast StatS - snake , S., stokslang.
stad'' -tree, s., zekere boom, altijd groen; riinwilg.
karakter of onwrikbare beginselen.
Stable , s., stal , paardenstal ; Aegean -, Augias stal ; in Staff' - wood , s., duighout, kuiphout, klaphout.
Slaat ash , a., j stijf,
the -, in den stal.
Sta bie , V. t., op stal zetten, op stal brengen , stallen; -, Stag , s., liert , gewoon hert ; -, ijzeren staaf om liet ver•
pletteren te beletten; ijzeren staat'.
V. i., in een stal liggen of wonen , op stal staan.
Sta' - beetle , s., vliegend hert.
Stable - boy , sta'ble - imam , s., staljongen , stalknecht.
SSta'bie-bred , a., in den stal grootgebragt, § gemeen ; in •;tai;'.lance , s., zekere dans zonder dames.
1 stag'-evH , s., kramp (bij paarden).
huis gefokt.
Shag'-headed, a., riet een hertenhoofd.
Stable - pail. s., stalemmer.
stag's horn-tree, s., hertshorenboom.
Sta'b1e-room, s., stalling.
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Staje , s., stellaadje, tooneel , soort van schouwplaats voor Stain, s,, vlek, vlak; -, schandvlek, blaam, smet; schande;
hansworsten , schouwplaats; -, pleisterplaats , station, -, kleur, tint; the - of all mankind, de schandvlek van
poststation ; -, § rustpunt, rustplaats; -, periode, phase,
tijdperk ; -, trap , graad , schrede; -, handelwijze (industrie); -, stelling, z.; caile -, kabelstelling, z.; floating -,
timmervlot; hanging -, hangstelling , z.; engine -, bordes
of loopplank boven de machine (stoomwezen) ; the several
-s of human life , de verschillende tijdperken van het
menschelijk leven; the first -s, de eerste perioden van
een ziekte ; front of the -, voorgedeelte van een tooneel ;
by short -s , met kleine reizen ; come on , upon the -, op
het tooneel komen; get up for the -, op het tooneel brengen; leave, quit the -, 1j § het tooneel verlaten.
Stage , s., tooneelspeler , tooneelspeelster , acteur , actrice,
Stage , V. t., op het tooneel brengen , op liet tooneel ver
-tone, l
voeren , vertoonen.
Stage'-box , s., loge in den schouwburg.
Stage'-eoach , s., diligence , postwagen.
Stsie'- dancer,, s., iemand die op de kermissen danst,
hansworst.
Stage'-direetiou , s., tooneelmatige aanwijzingen.
Stage'- driver, s., pootiljon eei ► er diligence.
Stage'-horse, s., wisselpaard,
Stage-lamps , s., tooneellampen.
Stage'•pigeon , s., postduif.

Stage' play , s., tooneelstuk.
Stake' - pra y er , s., tooneelspeler, acteur.
Stage' - waggon, s., postwagen.
tae'- wrter, s., tooneel^clirij^er.
Stager , s., tooneelspeler , § ervaren man , -( doorslepen
kwant; experienced, old -, oude, ervaren man.
Stag'ery , s.,
tooneelmatige voorstelling , tooneelvertooning, M.
Stag'gard, s., vierjarig hert
Stag'ger, v. i., waggelen, wankelen, herinner ► toe te geven;
-, aarzelen, twijfelachtig zijn , weifelen , bedenkingen heb
onzeker zijn ; -, verslappen ; the blow made him -,-ben,
de slag deed hem wankelen ; - at , twijfelen aan , bij , on, voortwaggelen, voortsukkelen; -, t'. t., doen wankelen,
waggelen , doen aarzelen , weifelen, verzwaikken, j cruen
wankelen; staggered at, versekrikt bij, over, (foor, van.
Staggering , s., wankelim ; w aggeliiig wag eleiicie hwire
, duizeling, liet waukeleir, liet aarzelen, liet wvei--gin
felen.
Sta«'ger iingiy, ode., op wankelende, waggelende wijze,
§ met aarzeling.
Staggers , s., pl., (bij paarden) duizeligheid; wildheid,
razernij ; have the -, door een stuipachtige ziekte aangetast (b,j paarden).

geheel liet menschelijk geslacht; get, take out a -, een
smet, een schandvlek uitwisschen.
Stained', a., gevlekt, hevlekt, geschandvlekt, bezwalkt,
bezoedeld; -, van kleur, in kleur gebragt, geverwd, gedrukt.
Stainer, s., hevlekker; degeen die bezoedelt, schandvlekt;
-, verwer (van stoffen) , drukker.
Staining, s., zie Stain, s.
Stain'h-ss , a., vlekkeloos , zonder vlekken ; zonder smet,
onbezoedeld, onbevlekt, zuiver, rein, zindelijk.
Stair, s., trede, trap; -s, pl., trap, zie Staircase; top -,
hoogste trap; flight, pair of -s, een trap; one pair,
two pair of -s high , op de eerste , tweede verdieping ; a
room one pair of stairs high, een kamer op de eerste ver
above -s, hup -s, in de hoogte, op de hoogste-diepng;
verdieping ; below -s , t down -s , in de laagte, op de bestedenste verdieping, beneden; come, go down -s, naar
beneden gaan, de trappen afgaan , come , go up -s, naar

boven gaan, de trappen opgaan.
Stair'-taead, S., hoogte van den trap, vlak of tusschen.
vak van een trap.
Stieir' -roti , s., traproede (waarmede de looper op iederen
trap wordt vast gemaakt).
Stair'-et,se . s., ruimte of kas, waarin zich de trap hevindt; tra;,; back -, achtertrap; grand -, eeretrap; principal -, groote trap; private -, heimelijke trap; steep -,
steile tarp ; winding -, drnaitrtip, wenteltrap.
Stair'-work, s., §kind der liefde, onecht kind, bastaard.
Suite , s , staak , paal , pust, stijl ; paal , waaraan een
dier, dat gedood wordt, wordt vastgemaakt; -, hrandsta,pel ; -, lang stuk hout; bakenstok, staak (van landmeters);
meerpal, z.; -, smids .aarimeeld, klein aambeeld, handaiirnheeld; -, inzet; hetgeen men waagt (in het spel) ;.
inleg ; waag, waagstuk , waagspel gevaar , kans ; he at -,
op liet spel staan ; be at site's last -, plop one's last -,
zijn laatsten duit verspelen; draw -s, den inzet terugnemnen;
peris/i of the - , sterrem op den brandstapel; sweep -s, <tIles
ice, strijken (in, het spel); § he goes to it like a bear to the -,
hij g;i,it er niet tegernzin aan ; his honour lies at -, zijn
eer staat op liet spel ; lay at -, op liet spel zetten , er

aan weigen.
Stake , v. t., mnt palen bezetten of van palen voorzien,

iifpalen, ompalen; -, inzetten , op liet spel zetten , wagen ,
spelen; - on , zetten op, w,i zeii aan ; - out, bakens zetten
afbakenen, afwerken; - upon, zetten op, wagen aan.
Staiae'tue , staiae,'tiat • a., druipsteenaclttig.
Staine'tiforns, a., zie Stalactic, a.
Stales -c'tite, s., druipsteen.

Stag'trtte , s., stagyrite.

Staksg'.uite, s., wratsteeri.

utag'nancy , s., liet stilstaan , stilstand , staking.
Stag'«ant , a.,stilstand Ivan water) ; § in een staat van
stilstand, § werkeloos; verstijfd, verstramd; business is -,
ele handel verkeert in een staat van stilstand ; - soul,
werkelooze ziel.
Stae'nate, V. i., stil staan , werkeloos zijn, ophouden, staken.

Stale , a., § oud, verouderd (oudbakken); door lang staan
bedorven , bedorven, verscha'tld, smakeloos ; versleten,
gebruikt; zuur (beschimmeld, bedorven, reukeloos, smakeloos, enz.) geworden; belegen (van brood); mat; - pastry , oudbakken pastei; - remark, verouderde opmerking ;
- leer, verschaald hier; - bread, oud brood, belegen brood;
§ a - virgin , een oude vrijster ; gross -, verouderen.
Ssaèe, s., == hoer; t lokaas, lokprijs, lokvogel; mat (in he
schaakspel) ; -, koepis , aalte ; -, zuur bier ; -, steel , hand.
vatsel ; make a - of any one, iemand gebruiken om zijn

Stagnes'tion , s., stilstand, stakirtir.
Stag'yrite , s., stagyrite, wijze, wijsgeer van Stagyre (bij -

naam vaui ARISTOTELES).

S €Ril, a., steulmig, bezadigd, ernstig, gezet, bedaard.
oogmerk te bereiken.
Staid'nes , s., bedaard, bezadigd, ernstig karakter.
Stain , V. t., vlekken , bevlekken; -, verwen , drukken ; -, State , V. t., oud maken , laten bederven , oud laten worzien , laten afslijten ; -, v. i., (van dieren) wateren.
§ hezwalken, onteeren, schandvlekken; -, in kleur brengen, door bijtmiddelen kléuren; - a thing with blood, iets st,nae'iy , ads,, sedert lang, lang geleden , oud.
goeden
naam
den
the
character,
Sta!e'mate
, a., pat (in het schaakspel); give a -, pal
niet bloed bevlekken ;
i doen worden.
bezwalken ; -ed with crimes , met misdaden bezoedeld.

STA.

STA.

Stalemate , V. t., pat doen worden , pat, zetten
Stale'ness , s , ouderdom , verouderde staat , versletenheid
(van vloeistoffen) versetiaaldlieid.
Staling , s., liet wateren (van paarden)
Stalk , s., stengel , steel (Pan bloemen of vvrsiehten) , balm ;
stam ; schacht (ron eega pen) ; -, staak , stok , schaft ; on
the -, aan den stengel.
Stalk , V. i., niet statige schreden gaan , stappen , groote
stappen doen, trotscli loopgin, met groote schreden gain ;
het wild verschalken (agersterm) ; sluipen , ter sluiks
naderen ; doorloepen , dolen.
Stalk, s, trotsche loop, trotsclre tred, stap of gang.
Stalked', a,, een steel of stengel hebbende.
Stalker , s., die een trotscl,e . statige loop Beeft.
Staik'ing-horse , s., paard. (hetzij een wezenlijk of negebootst), waarachter een vogelaar zich verschuilt; schiet
-pard;§
voorwendsel , masker , schijn.
Staik'y , a., stengelig , als een stengel.
Stalt, s., stal, veestal; plaats; -, onoverdekt kraampje,
uitstalplank, toonbank , vleesctrbank , vleeschstal , kraniers
uitstalbank, staanplaats op een maakt; -, kleine woning,
pothuis ; -, koorstoel , heerebank , zitplaats van een aan zienlijk geestelijke in liet koor (in kerken); -, (in schouw bocrger^) stalle; keep a -, met een stalletje staan, uitgestald
zijn (met koopwaren) ; butcher's -, slagtbank; tlin,rah -,
ditimeling.
Stal] , v. t., stallen , op stal houden , op stal doen ; t zie
verder in Stall , v. t.; -, v. i , op stal staan , woiien,

stempel zetten op, een naeik zetten op , zegelen, munten ,
it zegel zetten op ; controleren (goud, zilver); § inprentcii ;
sla rn (geld) ; - virtuous principles in the heart , beginselen
van deugd in liet hart prenrten; - a hook, een boek stempelen ; - goods , goederen merken ; - letters , paper, parchment , brieven , papier , perkament stempelen ; - upon, stempelen of drukken op , prenten in ; - with , bestempelen met,
StBif , , s,, slag neet den voet; -, stempel , merkijzer ; -,
merk , teekeri; zegel ; iets dat gestempeld of gemerkt is
(als : gestempeld papier , gezegeld papier); maaksel; slag

Sta11'-boat, s., kleine boot.
Staal' -fed , a., op stal geniest, niet gevoerd.
Stall' - feed , V. t., in ilesi stal van voeder voorzien.
Stall'•feeding , s., stalvoedering.
Stall' - keeper , s., stalletjesman; die met een stalletje ter

markt staat.
Stall'-money, s., stalgeld op een markt, enz.
Stal'Ini e , 3., stalgold, loon voor stalling; staangeld op
een markt , stt.geld ; -, -1- stal mest. i

(you
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personen); —, karakter , order, soort; —, prent, plaat;

-, we.at cie , aanzien ; -, stamper of stooter van een vijzel
-, stempel (tIj zilrrersnieden en munters); stempelmerk (ier
rnui,tstiihken , niiint, ;lag ; heer the - (?f divine origin , den
sterirpel van godrieli,jken oorsprong dragen; a maan of that
-, een man van die soort of dat slag ; dated -, poststenipel op dato ; right -, § goede munt; post office -, postzegel.
Stamp' -- eutter , s., stempelsnijder.
Stamz.'-duty , s,, zegelregt.
Stamp'-fee , s.,

zie Slamp•duty , s.

Stamp'-mill , s., stampmolen.
Stamp' - otflce , s., zegelkantoor.
Stamp'-roorn , s., stempelkantoor, muntkamer.
Stamped', a., gestempeld , gezegeld , gemerkt.
Starnperie', s.,
algerneene vliigt.
St8iniaede', tv. t., :j: opjagen (jagersterm).
Starnp'er, s., stamper, stooter Van een vijzel, stampijzer;
-, stempelaar, zegelaar.
Starrp'ing , s., liet siiiinpen niet de voeten; -, stempeling,
zegeling , enz. Zie al de beteekenissen van Stamp, V. t.
Starrri► 'lug-inill , s., stampmolen.
Stf► nc$, , v. t., (liet bloeden) stelpen, stoppen , stuiten ; -, V. i.,
opbonden te binedeti , ophouden te loopen (van eens vloeistof).
Staucin , a., standvastig , beproefd , trouw, vast, onbewe-geli ie, stijf , sterk , gezond , stevig; -, ijverig ; -, zeker,
()rr7erstexrra); a - friend, een trouwe vriend; a - dog , eens

goede speurhond.

Stalled', a., op stal gezet of gebonden.
Stal 'lion , s., deklien,,st , springl ► ersgst.

Sttirnch er , s , persoon of zaak , die het loopen vair een
vloeistof tegenhoudt ; die of dat liet bloeden stilt.
St,,nc,iy'eou s , a., t stevig , duurzaam, vast , hecht, sterk.

sterk , stevig ; kliek , ninedig , dapper.
Stamen , s., pl. S*ar,T.'ina , grondstof, eerste begintel . stevige grondslag , leverski acht ; -, 1iloenpi' ee1'sel , 0 oeravezeltje, stofdraadje, meeldraad. (In de laatste beteekenis
bezigt men voor liet mv. ook staanens).
Sta'menet2 , a., met stampertjes (van bloemen).
sta'inin, s., zekere stof, stamijn.
Sta'm!n - nlaker• , s., stamijnwever.

^±t C-31i'( ^h6orr , s., steun, sviic,or; veristCrtralie; -, stut,
si<<ridviuk, scliepter, z.; - of' the entering ropes, valreep
- of the nettuig , verschansing ijzers , z.; - of-sciel,trz;
the lol) , schepters von de eiars, z.; - of tjee hold, ruim -

Stall'worn , a., 9 zie Stalwart, a.
Sital'wart , sial e oi-th , a., 1

wtarn'ina , s., Zie St(ti lc)t , s.

starn'inne, a., tot cie meeldraden hehoorende.
Stanr'initte, V. t., van vaste eleelen voorzien, sterk maken,
niet levensleraclit bcgifti2cn.
stani'inate . a., uit meeldraden bestaande.
Sttrrrr'ineoore, a.,

vezelig.

Stwin'lniferous, nr., slechts meeldraden hebbende.
stage inca , s., naam eerier wollen stof.
Stani'rnei , a , hoogrood, kastanjebruin ; -s, ltoogroode kleur.
Starn'irrer, V. i., stanielen, stotteren, niet moeite woorden uiten.
Stan,'inev er, s., stanicraar,

stamelaar.

Staff 'rn,eriug , s., stamelend • stotterend.
Starn'n»ring, s., liet stameren, stamelen.
Starn'rneriligly, arlv., op stamelende wijze.
Starnp • V. t., stampen ; - with the foot -, met den voet
stampen; -, V. t,., niet den voet stampen , stampen, (in een
riolen) stampon , l jrr stampen ; -, stempelen , snerken • een

scleotterr, z.; - s, p1., ijzeren deelera van het geraamte
(.stoo;nwezen).

Stanci'tess, a., dat men niet stillen kan , niet te stillen,

onverzadelijk.
Stanch',iess , s., vastheid, standvastigheid; -, sterkte,
kracht, gezondheid , ijver.
slu,,,dt, n. i., zich overeind houden, overeind blijven, gelegel, zijn , (von zalen) overeind zijn , zich overeind hevinden , zijn , zieli l evinden, geldig zijn , goed zamen aan ,
pi,s-c n , i)lijven voortduren ; vasistaan, berusten , blijven,

vertoeven, verwijlen, lalt honden, duren, aanhouden,
icilidriegen , verzoeken , volhaaien ; gesteld zijn; -, § leven
(l e tii;in) , zich staande houden ; zich (als kandidaat) aan
zich hoeden , wachten , zich beroepen op, ster;--niel(O;
sen op, staande houden tegerr, § zich verdedigen, verdedigen, wederstaan ; heteekenen , willen zeggen, overeen
niet; betreffen, betrekking hebben op, raken;-.ien
zich oprigten (van paarden.); gaan, staan, gelukken; nar eelen, dralen; verantwoorden; hechten aan; pal houden
(reis rijtuigen); -. klaar staan, voorl,ereid zijn, z.; .jirc , liet vuur doorstaan , z:; - for the o fain g , den boeg
naar zee wenden , z.; - in of in shore , in den wal stu-
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ren ; - to the North • om de noord sturen • z.; - off, naar
de ruimte sturen; - off and on, uit en in den wal leg-

uitstaan ; - up , zich oprigten , opstaan , zich oprigten (van
paarden), verdedigen, opkomen (ten voordeele van); - up
for, verdedigen ; - upon , staan op , staan of aandringen
op; - with , bestaanbaar zijn met , staan met , twisten
niet; - by oneself, alleen staan; - for nothing, niets in
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gen , z.; - of to sea , naar zee sturen , z.; - on the course,
een opgegeven koers sturen , z.; - on the same tack , on
the same course of in the same trim, over denzelfden boeg
liggen, z.; - on the opposite tack, over den anderen boeg
liggen, z.; - upon the wind, bij den wind koersen; - upon
of on the course , koers sturen, z.; - on with the courses,
de onderzeilen bij hebben , z.; - sentry , op post staan , z.;
- of steer to, sturen naar, aanhouden op , z ; - towards
a ship , op een schip aanhouden ; - by the top-sail-halliards! klaar hij de marsevallen ! z.; - by the toep- sail-sheets!
:klaar bij de marsschoten 1 z.; how does that ship -? hoe
stuurt dat schip ? z.; - by the bower ! klaar bij het ar►ker ! z.; - clear of the cable ! uit de ketting ! z.; - from
under ! van onderen ! a tree -s , een boom staat overeind ;
as every one - affected, gelijk het een ieder belieft, gelijk ieder geneigd is; an old castle yet -ing, een oud
kasteel dat nog staat ; - in need of, noodig hebben; London -s on the Thames , Londen ligt aan de Theems; fair for a great fortune, op weg zijn om een groot fortuin
te maken ; be too weak to -, te zwak zijn om zich staande
te houden ; - in defence of, verdedigen ; - €here ! plaats
uu daar ! - good in law , in regten bestaan kunnen ; a conslitulion -s for ayes, een staatsregeling houdt zich eeuwen
staande , duurt eeuwen ; the wind -s unmoved , de geest
blijft, is onwankelbaar; - in the highest rank, in den
hoogsten rang geplaatst zijn ; - resigned , onderworpen
zijn; - or fall with one's country, leven of omkomen met
zijn vaderland , - upon one's reputation , aan zijn goeden
naam (waarde) Hechten ; the enemy will not -, de vijand
zal zich niet verdedigen ; - 1 sta ! halt ! -ing , ij § staande
overeind staande ; - fast, firn, stevig, vast staats; - first,
second, etc., in den eersten , tweeden , enz. rang staan ;
- still , zich rustig houden , zich ophouden , op een vaste
standplaats blijven, n;et vooruitgaan, niet meêgaan (met
den vooruitgang, om liet even op welk gebied); - o.bout ,
in het rond staan , staan om ; - about o,ae , iemand omringen ; - against , staan tegen , opstaan tegen , zich ver
tegen; - against any one , iemand wederstand bieden,-zetn
bestaan of bestand zijn tegen ; - aside , ter zijde staan ,
ter zijde gaan , uit den weg gaan ; - at , staan op ; - at
a stay , niet verder kunnen ; - before any one, voor iemand
staan , iemand in den weg zijn; - back, zich achterwaarts
houden , zich op den achtergrond houden , § zich verwijderd houden, § terugdeinzen; - between, staan tusschen ;
- by , er bij staan , tegenwoordig zijn , staan bij , hij staan,
steunen op, staan of bestaan door; - for, staan voor,
dienen of strekken tot , voor ; staan of dingen naar,
voorstaan, Aanzoek doen om , verdedigen; - forth , te voor
komen , voorttreden , voor den dag komen , optreden -schijn;
- in , staan in , volharden , kosten , te staan komen op,
(for) zich begeven (naar) ; - for a harbour , zeilen in een haven; - of, verwijderd zijn of staan, afstaan, zich op een
afstand houden , verwijderd of op een afstand blijven, niet
nadeien , niet bewilligen, niet willen , uitsteken; - on,
wederstaan , staan op ; - on end , overeind staan, staan of
aandringen op; - out , stand houden (tegen, against), zich
niet laten bewegen , niet toegeven , liet niet opgeven , vol
zich stevig houden , stand houden , uitstaan , uit--harden,
puilen , uitsteken ; - to , wedrstaan, getrouw zijn aan,
volharden bij , in , blijven bij , doorstaan , dragen , lijden ,
staan op , zien op , stevenen naar , z.; - to a thing , iets
staande houden, zich aan iets houden, aan iets hechten;
together, bij elkander staan, vereenigd zijn, niet elkander goed overeenkomen ; - under, staan onder , doorstaan,

te brengen hebben ; - any one , a thing upon t, belangrijk
zijn voor iemand of iets, voor iemand of iets van belang
zijn ; as matters , things -, zoo als de zaken staan ; so it
-s, zoo staat de zaak, zoo is het daarmede gelegen; - by
klaar bij de machine 1 (konamando).
Stand, v. t., verduren, doorstaan, verdragen, lijden, afwachten , verdedigen.
Stance, s., post, plaats, staanplaats (van rijtuigen); stil ,stand; liet ophouden, stremming, rust, ophouding; hedaren , staking , keerpunt , wederstand , hoogtse trap of
graad , verlegenheid , stellaadje , stomme knecht , knaap ,
raam, onderlaag , lantaarnpaal , muzijklessenaar, standaard,
#§ rang, § moeijelijkheid, verlegenheid, drager, voet waarop
iets rust; a lam} -, liet onderste van een lamp, onderstuk
van een lamp ; umbrella -, parapluie-drager; flower -, bloemmandje; snuffer -, snuiterhakje; ink -, inktkoker; - of
arms , geweer en al wat daartoe behoort; at a -, hangende,
in moeijelijkheid, opgeschort , i ► liet naauw gebragt zijn ,
niets meer weten te antwoorden , be at a -, geen raad meer
weten , in verlegenheid zijn ; come to a -, zich ophouden ,
opgeheven zijn; make a -, T zich ophouden , opstaan , wehrspar►nig worden ; put any one to re -, iemand in liet naauw
brengen, ( iemand pal zetten , in verlegenheid, tot staan
brengen; take one's -, zijg► plaats nemen, zich plaatsen,
zich ophouden , halt houden.
Stand' - point , s., :J: standpunt.
Stand' - stil , s., toestand van een werktuig wanneer het
stil staat , § rust ; cone to a -, stil staan.
Stand'-u p , a., staande (van een kraag, boord, enz.).
Standard, s., standaard, ruitervaan; maatstaf , rigtsnoer ;
standaa ► d van maten en gewigten, muntstandaard, muntvoet , n ► unteenheid, ijkmaat; type, model , allooi , keur,
vastgestelde prijs, maat, gewigt; -, staande boom , stam,
basis, beweegbare drager (technologie); steunijzer; the - of
style and laste, liet model van stijl en smaak; royal -,
koninklijke standaard; erect a -, een standaard oprigten ,
een harmer planten ; - of the bias, betingknie; - knee,
verticale knie ; tent -, tentstut; the - of le1^ yth is a yard ,
de eei,heid van lengte is een el ; the - of weight is a
pound , de eenheid van gewigt is een pond.
Standard , a., tot model of voorbeeld strekkende ; een gehalte van .... hebbende (van zilver, goud); klassiek (van
een schrijver, van een boek); tot standaard van maten en
gewigten dienende.
Standard-bearer , s., standaarddrager , vaandeldrager,
vaandrig.
Standard-lever, s., regulerende hefboom voor kleppen
(stoomwezen).

Stander, s., persoon die zich overeind, staande houdt,
die staat ; boom die blijft staan , oude boon ; § an old -,
iemand die lang in eerie plaats gewoond heeft of in een
gezelschap geweest is.
Stander - by, s., zie By-slander, s.
Stander - grass, s., standelkruid.
Stander -sip , s., die een partij aankleeft.
Standing, a., bepaald, vast, duurzaam, stilstaand, staand,
onveranderlijk, vaststaand , onbewegelijk . bestendig ; met
een voetstuk, piedestal; stilstaand (van water); - army,
staand leger; a - dish , een gewone schotel; - rules, vaste,
onveranderlijke regelen ; - of lower masts, masten ; - off,

naar zee sturen, z,; - back-sten, staande pardoen, z.; - part

STA.

STA.

813

of a rope of tackle, staande part, z.; - rigging, staand Star'-fort , s., sterreschans.
tuig, z.; - water , stil water • geen stroomend water.
Star'-gazer , s., sterrekijker.
Standhng, s., het staande houden, het staan; duur, aan Star'-gazing , s., het sterrekijken.
voortduring , het uithouden , het doorstaan ; -,-houding, star'-hawk, s., sterrenalk (zekere roofvogel).
stand • rang, ambt , post , plaats; -, dagteekening ; (van een Star'-light, s., sterrelicht, sterreschijn; by -, bij het licht
buitenlandsch koopman) winkel ; a man of good - in his
der sterren.
profession , een man die een voorname plaats , een aan- Star'-light, a., met sterren, met sterren verlicht.
zienlijke rang in zijne betrekking bekleedt; of long -, van Star'-like, a., gelijk een ster, naar een ster gelijkend,
oude dagteekening.
sterachtig, schitterend, blinkend.
Standing-out , a., uitstaande, achterstallig.
Star'-paved, a., T niet sterren bezaaid.
Stand'int;-place, s., staanplaats.
Star'-proof, a., ondoordringbaar voor liet licht der sterren.
Standing- tri ck, s., degenstok.
Star'-read , s., sterrekunde ; -, a., sterrekundig.
Star' -stone , s., meteoorsteen.
Standish , s., schrijfdoos, schrijfkistje, , inkthakje.
Stang , s., stang, staaf, paal, boom van een rijtuig; meetroede. scar'-wheel, s., ster (bij horologiemakers).
Stank, t pret. van Stink.
Star'-wort, s., steriekruid (botanie)
Stank , s.., dijk , dam ; -, a., zwak, versleten.
Star 'board , s., stuurboord , z.; - quarter , stuurboordszij de ; - tack , stuurboordshoeg ; - watch , stuurhoordskwarStan'nary , s., t tinmijn, tingroeve ; -, a., tot een tintier; fire to - ! stuurboord vuur l hard a - ! hard stuur
mijn , tingroeve behoorende.
Stan'nary-courts, s., pl., regtbanken voor kleine schulden
- the helm! stuurboord het roer ! mid your --bord!
helm ! liefst geen bakhoords roer 1 spell the - watch ! stuur
(BLACKSTONE).
Stan'nel ,
kwartier opkomen ! - withal ! stuurboord wat ! -bords
Starch, s., stijfsel; -, § stijfheid, gemaaktheid; -, a., stijf,
Stan'nyel ,
s., zie Kestrel, s.
Stan'yel ,
gemaakt, gedwongen.
Starch , V. t., stijven (met stijfsel).
Stanza, s., afdeeling in een dichtstuk, vers.
Staphylo / ma
Starched', a., gesteven ; -, stijf , hoogdravend.
, l s., druifgezwel
fgezwel hij den oogappel , g.
Starch'edness, starch'ness , s., stijfheid , naauwgezetheid.
, J
staple , s., markt , stapelplaats (van koopwaren); § voor
Starch'er, s., stijver, stijlster.
onderwerp , stof, grondstof , stapelproduct ; zijde (van-nam Starch'1y, adv., op stijve wijze, met stijflheid.
katoen , enz.) ; kram , kielkram, plaat of kram waar de tong Starchy • a., stijf, gesteven; § hoogdravend.
van het slot inschiet (bij slotenmakers) ; gun port -, poort- Stare, s., (ornithologie) zie Starling, s.
ring; - rope, deugdelijk touwwerk; the - of the Indian Stare • V. i., staren , uitsteken , in tiet oog springen , aan
ooges kijken ; - at , staren naar , op,-schouwen•mtgr
trade, de stapelplaats van den Indischen handel ; the great
- of a discourse, het voornaam onderwerp van een gesprek.
aanstaren ; - any one in the face , iemand in het gezigt
Staple , a., tot een stapelplaats hehoorende, overeenkom.
staren , iemand duidelijk in liet oog vallen, handtastelijk,
stig de wetten des koophandels; vast, vastgesteld. ; T voor- zonneklaar zijn , in liet oog springen; - up, steil overeind
aam ; - commodities , voorname handelsartikelen.
staan ; - at my affliction, mijn droefheid, mijn kommer
aanschouwen ; - on , voortstaren , staren op ; - round ,
Staple-goods , s., pl., stapelbare goederen, me.
Staple-trade, s., stapelhandel.
rondstaren ; -, r t., door staren brengen , als : - a persen
out of his resolution, iemand door zijn staren van zijn
Staple-ware, s., stapelwaar.
Stopled, a., van ... draad; long -, met langen draad;
besluit afbrengen ; - any oi,e down , iemand (door hem aan
te staren) de oogen doen ter neer slaan.
short -, met korten draad.
Sta'pler , s., t koopman , koopvrouw; stool -, wolh audelaar. Stare, s., starende blik , verbaasde blik.
Staple'rope, S., touw dat van den besten hennep gemaakt is. Starer , s., persoon die aanstaart, aanstaarder.
Star, s., vaste ster, l poolster, gesternte (sterrekunde); Stark , a., sterk , stijf; -, diep, vol , -, enkel , bloot; -,
zuiver , m aar , openhartig; -, adv., geheel en al ; - blind,
-, sterretje (*) , decoratie , eereteeken , ster; bal , klomp , z.;
stekeblind; - naked , geheel naakt, moedernaakt.
contract (betrekkelijk de Joden); - of Bethlehem, sterrebloem,
Starkly
, ode., op sterke wijze.
aster ; blazing -, komeet ; erratic , plant ary , wandering -,
dwaalster , planeet ; fixed -, vaste ster ; the fixed -s , de, Starling, s., spreeuw; -, ijsbreker (van een brug).
vaste sterren ; polar, north -, poolster , noorderster ; shoot- Stnr' ,s st, s., landdrost, landvoozd, stadvoogd (in Polen).
ing -, verschietende ster ; the seven -s , pl., zevengesternte star'osty , s., regtsrrebied der Poolsclie starosten.
(sterrekunde) ; pole -, i poolster ; sea -. zeester (botanic); Starr , s., (oud reyt) contract (betrekkelijk de Joden).
- spangled ensign, nationale vlag van de Vereenigde Staten; Starred , a., niet sterren bezaaid , versierd , onder een ..
ster geboren ; ill -, onder een ongelukkige ster geboren.
shepherd's -, 1. ster van den herder ; - of the first , second,
third magnitude , ster van de eerste , tweede , derde grootte. Star'ry , a., gestemd , van de sterren , uit sterren bestaande, gelijk sterren, § schitterend, blinkend, glinsteStar , V. t., met sterren versieren , bezaaijeu , met schitterend ; - light, licht zier sterren.
rende voorwerpen versieren.
Start, V. i., ontstellen , opspringen , een (onwillekeurige)
Star'-apple, s., sterappel.
beweging maken , ontstellen , schrikken , terngdeinzeri ; -,
Star'-blind , a., half blind.
zich onverwachts opdoen ; -, springen, zich spoedig heweStar'-born, a., T henselsch.
gen ; -, wezkriinpen ; afwijken ; zich verwijderen , plotseling
Star'-bright , a., ster helder , door sterren verlieft
opstaan, vertrekken , zich op weg begeven ; vlugten , zich uit
Star'-chamber , s., vroeger zeker geregtshof in W est.Minster , aldus genaamd omdat de zolder met sterren was de voeten maken ; ( hij wedloopen) beginnen , uitloopen ; -,
aanvangen , zich gereed houden; afrijden; - from one's .seat,
beschilderd.
van zijn stoel (plotseling) opstaan ; the horses -cd at the
Star'-crossed, a., ' door den hemel vervolgd, ongelukkig.
word , de paarden reden af op het woord ; the coach -s
Star'-fish , s., zeester (visch).
«t si.r, o'clock, de diligence vertrekt ten zes ure ; -aside,
Star'-flower , s., zie Star of betlehem, onder Star, s.
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(stoomwezen).

start'-hammer, s., knipschaar.
IStart'er, s., die ontstelt, opspringt, schrikt, vreesachtige ,
schrikachtige ; -, § roover ; -, die doet ontstaan , geboren
worden, vervaardiger; uitvinder , ontdekker; die (een moeijelijkheid, een vraag) opwerpt; -, speurhond, hond die liet
wild opjaagt (jagersterm).
Start'ful , a., aan ontzetting, huivering onderhevig; -,

(van paarden) schichtig.
Start fulness , s., onderhevigheid aan ontzetting , huivering ; -, .(van paarden) schichtigheid.
Starting . s , aanvang , begin ; vertrek, afrijding ; plotseliege beweging; (in osgunstigen zin) vlugt; -, vertrek ,
vlugt, z.;liet in beweging brengen (werktuigkunde); - the
anchor, steken van den ankerketting, z.
Start'ing.bar , start'ing-lever , s., handboom of handel

der stoomschuif (stoomwezen).
toestel om de machine aan den gang
te brengen.
Start'ing-hole , s., t uitvlugt, ijdele verschooning.
Start'ing•post, s. aanvangspunt, meet, honk; paal, van 1
waar men bij wedloopen den ren begint.
Starting-shaft, s., aanzetas (stoomwezen).
S tart'Ing-steam-cylinder, s., f stoomschuif (stoomwezen).
.Start'ingly, ado., bij rukken , niet horten en stooten ; niet
tusschenpoozen.
Starting-gear, s.,
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ter zijde springen ; - at , ontstellen bij , op; - away , wegspringen; - back , terugdeinzen of schrikken, terugspringen ; - from , springen van ; - from the dead , van de
dooden opstaan ; - from the ground , van den grond opspringen, afwijken van; - into, springen in, treden in;
- out, zich naar beneden werpen , plotseling ontgaan ; voor den
tip , opspringen, opkomen , plotseling ontstaan,
dag komen, met een sprong ontwaken; -, V. t., ontstellen,
verschrikken ; opjagen, verjagen , opwekken , aan den dag
brengen , ontdekken , uitdenken, op de haan brengen; -,
doen vertrekken, doen ontgaan; -, ontdekken ; -, voorop
stellen, onthullen , blootstellen; uitrekken ; (een moeijelijke
vraag) opwerpen , (een geest) oproepen ; -, den bodem inslaan (van een ton, enz.); -, opjagen, verjagen (jagersterm); najagen , vervolgen, storen; every pleasure they
can -, alle genoegens die zij kunnen uitdenken; - a suhject of conversation , een onderwerp van gesprek vooropstel len ; -, vertrekken , verplaatsen, z.; - against , opwerpen
tegen; - from, opjagen van, uit; - a thing into, iets
werpen ; - a question , een vraag opwerpen ; - up , opspringen (bijv. verschrikt) , opkomen , oprijzen, ontstaan ;
- an anchor of other heavy weight , een anker of ander
zwaar voorwerp verplaatsen; - a cask, een vat openmaken ;
- of drive a bolt, een bout indrijven ; - a man with a
rope's end , een man niet een end touw afstraffen.
Start , s., sprong , opspringinp, achteruitspringing, terugdeinzing; siddering, ontzetting, ontstelling, schrik; -, ruk,
duw, vlaag, aanval; vertrek; sprong; -, eerste stap, eerste
beweging; afwijking, afdwaling, schielijke sprong, slingsring; -, vertrek , het vertrekken , het afrijden , begin (van een
wedren), aanvang; - staart, handvatsel, kruk, slinger;
-s of fancy , sprong der verbeelding; by -s, met aprongen , bij vlagen , niet rukken ; by -s and leaps , met horten en stooten ; with a -, met een schielijken sprong of
beweging ; get the - of any one , eerder beginnen dan een
ander, hem vóór zijn; van daar: hem de loef afsteken;
give -,
een stoot aan iets geven ; give a -, opspringen,
onthutsen, een onwillekeurige beweging gewaar worden,
een schielijke sprong doen; have the - (of), de loef afsteken ; - the engine , de machine in beweging brengen

Start'!sh , a., zietartful , a.
Startle , v. i., verschrikken , ontstellen , terugdeinzen; at , schrikken voor ; -, v. t., doen opspringen , doen onthutsen , doen ontstellen , doen sidderen , ontstellen , verschrikken; § overvallen, overrompelen; -, van iets afteren-

gen; be -d at, schrikken voor; - one away , iemand door
schrik verdrij ven.
Startle, s., onthutsing, siddering, ontsteltenis, verschrik -

king, opspringing, schrik, ontzetting.
Start'ling , a., § verschrikkend, ontstellend, onstuimig.
Startup , s., l- zie Upstart, s.
Starvation . s., uithongering, hongerdood, § bederf , ge brek aan voedsel of levenssappen ; be in a state of -, van

honger sterven.
Starve , v. i., t sterven ,

van honger sterven, van koude
sterven, t vergaan, omkomen, koude lijden, verstijven,
nood lijden , in armoede leven ; - for , with , omkomen of
sterven van ; - with cold , van koude sterven ; - with
hunger, van honger sterven; -, v. t., van honger doen
sterven , doen sterven , honger laten lijden , laten uithon•
geren , laten verhongeren, van koude doen sterven, krach.
teloos maken , doen verstijven van koude , door koude d.00den; - a garrison , een garnizoen van honger doen omko
men; - plants, planten door gebrek aan voedsel doen
sterven ; - any one into , iemand door honger brengen of
noodzaken tot.
Starved, a., hongerig, uitgehongerd.
Starveling, s., die honger lijdt, uitgehongerd dier; -,
kwijnende plant, zwakke plant (botanie).
Starving , s., het verhongeren.
Statary , a., bepaald, vastgesteld.
State, s., staat, toestand, gesteldheid, standpunt; bezitting,
staat (regering) , gouvernement ,•
gemeenebest; -, 01 cie ,
klasse , rang , aanzien , waardigheid , staatsie ,pronk,
praal ; zetel , aanzienlijke plaats , troonhemel ,troon;
aanzienlijk persoon van een land; groote (officiële) plegtigheid ; -, staat, rapport; - and condition of a ship's
accounts, schippersboek, lijst van losse en vaste goederen,
victualiestaten, enz.; married -, gehuwde staat; silrgle -,
ongehuwde staat ; -s general , staten -generaal ; lying in -,
het op een praalbed liggen; in -, met veel plegtigheid,
met staatsie; in a - of, in staat van ; in a bad, good -,
in slechten , goeden staat, in slechten ,goeden toestand;
hold , keep -, zijn waardigheid ophouden ; lie in -, op een
paradebed liggen.
State, V. t.,regelen, vaststellen, bepalen, opmaken, be.
hoorlijk inrigten; openleggen, voorstellen; bekend maken
(doen weten); (een vraag, een vraagstek) stellen; - an
account , een rekening opmaken ; - the whole case, de geheele
zaak blootleggen.
State'-affair , s., staatszaak, staatsaangelegenheid.
State'--.raft , s., staatkunde.
State'-.creditor , s., schuldeischer van den staat.
state'--erlm'Inal, s., schuldige aan staatkundig misdrijf,
State'-house, s., zaal der staten (in Amerika); paleis vair
het gouvernement.
State'-monger, s., staatkundige tinnegieter; be a -, den
staatkundige uithangen , oppervlakkig over staatkunde
spreken.
State'-paper , s., staatsdokument.
State'-prisoner, s., staatkundige gevangene.
State'-rooin, s., pronkkamer, kleine kajuit, z.
State'-thing, s, staatkundig werktuig.
Stated, a., geregeld, vastgesteld, bepaald; - hours , he
paalde uren.
Stat'eaiy , ode., regelmatig , geregeld.
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State'tess , a., zonder staatsie , zonder praalvertoon.
State'line®s, s., grootheid, majesteit, waardigheid; pracht,
luister ; fierheid, hoovaardij , deftigheid , ontzagwekkend

stat'esque, a., beeld -.
Statuette • s., beeldje.
Stat'urninate , V. t., T zie Underprop , v. t.
Stature , s., gestalte ; diminutive, low , short , small -,
kleine gestalte ; high -, groote gestalte.
Stat' table, a., wettelijk, volgens de statuten, bij de wet
voorzien , r.
Stat' -eitally , adv., volgens de wet; op wettige wijze.
stat' -ute , s., wet , keur , instelling; waarborg; - of banruptc, y , faillietverklaring, r.
statute-tabour, s., lieerendienst, vroondienst.
Statute-law , s., een door den koning bekrachtigde parlenierutsacte, landswet.
Statutory , a., wettelijk, naar de wet, bij de wet voor
h reven , bij eerie wet vastgesteld.
-gesc

karakter.

stately, a., vol grootheid, groot, prachtig , statig, plegtstatig, luisterrijk, majestueus , ontzagwekkend , deftig,
edel , grootsch , fier , :1: verheven; (in onyunstigen zin) hoog
- edifice , een grootsch , prachtig , statig gebouw -draven;;

- manners, deftige manieren.

Statement, s., ontvouw,ng, regeling, opgave; -, stand,
toestand; -, berigt, verklaring; -, rekening- courant, ver
-slag;
verhaal , vertelling.
States'inan , s., pl. states'rnen , staatsman.
Statesmanship, s., staatkunde, staatsbeleid.

S., pl
staatkundige vrouw.

States'wornan ,

states wonnen,

(in onyunstiyen zin)

stat'I-e , statical , a., betrekkelijk de weegkunde, weeg -,
gewigts- ; - engine , een werktuig om te wegen.
Statics, s., pl., weegkunde.
Station , s., standplaats , hulpplaats , rustpunt , pleister
aanlegplaats , (spoorweg) station, (militaire of ma--plats,
ritinse) post, liet staan ; -, post, ambt; stelling , stand; -,
rang , stand; standplaats aan den hemel (van sommige planelen) ; standplaats (der landmeters) ; -, station , streek , z.;

good cruising or anchoring -, goede plaats om te kruisen
of te ankeren , z., naval -, marinehaven , z.; resume a of post, zijn post hernemen ; the first political -, de eerste
rang in de staatkundige wereld ; - in life , maatschappelijke
stelling; in middle -, in den middelstand; take one's -,
zijn plaats nemen, zich plaatsen.
Station, v. I., plaatsen, stellen, op post zetten (van een
schildwacht); -, stationeren , z.
Station - bI11 , s , rol voor manoeuvre , geschutrol , rol

voor alarm.
Sta'tion-ho

, s., politiekamer.

Sta 'tíon - keeper ,
yta'tion - master, } s., stationschef op spoorvegen.
Station•line , s., meetlijn.

sta'ttonv staff, s., meetroede.
Stational , a., van , betreffende, behoorende tot een station.

Zie dat woord.

Stationary, a., vaststaande, blijvend, stilstaand, op de-

zelfde hoogte, plaatselijk, blijvend; -, vast (/ecehnnoloyie);
die of dat een vaste standplaats schijnt te lichten , sta tionair, g.; - system, stelsel van vaste werktuigen.
Stationer , s., verkooper van schrijfbehoeften; wholesale -,
= in liet groot, papierverkooper.
Stationery , s., handel in schrijfbehoeften (papier, pennen , enz.).
ISta'tionery , a., van of betrekkelijk een handelaar in

schrijfbehoeften.

sta'tt*m, s., (in onyunstigen zin) staatkunde.
statist . s., staatsman , staatkundige.
statia'ti- , statls'ti -eal • a., statistiek; betrekkelijk de staat

-huisodkne,
staathuishoudkundig.
statisttc'tan , s., staathuishoudkundige.
statis'ti.es , s., pl., statistiek , staathuishoudkunde.
stat'Ha, s., zie Statue, s.
statuary, s., beeldhouwkunde, beeldhouwer, beeldenkooper, beeldengroep; of -, van de beeldbouwkunde , beeld
-houwkndig.
Statue • s., beeld , standbeeld; equestrian -, ruiterstand
b
e
- with the figure seated, een zittend beeld; erect,ld;
raise a -, een standbeeld oprigten.
stat' -x e • V. t.,
als een standbeeld plaatsen ; -, opstellen,
opzetten • oprigten , plaatsen.

815

staunch , zie Stanch.

stau'rolite, s., stauroliet (mijnwezen).
Stave • s., duig (van een vat of ton); -, sport ; -, stanza;
vers (van een psalm) , notenlinie (muzjk).
Stave • V. t., aan stukken slaan, den bodem inslaan , een
gat kappen (in) , z.; sloopen , z.; (van duigen) voorzien ; -,
(cer► vloeistof) laten loopen ; - a boat , een boot sloopen , z.;
-, V. i., met stokken vechten , den stok bezigen ; - to
pieces , ami stukken slaan; - off, 9 afweren, alwenden; -,

spoeden

,

voortspoeden.

stave-satire, s., luiskruid (botanie).
Stay , V. t., blijven , vertoeven, verwijlen, wonen, wachten
(naar) , stilstaan , ophouden , zich lang ophouden ; -, § ver
zich verlaten, zich ophouden; steunen op, zijn-trouwen;
vertrouwen stellen in ; - at an inn , in een hotel blijven
versvijlen; - for oog one of thin , iemand of iets ver
- (way , weggaan , verwijderd blijven , zich ver -wacht-en;
wijeteren, zich afzonderen ; - in, thuis blijven, niet uit
- out , uithlijIen ; - op , waken, niet naar bed-gan;
gaan; - behind, acl ► terhlijven; - for, wachten naar, op;
- (on, zepen), teevemi op, vertrouwen op; -, V. t., ophou den , terugl,oudcn , verhinderen; stillen , bedaren , belemmeren, beletten, stelpen; -, onderseltrapen, stutten; -, tot
staan brenger► ; versterken ; -, ondeisehoren, cntlerstutten ;
- o;/.e's presence, = oe tegenwoor(11 -Beid van iemand ufwaeliten ; - the stri,rach , de n► aag versterker , dcii honger stillen;
-, stagen , ee n wind rail voren doers konen ; - c< top-roast
een steng stagen , liet stag van een steng doorzetten , aan
a shit) ihat will scot -, een schip dat in de-zetn,.;
wending weigert, z.
stay , s., verblijf, vertoeving , stilstand , 'f vertraging , uitstel , oponthoud , beletsel , nioeijelijklieid , aarzeling • he.
sluiteloosl^eid , staiidvastil;lieid ; rteitiipuiit , steun , stut
rustpunt ; schoor, schraag (bij linimerlieden); steunpaal,
lhiiidhout, ii warslhout, tiisselier► twee talken; mierse some -,
zich ophouden ; the Lord is ,yip -, de Heer is mijn steun ; -,
stag , verblijf, station, z.; boric - (breast, shifting and
standing) , pardoen (zij -, slinger- en staande) , z.; bob -, waterstag , z.; eye of a -, stagoog, z.; flay-staff of royal -,
knikstag, z.; fore -, fokkestag, z.; fore-royal-mast -, voor
boven bramstag, z.; fore-top-gallant -, voor bramstag, z.;
fore-top-sail -, voorstengestagzeil, z.; jib -, kluiverleider, z
jib-boom -, martingale -, snavelstag, z.; main-top -, groot
main-top-gallant -, groot bramstag, z.;-stenga,z.;
mizzen -, bezaanstag, z.; mizzen-royal-mast -, bovengrietje
stag, z.; mizzen-top -, kruisstag, z.; mizzen-top-gallant -,
grietjestag, z ; - of a sail, staand lijk van een stagzeil,
de hoogte van een stagseil, z.; pitching -, stampstag, z;
riiiining -, mantelstag , z„ skiatie -, topreep, z ; mouse a
-, een stag muizen , z.; top mast -, stengestag, z.; tol)
gallant -, bramstag, z.
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$tay'-blo8k, s., stagblok, z.
stay"-blo.k, s., kraag van een stag , z.
Stay'-bolt, s., pl., beankering.
Stay'-lace , s., veter van een corset.
Stay'-matter, s., corsettenmaker.
Stay'-mouse , s., muis van een stag , z.
stay'-pins , s., pl., dammen van de ketting , z.
stay'-sari , s., stagzeil , z.
stay'-taakte , s., stagtakel.
Stayed' , a., bezadigd , bedaard ; ernstig ; -, pp., ge-

staagd , z.
stayed'ness, s., bezadigdheid, bedaardheid, ernst.
stay'Iess , a., ongestadig , onrustig.
stay* , s., pl., keurslijf , korset; -, beankering , z.; be in -,

op den wind liggen, z.; heave, bring in -, in den wind
oploopen , z., wenden ; miss -, weigeren om te wenden, z.;
be stayed of be put in the -, de wind van voren hebbende, z.
stead , s.,* t plaats , streek , plaats, z.; -, nut, voordeel ,
baat , dienst; -, bedstede ; in his -, in zijn plaats ; in of that , in plaats van , in stede daarvan ; stand in good
-, goede dienst doen, dienst doen, voordeelig zijn; be of
no -, nergens toe deugen.
stead , V. t., t de plaats van ... bekleeden , vervangen ; -,
nuttig , voordeelig zijn , dienen , dienst doen aan , baten ,
helpen , ondersteunen , steunen , stutten.
Stead'faet, a., vast, stevig, standvastig; -, onverschrokken , onbevreesd ; - to, getrouw aan; - in thy faith ,
standvastig in uw geloof.
Setad'fastty, ads., op stevige, standvastige wijze, roet
standvastigheid.
Stead'fastuess , 3., vastheid, stevigheid, standvastigheid,
moed.
steadily , adv., op vaste wijze (zonder te wankelen), met
vastheid , met stevigheid, met standvastigheid, zekerheid,
op bedaarde, bezadigde wijze ; op ordelijke , geregelde
wijze.
Steadiness, s., stevigheid, vastheid, zekerheid, § (van
personen) bedaard , bezadigd of geregeld gedrag.
Steady , a., vast, stevig, standvastig, onveranderlijk, zeker; (aan personen) bezadigd, bedaard, geregeld , gestadig,
bestendig, aanhoudend, vastberaden; - gale, stijve wind, z.;
- settled , van den wind sprekende , die zich gezet heeft , z.;
keep -, goed blijven sturen zoo als men voorligt; a - hand,
een stevige, zekere hand ; - in one's purpose , vastberaden in zijn voornemen ; a - young man , een bezadigd
jong mensch , een jong mensch van geregelde levenswijze;
keep -, staande houden; - to, getrouw aan.
Steady , adv., zoo 1 - of as you go ! iegt zoo 1
Stead' y . V. t., vast maken , verzekeren (technologie).
Stead'ying, s., (lines of boats) lijntjes die de hanepooten
regt houden, kaailijntjes, z.
steal, s., stuk vleesch om te braden of te roosten, lap,
stuk , snede , lap vleesch ; beef -, biefstuk.
Steal, V. t., stelen, steelswijze of heimelijk wegnemen of
wegvoeren, ontvreemden, op een heimelijke wijze tot stand
brengen , doen of krijgen ; verleiden , overrompelen , verrassen; - a thing from any one, iemand iets op heimelijke
wijze ontnemen; - all hearts, alle harten winnen (stelen);
- the soul , de ziel verleiden ; - a marriage , in bet geheim
een huwelijk aangaan; - away, wegstelen; - oneself away,
wegsluipen, zich stilletjes wegpakken; - from, stelen van;
- a step upon one, iemand voorkomen, hem de loef afstewegsluipen ; -, V. i., stelen, ontvreemken; - oneself,
den; zich heimelijk begeven , sluipen , onbemerkt insluipen ,
zich indringen, overrompelen ; - along over, zacht voort- ,

STE.
glijden over; - away, wegsluipen; - behind, sluipen achter.
- in, insluipen ; - into, sluipen in; - on, voortsluipen, voort ,
stelen, besluipen, overrompelen; - out, uitsluiper; - our
of, sluipen uit ; - over, sluipen over, zich ongemerkt ver ,
spreiden over; - to, sluipen naar; - upon, sluipen op,
bekruipen , verrassen , overrompelen; thou shalt not -,
gij zult niet ontvreemden; - from a place , van een plaat;
heimelijk wegsluipen.
Stealer , s., zie Thief, s.
Stealer of steel'er , s., gang die niet in de sponnin€
van Oen voor- of achtersteven komt.
Steal'Ing, s., ontvreemding, diefstal; simple -, eenvou ,
dige diefstal , r.; - in a dwelling house , diefstal in eer
bewoond huis.
Steal'lugty , adv., steelswijze, heimelijk.
stealth, s., t 1) diefstal , gestolene ; heimelijke verrigting
- by , heimelijk, ter sluik, steelswijze.
Stealth'lIy, adv., ter sluik, heimelijk, steelswijze.
Steal 'thy , adv., heimelijk , ter sluik gedaan, steelswijze,
steam , s., stoom , waterdamp; - and exhaustion port :
stoomdoortogten ; common of dry , saturated , drooge
verzadigde ; superheated -, overhitte ^; surcharged o:
overheated -, onverzadigde of oververwarmde _ ; under steaming, stoomende ; waste - pipe, stoomafblaaspijp; wit)
the - on , onder stoom ; with all the - on , onder voller
stoom ; cut , shut off the -, den stoom afsluiten ; generate
-, stoom voortbrengen; have the - on, stoom toegelater
hebben ; have all - on , volle stoom toegelaten hebben;
put the - on, stoom toelaten; put on, get up the stoom opmaken; be - tigkt, stoomdigt zijn; the - is on
de e is toegelaten ; the - is up , de stoom is op , men it
in vollen stoom ; with all its - on , met vollen ^;ged
up the -, (stoomwerktuigen) verwarmen.
Steam , r. i., stoomen, stoom uitlaten, dampen, verdampen:
- away , verdampen ; - forth, als damp of stoom te voor
schijn komen; - into, verdampen in, tot; - to, verdam
pen tot; -, v, t., stoomen,uitdampen ,aan stoom bloot
stellen, met behulp van stoom koken; - it, ( niet stoor
reizen; - cloth, laken decatiseren.
steam'-bath , s., dampbad , stoombad.
Stearn'-boat , s., stoomboot, stoomvaartuig, T vuurschip
Steam'-bolter, s., stooniketel.
steatn'-carriage , s., stoomwagen.
steam'• -oase, steam'--easing, s., cilindermantel (stoom
wezen).
Steam'-chamber , s., stoomruimte.
Steam'-chest, s., stoomkap.
steam'-dome , s., stoomkap van een locomotiefketel.
Steam'-engine , s., stoommachine; double acting -, dubbe
werkende c ; expansion -, met expansie werkende -; high
low, mean , pressure -, machine van hoogen, lagen, mid

delbaren druk; single acting -, enkel werkende machine
.. , horse power -, = met ... paardekracht.
steam'-frigate , s., stoomfregat.
Steam'-gauge, s., manometer , stoommeter.
Steamy Ja.eket, s., cilindermantel.
steam'-mill , s., stoommolen.
steam'-navigation, s., stoomvaart.
Steain'-opening, s., stoomdoortogt.
Steam'-pa. reet , S., stoompakket.
steam'•pipe, s., stoomleibuis, stoompijp; waste -, pijl
tot ontlading van stoom.
Stervin'- piston , s., stoomzuiger.
steam'-port , s., stoomopening.
steam'-press , s., stoompers, stoomsnelpers.
Steam'-pression , s., spanning van den stoom.

STE.
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Steam'-t,ropei'ier , .4., stoomvr► oitstnwer ; - si'(ij't , ; ► s van
Glen voortstuwen.
teHm'-pump , s., stoompomp.
steam' -raar, s., stoomrans; proposed opp► lice/ion of the -,

t<<e
ard , .e , werktuil om de kracht van touwwerk te
t,el ► roev en; unster (stoomnwe_en).
qtr,>ters , s., pl., voorste(ii achterste huidplanken, z.
tcct'mess , s.,hardheid vrUL staal , §hardheid vee ijver;

voorgestelde toepassing van (Ie I stoomram.
Steam'-rani, stcam'-hatrrr►,er, s., stoomharuer (stooi w

817

onft'vi eiigheid.

Stes>t'y , a., van steel , + van ijzer, herd , b onverzettelijk

ei .

team'-reservoir', S., stoomvergaderl)ak, stoomreservoir.
tet+m'-tU+ucepan , S., pit C► m a^tidappelell te 5nso1'eli,

steam'-Ship , s., stoomschip.
iteam'-tight , (1., ondoordringbaar voor stoort.
teem' - tng, S., stoomsleper.
sten,n'-valve, s., stoomklep.
Steam'-vessel , s., stoon ► scfup.
steam' wngoit, s., Stoomwagen, sv41gen die (door ;;toom
vool'tgedreven wordt.
Steam'- whistte, s., stoomfluit.
Steamer , s., stoomboot, ^` vuurscl ► ip; n'oo of woe -, oor logstoonler ; screw -, schroefstoon ► hoot.
Steanr'1ng-boX , s., hrnitstoof.
team'y, (t., stoomend, da,mpeiid.
Steam , steen , r. t., de wanden vas ► eelt put hekleeden.
Steam .s., aarden kruik.
Steering, steen'ing, S. liet liekleeden ster wanden van
een twit.
Ste'ai -tra, s., stearine, een der bestanildeelen vein vet enz.,
talkstof (scheikunde).
Sit- atite , s., speksteen .
•;tentit'ie, a., tot speksteen hel ► oorei de.
Steat'ocele , s„ spek -t►alzakl ►reiik.
stei,to'rua, s., vetwen, spekgezwel.

- ri.ri t[(,'Y^re, hardiiiId ige w'cê'i'stand.
tecat^ , 2'. t., zieSte( ir , V. I.

Steep , a., steil , t eet een groote helling rijzende of da le ► We ; spits.
Meel,, s., steilte, § af; rond; -, weeksop, sop om iets in
te weeken.
I steep , v. t., doopera , weeken , soppen , § dompelen, laten
1 wect en of trekken(iii vocht); -, stippen ,steken; - 'n,
(1001 (11 til; - (t glen i o 2u kb, ee[i pen in den iiikt doopets.
1 Sleep vr, s., vat of kuip zei te iseeken.
te,j,'iraess , s., zie ,0 teeppness, s.
1 stel t,' aseg , s., liet doopel ► , soppen , liet doorweeken.
^ Sieep'isag-place , s , ,, eik- of rootpla ►.its van hennip, enz.
I (ir^ ►lr^s^rie).
1 steep ling-tro„gt,
ti weekkuip (

industrie )•
p
Stee g nat
tg-^ at ,
J
bteelpte, s.. kerktoren, klokketoren.
Stee'pie-cmase , s., paarden wedren , toren wedren (zekere
owedr^ew te paard, wss,rhi) eeu< toren op een afstand tot doel
i-cor^lt je;io er,).

Stee pie- bigis , ct.,

teet,'tt- . (t.,

t.-cd , s., ros , paard.

Steel , s., staal , ijzer vermengd niet 11'2 tot 1 procent koolstof en silicium; § ijzer (hardheid, oitgevoeligheid); T degen , zwaard; vuurstaal , wetstaal; staalijzer; tar -, staal
in staven; natural -, het ruwe staal of smeltstaal ; blisterect - of of cementation, staal, verkregen door ijzeren staven
door gloeijinn te verbinden niet cement, bestaande uit roet,
iijngestooten houtskool , asch en zeezout; cast -, refined -,
gegoten staal; yerrflan -, duits ► 'h staal; half converted -,
Ingezet ijzer van buiten verstaald; lnndian -, gedamasseerd
staal ; tilted -, geslagen staal ; onrein , soften of ternpper -,
week maken , hard statil smeedh„iin maken; horden -, staal
harden ; shear -, duitsrlt staat of driesporen - staal , retiezigd voor liet ver< `aardigen va.Ln scharen voor kle@rruakers
of andere dergelijke voorwerpen.
steel , cc., van staal , stalen.
teet, vr. t., verstalen, suilen, §jverliarden (ongevoelig maken), harden, gehard moker, niet staal voorzie t.; -ed iron,,
verstaald ijzer ; - against , verharden tegen , ophitsen te-

toneiilioo'L".

stc-t► ,D,zke. s., spotnwim door afgescheidenen aan de
Lig Lol ci ► e kerk gegeven ; torenkerk.
stt!e'pit.ri , ct., niet een klok ; vals torens voorzien.
t

T zie ,Seep , a.

s., steilheid, steilte.
teet,'r,e^
Stecp , a., 'j` steil , ontoegankelijk.
' steer . s., vaars, jonge bul of stier; -, stuur , roer , GOWER
-sworn , stuurman ; steermatt's mute , tweede stuurman.
Stee. , v. t., r ► gten , voeren , leiden, (eelt schip) sturen , a.;
- frats, sturen vast , afhreitgen van; -, v. i., sturen, zeilen,
koersen , vaart loopera , z.: zich rigten ; - hefare the wind
voor den wind sturen ; - off, afwenden , zich zelven besturen.
! Steer'aite, s., sturen, sturing; stuur, bestuur, beleid , leisling ; -, stuurboorduttt
,
eilong van liet roer, § stuurn► arlskunst; -, veri)lijf vast het volt: op een koopvaarder, z.; - why,
vaart vast het schip , z.; 1/tire is good - way , het schip heelt
vaart genoeg om goed te kunnen stiireis ; there is no - zvo!t ,
eito te weinig gang it liet schip om te kunnen sturel;.
; Steer'age-way , s., -èuoe z tnie gang of vaart ons te k u st.
'

Iaen sturen.
+teerling, s., besturing, liet sturen; barrel of the - wheel
trol, ► ntel van liet stuurrail ; wild -, te veel roer gevejt.
Steer'tug-wheel, s., sttiurr: ► d, z.; twirldtiiiy lintes of the -,
stoppers sits liet roer vast te zetten , ten anker lizgende

gen; - to, verharden of ongevoelig maken voor; - witli,
verharden niet;w •apenen niet, versterken door , § vetlans.
of ile ► nzen ►,e.
men; - the freest , th.e heart, liet hart verstalen ; - with
hotdness , met vermetelheid wapenen ; -ed coyainst tear , Steer*- roan , steer- 'mate , s., stuur171tcn , roerganger.
s., besting van den boegspriet, liet sptin;Ft ►
teaen vrees gewapend; -cd wit/i orynnzents, niet biwijs- stev.. -.
gronden gewapend; - all the feelings of huntotsitij, til de stei'b"in .ivan (lets hoe spriet, Z.
stej , s., gusts (van 't mannelijk geslacht).
gevoelens van meilschlievendheid serla ►nmen.
a., betrekkelijk of hehoorende tot
Steet' - bandage , s., stalen hreukttand.
'I
cij1erschriit de kunst on, ingel ► ettti_
Steel' -ba -ekie, s., stalen g esp.
5aamgrap
• eel ,
'
,e
schrift te sehrlji en, geheiiiiscl ► riit.
Meel' - faHd , n. T niet staal bedekt, bekleed ; van ijzer .
^teganog'rapby , s., eijferschril' t, kunst o m in geheim
Steel'--cod , s., stalen nok of hos in eet. kr ►► kpen , z.
i ^scl ► rift te schrijven, gelteinischritt.
Steel'-headed, a., met een stalel ► krop.
stn nat's -e, «., bindend, stoppel'► cl; -.s, stoppend middel r^.
steel'- halteei, a.,niet een stalen geves t .
:tel„ , r'. t., de wt ►adelt vain een put bekleedet ►.
steel'-ore , s., staalerts.
1 S(e'sa , s., jol. stela , -i steel (touwkunde).
iOteel'-plate , s., staalplas ► t.
! vtei't:ir ,
1 n., hetrekkelilk ede sterren, de sterren l,etrefSteel'-vi ire, s., staaldraad.
t.rt't ,r y , j
1end ► , gtottvittt ,niet sterren lie etiaid1.
Steel'-works , S., 1.1., st;ttilfat,riek.
fit)
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Stel'Iute , 1 a., puntig , als een ster, stervormig; straalsStel'lated, f Bewijze geschikt.
Stel'led , a., zie Slarry , a.
Stellil erous , a., ster ren llelbbelide , g;esternd, vol sterren.
Stel'ltfy , V. t., in een ster ver anderen .
Stell'ion, s., soort van lhaagdis, sterliaagdis.
Ste11'ionate , s., bedrog in koophandel ; stellionaat , r.; person guilty of -, persoon die zich aan stellionaat heeft schuldig gemaakt.
Stew , s., stam , stengel , steel , § tak , loot , stronk, schacht
(eener pen); -, stam, afkomst; staart van een Hoot (muzijk);
-, voorsteven, z.; fíarirey , r , akiiiy of the -, vatting van dell
steven ; from - to stern , van steven tot steven , z.; -fur ,
driekant stuk bout onder liet beeld van liet schip , z.; timbers , mannetjes of tarnen , z ; ship with a raking -,
schip met uitwaaijendeu boeg, z.; a - of' that victorious slonk,

horo-logie); -, spoorstuk, spoor, t.; - of the cops/an, spoor
van liet spil, z.; - of a -wast, spoor van een least , z.;
-s of a pan carriage, keepen van de zijwangen van liet
rolpaard , z.; - of the chiioiney , voetrand van den. sclh oor steen (stoomwezen); light -, ligte stap ; quick -, snelle

vlugge stap; double quick -, verdubbelde stap; flip/it of
-s , bordes, llooge stoep ; - by -, by -, fl § stap voor stap,
( voetje voor voetje, zachtjes aalt; with short nod quick
-s , niet kleine stappen; within a - of , fl § op een paar
schreden ; yo , walk in. any one's -, iemands voetstappen
drukken , zijn voetspoor, voorbeeld volgen ; leoythen ore's
-, zijn schreden vertragen ; make a -, ij § een stap doen ;
retrace one's -s, der► zeit'den weg teruggaan, op iets terug
-korneu;
take a -, (j § eest stap doen.
step, a., iu zamenstellingen : slechts door liet huwelijk
ver want , stief..., its : step-(rother, stiefbroeder enz.
Step'-bearing; , s., pot van een kraals (stuoo wezen).

een spruit van dien roemrijken stash ; arhoreous -, boutachtige tak; flowe'rbenriny -, bloeluaragende stain ; jointed-, Step'•brother, s., otieflhroeder.
Step'•child , s., stiefkind.
fistelachtige tak; subterranean . tak onder de aarde.
Stern , V. t., ophouden , bel enlnier en , tegenwerken , weder Stepp'-daine , s., stiel n ► oeder .
«f
zeilen
; --stand Step'-daughter , s , stiefdochter.
bieden , te senbouden , tegen in roeijen
the tide, den stroom doodzeilert , z ; - the wind of the stel,'.fath, , s., stiefvader.
current, de steven naar den wind of stroons i igten , liet Stet,'-fliother . s., stiefmoeder.
anker of de ankerketitng rest vooruitbrengen, z.

Steiu'•rlasping , a , den stesigel omvattend.

stein'-leaf, s., stengelblad.
ste,n'less • a., zonder steel , stengel , stengelloos.
Steiu'ple, s , dwarsbalk (mijnwezen).
Stem'son , s., binnensteven , oploop, z.
tench, s., onaangename geur, stank.
stench , V. t., (bij verbastering voor stanch) doen stinken.
tench'y,, a., stinkend.
i ten'cil • s., stuk lehr of gewast linnen bij het verwen van
hetlatngselpapier gebruikelijk ; -s , patroon , nierkplaat.
sten'cit, v. t., met stencils (zie liet enkele. van dat woord)
verwen.
titenog'r apher, S., stenograaf, snelschrijver.
a., stenografisch , tot de
Stenoraph 'i e ,
Stenograph'ienl , f behooreude.
!'tenog'raphii t , s., steno_rahst.

stenogratie

Step'-mister, s., stiefzuster.
5tí•1,'-sa,n , S., stletzoun.

Steppe, s., uitgestrekt, onbebouwd grasveld in Rusland, steppe.
Stepper , s , p aard dat goed loopt; high - , har ddraver.
utep'pi,rg , s., liet stap voor stap gaan.
Step 'piug•stone , s., -steen om daarop te stappen, voor de
deur gelegd, ten einde de voeten niet nat ot vuil te Asa ken ; treedsteen; § middel (oil eigens toe te geraken).
Stept , pp. van Stel) ; - in years, op gevorderde jaren.
itereora'ceous, a., bemestings-, weltachtig, drekaelitig.
t,+ter' - eur arlan , s., sterkoranist (iemand behoorende t ot eelve
secte, die gelooft dat de gewijde hostie verteerd wordt
ecen als elke ander e spijs).
vter' - corar y , s., Mesthok, niestplaats, mestvaalt.
Ster -cora'tion , s

,

ISrenog'raphy . s., stenogratie, snelschrijven.

ste',- e ob at: , 1
s.,
ate ,
Ste rob
e

stept , zie Stint.

t tereograal,h'ia ,

Stentorian , a., forsch- klinkend , zeer luid.
át&ntorophon 'i-t' , a., luid , forsch , klinkend.
Stentorupl► on'1 c -tube, s., klaltkhitis, spreektrotupet,

roeper.
step , V. i., stappen , een stap doen , treden, gaan, § voor
vorderen, deftig eu langzaam gaan , stap voor stap-uitgan,
loopes; komen, voorbijgaan , zich rigten, kliniinen (in een
rijtuig) ; peinzend loopen; — after ani, ore, iemand nagaan of
volgen ; - aside , ter zijde gaan of treden ; - back , een ot
naeer stappen achterwaarts doen , terugdeinzen , terugkeerell ; - behind , treden achter ; down -, naar beneden gaan;
- forth , optreden , te voorschijn komen , naderen ; - forward , naderen, Benige stappen voorwaarts doen ; - ii,
tusschen beiden koelsen of treden ; - into, treden in, aan
krijgen , ontvangen , in bezit treden of komen-varden,
van ; - into an estate , in het bezit van een goed treden;
- out of, treden of gaan uit; - to any one , naar iemand
gaan of toetreden; - over, overschrijden; - up , een of
meer stappen opklimmen , naar boven gaan , klimmen , gaan,
komen, naderen tot, komeet op, genaken; -, v. t., sporen , z.; - a mast , een mast in liet spoor zetten.
Stcp , s., § stap, sebrede, voetstap, tred , gang ; -, sport,
trap , trapje ; -, vordering , voortgang , vooruitgang ; -,
dorpel (van een deur), tred van een rijtuig ; pas (in bet
ausc l); -, loop, omloop (werktuigkunde); gang (van een

bemesting.

here , s., stere, cubieke nederlandsche el.
stereobate (oude bouwkunde).

a., op een vakte ail;et.eekend.
Stereograph'i-cal ,
Ster•eog'raphy , s., kunst om vaste ligehamen op een vlakte
at te teelepen.
Stereo,n'etry , s., kunst om allerlei ligchamen af te nieten.
r~tereot'utouly , s., liet snijden van vaste ligcitameu.
Ste'reotype , s., vast aan elkander gegoten drukletters ,
onbe,+vegelijk schrift of drukletters; kunst ons niet vaste

letterplaten te drukken ; stereotype.
Ste'reotyi,e, a., van de stereotypen, gestereotypeerd; copy of u work, gestereotypeerd exemplaar van een werk.
te'reutyhe, V. t., met vaste letterplaten of vormen drukken , stereotyperen.
Ste'r eotype-printing , S., stereotype drukken.
stereotype - printing-office , s., stereotype drukkerij.
Ste'r eotyper . s., steotype- drukker.
^ Ste'reutyping , s., het drukken niet vaste lettervormen of

platen.
Stereotypog'rapher , s., stereotype - drukker.
` Stereot y po g 'raphy , a., het drukken met vaste lettervor-

men of plateel.
Ster ile, a., onvruchtbaar, niet voortbrengende, dor.
Sterility, s., ^J § onvruchtbaarheid.
Ster ilize , v. t., onvruchtbaar maken, t met onvruchtbaarheid tietfen.

TSE.
, ral
1'iigelsche
munten en ook vo andere zralren); dart den mets kan (lcrs^rstaan ; -, waar; § van ge (1 al ooi; - zeil ware geestigbeid; - merit , ware verdienste.
sterling, s., sterling (I'r, •gelsebea^?? 1tst(i(oer(!) ; er°1 te £rehalte; ca pound -, eert lron(l sterling- (ullgerreer 1`? quid. [roll,).
stern , ic., ernstig, , l) ti' (-1r , stituesch , strak., sttroef, orhuiez,tani , hardvochtig, wvreed, ;rorsclr , haal , *^ trerio ,
streng ; a - look, een ernstige blik ; - sir/ne , strenge r;rni.id.
Stern, s., achterschip, spiergel, z.; a. -, vaal frrhter€gin, z.;
- boats , heksloepen , z•; hollow of the - theeher , holle
wulf , z.; lute , ,nick -, nastuw nelrtersehip , z. ;- Znct,
.chip, achterste schip, schip aan den staart; (/0 1/ie 1 er ille
-, achterom loopeer, z.; leaf by the -, stuurlastig lig-rerr ;
- wind, wind vare achteren.

stern' - chase , stern-chaser, s.,
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ster'Iet. s., sterlet (rruchtsoort).
Ster'líng, a., echt, proefhoudend , ivirtlg

stew'-pan. S , stoofpan.

Ste.v'- pond , S., vischkaar.
sten''-pot , .,, stooip()t.
stew 'ar(t , ,,, rentmeester, }lofmeester; -,bottelierop
eei^ schip, z.; hoekhnmIer vn Pen schip; intendant; regis.
sr!,i• ;(i'a ojreI/irIre rereeiiui,)rq) conrnrissaris; uitdeeler ;
th <, bril - of lhe ki , 'y'shulr..^ehol(i, 's konings opperhofmeester ; lord hirjlz -, lord olrlperreggter; Paptrrin's -, hofnrt^f sier van den kapitein ; -'c room, bottelarij.
stew ardsh i p , s , beheer , opzigt, rentrneesterschap , hofmtmeesterschaap, intendaece..

jagers achteruit, z.; -

port, spiegelpoort, hekpoort, z.
Stern'-fast , s., ftchtermeertouw, stoepsleper, springy, z.

achterwerk, z.
stern'-gallery, s., westertang, e.
Stern'-ladder • s., stormladder , z.
stern'-ports , s., pl., achterpoorten, • z.
S t ern'-post, s., rechtersteven; knee of the -, achtersteStern'-frame , s.,

stewe1'. ai., gestoofd, ingelegd, ingemaakt.
ste55^'1n -tub • s , Bontstoof , teerkuip , z.
ew'tsit, i.., eer irlris van ontucht voegend.
*Inn. s., zie S1p.
stijt► 'ial, rr, zie .2otir;onirrl,, a.
stinia'r1auu, S., j l;etti<g meoSCh.
sti iated , a., int spiesgla.s bereid.
ti'A 'inin , s., zie f1)rtirroi y.
s., zekere plant, sticados.
say - 'lIcto
s•ieth, s., (van den t(el)vers.
strookje lands.
stiel . s.,
stiel . V. t , hoog opploegen.
Stich'-wort,
} s., kamille,, (botanie).

T en knie.
Mitch'-wort,
tern'-seats. s., pl., doften achter in een sloep, z.
stlehorn'etry,, s., lijst van de hoeken der 11. S., benevens
Stern' - sheet , s., kajuit in een sloep, z.
eerie opgave der verzen in ieder boek.
Stern'-stanchions • s., pl., laatste stutten • die weggeno- sti ek • s., stok , rotting, roede; tronk (van een boom) ;
enen worden vóór liet afloopen, z.
steek, houw, snede (niet een scherp werktuig); pijp (hijv.
stern'-tdmber . s., hekstijl , z.
dtern'-transom , s. •hekkalk, z.

stern'-way • s. •het deinzen ; moke, hars -, deinzen • z.
stern'age, s. •stuur, stuurstoel, z.
sterneort', a., (alleen in zamenstellingen) : round • square -,

ronde, platte spiegel.
stern'ty , ode., op ernstige , harsche , strakke , stroeve , onbuigzame, hardvochtige, wreede, norsche, harde, strenge,

gestrenge wijze.
5tern'enost , a.,

geheel achterpan.

stern'ness , 3., ernstigheid , h-rr•schheid, strakheid , stroefbeid, onbuigzaamheid, hardvochtigheid, wreedheid, norschbeid, ( hardheid, strengheid, gestrengheid.

sternon,

4 , borstbeen.
stcr'nunn ,
sternsntsa!tion , s., niezinC, fniezing, liet niezen.
stern,n'toti^•e, \ a., het niezen bevorderend, doende niesternu'tatory , f
zen.
Sternnn'tatory, s., nresiniddel.
Stersl eii'inous • a.,
remeen , laai.
Stera•e , r. i., sterven , omkomen , si.
stet , s., (bij het drukren) laat lietstasis; teeken slat een
of meer aanvankelijk doornet;;;alde woorden moeten tïij err(.
steth'oscnpe, S. werktuig om door het gein;d dele staat
der borstkas te onderzoeken.
steve , v. t., stuwen , sto',Itven.
Stevedore , s., sjouwcerni nr.
sterera, .s., geschreeuw, harde schreeuww'.
stew, zv. t., stoven, (vleeset;) toebere;de;, , een ragout maken valt ; (vruchten) in een kon;pot (apen , ir► legv'rn ; -,
stoven vsn hout, z.; - for• teener, z.; -, r. i., door staven kollen.
stela , s., etoofort, damptod, stoof, h?Lestoot; -, )liet sillker ingelegd ooit ; stont'sel tan ;luiven; -, vis(-(ik„;;r ,
visehvpver; -s, ijl., t;nhl3ek [luis, Buis van ontucht, tier- 9
(teel; he terg a -, ) op deer rooster zijn ; izake ,r
vii;
stoofcel , epen ragout, eery kompst maken.

chocolaad) , Oost- Indische inkt, enz.) ; strijkstok; staafde;
rondhout, z.; erehor -, clock, ankerstok, z.; bont-hook -,
h otkesteel , z.; drum -, tromstok ; head -, knevel ; match -,
lot► tstok; painter's -, lempermes; ieoolding -, kriegel;
swill -s , rijsjes , takjes, struiken om te branden ; corn-

posing -, zethaak (hij letterzetters); sn'sll -, stokje; walking
-, wandelstok; blow living a. -, slag niet een stok; ride on
n -, op een stok rijden; strike witla a -, (iemand) een slag
met een stok • met een rotting geven.
stick , V. t., doorhoren , doorsteken (niet een scherp werk tu ( n); -, aansteken , vaststeker; , besteken ; -, vasthechten ,
plakken ,lijmen; -, larderen, steken ;kelen (bij slagters);
vein punten voor zien ; - n (buig on a wall , iets aan eert

,s brevet,
muur• trechters; be s/Cle1° the slogger in his
bret, )rij stak
den r?olk in zijne horst; - nuit , doers uitkomen ; - a pin
in a sir;arc, eer; speld in ecu ► smite steken; - into, steken
in , (care een pantig vi^orwerp) v,istli echten ; - on, zie tipma ; - to , sreken aan ; - UU/i , doen uitkomen, aanplak ken; - uupon, steken ni), ;ran; plakken op,aan , tegen; it/i, liesteken met, 1>eplakken met; - 2^ , it/s turd, hespekken larderen ; -, r. i , stokeer , zetteer ; -, blijven steken
haperen ; klevers , ziele liedeten ; hangen, aanhangen; -,
blijven, standhouden , vasthonden, volhouden; vastklever;
(;its leiar); niet opgever ; ;liir0eles, weifelen, terugdeinzen
voor, verlegen zijn , onf.nurleu voor, zich een getiwetenszaad: n;-r.kerr van ; whet dops;; - citt .' wat weêrhoiidt u'
he i/./ ;(i , t - rit nn rl<trr(/cr, hij ontzag geen gevaar; the;/
duel. e/use toeether,Zit zijn meeduw verbonden; glue -.c
to the p,ir •7ers, lijnt kleeft aarshe vingers ; the blot will
ei'er - cie stel; zal algid hl ii% ei; ; - to ore's work, zich asn
zijg werk hechten, ziek rip zijn sterk toeleeen, met zijgt
sv; rk 1)1i ven voorlgiiiii;; - /i7/ ons cite, zich aan ]eiil(,
leechten, zich niet )ern;lnd vereenigeli; he -8 at no (l)t/irlllp , tij deinst voor geen gevaar terug;

li

he -s ot10/hi/f,

heiis nia^rkt hij zIclr eery p;ewetenszatrl:; - in the mire,
ier lien modder stokeer of zit/en ; - ?y rt person , ienrsn;l
oricl.ersteiruen ; he dor.; sot - to say ,til set roemt nietti;
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zeggen; I fear this eommodit,l wïll, - bra fr,,e, ik vrees Sti'f e-joint, S., stiritheen van een paard.
dat ik deze waar niet verkcope ►► zal , - at , zich storen Stii'rna, s., brandnierk (met een gloeije ►► d ijzer); brand.
aan; he -s it no principles of ho; wur, hij bekre ► u ► t zich
merk , § schandwiek; (in bloemen) stemtel.
om geen beginselen van eer . hij heeft geen eertrevoel ; - stig'snata , s , pl., openingen in de ligchamen der insekten,
close, zich zeer sterk hechten, onophoudelijk doorwerken
tot ► nlalirg der lucht (het is het nieerv. van stigma, (lat

(aan); - between, zweven of dobberen tussehen; - be/WeeI,
hope eind fear, tnsschen hoop en vrees dobberen; - in, st.eke ►►
n. f zetten in ; 1/int meat -s in my stomach. , dat vleesels blijft
n ► ij in de n► aag liggen ; - not , uitsteken , achterblijven ,

wegblijven , matig zijn ; overtreffien; doorhoren,
§volharden; eyes that - out, uitpuilende on nen ; a helly that -.s
out, een dikke huik ; - up, zegt,. refit overeind zijn ,zich
weder oprigten; - rep for any one, iemands partij kiezer,
opnemen; - upon , blijven op , in.
itiek'-lac, s., stoklak.
Stiek'er, s,, 'incourante waar (bij boekverkoopers); winkeldochters.
sti ck'iness, s., kleverigheid, slijmerigheid.
Stiek'ing , s., het steken , het haperen.
Stick ing -plac e , s., ophoudingspunt , laatste grens.
St$ck 'ing -plaster , s., kleefpleister, hechtpleister.

echter in de opgegeven heteekenissen een regelmatig nicer.
heeft); -, de indruksels der wonden van den Heiland in
liet lisrc1iaanr van een heilig persoon (godgeleerdheid).
Stiiinat'i
a gebrandmerkt.
Ssi anrat'i.aI,
tigm at'i e , s , f IJ § gebrandmerkte.
"-ti inat'i.'i.iiy , adv., met een bratidmeak.

Stig'rnati e, V. t., brandmerken, § schandvlekken, met een
gloeijer► d ijzer merken.
Sti'i,,r, a., ^^etrellelide een wijzer of naald (van een zonne-

wijzer).
wijzer, naald (ran een zonnewijzer); klirnover
(om can het eerie veld in het andere te gaan) ; -, optrapje,
trap , overloop, plank; turn -, draaiplank.
Stuet'to, s., ronde moordpriem (met een scherpe punt), stilet.
Stilt , V. t., tot zwijgen brengen, stillen, bedaren , on ►,ewegelijk maken , stil zetten ; - the raying ma, - the passlons, de woedende zee, de hartstogten tot heiaren brengen.
still , a., stilzwijgend, stil , vreedzaam , onbewegelijk ; -,
tdood, onbezield; voortdurend; a - evening, een kalme
avond; stand -, zich liedaard houden; - atmosphere, stille
lucht; be -, stil zijn, blijven; sit, stand -, stil blijven.
Still , s , -r stilte , kalmte.
stilt , adv., tot nu toe , steeds , nog; -, echter , in weerwil van dat; nog al, bij voortduring; -, altijd, steeds,
voortaan ; -, bij vermeerdering ; - more, nog nicer ; -less,
nog minder.
Stilt , s., destilleerketel.
Still , v. I., destilleren
Still '-born , a., ^^ § dood gehoren . § onverschenen; - infant,
pas geboren kind, dat van alle levensteekenen is beroofd ;
Stile, s.,

, s., stekel.
tiplz'le, V. i., het met heide partijen houden , tussch-en
twee partijen wankelen, den mantel naar den wind hangen ,
voor iets ijveren, een sterk verdediger van iets zijn; kibbelen, twisten; veeleer op halstarrige dan wel op hevige
wijze bestrijden; onzeker, onbestendig, bedriegelijk spelen.
Sti ek 'le-ba-ek , s., stekelbaars.
Sti ek'ler , s., seconde , getuige (bij een duel) , scheidsman ,
beoord.eelaar; hevige, haistarrige hetwister, kampvechter ,
partijganger, voorvechter ; a - for the senate , een kampvechter voor den senaat; he is a great - in it , hij kwijt zich
dapper daarin; be a - upon a thing. zeer gesteld zijn op iets.
Stiek'ting, a-, -E weifelend , besluiteloos.
Stiek'y, a., leverig, lijmachtig, slijmerig.
Stiff, a., stijl; § stijfhoofdig , halstarrig , hardnekkig, on•
buigzaam; ((§ sterk,
positief; niet vloeibaar, onbuig- weggestorven (van tonnen).
zaam (technologie); stijf, niet met gemak geschreven (van Still-burn , V. t., verbranden (door destillatie).
stil); streng in zekere ceremoniën ; beteugeld - in , stijf Still'-house , s., stokerij , branderij.
in ; - to defend, hardnekkig te verded! gen; - with gold, stijf Still'-life, s., stil leven (schilderkunst); alle zaken, die
van goud ; -, stijf , z.; - gale, stijve wind; - ship , stijf
een plantenleven hekhen.
schip, schip dat niet spoedig overhelt; a - man, iemand Stilt'-stand , s., pauze, halt, stilstand.
met gedwongen manieren; a - style, een stijve stijl; - Steitati'tious, a., druppeleed, druipend; overgehaald,
grog, sterke grog; become, grow -, stijf worden ; stand -, afdruipend, in droppelen nedervallend.
I § stijf staan , onbuigzaam zijn, § niet buigen ; as - as a Stil'iatory , s., : destilleerketel ; scheikundige werkplaats.
poker, zoo stijf als een stok .
Stiller , s., persoon die bedaart, tevreden stelt; persoon.
Stille'- hearted, a, halstarrig, onverzettelijk, onverbiddelijk.
die doet zwijgen.
5t115" - necked, a., J hardnekkig, verstokt .
Stiller , s., destillateur; fine -, fahriekant van fijne likeuren.
Stiffen , v. t., stijf maken , doen vestigen; § tialstarrig of ! stil l aleide , s., liet druipen , lekken ; droppelen die vallen, mv.
verhard maken , stevig maken, onbuigzaam naken (tech- Stitlield'loas, a., l in droppols vallende.
nologie); -, v. i., stijf worden, hard worden , stevig wor- stilling, s., het stillen; stelling voor vaten; liet tot beden, halstarrig worden, stijf worden (van touwwerk), z.;
ereren brengen.
- with adversity, door tegenspoed gehard wor den.
Stiti'ing, s., het destilleren; fine -, fijne likeuren.
Stiffener , s., cravatje (stijf inlegsel in een halsdoek).
Stillness, s., stilte, stilzwijgendheid, kalmte, rust; tjee
Stiffening , s., voorwerp dat dient oen gespannen te houden.
gravity and - of your youth, de ernst err de stilzwijgend.
Stiffly , adv., op stijve wijze, met hardheid, niet lislatar heid van uwe jeugd; the - of the passions, de kalmte der
righeid,
hartstogteii.
stii'ness, s., stijfheid, § stijfhoofdigheid, halstarr•igheid, , Stii'ty, ode., op stille wijze, zacht (niet op lioogen toon),
Sti ek 'ie

hardnekkigheid, hardheid, stabiliteit, gebondenheid, lij-

vigheid (van iets vloeibaars)
Sti 'He, V. t., verstikken, smoren, wurgen; -, §onderdrukken, uitblusschen , verdooven; (de ade►nh ►lling ) beletten ,
tegenhouden ; -, § verbergen , verhelen , geheim houden • !
achterhouden ; - with , smoren niet ; Ile -ei , gesmoord zijn. '
Sti'Ne, s., gene ziekte van ale knieschijf van 't paard of
van een ander dier.
1

niet kalmte, bedaard.
Stitt, s., stelt; grondpaal; be on -s, op stelten zijn.
Stitt, v. t.,
op stelten Letten .
Stilt' - bird, s., langpootige pluvier

(ornithologie).

Stien'nlamt , a., prikkelend ; opwekkend.
Stirn'ulaut , s., prikkelend of opwekkend middel.
Stirn'-utnte, C. t., prikkelen, aanzetten, aansporen, op-

wekker,.

.i I.
ST
tien'tilator, s., die <lsllwc1 prikkelt,
Sti Its 'ntus , s., prikkel , ► gil ► IsporinL ; Optrl;?:('lz(I

0?;1 If t.(: l/:'U';;,

lk 'i 1 ;.s't'en voet buiten do stad ge.

cet ; -- !i tobls , ee , tafel oeI:ll,lden ; ,yore psi sst - him 7(p,
(rij n)oiat Leiti .Irrnzel ten (if ruikvakkeren ; - the corm , liet
herlork versctieten ; -, V. i., zich hews eren of roeren , van
/' pr k-

kelend middel.
Sing, V. t., prikkelen , steken (niet, een ar► geí); S. then (v,rn 1
insekten, enz ); 1)C(I1Oe ell (griev - en , kwellen, 1'^ltereu;
be stztir,q by a Ice , door een hij gestoten;ti'raq wi/li iemorse , door wroeging gek k► eld ; that tmmi,y roe to 1/,: herrvt,
dat was mij een dolkstreek.
sting, s., prikkel, ;tin'gel, stekel, steek (vaal iusrkivin);
§ Aansporing; beet; pijl; punt (va.0 een pu)i 1 di(llt);
I'//
eoo. cienee, de kllllglilg (les gewetens.
^ting'er, s., zwak die steekt; zaak tie 1;iilelert, toetst.
Stingily, (((lb., 06' karige wijze, vrekkl-; lll^^" klelneesng.
Stinginess , s., kariglleid, gierigheid, kleingeestigheid. i
Sting'tess , a., zonder angel, prikkel , stekel ; zor:der pijl.
St1%'go, s., fond hier.
Sttn'gy , a.,
gierig, laan , kleirrreesti- , zuinig, , spaarzaam.
Stink, r, i., stinken ; - for pride, stllikelr van lloagnloed;
- of', stirlkeii raar; it -s here, ( liet stinkt hier.
stank , s., st^ink, stinkende reuk.
Stank'-pot , s , stinkpot, stinkende zamenstelling; rUUrpot,
Stint' stone , s., stinksteen.
stink'ard , s., stinkerd ; een laan, gemeen mensclr ; -, een
dier , dat men op Java en Sumatra aantreft.
, tink'er , S., ( stinkend voorwerp.
tiuk'ingly , adv., op stinkende wijze, niet stank.
Stilt , v. t., beperken , bekrimpen , te,enlioudeii , keerera
doen staken, schorsen; hesnoeijen, fl ► ulken.
Mint , s., heperking , hekrinaping ; grens , deel , portie,
hoeveelheid , maat.
Stint , v. i., zich ophouden , ophouden , staken.
Stiut'er , s., persoon , zaak die beperkt; grens; heperker,

beperking.
stipe , s , in een blad overgaande sterlat.l.
tipend, s., bezoldiging , bepaald inkomen,
Stipend , V. t., bezoldigen , (huren.
Sdi'penti - ononey , s., bezoldiging in geld aan liet inkomen
van de geestelijken in Schotland verbonden.
ytipen'diary, a.,
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sthunla'tion , .s., prikkel ; )lr ikke.lin:,r, stck'il..
thn'nlative , (t., prikkelend.
Stien'u lat •e, s., prikkelntl middel.

bezoldigd.

Stipendiary , S., hezoldigde , ( huurling, loontreldker.
Stipple, v. t., puncteren, stippelen (hij het schilderen era

graverer/).

lulti.uil0; I er,).iilieren , ilr {1('.4t'(' rlli'.

zÍ;S

zijs , in trek komen; o[p-

an (li(t ci ii lied), 111 iv f r111;r zijli, 1^ pl a is grijpen , voo r -

iii+(It ;

<Io t'1 --, verroer 11 wet , doe geen moeite ; - abroad ,

n31 pui' a ; - n(I niof•rs than a j os1, zoo stijf 'els een stok
stir; is ; -, olrloopen , /e.lell, vaat loopera, z.; - ririq zrp ,
opinopen eiteler Ze! l, z.; - iia a tivaiuiess, zicht veel moeite
ill eer zaak geven ; urra(thle to - from home , niet in staat
oral ii it zijn huls te gamin ; he (ol,tiO)iOtl?t -ring, Biltijd iii
hviveizng '1Lí11; tje - )'P/)f!, (cmi per.'ooea) overeind zijn , (vos
Z01, ( i,) zijvr , I,esto al ► ; - e bor'(, , oniroereii , in ontloop zijn
zich nioeite gevers orlrtrOlt; - [von a place, een plaats
verlaten; - out, uilga,ill; - out of heil, uit liet bed opstaail, liet I)u(l verl^lrel ► .
Stir , s., geraas , gewnei ; oproer , opstand , oproerige heweg111^ , woe1111(7, genloedsl)e11'f'gtn , vertier, leven , l)edrijvilleid.
Stir'-about, s., dikke p<lp , il rij , roerom.
Stir' - rup - bolts, s., l)011t► n die de stnotlijzers aan de naaf

verbinden.
stir'i*,tc,l , a., a;rnh^lnasels As ijskegels hebbende.
Stir'ious , a., als ij kegels, ijokegelachtig.
Stir'tess , a., T onhewegelijk.
Stirp, S., Stilrll, aesl<teht, 1i&.,

ras, famll?e,
s tir's e, s., { hewecin,.
, s , die in beweging brengt of is, roervink; -,
die 's inorgens opst;lat; -, Aanzetter, wanporder, § aanspaarder tot vern)^l,lk, aanstoker, aanstookster , uitdager
uit(Lta ster; -, overeind staand persoen ; early -, J- die
's rnorirens vroeg hij de tiand is.
Stir rev -ie!), s., opi - nijer, aanzetter, llitdae'er, uitdangster,
he ir erl.er ; he the -, ia)rzett.en , opeuijen , uitdagen, tie
bewerker zijli Van.
Siir'rtng , a., opwekkend , roerend , aanvurend , zich le.
wvgelld, zich verroerend, § oproerig, woelig.
Stlr'rinzt, , S., beweging , opwekkin , roertri° ; § woeling

)tir'rer

oprc)er ; aanvurir,.
Stir'r%ip , s., stijgt „eu,el , stijeriem, spanriem; iron -, kat plaat; - of the horses, springpaard ; be farm in his -s
stevig in zijn stij<eheugel zijn ; have one's foot in the -,
it voet in den stijgbeugel hebben.
Stirrup . v. t., niet den sl}anrieni slaan.

'pine , s., het puncteren, stippelen (graveert trost); Stirrup-band , s., stijgbeugelriem .
punten, me.
Stirrup-eup, stirrup-gk ms, s., afscheidsdronk, glaasje
tip'ti e , zie Styptic.
op de valreep.
stit,'uula , s., aaiillsngsel van een bladsteel.
Stirrup-leather, s., stegelriem.
stip'eiIate, v. i., liet eens worden, een verdrag maken, de
ti,.'rup-sto-eking, s., rijko)is, slorknus.
i tie'rup-strap , s., zie ^Stif'r -lip-leather.
noodige bepalingen maken , een overeenkomst aangaan
bedingen , overeenkomen om, ziel) verbinden tot ; they -al ititetb , V. t., naaljen , steken , stikken, hechten , vercenigen, (een boek) innaaijell; - (town, glad aannaaljen; to assist eenla other, zij zijn overeengekomen om elkander
lo(iether , zaniellhechten ; - up , toenaaijen, hechten , herbij te staan of te helpen.
tipula 'Hon , 3., ierdrng, overeenkon)st, contract, beding,
stcllern ; -, V. i., nililijen , pul ► ten maken alarn, niet telden
het „ misgaan vain een verdrag, het overeenkomen.
^ oaneenllechten, g.
Stip'Hlator, s., contracterende partij ; degeen (tic ecru ver Stitch , s., steek (ie hel narijm of heeeijen); maas; -, heovereenkomst naakt.
-dragof
vice pijn, steek in de z ►jlàe ; change, choi,a -, ketting.
`rtip'u1e, s., zie Stipiula, .s.
ste(ik; cross -, kruissteel.; heck -, achtersteak, stiksteek
ln,ry -, lange steek; - in the side, steek in (Ie zijde; lel
Stir , v. t., bewegen , roeren , § (een punt) aanroeren , opsti l l

wekken, in hiewegiiiie brengen; aanzetteil, aslnsporen, ver
verwekken ; opschuraden ; - oqoinst , opzetten-levndig,
o f opruijen teaen ; - arouial , in cle rondte s.(;hiudd(n ; - to,
aan sett en tot ; - up , opwekken , aanmoedigen , Mailzetter

*+t;teh' fallen , o., nit elkander gevallen ; t\ (reis de u-aa y)

:Minsporen , opruijen (teams , n joinsl , tot to) , tt 1 n heir(ging prent en , gaande m1 ► atken ; I 1( 1-8 },ot clime(/ a tot

Stileh Iiek, s,, vluuiccllr?ft, breihui e.

dutvii ca -, een steek laten vullen ; girt , .eet a - to, ccii
steek doen aan; t« t u ups a -, eert stel -t ollrlenlell,

'iitelt'-kbook • s., t I)rgsel ► riIt, hrnvlhlrre.
1ii't eAlell, n11,
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Stitcher, s., naaister , iíinaaijer (van boeken).
Stitch'ery , s., naaiwerk (zn onfJunsligert zier) i mistelwerk,

lapwerk , : naaldenwerk , -, naad , naaisel.
Stitches • s., pl., hevige pijnen of vlagen van pijn ; -,
steken met zeilgaren , z.
Stitching , s., liet naaijen , het stikken , liet iiinaaijen (van
boeken); - needle , naainaald; - silk , naaizijde.
Stitch'wort, s., kamille.
Stith ,
aanbeeld.
st,t^ ►y , } s.

S t i tig' y , V. t., smeden.

sti. e, V. t., vol stoppen, verstoppen ; door hitte doen stik
heet maken , benaauwd , drukkend maken.
-ken,
Stiv'er, s., llollandscke stuiver (5 cents), oortje.

Sti'ver , V. i., + wegloopen, wegstuiven.
Stoak , V. t., stoppen , verstoppen ; doen stilhouden , ver -

sperren; poken, oppoken.
Stoak'er, s., oppoker.
Stoat, s., hermelijn.
utoe'ah, s., bediende.
s4too'-cado , s., steek (met. een degen) ; versperring of tij
sluiting eener haven; set a -, een haven sluiten. -delijk
Stock , s., zie Soccado, ril.
Stock , 3,, stam , steel , paal ; blok (hout of steen); blokstraf; -, domkop, ( stijve klaas; -, lade van een geweer;
-, stok , klos , ankerstok , z.; stok (in het kaartspel) ; -,
handvat; -, stijve halskraag, strop ; -, vee ; -, geslacht,
stam ; -, tigehel of buiksteen (niet van de beste hoedanig
-, kapitaal , hoofdsom , fonds , geldvoorraad, publiek-heid);
fonds, handelswaren in magazijnen ; renten , me.; obligatie, effect; -, voorraad; aandeel, aandeel - bewijs; -, halve
kous , zie Stockt; -, F veestapel ; -, stijve das , stropdas;
stut, steunsel; onderlaag; greep; -, violier, nagelbloem
(totanie); -, smelting, gieting (bij drukkers); -, materieel
(industrie) ; -, vergaderbak (van een watermolen) ; -, hou ten hamer (technologie); anchor -, ankerstok; - hoop, ijzeeen band ; iron -, ijzeren ankerstok ; the hoops of wooden
-ed anchors, de banden van houten ankerst ri kken; - is
kaocked of, de ankerstok is afgebroken ; musket -, schaft;
dead -, dood fonds ; white -, gele violier , nagelbloem;
working -, materiëel; - in hand, in magazijnen voorhan
koopwaren; - in ready money , gereede renten; - in-den
trade, beschikbare koopwaren ; in tjee -s , aan het blok
(straf) ; gamble , play in the -s , in effecten speculeren,
effectenhandel drijven ; lay in, take in a -, provisie opdoen ; - of cattle, veestapel ; put a new - to, opmaken,
herstellen (van een vuurwapen) ; take -, inventaris opmaken; be in -, wel voorzien v ankoopwaren; goed hebben,

bij kas zijn.
Stock , v. t., voorzien van liet noodige , opdoen, opleggen (als
voorraad) , inslaan van provisie; -, in dear stok (zie stocks)

Stock'-fish, s., stokviscli.

stock-gu'Iyflower, s., anjelier, violierplant.
Stock' - grafting , s., spleetenting.
Stonk' - holder , s., actiehouder , effeetenhouder, kapitalist.
tot-k'- Lorre , s., pakpaard , lastpaard.
Stock' -Jobber • S., wiiidl,andeld,•ijver in effecten en actiën.
Stocik' -jobbing , S., windliandel in effecten en actiën.
3toek'-still , a., doodstil, ( onbewegelijk ; stand -, zich

stil houden, geen beweging doen.
s., Ijl,, snoeischaar.

Sto-ek'-shears,

Stoek'- ta -vKle , s., kat , z.; asschor -, talie om den anker
zijn plaats te brengen reet liet voorwinden van-stokp

liet anker,
Sto'kade► , v. t., niet paalwerk omgeven , palissaderen.
atoek'Ing , s., kous; ribbed -, geribde kousen; open worked
-, opengewerkte kousen.
Sto-ek'ing , v t., kousen aantrekken, niet kousen kleeden.
Stoek'ing - breeches, s., pl., broek met kousen er aan vast.
Sto-vk'ing-f,a,ne, s., wecktuig om kousen te weven.
Stocking - fraatue' - trade , s., liet kousenweven.
to-ek'ing - knitter, s., kousenbreijer, kousenbreister.
Stocking - mender , s., kouseiiotopper, kousenstopster.
stoek'Ing-stitch , s., gebreid werk met een haakje.
Sto-ek'ing-trade, s., handel in gebreide goederen of geweven kleedingstukken.
Stoek'ing-weaver , s., kousenwever.
Stoek'ish , a., +ongevoelig , hard , van gevoel beroofd.
cto-ek'loek, s., slot in hout bevestigd, grendelslot, nachtslot.
atock'purbe , s., ceir som, die bij een regenent voor onvoorziene uitgaven bewaard wordt.
Sto-ek'shave, s., blokschaaf, z.
stocks , s., pl., stok, waarin misdadigers met de voeten
worden gesloten; -, stapel, waarop Wien een schip bouwt ;
helling , werf; on the -, op stapel ; punt on the -, op de

stapelblokken plaatsen.
Stocks' - ivarket, s., effectenbeurs.
Stocky , a., stevig, kort en dik, gezet.

stoïcijn.
Sto'ie, sto'iQat, a., stoïcijnscl ► , §onverschillig.
sto'ivally , ode., op stoïcijnsche wijze.
sto'i ealness, s., onverschilligheid , ongevoeligheid.
ato'icisui , s., aard van een stoïclju, stoïcijusel ► e leer.
Stoke , v, t., oppoken, opstoken (liet vuur) , liet vuur onderl► uuden.
Stoke'-bar , s., smitlshaardstok (stoornuezen).
Stoke' - hale, s., stookplaats (stoomwezen).
Stoker, s., oppoker, opstoker (van vuur); stoker (in bran3to'I c , s.,

dertjen, brouwerijen , enz.); vuurstoker.
Stok'Iug , s., het stoken van een stoomketel.
Stole, zie Steal.
Stole, s., lange mantel, lang kleed, mantel des konings;
groom of the -, opperkamerheer; -, stola; koorrok der

sluiten of zetten ; -, ter zijde stellen, verzorgen , inslaan ,
in voorraad houden , leggen , bewaren; geld in effecten ste- piresters.
ken; - a pond, een vijver niet viseb voorzien; kaarten bijeen- Stolid • a., dom, dwaas , onverstandig.
zamelen ; een konijnenwou4 bevolken; bevolken niet inwo- Stolidity, s., dwaasheid, onverstand.
iiers ; j aan liet blok , stellen ; - up , uitroeijen ; - with, Stolidness , s., dwaasheid, onverstandigheid.
Voorzien van ; - an anchor, een anker stokken , van een sytolonif'erous , a., uitloopars voortbrengende (botanie).
stok voorzien, z.; be well -cd with linen , goed van linnen Sto,n'a-eh , s., maag; eetlust; neiging, begeerte; snaak;
norscl► heid ,
t dr ift , toor ►i , j vast besluit; koppigheid ,
voorzien zijn.
Loogrnoed, :1: wraak; have a good -, ( een goede maag
Stock' - adventurer , s., beurs speculant.
hebben ; lie on any one's -, op de maag. liggen; stay one's
Stoak'-broker, s., actiehandelaar, effectenhandelaar, aan
-, iemands honger stillen; stick ira one's -, op iemands
-delhour.
part liggen; that goes against his, dat is tegen zijn zin;
Stock' - buckle, s., stropgesp.
turn Dude's -, iemand doen walgen of overgeven ; t his Stock'-dove, s., wilde duif.
could not digest that offront, hij kan die beleediging niet
;gtoek' - exchange , s., effecten beurs, maatschappij van
genuslieden.

verduren.

;To.
Stom'aPh , v. t., in de Blaag krijgen , kentel! , ,^ ouden
hebben; § niet ligt vergeten, zich met wrevel l,eri;uterci
mokken over, wrok koesteren over; niet bio-el, lijden,
sliet houden vals, afkeerigg zijn ; -, v. i., zich 1^(;lgci , bos

worden of zijn , zich b0(15 plakels.
Stoui'aeh-a-che, s., Ttlaa pijn , kolijk.
Stoni'a-cJI-puiiip , s., Iiiiutgpolltp.

Stoin'aehed , a., gehelgc! , gramstorig; ILi9 /i - , zes;! _.
Stoni'a c her , s , borstlap , b eursje.
Stin'ahful , a., genielijk, trotsen.
Stoin'a-cItfuiness, s., geliielijklteid, trotseliheid.
Stoma-ch't e ,
^ a., valt de maag ; van, betreffende , beStoinach 'tcal

, 1 hoorende tot de maag.

Stom'aehing , s.,

wrok , wrevel.
Stoni'a-vhous , a., oploopeiid, sip.; hardnekkig.
Stond , s., t hinderpaal , beletsel , stilstand, tegenhouding,
tegenstand; -, post, plaats, staanplaats.
Stone, s., i j § steen, rots, kostbare steen , edelgesteente
-s, p1., kostbare steenes (in vrvehlejt) pit , kern ; teelbal ,
zaadbal; rekensteen der ouden; molensteei,; gewigt van
14 pond , (vans vleesch) b poled ; -, graveel ; -, steen in de
blaas (v,tn paarden) ; a heart of -, een hart i an steen;
atmospheric -, luclltsteen ; rubble -, de bovenste ell valnecn-

gescheiden deelels van eel! _massa, ruwe , ruwe blok-;

broken -, gebroken = ; -, fijne = ; float -, drijvende ,

lime =; fl § foasndation -, groisdsteeii ; rnile -, rijij!_; loam -,

zeil; ghilosopker's -, pliilosopltiselie _ of - der wijzeil;
fat -, platte steels; pumice -, puimsteen; rottest -, verrotte

_; precious -, kostbare ; first -, fo?iïidatio;„ -, eerste = ;
swine -, stink-; /sewn -, gellotiweu -; s tuïssbsiot y -, des

aanstoots; inset -, wet=; toot/sissy -, kant -; grti,d, 9riodirry -, slijp-; Piney - pllantasie :; hearth -, : van een
l► aardstede; filtering -, filtreer =; lapr -, klop_ (vara eega
schoenmaker) ; wket -, olie_, scheer=; free, cut , wrung/st -,
hard;; j § touch -, toets= ; corner -, boek- ; course of -,
laag =en (iii een ,gebouw); --chip , stukje cr - of flac, veil
= vlas ; -'s throw , =worp ; witrist a -'s throw , Dimmen liet
bereik val, eel, = ; tlia•ow , cast it -, eels = werpen; throw
the - at any ouwe , iemand dell = toewerpen ; cast the Juist
- at any olie , op iemand den eersten = werpen ; /scup of
loose -s, hoop losse tell ; seek the philosopher's -, den der wijzer zoeken ; off the -s , buiten de stad , extra li.auros
leave no - usitur•ned, hemel en aside bewegen, tech nsiddel onbeproefd laten; kill two biruis witla ofte -, twee vliegen niet één klap slaan; -, ira zarsleraslelliriyen , ter aaitduidiny vary een hoovers growl; -, of wool -, steels (d . i. zeker
aalstal ponden) wol ; eist for the -, van del, gemnedess.

Stone, a., van steen.
Stoke , V. t., steenigen; -, van steenels of pitten! ontdoen;
-, § verhatdell, vhui steeneis voorzien.
Stt/ne,'-aluni , s., tiluiisstc'ell.
Stone' -ba-. it • s., tijen.

Stone'-ke,,et,, S., steenera wal langs den waterkant, z.
Stole'-blind , ct., stekeblind.
Stone'- blue , s., smalt.
Stone'-borer , s., steeneter , leiworm.
Stone' - bottle , s., aarden kruik, kruik.
Stone'-bow , s., slinger (ors steessesa te sr erpes); kluitboog,

steenboog.

Stone'-break , s., steenbreke (botanic).
Stone'-bridge, s., steeilen brug.
Stolle'-butter , s., steenboter.
stoke'--east , s., steenworp.

Stoney-chat , stone'-chatter , s., steesisnietser (.:oker vo -

geltje).

Stone'-cheek • S. braakvogel.

STO.
toii-r t,oti t , s'., ;rssseellij,:cll ;
Stone - coal , S., st,eciskossi
ttu'-('Fil , 5., k1'ljtrie kte suer t'alkcss.
iitokke'-,'I- t,) , J'., sicellrisit, 111utirpeper.
^+t^^yre'-4 urle^} , s., tlikpoot (ollíiihulo/%tc).
Moie-'utter • s., stee! ► llosiw er.
St()IlC'--CUttfiig , s., liet steesillouweil.

atotie^ -deert • u., geheel doutt , issorstloou.
5tt)ne-dOtnbiet , S., gev'a11geiiio.
Stone.'-tie ek • s., kraitgeel^d.

tulse' 1a14uU, s., steessvaih.
stone'-i'crir • S., steeps asels.
stulDC'- tintal, s., steelliegeli.

Stone'-fly , s., waterkrekel (zeker insekt).
Stoiie 1 -fox • s., steenvos.
Stone'-fruit • s., steesuviuelit.
Stone'-gall , s., steengal.
Stogie'-5;jg • s., steelullijter (een
Stone'-ihuss k • s., steel► valk.

risch).

heiigst.
Stone'-riiason, s., stecsulsouwer, metselaar,
wtui&e' - pier-, s., sterhell hoofd, c.
Stone'-gorse , s.,

Stone'-t,tlrcer , s., steenruossel.
tone-pit, 5., steelugruese.

Moue-p; tch • s., steekhek , rustspek.
toIie'-i,Iaut, s., zar'ullistee-ii; -, versteende pl uti t.
Stulie' -glos ei- , s., soos t k ail Waterl► oell , poelsllip.
Stolie'•t,tsck, s., uitslag, scilurt'tuuclutig uitslag, g.
Stolre'S-i'si t
Stolae'g-thj oir , j
4tI)I➢ ^ ' L► iiibt ll

, s., zie

tCGliworp.

&Sto;ie-chat (oraitliologuc); -, lek-

locus.
bloecll.
Stone'-srutpkte, s., reil vogel.

Motie`- sgtaniet- , s., steel,ltot[wer.
Sttaiic'-stt,tt • s., steerner hoekpijler.
Stol e'-vare , s., keulsch u.arclewerk , liksteen.
Storre ! -W ti y' , s., steenweg.
Stone'-work, s., isuuurwerk, steenwerk, steenl'.ouwersweik,

Stone'-Hurt • S., 11eltstoiug.

&ton'er • s., persoon die steenigt.
stoniness, s., steerlaclftiglueus, steenachtige aard ; § hard.
heiti , on etic,elln letl.
S loui'tirg, s., steesu i g, liet cntdoell val, steepen of pitten;
steeps~ eg.

Stun) • cc., T vary steen, steenachtig, 11 § hard; ongevoelig,
lla5dv'oclltig, w leed, olwelbiduelijk, osiverzettelljk; - ground,
steells.clltige grond.
Stoots, zie Staid.
Stook , s., schoof (vals korengar ven).
Stook • C. t., (de garven) aalt schoven zetten.
Stoot, s., stoeltje zoltder leuning, tal,ouret, seabel , vo e t

lruke ; close -, iiaclttstoel ; caul// -, pijnbank; - of repen
tor'ce, biechtstoel, t,oetedoelting, boetestoel (in de ,S'ehotsclie

kerk); -, loot , uitspruitsel (botanie, loot uit den staal
ras reis boorli; -, stoelgauEg, afgang ; -, sorting der galerij , z.; rust voor de pardoens , z.; zool van een rolpaard., z.
(zeker spel , waarbij men ecu z stecsseo
bul vara deli eerier stoel op defy anderen werpt).
Stoop , V. i., voorover buigen , neërschieten (als een valk opa
zïjuu (,rooi); zich gekromd liocuden , zich kroninles, bukken
-, s. ic is velwaardi en , k el lagen , zich vernederen voor , ziel►
vel kiesneus zich beneden ..... achten, zich ouderwerpelt
nali ; zielt zetten (van vogels) ; - downe to the ground, zich
tot aan den grond huigen ; lellen , overpellers • gaan , z.,.
i.ederscllieteu op l,ulwe prooi (ruit roofvogels); - down I
zich buigen ; - forward , zich voorwaarts begeven; -from
Stoot' -bait • s., stoelbal
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afkomen • van ; - to, zich begeven naar, zich onderwerpen Stop'pa e , s., inlioudin , ophouding van beweging, af
breking , stilstand ; verstopping, storing ; stuiting , beslag
aan , zich vernederen tot , onderdoen. of hukken voor ; -,
legging , inhouding op traclement (finantiewezen) ; -, staan
V. t., voorover buigen , doen bukken , liet hoofd buigen
plaats
(Pan rijtuigen) ; -, staat van rust, rust ; - of grog
xeigen , hellen , onderwerpen.
inhouding; van oortarn , z.; put sender -, inhouden on (finan
stoop , s., overhel ling , het hukken , het vooroverbuigen ;
tiewezer).
§ verwaardiging, minzame afdaling , zelf vernedering ; ver
hun prooi nederschieten (van roofvogels);-lagin;,hetop Stopper , s., stopper, stop; het zetten; -, stuiter; di
tegenhoudt , stuit , belet , staat ; -, stop , kurk ; -, stop
-, stoop, pint (vochtmaat); -, f hooge stoep, hordes; t paal;
have a -, zich gebogen houden; make a -, rnederschieten tap, z.; bitt -, hetingstopper ; cable -, stopper , kahélstop
per, z.; deck of knotted -, dekstopper; dog -, burg; ,qea
(van vogels).
-, kielstopper; gun of muzzle -, mondstop, z.; pointed stoop , s., kruik.
staartstopper, z.; rudder -, borg van het roer; sheet gebukt,
hellend,
met het hoofd buk
i toop'ingey , ads.,
scl;ootstopper, z.; shroud -, wantstopper; ship -, stoppe
voorover h;sigend , gehukt.
-kend,
in den kettingbak (Eng) , z ; spring -, springstopper , z.
stop, v. t., verstoppen, toestoppen, toesluiten, sluiten,
wing -, duivelstopper, duivelstoejager, z.; - with laniard
beletten, tegenhouden, schorsen, doen ophouden, verhinstopper met zwieping , z.; - off!! stopper af!
deren, stuiten, aan handen leggen ; smoren, doen stikken;
van behoorlijke leesteekens voorzien, punctueren; -, be- stopper , v. t., een kurk of stop doen op , toesluiten
digtsluiten ; stoppen op den ketting of op een kabel zet
werpen (niet kalk); -, snaren, een instrument stemmen;
ten , z.; - 1 stoppen op ! z.
-, inhouden (op tractement); - paymenat, de hetaliugen sta
ophouden, niet betalen ; - a hole , een gat toestoppen;-ken, Stop'per•bolt, s., stopperhout, ringbont.
- a way , a passage , een weg, een doortogt af sluiten ; Stopper - crowning of knot, s., stopperknoop .
- any one, a thing, iemand, iets tegenhouden ; - the blood, Stopper -knot, s., stopperknoop, taliereepsknoop.
't bloed stillen, stelpen; - the execution of a decree , de Stopping , s., stopping, ophouding, stuiting, verhinde
ring ; opvulling van gaten , scheuren , enz.; - up stuff
uitvoering van een besluit schorsen; - any one from doing
a thing, iemand beletten iets te doen; - any one front
saying , iemand verhinderen te zeggen ; - up , toestoppen,
digtstoppen, opstoppen; - up again, op nieuw, nogmaals
toestoppen, di tstoppen , opst oppen ; -, v. i., zich ophouden;
stoppen, z.; afweren; zijn betalingen staken (koophandel);
- of folher a leak , een lek etoppen ; - a harbour , een
heaven sluiten ; - a ship's way , de vaart van een schip
stoppen ; - a top-sail with rope yarns , een marszeil op
stootgarens zetten , z.; - the cable, touw of ketting stopp e n , z.; - the tide, den stroom dood zeilen, z.; - the vent,
liet zundgat digt houden , stoppen ; - and bil ! stopper op
de heting leggen! z.; - the engine, de machine stoppen ;

we must - here, wij moeten hier stilhouden; revenge -s at
nothing, de wra akneming kent geen grenzen; - at, stilhou.
den of ophouden te , bij , aan ; - in , stilhouden in; - short,
plotseling, ophouden , plotseling stil blijven staan; - thief!
houd den dief!
Stop . s., het ophouden, stilstand, halte, pause, staking,
ophonding ; beletsel, hindernis; verbod, verboden verkoop,
storing; - , klep (aan blaasinstrurnenterc); kl aaukvier, toets;
-, beslag op iets; -, einde, rustteeken (spraakkunst); - of
driver , nok of neut (stoomwezen) ; - of cc mast , plaats van
den mast, waarop de oogen van liet want neêrleggen, z.;
dead -, plotselinge stilstand ; draw -, register (muzijk) ;
,fielt -, plotselinge stilstand, punt (spraakkunst); give a
to , zie put a - to; make a - to, zich ophouden, halt
houden ; put a - to , ophouden , schorsen , doen ophouden,
een eilid maken aait, beletten; put a - to a business, den
voortgang eener zaak stuiten ; that put a - to my voyage,
dat verhinderde mijn reis.
Stop'-sock , s., stopkraan, afsluitkraan.
Stop' -PIeat , s., klamp achter liet wiel van een rolpaard
(stoomwezen).
Stop' - ee eentri e , s., nok
Stop '-gap, s., noodhulp,

op de as voor de excentriek.
^ laatste kind, nestkuiken, hek
-sluiter.

Stop' - plank , s., vloeiplank, valdeur
Stop'- rope , s., touw om te stoppen.

van een sluis.

Stop'-valve, s., stopklep (.stoomwezen).
Stop'-valve-box, s., stopklepkast (stoomwezen),
i top'iess , a., onophoudelijk , niet tegen te houden , niet
te stuiten , onwederstaanhaar , niet te stoppen.

tengels , z.; -, a., stoppende , belettende , enz.
Stopple, s., stop, kurk, prop, stoplap.
Stopple, v. t., digtstoppen , kurken.
Stops , s., pl., als, eccentric -, nokken of neuten op dei
hoofdas voor de excentriek.
Storage, s., pakhuis, bergplaats, het opslaan (in berg

plaats of pakhuis); pakhuishuur, bergloon.
Stor'ax , s., storaxhoonr , storax ; white -, witte storax.
Store, s., groote hoeveelheid , overvloed, ophooping, voor
raad, provisie, aantal, § fonds, massa, schat, magaz ij n
depot , arsenaal ; -s , materieel , oorlogsmaterieel , victua
liën; tinher -, houtmagazijn; - of victuals, victualiema
<)azijnen ; place , put into -, in liet magazijn brengen . of knowledge, schat van wetenschap; bonding -, entrepo

(in- en uitgaande repten); bill of -, permissie om een schik
te provianderen met vrijdom van regten; comnsissary of -s
militaire intendant; in -, in voorraad, in reserve; lay ii
a -, provisie opdoen van; lay a tiding up is; - for an?
one, iets voor iemand voorbehouden; lie in - for any one
voor iemand in reserve zijn , voor iemand voorbeliondei
zijn; set great - by, prijs stellen op, op prijs schatten.
store, a., in voorraad, voorhanden, opgeslagen in eer
pakhuis , ingeslagen, opgehoopt, opgezameld.
Store, v. t., voorzien, vullen; verrijken, versieren, ver
fraaijen; -• up, opzamelen, opleggen; - with, voorziet
van , met een voorraad van levensmiddelen enz. voorzien
provianderen , verzamelen , bijeenbrengen.
Store'-book , S., pakhuishoek.
Store'-bread, s., schapenbout.
More'-house, s., magazijn, depot, voorraadkamer, voorraad
Store' - keeper, s., magazijnmeester, koopman, winkelier
chef van het materiëel (administratie).
Store' - pond , s., vischkaar.
Store'-port , s., zetvijver, pootvijver.
Store'-room , s., magazijn , depot ; kooi (op schepen), z.
bergplaats aan boord ; captain's -, provisiehok voor de;
kapitein ; gunner -, bergplaats voor konstahelsbehoeften

purser's -, bottelarij.
store'-ship , s., proviandschip, ligter; government -, lig
ter in eigendom van het rijk.
store' -twine , s., tweedraadsch zeilgaren.
store'-warehouse, s., goederen pakhuis,

STR.
er , .e., !,:3lllnd(r iti ;)akhnis, ople {gget', bew,l;t
leverancier; (Lie l)ijeelig:i^rrt, I,ijeenzanielt
Store- . S., j)1., provisieli , proviandering , hr
tr•raad ,
levensbehoefte, uitrustiti", vaneeYi schip,,rvc!l -, t1aiiue
kriji svoorraad, z. ; ei •Iii,^ ►srrit i tsti ►► fir.
Mor e, s. 1 istiiictriiatft:c liefde uer Jic,e rkjeu, • !iul;l,^
11)I

jongen.
ei., (ii., zie Ifi t,;rieril.
POto'rietl , a., niet titl'ei•ee!eii uit de gesclrietl his vee - siei d
in de geschiedenis beroemd, door de gesrlriedet,is velnleld.
Stork , S., ooijei'aar ; -'S lit.11, ooijer'aars hek- i /lGtutrt? .
Storm • s., storm , oi'k-,► an , zware heli , zwaar Weer , onweder, rloodwe(ler, oitwedershui; -, liestornriiig eenei plaats:
-, gewoel , geweld , geraas , getier ; -, gespuis ; -, eireel iii iii ,
ramp, ongeluk ; take ly -, door bestorming nemen - o
wind and rain , bui niet wied en regen ; it blows -, let
stormt; be overtaken by a -, door een stor , nl helool;ri ► worden ; the - abates , de storen be( aart; slcï:ritl the -, een
storen doorstaan ; a - is gathering , een storm kruit op;
after a. - comes a calm, Y,a regen koert zo; ► Yleschijii; eeurzj,
take brt -, door l)estorrniiig nemen ; stciii,l the -, I^ § tien
stol in doorstaan ; stir up a -, een storm doel t ontstaan.
9to'rIa1 •

,toren, U. t,, bestormen , storm loopen; -, ii. i., stol nïen;

razen , tiered , zich belgen.
tormc-beat • a., ` door stormen geteisterd , l;escl;azligil.
Storen' -bill , s., brand-, storm- of alarmklok.
Storm-finch, s., stormvoieel.
Storvn',jib, s., stormstagzeil, z.
storm'•inizzeu , z., storiiibezaan.

Storrn'iness, s, stornraclitigheid, stormweder.
Storrn'y • a., stormachtig ; hevig , gebelgd ; - squall ,

stormbui.
*-to'ry , s., geschiedenis , geschiedverhaal , verhaal , vertel
vertelseltje , ( logen , sprookje ; childish -, kinder--li.ng,
sprookje; feigned -, sprookje , vertelseltje; idle -, praatje;
silly -, ijdel praatje , praatje voor de vaak ; sleepy -,
iervelend sprookje; old woman's -, oude vrouwen sprookje;
the best of the -, liet mooiste van de geschiedenis; tell
a -, een sprookje vertellen, een leugen vertellen , liegen;
tell eng one stories, iemand leugens op (e1; mouw spel
) all idle stories ! altenla;tl praatjes; always the oh! -(len;
the some - over again , altijd hetzelfde sprookje , altijd 1+ ►•t
pride deuntje; aait there my - eiids, en dat is liet eiml
vain mijn verhaal , en nu is inijn praatje uit; es the
- goes, zoo als 1e geschiedenis vel meldt ; Idol 's another
-, dat is een ;;nulere zaak: the - poe.;, liet praatje iaat,
shell zegt ; a erere -, eelt louter s ei diclltsel ; a rrr,ern y -,
een ;t^lydlige kluelit.
•,t„'r y • V. t., vertellen , verhaler; , nledcdecit;n ; -, raYngscllikkeli, schriften.
Sto'ry, s., verdieping van een; huis; ... s/oe ies liigh, neet
... verdiepingen; on the first , secor;d , etc. -, op de eer
tweede, enz. verdieping.
-ste,
^to'ry-book , s., vertelselloekje, geschiedhoek.
Story -rost , s., roede wall een trap.
nto'ry•teller , s., verteller , sprookjes verteller.
Story-writer • s., gescl;iedschrijver.
stat , s., paard , CH.; -, stier , p.
Betoond , P. i., t sniart lijden.
!dolend, .4, 5rn ;iet, pijn ; -, verbazing.
Stound, s., stond, tijd, Uur, SP. eel B. JANSON,
toured , a., f zie Stnuïie;l.
Stoup • s., i- kreuk , wijwatervat.
Stour, .5., gen 6^1S, Si.; -, aan; Val , aantasting , t)estori;ilii .
Stout , a , lot's( 11 , stel le , !.gespierd ; tern;, diilrl;l,r ;;;c ell;g,
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iernrt.tci : ;;;stl;ei;;cl;rl, l;;;r41r ► ekki ;' grof, dik, zwaarlij vig ; a ► 1.rriki ►;t;tr, onverzetteltje; (vair -okeii) sterk, stevig;
aa - .rolslier, een ii;;lrpr,r sol^l;;;;t; - resistance, wakkere
te enstarid ; ir - cha,;;j;;o;; ce;; moedige kampvechter; a ve.5'.'el , een stev1 sí'111p.
stoat, .,., sterk Bier; Tro f ^r. -. sterke porter (-bier).
stO It'-t,t , ariedt, ii., t7r.verseli rokken, koeli.
itonnt'ty , „;dr., stort , op dappere of moedige wijze , op
o;;versaarrle v; , grc;, o; ► vastl^el;tcli ii wijre.
itoett"Meis, C., sterkte, kracht; moe ► 1, nloedigheid; driestLeitl , l;c; ui; ;rkkigltc; ► 1, stijflloold; gt;eíd.
taint', s, verwarrir ►1 vertrel^, k;;gchelkamer, engelsche
sellooroteei; ; kenkeu; ft,rnllis ; roaster, kagcl;el; stoof voor
tle vr► etei; u warlil trad , lrl;lsl ref ; hroeikns; damp , moist -,
; ar ► ne hrce;l;aa dr„ -, broeikus vals gematigde tempera1 mi r ; re mren -, veietctoof - cie -, verwarnidie lucht; lath - s
open rooster; - »fuut; • , kagcl;elplaat.
$tins , zie bilave.
ito• e , 2. t., + in eelt broeikas verwarinen ; warmen • ver \V itrnleu , sloven;.
Stov 'ter • s., veevoeticr , si -n.

Stow , v. t., op de plaats stellen . in orde stellen , plaat5e;; , llederleggen ; - away , - ; - Prim , store, stuwen van
de l;;;li; ► g ; - the a.aie/or, liet anker opzetten , op zijn plaats
brer ► gent, z.; - the hammocks, kooijen stuwen , z.; - the
sein, , zeilent v;;stnlaken • iueslaan; - the water casks, watervuile;; vaststuive;;.
Stow'a5e , s., plaats of ruimte om iets te pakken; sluiru;;;;tje ; liet in orde stel le;; , cep cie plaats stellen , rte@r01ellelt; ijl wife -, op cel, %cilige plaats gesteld; -, puklu;p ; 1 akloo;; . stusving, t..

Stow'nge-balets , s , 7/1., stuwuigelhout.
Stow 'tii t-roan , s., v;;;;;1Sgi1t; opperstuurman.
Stra'bircgn,
s., liet sel;eelziell, Ionken;.
Stofbeo reins ,

Stradi'tiie, v. i., sel;rijelen, de l;eenen wijd uitspieidei;,
wijdbeens st^rant of loopes; , schrijdelings loopen, niet dry
voelen ver van elkmider verwijderd loopes ; - across , tieach rijdeel. (dainnerkiiug. stray/dle schijnt v. t. te zijn , wannee• across wordt verzwegen; )
Sti a , g1e , V. i., heen ene weêr loopera , zo•erven , ziele ver
► , zich selrei ►icu; verwijderd, gescl;eiden; zijla; rond -wi;er
slanul of urge;; ; - o7a , voortzwerveu -lvi;,ersto
ce; st1 ►,oitl looped, ziel; vers ropijen; sterk schieten oƒ`
wassen (vara plar; te;;); sliet ligt bijeen st ;aa► n, verstrooid
zijli.
StI- flt'gkt:r , .s.,

zwei \ er , .ilvl\v:l. Ier , atlooper; wilde loot
iets seat alleen of seistroo;;l staat of ligt, iets dat een
-zwi;
staat; -, v.igel;;;;;;l; achterblijver (soldatenterm).
traag "giin4, a., lerwij(lerd, afgezonderd, verdwaald , ver -

or ; ';l , veestroa;d.

Straigiht , a., i egt (Vliet krt ;nu) ; l § regtvaardig , regtschaaa.uw , 1 respaau;e;; ; rook e a tiiiy;g -, iets
!I
;
ell
;egt ;nahen, ;ebt pla etsen ; ;s {4.t e - ag;;ni; , op nieuw , nogWaals rest lrlaatsen ; as - as rc Aart , zoo zegt ;;ls reis
kaairs ; - course , 1 egt;; koers , z.; make -, ;egt ;naken , z.
i Strtuigbt, ad», (i,;welijk, onit ► iduaellijk, onverwijld.
trsti5bt- slati, s., renlijn.
i strtiigitt'eii , V. t., refit niak€n; ; t ernaauwen , enter eiaken ,
toebalen; , sl genen , stif sir renel; , Ioel)in ► cn; § Meetdeern
lastag valled , helen; lue; e;u lets rest n ► aiielr ; - opal;; • Op
; nie , niv 1 egt naken.
154tr:aight`eurr , s., degcen; ii ie legt ;;laakt.
1 Steaikt' forti► , acht.., ;egtuit:t.
,ht'ly, ade., rcgelregt, zo11der on ;;wegen, regt; eng,

lil,<',t y Vliet std l;eld, ;;lets ;13iliitiing.
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STR.

^► traightrne!vs, R , cliP'theitl ; § sma1het(1, eng"reid, naauw-

heid , vernaauwina ; stijfheid , spanning.
straight way, û(l., onmiddellijk, dadelijk.
Strain , V. t., spatinnen , overspannen, te zeer spannen, naauw
toehinden; persen, drukken, divingen, noodzaken; doordrnkken , donrzijaen, zijzen , kleinzen , filtreren ; -, ver
verstuiten; (krachten) inspinnen, overspannen,-rekn,
overdrijven ; sterk aandringen op ; (een dier) overladen;
(een lid) verstuiken ; -, omhelzen ; - a rope, een koord te
sterk spannen; - the sense of a passage, den zin van een
plaats (eens boeks) overdrijven of daaraan een gedwongen
uitlegging geven; mirth that is -ed , vrolijkheid die ge
- n, liquid , een vloeistof doorzijgen ; - one--dwongeis;
self, zich dwingen , § al te mogelijke pogingen aanwenden,
zich moeite geven ; - of<t. , uitpersen, uitdrukken; - ereup
nerve, hemel en aarde hewegen, al zijne pogingen aanwen den ; - With an emtrnce , omhelzen , in de armen sluiten ;
- the lows, den zin van de wet verdraaijen; - one's sect,
zijn hoofd breken, inspannen; -, t'. i., streven, zich be ijveren , zich inspannen , alles in het werk stellen , pogen;
- doorzijgen , doorzijpelen , doorgedrukt worden ; - thronyh
the sand , sijpelen ; - a little , een poging , eenige pogingen
doen; without -int, zonder moeite, zonder geweld.
Strain . r. i., spannen , stijf staan , z.; werking doen op
een tones , z.; veel werken van een schip door de zee, z.;
veel overhangen met harden wind , z.
strain , s., verrekking , uitrekking , kneuzing , heschadigrna; verwrikking, verdraaijina (van een zin) , gedwongen
uitlegging; -, inspanning, streven; het in het werk stelen , poging; § vlagt , sprong, beweging; § stijl , wijze,,
manier; -, rang, karakter; -, noten, gezang, toon (wijze
van spreken) ; -, natuurlijke geaardheid of neiging,
aangeboren aard; -, ras, geslacht, familie , stam, afkomst, huis , oorsprong, herkomst; -, kracht, geweld;
-, schok met wrijving; - of a gun, de kracht waarmede
een kanon inspringt, z.; there is a great - upon the collie,
de kabel heeft veel te houden; the genius and - of the
hook af Proverb , het genie en de stijl van het boek der
spreuken ; lofty -s, verheven vlagt; speak in lofty -s of,
met lof spreken van ; he upon a high -, op een hopgen
toon spreken ; - in the back, verdraaijing of verrekking
der lendenen.
Strain' -band , s., (of a jilt) versterkingsband (van een

kluiver).
:Strziin'aboe, a., l- rekbaar, aan overdrijving onderworpen.
Strain er , S., filtreerbak , vergiet -test , zijgdoek , doorzijeer.
trsin 'in , 4., buitengewone spanning.; het dwingen , het
geweld aandoen , het overdrijven , overdrijving , geweld;
-, doorzijging, het doorgaan ; -, het verstuiken ; -, hiiiteneewone spanning , hij;. van de broeking bij liet vuren
met geschut , z.
itrain'ini-piece . 3.,

windstut.

Straint , s., spanning , inspanning.
Strait, a., naauw (niet wijd), smal, eng , hekrompen; -,
vertrouwd, intime ; -, (van kleerera) naauw ; -, rent , strak,
gespannen , hard , stroef, stijf; -, § karig , strikt, streng,
stipt, moeijelijk; onhandelbaar, gedwongen; -, gierig ; -,
reet (niet krom) ; - gate , n.iauwe poort.
Strait, s., kwelling , moeijelijkheid, verlegenheid, verhindering ; -, naauwe doorgang, engte (aardrijkskunde) ; kanaal;
-s of Doer, kanaal van Dover, naauw van Calais; -s
of Gibraltar, straat van Gibraltar.
strait, V. t., in het naauw brengen, in verlegenheid hrengen , in moeijelijkheden brengen , heknellen ; he -cd for,

verlegen zijn om.

STR
Strati t' - tienaded , a.,

prangd.

.

karig , vasthoudend , glerhg ; -, ge-

Strait'-handedness, .s., ij gierigheid.
Straft' -aas-ket, s., zie Strait'-waioteoat, .•.

Strait'•iaced, n,, sterk geregen, stijf gereden, § stijf; -,
n;i.euw ezet, streng, gestreng, gedwongen.
, s., dwaanghuis, keurslijf.
Straiten , V. I., eng maken , beperken , vern.+auwen , enner
naken, inkorten; -, in moeijelijkheden brengen; -, strak
spannen ; - trade, den handel beperken.
Str.it'!v, ode., op beperkte, enge wijze , op vertrouwelijke
wijze; i § gestreiigelijk, op krachtige wijze, op naauwgezette wijze.
Strsiit'ness, s., naauwheid, engheid, smalheid, hekrompenheid; -, karigheld; -, strakheid, gespannenheid; -,
stiptheid, gestrengheid; -, moeijelijkheirl, verlegenheid,
nood , gebrek ; hekrompenheid , heperktheid (van geest).
Strake, s., zie Streak, s.
Stramin 'eous , a., strooijen, van stroo, l § ligt als stroo,
stroohchtig.
S-tramo'nium , e., stramonium , doornappel (hofanie).
Strand , s., strand , zeestrand , oever, kust , vlakke , zandige oever.
Strand, n. i., stranden , met het schip op strand raken;
-, V. t., doen stranden.
Strand, s., streng (van een touw), kabelgaren; - of a, holt rope, leuverstreng; middle - of a rope, hart van touw
-werk.
,trait' - walstn-oat

Strand ed , pp., gestrand, op het drooge , z.; he -, gestrand

zijn , z.; four - rope of rope of four strands, vierstrengs
touwwerk.

Strand'In&, s., stranding, z.
Stranige , a., vreemd (onbekend), buitenlandsch , uitheemsch ;

wonderhaar , zonderling , kluchtig ; nieuw , ongemeen goed
of slecht, zeldzaam; -, t schroomvallig, bloode, bedeesd,
verlegen ; -, onverschillig; the custom was new and - to
them, de gewoonte was nieuw en vreemd voor hen; a alteration , een vreemde verandering; - to say , to relate!
zonderling ! vreemd !
Strange , in terj., wel , wel ! ei , ei ! 't is vreemd !
Strange 'Iy , ads., op vreemde wijze , t wonderbaarlijk , wonder wel; -, op bloode, op bedeesde wijze.
strangeness , s., karakter of hoedanigheid van hetgeen
vreemd is, nieuwheid , zonderlin<2heid , hoedanigheid van
hetgeen huitenlandsch of uitheemsch is ; wonderbaarlijkheid , zeldzaamheid, onbekendheid; -, ongemeenheid, bui
verwijdering; -, §t koeiherd, onv - erschil--tenzwohid;,
ligheid, bedeesdheid , verlegenheid.
Stran ' er , s., vreemdeling (onbekend persoon) , vreemde
(persoon die niet kent), vreemde (iemand die niet tot-ling
de familie behoort); -, gast; -, nieuweling; make a - of
any one, iemand als een vreemdeling hetrandelen; make
oneself a -, als vreemdeling handelen ; manij Englishmen
are -.s in London, vele Engelschen zijn vreemdelingen
(onbekenden) in Londen; a - to the world, iemand die
in de wereld onbekend is; be a (to), vreemdeling (voor
ieni.;nd) zijn , (hij iemand) niet bekend zijn ; he a -, zeld•
zattim zijn ; get quite a -, zeer zeldzaam worden.
Stranger , V. t,., t vervreemden , verwijderen.
Stran 'gie , n. t., worgen, verworgen ; -, )smoren, onder.
drukken; niet doen verschijnen.
Strangle-weed, s., smeerkruid (botanie).
Stran'gleable, a., j dat geworgd kan worden.
Stran'gier , s., worger, verworger; -, § smoorder, onder.

drukker.
Stran'gtes, s., pl., (bij paarden) droes, keelgezwel.

ST .

sTR.
Strarn'glir►g , S. het worgen, het verwoi•gen.

Straw'-rrwtter , s., lreuzelini , hagatel.

tran'url.tcd, a., geworgd, verworgd, § beperkt.
Strhn'gul.'tiorr , s., worg ng, verstikking.
i tran'gurlous, a., rnoeijelijk of pijnlijk watcrlozeiid.
atrfln'g ry , s. moeijelijke of pijnlijke waterlozing ; droppelpis, koude pis.
Stt•r#p , s., riem , rordrienl , sous-pied (Vuil i(i/5 broei') ; -,
strop van touwwerk om blokken en ra's if 0111 alder
touwwerk tot het aanbrengen van talies • z ; borg , z. ;
koperels of ijzerere strop bij selieepstouw , z.; h/uc% -,
blokstrop ; breech - of it gun , hroekingstrop (oud) • z.;
iroid -, ij zeren strop, Z.; yoff -, borg Vols dell tapel , Z.;
rudder -, borgstrop van liet roer, z.; yc^ro -, garen stoop, z.,
-, metalen of ijzeren strop (stoomwezen); - of belt , rich
-- of hok , strop van gesmeed ijzer ; eece^atr íc -, excentriek
- with gib and key, strop riet; slede een keg ; ranse -,-ring;
gesloten riem ; open -, opent ^.
Strait , V. t., niet riemen slaan, niet een riem ll vastenaken
aaneenhechten; - it razor, een scheernies voor de eerste
rna,il slijpels en a ;inzetter ► ; -, stroppen van blokkeu
- of botlorn shot cod shells , projectielen klossen , z.; ire,;
-ped blocks, blokkers niet ijzeren beslag, z.
Strnppa'do , s., afstr•atliug (solilateictena), 1 liet wippen

itl•tlw'-p;tpe; - , 5., atroopopler.

(zetere straf ).
Strappa'do , V. t., afstraffen , :: wippen ,
i trapper , s., driedekker , molenpaard;

sterke nian cf

vrouw, knevel.
strapping, a., ( groot, forsch en gespierd, groot en sterk;
-, s., het stroppen , strop -enden , z.; scores for -, ;leuten
voor stroppen, z.; rolure of - , wijze vair stroppen; - for
,shot and shells, blikken stroppen vara opgekloste projectielen • z.
Strass, s., onechte diamant, stras.
Mtr•a'ta , s.,

zie Stratum , s.

$trat'agen, , s., fl § krijgsbot, list ; t t groote gebeurtenis.
Strntagern'1.eal , a., vol listen , listig.
itr•Hte'gi-a+, a., van of betreffende krijgslisten, krijgskundig.
Stres t'egist , s., krijgskundige.
5trot'egy , s., krijgskunde.
Strut sr , s., dal , dalgrond , laagte.
itratt,'spey , s., een levendige Schotsclre dans.
5tratifiPa'tjon, s., liet liggen ill lagen, schlchtiug, opeeuistapeliug van laren , bedden af schaehteu.
Strati ry . V. t., schícliterr ; in lagen , beude;; of schachten
of}eenstapelen, in lagers of beddingen leggen.
strata p'racy , s., militaire regenrak • krijgsbeheer.
Stratog'rapiry , s., beschrijving der lepers.
Stra'turn , S, pl. strata, laag, bedeling; - of cools , laag
kolen , schicht ; n/airest the strc,ta , tegel; de ïagen in
will; the strati;, volgesis de lagen.
Strr,'tus, s., stratus, Bell der l;oofdvornlen van de wolken
-sortenid
meteorologie aanrenonreo.
Straw , s., stroo, kleii;lglieid, heuzelrug, vodderij ; bu;idle
of -, hoop stroo ; saai; of -, § nietsbeteeleener;d, orizelfstac,-,
dig rasara; trzass of - bosje stroo; not to care u -, niets
geven om , volstrekt niet tellen ; pick -, muggenziften
noodeloos werk doen ; chopped -, cl;opt -, hakitroo ; be
quite out of -, geheel en al in de war zijn; be ii; the -,
I;; liet kraambed liggen.
Strew , V. t,, zie ,trew.
Straw'-bed , s., strooleger , stroozak.
Straw'-built , a., st.roo; ell , van stroo gebouwd.
Straw'- olour, s., strookleur.
Straw'-eoloured, a., strookleurig, stroogeel.
traw'-mutter, s., hakselbank.
IStraw' -goods , s., vl., artikeleis van stroo gevlocliteli.
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Straw' - platter, s., nlattel,Ynaker.
Stran''-wormu , .5., sti oow'urrr ► .

Straw'-wrea(h , s., gevlochten krans van stroo.
&traw'berry, s., aardbezie, Baardbei, aardbez;eplarlt.
Str.. t 'berry-laustt , e., aarcilii zieplalrt.

Strutiv'berry-tree, s., aardbeziebuon;, haagappelbooni, ge
-woneha•gplri.
Str-aw'y , it., strooijcn, valt stroo, als stroo, stroobchtíg;
§ ligt.
stray , v. i., verdwalen , dwalen , verdeeld geraken, zwerveil , lice;; en wedt loopera ; zich verwijderen , zich afzonlore; ,
§ valt zijli plrpt aiwi leen; § ledig luogen, lanter faill et ► , luijeren ; uc /lee))
frees t /ie ,lock , een schaap
verwijder t ziel; v all ee kudde; - from tfie questio;;, van de
vraag afwijken ; - about , rol,uzwec•; en, omdolen; - from,
afwijken vair , atclwalelr veil; ; -, v. t., = - bedriegen, nlisleiden, ill Uwal;;i we;; gcrake;;.
Stray , a., ve;'e waald , verdeeld, afgedwaald, ii; liet enge
geraakt ; -, ol,Weliecrd , r.
-reu
Stray , s., zwerviiig, dwaling , ro;;dzwervii,g; -, verlopen
dier , vcrlorc;i elfkg , iel liet ougereede geraakt voorwerp.
stray'-ticac, s., lijn die geel; c::cnst doet; vuorluoper valt
cie loglij;;, z.
tr'a''er . s., rol,ddoler, rr,ililzwerver.
Str•eaiu, s., streep, 1,o;,tlieicl; ee;; streep van zekere kleur,
vereclrillelid vals de groriciklcirr ; -, gatrg, gangplau;ken,
l,ilrl:en- of buitei lurid planken , z.; bincding -, scllaarstok, z.;
thug -, zetgang ol, liet bergs ► out; Jccrboard -, zandstroole ;
10711'er -, vulliuiggang , z.; s/teer -, gang elder liet potdekad l , z.; deel u -. ecu gi;;;g averclr aaejee; niet kielen of
kresge;;, z.; white -, witte giu;g, Z.
Streak , v. l., strepen, best; eept rasaken, schakeren (bij wijze
Va;; ;treepen), - with , stresseb niet.
Streaked', streaky , a., ge ;treeirt, geschakeerd, veelverwig , kakelbo;rt.

ongerust.
Stream , s., strooi;;, vloed , waterloop, loop vara liet water , rivier , beek , . straal , § loop ; - of air , gas , een
luel;tátrooni , eelt g.isstroorrr ; the - of public opinion , de
stroons der ope;ihare mecniug ; the - af life, de loop des
levc;is ., it - of words, een vloed van woordei ; asair; -, liet
sterke , liet n- ridden val; dei eirootll; tributary -, rivier die
in eer; ardere vloert ; ie j/adr.sl t /ie -, tegen dear strooir; wil /r.
t /te -, i;;et den stroons , islet (,ell strooir; af; yo against the
-, o/4)00e the -, H § den stro+,nl weérstoud bieden , teder, deer
stroons ingaan ; y0 witla the -, jj § dell stroons volgen; dowia
the -, bei;edee; strooiiis , z.; esp the -, horen stroolns.
strenrn , V. z., str'collien, Biet stroleut ultsel ► ,eten, spatten,
vlieten , vloeijob ; zii it voigeu, zich opvolger; • § vlotten ;
where rivers -, waar de r •i v Beren stroouren ; -, v. t., strepen ,
gestreept e;;aken ; - t /te boog , cie boei doelt zwemalen; it
,/lay -juf in the what, een vlag die uitwaait.
Steak'y , ct.,

Strearir'-nn-ehor , s., werleu ker, stopakker.
Streaim' - buoy , s., loei van liet werpal.ber.
Stream'--vable, S., stoptouw, ;topkettil► á.
Strearfn'-H.. , s., stroo[11t;n.

Streato'-works , s., lil., aarrgeslihd tin -erts, gewoonlijk in
de open lucht bewerkt wordende.
Streamer, .s., vlag , wimpel , louter, standaard, rnerkteekelr ; -, noordets ii-lit.
Stream'let , s., beekje, stroometid watertje.
Streaur'y , u., S of stroolmen, stroomend, doorstroomd , doorsnecíei; door waterstroonlell, vlietend; niet stralen vut a; li etend (vei sic/ t).
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spannen of moeite doen om iets te erlangen , moeite doen
Street , S. straat; -s , openbare plaats ; by -, asliter olu ; -eist , zich uitstrekken (van ... tot) ; - to , zich uit straat ; in the -, op de openbare plaats ; ia the wniridle of
strekken tot , reiken tot aan.
the -, in the open -, in de volle =, cut , open a nou' -,
een nieuwe - maken ; run about the -s , langs de straten Stretcl. , s., uitstrekking, t ontvouwing , spanning ; -, uit
wijdte ; -, uiterste rekking, uitspanning , rek--gehridl,
loopen ; stop up a -, een straat afsluiten.
king , verwijding, z.; kracht , sterkte, vermogen ; by - of
Street'-door , s., buitendeur , straatdeur • voordeur.
arms , door de kracht der armen ; al a -, met eer, slag
Street'-lantern , s., straatlantaarn.
put to the utmost -, tot het uiterste brengen, drijven.
Street'-sweeping . a., van of betreffende liet straatvegen;
Stretch 'er , s., strekker , spanner , rekker , uitrekker ; -,
- machine, werktuig om de straat te vegen.
strekbank, strekhout, spanhout, werktuig waarop uien
Street'-tune, s., straatdeun , straatliedje.
iets spant; -, blok; -, herrie , boom, lamoen; -, voetblok
Street'-walker, s., straatslijpster , loopster, geprostituëerde.
voor roeijers , spoorstok in een sloep, tinut waarop de
street'-wand , S., opziener over de straten.
roeijer zijn voeten zet; -, stok van een paraplure; -, handStreight , zie Straight en Strait.
tastelijke leugen.
Strene , s., zie Strain , Race , cH.
Strength, s., sterkte, kracht; -, steun , ondersteuning; -, Stretching . s., spanning ; verwijding; -, het twijnen der
zijde (industrie).
vesting , sterkte ; feat of -, sterke tour ; above one's -,
boven zijn kracht; upon the - of, onder den invloed van Strew , v. t., strooijen, uitstrooijen, uitspreiden, hestrooi(iets); gather, get -, zich versterken; recover one's -, zijn j en ; -, lbedekken ; -, hier en daar verspo eden ; - seed of
,rowers, zaad of bloemen uitstrooijen of stropijen; the seed
krachten herkrijgen.
versterken.
that -s the plain, het zaad (lat de vlakte bedekt.
Strength , V. t.,
Strengthen , V. t., versterken , bekrachtigen, bevestigen; Stre'v'ing , s'., het nl` strooijan , strooijeu , hestrooijen , hepekken ; -, strooisel , gestrooide bloenmen.
§ aanmoedigen, aanzetten ; -, meer kracht geven aan ; - a
limb, een ligeliaanisdeel versterken; -.an obligation, een Strew 'ment , s., strooisel (tot versiering), overstrooisel ,
gestrooide bloemen.
schuldbekentenis bekrachtigen ; - authority , het gezag he_
vestigen ; - a mast , een rondbont schalen , z.; -, taughleu , atrine , s., streepjes , ribbetjes (op schelpen) , groefjes of
gleetjes (in schelpen).
line, verdubbelen , kruishanden .iunhrengeii (van zeilen)
,
-ing pieces , wegers ; -, v. i., sterker worciei) , kracht krij- -sta•i ate,
a., ge'str'opt, geglad, met groefjes, gegroefd.
tri^te^t ,
ge n , zich versterken , zich bevestigen.
Strengthener , s., zaak die versterkt , bekrachtigt , degeen Striation , stri'at-mre, s., gestreeptlieid, gerihdl ► eid; inkeping , keep , gleuf , ( groeving , gegroefdheid.
die aanmoedigt; -, versterkend middel, r;.
Stricken , pp. van Stroke.
Streugth'leess , a., zonder kracht, zwak.
Strenuous. a., dapper, kloek, moedig, vermetel, onver- Strick'le , s., strijkhout (hzjv. hij meelmeters), strijkstok
(der zoutmeters); -, liniaal.
saagd, ijverig, onverdroten, volhardend, kraclhtdadig; a
- advocate for a measure, een ijverige voorstander van een Stri - et , a.. strikt, stipt, streng, gestreng, naannnwkeurig,
uitdrukkelijk; -, stijf, stevig, strak, gespannen, naauw
maatregel; - efforts, ijverige pogingen; - defmiler of his
eng, beperkt ; -, watch, naauwkeurig toezigt; - laws, gecountry , dappere verdediger van zijn vaderland.
strenge wetten.
Stren' uousiy , adv., op dappere , moedige , kloeke , ver
onversaagde of volhardende wijze , met ijver, met-metl, StrI 't'iy , adv., op strikte, stipte, strenge, gestrenge, naauwkeurige of uitdrukkelijke wijze ; op stijve , stevige, strakke
moed.
of gespannen wijze ; op naouwe , enge of beperkte wijze.
Stren'mousness, s., ijver, vuur, volharding, dapperheid ;
Stri ct'ness , s., panruwheid , strakheid , § strenge naauwinspanning, krachtsontwikkeling.
keurigiieid , beuzelachtige naauwkeuriglieicl; gestrengheid ,
Strep'ent, a., luidruchtig, SIICNSTONE.
strafheid, stiptheid; -, spanning.
Strep'erous, a., luid, geraasniakend , luidruchtig.
Stress, s., nadruk, kleur, gezag; belangrijkheid, gewigt; Stri et'sIre , s., trek, ruk , slag ; -, zamentrekkino , ver worging; vernaauwing, g.; -, beoordeelende opmerking, begeweld, poging; lay - vpon, aandringen, steunen op; lay
oordeeling, aanriserking , toespeling, -, teeken , schijn; -,
great - upon, veel aandringen, veel steunen op; peil to a -,
9 gestrengheid , strakheid; liet even aanraken van een ondwingen , geweld doen aan; - of weal/acr , kracht van een
derwerp (geen bepaalde redevoering daarover) of gesprek;
storm, zwaar weder ; - of water, hopgo zee.
make one's -s, heoordeeleiiue opmerkingen maken.
Stress, v. t., in verlegenheid brengen, in liet naauw brengen.
:Stretch , v. t., strekken , spannen , uitrekken; inspannen , Strid , zie Stride.
verwijden;
Strict'cten
• zie Stride.
-,
overspannen, te buiten gaan, te ver drijven;
-, ontvouwen; - cloth, laken uitrekken; - the wings, de Stride , V. i., stappen , groote stappen doen , wijdbeens loovleugels uitstrekken; - a rope, een koord spannen ; - pen rf staan, schrijdelings gaan , met groote schreden gaan,
gloves of shoes , handschoenen of schoenen uitrekken ; - a schrijden, stappen , (van paarden) overslaan; overschrijden,
overstappen ; - along, voortstappen , stappen langs ; - away ,
muscle, een spier uitrekken; § the trzet/a, to waarheid ge
wegstappen ; he strode forth from the actin , hij stapte uit
aandoen ; -, prangen , verwijden , zwaar zeilen bij-weld
de kajuit; - over one, over iemand stappen of schrijden;
den wind; - from a shore , afwerken van een kust, z.;
- out to sea , naar zee sturen, z.; - along , uitrekken van - up to one , naar iemand toestapper s ; -, V. t., overschrijtouwwerk, z.; - out the strands of rope-yarn, kabelgarens den • over iets heen gaan.
uitdraaijen , z.; - forth, uitspreiden , ontvouwen ; - ont , striae , s., groots stap, groote schrede, het wijdbeens loouitrekken, uitbreiden , uitspannen , verlengen; - oneself pen , (von gaarden) overslag ; long -, zeer groote stap ; make
out, zich uitstrekken; - over the last , op de leest span- rapid -, I) § met groote stappen voorwaarts komen; take a -,
zien of zetten; - to, uitstrekken tot; - up , opheffen ; -, een grouse stap doen.
V. i., zich uitstrekken, spannen; zich inspatinnen, zich moeite Strider, s., knal, slap, krijschend geluid.
geven ; -, liegen ; -, zich verwijden ; -, ( leersen , ifstaail ; Strid'{zlous • a., knetterend, kciappend, knarsend, sissend,
-, overdrijven , ( grootspreken , snoeven ; - for , zich in- 1 snorrend , ruischend.

STIK.
Strife , s., strijd, tegenspraak, twist, tweedragt; wedstrijd,
wedijver, naijver ; wederwaardigheid, strijd ten gevolge
van naijver; f verschil; at -, ^J in strijd, slaags, § in
geschil ; be at -, twistend; in geschil zijn ; raise -, twist,
geschil doen ontstaan
Strife'ful , a., strijdig , tegenstrijdig, twistziek.
Strig'II , S., (onder de ouden) werktuig van hoorn , ivoor
of metaal , om de huid te schrappen bij liet baden.
Strig'ment , s., schrapsel , afval.
5trig4)Se', stri'gous , a., harig , met borstelig haar bezet,
ruig (botanie).
Strike , V. t., slaan , een slag geven, slagen geien , ( oor
geven, niet een dolk treffen; -, werpen, smijten; -,-vegn
(van een klok) slaan ; -, slaan , niunten ; -, een koop sluiten ; -, treffen , roeren; (liet vuurstaal) slaan; -, doen,
veroorzaken ; een slag toebrengen ; een troniniel slaan ; -,
afstrijken (met het strijkhout), de zeilen strijken, z.; - any
one in the face, on the back, on the hand, iemand in liet
gezigt , cp den rug , op de hand slaan ; Bin/vs struck (aesar,
Brutus trof Caasar; - dead , doodslaan ; § - blind or dumb,
niet blindheid of stomheid treffen; - the mind with surprise
or with wonder, den geest door verbazing of verwondering
treffen ; - hard, hard slaan, ) hevige oorvegen geven ; rt
has struck 9 , 10 etc., tiet heeft 9, 10 urea geslagen ; with fear, bevreesd maken ; - the sos,ds , stras; den ; - the
tents , de tenten afbreken ; - one's head agaiic.st a well, niet
liet hoofd tegen een muur slaan ; - down , vedervel leu , niet
een slag vellen , doers vallen ; - is; , inslaan , iristoottn ;
- off , afslaan, doorhalen , doorseirrappen, uitdoen (in eert
rekening) , § uitschrappen ; trekkers (drukkunst) ; - out , door
slaan voortbrengen, er uit sl<<<► n, uitwisschen, uitslaan,
uitdoen , doorslaan , aan den dag brengen ; voortbrengen
uitvinden , scheppen ; doen uitspringen ; - through , deorboren, steken , door erï door steken ; - up ., slaan , roeren ,
beginnen te spelen (van ouzcz^jlc), (een zang) aanheffen, (den
tionrn,el) beginnen te slaan ; sluiten, wraken , aangau► n
doen uitstaan , voortbrengen ; - zip the dcrcros ! roer de
trommels ! - up a march , een marstb slaan ; -, slaan,
strijken, stooten, grond raken , strusnden , zich overgeven , z.; - the hell , „;lazen slaan ; - un ensign of flay
een vlag neêrhalen , z.; - fire , vuren ; - a gin , een bok
neernemen ; - of haul down the colours, de vlag strijken,
zich overgeven , z.; - the lower yards a port last ot' down
on the gunwale, onderraas strijken, z.; lower yards struck,
gestreken onderraas, z.; - on a rock , op een klip stooie n , z.; - soundings , boden , z.; - a topmast , tien steng
in het hol strijken , z.; - of touch the yrouuéd , stooten ,
den grond raken, z.; - with the ship's heel, niet den achterkant van de kiel stooten , z.; shot - (struck) the ship ,
schot dat een schip raakt; -1 strijk l z.; to be stricken in
years, op een gevorderden leeftijd zijn : - a leafue, een
verbond sluiten; - dumb, in verwondering brengen . doen
verwonderd staan; -, v. i., slaan , aanvallen; -, schieten,
gaan, zich snel bewegen ; -, eensklaps in den een of aiuderen toestand geraken ; trachten aas; te vallei; , een aanslag
doen op ; -, vallen , stooten, aandruischen tegen ; de werk.
plaats verlaten ; slaan (van klokken) ; ophouden te werken
(van arbeiders); uitbotten (van planten); -, doordringen,
ingaan ; -, schittteren , uit schieten, treffen ; - up one's
heels, iemand een voetje ligten; - a bargain, een koop
toeslaan ; - at any one's life, een aanval op iemands leven
doen ; now and then a beam of wit -s, nu en dan schittert een sprank van geest; - hard, hard slaan; - against,
slaan tegen , strijken met; - at, slaan naar , een slag doen
naar, aanvallen , aanranden ; - in , plotseling komen ; (van
zaken) weder binnenkorren ; - in (with) , zich vv.reenigen
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(met), instemmen (niet), zich rigten naar, zich voegen (bij);
- into, loopen in, uitloohen ; - out, § zich werpen (op)
zich neêrstooten (op); - through , zich vertoonen door ; to, de vlag strijken voor, onderdoen; - up, de trommel
roeren , geroerd worden , theginr;en te spelen (van muz(k) ,
beginnen te zingen , beginnen te schreeuwen ; the band
struck up with the national air, de troep speelde het natiouale lied ; the galley struck upon a sand , de gallei
strandde op een zandbank.
Strike , s., streek; strijkhout, strijkstok (bij meters); -,
schepel (maat voor drooye waren); -, liet schoften, bet
staken van het werken ; -, patroonvorm (technologie).
Strike, a., effe;;, vlek.
Striker, s., die slaat, zie liet v. Strike; - j driftig mensch;
I- gaauwdief ; -, voorslager (stoomwezen).
Striking , a., slaand, aangrijpend; (van kleur) treffend , in
liet oog springend, zeer bijzonder, aanmerkelijk; - image
or resemblance, een treffend beeld of treffende gelijkenis.
Strik'Fng , 8., het slaan ; j tiet slaan (der rots door Mozes);
het slaan (van uurwerken).
Strik'iug•part • S., slag\. eik (van een uurwerk).
Strik'Ingiy , , adv., op treffende, op aangrijpende wijze; -,
trefieiid , verrassend.
Strik Iugneiss, s., liet treffende, liet in liet oog springende, in liet oog loopende naauwkeurigheid.
String , s., (kleine) koord , lint, riem; l zweep; snoer;
pees , spier , zenuw ; draad , bindgaren , koorde (van een
boeg) , kcelburr;d (eerier muts); -, wier; vezel (van een plant),
,.clieutje; -, snaar; -, reeks, rij, aaneenschakeling, aanhang;
-, snoer (r aarlen) ; -, balkweger, striem, koord, garen, z.;
-, § lar;ga'ijiig verhaal (in onyunstiyen zin); have two -s
to the bow , twee middelen of twee oogmerken hebben; he
has the world in a -, alles gaat hem naar wensch ; shoe -,
schoenriem ; purse -s , koorden der beurs ; a - of beads ,
err; snoer ki alen ; first -, kwirrtsnaar (vort een viool); bit
of -, eind van een koord ; in a - wie after another, de
elan unite; den anderen ; tie with -, niet bindgaren binden.

S x i• L iii , v. t., van koord;;; voorzien , met snaren bespannen ,
een s;iu;ar-instrument sten;nien ; rijgen, aanrijgen, spanreen; uitrafelen , losralelen; -, § versterken , kracht geven
aan ; - beads, kralen aanrijgen; - the nerves, de zenuwen
versterkte.
St•ing'-bean , s., snijboon.
String'- bicard , s., spil van een wenteltrap.
String' - holt , s., sp at (bij paarden).
StrinM' - instrument , s., ariaar-instrument, snaar•speeltuig.
String/ - rei! ,
s., bindgaren-rol.
String •roll
er,

Stringed , a,, niet snaren , snoeren, banden , pezen voor
snaren hebbende ; - instrument, ir;strumer►t met snaren.-zien;
Stringent , a., digt, gepiaiugd; §s t r ikt, straf, gestreng;
zanrentrekkend , g.
Strtng'tess , a., zonder snaren.
String y . a., vezelig, dradig, § taai.
Strip , v. t., stroopen , afatroopen, afhalen

(bijv. boonen);
ontblooterr , uitkleeden , plunderen , berooven , afscheiden ,
ontdoen, bevrijden; lrennip braken, het afnemen der schil
van den vlas- of hennipstengel ; -, onttuigen, aftakelen; - a
roast, het want van een mast nemen; - a ship, een schip
onttuigen , z.; - off the skin of a beast , bet vel van een dier
afstroopen ; - any one of his clothes, iemand van zijn
kleêr en berooven; § - any one of his possessions, iemand
van zijn goederen bevroren ; - off, uittrekken , wegrukken ,
een boom ontEchorsen; - of one's clothes, zijn kle@ren iiittrekken; - any one to the skin, § iemand tot liet hemd toe
uitkleecten.
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strip, S. lange, doch niet breede reep, reepje, strookje,
streep; -3 of fitting -s, voegranden, veelal strippen genaamd (stoomwezen).
Stripe, S., streep; reepje, stukje (van een andere kleur);
-, striem , slag , I $ kastijding; a - sewed upon a garment,
een lange strook op een kleed genaaid.
Stripe , V. t., strepen , met strepen maken; -, kloppen,
slaan , striemen slaan; -, ontschorsen.
Striped , a., gestreept, met strepen; gestriemd, vol striemen ; - like a zebra, gestreept als een kaapsche ezel.
Stripling, s., jong mensch, aankonsend jongeling, jonge
bloed.
Stripper , S., die stroopt , afstroopt , uitkleedt, plundert,
ontschorst ; hennipbreker , heunipbreekster , stripster, strip.

laat gaan over; persoon die voorgeeft een kranke te ge-
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viezen door over bet zieke deel niet zijn hand te wrijven.
Strokes man , s., achterste roeijer, die den slag aangeeft.
Strok ing , s., het streelen , strijken; -s, p1., laatste melk

die men uit een koe kan krijgen.
stroll, v. i., zwerven, omzwerven, rondtrekken, rondloo.
pen rondslenteren , lanterfanten , rondreizen ; - about,
abroad , overal ronddwalen , hier en daar dolen , rond•
zwerven , het land afloopen; - up and down, heen en weter
zwerven, hier en daar dolen; -forth, wegdrentelen (from,
van) ; - out , naar buit en drentelen.
Stroil , s., het zwerven, toertje, omwandeling, uitstapje,
onizwerving.
Strott 'er

• s., zwerver, landlooper, rondreizende tooneel-

speler.
meid.
strive, V. i., streven , trachten, dingen , ijveren, twisten ; stroll ing , a., omzwervend, rondtrekkend; - company,
rondreizende (komedie) troep.
- at , wedijveren, strijden; - about, strijden of twisten
om of over ; - against, strijden tegen, zich verzetten tegen ; Strond , s , + strand , oever.
- for, streven , staan of dingen naar; - to, trachten te,' Strong, a., sterk, krachtig, geweldig, stevig, innig; bon.
pogingen doen om ; - with ,. kampen of strijden met, wed- dig , overtuigend , dringend , ijverig , geweldig; -, gezond
-, bedwelmend; zwaar (om te verteren); -, bekwaam , be.
ijveren niet; - to please any one, iemand trachten te beknopt, § sterk (bedreven, bekwaam); -, § warns (geestrijk
itagen ; - with any one, niet iemand twisten ; - w/;o shall
run the best, karnpen wie liet hest loopt; - against the of geesthoudend) ; -, sterk , zwaar gewapend , z.; yo it -,
stream , tegen dein stroom opzeilen; - to do one's best, iets met hart en ziel doen, volharden, doordrijven; breeze, stijve marszeilskoelte, z.; - gale, digt gereefde
zijn best trachten te doen; - for mastery , om den voor
strijden, wedijveren.
niarszeilskoelte , z.; a - town, een sterke plaats . a. - pulse,
-rang
een sterke of hevige pols ; - liquors, sterke dranken ; Striv er, s., persoon die streeft, tracht; dinger (at, naar),
vineyar, sterke azijn; - butter, sterke boter; - heer, zwaar
wedijveraar , mededinger ; twister.
tier; a - expression , een sterke of krachtige uitdrukking;
Strlv'Ing, S., streven, mededinging, wedijver, strijd.
st;riv'Ingly , adv., om strijd.
Strob il, s., dennentap, zaadhuisje dat daarnaar gelijkt.

ze Stride.
strode, s., (paarden) stoeterij.
3trok 'al • s-, glashla'ers -pijp.
stroke , s., slag; trek , streek, trek met een pen of penseel, streek met een penseel, streep, lijn ; aanval (bin .
van ongesteldheid); -, kracht, hevigheid, veimogel;; -,
houw , stoot; slag van een pomp, met een riem ; slag
van den zuiger; - of a chalk line , afgeslagen lijn met
een krijtlijn. z.; minute -, langzame slagen van de nemen
bij begrafenis, z.; give the -, den slag aangeven niet liet
roeijen , z.; - a long ! of row long ! lange slaven 1 z.; sumber of -s, aantal slagen (stoorriwe-ern) - of the air lump
of slide, slag <an de luchtpomp, den zuiger of (le stonnischroef (stoomwezen); lenrith of the -, lengte van den slag
(stoomwezen); - of the volre, travel of the valve, stoom schuifslag (stoomwe.:en); fi,aishing -, laatste hand , vol tooijing, ook wel : genadeslag; give the -, den slag aangeven
(bij het roeijen) , voorroeijen ; a good - of business , 9 eezie
goede (niet onbeduidende) zaak; that is a good - of action,
dat is een goede trek of schoone daad ; a heavy -, een zware
slag ; back -, § steek onder water; tegenspoed , noodlottige
slag , sprong van een kaats- of hillardhal ; down -, ne@rhaal
(met de pets), afdalende beweging (werktuigkznnde); straight
-, doorhaling (met de pen); thick down -, ne@rhaal (niet de
pen; thin -, losse haal (met de pen); up -, zeer los, los
(van schrift) ; opstij gende beweging (werktuigkunde); at a
-, met een slag; at Pie first -, II § bij den eersten slag,
hij de eerste worp; upon the - of ..., op slag van . . .
uren , bijna ; with redoubled -s, met verdubbelde slagen ;
hit a-back -, § een steek onder water geven; een bal doen
terugstuiten (in het kaats- of in het billard spel) ; keep -,
de dansmaat houden.
i^tcoke , V. t., strijken , de hand laten gaan over , stieeleu ,
strooken, zachtjes wrijven, vleijen.
itrok 'er, s., strijker , stieeler, persoon the zijn hand
Strode ,

a - argument, een bondige bewijsrede; how - are you?
hoe sterk zijt gij ? (var, manschappen); an army ten thousand -, een leger dat tien duizend nian sterk is; a partisan, een warme, ijverige aanhanger; - breath, stinkende adem; - hold, sterkte, sterke plaats.
Strong' -backed , a., breed geschouderd, sterk van rug.
Strong' - bodied , a., sterk en gepierd , forbch van lig.
c^haanishouw.
Strong '=box , s., ijzeren geldkist.
Strong' -fisted, a., sterk van vuisten, (pootig.
14irong'-hand. , s., kracht , gezag , magt, sterke

der ,justitie).

arm (bijr,

strong' -hold , s., vesting, steikte.
trong'- set , a., gespierd , stevig.

sltrong'-water , s., sterke draak; - shop, drankwinkel ,

kroeg.
Stronger, a., vergelijkende trap van Strong.
3trong'est , a., overtreffende trap van Strokg.
Strongly, ads., op krachtige, op bondige, op sterke wijze,
3tron't$a

, stronhtian , s., naam eener witachtige aarde,

3iron'tI ctt - e , a , van strontia.
Strontium , s., uit metaalstof bestaande basis van strontia,

strook , zie Strike.
Strop , s., strijkriem (voor scheermessen), strop, scheer.

riem ; razor -, scheerriem ; disconnecting -, ontkoppelst i op
(stromwozen); - with gib and key , strop met slede en keg.
Strop , V. t., op den scheerriem aanzetten.
s., eerste, vierde, zesende enz. vers eener ge
-regld
orde, stroplie.

Strophe,

Strout, zie Strut.
Strove, zie Strive.
3trowl, zie Stroll.
-*truck , zie Strike.
Stru - ek en, pp. van Strike.

stru-e't{ara1, a., van bouwing, van het bouwen, van of
betref enue stijl, nanier van bouwen, gebouw.
Strue' ture, s., bouwing, liet bouwen, stijl, manier yan
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houwen, ge!Ionw, bouworde, inrigting, monumetit; weef
(ontleedkunde); the bridge is a beautiful -, de brug is-sel
schoon van bouworde.
Straggle , V. i., zich beijveren , inspannen , alle krachten
inspannen ; in angst, nood of verleOenhe.id verkeeren ; -,
streven , worstelen ; - against , worstelen tegen ; - for,
kampen onr, voor; - on, voortw6rstelen , voortstreven, cot , zich losworstelen; - through, doorworstelen ; - with,
worstelen met; - with of against death , niet de cloud worstelen; - for power, § zich heijvereii om liet gezag in
handen te krijgen; - witla the waves, tegen de golven ,s or
stelen; - hard, hard worstelen, sterk worotelen , sterke
pogingen aanwenden, he; ig spartelen.
Struggle, s., poging, worsteling, strijd, wederstand, angst.
Strug'giing, S., poging, worstelins.
Struin, v. i., slecht spelen (op eer. muzijkiustrnment).
Strum, V. t., slecht spelen op; -, broddelen (t j het spelen
op een muajkinstrument).
Stru'ma , ,s., kropgezwel , g.; -, uitwas (botanie).
Strum'ous, a., aan een kropgezwel lijdende.
Strumpet , s., hoer ; -, a., hoerachtig , oiitroaw , valsch.
Strun► 'pet, V. i., : schenden , tot een hoer maken.
Strut • V. i., met gemaakte deftieheirl. loopen , statig, stap,pen, zich het, aanzien van deftigheid geven ; -, zwellen ,
opzwellen; -before, deftig treden voor; - with, zwellen van.
Strut . s., statige tred; -, post, stijl , schoor (bouwkunde).
Strutter, .s., verwaande, praler, grootspreker, iemand die
deftig stapt.
Strutting-piece • S., windstut.
Struttingly, adv., op verwaande wijze, met een paauwen gang.
Stry ch'nia , stry eh'nine , s., naam van een vergif, dat
men uit braaknoot verkrijgt , strychnine.
Stub, s., stobbe , stomp; blok, klos.
stub , v. t., uitroeijen , rooijen (bijv. hopmen) ; - one's toe,
: zijn teenen stooteg in het loopera ; - arp, opdelven, rooijen.
Stub' -nats , s., afgebroken spijker , spijker zonder punt.
Stub'-wood, s., stamhout.
Stub'bed , a., kort en dik; geknot; sterk , gehard , stevig,
gespierd.
Stub'bedness , s., kort- en dikheid.
Stubble, s., stoppel.
Stubble-field, s., stoppelveld.
Stubble-goose, s., stoppelgans.
Stubborn, a., onverzettelijk, koppig, stijfhoofdig, hard.
nekkig , halstarrig, onwrikbaar.
St.nt.'bornty , ode., op onverzettelijke, koppige, stijfhoofdige, hardnekkige, halstarrige of onwrikbare wijze.
Stub'bori,ess , s , onbuigzaamheid , hardnekkiglie;d , hal
-starighed,
onverzettelijkheid, stijfheid.
Stob'by, a., kort en dik, ineengedrongen; -, stoppelig.
Stue'eo, .s., stukadoorskalk, zekere fijne pleisterkalk,
stukadoorswerk; plasterer, worker in -, stukadoor.
Stuz► '-o , V. t, stukadoren.
studs , lap., driedubbel gezoomd, op liet midden nog eens
doorgenaaid.
, s., t stoot (schenkkunst).
s., paal , post, stijl ; nagel met een grooten kop tot
sieraad, beslarnagel. knopje tot sieraad, hemdsknoopje;
-, tap , draaipunt; air- pOOrti j) -, pen in pie balans voor de
luchtpomp; side-rod -, pen voor kie zijroede; -, paarden
dekhengst; gold or silver -s, gouden of zil--stoerij;:
veren knoopjes.
Steed , V. t., snot knoppen beslaan , met knoppen bezetten
met nagels beslaan of s ersieren ; § versieren , § hestrooijen,
hezaaijen ; - tivilh , versieren , hedekken of hezaaijen niet.
stud' -buit , set -bolt , .v., steunbout in een ketel.
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Stud ,
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Stud'-book , c., register van volbloed paarden.
Stud'- croont , s., pikeur.
Stud'- norse, z., hengst can een paardenstoeterij.
tend' -plu , S., pivot, asl ► als, z.
Studding , s., versiering niet knoppen of knoopjes.
Stud'dio5-sail , ,tun'-sail , S., lijzeil ; fore-top -,

voorboven lijzeil ; fore-lop-gallant -, voorbramzeil; lower -,
onder - lijzeil; main-turn -, Grootlover-lijzeil; main-top•gollant -, groot•bramzeil; haul down a -, een lijzeil strijken,
innemen.

Studding-sail bloom, S., lijzeilspier.
Student , s., student , letteroeteuaar

; geleerde persoon,
die zich aan studie toewijdt; close, hard -, ijverig heoefenuar , ( blokker ; medical -, student in de geneeskunde;
fellow -, unedestudent; law -, student in de regtsgeleerdheid.
Studied , a., geleerd , bedreven, ervaren; overdacht, bestuáeerd ; -, :: voorbedacht, opzettelijk, ij § gezocht.
Stad'ier, s., studerende, beoefenaar, persoon die studeert;
be a - of, bedreven zijn in.
Stud 'ie *- , s., pl., studies.
Stn'dto , s., werkplaats , atelier (van een kunstenaar).
Studious, a , studerende, leergierig, overgegeven aan
studie, onderzoekend, der studie bevorderlijk; -, vlijtig,
ijverig, oplettend, naauwkeurig, nadenkend; be -, zich
luevlijtigen; a - scholar, een vlijtig beoefenaar ; - of antigeuity, aan de studie der oudheid overgegeven; be, become
- of , beoefenen ; - of, ijverig in , zorgende voor; - to,

ijverig om te.
Stu'dioubty,, adv., met studie, aandachtig, (zorgvuldig,

niet ijver.

Studiousness , s., studiewerk, leergierigheid, studie - ijver,
vlijtigheid, naauwgezetheid, ijver.
Study , V. i., studeren, beoefenen, werken, zich toeleg
zich overgeven , zich toewijden aart , overdenken,-genop,
overpeinzen , denken ; - hard, veel , sterk studeren, ( blok
- very hard , hard werken , zeer veel studeren , ( zeer-ken;
veel blokken ; - for, studeren op ; - to, studeren ooi te;
-, C. t., studeren , werken , § beoefenen , onderzoeken , na
opmerkzaam gadeslaan, zijn geest gebruiken; - the-sporen,
works of nature , de werken der natuur bestuderen ; one's brains about a thing, zich over iets het hoofd breken.
Study, s., studie, lieoeteniiig, inspanning, ijver, naarstigheid in liet leuren ; -, nadenken , oveipeinzing, diep zinnigheid; we'enschap, letteroefening; -, vak; -, studeer kanmer, studeervertrek ; -, studieteekening (schilder- en teeken/enact); make it his -, zijn studie maken van, zich
toeleggen , zich toewijden , zich overgeven, werken; be in
ronr,e of -, aan de studie zijn; be in a brown -, in diep
gepeins zijn, in nadenken verzonken zijn, droefgeestig,
neêrslagtig zijn ; hours of -, studie uren.
Sttuff, s, stof (in het algemeen); stoffaadje, wollen stof,
voeringstof, vulsel ; -, spoelsel, mengsel, vermenging; -,
huisraad, -, apothekersgoed, geneesmiddel; teug; -, goed,
waar, prullegoed, prulwerk, opeenstapeling van onnutt e.
voorwerpen ; -, § stof, oniaerwerp , zaak , hoofdzaak , liet
voo ► - nraarnste van iets, eleni ent, hei wezen van iets; -,
mortier; - coot, smeersel voor de huitenhuid van een
schip, materialen , gezaagd hout, z.; nettle -, schiemansgalren, z.; ore-, two-inch -, een -, tweeduims planken, z.;
ratting -, lijn voor wee fl ijnen, z.; shaken -, gekankerd
hooit , z.; thick - at the floorheads, kimweger , z.; poor
poetry is miserable -, arruzalige poëeij is een ellendige
ra ic ; fine , nice , pretty -, (mooíje zaak , moorje waar (lep
oeUIV<nsti(/en zijp) , fraaije stof (industrie) ; nasty -, een
slu-tite raak, ) gemeenheid; paltry -, slechte waar ; silly
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-, zotternij , zotternijen • sprookjes , praatjes ; woollen -, 1
wollen stof; silk -, zijden stof (industrie); ulhal nasty - is
this ? wat vuil tuig is dit? did you ever read sirclt paltry -?
hebt ge ooit zoo iets armzaligs gelezen ; shoes made of very
good -, schoenen, die van zeer goed le@r gemaakt zijn ;
there's - indeed to laugh at , ziedaar waarlijk stof om te
lagehen.
Stuff, V. t., vullen, stofferen , opvullen , opstoppen , volpropaen, opvullen (han. gevogelte); - into , stoppen in ;
- out , opvullen , volstoppen (with , met) ; - together, zameestoppen, zamenpakken ; - up, toestoppen; - with, vullen met ;-, v. i., ziel, volproppen (met etc.); - up, digtproppen , verstoppen.
Stuf'fed , a., weder opgevuld , § te vol , overladen , optievuld (ran gevogelte).
Stui'hat, s., grove vilten hoed.
Stuf'rin;, s., stoffering, opvulling, vulling, vulsel, spoelsel , volpropping, stopsel.
Stur'ing-box, s., hennip- of pakkingbos, werktuig met
metalen drukring (stoomwezen) ; - for a piston (called
packing), pakking.
Stuffy, a.,
morrend, we@rspannig; -, forsch gebouwd,
sterk en gesperd , scho.
Stuks, zie Stucco.
Stulm, s., watergang (mijnwezen).
stul'ttry, V. t., gek, zot, dwaas, bot, dom maken; iemands
zwakheid van geest toonen.
StultII'oquenee, stultlt'oquy, s., dwaasheid, zotternij,
beuzelarij.
Stuur, s., most, nieuwe wijn, door nieuwe gisting v, erbeterde wijn ; -, stom.
Stuns , v. t., wijn laten gisten, een wijnvat zwavelen, wijn
door nieuwe gisting verbeteren; -, stommen.
Sturn'ble , v. i., struikelen, strompelen, een misstap of
misslag begaan , onverwacht stooten op iets , zich ergeren;
- at a straw, naauwgezet in kleinigheden zijn; - on, voortstruikelen, zie - upon; - over, struikelen over; - upon,
toevallig ontmoeten of aantreffen; - at a straw and leap
over a block, tover een strooitje vallen en over een balk
heen stappen ; -, v. t., stuiten , ophouden , belemmeren ,
§ dwarsboomen, in de war brengen, doen struikelen, aanstoot geven, ergeren.
Stum'bie • s., struikeling , § misslag , misstap.
Stum'bler, s., struikelaar, stompelaar.
Stumbling, s., struikeling, strompeling, § misstap.
Stumbling, a., struikelend , strompelend.
Stumbling-block , stum'bling-stone , s.,steen des
aanstoots, struikelblok.
Stump . s., stompje , verminkt gedeelte , stomp (van een
nfgezetten arm, enz.); stronk in kool , tronk van een hoorn;
-, (bij een soort van Engelsr.h balspel) stok; - of stub,
stomp,stam ,slof onder stutten, z.; - top-gallaaal-mast,
bramsteng met korten top, z.; stir one's -s ), zich wakker
in de weer stellen.
Stump , n. i., sterk lospen , plomp stappen; -, § zwetsen ,
snoeven , grootspreken; -, v. t., uitta r •ten, uitdagen , in de
war brengen , uit het veld slaan , verlegen eiaken ; -,
niets dan een stomp overlaten.
Stamp'-orator, stump'-speaker. s., tvolksredenaar.
Stump'-speech , s., t aanspraak , redevoering.
Stumps , s., pl., heenen.
Stumpage, s., geld voor liet regt om hout te mogen vellen.
Stumper, s., zwetser, snoever, grootspreker.
$tump'y , a., stompig, vol korte stompjes, kort en dik; `
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slag verdooven • bedwelmen , verstommen, versteld doen
staag • doei duizelen; - with, verstommen met.
Stunt , V. t., glen groei beletten.
Stunted . a., ondergebleven , zijn volle wasdom niet hebbende, § beperkt, hekrompen; -, slecht getuigd, slecht
ingerigt (vain een schip), z.
Stunt'edness • s., toestand van hetgeen in zijn groei belet
is, CIIEYNE.
Shupe, s., warme omslag, warm kompres, doekje om een
wonde te betten ; betting.
Stutte, V. i., betten, niet warme omslagen beleggen, een
warm kompres leggen op.
Stu pefa e'tlon , s., bedwelming ; wezenloosheid, zinnelonsbeid ; verhaasdheid, verstrooijing.
St upcla e'ttve , a., gevoelloos makend, verdoovend , slaap verwekkend.
Stupefac'tive, s., verdoovend middel, slaapverwekkend
middel.
Stup'efier, s., verdoovend middel; die verbaast, the met
verbazing of ontzetting vervult.
StUp'efy, r. t., verdooven, bedwelmen; § met verbazing of
ontzetting vervullen; -, verstompen, dom of wezenloog
maken.
Stupendous,

a., verbazend, ontzettend.

Stupeu'douMty, adv., op verbazende, ontzettende wijze.
Stiepen'dousness, s., verbazende grootte.
atf'pta , a., don; , gevoelloos, dof; -, lomp, onnoozel.
stupidity ,
} s., domheid, lompheid, onnoozelheid.
Stup Idness,
'Stu'ptdl y , ode., zie Stupid.
Stu'piner . s., zie Stupefier , s.
Sti'piry , V. t., zie Stupefy, v. t.
Stupor , s., gevoelloosheid , verbazing, verdooving , be-

dwelming.
Sty'prate , v. t., t schenden , onteeren , verkrachten.
Stupra'tion . s., t schending, onteering, verkrachting.
Stur'dlly, ads., zie Sturdy.
Stur'dlness . s., stoutheid, vermetelheid; -, standvastighein, onverzettelijkheid, halstarrigheid; -, onbeschaamd Leid; grofheid , ruwheid.
Sturdy, a., stout, vermetel, sterk; stijf, hardnekkig; -,

onbeschaamd, grof, ruw.
Sturdy , s., dolheid van schapen.
Sturgeon, s., steur (een visch).
Stork , s., jong rund, vaars.
Stutter • s., stottering, gestotter.
Sty , s., varkenshok , varkensstal , stal , (zwijneboel ; -, ze-

kei gezwel aan de oogleden, klein puistje aan de oogleden.
Sty , r. t., varkens in een kot opsluiten; -, v. i., stijgen,
in de hoogte gaan ,zich verheffen.
Styg'tan, a., tot de Styx behoorende, styaiaansch , § helsch.
Sty 'tar . a., tot den stijl van een zonnewijzer behoorende.
Style , s., stijl , schrijftrant, schrijfstijl , wijze, trant,
manier , soort, vorm, titel, benaming, wijze van spreken,
stijl (waarmede de ouden schreven), -, stift, griffel , pen,
wijzer, naald, graveernaald; -, stut, post, stijl, pilaar;
priem ; -, stijl (in kunsten); - of court , wijze van regts-

pleging; old -, oude stijl (Juliaansche tijdrekening); new-,
nieuwe stijl (Gregoriaansclie tijdrekening); in the first, in
the newest -, naar den laatsten smaak ; in -, (in den stijl
§ voortreffelijk , § naar heknoren; in had -, in slechten stijl,
van slechten smaak ; in fine -, in fraaijen of grootschen
stijl, op voortreffelijke wijze; in good -, van goeden smaak.
Sty Ie , v. t., i oenen , betitelen , tituleren; - oneself, zich
-, hard.
) veemen , zich laten noemen , zich den titel geven van.
stun , V. t., verdooven, door te sterk geluid of door een Sty'let, s., stilet, dolkje, priem.

STY.

ken , overheerschen , onker het juk brengen , onder bedwang
brengen ; - into , brengen tot.

Subae'tion,

s., bedwinging, ten onder brenging, onder

-druking;,§smelt.

Subag'Itate, v. t., bezwangeren.
Subagita'tion , s., bezwangering.

Subah , s., (in Indië) provincie.

, s., (in Indië) gouverneur eener subah , een inlands vorst , die in de Europesche kompagniën een rang
als hoofdman heeft.
Subal'moner, s., onder-aalmoezenier.
$ubai'pine, a., onder aan de Alpen wonende, groeijende
of zich bevindende.
Subai 'tern , a., ondergeschikt.
Subaltern • s., ondergeschikte , ondergeschikt ambtenaar,
officier beneden kapitein.
Subalternate, a., ondergeschikt; afwisselend, beurtelings; -s, ondergeschikt voorstel (logica).
Subaltern'ately , adv., beurtelings.
Subalterna'tion • s., ondergeschiktheid , afwisseling.
Subaquat'IQ, subaqueous, a., onder water zijnde, onder het water gelegen.
Subas'tral • a.,
onder de sterren , aardsch.
Subastring'ent, a., eenigzins zamentrekkend, een weinig
zamentrekkend.
Subaudit'ton, s., daaronder verstaan moetende worden
meening of heteekenis.
Subax'lIIary, a., onder de okselholte gelegen.
Subbasement, s., doorloopend voetstuk, grondmuur (bouw
-kunde).
Subbea'die, s., onder-bode, onder-diender, diendersknecht.
Subbrigadier', 3., onder-brigadier.
Sub'.earbonate, s., een onderkoolzuur zout (scheikunde);
- of magnesia , de gewone magnesia.
Subear'buretted , a., in een geringere graad met koolstof
verbonden.
Subeau'dal , a., zich onder den staart bevindende,
Su'bnhda
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!Rty'11forin , a., stift- of griffelvormig, naaldvormig.
Sty'Iteh , a., deftig, statig, schoon, prachtig, naar de
mode, nieuwerwetsch.
Sty'Iobate, s., voet eener zuil.
Styloba'tion , s., voetstuk eener zuil.
Sty'lold , a., naar een stijl gelijkende ; stijlvormig (►veestal
in zamenstellingen) (ontleedkunde).
Styptic, styp'tical . a., zan,entrekkend, bloedstelpend, g.
styp'ti e, a., bloedstelpend middel , zamentrekkend geneesmiddel.
Stypttc'ity, s., bloedstelpende eigenschap , zamentrekkende
eigenschap, bloedstillend vermogen.
Stytái'y, zie Stithy
Swabii'Ity, s., 9 vervolgbaarheid (in repten).
Suable, a.,
vervolgbaar (in regten).
Swage, zie .Assuage.
Sn'ant , a. en ado., effen, glad, gelijk, gelijkmatig, regelmatig.
Sua'sible, a., t ligt vatbaar voor overreding of verleiding,
overredend.
Sua'*ion, s., overreding.
Suasive, suas'ory, a., overredend, verleidend, dienende
om te overreden.
Suavity, s., liefelijkheid, aanminnigheid, zoetheid, aan
-genamhid;,t
zoetheid.
sub , ( in zamenstellin.gen) in een minderen graad , onder.
subacid, a., zuurachtig, een weinig zuur.
subacid , s., zuurachtig bestanddeel.
Subae'rid, a., wrangachtig, een weinig scherp.
Subaet', v. t., ten onder brengen , bedwingen , onderdruk-

subceles'tiat , a., ondermaansch , aardsch.
Subehant'er, s., onder-voorzanger.
Sub eIH'vian , a., zich onder liet sleutelbeen

bevindende

(ontleedkunde).
Sub eommis'sioner, s., onder- schrijver.
Subeommit'tee, s., onder -kommissie.
Subeon'sequence, s., gevolg uit een gevolg.
Sabeonstel'iation, s., sterrebeeld van den tweeden rang.
Sub Bontra -et'ed , a., bepaald na een vorig verdrag.
Subcon'trary, a., een weinig tegenstrijdig; -s, in het pl.

subcontraries, ondergeschikte tegenstellingen, me.
Sub eord'ate , a., hartvormig (botanie).
Subeos'tai, a., zich onder de ribben bevindende (ontleedk.)
Subeata'neous , a., onder de huid, onder de huid aanwezig
Sundea'.p on , s., onder-diaken.
Subdea'-ronry ,
} s., onder•diakenschap.
Sabdezi'a±onship,
Subdean', s.. onder-deken.
Subdean'ery , s., waardigheid van onder-deken , sub-

decanaat.
Subdee'upte, a., een deel van tien bevattende.
Subdet'egate, a., onder-afgevaardigd.
Subdei'egate, s., onder-afgevaardigde.
Subdei'egate, V. t., in een anders plaats afvaardigen.
Subdelega'tion , S., onder - afvaardiging.
Subdent'ed, a., onder getand.
Subdepos'it, s., onderlaag.
Subderlso'rious , a., eenigzins spottend, vriendelijk

be-

spottend.
S„b,liti'tious , a., ondergeschoven , vervalscht.
Subdivers'ify , V. t., tij herhaling veranderen,

vermenigvuldigen, weder veranderen.
v. t., in onderafdeelingen of onderdeelen splitsen , weder verdeelen; - into, weder verdeelen in; -, v. i.,
onderverdeeld zijn.
Subdivine', a., aan God onderworpen.
Subdiva' -lion, s., onderafdeeling, onderdeel, splitsing in
onderdeelen.
Sub',Iolous , a., t listig, sluw , hedriegelijk.
Subdominant , s., de vierde toon boven den grondtoon
(in de mij jk).
Subdu'abie , a., ten onder te brengen , te bedwingen , te
heteugelexi , te onderdrukken.
Subdu'al , s., onderwerping , ten onderbrenging , dienst
-hareid.
Subduce', subduet', V. t., terugtrekken, aftrekken, weg
-ruken.
Subdue , v. t., onderdrukken , overmeesteren, bedwingen,
temmen , beteugelen , overwinnen , veroveren ; - into des.
pondeney, tot vertwijfeling brengen; - to, onderwerpen
aan ; - the passions, de hartstogten beteugelen.
Subdue'ment, s., onderwerping, sx.
Subduer , s., onderwerper , beteugelaar , onderdrukker
tenlmer; zaak die overmeestert; -, overwinnaar, veroveraar.
Sub'duple, a., de helft bevattende, half , een deel van
twee bevattende.
Sube'qual , a., bijna gelijk.
Su 'berate , s., kurkzuurzout.
sa'berLe, a., uit kurk verkregen; - acid, kurkzuur.
SI, 'berose, a., eenigzins beknaagd er uitziende (botanie).
Subfu.r' 1
a.,
' donkerachtig.
g.
Subg1ob'is1ar, a., een weinig bolachtig.
Subhasta'tion , s., openbare veiling, opveiling.
Subindtea'tion, s., aanduiding (door teekens), aanwij•
zing , aantooning.
Subdivide',
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Serblugres'slon , s., insluiping , insluipen.

sublitne'ly, adv., zie Sublime.
sublltn 'ness, s., verhevenheid, voortreffelijkheid; of
thought, verhevenheid van gedachte.

,ubita 'neous,

Subiien'er , s., zie Sublimatory , s.

Subinduce', V. t., t aanduiden , aanwijzen, aantoonen.
Subinfenda'tion, s., verleening in onderleen.

1
.,
f a plotseling, schielijk.
Subimiruea'tion , s., verheffing, veredeling.
Subiint'iug, s., sublimatie .
Subjacent, a., onderliggend; -, ondergeschikt.
snb'3eet, a., onderworpen, onderhevig, onder iets geplaatst, !iublitn'ing pot, s., sublimeervat .
onderdanig; ten grondslag liggend; blootgesteld, onder- Sublitn'ity , s., verheffing, verhooring, grootheid; zie ver hevig; beneden of lager geplaatst, ondergeschikt; - to, der Sublironess, s.; Gods incomprehensible -, de onhel;rijpelijke grootheid Gods; the - of his thoughts, de verheven
onderworpen aan , onderdanig aan ; - extreme heat , aan
zijn gedachten.
-heidvan
buitengewone warmte blootgesteld ; - to my order, te mijSubiinea'tion , s., oiiderstreeping (bij een woord).
ner beschikking; - matter, onderwerp van een gesprek.
Sub'3eet, s., onderdaan , ondergeschikte; -, onderwerp, Sublingual , a., zich onder de tong bevindende.
individu, persoon; stof, onderwerp ; eerste naamval (taal- Subli'tion , s., het leggen van een onderste laag verw
(schilderkunst).
kunde); -, motief (muzijk); fellow -, medeburger , mede
between - and -, tusschen particulieren , r.; ap--burges; Subl'uar,y , I a., ondermaansch.
proach a -, touch upon a -, een onderwerp aanroeren; Sub' letnar
subluxa'tion, s., onvolkomen ontwrichting of verstuiking, g.
dwell on a -, bij een onderwerp blijven.
Subjet', V. t., onderwerpen, ondergeschikt maken , bloot Submariise', a., onderzeesch.
-steln. Subrnax 'Iliary , a., zich onder het kaakbeen bevindende.
Subjee'tion, s., onderwerping, onderworpenheid, afhan- Subine 'diant , s., zesde toon hoven den grondtoon.
Subinent'at , a., zich i onder de kin bevindende.
kelijkheid, onderdanigheid.
Subje-et'lve, a., onderwerpelijk; subjectief (philosophie); tot Submerge', V. t., onderdompelen, onder water zetten; -,
in liet water dompelen, dompelen.
het onderwerp behoorende ; -, onderwerping aanduidende.
Subjoin', v. t., toevoegen, aan liet einde hijhrengen, hij. Subrnerse', } a., onderzeesch, onder het water groeijend.
b j,
Sub itany,

voegen

aanvoegen; - an 'argument , een bewijsgrond i

voegen ; -ed , pp., hiernevens , hierhijgevoegd.
sub'Jugate, V. t., ten onder brengen, onderwerpen.
Subjugtt'tion, S., onderwerping , het ten onder brengen.
Subjugator , s., beheerscher , degeen die ten onder bren gt.
Subjune'tion, s., toevoeging, bijvoeging, aanvoeging; in

- to , gevoegd bij,
Subjunet'Ive, S., aanvoegende wijze.
Subking', s., schatpligtige koning.
Sub'lanate, a., wollig, wolachtig, eenigzins wollig.
Subiaps 'Hry , a., na den val van Adam geschied (godye

Subrnersed',

Subrner 'sion , s., onderdorimpeling, overstrooming, onder
water zetting, § overstelping.

Subminister , V. t., toedienen, verschaffen; ' - , V. i., dien-

stip. behulpzaam zijn, dienen; - to, helpen tat, bij.
Subinln'istrant , a., behulpzaam, dienstig; ondergeschikt.
Subuiiuistra 'tion, s., behulpzaamheid, toevoer, verschaf fin; , toediening.
Suhrtbiss', a., ''ootmoedig, onderdanig, gedienstig; zacht, stil.
subra. is's1on , s., onderdanigheid , onderwerping, gedu ee1 ► eid . gelatenheid , berusting ; -, bekentenis ; - to , onder
aan ; in all -, met alle onderdanigheid ; with -,-werping
behoudens uwe goedkeuring ; with - to your better judy-

leerdheid) ; - doctrine , sublapsariaansche leer , volgens
welke God den val van Adam voorziende , zonder dien van
ment, behoudens uw beter oordeel.
eeuwigheid bepaald te hebben, een gedeelte van liet menschdom aan de gevolgen van dien val onderworpen heeft ge- Submis'sive , a., onderdanig, onderworpen, gedwee, gelaten , berustend ; nederig.
laten.
Sublaps 'ary, s., aanhanger der sublapsariaansche leer, sub'mis 'sively . adv., op onderdanige, onderworpen, ge
-dwe
suhlapsariaan.
of gelaten wijze.
subtnis'sl^eness , s., onderdanigheid, onderworpenheid,
Subla'tion , s., wegneming , onttrekking.
j gedweeheid, gelatenheid, berusting.
Sublet', V. t., onder - verhuren, onder-verpachten.
Submit', V. t., onderwerpen, onderwerpen (voorstellen), overSubleva'tion , s., opligtiug , opheffing , optilling.
laten ; -, vederlaten , DL; - a controversy to any one , een
Sublibra'rlan, s., onder - bibliothekaris.
$ubiieuten 'ant, s., onder- luitenant.
geschil (aan iemands heoordeeling of beslissing) onderwerpen; - oneself, zich onderwerpen; -, V. i., zich onderwersubi1ga'tion, s., onderbinding.
pen, onderdoen, zwichten ; - to pain, zich aan smart of
Sublint 'able, a., gesublimeerd kunnende worden (scheikunde).
pijn onderwerpen ; - to it , zich er aan onderweri en; - to,
Subllrn'ableuess , s., vatbaarheid om gesublinieerd te kunzich onderwerpen aan.
nen worden.
Sub limate, S., sublimaat, gesublimeerde stof , gesul,li- Subinit 'ter, s., :1: die berust , zwicht of onderdoet.
Submorii'tion, s., vermaning.
meerd kwikzilver; -, a., gesublimeerd.
Sub'iiruate, V. t., sublimeren (scheikunde); -, § verheffen, submul'tiple, s., getal dat eenige malen in een az,der
begrepen is, zonder dat er iets overblijft; 4 is a - of 20,
veredelen.
sub'ilrnatory, s., sublimeer - toestel.
20 gedeeld door 4 gaat op.
Sub 'limatory, a.. sublimerend.
Subnas'cent , a., beneden groeijend.
Subnor'tnal , s., sulbnormaal (hoogere meetkunde).
3rtblime', a., verheven, fier, trotsch , voornaam , voor
majestueus, uitmuntend, uitstekend; -, vrolijk,-treflijk, Subnude', a., bijna naakt (botanie).
Subobscure'fy , a., een weinig duister.
verrukt, vervoerd.
Sub'occii:Ital. a., onder het achterhoofd liggend of zich
suburne', s., het verhevene; the - and beautiful, het
bevindend (ontleedkunde).
en schoone.
Sublime', V. t., sublimeren ; -, opheffen, § verheffen , ver - Suboe'tave, suboe 'tuple, a., het achtste gedeelte uit edelen ; - into , verheffen of veredelen tot ; -, u. i., gesu- 1 makende of bevattende; -, suboctaaf , onderoctaaf (snuzijk).
Saboc'ular, a., onder het oog gelegen.
bli;neei•d worden (scheikunde).
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, a, bijna rond , rondachtig.
Subor'dinacy , subor'dlnancy , s., onclergeschiktlieicl; - to ondergeschiktheid aan; -, afklimming, rij.
Subor'dina(e, a., ondergeschikt, onderworpen, inferieur.
Subor 'dinate, s., ondergeschikte .
Subor dinate , v. t., ondergeschikt maken , als ondergegeschikt behandelen of heschouwen.
Subor 'dinateiy , adv., ondergeschikt; -, afklimmenderwijze .
Subordina'tion, s., sul)ordinatie, onaer geschikiheid , onderwerping; - to, onderwerping aan ; -, afkliniming , rij ;
-, plaats.
Suborn', V. t., heimelijk aanrigten, opstoken , aansporen
of overhalen, omknopen ; op een geheime of ongeoc rloofde
wijze bezorgen ; -, tot een valschen eed overhalen ; against, omkoopen tegen.
Subornation • s., heimelijke aanrigting , opstokinl , , aansporing of overhaling; geheime of ongeoorloofde bezorging;
-, onrkooping.
Suborn er , s., die iets heimelijk aanrigt, aanstookt of
aanspoort; onrkooper , bedrieger .

Subser%'ient , a., dienende, nuttig, bevorderlijk, onder geschikt, dienstbaar, behulpzaam , bereidwillig; - lo a

Suborbi e'ular

design, voor een doeleinde nuttig of dienstig; make, render - to, doen dienen voor.
, adv., op nuttige wijze, op ondergeschikte
wijze.
Sub 'sessile, a., met zeer korte steelen (botanie).

Subserviently

Subsida' tion • s., ophooping.
Subside', v. i., dalen, vallen, lager worden (pijn. van den
waterstand) , zinken , zakken ; -, § afnemen, verminderen ,

bederven; zich naar beneden rigten, naar den grond zak ken ; the waters -, het water daalt : the storm -s, de storm
bedaart ; -, v. t., doen ophoopen of op stapels zetten.
Subside nce , subsi dency , s., daling , het vallen (van
deur wtaterstand); § afneming, vermindering, bedaring.
Subsict'iai ie.s • s., pl., hulptroepen.
Subski'tar y , a., l^elpend, als hulp, ondersteunend, hulp -,
toegevoegd, ondergeschikt.
S•^bsid 'lary • s., helper, hielp,
Subsid iar y - str eam. , s., nevenstroom , rivierarm.
Subsidiary-treaty , s., traktaat van bijstand.
S•bov'al • ca., bijna eivormig.
Subpet'ioiate, a , een zeer korte bladsteel hebbend (botanie), Subsidize, v. t , onderstance (in geld) verleenen, bijdragen.
Sub'4idy, .s•, onderstand (in geld) , geldelijke bijdrage of
Subpoena, s., dagvaarding onder verbeurte .
toelage , yrant a -, een toelage ver leersen.
Subpoe'na • v. t., op straf of order verbeurte dagvaarden.
Sub 'sign , v. t., onderteekenen.
Subpri or , s., onder -prior.
subgist',
v. i., bestaan , zijn ,voortduren ; leven ; - in ,
Subquad'rate • a., bijna vierkant.
hesta.an; - on, bestaan v,in, leven van; - on other men's
Subquint 'uple, a., een deel van vijf bevattende.
charily, van aalmoezen leven -, v. t., onderhouden, ver Subrzt'mous, a., eenigzins getakt.
onder- rector.
Subr ep'tion , s., heimelijk bedrog , verschalking.

SubreP'tor • s.,

zorgen , doen bestaan.
' iibsis'tence , snb.is 'tency , .e , het lestaan , het in we-

zen zijn, aanwezigheid , nestaar► ; lev ens(onderhorad), § da getij ksch brood; to gain nae's -, zijn hrood verdienen.
stellen van iemand Si'bs1s 'teuce - money , s., kostgeld; labor fee -, voor zijn
brood werken.
I Subsistent , a., bestaande, aanwezig ; -, § bijwonend

Subrepti'tious, a, op een listige wijze verkregen, ontfutseld.
Subri -* 'ton • s.,liet heimelijk lagchen,
Subrogation, s., plaatsvervanging; het

in de plaats van een ander.

Subrotund', a., bijna rond (botanie) .
Sub'salt, s., een zout dat neer basis

bevat dan noodig

is om zuren te ver zadigen en te neutraliseren.
, a., zich onder liet schouderblad bevindend

Subseap'sular

(ontleedkunde).

aankleceind.

Sob'soii, ,., ondergrond, onderliggende aardlaag, § grond slag; ; -. grondeigendom met eigendenrsregt op onder den
gror ► d liga eiid bergwerk.

onclerteekenen , inteekenen (voor de som i Subipe'cies , s., oiLdersoort.
van) ;-, bewilligen, j onderwerpen; l erkennen , toela- { Suub'stance • s., zelfstandigheid , zelfstandig of best aand
dlii,-; voor naamste deel ; :eis wezenlijks; hoof d - inhoud ; -,
ten;verlaten ;-, v. i., zijn toestemming geven , iiiteemiddelen vanbestaan , ale.; goederen, roll. ;bezitting, rijk kernen, inschrijven (zich verbinden om een zekere som ie
dour, inkomen; ira -, wat den li+oofdinlioud betreft.
verstrekken); - to, toestemmen in, aannemen, inteekenen op, voor; - to an opinion, niet een gevoelen instem - i SubStan'tial , a., hoefdlzekrvlijk, voo ► naarust, zelfstandig,
werkelijk be staande , stoft'elijk, ligchanieli, k. degelijk, sterk,
neen; - to a newspaper, aids op een dagblad ahonneren.
stevig, duurzaam, vast; welgesteld, vermogend , rijk,
Subscrib er • s., ondeiteekenaar, inteekenaar, inschrijver,
aanzienlijk; substant;cel (wijsbegeerte); a - yood , een wegeabonneerde.
zer ► hjk goed; a - cloth , een stevig laken.
Sub'^eript, a., onderschrift, BE NTLEY.
•bstan'tIal , s., voorna;ini gedeelte ; -s , zelfstandigheid.
Subs-erip'tion, s., onderteekening, iiitee kening, abonnement;
-, bewilliging, onderwerping, uehoorz-4arnheid ; te ice a -, ; Substantiality , s., zelfstandigheid , li;rh in ► eli klieid.
een abonnement nemen op, zic h abonneren op; by way of -, Substan'tiaity, edv„ wat de hoofdzaak betreft ; wezen lijk ;sterk; op een zelfstandige of wezenlijke wijze, op
bij inteekening; price of.-, inteeken -prijs , aboniienreiitsprijs.
stevige wijze.
Subse- 'tion , s., onderafdeeling, onderdeel.
tan'tialness , s., zelfstandigheid, vastheid ,sterkte,
1
Stab
Sub 'secutive, a., volgend .
Sub 'semitone • s., de onmiddellijk onder den grondtoon ' duurzitaniheid, kracht.
Substan'tials , s., pl., hoofdpunten, wezenlijke deelen, mv.
liggende halve toon.
Substan tipte, v. t., U doen bestaan; verwezenlijken, beSubsequence, s., volging, vervolg, volgorde .
vestigen, bewijzen.
Sub sequent , a., volgend, later volgend.
Sub sequently , adv., ve.volgens, naderhand, later, vol- Substantive, a., zelfstandig, onafhankelijk; -, zelfstandig
(.spraakkwast;; noun -, zelfstandig naamwoord; verb -,
geed, daarna.
zc )fstandig werkwoord.
Subserve', v. t., dienen , behulpzaam zijn, afhankelijk zijn
Sub stantive, s., zelfstandig naamwoord.
van, tot werktuig (van) dienen , ondergeschikt 'zijn.
Subservience, subserviency, s., dienst , hulp , bijstand, Sub stantively, ode., op zelfstandige , op wezenlijke wijze;
-, ails zelfstandig naamwoord (spraakkunst).
behulpzaamheid, dienstigheid , geschiktheid , gedienstig Sub stile, s., middaglijn (van een vlakken zonnewijzer).
beid; nuttigheid, bevorderlijkheid.

3ubseribe', V. t.,

SUB.

SUC,

sub'stltute, V. t., in eens anders plaats stellen , die doen
vervangen ; - to , in de plaats stellen van.
Substitute, s., plaatsvervanger , vertegenwoordiger, mandataris; zaak die vervangt, zaak die in de plaats van een
ander wordt gebezigd ; plaatsvervangend middel, surro-

Subtract'er. s., die of dat aftrekt, afkort, vermindert.
Subtrae'tion , s., aftrekking, afkorting , vermindering.
Subtractive, a., aftrekkend; - of a thing, iets aftrek-
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gaat.
plaats stelling, § verruiling, onderschuiving, aanstelling in de plaats van een ander; -,
figuur in de spraakkunst , waarbij twee zaken onder één
woord vervat worden; -, vernieuwing, verandering (van

Substitution, s., in de

schriften, schuldbrieven, enz.), r.; - of a child, onderste
een kind.
-kingva

Sub'trifid , a., eenigzins driespletig.
Sub'triple,
) a., een deel van drie bevattende.
Sub'tripiicate, J

Subt-u'tor, s., onder - gouverneur, onderpreceptor.
Sub'ulate, a., elsvormig.

Suburb, s., voorstad, buitenstad; -, omstreken, omge.

vingen, grenzen, me.

Substra -et ', v. t., zie Subtract, v. t.

Substratum , s., onderste aardlaag, grondslag; -, substratum (wijsbegeerte).
Substruction , s., ondergebouw.
Substrue'ture, s., onderlaag, fondament, grondslag.
Substy'lar, a , onder de middaglijn bevindend, liggend;
- line , middaglijn (van een vlakken zonnewijzer).
Sub'style , s., middaglijn (van een vlakken zonnewijzer).
Subsul'phite , a., onderzwavelzurig zout.
Subsul'tive, } a.
, huppelend, springend.
°
Subsul'tory,
'

Sub'urbed, a., aan een voorstad grenzende, CAREW.
Subur'bial, subur'bian , a., zie Suburban , a.
Suburbica'rlan , subur'bieary, a. , tot het bisdom van

Rome behoorende.
Subvart'ety , s., ondergeschikte verscheidenheid.
Subven'taneous, a., windig, BnowN; ledig; -egg, windei.

Subvention, s., het helpen, het tusschenbeiden komen;

hulp, bijstand.
Sub'verse , V. l., zie Subvert.
Subversion

Subsut'torily, adv., met sprongen.
Subsal'tus, s., luchtsprong.
Subtan'^gent , s., suhtangent (hoogere meetkunde).
Subtarta'rian, a., Tartaarsch, helsch.
Subtend', v. t., onder uitstrekken of spannen; onder ...
doorloopen; spannen, onder iets spannen.
Sub'tense , s., pees van een boog (meetkunde).

• s., § omwerping, verwoesting, omkeering,

overhoopwerping.
Subversive, a., omwerpend, verwoestend, vernielend,
bedervend, omkeerend; - of order, de orde omkeerend

of verwerpend.

Subvert' v. l., omwerpen, verwoesten, omkeeren,
§ bederven; - an empire, een rijk omkeeren, verwoesten; -

principles, beginselen bederven.
Subvert'er , s., die een omkeering, verwoesting bewerkt;

Subtep'ld , a., laauwachtig.
Sub'ter . latijnsche prefixe , beteekenende onder.
Subter'fluent ,
a . ondeivloeijend.
Subter'fluous, } '

vernieler , vernielster , hederver.
Subvic'ar, s., onder -vikaris.
Subwork'er, s., hulp, helper, handlanger; -, onder.
werkman.

Sub'terfu e, s., uitvlugt, list, voorwendsel, ijdele ver
-schonig.
Sub'terrane, s., onderaardsch gebouw.
Sub'terrane , a., :I:T onderaardsch.
Subterra'neai ,

Subterranean,

kend of wegnemend.
aftrekkend getal, getal dat van een ander afgetrokken moet worden.

Subtrahend', s.,

a., onderaardsch.

$ubterra'neous,
Subterran'Iey , s., onderaardsche plaats.
Sub'terrany, a., onderaardsch.
Sub'terrany, s., i onderaardsche zaak; -, onderaardsch
1101, BA.

Sub'tiie, a., dun, fijn ; scherp ; -, vlug ; geslepen, sluw,
bedriegelijk, spitsvindig; doordringend; a - argument , een
spitsvindig argument.

dunheid, fijnheid; -, scherpzinnigheid; -,
uitpluizing, haarkloverij.
Subtiliza'tion, s., verdunning, vingnla.king, verfijning,
vlugheid; -, spitsvindige uitlegging, haarkloverij , uit
Subtll'ity, s.,

-pluizng.
Subtilize, V. t., verdunnen, verfijnen, vlug maken; -,
uitpluizen, drogredenen bezigen; - to, verdunnen tot; to excess, haarkloven , zeer uitpluizen; -, v. i., haarkloven,
muggeziften ; - on , haarkloven over.
Sub'tilly , adv., op een fijne, boze , behendige of kunst
-matige
wijze.
Sub'tiiness, sub 'tI$ty, s., § dunheid, fijnheid; scherp
haarkloverij.
-zinghed;utpl,
Subtle, a., listig, geslepen, loos, spitsvindig, sluw, f fijn.
Subt leness, subtlety, s., fijnheid, sluwheid, geslepen
-heid,sptvng.
Subtly, ad,., § op fijne, slimme of geslepen wijze.
Subtraet', V. t., aftrekken, afkorten, verminderen.

Sueceda'neous, a., plaatsvervangend, een anders plaats

vervangend, volgend, als gevolg optredend.
Succeda'neum, s., zaak die vervangt, zaak in de plaats

van een ander gebezigd , surrogaat.
Su cced'ent , s., opvolger; -, a., opvolgend.
Sueceed', V. j., volgels op, opvolgen; gelukken, slagen;

- to, volgen op, opvolgen, in de plaats treden; night -s
day , de nacht volgt op den dag ; - in doing a thing , in
het doen van iets slagen; - well, zeer gelukken, wel
gelukken ; he -3 in every thing , alles gelukt hem ; -, V. t.,
volgen , bevorderen , doen gelukken , doen slagen , DR.; -

each other, elkander opvolgen.
Sue'ceed'er, s.,

zie Successor.

Su eceed'ing, a.,

volgend, toekomstig, achtervolgend; in

all - ages , in alle volgende eeuwen.
Succeeding, s., het

welslagen, liet gelukken; goed ge

goede uitslag.
Suseern'ate, V. t. ,

-volg,

ziften .

Su ecess', s., gevolg , uitkomst; uitslag; -, geluk , voorspoed; -, afloop, eind; -, gevolg; accidental -, toevallig

geluk; bad, ill -, slecht gevolg; military -, krijgsgeluk;
momentary -, momenteel goed gevolg; - beyond measure,
buitengewoon goed gevolg ; have -, goeden uitslag hebben
gelukken.

gelukkig , met goeden uitslag bekroond,
voorspoedig, rijk aan goed gevolg.

Su ecess'ful , a.,

Suecess'fully, ado., op gelukkige wijze, met bijval.
Successfulness, s., goede uitslag, geluk, voorspoed.

Suecess'lon, s., opvolging, erfenis; troonopvolging (van
een vorst) , erfopvolging , regt van opvolging ; -, gageslacht, afkomelingen, mv; -, rij, reeks; war of -, sue-

s

SUE.

V
T 4/ .

cessieoorlog; in -, na elkander, achtereen; of -, erfrcgt, r.;

pen ; -,

V.
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i., zuigen ; - at the breast , aan de borst

rule for going oloui in - in the line , wijze om te wenden
zuigen.
in linie van bataille de een achter den ander, z.
Suck, s., liet zuigen, moedermelk, zog; give -, de borst
geven; Bire - to, zogen, (de borst geven aan.
Suck'-fish , s., soort van zeevisch.
van opvolging.
Su ck'er , s., zuiger, kind of dier dat zuigt; zuigorgaan;
SQ,t'cess'iscnes, s., hoedanigheid van hetgeen opeen- of
-, zuiger sacs een porll.,, zuigpijp, zeeiuletler ; snort van
achtervolgend is, volging.
pompstok, z ; -, loot , uitspruitsel , scheut. ; -, § nieuwe 'u eee¢5'sess , adv., zonder goeden uitslag , ongelukkig.
ling, onnoozele sukkel ; -, ) kraamkind (onervarene); -,
Suucce s ' lessness, s., niislukkiug, or.► belukkine afloop of
) nathals, zuiplap; -, uitlooper; zie verder Suck-fish.
uitslag.
Su ek'er , V. t., de selieuten wegnemen.
Su-pcess'or, s., opvolger, erfgenaam.
5,, ck'et , s„ t suikergoed, lekkernij.
Su ecid'uous , a., waggelend, wankelend , op liet punt Su ok 'lig , s., het zuigen , zuiging, inslorping, zuiging
om te vallen of in te storten.
eeteer homp; spot made li,q -, roode vlek op de huid door
Su-•cif'erous , a., sappig, saprijk.
zuigen veroorzaakt.
Su c'clnate , s., harnsteeiizuur zout.
Sn ck'ing- pottic , S., zuigflesel je; tuit (voor kinderen om
Bugelnat', a., beknopt, bondig, kort; opgebonden, opgein rle plaats zaan de borst te gebruiken).
schort; -,
Suckling.-calf, s., zuigkalf.
opgehoogd.
Surclnct'ly , ado., op korte , bondige, beknopte wijze.
Su ck'ing-chlid , s , zuigend kind , zuigeling.
succin ct'ness , s , kortheid , beknoptheid, bondigheid; Sucking-fish , s., zie Suck-Mash, s.
beknoptheid van stijl.
Suek'Sng-pig , s., speenvarken.
SU-pcln't e , a., uit barnsteen getrokken ; - an , barnsteen - Set
of aa4► 'tlon-pump, s., zuigpomp, bandSnpcess'ive, a., opeen, achtervolgend, opvoloend; erfelijk.
Sweeess'ively , ede., na elkander, achtereen ; door regt

zuur.

Sue'cinite. s., een harnsteenkleurig mineraal.
su$'cinous, a., van barnsteen, barnsteenachtig.
SuP'4ory, s., cichorei (geslagt), wilde cichorei (soort),

pomp , z.

Su-ek'le , s., tepel.
S u -ek'le , v. i., zogen , § ' voeden.
Suek'ler , s., dier dat zuigt, zoogkalf.
cichorei (poeder); wild-, wilde cichorei.
Suckling, a., zuigend.
Sup'-cory-powder, s., gemalen cichorei, poeder cichorei. j Su E•k'ling , s., kind aan de borst; dier dat nog zuigt of
Su-e'cour , V. t., helpen , bijstaan , ondersteunen , hulp of •j drinkt , zuigend jong van dieren ; voedsterling.
bijstand verleenen; - a cable, een kabel versterken; - a Su 'tion. s., zuiging, inslorping; (in zamenstellingen) zuig -;
mast , een mast versterken.
- and delivery pipes, zuig- en perspijpen.
Sue'cour, s,, hulp, bijstand, ondersteuning; cry out for Su-c'gion-ho.e, s., zuigslang, slang waardoor het water
, om hulp schreeuwen ; fly , run for -, vliegen, bogen
in de pomp of brandspuit opgezogen wordt, z.
om hulp te vragen ; fly , run to any one's -, iemand ter Su-eiion -pipe, s., zuigpijp.
hulpe vliegen, snellen ; give -, hulp verleenen.
Sue'tion-pump , s., zuigpomp.
Sup t -Pourer, s., persoon die helpt, persoon die hulp ver- J Su e t tion-valve , s., zuigpijp.
leent ; be a - of, helpen , bijstand verleenen , ondersteunen. Su-cto'rial ,
a, zuigend.
a.,
g
Su eto'rious,
Suc'eourless, a., hulpeloos, van hulp beroofd.
bus'.ciinus, .s., duivel; naam van een gewaande geest, t udda'tlon • s., zweeting.
soort van nachtmerrie.
Su'dator y , P., zweetend, zweet -.
Su-e eulence,
S-u'dator y , s., zweetbad ; -, broeikas.
s., sappigheid; the - of a peach, de
sue euiency ,
Sudden, a., plotseling, schielijk, onverhoeds, dadelijk,
van een perzik.
uc'ealent, a., vol sap, sappig.
onvoorzien ; -, vlug , overhaast , driftig , oploopend,
suerunab', v. i., § bezwijken , zich onderwerpen ; wijken,
hevig ; of a -, eensklaps, onverwacht.
toegeven ; - ander calamaties, onder ongeluk bezwijken ; S u d'den , s.,
plotselinge , onverwachte , onvoorziene ge- to a foreign power , zich aan een vreemde magt onderheurtenis, verrassing; all of a -, on a -, zie Suddenly , adv.
werpen.
Suddenly, ode., plotseling, eensklaps, schielijk, dadelijk, op eens.
Su-c eussa'tion , s., l draf, dravende gang; schudding.
slati 'denness, S., plotselinge, schielijke daad, vlugheid,
Suerus'sion , s., schudding, schok.
Such . pron., zulk, zulks, zoodani g , een zekere, sommige,
schielijkheid.
dergelijke; - a man , an action , een zooclanige man, een zoo- Sudorif'1,e , a., het zweeten bevorderend.
danige daad; - a, place, zekere plaats; continue -, aldus, zoo Sudorif'i , s., zweetmiddel.
vervolgen , voortzetten ; - a one , een zoodanig ; Mr. - a gu'dorous , a., zweeterig.
one, de heer die en die (wanneer seen den naam niet kent Suds, s., pl., zeepwater, loog; be in the -), in verlegen
of niet wil noemen); at - a time, op zulk een tijd ; - a
zijn of verkeeren ; leave in the -, in de pekel laten-heid
one , zulk een ; - as , dezulken , die , zij ; -like , derge. steken, in liet naauw laten , verlaten.
lijken. (Aanmerking. Volgens sommigen is snek in oenige Sue, v. t., in regten vervolgen, vervolgen , door of in
der voorgaande beteekenissen a. en ado., volgens HOLTxor
regten verkrijgen , hij liet gezegt aanklagen ; - at law , in
ook s.)
regten of geregtelijk vervolgen ; - out , voor het geregt ver
Su cie , V. t., zuigen , inzuigen ,
i., in regten vervolgen ; -, solliciteren , vra--krijgn;,v.
niet de melk inzuigen ;
-, pompen ; -, opslurpen , drinken ; tie yeuny of animals
gen , verzoeken , aanzoek doen , dingen of staan naar ,
- the dam, de jongen van de dieren zuigen aan de moêr;
zich aanmelden , solliciteren; - for, verzoeken om; - one
- down one's throat , opzuigen ; - from , zuigen van , af
for, iemand smeeken om; - for danieges, wegens geleden
- in, inzuigen, zuigen; - in again, weder in--zuigen,
schade vervolgen ; - for counsel , om raad verzoeken
zuigen; - out , uitzuigen; pompen , lens pompen , z.; - out
vragen.
of, zuigen uit; - up, opzuigen, inslorpen, drinken, pom- Su'cut , a., glad , effen, zacht; regelmatig.

SUE.

SUG.

Suet, s., smeer, vet (der nieren), niervet, nierbed, reu-

Suf'frngent • s., helper.
Suf'fragate , V. t., overeenstemmen ; - witli , overeenstem -
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zel , talk , varkensreuzel.

Suety, a., van of betreffende smeer of vet , reuzelig, vettig.

Suffer , V. t., lijden , verdragen , verduren , dulden, on-

dergaan , toelaten , veroorlooven , laten , gedoogen , niet
verhinderen ; - pain , pijn lijden; - wrong , ongelijk ver
of lijden ; - punishment, stuif ondergaan; - change,-dragen
verandering ondergaan; - me to say, veroorloof mij dat
ik zegge, veroorloof mij te zengen; -, e. i., lijden, onder
straf ondergaan, pijn lijden; -, verzoeken , smeekeg,-gan,
bidden; -,fro;n fear, door vrees lijden ; - for, boeten voor.
Sufferable, a., verdragelijk, uit te staan, te gedoogen,
dragelijk; veroorloofd, lijdhaar , toe te staan.
Sufferableness, s., lijdelijkheid, drazelijkheid.
Sufferably, adv., op verdragelijke wijze.
Sufferance, s., toegevendheid; t lijden (pijn); leed; ge
verlof , vergunning , toelating , gedooging ; bill of -,-dul;t
bewijs van vrijdom (in- en vityaande reyten); on, upon -,
hij wijze van vergunning.
sufferer, s., persoon die lijdt, slagtoffer, patient, lijder;
-, persoon die toestaat, vergunt; persoon die laat begaan;
fellow -, lijdensgezel ; be a, the -, lijden, het slagtoffer
zijn van, ondergaan, toestaan, veroorlooven, laten begaan, aan liet verliezen zijn, verliezen.
Suffering, S., (ligchamelijk of zedelijk) lijden , smart ; -,
lijdzaamheid , geduld ; -, vergunning, toelating.
Suf'feringly, ado., lijdende, met smart.
Suffice', v. i., toereiken, voldoen, genoeg zijn, genoegzaam
zijn; - it to ..., dat het voldoende zij , genoeg dat ...;
-, V. t., voldoen, bevredigen, tevreden stellen , verschaffen ; f leveren , voorzien; - to , verschaffen aan.
suWI'clency, s., toereikendheid (voldoende hoeveelheid);
welstand; genoegzame ruimte (ran geld); toereikende onderstand; genoegzaamheid; bekwaamheid, geschiktheid,
knapheid ; -, verwaandheid , laatdunkendheid , eigenwaan;
stuffed - , meer dan voldoende bekwaamheid ; a - (of) ,
voldoende of genoegzaam (van); have a - of a thing, (van
iets) genoegzaam of voldoende hebben.
Suftl'etent , a., genoegzaam , toereikend , voldoende , bekwaam, geschikt; -, adv., op voldoende wijze, genoeg; be
- (for) , genoeg voldoende of toereikend zijn (voor), toereiken (voor) ; - to, toereikend tot, toereikend om te;
have -, genoeg , voldoende of toereikende hebben.
SuWi'ciently, ads., op voldoende, toereikende wijze; in
voldoende mate.
Suffle'ing, a., voldoende, toereikend.
Suffine'ingness, s., toereikendheid, genoegzaamheid.
Suffix , s., uitgang eens woords (taalkunde).
snf'fix , v. t., aan het eind (van een woord) voegen; bij
-voegn.
Sufflam'inate • V. t., belemmeren, verhinderen , beletten.
Sufflate', V. t., opblazen.
Suffla'tlon, s., opblazing.
suf'toeate. V. t., verstikken , stikken , smoren (vernielen) ;

men met.
Suf'fragator , s , begunstiger.
suffrage , s., stem voor of tegen; goedkeuring , onder

voorbeden (in de .Roomsche kerk).

-steunig;,

Suffrag'inous, a., tot het kniegewricht (der dieren) be.

hoorende ; aan kwaden droes lijdend.
Suf'frutex, s., halve heester.
Sufru'ticose, a., tot heestergewas hehoorende.
satrulmigate , V. t., herooken , g.
Snfl'umiga'tion , s., herookinr.
Suffuse',
use', v. t., (met een vloeistof, met een tint) bedekken; verspreiden over; when lig/it -s the skies, wanneer
het licht zich aan den hemel verspreidt.
suf io'-orlon, s., het bedekken; -, overgieting, overgietsel,
hedeksel ; kleur, tint; § waas, schaamrood; afscheiding,
afzondering; -, vlies op het oog, staar.
rug , s., watervloo.
sugar, s., suiker; brown, coarse -, ruwe suiker, grove
poeijersuiker ; clayed -, suiker die met behulp van klei
wit gemaakt of geraffineerd wordt; colonial, plantation -,
= der koloniën ; ground , powdered -, tot poeder gestampte
suiker; moist -, grove poeijer=; rain -, ruwe _; refined -,
geraffineerde -; barley -, gerstesuiker; muscovado -, ruwe -;
beet-root sugar, beetwortel suiker; - and water, =water;
put into , sweeten with -, = doen in.
Sugar, v. t., suikeren , zoetwaken , met suiker bestrodijen ,
suiker- of honigachtig maken.
Sug'ar-apple , s., suikerappel.
Sng'ar-baker, s., suikerbakker, suikerkoker, suikerraffinadeur.
Sugar-barley, s., gerstensuiker.
Sug'ar-basin, s., suikerschaal, suikerdoos:
Sugar-boll 'er , s., suikerketel.
Sng'ar -box , s., suikerpot , suikerdoos.
Sugar--Panay , s., kandijsuiker.
Sugar-cane, s., suikerriet.
sag'ar-rainp, s., suikerahornveld , boomgaard van suiker.
ahorns.
Sugar-.easter, s., suikerdoos.
Sing'ar-cleaver , S., suikermes.
Sugar-eol'onist, s., suikerplanter in de koloniën.
Sugar-Brusher , s., suikerbreker.
Sng'ar-dredger , s., suiker strooidoos.
Sugar-eater, s., suikervogel.
Sag'ar -f rc , s., zie Sayer-cane.
Sugar-house , S., suikerrattinadert,j.
Sag'ar-ladle, s., suikerlepel.
Sug'ar -loaf, s., suikerbrood , melis.
Sng'ar-loaf, a., als suikerbrood.
Sag'ar-loaf sea , s., korte hoogti golven , me., z.
Sag'ar-maker, 3., suikerratlinadeur.
Sng'ar-manufae'ture, s., suikerraffinaderij.
- any one by strangling , iemand door verworgiug smo- Sugar-ma'pie, s., suikerahorn.
Sng'ar-mill , s., suikermolen.
ren ; be -d by smoke , door rook gesmoord zijn.
Suffocate • a., 9 gesmoord (vernield) , sx.
Sugar-mite , s., suikermijt.
Stifles eating a., smorend, verstikkend.
Sugar-mould , s., siukervorm.
$uf'foeatingly. orde., op smorende wijze, om te smoren. Sugar-nipper, s., suikertangetje.
sugar-pail , s., suikeremmertje.
Suloea'tion • s., smoring, verstikking , vernieling.
Sugar-pea , s.. suikererwt , suikerdoperwt.
suf'fo-eative, a., smorend, vernielend.
Suffolk-powder, s., poeder tegen den beet van een dol- Sugar-plantation , s., suikerplantaadje.
Sugar-planter, s., suikerplanter.
len hond.
Sugar-plum , s., klein suikergehak (hijv, muisjes, broodSuffragan , a., helpend.
suikers, enz.); -, suikerhoon, suikererwt.
Suffragan , s., wij-bisschop.
Sugar-reed , s., suikerriet.
$uffragant , a., helpend.

SUL.

SUG.
Sugar-refiner s., suikerraffinadeur.
SUg'ar•refinery , 3., suikerraffinaderij.
Sug'ar•s -cuiu • s., suikerschuim.
seg'ar - ,bell , s., vrouwenmunt.
5Hg'ar - sifter , s., suikerst.rooijer, strooilepel,
8ug'ar - >>ipirlt , s., suikerbrandewijn.
Suug'ar-sticks , s., pl., oversulkerue kaneelpijpen.
S;ag'ar - supis

, s., gesuikerde niersoep.

Sugar - tongs , s., suikertangje.
S-ug'ar-trade • S., suikerlianuel.
Sug'ar-work , S., zie Suyur-house , S.
$ -ug'rred , a., gesuikerd , zoet, zoetachtig.
SUg'ary • a., suikerig, suikerzoet, als suiker, van suiker

houdende.
Suges cent , a., zuigend, tot het zuigen behoorende, PALSY.
suggest', V. t., inblazen , influisteren , ii geven ; aanraden ;
opperen , ophitsen ; voorstellen , voorslaan; : verleiden;
beproeven ; - a thing to any oer , iemand iets innblazen.
Suggest'er , S., inblazer , aaniac er, ingever ; -, ontwerper,

voorsteller.
6uggett Lion, s., inhlazing, ingeving, wenk, heimelijke
wenk , voorsla g ; aanzettuig , npliitsing; f verleiding , beproeving; -, inlichting onder eeue , r.: insinuatie (in osi ,vastigen zin); at any one's -, op aauhiae dig van iemand,
ten gevolge earl iemands ophitsing.
seegge^'tiie, a., een wenk hevattenue.
stag gil , v. t., lasteren . in een kwaden naam biengcn.
$Dicl •in§ • a., van of hetreffeisde zelt'n;oord.
5ni'elde, a., relfnroord, zelirlloorder; corrcruit -, zelfmoord

hegaan.
vuilnis, vuil ; zikfiat.
Su'i.linge, s.,
Su tug, s., liet doorzijpelen, zijpel,i,g, ,BA; -, dagvaarding,
liet verzoeken.
Slit • s., stoet , gevolg; -, pak (kleêren); -, reeks , rij,
opvolging; -, volledig aantal ; -, assof t;n;exit; stel (I^ijeenhooiende dingen); -, kleur (van kccirten); -, veiteiiiglijg;
- of cur/nos, een stel gordijnen ; - of aims ur, volledige
w.ipenri;stiug: - of clothes, pak kleêren ; cot of -, zonder
hetrekkisig ; follow -, kaart geven , kleur geien (i,c het
kaartspe/); a - of cards , kriarten van eer;eríei kleur of
die elkasidter opvolgen; I have rune cf t/it -, i k liet er
geelre can die kleur; commence a - (rf^r,tust a per^ora,
iemand in regten vervolgen; I ciccl it ut his - of rcyzsest,
ik deed liet op zijn verzoek.
sua it , V. t , + k leeclen , l;assign , goed S',iSin ; -, voegen,
betamen; geschikt , goed of d,ei;st;g zijn (voor) , naar den
zin zijn (van ); voldoen , tevreden stellen , i}evallcn ; - tie
sigle to the subject, den stijl Boor liet onderwerp geschikt
ranken ; that just -s you , oat voegt of betaamt u juist,
slat is juist uw zaak; -, v. i., oveieerikon;erl , otiercci stenlnler; , goed zanien gaan; - for soy uric, aait ieniaud %oegcn
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s -uit' -covenant • s., overeenkomst wegens het geregtshof.
e-uit'- enstom, s., dienstverjaring.

overeenkomstig, overeenstemmend; geschikt
voor, geëigend aan, geevenredigd aan; passend, voegend,
het;,nlei,d , dienstig ; he - to , overeenstenlmen niet.
Stint 'Hbleness • s., voegzaamheid, overeenstemming, overeei,konist, betrekking.
S it'abiy , ede., op overeenkomstige , op overeenstem

Suit'nble, a. ,

-ilerusjz.

i [e , s., stoet , gevolg ; -, reeks ; a - of alartmernts
een rij vertrekken.
Suit er, s., zie Suitor, s.
S -uit or, s., verioel.er, smeeker , indiener van een ver

vrijer ; -, sollicitant , petitionaris,-zoekchrift;mínua,
s;.l^piiaiit, auhpliante, preterii;ent; -, pleiter, pleitster.

S iit'rees, s., verzoekster , ii dienster van een verzoekschrift,
suit service , s., verpligt,i,g can een leennian, om voor

liet: geregesl,of van zijn leeiil;eer teregt te staan (leenreyt).
, vol groeven of voren,

Sul'•Cate , sul -eatrct, a., gc`rurfd

filet rimpels.
sulk , v. i., zuur zien , pruilen , in een kwade luim zijn.
,suik'i:y , ui/v., op gemelijke of ontevreden Nijze, t pruiiguik'iues s, s., genlelijkl;eid, Dates redenlleid, ( pruilerigheid.
stall ong • s., liet zuur zien , (Let krullen.
u[k y , a., genielik , oritei r c bijli , iorsch , ( pruilerig; be -,

gemelijk, pruilerig zijn.
Bolkg, s., lén l;ersooils rljtttig (op twee wielen).
S c, ; i , s., t ploeg (c t l vrhovu> ).
,•ill j.a(i(tïe, s., t;la, gstiiá:rt (alcllc3bossw).
Ju$ lage, ;., stnaati u;liils.
^ul 'Sen , a., kuorr;b, gen;elidk, rnokkeijd, ( pruilend; -,
o1;petuki:ig, iioodlutt;l;; -, koppig, lialsiarrig, onvercette
l v k , oiihanuetbaar, stug, liar ccli ; -, (ran zuilen) ( kwaad
dunne , vi, ul,dib , -, weersp l1111nig , of hevullig.
áu41 en1y , iota., c;p geneeli;lie , knorrige, Illokkeride of
( PPIu ;lende is ; sliet zeil Locatie iurnl, c'P son,lsere wijze,
op iijandeli ke wijze, op l:aistarr ;ge cif koppige wijze,
(Ii ur;l ► ai.dclíare wi ee.
fl g'ir,,ness , s., ki ur r;gl;eid, gemelijkheid, (pruilerigl:eid
eun;iierl;eid , bide' i lied ; koppigl;eid , halstarrigheid , c:I;ta;c:cl eiai t;r;d; iFi vsa;lyd;gle.d; stuglieia , harschl;eid; -,
tooi krrlvi(; -, oiilielalllrt.c ii.

!leidi Len , S., p/., f fir a(.„e lu ni, korzeligheid , genlelsjkheid.
gul tiei;e, s., if l)eeoedel:I1g, vuil, n,orsiglield, vul:nís.
*lui l y , V. I., 1)eLOi tieieil , i)v Vun eil , St bezwalken ; - wit/I,
hheeaciicien Islet; - ai y ziet f+ory, § irniarids recul Le-

zwalken ; -, V. i., zich liecoeueicn.
,ui il,ate, s., zwaselzsiur zout (sclieikunde).
S+•ipl^et'ie, a., tot zwavelzRur zout bel,00lende.
Sul pt,ato•trfearbuuste, s., als: - of teed, rlioii.boeïdiscll
i.it-avelkooleuur laid.
SuI'lpiflie, S., zwakelatirg zout.
Stil biuur , s., twat el ; J'zrsed -, gesmolten zwavel , flower
of -, bloem van eis as el.
Sul'plaur, sul phurate , e. t., za avelesi.
SuI'phur-pit , s., zw aveigroeve.
Sul pl,ur - w nit , s., peueed<<Iiurn (botanie).
Sul phirutrrct, a., gezi as eld .
Suiphura'tiiun, s., zwatelisg.

- with, overeenkomen niet.
snit, s., verzoek, aanzoek, sollicitatie; -, verzoekschrift,
request, petitie; -, huwelijksa;anzoek, vrijerij ; -, hof; liet
aanleggen van een regtsgeuirig , i-egtsgedii,g , proces; vervolging ; tegenwoordigheid (der vassalleu) ter geregtbho
veri (leenregt); brim, a -, een proces instellen ; brzrly -,
t getuigen brengen ; - at luw , proces , i ervolging ; discour
schorsing van vervolging ; putting in -, liet-tinuace,
in gebreke stellen ; do -, ter geregtsl,oven tegenwoordig
zijn (leennreyt); - and service, verpl:gting om voor liet hof Sul pliare ,
s., zwavel.
van den leenheer te verschijnen (leenregt); make - to any 3ui'ph*sret,
one (to) , iemand verzoeken (uni) ; put in -, in gebi ei e Sulp► t,u , reous, a., zwav elig, zwavelachtig.
i Sulpliu'reoursiiess , s., zH avelachtigheid.
stellen , r.
salt'-court, s., geregtshof van den leenheer scar lhctwelk 1 sul pli;uretteci, a., gezwaveld.
b ulphuri e , a., ets as elachtig; - acid, zwavelzuur.
rte leenmannen moesten te regt staan.
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Sul'phfarous , a.,

brandend, vurig. Zie verder Sulphu • $umrmer - tree, s., zolderrib.

summer-weath'er, s., zomerweder
Summer -wheat, s., zomertarwe.
Sum'merset , s., zie Somerset, s.
Summit , s., top , toppunt, kruin, hoogste punt, z.; -,
§ volmaking; the - of human fame, het toppunt van men-

reous, a.
$ul'phury, a., zwavel bevattend, zwavelig .
Su!'tan , s., Turksche keizer, sultan.
Sulta'na . sul'taness , s., Turksche keizerin , sultane.
Sul'tan-flower, s., bisambloem.
Sul'tanry , S.,

Oostersch rijk, waarover een sultan het

bestuur voert.

Sul'tanslslp , s., waardigheid van sultan.
Sal'tr iness , s., zoelheid , zwoelheid.
Su1'try, a., zoel, zwoel, smoorheet, van een buitengewone
warmte;brandend ,smorend , verstikkend ;- deserts,
smoorheete woestijnen ; - heat, stikkende warmte.
Sum , s., som (hoeveelheid) ; getal dat zoo groot is als
eenige getallen te zamen genomen; totaal, beloop,het
geheel van iets; som (gelds) ; bedrag, eindcijfer ; ten onregte ook : rekenkunstig voorstel ; slotsom, resultaat , toppunt, gevolg, gevolgtrekking; -, zakelijke inhoud, uittrek sel , hoogste graad; som (massa) ; the - of all human
philosophy , het kort begrip van alle mensclielijke wijsbe- I
geerte; to the - of earthly bliss, tot den hoogsten graad '
van menschelijk geluk; gross -, ronde som ; large -, groote ;
som; - total, totaal; in -, kortom; - of money, somme gelds. ;
Sum, V. t., optellen., zamentellen, oprekenen, opsommen,
zamet►tellen, zamenvoegen, de som nemen (van), opsom - ,
men ; he -s their virtues , hij somt hunne deugden op ; '
- up , optellen , de som nemen , in het kort herhalen ,
resun► eren, opsommen; - ming up, optelling, korte zaak - E

inhoud; -, V. i., alle vederen hebben .
r3-u'inue, shu'mae , sumach , s.. sumak; - tree, sumak- ,
boom (botanie); varnish -, sumak vernis; swamp -, ver giftige sumak .
sum'less. a., onberekenbaar, talloos .
8uu,'marily, adv., kortelijk, beknopt.
$uIu 'mary, a., kort zadmgevat, beknopt.
Mum'mary , s., uittreksel , § korte zaakinhoud; make a -,
in liet kort herhalen , kortelijk den hoofdinhoud voorleggen
summation , s., opsomming.
summer . s., persoon die optelt, rekenaar.
tau m'mer , s., zomer ; in the middle of -, in het midden
van den zomer.
sum'sner, a., van of betreffende den zomer,
um'sner, V. i., den zomer doorbrengen.
aum'mer , V. t., warm houden , sH.; den zomer overhouden.
s;um'mer , s., draagsteen , hoofdbalk , draagbalk , schoorbalk, dwarsbalk.
Su,u'mer•bird , s., kapel , vlinder.
bum'merbonnet , s., zomerhoed voor vrouwen.
Summer--cock, s., jonge zomerzalm.
Summer--corn , s., zomerkoren.
a uen 'tner - ey'press , s., zomercypres.
Suw'rner-dwek , s., zomereend.
eum'uier-fallow , s., zomervoren.
eum'mer-fly,, s., lentevlieg.

áuin'rner - freek'le, s., sproet (in het aangezigt); -s, pl.,

sproet, zomervlek.

Su,n'mer- freckled , a., sproetig, vol zoruervlekken of
sproeten ; be -, zomervlekken hebben.
sum'mer- rrlend , s., § vriend alleen in tijd van voorspoed.
euin'mer- fruit, s., zomerfruit.
aum 'iser -house, s., zomerhuis, zomerverblijf, buitenplaats.
Sum',ner-parlour , s., zomerkamer.
3um'mer-quarters , s., pl., zomerkwartier.
summer-savoury , s., keule , kuun.
Sum'mer•sult, s., zomerkleeding.
c3usn'uner-tea5, 3., zomertaling.

schelijken roem.
sum'mit•less , a., geen toppunt hebbende, H. TAYLOR ,
zie Summit , s.
susn'inity , s.,
Summon , V. t., dagvaarden , dagen ; -, roepen , oproepen,
opwekken, oproepen om te verschijnen, uitnoodigen, reclameren; - a parliament of a jury, een parlement of een
jury bijeenroepen; - any one to pay , iemand dagvaarden
om te betalen ; the trumpets - him to war, de trompetten
roepen hem ten oorlog; - away, bevelen om zich te eerwijderen , wegroepen om te vertrekken ; - into, roepen in ;
- to, roepen naar , roepen of oproepen om te; - up, oproepen.
Sutn 'moner, s., persoon die bijeenroept, dagvaardt; ge.
regtsbode , deurwaarder . persoon die uitnoodigt.
aum',non* , s., bijeenroeping, oproeping, sommatie, dag vaarding, r.; grant, issue a -, een dagvaarding uitvaardigen.
s^ u.noo,ss', zie Sifnoorn , s.
Sump , s., t somp, poel , plas; -, smeltkroes; -, waterput
(in zoutwerken).
Sumpter, sump'ter -horse , s., pakpaard, trekpaard.
S ump'ter , a., tot dragen dienende ; - mule , pak- muilezel ;

caddie , pakzadel.
Sump 'tion, s., het nemen, het verspillen.
Sismpt'uary, a., pracht, uitgave of weelde betreffende;

- laws, wetten tegen de weelde; ook voorschriften betreffende de kleeding.
Sumptasos'ity , s., zie Sumptuousness, s.
Sumptuously , adv., op prachtige, kostbare wijze.
Sumpt'uousnee , s., pracht, weelde, kostbaarheid.
Sun , s ., II § zon, schitterende luister, luister; the - of
their glory , de luister van hun roem; rising -, (^ § opgaande zon ; setting -, H § ondergaande zon; - and planet,
(van een wiel) excentriek ; from - to -, van 's morgens
vroeg tot in den laten nacht, t tussclien twee zonnen;
in the -, in de zon ; under the -, onder de zon ; worship
the rising -, de opgaande zon aanbidden ; the - declines,
de zonne ondergang; the - goes , de zon gaat onder; the
- rises, de = gaat op; the - sets, de zon gaat onder; the
- shines, de = schijnt; the - sinks , de = daalt; the is down , de = is onder ; the - is up , de _ is op ; the shines upon all alike, deschijnt voor geheel de wereld;
altitude of the -, zonshoogte ; rising -, opkomende =;
setting -, ondergaande =; the - goes down, de = gaat onder.
Sun, v. t., zonnen, in de zon plaatsen, aan den invloed
der zon blootstellen , in de zon warmen; - oneself, zich
in de zon warmen.
Sun and planet wheel , s., vliegwiel (stoomwezen).
Sun'-beam, s. zonnestraal.
sun'-beat, sun'- beaten , a., fel of hevig door de zon
beschenen.
t Sun - 'blink, s., zonnestraal, zonneglans.
sun'-bow
, s., regenboog.
'
Sun'- bright , a., zoo helder als de zon , zonneklaar.
Suu'- burning • s., verbranding van de zon op het gezigt.
Sun'- burnt , a., door de zon verbrand , bruin van de zon.
Sun'--egad , a., helder, zonnig, omstraald.
sun'-dew , s., zonnedauw (zeker kruid met ronde bladen).
Sun'-dial , s., zonnewijzer.
sun'- down , s., t T het ondergaan van de zon, zons-

ondergang.

sun ► •dried, a., in de zon gedroogd.

SUN.
suu
i 411sh , s., zonvisch.
!tale' - fio-wver , S., zonnebloem.
false' iht, S., zonlicht.
+a,!!'-ii t , a., door de zon beschenen.

sun'-proof, a., ondoordringbaar voor de stralen lor zou.
, s., opgang der zorg; T§ liet oosten;
between sun rise and wurg -set , tusscheu tons op- eis ouclergang.
sun'-ro-R e , s., zonnebloeni.

Strn'-rise, san' - risiiig

9)!n'-set, s., zonoiiderguung, ondergaande zon ; 1• westen.
Sou'-setting, S., zie S?an .set., S.
fSeuta'-shine, s., zonneschijn helderheid van de zong ; ^< (eluk; the - of the spotle.^.w minli, liet geluk vau cie rliivere ziel ; in the -, in de zon; in the bi iylït , in. t ,cll -,
in cie volle zon.
SQln'-shine 1 , sun'-shiny, (a., van de zon , schittererud sols
cle zorg , fielder ; - dap , weather, zoi LiiLe Wig , zonnig a ecler.
Sun'-s irge, s., zonnesmurrie.
F9731t'-t9(JQ{E' , s., zoiuulestee'k, '2.

ban' -w

Ay , s., zonneloop; (actject.) van links naar regts

(technologie).

SUP.

811

rSkipsu-odd', V. t., non bijvoegen , als een toegift toevoegen ;
- t'i , voegen bij ; a svporadclerl farour , eert nieuwe gunst.
Supert;(1u1i'tion , S., hetgeen bijgevoegd is.
!SUpera(lve'nient, a., luíjkomeu;le; o;iverwacl;ts komende.
'siocratt iei 't<, , a., boven een engel verlieven.
sup(=ran'nuate , V. t., door ouderdom onbekwaam maken ,

door ouderdon. verzwakken , doen verouderen ; be -d, ver
zijn , door jaren of door ouderdom verzwakt zijn -ouecrt ,
op l)ensioen. gesteld zijn , zij;; pensioen verzoeken (admi-

nistralie); -, V. i., :j: meer duin een jaar sloren.

Superaen'n-lated, a., verouderd; op pensioen, op pensioen
gesteld.

Superannna'tion , s., ongeschiktheid ten gevolge van ouderdom of zwakheid ; staat van een persoon of zaak , die
door oc.tcierdoni onb?el waan. geworden is; veroudering; -,
pensioen; - fund, pensioenfonds.

Snperb'. a., prachtig, overheerlijk (schoon, fraai), grootsc}i.
!Sulreu- b'iy , adrf, op pt^ielititr>, overheerlijke, grootsctie wijze.
itvup -rca -'o , s., supercargo, de persoon die nati boord de
ls;siusg ileheert, ook ons die te verkoopeg of in te koopgin , z.
Saxi)erec;cs'tiai , a., .neer dan l^en;elscli.

S., zondatg; lou —, van gilaslmodo,9, quasintodo;
Sui)ercei'inry , s., boven de wc•e ► skhraauwen gelegen (ont.
- sermon, tekst van den invallenden zonslag; with - slotlies leedkunde); - sereh, eert boven no wenkbraauwen gelegen
on, in zcndagskleeren; put ouu one's -- clothes, zijn zon
hoog (ontleedkecnde).
-dagskleérui Siai)ercli'ions, a., verwaand, hoogmoedig, stijf, heerschaantrekken.
Si fl'dfty-1e114r , s., zotuclagsletter.
zucl^tig, trntsch, ingebeeld, Ifaaatduirnkernci.
Sun 'de!- , V. f., (niet geweld) in twerp;; scheiden ; sufzonde - S4ijaerci3'eoceaiy, ode., op verwaande, hoogmoedige, enz.
scsi ze. Zie, Supercilious.
ren, afsnijden , 1) § versreken , splitsen ; - fa'ien'ls, vrie;;(len van el kouder scheiden ; - the ties of friendship , de ass ueecii
• s., verwaandheid, heerschzucht, !;oog.

Seln'(lay ,

handen der vriendschap versreken.
SIL(I Eaer, s.,
twee gedeelten, deelen, mv.; splitsis,;; in
—, in tweeën.
'Ja 'drie- , s., onderscheidene zaken, diversen (I-oophanrlel);
irunoodige kosten of kleine kosten, die nietgerel:enct svisiuieui.
l5uun'dry , a., onderocheidezie.
Sung, zie Si;1g.
Sunk • zie Sink.
suffrees . a., zonder zon, buiten de sot;, van de zonnestralen beroofd , in de schaduw , lunite;; de zon.
Sl111'like, a., gelijk de zon.
Sunny, rt., van de zon, schitterend of

helder ills de zon,
aan cle zon Blootgesteld, door de von gekleurd ; goudgeel ;
, telij , § gelukkig , § weldadig, gelukkig .nakend ; - teases,
zonnestralen ; - side of a hill, kant van een heuvel , cie
<aan de zon is blootgesteld) ; - looks , c 000r ;le zon gvkl eo t de
haren; - anticipations, blijde verwachtingen; - smile, lie-

felijke grimlacli.
ul1p , v. t., slurpen , niet kleine teugjes aanhoudend drinkeu , leppen ; - up , opslurpen.
5(f) , s., tengje , slokje.

'S(lir , V. i., liet nvoedeten ;itut.tigen, (les avonds eten ; - on,
npou , het avondreaal doen ,' iles avonds eten ; -, v. l., eies
000rucls onthalen , liet avondmaal even aan.
Super . ia znnnenstellentle T1eteel•e gissen : .neer clan een <ir;(ier , neer dan genoeg , boven.
Superable, a., over in ;gelijk.
i uu'per•ahlenems, s., ovcrwinticl tik lucid.
r*.f'i)eritbiy , ash,., overwinnelijk.
Superabound', V. i., overvloedig zijn , overvloeijen , ruin;
voorzien zijn , in overvloed aanwezig zijn; - with, overvl o e d hebben van.
Superabund'nnce, s., overvloed (meer dan genoeg).
Sutperabun(i'itnt , a., overvloe(lig, .neer darn genoeg ; zeat • overvloedige ijver.
Se+i)erabllnd'8nt!y , act'., op overvloedige wijze.
h+ui)eraci(1afele(i , ti., overvloedig zuilr gemiaakt.

niueul , lasitdu;ikendlieid.
ssaisccranci p'tlnn , s. , nverbes'I'1]eiltinlg , tweede hevruehtii,i , liet hes recht worden na reeds bevrucht te zijig.
SU3,4'!'P0511 ' se(JJIE'1)ce, S., later

gevolg.

*v
, s , 1}ovetiopgroeijing.
-suzu; - exssincu'ce,.,.e., voorrang, s;;trnnntendheid , meerdere
_S -1)i cive!xm s.Jel:cy , c- i,ort; ettelijkl;e;d , nfeerder aanzien.
Sui,ercm leent , a., zeer uitmuntend, de voorkeur ver Simperena'6uuentiy, ai/s,., op zeer uitmuntende wijze.
Elpee -(- !''(,gapt , a.., zie Svperroeatory.
Supercr'oHte , r. i., meer doen daze noodig is , overdrijvenn , nicer dean dan nier verpligt is.
S -iipererog.x'!i()n , s., overdrijving ; goede daad waartoe

)sue;; suet verpligt is; overdreven ; pligtsvervulling.

gsi 1)crerog'tat i ve , a., zie Superroyatory , a.
iOul)nrerog'atury , a., overdreven , overtollig,

overdrijvend ;
on gevergd.
S ui :err en'tirll , a., bovenmate wezenlijk; stellig en zeker
b 'cots ande.

SO:perexalt', v. t., ongemeen verheffen -. overdrijven.
e C E' 9i In'tií)Dl , s., rijeer cici ► t gewone verlletling, bui -

t cl geuvolie s erl;etling ; overdrijvung.
, s., huitengesa one voortreffelijkheid, overroei rtretié lij k lieu cl.
Soiperc.v'eeitent, a., zeer uitstekend, buitengemeen voor
-ti'lejk.
S 1 g.erex'cel fence

Snperexeres'eeilce, s., ultras.
s -n.5J(-rreeeln'(tity , s., overvrus,lithaarheid.

Superfe'tate, v. i., na de eerste bevruchting weder lfeS rock t worden, overhevruclut worden.
S51perfeta 'hun , s., overbevruchting.
Su1'perfete, V. i.,
overbevrucl;ten, overltevruclrt worden.
Su'perrice, s., buitenzijde, oppervlakte, na,
5uperfi'ci:+i, a., schijnlaar, uiterlijk, opt.^ervlaakkig, eerisig ; -, § ligt; — uu'easllre, vl<tkten;aat; — lcno'ti ledge , oppee,. l sskki ;e kennis.
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zie %. perf cialnes3, s.
Superft 'ctaliy , adv., op oppervlakkige, schijnbare wijze;
met oppervlakkigheid.
8 - uperfi'cialness, s., oppervlakkigheid, uiterlijke schijn.
Saperfi'cie*, s., pl. superficies (lat.), oppervlakte.

S pernat'urally , ads., op bovennatuurlijke wijze.
Supernaturalness , s., bovennatuurlijkheid, wonderde.

Superfine, a., zeer fijn, uitermate fijn.
Super'Hnence, s., :1: overmaat.
Superf u'itance, s.,
het bovendrijven.
3uperflu 'itant, a., * bovendrijvend.
Superfiu'tty, s, overvloed, overmaat, overvloedige zaak.

Supernumerary , s., overtollige, surnumerair; -, figu-

S#iperfic1a1 'ity , s.,

digtieid.
Superuu'merary , a., boven het bepaalde getal ; - expense,

buitengewone uitgave.
rant (schouwburgen).
Superpartle'ular, a., geheel buitengewoon.
anperpar 'tient, als: - ratio or proportion, (in de

wis

-kunde)
verhouding van 1 tot 3 of van 7 tot 10.
u'perptaoot, s., plant die op een andere plant groeit;
parasietplant, woekerplant.
Su'lierplus , s., overmaat; § surplus.

3uper'fluous . a., overvloedig , overtollig, van een overvloedige rijkdom; -, te opgeschikt.
5uper'fluaousiy , adv., op overvloedige, overtollige wijze.
Sa'perflux , s., het overtollige, sx.; overvloeijing, over.

Superpon'derate , V. t., overwegen, over ..... wegen,

wegen boven en behalve; - , overpeinzen, overleggen.

vloed.

Superpondera'ti.on , s., overweging .

f^uperfolia 'tion. s., weelderige bladengroei.
Superhu'tnan , a., boveumenschelijk .

Superlinpo*e', v. t., verder opleggen; - on, upon, ver
leggen op.
-der
9uperieupo*I'tion , s., het opleggen, oplegging.
3uperimpugna'Mon, s., zie Superfetation, s.
Superli -euin'beut, a., boven op iets liggend; op .....

liggend.
V. t., als een verder bewijs aanvoeren; -,
bedekken; - to a thing, bij iets voegen; - upon any one,
iemand toevoegen of toesch rij ven.
Superind•e'tion , s., verdere aanvoering.
Superinjee'tion , s., volgende inspuiting, herhaalde inspuiting.
Superinstit u'tion , s., aan stelling boven een andere ; l het
begeven van een kerkelijke plaats; in Engeland het zegt
dat de opperste collator heeft van benoeming tot eenig
geestelijk en kerkelijk ambt, op voordragt van den patronus.
Superintelle-'tual, a., het verstand te boven gaande.
Satperinspept', V. t., opzigt of toezigt houden of hebben over.
Siuperintend', V. t., liet oppertoezigt over iets hebben;
beheeren , besturen.

$upertnduce',

Superinten 'deuce,
Superanten dency •
Superínten'dent , S.,

s.,

oppertoezigt .

opziener ; opzigter (bij spoorwegen);

-, a., het toezigt hebbende ; toeziende.
Superior , a., honger, § beter , aanzienlijker; - to , hoo-

ger dan , boven ; vrij van ; onaangedaan ; - officer , hoofdofficier; -, s., meerdere, hoogere in rang; overste; (van
kloosters) overste.
iuperior'ity , S., meerderheid; grouter aanzien ; § betere
kwaliteit, meerdere voortreffelijkheid of deugdzaamheid.
Superlative, a., hoogst; overtre ffend; - degree, overtreffende trap; a man of - wisdom, een man van zeer
groote wijsheid.
Super'iativeiy , adv., in de hoogste mate, in den hoog

graad; in den over rei enden trap (taalkunde).

-sten

Superlativeness , s., hoogste graad , uitnluutendheid ,
hoogste mate; liet grootste, liet hoogste.

Snperlu'nar, superiunary, a,, hoven Oe maan, hemelsch.

-Superpose', V. t., opleggen, bovenlegger.
Super prat*e ', V. t., boven mate prijzen, uitermate prij•
zen , overdreven prijzen.
Superpropor'tion, s., overmaat, overtolligheid, ongeëven.
redigheid.
Superpurga'tion, s., te sterke purgatie.

. s., wederterugkaatsing (terugkaatsing
van een teruggekaatst beeld).

Super r efle - e'tion

Sm perroy'a t , s., royaal-formaat - papier.
Supers&Ilency , s., opspringing.
Supersa'Itent, a., opspringend.
3u'persait, s., zie Subsoil.
npersat'urate , V. t., oververzadigen.
Supersatura'tion, s., oververzadiging, het oververzadigen.
Superscribe', V. t., boven op ... schrijven; een schrift

op ... schrijven; adresseren, van een opschrift voorzien,
brieven adresseren; - a letter, een opschrift op een brief
stellen.
Supers -erip'tion , s., opschrijving, opschrift, het stellen
van een opschrift op een brief; inscriptie (van een geldstuk).
Superse-e'uiar,.a., boven de wereldlijke of tijdelijke zaken.
Supersede', V. l., krachteloos maten, opschorten, verdrin.
gen , afzetten ; -, ter zijde schuiven , achterstellen ; ont•
nemen van een kommandement, z.; -, overslaan, over
slaan , overspringen ; vernietigen , • te niet doen ; -, in di
plaats stellen, vervangen (administratie); passion -s tin
working of reason, hartstogt maakt de werking der red(
krachteloos.
3nperse'deas , s., bevelschrift om een zaak niet voort ti
zetten; sommatie tot staking eener handeling , r.
Superser'vleeable, a., al te gedienstig, overgedienstig;
:1: te officieus.
Superstition, s., bijgeloof; -, ongerijmde godsdienstpleg.
tiizheid; -, naauwgezetheid.
Supersti'tious , a., bijgeloovig, naauwgezet; § afgodisch

buitensporig beminnend; - use, gebruik voor een vroon
doel , gebruik voor een godvruchtige corporatie.
Supersti'tiously, ado., op bijgeloovige, naauwgezette wijze

Superstitiousness, s., bijgeloovigheid, overdreven naauw

gezetheid.

Superrnun'dane , a., boven de wereld, bovenaardsch.
3uper'nal, a ., hoven; -, hemelsch; -, verbevener, hooger.
S -uperna'tant, a., bovendrijvend, bovenopdrijvend, zwem-

Super'strain , V. t.,

mend.
Superuata'tion, s., het bovendrijven, bovenopdrijving,

Superstruet', V. t., op iets anders bouwen, bouwen op oo
overheen bouwen; - upon, bouwen op.
Superstru-e'tion, s., gebouw op een ander, bovenbouw
bouwing of gebouw boven of overheen.
Superstru-et 'ive, a., op iets anders gebouwd.
Smpc-rstru -et'ure, s., bovengebouw ; hetgeen op iets an
dare is gebouwd; § bovenbouw.

zwemnring.
SHperntit'ural, a .,

bovennatuurlijk: § wonderbaarlijk,wonderdadig.
SMper nat'inrati -sen, s., geloof aan de openbaring of aan
bovennatuurlijke zaken.

te ver drijven , te ver strekken; over

spannen.
superstra' tu,n , s., laag boven een andere liggende.
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Supersubstan'tial , a., uitermate stevig of grondig, over-

Suppleness, s., buigbaarheid, weekheid; -, gedweeheid,

gewilligheid, gedienstigheid; -, inschikkelijkheid.

dreven grondig.
Supersubtle , a., uiterst spitsvondig of stipt.
Simpersul'phote, s., zwavelzuur met meer equivalenten

zout dan bases (scheikunde).
Supersui'phuretted, a., nveraezwaveld .
Superterrene', a., boven den grond.
Superterres'trial , a., boveuaardsvh.
Ssiperton'1 -e , s., noot boven den toonsleutel (neuzijk).
Supertrag'I eal
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, a., buitengewoon treurspelmatig.

Superva4A'neous , a., overtollig, orervioedig , noodeloos.

Seip'pletory , a., aanvullend.
Sup'pletory , s., aanvulling,

!•uppli'ance, s., aanvulling, sx.; hulpmiddel.
Suip'pllant, a., smeekend, verzoekend.
Sn:p'pliant, s., sweeter, verzoeker, petitionaris, eischer, r.
Suppliantly , adv., op smeekende , verzoekende wijze.
Sup'p•1 cant , s., smeeker, verzoeker.
Sup'pf i Bate, V. t. en v. i., smeeken , nederig verzoeken ,

ootmoedig verzoeken , bidden.

Supervene', v. i., als een vreemd toevoegsel bijkomen; Supplication , s., smeekschrift, smeekbede, bede; nederig verzoek, ootmoedige bede ; make a -, een ootmoedige
SUperve'nfent , a., 1)ij revoegd, toegevoegd.
bede , een nederig verzoek doen.
Sszperven'tion , s., het bijkomen .
Sup 'pfósatory , a., smeekend, nederig of ootmoedig verSupervf'-s al , s., zie Supervision.
zoekend.
Supervise' , V. t., het opzigt hebben over, overzien , inSupplf'er, s., persoon die verschaft, bezorgt, aanvult;
specteren , waken (over).
leverancier.
Supervise', s.,
inspectie, opzigt, toezigt.
Supp*y , V. t., voorzien (van) ; aanvullen , verschaffen,
Sitperv1'-orlon, s., opziet, toezigt.
verzorgen ; aanbieden ; in een behoefte voorzien ; een plaats,
Sapervi' -s or , s., opziener, opzigter , inspecteur ; revisor;
een leegte vervullen; voldoen; leveren, leverancier zijn
inspecteur (administratie).
van (koophandel) ; -, verstrekken , bijdragen ; -, onderstenSupervive' , V. t., zie Survive, v. 1.
Snpina'tion , s., achteroverlig ging; -, het met liet gezigt ! ven , onderstand verleenen ; aanvoeren • toevoeren ; -, de
plaats vervangen van ; - any one with the necessaries of
naar boven gerigt liggen.
life, iemand van liet noodige tot levensonderhoud voorSu'pinator , s., rugwaarts draaijende spier (ontleedkunde).
zien ; - what is wanting, hetgeen ontbreekt bijvoegen;
Supine', a., op den rug liggend; achteloos, slaperig, zor- any one with goods-, aan iemand koopwaren leveren;
geloos; -, lui, vadsig; -, gebogen.
- any one with any thing , iemand iets verschaffen, bezorSupine, s., supinum (latijnsche spraakkunst,),
gen ; - any o,ie's place , iemands plaats vei vangen.
19upine'ly , adv., op den rug gelegen; § op achtelooze wijze;
Supply' , s., aanvulling; onderstand, voorziening, ver
met zorgeloosheid , onverschilligheid.
bezorging; hulp, bijstand; toelage, onderstand;-schafing,
Sispine'ness, s1pin'fty, s., vadsigheid, luiheid, nalatigheid;
-, versterking; -, aanvoer, toevoer; -, voorraad, leeftogt;
traagheid, veronachtzaming; slaperigheid, dodderigheid.
voorziening van victualie en krijgsbehoeften, z.; -, hulp
Sup'page, .s., lepelkost, soep.
supplies , p1., begrooting van uitgaven ; uitgaven -midel;
Suppalpa 'tion , s., gefleem , vleijerij.
fresh -, nieuwe voorraad, nieuwe toevoer, nieu+ve hulp;
Supparasita'tfun, s., f pluimstrijkerij, het fleemen , vleijen.
a - of men, nieuwe manseliap tot aanvulling van een
Suppedan 'eous , (t., zich onder de voeten bevindende.
lener, snppletietroepen; demand 's id -, vraag en aanbod
Supped'ltate, V. t., voorzien (van).
(staathuishoudkunde) ; com;nittee of -, commissie voor de
Supper . s., het avondmaal ; bring in -, het avondmaal
uitgaven; bill of -, «et, wuarhii uitgaven buiten de heopdisschen; the Lord's -, liet nachtmaal , het avondmaal
grooting te doen , worden goedgekeurd.
des Heeren ; partake of the Lord's -, aan het avondmaal
Supplying, S. liet leveren; -, onderhouding; -, voorziedeel nemen.
silly van voorraad.
Supper - board, s., soupe - tafel ,
uppiy'rneiit , s., f onderhoud .
!áup'per -canterbury , s., zijtafel bij een soupé.
Support ', n. t., ondersteunen, schragen, helpen, hijsprinSap'per •eater, s., degeen die avondmaal gebruikt.
gen ; -, verduren , lijden , verdragen , uitstaan , (een proef
Supper -time, s., tijd voor het avondeten , coupé.
of beproeving) doorstaan ; -, onderhouden , voorzien, van
Satp'perfess , a., zonder avondmaal ; go -, des avonds niet
liet noad;ge voorzien ; -, volhouden; - any thing wi//e po
eten.
iets met geduld dragen of ondergaan ; - fatigue,-lien,
Supplant', V. t., iemand onderkruipen, den voet ligeen,
ver nloeljciiis doorstaan; - a person , een persoon onder
verschalken , benacleelen.
- an opinion, een gevoelen ondersteunen; - one--stein;
Supplantation , s., onderkruiping, benadeeling, verdrinself hy rapine , van roof leven ; the pillars - the strucging.
ture, de pilaren steunen liet gebouw ; - oneself, zich van
tupplant'er, s., onderkruiper, verdringer.
het noodige voorzien , in zijn eigen behoeften voorzien.
Supple, a., huigzaam, lenig, niet stijf; -, gedwee, ge
gedienstig; handelbaar; -, week; -, vleijend, krui -wilg, Support , s., liet steunen , ondersteunen , steun , stut
ondersteuning, onderstand; voedsel, verzorging, levens
§ - will, buigzame wil; lhecome, get -,-pend;wkma
toeverlaat,-onderhu,lvsbigden;-,tovlu
11 § gedwee worden; snake, render -, j1 § gedwee maken;
lip; -, steunpaal, schoor; steun, stok; -, versterking;
- to, gedwee voor, gehoorzaam aan.
fixed
-,
p01
st
of
-,
steunpunt;
vaste stut; for the - of,
Supple, V. t., zacht of buigzaam maken; -, v i., zacht of
dol te ondersteunen , dragen; voor liet onderhoud van ;
buigzaam worden, week worden.
in - of, (( ter onderstevuiing van.
Sup'pie-sack, s., een soort van wijnstok.
Sup plement , s., bijvoegsel, aanhangsel; aanvulling xan wupport't^bte, a., uit te staan, te verduren, te verdragen ; drazelij k , l ijilhaar , uitstaanhaar.
iets, dat aan eenir werk ontbreekt; -, supplement, aan !iuui,port'ableness , s., uitstaaribaarheid, dragelijkheid.
voegsel (tot 180 graders) (wiskunde).
Supp!esnen'tal . suppleinen'tory , a., als hijvoegoel , hij - ±► ta l)port'an ce,
s. t vie Support s.
ta' on
'
iepportf,
gcvoegd, aanvullend, als een aanhangsel; ter aanvulling
Si2ppi>r'ter , .4., persoon die steunt, ondersteunt, draagt,
dienende van hetgeen verloren is.
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onderhoudt, van het noodige voorziet; ondersteuner, scl ► ragei , verdediger; -,
steun, stut , steiuisel ; -, voet of
1 oot (van een tafel) ; -, dier dat ter zijde van een wapenschild
staat, schildhouder, houder (wapenl-urade); -, stut, steuneel , z.; - of the cathead , drukker onder den kraanbalk , z,
Support'less, a., zonder ondersteuning , hulpeloos.
Support'tneut, s., zie Supportarice, s.
Support'ment , s,, ondersteuning , bijstand, hulp.
Supposable , a., denkbaar, denkelijk, te veronderstellen,
waarschijnlijk, onderstelhaar.
Suppo-s-'ableuess, s., waarschijnlijkheid, denkbaarheid,

pen van mensclien , alsmede hun val en redding van
somri ige door een Verlosser , reeds vooraf door God hepnald was; -, a., de supralapsarians betreffende (godgeleerdlzeid).
Suprtalap'sary , a., zie Supralapsnrian.

aenkelijkheid.
Suppo*'al, s., onderstelling, veronderstelling, vooronder
vermoeden, meening; denkbeeld, geloof, verbeelding.-steling;
Suppose', v, t., onderstellen, veronderstellen, vooronderstellen ; geloover► zonder onderzoeken ; aannemen , meei►en ,

Slips-e,n'acy, s., hoogste gezag, oppergezag, 'hoogste rang.
Supreme', a., hoogst, voornaamst, opperst, uitstekend,

gissen, vermoeden, wanen; verwisselen, onderschuiven;
-1 onderstellen wij! stel dat! that being -d, dit als ondersteld aangenomen; it is to be -d, men moet veronderstellen ; be -d to , gehouden , geacht worden voor ; Itie brother, zijn vermeende broeder (persoon die ten onregte

voor iemands broeder wordt gehouden).
Suppo*e', s., : onderstelling , veronderstelling.
Supposed' , a., ondersteld ; vermeende (van een vader).
S uppo *'er , s., die onderstelt of veronderstelt.
Suppo-si'tion, s., onderstelling, veronderstelling; § hypo-

these ; waan , gissing , vermoeden ; in the - that, in de

onderstelling dat; be a -, een onderstelling zijn; make a
-, onderstellen of veronderstellen; put a -, onderstellen,

veronderstellen.
Suppo*5'tional , a., verondersteld, vermoedelijk.
Suppo*sti'tious, a., valsch, gewaand, ingebeeld, onder

denkbeeldig (niet wezenlijk) ; a - name , een-geschovn;
valsche naam; a - child, een ondergeschoven kind.
Suppositi'tiously , adn., bij onderstelling , bij hypothese.
Suppo*'hive , a., ondersteld, verondersteld.
Suppo*'1t5ve , s., woord dat onderstelling aanduidt.
Suppos'itiveiy, adv., bij wijze \an onderstelling, onder

-stelndrwijz.
Suppo*'itory , s., zetpil, g.
S„ppress', V. t., onderdrukken , overmagtigen , smoren ; de
verspreiding beletten ; ten onder brengen , inhouden , bedwingen ; weglaten , verduisteren; -, nit een staat van beweging of beroering brengen ; -, doen verdwijnen ;
terug houden, niet laten gaars;
bedekken ; niet vertellen , niet
openbaren ; - lotto,. , brieven terughouden ; - a riot , een

oproer smoren of dempen.
Sorpp,-essed', a., onderdrukt, gesmoord, bedwongen
Suppression, s., of derdrukkintg, weglating; verduiste-

ring , eerberging; -, onderdrukking, g.
Suppressive, a, onderdrukkend, verbergend, verduisterend.
Suppressor, s., onderdrukker, overweldiger; veihergee.
Suppurate, v. i., ett.ere L , g ; --, V. t., doen etteren, g.,
etter voortbrengen , g.
Suppuration , s., ettering, etter; liet rijpen Ytot of ver

stof van een gezwel in etter, g.

-ander

Suppurative , a., het etteren bevorderend , g.
Suppurative
Sapputa'tion

, s., middel dat liet etteren bevordert, g.
, s., berekening, otnekening, rekening, uit

omslag.

-reknig,

Suppote', V. t.,
berekenen , rekenen.
Supra, (in zamenstellingen) boven of voor.
Supracil'iary , a., boven de wenkbrauwen.
Supraelap'sarian , s., die gelooft dat Gods besluit tot liet

(toen eener keuze wie wel en wie riet valig zal worden
een deel is van zijn oorspronkelijk 1►1,► n , waarbij liet schep-

Snups•an,a,n'dane , a., hoveujaardsch.
Supranat'-uraii*,n, .s., hovennatuui lijkheid (godgeleerdheid).
5arpraorb'ital , a., boven de oogholte.
Suprare'nai , r boven de nieren geplaatst (ontleed leende).
Suprovul'g„r, a., boven liet alledaagscl► e (liet gen,eene)

verheven.
uitn ► isntend , voortreíl'elijk ; be -, Let hoogste of voornaamste zijn ; § het opperste gezag uitoetenen.
sup reine'ly, adv., in den hoogsten graad; § met liet hoogst

gezag.
Suprc,n'ity , s,, het hoogste, hoogste gezag.

Sur, (in zamenstellingen van het Fransche sur) daarenboven of over.
S uraddi'tion', s.,bijnaam; iets dat bij den naam ge voegd is.
Su'ras , a., van , betreffende of behoorende tot liet kuit
(ontleedkunde) ; - artery , kuitader,
-ben;wad
su'rance, s., l verzekering, waarborg, borgtogt, zekerheid.
Sura„na'tion , s., verjaring.
Sur'-antler, s., opperste tak van een hertshoorn.
Sur'base , s., kraag aan de basis (bouwkunde).
Sur based , a., een kraag of rand hebbende (bouwkunde).
Surbate', v. t., de hoeven aan stukken laten rijden, almatten ; de hoef van een paard afrijden.
Surcease', v. i., t ophouden, stil blijven staan; -, ver
-moeijn;
-, v. t., doen ophouden.
surcease' , s., tophouding, stilstand, staking, stuiting.
Surcharge', v. t., overladen, te zeer beladen, te zwaar
belasten, bezwaren; -, § te veel in rekening brengen; with , overladen met.
Surct,arge', s., overlading, overmatige belasting , bezwaring, last die te zwaar is.
Surcharg'er , s., die overlaadt, bezwaart.
Surcharging, S., overlading.

Surcing'ie , s., buikriem , gordelriem ; paksingel ; -, gordel
(om liet lijf) ; gordel waarmede de predikanten der hisschoppelijke kerk in Engeland hun tabberden ombinden.
Surcin'gied, a., met een buik- of gordelriem gebonden,

gegord,
Sur'-ele, s., kleine loot, scheut, loot, spruit.
Sur'coat , s., overjas, overrok, jas; -, doof; -, dof, -,

ongehoord.
Sur'-culate, v. t., snoeijen , toppen.
Sureula'tion, s., snoeijing, topping.
Sureulose', a., uitgeloopen, gebot.
Surd , a., onmeetbaar ; irrationeel ; -, onbepaald.
Surd , s., onmeetbare grootheid; § irratiouneele grootheid.
Su r'd sty , s., doofheid, COCKERAM.
S -ure, s., zeker, gewis, verzekerd, vast, onmisbaar, stel
zonder twijfel ; overtuigd , zeker (waarop men staat-lig,
maken of rekenen kan); -, onfeilbaar, niet aan dwaling
onderhevig ; -, standvastig; -, voortdurend, duurzaarn ,
hecht; -, trouw ; - mee ze, zekere middelen; he - of a

thing, van iets zeker zijn ; make - of, zich verzekeren
van, zich meester maken van; be - of haring done a Heigag,
de zekerheid hebben dat men iets gedaan heeft; - enough 1
voorzeker 1 cverkelijk; be - not to , zeker zijn van niet te
. . .; be -, to be -, voorzeker , gewis ; waarachtig ; 1 am of it ; ik ben er zeker van , ik weet liet zeker ; a - place,
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een veilig oord; as - as can be , zoo zeker als iets ; a frieed, een trouwe vriend; yes -! ja zeker ; be - of foot,
een vasten tred hebben.
Sure, ede., ( voorzeker , gewis , stellig.
Sure' - tooted , a., niet wankelend , vast op de voeten.
Sare'ly , ad v., zeker , vast , stellig , gewis , ongetwijfeld,
zonder twijfel ; will he come ? yes -.' zal hij komen P ja
gewis!
Sure'ness , s., :1: zekerheid , vastheid.
Sure'tiship, s., liet borgstaar, borgtogt.
ëure' ty, s., zekerheid, gerustheid, veiligheid; steun , stut;
onmisbaarheid; -, 9getuigenis , bevestiging , verzekering,
waarborg, zekerheid, borgtogt, borg; -, onmisbaarheid;
find sureties , borg stelle;; , r.; be , become - jr , (voor
iemand) instaan.
Surety , V. t., instaan voor, zich borg stellen voor.
Surf, s., branding (der zee) , terugslag der golven , slaan
van de zee tegen de klippen of bankel: ; outside the -, buiten de branding , z.; running before a -, voor de branding
wegloopen (met een sloep) , z.
Sur'f'ace , s., If §oppervlakte ; eren , smooth -, effen l- ;
rough -, oneffen =.
Surfeit, V. t., (met eten of drinken tot walgeus toe) overladen , de maag overladen ; verrnoeijen ; -, v. i., (tot wal
zijn, zich zat eten, zich de vaag-gensto)vrlad
overladen, te veel eten.
Sur'i'cit , s., overlading der maag , zatheid.
Sur'feiter • s., gulzigaard , vraat, brasser , slokop.
Sir'Feiting , s , gulzigheid, vraatzucht; bu;tenspori ;Leid.
3rcr'teitwacer , s., maagwater.

Surmis'er , a., die twijfelt (aan) , persoon die Lich ver
-heldt,
persoon die gist , onderstelt.
uranï s'iu
s , + zie Surmise.

s., golf, baar, deining, slag van de zee; the length
of — for starting • de loos die men wil geven ons te
schrikken , z.
Surge, v. t., laten schieten (bijv. een touw) , z ; schrik
- the cable , de kabel schrikken ; - the capstan -ken,z.;
opgaan aan liet spil ; -, v. i., (zich in golven) verheffen
Voorgaan (der golven); golven.
Surgeardectt'-steam , S., oververwarmde stoom (stoomwezen).
aurge'iess , a., t zonder golven of buren; kalm, onbewo.
gen; effen (van de zee).
Surgeon, s., chirurgijn, heelmeester, wondlieeler; officier
van l;ezondheict; assistant - , lltilp-n.

5 Suc-ge,
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urtno.znt', V. t., te hoven konten, overwinnen; § te boven gaan , overtreffen ; verhoogen (lhoarwkusde).
Surn.ouut'abte, a., te boven te komen, te overkomen,
§ te overwinnen.
Sururc. unt'ect , a., overtroffen ; -, verhoogd (van een gewelf).
5 nrines,.nt'er , s., persoon die te boven komt, overwint.
ic-,nul'let , s., zeelrirheel : red -, zeehaan.
1 sur- '.isutot, s., bruine of Noorweegsche rot.
s Germaine', s., bijnaam , toenaam ; fa ►nilie ►raanl ; the christian and -, de voornaam en familienaam.
^+carna'cne , V. t., een hijsaam geven.
urox'ide , s., suroxide.
S.Iri'ass', V. t., overtreffen, uitmunten (hoven); de overwil► ni1;g behalen (op); (iemand) overtreffen; - one's rivals,

zijli medestanders overtreffen.
Surpa,s'able , a , te overtreffen , overtrefhaar.

surtass ► ie,g, a., in een hoogen graad overtreffend, sehittererld , luisterrijk, verhevener, meerder ; - glory, luis
roem.
-terijk
surpatss'lnfty, adv., op uitmur► tende, voortreffelijke wijze;
riet luister , op een voortreffelijke wijze ; allerbest, uit
-munted.
S,.r'pitce, s., koorrok, koorhemd, wit priestergewaad; fee., , viool ;;;eesten voor huitengez one kerkdiensten.
S,.v'pticed, a., een koorrok aan llebhende.
Sur'piti , s., overschot, toegift, overhiaat; zuiver actief.
e,,r'i>,tus of overit,,av-valve, s , stortklep (stoomwezen).
Sri- plusage, s., overschot, toegift, overmaat; —, overtol
een acte, r.
-lighed1

s'Srtpri**'at , s., zie Surprise, s.
Sur-pi- *-e', V. t., verrassen, overrompelen, hij verrassing
eermen g onverwacl;ts neaten; onverwachts voorkomen; ver
iets onverwachts in de war brengen, ver -wonder;
;nekei► ; verbazen, versteld doen staan, bevreemden;-le;
feel -d , zich ver •rrol ► derd gevoelen; I a,n surprised at it, ik
sta er verwonderd over ; be - at a thing , over iets verwon
zin; surprising to relate: ! verwonderlijke, bevrees;--der;A
dee;isle zmlk ! - a tours , een stad hij verrassing of overronipeling eenben ; szsrprised at , verwouderd of verbaasd
Sur'geonry , s., zie Surger!! , s.
zijn. over.
Surgery, s., heelkunde, chirurgie; -, chirurgijrlswinkel.
S,,rpris:e', s., verrassing, overrompeling; overwachte komst;
Sur'bi eat • a., heelkundig , chirurgicsal ; val; of betreffende
verwo;,derii;g : overval li ;;g ; -, bevreemding ; liet plotseling
een chirurgijn of heelmeester; van of betreffende de heel- in de war of lu ve+legenheid brengen; ontsteltenis.
kunde; case of - instruments, koker suet heelkundige in- Su rpri*'tng , (+., wonderbaarlijk , verbazend ; vreemd.
strumenten; - instrunterrt, heelkundig instrument.
Surpri* 'ingly, adv., op verwonderlijke, op verbazende wijze.
Sur'gy , a., -t golvend , zwellend (van de zee); onstuimig;
u r'quedry , s., eigendunk , laatdunkendheid, eigenwaan,
hol staand , Inlet hoogga;rnde golven.
eigendur;k, olydragelijke llsogn;oec1, sv.
Sin-'tiiy, ode., niet verdriet; op stuurselle, i;orscl;e wijze; Surrcbut', v. t., if tril ► lireren, r.; als verweerder voor de
niet b►rrschlleid • bitsheid, knorrigheid, vinitiglreid ; op trotderde reaal ter verdediging liet woord voeren, r.
sche wijze.
Su e•retbut'ter , s., tripliek ; verdediging voor de derde maal;
Sur'tiness , s., barschheid, onvriendelijkheid , stuurschlrr^t ira a -, tripliceren , r.
heid, norsehlreid; vinnigheid, knorrigheid, bitsheii., kijt'- Su.",•eiueco , a., 't lam gereden , kreupel gereden , algernend.
achtigheid.
Surre,ic► !n' , V. i., :j= dupliceren; als verweerder voor (te
Ser'loin , s., zie Sirloin, s.
tweede maal ter verdediging liet woord »oeren, r.
Sur'iy , a., stuursch, norsch, barsen, flits, brommig, Surrejoin'der , s., dupliek; wederantwoord van Glen ver knorrig , vinnig , onvriendelijk, zuur , onbeleefd; -, (vin weerder. ; put in a -, si;iplíceren.
zaken) nloeijelijk te overkomen ; donker , zwart.
Surrender , v. t., overgeven, verlaten , § afzien van ; eelt
Sur.nir-'al, s., zie Surmise, s.
eigendons (dat men hij ;wijze van vruchtgebruik of uit andere
Su r mi*e' , V. t., vermoeden , gissen , verbeelden (zonder
oorzaak voor hepaalden ti)d bezit) teruggeven, r.; - oneself,

zekerheid) , wanen , zinspelen, veronderstellen, vooronder
-steln;
twijfelen (aan); I had -, ik had ondersteld.
sc>irini e' , s., veenroeden, gissing, onderstelling, wa=1n,
onvolkomen denkhecid.

zich overgeven; § ziel; (►els eetpa.;gene) overgeven; -, zich

g;;5;; stellen , r.; -, r'. i., zich ove rgeven (zich onder cie
n;a1<zt van den vijand stellen, zich; gevangen geven, zich
i"R „;'omicil geven ; wijken S liet gewol;I;cri í''( VCII; — Z!7101l

artictes, zich onder voorwaarde , hij capitulatie of verdrag
overgeven; without terms - of at discretion, zich op goede
genade overgeven.

overgave (van een plaats) ; afstand ; afstand (van eenig goed of regt); uitlevering, b. v. van mis
(ii:ternationaal regt); - upon terms, capituleren;-daigers
the - of a town to the enemy , liet overgeven van een stad
aan den vijand.

Surrenrder, s.,

Surrensleree',

gegeven.
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geschikt tot; - of ivspressions, vatbaar voor indrukken ; a
- heart, een gevoelig hart.
Susceptibleness, s., zie Susceptibility, s.
susceptive, a., zie Susceptible, a.
Suseep'tiveuess, susceptiv'ity, s., vatbaarheid.
Suscep'tor , s., doopl► effer; pret, peter.
suscip'ieucy , s., . aannemrrg.
Suscip'ient, s., aannemer; persoon die aanneemt, toelaat.

s., degeen aan wien een plaats wordt over- sus'citate, v. t., verwekken, opwekken, gaande naken;

pachter die een plaats overgeeft.
Surren'dry , s., zie Surrender, s.
Surren 'deror, s.,

Surrep'tion, s., verkrijging door list, ontfutseling; over-

rompeling.
Surrepti tious, a. hedriegelijk, slinkscli, heimelijk.
Snrrepti'tiously , adv., op een heimelijke wijze verkregen.
surrogate, v. t., doen vervangen , in de plaats stellen, in
eens anders plaats stellen , in de plaats van iets stellen • r.
Surrogate, s., surrogaat ; dat wat iets anders vervangt;
-, §plaatsvervanger, r.; -, afgevaardigde van den bisschop,
afgevaardigde van een geestelijk regter.
^Surroga'tion , s., aanstelling in eens anders plaats.
Surround', V. t., omringen , omgeven , omsingelen , insluiten ; - the enemy , den vijand omsingelen , inslaiteu; with walls, met muren omringen.
Surround ing, a., omringend, insluitend.
Sirsol'id , s., in de algebra, de vierde raagt van eenig

-, verlevendigen, weder levend maken.
Suselta'tion, s., opwekking, verwekking; verlevendiging.

Suspect', v. t., verdenken, verdacht houden, vermoeden;
betwijfelen, in twijfel trekken, twijfelen aan, verdenken,
wantrouwen; voor verdacht honden; argwaan hebben, voeden ; -the tructi of a story , de waarheid van een verbaal in

twijfel trekken; -, n. i., kwaad of schuld vermoeden, ver
-moedn
hebben.
verdenking, argwaan vermoeden.
Suspect', s.,
Suspeet'able, a., te verdenken, verdacht.
Subspert'ediy, ada., op een verdachte wijze.
Suspect'edness , s., verdachtheid.

S usi► ect'cr , s., persoon die verdenkt of argwaan voedt.
Susieet'rul, a., kwaaddenkend, achterdochtig, wantrouwig.
Susi,eu.t'fess . a., zonder argwaan.
Suspend', P. t., ophangen ; schorsen , staken , uitstellen,

tegen houden , opschorten; voor een tijd afzetten ; suspenderen; - one's judgment , zijn oordeel opschorten ; have the
getal.
power of -ing , de n;agt tot schorsing hebben; - a officer,
Surtout', s., foverjas, overrok, rok.
een ambtenaar in zijn betrekking schorsen.
Survene', V. t., bijkonen .
Suspended , a., geschorst, voor eenigen tijd afgezet.
Survey', V. t., overzien, beschouwen , iets overzien; het Suspend er , s., persoon die schorst; -s, t bretels, broek bestuur , liet gezag , het opzigt hebben over ; -, nazien
banden.
hezigtigen; schouwen, inspecteren, onderzoeken ; - lund , Sus1sense', s., onzekerheid, onbeslistheid, ophouding; ontland neten; -, V. i., opnemingen doen, de grondteekening
zetting voor eenigen tijd ; be in -, onzeker zijn, in onze
of het plan maken.
keep in -, in het onzekere laten of-kertidvn;
Survey , s., gezigt, overzigt, opziet, toezigt, inspectie,
houden; remain in -, onzeker blijven.
schouwlag, onderzoeking, onderzoek; blik ; -, meting, S;ispense', a., geschorst, weerhouden; onzeker, twijfel
landmeting; opneming; -, liet vervaardigen van een plan
► tig , in onzekerheid.
-acl
of grondteekening ; studiën ; plan (van een plaats) ; - of Suspensibll 'ity, s., uitstelbaarheid.
a coast, opneming van een kust , z.; triynometrical -, trisn- Susaimen'síble, a., uitgesteld of geschorst kunnende worden.
gulatie; make, take a -. een onderzoek, een inspectie Suspension , s., schorsing, staking, opschorting , uit
doen , beschouwen , een opneni:ng doen.
ontzetting voor eenigen tijd; -, verschuiving van be--stel;
Survey'al • s., t zie Survey , s.
taling; -, ophouding der gedachten vans toelroordererr (in
surveying, s., het landmeten, het nieten; het v ervaarde redekunst); opschorting (des oordeels, enz.); - of arms,
digen van plannen of grondteekeniugen ; starine -, hydrowapenscl► orsing; - of hostilities, of arms, wapenstilstand.
graphisclr plan; land -, topographisch plan.
Suspension- bi idke, s., hangbrug.
Surveying - wheel , s., perlometre , idometre.
Suspension-chains, s., ophaalkettingen.
Surveyor, s., onderzoeker, inspecteur, inspecteur van St,spen'sive, a., t twijfelachtig, onzeker.
openbare werken ; intendant; meetkundige, die plannen ver Suspensor, s., draagband.
- of the navy , hoofd ingenieur, directeur van-vardigt; Suspen'sory , a., ophoudend (ontleedkunde); -, waaraan
scheepsbouw.
iets hangt; twijfelachtig.
Survey'orshlp , s., ambt van opzigter of landmeter; in- Suspensory , s., bi eukhand , draagband.

vermoeden, argwaan, verdenking; -, ver moeden , r.; entertain a - (of) i argwaan vermoeden om -.
treat of ten aanzien van; have a - of, vermoeden, twij-

specteurschap.
Survise' V. t., zie Survive.
ourv1 'val , s., liet overleven ; -, overleving , r.
Survi'vance, s., zie
Survivorship.
Survive', V. i., og in leven zijn; overblijven, in leven blij
na den dod van een ander leven; -, V. t., overleven.-ven;
Sursl 'vency , s., liet overleven.
Survlv'er, s., zie Survivor, S.

Suspircion, s.,

Surviving, a., overlevend.

Suspiciousness , s., ergdenkendheid, achterdochtigheid.
Suspl 'ral , s., luchtgat.; togtgat.
Suspira'tiou, s., liet zuchten, diepe ademhaling; zuch-

Survlv'or , s., overblijvende , langst levende.
Surviv'orsbip, s., liet ov erleven.
Susceptibil'Ity , s., vatbaarheid, geschiktheid; ligtgeraaktheid, gevoeligheid.
Susceptible, a, vatbaar, geschikt; - of, vatbaar voor,

felen aan.
suspicious, a., achterdochtig, wantrouwig; vezdacht,
a - temper, een achterdochtig karakter.
suspiciously, ado., met argwaan, niet achterdocht, op

verdachte wijze.

ten , mv.
Shspire', v. i., i- diep ademhalen, zuchten; bij sin. naar
het schijnt alleen . beginnen adem te halen.
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Sustain', V. t., dragen , houden , ondersteunen , ophou den, Swatn'mote • s., lwschgerigt, houtvesters regtlank.
staande houden; -, volhouden; -, schragen, schoren, stutten; savaip , V. i., een hooge borst zetten ; trotse} stappen.
-, onderhouden, bijstaan , helpen , § steunen; § verdedigen; Swale, s., laagte, dal ; schaduw.
-, volhouden, uithouden; ondersteunen (moed geven) ; niet Swale, V. i., afnemen; (van een kaars) afloopen, smelten,
verbranden; -, V. t., opgebruiken, opzegaken, verslijten.
overgeven; -, ondervinden, ondergaan; doen ; -, verdragen,
uithouden ; - an accusation, een beschuldiging volhouden; Saval'let , s., welwater ; mijnwater.
Swal'iow,
v. t., slikken, inzwalgen; verslinden, verzweleen
gebouw
onderscieragerr
;
- a loss , een
- an edifice ,
verlies ondergaan , verlies lijden; - a complete defeat , een gen, opslokken ; -, zonder onderzoek geboren of aannemen.
volkomen nederlaag ondervinden; - the afflicted , de be- be -cd up by tjee wares, door de golven verzwolgen worden; - down , inslokken, inslikken; - up, opslokken, ver
drukten helpen, ondersteunen (moed geven); a rope -s a
zich aanmatigen , verteren , voor zich-slinde,opk
weight, een touw draagt een gewigt.
zelven alleen nemen.
Sustain', s.,
steun , steunsel, stut, ondersteuning.
,
put; -, slok, inslokking; -, keel; -,
kuil
Swaí'íow,
s.,
lijdelijk;
uit
te
houden.
Sustainable, a.,
§ gulzighreid; at one -, in. één slok.
Sustain'cr, s., persoon die ondersteunt; steun, stut; -,
; house -, schoorsteen - zwaluw ; - of
zwaluw
swaflow , s.,
lijder.
a block , breedte van het gat van een blok , z.
sustenance, s., ondersteuning, levensonderhoud; onder
voedsel , provisiën.
-houd;, swallow-fish, s., zwaluwvisch.
Swal'íow-fly , s., zwaluwvlieg.
Sustenta'tion , s., steun , stut; levensonderhoud, onder
gebruik van levensmiddelen, bestaanmiddelen, le--lroud; swai'íow-unuscte, s., zwaluwmossel.
Swal'íow-stone , s., zwaluwnesten.
vensnoodwendigheden.
Swallow-tail, s., zekere wilg niet blinkende bladen.
susurration, s., gemompel , gefluister, gemeesmnil.
Swal'low's-tall, s, zwaluwstaart (bouwkunde).
S 'tiIe, a.,
met den naald vervaardigd.
Sutter • s., zoetelaar , zoetelaarster ; marketenter , mar- swai'low-wort, s., zwaluwkruid, zwaluwwortel; groot

ketentster.
Suttee, s., SuttÉ.e (godin); sattée Cofer der Indiaansche

weduwen).
Sut'tle, a., zuiver, netto (van yewigl,).
Sut'urated, a., door een naad verbonden.
5 nt'-ure , s., naad in het bekkeneel (ontleedkunde); hec11time eener wonde, g.
Swab, 8., dweil; winch (van oude lappen) om den vloer
schoon te maken; vloerwisch; -, zwabber, z.; wring a -,
een zwabber uitwringen , z.
Swab , r. t., dweilen , niet een winch schoonmaken , afdweilen , uitdweilen, zwabberen, z.; - a shiji's decks , dekken zwabberen.
Sw; w ab ' ber, s.,

zwakher kapitein, z.

sterk , groot , onbehouwen.
Swa eking, a.,
swat • s., erwtendop; -, dikkelt, dikzak; -, menigte,
massa, hoop.

Swaddle, V. t., bakeren, (een kind) in de luijeren doen;
zwachtelen ; -, kloppers , geeselen , ( afrossen , ( beuken
HUDIBRAS ; - up , inbakeren , inpakken ; - with , o m ge
niet.
-ien
Swaddle, s., luijer , zwachtel, windsel.
Swv ad'dling , S., liet zwachtelen.
Swaddling-blind,
Swad'díing cloth ,
Swad'dttng-clout,

s., luijerzwachtel, kinderdoek, luijer.

swat , V. i., ne@rhaegen , neerzakken, zakken , zwaar naar
omlaag hangen ; zwingelen; - down, nel rhangen; -, v. t.,
doen slingeren of hangen.
Sava' - bellied, a., een liangbuik hebbende.
Savag' - belly , s., ( hanghuik.
Savage, V. t., :1: zie assuage.
swage of swadge, s., stempel (stoomwezen).
Swagger, v i., grootspreken, snoeven , pogchen, windmaken, zwetsen ; -, tieren.
Sdvag'gerer , s., grootspreker, snoever, poacher, windbuil,
( snoeshaan , zwetser.
S^vag'gering, s., snoeverij , pogcherij.
Swag'gy , a., hangend, (door zwaarte) hangend; neErzakkend; zwingelend , zwiggelend.
Swain , s., 1- jong man, i - jong arbeider; boerenknecht;
herder; -, § vrijer ,winnaar.
swaín'tsh , a., boersch , onwetend , m.

schelkruid; zie verder Celoiidii e.
Swat 'lowing , s., itislokkiug, opslokking, ve;zwelgiug,

inzwelging; verslinding.
swain , s., zie Swim.
Swamp, s., moeras, moerassig land.
Swamp , V. t., in een nioeras steken ; overstroonien, laten

zinken ; -, in nioeijelijkheden wikkelen , in ongelegenheden
brengen.
Swartp'y, a., moerasachtig, vochtig, nat.

Swan , s., zwaan.
Swan' - Iike , a., naar een zwaan gelijkende, blank als
een zwaan.
Sw,,n•g'-down , s., zwanendons ; -, zwanenhaai , lammer
-tjeshai.
swan'-neck, s., zwanenhals; -, kromming van een buis.
Sava,'-skin , s., soort vair warme flanel , molton.
Swun'nery , S., zwanenvijver.
sa.'ap , adv , in haast, plotseling ; plof , flap.
Swap , V. t., ruilen, ; erruilen , verwisselen , § tuisclien.
Sw,ipe , S., :1: zekere ons een steni;pnnt draaijeiide stok, om
water uit eert wel te putten , voor liet karnen , ene.
Sward , s , § oppervlakte ; -, t zwaard (ran schepen) ; -,
groetje oppervlakte van, den. grond ; grasstrook; green -,
grond niet fijn en groen gras bewassen.
Sward , V. i., gras voortbrengen, met gras bedekken.
Swr,rd'-cutter, s., grasschaar, grassnijder; zeis.
Sward'y , a., met groen bedekt.
sware, pret. valt Swear.

sevarm , s., ij § zwerm, menigte, gewemel ; z§ groot aantal.
Swann , V. i., zwermen als de hijëri ; -, wemelen, krielen;
in menigte vergaderen ; -, bijeen zijn.
Swart, zie Swarth.
Swart, V. t., + zwart maken, verdonkeren.
Swarth , a., t zwart, zwartachtig, somber; slecht; - com-

lslexion, zwartachtige kleur.

Swarth • S., verschijning van de schim van een persoon
die sterft aan een zijner betrekkingen , juist op het tijdstip dat die persoon elders sterft (bijgelloof ).
Swarth'í1y, adv., niet een zwartachtige, donkere kleur,
taankleurig; door de zon verbrand.
Swarthiness, s., zwartachtige kleur, donkere kleur.
Swart'ish, a. , een weinig donker van kleur, door de

zon verbrand.
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ligchaamskleur); - complexion, zwartachtige kleur.
Swart' iness, l
Swart mess, f

s., zie Swartness.

Swarve, v. i., Sr., zie Swerve , v. i.
Swash • s., gezwets • snorkerij , snoeverij , grootspraak,

blufferij.
Swash, v. i., snoeven, zwetsen; -, kletteren, plassen.
Swash • s., ovaal.
Swash'-buckler , s., snoever • windbuil.

Swash'er, s., snoever, windduil, windzak, zwetser.
Swath, s., zwad; -, band, windsel, zwachtel; -, rij gras
of hooi (zoo veel als men één slag met een zeis maait).
Swath , swathe, s., zwachtel, band, luur, kinderluijer;
-, 1 § kindschheid, de kindsche jaren.
swathe, V. t., bakeren, in de luren of zwachtelen doen.
Sway • v. t., '^` zwaaijen ; besturen , heerschappij voeren,
regeren , leiden ; dragen ; -, doen hellen , overhellen ; -,
invloed hebben ; afwenden (van) ; -, hijschen , z.; - the
sceptre, den schepter zwaaijeu, regeren; - against, stemmen tegen , afkeerig naaken van ; - away , hijschen , ophijschen; - down, neérhalen, strijken; - a top-mast, een
steng opzetten, z.; - and cross, hijschen `en inbreken, z.;
- a yard, een ra ophijschen, z.; - the world, de wereld
regeren; -, V. i., loshangen, zweren, zwaaijen, gieren; -,
neigen, overhellen; -, invloed uitoefenen (op); gewipt hebben ; -, heerschen, regeren, gezag hebben; - on, voor
-uitkomen;
- to and fro, heen en weêr zweven.
Sway . s., heerschappij , bevel , oppergezag , overwigt ; -,
zwaaijing; -. zich bewegend zwaar ligehaam ; § lot, kans;
-, regering, bestuur , gezag , magt, heerschappij ; -, rijk;
-, invloed; the - of fashion , de heerschappij der mode;
bear -, 1(§ den schepter zwaaijen , voeren.
swa y '-bar, s., voorste wagenstel.
Sway'Ing , s., verwrikking; - of the back , verwrikking der

lendenen.
Sweat , v. i., versmelten , aftloopen (van kaarsen); lekken.
Swear, V. i. zweren, eed afleggen, de hand opheffen, onder eede beloven, onder cede getuigen of verklaren; (in
ongunstiger zin) Gods naam misbruiken ; curse and -, vloeken, tieren en razen ; - false , valsch zweren ; - I would - to
it, ik zou - er op zweren; - against, zweren tegen; - to

a person , iemand onder cede beloven; -, v. t., laten zweren , een eed afnemen ; onder cede verklaren , bezweren ;
een eed laten doen; - any one to secrecy , iemand onder
eed van geheimhouding brengen ; any one's ruin , iemands
ondergang zweren; - a witness, aan getuigen den eed opleggen ; swear into office , eed afleggen bij het aanvaarden
van een betrekking; zuiveringseed.
Swear'er, s., persoon die zweert; -, (in ongunstigen zin)

Sweating-bath , s., zweetbad.
Sweating-fever, sweat'Ing•malaria, sweat'fng-stek-

ness , s., zweetziekte (in liet latijn sudor 4nglicanus , een
gevaarlijke ziekte, die in den jare 1551 bijzonder onder
de Engelschen woedde) ; aanstekelijke zweetziekte; gierst koorts.
Sweat'Ing-house, s. , badstoof.

sweating-Iron , s., zweetmes; ijzeren werktuig om het
zweet van paarden af strijken.
Sweating - room , s., badstoof; -, droogplaats (landhuis-

houdkunde).
Sweaty , a., bezweet, in het zweet, met zweet bedekt;

doende zweeten; -, vermoeijend, pijnlijk.
Swedish , a., Zweedsch.
sweep, V. t., vegen . bezemen; spoedig gaan over, glijden
over; -, keeren; -, voorbijschieten, voorbijsnellen; -, over
naar zich strijken; -, § spoedig wegjagen, ver--drijven;,
drijven ; -, een schoorsteen vegen ; -, wegnemen , wegra
weghalen ; (een anker) opvisschen of-pen,wgmaij§
met de dreggen opzoeken ; -, een lange streek maken; clean , schoon vegen , behoorlijk vegen; - along , ^J § vegen;
§ uitstallen , uitspreiden , ontvouwen; - away, off, J § weg
wegnemen , wegvoeren , voortslepen; - up , op-vegn,§
een hoop bijeenvegen : - over , overheeustrijken, Vestrij ken , besmeren ; § strijkelings raken , ligt raken ; -, aan
dekken) , z.; schoonmaken (met de hog) , z.;-vegn(d
uitwisschen (een kanon), z.; - an anchor, naar een anker
visschen; - a work witte shot, een werk schoon vegen,
zuiveren van vijanden; a sea swept over the boat, een
zee over de sloep geslagen , z.; -, v. i., voorbij snellen ,
spoedig overgaan , overgaan ; -, intrek nemen; -, snoeven; statig loopen, een lange lijn doorloopen; -, overdrijven ; -, aan het roer zijn ; - along , voortsnellen ; by, voorbijsnellen; - from, voortsnellen van, uit.
Sweep, s., liet vegen, veeg met een bezem : het vegen
(van schoorsteenen); veger; -, omtrek, streek ; -, doorloopen lijn, beschreven kromnee lijn , kromming, welving,
boogsgewijze bulging; -, fornuis van een smeltkroes; -,
roer van een roeischip; -, baggerdreg; -, sleep, nasleep,
gevolg, aanhang; - § verwoesting, vernieling ; -, + wip, ophaalstok om water te pui ten ; -, scheepsriem; -, vischtouw ; -, straal , waarmede de omtrek van een spant wordt
Iieschrevet► ; boog van den buitenomtrek van een spant; -,
vischdreg, z.; - of the tiller, luiwagen van de roerpen;
- of the oar, riemslag ; - breath, uitwaaijing van een
spant op de kim, z.; - compass of curve of a piece of
timber, kromte van een roodhout, z.; futtock -, omtrek
van het buikstuk , z.; slide -, boog van de stoomschuif beweging hij oscillerende machines (stoomwezen); -, lavuur
(bij goud - en zilversmeden).
Sweep '.net , s., werpnet (van visschers); groot net, sleep-

vloeker.
awear'ing , s., het

zweren; - , eeden , me.; eedsprestatie;

vloeken, mv.; false -, het valsch zweren.
Sweat , V. i., zweetera ; zwoegen (hard werken) ; zweeten
(van steenen en muren) ; - copiously , profusely , overvloedig zweeten ; - for fear, van vrees zweeten; -, v. t.,
doen zweeten ; § doen loopen ; doen zweeten (van steenen
en muren); to - ... down , door zweeten ligter doen worden.
Sweat , s., zweet; vermoeijenis, arbeid ; bloody -, zweetziekte; by the - of, in het zweet van; get one's livelihood
brij the - of one's brow, in het zweet zijns aangezigts zijn
brood verdienen.
Sweater , s., die doet zweeten.
Sweatily , ads , met zweeten , zweetende.
Sweatiness , s., zweeterigheid, staat van zweeting,
Sweating ,

SWE
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Swarthy , a., zwartachtig , tanig , taankleurig ; zwart (van

s., het zweeten, zweeting.

net, treknet, zegen.
Sweep'-rope, s., dregtouw om naar een anker te visschen;
Sweep'- statte , sweep'•stakes, s., speler die alles wint.
: prijs the uit verscheidene inzetten bestaat (bij wedrennen).
Sweep'-washer, s., lavuurder.

aweep'er , s.,% veger , veegster , (schoorsteen)veger; keer.
der ; - of the sky , wind die de wolken verdrijft en de
lucht helder maakt door de Engelsche zeelieden r►oordooste
wind genoemd) ; -, een spruit stoom , die door de vlampijp
gaat en die schoon blaast; -, sjouwerman die kolen aan
-dragt.
'weep'Ing , s., veegsel , uitveegsel ; vuiligheid; -s , pl.,
onreinheid, drek, veegsel van schoorsteenen; -s, pl., dooi
liet wasscl► en verkregen goud- cn zilverdeeltjes (goud. er

zilversmederij).

SWE
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su eep'inj , o., die alles veegt, die spoedig overtheei gaat, Swec-t•sirnger , s., liefelijke zanger,
tiie alles wegueenit, wegvaagt, die alles niet zich snert; sweet'-snieliiarg, ai., welriekend; - fag, zie Sweet-cane.
the - fate, liet noodlot dat alles niet zi cl; voert; u - Ss east' - srnp , S., geschubde fiessel;elrboonr.
Sweet' - spoken , a., lieftallig , vleijend.
stroke , T een slag the alles wegvaagt.
Sweet-sultan , s., 1>isatnbloeni.
Sweep'lings , s., pl., veegsel.
5weep'y, a., niet spoed err geweld voorbijschietend; snel
voorbijgaand; zich uitspreidend; zich ontvouwend; -, suet

kleine, fijne golven ; golvend, dolrhererid ; zsveeperrd.
esieet , cc., zoet , liefelijk , rlalrminuig , aar;gezraam , leeftal hg, vrien (i elijk, zachtaardigg ; -, wel rieker;d; versdi, goed,
frisch (niet bedorven) , onbedorvern ; --, wellu;;l_encl ; aangefaam van reuk, geurig; liet oor s.ieelend; lief, let Bezigt
bekoorend, aangenaans voor liet Bezigt; -, ; zacht (niet
streng) ; zacht (niet ruw) ; -, aardig , aangenarrrn , schooi r ,
bevallig fraai , mooi (ira osgunstigeu zi;t); Ike brem, is -,
liet brood is versch ; a - flower, een wlriekende bloem ;
honest is -, honig is zoet; a - business , een aardige zaak;
a -face , een bevallig, liefelijk gezigt; - manners , bevallige
manieren ; - water , verscis water ; a - intercourse , een
aangenaam onderhoud ; - sounds , welluidende klanken ;
between - and sour, half zuur en zoet.
Sweet , s., iets zoets , iets dat gesuikerd is , zoetheid ; -,
waanwijsheid ; -, zoete (Engelsche) wijn; -, balsem , reuk
liefelijkheid, bevalligheid , behagelijklieid ; -,-werk;,
liefste, liefje; ( schat; -, welriekend voorwerp; the -s of
domestic life , de genoegens van liet lruisselijk leven.
Sweet'-almond , s., zoete amandel.
Sweet'-bag , s., kussentje niet welriekende voorwerpen.
Sweet' - ball , S. reukhalletje , reukdoosje.
Sweet'-btu-s-it , s., basilicum.
Sweet'-bssy, S., (gewone) laurierboom.
Sweet' -berde , s., suikerhek.
Sweet' - brem, , s., kalfszwezerik ; -, vleezig ligchaam in

liet midden der darmscheidselen (ontleedkunde).
Sweet'-brier , s., eglautier.
,.weet' -broom , S., heidekruid.
Sweet--eat'abash, s., watermeloen.
Sweet - earn'oinile , s., (gewone) kamille.
weet' - mane , s., kalmus .
Sweet - cen'taury , s., welriekende sultanbloem.

Sweet.cic e iy , s., Spaansche kervel.
Seweet' fennel, s., tiiiarvenkel.
Sweet' - fern , S., zie Sweet - cicely.
S neet' -fIatg , S., zie Sweet-rush.
Sweet'-gale, S., zie Sweet-William, s.
Sweet'-gloves, s., p1., welriekende handschoeiren.
sweet'- rarss. s., zie Sweet-cane, S.

Sweet'-gun , s., storax : -, esclrl)ladige ahorn (in Vi.„giri.ie).
Sweet' - heart , s., ( hartje, liefje, geliefde.

?weet' -Herbs ,

S., ]1l.,

eetbare kruiden , groenten , keuken -

kruiden.
Sweet'-lipped , a., glad van tong.
Sweet-mar'jorain , s., n,ariolein.
Sweet'-r<nilfoil , s., welriekend duizend,) lad.
Sweet-natured, a., zachtaardig, z.rclrtmoedig, vriendelijk.
Sweet'-oil, s., slaolie, boomolie.
S^weet'•orange , S., chinaasappel.
Sweet - pata'to , s., naara der plant: convolvulas batatas,
waarvan de wortel de potato (aardappel) is.

sweet'-pea , s., welriekende wikke.
Sweet'-pr,t , S., reukpot.
Sweet'-root • s., zoetbout.

weet'-resit . s., kalnzus.
sweet'-seabio'es , s., donkerroode scabiosa.
Sweet'-seented, sweet'-srneióing , a., welriekend, aange-

iIaanl van reuk.

,weet'- teru'pered , Vit., z;telititardig , zachtmoedig.
Sweet '- toneel • a , welluidend , liefelijk klinkend.
s".d eet' -tongiicdt , u , wrelluidend , harmoniscli ; § met een
fluweelen toi; .
Sweeth'-tooth , s., lekkertand, ( lekkerbek.
Smeet'- viaalct, S., lenteviooltje.
Sod eet' -v eieed • a., een liefelijke stem hebbende.
s_ weet' -water , .s., soort van haai , zeezwijn ; -, trecllters1inde ; -, baardanjelier.
Sat eet'-«est , s., thee der Antilles.
Sweet-wii'humn, s., l)aardaujelier.
S.veet viii 'l()%S' , S., laurierwilg.

Sweet'-wood , S., indisch laurierhout.
sweeten • V. t., suikereu; balsenten , zuiveren; veraange.
namen , aangenaam maken , zacht maken, weder vessels makerr ; -, lsesmetting wegnenicit , van besnietting zuiveren; -,
verzoeten , zoet maken (in ertsei; jeri) ; -, verzoeten , § vernachten (minder streng risken); zachtaardig of vriendelijk
niaken; § verzachten (ininder hard makel,); -, vruchtbaar
maken (laiidhouw); verzachten (in de schilderkunst); -, bewimpeleu , hemanteleii ; -, Bevredigen ; - off, verzoeten ,
aangenaam maken; - the test, suiker in de thee doen;
- life , liet leven veraangenamen.
Sweeten , V. i. ; zoet of aan enaanl worden.
sweetener , S., middel sin zoet te maken ; -, die iets
verzacht (aangenamer , minder streng of ruw) maakt ; dat
scherpheid of bitterheid verzacht ; -, plooijer , hevrediger
verzachter ; be a - of, suikeren , § verzachten.
Sweetening , s., liet suikeren, liet niet suiker bestrooijen;
halsenting; het vruchtbaar maken; -, verzachting (in liet
schilderen) ; liet verzoeten (reen geneesmiddelen); -, genezing
of wegnerning van besmetting; liet ververschen, liet frisschier niaken.
Sweet'ing, s., St. Jans appel (een zekere zoete appel); -,
( schat, liefje, hartje.
Sweet'isti , a., zoetaelrtig.
Sweet'ishness , S., zoetachtiglreid.
Sweetly , ode., op zachte , aangename wijze ; met wellui

-denhi.
Saa`ee t'sneat , s., suikergoed ; confituren , met suiker inge-

maakte vruchten.
swert'ness. s., zoetheid, suikerachtige smaak; liefelijkheid,
;einnrinnigheid, lieftalligheid, vriendelijkheid; -, frischleid , otrbedorvenheid; -, geurigheid, welriekendheid; -,
ssellevendheid; bekoorlijkheid; schoonheid, zachtheid (liet
tegenovergestelde van ruwheid); zachtheid (liet tegenover
gestrengheid); toegevendheid; -, wulpsebhieid.-gestldvan
Synch , V. i., zwellen , opzwellen , uitzetten , dijen , oplooperr ; -, SS toeseinen ; uitloopei ; groot worden , opgeblazen
worden , trotsch worden , z;eh verhoovaardigen ; zich verii deren (in) ; ontaarden (ira ougatisstigen in) ; § verlieffen
groeijen , doen ontaarden (in osiguststi en zin); the river -s,
de rivier zwelt op ; a book that -s too much , een hoek dat
te dik wordt; § the sum -s, de soest neemt toe; -- with
(i/slier , ) van toorn , drift harsten ; be swollen with pride,
op,et lazen van t,rotschlreicd zijn ; a quality may - into a
fa nl t , een hoedanigheid kan in een fout ontaarden; G
Nulloon -s, een ballon zwelt op; - issle, oprijzen tot,
overgaan tot; worden ; - out , uitzetten ; - to • oprijzen
tot, overgaan tot; worden; - with', zwellen vair ; -, V. t.,
eioen zwellen , grunter worticir ; -, verergeren ; trotach isa-
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ken, opgeblazen maken; -, doen zwellen, uitzetten van
de stem (muzijk); -, doen ontaarden (in ongunstigen zin);
§ doen worden , veranderen ; - the sails , zeilen doen zwellen; - out , 1^ § doen zwellen, opblazen ; - up, doen zwellen,
Swell, s., :1: I1 het zwellen; zwelling, uitzetting, verheffing,
hoogte; -, gramschap, drift, verbolgenheid, oploopenheid;
-, iets zwellende, gezwel ; -, buik; -, (opschik, toilette;
-, deining, zee , golf; cut a - , opschikken ; - ground
grondzee, z.; - of toe muzzle of a gun, verdikking aan
den kop van een kanon; - of the sea , golf , zee, deining.
Swelling , a., uitzettend, zwellend, verheffend, oploopend;
winderig , § vol; groeijend, groot wordend ; - sound , volle
klank.
Swelling, s.; gezwel , uitzetting , opzwelling; het dijen,
het uitzetten; uitstek; hogchel , hult; -, (winderigheid; -,
vermeerdering , § beweging , vervoering; ronding der bladen
aan den knop eener zuil (bouwkunde) ; - of the waves , aan
the - of anger, vervoering in toorn.-schietndrz,.;
Swelter , V. i., in onmagt vallen van hitte, stikken van
warmte; zwemmen in (door bloed enz. bedekt zijn); -;
V. t., doen stikken, van warmte of hitte doen stikken,
verschroeijen, verbranden; i- doen zwemmen (in bloed , enz.).
Swei'try , a., zie Sultry , a.
Swept , zie Sweep.
Swerve , V. i., zwerven, dolen , afwijken , afdwalen , zijn
best doen ; klimmen, klauteren; zich verwijderen; -,
:1: § buigen , wijken ; - from a path , van een pad afwijken;
§from one's duty, van pligt afwijken; - along, voortzwerven, zwerven langs, over; -from, afwijken van, verlaten.
Swerving, s., dwaling, doling, het afwijken, het ver
-wijdern,
afwijking.
Swift, a., snel, vlug , rad; plotseling; vlug van geest, geestig; vaardig, bereid; - ship , goede zeiler , z. ; - to, vaar dig om te; - destruction, snelle verwoesting; - of foot,
snel of vlug ter been; - of wing , vlug van wieken.
Swift, s., gierzwaluw, torenzwaluw; -, loop, stroom.
Swift, V. t., z., als: - a boat of a vessel, een sloep of
schip sjorren om tegen het zwaar werken bestand te doen
zijn; - a capstan - the bars, windhoornen van het spil
door het boomtouw vastmaken, boomtouw omnemen ; - in
the rigging, het want inzwichten; - a mast, een mast bui
steun geven , z.
-tengwo
Swift' - finned, a., vlug van vinnen.
Swift' - footed , a., rad of vlug ter been.
Swlft' - heeled , a., T snelvoetig.
Swift' - sailing, a., snel zeilend; - ship, snelvarend schip,
goede zeiler.
Swift'-winged, a., vlug gewiekt.
Swift'-wit, s., kwinkslag.
Swifter , S., boomtouw voor de windhoomen van het spil;
knoopspan; kahellaring om een sloep; sjorring om een
sloep tot versterking wanneer zij zwaar geladen is ; borg, z.
Swifter, V. t., uitbrengen, bijv. van een anker niet een
sloep , z.; zie voorts Swift , e. t.

Swill, s., groote teug of slok; spoeling, slobber, drank

Swlft'ing-line, s., zwichting, zwichtlijn.
Swift'iy , adv., snel ; op snelle spoedige wijze.
Swiftness, s., snelheid, vlugheid, radheid; - of a ship,
vlugheid, snelbezeildheid van een schip.

Swing • V. t., heen en we@r slingeren, schommelen , slingeren . (op een touw) ; -, zwaaijen , z.; - head to wind of

Swig , s., talie.
swig, n. i., V. t., met groote teugen drinken, zwelgen.
Swig, s., groote teug, groots slok.
Sw111, V. t., met groots teugen drinken, door de keel spoelen, zwelgen, ( zuipen; slurpen, inslurpen; dronken maken, half dronken maken; wasschen, balen, besproeijen,
doorweeken ; - down, binnen slaan ; -, v. i., dronken worden , ) zich bezuipen.

die al te overvloedige ne@rgegoten is.
Swil '1er , s., dronkaard.

willing , s., pl., spoeling, varkensspoeling.
swim, V. i., zwemmen , drijven; duizelig zijn, duizelen;
bovenop drijven, overstroomd zijn; § draaijen; -, overvloed
hebben , zich baden ; -, worstelen , trachten ; his head -s,
zijn hoofd draait, hij is duizelig; the meadows -, de weiden
zijn overstroomd; - with the tide of public opinion , zich
door den stroom der openbare meening laten medeslepen;
wood will - in the water, hout drijft goed op het water;
- about , rond zwemmen ; - along , zwemmen langs, voortzwemmen; - across, dwars overzwemmen; - by the head,
by the stern, in den kop, in zijn gat liggen, z.; - among,
zwemmen onder, tusschen; - before, zwemmen voor, vooruit zwemmen; schemeren voor; - down, afzwemmen, afdrijven; - in, drijven van, overstroomd zijn van; - on,
zwemmen of drijven op , voortzwemmen , voortdrijven ; over, zwemmen over, overzwemmen; - to, zwemmen of
drijven naar; - with, voortzwemmen met; -, v. t., overzwemmen , overstroomen , doen drijven.
Swimm , s., zwemblaas (bij visschen).
Swimmer, s., zwemmer , zwemster; -, hoornachtig gezwel
aan de beencn van paarden; -s, pl., vogels met zwemoliezen aan de pooten.
Swim'ining , s., het zwemmen, duizeling , het drijven;
have a - in one's head, duizeling in het hoofd hebben.
Swim'ming - girdle, s., zwemgordel.
Swimming -jacket, s., zwemhuis.
Sw1m'ming - marlt , s., waterlijn.
Swimming - place, s., zwemplaats , plaats om zich te

baden.
Swim'ming - shoot , s., zwemschool.

Swimming-tub, s., zwemkuip; badstoof.
Swim 'rningly, ads., zacht, gemakkelijk, voor den wind,
zeer voorspoedig ; -, ) op rolletjes , van zelf , alleen.
Swin dle, V. t., bedriegen, afzetten, opligten, afzwendeleii ; op een listige wijze bedriegen ; - any one out of a
thing , iemand iets afzetten.
Swin'die, s., het opligten, het afzetten, het zwendelen.
Swindler, s., bedrieger, bedriegster; afzetter, afzetster;
zwendelaar, zwendelaarster ; opligter , opligtster.
Swindling , s., opligterij , afzetterij.
Swine, s., zwijn, varken.
Swine' - bread • s., varkensbrood.
Swine' - presses, s., pl., varkenskers.
Swine'-Slab • s., zie Wolf fish.
Swine'-grass, s., varkensgras.
Swine' -berd, s., zwijnenhoeder.
Swine' - pipe, s., kramsvogel (ornithologie).
Swine' -pox, s., steenpokken, g.
Swine' -snout, s., paardebloem, leeuwentand (botanie) .
Swine'-stone, s., stinksteen.
Swine'-sty • s., varkenskot.

to stem the wind, op den wind zwaaijen; - with the tide

of stem the tide , voor den stroom zwaaijen ; - with a
clear hawse , klaar zwaaijen ; - for a cross , voor een kruis
zwaaijen; - foul, onklaar zwaaijen, driftig worden; - the
yards, de raas kaaijen ; - the hawse, optornen voor het
anker, z.; - at the yardarm, aan de ra hangen, z.; - between
wind and tide, onder den wind met den stroom onder tij
zwaaijen , z.; - for a cross , voor een kruis zwaaijeu , z.;
- for health , voor zijn gezondheid schommelen, ( schoppen; -, V. t., schommelen , heen en we@r doen bewegen,
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slingeren, zwaaijeu ; schudden; - about, zwaaijen om,

sword , s., (j degen, zwaard ; T ijzer; blank geweer; fl § ver
wraak, geregtigheid; the - of justice, het zwaard-woesting;
der geregtigheid ; avenging -, wrekend zwaard ; broad -,
breed zwaard; spiritual -, zwaard des geestes; small -,
klein zwaard , hartsvanger; unfleshed -, zwaard waaraan nog
geen bloed kleeft ; - in hand , met het zwaard in de hand ;
at the point of the -, met de punt van liet zwaard; witti
- and buckler, met zwaard en schild gewapend ; draw a -,
den sabel trekken, het zwaard uit de scheede halen; fight
with -, niet liet zwaard of den degen vechten; gird on

rondzwaaijen.
Swing , s., slingering , schommeling ; schommel , schommelplank; -, stoot, schop; -, speling, speelruimte; -,
vrije teugel, vlugt, vrijheid; -, aanleg, neiging, opwelling.
Swing' -bar, s., zwengel (aan een rijtuig).
awing'-bridge, s., brug niet een opening, hangbrug.
S`vtng'-gate , s., valpoort , valdeur.
Swing'-plough , s., ploegzolder zonder wielen.
awing'-tree, s., evenaar (van een rijtuig).
Swing'-wheel , s., drijfrad (van een slinger).
;swinge , u. t., geeselen , slaan , kloppen , afrossen, afranselen ; straffen , kastijden ; - off, uit liet veld slaan.
Swinge'-bu-skier, s., pogcher, brans, snoever, zwetser,
bluffer; iemand die gedurig aan het vechten is; -, slecht
persoon ; -, grappige vent.
Swinger, s., schomnnelaar, zwaaijer, smijter; -, grooteleugen.
Swinging , s., slingerende beweging , slingering , schonimeling, zwaaijing; -, het zwaaijen rondohm het anker, r.
swing'Iug, a., groot, ontzaggelijk.
Swingingly, adv., op groote, ontzaggelijke wijze.
$win'gle, v. t., repelen (bijv. vlas) ; -, V. i., zweven, schomnielen, wiegelen.
Swinish • a., van of betreffende een zwijn, zwijnachtig;
-, vuil , onzindelijk; grof.
Swink , s.,
zwaar werk , zwoegende arbeid.
Swink, v. i.,
zwoegen, ploeteren, wurnleii, zich aftob ben ; blokken (zwaar studeren).
Sovink, V. t., met werk overladen.
Swipe, s., (l harde slag; -, wip, ophaalstok (om water te putten).
Swipe s , s., pl., slecht soort van bier.
auv ip'per , a., snel, schielijk.
Sav1sS • a., Zwitserscli.
Switch , s., teentje , roede; -, uitwijkplaats, bewegelijk
rail (op spoorwegen).
Switch, V. t., niet roeden geeselen, niet een spitspaardje

slaan ; duchtig doorbalen; -, v. i., strompelen.

Switclr'eI , s., + suikerwater , drank.
:witch
ni
h`
er ,
baanwachter (op spoorwegen).
Switcgh , } s.,
Sivitz'er, s., Zwitser; deurwachter.
Swivel , s., spil, draaispil; wervel , draaijer (aan een

deur

of venster); wartil; draaibas (artillerie); mooring -, vertuiwartel , z ; cable -s, wartels in den kabelketting, z.
Swiv'e1-block • s., draaiblok, wartelblok.
Swivel•dolt , s., bewegelijke pop.
Saviv'ei-gun, S., (lraaibas, z.
Sw1v'el-hook , s., wartelhaak, z.; haak waarin een karabijn rust.
Stvïv'ei•lfnk , s., schalm met wartel , z.
Swivel-seat , s., rol -sachet.
Swob, zie Swab.
swollen, zie Swell.

sworn t, pp. van Swell.
Swoon, V. i., in zwijm, in onmagt vallen, bezwijmen, van zich
zelve vallen, flaauw worden , in bezwijming vallen ; - away,
flaauw vallen; - with joy, van vreugde in onmagt vallen.
swoon, s., bezwijming, zwijm, flaauwte, onmagt, bewusteloosheid.
Swoon'ing . s., bezwijming, zwijm ;
Swoop , V. t., nederschieten op zijn

-, a., bezwijmend.
prooi , zich meester
maken van , losgaan op; - up, oppakken, wegvoeren, zich
meester maken van.
Swoop, s., vederschieting van een vogel op zijn prooi;
at a -, eensklaps , onverhoeds.
Swop , V. t., zie Swap.
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any one's -, iemand niet liet zwaard, omgorden; lay one's
hond on one's -, de Band aan den degen slaan ; sheath
the -, liet zwaard opsteken; surreréder one's -, het zwaard,
den degen overgeven ; his - cannot keep in its scabbard,
zijti zwaard kan niet in de scheede blijven; put on the -,
over den kling jagen.
S oordi'- bayonet, s., lang bajonet.
Swordd'-bearer, s., zwaarddrsger (persoon).
Sword'-blade, s., degenkling.
Sword'--cone , s., § degenstok, stokdegen.
Sword'--cutlery, s., degenfabriek.
Sword'--ci,tter, s., § zwaardveger.,
Sword'-tight, s., gevecht niet den degen.
Sword'-fish , S., zwaardvisch.
8word'•gdrdle, s., degenkoppel.
Sword-grass, 3., lisch, lusch (botanie).
Sword'-hilt, s., degengevest.
Sword'-k,sot, s., degenkt► ast.
Sword'-Iaw , s., vuistregt, regt van den sterkste.
Sword'- asaai, s., krijgsnian.
Sword'-player, s., zwaardvechter, schermer.
Sword'-shsped , a., zwaardvormig.
Sword'-shell , S., degeriscl;eede.
Sword'-sti-ck , s., degenstok.
Sword sr lrfi, , s., pl. swordsmen , krijgsman.
Swore, zie Swear.
Sworro , pp. van Swear.
Swop-rn , a., gezworen; - enemies, gezworen vijanden.
Sn r,eunQt, V. i., zie Swoon.
S%% uIn , zie Swim.
Swung, zie Swing.
Sybarite , s., sybariet, ( pater goedleven; -, wellusteling.
sybsrr
i t ,i '
b
Syarit
i cal ,

} a., sybariti esch; wellustig.

1 zie Sycamore, S.
Sy-e'aruore, s., Egyptische vijgenboom; reuswilg, water-

Sye'an2ine, s.,
wilg

Sy c'arnore-tree • s., zie Sycamore, s.
Sy t•'opiaancy , s., pluimstrijkerij , oorblazerij , vleijerij ,
( tiikllooijerij.

sy-e'ohhaut, s., vleijer , pluirstrijker, ( flikflooijer.
t y c'opt,ant ,
V. t., zie Sycophant ; -, vleijen , pluim Sg-e'ol► hauti*e, j strijken, (flikflooijen.
Sycophan'ti.e, a., * pluimstrijkend; -,
op een andere
plaint groeijend (botanie).
Sy-e'ophantry , s., vleijerij , pluinistrijkerij , (flikflooijerij.
S Ihib'I-o • a., van of betreffende lettergrepen, letterSy1lab'i.ea5 , S grepig.
S '1I ®b'ically. ads., als lettergrepen, in lettergrepen.
Syllbbleit'tiou. s., spelling.

s y i'iabIc, s., lettergreep, -F gedeelte, breuk; -, (van den
tijd) oogenblik.
,SyI'1able, v. t., T uitspreken, uiten, uitbrengen.
Sal 'labub, s., zie Sillabv/l.
Syr'labus, s., hoofdzakelijke inhoud, uittreksel , kort be.;rip, overzigt.
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Syllep'sts, s., pi., syllepses, sylepsis (fiyuur in de spraak-

kunst der oude talen , waardoor twee onderwerpen , verschil
geslacht en getal, door één gezegde, bijvoeyclijk-lendva
naamwoord enz., beh.eerscht worden).
Syl'togism, s., sluitrede (in de redekunst) ; make a -, een
syllogisme maken.
syltoVig'ti e ,
a., als een sluitrede, van een sluitrede,
syltogis'ti eni , I betrekkelijk een sluitrede.
syllogis 'ti-catty , adv., als een sluitrede, van een sluitrede , betrekkelijk een sluitrede.
syi1ogtza'tion, s., het redeneren door middel van sluit
-redn.
Syl'logize, V. i., met sluitredenen redeneren.
Syl'logizer , S., di e met sluitredenen redeneert .
sylph, s., luchtgeest, sylph.
Sylph'ic, s., zie Sylph, s.
syipn 'like , a., luchtig, ligt, zwevend.
Sylvan , s., zie Silvan.
syt'van , s., Sylvanus (boschgod, fabelleer) ; § boer, boschbewoner.
Sylvanite, s., inlandsche tellurium (mineralogie).

leunde).

sy;n'pl,ysis, s.,

aaneenschakeling der beenderen (ontleed-

sympol.s.in-e , s., maaltijds- of tafelgesprek der orden.
Sylnpo' S ia P, a., feestvierend, onderhoudend aan tafel; van,
behoorende of betreffende een gastmaal; -, vrolijk; prettig.
Sympo'*Lum , s., gastmaal , smulpartij , tafelfeest.

tom , s., verschijnsel , kenteeken; aanduiding of voor
iets dat volben zal; -, toeval of verandering in-teknva
een ziekte; teeken , kenteeken daarvan , g.; -, omstandigheid.
l a., dat de toevallen in een ziekte
sympto®dmat'ip,
Syrnptomat'i eat , J aanduidt, g.; symptomatisch.
Symp

Syrnptoctiat'i Bally , adv., tot de kenteekens behoorende;

met symptoms, zie dat woord.

Synagog'i cal , a., van de synagoge, tot de synagoge be-

hoorende.
synagogue, s., synagoge, bedehuis der Joden, godsdienstige vergaderplaats der Joden.
synalm'pha , s., pl., ineensmelting der lettergrepen (spraak
zamensmelting van de laatste lettergreep van een-kunst);
woord niet de eerste van het volgende.
syn 'ar-shy, s., souvereiniteit die onder meerdere verdeeld is.
Synarthrorsis , c., pl., synarthroses; naauwe vereeniging
sym'ba1 , s., cymbal.
van twee beenderen (ontleedkunde).
symbol , s., zinneheeld; -, gedenkspreuk, kernspreuk.
leus ; -, geloofsleus , geloof, belijdenis des geloofs ; blue is synax'is , s , ^I vergadering, bijeenkomst; vergadering der
the - of loyally , het blaauw is het zinneheeld van getrouw- eerste Christenen tot viering van het Avondmaal.
heid; the bread and wine used in the sacrament among chris- Synehondro'sis , s., pl., vereeniging van beenderen door
tians are the s!jrabols of etiRisT's sufferings , het brood en kraakbeen (ontleedlcucsde).
de wijn bij het avondrea al der christenen zijn de sinus- syn'chmutal,
a•, gelijktijdig.
yS1PIlT01! 'i4a1 ,
beelden van liet lijden van CHHRISTUS .
Syr,'s-t,ronat , s., gelijktijdig voorval.
Symbol,ie,
a., zinnebeeldig.
Syn' chhroni -erin , s., gelijktrjdigheicl (van gebeurtenissen)
symbol ieat,

Syenbot't-ealiy, ode., door middel van zinnebeelden.
Symbot.za'tion • s., zinnebeeldige voorstelling, verzinnelijking.
syrn't,otize, v. i., overeenstemmen , betrekking hebben;
- in , overeenstemmen in - ; - with, overeenstemmen riet;
-, verzinnelijken, zinneheeldig voorstellen.
Sym'metrs 1, a., meetbaar .
Symme'trian ,

aymm'etrist,
Symmet'ri eal

s., minnaar of ijveraar voor symmetric,
degeen die symmetrie zeer in acht neemt,
die de eveniredigheid zeer in acht neemt.

, Si., symmetrisch , evenredig.

$ymmet'ri caiiy , ode., op symmetrische wijze , op even-

redige wijze.
V. t., evenredig, symmetrisch maken.
symmetry , s., symmetrie , evenredigheid, evenredigheid
of overeenstemming der deelen van een voorwerp onder
he in -, in symmetrie zijn.
-ling;

Syin'inetrise,

, symptbthet'i ent , a., medegevoelend , deel
een geheime kracht uitoefenend, syn;pathetisch ,-nemd.
dat een heimelijke overeenkomst in aard, werking of lij
niet elkander heeft.
-den

sympathet'i e

Sympathet'icatly, ode., met symp athy (zie dat woord).
sympathise, v. t., medegevoelen , overeensteinn;en , over-

eeustemmen in gevoel, sympathiseren ; - with, sympathiseren
met ; - with distress, medelijden niet liet ongeluk hebben.
syrn'patibist . s., sympathetiselr persoon.

s., geheime onderlinge neiging , gelijkaardig
medegevoel , deelneming; weerpijn van het eeue lid des-he;d,
als
liet andere lijdt ; feel -, s,ympatlry gevoelen.
ligchaanis

S y n,'pathy ,

tabel van gelijktijdig gebeurde historische feiten.
Synchronize , V. i., j gelijktijdig bestaan of plaats grijpen.
gelijktijdig.
Syss'-ehronousty , ode., on een gelijktijdige wijze.
syn'cnrysis , s., zamenstellinz ; verbinding van twee klinkers tot een tweeklank (spraakkunst).
Syn ' -ehhysis , s., t verwisseling, verwarring in de volgorde
der woorden van een zin , vooral in poëzij (spraalckunst).
syn'-eopate, V. t., zamentrekken; een letter uitlaten; -,
splitten of verdeelen (muzijk).
Syn-copa'tion , s., zamentrekking; uitlating eener letter
(spraakkunst); -, verdeelleng.

Syn'etbronous, a.,

Syn' cope, s., zamentrekking; verkorting van een woord

(door uitlating van een of meer letters in het midden)
(spraakkunst); splitsing van een noot in twee of neer
noten, die met de eene in duur overeenkonsen; -, flaauwte,
bewusteloosheid.
Syr '-Pratt-s-rn, s., medeheerschappij; aandeel van het volk
in de uitoefening der hoo gste raagt in den staat.
syn' cretïi 5 m, s., zucht tot vereesiigsng v;rn godsdienstige
stelsels of wijsgeerige rigtingeri (in ongunsligen zin); § ineensnieltii;g ; verbroedering.
Syn'cii e , s., syndicus.
syn'dieu;tv, s., : syndicaat.
sgn'rirome,
e., medewerking , zamenloop.
Synct , rara y ,
Synee'docin , syne4-'dochy, s., synecdoche,

figuur in de

iedekcknst, waarbij men een gedeelte voor liet geheel of
omgekeerd neemt; woordverwisseling.
Synecdoch'",ai , a., als een synecdoche.
s y nipno 'nioUS, a., welluidend , zamenst$mmend .
Sy needochI-tally , adv., als een synecdoche.
5, y n.'phOlist , s., welluidend zinger of speler; vervaar
-digervansymphoë. Syne -ephone'sis , s., zamentrekking; zamentrekking van
cyon' pbony , s., overeenstemming, welluidendheid (in de twee lettergrepen tot eene.
mnczijk); muzijkstuk met eenige instrumenten gezamenlijk Synerget 'i e, , syner ges'tt e , a., zamenwerkend , van de or.
gsuen (geneeskunde).
uit te voeren; symphonic (stick).

SYN.
Syneeiro'ses , s., pl. synneuro'ses ,
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zamenvoeging der

synthesis, s., zamenstelling , verhinding; methode in de
beenderen (ontleedkunde).
redeneerkuiule tot verbinding en opklimming van eenvouogyngeae'eIa , s., plant, die de stamina met de anthers verdice tot zamengestelde oordeelen.
eenigd heeft.
Synthet'i e , synthet'i eat , a., synthetisch, bijeenvoegend ;
Syn'or;ha , syn'o -ctbold , s., aanhoudende koorts, g.
verbindend.
Syn'onhite , syn'ochttide , s., wondersteen ; -, steen , Synthet't early , ado,, volgens de regelen der synthesis,
zie aldaar.
waarna ede de toovenaars meenden de opgeroepen schininien
Syl,h 'ilis, zie Siphilis.
te kunnen vasthouden .
Syn'o rhos , s., aanhoudende koorts.
Sy'p io,n , s., zie Siphon.
Synod , s., synode , vergadering , kerkvergadering ; -, con- Sy'ren , s., zie Siren.
Sy r iac , a., Syrisch.
junctie (zamenkamst van hemelligcliamen) (sterrekunde).
Synodal,
J a., synodaal ; betrekkelijk een synode; - Syr'Ian , a., Syrisch , van Syrië.
synod 'ie ,
epistle, synodale brief; -, van de eerie con- -syr 'iani-ain, syr'ifa-ern, s., Syrischeuitdrukking of taaleigen.
Syrin 'ga, s., pijp; -, syring, sering (botanie).
Synod'i'aI , Ijunctie tot de andere (sterrekunde) .
Synod'i•early , adv., op synodale wijze.
syr Inge , s., spuit.
syringe, v. t., spuiten, inspuiten, met een spuit wassy nonym, syn'onynne , s., synoniem.
Synon'yma , s., pl., synoniemen, woorden van gelijke heschen ; - up, opspuiten.
teekenis .
Syringot'omy , s., fistelsnijding, fistelsnede.
Synon'yinlze, V. t., door middel van synoniemen uitdrukken. syr'tis , s., fondiepte, zandbank; -, poel, m.
Syrup , s., stroop.
Synon'yinoiis, a., syuorienm.
sys'taysis, s., vereeniging.
Synon'yniousiy , ads., als synoniem.
isynon ' y En y , s., gelijkheid van heteekenis, het gebruiken j System , s., stelsel , systeem ; inhoud ;begrip van een wevan woorden van gelijke beteekenenis.
I tenschap; overthrow, subvert a -, een stelsel omverwerpen;
$ynop ► sis, s., pl. synopses , kort begrip; overzigt ; algereduce to -, tot een stelsel brengen.
system- maker, s., stelselmaker.
meen begrip ,schets.
Synop'ti e. ,
Sys'tein - monger ,, s., § stelselkramer (in onyunstigen zin);,
a. een overzigt g^, evend.
,
'
1 Systeinat i -c, systeenat i -cal, a., stelselmatig, systematisch.
Synop'ti -cal,
Synop'ti cally , adv., in een kort overzigt.
Systeenat'i Earl y , adv., op stelselmatige wijze.
t^yn'ovia , syn 'ovy , s., ledewater (vloeistof dienende tot liet Systematist, sys'tentatizer , s., stelselmaker, voorstander
van tiet stelselmatige; stelselmaker (ia ongunsligen zin).
glibberig maken der gewrichten); bloed en water tusselien
cie ledematen.
3yst'evstatize , V. t., tot een stelsel brengen , stelselmatig
syno'viai , a., behoorende tot het ledewater en de klieren
regelen of rangschikken , in een stelsel brengen.
Sys'tooie , s., veekorting eener lange lettergreep; -, spanwaarin liet ledewater wordt afgescheiden (ontleedkunde).
ni ► ig op het hart (ontleedkunde).
3yntae'ti c , synta e'ti pal , a., s y nt axisch , overeenkom Systolie, a., spanning- verwekkend, g.
stig de regelen van de syntaxis of woordvoegir► g.
syntae'tieailij1. adv., overeenkomstig de regelen van de ! sys't,le, s., gebouw, welks zuilen digt bij elkander staan.
sythe , s., zie Scythe , s.
syntaxis of woordvoeging.
zanlengesteld geheel, geheel; stelsel .
syzlygy , s., stand van twee planeten in haar zamenvallende
yntag'ua, s.,
1 eis tegenovergestelde rigting; tijd der nieuwe en volle maan.
syntax, s., syntaxis, woordvoegiuá.

T.
T , to a - (., tot den hoogsten graad (van gelijkenis); -,

(van trekken) trek voor trek; -, 'T , i. p. v. it : T' , ^)
i. p. V. to; 2) i. p. v. the; -, T wordt soms in de pret.
en in een pp. gebezigd i, p. v. cd: blest voor blessed;
curst voor cursed; confest voor confessed; T. D., i. p. v.
Doctor Theologiae (Doctor of Divinity); T. T. (onder brieven)
voor talus tuns , geheel de uwe.
Tab, s., schoenriem, schoenhaakje, veter, (p ); malie, kop, (p.).
Tabard , s., tal,baard; een lange staatsierok, bijzonder liet
kerkkleed van predikanten of priesters ; soms voor toga of
staatsiekleed der leden van een regtbank of der advocaten ;
-, wapenrok.
Tab arder , s., tabbaarddrager.
Tabby , a., geschakeerd , gestreept, gevlamd , gewaterd
(van stoffen) ; moiré • tahijnen.
Tabby, s., gewaterde taf, tabijn.
Tabby , v. t., wateren ; gevlamd, gewaterd of moiré maken.
Tabefae'tion, s., uittering, wegkwijning.
Tab`efy, v. i., uitteren, afnemen, vergaan, vervallen , te
gronde gaan.

Tabel!'ion • s., (van

amhtsch rij v er.

liet lat. tabellio) openbaar notaris, be-

, s., tabernakel; eigenlijk een hut, tent, veM.
hut ; bijzonder de stichtshut in de Mozaïsche wetgeving op
de eeredienst; een heilige plaats; een plaats voor godsvereering bestemd en dienende ; kapel, bedehuis ; -, loofhut ;
-, verbondskist; hostiekas; -, +vertblijf; the feast of -s ,
liet loofhuttenfeest der Joden ; the Jewish -, de Joodsehe
tabernakel; the everlasting -s, de eeuwige tabernakelen (ire
het N. T.); -, § het ligehaam waarin des menschen geest
hier op aarde zijn verblijf houdt.
Tabernacle, v. i., j wonen, verblijf houden, zijn tent
opslaan , tabernakelen; - among, wonen onder.
Taberna-e 'uiar, a., een hut betreffende; -, in den bouw.
trant eener but (bouwkunde).
Tab'es dorsalis , s., (lat.) tering in het ruggemerg, g.

Tabernacle

Tab'id, a., teringachtig.
Tab'ldness, s., teringachtig.
Tablature . S., liet muurschilderen, muurschilderwerk

-, een muzijkstuk met de letters a, b, e ene.
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Table, 3, I1 § tafel ; tafereel, schilderij; -, palm (van de Table-rents , s., pl., tafelgelden, die voorheen sass de
hand), platte of vlakke hand; -, tafelplank, blad; -, ge
bisschoppen betaald werden, nu nog aan ministers van
aan tafel ; -, tafel , lijst, register, bladwijzer;-zelschap
buitenlandsche zaken en gezanten , mv.
-, effen oppervlakte , z.; -s , pl., damspel ; -, rand van Ta'bie-rock , s., tafelrots.
hardsteen (bouwkunde); perspectivisch plan ; tafel (bij ju Table-ruby, s., tafelrobijn.
heilige tafel (R. C. eeredienst); - of difference-welirs);
of latitude and departure, of loxodrornic -, streektafel
dining -, eet=; large -, - of the family , groots =,
algemeene =; small -, children's -, kleine =; multiplical on -, pythagorische = of = van vermenigvuldiging; roundi
-, ronde tafel ; communion -, heilige = ; kitchen -, keuken= ; writing -, schrijf= ; Pembroke -, = met bladen;
card -, speel=, kaart=; - of contents, inhouds=; night -,
nacht=; work-, werk=; dining -, = in een eetzaal; folding -,
die afgeslagen kan worden ; head of the -, hoog einde der
_ ; leg of a -, poot van een = ; keep a good -, een goede
= voeren; rise from -, van = opstaan; sit down to -, 1
zich aan = nederzetten ; put on -, op =.stellen , brengen;
wail al -, aan tafel bedienen (van bedienden); leave the -,
de = verlaten ; bottom of the -, henedeneinde van de =;
the law of the twelve -s, de wet der vaalf =en ; at -,
aan =, over =; sit down at -, aan = gaan; sit at -,
aan _ eten, tafelen (lang aan - blijven) ; go to the communion -, aan de = (het avondmaal) gaan ; - of interest,
interest =; - of descent, geslachtlijst ; play at -s, damnmen , schaken ; the -3 are turned, de hekken zijn verhangen (de zaken hebben een andere wending genomen; clear
the -, de = (het =laken opnemen); fall under the -, onder
de = vallen; lay upon the -, op het bureau of ter griffie
deponeren (parlement); lie upon the -, op tiet bureau of
ter griffie gedeponeerd zijn (parlement); spread the -, de
dekken; sitting at -, aan = gezeten; tarn the -s on , upon,
iemand den bal terugwerpen; turn the -, een zaak van een
andere zijde beschouwen.
Table , v. i., tafelen , de tafel hebben , eten , in den kost
zijn , aan tafel eten ; -, v. t., van voedsel voorzien; een
bladwijzer maken, sil.; in een catalogus brengen; hij wijze
van tafels (lijsten) rangschikken; -, vereenigen van stukken hout door middel van neuten, z.; -, bijeenvoegen;
inzetten van steepen (in ringen).
Table-alloW'Ance, s., tafelgeld.
Table-basket , S., tafelmandje.
Ta ble-bed, s., tafelbed, bed in den vorm van een tafel.
Table-beer , s., tafelbier, gewoon bier.
Table-bell , s., tafelhel,

Ta ble-book, s., zakboekje, opschrijfboekje.
Table -brush , s., tafelbezem.
Table—elo^ek, s., staand uurwerk, pendule.
Ta ble • cloth , s., tafelkleed, tafellaken.
Table--compan 'Ion , s., tafelgezel, tafelbroeder.
Ta ble-diamond , s., tafelsteen.

Table-drawer, s., tafellade.
Table -fastener , s., schuif aan een tafel.
Table-fork , s., tafelvork.
Table- friend , s., tafelvriend, dischgenoot.
Table-fruit , s., tafelvrucht.
Ta'ble - knife, s., tafelmes .
Ta ble -land, 8, vlakke verhevenheid, vlakland.
Table -linen , s., tafelgoed.

Table-man , s., damschijf; schaakstuk, stuk (op het schaakbord); schijf (op het dambord).

Table-money, s., tafelgeld.
Table-mouintain, s., tafelberg .
Table-in-a si e , s., tafelmuzijk.
Table-napkin

, s., tafeldoek.

Table -plate, s., tafelzilver, (zilveren) tafelservies.

Ta'ble-shore , s., vlakke kust.
Ta'ble-spoon , s., eetlepel.
Ta'bie-steel , s., wetstaal (voor tafelmessen).
Table -talk , s., tafelgesprek , tafelkout.
Ta'ble -time, s., tafeltijd.
Table-top , s., blad eener tafel .
Table -ware , s., tafel goed .
Table -wine , s., tafelwijn.
Tabier , s., kostganger.

Tablet, s., tafeltje, schrijftafel; plaatje; stukje; schrijflei; -, vierkant artsenijkoekje; -, een beschreven of beschilderde oppervlakte.
Tabling , s., classificatie, tafelsgewijze rangschikking, zamen voeging, -, het inzetten van steenera in ringen; -, zameustelling van de stukken hout , waaruit een mast bestaat; lasch
van een balk, z.; - of the sails, verdubbeling van zeilen, z.
Taboo ', s., (in de Zuidzeelanden) godsdienstig verbod.
Taboo', v. t., verbieden.
Ta'bour , s., handtrom , tamboerijn.

Ta'bour, v. i., trommelen ; - on , trommelen of slaan op.
Ta'bourer, s., trommelslager.
Tab'ouret, s., handtrom, tamboerijn.
Tab'ourin, tab'ourine, s., kindertrommeltje, kleine lang -

werpige trommel, handtrommel, rinkelbom.
Tab'rere , s., SP., zie Tabourer, s.
Tab'ret , s., handtrom , tamboerijn.
Tabular , a., in den vorm van een tafel , als tafels ; -,
in een kort overzigt of verkort zamenvatteu ; -, in een
of bij wijze van een vierkant gerangschikt.

Tabulate , v. t., in tabellen brengen ; onder algemeene
hoofden of in kort overzigt brengen ; -, vlak maken.
Tabulated, a., vlak, vlak geslepen (in een diamant);
Ta'ce , ta'eet , s., rust (muzijk).

Toch , tache, s., haakje, gespje, lis, knoop.
Ta -ehig'rapber, s., snelschrijver.
Tarhig'raphy , s., snelschrijven.
Tacit, a., stilzwijgend.
Tae'itly , adv., op stilzwijgende wijze; implicite.
Tae'iturn , a., stilzwijgend, zwijgend, stil.
Tacitur nity, s., stilzwijgendheid.
Tack , v. t., vastmaken, zamenvoegen, vereenigen, hechten,
aanhechten, bijvoegen, met wijde steken aaneenhechten,
aaneenrijgen, los zamenhechten; - about, vastmaken om;
- on , vastmaken op, vasthechten ; - to , vastmaken aan;
- together, zamenbinden; - on, losjes naaijen (rijgen).
Tack , s., spijkertje, nageltje, stiftje; -, bijhang; -, vlak,
vlek , smet ; white -, vertinde nagel.
Tack , s., hals, gang , boeg, z.; double -, dubbele hals, z.;
close -e , digte halzen, halzen toe, z.; - for -, hank for
hank, toestand van twee schepen, die dwars van elkander

blijven zeilen, z.; good -, goede slagboeg, z.; on the port
-, met bakboords halzen toe, z.; single -, enkele hals, z.;
weather -, hals, z., get aboard the -, den hals toehalen, z.;
haul in the slack of the lee -, lops van den lijhals inhalen, z.; hold -, goed aan den wind houden, z.; lie on the
other -, over den anderen boeg liggen, z.; make a -, een
boeg, een slag maken, z.; shift the -, hals opsteken om
over te nemen , z.; stand on the same -, over denzelfden
boeg liggen, z,; stand on the other -, over den anderen
boeg liggen, z.; work and -, opwerken met kleine gapgen , z.; up -s and sheets ! steek op halzen ! z.
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rk , V. i., wenden hij den wind over ; over den anderen
boeg gaan , bij den wind zeilen, z.; - back, bijdraaijen . z.;
- close aboard, de halzen goed toezetten, z.; - in a ship's
weke , in het kielwater van een ander schip wenden , z. ;
- in succession , door den contra-marseh wenden • z.; - all
at once, alle schepen te gelijk wenden, z .; - about, voor den
wind omgaan of omloopen , z.; - ayrcin w ederwenden ,
overwenden, z.
Tack'- blo -ek, s., halsblok , z.
Taak' -boom , tack'-piece, s. , botteloef , z.
Tack'-hole • s., gat waardoor de hals binnen boord komt, z.
Ta-ek'•knot, s., soort van valreepsknoop, z.
Ta-ek'-plece , s., betelloef uithouden.
Tack' - tackle, S., halstalie, z.
'rak 'er , s., die hecht • aanhecht • vastmaakt ; die bij

voegt.
Ta eking , s., wending bij den wind over , z.; - windward,

opwerken , z.
Ta ek'le , s., pijl ; -, wapenen , me.; wapentuig ; -, * paar.
dentuig; -, takel, talie, z.; anchor stock -, talie om den
ankerstok op zijn plaats te brengen, bij het voorwinden
van het anker, z.; boom -, spiertalie, z.; burton -s, klap
z.; cat -, kat, z.; combination-lopersinhtgwa;
of -s, purchase, verschillende takels die op elkander werken, om groote kracht uit te oefenen ; fish -, kiptakel , z.;
large -, barton , zware talie , z.; list of -s , whip , wipper (een enkel blok , de looper op den last) , z.; long -,
takel varende door drie enkele blokken , waarvan twee
blokken met de enden tegen elkander gestropt zijn, z.;
fore - , voorzijtalrel of zijgijn, z.; fleet, overhaul, shift a
-, een talie afschaken, z.; fix , trap a - to a rope , een talie
op touw zetten , z.; ground -, grondtakel , alles wat op
ankers en kabels betrekking heeft, z.; gun - purchase,
geschuttalie (twee enkele blokken); luff -, takel (een dubbel en een enkel blok), z.; luff -, double block to the
weight, een dubbel en een enkel blok, het dubbele blok
op den last, z.; outhaler -, twee enkele blokken (ge
staarten, z.; port -, poorttalie; reef -, reef--stropme
talie ; quarter -s , een dubbel blok met oog gestropt en
een enkel blok met haak en kous, z.; relieving -, ophouder bij het kielen, noodtalie van liet roer, achtertalie
van het kanon (een dubbel en een enkel blok) , z.; ridge
-, een dubbel en een enkel blok met oog gestropt , z.;
rolling -, een dubbel en een enkel blok , even als de
luff -, stoottalies, z.; runner -, enkel en dubbel blok niet
een hanger, het onderste blok gestropt met een haak en
kous, z.; runner and -, mantel en talie, z.; sail -, marsedraaireep en marsevaltalie, z.; stay -s (main aid fore
hatch), enkele en dubbele blokken , met haken en kousen
ingehouden, z.; shroud -, wanttalie, z.; stay-sail-stay -,
dubbel en enkel blok, het benedenblok met haak en kous
ingebonden, talie op den leider van het stagzeil, z.;
small -, jigger -, staarttalie , wipper , derde hand , z.;
large -, barton, zware talie, z.; tack -, halstalie; tail -,
staarttalie; tie -, talie op een mantel of draaireep, z.;
train -, achtertalie, z.; truss -, rakketalie; top -, stengewindreeplijn , z,; vang -, geerdtalie , z.; winding -, zij.
gijn , z., yard -, dubbel en enkel blok , noktakel, z.
Tackle, v, t., vastmaken, inspannen, optuigen, takelen,
optakelen , z.; -, aantasten, aangrijpen , nemen.
Ta ek'le -broek , s., blok zonder schijf.
Tapk'le-fall , S., looper , Z.
Taek'le-hook, s., taliehaak, z.
Taek'le - pendent , s., schinkel , hanger , z.
Ta ek'le - pendent - block , s., hanger blok , z.

Tackled, a., getakeld.
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Tack'ling , s., tuig (van paarden) , zeel en treil , touw

fishing -, viscl► tuig, z.; look well to one'.,-werk,taldj
-, zijn zaken wel gadeslaan of in acht nemen; stand to
oiie's - , zich trotsch en stijf houden , bij zijn stuk
blijven.
Tarnt , S., gevoel ; j tact , § fijne of scherpe onderscheiding ;
beleid , doorzigt ; -, :1: maat (muzijk).
Tactic , tae'ti eat , a., betrekkelijk de kunst om een leger
in slagorde te scharen, krijgskundig, § heleidvol, behendig, meesterlijk.
Ta eti tien , a., legerkundige , tacticus.
Ta .e'ti es , s., pl., kunst onl een leger in slagorde te scharen, taktiek; naval -, zeetaktiek.
Tae'tile, a., voelbaar, tastbaar.
Taaitli'ity , S., voelbaarheid.
Ta .e'tion , s., voeling, liet voelen , aanraking, bevoeling,
betasting ; -, raking (wiskunde).

Tadpole, s., jonge kikvorscb , donderpadde.

Tad, tale of tail, s., rekenmaat in China en Japan ;
geldgewigt.
Ta'en '^` , i. p. V. Taken.

Tae'nia , S.,

(lat.) lintwurm , g.

Taffeta • s., taft.
Tafl'rail , s., hakkebord, rek , wapenbord ; loofwerk achter
tegen den spiegel ; - timber, hekstut.
Taffy, s., borstsuiker (siroop van suiker).
Tat''fyman , s., pl. tatfymeu, handelaar in taffy (zie dat

woord).

Talus , s., suikerbrandewijn ; indische brandewijn uit suiker bereid ; rum op de Antilles.

Tag , s., malie , punt (van een veter) ; -, kam; -, iets
armzaligs en gemeens ; -, ir janhagel, gepeupel , graauw ;
-, nesterij , wissewasje ; - and rag , rag , ( gemeen volk,
gespuis, gepeupel; there was nothing bul - rag and bobtail , er was niet dan Janrap en zijn Hiaat.
Tag , V. t., aanhechten , bijvoegen , vereenigen , verbinden;
-, (veters ene.) beslaan; bij ... voegen, vereenigen, zamenflansen ; -, doen volgen (door) , vergezellen ; - any one,
iemand volgen, achterna loopen; - things together, zaken
te zamen verbinden ; - after , op de hielen volgen.
Tag'rag , s., janhagel , gepeupel.
Tag'sore , s., schapenziekte.
Tag'tail, s., een worm , die den staar t van een andere kleur
heeft.
Tail , s., staart , het achteruitstekend deel van vogels ,
visschen en meer andere dieren, alsmede van een menigte
voorwerpen; achterste gedeelte, onderste gedeelte , iets
hangends; katje (aan bomen); einde, end, slip, punt,
pand , sleep (van een japon); -, steel (stoomroezen) ; -, achterste gedeelte van een kan; staart van een ploeg, - van
een letter , = van een noot (muzijk), - van een komeet;
-, versiersel van de Turken; staart van bakpannen, = van
liet haar ; bob -, korte =; trundle -, ronde =; dove -,
zwaluw_ (bij de timmerlieden ; stuk hout waarmede twee
stukken vastgehecht worden); horse's -, horse -, paarden;
horse -, (zekere plant); lizard's -, Haagdis=; lion's -,
leeuwen-; mouse -, muizen- (botanie); fox -, vossenstaart
(botanie) ; bob -ed , niet een korten =; rat's -, ratten=
(kleine rondvijl); -, = aan den strop van een ingebonden blok , z.; - of a storm , = van een bui ; pointed -,
katten-, z.; there is no finding head or - in it , men
kan er kop noch = aan vinden (liet is geheel onzin en
zonder verband) ; turn -, den rug toekeeren , vlugten,
regtsomkeer maken , zich uit de voeten maken; switch -,
staart of karwats; the dragon's -, de staart van den draak
.;te rrelrunde); squat Upoic tlir, -, neérgee liuikt.
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, s., zie Tall en Tale.
, v.., aan den staart trekken, hij den staart trekken;
- in, lippen, invoegen (bij tianwerlieden); inlaten, hevestigen (een bWk in een muur, bij metselaars, enz.).
Tau' -blo ek , s., staartblok; lashing of a -, staarttouw.
Tait'-board , s., krat (van een boerenwagen).
Tail'--carrier, 5., slippedrager.
TaIl'-featlser, s., staartpen.
Tail'-fin, s., staartvin.
Tail'- lastring, s., staarttouw.
Tait'-tike, a., staartaclitig.
Tail'-piece, s., strikje of figuurtje (bij drukkers); klavier
(van een orgel, enz.); -, staartstuk (Lan een rund).
Ta1I'-pipe, s., schuurbuis, conintunicatiebuis van de ver
-schilend
vakken in een schip (stoomwezen).
Tail'-pointed, a., meteen ruig staartje (van granen, botanie).
Tail'-race , s., f molenvliet (-4merikaansch).
Tait'-rope, s., staarttouw.
Tal I'-tackle , 8, staarttalie.
Taii'-val%e, s., snuifklep, doorblaasklep (stoomwezen).
Tau' -zie , s., gedeeltelijke onterving , meer bepaald in Schot
erflater, om in sommige gevallen-landhetrgv
het wettelijk erfdeel zijner erven te verminderen; inkorting , r.
Tail'age • s., belasting, impost.
Tailed • a., van een staart voorzien , gestaart , met een
staart; short -, kort van staart.
Taille • s., onvervreemdbaar erfgoed , r.
Tailing • s., anker in een muur , staart.
Tailings , s., pl., naoogst.
Tail'lage , s., stuk uit liet geheel gesneden ; -, deel van
iemands vermogen, dat als schatting wordt betaald.
Tailor • s., snijder , kle@rmaker ; costumeur (bij schouwhurgen); woman -, kleedermaakster; woman's -, dames kleedermaakster ; -, merchant -, 1- kleêrinaker , die tevens een
winkel heeft en de stoffen er bij levert.
Tal 'lor , V. i., het beroep van kleêrmaker uitoefenen, de
kleedermakerij uitoefenen.
Tai'ioress, s., kleedermaakster.
Tailoring, S., liet kle@rmaken.
Taint j • i. p. v. it is not.
Taint • V. t., bederven, bezoedelen , besmetten , bezwalken;
-, vergiftigen ; -, bemorsen , vervuilen of bezwangeren
met iets ; doortrekken , doorweeken ; -, j § schenden, vlek
bevlekken, verpesten; met Benig vocht doortrekken;-ken,
- the air, lucht bederven, verpesten; - any one's honour,
iemands eer bezwalken; the meat is -ed, liet vleesch is
bedorven ; -, V. i., bedorven zijn , besmet zijn , vuil worden , bederven, stinken.
Taint , s., tint , kleur ; -, § bederving , besmetting ; -,
vlek; schandvlek, blaam; -, t inijt; fall into -, + ontaarden , verergeren.
Taint'-free , a., onbevlekt , vlekkeloos, onschuldig.
Taint'-worm, s., mijt.
Talnt'less, ei., zonder smet, zuiver.
Taint'tore, s.; bevlekking, bezoedeling; onteering; schandvlekking , besmetting , onzuiverheid ; vlek , schandvlek.
Tak'abte , a., neembaar.
Tale • V. t., nemen , opnemen , krijgen , zich meester maken
var►;, zich toeëigenen, in pacht of in huur nemen, vatten , Ieiden , geleiden ; wegnemen , ontnemen , aftrekken,
ontvreemden, wegvoeren , afpersen, onverwachts nemen ; -,
verleiden, misleiden, bedriegen; -, § begrijpen , vatten ; -,
trekken , hebben ; t verzamelen , bijeenbrengen , putten ; op
nieuw te voorschijn brengen, weder voortbrengen; -, betrap pett; -, aannemen, aanvaarden, niet weigeren , ontvangen,
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kiezen; verdragen , verduren, dragen , lijden, toelaten; heproeven , ondervinden ; -, overreden , vervoeren ; -, iets uit
een andere zaak afleiden of daarop bouwen, een gevolg
afleiden, afleiden, besluiten, opmaken; -, be--treking
schouwen als , aanmerken als , achten als, nemen voor ;
-, eisclien , vragen ; doen volgen ; begrijpen ; -, t treffen ; -, zich vereenigen met; -, gaan in , toetreden , om
als een geneesmiddel innemen , gebruiken ; -,-helzn;,
kopyeren, afschrijven; -, voeren, vervoeren, dragen,
transporteren ; -, gunstig heoordeelen , bevestigen op ; -,
springen over, overspringen; -, bederven , bestuetten ; -,
volgen , vervolgen ; -, bederven , besmetten ; verrigten ; ,
ontvangen wat aangeboden wordt; nemen wat niet gegeven is, willens of onwillens ontvangen ; krijgen, pakken.
aangrijpen; zich bedienen van; -, vangen of vatten hij
verrassing of door list , gevangen nemen ; -, behagen
bekoren , verrukken . vermaken ; -, in een bijzonderen zin
of op eerie bijzondere wijze begrijpen; -, bezigen , gebruiken , veranderen in; zich naar ... schikken; -, vormen,
bepalen , vaststellen ; -, in de hand vangen; -, zich met
... bezig houden; -, scheiden , afzonderen; -, onderstel len ; -, wikkelen of betrekken in ; -, werkzaam zijn in;
-, ter zijde zetten, verplaatsen; -, als een eed of uitdruk
bezigen ; - care , zorg dragen , (voor iemand of voor-king
iets) zorgen , bekommerd zijn , bezorgd zijn , liet opzigt
hebben over , in acht te nemen - o,', overnemen ; upon , op zich nemen; - up from the ground , van den
grond op- ; - money on trust , geld op crediet = ; - ill,
- amiss, kwalijk =; - patiently , geduld Hebben ; we will ourfortune, wij zullen niet ons lot geduld hebben; Iwill
- it as a great favour, ik zal het als een groote gunst
beschouwen of aanmerken; - hold of, in hechtenis _, de
vlugt =; - a town , een stad -; - a person prisoner of war,
krijgsgevangen maken; - service, dienst nemen; - a day's
respite , een dag uitstel =; - an opportunity , van een ge
gebruik maken ; - much pains, veel moeite doen;-legnhid
- rest , rust nemen ; - pleasure , behagen vinden in , zich
vermaken, verlustigen; - to heart , ter harte nemen; money , geld nemen ; - any one by the hand , iemand bij
de hand vatten ; - some broth , wat soep nuttigen ; - a
person in the very fact • iemand op heeter daad betrappen;
- a thing well or ill, iets wel of kwalijk nemen; - any
one's part , iemands partij kiezen ; what will you - for
it ? wat vraagt gij daarvoor ; - an aim , mikken; - a
concern , belang stellen ; - contentment , zich tevreden
stellen, tevreden zijn; - heed, zich wachten; - the field,
te veld trekken; -notice of, opmerken; - a house for a
year, een huis voor een jaar nemen , huren; - pride in a
thing, zijn trotsch of roem in iets stellen; -' advice,
volg mijn raad; - a resolution, een besluit tremen ; - a thing
for granted, iets als toegestaan beschouwen ; - a thing
heavily, zich iets zeer aantrekken ; - good heart, moed vatten ; - fire , ii; brand geraken, vuur vatten ; - a fancy to,
behagen vinden in , verlieven; - prejudice , een vooroordeel
opvatten; - head, het hoofd opsteken; - place, plaats, heb
the night took him , de nacht overviel hero ; - an-ben;
affront, een beleediging verduwen; - a seat , plaats nemen,
gaan zitten ; - breath, adem halen; - 2cmbrage , argwaan
opvatten , zich ergeren ; - a leap , een sprong doen; - ship,
te scheep gaan ; - tobacco, tabak rooken ; - snuff, snuiven ; - a denial, een weigering ondergaan ; - a thing
asunder, iets uiteen doen of scheiden; - by force of violence , niet kracht of geweld wegnemen ; - any one's purse
from him , iemand van zijn beurs berooven ; - into the numier, onder liet aantal opnemen; - a voyage, op reis gaan;
- a ride , een toertje te paard doen; - a drive , een toeitjc
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in een rijtuig doen ; - a run , een loopja doen ; - stage ,
per post reizen ; - pity , medelijden hebben ; - orders,
geordend worden, in den geestelijken stand opgenomen
worden ; - an oath , een eed doen of afleggen ; - reeenge ,
satisfaction, wraak, genoegdoening nemen; - any one any
where, iemand ergens heen leiden; - flesh, vleezig worden;
- deep root , diepe wortels schieten; - knowledge of a thing,
kennis van iets nemen ; - a tree, zich op een boom zetten;
- the veil, den sluijer nemen, in een klooster gaan, non
worden; - airs, zich een deftig voorkomen geven; - the
free air , versche lucht scheppen; - one's chance , zijn lot
afwachten, het wagen; - an explication, een uitlegging,
verklaring of opheldering begrijpen; - a thing in hand, iets
ter hand nemen; - heed to, opmerkzaam zijn op; - the law
of any one, iemand in regten vervolgen, over iemand regt
spreken ; - cold, korde vatten , verkouden worden ; - right,
goed verstaan; - any one napping, iemand onverhoeds overvallen, betrappen; - a jest , scherts verstaan; - a thing
from any one , iemand iets ontnemen ; - post, postpaarden
nemen; - in marriage, trouwen; - a denial, een weigerend
antwoord krijgen ; - any one in a lie, iemand op een leugen
betrappen; - course, zijn loop hebben; - a good resolution,
een goed besluit - ; - a thing into consideration , (iets) in
overweging -, in beraad = ; - cognizance , kennis = van ;
- account of a thing, ergens berigt van ; - any one at
his word, iemand aan zijn woord houden; - a person's
words out of his mouth, iemand het woord uit den mond =;
- a bearing, een peiling doen, z.; - in, inhalen, laden , z.;
- in a sail, een zeil bergen, z.; - hold, aanhouden van
een end touw, z.; - and leave, heter zeilen dan een ander
schip, z.; - an obserralion of the sun, zonshoogte nemen, z.;
- off the stoppers , stoppers afnemen , z.; - off the wedges,
keggen uitnemen, z.; - oƒ the bolt rope of a sail, de lij
een zeil afnemen, z.; - the charge out, ontia--kenva
den► , z.; - out the tampions, windproppen afnemen, z.;
- a plan , een opname doen , z.; - post , post vatten , z.;
- ship of shipping, embarkeren ; - by storm , door storm,
nemen, z.; - in tow , op sleeptouw nemen , z.; - off the
arris , loskloppen (stoomwezen) ; - off the barb , braam
afnemen (stoomwezen); - out the winding, vlakken, vlak
hameren; de wolf uithameren (stoornwezera) ; - the size,
passen, de afmetingen nemen van een stuk werk dat gesmeed.. wordt (stoomwezen) ; - it to ...., zich inbeelden
dat ....; - any one to be ...., iemand voor .... hou
iemand .... jaren geven (met betrekking tot zijn-den,
leeftijd); be -n with, verliefd zijn op; - about, gelei den, leiden, overal geleiden; t digt ineendrukken; - any
one about the middle, iemand om zijn midden vatten;
- a long way about, een langen omweg maken; - after,
aarden naar; - again, hernemen, wedernerven, weder
terugnemen , terugleiden ; - along with , mede--omne,
nemen, niet zich nemen, zich eigen maken ; - aside, ter
zijde =; - asunder, uit elkander -; - a thing asunder,
iets uiteen doen of scheiden ; - away , wegnemen , weg
onttrekken , ontvreeniden ; ter zijde stellen, af--kapen,
schaffen, (de tafel) afnemen; - away again, hernemen ,
(iemand) terug geleiden, (iets) weder medenemen ; - back,
I1 § hernemen, (iets) weder medenemer; - by, nemen of
vatten hij ; - down , afklimmen , nederdalen ; inslikken ,
inzwelgen , laten zakken , naar beneden werpen , naar
omlaag nemen, afnemen, verminderen; (iemands) plaats
nemen, vernederen; afbreken, slechten, sloopeg, verkleinen, onderdrukken ; in aanzien, kracht of waarde ver
opschrijven, opteekenen ; - down any one's cou--korten;
raye, iemand den moed benemen ; - down any one's pride,
iemands hoogmoed fnuiken, vernederen ; (op scho!e)c) de
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plaats (van iemand) nemen; - for, houden voor; - an
owl for an ivy-bush, liet een voor het andere aanzien
of houden ; - from , aftrekken , ontnemen , berooven van,
nemen uit ; - from a person , van iemand nemen ; - in,
nemen in; begrijpen, bevatten ; insluiten, ommuren, omheinen; in zich bevatten , omvatten, besluiten, in zich
sluiten ; in zijn huis riemen , nemen, doen ingaan, aannemen , ontvangen , toelaten; voorraad opdoen ; § bedriegen,
verschalken, misleiden, bedotten, ( beet nemen, foppen;
l overwinnen , overmeesteren ; bijeenrapen , verzamelen ;
vernaauwen, inleggen, smaller maken, opnaaijen, dubbel
toevouwen of inslaan, innemen, inhalen, intrekken; - in
goods, goederen innemen of laden, z.; - in with, zich hou
aan , liet eens zijn met; - in a room of place, een-den
plaats innemen of beslaan ; - a person in, iemand bedriegen ,
verschalken; - in hand, onder handen nemen; - in ill part,
kwalijk nemen ; - in pieces, uit elkander nemen ; - into,
opnemen in, nemen in; - oath , zweren; - of, krachteloos maken , verzwakken , verminderen ; vernietigen ; ver
terughouden , I) nemen, terugnemen , berooven -,platsen,
terughouden ; inslikken, uitdrinken, ledigen , alkoopen ;
copiëren , nabootsen , namaken; teruggeven (in ongunstigere
zin); plaats vinden voor, wegruimen; afsnijden, (een lid
afsnijden ; '(` (een masker) afnemen; iemand wegvoeren, weg
geweld wegrukken ; afwenden, afleiden , af-leidn,mt
afhouden; - off the edge of a knife , de scherpte-breng,
van een mes wegnemen , een mes stomp maken ; - off the
edge of' the stomach , den eersten honger stillen; it will o f the edge of his wit , liet zal de scherpte van zijn scherts
wegnemen ; - off one's hat , zijn hoed afnemen ; - off the
edge of a cold drink, de koude van eenigen drank afnemen ,
die een weinig warmen ; - off the skin , het vel wegnemen of afstroopen; - the halter off, de halster afnemen
of afdoen ; - oneself off, zich uit de voeten maken; - any
one off an ill course , iemand van kwade wegen afbrengen; - any one's care off his hands , iemands zorg op zinli
neigen, hem daarvan ontlasten ; - of the odium, het hatelijke wegnemen ; - off taxes , van schattingen ontheffen ; any one off from his work, iemand van zijn werk aftrekken ,
afhouden ; - on , aannemen , nemen ; § zich ergeren , boos
worden; - on the religious habit , den geestelijken stamt
aannemen, in een klooster gaan; - order with, beteugelen; - order with any one, iemand in bedwan; houden;
- out, uitnemen , trekken , uittrekken; verplaatsen , uit
doen gaaii ; uitkiezen ; § ten dans leiden ; (eeg► tand) trekken,
(een schandvlek) wegnemen ; in ruiling nemen, t (een model)
nerven, copiëren , (iemand) doen uitgaan, van (binnen uit)
nemen, nemen op een crediet!,rief (koophandel), (een slagader) verbinden; vereffenen, betalen (koophandel), zich belasten niet, beslaan, innemen (rara plaats), bezig houden (rain
tijd); - out of, nemen of trekken uit; - part, deel nemen
(aan , in) ; - place , plaats hebben, plaats grijpen; - to,
brengen , nemen , medenemer naar; - np , opnemen , op
crediet of interest borgen , ter leen nemen , leersen ; gereed
zijn voor; opnemen, in de hoogte nemen; doortiaren, wak
bekijven , gispen , over den hekel halen ; us beste g-ker
nexr.en, (een misdadiger) gevangen nemen; (belastingen)
heffen; kosten, overneggen, ontleenen; innemen, beslaan,
bezetten, wegnemen; bezig houden, § zoeken, hernemen,
tegenspreken; vervullen; ter hand nemen, § zich meester
maken (van) ; afbinden , g., riet een wond- of laatband binden ; § beginnen, beginnen waar of wat een ander geëindigd
heeft ; ondernemen, § aanneme n , bijleggen ; - up a quarrel,
een twist opvatten, een twist bijleggen; - up aars, dte wapenen opvatten; - 5p n stitch, een steek opnemen ; - up a
challenge, een uitdaging aunu.eme ►► ; - oog orde 711) rountdly,
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iemand duchtig of wakker doorbalen; - up with, zich ver- Tale , zie Tael en Tail.
genoegen met; - upon, nemen op; he took upon him the Tale'- bearer , s., kwaadspreker, ( overbriever; die officiële
command of the Briny, hij nam het bevel over het leger kennisgeving of boosaardige mededeelingen doet.
op zich; - a thing upon trust, iets borgen of op crediet Tale'-bearing, s., kwaadsprekerij , het vertellen van hetnemen; be -n with, overvallen worden (van), aangetast geen men gehoord of gezien heeft.
-, V. i., zich worden (door), ingenomen zijn (met), krijgen; Tale' - bearlug, a., vertellend, hetgeen men gehoord of
rigten • een rigting of strekking (tot) hebben , gaan • beha- gezien heeft (in ongunstigen zin).
gen, bevallen, ingang vinden; slagen, uitwerking hebben; Tale' - maker , s., die sprookjes verzint ; logenaar.
bevrucht worden; a play that -s • een blijspel dat behaagt ; Tale'-slate, s., zie Talc, Talck.
- after, § gelijken naar, hebben van, slachten, nabootsen, Tale' - teller, s., verteller vair sprookjes of van verhalen.
zich vormen naar, navolgen, leerera van; he -s afler his Tale'ful • a., rijk aan verhalen , geschiedenissen.
father, hij gelijkt naar zijn vader of aardt hem; - in Tal'ent , s., zeker gewigt of geldswaarde der Ouden, ta
(bastaardwoord , ontleend uit hel Grieksch , in welke-lent
with, het houden met (een partij), zich houden (aan);
- into, trekken in, op, naar; - on, zich uitgeven voor, taal het een weegschaal en een gewigt vara goud of zilver
zich doen doorgaan, aanspraak hebben op; woedend zijn aanduidt, dat op verschillende plaatsen van verschillende
op ; zich zeer aantrekken , toornig worden • zich zeer be- grootte was) ; -, bekwaamheid , begaafdheid, aanleg ; -,
klagen; - to, toevlugt nemen tot, zich toeleggen, zich geaardheid (in oneigenl jken zin) ; -, poot (van een roofbegeven aan , § nemen , slagen ; - toward , zich begeven vogel) ; we must improve our -s, men moet zijn talenten
in de rigting van , naar; - up, zich verbeteren , ophouden , veranderen , zich hervormen , tot inkeer komen ,
zich vergenoegen met, wonen (met, bij , with) ; - to, zijn
toevlugt nemen tot , verzot zijl, op ; - to a thing, iets met
ijver aangrijpen; the work will - well, het werk zal opgang maken; - to the hedge, zijn toevlugt tot de lieg
nemen; - to study , zich op studie toeleggen ; - to any

one, vriendschap voor iemand opvatten; - very much, a
great deal to any one, zeer veel vriendschap voor iemmd
opvatten ; - to a thing , smaak in iets krijgen , § zich op
iets toeleggen; that does not - with me, dat maakt op
mij geen indruk.
Takes -I.. , s., misleiding , bedrog; misleider , bedrieger.
Taken, pp. van Take; be - ill, ziek zijn; be - aback ,
de wind onder de lij inkrijgen, z.
Taker , s., die neemt , kooper , remittent (koophandel) ;
snuf -, die snuif neemt of gebruikt; - in of work, ondernemer van een werk.
Taker-In • s., lokvogel , bedrieger.
Taking, a., innemend, bevallig, aanminnig; she is very
- in her looks , zij heeft iets in haar gelaat dat zeer
bevallig is, :1; aanstekelijk, besmettelijk.
Taking, s., het nemen, in bezit neming, in beslag neming, r.; het vatten; -, verlegenheid, nood, ontsteltenis;
-, aanvatting , aantasting, z.; - a turn , een slag nemen
van een end touw , z.; (van copij) hoeveelheid die te gelijk
genomen wordt (bij drukkers), greep, handvol distributie
(bij drukkers) ; -; up , in hechtenis neming.
Takingness. s., innemendheid, bevalligheid, bekoorlijkheid.
Tai'apoln, s., zekere priester in Siam van strenge levens
naam van zekere kloosterlingen in Oost-Indië; -,-wijze;
aap (dierkunde).
Tarbot , s. hazewindhond , jagthond die een omgekrulden
staart heet en fijn van reuk is; ijslander.
Tal$, talek , s., talk (een aardsoort) , talkaarde ; - slate,

op woeker stellen; have a - for, talent hebben voor;
little -, weinig =en ; man of -, -ed person, =vol persoon;
bury one's -, zijn talent begraven ; what requires -. liet.
geen talent vereischt.
Tal'euted , a., met talenten begaafd.
Tale-e- , s., pl., plaatsvervangers tb^j een regibank van ge-

zworenen) ; plaatsvervangende gezworenen.
Tale* -mei. , s., pl., zie Tales , s., pl.

Ta'Jiou, s., (lat. talio) wedervergelding.
Taltion-iaw , s., de wet van wedervergelding (oog voor
oog , tand voor tand , enz.) (lat. jus talionis).
Tai'i$man , s., talisman , toovermiddel , tooverfiguur , § geheim.
Taiisman'i , e, a., tooverend, tooverachtig, door middel

van tooverkunst bewerkt.
, s., een wit kleed, van zijde, wol of katoen, dat door
de Joden in de synagoge wordt gedragen; talith, kerkkleed.
Talk, s., zie Talc, Talck.
Talk , V. i., praten, spreken , babbelen , snappen , redeneren ,
berigten, declameren, onderhandelen; - about a thing ,
over iets spreken ; - away , opspreken, voortspreken ; - of,
spreken van of over; - to, zedelessen geven , iemand de
les lezen, pre @keu; - of law-suits, van processen spie ken; - loudly against any one, hoog tegen iemand deelsnieren ; - to oneself, in zich zelven spreken ; - big , groot
snoeven; - finely , mooije woorden spreken; - of-sprekn,
Taiith

this, that and the other, over koetjes en kalven spreken ;
-, v. tt., tot iemand spreken , iets zeggen , sprekende of
met spreken doorbrengen of verdrijven, verpraten, door

spreken verbeuren of verliezen; - any one into, iemand
(van iets) overreden ; - any one out of, iemand (van iets)
afbrengen (door raad) ; - any one dead, te veel tot iemand
spreken; - away, ( zeggen; (door spreken) doen verliezen,
vermaken; - any one into, iemand bepraten tot; - of, spreken
van, over; - any one out of, iemand door zijn praten doen
verliezen of vergeten , iemand door zijn praten afhouden
gebladerde talk.
van ; - over , overhalen tot ...; - to the purpose , gepast
Tal -close,
spreken; - with, spreken met, (zich met) onderhouden;
a., talkachtig , van talk , talk bevattende.
Taio'o us ,
- out, door spreken de overwinning behalen (op); - over,
Tal e'ky ,
ie f s bepraten ; - any one up , iemand bepraten of overreden.
Tale, s, geschiedenis, verhaal, sprookje, vertelling, ver
mondeling verhaal, berigt; -, getal, rekening;-telsj, Talk , s., gesprek , gemeenzaam gesprek , gerucht ; onderwerp
(der gesprekken), gebabbel, gepraat, gesnap, praatje; table -,
-, ontdekking (van een geheim); idle -, sprookje, klucht;
tafelgesprek, tafelkout, onderhoud; there is no more - of
nursery -, bakers sprookje; - of a tub, sprookje van moe
it, men spreekt er niet meer van; town -, stadsgerucht;
gans; telt a -, een verhaal doen; by -, bij den-der
tel , stuksgewijze ; an old woman's -, een oude vrouwen it is common town -, de gansche stad spreekt er van.
sprookje; tell -s, iets klikken; kluchtjes verhalen of Talkative, a., praatachtig, spraakzaam, praatziek.
vertellen; one - is goad till another be told, t zoo lang Talkativeness, s., praatachtigheid, praatzucht, gebabbel,
radbeid van tong.
iemand spreekt zou men zeggen dat hij gelijk heeft.
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spreker, prater, snapper, ( praatgraag; -,
snoever , grootspreker , pogcher , zwetser.
Talk'Ing, a., sprekend, veel pratend, spraakzaam, snapachtig, praatziek.
Talk'Ing, s., het spreken, het praten, gepraat, liet keu
-veln,ht
konten.
Talks, s., talk, talkaarde, zie Tale, s.
Tatk'y, a., uit talk bestaande.
Tall , a., lang, groot, rijzig, kloek , sterk, sterk van lig.
chaamsgestel; (van zaken) groot, verheven; -, (bij oude
schrijvers) koen , stout , moedig , dapper ; a - man , een
lang man ; a - tree , een hoorre boom; - and thin , rank,
spichtig ; grow -, groot en dun worden.

Tal' ut , s., zie Talus , s.
Tamable , a., tembaar , te temmen.
Tam'ableness, s., tembare aard.
Tamara e • s., Amerikaansche lorkenboom.
Taaa'arin , s., zeker apensoort in Amerika (dierkunde).
Tam'artnd, s., tamarinde (een vrucht) (botanie); tama-

T a I'laae ,

Tambour , V. t., tamboeren (loz , duren met een haaknaald).
Tain'bour-work, s., tamboereerwerk, borduurwerk, haak werk.
Tarnbourine' , s., tamboerijn.
Tame, a., tam, mak; -, moedeloos, ter neer gedrukt, te

Talker

, 3.,

T alksage,

s, impost, belasting , schatting,
schatti
accijns.

'
Tal'liage, V. t., belastingen opleggen, belasten.
Tallness , s., grootte , lengte , hoogte, rijzigheid.
Tal'ioav • s., talk, vet , smeer ; mineral, mountain -, mi neraal talk; coat - etc. for a ship's-bottom, srneersel voor

de huid van een schip, z.
Tal'tow , V. t., besmeren , met vet insmeren,
vet maken,
niet vet smeren.
Tal'tow•cake, s., talkkoek, groote klomp vet.
Tat'tow--eandte, s., vetkaars, talkkaars, gewone kaars.
Tal low-chandler, s., kaarseufahrikant, kaarsenmaker.
Tal'low-copper, s., vetketel (hij kaarsenmakers).
'fret'$®w-4up, s., vetpotje.
Ta1'low-faced , a., bleek, fiets.
TKI'tow-graves , s., p1., kanen, rnv.
Tallow-keect, , s., t massa vet, klomp vet.
Tal'1ow-press, s., talkpers, vetpers.
Tallow-tree, s., talkboom (int Sina).
Tal'iower,, s., vet dier.
Tal'1owish, a., van talkachtigen aard, vetachtig (in smaak),
rede of hoedanigheid.
Tat'lowy , s., van talk, tietarlitir.
Ta1'ly, s., kerfstok (als van een bakker cur., ook van de
geldleening van een Eichequer•katitoor in Engeland) , keep,
inkeping , een stok die in over eenstemming niet een andere
ingesneden of ingekeept is; -, § wedergade , tegenhanger,

voorwerp dat niet een ander overeenkomt.
Tal'ty, ada., koen, moedig, onversaagd.
Tai's y , v. t., kepen , inkepen , van pas maken , voor iets

uitsnijden, geschikt maken, bepalen; tallied for each other,
voor elkander geschikt; -, schoten der onderzeilen aanhal en, z.; - away, iets niet geschut neêrsehieten; -, v. i., bij eenpassen, goed zamengaan met, overeenkomen; - witli,
overeenkomen met ; passen bij.
Tal'ly-man, s., die rekening houdt, die op den kerfstok
of op weekgeld verkoopt, die voor wekelijksche betaling
verkoopt.
Tal'Ynud, thal'mud, s., talmud, de in schrift gebragte
mondelinge wet der Joden, zamengesteld uit een oud werk,
Mischna genaamd en verklaringen van dat werk , die den
naam van Gemara dragen.
Talrnud'te,
, a. talmudisch van de talmud.
'
Talmud'i-eal ,
Talniud'ist, s., talmudist, iemand die in den talmud be-

dreven is.
Talmudist'ic • a., tot de talmud behoorende.
Talon, s., klaauiv (van een roofvogel) ; ojief (bouwkunde);

talon (van effectencoupons); stok (in het kaartspel).
Talpa , s., viol ; -, gezwel onder de huid, g.
s., de astralagus, dat heen van den voet hetwelk
vereenigd is met het been (ontleedkunde); schuinte, hel
-ling,
schuine kant, talut (bouwkunde, vestingbouw).
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rindebooni.
Tamarind -tree, s., tamarindeboom.
Tam'artsk , s., tamarisk (een boom) , tamarisboom.
Tam'huf, s., zie To,nbac.
Tambour , s., trommel , trom, tamboerijn; -, tamboereer.

raam , borduurraam ; -, zeker sieraad , trommel (bouw
-kurde);,
tamboereerwerk, getamboereerd werk.

order gebragt; geesteloos, oiibezield, levenloos, gedwee;
-, handelbaar ; -, vervelend , ( saai ; -, zonder tegenwerping, § vreedzaam, volgzaam (in zaken); (§ bleek, zonder
kleur; - beasts, tamme dieren; the style is -, de stijl is

vervelend, zonder kleur ; become, get, prow -, tam worden.
Tame, V. t., tenmmen, beteugelen, gedwee maken, onder
onderwerping brengen , overwinnen , tegen -werpn,to
stuiten ; - pride, den hoogmoed beteugelen ; - the-houden,
ferocious inhabitants, de woeste inwoners tot ouderwerping trekgen.
Tame pos' s on , s., zwaluwwortel.
Tarne'less . a., ongetemd , wild.
Tarne'1y, ode., niet wild; zonder geest; gemeen, laag.
Tarne'ness , s., tamheid , moedeloosheid , onderwerping ,
slaaf'sche onderwerping; (vane zaken) gemis van kleur , zou teloosl;eid, ( saail ► eid.

T amer , 8., teninier van dieren, bedwinger, § overwinnaar.
Tago'slay ,

Tnon'iny s.,

tanlijli , zekere wollen stof.

Tann'kin, s., t- zie Tampion, s.
Tamper , v. i., rich inlaten met, zich hemoeijen met,
zonder dat zulks behoort of zonder noodzakelijkheid met
iets te doen hebben ; heugelijk onderhandelen; verleiden ,
overhalen, een getuige omkoopen , in liet duister werken ;
- in a conspiracy, zich in een zanienzwering inlaten; why

do you -- with it ? waarom bemoeit gij u daarmede ? - with
any oyoe , iemand trachten over te halen.
Tampering, s., gelieinie onderhandeling; -, verleiding,
omkooping, heimelijke list; benioeijii;g.
Tamping, tamping-bar, s., laadstuk.
Ts.np'ion , to.up'Ion . s., windprop, z.; lay the -s, place

the -s in a gun, windproppen opzetten, L.; take out the
-s, windproppen afnemen.

Tarn'tam , s., trom gebruikt door Hindoes, Javanen en andere volken in den Indischen archipel ; -, § geraas, getier.
Tan, v. t., looijen, leder bereiden, § tanen, taankleurig
maken, (van de zon) verbranden.
Tan , s., gemalen run of schors der leerlooijers , running
van leder, gebruikte run of schors.
Tan'-bed, s., laag run, rugbed.
Tan'-pit, s., looikuip.

Tan'-Qotour, s., taankleur.
Tan'-houise, s., looijerij.
Tan'-stove , s., broeikas met run.
Tan'-vat , s., runkuip.

Tan'-waste, s., running van leder, gebruikte run of schors.
Tan'-yard , s., looijerij , tanerij.
Tan',iezn , s., tandem (rijtuiy net twee paarden).

TAN.

TAR.

Tamest • s. • soort van gouverneur in Ierland , sr.; onder
de Kelten van Ierland • de Hooglanden in Schotland ,
Wales en het eiland Man: een heer • eigenaar van land,
gouverneur of hoofdman.
Tan'estry • s., een vroegere Iersche wet, volgens welke
de verdienstelijkste en knapste van de zonen der grooten
het regt van eerstgeboorte hadden.
Tang, s., nasmaak, smaak, sterke smaak, kwade smaak,
prikkeling , iets dat een prikkeling nalaat; -, klank • galm;
-, walging, neiging; -, zeegras.
Tang , V. i , :1: klinken , galmen , zich doen hooren • klinken
van , weergalmen van , tuiten van.
Tangency , s., raking (wiskunde).
Tangent , S., tangent , raaklijn ; - scale • hausse , z.; scale box, block of badge, stuk metaal dat de hausse
omvat, z.; - sight, - slide, hausse, z.
Tangible, a., voelbaar, tastbaar, hetgeen door het gevoel kan
worden waargenomen, § hetgeen verwezenlijkt kan worden.
Tangle, V. t., zie Entangle; -, V. i., verward zijn.
Tangle, s , zie Entanglement.
Tank • s., waterbak , verlaat , waterkist, kist , hak ; whole
-, 4 h 600 gallons; half -, 200 gallons ; quarter -, 100
gallons; - boat, citerne; steam engine -, ijzeren verga derbak voor den gecondenseerden stoom, ijzeren kist in
de machinekamer ; water -, citerne.
Tan'kard, s„ drinkkan, drinkkan met een lid, kan, een
groote kan met een deksel voor sterken drank.
Tan'ling , s., door de zon verbrande , sic.
Tanner , s., looijer, lederbereider; - of Hungary leather,
Hongaarsch ledrhereider.
Tannery , s., looijerij , looiplaats.
Tan'nie , a., tot looistof behoorende ; - acid , zelfstandigheid gebruikt om ruwe huiden tot leder te maken,
waarvan tannia vroeger de naam was.
Tannin , s., looistof, tannine.
Tanning, s., het looijen.
Tanning-liquor , s., tannine.
Tan'-s y , 3., reinvaar (een kruid) ; reinvaarkoek , wormkruid; wild -, zilverkruid.
Tan'tali-am , s., Tantalus -straf , een straf gelijk aan die
van Tantalus; kwelling, § bedriegelijke hoop.
Tantallza'tion , s., het kwellen.
Tan'tallze, V. t., iemand kwellen, door hem genoegen te
doen, dat hij niet smaken kan; met ijdele hoop paaijen,
met bedriegelijke hoop streelen; met begeerlijkheid kwel
doen watertanden.
-len,
Tan'tailzer , s., die kwelt, kweller.
Tantalizing, a., kwellend.
Tantamount, a., gelijkwaardig , tegen ... opwegend , ge.
lijkgeldend; be - to, gelijke waarde hebben als.
Tan'tivy, adv., niet grooten spoed, spoorslags; ride -,
= rijden.
Tant'ling , s., die zich vleit met iets dat niet bereikt of
verkregen kan worden, die zich met ijdele hoop vleit;
gekwelde.
Tan'tru m , s., :1: gemaaktheid , nuk , gril ; -s , pl., kinderlijke grilligheid.
Tap , V. t., zachtjes slaan ,, tikken , zacht kloppen ; -, e. i.,
tikken, zacht kloppen.
Tap, V. t., een vat opensteken.; vocht, wijn, enz. aftappen; een boom aan den wortel lucht geven, een zweer
doorsteken , g.; het water aftappen , g.; - any one for
the dropsy , iemand het water aftappen ; -, een schroefgat
uitboren (technologie); ijzer bewerking doen ondergaan ons
het te beveiligen voor roest (metaalbewerking); tappen,

Tap, S., zachte slag, tikje, klopje; -, tap, kraan, zwikje,
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draad in een moer snijden (stoomwezen).

pijp door welke vloeistof uit een vat gelaten wordt , lievel; -, schroefhoor, trekijzer; -, drinkkamer, tapkamer,
gelagkamer, tapperij ; - on a drum, slag op een trom; be
on one's -s, altijd klaar zijn, op zijn tellen passen.
Tap'-borer, s., schroefboor.
Tap'-aye, s., schroefsnijkussen.
Tap'-hole , s., . lekgat, z.
Tap'-hole -plag, s., stop, prop.
Tap'-douse, S., tapperij , kroeg.
Tap'-lash, s., laatste bier van een vat, slecht bier.
Tap'-room , s., gelagkamer.
Tap'-root , s., hartwortel (van een boom).
Tap'-rooted , a., met hartwortel.
Tape, s., band, lint, smal band.
Tape'-lace, S., garen kant.
Tape'-worm , s , lintworm, g.
Ta'per , s., kleine bougie , bougie die door het trekijzer

gehaald is ; waskaars ; fakkel , toorts ; -, afneming in dikte
van een stuk hout, het dun toeloopen van een end touw ;
with a -, trapsgewijs (stoomwezen); wax -, kleine bougie,
bougie die door het trekijzer gehaald is , keukenrot , waskaars ; roll of -, rol bougies.
Taper, tapering, a., in een punt uitloopende, spits toeloopende, van beneden tot boven op regelmatige wijze naauwer
wordende; -, schraal, mager, §zwak, gering, verdund,
kegelvormig, piramidevormig; - fingers, magere vingers.
Taper , V. i., in een punt uitloopen , spits toeloopen ; mager
of schraal worden ; - a rope , slurpen , z.; -, V. t., spits
of puntig toeloopend makes► ; -,-met waskaarsen verlichten;
- the hair out , het haar dunnen.
Tapering , a., zie Taper , a.
Ta'perness . s., piramidale gedaante, het puntig uitloopen
of spits toeloopen.
Tap'estred , a., behangen.
Tapestry , tapestry , s., behangsel , kamerbehangsel,
vloerkleed , tapijtwei k.
Tapet, S., tapijt, tapeet, Sc'.
Ta' pets , s., zeker dier , soort van haas.
Taplo'-ea , s , witte sago , uit den cassavi- wortel verkregen ; tapioka-plaat , tapioka-meel.
Tapir, s., tapir, Braziliaanecti waterzwijn (dierkunde).
Ta'pis , s., 9 tapijt , tafelkleed ; on the -, op liet tapijt,
in kwestie.
Tap'it, s., klein aambeeldje op een werkbank.
Tappet , s., nok op de as voor de excentriek (stoomwezen) ;
- or cam, kam of nok (stoomwezen).
Tapping , s., het tappen van het water , wateraftapping;
een metaalbewerking, zie Tap, v. t.
Tap'ster , s., aftapper ; bediende in een tapperij , persoon
die in een herberg bier tapt.
Tap'too , s., zie Tatoo, s.
Tar , s., teer ; pikbroek, § geoefend matroos, z.; jack -,
pikbroek, goed matroos; coal -, koolteer, z.
Tar , V. t., teren , met teer bestrijken; -, v. t., plagen, tar.
ten , sarren , tergen , vertoornen , verbitteren , nu.
Tar'-barrel , s., teervat.
Tar' -ooggin, s., :1: ligte slede.
Tar'•brush , s., teerkwast.
Tar'•bucket , s., teerpot.
Tar' -lake , s., asphalt-meer.
Tar' -pit , s., (gas) teerput.
Tar'-work, s., teerders werkplaats.
Taran'tism , taren'tism , s., ziekte in Italië , die door
den beet eener tarantula veroorzaakt, en door muzijk ge
zou worden.
-nez
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Tarantula , taren'tuta, s., tarantula (spin) ; zekere kleine

Tarring , s., het lapzalven, z.
't'ar'ring -tort, s., teerhuisje op een werf.

Tarda'tion • 3., draling, vertraging.
Tar'digradoas, 4 a.,
langzaam gaande.

Tar'ry , V. i., vertoeven , blijven , op een plaats blijven;
-, lang uitblijven, dralen, ( leuteren, wachten; where did
you - so long ? waar hebt gij zoo lang vertoefd P - for,
wachten op , naar, inwachten , opwachten , wachten ; -,
V. t., wachten , opwachten , inwachten.
Tarry , s., terig; -, beteerd, geteerd; -, teerachtig, met

hagedis.

Tar digrade,

Tar 'digrade, s , dier dat zich langzaam beweegt.
Tardily, ede., op langzame, trage, luije wijze.
'rar'diness • s., traagheid , vertraging, kwade wil ; tegen

uitstel, slofheid, afkeer.
-zin,
Tar'dy • a., langzaam ; - , traag , lui , vadzig , ten achteren ; sloffig ; -, langwijlig, langdradig; in gebreke; een
tegenzin hebbende ; -, ontrouw , misdadig; find a person -,
iemand misdadig vinden ; take any one -, iemand onverhoeds betrappen; - in one's payments, traag in zijne
betalingen.
Tardy • V. t., uitstellen, vertragen.
Tar'dy - galted, a , slepend, met een langzamen gang.
Tare, s., onkruid , een onkruid • dat onder bonnen groeit,
dolik, wilde lever; -, wikke, ( duivenerwten.
Tare, S., tarra (koophandel) ; aftrek , tarra voor fust of
baal , het gewigt van een vat of ander voorwerp waarin
koopwaren gepakt zijn ; computed -, wettig tarra ; customary -, gebruikelijke of gewone tarra.
Tare , v. i., als tarra aftrekken van net bruto gewigt.
Tare , pret. van Tear.
Targe. s., een dichterlijk woord voor target, z. a.
schild; -, schietschijf, schijf, wit; doelwit,
Target, s.,
mikpunt, mikking; bull's-eye of a -, hart van een schijf;
practise at a -, op de schijf schieten; shoot at a - , naar
een schijf schieten.
Targeted , a., gewapend met een schild, als met een
schild gedekt.
Targeteer', S., schilddrager, gewapende met een schild.
Tar'guin, s., overzetting, meer bepaald: oude chaldeeuwsche overzetting van liet 0. Testament.
Tar'gumist • s., schrijver van een taryum, zie dat woord.
Tar'ifr, s., tarief van in- en uitgaande regten, tollijst,
aanwijzing der prijzen van waren, tarief.
Tar'it , V. t., tarifitren (in- en uitgaande reyten).
Tar 'in, s., mees (ornithologie).
Tarn , S., poel, moeras, stilstaand water.
Tarnish , V. t., bezoedelen , bevuilen , troebel maken ; -,
verdonkeren , dof maken , van glans berooven ; bevlekken ,
bezwalken ; een blaam werpen op ; - any one's honour of
reputation , iemands eer of goeden naam bezwalken ; -,
V. i., dof, vuil worden, den glans verliezen, beslaan;

- by , dof worden door, beslaan van.
Tarpaulin,

s., geteerde presenning .
rarpaw ling,
Tarpe'ian , a., tarpeejiseh; the - rock, de rots van tapeja,
tapeejische rots te home, waarvan zij , die ter dood ver
waren wegens hoog verraad, werden afgeworpen.-ordel
Tar'race,
Tur'ras ,
s., tras , cement.
Tar'ras ,
Terras ,
Trass ,
Tarragon , s., dragon (botanie) .
Tarre, s., zie Ter, s.
Tarred • a., geteerd.
Tar 'riance, s., draling, vertraging, uitstel; het ophouden;

-, verblijf , vertoeving.
Tar'rler , s., een soort van kleine hond, die den vos of

otter uit zijn hol jaagt. In dien zin moet dit woord geschrev en en uitgesproken worden : terrier; -, die dwaalt,

uitstelt.

teer besnieerd.
Tarrying , s., f uitstel , vertraging.
Tar 'rying , a., vertoevende; van vertoeving.
Tar sal • s., van of betreffende den wortel an den voet

(ontleedkunde).
Tar'sel , s., mannetjes valk.
Tar'sus, s., wortel van den voet.
Tart , s., zuur, scherp, bijtend, bits; -, vinnig, schamper,

droog , streng ; -, scherp van smaak ; a - reply , een bits
antwoord ; be - with any one , iemand bits bejegenen.
Tart , s., taart ; apple -, appeltaart; crisp -, bruingebak-

ken taart ; cream -, roomtaart.
Tart'-baker , s., taarthakker.
Tart'-dish , s., taartpan.
Tart'-dough, s., taartdeeg.
Tar('-pan , s., taartpan.
Tartan , s., klein vaartuig meestal de Middellandsche
zee bevarende, met een driekant zeil; -, gestreept opper kleed van de bergschotten; gestreepte stof of weefsel, zie

Plaid, s.
Tartar,

s., wijnsteen, ruwe wijnsteen; - emetic, braak -

purgeern.iddel ; cream of -, gezuiverde wijnsteen ; salt of
-, wijnsteen zout.
Tartar , s., tartaar (persoon) . Tartaar, Turk; catch a -,

) § in zijn eigen strikken gevangen worden.
Tar tar , s., hel , sit.; liet dooden- of schaduwrijk, de

l,enedenwereld.
Tarts /reap, } a, 1►
elsch (fabelleer) .

Tarts reou,
s
Tarta'reuus, a., wijnsteenachtig (scheikunde).
Tartar'i.e , a., van wijnsteen ; - acid , wijnsteen
Tar 'tarine , s., potascli.

zuur.

Tar'tartze, V. t., niet wijnsteen vermengen of zuiveren.
Tar 'tarous, a., wijnsteen bevattende.

Tart'tsh , a., zuurachtig, een weinig w rang of zuur,
wrangachtig; § eenigzins bits.
tortelduif.
Tart'ty, adv., op zure, scherpe, bitse, bijtende wijze,
niet bitsheid, stekelig , § op strenge wijze.
Tart'ness, s., scherpheid, zuuri ► eid, bitterheid, wrangheid;
rinschheid (ran smaak) ; § strengheid, vinnigheid, bitschlucid, stekeligheid.
Tar'trate , s., wijnsteenzuur zout.
Tar'tuf'e, s., schijnheilige, huichelaar, bedrieger; -, een
beroemd blijspel van Mor.i^,RE.
Tartuts 'tsh , a., van of betreffende een schijnheilige,

Tart'iet , s.,

schijnheilig; -, streng, ernstig, s^rr,RNL .
Tasty • s., § taak, bepaald werk, iets dat men te doen
heeft en door een ander wordt opgelegd; bezigheid; taakwerk , dat den acliteloozen scholier tot straf wordt opgelegd; set any one a -, iemand een - geven; I have done
my -, ik heb mijn _ af; take to . -, berispen, onderhou den , onder liet oog brengen.
Task , V. t., iemand een taak opleggen, met werk belasten,

werk geven , bezig houden , ten taak stellen; -, kwellen,
-F met belastingen treffen.
Task ' - ,naster • s., die een taak oplegt ; meester; -, ver
(in ongunsligen zin); -, opziener van werken. -druke

TAS.

TAW.

'Task'- work , s., taak , opgelegd werk.
Task'er , s., the een taak oplegt , meesterknecht.
Tassel , s., kwast (tot versiersel); kwast (van zilver , ene.) ;
lintje, dat men in een boek bindt om tusschen de bladen
te leggen; een bundel van zijde of blinkende zelfstandig
bij wijze van ornament ; aker (ornament); -s,-hedn,
kwasten aan de hoeken van kussens of de kwasten in een
koets; -, klamp, dwarslijst (bouwkunde); -, havik.
Tasseled , a., met kwasten , ornamenten.
Tast 'able, a, smakelijk, lekker; dat geproefd kan worden.
Taste , V. t., smaken, proeven ; beproeven , onderzoeken;
keuren, z.; voorproeven, goedkeuren, gewaarwording heb.
ben van; - a bit of something, een weinige van iets
proeven; - bread , brood proeven ; - timber, hout onder.
zoeken of het gaaf is, z.; -, v, i., proeven, smaken naar,
§ smaak of gevoel lebben , gewaarwording hebben van ; -,
op een matige wijze genieten; -, behagen scheppen; § ge
- after the cask , naar het vat smaken ; - of,-niet;
smaken naar, proeven van, proeven, smaken, lijden, ondergaan ; - of garlic, naar knoflook smaken.
Taste • s., smaak , § kunstsmaak; -, proefje , proefneming,
het proeven ; -, § beproeving; -, trek, lust ; voorsmaak;
smaak, neiging ; -, § kenteeken, teeken ; -, § model , staaltje;
§ zoo weinig van iets dat het niets schijnt; -, denkbeeld;
be out of -, zijn smaak verloren hebben; loss of -, ver lies van smaak , g.; from -, uit den smaak; in bad,
good -, van slechten , goeden smaak ; out of -, smakeloos, laf; to any one's -, naar iemands smaak; in my -,
to my -, naar mijn smaak; give a -, een proefje geven;
have a - for , smaak hebben voor , in ; have a - of, smaken naar , een smaak hebben van; get into the - of,
zich aan iets wennen; gratify one's -, zijn smaak , zijn
neiging voldoen ; have no -, geen = hebben , (van zaken) niets
gevoelen; every one to his -, ieder naar zijn =; -s differ,
'S menschen smaak is verschillend ; there is no disputing
of -s , over = valt niet te twisten; agreeable -, aangename =; disagreeable -, onaangename =; after -, na _ ;
agreeable to the -, aangenaam voor den - ; matter, question
of -, zaak van =; little -, (+ § weinig =; with bad -,
met slechten -.
Tasted, a., van ... smaak, een bijzonderen smaak hebbende, den een of anderen smaak hebbende; bad -, van
slechten smaak; good -, van goeden smaak; high -, bijtend van smaak.
Taste'fui • a., smakelijk, lekker , geurig , lekker van reuk
of smaak.
Tastefully , ads., op een smakelijke wijze , § met smaak.
'aste'less , a., § zonder smaak , laf, smakeloos.
Taste 'lessnes^s, s., smakeloosheid, onbevalligheid, gebrek

Tattle , V. i., praten , babbelen , snappen , kakelen.
Tattle, s., gepraat, gebabbel, gesnap, gekakel , zot geklap,
Tattler , s., prater , babbelaar , snapper , kakelaar.
Tattling, a,, snapachtig, praatachtig.
Tattoo', v. t., tatoeëren, prikken op 's menschen vel , de
huid bestippelen.
Tattoo , s., tatouage (fr.) , het prikken op 's menschen vel.
Tattooing, s., het tatoeëren.
Taught, a., gestrekt, stijf , strak, z.; haul -, stijf halen , z.; - sail, gestrekt zeil , volstaand zeil , z.; wind ship , overhellend schip (door de kracht van den wind) , z.;
haul - the weather brace ! loefbras stijf halen ! z.
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aan smaak.

Taster , s., i j proever ,

voorproever , die bet eerste proeft,
voorproever van een vorst ; -, proefglas , § jeneverglas;
brandy -, ) brandewijndrinker.
Tasting , s., het proeven , het voorproeven ; -, smaak.
Tasty , a., smaakvol , naar de mole , § van goeden smaak

Taught, zie Teach.
Taunt, V. t., honen , smaden, beleedigen , beschimpen,
laken , berispen, hevig berispen , wakker bekijven , door
woorden beleedigen , bespotten, veroordeelen,
Taunt , s., hevige berisping, hevig verwijt, beleediging

door woorden , Boon , smaad , blaam , schimp , bespotting,
schimprede, vinnige scherts, schimpschoot, t steek onder
water ; -, censuur , critique.
Taunt, a., hoog, z.; - mast, hooge mast, z.; - masten
ship , hoog getuigd schip , z.

zeer berispt, die hevige verwijtingen
doet, die wakker bekijft, die door woorden beleedigt,
smaadt, hoont, die bespot.
Taunting e s., t bitse verwijting , bespotting; -, a., ho•
nend , beschimpend.
Taunt'Ingly, ads,, honend, bespottend, beleedigend; met
bespotting , met vinnige scherts, niet smaad; berispend,
schimpend.
Taurl-oor 'nous, a., horens als een stier hebbende, met
horens als een stier.
Taurobo 'llum, s., zoenoffer van een stier (bij de Heidenen),
Taur us, s., stier in den dierenriem (sterrekunde).
Tau'to ahrone, a., (gr. tauto en chronos) wat ten zelfden
tijde plaats grijpt; (van feiten) in den zelfden tijd gebeu•
rende.
Taunter, s„ die

Tautoeb'roni*m, s., gelijktijdigheid.
Tautolog'I e , tautolog'i-eal , a., hetzelfde beduidende,

herhalend , § herkaauwend.

wederhalen, vervelend herhalen , § herkaauwen.
Tautology, s., onnoodige herhaling van het bereids ge.
zegde , herhaling van een en hetzelfde woord , pleonasmus.
Tautopó'ony, s., achtervolgende herhaling van denzelfden
Tautol'ogize, V. i., onnoodig

klank.
Ta v'ern , s., herberg , tapperij , kroeg , wijnhuis.
Tav'ern-haunter , s., die gestadig in de kroegen zit.
Tavern-keeper, s., kroeghouder, tapper .
Tav ern-roan, s., die gestadig in de kroegen zit, kroeg-

looper.
Tav'erner , s., zie Tavern-keeper.
Tav'erning , s., het gastereren in herbergen.

Taw , v, t., zeemleder bereiden , zeemen.
Taw , s., knikker , knikkerspel ; het knikkeren.
Taw'drilly , adv., met een valschen schijn.
Taw driness, s., valsche schijn, praal in kleeding, klaTat'ling , s., gebabbel ; -, a., babbelziek.
tergoud , onbevallige tooi.
Tatoo', s., taptoe.
Tawdry, a., opgesclhikt; zonder smaak; pronkerij ; ( van
,
lap,
lor
Tat'ter , tat'ter* • s., flarp , vod ,
stuk , oud valsche schijn; van of betreffende liet tooneel , van een
versleten kleed.
tooneelspeler ; a - woman , t een vrouw die als een kerTatter • V. t., aan flarden scheuren.
mispop opgeschikt is; - dress, kleeding van een tooneelTatterdemai'ion, s., ( vagebond, slordige vent, havelooze
speler; - lace, halsketting.
kerel, schobberige kerel, haveloos mensch, sans-culotte; Taw dry , s., t halsketting ; opschik.
Tawed', a., zeem- ; als : - leather , zeemleèr.
-, F geplukte vink.
Tattered , a. in flarden, lorren, vodden.
Taw 'er , s., zeemleder bereider,

(een nieuw woord).
Tatch, s., lus of knoop.

TEA.

TAW.
Taw'Ing , s., zeembereiderij , het zeembereiden.
Tawny , a., taankleurig , bruin , geel , vaal rood (van dieren); -, door de zon verbrand en bruin geworden.
Tax , s., belasting , schatting , verponding , tol , cijns ; -,
t berisping, censuur; -, aantijging, hetichting; - free,
vrij van belasting; assessed -es , directe belastingen ; indireet -, indirecte belasting; collect -es, =en innen; levy
-es , _en heffen.
Tax'•gatWerer, s., ontvanger der belastingen.
Tax'-payer , s., belastingschuldige, contribuable.
Tax, v, I., belasten, schattingen opleggen, niet een belasting treffen; iemand in de belasting aanslaan ; -, beschuldigen , berispen, aantijgen ; -, f rekenen, in rekening
brengen , vorderen ; - any ogre for a thing , iemand wegens
iets berispen ; - any one with , iemand van iets beachuldigen , iemand iets ten laste leggen ; be -ed with pride,
van hoogmoed beschuldigd zijn; - any one with a crime,
iemand van een misdaad beschuldigen.
Taxabil'lty, s., belastbaarheid; berispelijkheid.
Ta 'able , a., belastbaar , onderworpen aan de belasting,
voor schatting vatbaar; -, belastbaar; § berispelijk.
Taxation , s., schatting, belasting, impost; het belasten,
berisping, betichting.
Taxed , a., geschat.
Taxer, s., die belast, belastingen oplegt.; zetter van belastingen, taxateur , waardeerder; -, een der opzigters over
maten en gewigten te Cambridge.
Tax'tarch , s., hoofdman (Grieksche geschiedenis).
Tnx'idermy , s., kunst om huiden te bewaren.
Taz ! ing . s., zie Taxation, s.
Taxon'omy, s., classificatie, inzonderheid van planten.
Tea . s., een chinesche plant, thee (laad , aftreksel); -, het
aftreksel van de plant; bouillon (afkooksel van vleesch);
sage -, saliewater; veal -, kall'sl;ouilloi;; /,oliecc -, zwarte
theekoe; Congo -, congouthee ; hsyora -, heyson - ; gunpowder -, joosjes _; souchon -, souchon -; drink, lake -,
= gebruiken ; make -, = zetten.
Tea'-board , s., theeblad.
Tea'--caddy, s., klein theekistje.
Tea'-canister, s., theebus van blik.
Tea'-chest, s., theekist.
Tea'-cloth , S., theedoek.
Tess'--cup , s., theekop.
Tea'-dealer, s., handelaar in thee.
Tea'-dish , s., theeschoteltje.
Tea'-dust, s., poeder van thee.
Tea'-equipage , s., theegoed.
Tea'-growder , s., theeplanter.
Tea'-harvest , s., theeoogst.
Tea'-house, s., gebouw voor de behandeling van thee.
Tea'-kettle, s., theeketel.
Tea'-leaf, s., theeblad.
Tea'-merchant , s., koopman in thee,
Tea'-paper , s., theepapier.
Tea'-party, s., theepartij , visite.
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Tea'-thtngg, s., pl., theegoed.
Tea'-tongs , s., pl., suiker tangje.
Tea'-tree , s., theeboom.
Tea'-urn , s.. theevaas.
Tea'-wares, s., al wat tot een theeservies behoort, sla

theeketel , melkpot, enz.
Teach , v. t., iets onderwijzen ; iemand onderwijzen , lee-

ren , ondcrrigten, iets onderrigten ; iets toonen ; leeraren
spreken , mededeelen ; aantoonen , doen kennen ; - history,
de geschiedenis onderwijzen ; -any one of, iemand onderrten omtrent; - any one to read , iemand leeren lezen;
-, r. i., leeren , onderwijzen , leeraren ; de betrekking van
onderwijzer vervullen; -- for hire, voor loon of salaris
onderwijzen.
Teachable, a., leerzaam , leergierig; vatbaar voor leeren.
Teachableness, a., leerzaamheid, leergierigheid, vatbaar
-heid
voor leeren.
Teacher , s., onderwijzer, onderwijzeres, leeraar, instituteur , institutrice ; § meester , meesteres , leermeester ,
leermeesteres; predikant, leek- predikant; die aan het volk
leerstellingen verkondigt.
Teaching, s., het onderwijzen ; onderwijs, onderrigt.
Tead, s., l toorts, fakkel, flambouw.
Teague, s., schimpnaam voor een Ter.
Teak , s., thekaboom (geslacht) (botanie); -, (ter/ona grandis) afrikaansch hout geschikt voor scheepsbouw, z.
Teak'- -%nood , s., hout van den thekaboom.
Teal , s., taling (geslacht) ; een wilde vogel , kleine taling;
wintertaling (soort).
Team . s., span , gepan ; --, een aantal paarden of ossen
dat tegelijk voor hetzelfde rijtuig gespannen is; troep;
toom , tweespan ; -, eedgespan.
Team , r. t., inspannen , aanspannen.
Teaming, S., transport (burg. 1,onwlw;de); - out, lossing.
Teaming-road , s., weg (bury. bouwkunde).
Teamster , s., menner of bestuurder van een span.
Tear , s., traan ; druppel van een boomgewas, een vocht
dat in droppels vloeit; in -s, in tranen; all in -s, geheel in tranen ; with -s in one's eyes, tranen in de
affect to -s , tot schreijens toe bewogen ; burst into -s , hevig in tranen wegsmelten ; draw -s from , de tranen halen
uit de togen tan; be drowned in -s, zich in tranen ba
; have -s at command, altijd wanneer men wil kunnen-den
weersen ; melt into -s , in tranen wegsmelten ; refrain
from -s, zijn tranen inhouden ; shed -s, tranen storten;
shed bitter -s, hitter weenen ; -s came into his eyes, de
tranen kwamen hem in de oogen ; -s of' joy , tranen van
vreugd; -s flow, de tranen vloeijeu; flood of -s, tranen
the -s trickled down his cheeks, de tranen biggelden-vloed;
hem over de wangen.
Tear , r. t.., scheuren , verscheuren , breken; ontstellen ;
losscheuren , lostornen ; rukken , wegrukken , in stukken
rukken , van een rijten , niet geweld breken , op geweldige
wijze van een scheiden, verdeeles , verstrooijen , verspreiden ; met plotselinge hevigheid wegnemen, met een scherpe
Ten'-plant , s., zie Tea-tree.
plint wonden ; met geweld voortdrijven ; uittrekken ; torn
Tea'-pot, 5, theepot.
by factions, door staatkundige partijen , door tweedragt
Ten'-saucer , s., theeketeltje.
verdeelen; - the hair, liet haar uittrekken; - in, to pieces,
in stukken scheuren ; - in , to rags, ribbons, tatters, in
Tea'-service,
s., theeservies.
flarden scheuren; - asouder, van een scheuren, schenden ;
Tea'-Set ,
-- au:ay, wegrukken; - oneself away from, zich suet geTea'-ship, s., vaartuig dat tot het vervoer van thee beweid verwijderen van , zich afscheiden van ; - down , naar
stemd is; met thee beladen vaartuig.
beneden rukken ; - from, scheuren van , uit, ontnemen ,
Tea'-shrub, s., zie Tea•tree.
Tea' spoon , s., theelepel.
ontrukken ; - off, afrukken , afscheuren ; - out , uitrukken,
uitscheuren; - uur, 11 § van beneden af uitrukken, in stukken
Tea'-stone, s., theestoof.
Tea'-table , 5., theetafel.
scheuren , verwoesten , papier vereelleuren , r.; lee tore it
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,from one , hij mikte het mij af ; -, e. i., woeden , tieren,
leven maken, razen, veel beweging maken, woeden; - and
roar , tieren en razen.
Tear • s., scheur , torn , spleet, kloof , gleuf.
Tear'-drop , s., § traan ; T § nature's -s • de tranen der
natuur.
Tear'-failing, a., tranen s{ortende; gevoelig, teeder.
Tear'-shaped , a.,
Tearer, s., die scheurt, the leven of geweld maakt.
Tearing • s., verscheuring.
Tearful, a., weenende, vol tranen.
Tearless , a., zonder tranen , ongevoelig.
Tea-we • V. t., kwellen , plagen , dwarsboomen ; laken rou-

wen (bij droogscheerders); laken kaarden, wol kammen,
wol of vlas kimmen of losrafelen.
Tea'-wel , s., kaard , kaardendistel.
Tea'seler , s., wolkammer , lakenkaarder.
Tea'*eling, s., het opkrassen van wol op laken.
Tea' -+ier , s., plager , plaaggeest , kweller.
tepel eener vrouwenhorst.
Teat • s., uijer van een beest;

Tech'ily, ode., knorrig, gemelijk, ontevreden, knijzig.
Tech'lness • s., knorrigheid., gemelijkheid.
Teeh'nae, teeh'nieal, a., technisch, tot de kunsten behoorende; a technical word of term, een kunstwoord of
een woord aan eenige kunst of wetenschap en voorname
aan handwerken eigen.
-lijk
Technieal'ity, teeh'nte-alness, s., wat van technischen
aard is.
Teeh'nl Bally , adv., op technische wijze, technisch, kunst
technische taal.
-matig,n
Teeh'nies, s., leer der kunsten en ambachten, pl.
Teehnolog'ieal , a., technologisch; van kunsten.
Tei'hnol'ogy , s., leer der kunsten en handwerken, technologie.
Te-eh'y , a., knorrig , gemelijk.
Teeton'te , a., betrekkelijk de bouwkunde.
Ted , V. t., gemaaid gras spreiden.
Tedder , s., zie Tether.
fakkel.
Tede , S.,
Te-de'um, s., lofzang; te -deum ; begin a -, een _ aanheffen.
Te'dlous , a., vervelend , langwijlig , langdradig , lastig,
langzaam, hinderlijk; be - to, vervelen; a - preacher, een
prediker, die door langwijligheid verveelt; a - discourse,
een langwijlige of vervelende redevoering.
Tediously, ede., op vervelende, lapgwijlige, langdradige
wijze.
Te'dlousness , S., vervelendheid, langdradigheid, verveling , langzaamheid.
Tedium, s., verveling; walg.
Teek, s., zie Teak, S.
Teem , V. i., baren , jongen werpen , zwanger zijn , met
jongen zijn; overvloeijen, krielen, vol zijn; - with, zwanger zijn van, overvloeijen of krielen van, fi § vruchtbaar
zijn , overloopen ; every head -s wills politics , alle hoofden
zijti vol van staatkunde; the sea -s wills fish, de zee krielt
an visschen; -, v. t., voortbrengen , verspreiden ; uitstorten ; scheppen ; - out ... into , nit ... gieten in.
Tee'tner , s., fokster , vruchtbaar schepsel.
Teem'ful , a., vruchtbaar; -, boozdevol.
Teem'less , a., onvruchtbaar.
Teen , V. t., tergen • sarren.
Teen , s., droefheid, kommer.
Teen* , s., pl., de ouderdom van dertien tot en met negentig jaren (uitsluitend) ; die jaren , die op tien eindigen,
bijv, 13, 14, enz.; be in one's -, geen twintig jaren oud
zijn; be out of one's -, meer dan twintig jaren oud zijn.

Teeth , s., zie Tootle , s.
Teeth , V. i., tanden krijgen.
Teeth'-range , s., tandwerk.
Teeth'-wheel , s., ijzeren tandrad of tandwiel.
Teething, s., het tanden krijgen.
Teg, s., lam.
Teg'uwen, s., zie Tegument, s.
Teg ► ular, a., van een dakpan, dakpanvormig.
Teg'islarly , ads., op de wijze van dakpannen.
Teg'-x,nent , s., bekleedsel, huid.
Tegumen'tary , a., tot bekleedsels behoorende.
Tehee', V. j.,lagchen, (grinneken, schamper lagchen.
Tehee', s., :1: gegigchel, gelach.
Te-iron, s., T ijzer (stoornwezen); double -, dubbel T ijzer
Tell , teil' -tree , s., linde.
Telnds , s., mv., scho., tienden.
Telnos'-eope , s., werktuig ter waarneming van voorwen

pen in den staat van uitbreiding.
Teint, s., zie Tint.
Telamo'nei. , s., careatiden, afbeeldsels van menschelijk

figuren, die iets onderstutten (bouwkunde).
Tel'ary , a., webben spinnende.
Telegram , s., telegram , telegrafische depêche , telegra
fisch berigt.
Telegraph, s., telegraaf; naval -, seinpost aan de kust, z.

electric -, electrische =; line of -s, telegrafische linie.
Tei'egraph , v. t., telegraferen , door den telegraaf mede

deelgin.
Telegraph'le, telegraph'leal, a., telegrafisch; - intel

ligence, telegrafisch berigt.

Telescope, s., telexkoop; reflecting -, = niet reflectie

refracting -, = met refractie.
Tei'eseope-chimney , s., schoorsteen in geledingen, al
een teleskoop in elkander schuivende; teleskopische schoor
steen (stoomwezen).
Teles-cope-shell, s., doos, kast van een teleskoop; visch die op een slak gelijkt; -, in de schelpeukennis Bei
soort van turbo, met vlakke, gegroefde en talrijke spitsen
Telespop'le, teleseop` Seal , a., teleskopisch.
Tele's•la , s., zie Sapphire.
Tell , v. t., vertellen , uitdrukken ; iets mededeelen , verha
leg , zeggen ; verklaren , ontdekken , openbaren; onderrig
ten, leereg; verspreiden; -, tellen; -, vertrouwen, bekennen
-, aankondigen, bekend maken; verraden, zich verschoonen
vinden, ontdekken; -, oordeelen, § tellen van jaren, berei
ken; - any one a thing, iemand iets zeggen of mededeelen.
our feelings - us , onze gevoelens zeggen het ons ; - the
stars, de starren tellen; - by the ear, naar het gehoor
te oordeelen; - to be told, hooren zeggen; I have been told
ik heb hooren zeggen , men treeft mij gezegd ; - over amc
over again, zeggen en herzeggen, zonder ophouden her
halen ; - a broad , verspreiden ; my conscience -s me quit,
the contrary , mijn geweten zegt mij juist liet tegendeel
- money , geld tellen ; -, v. i., een verhaal doen , verslat
geven , berigten ; -, treffen , raken , zijn effect doen ; - of
berigt geven van ; - on, berigt geven van.
Te11'•tale , s., verslaggever , verslaggeefster ; ( oorblazer
overbrenger, verklikker , die ongunstig berigt geeft; dig
officiëel berigt brengt ; -, slangenteller (stoomwezen); axiometer ; - of the rudder , axiometer.
Tell'-tale, a., babbelachtig; die spreekt, ontdekkingen doet
- eyes, sprekende oogen.
Tel 'Ier , s., verhaler , verhaalster ; -, teller , rekenaar
zeggen, zegster ; zeker bediende van den exchequer , open
men van stemmen (in het Engelsch parlement) ; -, betaal

meester.
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Tel'linike , s., verteerde schelp.
Tellurium , s., een metaal , tellurium
Teenera 'rlous, a., zie Rash, a .

(scheikunde).

Temerity, s., vermetelheid, roekeloosheid.
Temper , V. I., temperen; vermengen; matigen, lenigen;
inrigten , geschikt maken , verzachten ; te vrede stellen ,
bevredigen ; -, regeren, beheerschen , besturen ; metaal harden ; -, t vormen , fatsoeneren ; - again , op nieuw harden.
Temper , s., tempering; behoorlijke menging, matiging,
-, gemoedsgesteldheid, temperament ; -, weersgesteldheid,
karakter ; -, geaardheid , luim , neiging; -, 1hedaardheid ,

gematigdheid; -, tempering, gehardheid; -, gernoedsdrift, kalmte, koelbloedigheid; -, hardheid van metaal ;
be out of -, uit zijn humeur zijn, in een slechte luiai
zijn ; keep one in -, iemandhr zijn humeur houden;
iemand in een goede stemming houden; be of a good -,
goedaardig zijn; two brothers of a quite contrary -, twee
broeders van een geheel tegenovergestelden aard ; keep
your -! word niet driftig!the - of iron of steel, de
eigenschap van getemperd of gehard ijzer of staal ; even -,
gelijkmatiglseid ; mild -, zachte gemoedsgesteldheid ; out
of -, uit zijn humeur ; keep one's -, zijn koelbloedigheid
behouden , zich zelven meester blijven ; put out of - ,
iemand uit zijn humeur brengen.
Tern'per , V. i., t zich vormen.
Tein'perainent , s., gemoedsgesteldheid , geaardheid; -,
tempering; -, behoorlijke vernietiging; -, natuur; bilious,
choleric -, galachtig, driftig temperament; phlegmalic,
pituitoous - , slijmachtig temperament; lymphatic - , lyni plratisch temperament; sanguine, sanguineous -, bloedrijk
temperament.
Temperamentral , a., van liet temperament.
Tem perance • s., matigheid , gematigdheid,
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dent in het practische gedeelte der regten (te Londen);
knight -, tempelier.
Tem'ple, s., jj § tempel ; -, gebouw in een tuin.; gebouw te
Londen, waar de regtsgeleerde praktijk onderwezen wordt;
knight -, tempelridder , tempelier.
Tem ple , v. t., een tempel bouwen.
Tein'ple , s., slaap van liet hoofd (ontleedkunde).
Temn'ple-bone , S., slaapbeen (ontleedkunde).
Tetn' plet. s., groote balk; rust, stut (bouwkunde).
Tens poral , a., tijdelijk; wereldlijk, niet geestelijk.
Teni'poral , a., van of betreffende de slapen ; slaap- (out.
leedkunde).
Temporal 'ity, s., tijdelijk goed, wereldsch goed, tijde lijke inkomst; -, liet wereldsche.
Temporally, a., met opzigt tot dit leven.
Tetnp 'oralness, S., tijdelijkheid; dat van wereldlijken
aard is.
Tem'poralty , s , zie Temporality , s.
Tempora 'neous, a., tijdelijk, § vergankelijk, een tijd
durende.
Tep 'porarliy , ado., tijdelijk , voor een tijd.
Temporariness , s., tijdelijkheid ; § vergankelijkheid.
Teen'porary , a., tijdelijk, § vergankelijk, van voorbijgaan.
dery aard ; - lieutenant , buitengewoon luitenant , zoo als
stuurlieden van koopvaarders, die in oorlogstijd op 's lands
schepen als officier dienst doen.
Teinportza'tion, s., liet uitstellen ,vertraging, het tal neen; schikking naar de tijdsomstandigheden.
Temporize, V. i„ uitstellen, vertragen ; zich naar den
tijd of naar de omstandigheden schikken; toegeven.

Tew'portzer , s., draler , talmer ; die zich naar den tijd
of naar de omstandigheden schikt.

soberheid; Teen'portztng , a., uitsteliende , vertragende; toegevende.
hedaardheid, kalmte; § onderwerping ; geduld, gelaten- Temt^t, V. t., tot kwaad aanlokken, verleiden; beproeven,
trachten te verleiden, in verzoeking brengen; -, opruijen ,
beid, lijdzaamheid; -, ^f temperatuur ; - society , matig.
j ophitsen, aanzetten; the serpent -cd Eve, de slang verleide
heids- genootschap.
Eva; - any orde to, icnionil verzoeken of verleiden tot.
r
,
gelamatig;
gematigd,
bedaard,
kalm
Tem perate, a.,
ted; sober; terughoudend ; -, § koud ; getemperd (ran een Tempt'abie , a., aan verleiding onderworpen, blootgesteld
am, verzoeking, voor kwade indrukken vatbaar; verleidbaar.
luchtstreek); - heat, gematigde warmte; - langsrage, gemati=de taal; - in speech, gematigd, bedgard in tiet spreken . Ternpta'tion , s., verleiding , verzoeking; resist, witfa stand
Temperately , adv., niet gematigdheid , solberheicl ; § met
terughouding ; roet kalinte; -, zacht ; zonder hevigheid oJ
drift; zonder weelde; zonder gestrengheid.
Temperateness . s., zachtheid, kalmte.
Te,u perative, cc., temperend, rrnati end, verzachtend.
Temperature, s., behoorlijke vermenging; zachtheid, ge-

inatigdheid; -, weersgesteldheid, gesteldheid der lucht ,
temperatuur; -, graad van warmte door den thermometer
aangegeven; -, gelatenlieid; -, behoorlijk evenwigt tusschen
tegenovergestelde zaken; -, het geheel van eigenschappen
van den nienschelijken aard, van liet menschelijk gemoed,
karakter , zie Temperament.
Tempered . a., van een .... karakter , gestel; be ill , good
-, een kwaad, goed karakter hebben ; even -, gelijkmoedig.
Tempest, s, storm, onweder; -, § geraas , gebulder; -,
beroering , beweging ; the - of the passions , de storm der

hartstogten.
Teun pest, V. t., teisteren, verontrusten.
Tempest-beaten , a., door storm beloopen.

-, c ie verleiding weerstane breden ; yield to -, onder de
verzoekdia bezwijken.

Ternpt'er, s:, verleider, verleidster; § de verleider , de
duivel , booze geest.
Tempting, a., verleidend, aanlokkelijk.
Temptingly , ede., op verleidelijke, op verlokkende wijze.
Tempt'ingness, s., de aantrekkelijkheid van iets.

Temptress, s., verleidster.
Temse, s., een fijne zeef.
Tem'eleney . s., dronkenschap.
Ten, a., tien, tweemaal vijf; about - persons, ongeveer
tien personen; it is - to one , het is tien tegen een.
Ten , s., tien , tiental ; § de tien (in het kaartspel); reckon
by -s, bij tientallen rekenen.
Tenabil 'Ity, s., houdbaarheid.
Ten able , a., houdbaar , hetgeen door degelijke gronden kan

worden volgehouden ; verdedigbaar ; tegen aanvallen bestand,
houdbaar (militaire term); a - argument , een houdbare ,

verdedigbare bewijsgrond ; a - place, een houdbare plaats.
Tena cious, a., taai, vasthoudend, hardnekkig; -, § zeTempest -tost, a., door storm geslingerd .
(van het geheuyen) getrouw; -, kleverig; vrekkig, gie.
ker;
Tempest'mous, a., stormachtig; van of betreffende een
het
laten varen,
rig; be - of a thing, iets vasthouden ,niet
storm ; stormend; -, onstuimig, hevig, driftig,
sterk gehecht aan iets; men - of their rights, lieden die
Tempestuously, adv., op stormachtige wijze, met het
vast op hun regt staan , die hun regten willen verdedigen.
geweld van den storm.
Tena'eionaly , adv., op vasthoudende wijze, § op balstar.
Tempest'uaonsnees, s., stormachtigheid.
rive wijze.
Templar , s., tempelier, tempelheer, tempelridder ; stu-
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Tenaletoosness , tcnac'ity , s., O § taaiheid, vasthoudend-

leid , zachtheid , teederheid ; bezorgdheid, voorzigtiglieid;
medelijdendheid, toegevendheid; -, dunheid, fijnheid; -,
- for, bezorgdheid voor; - of expression, zachtheid van
uitdrukking; treat witli -, met zachtheid, goedheid, wel
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heid, hardnekkigheid; § gehechtheid; -, kleverigheid; -,
gierigheid; -, houdkracht; sterkte, bijv. van metalen.
Tenallie', s., tangwerk (vestingbouw),
Tenall'Jon , s., tangwerk (rieslingbouw).
Tenancy, s., pacht, luur, paehting, tijdelijk bezit; -,
pachthoeve , pachtland; joint -, gezamenlijke pacht of huur;
under -, onderhuur , onderpacht.
Tenant, S., huurder, pachter; -, § bewoner; joint -,
medeliuurder of medepachter ; under -, onderhuurder ; - in
tail, pachter die zijn pacht aan zijn erven kan overdoen ,
houder van een erfelijke pacht ; - in tail general , houder
eener erfelijke pacht, die na zijn dood aan zijn erfgenamen
onbepaald kan overgaan ; - in tail special , houder eerier
erfelijke pacht, die slechts aan bepaald bij het pachtcontract
aangewezen erfgenamen kan overgaan ; -, pen ; lip ; staart.
Tenant , V. t., pachten , huren; in pacht of in huur hebben; -, met pen en gat inlaten.
Tenant-sa^v s., zie Tenon - saw.
Tenantable, a., gepacht of gehuurd kunnende worden.
Tenantless • a., zonder huurder , § zonder bewoners , onbewoond ; onverpacht, onverhuurd, ledig staande.
Tenantry, s , de gezamenlijke pachters, de onderhoorigen.
Tench , s., zeelt (zekere vischsoort).
Tend , V. t., oppassen , verplegen , bedienen ; bewaken , wa-

ken over, hoeden ; ^` volgen, vergezellen, begeleiden; zorg
dragen voor; iemand ten dienste staan , verdedigen , beveiligen; volgen , dienen; - a flock, een kudde hoeden ;
- a child, een kind oppassen ; -, V. i., wachten ; -, strekken; zich rigten, zich begeven, gerigt zijn ; ten doel heb
strekken ; -, bijdragen ; -, 9 vergezellen ; - of swing',-ben,
voor liet tij zwaaijen, z.
Tend 'ancet, s., zie Attendance.
Tend ency , s., strekking ; neiging ; overhelling; rioting.
Tender , s., oppasser , persoon die een ander verzorgt,
verpleger , verpleegster ; -, aanbod, aanbieding; -, betuiging, verzekering; -, achting, hoogachting; -, oud schip
om zeelieden te kaserneren ; vaartuig , ligt vaartuig; klein
vaartuig, dat dienstbaar is aan een grooter; make a - of
any one's service, zijn diensten aanbieden ; -sided ship,
rank schip; legal -, wettig geld, wettige koers; make a
- for, zich voor iets zeer nederig aanbieden ; make a legal
-, een aanbod in wettig geld doen.
Tend er, V. t., aanbieden, daarvoor houden; achten; - to,
aanbieden ; hoogachten , eeres ; werk maken van , met tee.
derlield behandelen; geregtelijk aai bieden, r.; -, V. i., zich
ootmoedig voor iets aanbieden; van iemand werk maken.
Tend er, a., teeder, zwak, gevoelig, weekslijk; -, zorg
bezorgd ; § dierbaar , bemind; jaloei sch ; toege- -vuldig,
vend, zachtzinnig; pijnlijk; medelijdlend; gevoelig, g.;
lastig, moeijelijk ; -, malsch ; a - heart, een teeder hart;
a - point , een teeder punt; our bodies are not naturally
-, onze ligchamen zijn van nature niet teeder; - age,
jeugd; she is very -, zij is teeder of zwak; this meat is
very -, dat vleeseb is zeer malsch.
Tend'er-carrlage, s., tender, voorraadwagen van steenkolen achter de locomotief of stoomsleper (spoorwegen).
Ten'der -hearted , a., gevoelig, teeder.
Ten'der-heart'ednens, s., gevoeligheid, teederhartigheid.
Ten'derling, s., eerste horens van een hert,. me.; -, § lieveling , troetelkind.
Tenderly, a., § op teedere wijze, fl § met gevoeligheid,
met teederheid , met medelijden, met toegevendheid , op
weekhartige wijze,
Tenderness, s., teederlieid, zwakheid, gevoeligheid, week-elijkheid; zorgvuldigheid, zorg; goedheid, welwillend.

behandelen.

-wilendh

Tend ing, s., oppassing, verpleging; -, voor het tij zwaaijen, z.
Tendinous, a., vezelig; zenuwig; pezig; dradig.
Tendon , s , zenuw ; pees ; spier ; leielpees.

Tendril , s., rank, jonge spruit (botanie).

Tendril , a., hechtend , omvattend; klimmend.
Ten'ebra', s.. pl., (lat.) duisternis; ook wel: rampzalige

tijden , -, donkere metten (Katholieke liturgie); de metten ,
die 's Woensdags , 's Donderdags en 's Vrijdags avonds in
de goede week gezongen worden.
Tene'brious ,
a., donker , duister , somber.

Ten ebro n,, ,
Ten'ebrousness,
s. duisternis , somberheid ,donkerheid.
Tenebros'ity ,
'
'
'
Tenement , s., gehuurd goed, gepacht stuk grond, pacht

pacht, huur.

-hoev;

1 a., gehuurd , gepacht , ter verpachTenernen'tal ,`
Tenenernen'tary, ` tin¢ of verhuring bestemd.
Tener'ity , s., :1: teederlieid.
Tene,'rnus, s., aandrang tot ontlasting.
Tenet, s., stelling, grondstelling, gevoelen.
Tenfold, a., tienvotzllir.
'e'en'- leaved, a., tienhladig.

Tennis, s., balspel , kaatsspel.
Tennis , V. i., kaatsen.
Ten'nid-ball , s., kaatsbal , speelbal.
Tennis •-court , s., kaatsbaan.
Tennis--eourt•keeper , s., eigenaar van een kaatsbaan.
Ten'on , s., pen, lip, staart; eind van een stuk hout, dat
in een ander past ; tap , pen , z.
Ten' on-caw ..s., seh rokzaag , spanzaag.
Ten'our, tenor, s., gewone loop, gewone wijze, beloop,
gewone gang; zin, geest, ware zin of bedoeling; § karakter, strekking; -, inhoud; kopie, afschrift, extract., uit
(muzijk) ; the - of a conversation , de-trels;,no
geest, de zin van een gesprek; the - of a hook, de inhoud
van een boek; counter -, tweede bovenstern (muzijk); lower
-, tweede tenor.
Tense, a., gespannen, strak, stijf, niet slap.
Tense, s., tijd, tijdvorm van een werkwoord (spraakkunde);

in the ... -, in den ... tijd (spraakkunde).
Tenseness, s., stijfheid, spanning, gespannenheid, strakheid.
Tensibil'ity, s, rekha%irheid.
Tensibleness , s., rekbaarheid.

Tens'lIe , a., rekbaar ; - force , kracht benoodigd om uiteen
te rekken, aangewend wordende om de vastheid van lig
te kennen.
-chamen
Tensil ity, s., rekhaarheid.
Tension , s., spanning (stoomwezen).
Tensity , s., strakheid, gespannenheid.
Tens'ive, a., spannend.
Tensor, s., spanner, spanspier, pees.
Ten's u re , s., spanning, BA.
Tent, s., tent, hut; -, wiekje in een wonde; -, tintwijn
(zekere hoogroode Spaansche wijn); pitch one's -, zijn tent

opslaan.
Tent , V. i., in een tent wonen , kamperen,

§ zich vestigen , -, v. t., sonderen, een wond peilen, onderzoeken, g.

Tent' -bed , s., veldbed.

Tent'-cloth , s., zeildoek.
Tent'-maker, s., tentenmaker.
Tent'-pole, S., tentpaal.
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Tent '-probe, s., de proef met de sonde, de peilproef, g.

(bouwkunde) ; -, tijd waarop de gewone zittingen der geregtshoven plaats hebben; -, uitdrukking, woord, taal;
-, verdrag; the lowest -, de eenvoudigste uitdrukking of
vorm (wi^kuude) ; upon -s of, op den voet van ; be on bad,
I ill -s with any oi^e, op een slechten voet niet iemand staan
be on ,good -s with ans/ one, op een goeden voet met iemand
staan ; bring to -s , ten einde brengen , § tot stilzwijgen
brengen ; geheel overtuigen; come to -s with any one,
met iemand schikkingen inahen, met iemand tot een
schikking komen of geraken; enter one's name for the -s,
(ran studenten) iemands naam op de rolls der hoogeschool
inschrijven; live upon easy -s with any one, op gemeenzamen voet met iemand staan; make -s, in schikking komen,
transigeren; reduce to the lowest -s, tot de eenvoudigste
uitdrukking of vorm herleiden (wiskunde); - of articles,
leertijd; upon any -, op eenige voorwaarde, in eenig geval;
upon -s of intimacy , op een vertrouwelijker voet; the - of
five years, de termijn van vijf jaren ; the -s of capitulation,
de voorwaarden van een capitulatie; upon what -s are they
with each other ? op welken voet zijn zij met elkander ? be
upon even -s with any one, met iemand op gelijken voet
staan, met iemand gelijk staan; a - of art, een kunstwoord , kunstterm.
Teren , V. t., noemen, met den naam noemen.
Teren' -fee , s., zekere som , betaald door den eischer , telkens wanneer zijn zaak voor een regtbank in Engeland
wordt opgeroepen , g.
Term'-pieces , s., pl., beeldhouwwerk op zijde van een
schip, z.

Tent'-twine, z. , tintwijn.
Ten'taele , s , voelhoorn , voelspier (van insekten).
Tenta'tion, s., beproeving, verzoeking.
Tentative , a. proefondervindelijk , l)eproevemd.
Tentative, s., poging, beproev ing , proefneming.
Tent'ed, a., :1: voorzien van of overdekt met tenten.
Ten'ter , s., spanhaak, spanraam, droogrek ; lie on the -s
in verlegenheid zijn; § keep) upon the -s , om den tuin leiden, met schoone beloften paaijen.
Tent'er • V. t., laken spannen , rekken , strak spannen ; -,
V. i., zich laten spannen, rekken.
Teu'ter-frame , s., lakenraam.
Ten'ter•grotind , s., plaats voor het spanraam, droogplaats.
Tenter-hook , s., spauhaak.
Tenth , a., tiende, tien.

Tenth, s., tiende , tiende (muzijk).
Tenth ly , adv., ten tiende.
Tentless, a., zonder tent.
Tent'ory . , s., tentkleed.
Tent'wort , s., vrouwenhaar (botanie).
Tenaifo 'lious. a., driebladig.
Tenss'ity . s., dunheid., tengerheid , fijnheid, zwakheid;
geringheid , nietigheid , armoede.
Tenuous, a., dun, tenger, fijn; nietig, gering, armoedig;
-, zeldzaam; -, verdund (natuurkunde).
Ten' -ure, s., wijze waarop men iets van een ander bezit;
titel van bezit; voorwaarde, § regt, leenverbindtenis; - to
be done , verpligting , verhindtenis om na te komen , voorwaarde die vervuld moet worden.
Tepefa e'tlon ,

3., het laauw maken, laauwwording, matige

verwarming.
Tep'efy , v. t., laauw maken , matig verwarmen, laauw.

warm maken.
Tepid , a., laauw; - water, laauw water.
Tepidity,

s., studietijd, cursus; -, de tijd waarin de gewone zaken voor de geregtshoven kunnen worden gebragt,
in Engeland.

Term' - time,

Terrn '- trotter,

s., student die van de vacantie terugkeert.
Ter'magancy, s., onstuimigheid, onrust, woeligheid, twistzucht.

Ter'magant , s., termagant (zekere afgod); -, § twistzieke
s. laauwheid .
Tepidness , j'
vrouw, helleveeg , feeks , Xantippe.
Te'por , s., zachte warmte.
Ter'ivagant, a., onstuimig, twistziek.
Ter'aph , s., afgod, afgodsbeeld.
Ter,n 'er, term'or, s., die een termijn moet afwachten, r.;
Teratology , s., leer der afwijkingen of misvormingen in
die een goed voor jaren in pacht heeft.
het dierlijk organisme; -, § bombasterigheid, winderige stijl. Term'Inable , a., begrensbaar , bepaalbaar , beperkbaar.
Terse , s., zie Tierce , s.
Term'Inal , a., eindigend , beëindigend.
Terse'-major , s., opeenvolging van de drie hoogste kaar. Terminate , V. t., bepalen , beperken , eindigen , begrenten ; groot derde (kaartspel).
zen , beëindigen , ten einde brengen ; -, v. i., eindigen, ten
Tercet, s., mannetjes havik, zie Tarsel, bij su.
einde loopen , ophouden , § staken , bepaald zijn , een eind
Ter'ebinth , s., terpentijnhoom.
hebben , zijn eind bereiken.
Therebin'thine , l a., terpentijnachtig , van terpentijn , Ter ►nina'tion , s., het begrenzen, beperking, begrenzing,
Terebin'thinate, j uit terpentijn bereid.
beëindiging; eindpaal , uiteinde, einde; staking, besluit;
Ter'ebrate , v t., doorboren.
uitkomst, § einddoel , eindoogmerk ; term , woord , taal,
Terebra 'tion , s., (lat. terebratio) doorboring van boomen
uitgang van woorden (taalkunde); the - of happines, het
of planten , om er vochten uit te doen druipen.
einde van liet geluk; the - of a line, het uiteinde van
Terecle',
een lijn.
paalworm
(insektenkunde)
.
Tered'o I s.,
Termina'tional , a., sluit - (taalkunde) .
Ter'et } a
Ter'cnlnator, s., de seheidlijn tusschen het verlichte en
spitsrond.
Terete', J '
het onverlichte gedeelte der maan (sterrekunde).
Tergem'inous, a., drievoudig (botanie).
Ter'miner,, s., t zie Oyer, s.
Tergiversate, V. t., (lat. tergiversare) uitvlugten zoeken, Terminology , s., terminologie , leer der kunsttermen,
ontwijkende uitdrukkingen bezigen , slinksche middelen be. kunstwoorden.
eigen.
Terrniu'thus, s., gezwel , g.
Tergiversation . s., uitvlugt, (draaijerij ; onstandvastig- Ter'ininus, s., (lat.) einde, eindpaal, station van een
heid , veranderlijkheid.
spoorwen.
Terg'Iv ersator , s., degeen die uitvlugten zoekt.
Ter'ininus-waiter, s., baanwachter.
Tern , s., term; -, grenspaal, einde, gres; -, tijd (duur), Ter'inite, s., witte mier.
tijdsbestek ; -, voorwaarde , prijs; -, term (wiskunde) ; -, Terin'less , a., onbegrensd , grenzeloos .
maandstonden, zuiveringen ; -, diensttijd, studietijd ; -, Terin 'ly, a., op bepaalde tijden terugkeerende; -, adv., bij
termijn; -, inschrijving (hij hoogescholen); kolom, beeld ^ teriuiji;en.
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Tern , s., zeezwaluw.
Tern , tern'al , a., drievoudig (botanie).
Ternary , a., drietallig.
Ternary, tern'lon , 3., drie, het getal drie.
Tern'ate , a., drievoudig (botanie).
Terra, s., aarde; cotta -, gebakken aarde, klei (oudheid-

Terrorist , s., aanhanger of voorstander van een schrik bewind.
Terrorless , a., zonder vrees , onverschrokken, moedig.
Ter'rulent , a., aardsch , vol aarde.
Terse , a., beschaafd ; net , f glad ; -, (van een geschrift)
klaar, duidelijk, rein, zuiver; a - language, style , een
beschaafde taal , stijl.
Tersely , adv., op nette wijze.
Terseness , s., netheid , gladheid.
Ter- ten'ant, s., zie Terre-tenant, s.
Tertian , a., dat iederen derden dag gebeurt, derden
a - ague of fever, een anderendaagsche koorts.-dagsch;
Ter'tian , s., anderendaagsche koorts, g.
Tertiary, a., van de derde vorming (van de aarde, bergen enz.).
Ter'tiate, v. t., iets voor de derde maal doen; voor de
derde maal omploegen (akkerbouw); - a gun, proeven nemen met een stuk geschut.
Tes'sel , s., wolkruid (botanie).
Tes'selate, V. t., met verscheiden kleuren of bloemen inleggen of versieren; met vierkantjes of ruiten inleggen,
ruitswijze inleggen.
Tes'selated, a., met verscheiden kleuren of bloemen in-

kunde , vooral voorwerpen daaruit vervaardigd).

Terra'-firma, s., vast land [in tegenoverstelling van eiland] ;

§ in de middeleeuwen al de landen in Italië, die onder
heerschappij der Veuetiërs stonden , en een landstreek in
Zuid-Amerika , Zuid-Castilië genaamd ; on -, op het vaste
land.
Terrace, s., terras in een tuin, aardhoogte in een tuin,
aard-ophooging, een kleine met gras bedekte aardophooging.
Ter'race, V. t., met aarde ophoopen, als een terras brigten , tot een terras maken.
Ter'raced, a., bij wijze van terras.
Terrapin . s., t landschildpad.
Terra'gaeous, a., (lat. terra en aqua) uit land en water
zamengesteld, uit land en water bestaande.
Ter'rar , s., kadaster , COWEL.
Terras , s., zie Tarras, s.
Terre'-plain, terre' -plein , s., walgang, vlakte op een
wal of opgeworpen darn (vestingbouwkunde).
Terre-tenant, ter-tenant, 3., bezithebber van een landgoed.
Terrene', a., 11 § aardsch.
Terrene', s., de oppervlakte van de geheele aarde.
Ter'reo u s , a., van aarde ; aarde ; uit aarde bestaande,
met aarde vermengd.
Terres'trtal, a,, aardsch, niet hemelsch; uit aarde be.
staande.
Terrestrially, ado., op aardsche wijze, niet geestelijk.
Terres'trlfy , V. t., tot aarde maken.
Terres'trtous, a., aardsch , uit aarde bestaande.
Terrible, a., verschrikkelijk, ontzettend, ijsselijk, vrees
geducht, ontzaggelijk, schrikbarend, vreesverwek--selijk,
kend; - in war, verschrikkelijk in den oorlog; - fear,
ontzettende vrees; - coldness, verschrikkelijke koude.
Terribleness, s., verschrikkelijkheid.
Terribly, adv., op verschrikkelijke wijze, op ijsselijke wijze.
Ter'rler, s., dashond; hond die het wild onder den grond
volgt ; -, taks , register der landerijen; -, zwikboor , drilijzer , spijkerboor , z.; zie ook Tarrier , s.
Terrif'ie, a., schrikbarend, schrikwekkend, vreesselijk.
Ter'rify , V. t., verschrikken , met schrik vervullen , bang
maken, schrik aanjagen, ontsteltenis aanjagen; - to death,
doodelijk verschrikken; be terrified to death, doodelijk ver
zijn; - from, afschrikken van; - with, verschrik--schrikt
ken met.
Terrig'eneout • a., aardsch, van de aarde herkomstig,
uit de aarde geboren.
Territo'rlal • a., dat van eenig land of grondgebied is of
daartoe behoort; - right, territoriaal regt.
Terrlto'riallze, V. t., grooter maken, in gronduitgestrektheid v ergrooten.
Territo'rlally, ado., met betrekking tot grondgebied.
Ter'rltory, s., land, landschap, staat, gebied van een
vorst , district.
Ter'ror , s.,schrik, ontsteltenis; voorwerp waarvoor
men vreest; de oorzaak van vrees; -, T monster, ver.
schrikkelijke godheid ; -, vreesselijke aard; be struck with
-, met schrik vervuld zijn; strike any one with -, iemand
een schrik aanjagen; panic -, panische schrik; scream
with -, gillen van schrik ; spread -, schrik verspreiden.
Ter'rorlfm , s., schrikbewind , meer bepaald het schrik
Frankrijk.
-bewindva17934

gelegd of versierd, mozaïc, met vierkantjes of ruitjes

ingelegd.
Tessela'tion, s., mozaïc, ruitswijze inlegging.
Tessera'i-e , a., zie Tesselated, a.
Test , s., fornuis om ijzer te smelten , smeltkroes om goud

of zilver te louteren of te zuiveren; proeftegel; -, beproeving, toetsing, § toets; -, onderscheidend kenteeken,
kenmerk, onderscheidend karakter; onderscheid, verschil;
-, reactief (scheikunde); put any one to the -, iemand op
de proef stellen; he won't stand the -, hij zal de proef
niet doorstaan ; stand the -, de proef doorstaan ; put to
the -, op de proef stellen ; make a -, een onderscheid maken; -, zekere eed in Engeland, waarbij des Pausen oppergezag in bet kerkelijke wordt afgezworen en de leer der
transsubstantiatie [zie dat woord] wordt verworpen; - act,
wet, in 1673 ingevoerd en 13 April 1829 opgeheven, waarbij
aan de ambtenaren werd opgelegd den eed ter verwerping
van de leer der transsubstantiatie; take the -, zoodanigen
eed doen of afleggen.
Test, v. t., beproeven, toetsen, onderzoeken, op de proef
stellen , keuren , onderzoeken , z.
Test'--eo-ck , s., aftapkraan in het deksel of den bodem
van een cilinder.
Test'-paper , s., reactief papier (scheikunde).
Testable, a., bevoegd om te getuigen.
Testa'cea, s., schelpdieren, mv.
Testa'ceous, a., met een schelp bedekt; schaal -, schelp-;
- animals , schelpdieren.
testaTestament , s., (lat. testamentum) uiterste wil; 1
ment, een der twee boeken des bijbels; the old and new -,
het oude en nieuwe verbond of testament.
Testamentary . testa,nenta'rious, a., hehoorende tot of

betreffende een testament; bij uitersten wil bepaald, testamentair.
Testamenta'tion , s., bepalen bij uitersten wil , testeren,
bevoegdheid om te testeren.
Test'ate , a., een testament of uitersten wil nalaten.
Testa'tion, s., getuige, getuigenis, betuiging.
Testa'tor , s., (lat.) testateur, testamentmaker, erflater ;
written in the -s own hand , geschreven door des = hand,
olographiseh testament.
Testatrix, s., (lat.) testatrice, testamentmaakster, erflaatster.
Tested , a , beproefd , op de proef gesteld, getoest ; -,
§ hij uitersten wil bepaald.

TES.
Teeter , s., hoofdeneind van een bed, verhemelte van een
ledikant.
Tester , tes'ton , s., een oude munt , vroeger ter waarde
van 90, later van 45 cents.
Tes'tern , V. t., f een tester (zie dat woord) geven aan.
Tes'tern , s., naam van een munt ter waarde van 30 cents.
Tes'ti ele , s., zaadbal , teelbal , bal.
Testis' *ilar, a., teelbals-; behoorende tot of betreffende
een zaadbal.
Testie'utate, a., in den vorni van een teelbal; bolvormig (botanie)
Testiflea'tion,. 3., getuigenis, getuigen.
TestifI ea'tor , tes'tifter • s., getuige.
Test'ifted, a., getuigd, betuigd.
Test'lfier, s., getuige (in regten).
Test'ify, V. t., betuigen, getuigen, getuigenis afleggen;
bewijs ten aanzien van een punt geven, bevestigen; - the
truth of a thing , de waarheid van iets getuigen ; -, v.
getuigen, bewijzen, bewijs geven; - against, getuigen te
- for, getuigen voor.
-gen;
Testifying, s., het getuigen.
Test'iiy, a., koppig; kribbig, gemelijk, norsch , stuurscha
ontevreden.
Testlmo'nlal , s., getuigschrift, certificaat.
Testlmo'nia1, a., behoorende tot of betreffende een getuigenis.
Testimony, s., getuigenis, blijk of bewijs der waarheid,
getuigschrift; -, gezag; -, proclamatie; -, bevestiging; -,
J wettafelen, me.; J tabernakel, J Gods woord, wetten, mnv.,
J voorschriften van God; -, getuigenis in regten; bear -,
getuigenis geven , = afleggen , getuigen ; in - whereof, tot
getuigenis waarvan.
Test'itnony, V. t.,
getuigen , f zich beschouwen.
Testiness , s., knorrigheid , gemelijkheid.
Test'in$, s., proef, toetsing.
Testu'dinal , a., van een schildpad, schildpad -.
Testu'dinated , a., overwelfd , gewelfd, overdekt.
Testudin'eous , a., schildpadvormig.
Testu'do, s., (lat.) schildpad; -, schildpadgezwel, gezwel
op de lhersenpan, g.; - §, stormdak.
Testy, a., gemelijk.
Tet'anr,s, s., stijfkramp; kramp der spieren, die zich in
verschillende vormen en wijzen openbaart, zoo als mondklem , opisthotonie , pleurosthotouie , enz.
Tetchy , a., zie Techy,, a.
Tete' a tere'. s., (fr.) zamenzijn of gesprek onder vier oogen.
Tete' a tete', ode., (fr.) onder vier oogen.
Tete' de pont', s., bruggenhoofd (vestingbouwkunde).
TetJi'er, s., spantouw, looptouw; -, speelruimte, werkkring.
Tether, V. t., vastbinden, binden, voegen; § beperken.
Teto'tura , s., draaitolletje.
Tet'raehord, S., schaal van vier oonen bij de oude Grieken,
§ viersnarig muzijkinstrument, t interval van vier toonen.
Tet'rad , 3., viertal.
Tetradra-eh'ma , s., munt vier drachmen waard (Grieksche
oudheid).
Tetrada-e'tyloas, a., vierteenig.
Tetradyna'mia, s., plant the vier stamina heeft, die langer dan de overige zijn.
Tetrad yna'mlan , tetradyn'amous , a., tot planten behoorende , die vier stamina eenvormig langer dan de overige
hebben.
Tet'ragon . s., vierhoek (meetkunde); inde sterrenwigchelarij
kwartcirkel.
Tetrag'onal , a., vierhoekig (meetkunde).
Tetragyu'ian , a., vierwijvig.
Tetrahedral , s., tetraedrurn (meetkunde).
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Tetrahe'dron , s., tetraedrum (meetkunde).
Tetrameter, s., viervoetig vers.
Tetran'der, s., plant met vier stamina of stampers (botanie),
Tetran'dria , s., klasse van planten met vier stamina of

stampers (botanie).
Tetran'drlan, tetran'drous , a., met vier stamina, zie

Tetandria.
Tetrapet'alous , a., vierbladig.
Tetraph' ,11ous , a., vierbladig.
Tetrarch, s,, viervorst, gouverneur over een lauds kwar-

tier of gewest, Romeinsche gouverneur van liet vierde
gedeelte van een provincie , § vorst die weinig magt heeft
en gering van aanzien is (Romeinsche geschiedenis).
Tetrareh'ate, tet'rar-ehy, s., viervorstendom, gebied van
een viervorstendom, de waardigheid van viervorst.
Tetrasperm'ous , a., vierzadig.
Tetrast'i-e , s., puntdicht van vier regels, vierregelig vers.
Tet'rastyle, s., gebouw op vier zuilen.
Tetrasyilab't e , a., vierlettergrepig.
Tetrasyllab'leal , a., uit vier lettergrepen bestaande.
Tetter , s., dauwworm, uitslag, g.; f urfuraceous -, schil
-fernd=,g.
Tetter , v, t., met dauwworm of uitslag besmetten.
Tet'ter-tot'ter, s., het wippen op een wipplank.
Tet'ter-woren , s., paardevlieg.
Tet'ter-wort • s., zwaluwenkruid.
Teu toni e , a., teutonisch.
Tew , s., bouwstof; ijzeren ketting; -,
ijzeren keten.
Tew , v. t., week slaan, kloppen; -, heen en we@r gooijen
of trekken; -, hennip kloppen ; - § , werken, slooven.
Tew'-taw , V. t., kloppen, hennip braken.
Tew'el , s., pijp van een blaasbalg.
Text, s., tekst; tekst van de heilige schrift; schrift;
large -, grof schrift ; small -, fijn schrift.
Text'-book , s., tekstboek ; handboek, handleiding voor
studerende.
Text'-hand , S., groot schrift.
Text'-letter , s.. hoofdletter.
Text'-.nan • s., tekstgeleerde; die vaardig is in het opleggen van teksten.
Texto'rial • text'rine, a., bet weven betreffende.
Text'anal • a., in den tekst vervat, tekstueel.
Textualist, s., zie Textuarist, s.
Text'uartst • lex-teary , s., bijbelkundige.
Text'asary, a., in den tekst bevat; eens verbindende kracht
hebbende , gezag hebbende.
Text'ure . s., het weven , weefsel ; -, verbinding der deelen, verbinding; -, weefsel (ontleedkunde); -, zamenweefsei , zamenhang.
Th' , zamentrekking van The.
Thal'amus, s., (lat.) bruidsbed; -, onderste van een bloem kelk (botanie).
Thalassom'eter,

s., (instrument for ascertaining the depth

of the sea) soort van dieplood.
Thal'mud • s., zie Talmud.
Than , conj. particle , dan , eerder dan ; better , worse -,
beter, erger dan; more - once, meer dan eens; more twenty , naeer dan twintig ; he is taller - I, hij is langer
dan ik; gold is more precious - silver, goud is kostbaarder dan zilver.
Thane , s., oude Saksische eeretitel • baron.
Thane'doin • s., eigendom van eens thane.
Thane'ship, s.. waardigheid van thans, zie dat woordThank, v. t., danken, bedanken, dankzeggen; (bij maaltijden)
danken; God be - cd, God zij gedankt; I - you for it, ik
dank u er voor; - any one for a thin, iemand voor iets

870

THA.

THE.

bedanken; - heaves for a thing, den hemel voor iets danken;
- any ons kindly , iemand wel bedanken ; much -, zeer be.
danken ; - any one a thousand times • iemand duizendmalen
bedanken ; - God 1 God dank 1
Thank :1::, s., pl. thanks , dank, dankzeggingen, dankbetui•
gingen ; best -a, levendige , hartelijke dankzeggingen; -s
to ...1 dank zij ...1 accept -s, dankbetuigingen aannemen;
give any one many -s, iemand wel bedanken, iemand ten
zeerste bedanken; proffer, tender -s, dankbetuigen aanbieden ; return -s , danken • iemand bedanken.
Thank'- offering, s., dankoffer.
Thaulee'-giver , 3.,
erkentelijk, dankbaar persoon.
Thanks'-gtving, s., dankbetuiging, dankbetuigingen, dank-

Theban , a., Thebaansch.
THee, prop. pers., gij.
Thee • V. i., gedijen , gelukken , -cie.
Theft, s., diefstal, dieverij ; gestolen goed.
Theft`-bote, s., belooning voor het vervolgen van een dief.
THelr , pron. possessif, , hun; haar , ( derzelver, derzelve.
Theirs , pron. possessif, , de hunne , het hunne, de hunnen ; de hare, het hare , de haren; this is -, dit is het
hunne of het hare , dit is van hen of van haar ; the pen
is -, de pen is van hen of van haar.
The'Ism , detsine , s., godisterij ; natuurlijke godsdienst.
Theist, deist , s., die aan een God gelooft; -, voorstander,
belijder van de natuurlijke godsdienst; deïst, godist.
Thels'tI-e, thels'tl-eat, delstio, delstieal, a., van het
deïsme, van de deïsten; van het enkel geloof in God.
THem , pron. person., pl., hen , haar , dezelve , ze , hun.
Theme , s., onderwerp (van een gesprek , van een gedicht,
enz.) ; -, opstel ; -, grondwoord ; oorspronkelijk woord ,

zeggingen.
Thank'- worthy, a., dankenswaard.
Thank'fsl, a., dankbaar.
Thankfully, ads., op dankbare wijze.
Thank'fuiness , a., dankbaarheid, erkentelijkheid.
Thantc'less, a., (van personen) ondankbaar;
(van

zaken)

waarvan andere woorden afgeleid zijn; korte verhandeling

vergeten, miskend.
door jonge lieden over een onderwerp geschreven, thesis;
Thank'Iessness, s., ondankbaarheid.
-, thema (reuzijk).
Tharm , s., ingewanden tot een koord gevlochten (plaatselijk). THemselvee-', prop. person., pl., zij zelven; zich ; zelven;
That, prom. demonstrative, pt. those, die, dat, gene; hen , hun of haar zelven.
paper, dat papier; - art, die kunst; - letter, die brief; THen , adv., toen , op dien tijd , op een anderen tijd , des- paper is different from this, dat papier verschilt van tijds ; vervolgens , daarna , daarop ; spoedig daarna; in
dat (andere); I prefer -, ik geef de voorkeur aan dat; dat geval ; bij gevolg , dus , om die reden ; he was - may be, dat kan zijn; - I am, dat ben ik; - I am not, at Paris , hij was toen te Parijs ; he breathes , - he lives ,
dat ben ik niet; by -, door dat; for alt -, in weerwil van hij ademt , dus leeft hij nog; what shall I do - ? wat
dat alles; in -, in dat; what of -? wat doet dat? wat moet ik dan doen; I see it, and what -? ik ziet het, en
volgt daaruit? wat wordt daardoor bewezen P with -, met c. wat moet dat nu? now and -, nu en dan ; - a-days , in die
That, prop. relative, (van personen en zaken) die, dat,
dagen, destijds; do that and - speak of it, doe het en
welk, welke, hetwelk; die, welke, me.; the thing - we spreek er dan over; it is so -, het is dus zoo; now -, nu
spoke of, de zaak over welke wij spraken.
dan, thans; so -, zoo dan; till -, tot op dien tijd; what
That , conj., dat , opdat ; I have heard - you , ik heb ge- -? wat dan? wat vervolgens? en daarna? en vervolgens?
hoord dat gij ; attend - you may understand • hoor opdat Tlence, ads., (van plaats) van daar, van die plaats; -,
gij versta; nothing is so disagreeable as - you swould do (van tijd) van toen af, van dien tijd; -, daaruit, van
so , niets is zoo onaangenaam dan u dat te zien doen.
daar , ons die reden, daarom, derhalve , uit dien hoofde,
Thatch , s., dak van stroo of riet.
bijgevolg; useless and -, nutteloos en daarom bespottelijk;
Thatch , V. t., met stroo of riet dekken.
from -, van daar, § van toen af.
Thatch'-sto-ok , s., dakmijt.
THence'forth, adv., van dien tijd af, sedert dien tijd,
Thatcher , s., dakdekker , dekker.
van dat oogeuhlik ; from -, _.
Ttiatch'tng, s., het dekken.
Tilence'forward, ode., van dien tijd af, voortaan.
Thau'matrope, s., zeker speeltuig, dat bij het rond
Theocracy, s., godsregering, godsbestuur; regering s te l
-draijentw
sal , waarin de regerii,gshoofden beschouwd worden als
figuren tot ééne maakt.
Thautnatur'k5•ea5 • a., verbazend.
priesters en vertegenwoordigers van God.
Thau'maturglst , s., die in wonderen handelt of gelooft. Theoerat'I e, theocrat'leal , a., behoorende tot of heThaumatur'gus , s., tooveraar.
treffende een godsregering of godsbestuur, zie Theocracy.
Thau'maturgy, s., goochelarij.
Theod'ley, s., verdediging van het Godsbestuur; leer om
Thaw, v. i., smelten, dooijen; -, v., t., smelten, doen dooijen.
het geloof aan de voorzienigheid en de almagt Gods tegen
Thaw, s., dooi, dooiweder.
de aanvallen daartegen te verdedigen.
FHe , art., sing. en pl., de ; -, het ; - voor een vergrooten- Theod'ollte , s., hoogtemeter , een werktuig bij het landden trap , als : - more I respect him, hoe meer ik hem
eten en de sterrekunde gebruikt wordende.
acht; - more so, te meer, des te meer; at, to -, aan Theog'ony, s., geslachtsregister der Heidensche goden; -,
de of den; of -, van de of den; - woman, de vrouw; gedicht waarin de afkomst der Goden wordt bezongen.
- thing, de zaak; - man, de man; - child, het kind; he Theolo'gaster, s., nietig godgeleerde.
was - sooner persuaded to it, hij was er des te spoediger Theologian, s., godgeleerde.
door overtuigd.
Theolog'1., theotoig'leat, a., godgeleerd; van of betref
The'atln, s., theatiner monnik, theatiner non; lid van
-fend
godgeleerdheid.
een kloosterorde, in 1524 te Rome gesticht, ook Quietinen Theolog'Ieally, ado., op godgeleerde wijze.
of Chietinen genoemd.
Theol'oglst , s., godgeleerde.
The'atre, s., J) .§ schouwspel , tooneel, schouwplaats, schouw
Theoi'oglze, V. t., tot godgeleerde maken.
; minor -, kleine schouwburg; the-burgzal,mphite Theol l ogy, s., godgeleerdheid, leer van God en Zijne ver
— will be closed, het tooneel zal gesloten worden.
-houdingte
wereld.
Theat'rlm , theat'rl eal, a., tot een tooneet behoorende; Theom'a ehlst , s., bestrijder der goden.
- piece , tooneelstuk.
Theom'a ehy , s., reuzenstrijd tegen de goden; -, aankan
Theae'rIcalliy, ads., tooneelmatig.
-ting
tegen den goddelijken wil.
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Thermal , a., warm ; - baths,

warme baden; - waters,

THE.
Theor'bo • s., theorbe (lekere luit).
WSe'orem, s., leerstelling, stelling, voorstelling van een
speculative waarheid die nader bewezen moet worden ; meer
bijzonder wiskundige stelling.
Theoremat'1Qal,
• uit theoremas bestaande (zie dat
Theoreinat'le ,
woord).
Theorem ' te,
a., bespiegelend, beschouwend, van theTheoret'l e ,
one of bespiegeling afhangende; - scienTheoretheal,
Theor'Leal •
I ces , bespiegelende wetenschappen.
Theoret'i-sally , adv., op theoretische of op bespiegelende
wijze.
The'orle, s., zie Theory, s.
Theor'1$, a., tot de theoretica behoorende, zie Theoretic.
The'ortst , s., bespiegelaar, theoreticus.
The'ortze, V. i., zich met bespiegelingen onledig houden.
Theory , s., beschouwing , bespiegeling; onderzoek van
dingen , die niet voor zinnelijke waarneming vatbaar zijn; 1
wetenschappelijk onderzoek; -, onpractisch stelsel (in ongunstigen zin); -, beginselen der krijgskundige bewegingen.
Theosophist, s., die aanspraak maakt op onmiddellijke
aanschouwing en kennis van God ; theosophist.
Tflerabout',/
adv., daaromtrent.
THerabouts ,
Tfler'after, adv., daarna, daarachter, daarnaar, dienovereenkomstig , op die wijze.
Therapeu'ti e , zie Therapie; -, a., genezend, heelend.
Therapeu'ties, s., dienaren Gods, leden eerier godsdienstige secte , het naastbij komende aan de Essaeërs der Joden.
Therapeu'tt-ee , s., heelkunde , kennis der voorbehoednuiddelen voor , behandeling en genezing van ziekten.
Wfler'at , adv., daarover , te dien aanzien , daarin , daaraan , § te dien opzigte , te dien aanzien ; (vaas plaats) daar,
op dien weg.
TI-Ierby , adv., daardoor , daarbij , § door dat middel.
TTIlere, adv., daar, aldaar; daarheen; daaromtrent; te dien
aanzien ; he is -, hij is daar of op die plaats ; - is , er
is; - are, er zijn; - he is, daar is hij; - is a report, er
loopt een gerucht; - he comes, daar komt hij; he went in, hij trad daar binnen ; it is -, het is er; - you are
right • gij hebt daarin rent ; - I hold with you, daaromtrent (ten aanzien van dat punt) ben ik het niet u eens.
TIiere'for , adv., t om die reden.
Titere'fore, adv., liet is daarom; dus, derhalve, bijgevolg.
Therefrom', adv., daarvan, daaruit.
¶JIere'of, adv., t daarvan.
Tilereon', adv., daarop.
TUereo.at', adv., daaruit.
Thereto',
adv. daartoe, daaraan; daarbij.

warme bronnen.
Thermometer , s., warmtemeter , thermometer ; - air,

luchtmeter.
Thermometer-gauge, s., thereto-manometer.
Therrnomet'ri eal , a., therniometrisch , warmte bepalend.
Thermomet'rl ealiy, ads., door middel van eenthermometer.
Ther'mos-eope , s., warmtemeter , thermometer.
Thermoseop'le, a., tot den warmtemeter behoorende.
TP"He*e , s., prop. demonsiratire , pl., deze (nabij); - are,

dezen zijn; - inen , deze mannen; - women , deze vrouwen;
- things , deze zaken.
The'sls, s., pl. theses, (Grieksch) thesis; stelling, inzonder-

heid een te bewijzen stelling; support a -, een _ volhouden.
Thes'mothete, s., hij die te Athene voor de uitvoering

der wetten zorgde; § wetgever.
Thespian , a., van Thespis, de zoogenaamde uitvinder van
het drama ; § dramatisch , het treurspel betreffend , van
het treurspel.
The'urgy, s., de voorgewende magt bovennatuurlijke dingen
te doen door zich in verbinding te stellen tot de Godheid
en de geesten , b. V. door middel van gebed, offers, vasten.
Thew, s., spier , pees , sr.; houding , gedrag , handelwijze,
manieren, mv. bij scn.; ligeliamelijke kracht, spierkracht.
THey , pron. pers., zij , dezulken , degenen, die, dezelve;
- and their fathers , zij en hunne vaders ; we are as good
as -, wij zijn zoo goed als zij ; - who have done it, zij
die liet gedaan hebben.
Thick, a., dik, troebel; digt, digt bij; grof; menigvuldig , talrijk; -, geineenzaam , vertrouwelijk; -, zwaar (van

tong); - vapors, dikke dampen; - part, dik gedeelte , dikte
(van hout); become, yet, grow -, dik worden, troebel worden, drabbig worden; carne -, in digte massa nederkonien;
§ regenen ; make -, dik maken; § speak -, brouwen; § - of
hearing, slecht van gehoor; - and threefold -, dubbel en
dwars ; - fog , dikke mist.
T1,i ek , s., liet dik , het dikke gedeelte ; § ligt geboomte;
St midden van een volksmenigte, gedrang, zie ook 'lie/rel ,
s.; § through - and this , in liet wild , in het honderd , door
alles heen , door dik en dun.
Th& ek , adv., nlenlgvuidig ; schielijk; dik; digt bij elkander ; zeer diep.
Th i ek'-bodied , a., zwaarlijvig.
Thick'- Boated , a., dik vair huid.
Thi ek'-head , s., ) dikkop , domkop.
Thick/- head,
a., dik of groot van hoofd; § dom.
Thi-ek headed,
Thick'- leaved, a., dik van blad, digt niet bladeren begroeid.
Thiek'-Ilpped • a., dik van lippen.
Thiek'-ueeked, a., dik vair hals; § halstarrig, hardnekkig.
1'Ilereuato ,
ThiQk'-set , a., digt opeengedrongen , digt begroeid, § geT llere-to-fore, adv., te voren, vroeger, voor dien tijd.
zet , kort en dik.
THereun'der , adv., daaronder.
ThI-ek'-shelled, a., dik van schil, met dikke schillen.
daarop,
onmiddellijk,
dientengevolge,
adv.,
WHereupon',
Thi-ek'-skin , s., 11 dikhuid; § lomperd, ongelikte beer.
deswege , daarna.
Thick'-skull , s., zie Thick-head, s.
T'Herewith', ads., daarmede , opdat, meteen, dadelijk.
Thi ek'-skulled , a., dik van hoofd; § dom, stomp van
WHerewlthal', adv., buitendien , daarenboven , tevens , te
geestvermogens.
daarmede.
-gelijk,
Thick'-stuff, s., zware planken van 4l 2 tot 10 Eng. duiof
brood.
ongezuurd
Therf'-bread , s., t ongerezen
men; wegers; - at the floor-heads, kimweger, z.; - la;d
The'rla-e, thert'aea, s., medicinale stroop; een bekend
nosier the sidelanks of a ship, balkwegers, z.; fix the
en beroemd tegengif.
oud planks of the ceiling to the timbers, wegeren, z.
gif
vernietigend,
voor
tegengif
a.,
The'riae, therl'aeal,
Th1Ek'-witted, a., dom.
dienende, heilzaam.
Thick'-wrought,
a., digt gewerkt.
FFferin', ode., daarin.
Thicken, V. t., dik maken , verdikken, § vermeerderen ; ver
FLLerin'to , ddr., daarin.
ondersteunen, krachtig maken bij sex.; tusseheri--sterkn,
Ther'wse, 3., (Grieksch) warme bronnen; warme baden;
ruimten opvullen, tot een klomp vereenigeu; - likuids, vloei(later ook aldus die te Rome genoemd).
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stoffee verdikken; - into, verdikken tot; -, v. i., dik worden • verdikken ; (van vloeistoffen) § dik worden • zich verhitten , hevig worden; verdwijnen, uit het gezigt raken;
verduisteren; tot een klomp worden, drabbig worden, digt
worden ; zich vermeerderen ; - into • verdikken tot.
Thi ek'ening • s., het dik worden , iets dat verdikt.
ThLck'et , s., digt geboomte • boschje • kreupelboschje,
dorenbosch.
Tht eis'tsh , a., een weinig dik, een weinig drabbig , dikachtig, grofachtig, een weinig grof.
Thiek'ty, ado., op dikke wijze, diep, op grove wijze; -,
t spoedig , digt bij
Thi ek'ness , s., +j § dikte ; dikheid ; verdikking , drabbig
grofheid, dikachtigheid; § moeijelijkheid, moeijelijk--heid,
heid voor het gehoor, moeijelijkheid om te verstaan; of pronunciation, brouwing, lisping in het spreken; - of
hearing, hardhoorigheid.
Thief, s., dief , diefegge; dief (aan de kaars); thieves 1
dieven ! stop -! houd den dief!
Thief'•eatcher, thief'-taker , s., (dievenvanger, diender.
Thief'.Ieader , s., dievenleider , diender.
Thieve, V. i., stelen, dieven, ontvreemden.
Thievery , s., t dieverij , diefstal ; gestolen goed.
Thievish , a., diefachtig , § f verstolen , heimelijk ; - lookjoy , diefachtig voorkomen.
Thievishness, s., diefachtigheid.
Thigh, s., dij ; schoft (van een paard).
Thiii, s., limoen (van een rijtuig).
Thlll'-horse, s., limoenpaard.
Thii'ter, s., zie Thill-horse, s.
Thim'bie, s., vingerhoed; -, kous, z.; - string, gewelde
kous, z.; wooden -, leuver, z,
Thins'bie-weed . s., t zonnebloemachtige plant.
Thime, s., zie Thyme, s.
Thin, a., dun, mager, rank, zonder vleesch; ijl, schraal;
klein , zwak , gering ; karig , sell aarsch , zeldzaam ; ligt;
- of , schraal voorzien van ; mager of afgemat (van dieren,
in het b ij zonder van paarden); niet talrijk; zwak (van liet
geluid); zwak , min harmonieus (muzijk) ; - by disease,
mager ten gevolge van ziekte; a - plate, een duties plaat;
a - disguise, een geringe vermomming; a - audience , een
niet talrijk gehoor; become , get , grow -, mager worden;
make, render -, mager doen worden; as - as a lath, zoo
mager als een staak; - cloth, dun laken; a - thread, een
dunne of fijne draad; a - air, een dunne, ijle lucht; a congregation, een kleine vergadering; a - meadow, een schrale
weide; - strand, fijne garens voor het maken van netten , z.
Thin, adv., zie Thinly, ads.
Thin, V. t., dun maken, verdunnen, doen verminderen, doen
vermageren, doen afnemen; uitzetten (in de natuurkunde);
-- air, de lucht verdunnen; - mankind, het menschelijk
geslacht verminderen ; - a liquid, een vloeistof verdunnen
of klaren, doen opklaren.
Thin'-bodies, a., mager, tenger van ligchaam, slank.
Thin)--eiad , a., dun gekleed.
'hin'-raced, a., bleek en mager van aangezigt.
Thln'-out, s., het minder en minder worden, het afnemen , het verminderen.
Thin'-spun , a., fijn of dun gesponnen.
Thin'-strewed, a., ligt bestrooid, dun gezaaid.
Thin'-visaged , a., bleek en mager van aangezigt.
Thin'diet , S., schrale kost.
Thin'drink, s., dunnebier , scharrebier.
TUfne, pron. possessing , de uwe, het uwe, de uwen; behooreude of betreffende tot u.
TI eng, s., al wat geen persoon is, veelal bij wijze van ver-

achting, dat ding; voorts van personen, soms bij wijze van
verachting en soms bij wijze van medelijden bij scx. een
enkele maal in goeden zin ; -, voorwerp , aangelegenheid,
zaken , me.; kleéren , me.; -, daad ; -, schepsel, schepseltje,
zieltje ; -, (van dieren) beest; a strange -, een vreemde of
wonderlijke zaak ; it comes all to one -, het komt alles op
een en hetzelfde uit; any -, eenig ding, wat het ook zij; she
is a proud -, zij is een hoovaardig dingske ; it is a wrong
-, het is een slechte daad; every living -, ieder levend
wezen ; another -, andere zaak; quite another -, geheel andere zaak; Mr. - a-bob, Mijnheer diugs; ook: Mijnheer
dings , the kwast ; any - at all , niets ; any - but , niets minder dan; any one -, rather than that, alles behalve dat, niets
van dien aard; no such -, volstrekt niet; one of two -s, een
van heiden; above all -s, boven alle zaken, vóór alles;
from one - to another, van een zaak tot de andere; in the
nature of -s , naar den aard der zaken ; that's quite
another -, dat is geheel iets anders; as -s go, zoo als het
in de wereld gaat.
Thing'um, s., woord dat men in plaats van een eigen
bezigt, dien men zich niet zoo spoedig herinnert, als:-nam
Mr. -, Mijnheer Dinges.
Think , V. i., denken , oordeelen, nadenken, bedenken,
overwegen , overpeinzen , peinzen , overdenken , gelooven,
meenen ; vinden , de bedoeling hebben om , voornemens zijn
om, zich verbeelden , zich herinneren ; - of, denken om;
- proper, juist oordeelen; - light of, ligt over ... denken, weinig tellen; - much, veel over ... denken, veel
werk maken van ; - scorn , minachten , verafschuwen ; - of
any one of a thing, over iemand of iets denken; - of a
means, op een middel peinzen; I - it will rain, ik geloof,
denk dat het zal gaan regenen; - right, goed, juist denken; - wrong, niet goed, niet juist denken; - to, within
oneself, bij zich zelf denken ; - of any harm, op kwaads
bedacht zijn; that made me - on't, dat heeft mij daaraan
doen denken; - well of any one, goed over iemand denken,
een goede gedachte hebben van; now I - on it, nu liet in
mijn gedachten komt; I - to go to Paris, ik denk, ik hen
voornemens naar Parijs te gaan; - what one has to say,
bedenken wat men zeggen moet ; I - he won't come , ik
denk of verbeeld mij dat hij niet komen zal; - to, denken
te, voornemens zijn te; - - on, nadenken over, bedenken;
-, V. t., denken, gelooven, achten, houden, uitdenken,
t schijnen, verbeelden; - ill of, kwaad denken van; - muck
of, zich veel voorstellen van, een hoog denkbeeld hebben
van, t aarzelen, tegenstaan ; - well of, goed denken van,
een goede gedachte hebben van; he never speaks what he
-s , hij zegt nooit wat hij denkt; I - so , dit denk ik, dit
zijn mijne gedachten ; unless you - otherwise, tenzij gij
anders denkt, gevoelt of oordeelt; he -s himself an able
man , hij acht zich zelven een bekwaam man , hij denkt dat
hij een groote piet is; me -s, that etc., mij dunkt, dat enz.
Thinker, s., denker, peinzer.
Thinking, q., denkend, peinzend, oordeelend, overwegend.
Thinking, s., gedachte, oordeel, gevoelen, meening; to
my -, naar mijn gevoelen, mijns inziens, naar ik meen;
way of -, wijze van denken.
Thin'ty, adv., diennetjes, dun; - sown, dun gezaaid.
Thinness , s., dunte, dunheid, ijlheid , schraalheid, ka
zeldzaamheid, ligtheid, fijnheid, ge--righed,scat
ringheid, zwakheid, min talrijkheid.
Third, a., derde; a - person, een derde persoon; the estate, de derde stand, (in het fransch tiers état) 'de burgerstand ; - party , person , derde persoon , derde.
Third , s., derde , terts (muzijk) ; liet erfdeel der weduwe,
in het engelsch zegt, r.; in -s,.tegen drie derden (koophandel).
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Thlyd'-borough, s., onder-konstabel, onderschout, onder

Thorac'le,, a., tot de borst behoorende , borst ...
Tho'rad , a., tot een bed behoorende.
Thorax , s., borst (ontleedkunde).
Thorn, s., doornstruik, 1( § doorn, stekel , prikkel; ongerustheid , §kwelling , ( verleiding; a - in the flesh, teen
doorn in het vleesch [Heimelijke kwelling]; -, § berouw ;
iets lastigs of onaangenaams ; black -, sleestruik; evergreen,
doornachtig heestergewas; purging -, een doornboom, die
purgeerbeziën voortbrengt ; while -, haagdoorn; be on -s,
op doornen zijn.
Thorn'-apple, s., doornappel.
Thorn'-back , s., dorenroch.
Thor,.'-hut, s., tarbot.
Thorn'-hedge , s., doornhaag.
Thorn'-hound, s., doornhaai.
Thorn'-set , a., niet doorn of haagdoorn begroeid.
Thorn 'less , a., zonder doorn.
Thorny , a., f( doornig , met doornen ; § moeijelijk las.
tig, vermoeijend, kwellend, netelig, stekelig.
Thorough , a., geheel , algeheel , geheel en al, door en
door, gansch , volledig, voltooid , afgewerkt, volkomen ,
volslagen; doortastend , doorgaande; a - reformation, een
algeheele , doortastende hervorming.
Thor'oogh , prep., door, do.)r tussehenkomst van, door
middel van.
Thor'ough , a., tin schulden stekende.
Thor'ouugh , s., doorvaart eener rivier.
Thorough-base, s., generale has, basso continuo (muzijk).
Thorough-bred, a., wel opgevoed, een goede opvoeding
genoten hebbende; (van paarden) volbloed.
Thorough-change, s., geheele verandering of omkeering.
Thorough-draught, s., doortogt.
Thorough•fare, s, doorloop, doorvaart, doorgang; no-!
hier niet door te gaan !
Thorough-going , a., regt door zee.
Thorough-ttghted, a., goed verlicht, door en door ver-

-gertsdina.
Third' - Baring, 3., derde ploegen.
Third'-rate, s., schip van den derden rang, z.
Thirdly , ode., ten derde , in de derde plaats.
Thirl, s., mijngang (mijnwerken).
Thin l , V. t., doorboren , doorgronden.
Thirlt'age, s., maalregt; het regt, dat de eigenaar van

een molen krachtens de wet of overeenkomst heeft • dat
al de pachters hun meel op zijn molen moeten doen malen (leenregi).
Tblrst, s., dorst, groote dorst, § begeerte, hevige begeerte,
onmatige begeerte , verlangen , ijver ; -, teug , slok; -for,
of, after, dorst naar , trek naar ; quench one's -, den dorst
lesschen; - after a thing , hevige begeerte naar iets heb.
ben ; - for praise, groote begeerte naar roem hebben;
choke witli -, smachten van dorst; be parched with -, van
dorst versmachten ; water does not quench -, het water
lescht geen dorst; heul excites -, de hitte maakt dorstig;
feel -, dorst hebben.
Thirst , v. i., dorst hebben, dorsten , dorstig zijn ; - for
of after a thing, hevige begeerte of trek naar iets hebben;
§ hunger and - for of after righteousness, hongeren en
dorsten naar geregtigheid; - after riches, dorstig naar de
rijkdommen; - for water, naar water verlangen.
Thirst'lness , s., dorst.
Thirsty , a., dorstig ; be -, dorst hebben; be very ., groo.
ten dorst hebben; I am -, ik heb dorst.
Thirteen , a., dertien.
Thirteenth , a., dertiende; -, dertiende (muzijk).
Thir'teenthly, ede., ten dertiende.
Thirtieth, a., dertigste.
Thirty, a., dertig, tienmaal drie; - about, ongeveer een
dertigtal ; - alt, dertig (in het balspel); the age -, de
leeftijd van dertig jaren, ( de dertig.
TJIis, pron. demonstrative pl. these, (van nabij zijnde personen
of zaken) hetgeen tegenwoordig is , wat nu vermeld wordt,
de naaste toekomst (dit woord wordt ook gebezigd voor dezen
tijd, het laatst verleden); dit (soms in tegenstelling Van:
het andere); deze (soms in tegenstelling van : gene of van
de andere); dit; by -, bij deze, hiermede, intusschen ; - once,
dezen eenigen keer ; - way , deze weg , hierheen ; - and that,
het een of het ander; between - and that , tusschen dit
en dat; - man, deze man ; - house , dat huis ; - child , dat
kind; - woman , deze vrouw ; what does - mean ? wat beduidt dit?
Thistle , s., distel ; sow -, wilde latuw.
Thistle-down , s., distelwol.
This'tle-finch , s., distelvink.
Thistle-head , s., zie Tensel.
Thistle-take, s., t zekere belasting voor het weiden op
gronden , waar distelen stonden.
Tylith'er , adv., derwaarts, daarheen , tot daartoe , tot
dat einde.
THlth'erward, adv., naar dien kant, daarheen, derwaarts.
Thlas'pin , s., hoeren mosiaard.
THo , conj., zie Though, conj.
Thole, s., dol, roeidol, z.; -, koepeldak, tempeldak (bouwkunde).
Thole , V. i. • wachten , vertoeven , een weinig wachten ; -,
v. t., dulden, verdragen, verduren.
Thomist, S., volgeling van THOMAS AQUINAS.
Thong, s., riem, lederen riem , lederen riem der marsdragers, riem in een zweep voor een drijftol, draagzeel of
hennepzeel ; § cut large -s out of an other man's leather ,
van een andermans leêr is het goed riemen snijden.
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licht.
Thorough-paced, a., volkomen, uitgeleerd, volleerd.
Thorough-pin, s., ziekten in de achterpooten van paarden.
Thorough- speel, a., volleerd, doorkneed, doorslepen.
Thorough-stitch , s., door en door , geheel en al.
Thorough-toll , s., doorgang tol (voor vee).
Thor'ougb-wax , 8., doornwas (botanie).
Thor'ough-wort , s., leverkruid (botanie).
Thoroughly, adv., geheel en al, ten volle, grondig, in
derf grond.
Thorp, s., terp, dorp.
TUo-s e , pron. demonstrative (mv. van that) , die , degene

- are, deze zijn; - that say so, die of degenen die dat
zeggen ; - women , die vrouwen; - are not right, deze zijn
niet
gelijk liet behoort.
S
THou, pron. pers., gij; say - and thee to any one, gemeenzaam met iemand spreken (jijën en jouen); say - and
thee to each other, genieenzaam met elkander spreken.
THuu , v. t., t gemeenzaam omgaan met, familiaar behandelen; -, v. i., t gemeenzaam met iemand spreken.
TUough , conj., ofschoon , schoon , in weerwil, niettegenstaande , hoewel , alhoewel , nogtans; -, trouwens , toch,
zekerlijk, immers; as -, alsof; it is dangerous -, het is
nogtar, s gevaarlijk ; - yet , ofschoon , niettemin , in weerwil ; even -, als ware het zelfs, wanneer zelfs; - it
were ..., ware }jet niet dat ...; - it were so , al ware
het zoo; - you be older than he , ofschoon gij ouder -zijt
ti dan hij; what -, ook zelfs, wanneer zelfs, ook dan zelfs;
ofschoon.
Thought, zie Think.
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Thought, s., gedachte, het denken, wijze van denken,
nadenken ; meening , vermoeden , verwachting , begrip ,

overweging; voornemen ; -, droefgeestigheid ; t denkbeeld ; 1
-, kommer, onrust, vermoeden, ongerustheid; - , § aasje,
greintje, een weinig, iets; second -, rijper nadenken; fine
spun -, ver gezochte gedachte ;merry -, bril van een
gevogelte (beenstek in den vorm van een bril , tusschen
den hals en de kraag); night -s, nachtgedachten; upon,
witk a - f , snel als de gedachte ; be absorbed , buried j
ia -, in gedachte verzonken zijn; hare some -s, denken li
aan; de gedachte , het voornemen hebben; read eny one's
-s , iemands gedachten raden ; speak one's -s , zijn gedachte, zijn gevoelen zeggen ; take a -, t- in droefgeestigheid vervallen ; take - for,denken aan, gedachtig
zijn aan ; a - strikes me , er komt een gedachte bij mij
op; be lost in -, in gedachten verzonken zijn; that came into my mi,id , ik kreeg die gedachte ; he has no - for
the future , bij zorgt niet voor liet toekomende; entertain
ill -s of any one, slechte gedachten van iemand hebben;
he has other -s, hij heeft gansch andere gedachten; it
has been a tong time in my -s , het is lang mijn voornemen geweest.
Thought' -si ek , a.,zwaarmoedig ,

neêrgedrukt ,

mij-

merend .
Thouht'ed , a., met ... gedachten.
Thought ful, a., peinzend, denkend, diepzinnig;

zorgvuldig, ongerust, bekommerd; tot nadenken aanmoedigend ,
het bevorderend; opmerkzaam op; voorkomend, oplettend
voor; - of, vol gedachten omtrent .
Thought 'fuily , ads., met gepeins, met nadenken, met
bezorgdheid, met aandacht, met voorkomendheid .
Thoughtfulness , s., verdieptheid in gedachten , naden ken ; -, kommer , zorgvuldigheid , angst ; -, aandacht .
Thought'Jess , a., gedachteloos , onbezonnen , ligtzinnig ,
onbesuisd, onbedachtzaam, onachtzaam, zorgeloos; stomp ,
dof van geest.

Thrash ►er, s,, dorscher.

Thrash ing , s., liet dorschen ; § afrossing , het slaan , het

ranselen ; give any one - ) , iemand afrossen , ranselen.

Thrashing-floor , s., dorschvloer (akkerbouw).
Thrash'ing•rniil , s., werktuig om het koorn te dorschen.
Thrason'ieai , a.
snoevend, pogchend, bluffend, groot-

sprekend; opgeblazen , verwaand.
kudde, drift, zwerm , menigte, hoop; -,
dubbel dozijn ; a - of corn, een schoof koorn (meest 24,
soms 12 garven).
Thread , s., draad (van garen , wol of zijde gespannen),
garen , kabelgiren ; draad (van een redeneering) , zamenhang ; draadje, vezeltje (van een plant) ; vezel , vezeltje
(des ligchaams of van de gewassen) ; draad (van vleesch) ;
-, einde , waarbij men een streng zijde begint op te winden ; resume the - of one's discourse, deu draad van zijn
rede hervatten ; the - of a screw , den draad of gang
eener schroef; right handed and left handed -, regtsche
en linksehe schroefdraad ; cut the - of a screw, schroefdraad snijden; woollen -, wollen draad; shoe-makers' -,
pekdraad.

Thrave, s.,

Thread , v. t., een draad steken door ... heen, een draad
steken in ..., aan een draad rijgen ; vademen.
Thread'-bare . a., kaal, versleten, afgesleten, zonder wol;

dermate afgesleten , dat de draad doorschijnt.
Thread'-bareness, s., kaalheid, versletenheid.
Thread'-bobbin, s., garenklos.
Thread' --ease, s., garendoosje.
Thread' -houswlfe, s., garenzakje.
Thread' -lace, s., garen kant.
Thread' -moss, s., knoopmos.
Thread'-paper , s. papieren garenklosje.
Thread'-shaped , a., draadvormig,
Thread' -stamper , s., garenwinder.
Thread'-tape, s., garen -band.
Thread'en , a., garen.
Thready , a., dradig, vezelig, draderig, uit draden be-

onbedachtzame, op onbezonnen
wijze; met onachtzaamheid, op zorgelooze wijze; met stompstaande; -, dun , rank, tenger.
heid of dofheid van geest , op ligtzinnige wijze.
Threat , v. t., '(` zie Threaten , n. t.
Thouglat'tessness, s., onachtzaamheid, onbedachtzaam - Threat, s., dreiging, bedreiging, dreigement; empty -,

Thought'tessly, ads., op

heid, onbezonnenheid, ligtzinnigheid, zorgeloosheid, onoplettendheid; -, kommer.

duizend [tienmaal honderd] , duizend [on-

ijdele bedreiging; impotent -, bedreiging die men niet bij
magte is ten uitvoer te brengen; employ, use -s, bedrei-

gingen bezigen.
benoemd getal] ï -, (van jaartallen) duizend; a, one -, Threat'en , V. t., dreigen, bedreigen; - to, dreigen te;
duizend ; (van jaartallen) duizend.
- with , bedreigen met.
Thou'^anrl , s.,, duizend [tienmaal honderd] , duizendtal , Threat 'ener, s., die dreigt of bedreigt.
§ een groot aantal ;- and one, duizend en een ; -s of , Threat'ening , a., bedreigend.
duizenden ; by -s , bij duizendtallen ; it is a - to one , Threat'eni ng , s , bedreiging , dreigement.
liet is duizend tegen een .
Threat'eningiy , ads., met bedreiging.
Thou' -maand -fold , a., duizendvoudig , duizendmaal .
Three • adv., drie , twee en een ; een klein getal ; met
Thou'-andth , a., duizendste, duizendste gedeelte.
drie ..., drie ...; - cornered, met drie horens ; - pointed,
Thowt , s., zie Thole, s.
met drie punten; - flowered, met drie bloemen.
Thou '.and • a.,

Thraek , V. t., zie Load, v. t .
Three, s., drie, (in het kaartspel) drie; rule of -, regel
Thraeks'.eat, s., non ongedolven welvat (mijnmezen).
van drieën.
Thrai'do,n • s., slavernij , knechtschap , dienstbaarheid , Three' -celled , a,, met drie vakjes.
lijfeigenschap .
Three'-cleft , a., driedeelig, in drieën gedeeld , in drieën

Thrall . s., slaaf,

die in de raagt van een ander is; -, (
slavernij, dienstbsarheid, -, t tegenwerking, druk; -, a., (
slaafsch , onderworpen , cu sucea .
Thrall . V. t., zie Inthrat , v. t .

Thrap 'pie, s.,

strot, gorgel (van dieren); luchtpijp, longpijp .

dorschen ; - out , uitdorschen; -, slaan ,
afrossen; - finely , well, (iemand) geducht afrossen; met
een spade of houweel de aarde omhalen ; -, v. i. , dorschen ;

Thrash , v. t.,

-, l- knakken; verzwakken; - for, zich afslooven voor.
Thrash'eI, s., dorschvlegel.

gekloofd.

Three '- -eornered , a., driekant, driekantig.
Three'-de eker . s., driedekker , z.
Three'-edged , a., driesnijdend, driekantig.
Three'-fingered, a., met drie vingers.
Three' -flowered • a., driebloemig.
Thr ee'-fold , u., drievoudig.
Three'- footed , a., drievoetig , drie voeten hebbende.

Three'-forked , a., gedrietand.
Three'-headed , a., niet drie hoofden.
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, s., liet gedijen , voorspoed, vorderen , wasdom , welige groei.
Thro' I-, zanientrekking van Through, zie dat woord.
Throat , s., keel , spijsweg in den hals, voorste deel van
den hals ; gorgel , krop ; ingang , hoofdweg; -, f § weg;
cut the -, vermoorden , den bals afsnijden; seize by the -,
bij de keel vatten; hold a knife to ani/ ore's -, het mes
op de keel zetten, iemand in het naauw brengen; protuberance of the -, keelknobbel; - a sore, een keelziekte,
ziekte in de keel ; wit/c frill -, luidkeels; lis - is paved,
hij heeft een keel zoo sterk als ijzer; -, klaauw, kraag, z.;
- of an anchor, kruis virn een suiker , z.; mizzen - hal
klaauwe val , z.; mizzen - down hauls, wippers als-liards,
iseêrhalers op den klaauw van de gaffel, z.; - of a knee,
noble van een knie , z.; - brails of the mizzen , groote gei
van de bezaan, z.
Throat'-band , s., keelband, keelriem , halsriem; - of a
gun, beugel taan liet slot van een geweer.
(stoomwezen).
Throat'-bolt, s., nissebout.
Three'-sided , a., driekant, driezijdig.
Throat'-bralt , s., groote gei aan de bezaan, z.
Three'-square, s, driekant (botanie).
Throat'-bu'ckle, s., gesp van den keelriem.
Three'- storied , a., van drie verdiepingen.
Throat'-downhauler , s., neêrhaler der gaffel.
Three'-suited, a., slecht begeleid.
Three'-tailed, a., als: as - bashair, een pacha met drie Throat' -Hap, s., keelklep.
Throat' -halliard , s., gaffelval.
paardestaarten.
Throat'•pipe, s., luchtpijp, het bovenste of liet hoofd
Thrce'-valved, a., driekleppig.
eter luchtpijp (ontleedl•unde).
Three'foid , a., drievoud , driemalen herhaald.
Throat'-4
oot , s., sv aterhenedictskruid.
Three'seore, s., zestigtal; -, a., zestig.
Throat'-yeizing, s., Hartbindsel.
Threne, s., I klagt.
Thr,,at'.w'ort, s., halskruid (botanie).
Threnody , s., !ijkzang, treurlied.

Three'-hooped, a., met drie hoepels.
Three'-inch , a., drieduims-, § nietig, klein , niets Three'-inched , J waardig.
Three'-leaved, a., cdriehlaclerig.
Three'-legged , a., drieheen1g.
Three'-lobed , a., driekwabbig.
Three'•moatjeed , a., met drie monden.
Three'-nerved, a., drieríhbig (botanie).
Three'-nooked, a., met drie hoeken.
Three'-parted , a., driedeelig.
Three'-pence, s., driestuiverstukje, drie stuivers.
Three'-penny , a., drie stuivers waard ; gemeen , slecht;
karig, behoeftig, gering-.
Three' -plee, s., fijn fluweel; -, drieschacht (soort van bever).
Three'-piled , a., opgestapeld ; -, harig.
Three'-pointed , a., driepuntig.
Three'-ported-valve , s., locomotief- of bakstoomschuif

Thriv'Ingness

Thresh , V. t., zie Thross , V. t.
Thrice, adv, driemalen, zeer; - noble
Thrill , s., draad.
Thrid , v t., j doordoen, doortrekken ,

Throtit'ed , a., de keel betreffende , tot de keel behoorende.
Throaty , a., t zie Guttural , a.

lord, zeer edele heer.

door een naauwe opening schuiven , aan een draad rijgen , doorsteken , doorrijen.
Thri'fallow • r. t., driebraker , TUSHE1t.
Thrift • s., zuinigheid, spaarzaamheid , goede Buishouding ,
goed beheer; -, winst, voorspoed, geluk, gewin; ontwikkeling; -, berganjelier (botanie).
Thriftily, adv., op spaarzame wijze, met zuinigheid, met
voordeel , met gewin , niet voorspoed.
Thritt'iness, s., spaarzaamheid, zuinigheid, huishoud.elijkheid.
Thriftless, a, verkwistend, verwaarloozend.
Thrift'Ieseness • s., verkwisting , verwaarloozing.
Thrifty, a., spaarzaam, zuinig, liuislioudeliik.
Thrill , v. t, boren ; -, V. t., doordringen , indrtngeis; sidderen, trillen. rillen, dreunen; het gehoor kwetsen door
al te sterk geluid; een tintelende gewaarwording gevoelen ; - at, rillen of sidderen bij ; - through , trillen door,
doortrillen; - with, sidderen of rillen van.
Thrill, s., drilboor; -, luclitgat, togtgat; -, § doordringende toon of klank, gil; -, triller, tremblant.
Thrilling, a. en pp. nasi Thrill.
Thring, V. t., CH., zie Throng, V. I.
Thrive, V. i., tieren, welig groeijen, gedijen, voortkomen;
voorspoed hebben, rijk worden, wel-varen, vooruit komen
in de wereld, gelukken ; -, vet worden ; - by , fortuin
maken door ; - in , gedijen of tieren in , vorderen in ; he
that will -, must rise at five , he that has -n may lie till
seven, i- die in de wereld wil voortkomen of wil slagen,
moet er vroeg bij zijn of noest wezen, maar die wel ge
kan zijn gemak nemen.
-slagdi,
Thrlv'er, s., gelukskind; die voortkomt.
Thrlv'ing, a., welslagende, voorspoedig; a - man, iemand
die wel voortkomt in de wereld.
Thrivingly , a., gedijend , voorspoedig, gelukkig.

Throb , s., hijging , klopring , klopping van bet hart of
van cie borst; -, zwelling.

Throb , V. i., kloppen , slaan ; -, zwellen ; - with fear,
van vrees kloppen.
Throb'bing , s., liet kloppen , liet hijgen , klopping (van
liet hart , enz.).
Throd'den, V. i., groeijen, opgroeijen, gedijen, toenemen,
tieren.
Throe, s., barensnood , doodsangst, zieltogen, doodsstrijd,
l;en<l<luwdheid.
, V. i., slaan , kloppen van het hart, of van den pols;

Throe

ronddraaijen als een tol ; -, verschrikkelijk lijden ; -, v, t.,
hevig doen lijden , groote smart veroorzaken ; - forth,
§ doen geboren woorden, het levenslicht schenken aan.
Throsn'bua, s., gezwel aan een geopende ader.
Throne, s., troon , zetel van eery thisschop in de kerk; -,
-s , de troonen of derde orde der engelen; episcopal,
bishop's -, bisschops zetel ; speech from the -, troonrede
ascc}od the -, den troon beklinmmen ; the - is neger vacant
de koning sterft niet (in een coustitutiouelen staat met
een erfelijk koningschap) , r.
Throne, V. t., op een troon plaatsen, sit., M.; § tot groot
verheffen; een bisschop inwijden of installeren; op-heid
een koninklijken zetel plaatsen.
Throne'-rooun , s., troonzaal.
Throneless, a., zonder troon.
Throng, s., menigte, gedrang, hoeveelheid, massa.
Throng , V. i., dringen , zamenloopen ; - on , bestormen;
- to, dringen of zamendringen om te; - upon, zie - on;
-, v. t., dringen, verdringen; een straat of een weg belemmeren, verstoppen.
Throng, a., bezet, druk, bedrijvig, woelig; -, p., propvol.
Thronging, s., gedrang, het dringen, toeloop.
Throp'ple, V. t., versmoren, doen stikken.
Thros'tle, s., lijster (ornithologie).
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fhros'tle , s., getouw , raam.
1'hros'tle-frame, s., zekere spininachine voor wol.
Thros'tle-twist, s., wol met zoodanige spinmachine ge-

Throw , s., worp , slag ; § inspanning , poging ; worp met
een dobbelsteen; -, § schielijke sprong ; slag met een schop
of spade; - of eccentric, uitmiddelpuntiglieid der excentriekschijf (stoomwezen); zie ook Trive, s; first -, eerste
zet (in het spel).
Throw'er, s., werper, garentwijner.
Throw'Sng , s., worp ; het twijnen van garen.
Throwing-engine, throw'íng-wheel, s., katrol, windas,
haspel.
Throw'Ing-milt, s., twijnmolen.
Thrown, pp. van Throw.
Throw'ster, s., garentwijner, garentwijnster.
Thrum , s., dreumes , dreumel (bij wevers); drom of einde
van een web ; -, grof garen.
Thrum , n. t., knoopen , weven, met franje omzoomen ;
- a mat , een mat spekken , z.; -, v. i., slecht spelen , afroffelen , opdreunen , krassen (op muzijkinstrumenten).
Thrum'-wat, s., gepekte mat, z.
Thrunu'ming , s., kleine enden kabelgaren door een mat
steken en die daarna losdraaiien en uitkammen.
Thrush , s., lijster (ornithologie).
red-wing, wind, mode lijster; song -, zingende lijster.
Thrush, s., spruw, sprouw, g.; (bij paarden) zweren aan
de pooten , one.
Thrust , V. t., duwen, stooten , steken , doorboren , insteken , induwen , tegenwerken , aanzetten , v,;ortduwen ; into , medeslepen in ; ir doorsteken (met een degen , enz.) ;
- oneself into, zich steken in, zich mengen in, zich bemoeijen met ; - against the wall , teaen den muur duwen,
drukken ; - aside , ter zijde duwen , stootera ; - away , wegstooten , "" egwerpen , verwij deren ; - back, achteruitwerpen , verstrooijen, verwijderen; - down, naar beneden werpen , nederstooten ; - forward , voortduwen , voorwaarts
stooten , bevorderen , voortschoppen ; - from , stooten van;
-, V. i., instooten, indrijven; - into, stooten in, drinken
in ; - off, wegstooten , afstooten ; - on , stooten op , voor
aanzetten ; - ant , naar buiten werpen, buiten-stoen,
werpen , verwijderen , uitrukken , uitdrijven , verdrijven;
- through , doorsteken , doorboren ; - together , zamenpakken , zamenpersen; - upon , dringen of stooten op , opdringen , diets maken ; -, v. i., zich werpen op , zich indringen , dringen , zich steken , zich niet kracht werpen , zich
mengen in , zich hemoeijen met; uitstooten (schermkunst);
- at, stooten of steken naar; - between, zich wringen
tusschen ; - in , indringen, dringen in, zich met kracht
dringen in; - on, voorwaarts dringen.
Thrust, s., stoot, slag; vijandelijke aanval met eenig gepunt wapen ; het drukken van een gewelf op een muur ;
inzakking van grond; zwaar kussenblok als steunpunt voor
de schroefas; trust, gevuld kussenblok (stoomwezen); home
-, groots stoot (schermkunst); make a -, een stoot met uit
toebrengen (schermkunst).
-gestrknam
Thruster, s., stooter, steker, duwer, aanvaller.
Thrus'tie, s., zie Throstle, s.
Thryfai'low , V. t., ten derdemale omploegen (akkerbouw).
Thaz'ga, s., lid van een rooverbende in Indië (van het
Hindoesch thunga , bedriegen).
Thumb, s., duim (aan de hand); Tom -, klein duimpje;
Miller's -, bullekop (zekere riviervisch , ook zeker klein
waterdiertje); dikkop (zeker waterdiertje); bite one's - at
any one, met iemand den gek scheren; suck one's -, op
den duim zuigen.
Thumb'-band, s., duims band, band van een duim dik.
Thumb'-bolt , s., nachtgrendel.
Thumb'-cleath , s., tipklamp , z.
Thumb'-catch , S., deurklink, klink van een drukker.
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Throst'iing, s., keelzwelling (een veeziekte).
Throttle, s., het bovenste of het hoofd der luchtpijp

(ontleedkunde).
, V. i., vernaauwen , afsluiten ; -, slikken, gorgelen; -, v. t., smoren , verstikken , verstoppen.
Throt't1e-valve, S., smoorklep (stoomwezen).
Through • prep., door . , . heen, van liet eene eind tot liet
andere ; -, door, door middel van; door, om rede, ter
oorzake van; uit, uit hoofde van; in, in het midden
van; pass - a gate , door een poort gaan; the letter passed
- my hands , de brief ging door mijn handen; - fear,
uit vrees ; a ball goes - the body , een hal gaat door het
ligchaam; -, ado,, door, door en door; i1 § van den eenen
kant naar den anderen , § tot liet einde , tot een goed einde,
zie verder Thorough; pierce a thing -, in iets doordringen;
read a thing -, van het begin tot het einde lezen ; - and -,
dwars door , door en weder door, van het eene eind tot
liet andere; onderscheiden malen, verschillende keeren.
Through'ly, ado., zie Thoroughly, ado.
Throughout', prep., van liet eerre eind tot het andere,
in het geheel, overal.
Throughout' , adv., van liet eene eind tot liet andere,
in het geheel; overal , in al zijn deelen.
Throve, pp. van Thrive, v. i.
Throw, v. t., werden, omverwerpen, smijten, gooijen; de
huid verliezen (van sommige dieren); berusten op , zich
steunen op ; met aarde ondersteunen of versterken; werpen (in het spel); dobbelen, werpen, in liet spel zetten;
uit den zadel ligten ; afwerpen , afleggen ; spinnen , twijnen ,
draaijen ; drijven , zetten ; - one's antagonist , zijn tegenstander omverwerpen ; - a stone at any one, iemand een steen
toewerpen ; - silk , zijde reeden , twijnen of spinnen , touw
slaan; fijne houtsoorten of ivoor draaijen; - thread, garen
twijnen, tweernen; he -s at all, hij beproeft of onder.
neemt alles zonder onderscheid; - after a person, iemand
nasmijter met ...; - the halve after the hatchet, een halt
verloren zaak geheel opgeven ; - about , in tiet rond werpen , § beproeven ; - together, hij elkander werpen ; - aside-,
Ier zijde werpen ; - away , wegwerpen , wegsmijten , verkisten , verspillen, nutteloos wegwerpen; - oneself away,
zich ruïneren ; - back, terugwerpen , teruggeven ; - by
ter zijde werpen, afleggen , verwerpen , § daarlaten , ter
zijde laten, verlaten ; - down, nederwerpen , oniverwer.
pen , verwoesten , vernielen , naar den grond werpen , naar
beneden werpen , iemand ten onder brengen , verlagen,
vernederen; - from, werpen van, uit; - oneself. zich
werpen; - in, werpen in; verleenen (geven), op den koop
toe geven; - into, werpen in; - a thing into any one's
dish, iemand iets verwijten.; - off , afwerpen , uitwerpen,
laten varen , wegjagen , zich ontdoen van, berooven, afwerpen, verstooten , ontzeggen ; - on , werpen op , opladen; - out , uitwerpen , wegjagen, uiten , uitspreken , uitbraken , verwerpen, uitschieten, voorbijstreven, oertreffen,
voorkomen, uitsluiten, te verstaan geven, doen afwijken
van; - up , in de hoogte werpen , in de lucht werpen,
opwerpen, omhoog werpen, uitwerpen, door elkander werpen, uitspuwen, afstand doen van, een ambt nederleggen,
opgeven , laten varen; - up earth , aarde omwerpen ; - up
the cards, het spel opgeven; - upon, werpen op; - out
sail, zeilen bijzetten , z.; - shells, bommen werpen , z.;
don't - a shot away , verspil geen schot; -, V. i., met een
dobbelsteen of met dobbelsteenen werpen.

Throt'tle

I

THU
Thumb'-lock , S,, deurslot, dat met een sleutel zonder

baard wordt geopend.
Thuinb' - nail

, s., het ten onderste hoven houden van een
glas , ten bewijze dat men het ledig heeft gedronken
drink -, op liet duimpje af drinken.

Thumb'-piece, S., greep.
Thurnh'- riagg, s., duimring.
Thumb' - stall , s., duimeling,

TIC.

877

Thsirif'erosas, a., wierook voortbrengend.
Thari(1 -ea'tion, s., bewierooking.
Thur -e'day , , s., donderdag, de vijfde dag der week; hol./

-, hemelvaartsdag; niannday -, t donderdan vócír pasehen;
- before Easter of Passion oven'°, heilige dondercl.ig.
Titus , adv., alzoo , op deze wijze, op deze manier; duo
zoo, aldus; tot dezen graad , tot die hoeveelheid; - cinch,
zoo veel; - ! as you yo .' regt zoo ! bevel voor den roer
- it is , dus of dusdanig is liet; - fir, dus Verre,-ganer;
tot hier toe ; - oiuch for this tire, zoo veel voor ditmaal ;
for - they reason , waait dus of aldus redeneren zij.

duimring, ring der zeilemakers aan den duim.
Thumb , V. t., met den duim behandelen of omslaan ; § doorbladeren ; -, vuil maken; -, onhandig behancleleii , lump
niet iets omgaan ; 'j (een lied) slecht zingen of opdreunen ; Thus , s., (lat.) is ierook.
Thwack , v. t., slaan, stompen met iets plats of plonips;
-, V. i., trommelen (niet de vingers).
Thumbed', a., met duinen, duim - .
Thum'mim , s., gil., (Hehreeuwsc!i woord)

zekere mysteriën,
verborgen in het vierkant horstschild van den hoogepriester (urim en thumrnim), may.
Thump, s., stomp, stoot , duw; groote slag met den duim
of reet een zwaar voorwerp.
Thump , V. t., stopten , duwen , slaan , stompen ; op een
lompe wijze slaan; -, v. i., hevig slaan met: den duim of
met een zwaar voorwerp ; -, vallen ; - upon , vallen op
- with, stopten niet.

, s., degene of hetgeen stoot, duwt ; -, iets
groots , knevel , baas , gevaarte,
Thu napin ; , a., stompend ; groot , dik ; - faggots , dikke
t;; kkel ►ossen.

Thumper

V. t., uitbraken, uitl ►ulderen, § grommen , doen
donderen ; - down , nederwerpen ; - out, sehelcten , razen,
niet een donderende stem schreeuwen.
Thunder, s., 1j donder, een hard rommelend geluid dat
gei oorlijk op den bliksem volgt , gedonder , geraas ; § ban.
bliksem ; the - of the canon, het eedouder van liet kanon
Sc the - of the vatican , de pauselijke banbliksem; clap of -,
donderslag ; peal of -, geluid van den donder ; hurl one's
-s, zijn banbliksems slingeren tegen; strike with -, door
eten donder treffen; the - roars, de donder rommelt.
Thunder-boot, s., bliksemflits ; -, hanhliksern, banvloek;
§ bliksem; tiet uitbliksenien van den l iisel .(ken h.u ► ; be
Thnn'der,

afrossen , digt ineendrukken of duiven.
Thora -ek , s., plompe slay met iets plats of plomps gege.
VOO; slag, zware klap of slag, stomp.
Thuavoite, s., -F gerooide c f ontgonnen grond.
Thwart , a., dwars, verkeerd , hinderlijk, nadeelig, § onaa:igenaam, belemmerend, nacleelig, lastig, tegenwerkend,
slecht; -, adv,, dwars, z.; - hawse, dwars voor tie kluis, z.;
- s ..i.p.s, dwars voor den boeg • z.; ride - the tide, dwars
anker ligoen , z.; stond - of cross a bay, door-stromen
een baai gaan, a.; the tide takes the ship -, liet schip
krijgt den stroom dwars in, z.
Thwart , v. t., doorkruisen , kruisen , dwars voor iets kon ► en ; -, hinderlijk of nadeelig zijn, verhinderen , below.
nieren, dwarsboonier ► , tegenwerken ; -, dwars door of ove;'ga,^n, z.; - of cross the eneoy's course, glen vijand afsnijden; -, V. i., strijden , in strijd zijn; - witla, strijden of
in strijd zijn niet.
Thwart, s., doft in eery sloep, z.; -, hank vutar een rivier ;
aftni,ost -, achterste doet; fore - of sheet -, voorste doft;
zinishipp the -s , de losse doften uitnerven , z.
Thwart'-ways , a., dwars, roverij wars.
Thwart'ieigly , adv., tegen, liniderlijk.

Thwart
, s., tlwarslieid , rveregtslleid, verkeerdheid ;
§ lastigheid, helemnieriug, d_warsbooming, tegenwerking;
-, § sle ► htleid, verdorvenlieicl,
T15y , pron. possessive, uw , tswe.
Thy ine, a., 1 cipressen, welriekend; - wood, cipressen
struck by the -, door den bliksera getroffen.
hout, welriekend bont (Openbaring, hoofds. 18, vs. 12).
Thun'der , -eiaai, , s,, donderslag.
Thun'der--eloud , s., donderwolk, onweerswolk, wolk die Thyme, s., tijm (botanie); wild -, wilde tijm; cat -, maliderkruicl , marunr, wrnherkruid.
niet electriciteit beladen is.
Th y 'my , a., vol tijm , den reuk van tijm hebbende, wel
Thun'der--era.'k, s., donderslag.
- ieleenct , geurig.
-r
Thunder-gust , s., donderhui , z.
Thunder - proof, a., beveiligd tegen donder en bliksem. Thyrse, s,, trosje, kroontje (botanie).
Thyr'ss,s, s., thyrsus, thirs ; (Grieksche mythologie) een
Thain'der - shower , s., donderbui, onweershui,
staf niet wijngaardranken oniwoncen; baechusstaf, staf der
Thun'der-stone, s,, dondersteen, 1 nërolithe, meteorolithe.
Maenadeii ot Bacchanten.
Tdsa'n'der-storm, s., zwaar onweder, storm met bliksem
1vuyseif, pron. pers., gij zelf, gij.
en dorder vei'iiezeld.
s., koninklijk hoofdsiersel hij de oude Perzetl
Thun'der - strike, V. t., (van den donder sprekende) treffen, Ti'ar •
door den donder ter neêr slaan ; ontstellen, niet oritstel- Tiara , J diadeem ; driedubbele kroon van den paus.
Til,,
s., t bijzit.
tenis vervullen , onthutsen ; be thunderstruck , als van den
Tibia • s., selieenheen (ontieedka!nrle).
donder getroffen worden.
'i' hun'der -stru-ck, a., als door den donder getroffen; -, Tibial , a., van of betreffende liet sebeenbeen, tot liet scheen.
been gehoorende (onlleedkzcrrde).
§ verbaasd, ontsteld, verplet, verslagen ; I was - by it,
Ti e , s., tegennatuurlijke trekking der zenuwen en spieren
ik was daarvan als door den donder getroffen.
bij menseneg en dieren, en; - clouloacreiox,, pijnlijke trekThun'derer , 8., donderaar.
king der zenuwen, meer bepaald van liet aangezigt; aan
Thundering , si, liet donderen , gedonder.
-l;ezigtspjn,.
Thundering, a,., van den donder, donderend.
Thun'derous , a., + donderend, donder verwekkend ; § -, Tijk • s., honden- of schapenlurs , teek ; --, tijk , overtrek,
beddetijk; -, creuiet, borg, rekening; buy on -, op cred ► et
vreeselijk.
koopen , op de proef koopeg ; go on -, op den borg looThun'dery , a., donderachtig, vol donder, vergezeld van
pen. , poffen ; upon -, op rekening ; -, liet tikken (hij v,
donder.
van eert horologie), tik, getik; -, liet voorzien niet paalThain'ny , s., bastaard nachtegaal (ornzlliolo fie).
w erk.
Thu'ribhe, cc, wierookvat .
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op rekening, op crediet, op den borg koopen,
op de pof koopen ; -, tikken , kloppen (als een horologie).
Ti-ck'bean , s., kleine boon , dienende tot paardenvoeder.
Ti eken , ti eking , s., tijk , beddetijk.
Ticket , s., bewijs van regt• of toegang , toegangkaart,
loterijbriefje; loodje, bewijs (koophandel); admission -, toegangbillet; a - for an exhibition, toegangbillet voor een
tentoonstelling.
Tlek'et, V. t., een briefje of briefjes bevestigen of doen
aan , van een briefje of briefjes voorzien ; teekenen, § merken, een briefje vastspelden of vasthechten op of aan.
Ti ek'et-book , s., aanvragenboek.
Ticket-colle-e'tor, s., briefjesgaarder.
Ti ek'Pt-porter , s., briefjes rondhrenger.
Ti-ek'ing, s., geluid van deli hamerslag of van een uur
tik tak.
-werk;
Tl-ek'ing • s., zie Tick, s.
Ti ek'le • V. t., kittelen, streelen, vleijen; - with, kittelen
of streelen met.
Ti•Pk'le , V. i., kittelig zijn, kitteling gevoelen.
TI ek'le , a., zie Ticklish, a.
Ti ck'le-brain , s., t voorhoofd; -, bedwelmende drank.
Ti-k'ler • s., die kittelt, streelt ; kitteler , vleijer , streeIer, vleister,
Tiek 'hug , s., kitteling, streeling.
Ti-ck'lish • a., § kittelend , wankelend, waggelend, onze
netelig, gevaarlijk.
-ker;,moijl
Ti ck'lishness , s., kittelacl ► tigheid , onzekerheid; moeijelijkheid, neteligheid; -, waggelende, wankelende toestand.
Ti ek'seed , S., plant van de soort corispermum ; zonnebloem van de soort coreopsis.
Tick'-tack 3-, s., zie Tric-trac, s.
Tid , a., t malsch , zacht, keurig, lekker.
Tid-bit , s., lekkere heet.
Tide, s., -1-tijdstip, tijd; -, § loop; kracht, magt, volheid;
'I` stroom; :1: § opstand, botsing; the - of passion, de kracht
van den hartstogt; in the full - of battle, in het hevigste
van liet gevecht; -, getij , tij , vloed, z.; ebb -, ebbe, eb, z.;
flood -, vloed; half -, half tij ; counter -, tegenstroom , z.;
eddy -, neer • z.; irregular -, onregelmatige getijstroom , z. ;
leeward -, stroom onder den wind , z.; neap of dead neap -,
dood tij , z.; slack -, stil water, z.; spring -, springtij , z. ;
ebbing of the -, van ebbe zijn, z.; flowing of the -, van vloeden zijn, z.; turn of shifting of -, kenteren van het getij , z.;
in the full -, in bet sterkste van liet getij , z.; the - is
spent, de vloed loopt op zijn end, z.; the - ebbs of falls,
er loopt ebbe , z.; the - sets in , de stroom komt door , z.;
- and half -, hoog water op de kust drie uur vóór hoog
water in zee; stem the -, den stroom doodzeilen, z.; take
ndrantage of the -, drive with the -, met den stroom af
stop the -, tij stoppen ; get under weigh at the-drijven;
turn of the -, met stil water onder zeil gaan , z.; - running to windward , tij dat tegen den wind inloopt , z;
make due allowance for the rate at which the - is going
past the ship, bcrek nen hoe sterk de stroom langs het
schip loopt, bijv. met het aan boord komen van sloepen;
atmospjteric -, atmospberisehe stroom (natuurkunde); § turn
of -, verandering van de fortuin ; the - is coming up , de
vloed komt op; stop the -, tij stoppen.
Tide • V. t., niet den stroom varen , voor stroom af laten
drijven; - down , afvaren; - it over to, met den vloed
overvaren naar; - it up, opvaren met den vloed; -, r. i.,
op- en afdrijven door liet getij , door den stroom weggedreven worden; ebbe en vloed hebben ; -, gebeuren , voorvall en , plaats grijpen ; go with the -, den stroom mee heb
► , drijven voor den stroom; - it down, afdrijven met-lren

den stroom ; - up , opwerken • een rivier of een vaarwater
opwerken door van het getij gebruik te maken; - up a,
coast, langs een kust opwerken.
Tide'-duty, s., berekening van de watergetijden; -, havengeld.
Tide'-gate, tide' lo-ek of guard'-lock • s., vloeddeur van
een sluis ; naauwe doorgang , waardoor een sterke stroom
loopt; vloeddeur, sluisdeur; sterke doortrekking van het
ijs door eene naauwte.
Tide'-gauge, s., pijlschaal om de hoogte der getijden waar
te nemen.
Tide'-mill , s., vloedmolen.
Tlde'-rode, s., voor den stroom gestrekt liggen.
Tides'-nuan, s., tolbediende (in de haven).
Tide'-surveyor. s., tolbeambte, een ambtenaar die zorgt
dat de inkomende regten betaald worden.
Tide'-tables, s., pl., tafels der watergetijden.
Tode'-waiter,, s., zie Tide-surveyor, s.
TI'dtly , adv., netjes, zindelijk.
T1'diness , s., netheid, zindelijkheid, orde.
Tiding-a, s., pl., tijdingen, nieuws, verhaal van iets dat
voorgevallen is ; hear -, tijdingen hooren; bring good -,
goede tijdingen brengen; glad of sad -, blijde of droevige
maren.
Tidy . a., handig, vaardig, tijdig; -, zindelijk, net, proper , goed in orde , ordelijk , behoorlijk ; - children , nette of
propere kinderen; a - room, een nette kamer, een kamer
die goed in orde is.
Tidy , V. t., redderen , proper of net maken , in orde brengen; - sip the ship 1 redder het schip op 1
Tidy , s., schortje , voorbindsel , kleedje ; overdeksel van
haak- of knoopwerk , gaasje.
Tie , V. t., vastmaken met een koord, vastbinden , binden,
knoopen , zamenhinden , zamenknoopen ; -, § belemmeren ,
terughouden , verwarren , onder de verpligting brengen of
houden, noodzaken, verpligten, dwingen, gevangen zetten,
vastketenen ; den slagader opbinden ; -, binden , knoopen ,
verbinden , knijpen, ejorren, z.; - the points, de rifseizings knoopen, z.; - the sail, het zeil krammen met het
ralijk aan den leider, z.; - a cable, een kabeltouw ophielen, opsteken , z.; -, V. i., zich binden, zich verbinden.
Tie, s., 11 § hand; -, knoop; -, verpligting, verhindtenis; -,
koppelteeken (taalkunde); gehoudenheid; -, vlecht, handje,
knoop in het haar, oor van een schoen ; leng die men
om een vat of pak slaat, om het daarbij op te hijschen;
-, besluiteloosheid; -, gelijk stemmingstal, gelijke verhouding (,lmerikaansch); -, knoop, mantel; marsedraaireep, z.;
long -, mantel van de marsedraaireep; § the -s of friendship , de handen der vriendschap ; marriage is a sacred -,
het huwelijk is een gewijde band; I and under no -, ik
sta onder geen verpligting.
Tie'-beazn, s., bindbalk, hoofdbalk (bij timmerlieden).
Tie'-blo-ek , s., marsevalblok.
Tier , s., rij , laag, stelling , z.; -, rang (in schouwburgen);
-, al dat vastbindt; -, gehaakt of geknoopt kleedje, schortje,
voorbindsel; - of boats, laag vaartuig; cable - of stage,
kahelstelli'ng; - of a cable, opgeschoten slag van een
zwaar touw, z.; - of case shot, schroot, z.; - of gun
ports, rij geschutpoorten, z.; - of guns, laag geschut;
casks in -s, laag watervaten, z.; ground -, onderste laag, z.;
a whole - of guns, een gansche rij kanonnen.
Tierce, s., tiersje (derde gedeelte van een pipe (pijp) ,
42 gallons); klein vat; derde, ter, terts (in de muzijk en
schermkunst); derde, drie kaarten van dezelfde kleur of
in geregelde opvolging (in het kaartspel).

878
Tiok

,

V. i,

Tiercel
ccel et
, ,
} s., mannetjes valk , zie Tarsel en Tercel.
T
ier
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TIE.
Tier'eeron • s , de naad van het gewelf in de gothische
houworde (bouwkunde).
Tler'cet, s., couplet van drie regels, drie versen die onderling rijmen, drieregelig vers.
Tif, s., teugje, slokje; -, pruiligheid, gepruil, gernok,
kwade lnirr, , knorrigheid; -, twist.
Till, v. i., in een kwade luipi zijn, prnilen mokken; -,
twisten ; -, V. t., kleeden , dekken , tooijen , opschikken.
Tiffany , s., gaas , zijden gaas.
Tiffany-veil, s., garen sluijer.
Tifle-de-mer', S., soort van zeeplant.
Tiffin , s., tusschenmaal, tweede ontbijt.
Tig , s., klapje , tikje ; zeker kinderspel , waarbij degene die
een klapje geeft, zegt: a tikje zult ge houden."
Tige, s., schacht (van een zuil).
Tiger, s., tijger; American -, Amerikaansche tijger, tijger kat; hunting - of India, Indische tijgerwolf.
T1'ger-eat, s., tijgerkat.
T1'ger-footed , a. • met tijgerpooten; § woest , wreed.
Tiger- heron , s., tijger-reiger.
TI'ger-inoth , s., als : great -, beermot.
Ti'ger's-foot, s., trecliterwinde, tijgervoet.
Tiger-shell • s., tijgerschelp.
Tiger-stamper • s., tijgerstoot.
Tiger•stone • S., een mineraal • tijgersteen.
Tigerish • a. • van een tijger.
Tight • a., naauw , eng, gespannen , vast, stevig , strak,
gesloten ; -, net , knap , vlug , bedreven , behendig , vasthoudend; karig, gierig; -, naauw bezet (dmerikaansch);
ondoordringbaar, vast, digt (natuurkunde); lace any one
very -, iemand zeer stijf rijgen; a - kitchen, een knappe
keuken; haul -, stijf halen, z.; - rope, stijf staand end, z.;
- ship , digt schip , schip zonder lekkage ; set -, vastzetten
met slingeren; keep children -, kinderen netjes of zindelijk
houden; a - room, een gesloten kamer; a - match, groote
moeite, (een harde dobber; wedstrijd, die de hoogste
inspanning van alle krachten vordert (Imerikaansch); wind
and water -, voor wind en water ondoordringbaar; keep a
thing -, iets strak, stijf, gespannen , enz., houden.
Tighten, V. t., vast, stevig, strak, naauw, eng binden,
digtbinden of digthalen, naauwer of enger maken , doen
sluiten; vernaauwen , aanhalen , toehalen , digt maken,
strak maken, -, stijf halen , z.; aanschroeven (stoomweeen); - a nut, een moer aandraaijen (stoomwezen).
Tightening-key, s., bovenspie of spij , die aangeschroefd
wordt bij slijting der metalen (stoomwezen).
Tightly, adv., op strakke, naauwe, enge of beknopte w jjze;
§ strengelijk; § op bedrevene wijze, met behendigheid , vlug.
Tightness, s., vastheid, stevigheid, strakheid, naauwheid,
engheid; -, knapheid, vlugheid, bedrevenheid; -, vasthou
karigheid, kaalheid (van kleoding); ondoordring--denhi,
baarheid , digtheid , vastheid.
Tigress , s., tijgerin.
Tike, s., teek , schapeluis ; - §, houd; - §, boer , stommerik.
Tilbury, s., tilbury (cabriolet), open wagen op twee wielen.
Tire , s., pan , dakpan ; broken -, gebroken pan , scherf,
stuk van een pan; fire -, vuurpan; gutter -, holle pan ;
hip, ridge -, vorstpan, vorst; paving, square -, vloertegel;
plate -, platte tegel.
Tile , V. t., niet tegels bedekken , als met pannen bedekken.
Tile'-flelds , s., pl., pannebakkerij , tigcheloven.
Tile' -kain , s., pannebakkersoven, pannebakkerij.
Tile'-maker , s., paiinebakker , tegelbakker.
Tile'-making, s., het pannehakken.
'Tile + - work , s., fabricatie van pannen of tegels ; -s , pl.,
pannebakkerij , tegelbakkerij.

'flier , s., panuebakker ;
Til' ing , s., pannendak ,
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pannendekker.
liet dekken met pannen; panne-

bakkerswaar.
s., geldlade, lade in een toonbank enz., om geld in
te laten vallen (koophandel); lade van een kantoor; kleine
kist (koophandel).
Till , prep., tot , tot den tijd van ; - now , tot nu toe,
tot dus verre , tot heden ; - then , tot toen; - to morrow ,
tot morgen ; - sunday , tot zondag ; -, con j., tot dat, in
afwachting dat, tot dien graad dat.
Till , V. t , bebouwen , beploegen , ploegen , omploegen, bewerken , bereiden, gereed of klaar maken.
Tillable , a., bouwhaar, ploegbaar ; - land , bouwland.
Tillage, s., akkerbouw , landbouw, liet ploegen.
Til'ler,S., landbouwer , landman; -, jonge boom ; jonge boom
dien men hij het omhakken van andere boomerg laat staan.
Til'ier, V. i., uitschieten, schieten.
Tiller, s., zie Till, s.
Tiller , s., roerpen , helmstok, z.; hand -, helmstok , z.;
sweep of the -, luiwagen , z.; ship the -, het roer aan
-hange.
Tiller-hole, s., gat waar de roerpen inkomt, z.
Tii'ler•rope, S., stuurreep, z.
Tiil,

Tiller- sweep, 3.,

luiwagen, z.

Tlll'ering, s., het botten van boomera, het uitloopen, het
uitschieten.
Tilling, s., zie Tillage, s.
Til1'unan , s., t landbouwer , landman.
Tilly-fatly , 1 interj., gekheid; bah ! dat is niets! (lariTii'iy-vau y , j farie; -, adv., larie, gekheid, sx.
Tilt , s., tent , regentent , uitgespannen zeil , kap , huif,
overtreksel ; tent hoven een wagen, schuit , enz., zonnedak,
paviljoen, tent of kap achter op een sloep, z.
Tilt , v. t., van een kap of ander overtreksel voorzien,
overdekken, van boven met een zeil enz. bedekken.
Tilt • v. i, tournooij en , stooten , steken , schermutselen , de
klingen tegen elkander slaan; -, omkantelen , omslaan,
wankelen , overhellen , neigen ; den degen trekken ; -, n. t.,
steken , stooten , omslaan , omstooten ; een lans vellen,
steken ; -, omver werpen , op zijn kant zetten ; -, met den
hamer slaan , met den hamer smeden (technologie); ledig
maken , ontladen; - against , § slaan tegen; - at, stooterf
of steken naar.
Tilt , s., steek , stoot , steekspel • tournooispel , ach.
Tiit'-boat , s., t:enthoot.

Tilt'-Moth , S., tentzeil, zeildoek.
Tilt'-hammer, s., smeedhamer; hamer die door een rad
in !beweging wordt gebragt ; tilhamer.
Tilt'-place , s., tournooiplein , zie Tilt.
Tilt'-yard, s., carroussel, tournooiveld, renbaan, renperk,
strijdperk, zie Tilt.
Tilted'-steef , S., geslagen staal.
Tilt'er, s., lansvechter, tournooijer; -, ondersteek, onder.
legger onder een vat, iets dat men onder een vat zet
om liet op Glen kant te zetten.
Tilth , s., bouwland, SH., 50.; het ploegen, akkerbouw,
landbouw , omgeploegd land.
Tiltli , a., i- ploeghaar, omgeploegd.
Tilting, s., het lansvechten, het tournooijen; het overhellen , liet hellen; ontlading , zie Tilt.
Tiit , ings, s., pl., p., onderste uit liet vat.
Tirn'bal , s., ketertrom , pank (muzijkins>,rument).
Tinni'ber , s., tirnmerliout , stam van een boom, hoofdbal
stoffen , materialen , hout voor scheepsbouw , z.;-ken;,
- v.sed in the construction of a ship is oak, elm, fir,
lonk , larch and mahogany ; - used for masts and furds is
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Scotch , Norwegian or Riga firs , Canadian pine, Indian
poonwood and - New Zeeland cowdie, hout voor scheepsbouw is eiken , olmen, dennen , Afrikaansch teak, lorken
hout voor masten en ra's is Sehotscli ,-lhoutenmagy;
Norw eegsch of Riga dennen , Canadaasch pijnen , Iudiaansch poon, Nieuw Zeelaudsch cowdie; - and room, luchten , z.; balance -, evenwigts spant, z.; bollard -, apostel , z.; - bomb of splinter proof, geblindeerd, z., bomvrij ;
cant -, draaispant, z.; compass -, krommer, z.; compass,
curve of sweep of a piece of -, ronding van een stuk
hout; counter -, wulfhout, z.; cracked , shaken -, onbruikbaar , gespleten hout, z.; diagonal -, schoor; eking
piece of a floor -, verlengstuk van een wrang, z.; extrernity of a floor -, kien van een buikstuk , z.; felled -, ruw
hout, z.; filling -, spant van aanvulling, z.; foor -,
wrang, z.; half -, oplanger, z.; - of kevel head, pol
knee -. knie , z.; knuckle -, oorspant , z.;-der,bolz.;
load of -, 50 vierk. Engelsche voeten hout; lu. -, loefspant, z.; old -, sloophout, z.; - of the head, tarmen
of mannetjes, z.; - of the stern , hekstijlen , z.; plank -,
doelen van vier tot een halve duim , z.; principal -, spant
van oprigtieg, z.; proof -, loos spant, z.; raft, float of -,
vlothout, z.; round -, ruw hout, z.; - sawed lengthwise,
balkplaten, deden, z.; ship -, scheepstimmerhout, z.; ship
with -s wide apart, schip met groote ruimten tusschen de
spanten, z ; slab -, schaal , z.; stern side -, windveer , z.;
square -, vierkant hout , de volle dikte van den boom
vierkant gehakt, regt spant , z.; store -, constructiehout, z.;
straight -, balkhout, z.; ton of -, ton hout (43 kubieke
voeten eikenhout) , z.; top -, hanger , stut , z.; cleave -,
quarter -, hout in de lengte zagen , z.; range -, hout in
de loots bergen , z.; square -, een balk vierkant zagen;
season -, het timmerhout doen droogen.
Timber , V. t., van balken of ander houtwerk voorzien;
timmeren, houwen; §ondersteunen; a well of ill -ed house,
een goed of slecht gebouwd huis ; § a well -ed man , j- een
goell gebouwd, sterk man; -, v. i., op een boom gaan zitten, nestelen , zich op een boom zetten.
Tiin'ber, s., (bij pelterijhandelaars) veertigtal; a - of furs
of skins , veertig stuks vellen.
Timber - bending - machine', s., houtbuigmachine.
Timber - broker , s., houtkooper , houthandelaar.
Timber -Bead, s., topeind van een balk, bolder, z.
Titn'ber- marlt, s., kuipersmerk.
Tiin'ber-merchant , s., houthandelaar .
Tien'ber -sleepers, s.. pl., hijzaadhouten

, die zich over de
geheele lengte der machinekamer uitstrekken en een ge
uitmaken van de fundatie der machine.
-delt
Tiin'ber-sow , s., houtworm , houtluis.
een
houten
been
,
houten
been.
Timber -toe , s., man met
Ti,n'ber-tree, s., boom met hoogera en dikken stans.
T ien'ber -wood, s., timmerhout.
Timber-work, s., timmerwerk; dakwerk ; -, buitenhuid, z.
Timber-yard, s., houtplaats, houtniarkt, houtwol, tins.

nierwerf.
Tlrn'bered , a., getimmerd , ingerigt, gebouwd , gesteld;
-, van boomera voorzien , zie Timber , V. t.
Tiau'bermaai , s., pl. tótn'bermen . timmerman .
Tim'ba-e , s., helmsieraad , helmteeken.
Tins'brei , s., rinkeltrom , handtrom , tamboerijn, een soort
van muzijkinstrurnent, waarop kioppenderwijze wordt ge -

speeld.
Tim'brelled , a., hij de rinkeltrom gezongen , M., gezon-

gen met accompagnement eener tamboerijn.
Time, s., tijd (Hetgeen uit uren, minuten , seconden enz.
is zamengesteld) ; tijdstip ; keer , reis , maal ; poos , tus-
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sehentijd , tusschenruimte , juist tijdstip , juist oogenblik ,
uur (zoo als dat op een leorlogie wordt aangewezen); tijd
(spraakkunst); maat, tijd (muz(k); - flies, de tijd vliegt;
three or four -s , drie of vier malen, drie of vier keeren;
what - it is ? hoe laat is liet ? the - past, present and
future, de voorleden, de tegenwoordige en de toekomende
tijd ; from - to -, van tijd tot tijd ; the primitive -s of
centuries of the church, de eerste tijden of eeuwen der
der kerk; all in good -, alles op zijn tijd ; - of flight,
vlugttijd van een projectiel; in -, bij tijds; by this -,
thans, nu; at no -, nooit, nimmer; by that -, destijds ; out of -, voor ouheugelijke tijden , ongelegen , ten
ontijde, buiten de maat; - out of mind, onheugelijke
appointed -, bepaalde =; close -, verboden -, gedurende
welkeu de jagt gesloten is (jagersterm); high -, hoog =;
a, for a long -, sinds geruimen , gedurende geruimen =;
a long - since , het is een geruimen = geleden , liet is
veel = geleden ; olden -s , de oude =en ; many a -, dikwij is , nicer dan eens; many and many a -, zeer , zeer
dikwijls; many a - and oft, '^` dikwijls, dikwerf; many
-s, meermalen ; near one's -, zijn = nabij ; several -s,
onderscheidene malen ; a short -, een korte =; a short since, liet is korten = geleden; some -, eenige =, een dag;
day-, = van den dag; night -, van den nacht; - of day,
gevorderde leef=; - of the day, tijd van den dag; what of the day is it , hoe laat is het; at no -, vlooit; hundreds
of -s , honderde malen, honderd en nog eens honderd
malen; thousands of -s, duizende malen, duizend en nog
eens duizend malen ; a length of -, een groote =sruimte ,
geruimen tijd , work of -, werk dat = vereischt, werk
van langen adem ; after, behind one's -, te laat , ten ach
at one -, in een oogenblik, op een tijdstip, wel -tern;
at other -s , op andere =en ; at sundry -s, onder -dra;
malen; at the -, op het tijdstip, op dat oogen--scheidn
blik ; at the - of, op het tijdstip dat ; at the present -,
thans, heden; at the same -, ten zelfden =e, op den zelf
at such - as, op het tijdstip, op liet oogenblik-den=;
dat; at that -, op dien =, op dat =stip, op dat oogenblik; before one's -, vooruit, voor den =; behind one's -,
te laat, ten achteren; by the -, van nu af tot .... (toekomst) ; van nu tot .... (voorleden); toen; by length of
-, in den loop des =s; chose one's - well , badly , zijn =
(gelegenheid) goed, goed, slecht kiezen; be mistaken in
-, zich in den = bedriegen; for -, op (handelsterm); in
process of -, na verloop van = ; the - to come , de toekomst; what -? wanneer ? what - are you (Arnerikaansch)?
hoe laat hebt gij het (op een horologic) ? when - was , eer
voorheen; when - shall be, niet der tijd, in het ver -tijds,
he came - enough , hij kwam vroeg genoeg; expect-volg;
better -s , betere tijden afwachten; in -, met der tijd;
§ - and straw make medlars ripe , tijd en stroo doen de
mispelen rijpen , de = baart rozen ; - and tide tarry for no
man , tijd en getij wachten op niemand; § a mouse in - may
cut a cable , met der tijd komt alles teregt; for a , some -,
voor oenigen =; for a long -, for a length of -, (toekomst)
gedurende langen =, van langen =, (roorleden) sinds langen = ; for the -, thans , voor liet tegenwoordige, vàor het
oogenblik ; for, of the - being, (tegenwoordig) thans, (voor
van den = toen, all the -, gedurende al den =; in-ledn)
proper -, te bekwamer =e ; for that -, voor toen ; from
this , that -, van dien = , dat _stip , dat oogenblik , in de
toekomst; in -, met der =, op zijn =; she is near her of reckoning, zij is bijkans op haar = (eind der zwanger.
schap) ; prolong the -, de = verlengen; in due , proper -,
te gelegener =; in due, proper - and place , te juister
en plaatse ; in good -, bij =s , te gelegener =, op het juiste
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oogenblik; wait for of expect better -s, betere tijden afwach• winden • weerhaan ; die zich naar de omstandigheden
ten; in happy -, ter juister tijd, § bij gelukkig toeval; in schikt,
how long a -? in hoeveel -s? at the - of the deluge, ten .e Time'-serving, a., zich uit eigenbelang of om andere reden
van den zondvloed ; a little -, een korte _; old , olden -s , naar den tijd of' de heerschende magt schikkende.
de oude -, de dagen van olim; hefure -, untimely, vóór den =; Time' - stroke, s., tijd (rnuzijk).
before all -, before - was, vóór alle ren; within a given -, T ime' -table, s., tafel van uren ; -, tijd en verdeeling (muzak).
binnen een gegeven -; at the same -, ten zelfden =e ; i the Tinie' - taught , a., door den tijd onderwezen.
night of -, in den nacht des -s; in the day -, bij dag ;in Time'- worn , a., vergaan door ouderdom , oud, verouderd.
Ike night -, bij nacht; in length of -, met der ; in tlae Timed', a., bij tijds; ill -, ter ongelegener tijd, te onpas;
,near -, middeler vijl, in den tusschen=, in afwachting; in well -, ter gelegener tijd, tijdig , ter juister tijd, van pas.
no -, te geener ; in -s of old, of yore , in oude =eer , voor- Time'f ai , a., 1 zie Timely , a.
heen, vroeger; in - to comae, in de toekomst ; in the conrze Time'iess , a,. ontijdig , voorbarig , te onpas, te vroeg;
of -, met den loop des -s; in the nick of -, juist van pas; -, misplaatst; -, eindeloos, tijdeloos.
in proper -, te gelegener _; in quick -, ( zeer spoeuig , Time 'tessty, adv., op ontijdige wijze, ter ongelegener tijd.
vaardiglijk, met gezwinder pas; in a short -, in weinig Tiine'itness, s., lijdigbeid.
=s, binnen kort; of that -, van dien r, van dat tijdstip, Timue'ty, a., tijdig, juist van pas komend, t de maat houvan toen ; once upon a -, bet was eens, er was eens c n =; derid; -, welkom; a - notice, een berigt dat ter juister
uitgediend heeft (van solduten); tijd is ontvangen; give - notice of a thing, tijdig bezigt
out of one's -, die zijn
van iets geven; -, ado., tijdig, in tijds, bij tijds, f vroeg.
up to that -, tot dat tijdstip; to the present -, tot thans;
within a given -, binnen of in een gegeven ^; appoint a -, Time'ous , a., +zie Timely.
een - bepalen; appoint a precise -, een - niet juistheid be- Th:n'id • a., schroomvallig, bedeesd; bloode, blob; a palen; beat -, le maat slaan (muzijk); be near oiie's -, zijn = conscience, een beasiast, bevreesd gemoed.
nabij zijn; be out of one's -, zijn dienst- volhragt lekben ; Timidity, s., schroomvalligheid, bedeesdheid, bloóheid,
(van gevangenen) bevrijd, ontslagen zijn; zich in den - vreesachtigheid.
bedriegen ; comply with the -s, zich naar den = schikken, Tim idly, adv., op schroomvallige, bedeesde, bloode of
voegen; gain -, = winnen; not to vice any Drie tli.e - of' the vreesachtige wijze; niet scicroomvalligheid, bloheid of
day , iemand weigeren mede te deelen hoe laat liet is ;
vreesachtigheid.
§ iemand onbeleefd behandelen ; husband one's -, zijn = wel be- Tiosa'idness , s., zie Timidity , s.
steden; improve -, den n benuttigen ; keep -, (van horoloyies, Tien'ist • s., zie Time-server; ook : die w el de maat houdt .
j)ehdules, enzz.) goed gaan , (muz„jk) in de nagal zijn ; last 'Fhht,oi,eer', s., stuurman , roerganger, z.
but for a -, slechts een - Muren ; pass away the -, den
Tien orous , a., vreesachtig , bang , aarzelend ; verlegen
verlieten; require -, - eischen, - vorderen; spend one's -, 1 schroomvallig; a - female, een vreesachtige vrouw.
winner, ; j T,tn'oroumiy , adv., op vreesachtige, bange, schroomval.
zijn = verspillen; spin out -, den = rekken ,
li,e wijze.
talk the - away , liet gezelschap met l^euzeiingen aan den
praat houden ;take np -, = wegnemen; give a persoio - ! Tinn.'orornsness , s., vreesachtigheid, bangheid, schroom for payment, iemand uitstel van betaling geven;-is to vailigíieid.
come, in liet vervolg, voortaan; be tied to -, aan een ; Tuti ous , a., zie Timously.
bepaalden - gebonden zijn; waste -, = versnipperen , ver - j Tin , s., tin ; lblie, ijzerblad bedekt niet tin ; clean , scale heuzelen ; there was a - when, er was een = dat ;we ! Irlates • blithe platen door sterk water schoon maken;
shall see when the - comes, wij zullen zien wanmeer de block -, gewone tin ; creaking of -, liet kraken van tin,
like -, tinachtig.
= daar is; - lost is never found again, verloren - wordt
rooit teruggevonden; the - is past, de - is voort) ; the Ti. , v. t., vertinnen.
- is expiring, de n gaat verloopen; I have no - for tint, R Tin'-foil , s., bladtin; verfoeliesel , foelie.
ik geb daarvoor geen -; from this - forth, van zou af , • Tin'- glass , s., bi niuth.
van nu voortaan; I'll do it at any - you please, ik zal Ti,,'- leaf, s., verfoeliesel, tinnen plaat achter spiegels.
liet doen wanneer liet u behaagt ; the thirrd, fourth etc. -, Tin'-lode, s., ti ► iader, massa tin.
de derde, vierde enz. maal ; thr ee - s, drie malen ; he does Tin' - mine, s., tinmijn.
o every -, hij doet dit of dat telkens; church -, berk=; Tin' - miner , s., werkman in tinmijnen.
prayer -, liet biduur; one - or the other, te eeniger =, Tiis' - ore, s,, tinerts.
den eersen of den anderen =; the - is expired, de = is oil;; Tin ' - penny • s., belasting die weleer aan de tilhinymen
beginning of' -, tijdbegin ; spirit of the -, tijdgeest; niea- (zie dat woord) werd betaald.
sure of -, tijdmaat; loss of -, tijdverlies.
Tin'-prate, s., vertind plaatijzer, soldeer; -worker, blik slager.
Time, v. t., den regten tijd uitkiezen, naar den tijd zetten
of regelen, op de maat houden; de maat slaair (cineijk) ; Tin' - pyrites, s., pl., sulphuret (zie dat woord) van tín.
Daar den tijd schikken.
Tin'-shav ings • s., pl., tinspaanders.
Trine' - bewasted • a., door den tijd vergaan.
T3n' -solder , s., tinsoldeersel.
Time' - enduring, a., standhoudend, duurzaam .
Tin ' - stone, s., tinsteen, geoxideerd tin, tin-oxyde.
z.
tijdbuis,
Tin'-tack , s., tinnen spijkertje.
Time'-fuse, s.,
Time' - gias
s., zandlooper, uurglas.
Tin'-works, s., werk van tinnegieterij.
Time' - Honoured , a., door den tijd, den ouderdom geëerd, Tiu,'-worun, s., zeker insekt.
achtenswaardig.
,''at , s., borax.
Time' - keeper, s., ^J tijdhouder; tijdmeter, chronometer, Tin'cnei , s., klopjagt, de bezigheid van jagers, die een
horologie ; -, (persoon) controleur ; portable -, draagbare
massa wild bijeen brengen, door het te omsingelen en
chronometer, horologie daartoe ingerigt.
clan door liet sluiten yam een kring liet digt bij elkander
Time'- meaoarer , time'-piece , s., chronometer.
jagen , ov. SCOTT.
Tinie' - pteaa^er t , time' - serv er t , s., 0 draa,ijer met alle Tin ct , a'. l., 1 verwen kleuren ; een smaak geven.
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iets; -, kleinigheid, weinig, schijntje, schijn;-namstev
-, tinctuur, aftreksel (van kruiden) ; -, flaauwe of opper vlakkige kennis; a - of science, een zweem van weten
a - of red , een roode tint.
-schap;
Tinet'iire, V. t., ligt verwen , een weinig kleuren ; § een wei
iets mededeelen , een smaakje of een zweem geven;-nigva
- with , verwen met.
Tind , v. t.. t in brand steken.
Tinder , S., tintel , tonder , tontel ; -, buis van een bom
of granaat , z.; german -, tontel , zwam.
Tinder -box , s., tinteldoos , tondeldoos.
Tiu'der -tike , a., tonderachtig , ligt ontvlambaar.
Tine , V. t., aansteken , aanmaken , in brand steken.
Tine , s., tand (van een rad , van een hark , vork, ene.),
punt ; -, § verlegenheid , nood.
Ting , v, i., klingelen , klank geven.
Ting, V. t,, doen klingelen.
Ting , s., klank (van een bel).
Tinge , V. t., (een weinig) verwen ; - with , verken met.
Tinge, s., (ligte) tint, kleurtje, geurtje; smaakje; zweem,
schijntje.
Tingle, V. i,. klinken, klingelen; tuiten (van de oorera);
-, prikkelen , jeuken , steken ; -, sidderen ; -, weerpijn
doen; -, suizen ; his ears -, zijn ooren tuiten; his hands
-, zijn handen jeuken.
Tingling, s., het tintelen, het tuiten, het klinken; -,

jeuking , suizing , ruisching , geruisch (der ooren) ; steking , prikkeling (in de hand) ; -, siddering , beving.
Tink , zie Tinkle.
Tinker, s., ketellapper (ook bij sii.); -, kleine makreel (visch).

Tink'eriy, a^tv., als een ketellapper.

klinken ; tuiten (van de ooren).
Tinkling, s., het klinken, geklink; liet getuit.
Tin'nian, s., _al. tinnen , tinnegieter; blikslager.
'finned'-iron, s., blik.
Tin'ner , S., tingraver , werkman in een tinmijn.
Tin'nient , a., -^ klinkend , schel klinkend.
Tinning, s., het veetinnen; vertinsel.
Tin ny , a., van tin , als tin , vol tin , als tin klinkend,
tinhoudend , tinachtig.
Tin'sei , 5., goudlaken , zilverlaken; blinkende stof; klatergoud ; § schijn ; -, § opschik.
Tin'see , a., schijnbaar, schoonschijnend; -, oppervlakkig,
nietig, ligt en digt; -, niet degelijk.
Tinset , V. t., met klatergoud versieren, een valschen schijn
geven aan, § met nietigen pronk opsieren.
Tint, s., tint, kleur; hard -, harde =.
Tint , v. t., een tint geven aan, tinten , kleuren; -, schakeren,
Tintinnab 'alary • a., klinkend, klingelend.
Tinter , s., kolorist; schilder (bij wijze van gekscheren en
verachting).
Tiny , a., ( zeer klein , geiing , klein , nietig ; the least bit • een weinig.
Tip , s., uiteinde , einde ; -, tip, topje , punt ; -, slag , worp;
the - of the tongue, de punt van de tong; the - of the ear,
tiet oorlelletje; the - of the nose, het tipje van den neus.
Tip , V. t., aan de punt beslaan , van een punt voorzien,
even aanraken ; -, geven; -, beslaan, aanstippen, aandui.
den ; -, omwerpen; door een terugslag omwerpen (in het
kegelspel); - over, doorbladeren , omverwerpen ; - op,
leegstorten; - any one a wink , iemand een wenk geven ;
§ - any ooze's hands , iemand omkoopen , iemand de han
vullen ; - down , omwerpen ; - with , de punt beslaan-den
met ; § - any one with , iemand omkoopen met ; - any
Tink te , v. i.,
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Tin-et , s., kleur , verw ; plek, sx.; tint ; zweem , schijn.
Tinct'ur e, s., kleur; zweem 1 , schijn; liet fijne, liet voor

ene by the elbow , iemand bij den elleboog trekken ; -, n. i.
als : - Off, vallen , komen te vallen , sternen, ( afmar
citeren; ( uitrukken , uitknijpen, uitsnijden.
'ripper , s., knopje, haakje.
Tippet, S., halskrrag, kraagje , dasje.
Tipping, s., zie Tip, v. t.

Tippee, V. i., ( zuipen , pimpelen, ) onmatig drinken; v. t., drinken (in ongunstigen zin); zich bezuipen.
Tipple, s., drank (sterke drank).
Tippled, a., dronken .
Tippler , s., drinker, zuiper, )pimpelaar.
Tippling, s., het zuipen.
Tip'piing-house, s., kroeg.

Thp'staff, s., dienders stok; diender, geregtsdienaar.
Tip sy , a., dronken , ( aangeschoten; get -, zich bezuipen

dronken worden; make -, dronken worden.
Tiptoe, s., punt van de teenen; on -, op de teenen; b^
stand on -, op de teenen staan , § een oog iii liet zeil hou
den, een wakend oog houden, oppassen; - of the fashion
de nieuwste mode.
Tip'top, s., de hoogste graad; -, het voornaamste, beste

hoogste; -, a., eerste, voortreffelijk, uitmuntend; - quality

breeding , een uitstekende soort van opvoeding.
Tiptop , a., ) hoog , hoogst.
Tirade'. s.,
tirade ; een zin in dicht of ondicht vai
langen adem over een onderwerp van weinig beteekenis o
gehalte, doch dat op liet eerste gehoor indruk maakt; bet spelen van verscheidene nooten te gelijk (muz(lc); uitval (berisping) , tirade (in het tooneekpel); snake a een tirade maken , een uitval doen.
Tire , s., zie Teer ; -, t hoofdversiersel , tooi , opschik ; -

gereedschap , tuig ; -, krijgstuig -, hoepel van een rad
binnencirkel van een scheprad (stoomwezen); cart -, yell
van een rad,
Tire , s., zie Attire.
Tire , V. t,, j § vermoeijen , afmatten , vermoeid maken
moede maken , uitputten ; -, vervelen ; -, to death , doo
delijk vervelen; - out, afmatten, uitputten; - with, ver
nioeij en met , door; get ;brow -d , zich vervelen ; I am -i
with it, ik ben liet zat; -, V. i., iets moede worden ; azen, vreten, knagen, knabbelen (van roofvogels).
Tire'- smith, s., wagensniid.
Tire' - woman, s., kapster, hofdame.
Tired', a., vermoeid, moede, zat.
Tiredness, s., vermoeidheid, zatheid.
Tiresome, a.,
vermoeijend, vervelend ; § langwijlig,

langdradig; exceedingly , most -, 1 § zeer vervelend.
Tire'soineness , s., vervelendheid.
Th - ing, s., toilette.
Tiring •house, l s.,
toiletkamer (in schouwburgen).
Tiring-room , f
'Ti s , i. p. V. it is.
Tisane, s., (van het gr. ptisané) zeker geneesmiddel

gerstewater.
Ti s'i e , a., zie Phtisie, a.
Tissue, s., goudlaken, zilverlaken ; weefsel; -, aaneen

schakeling; a - of forgeries , een aaneenschakeling van uit
vindingen.
Tissue , V. t., j• doorweven , doorvlechten, zamenvlechten,

vermengen.
Tissue-paper , s., vloeipapier.
Tit, s., paardje , hitje; -, tit, tepel; zie ook Tit-mouse , s.,

-, feeks; § klein nest, nesterij ; - for tat, leer om leer;
give - for tat, § den bal terugkaatsen.
Titan , s., titan , reus , waarvan de godenleer zegt, dal
hij den hemel wilde bestormen; -, zekere aarde.
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aehacide; one's duty - God and - men, zijn pbgten jegens
God en de merischeii ; count - nine , tot negen tellen ; that
titanenbelioorende.
vice is a virtue - the oth er , die ondeugd is een deugd in
Titanium, 8., titanium (selieGu )i de), zeker eerivoudigmetaal.
vergelijking van de andeie; write, speak - oog one,aan
Ti'Ianite , s, eeii titaniumerts titai1iet.
iemoiidschrijven of tot ieiiaiidspreken ; ten chances 'ritni It 'i, a.,tottitaniu ml)ehooreiiue.
one, tien tegels een ; a liktig - a lhiçq ,smaakin iets;
T it bit , 5.,zieL'tdbit , s.
tot; - and again 1, over
feb00 . . . -, van . . . tot , sedeit . .
Tithable , a., tirudbaar ,, tiendpligtig.
vii weer ; - and fro , liceit cii weêr ; move - and lea , doen
Tithe , 5 , tiendgeld , tiend ; tiende gedeelte ,gering deel ,
gauli en koiiieii ; -, ad;;. , t geherl , gaiTlSCli en al, zeer ; -,
kleiiiiglieid.
S
nemen , iiivorderen of nemen (vóór do oobepaalde wijoe ii worliwoorden) te , om te.
,
Tithe , V. t., tiendentieiden
T. 0.(turn o v e r ) , t. S. V. p. (tonrnez sit eons plait),
van ; -, V. i., tieudeii l)etaleu , tiendexivoldoen.
l'itlie'--collect'or, 5. 2die tiendeic iiizaznelt.
1 keer ons (uitdrukkizg nail den voet van een pag. van brie.
VCIi , 0111 aan te duiden dat de lezer ook de andere zijde
Tithe'-free , a., tieudviij.
T1*a'nlau, a.,

vanaarde geboren,aardsch, M;

-, tot

Tithe'-gatherer , S., tiendgaardcr.
Tt1nc'-owaisr ,, S., tieiidhefier.

aaiidebetaling van tiendregtonderworpen.
TiUnc'pio-ctor ,, S., tIt:lLuhCilei'.
TitIi'ei , S , iivordeiaar can tenden; tieiidlieffer , outvanger van tieiideii.
Tithing , S., 1 tiental huisgezinnen , eenekleineisaat-

Titlie'- paying, a.,

scliappij vormende (Enyelsc/ie geschiedenis) ; -, tiende.
Ti th ing man , S., hooIdziian van een tiental gezinnen, hoofd
van tien man ; onder.koiintabel (zie voorgaand wooid); ( ze

1hChiCVCII vinden rol,
S Tr,,d , s. pad,padre,
Toad'. sater , .5., )(tafelscltuimer; pluiznntrijker, lage vleijel ; nieèprater.
T'sadcati"g , S., liet tafelscliuinien, ( liet klaploopen, het
P cien zakvan ieiriid luopen.
Toad'-flax, S., wild Vas.
Toad'-rub , S., paddebies.

i

Toad'-spotted, a., gevlrkt als een padde.
Toads*oiie, a., paddesteen.
kere politieheanìhte.
S 'roid'- stool , S., bartaaid paddestoel.
T o ad y , S.,lage vleijer; tafelscliuimer, ( klaplooper.
Th(h',naI , 5.,wolfsmelk (lotanie).
Titil a t e , V. i.kitteleii.
S Toad'lsh , a., padaclitig ; veiiijiiig, vergiltig.
Ti til la t io n , S., kitieliiig, gekittel ) aangename prikkeling. Teiad'- 111y, s.geleeaterlelie.
Toast , v. 1., roostrien , zoosten ;-, op de gezondheid dna.
Tit'Iark , 5.,veldleeuwerik.
kenvan,de gezoidlieid soli . . . .hinken af instellen,
1t titel , sinani ; document (/,00yhandel);titel, r.;
T'tIe , S.,
ter eere van . . . drinken ; op de vervulliiig vast een wenach
titel op een gei'egtsacte ranspiaak , regtsi a aus , eerenaam ;
drinken ; I'll - l3Ji T.,ik eiriek op de gezondheid van
-, geregtiglieid; ha/f, bostutrd -, valselte titel (tii dstticllers);
Mijnheer T.; - bread or cheese, brood of kaas noosten.
judge by t/te -,naardentiteletordeelen ; have a - to ,
Toinit , t., geroosteuit sneedje brood; -,
leestdraiik ,heil eregtigdzijn tot, aanspraak liel>hen op.
tlroi5k , toast; eeredroiik -, ( geprezeise sehoosie ,eerste
Ti 'tie , V. t.,betitelen ,een titelveticenen of geven aan ,
schoonheid (omdat nier dikwijls op hale gezondheid drinkt);
noemen.
ook veissijide man.
'ks'tle deed , S.,bewijs van eigeiidons.
Tuast'er, s. die roostert;-, die een gezondheid of een
Tâ'tie-leaf, S.,titelblad.
i to;iotinstelt.
Ti'tlepage , S.,titelblad.
Toba '-so , 5., tabak , talaksplant ; American -, Virginia -,
TI'tled , a.,getiteld.
chewing -, pnuimtabak ; cora;noii green -, valsche
Ti tieless , a.,zonder titel ; zonder naam.
tabak;leaf -, tabak is bladen . pig.tail -, gesponnen taTItfli5, 5., veldleeuweiik; meadow -, zie Tit.lark, s.
tabak.
hak;
roil
of
.smokiiiy
-,
rooktahak;
-,
rol
Titiiiouse 5.,mees.
;
Titter, V. i.( gigehielen , lagchen , gedwongen lagehien, ge- T,sba-c'- co box , 5., snuildoos.
waaruit pijpen
clap
,
klei
tahokspijp
;
Toba
-co1,ipe
e'
S.,
wippeii
grinneken
(op een wipplank).
maakt ginneken ,
; -,
Ivervaardigd wordesi; - fioh, zie Needle; - bowl, pijpekop;
TUtor ,, 5., gegigchel , gelach, gegrniiik
- cleaner , pijpeivroeter , pijpuittialer t - shank, pijpesteel,
Tit'tle , 5.,punt, stipje .puntje , jots; -,niets ,bagatel ,
h ) lipeliroer ; - tip , mondstuk voor een pijpenroer,, spits.
kleiiiigtieid ; to a -, op eenlisse , tenstiptste.
Thtie tat'tle , S., ( ijdel gesisap ,zotteklap , ) gewauwel ; Toba4. 'copouch , s., tawkszak.
lover of -,liefhebber van ijdel gesitap.
i-co-stopper, o., pijpeiistopper ; not to care a -for,
si C1isi geeess sits,zich weinigbekseuiienons.
TttIe t a ttl e , v. i., babbelen , zotteklap uitslaan.
I Tuba c'coiiist , s. tabaksl;;oitslelaar , tabaksksopen.
stiuikrleis.
Titiabeste , V. 5.,
1',s-,'n
1
, alaIiiklok , ;)iaisdhlok , sein vast een alarmklok
Titubatlon , 5.,liet stissikelen.
vos.
26 pond wol-,
Tod, S.,-,
struik
Tit'ular , a., slechts den titel voerende , titulair.
;
;
S Tod , v. t., in menigte vooitlireiigei.s.
Tt'uIar ,
h
u arts.
. .
daag
To-day,'
lieden
ViSit
adv.,
,
'rit ulary , I
; - and not to morrow,
tast slaag en niet morgen ; -a,deze dag, huidige dag
Titularity , S., blooto titel.
Toddle, v. i.wssggeleii , stronipelezi, sondaleisteren, looTitularly , ads,., door den titel.
pels(zoo alsde kleineknidereis).
Ti 'y , adv.,snel I ( jagersterta).
palissuranksoort van punach (grog met suiker).
To, prep., (een beweç/i;sy aanduislende )' naar ; -, (een over- Tod dy, s.
eenstemmistj) naar, vsìgens; -, (een naderinq tot iets, waar- To-do', s.beweging, drukte , ophet.
door de Hollandse/in derde naamval wordt aiipedra/ct) aan , To dy , 5., pltsisavel (omnst/ioiegse).
jegens, tot,tegen,in vergelijkizig van; -, (var den tijd) Toe, s. teen (van poardrss, esso.); voorste gedeelte van een
paardenhoef; from top to -, van top tot teen, van liet
bij ; pa - Paris,naar Parijs gaan ; raise one's eyes hoold tot de voeten ; fig -, groote teen; projecting -,
heaven, zijn oogen naar den hemel rigtent from the Hague
- ..imslerdaai , van den ilaag naar Amsterdam; give any
uitstekende pen of tap (sloomwezen).
t1sirq - any one, iemand iebs geven; - his shame, tot zijn 'l'ofose', oily., f zie Before, adv.

TOF.

TON.

Toft , s., bosch met boomen ; -, plaats waar een woning
gestaan heeft , erf; loods , schuur , afdak.
Toga, s., (lat.) toga, kleed van een prediker, van een
advocaat of • regter.
To'gated ,
a., genianteld, een toga dragend , zie dat
Toged',
I woord.
Together, adv., te zamen, ter zelfder tijd, gelijk, tegelijk, achtervolgens, vervolgens, zamen, bijeen, bij elkander , achtereen ; - with , even als , te zamen met, achter
elkander, gevoegd bij , benevens, te gelijk met.
Tog'gte , s., korvij-nagel , knevel , taars , z.; fix a tackle
with a -, een talie vastknevelen.
Tolt , v. i., zwaar werken , tobben , zwoegen , zich afslooven , zich inspannen.
Toil , v. t., vermoeijen , aftobben, afmatten; § - and moil,
het zich zuur laten vallen, zwoegen en zweetera.
Toll , s., vermoeijend werk , moeite , vermoeijenis; - out,
met moeite volbrengen; - with, vermoeijen met, door.
Toll , s., net , strik , weefsel.
Toll 'er , s., werker , zwoeger.
Toil 'et, s., toilet, toilette, kaptafel (zeker meubelstuk).
Toilsome , a., vermoeijend , moeijelijk , werkzaam.
Toil'so,neness. s., werkzaamheid, moeijelijkheid.
Tols*, s., 1- oude Fransche lengtemaat van 6 voet; toile,
1949 el.
Tokay', s., tokayer-wijn , liongaarsche wijn.
Token , s., teeken , kenteeken, merk; § getuigenis; borg;
blijk; kenmerk; uiuntmerk ; geschenk, aandenken; (van de
pest) vlek, the een voorteeken van den dood is; merk (bij
drukkers); halve riem (papier); as a - of esteem, als een
blijk van achting.
Tolken , v. t., bekend maken , aanduiden, beteekenen; herzeggen.
To'kened , a., met een vlek (van de pest).
Told , zie Tell, v. t. en v. i.
Tolerable , a., § redelijk , dragelijk , middelmatig ; a translation , een redelijke vertaling.
Tot'erableness , s., redelijkheid, middelmatigheid.
Tolerably, adv., op redelijke wijze, drageljk, redelijk.
Tolerance , s.,
verdraagzaamheid.
Tol'erant , a.,
verdraagzaanm.
Tolerate, V. t., verdragen, dulden.
Toleration , s., duiding; verdraagzaamheid ; toelating.
Tool, s., tol , tolgeld, tolregt, accijns, impost, scliepkoorn
(bij molenaars) ; -, klokgelui; pay -, aan het betalen van
accijns, impost ouderworpen zijn; take -, tol heffen.
Toll , v. i., aan tol onderworpen zijn , aan belasting, aan
regt onderworpen zijn , tol heffen of nemen , tol betalen.
Toll, v. t.,
heffen, als: tol heffen of inzamelen.
Toll , v. t. en V. i., luiden , luijen , door klokgelui bekend
maken of afkondigen.
Tolt , s., het luiden , het luijen, klokgelui.
Toll'-bar , s., tolhek , slagboom.
Toll, v. t., opheffen, vernietigen, wegnemen, (met zich)
voeren ; aanlokken.
Toll'-booth , s., tolhuis • tolkantoor , gevangenis.
Toll'-booth, V. t., in de gevangenis zetten.

Tol'-sey , s., marktplaats , beurs.
Tolut, s,, als: - baslam, tolu-balsem; terpentijnsoortige boom
in Z. Amerika , zoo genoemd naar Toluca • een streek in
Mexico, waar hij welig groeit; balsem uit liet vocht van
dien boom getrokken.
Tolliata'tion, s., telgang, pasgang.
Torn • i. p. V. Tom o'Bedlam, een krankzinnige; § fj Jan uit
het gekkenhuis.
Tom'-fool , s., zotskap , lomperd, ( uilskuiken.
Tom'-foolery , s., zotternij , zotteklap, beuzelarij.
Toen'- poker , s., bullebak , bangmaker.
Tom'-rog , s., wilde meid.
Totn'-tit , s., mees (ornithologie).
Tomahawk, s., bijl of strijdbijl der Indianen.
Tomahawk , V. t., met een strijdbijl dooden.
Tomato, s., soort van spaansche morelle.
Tou►b, s., graf; graftombe; grafruimte; tombe.
Tomb , v. t., Zie Entomb , v. t.
Tomb'-stone, s., grafsteen, grafzerk.
Toin'bwe , s., tombak, spinsoek, mengsel van koper en zink
Tombless, a., zonder graf, onbegraven, zonder grafgesteente.
Tom'boy, s., ruwe, wilde jongen; wild meisje, wilde meid.
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Toll'-bridge , s., tolbrug.
Toll'-corn , s., schepkoorn (als maalloon).
Toll'-dish , s., schepmaat (bij de molenaars).
Toll'-gate , 3., tolhek.
Toll'-gatherer, toll'-.eolleetor, s., tolgaarder.
Toll'-hop • s., tolgaarders-bakje.
Toll'-Louse, s., tolhuis.

Tolt'-man, s., tolgaarder.
Toll'-money , s., tolgeld.

, s., kat.
Tome, s., deel , boekdeel.
rnen ose
Totto
a., wollig (ornithologie).
T o nen
ur ,
Tomen'tum • s., katoenachtig dons.
To'-mor'row , adv., morgen; the day after -, overmorgen;
Tom'-cat

-, s., den dag van morgen.
Tom'pion , s., zie Tampion, s.
Ton • s., (maat van den inhoud eens schips) 2000 pond.
Ton , s., toon , heerschende smaak of mode, ton.
Tondl'no , s., voetring eerier zuil (bouwkunde); -, onderste

van een bloemkelk.
Tone, s., toon, klank, geluid; treurtoon, treurige toon,

klagende toon; -, noot, klemtoon (taalkunde); -, gekerm ;
-, gemaakt spreken; -, spanning, veerkracht, elasticiteit;
high -, hooge , v erjtieven ':f voortreffelijke toon ; plaintive,
querulous -, klarende toon; shrill -, schelle of doordringende toon; sweet, soft -, zachte toon; under -, lage of
zwakke toon ; whining -, weenende toon.
Tone , V. t., gemaakt voordragen of uitspreken, een gemaakten toon geven aan, § de toon geven.
Toned', a., een zekere toon hebbende , luidend van toon,
klinkend; high -, hoog van toon ; well -, welluidend.
Toneless, a., toonloos, zonder toon of klank.
Tong, s., gesp, tongetje; -s, pl y tang, knijptang, haard
broek (Amerikaansch).
-tang;,
Tongue', s., tong; -, spraak, taal, eigenaardige tongval,
spreekwijze; -, tangetje (aan een evenaar); -, landtong,
inham; hold one's -, zijn mond houden, zwijgen; double -,
gespleten tong , dubbele (huichelachtige,) tong ; loaded -,
f J zwaar van =; malicious, slanderous -, kwaad sprekende -;
slip of the -, woord dat aan de - ontglipt; fall from one's -,
aan de e ontglippen ; have at one's - end, op de = hebben;
have a flippant -, have one's - well hung , well oiled , een
radde, een gladde = hebben, wel bespraakt zijn; have a
sharp -, een scherpe = hebben ; let one's - run , babbelen ;
- of a backstay , naaijing waarmede de pardoen aan den
top der steng wordt vastgemaakt, z.; -d, de eene plank
met een tong ingelaten in de andere, z.; -, arend van een
vij 1 (stoomwezen) ; - piece , tong (stoomwezen); -s , smeetang (stoomwezen).
Tongue', v. t., schelden; bestraffen, beknorren, (over de
tong laten gaan ; -, van een tong voorzien (technologie) ;
-, v. i., praten, spreken.

TON.

TOP.

Tongue'bone, s. 1ieeitje van de tong.
Tongue'doughty a.. snoevend , grootsprnkend.
Tongue'-pad , S., langtong; -, ( neelpiatci , pi'aatgraag,
1)Ll)be1aar.
Tongue'-scraper, S, tongscliraper , zeker werktuig hij het
toilet gebruikelijk; -, ( spion , ititeorocher van geheimen.
Tongue'.Iiaped , a., tougvormig.
Tongue'- tie , r. t., iemand liet zwijgeii opleggen , iemand
de tong binden.
Toiigie'-1Ied , 0., ntoeijelijk sprekend , § stom , sprakeloos;
verplgt on; te zwijgen.
T0115UC(1 , Ci., een tong hebbende,, niet een tong (Inc/mo.
Ioçjie) ; double -, met een dubbele toi„ ,- , niet een ii miclmel.
aclitige tong.
Tongue'iaftIng, S., zie JV1iipgrafIioj,
Tongueless , a., sprakeloos stom ; -, ongehoord , 0111)0roenid; .-,
§ hetgeen niet, herzegd of herhaald wordt.
Tongue'Hc , V. I., de spraak belemmeren , de tong venom.
uien , sprakeloos maken . doen zwijgen.
Toiiue'tiet1 , a., ccii belemmering op de tong hebbende , suet
wel ter tong; eerstonmd, een slot op den rmiond hebbende.
Tongue'waliniit , a., dapper met de tong of niet den mond.
Toii'-c . a., gespannen, veerkrachtig; -, de toosiesu betreffende, toongevend , klinkend ; -, versterkend , tonisc h , g.
Ton 're , ii., versterkend geneesmiddel, g.; -, tonica, grondtoon (mnzij/).
To-night'. ode., van avond, van nacht; -S, lieden avond,
deii avoimel ran lieden.
Toii'uage , S., tonnegeld , tonnemaat , tonsuenisuluoud van
een schip, z. - duly , tonnesugeld ; oueasys-er,ment of -, inhondsnueting van een schip, z.
Ton'ots, a., vol van toon, welluidend.
Toii 'sil, S., (lat.lonsilla) keelklier, keelannasudel (ontleedk unde).
Toii'siIe . a., geschoren kunnende worden.
Ton'ssUlar ,, a., tot de keelklienen, tot de

keela m andelen

linlmoojeiide (outleed/unde),
Ton 'sil ite , 8., ontsteking der keelklieren.
Toii'sua-e , S., tonsuur , afoclueririg van haar

(bij geestelijken),kruinselierisig ; geschoren kruin.
, S., tositine , lijfrente; onderlinge levensverzekering of lijfrente, die gnooter wordt naar mate meer
daaraan deel lueblueside personen sterven.
Tony , S., domoor, donusmienik , ezel.
Too, ede., al te > veel te; ook, insgelijks, eveneens; great, te groot; by far -, veel nicer.
¶'øOJa(e' . S., na-opening of te late opening (stoomwezen).
Took, zie q 1 g 6 .
Tool , S., werktuig, gereedschap, handgereedschap
( pensoosi van wien men zins als werktuig bedient; -, ' erdoemde ziel; niece -, S eenvoudig werktuig; edge -, ssiij.
desid werktuig; sharp edged -, scherp snijdend werktisig;
nuac/line -, gereedschap door stoom gedreven , zoo mits draaibanken , scliaatplasuken , boorplanken, enz.; - boxes in hoots,
gerezdsclmuspkisten in sloepen , z.; set of -5 , stel gereed-

Tu in fine

schappeis.
Tool , v. t., niet
Tool'-box , S.,

den tasidhamec 1)eoenken ( ) :j steendcnlchers).
gereodscliapkist.
Tooi'-chest, S., kistje f kastje, waarin gereedschappen

wordt bewaard.
j., uitsteken, uitstrekken, BOWEL; -, toeten; -,
t kijken, gluren, loeren , sot., zie ook Tout.
Toot, S., getoet, geraas.
Toot . V t., t toeten , blazen (op een hoorn).
Tooter ,, 5., toeter. blazer.
Tooth , S., pi. teeth , tasid ; ijzeren tand van een wiel of
rad , tand van zeil zaag , tissisi cars een kasn -, tand van
Toot . r.

885

een hark; - and pinion, getand rad; - and pinion-jack,
lonsmekrmscht ; -, St smaak; canine , dog -, honds=, hoek;
carnivorous -, lioelmige tand, due hij vleescluetesscle dieren
wordt gevondendecoyed, cotton -, verrotte ; double,
çjriuidinf/ -, iivaal ; false -, vuuloclie ; ingezette ; fore,
frouut , cutting siija ; loose losse ; lou-er, lot/om -,
onderste ; v/mgi],, top -, Iuoveuia ; ( Jaw- -, Jiiaiml ; corner,
eye -, oog=, liosucls,.ï middle - nuuiuidenn ; (00/c rous paarden)
9)/(// -, shedding -, nme1k ; § wisdom -, der wijsheid; zuid umoji , ( 1oct al zi,(su kracht; chattering of t/te -, liet
t Iiippertandeii ; set of -, monet met laiielen • 5 i l a nden , (vein
)(ilC/iC tonden) gebit; 1 1) mmmeidesu (ran werktuig e n ); in spite of
(I//v one's lent/i, trots ien ) asudo tegenstand , niagt, pogIngen
I]ceo/m the teeth gf, Vuil taiidesi heroovesi ; cast a lhisip in
sm//il 0)/em teeth , iemand iets verwijten, ( ieniasid iets voor
cie voelen in erpen ; clean Olie'S teeth, zich de tanden schoon
suumukeu ; clench one's teeth , de tanden vuist tegen elkander
sluiten ; drew a -, ecu iuitrukkesi ; extract a -, een
trekken ; § ejO to it - oud ooit , ida niet mille kracht aan
pakken ; grind one's teeth , de tasiden ksiarsend op eIkensIer slaan ; have a sweet -, lekkerhek zijn , veel van lekkere beetjes houden. cast in I/c teeth, verwijtingen doen
lseleedigen in tegesuovoonsiiglueid vmuiu dumrdesu ; show liie teeth
tie tasisieiu laten zien to time teeth, in the teeth, in liet
gecigt , voor liet gezigt ; set ooti one's teeth watering
ienioiid de tanden doen wateren ; tough from the teeth cutwoud, gedwongen lagchen ; piek ome's teeth , zich de tanden
uithalen; set time teeth on edge, Te tanden stomp niakess
shed one's teeth , s((ui eerste tanden verliezen ; show one's
teeth , zijn tanden toonrsi ; his t e eth cbs/ter , zijn tarsdeui klapperen u h he can put it in his hollow -, hij kans liet
in een hollen kies (]etterlijk : tasid) doen u I have teeth end
neus , lummar op le tasiden liebtuen ; lake the bit between the
teeth , het gebit op de tanden neme n. , (ran paarden) naar
genii bestuur luisteren ; to the teeth , openlijk; the wind
was foil in our teeth , de wind was ons vlak tegen ; cast
in t/me teeth, verwijtruu.
Tootti , V. t., vans tanden voorzien , getand maken, tanden,
uittanden, intanisiesu , tmmsidowijze invoegen, tanden (ismkeepisigen mumkcu iii) , in elkander invallen of snvatteu (vans
toni/en) (technologie).
Tooth-ache, 5., tandpijn; I hare the -, ik heb tandpijn.
Tooth-brush , 5., tandschnijer .
Tooth' -di-a er, 5., tandentrekker ; -s , pl. taaudtang.
Tootti'-drawlt.g , 5., liet tanudentrsmkkeis.
Tooth'-edge. 5., 1 stonuphieid der tanden.
Tooth'-bcdge , 5., zetten van de tanden eener zaag.
Too i t.'-Jetted , a., geland (botanic).
T(,Oth'.Iflfltj#5, a., tanden nsuzijk ; -, het. kaasin'en
Tooth-pIck , tOoth'-p14'kcr, S., tanslenustoker.
Too*tt'-pl.ele-cate, 5., doosje voor tandenstokers
Tooth'-powder, 5., tsndpoeder.
Tooth'-serrated, a., zaagvornug getand.
Tooth'-shell , 5., tasidsehielp, ietansle schelp; -, khiokhoren.
Tooth-socket , 5., tandkas.

Tot, th '-s'iot-t , 5., tasidisortel (botanic).
Tt,oti.cd , a., tanden Iietthesude , getand; § scherp.
'rootlt'îng , S., taiudesiiuisneliiig.
Too(h'In-stone . 5., kantsteen, hoeksteen.
TootbIets , a., tandeloos.
Too(b'sonic , a., snumukelijk.

Tooth 'y , a., tanden het ) tende , getand.
Tootle*, 5., til., voetjes, beentjes.
Tol)
top, kruin , schedel , haar der kruin ; -, toppunt,
hoogste , bovenste (van iets) ; oppervlakte; hoogste plaats,
hoogste trap, hoogste rang ; hoofd , voorname , eerste , hoog-

TOP.

TOP.

ste persoon; kop (van planten); spits (van een muur); the of the water, de oppervlakte van het water; the - of glory,,
tiet toppunt van roem; al the - of a class, aan het hoofd
van een klasse; the - of a building, de spits van een gebouw;
Ike - of a mountain, de kruin van een berg; -, mars, z.;
from - to bottom , van hoven tot beneden; §from - to toe,
van top tot teen ; cap of a - mast, bramzeilshoofd, slengeezelshoofd, z.; captains of the fore -, voormarsgast, z.;
battened , open -, opene mars , z.; close -, digte mars , z.;
coward, lubber's hole of a -, soldatengat, z.; fad of the -,
stenge slothout , z.; fid-hole of the - mast , stenge slotgat,
gat voor het slothout, z.; fore -, voormars, z.; fulstockshrouds of a -, puttingwant , z.; main -, groote mars , z.;
mieren -, kruismars, z.; platform, flooring of a -, plat , vlak
van de mars , z.; square of the -, soldatengat , z.; tumbling
home of the - timbers, het invallen van de boorden , z.;
- and bottom centres, doode punten (stoomwezen); hotwell -,
koker, bos of pijp op den warmwaterbak (stoomwezen).
Top , V. i., zich verheffen , heerschen , uitmunten boven,
de overhand hebben; - upon any one , boven iemand uit
iemand overtreffen ; -, v. t., overtreffen , te boven-stekn,
gaan ; -, toppen , optoppen ; -, knotten , van de boveneinden
ontdoen ; -, van boven bedekken ; -, beklimmen , tot aan
.den top klimmen , te boven gaan (van prijzen) ; -, optoppen, z.; - a yard, een ra optoppen, z.; - up the spankerboom ! boom opdirken I z.; - any one in a thing, iemand in
iets overtreffen ; - a hill , den top van een heuvel bereiken ; mountains -ped with snow , bergen wier toppen met
sneeuw bedekt zijn.
'Top , s., tol, drijftol, draaitol; humming -, gonstol; peg -,
priktol.
Top' - armour • s., marskleed (oud) , z.

Top' -poop, s., kleine hut op het dek, z.
Top' - proud , a., zeer trotsch.
Top' - rail , s., ijzeren schepters met leuning in de mars, z.
Top' - rim , s., rand van de mars , z.
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Top' - block, s., stengewindreepblok, z.
Top '-boots • s., pt., laarzen met kappen.
Top' -box, s., dekstuk van een gietflesch (stoomwezen).

Top'-ropes, s., stengewindreep, z.
Top' -Baal, s., marszeil, z.; flooring of the -, buik, diepte
van een marszeil • z.; fore -, voormarszeil , z.; halliard
rack -, marsevalhalie; main -, grootmarszeil, z.; mizzen -,
kruiszeil , z.; - yard, marsera, z.; the - is a-trip, de
marszeil staat op.
Top' - sail - bow' - sprit, s,, bovenblinde, z.
Top'-sail - yard , s., marsseilra, z.
Top '-shaped, a., topvormig; rondgedraaid van boven.
Top' - side, s., pt., de zijden van het schip boven water.
Top' -stay , s., knikstag , z.

Top'- ta-ekle, s., stengewindreepgijn, z.
Top' - timber, s., hanger, stut, z.; - liue, lijn die door

de hoogste punten der spanten gaat, z.
Top'-trestle of trectle'trees, s., langzalings, de langza
bramzaling, z.
-lingsvade

s., topklep tusschen de luchtpomp en den
warmwaterbak (stoomwezen).

Top' - valve,

. s., (griekscl► topos en archos) gebieder in een
kleine landstreek, § voornaamste in een kleine landstreek,
voornaamste (op een plaats).
To'parehy , s., aanzienlijke plaats (in een klein gebied),

To'par-ph

toparchie f zie Toparch.

To'paz , s., topaas (edelsteen).
Tope, V. i., drinken, zuipen, ( pooijen.

To'per, s., dronkaard, drinkebroer, ( nathals.
Top'et , s., kuifmees (ornithologie).

Top'cuJ , a., boordevol , geheel vol.

Topti , s., tufsteen.
Topba'ceoms , a., tufsteenachtig.
To'plary, a., gesnoeid (van boomen).
Top' - brine , s., middelste deel van een marszeil bij het Topic , s., onderwerp ; zamenstelling van eenig algemeen
onderlijk, z.
oordeel of begrip; § gemeenplaats, gewoon gezegde; plaats,
Top'• Bap , s., bramezeishoofd , z.
bewijsplaats ; -, beginsel ; stelling om later door bewijs
Top'--ehatn , s., marsputtings • borgketting, z.
te staven ; -, plaatselijk of uitwendig geneesmid--gronde
Top'-loth, s., marskleed, z.
del, g.; the - of conversation, het onderwerp van het gesprek.
Top' - rover , s., topdeksel der stoomschuif (stoomwezen).
Top'Ue , top'teal , a., plaatselijk; betrekkelijk een algemeen
Top '-dressing, s., overheenmesting (akkerbouw).
beginsel, een algemeen oordeel; -, plaatselijk, g.; uiterlijk
Top' - end , s., top, z.
(van geneesmiddelen , die aangebragt worden op de plaats
Top' - Naak , s., dekstuk van een geelfiesch.
waar zij moeten werken) , g.
Top' -gallant, a., voornaam, zonder mededinger.
Top'leally, ado., op plaatselijke wijze.
Top' -ga1'tant-mast, s., bramsteng, z.; bramsteng slot- Top'i(, s., kop van het lood, z.
hout , z.; fore -, voorbramsteng , z.; main -, grootbram Topog'rapber, s., plaatsbeschrijver.
-steng,z.; Topograph 'I v, ) a., plaatsbeschrijvend, topograpbisch ;
mizzen -, grietjesteng, z.
Top - gallant• royal - mast , s., bovenbramsteng, z.
Topograpó'1ra1, j - , plaatselijk.
Top - gallant - sail , s., bramzeil, z.; fore -, voorbramzeil, z.; Topog'raphime, V. t., beschrijven van plaatsen, van toemain -, grootbramzeil, z.; mizzen -, grietje, z.
standen of bepaalde streken.
Top'-hamper , s., bovenlast.
Topog'raphist , s., plaatsbeschrijver.
Top'-heavy , a., topzwaar.
Topography , s.. plaatsbeschrijving.
Top' -knot, s., haarbundel, strik in het haar.
Topped , a., afgesnoeid (van de toppen van boomen).
Top'-Iantern, s., buislichter, z.
Topp'er, s., die uitsteekt, uitmunt, uitblinkt (boven an.
Top' - 11gt.t • s., marslantaarn • z.
deren) (^dmerikaansch).
Top' - 11ning , s., stootlap op een marszeil , z.
Topping , a., verlieven, uitblinkend; groot, schoon, prach.
'op'-man , s., marsgast, z., bovenman (op een zaagkuil).
tig, fier; -, s., afgesnoeide tak; het oppieken (van de raas), z,
Top' -mast , s., steng; - cross-trees , bramzaling , .dwars
Top'ping -lift , s., ophouder, dirk , toppenend, z.
z
a
l
i
n
g
,
.
;
fore -, voorsteng, z.; heel -, hieling der steng, z.; Top'pingly , adv., met onderscheiding, zie verder Topping, a,
main -, groote steng, z.; mizzen -, kruissteng , z.; rigging Topple , V. i., topzwaar zijn , voorover vallen, nebrvaller
-s • stengen optuigen , z.; sliding -, spriet , z.; the - is
(als van een top) ; - on , vallen op ; -, e. t., omverwerpen
an end , de steng is opgezet, z.
Top'sy -tur'vy , ado., het onderste boven.
Top'-netting, s., vinkenetten in de mars, z.
Toquet', s., (fransch) toque , soort van hoed of muts
Top'-plece . s., bovenstuk, topstuk.
zeker kapsel.
Top'-plates , s., pl., beslag der marsen , z.
Tor , s., toren; -, rots , toeloopende berg; spits.
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Torch , s., toorts, flambouw, fakkel.
Torch'-bearer , s., toortsdrager , fakkeldrager.
Torch'- light, s., toortslicht, fakkellicht.
Torch'thistte, s., stekelige plant , een cactussoort (botanie) .
Torch'-wort , s., toortsplant (botanie).
Torch'er , s., lichter, sx.; fakkeldrager , hijlichter.
Torch'less , a., zonder toorts of flambouw , donker.
Tore, zie Tear, r. t.
Tore , s., dor gras (in den winter), dor staand gras , stoppelveld; -, honk (bij kinderspelen).
Toreumatog'rapliy, s., beschrijving en kennis van oud
beeldhouwwerk van bas-relief.
Tor'taient , s., pijniging , kwelling , plagerij ; -, steenwerper (soldatenterm) ; -, voorwerp of oorzaak van plagerij.
Torment , V. t., pijnigen , kwellen, folteren, plagen , tergen, ontstellen.
Tormenter , s., plager , pijniger; -, beul , voorwerp of
oorzaak van plagerij.

Tortuous , a., kronkelend, gedraaid; § slinksch , slecht,
onopregt; -, nadeelig.
Tort' u !able • a., gedwee , geduldig , lijdzaam.
Torture , s., foltering , kwelling , pijniging , smart; -,
-, pijnbank.
Tortur e, v. t., martelen, pijnigen; § plagen.
Tort' rarer , s., folteraar , heul ; pijniger ; § plager.
Tort ' -eiringly , s., folterend.
Torturous, a., kwellend.
Tor'ulons , a., rondv ormig , gerond.
Torus , s., voetring eerier zuil.

Tornient 'ing , a., plagend.
Torn , zie Tear , v. t.
Tornado , s., hoos; draaiwind, warlwind, valwind, wer-

velwind op de West- Indische eilanden; travados, § donderbui.
Torose', to'rous , a., ongelijk , gebubbeld , bubbelig (plan-

tenkunde).
Torpe'do, s., beef-aal (soort); -, koperen kist niet vuur
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Tor'vity, s., :f: grimmige blik , norsch gezigt; barschheid
norschheid.
Tor'vous, a., harsch , norsch.
Tory , s., (van liet iersch tar a ry ! kom o koning!) oorspronkelijk scheldnaam aan de hofpartij door have tegen.
standers de whigs order ]KABEL II gegeven; tory, aanhanger der hof-, der behoudende partij.
To 'ryi -a m , s., beginselen der tory's , mv.; torygezindheid.
To -se , v. t., wol kammen , kaarden.
Toss , s., worp , stoot, schudding , slingering; het werpen
of slingeren.
Toss , v. i., stooten , werpen, schudden , slingeren ; -, § ver
schokken, ontrusten; -, v. i., heen en we@r-ontruse,
slingeren , stampen , in sterke beweging zijn , zich heen en
weter hewegen; - in Th. c's mind, bij zich zelven overleggen.
Toss'-t,ot , s., ( dronkaard, zuiplap.

om schepen onder water te doen springen (uitvinding-werk
ran FULTON), z.
1 Tos'sel , s., zie Tassel , s.
Torpes'cence, s., beginnende verstijving of verlamming. Tos'ser, s., werper, slingeraar ; - , die kruis of munt speelt.
Torpes'cent • a., verstijvend , verstranimei d.
Tossing , s., slingering , botsing , schok , z., drukking,
Tor'pest, a., zie Torpid, a.
scbomnneling; - of the sea , beweging van de golven, slag
Torpid, a., stijf, verstijfd: he.+e:it^ :fs, bewusteloos,
van de zee, z..
beweegltioos, gevoelloos; -, weikcio . \^ -, vadsig, traag.
Tost , zie Toss.
Torpidity, torpidness, s., zie 1'orjntnde.
Total , a., volkomen , geheel , gansch ; sum -, liet totaal;
Tor'pit'y, V. t., doen verstijven, bewusteloos maken, be-, s., geheel l;eloolp , totaal , geheel bedrag , volle som.
dwelrnen.
Totai'ity , to' taEuees , s., geheel, geheele som of hoeTor'pit -rade , s., verstijfdhsid , hewijsteloosheid, verstejveelheid.
ving, beweegloosheid; -, § werkeloosheid.
To't^dE Fy , adv., gansch , geheel en al , geheel.
Torpor , s., dofheid; gevoelloosheid; algeheele geestver- T'otllier, i. p. V. The other.
dooving.
To'tidt , rn verbis, adv., (lat.) niet zoo veel woorden.
Torporif'l -e, a., bedwelmend, verdoovend.
To 'ties quotaes, adr., (lat) zoo dikwijls als, zoo dikwijls...
Torrefic'tion , s., verzenging, drooging.
Toto -eoe'io , adr., (lat.) II zoo ver de hemel reikt, § zoo
Tor'refy , V. t., verzengen , droogen.
ver mogelijk, zoo wijd mogelijk; § geheel en al.
Torrent , s., vloed, stroom; - , a., stroomend.
Totter , v. i., waggelen.
Tor 'rid, a., verzengd, dor, verschroeid.
Tot'tcring, a., waggelend; -, s., liet waggelen.
Torridness, s. , dorheid.
'
r t 'tery , a., waggelend , wankelend, tuimelend.

Torse , tor'sel , s., krans, kronkelvormig gedraaid voor ^ Too ca n , s., toucan, Ainerikaansche vogel (ornithologie)
algemeen iets dat gedraaid is.
-werp,niht
-, zeker gesternte aan het zuidelijk halfrond.
Tor'ston , s., draaijing, wringing, verdraaijing.
Touch , v t., voelen , t,evoeleri , aanraken , betasten ; aan
Torso , s., (ital.) 1) afgeknotte stam eens booms; -, romp,
schetsen , afteekeiven ; toetsen , onderzoeken ; roe--duien,
§ beeld waaraan armen of heerreu ontbreken, verminkte
ren , aandoen ; -, aanstekers , doorhalen , i herisl.en , + aan figuur.
).vaan , betreffen ; -, een iiisi rusner.t bespelen ; -, bijten ,
Tort , s., heleediging , verongelijking, kwetsing, krenking,
inbijten.
henadeeling; -, a., strak.
Toucht , V. i., elkander aanr;l:en , in aanraking komen , in
Torticol'lis, s., pijn die een stijven hals veroorzaakt;
verband staan; klinken niet glazen , uitwerking doen , aan
iemand met een scheef gevormden of stijven hals , g.
aanlanden, z.; beproeven of men honger kan-doen,z.
Tort'lt, tort'ile, a., kronkelvormig, gedraaid, gewonden.
leggen door aan de wind te loopera , bijna de zeilen doen
Tortii'Sty , s., kronkeligheid, gewondenheid.
killen , z., aanstrijken , z.; - a compass with a magnet,
Tor'tion , s., marteling , pijniging, foltering.
de kompasnaald aanstrijken ; - at , (een haven) ergens
Tor'tious, a., kwetsend, nadeelig, schadelijk, krenkend,
Firinenloopen ; - with the keel , of graze the bottom, door
beleedigend.
den modder gaan , met de kiel raken, z.; - the wind ! bij
Tort'ive, a., gedraaid, kronkelend, gewonden.
de wind 1 honger.
Tor'toi -s e , s., schildpad; -, stormdak (bij de ouden).
Tosich , s., gevoel , bevoeling, aanraking; -, het voelen,
Tor'toi^e -shelf , s., schildpad; -, a., schildpadden.
bevoelen; toetsing, toets, onderzoeking, beproeving; -,
Tortuosity , s., kronkeling , kronmming ; krans , kronkelberisping, veeg, smeer; - , streek (niet een penseel), penv ormigheid ; buiging.
seelstreek, gelaatstrek, trek; wenk; -, aandoening, aan-
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doenlijkheid, wenk , beweging ; -, klank , toon ; -, liet spelen
of de aanslag (op een muzijkii ►strument) ; -, aanval (van
een ziekte); -, klein geschrift; -, weinigje, kleinigheid ,
zweem, overeenstemming ; weinigje (onder iets gemengd) ;
-, nakoming; -, verwijt.
Touch'-bath , s., douche bad, waarin één enkele waterstraal
op een of ander deel van liet ligchaarn wordt aangewend.
Touch' - hole , S., zundgat.
Touch' - neeute, 3., proheernaald, proefnaald.
Touch'-pan . s., pan van een geweer.
Touch'-stone, s., toetssteen.
Touch'-wood, s., hout om vuur te slaan.
Touch'abie , a., voelbaar, tastbaar, aan te raken.
Touch'lly , adv., wrevelig , met weerzin , ligt geraakt,
prikkelbaar.
Touchiness , s., gevoeligheid, ligtgeraaktheid.
Touching , a., roerend, treffend, aandoenlijk.
Touching , s., gevoel ; - of anchoring at a port during
a voyage, gedurende een reis een plaats aandoen.
Touch ing , prep., t rakende, betreffende.
Touchingly , ads., op roerende of aandoenlijke wijze.
Touchy, a., gevoelig , prikkelbaar, ligt geraakt, ligt toornig.
Tough, a., taai; -, kleverig; -, stijf, hard.
Tough'thnber, s. , buigzaam hout.
Tougt,'en, v. i., taai worden.
Toughen, V. t., taai -maken.
Tough ly, ede., op t..rsije, kleverige, stijve of harde wijze.
Toughness, r,., taailieid, kleverigheid, stijfheid, hardheid.
Toupee', toupet', s., kuif, toppet ; -, toef.
Tour , s., reis , reisje ; - , wandeling , onnldraaijing , om wentelin , omloop; - of hair, pruik, tour.
Tou'rlst , s., reiziger , tourist.
Tour'inalin , S., toernialin (zekere kostbare steen).
Tourra • s., gerigt van den sheriff.
Tour u'a rent , s., tornooi, renhaan; spiegelgevecht;; aanval.
Tour ney , s., tornooi, ' o;itruoetiiig.
Touru 'ey • V. i., tornooijen.
Tourniquet • s., (fransch) tourniquet; houten of ijzeren
kruis dat op een spil draait; -, draaikruis, schroefhand, g.
Tou$e , V. t., rukken, leen en weer slingeren , trekken ,
schudden , rukken en plukken ; -, mishandelen , slaan;
-, V. i., stoeijeu , ravotten , plukharen.
Tou-s.'le, V. t., ( heen en weer trekken.
Tout , V. i., klanten zoeken te lokken, om klanten loopen
(voornamelijk voor hotels).
Tow , s., gehekeld vlots , gehekeld hennip; werk van vlas
of hennip , heede ; -, werk , sleeptouw ; take in -, op
sleeptouw riemen.
Tow , V. t. boegseren , slepen , z., hoegseertros, jaagtros ;
be in -, op sleeptouw zijn , z., take in -, op sleeptouw
riemen , z.; pack , stuff witli -, niet
Tow , s., boeglijn , het slepen hoegseren , z.; - witla bouts,
met sloepen boegseren , z.; - with horse • niet paarden jagen.
Tow'-boat , S., boegseerhoot.

Tow'.-.loth , s., paklinnen.
, s., boegseertouw , vanglijn ; sleeprots , sleper.
Tow'-path , s., jaagpad ; pad waarlangs schepen door het
water getrokken worden.
Tow'-rape • s., zie 1'ow-line.
Tow' - line

Towage . s., het hoegseren.

Towage, towage-d-uty , s., sleeploon, verhaalloon.
Toward • to'^vard , prep., nabij , na, (in plaats) naar

... toe , jegens, tot • voor; met opzigt tot • ten aanzien

van • omtrent; -, naar , tegen • voor; (eau lijd) tegen,

omstreeks.

Toward • to'ward* , adv., gereed , bij de hand.

TRA.
Toward • a., gereed , bij de hand , vaardig ; leerzaam.
To'wardliness, 3., leerzaamheid , gewilligheid.
To'ward', a., leerzaam, gewillig.
To'wardness , s., leerzaamheid.
Tow'el , s., handdoek.
Tow'er , s., toren , sterkte ; vesting , hurgt.
Tow'er , V. i., hoog vliegen, zich verheffen.
Tow'ered , tvw'ery, a., van

torens voorzien , § versterkt.

'tow'ering , a., hoog , zeer hoog.
Towing , s., het boegseren.
Towing'-hawser, s., sleper (stooanwezen).
Towing-g,ath , 3., zie Tow-path , S.

Towing -rope , s., sleper (stoomwezen).
^ Tow'lug -timber , s., beting of polder voor de sleeptrossen

(stoomwezen).
Towing- vessel , s., stoomsleper

(stoomwezen).

Town , q., stad , marktvlek , hoofdstad ; -, naam van een
gedeelte van Londen, waar de aanzienlijkste huurten zijn;
de hoofdstad (Londen) ; inwoners der hoofdstad.
Town'-bull , s.,

stads bul.

Town'•clerk , s.,

gemeente secretaris.

Town' - .prier , s., stads omroeper.

stads regt; stedelijke accijns, stads helasting.
Town'-house, s., stadhuis, gemeentehuis, raadhuis.

Town' -due, s.,

Town'tsh , a., van een stad, steedsch , betreffende een
i groote stad.

Town'tess . a., zonder steden.
1

Town',narket , S., marktvlek.
Tuwn's'foilz , s., stede lirrgenr .
Township, s., burgerij ; -, gebiedeener

stad,. stadsgebied.

Town's'man , s., stedeling , medeburger.
Town'taik . s., stadsgerucht.
Town'top . s., groote wipplank, die voorheen in elk Engelsch dorp even t gevonden voor de laadlieden, om zich
warn; te wippen, als zij bij groote koude niet konden

arbeiden.
Town'wa11 , s.,

st adsmuur .

Towse , v. t., trekken , rukken.
Tows'er , s., trekker , rukker.
Tow'y , a., werk -, werkachtig.
Tox'ieai , a., vergiftig, g.
TuxI.eoden'dron, s., vergifboom .
Toxleolog '1 es1 , a., vergiftleerkundig.
Toxicoi 'ogy, s., verhandeling over de vergiften; leer , kennis der vergiften.
Toxol'ogy , s., dronkenschap, beschonkenheid.
Toxoph'llite , s.,

boogschutter.

Toy , s., speeltuig; kleinigheid, snuisterij , nesterij ; -,
gedartel , gestoei, nuk, gril , luim , boert; -, vertelsel,

sprookje.
Toy , v. i., spelen , § dartelen , stoeijen.
Toy' - book , s., prentehoe k.
Toy' - business , toy' - trade, s., handel in speelgoed.
Toy' -ivan , s., speelgoectverkoopeer.
Toy'-shop , s., speelgoedwinkel.

Toy'-wort , s., taschjeskruid.
Toy'el, s., speler ; ( dartelaar , stoeijer.
Toy'ri,1, toy'1eh . a., speelseh , dartel.
Toy'ish, a., dartelend.
Toy ► ishuess , s., dartelheid.

Toy'tnan , s., pl. toy'-men , koopman in speelgoed.
Toze, v. t., i- trekken , sue., zie Towse en Tense.
Tra'ben , s., (lat.) purperen kleed, waarmede nagin de goden onthulde; koningsmantel hij de Romeinen ; kleed der
wigclielaars (Romeissche oudheid).

TRA,

TRA.

zie Enlablature, s.
Trace , S., lederen riem tot zantenhechting van een harnas;
lederen riem die de trekkoorden vau een paardentuig vast
houdt.
Trace , s.,
§ voetstap , voetspoor, spoor; t eeken ; pad ,
weg; -, trekreep, reep (in de beide laatste beteekenissen
meestal in het mv. voorkomende).
Trsce , V. t., op het spoor volgen ; uit vorschen , na-paren
opsporen, najagen, vervolgen; -, ,overloopcn, doorwonde.
lea , t gaan. in ; -, in schets brengen , afschetsen ; -, calqueren.
Traceable , a., op te sporen , vervolgbaar.
Tracer , s., opspoorder , vervolger.
Tracery , s., versierselen in steen , rar'.
Tra' chea , S., luclitp;jp.
Tra',heal , a., van de luchtpijp.
Tra,'hei ti s, tin el,i'tas, S., ontsteking der luchtpijp , g.

adviseert; in 1695 door WILLEM 1II ingesteld en ire '784
niet de privy council vereenigd); carry on -, hark els t► .
Traste, v. i., handel drijven, Heimg doen, rseVot)e doer
-, V. t , verhandelen , verkool en.

Traabea'ticu , S.,

Tra'elieoceie, s., keelgezwel.

Traeieot'oony, s., insnijding tot genezing van keelziekte
of luchtpijpontsteking.
Tra'Fhyte, s., trash y tis, ontstek;ng dei luchtpijp.
Traebyt 'ie, a., tot tracl.ytis gehoorende, zie dat woord.
Tracing, s., weg, pad, spots.
Track, s., spoor, pad, ban; vaarwater, koers; k;elwater, zogwater, z.; keep, follow in the sauce -, dei^zelfcten
koers houden ; icy dews, prick a ship'. - z (pos a chart
de koers van ecu schip op 'ie kaart trekken; ship's of

water -, kielwater, zogwater.
Tra ek , V. t., liet spoor Volgen (vare) , naspeuren , vervolgen ; - a vessel , een schip verhalen , trekken , bril en , z.;
voortslepen , slepen.
Tract;' -bont, s.,

sleepboot.
Tra ek' - rome , s., jaagpad.
Track' - rope , s., lijn waaraan getrokken wordt door rnen-
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Traded , a., ervaren , hed) ei en.
Trad er, s., koopman, ha; i.elaar; geoefend persoon.
Trade* folk

, s., koophandel , Ysegotie ; -, kooplieden

h<u c,elaren.
'I'r.ede*'snon , s., koopman , slijter, leverancier.
Tr: de*'peopie, s., pl., kooplieden , handelaars.
Trade s-'wcrvnan , s., knopvrouw.
Trading, a., handeldrijvend, nerinbdoend; -, een passaat.
wind liebbeide.
Trnd'ing, s., har;delcn.
Trad' ► ng-ship, s., koopvaarder.

Tr:a,t,'tiou , s., (nionilelinge) overlevering.
T,- rsdi';ionai , tradiiticuary, a., traditioneel , tot de overlevering ï,claoerende.
'Fran3i'(56 naHy , adv., bij or erlevering, volgens overlevering.
"iradi'tioner,

vriend van overlever:nnen.
Tr^ecti'tionist, f s.,
Tra,t'itive, a., overrreleverd, zie verder Traditiosaary, a.
Trad'itor , s , (lat,) 11 overlevcraar, § die in de tijden der
vervolging , in de eerste eeuw en des Ci^ri^terldoms, ce
heilige boekeen en den bijbel aan de heidri,en overleverde
(het end;. traitor en liet fr. Er/ire is er van. afkomstig).
Traancc', v. t., berispen, hekelen; lasteren, over den hekel halen ; -, voortplanten, verbreiden.
Tratiuce'tnent , s., helc;edi;ii , belastering.
Tradve,'er, s., sehesdtong , lastertang.
'i'ra(.uc'ibie , a., voort te plooitin.
Tr.,duc'ingiy , adv., op lasterlijke wijze.

zie Derive.
v. t.,
t'ra,1nr'iun, s, overibrei^aing, overlevering, overgang;
vooitpl,alsting , overvoering
Ter.t"fi ee , s., r)aildel ; kool„,waar, waar , koopmanschap.
Traceer -s eoict , s., trekschuit.
Trof fie , v. i., handel Brij i en; -, V. l., in den handel serTra ck'-sprinkler, s., l)aarll,esproeijer (4merikaarnsch).
vii; en.
Tra Fit'-away , s., spoorbaan.
'Frock'ing, s., liet verhalen door middel vair kabels, het Tras''fi cable , a , te verhandelen, handelbaar.
Tref zieker, s., l;at,deldrijver, koopman.
voorttrekken.
Trot' Ii ckiii -, s., liet hai;del drijven.
Tra eking-p& th , s., jaagpad.
^ Trag'aa conth , s., dragasit, een soort struik tot de eetbare
Trifek'less , a., ongebaand.
platsten hehoorende.
'lea et , s., uitgestrektheid , streek (lands) , landstreek ; -,
loop, gang; -, duur, zotmenllana ; -, verhas;deling, trac- Trage than, , s., t)eurspelspeler, treurspeldichter.
Tragedy , s., treurspel , tooi eelsti k geschikt om vrees en
taat , tractsaf je.
n;edelijden op te wekken; -, § treurig, noodlottig voorval.
T aetabit'ity, S., zie Tractableness, s.
'Tract able, a., buigzaarn, gedwee, haz^clelhaar; gevoelig . Tra^^'i e
a., treurig, tragi .ch; -, s., noodlottig.
Traan '-t',

scher, of paarden , om een vaartuig door een kanaal te varen.

Tea et'abteness , s., huigzaaruheid , gedweeheid, gel,00r4•t':*,5G

y , adv., op 1^nndelbare ,

Tract , icai,

Trag'i E'alk'y , ede., zie Trrygic, a.

zannilieid; inschikkelijklheid.
Tra

inschikkelijke , toege-

i ende wijze.
Tracta'tion, s., behande'ing (van een onderwerp).
Traeie, a., rekbaar.
T,-s etii sty, s., rekbaarheid.
T,-ae'tion , s., trekkink.

't.'ract'ivc, a., trehke;id, aantrekkei.d; - power, aa n tr e k-

lig kracht.
T,•a,t'or , s , trekker.
'i'.fl.te, s., handel, negotie; b drijf, herorp, nering, lezigheid, panelwerk, ve;;;gtil^g; —, werktuig, geYeed ('seil);
-, leveruswijze, gewoonte, gebruik; - of bor•ler, ruilhan
coazt; ,q -, kustlland,el; foreign -, buitenlandaclie-del;
handel ; board of -, raait vats bestuur omtrent zaken den
handel betreffende (een ligchaarn, dat in hi ;geland den
minister van koophandel , die onder den titel van preside^1t of the tori of trade in liet ka!)ii ► et zitting leeft,

Trn icairess, s, IieUl'l;;heid.
T.-rsgi (-tm edy, s., treurspel, waarin kluchtige toeneelcn
V(iui knie;.
i a , trefree , noodlottig , dat echter ootc
TS'a i ('(; I11 'E c ,

Tragi.-ecin'ieai, s een blurb ge zijde JFeeft.
Trt gï• ton lenity, ede., zie TraJi - comic en Trayi-comicul.
'S'r•ait , v. t., voortslepen, oh pen, disjein; -, v. i., aalterpen
slip;; (bi) jagers).
Trail , s , sleep, nasleep ; -, spror (roei wild) ; -, staart
(sterre i' ire); -, voetpad ; -, staart cai, een lading;,ífu;t
(.l ï?erikraen,^rlt).
Trail '-board , s., si.ijwerk tussehen de slooiknieën.
'l'rain , V. t., slepen , sled) en, acl;terna slepen ; -, naspeuren , liet spoor volgen (van) ; -, lokkeu , aanlokken ; -, opkw gieken , opvoeden ; - a slip , een schip , dat slagzijde
heeft , refit doen leggen , z.; - to sea , to anno , (eel, pesoniel^) prijs 1,eaiailnei, , c,; - i„p, opleiden, o):dci riglerr.
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Train • s., trein, rij , stoet, gevolg, reeks, optogt; -, sleep,

Trauect', s., platboomd vaartuig, pont om over te zetten.
Tran'nel • s., pin.
Tranquil, a., , § gerust, rustig, vreedzaam, stil, bedaard.
Tranqull'ity, s., rust, gerustheid stilte.
Tran'yuillize, V. t., geruststellen, sussen, stillen.
Tranquilness, s., rust, gerustheid, stilte.
Iran* , (lat.) praefiz, over (b ij vele woorden als voorvoegsel).
Transact', V. t., onderhandelen (over), veihandelev; behandelen, doen, yerrigten, uitvoeren, waarnemen; -, v. i.,
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nasleep; -, wijze, manier; -, loopvuur, kruid slangsgewijze
gestrooid om een mijn te doen springen; - of boats in tow,
verscheiden sloepen achter elkander op sleeptouw, z.
Train' -band , s., (Enyelsche geschiedenis) kompagnie landweer, landweer, schutterij.
Train'-bearer , s., slippendrager.
Taain'- takte, s., achtertalie van een kanon.
Trained , a., niet een sleep.
Trainer , s., die anderen oefent, afrigter; die dieren dresseert; -, instructeur (bij militairen).
Traln'ing, s., kweekiug, de kunst om te kweeken (tuinbouw); -, exercitie, wapenoefening (soldatenterm); - of
gunners , opleiding van zee- artilleristen.
Train'oll , S., traan.
Train' , a., tranig, traanachtig.
Traipse, V. i. , roudslentereu, lanterfanten.
Trait , s., trek, streep, lijn , omtrek.
Traitor , s., verrader, schurk, bedrieger , zie Traditor.
Tral'torly , trai'torous , a., verraderlijk.
Trai torously, adv., op verraderlijke , op bedriegelijke wijze.
Traitorousness, s., verraderlijkheid, trouweloosheid.

Traitress , s., verraderes, bedriegster.
Traject', V. t., werpen , doorwerpen, doorlaten , doorheen

brengen.

onderhandelen.
Transac tion, s., onderhandeling, verdrag; -, verrigting,

handeling , zaak; omzet ; - in goods , goederen omzet.
Transae'tor , s., onderhandelaar , bemiddelaar , tusschenpersoon ; -, verrigter , uitvoerder , bewerker.
Transalpine, a., aan gene zijde der Alpen (van Rome af),

transalpijnsch.
Trausan'imate, V. t., j door zielsverhuizing leven geven

aan, (van het eene ligchaam in het andere) overgaan.
Transanima'tion , s., zielsverhuizing.
Trausatlan'tie, a., aan gene zijde van den Atlantischen

Oceaan gelegen , overzeesch ; vaart op Amerika.
Transcend ', V. t., overschrijden, overtreffen, overklimmen ,

te hoven gaan, te boven konten; -, P. i., l- klimmen, § alle
geloof te boven gaan.

Transcerrd'ence , transcendency , s., uitmuntendheid,

voortreffelij hheid ; vergrooting , overdrijving.

Traject , s., overvaart, schuitenveer.
Trajee'tion, s., doorwerpiiig , doorlating , doorvaart , uit
-werping.

Trajeet'ory , s., baan (van een komeet), kogelbaan; - of

a shell , boog die een boen beschrijft.
Trala'tlon , s., overdragtelijke uitdrukking; -, overdragtelijk gebruik van een woord.
Tralati'tion , s., zie Trolation , s.
Traiati 'tlous , a., overdragtelijk, figuurlijk ; verbloemd.
Tralati'tiour^ly . ode., op overdragtelijke, op figuurlijke,
op verbloemde wijze.
Tralin 'eate , v. i., afwijken, afgaan.
Tralu'ceut, a., zie Translucent.
Traan , s., kolen- of bagagewagen ; boerenwagen , kar.
Tram'-rail, s., sponning, gleuf (voor wielen).
Tram' -road , trans'-vway . S., spoorbaan.
'rran,'snel , s., net, slagnet; -, ketelhaak, handketting;
spanriem (voor paarden); dwai.rketting, blok (aan liet been),
belemniering; -, fuik, z.; -, kronmie passer (stoomwezen).
Trarn'rnel , V. t., opvangen, vangen; -, belemmeren , tegen houden, ophouden, § verhoeden; up -, boeijen; verhinueren, voorkomen.
Trarnou'tane , s., vreemdeling, die aan de andere zijde
van de bergen woont , (iii Frankrijk) use aan de andere
zijde van ne Alpen woont; vreemde; -, nooruewind; -,
noordstar ; -, de kant van het noorden.
Tramon'ta,ae, a., van gene zijde der bergen (van Frankrijk
af) afkomstig; vreemd, buitenlandnel.
Tramp , V. i., te voet reizen of gaan; - out ! pak u weg 1
-, V. t., trappen , treden.
Tramp . s., landlooper , landloopster , bedelaar , bedelares;
-, o111zwerviiig , rondzwalking , voetreis, wandeling.
Trarup'er, s., landiooper, voetreiziger.
Train'ple , V. t., niet voeten treden , trappen ; -, V. i., trappen , trappelen ; - on , trappen op , trappen , vertrappen.
Trarn'ple, trarn'pIing, s., liet trappee, tranipelelt, het
met voeten treden.
Trann'pier, S., die met voeten treedt, trapper.
'Trance, s., verrukking.
Trance, v. t., j zie Entrance.
Trauseed , a., Verrukt.

Transcendent, a., voortreffelijk.
Transcendent al, a., in het algemeen; alles overtreffend;

uitmuntend , voortreffelijk; boven de zigtbare wereld ver beven , bovennatuurlijk; -, onbepaald (wiskunde).
Transcendently , adv., zie Transcendent, a.
Trans'-eolate • V. t., doorzijgen.
Transeola'tion, s., dooizijging.
Transcr ibe', transweribe', v. t., overschrijven, copidren ,

afschrijven.
Traas -erib'er, transserlb'er, s., afschrijver, copiïst; afschrij ver.
Tran'serFpt , trans'seript , s., overschrift , afschrift,
copse.
Trarrs#rip'tion, transs -erlp'tion, s. , overschrift, Copie,
afschrift.
Transeript'Ieely, trans§ -cript'ively, adv., in afschrift ,
bij wijze van afschrift, copiëlijk.
Trans-cur', v. i., overloopen; heen en weêr loopen, afdwalen , zwerven.
Trans-eur'sion, s., liet overloopen ; afdwaling, afwijking;
het heen en weér loopen; het loopen buiten zekere grenzen.
Transe, zie Trance.
Transelernenta'tion , s., verandering van de eene grond
-stofinde
andere.
Transea'ion , s., geslachtsverwisseling, BA.
verleggen
,
verplaatsen,
(op)
;
overdragen
Transfer', v. t.,

vervoeren.
Transfer, s., overdragt, overbrenging, afstanddoeniiig.
Transfer'able, a., over te dragen, overdraagbaar, voor

overdragt 'i atbaar.
Transferee', s., hij wen wordt overgedragen, cessionnaris.

Transferrer, s., die overdraagt, cedent.
Transfiguration , s., gedaante - verwisseling van CHRISTUS
(dit wordt alleen gebezigd van CHRISTUS menschwordin=).
Transfig'ure, v. t., een andere gedaante geven (aan); het
menscliwoiden van CHRISTUS.
Transfix', v. t., doorsteken , doorhoren.
Transfor m', V. t., herscheppen , de gedaante van ... geven,
een auáere gedaante geven (aan), vervormen ; -, v. i., van
gedaan t e verwisseleu, een anderen vorm aannemen.
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Transforrne'tion , s., gedaanteverwisseling, vervorming;
- of tin into gold , verandering van tin in goud.
Transforming , a., veranderend , van gedaante verwisselend.
Tranafreight', v. i,, t overvaren, overschepen.
Transfreta 'tion , s., overscheping van goederen , het overladen van vracht.

veranderen, si'.
Transmew', V. t
Trans'inigrant , a., verhuizend , overgaand (van .., uit..);

891

uittrekkend.
Trans 'migrant, s., zaak of persoon, the van plaats verandert.
Trons'rnigrate , V. i., overgaan , verhuizen ; (van zielen)

van het eene ligehaam in het andere overgaan.

Transfund', V. t., zie Transfuse, e. t.
Transfic s e', V. t., overgieten (uit .. ,, in ...) , overhrengen ; --,inboezemen.
Transfu' it>Ie, a., voor overgieting vatbaar.
Tranfrz' 1on , s, j overgieting; onmiddellijke overoren-

Trtsnsmi„ra'tion, s., overgrang, verhuizing; zielsverhnizind .
Trans' mlgrator . s., verhuizer , landverhuizer.
Transn► issibif'1ty . s., vathaarlheitl om overgeleverd, overhandigd of overgezonden te worden.
Tran^srnis'stbte, a ., overgezonden , overgeleverd of over-

Trarrslat'abte, a,, verta alha rir,
Translate', V. t., overplaatsen, overbrengen. vervoeren; -,

Tc •Knspar'•-ntne , .s., doorsr hijneiidlieid .
Transpi e'sous , a., doorschijnend.

ging van bloed uit ue vaten van een levend wezen in die
handigd kunnende worden.
van een cruder .
Trau„rnis'sion, s. , overzending, overhandiging, overdrag t,
Transgress', V. t., overschrijden, overgaan; -, schenden ,
ove rgang hi) erfenis; - of bent, warmte gele?ding ( .stoomwezen).
overtreden; -, V. i., zich vergrijpen , zich te hutten raon, Transrnis'sive. a., overgezonden, overgeleverd of over(door overtreding van de wet) zondigen , de wet over treden.
handigd kunnende worden.
Transgres'MIon, s., overschrijding ;overgang; -, overtre- Transmit ', v. t., overzenden, doen geworden, overmaken
ding der wet.
(koophandel).
Transgres'slonal . a., overtredend; -, § kwetsend.
Trans^nit'ta1, s , 9 zie Transmission , s.
Tr ansgres'stve , a., strafbaar, strafschuldig .
Trnns!nit 'ter, s., die overzendt, die overmaakt, verzender
Transgress'or, s., overtreder , overschrijder,
(koophandel).
Tranship', v. t., overladen (van ..., uit...); - the cargo, Tronsmit'tible, a., zie Transmiositle, a.
de vracht van liet schip in het andere overladen ; - a Transmogrify , r. t., + vervormen, herscheppen, veranderen.
ship's company , de equipage van een schip op een ander Transmove', v. t , verplanten.
doen overgaan.
Transrnu'table, a. , kunnende veranderen of veranderd
Transblp'rnent, s., overscheping, zie Transshipmení.
worden.
Transiency , s., kortstondigheid, vergankelijkheid, vlug - Trangrnn.'tably , ode., niet de eigenschap of het vermogen
tiglieid.
van of om veranderd te kunnen worden.
Tran 'slent, a., voorbijgaand, kortstondig, vergankelijk , Transeunta 'tion, S., verandering, transformatie , eenwis vlugtig.
kunstige uitdrukking; een anderen vorm geven zonder de
Tran'stentiy , ode., op voorbijgaande, kortstondige, verwaarde te veranderen (wiskunde).
gankelijke of vlugtige wijze.
Transmute', V. t., veranderen.
Tran'slentness. s., vergankelijkheid, vlugtigheid.
Trairssnint'er • s., die verandert.
Transit , s., doorgang (sterrekunde); -, doorvoer; tijdelijke Transnata'tion , s.,
overzwemming.
opslag van goederen in pakhuizen, die weder uitgevoerd Transnaviga'tlon , s., overvaart.
worden ; doorvoerhandel, transito - handel ; - duty , door. Tran'sorn, s., dwarshout, dwarslijst, dwarsbalk (bouwkunde`;
voerreet, transito -regt.
worp, kalf, klos, karveelhout, z.; breast -, voorkalf, z.;
Trans'it, V. i., doorgaan (sterrelrunde); doorvoeren van han - filling -, worp tusschen den dekworp en hekbalk, z.; helmdelswaren.
port -, patrijsbalk , z.; lower of first -, onderste worp , z.;
Trans'tt-instrument. s. • meridiaankijker (sterre/runde).
second and third -, tweede en derde worp, z.; stern - ,'.ging -,
Transition , s., overgang; -, in de redeneerkunde de overhekbalk, z.; - of carriage, kalf van een rolpaard, z.
rang vaneen onderwerp tot een ander; sudden -, plotselinge =. Tran 'som-bolt , s., hout door liet knit van een rolpaard ,
Transitional, a., van of betrekkelijk tot overgang.
verbindingshout, z.
Trans'itive, a., (l overgaande; - verb, bedrijvend werkwoord Tran som- knee • s., pl., worpkniei;n , knieën die de wor(taalkunde).
pen met de zijden eau Yet schip vereenigen , z.
Transitorily , ads., op voorbijgaande wijze.
Transparency, s., doorscliijnendheid, helderheid; § transTrans'itortness , s , vergankelijkheid, vuigheid, kortstoppare nt- beeld .
digheid.
Transpar'cnt, a., doorschijnend; .sem) -, half drorsclli.jnend.
Trans' itory, a., voorbijgaand, vlugtig, kortstondig.
Trnsiopar'e,itty, ode., op doorschijnende wijze .
overzetten, vertalen, vertolken; -, veranderen, verklaren;
- readily, gemakkelijk vertalen; - ivorcl for noord, woord
voor woord vertalen, letterlijk vertalen.
Translation, s., overplaatsing, overbrenging, overvoering;
, vertaling, vertolking.
Transla'tcor . s., vertaler , vertolker • tolk.
Traus 'tatory, a., overbrengend, overplaatsend, overdragend;
vertalend.
Transla'tress • s., vertaalster .
Trarrsloea'tion , s., verplaatsing, transport; plaateverwisseling.
Trsnsls'ceney , .s., doorschijnendheid .
Tronstu 'cent , a., doorschijnend.
Transls,'clrt • a., zieTranslucent , a.
Transmarine', a,, overzeesch, ran gene kant der zee.

Tranypieree', r. t., doorsteken, doorhoren, § doordringen.
Transpir'abte , a., voor uitwaseming vatbaar, kunnende

uitdampen.
Trsnspira'tion . S., uitwaseming.

Transpire', V. i., uitwasemen; -, §uitlekken, aan den dag
kreten; -, plaats hebben • voorvallen; -, v. t, • uitwasemen ,
zmveeten.
Transplant', 7'. f., verplanten, overplanten, verplaatsen.
Trarnsptanta 'tion, s., verplanting, verplaatsing, over-

hreng;ng.
T••»ncpIant'er , S., verplanter, overplanter, verplantser.
Trsnsplendncy , s., hoogste glans, ongemeene glans.
Transptenil 'cut , a., zeer schitterend, luistervol, glansrijk.
gans sIcnd'entty, ads., op zeer schitterende wijze , islet
on,.rewonen of ongemeenen glans.
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Transport', V. t., overbrengen , vervoeren , transporteren ;
-, verbannen , uitwijzen , uitzetten , tot d,vanaarl,eid ver
verrukken, in geestvervoering brengen , op--ordeln;,§
getogen doen zijn ; -, vervoeren , driftig waken; be -e^1 with
passion, door drift vervoerd zijn ; - for life, tot altoos -

Trap, s., trap.
Trap'-bat, S., zie Trap-stick, s.
Trap' - door, s., valdeur.
Trap' - stick, S., stok om den bal te slaan.
Trap'-tut':a, trap'•tuff, S. , traptaf .
Trapan ', v. i , in den strik vangen; be -ned, in den strik

thuenden dwangarbeid veroordeeld zijn .
s., vervoer , erzending , overbrenging, ver
verrukking , geestvervoering; -, vlaag ; -, ge -voering;,
banneling, uitgewekene; -, transportschip,-deport,
vrachtschip , z.
Transport - board , s., commissie der transporten , z.
Trans'port-ship , 8., zie Tramsport , s.

gevangen zijn.
Trapvan', S., strik, valstrik, hinderlaag; -, liet gebindte
waaraan de trap zich vasthecht (bouwkunde).
Trapan'ner , s., verstrikker ; -, § verleider ; -, kinderdief.
Trapes , S., ( vuilak , morsebel.
Trapezium , s , trapezium , vierhoek, waarvan twee zij
Transportability, s., vervoe baarheid .
evenwijdig loopen (meetkunde).
-den
Transportable , a., vervoerhaar.
Trape'ziuui - paddle %vbeel , S., trepeziumwiel (stoomwezen).
Transpor'tance , s., f overbrenging , vervoer.
Trape'zius , s., zeker been in den vorm van een trapezium,
Transportation , s , overvoer , overbrenging ; -, verhanzie dat woord (ontleedkunde).
ning , depoi tatie, uitzetting; - , geestvervoering, verrukking. Trapezoid , s., trapezoïde.
Transporta'tlon -ear , s., transportwagen.
Trapezoidal , a., de gedaante eerier trapezoïde hebbende.
Transport 'edl y , adv., in geestvervoering, in verrukking. Trrsp'piug -s. , s., pl., sieraad , versiersel ; - , zadeltooi; - ,
Transport'edness, s., verrekking, verruktheid.
§ niet ire opschik of tooi ; -, l- § uitwendige versierselen.
Transporter , s , overbrenger , transporteur .
Trap pist , s., monnik van een zeer strenge orde , zoo ge íTransport 'ing , a , vervoer end , verrukkelijk.
itoemd naar liet klooster Latrappe in Frankrijk (departeTransport'tnent , s., i o. erhrenging , vervoer.
merit Orne) , in 1122 gesticht.
Tranepo -.'ai , s., verplaatsing , omzetting.
Trap'pous • a., zie Trap , a.
Transpo-we', V. t., %erplaatsen, omzetten, 'verschikken, Trai► s, s., pl., reisgoederen, huisraad, goederen.
(een boek) verbinden ; van den eenes vorm in den anderen Trash • s., afsnoeisel , afval , uitschot; onrijpe vruchten en
overbrengen (algebra); van den eenen toon in den anderen afval ; zaak zonder waarde, ( lor , onheteekenende zaak ,
overbrengen (muzijk).
bagatel , ontuig ; onbeduidend persoon ; -, dunning , afge'1'ranspo*i 'tion , s., omzetting, verplaatsing.
snoeide takken (tuinbouw); -, belemmering, beletsel ; it is
' Tranupo. 'I(ive , a., omgezet of verplaatst kunnende worden.
but -, het is slechts een bagatel.
Trans'rhenan , a., (liet.) aan gene zijde van den Rijn.
Trash , V. t., sl► oeijen ; -, § onderdrukken, vernederen, ver
Traus 'sept , s., het gedeelte. van den zijvleugel eener kruisbeletten , verhinderen.
-trapen;,
kerk, dat den hoofdgang snijdt; kruis.
Trasb'y , a., van geen waarde , van of betreffende uitschot,
Transshape', V. t., veranderen, SH., van uiterlijker vorm
onbeteekenend , slecht, onbruikbaar , lorrig, gemeen.
of gedaante veranderen.
Trans • s., zie Terras, s.
Tranoshlp', s., overladen , overschepen van ..., uit ...), Trau'li*m , S., liet stamoren , liet stotteren.
van liet eerre vaartuig in liet andere overladen.
Trauma • S., (grieksch) wond.
Transshipment , s., verscheping , overlading.
Traumatic • a., tot de wonden behoorende (voor wonden).
Transubstan tiate , transsubstantiate, V. t., van zelf - Travail • v i , werken, vermoeijen , zwoegen, aan het werk
standigheid of wezen veranderen , zie liet volgend woord
zijn , wroeten , wurmen; -, in barensnood zijn; -, v. t.,
Transubstantiation, transsabstan'tiatton, s., zelf -} vermoeijen , afmatten.
standigheidsi - eraudering; de verandering van liet brood en Trave, trav'ts , S., balk; -, hoefstal.
den wijn bij het avondmaal in liet vleesch en bloed van Tiny 'ei , + zie Travail.
CHRISTUS ; transsubstantiatie, vleesclrwotding.
Tray 'ei , r i., reizen, een reis doen, op reis zijn, zich begeven
Transubstantla'tor, transsnbstantia'tor, S. , voorstan (naar) , (van vogels) trekken , loopes , te voet gaan , doorlooder of verdediger van de leer der traiissuhstautiatie.
pen , doorgaan ; -, verleiden ; -, V. t., vermoeijen , afmatten.
Transudation , transs-uda'tiott , S., doorzweetingv .
Tras'ei , S., reis; -s, reizen , reisbeschrijs ing . (Aanmerking.
•ransude', transs4Ide', V. i., doorzw eeten .
Dit woord wordt thans meestal in liet inv . gelaezig d )
Transutnpt', s., afschrift van een document.
Trav'ei • s., (stoomwezen) , als : - of tie calve , stroke of
Transurnp'tion , s., overneming.
the volco , - of the slide, werkweg der stoomschuif , stoom Transvasa'tion , s., overgieting van een vat, in een ander.
schuifslag; - of the piston, zuigerslag.
Transvee'tioa , s., ocervoeriiig.
Travel- treinlied , a., -1 verrnoeijend van reizen, afgemat
Transversal, s., zie Ti•aizsrer,e, s.
van liet reizen, vermoeid van liet reizen.
Transver sal , - a., dwars, kruiselings; - section of a ship, Ta-nv 'ei-writer, s., reisbeschrijver .
Transverse', f dwarse doorsnede van bet schip, z.
Trav'elesi , ti-an 'eiled , a., bereisd .
Transverse', V. I., omkeeren , veranderen.
Traveler , trav 'elirr , s., reiziger , reizigster; commercial
Transverse , S., dwarse doorsnede ; dat wat kruist; lange
-, reizend agent (koophandel); fellow -, reisgenoot.
as eener ellips.
Traveler, tr av'eilcr , s, traveller , ijzeren ring die langs
een staand stuk loopt (sloomwezen); beugel van den kluiver
Transversely, adv., kruiseling, dwars.
Tract , V. i., 1 rondventen.
(stoomwezen) ; wooden -, doodshoofd.
Trant 'er , s., vischvent.er , visclrverkooper.
Trav'eler's joy , trav'eller's-joy, s., gewone of gemeene
Trap , s , val ; strik , valstrik , hinderlaag , § list ; -, zeker
klimop voor heggen (botanie).
balspel ; -, beste pak , beste kie@i en ; be aught in the -, Traveling , trav'eli ing , s., (in liet algemeen) reis , reizen , mv.; - is instructive, liet reizen is leerzaam; land -,
in den strik gevangen zijn.
landreis ; - expenses, reiskosten.
Trap , n. t., vangen , verstrikken , betrappen ; -, tooijen ,
'rrav'eling -carriage, trav'eiling-carriage, s., reiskoets.
opsieren ; -, v. t., een strik spannen.
Trans'port ,
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`rra%'eSing-eierk, trav'eiiing-clerk, S. reisbediemle.
f Treasure .c., schat (rijkdorn) ; geldspecies; heap up - s,
Tins 'e I i ;-kitchen , Ira; 'ei t
kitchen , .c., reishelaltieii. i schatten hijeengaren.
Trav'eling-snap, trav'eiiicng-snap, s., reiskaart.
Tre»*' -gare, v, t. , opza ►nelen , vergaren, bewaren, opgaren.
Traveling -trunk , Ira v'e81ing-trunk , s . r eiskotfer.
Tren*'-ore-city, s., een der zoodaui e steden, waar hij de
Trad„ 'ers , a.,
dwars , overdwars.
oostersche volken (le voorraadschuren van het land en de
Trav'ersabie , a., betwistbaar, te dwarshoornen , tetras te
sclintieauler van den norst zich bevonden.
werken
Trea - 'asre - house, .s., schatka rne r.
Traverse. a(/V, dens overdwars, kruiselings, overkl'uls. TH'ea1$'nre trove, 8., gevonden schat.
Trav'er,e , prep., dwars (1oor.
Traverse, a., dwars lic<rende, dwars.
Traverse, S., dwarshalk . dsvars.5ehot, dwarsstuk , middelschot, dwarswal , dwarsstrevp; -, telenlrstellin g , verilde
lira , tegenspoed, wederve wtcdiglleid; -, § uitvle.;t, kuntgreep , list ; -, ontkenning.
T,•av'erse , V. t., dwars leen , in (Ie dwarste lec^.en , hen
krinsen ; -, tegen ziin , tednwerken ; -, opkonien t^gen ,
een tegenwerping snaken , wederlengen ; -, doorkruisen •
doorloopen; onderzoeken, doorschouwen; -, v. i., traverseren
(to liet schermen), zicll te weer steilen; -, schuinse koers
naken, dwars voorbij gaan • over-hall • z.

iT

•e,t surer , s.,

schatbewaarder , schatmeester , kassier

f)oehhoucE.er.
Trea-w'ui-ership, s.,schatmeesterschap , ambt van sehatnneeàter.
Treas-'ur•ess, s., schatbewaarster.
j Tress 'sirs- , s., schatkamer , schatkist , thesaurie:
" 'irr( ►it , v. t,., hejegeneu , onthalen , trakteren; -, V. i., onderl:anc^elen, llay,clelelc.
Tre at , s., maaltijd, onthaal , banket, feestmaal, zeldzaam
; is a - to
gei oe,en,feest-,
; ])ertiny afscheidsmaalit
seejou , het is een zeldzaam genoegen om u te zien.
1 Tr eater , S., onthaler, behandeler.
Traverse-board , s., houten roos niet streken, waarop ° Treat 'i*e, s., verhandeling (dissertatie); make a -, een
oen liet half uur de koers wordt afgezet, z.
verhandeling maken.
Tr.av'erse- -course , s., schuinsere koers.
1 Trent'nnent , s., behandeling (wijze van handelen), ont-

Trav'erse-horse, s., overloop van clen bezaansehoot , z.
haal ; -, geneeskundige behandeling.
Traverse-sailing, s., liet zeilen van verschillende schuin- ' Trest'y, s., traktaat (tussehen vorsten), overeenkomst,
selie koersen , z.
verdrag; verzoek ; in -, in orderhandeling.
Traverse - shaft, s., as parallelbeweging (stoonowezeo).
Treble, a., drievoudig; schel van toon (muzak); scherp.
Traversed , a., Travert'y , a.
Treble , V. t., verdrievoudigen ; -, v. i., zich verdrievoudigen .
Traav'erser, .s., beselinldigde, beklaagde.
Treble, s., boventoon, hoogste partij, diskant, § schelle
Traversing , s., seliuitisehe koers, z.
stens , schel geluid ; -, kleine klok.
Trav'ertin,

Treb'te-oboe, treble-hoboy, tee ► ble-hautbois, s.,

dis -

s., een soort Italiaansche kalksteen.
1 ka „t.-i,obo.
belagchelijl: gemaak t, geparodiëerd , getra- ► Treb'le-viol , s., diskant - viool.
vesteend.
1 Treb'leness, S., drievoudigheid; § schelheid (van toon,
Travesty, s., 11 omkleedin ; travestie, parodie; in de poëzij
geluid of klank).
de komische ot” schertsende voorstelli,:g van liet-een een ' Treb'tiury , s., derde verhooging (der schatting).
ander als verheven en ernstig heeft voorgesteld.
're•eb'iy , adv., drievoudig , driemaal.
Travis, s., zie Tr-ave • s.
► Tre^i'dtle , s., schapelikeutel (rraeestal alleen in liet enkelvoud
Tray , S., horten bak, etenshak, ka ) khak; -, blad, blaadje,
!/eb ziy(1 wordende).
presenteerblad ; -, drie Dagen (in het dobbelspel).
Tree, .c., U) pioen; -, kruis (werktuig voor strafpleging);
Tray'- kaan, s., opperrnaii (metselaar).
§ a geuealo^ical -, een stanibooin ; § sucla as the - is such
Tray' - trip, s., i dobbelspel.
is //ie fruit , de appel valt niet ver van den boons; - ,
Treacli'er , , s., t verroiler.
as , z.; axle -, as; chess -, klamp, belegklamp halsklamp,
Trench 'erous, a., verraderlijk, valsch, trouweloos.
zijde van liet schip achter cie valreep, z.; cross -, dwars -

Trai, erti'no ,

Tr,+V'cs( y , a.,

Treach'erously, ede., op verraderlijke, op valsche of op
trouavelooze wijze.
Tr eacherousness , s., verraderlijkheid,

zalig , z.; roof -, schaarstok; single -, selleep^rondliouten
uit é ii stuk ; trestle of tresel -, langzaliiig; wark upon
-s for ship hnildisig , sner k op lisomer geschikt voor scheeps-

Treach'er ', s., verraderij , valselihe,d.
Treaa' - r ie , s., stroop , boerenstroop .

I)ollw , Z.

Tree . V. i • in een boom vlugten (klimmen of vliegen) , op
Tres'-cSe-Eater, s., stroopwater.
eert hoon gaan ritten ; -, V. t., in ee ► r boons jagen, tegen
Tread , v. i., treden , stappen , trampen , stampvoeten ; -, v. t.,
een Doorn op jagen,
bewandeleii, betreden, begaan; § vertreden, met voeten treden, 'yt-ee'-beetle, s., n,.eikever.
met de voetco in beweging brengen; (van vogels) treden.
1 Tree'- cuulture, s., lroorukweekerij.
Tread , s., tred, stap, voetstap, spoor, § voetspoor; -, Tree' -fr aog, S., groene kikvorsch.
lianentred (in het ei) ; -, trede (van een trap).
Tree`-tike, a., als eer. boom.
Tread' - mill , s., tredinolen.
'1'ree' - 10 se , S., lhooiul uis.
Treader , s., treiler.
I Tree -»►logs , s., boemrnos.
Treadle, tred'dle, s., trede (van een werktuig); -, lianen- Tree'.nail, v. t., niet houten scheepsnagels verbinden, z.
tredin een ei) ;voetklavier van liet orgel; pedaal.
Tree'-n:iii, s., houten sel^eepsnagel.
Treague, s.,
zie Truce, s.
Tree'iess, a., zonder bo kien; vlak (van land).

Trea' -ron, s.,

verraad, verraderij ; majesteitschennis; petty

-, petit -, klein verraad; high -, hoog veesago.
Trea's.on snonger , s., verrader.
'rrea'*onabie , ct., verraderlijk.
Trea'-sonably, adv., op verraderlijke wijze.
Trea'-áonous , a , zie Tr•easoraabte, a,

Tre tads , s., klaver , drieblad, klaverblad.
Tr efoil tree, s., zie ('ytisus, s.
Treillage, s., traliewerk, latwerk.
i 'Í'rel'l is , s., tralie ,hek , latwerk.
Trefris, v. t., van traliën, lat - cf touwwerk voorzien.
Trellised , e., getralied, van traliewerk voorzien.
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Trein'ble, V. i., beven, sidderen , trillen, rillen.
Trembler , s., the beeft, siddert, trilt.
Trew'biing, a., bevtnd, beangst; sidderend, trillend.
Trembling, s., beving , siddering. het beven.
Treru' blingly, adv., op bevende wijze.

Tre►,'pas , s., zonde, overtreding, het inbreuk naaken (op
tiet regt van een ander) ; 1 beleediging, delict, vergrijp
t egen personen , vergrijp.

'rrern'ulousness, s., trilling.
Tre'nail , s., zie Tree -naaf , s.

Trev'et , s., zie Trivet , s.
Tre y , S., drie (in het kaartspel).
'rri'abie , a., te beproeven , beproefhaar

Trespass - ofl'ering, s., zoenoffer.
Tress , s., haarlok , haarvlecht, lok , krul.
Tremez,'dous , a., ontzettend, verschrikkelijk.
Tressed , a., gevlochten , niet lokken , niet krullen.
Treineu 'dou5ly, adv., op ontzettende of op verschrikke- Tres'sel , s., ezel , houten voet van een draaibank (stoom lijke wijze.
wezen); zie verder Trussel, s.
Treineu'dousness , s., verschrikkelijkheid.
Tres'sing , S., baud; ijzeren verbinding van werktuigen en
Tre'tnotir , s., het beven, liet sidderen, rilling, liet ril
gereedschappen.
-len,trig; Trestle , s., schraag, drievoet, driestal , tafelstel ; paard
triller (rimuzijk).
Tre'ruuious, a., v ► eesacl ► tig, bevreesd; -, bevei d , siddeonder ue ouderlagen eener bedstede; -, langzaling, z.
reud, trillend, flikkerend; -, aarzelend, weifelend.
Tret, s., rabat, korting (koophandel).
Tr ern'uious y , adv., op bevende wijze, op triilende wijze. Treth'ings, s., pl., t belasting, schatting.

Trench, V. t., graven, uitgraven; -, snijden, doorsnijden;
-, verschansen (vestingbouw) ; - about , met een sloot omgeven ; - the ballast, Glen ballast in afdeelingen leggen, door
schotten van elkander scheiden ; -, v. i., snijden ; -, § inbreuk
maken ; - on, upon , aanranden, aantasten , benadeelen.
Trench , s., gracht, sloot, grep ; .el, riool; -, loopgraaf, schans
(vestinigbouw); open tlbe -s, de loopgraven openen cveslinybouw).
Trench'-plough , trench' plow , s., greppelploeg.
Trenchant , a., + snijelei,d .
't'rench 'er, s., snijder, voorsnijder; -, houten tafelbord, hou

asbotel , nap; -, (eet) tafel, tafelvermaak; -, spijzen, mv.-ten
Trencher - cap, s., muts der stud ten te Cambridge en

Oxford , niet een plat vierkant hoven op.
Trencher-wy ,
l 8., tafelschuimer, tafellooper, ( klap.
Treuclr'er - friend , f loopex, schuinilpoper.
Trenci,'er. -inas , s., eter ; good -, sterke eter , veel eter.
Treucit'er -mate, s., dischgenoot, tafelschuimer.
Trencher - squire, s., zie

Trencher•fty, s.

T rench lug , s., het delven der aarde ooi den ondergrond

bloot te leggen.

; -, verhoorbaar.
Triad , s., drietal ; drieklank ; -, dr^eëenheid.
Tryst , s., proef, proefneming, onderzoek; ei varing , ondero, iudii;g ; -, poging; -, + onderwerping; -, instructie,
geiegtelijk onderzaek en daarop gevolgde uitspraak , van
daar § proces en vonnis; verhoor , r.; - at bar , geregtelijk
onderzoek in straf- of burgerlijke zaken door de leden der
regtbar► k , r.; - by jury , geregtelijk onderzoek in straf- of
burgerlijke zaken door de jury; by way of -, bij wijze van
onderzoek, bij wijze van proefneming ; on -, in onderzoek
in debat op de teregtzitting, door instructie; in proces, r.;
appear at one's -, voor de regtbauk verschijnen ; bring any
one to -, to his -, put ar^y one on his -, iemand vervoiten;
grant a new -, appel toestaan , verlof geven tot hooger
beroep, liet honger beroep aannemen en gegrond verklaren ; make a - on any one , een proef met iemand nemen;
- of the pyx , muntproef , die one de 3 k 4 jaren in
1Nestininster -Abdij , ten overstaan van den lord kanselier
en een jury van goud- en zilversneden plaats heeft.
Trial^ity , s., t drieëeniglieid, drietal.
Trilander , S. , plant riet drie stampers of stamina (botanie).
TrU andrlss, s., klasse van planten met drie stampers of
stamina (botanie).
Triangle , s., driehoek (sterre- en meetkunde) ; rectangulur -, regthoekige driehoek; -, triangel (muzijkinstrument);
-, driegesternte.
Triang'ied, 1 a., driehoekig; - file of sail, driehoekig
Triangular , j zeil , z.
Triatt'gularly, ads., op driehoekige wijze.
Traangul :&ion, s. , triaugulatie, het in kaart brengen door

Trend , s., rigting, helling.
Trcndt , V. i., zich begeven , zich uitstrekken , loopen ; geeren;
- to, ziel; uitstrekken naar; -, spannen, uitstrekken; niet
alle zeilen bij een zekeren koers leggen, z.; how far the land
-s , hoe ver het laud zich uitstrekt; the coast -s to the
south west , us kust loopt Z. W., z ; -ing , wordt gezegd
van een schip , dat in ie boei zeilt om klaar van het
anker te blijven, z.; -, V. t., (wol) zuiveren.
Treri.i'ing, s., rigtitig.
T rcr► ci'ic, s., rol , katrol ; spil van een molen.
Tren s,i , s., houten pen .
driehoeksmeting.
'rrent'ai, s, lijkdienst van dertig zielmissen.
Trl'archy , s., driemanschap.
'rrel► a[r', s., Zie Tra jean , s.
Tribe , s., stam ; § klasse , soort; volksstam , gilde, kaste;
Trepan', s ., schedelboer, trepaan; kunstbewerking tot li et door-, ras, familie gepeupel, volk (iii ongunstiger zin); stam
bo en van den scliedel ; -, bedrieger, verstrikker; -, panboor.
(botanie); klasse, familie (natuurlijke historie).
Trepan', V. t., trepaneren , zie Piepara.
Tribe, V. t., in klassen of farn► liën verdeelen.
Trib'iet , s., rondspil om gouden ringen op te maken; goud T repnu'u► er , s., die trepaneert, trepaneerder.
Tretian'ning , s., het trepaneren.
smids werktuig om ringen te maken.
'Freptrint-', a, kleine schedelboor.
Tribom'eter , s., instrument voor liet meten van de wrijTrephiu'ing, s., het trepaneren.

vingskracht, z.

y

Trepidation, s., (lat.) siddering, beving, verslagenheid, ont- Tri'bra eh , s., (grieksch) versvoet van drie korte lettergrepen; tribrachys.
.steltenis, vrees , schrik; -, overijling, haast, gejaagdheid;
onwillekeurige siddering, beving der ledematen, der zeuu- Trib ►la't$on, s., wederwaardigheid, moeijelijkheid, kwelling, tegenspoed, ramp, verdriet.
wen , der tienen , g.
T^-e^ pabs, v. i., ziet; vergrijpen , een misslag of overtre- Tribns',al , s., '1 § regtbank , geiegtshof , regterstoel ; -,
tribune, gallerij (in kerken)
ding begaan , zich te buiten gaai , ^ zont gen , falen ; inbreuk maken, nsisln nik diaken (van) ; - asai tst the laws Trlbu'uate, s., tribunaat, regeringsligchaam in Frankrijk
door de constitutie van an V1II ingevoerd.
of topic , tegen de wetten (regelen) der redeneerkunde zou
- upo,i any one - upon any one's patience, iemands-d^t;eu Tri'bane, s., tribuun, gemeensman (Romeinsche oudheid);
t overste van een legioen; -, volkevertegentis oordiger , volksgeduld veriuoeijeu.

TIN.

TRI.

895

redenaar ; lid van liet tribunate (zie dat woord) ; -, spreek. , Tri el tn 'iary , a , de eettafel betreffende , tot het tafelen
gestoelte (in het parlement).
behoorende, zie Triclinium.
Tribuneship , s., waardigheid van tribuun of gemeens - Trielin'Ium, s., pl. trielinla, ) bed voor drie personen,
mail (Romeinsche oudheid).
Trlbuui 'tlal , trio-.ni'tian , a., van of betreffende een

tafel -sofa bij de Romeinen , waarop zij bij den maaltijd
lagen ; eetvertrek bij de Romeinen.
tribuun of genreensnran; aan een tribuun of gemeensman Tri' -colour , s., driekleurige vlag, driekleur.
eigen (Romeinsche oudheid).
Tricoloured, a., driekleurig.
Trib' utar iness , s., schatpligtigheid , cijnsbaarheid.
j TrI-cornig'erous , a., drie hoornen hebbende.
Tributary, a., scliatpligtig, cijnsbaar, aan belasting on- Tricor'poral, a., drie ligchamen hebbende.
derworpen; - to, cijnsbaar of schatpligtig aan.
; Trie'trac , s., zie Tricktrack, s.
Tributary, S., cijnsbare, schatpligtige; cíjnabare of schat. Trieusp'id, a., dat drie hoeken of punten heeft; the 1,li; ti_te nrogendtheid. voice of the heart, liet driehoekig klapvlies van het hart.
Trtb'ute , s., schattin;, tol, cijns; -, te betalen som we - Tri eus'pidate , a., dat in drie punten uitloopt, driepuntig
gees liet niet of niet ten behoorlijken tijde ten uitvoer (roe bladeren van planten).
brengen van een aangenomen werk; pay nature her -, den Tridac'e Ions, a., niet drie teenen of tonnen.
lol der iiatuur betalen.
Tride, a., vlug, gezwind, flink, (van eenpaard) sneil, van
Trib ute , V. t., 9 als schatting betalen.
j zeaseii klaar.
Trib 'sator, s., d:e een werk aanneemt onder verbeurte van • Tri dent, s., drietand (vork of gaffel met drie tanden, als
eene boete bij liet niet of liet niet ten belroorlijken tijde
van Neptunus).
ten uitvoer brengen .
# Tri'dent, tridentate, a., drietandig (met drie tanden).
Trice, V. t., snel ophijseheii, z.
° Tri dent -pointed, a., driekantig (botanie).
Trice, S., oogenblii., rnon; ent, oogwenk; in a -, in een . Tri'dented, a., gedrietand .
oogeublik, in een oninieeien, in een drie tellens.
Tr idia 'pson, s., drie oktaven, me.
Tricentenary , s., drie eeuwental.
1 Tr id'ing , s., derde deel van een provincie (in Yorkshire),
Triceps , s., (( driehoofd , spier waarvan het boveneinde i kwartier , district.
in drie takken is verdeeld (ontleedkunde) . Trid,3decahe'dral , a., niet drie rijen van twaalf vakken
Til 'cing-line, s., wipper, opliaaltler; - of the gard tackle, 1 in ieder.
wipper om den noktakel op te brengen , z.
Trld'man , a., derdendaagsch; om de drie dagen gebeurend.
Tri ek , s., streek , list ; behendigheid , kunstgreep , grap, i Tried , a., beproefd.
klucht, poets , guiterij ; goochelstukje ; nuk, gril; - , trek, Tr lenna 'rlous , tr iennial , a., driejarig, dat drie jaren
slag (in liet kaartpel); -, (over dieven) gewv oonte, gewoonte, 1 duurt; driejaarlijksch.
manier, aanwendsel ; -, vlecht (liair); -, t.^er , tijd dien Trien nially, adv., om de drie dagen.
cie r oerganger aan liet r oei moet staan, z.; menus -s, ge- Tij 'er, s., die onderzoekt , beproeft , proefnemer ; (van zaken)
meene streken; nasty -, slechte street;, list, leel^jke gedie belast is met liet geestelijk onderzoek ; -, r., zie Trior.
wooiite; odd -, slag (voordeel) (in het kaartspel) ; sleiylit Tri 'erarch , s., oudtijds in Athene iemand die voor eigen
of hand -s, beliendigheden; play, serve arp one a -, iemand rekening schepen moest uitrusten.
een poets spelen , iemand bedut.ten; show -s , toet en (kun- I Trieter ' Saai , a., zie Triennial , a.
sten) niet kaarten v erri ten ; - for - , leer onr leer.
! Tri'tacial , s., zenuw, the zich in drie deelen onder het
Trick , V. t., foppen , bedriegen , verechalken , een poets y aan het aaiigezigt uitspreidt (oeitleedkunde).
spelen ; -, v. i., van bedrog leven , van bedriegerijeir leven , Tri'casiow, v. t., driebraken , ten dertieunrale omploegen
zijn welk maken van bedriegen.
(akkerbouw).
Trick, V t., tooijen , sieren, opsieren, mooi naken, klee- f Trifa'rlous, a., drievoudig.

dein; - vp , optooijen , upproekeu , opsieren ; - with , tooi- + Tri'aid , a., in drie deeleis gespleten, driespletig, driejeu of kleeden niet; teekenen, niet stippen aanwijzen (wa- 1 spouwig (botanie).
penkunde); -, ocitsverpen.
Í Triris'tuinry, a., niet drie buizen of pijpen, drie pijpen
Tricker , s., zie Trickster, s.
of buizen hei bende.
T5 eieer , s., zie Trip//ei• , s.
; Til 15e , s., beiizeling , beuzelarij ; kleinigheid, nietigheid;
Trickery , s., bedrog, fopperij , kunstgreep, misleiding.
kinderspel ; conteitd , dispute about -s, over beuzelingen
stand on, upon -, zich met nietigheden Lez.g houden.
sci
hk
Triela cry '
tooi.
s.
Tri eking , } ' o p
Tri íle , V. i , zich niet nietig vermaak bezig houden, zich
Trisk'iah, a., be'riegelijk, listig, vol streken, vol listen.
niet nietigheden vermaken, beuzelen; -, stoeijen, spelen,
Tri-ek'Ishneas , s., bedriegelijkheid, sluwheid, selrurkachschertsen, koitswrjlen, spotten ; -, van geen waarde zijn;
tigheid.
- away one's time , zijn tijd verbeuzelen ; - with, den gek
Triek 'le, V. i., druipen, droppelen, druppelen, droppel
steken n.et, gekscheren met, beuzelen met, (iemand) niet
voor droppel loopen, (langzaam) stroomen, zacht i loeijen , 1 ijdele hoop vleijen, (niet iets) spotten; stand, sit trifling,
zijpelen , doorzijgen; the tears -d from his eyes, de tranen zich niet bagatellen vermaken; -, v. t., tot een beuzeling
rolden uit zijn oogen; - down, nederdroppelen, droppelen,
maken, sx.; in een beuzeling veranderen.
biggelen of rollen langs; - from, droppelen of rollen van , Til hei , s., beuzelaar, ligtzinnig persoon, spotter, kortswijler.
uit, vloeijen van.
Trilling, a., beuzelachtig, zonder waarde of gewigt, nieTriek 'ling, S., liet droppelen, het zijpelen.
tig, onbeteekenerid, gering; - sum , geringe som; - occuTri-ek'stcr , s., bedrieger , bedriegster , afzetter , gaauw- panons , nietsbeteekenende bezigheden; -, s., gebeuzel , gedief, schurk.
, pot , kortswijl.
Tri ek'sy , a., tbehendig; -, (van liefkozing) lief , aar- Ti-i' f ingly , udv., op beuzelachtige , op ligtzinnige wijze.
dig, sla.; -, net, hupsch.
Tri 'lilugness , s., nietig heid.
Triek'traek • s., triktrak (zeker spel).
Tri'Horous, a., driebloeniig.
Trick y , s., f listig, v ol bedrog, sluw, schurkachtig.
Tri'follate, a., driebladig.
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Tri'foly,, s., klaverblad.
Tri'form , a., van drieërlei gedaante , drievormig.
Trig, v. t., stoppen, vullen, volstoppen; -, storen, stremmen, tegenhouden.
Trig, a., gevuld, vol, vol gestopt; -, proper, net.
Trig'amy, s., drievoudig hu\.vvelijk (t. w. dat een man met
drie vrouwen of een vrouwe met drie mannen in den echt
treedt); driewijverij; een huwelijk gesloten terwijl men
met twee anderen reeds gehuwd is.
Trigger, s., spanketting (ore een rad te sperren), remketting, trekker, harpoen, haak, z.; -, trekker (var een geweer) ; hair -, sneller, z.; pull the -, deli trekher overhalen.
Tridin'tais, s, pl., dertig zielmissen, dertigtal zielmissen.
Tri glyph, s., drievoudige groef (op Dorische zuilen).
Tri'gon, s., driehoek (sterrewigclielarij); werktuig om bogen op platen te trekken; -, l:arp lij cie ouden.
Trig'onal , a., driehoeki.g.
Trig'onometricai, a., behoorende of betrekkelijk tot de
driehoeksmeting (trigonometrie), trigonornetrisch; - survey,
triangulatie.
Trigonometry, s., driehoeksmeeting, trigonometrie; pl c ne
-, platte drielioeksmeting.
Tri'graph, s., figuur van drie letters voor één klank,
afbeelding van een drieklank.
Trigyn'la , s., plant met drie pistillen of vrouwelijke organen (totanie).
Trihe'drai , a., met drie gelijke zijden.
Trihe'dron , s., figuur met drie gelijke zijden.
Tri',iugous, a., met drie paren van kleine blaadjes (botanie).
Trilateral, a., driezijdig.
Trill , s., triller; bevend , trillend geluid.
Trill, v. t., niet een triller spelen of zingen, met een bevende stem zingen ; -, V. i., met een bevende stem zingen,
met een triller spelen, zie ook Trickle; -, droppelen, zijpelen ; - down , nederdroppeleir.
Trili'ion , s., millioen van de derde magt, trillioen.
Trlio'bate, a., driekwabbig, met drie kwabben of ribben
(botanie).
Triloe'ular, a., met drie zaadhuisjes (botanie).
'Fri 'logie, s., gesprek tusscliea drie personen ; beurtzang
tusschen drie personen; -, drie draaia's (bij de Grieken)
die een geheel vormen.
Triln.'minar , triiu'Eninous , a., niet drie lichten.
Trim , V. t., gereed maken, klaar maken, in orde brengen;
uitrusten; -. versieren, opsieren, tooijen, opschikken; -,
afsnijden, scheren; -, verliezen (bijv. tijd) , te loor laten
gaan; -, in even,vigt brengen, gelijk maken, schaven (bij
timmerlieden) ; (een lamp) in orde brengen ; -, voltooijen
de laatste hand leggen (aan) ; -, grommaren, doorbalen , be.
straffen , tot rede brengen ; - a gown witti lace, een japon
met kant versieren; - up, optooijen, opsieren, (opknap.
pen; - a ship , een schip uitrusten , zeeklaar maken, z.;
- a boat , een sloep behoorlijk laden , z.; - the hold, het
ruim stuwen , z.; - in , zamenvoegen , vereenigen , z.; wood, hout naar den mal bewerken, z., - a sail , een zeil
behoorlijk opzetten , kant zetten en naar den wind brassen, z.; - the boat, de sloep legt houden, niet veel aan
een zijde doen overhellen , z.; - all sharp ! bij den wind
overal ! -, v. i., den mantel naar den wind hangen , liet met
beide partijen houden ; aarzelen , weifelen , besluiteloos zijn.
Trim, a., proper, opgedrild, net, hupsch, mooi, goed gezet , geschikt , geregeld.
Trim ," s., versiering , opschik , zwier , tooi , garneersel ; -,
uitrusting, gerij , goed; -, evenwigt (van een schip), de
goede stuwing, optuiging, diepgang en schikking van alles
wat tot liet schip behoort, z.; - way of sailing, de toe-

stand waarin liet schip zeilt en voorligt ten opzigte van
den wind, z.; - of the cargo of hold, goede stuwing van
het ruim , z.; - of the masts , beste stand van de masten, z.; not in sailing -, zonder vaart, z ; out of -, slecht
geballast, slecht getuigd, niet goed onder de zeilen leggen, z.; yard not in -, ra die niet goed naar den wind
staat, z.; be, lay in -, den goeden diepgang hebben, z.
Trien'eter, s., vers van twee jamben of zes voeten.
Trimly, ado., op propere, nette of opgedrilde wijze.
Triemmed , a., als : be well -, de zeilen kant gezet hebhen, z.; ready to be -, op stootgarens, bijv. van een zeil
dat b.jgezet moet worden, z.; sharp -, bij den wind gezet, z.
Toirn'mr, s., persoon of zaak die versiert, minnaar van
opschik , opgeschikte persoon ; die in orde brengt; § -, weerhaan, draaijer, overlooper; -, haarmand.
Triin'mery , s., versiering, opschik, sieraad, garneersel,
garnituur; -, berisping, doorhaling, pak slaag; -, dun
boterhammetje (Awe it uansch); -, voltooijing.
Trimness, s., sierlijkheid, netheid, tooi, opschik.
Tri'nai , a., drievoudig.
Trin'die , s., rol.
Trin'clie, V. t., rollen.
Trine, a., zie Trinal, a.
Trine, s., stand der planeten op 120 graden van elkander.
Trine , V. t., in dien stand plaatsen (zie Trineal en Trine),

in een drievoudig aspect plaatsen.
a., drieribbig (botanie).
kroonlijst; -, zoede, gordijnroede; -, § rigt.
lijn , meetlijn.
Trinitarian, a., van of betrekkelijk de drieëeiilreid; drie
-.
-enhids
Trinita'rlan , s., voorstander van de drieëenheid; -, drie
(zekere inonnikorde in de middeleeuwen,-enighdsbro
belast niet liet bevrijders van gevangenen , ook wel Ezels
genoemd, omdat zij meestal op Hunne togten op-broeds
die dieren reden).
Trinity, s., drieëenheid, leer van één God in drie persoonlijkheden; - siiirda y , feest der drieëenheid.
Trinity'-herb , s., driekleurige violet.
Trin ► ity-house, s, inrigting in Londen ter bevordering van
handel en zeevaart, aanstelling van loodsen , regeling en
oprigting van bakens , enz.
Trinket, s., kostbaarheid, opschik, byouterie; speelgoed;
-, bramzeil , topzeil , z.
Trino'inial , a., uit drie leden bestaande (algebra).
Trino'tuial , s., wortel die uit drie leden bestaat.
Trio , s., trio (muzijk).
Triob'olar, trlobolary, a., een waarde hebbende van drie
oolurssen naar een klein gewigt der ouden , een zesde van
een Attische drachme); -, § gering, slecht, waardeloos,
onbeduidend , nietig.
Trio-etahe'dral , a., drie rijen, elk van acht vlakken ver loonende.
Triosr't ite, s., stand der planeten op 135 graden van elkander (sterrewiychelar(j).
Trior, s., 11 onderzoeker ; —, beslisser ; —, regter. .
Trip , V. t., den voet ligten, onderkruipen, een been ligten , doen vallen ; een misstap of misslag doen begaan;
omverwerpen; -, vangen , ontdekken ; ( het gras onder de
voeten van ... wegmaaijen; ontmaskeren, snappen; - any
one up, iemand doen vallen; - the anchor, het anker doen
doorgaan, z.; -, v. i., struikelen, vallen, een misstap of mis
begaan; -, huppelen, trippelen; -, een uitstapje, een-slag
reisje of pleiziertoertje doen; -, zich verspreken; - along,
dribbelen over ; - up , naar boven dribbelen.
Tri'nervate,
Trin'gle, s.,
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Trip , s., struikeling; -, stoot (oni iemand te doen vallen),

TrisaRlcn, s., driemaal heilig (een lofzang).
Trisan'nual, a., dat drie jaren duurt, dat om de drie

slag; -, misslag, vergrijp; -, omverwerping; -, gang 1i1j den
wind, zeereis , z.; the anchor is a -, liet ai^ker houdt niet
meer (Lij het aiikerligten, liet anker laat los), z ; the top-sails
are C. -, de marszeils staan in top, z.; -, uitstapje , reisje.
Trip' - hamteer , s., smeedhamer.
Trip'artite, a., drievoudig, tussclien dr ie personen, drie 1^'dig ; -, in drie deelera (nisiz jk).
Tripertit'ion , s , vercaeeliiig tusschen drie personen ; afdeeling, splitsinn in drie deden.
Tripe, s., ingewanden ; lnlik (scliertsenderw^jze).
Tripe' - hoccse , S., penslial.
'Tripe' - man , s., pensman.
Tripe'-vnarket , s., pe nsivarkt.
Tripe -shop, s . , pens« irik el.

jaren plaats heeft.
, r. t., snel ophijsclien , z.
Tri'ecct , V. t,, in drie c;eelen verdeelen.
Tr í eetion , s., verdeeling in drieën , splitsing of snij.
j cling in ineen.
± Tris'mus , s., lcramp in de kaken , g.
Tri 'spast , tril,as'ton , s., hijsclit(iig dat drie katrollen
liceft, driesrhljfsblok, z.
; Tripe

Trisyl'lobic ,
I Tris-., íeal ,

c, ,y drielettergre ig.
p

! Tr ii^1 'table . s., drielettergrepig woord.

i ^'ri^ t,

a., 1 heeroefd, erdrietig, somber.
feel , }
1`ri titf
Trinti'tiate, V. t., Ledroeven.

Trii,e'-stail , S., petiskraam.

'si, s , driepuntig voorwerp, driekrant, drietand.
Tt-i'suI-cate , a., drietandig, driepuetig ; drie groeven of
sleuven lielj'ieiide aan de voeten (dierkunde).
; Trite , a., gemeen , afgesleten , alledaagsch.
Trite'ty, adv., op alledaagsche, afgezaagde of platte wijze.
Triph'thong, s., drieklai,k, lettergreep zamerigesteld uit 'rrite'ne s, s., alledaagschlieid . platlie id , gemeenheid.

Tripe'-vt-s'aged , a., cru schurkengezigt hebbende.
'tripe'-woman , s., persvrouw , ( perswijf.
Triper'sonal , a., uit drie personen bestaande.
Tri p'er) , S., penshal , persmarkt.
Tripet 'alous, a., niet drie kroonblaadjes (botanie).

1

? Tri' thei -*nm , s., driegodendom, geloof aan drie goden.
drie klinkers (laal/cviide).
Triph 'lt► ongal , a., van of betreffende een drieklank, zie Tri'theist , s., die aan drie goden gelooft.

Tri 'thetsti e , a , betreffende liet geloof aan drie goden.
Trip/it/long.
I Triián'ing , S., zie Riding , s.
Triphyl'ioas , a , driebladig (botanie).
Triple, a., drievoudig, driemalen her haald, drieledig; -, Trit'i real , a., l- zie Trite, a.

derde (muzijk) .
Triple , S., trippelmaat.
Tripte , V. t., verdrievoudigen.
Triple--crown , s., pauselijke staatsiemuts.
Triple-time, s, trippelmaat (muzijk).

zoon van Poseidon en Amphitrite, een
zeegod ; god van het meer Triton in Lybië, gewoonlijk als

Tri ton, s., Triton,

half man , half visel; voorgesteld.
Tri'toue, S., tusschenruimte van drie toorien in de muzijk.
Tritox'yd , S., tot den tierden graad geoxydeerde stof

(sclieikziiide).
s., drieklad, drietal, vereeniging van drie zaken;
drierijtuig vers; zeker vers van drie afdeelingen , ieder van Trit'ssrable , a., vermalen kunnende worden , vermaalbaar.
T.'fl israte, V. t., vermalen, fijn malen ; stampen, fijn wrijven.
acht regels es ► iedere regel van acht lettergrepen.
Te•ip'let, a., met herhalingen; -, drie noten gespeeld of Trit',trature , s., afslijting; maalsel, wrijfsel.
Trit ' ration, s., vermaling, fijn maling; fijn stamping,
gezongen in de maat van twee (inuzijk).
Trip let,

Triplicate, a., drievoudig, verdrievoudigd.
lirrip'li ciitiou , s , verdrievoudigil:g.
Triplicity, s, drievoudigheid.
Ti ip 'ly , o., drievoudig.
Til pod , s., drievoet (oudheid , fahelleer).
Tripoli , S , i naam eerier stad in Syrië; -, zekere steen
die dient om te polijsten ; trippel , tripelsteen.
Trip 'oline , a., tripelacictig, zie Tripoli.
Tri'pos , s., drievoet (oudheid, fabel/eer); -, groote wed-

strijd (bij hoogesclloleni.

fijn svrijviiig.
Tri'un,ph , s.,zegepraal, triomf, ovei winning, zege ; -,
zegevierende vreugde ; -, eptogt (bij de ouden); -, openbaar
schouwspel , openbaar spel ; -, troef (iii /iet kaartspel); in
-, in triomf,in glorie.
Ti•i's,rnph , V. i., zegevieren, triomferen, zegepralen; -,
een t rionif houden ; -, voorsiioedig zijn; -, § w elslagen
geluk hebben ; beheerseken; -, te hoi en komen , overwinnen;
- over all obstacles , alle l: iiiderpalen te boven koeien.
Trïttmpii'al , ct., zege -, tri; ref-.

'crip'l,er, s., persoon die omver werpt, doet vallen ; § per- Triccn? ptr'at , s., l= ziinnet,eeld van triomf of zegepraal.
1 Tri,,ushh'ant, a., zegeva( relid , overwinnei d.
soon olie onderkruipt.
Tripper , S , persoon die trippelend loopt ; persoon die Triuttzplt'flittly , a(lv., op 7.gevie elide of zegepralende

S lugt , loopt ; tlrihlielaar.
Tripping , (c., trippelend, vlug.
'rrii,'pin-b , s., trippeidaus.
'i' p ping -F•, +bie, s., grondtouw hij liet kielen, z.

'irii ► piag line , s., geitouw van een onderlijzeil , z.
Trippingly, ads., op vlugge of trippelende wijze.
Trip 'tote , s., woord dat iiiet nicer dan drie naamvallen heeft.
Tripu'diary, a., 9= Glansend.
Tripu'diate , V. i., dansei;.

Tripu'cliation , s., :1: dar

sen.

Tripyr'ar,ait1 , s , spoath niet driezijdige piramiden.
Trique'trous, a., driezijdig.
Trq'radiatcd, a., driestralig.
Tri 'rente , s., schip niet drie roeibanken (b de ouden).

tiv j; ze , in triomf ; -, ii et. een trionifantel ijke, overmoedige
lcoi^tíiiig (111 o;iyn-nnsli: enrit).
Tt-i'ti,tzp11cr , s., ze epralei^d overwinnaar.
Trit,,n's ir, s., drieman , triunivir them. geschiedenis).
Tritttie'a irate, s., d ieniaiiacllap.

Tri'i,ne, a, driceeiiig.
Tris,'rnity , s., drieeen'glieid.
Iar, a., diieschailig.
Triv'cant , a., zie Ti unlit , a.

Tribal-v'

Trig eri,'ial , a., van di

ie woorden , uit drie woorden zamen -

1 gesuld.
I T.•iverb'lal-days, s., pl., (Rom,. yesch edenis) dagen toegestaan Riau den pretor, om regtszaken te hoorels; ook dies-

fust; genaamd.
íTrirhotnboia'n1, a , den voi iii van drie ruiten hebbende ' Trir''et , s., drievoet, schraag, treeft (keukengereedschap),
Tri s 'et-table , s., tafel op drie pootera.
(meetkunst).
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Trlv'1a1, a., (van het lat. trivia, driesprong, open plaats
waarop drie straten uitloopes , en hiervan dat wat op de
straat voorvalt , alledaagsch , gemeen) gemeen , laag ; onkuisch ; alledaagsch , triviaal ; -, beuzelachtig , gering.
Triviality, trlv'Ialness , s., gemeenheid , alledaagschheid, laagheid, geringheid, onkieschheid.
Trtv'ialty, ode., op gemeene, alledaagsche, lage, geringe
of onkiesche wijze.
Triweekly, a., driemaal 's weeks gebeurend (Amerikaansch).
Trost, s., schreeuw van een hert in den bronstijd; -, v. i.,
schreeuwen als een hert in den bronstijd.
Tro'par, 3., (eigenlijk trots-quarts) trocar, een werktuig
der geneeskunstoefenaren, om water af te tappen; -, drie
vierden.
Troaha'le , troeha'tcal , a., een langen en een korten
voet of lettergreep hebbende (van verzen); uit trocheën
bestaande (van verzen).
Troeha'IQ , s., trochaisch vers.
Tro rhan'ter • s. • draaispier , naam der beide groote spieren van het dijbeen (ontleedkurde).
Tro'-che, s., borstkoekje, suikerkoekje; artsenijkoekje.
Tro'-ehee, s., trochee, vers van een lange en korte lettergreep of voet; -, takje van een boom uit zaad opgeschoten.
Trochll'ie, a., draaijend.
TrochII'tcs, s., pl., leer der draaijing.
Troeh'llus, tro'cht1, s., holrond van een pilaar, groef
onder de kroonlijst van een zuil (bouwkunde); -, vogeltje
dat den krokodil de tanden zou reinigen.
Tro'Qhlrig. , s. • pl., punten der hoornen van een hert.
Tro'-ehtsch, s, (eigenlijk klein rad, grieksch) geneesmiddel
uit drooge poeders in vaste massa gekneed.
Troel, rod'den, zie Tread.
Trod, s., pad, sa'.
Troglodyte , s., holbewoner, spelonkbewoner; naam van
een oud Afrikaansche volksstam; -, soort van kleine vogeltjes (ornithologie).
Tro'jan, s., f § t dief.
Trojan, a., trojaansch.
Troll , V. t., rondbewegen, ronddraaijen, rollen, vooitrollen ; -, t zingen ; -, rondjagen ; -, vlug voordragen , rammelen, rad uiten; -, rondreiken, rond laten gaan; - about,
doen rondgaan ; -, v. i., rollen , rondrollen , rondloopen;
§ een rondzang zingen, in het rond zingen; -, met den
snoekhaak visschen; - about, in een koets rondrijden, rondslenteren; - away, afroffelen, haastig afdoen of afwerken.
Trol'Iop , s., ( slet , morsige vrouw.
Trollopee', s., kamer- of nachtgewaad.
Trollopee , s., salope (een vrouwenmantel).
Trol'mydaines , s , het kluitjes spel , trou-madame (fr.).
Trom'blou , S., groote ouderwetsche snaphaan.
Trombone , S., trombone , bazuin met kleppen.
Tromp, s., blaaspijp, trompet, jagthoorn; -, snuit van
den olifant ; -, voelhoorn van insekten ; -, soort van schelp.
Tromp'il , s., mond, opening eener blaaspijp.

pagnie , korps; (van looneelspelers) troep ; -s, pl., het leger,
de troepen.
Troop , u. i., in een troep gaan, troepsgewijze gaan, in
gezelschap gaan of komen ; -, bijeen loopen; -, vergezel.
len , volgen ; - with, zich vereenigen met; - off, afdrui.
pen, aftrekken.
Troop'-ship, s., transportschip voor troepen; oorlogschiI
en flute gearmeerd tot overvoering van troepen.
Trooper, s., ruiter, kavallerist.
Trope, s., oneigenlijke, verbloemde. overdragtelijke oj
figuurlijke spreek- of zegswijze; overdragtelijke of oneigen.
lijke uitdrukking.
Tro'phled , a., met zegeteekenen versierd.
Tro'photogy, s., leer der wijze en regelen volgens welk(
voeding moet worden aangewend.
Trophy , s., trofee, zegeteeken.
Trop't e , s., keerkring.
Trop'lp-bird, s., keerkringsvogel.
Trop'lval • a., bij of tusschen de keerkringen , tropisch
van of betreffende de keerkringen, aan de keerkringen eigen
TropoloR'Lcal , adv., figuurlijk, overdragtelijk.
Tropol'ogy, s., figuurlijke spreekwijze.
Tros'ser-w , s., pl., t zie Trowsers, s., pl.
Trot, V. i., draven, op een drafje loopen; te voet reizen
(hij w (jze van gekscheren).
Trot. s., draf, drafje; § -. oud wijf; full -, volle draf
gentle -, kleine draf; dog, jog -, kleine draf; at full met grootera draf ; bring to a -, het in draf zetten of ir
draf brengen.
Troth , s., t trouw, getrouwheid; waarheid, geloof; in ter goeder trouw, in der daad.
Troth'-plight • s., trouwbelofte, verloving; -, a., onderlis€
verbonden; -, verloofd • sin ; -, v. t., verloven.
Trotli'less, a., trouweloos.
Trot'ter, s., draver, looper; -, schaapspoot.
Trot'ting, s., het draven.
Troubadour, s., troubadour, minnezanger in de middel
eeuwen; provencaalsch dichter.
Trouble, V. t., plagen, kwellen, verontrusten, ontstellen
ongerust maken; verdriet aandoen, bedroeven, mistroos.
tig maken , grieven ; storen , in verlegenheid brengen , on
gelegenheid aandoen, moeite veroorzaken, vervolgen; § ge
stadig aanvallen , te veel werk geven ; -, ( manen, lastil
vallen (om betaling); - any one to do a thing, iemand lasti
vallen om iets te doen; I will not - you with it, ik za
er u niet lastig om vallen ; - oneself, zich moeite gever
(voor of om).
Trouble, s., § verontrusting, moeite, ongerustheid , on
rust, kwelling; zorg, moeite, ongelegenheid, kommer
verdriet, droefenis, wederwaardigheid , verlegenheid; wan
orde, verwarring; -, moeijelijkl;eid (hinderpaal); put an)
one to -, iemand moeite veroorzaken ; great -, much groote moeite ; out of -, zonder moeite ; out of his -s , var
zijn zorgen bevrijd; be in -, verdrietig zijn, verdriet oj
kommer hebben; bring - upon oneself, zich zelf moeite
verdriet, enz. berokkenen, op den hals halen; sane an?
one -, iemand moete, verdriet, enz. besparen, spare m
-, geen moeite sparen , alle moeite aanwenden ; - (to)
de moeite geven (om).
Troub'le-state, s., onruststoker.
Troub'ler, s., persoon of zaak die lastig is, rustverstoor
der of rustverstoorster, lastig mensch , woelgeest , onrust
stoker of onruststookster.
Troublesome , a., lastig , kwellend , verontrustend, hin
derlijk; verdrietig , bedroevend, grievend, moeijelijk , on
gemakkelijk; - to, lastig voor.
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Tron'-pound, s., tron pond.
Tron'-weight , s., tron gewigt.
Trona, s., soort van sesqui•carhonas sodas, gevonden wordende

aan de oevers van de soda-meeren van Sukena , in Afrika.
Tron'age , s., waaggeld, weegloon (voor wol).
Trona'tor , s., wolweger.
Tron' co , adv., me afgebroken stem.
Trone, s., :1: kleine greppel.
Trove , tronef , s., benaming van zeker oud gewigt, who.
Troop, s., troep (menigte, aantal van menscben en dieren);

drom , hoop , bende , ruiterbende , ruiterdrom ; troep (sol.
datenterm) ; -s, troepen , krijgstroepen ; (van kauallerie) kom.
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Troub'leson^eiy , adv., op

kwellende, verontrustende, las-

tige, enz. wijze (zie Troublesome.

Troub'tesonieness , s., lastigheid, ongelegenheid, veldriet.
Troub'lous, a., onrustig, lastig, rnoeljelijk; -, verward

(bij dichters).

Trough , s., trog, baktrog; tremel of trechter in een molen;

heeding -, kneedtrog; -, bak, z; - vorringer, teerketel
drairni^g - for newly-tarred cordage, Lak met bodem van
roosterwerk voor pas geteerd touwwerk, z.; - of the sea,
holte tussclren twee golven , z.; the ship lies in the - of the
sea, het schip ligt tusscheri de golven of het schip ligt
dwars zeils, z ; -, oliekop, vetkop (stoomwezen),
Trout , zie Troll.
afrossen.
Trounc 'er, V. t., t aanklagen bij liet geregt; straffen , mis .
handelen; -,
overtreffen.
Trou4e , s., t zie Trowsere, s., pl.
Trout , s., forel (visch); § -, onnoozele bloed, eenvoudig
n;ensch, sul ,bloed, persoon die zich ligt laat bedotten.
Trout'-coloured , a., wit en zwart gespikkeld.
Trout' - fishing , s., forellenvangst.
Trout'-streauo, s., foiellenbeek.
Trov'er, s,, teru;vorderiiig, wederopeischivg; proces tegen
Ieniar► d, die goederen vain anéeren gevonden Beeft en die
niet ruil teruggeven; liet teruggeven van een gevonden
voorwerp.
Trow , v. i., tdenken; achten; gelooven, vertrouwen (van
gedachte zijn), zich inbeelden ; -, v, t., t gelooven, geloof
hechten aan .
Trow , hater j., t lie !
Trovti'el , s., troffel (van o;et.^eluorz) ; -, tuinmansboor voor
nieloenplanten ; - full , lug on t„ tlla u -, grot doel,.
Trom-1, zie Troll.
Trrow'iers, s., pl., wijde breek, broek, pantalon; fair
of' -, pantalon.
Troy , troy'-weight . s., Ironisch gewit, gewigt gebezigd
voor goud , zilver , edelgesteenten en bij natuur- en schei-

Trounce, V. I.,

1

paard, z. ; rear -, achterwiel , z.; flag-staff -, kloot op een
vlaggestok, z.; -, handwagen (aan goederen- bureaux); -,
eigen behoefte (Ameri.kaansch); -, medicijn (Amerikaansch).
Tru-ek'•-carriage, s., rolwagen.

Truk'-roan , s., J- voerman , karreman.
Tru ck'a e , s.,ruilhandel; -, vrachtloon (dmerikaansch).
Truck'er, s., ruiler, ver ruiler.
Tru-ck'Ie, s., rad , rol.
Truckle, V. i., opgeven; zich onderwerpen (aan), buigen
(voor), kruipen ; zich vernederen , buigen , zich schikken
(naar); - to the limes, zich naar de tijdsomstandigheden

schikken; - down , toegeven; - to, bukken voor; - under,
ondergeschikt zijn aan ; -, V. t., rollen , voortrollen.
gedweeheid.

Tru - ek'ling, s., onderdanigheid,
Trucks , s., schietspil , mikspil.

Larbaarschlieid, wreedheid, wildheid,
wreed uiterlijk, wreed uitzit.
Tru'-culent, a., (vac persoen)barbaarsch, wreed; (van

Tru' -euience, s.,

zaken) moorddadig, vernielend, wreed; -, verderfelijk;

(van zaken) er vreesselijk of verschrikkelijk uitziende.
Trudge, V. t., te voet gaan, strontpelen; t zich veel moeite
gevers; niet moeite gaan, deert of verrigten; zich aftoLbei , zwoegen ; - after any o^ie, iemand achterna sukkelen;
- aa.rr!j lcoyether,zie;;voortsiikkelen ; - between, gaan
tuisác; cn - ora belied , achteraan sukkelen.
Trudge'nian , s., zie Trvc h^no;t, s.
True , a., waar, waarachtig, nezenlijk; -, echt, opregt,
regtscliapern ; getrouw , trouw ; naauwkiurig; standvastig ;
eerlijk ; overeenkomstig liet oorspronkelijke ; -, legt, regtooit ► g , regtstreeks ; -, braaf, rig tin ; - to one's country
trouw aan zijn land ; - noen , eerlijke , regtschapen menselieil ; a - christian , een opregt cl ► risten ; a - account,
eer, getrou-,tiv , itaat ► wkeurig verlaat ; a - copy , een naauwkeurig afschrift of albeelusel; le - of correct, naar den
nil ,vii; kaliber zijn , z.; - course , verbeterde koers , z.;
a - li,ie , eeeu rente lijn ; the - .Messiah , de ware Mes sins ; for -! waarlijk 1 inderdaad 1 that is - enough , dat
kundige proefnemingen.
is wel waar ; - to , getrouw aan.
Truant , a., lui, luijerend, straatslijpend, rondslenterend, Tr ue-blue a., echt, van onwrikbare eerlijkheid.
lanterfantend.
. 'tt'e•ue'-born , a., uit cel len bedde ; -, waar, wezenlijk; echt,
, s.,luiaard , straatslijper, straatlooper , lasterfan-, ) voil,loed ; a - Jew, een ware Jood.
ter, leêglooper; play -, uit de school blijven, eels sluff - y True' - bred , a., van het goede of echte ras, volbloed; -,
pertje maken, ( spijbelen.
§ voltooid, afgewerkt; volslagen , darts- (in ongunstigen zin).
Truant, V. i., t luijeren, ledigloopen, straatslijpen; zich `+ Trne'- hearted , a., trouwl.artig, trouw en eerlijk, opregt
niet beuzelingen ophouden.
i Van hart.
Tru'antiy, aclv., op luijerenile wijze, op ledigloopende wijze. ( T , •ee'-Iheai•tedneis, s., trouwllaitigheid, eerlijkheid, ge.
Tru'autness, s., liet ledl;rir,opeu, let stiaatolijpeil, luiheid. 1 troitwvlueid.
Tru'antsship , s., i zie Truarutness, s.
{ Troe'-h.ve, a., welbemiru'e., gelief'ce; -, wolfsbes (botanie).
Trub -t , s., aardaker.
í True'-io e'ki► ot, s., lief i(i,,,j,ei, liefuekt.00p, liefdestrik ,
Trc;b'tu,tt , s., t korte en dikke vrouw .
{ zil,Ielueeld van il,et^n esp ► r }.ielue heide.
'cruce, s., wapenstilstand . wapenscl► orsit► g; -, verpoozing, Truc'-pta;i y, s., t eertule ziel, eerlijk nian, eerlijke jongen.
rust; freak a -, een wapenstilataiud lueket► ; flag of -, j 'f'i»ue'+;ess, s., 'saai lucid , oprrgtl,elcl, tetrouwi,eld; uaauwparlementaire vla -.
i keurlgileld, stiptheid; stanevast;glle?d, echtheld.
Truce' - breaker , s., die een wapenstilstar;d verbreekt.
I'î Ile , s.,truffel, zeker aar u ewas, in Italië lartufo,
Tr•ubce'less . a., ,1 § zonder wapenatilstai^d of o apeiuechor. + een c.er welriekei de aardnoot ; stuff witla -s, niet trutiels
sing; onverpoosu, ol^afgebroken.
^ toelei ouden truffelen.
(van spijzen) ,
Truch'rnHn , s., zie Lragoinun , s.; -, tolk bij de Tuiken. TC nt e -stug, s., tiuitt ► lioi,d;hond(even als liet varken)
Tr neida'tion , s., (lul.) ivoording, alagticig.
+ `-el,ezigui wordenc,e ons tr ►► llels op te sporen ei; uit te graven.
•rau k, v. t., J verruilen ; - fur, verruilen voor; -, v. i., Tre;t `ile-gruuznci, s., veld waarop tiullels of aardneten
ruilen of ruili,anclel drijven niet.
I ,roeljen.
Truck , s., ruiling, ruil ; betaling van werklieden niet i Trui fie - Ii ureter , s., truffelzoeker.
koopwaren.
i 'a'ruf'tie - plot, s., trullelt;ed.
Truck , s., wiel van een rolpaard , z.; -, kloot, want- i 'L'r ;f fie-a arm , s., tiufielworm.
Truant

kloot , z. ; mast -, kloot op den top vara een mast , z.;

garret -, rakkloot, z.; seizing -, kloot niet een taunt oru
aungenaaid te uvoiden, z.; fore -, `oorwiel van een rul-

Tr u g , s., kalktak (eon metselaars) , bak.
'ti'f'f-s ni , s., i lljkt,are of duidelijke waarheid , onloechenbare of onnui nkeubaie itaail.e.d.
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een boom; -, trunk , schroefkoker (stoomwezen); - steamengine, trunk-stoommachine; small -, kleine koffer ; pack
, het witten.
one's -, zijn koffer pakken; unpack one's -, zijn koffer uit.
Tru'ty , ado., waarlijk, inderdaad, wezenlijk, opregtelijk,
pakken.
getrouwelijk, in waarheid, in trouwe; zekerlijk; niet juistTrunk, V. t., snoeijen, knotten, si'
heid, met naauwke<trigheid, met stiptheid.
Trump , s., T trompet ; trornpje (dat men tusschen de tau- Truuk'-breeches ,
s., wijde broek.
Trunk'. hose ,
den neemt als men er op speelt).
Trump , V. i., trompetten , op de trompet spelen ; -, t zich Trunk'-eiips, s., kofferheslag.
indringen; -, P. t , troeven (kaartspel); -, opdringen, in- Trunk'-erab, s , kreeft.
dringen ; -, bedriegen ; - up , verzinnen , smeden, uit de Trunk'-hasp , s., kofferhandvat.
Trunk'-light, S., venster waardoor het licht van boven invalt
lucht grijpen, uit den duim zuigen.
(bouwkunde); voorwerp dat de lichtstralen doet Wedervallen .
Trump , s., troef ; play -, troef spelen; put on, on tree -s,
Trunk'-Iuok, s., kofferslot, knipslot.
in het naauw brengen.
Truck'-maker, s., kottermaker.
Trump • V. t., troeven , aftroeven; - over, overtroeven.
Tr un'nion , s., tap van een kanon; punt of tap waar iets
Trump'-ace, s., troef aas.
op draait (van een molen , draaibrug, enz.) ; -, tap, as , z.;
Trump'--eard , s., troefkaart.
-s, pl., tappen van de cilinders der oscillerende machines
Trumpery , s., § valsche luister, bedriegelijke schijn , ijdele
s., tapring.
iets
Trsn'niou-ring,
,
die
oogverblinding;
voorwerpen
praal , ijdele schijn ,
schijnen te zijn, doch werkelijk van geen waarde of be- Tree'-*-ion, s., het stooten , liet werpen , liet duwen
Truss , s., het stool eis , het werpen , liet duwen,
teekenis zijn ; -, uitschot; lorren, me.
Trumpet • S., trompet ; trompetter (soldatenterm) ; -, die Truss, s., bundel, bosje, bos; -, band, breukband, g. -,
steunder of schoorstuk (tusschen de poorten); rak, rakkeiemand of iets oplienielt ; ear -, heariny -,
tros, steunder, schoorstuk, z.; -, § broek; -, ruimte tnsspeaking -, spreeklloorn , spreektrompet , roeper; de trompet blazen; sound one's own -, veel gerucht in de wereld scherl twee balken, tusschenvak; -, gewigt van hooi
(= 535,3960 kilo's) ; gewigt van stroo (= I6, 260 kilo's).
maken; flourish of -s , fanfare.
Truss , V. t., pakken , inpakken , binden , opbinden , bijeen
Trump'et, V. t., trompetten ; niet een trompet of met trom
ophouden; binden, zamenpak--binde;opstr lgn,
aankondigen ; § bekend maken, proklameren ; uit -petklau
ken; hijsehen, ophalen , z.; - into, pakken in; - up one's
- forth, uithazaiuen.
-hazuine;
hair, zijn haar opbinden; - up, ophalen van een zeil niet
Trumpet-fish , s., trompetviscll.
liet vastmaken; ophalen van liet onderlijk van de fok, ons
Trumpet-Novyer , s., hrgnone, t.rompetbloem.
te kunnen zien met sturen, z.
Trumpet-slid! • s., zeetrompet, zekere schelpvisch.
Truss'-maker , s., hreukbandenmaker.
Trumpet-shaped, a., tronlpetvormig.
Truss'-parrel , s., rakkloot, z,
Trumpet-step , s., trompetregister.
Truss'-pendent, s., looper van de rakketalie, z.
Trumpet-tongued , a , luid van stem.
Truss'-rod of stay , s., soort van steenbout in dell ketel
Trump'et-tree, s., zie Snake wood.
'(stoomweien).
Trumpeter • 3 , trompetter , bazuinblazer; -, § uitbazuiner
(die nieu-vstijdinnen uithazuint of bekend maakt) ; -, zee- Truss' strap, s., strop voor de rakketros, veelal van ketting, z,
Truss'- tackle, s., rakketalie, z.
trompet (zekere zeevisch).
Trus'sel • tres'sel , s., schraag ; stengen die men in den
Trump'iike , a., gelijk een trompet, trompetachtig.
grond zet, om eelt stellaadje te makers.
Truncate V. t., snoeijen, knotten, koeten, verkorten,
Trussing, s., liet verbinden van den romp van een schil:
afknotten , afkorten , verminken.
door ijzeren verbindingsbanden, tegen liet doorzetten van
Trune'ate, a., afgehakt.
vóór- en achtersteven , z.; -, d.gte inpakking ; vastmakfn
Truncated, a, afgeknot.
niet
vleesehpinnen.
afknotten,
liet
verminken.
Trunea'tion , s., het
Trun'cheon , s., knolls, stok, groote stok • ronde knuppel, Trust, v. t., vertrouwen , vertrouwen stellen in , zijn ver•
trouwen steilen in , geloof hechten, vertrouwen (in verknuppel; konlmarido -staf, Nevelhebber-staf.
trouwen zeggen); gelooven ; -, erediet geven aan , op ereTruncheon , v t., afrossen, kloppen, knuppelen met een
diet verkoopgin aan , te borg gever; , borgen ; - any one,
knuppel , beuken.
zich op iemand vertrouwen; - any one with a tiny,
Truncheoneer', s., persoon die met een stok, knods of
ieniand iets opdragen, toevertrouwen ; - any one wild
knuppel gewapend is , knodsdrager.
untold gold, iemand oiigeteld geld toevertrouo en; -, V. i.,
Trun'die, v. i., rollen, zich neêrstorten; - down , zich
vertrouwen , verwachten ; vertrouwen hebben (in) , zij;;
neêrstorten ; -, v, l., rollen , doen rollen.
vertrouwen stellen (in), (...) hoopen; kow what one Iu,s
Trundle, s., rol , rolwareu; hetgeen waarin tiet kamrad
to - to, weten wat 'lien te wachten of te •lloope.0 Beeft,
van een molen valt en dat de steeiien omdrijft.
Trust, s, '•- vertrouwen, hoop (voorwerp van hoop); -,
Trundle bed, s., rolled.
geloof , erewet ; pand , onderpand ; toevertrouwd goed
Trun'die-tail , s., dikke kortstaart (zeker soort van honden);
bewaring; -, fideicommis , r.; beheer ; upon -, op krediet
-, § slet , straatloopster.
cestuilue -, hij die als erfgenaarn wordt aangewezen voor liet
Trunk , s., romp (van een ligcliaarn , liet gedeelte zonder
de armen en beenen) (ontleedkunde ) ; -, tronk, stomp, geval een ander erfgenaam uitvalt, r.; breach of -, schending
(een
buis
waardoor
van een fideicommis , gebruik vain een fidei-conimissaire erfe•
boom);
-,
erwtenblazer
stam (van een
men erwten, klei, enz. blaast); -, kist voor de ontvangst nis anders dan waarvoor zij is toevertrouwd, r.; on, upon -,
van aalmoezen ; koffer ; -, sluit van een olifant; -, schaft op het woord, op krediet; commit a thing to any one's -, iets
eener zuil (bouwkunde); slangsgewijze gemaakt welk; -, aan iemands bewaring toevertrouwen, iemand iets in he.
waring toevertrouwen ; hold in -, in bewaring houden
koker , houten of ijzeren koker; koker in een dek , waar
hebben ; put one's - in, zijn vertrouwen stellen in , z ch
kabelketting naar omlaag gaat, kettingkoker, c.;-dore
verlaten op.
- hawoe, kluis, ijzeren kluis, z.; - of a tree, stairs van
Trull , 3., ( prul , lor, slet.
Truiiiza'tion , s., het pleisteren
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Trust'-worthy , a., vertrouwen waardig.
Trustee', s., gevolmagtigde; hewaarder, bewaarhebber, liewaarnemer , administrateur, beheerder, directeur; fiduci aris ; degeen aan wien men een erfenis toevertrouwt , om
die later aan een aangewezen persoon te doen geworden , r.;
voogd , r. -, volmagt.
Trusteeship , s., betrekking of waardigheid van trustee,
zie dat woord; -, comnnissarisschap, aclrninistratie, beheer,
directie; fideicommissarisschap; de niagtiging om iets te doen.
Truster, s., persoon of arak die toevertrou i t , vertroueer;die crediet geeft, crediteur,
dopos saris.
Trust'i ➢ y, adv., getrouwelijk, op eerlijke wijze, op brave
wijze .
Trust'ineL%s , S., getrouwlieid; eerlijkheid, braafheid, regtschapenlieid.
Trustingly , adv., met vertrouwen .
Trnst'tess , a., i- ongetrouw , onstandvastig.
Truat'lessnens, s., ontrouwheid .
Trusty , a., (van persomen) getrouw, braaf, eerlijk; opreet,
vertr•ouwenwaardig; -, ; getrouw; -(von zaken) zeker,
wat niet faalt, beproefd ; a - servant, een trouwe , eerlijke

1
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\vil niet altijd gecegd worden , de Nvaeirlieicl kain geen lier berg vinden.
Trt^tth'fut, a., vol waarheid, waar.
Trutth'Eess, a., valseli, logenaehtig, onwaar; -, ontrouw,
trouweloos , oneerlijk.
'Trutina'téou , S., onderzoek, over wering .
Trut'iaceous, a., van de forel , rood gevlekt.
'rry , v. i., trachten , pogen , beproeven , een proef nemen ;
-, beproeven , bijleggen ► , z.; - for, streven raar ; - bock ,

; Tni'bvdated ,

sprookje; Diogenes' -, cbjnic's -, ton van Diogenes i washing
-, waschtobbe; put into a -, in de kuip doen.
Tub , v. t., tonnen , kuipen , in een kuip doen.
Tub'-ch:qtr , s., kuipvormige stoel.
Tub'-f;ste , s., zeezwaluw.
I Tube, s,, luis, pijp, lieve!(der wijnkoopers); spuit; -,
; l'iit, gezwinde lont, z. :- boven, lontvaten of doozen, z.; -,
piip, v`amp>;jp (stoomwezen); fallopian -s, de vrouwelijke

sclheede (onatleedkzvrnde).
, T-ube. , v. t., voorzien van een buis of pijp.
` Tube'-plate , s., tulhel,laat , pijpplaat ; plaat waarin de pij i peil vastzitten (stoomween).
Tu'ber , s., knobbeltje, puistje; -, knol (botanie).
1 Tu'bcr-e Ie, s., knolhei , knoest, puistje, bultje, knobbel
in dc longen; -s of the mesentery, de knobbelziekte in
ne longen, g.
. T-u'ber-ctcd , a., knol,helig , knoesterig.
'Tuber'-ewi1ar,
4 T4:Jber ' -cutatect

,

a., knobbelig, 1}ulti;, knoestig.

{ T-uber'cutous,

j Taiber'-t Mate, a., knobbeltjes of puistjes hebbende; dat
niet knobbels is bezet.
dienaar a - sword, een zeker beproefd zwaard.
Trutt, .s., J waarheid, trouw, (getrouwheid; braafheid; ; Tuberif 'erous, a., knoldragend.
-, opregtheid , eerlijkheid ; -, naauwkeurigheid ; speak -, ' 'I'u'bere,e, tuberose, s., tuberoos, knobbelziekte der longen.
de waarheid spreken; the precise -, de zuivere waarheid ; Tnber os'tty , s., knobbeligheid, knolvormigheid, knoestethe whole -, de gel,eele waarheid ; nothing (at the -, niets riglieid, puisterigheid.
tutu de waarheid ; breach of -, trouwbreak • eedbreuk ; in -! Tu'berouus , a., knobbelig, knoesterig, puisterig, knol.
\ . erniig.
xv;t irlijk ! inderdaad ! of a - , waarlijk, waarechtit , in
w<,azrhe^d; speak, tell the - , de waarheid spreken , ver - To'ti pore, s, pijpkoraal.
tellen ; all -s must not be told at all tine., cie sv:tarlieid # Tn'h,i tar ,

teiugzoeker, (jagersterm); - to, trachten te ; - a ligdl ,
zoi der zeil pijleggen, z.; - round the e^,gine, de. maclin e
beproeven vóór liet onder stoom gaan (stoomwezen) .
Try , ry t., beproeven , proberen ; op de proef stellen , de
proef nemen (met) , ondernemen ; toetsen , beslissen ; -,
uitmaken, zuiveren (van metalen), smelten, verifiëren (can.
gewipten) , controleren, aanpassen ; -, uitmaken , eindigen ;
-, in liet verhoor nemen, verhooren , r.; -, remedies, gerieesmiddelen beproeven ; - a quarrel b. dint of sword,
een geschil met den degen beslechten ; - the eves , de oogen
vermoeijen ; - any one for life, iemand wegens mu halszaak ver liooren , r.; - out, ten einde toe vervolgen.
Try'-sail, s., barkzeil, z.
Tr y' - sart- gaff, s. , harlszeilsgaffel , z.
Try'-sail -!Ine, s., staazeilleider , z.

Try' - sait•most, z., snarcuwsmast, z.
Trying, a., lij leggende, z.; - up, opsciaven, z.; -, naooijeiijk, vermoeijend, lastig; - occasions, hagchelijke, moeijelijke omstandigheden; - to the eves, vermoeijend voor de

ooien.

Try st'ingplace , s., standplaats, ]:altplaats; -, verzamelplaats (jagersterm).
Tub, s., tobbe, ton; -, kuip, balie, koelbalie, t.; -, kwijlkuur, g.; -, zeezwaluw; lead lime -, loodlijnbalie, z.; match -,
Joiitbalie, z; topsail halliard -, marsevalbalie, z.; upright
-, spruit waarmede een pijp op de andere wordt gesol deerd (stoomwezen) ; a tale of a -, een kindervertelsel • een

a., buisvormig.
f Tu'I j ;,,eis ,
Taiga,tar - boller , s., Buisvormig tuhulaire ketel, stoomt

ketel niet pijpen (stoomweeen).

1 T%1'butar4,rlctge, s., kokerbrug (bij spoorwelen gebruikelijk).
T
lc , s., -'r net ; -, zie Pull , s.; -, vouw , plooi, inslag
oernaaisel ; -, stokdegen, priers; -, omwindbel; -, billen
{ V*CM een schip , z.; square -. platte spiegel , z.
Turk , vv. t., instoppen , bijeenstoppen , zamentrebken., digt-

helen , iriivikkelen, inslaan ; -, ophalen , ophijselien, op_
scl^orieii, ophouden; - vp , opligteu, optrekken , opheffen,
opbinden , z ; opgorden , opnemen ; -, v. i., zint zannentrekken , trekkingen hebben ; - a child into a bed, een kind
in een lied verstoppen.
Tu-Pk'-stick, s., degenstok .
Twek'er , s., caelie -ron , cache-tout, zeker sieraad op de
borst van vrouwen ;halskraagje,
borstlira, halslint,
lnennpje,
chemise , oserliemdje.
Tuck ct , s , zeker trompetgeschal , trompetgalm ; -, voor.
srpei ; -, lapje (v leesch),
Tuck'dct-n;ouance, s., tromnetsein, sir.
T-ene Aron, s., de opening in de smidse, waardoor de bek

(Ier hlsasbalgen gestoken wordt.

Tue* '(IHy, s., Dingsdag.

Tine'cai9 , s.. afvlak, loods.
Tu'fta-ótone, s., tufsteen.
T-ura'ceous, a., van tufsteen , tufsteenaelitig.
TulT, tu'fra , s., tufsteen.
'rn ffoon', s., typhon, orkaan in de Chinesclie zee.
Tuft, s., bos, bosje, hoopje; -, kuif, pluim, kwast; vlok
(wol); -, groep (booroen).
Tuft, v. t., niet een bos linten enz. versieren, niet een
vederbos versieren; in bossent scheiden; tot een bos, bundel of kuif binden.
Tuft'-Bunter , s., (kiaplooper.
Tuft'-mo skado , s., t rijpfiuweel.
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Tuft'-ribbon , s., fluweelen lint.
Tuftaf'feta , s., trijpfluweel.
Toft'ed, a., in trossen of bossen groeijende.
Tufty, a., fluweelachtig; met vederhossen, kwasten enz.

versierd, met pluimen versierd, gekuifd, gepluimd.
Terp, V. t., trekken , rukken ; -, halen ; -, trekken, slepen , z.;
- aai one nsCay, iemand wegtrekken ; - tugged with fortune,
door het lot geslingerd; -, v. i., trekken , zwoegen , zich veel
moeite geven ; - against the stream, hard tegen een stroom
oproeijen; - af the oar, roeijen ; - for, kampen voor, strij.
den voor , zich veel moeite geven nm.
Tui, s., trek, pluk, ruk; -, stoomsleper.
Tng'ger • s., zwoeg er , trekker; strijder ; rukker.
Tug'gingty, ode., trekkende (met hevigheid, geweld); ruk
veel moeite.
-kend;,mt
Tuition, s., toeziet; bescherming, voogdijschap; -, onder
prijs van het onderwijs.
-wijs,ondergt
Tu'itp, s., tulp; variegated -, gestreepte tulp.
Tu'ltp-flower, s., hignonia.
Tn'!Ip-ShcII , s., een loot, tulp.
Tulip-tree, s., tulphoom in Noord - Amerika, (lirio den.
Aron tulipifera) boom welks bloesems naar tulpen gelijken.
Tu'lipist • s., minnaar of kweeker van tulpen.
Tulipoma'nfa . s., I tulpenwoede , dwaze ingenomenheid
voor tulpen (men noemt aldus de geweldige handelsspe
vooral in Holland, met-culatie,dn}6173

tulpen gedreven werd).
Term . V t., (wol) ondereenmenven.
Tum'trte, V. i., vallen, tuimelen, buitelen,

TUN.

dood wild naar huis brengen; -, trekken, slepen , weg
-slepn
(-4merikaansch).
Tump'llne, s., draaglijn, draagriem (Amerikaansch).
Tum'tam, s., oliekoek, smeerhol ( snerikaansch).
Tu'mular, a,, ofgehoopt, opgehoogd, heuvelig, heuvel vormig.
Tu'mieose, a., oneffen , bergachtig, heuvelig.
Tumuios'ity, 3., hergachtigheid.
Tumult, s., opschudding, oproer, oploop.
Tu'muit, V. i., tieren, razen, opschudding verwekken, oproer maken.
Turnult'unrily, ode., woelig, onstuimig, oproerig.
Turnip lt's,sriness , s., oproerigheid.
Tnrnult'uary., ra., woelig, onstuimig, § ongerust.
Turnult'arouu, a., woelig, oproerig, onstuimig; a speech, een onstuimige redevoering.

Turnult'uously, ode., op woelige, oproerige, onstuimige

wijze.
Tumuitt-uousness, s., woeligheid, oproerigheid, onstuimigheid.
Tumulus , s., pl. tumuli , heuvel, grafheuvel (ook bij
de Romeinen).
Tun , s., ton ; -, groote hoeveelheid ; -, dronkaard, ( nathals; -, vat wijn van 254 gallons; -, ton, 2240 lbs.,
)016 Ned. pond.
Tun , r. t., tonnen, in een ton doen, in tonnen doen.
Tun'-bellied, a., ) dik van buik, zwaarlijvig, dikbuikig.
Tun'- dist,, s., trechter; buis, pijp.
Tuna , s., tuna-boom.
T-unable. a., welluidend, harmonieus, muzikaal.
Tun'abiy, ode., op welluidende wijze, met welluidendheid.
Tune, s., gezang, lied; toon, toonstuk, maatgeluid ; overeenstemming, harmonie ; staat van iets waarin liet de
behoorlijke toon geeft; -, staat, gesteldheid, gestemdheid;
-, wijze, melodie, toonladder, noot, -, § stemming, overeenstenrnning; he in -, gestemd zijn , goed overeenstemmen
ont of -, ontstemd , niet in toon overeenstemmend , valsen
§ van een slecht humeur; I am out of -, ik hen daartoe
niet gestemd, ik heb er geen lust toe; sing another -,
van toon veranderen.
Tune, r. t., stemmen, zingen, in orde brengen ; -, e. i.,
sl emmen , neuriën.
Tane'ful , a., welluidend, liefelijk, met een welluidene e stem.
Tnne'less , a., onwelluidend, zonder harmanie; T stam,
zonder stem.
Tain'er, s., stemmer (van instrumenten) ; stemhamer, stemvork; -,
zinger, ( liefhebber van zingen.
Tungsten. s., tangsteen (een mineraal).
Tu'ni-c, s., tunica; kleed; overkleed (bij de Romeinen); -,
huid, vel, vlies, bekleedsel over liet oog, velletje (ontleedkz;nde); -, koorrok (der bisschoppen als zij de mis
bedienen); -, bekleedsel over vruchten; innermost -, netvlies, net van liet oog ; outermost -, opperkleed, bovenste
tunica ; middle -, een der hekleedselen van liet oog.
T-to'nirated , c► ., met een vlies bedekt.
Tu 1 nIIVie, s., huidje, vlies; -, l priesterkap.
Tuning, s., het stemmen (van instrumenten).
Ton'1n5-fork • s., stemvork.
Tsin'ing-hammer, s., stemhamer.
Tun'noge, s., tonnemaat, tonnelast, tonnegeld.
Tunnel, s., tunnel, verwulfde doorgang onder een berg,
ander den grond , onder een rivier; -, schoorsteenpijp; -,
trechter; -, gang langs den schroefas, z.; -, patrijsnet ; -,

kunstjes doen,
kunsten maken, zich omwentelen, rollen, heen en weder
of tnifrom,,
tuimelen
dotc'n
,
nederval
len
;
slingeren ;
melen van ; - up , zich naar hoven spoedleng ; - upon , val.
len op; -, V. t., werpen , afwerpen , omwerpen ; -, doorzoe.
ken ; aandrukken , drukken of knijpen ; - down , nederwerpen , afwerpen , omverwerpen ; - out , nitwerpen , uitrollen;
- out of , werpen uit ; - a thing over and o;•er in one's
thoncghts, iets van alle zijden overwegen ; - over, omroeren ;
Tnrm'bte . 8 , ar.l , tuimeling, hnitelinr.
Tumbler • s., wiel met ronde houteis tanden (stoorev , ezen);
-, tuimelaar (zekere duif); -, dashond, taks; -, kunsten.
maker, buitelaar ; -, groote drinkbeker, bierglas; - box of
nut of the elevating screw, and gudgeons, moer en handel
van de stelschroef (stoomwezen).
Tnrn'brel..e., stortkar , meetkar, kruidwagen; -, duikel.
stel (om kijvende vrouwen te straffen).
Tnnm'hrt i . s., teersen ruif of krib , om schapen in den
winter te voederen.
TumefaP'tton, s., opzwelling, gezwel.
T;r'inset'ied , a., opgezwollen.
Ta'mel'y • V. t , doen opblazen , opblazen ; -, v. i., opzwel.
ien , zwellen.
Tumid • a., opgezwollen; verheven ; hoog; -, winderig,
gezwollen , hoogdraveu ► d; - h.ill.1t, verheven , liooge I;ergeen; a - style, een gezwollen stijl.
Turntd'Ity. tu'midne , s., witiderigheid, opgezwollen.
beid, § gezwollenl;e,d, hoogdravendheid.
Tn'n'kily , ode., met winderigheid , niet opgezwollenlieid.
Tum'kln , s., verdubbeling.
Tumor , tu'mour. s., gezwel, gez«-ollenlieid; -, § trots,
opgehlazenheid; -, het zwellen; sarcomatous -, vliezig uit
vooral aan den neus, g.
-was,
Tu'mored , a., gezwollen.
Tumorous , a., l zie TzImi(1, P.
tongenelf.
Turnp, s., aardhoogte, heuveltje, bergtop.
Telmg, r. t., met aarde omgeven (hij tuinlieden) ; de aarde Tunnel, V. t., overwulven; als een tunnel maken; welven;
-, 1 treclitervormig maken.
aarde;
-,
geltonmen
aanhnogen
,
aanhoogen
met
rondom
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Tuii'nel-suet , s., patrijstiet.

Tuii'neling, s., liet vervaardigen van gewelven of tunnels.

Tuu'ny, tuu'ny - flhrli , s., tonijn (een zeevisclt).

Tup , s,, ram , mannetjes schaap.
Tup, v. i. en v. t., bespringen, dekken (van schalien); stooten.
Turban , s., tulband, noorddeksel vare de Turken ; -, tul
-band
(eega zeevink).
Tur'baxti - shell, s., tulband (een zeevink).
Turban-top, s., een kampernoelje.
Turbaned, a., een tulhand dragende.
Tur'banshaped , a., tulbandvorrnin.
Tur'bary, s,, het regt on turf te steken , veenregt ; veen

( Indische koen of hen; young -, jonge kalkoenselle haan ,
jong hoen; - cock, kalleoellselle liaan, ( I1udiscllz Naall ,
- hers, jonge hen, ( Indische lien.
Turkey•buzzard, s., BraziliaazaClle ;ier.
Turkey - eirek, s., kalkoel ► scl;e haan.
l.'ur'key--corn, S., turkorlie turw of weit.
• s., turksc)t garen.
Tui
Tur'key--uvumber, s., turkscl;e komkommer.
Turkey -earth , S., turksehe aarde.
Turkey -truther,

-grond.

Tur'bid , a., troebel , dik.
Tur'bidly , adv.. op een troebele, dikke wijze; -, trotsch.
Tur'l,idness, s., troebeligheid
Tur'& ii,ate, tirr'bíinated, a., slaugvormlg ronddraaijend,
kegelvorinig, bolvormig, gedraaid; - bones, spiraalbeen
(oiatleedkunde); - s/iells , schelpen die gedraaid zijn; - plants,
planten die kegelvozmig zijn.
Turbina'tiun, s., kronkelende of ronddraaijende beweging.
Turbine, s., soort van waterweegwerktuig (teehoologie).
Tur /bimie, tur'bite, s., kegelvormige schelp of zooge.
naamde tol.
Tur'bit, s., een soort van druif.
Tur'bith, tur'petla, s., nedergeplofte gele kwik.
Tur'bith - rnineral * s., turbith- mineraal, zie Turbitli.
Tur'bith -root , s., plantaardige turbith , zie 1'urbitfi.
Turbot, s., tarbot (zekere zeeviseh); young -, tarbotje.
Turbot - kettle, s., soort can vischketel smet een zeef.
Turbulence , s., opproer • storm • wanorde , beroering ; -,
onstuinugheid (der llartstogten).
Tur'b*alert, a., woelig, onstuimig, oproerig, stormend;
geweldig, onrustig, opwekkend; the - ocean, de onstuien ige zee ; - mirth , woelige vrolijkheid.
Turbulently , ads,, op woelige, onstuimige, oproerige

wijze; niet geweld.

Tar 'ci *na, s., turksehe godsdienst.
Tur'-eols, s., turkoos (edelsteen).

'runt , s., hoop vuil of dick.
Tureen', s., terrine, soepterrine; soup -, soepterrine.
Tureen '-ladle . s., scheplepel , soeplepel.
Turf, s., met gras bezaaide vlakte, grasplein; graszode,
zode ; grond Diet kort en fijn gras bewassen ; -, turf;
-, renplaats voor paarden wedloopen, wedrennen.
Turf, v. t,, met zoden bedekken.
Turf'--covered , a,, niet zoden of gras bedekt.
Turf' - moss, s., turfvos,
Turf '-pit , s,, turfgrond.
Turf'ii ess, s., overvloed van zoden of turf; tutfachtiglieid.
Tun ing, s., belegging niet groene zoden.
Turfy , a., vol zoden of turf; !riet zoden bedekt; van zoden ; zoden.
Tur'gent, a,, zie Turgid, a.
Turgescence, t urges'cerncy , s., het zwellen ; - , zwelling; -, klem; -, § hoogdravendheid, opgeblazenheid.
Turgid , a., gezwollen , zwel lend , opgeblazen , § hoogdra-

vend ; a - style, een gezwollen stijl.

Turgid 'lty, s., zwelling, gezwollenheid.
'fur'gitflay , adv., niet opgeblazenheid, § wet hoogdravendheid
of op hoogdravende wijze.
Tur' 4 duess, s., opgez1twollenheid, -, § opgeblarenlieid,
trotsefilleicl.
Turk • s., Turk ; § turk (wreed mensch) ; -, turksclle taal ;

turn - t , van toestand veranderen , veranderen.
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Turkey • 8., kalkoen , kalkoeesche haan, kalkoensche hell ;

S., eels rhos, pauuwcnlvebr.
Turkey-fit; , s., wilde vijgelioein.
Turkey-grass , s., sooit vats -snaar, in Ooot -Indië voor
hen elauoeren gebezigd wordende.
Turr`key-teen , s., kalkoerlsclle hen.
Tur'key-teatimr, s., turkseh leer.
't'ur'key - ,merchant, S., turksch koopman; - , koopman in

gevogelte.
Tur' ey•znlllet, s., zorgzaad.
Turkey-oiistone, s., fijne slijpsteen.

Turkey-pige^su , s., turksello duif.
Turkey-pouit, s., jong l^alkoeu.
Turkey-red, s., turkseli rood.
Tur'khdi , a., turkzrh.
Tur'koi*,
s, turkoois (zekere steen).
Tur'yuoi s e,
'

'iTaaric's'-bead, s,, turksehe knoop.
Tusrk's'-cap, s., bloedlelie, turksehe lelie (botanie).
Turk's' -turban , s., soort valt hanepad.
s., (turlupin was do naam van de comick
Tur'lupin,
Tur'iuru ,in de drama's der middeleeuwen) malle
Tur'tygussd, I gek, laffe potsenmaker.
Turen • s., f troep, menigte, drom, schare ; ruiterdrom,
Tur'ga,alin, s., zie Tourmalie , s.

Tur'ii,eri,, s., kurkenla; Indisch saffraan.
Tur'iuoi1, S., gewoel , stoornis; onrust ; kwelling; bewegIi g, verwarring, opschudding; gejaagdheid; -, arbeid.
7.'ur'inoil , V. t., verontrusten ; plagen , kwellen , verdrieten;
verrnoeijen; -, v. i., in onrust of beweging zijn.
Turn, v. l., 11 § draaijeu , oind; aaijen, weleden, keeren; ver alnderen, onikeeren; draaijet, (op eels draaibank); § ver.
anderen in , vervormen , van gedaante veranderen , een
andere gedaante geven aan ; -, overzetten ; -, doen wstlgei,
duizelig waken; -, verwarren; -, wenden naar; geschikt
lake voor, gereed vlaken koor; t does ondergaan; —,
ofll;cercn tot ; -, afschaffen, leerroepen; bekeeren , van gelouf doe; ► veranderen; -, vertalen; -, tot een ander ge
brengen, van gevoelen. doen veranderen; -, stomp-voe(l
sake ; -, terugkeerel ► ; -, on ► spitten (landbouw) ; -ed bolt

afgedraaide houten !stoom vezen); - tie engine by laijd,

de nlacl ► ii;z zonder stoom (^eweneu, in de haven liggende
(sloop wezen); - the scale, le Sellaal latent doorslaan; - untj
one's bruin, iemand het hoofd doel duizelen of liet hoofd op
lion i)reliceu; -one's eyes fin, zijn oogels afwenden van;
- (/re pelaray , rijst geld gort besteden ; - I/o stoaiacle, doelt
walgels; - tide s1)o^tye, de it'ioscher ouidraaijell, z.; - tail,
uitvlu ten zoeken ; - lead, tiet hoofd bieden, ienlanu onder
de ooggen zien; - coal, afva ll ei., afvallig worden; for.
luie turn:s the dice, het geluk is veranderlijk; - a t/eing to
(i//I o,ie's advaatarfe, iets iu iemands voordeel doen verandereil; -ed, olngeciraaid , angered ; - about , ji § orllkezreit ,
os'erwegen , overlegeen , wiirken en wegen , valt alle zijdeli
Inzien; - aside, ter zijde keeren, verwijderen van, afhouden
van ; - swi (i , afkeerel, , atwenden, wegzenden, wegjaren , afzetten , uit de diepst ontslaan. afdanken, bedanken, ontslaan
- lack, terug gevet; of zei;derf, (ii deft voegen staat) terug
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brengen; keeren om den weerdruk te ontvangen (bij drukkers);
- back again, op nieuw terug geven of zenden; - down ,
omslaan, inslaan, omvouwen; be -ed for, geschikt zijn
voor; - in, inslaan (bij het naaijen); - inside out, het
I)innenste buiten keeren ; -off (front) , afleiden van (water,
vochten); wegjagen, wegzenden, afdanken, bedanken, ontslag geven, afzien van , overlaten aan , afbrengen van
aftrekken van; (uit een kraan of uit een pijp) laten loopen ,
de kraan sluiten (van); - on, (uit een kraan of uit een pijp)
laten loopen, de kraan van ... openen; - out, uitdrijven
(van vee); uitzetten (een wacht); ontslaan , bedanken , afdanken , uit de deur zetten, ( wegjagen ; opjagen (jagersterm);
- him, them out ! de deur uit 1 - out of the service, uit de
dienst ontslaan ; - out of, jagen uit , ontzetten van , zetten
uit; - over, omslaan, omkeeren, doorbladeren , doorloopen;
overgeven, overleveren aan; verwijten, ten laste leggen ; on- j
derste boven keeren ; - over and over , - over and over again ,
keeren en nog eens keeren , naar alle kanten omkeeren;
- to, keeren naar, tot; veranderen in; - towards, keeren
naar; - up, omkeeren , keeren (een kaart); ruïneren; opnemen, opstaan, opstrijken, optoomen , optrekken , opslaan;
omspitten (een tuinbed, enz.); ophalen (van den neus), opslaan (van de oogen) ; - upon , terugvoeren op ; - the back
upon any one , iemand den rug toekeeren ; - upside down,
te onderste boven keeren; -, v. i., draaijen, omdraaijen,
omkeeren , terugkeeren ; van den weg afgaan; veranderen,
(van gevoelen, van partij) veranderen; zich bekeeren; -,
zuiver worden; zich van zijn weg afwenden, van den weg
afgaan ; zich verbeteren , afwijken , een wending nemen (ten
voordeele of ten nadeele van) , zich wenden (tot); draaijen ,
ronddraaijen, z.; zijn toevlugt nemen (tot), toevlugt heb
t 11 komen, zich stilhouden bij ; -, duizelig-ben(to),
worden ; zich keeren (naar) , zich wenden naar (in orryunstiyen zin) ; nederkomen (op), loopen (over) , zich beroepen
(op); the magnetic needle -s to the north, de magnetische
naald wendt zich naar liet noorden ; - while, wit worden ;
the conversation -ed upon indifferent topics, het gesprek
liep over onverschillige zaken ; water -s to ice, water verandert in ijs ; - sour , zus r worden ; when the times -,
wanneer de tijden veranderen ; the colour -s to green , de
kleur komt bij het groen; - to such a work, zijn toevlugt
nemen tot zulk een werk; - Mahomelan, Mahomedaan
worden ; a gate -s on hir yes, een deur draait om een
scharnier; - to advantage, een voordeelige keer nemen;
his cares all - upon his child, al zijn zorg bepaalt zich
tot zijn kind ; - physician , geneesheer worden; - tack,
veer, change, draaijen , wenden , z.; - windward, hij den
wind knijpen, z.; - in the wind, uitwaaijen, z.; - about,
zich omdraaijen, omkeeren, omwenden; - again, zich op
nieuw omkeereg; - away, zich afwenden of afkeeren
(van) , verlaten , zich verwijderen ; - back , terugkeeren ,
van of op iets terugkomen , langs denzelfden weg terug
- down , zich krommen , zich weder omkeeren;-komen;
- in , inkeeren , 1- komen, zich ophouden (bij); naar de kooi
gaan, z.; - in ! naar de kooi! z.; - of, ter zijde afhou
zich afwenden, van weg veranderen, een omweg-den,
maken ; - on of upon, draaijen op , loopen over, zich keeren naar, afhangen van ; - out, uit het bed gaan , te
voorschijn komen , uitspringen , afloopen , uitkomen , de
kooi verlaten , uit de hangmatten komen; -, worden , (ten
goede of ten kwade) veranderen; -, g zich toonen, schijnen ; eindigen, eindigen met te worden of te zijn; - over,
overkantelen, overrollen, van partij veranderen; - round,
omdraaijen (een cirkel beschrijven) , een draaijende beweging
maken , rouddraaijen, $1 liet hoofd omdraaijen; - to, zich
rigten naar, wijzen naar, raadplegen (hijv. een boek), uit-

loopen op , ' eran deren in , terugkomen tot of op ; - under,
onderbuigen ; - up , naar boven buigen , opslaan , zich bevinden , zijn; - upside down, zich omkeeren.
Turn , s., liet draaijen , liet kenren, het wenden, omdraaijii ►g,
ronddraaijing, draaijing; draaibank; -, wending, keer, ommekeer, verandering, afwisseling; -, kronkelpad, kromte;
-, wandeling , kleine reis; loop (der gedachten) ; -, § gelegen
kans, geval; -, beurt; -, smaak, neiging, gril, grillig -heid,
toeval ; voordeel, nut, doel; -,-heid;,`'onmplaronding der bladeren aan den knoop eener zuil (bouwkunde);
-, vorm, omtrek, teekening, gesteldheid, uiterlijke gedaante ; -, rigting , loop , gang ; -, dienst, dienstbetoon ; -,
sport (eener ladder); -, slag, handeling; -, aanleiding,
oorzaak; -, gemakkelijkheid (om iets te doen; -, bogt; -,
slag, elleboog; omdraaijing, z.; cross -, kruisslag, z.; - of
bend of a river, bogt van een rivier, z.; half -, halve
slag van een end , z.; land -, landwind , z.; sea -, zeewind , z.; single - of a rope , enkele slag , z.; enkele slag , z.;
- of the sponge in loading, liet omdraaijen van den wisocher en aanzetter bij de lading, z.; - of tide, kentering
van liet getij , z.; hold on with a -, een slag nemen en
honden ; la/ce a -, een slag nemen ; - up , omdraaijen ,
over den kop gaan (van het anker), z.; het volk op doen
komen, z.; the - of fashion, de grilligheid der mode;
the - of the neck and arms , de vorm , de omtrek van den
hals en van de armen; the - of a wheel, de omdraaijing
of omwenteling van een wiel ; the - of illness , de loop,
de gang der ziekte ; give a false - to things , aan de zaken
een valschen schijn geven; at every - ), elk oogenblik , bij
elke gelegenheid; by -s, in -, beurt voor beurt; each one
in his -, ieder op zijn beurt; come to any one's -, op
iemands beurt konen; when it comes to my -, als liet op
mijn beurt komt; do a -, een dienst doen; give it a -,
draai liet om ; on the - of three, op slag van drieën; now
it is my -, nu is liet mijn beurt; - for -, leer om leer;
in the - of a hand, in een ommezien; take another -,
een anderen keer nemen; take a -, een wandeling doen,
(van zaken) van gedaante veranderen ; one good - deserves
another, een goede dienst is de andere waard; serve any
a bad -, iemand een leelijke poets spelen; serve any one's -,
iemands zaken doen; take -s, iets bij toerbeurt doen; give
- for -, met gelijke munt betalen; he is not fit for my -,
hij deugt voor mij niet; shrewd -s, booze parten; round -,
ronde slag; serve one's -, dienen, voegen.
Turn'-bench , s., draaibank.
Turn'-broach , s., spitdraaijer.
Turn'--cost, s., § afvallige, overlooper.
Turn'- 'oek, s., zie Weather-cock, s.
Turn'-key, s., ij sleuteldraaijer; cipier.
Turn'-out, s., uitwijkplaats, wisselplaats.
Turn'-pike, s., tolboom, tolhek, slagboom; -, voetangel,
Turn'-pike-roan , s., tolpachter, tolopzigter.
Turn'-pike-road , s., straatweg.
Tu'-plate,
rn
} s., draaischijf (op spoorwegen).
Turn'-rail ,
Turn'-screw , 3., schrrevendraaijer.
Turn' -si ek , • a., duizelig ; onderhevig aan zenuwtoevallen,
'rugra' -spit, hetzelfde als turn'-broaeh, 3., doch meer ir
gebruik; -, de naam van een soort van honden, die ge.
gehezid werden om een braadspit te draaijen.
Turn'-stile , s., molentje (op een voetpad); -, beweeghaai
kruis.
Turn'-table , s., draaischijf (op spoorwegen).
Turn'ament, s., tornooi, steekspel.
Turner, s., draaijer, knnstdraaijer.
Turu'eri , s., het dranijen, het kunstdraaijers

werk.

TUR.
Turn'fng , s., zie de verschillende beteekenissen van Turn, s.;

-, (van een rivier, enz.) oogt, kromte, kronkeling; -, het
keeren of ten onderste boven zetten eener letter, in plaats
van de juiste, die men nog niet los heeft (bij drukkers!.
Turning-joint, s., wervelbeen.
Turning-Lathe, s., draaibank.
Turning-lathe.centre, s., draaipunt, draaicenter.
Turning-platform, s., draaischijf (op spoorwegen).
Turning-point , s., keerpunt.
Turn'ing-tool-lever , s., hecht yan een draaibeitel.
Turnip , s., knol, raap.
Tur'nip--cabbage, s., koolraap.
Turnip-fly, s., een aardvloo.
Tur'nlp-pated , a., wit}rarig.
Turnip-radish, S., knolradijs.
Turnip-rooted, a., j1knolwortelig, met knolwortels, als:
- cabbage, koolraap.
Turnip-seoop, s., knollensteker.
Tur'nip-seed , s., raapzaad , knolzaad.
Turnip-shaped, a,, knolvormig.
Turnip-shell , s., knolhoren.
Turnip-tops, s., mv., knolspruiten (botanie).
Turnkey, s., cipier; knecht in de gevangenis.
Turnout , s., zie Turn-out , s.; § -, ekwipagie, waar men
mede voor den dag kan koggen, z.
Turn'pike , s., zie Turn -pike , s.
Turnpike-road , s., zie Turn-pike-road , s.
Turn's-crew, s., schroefsleutel.
Turn'serving, a., T doelende op een persoon, personeel.
Turnsi -ek, a., zie Tura-sick, a.
Turn'dt-ek , s., zenuwziekte, waarbij de zieke aan hevige
draaijende bewegingen lalootstaat; -, duzeling; -, St. Vitusdans.
Turn'sot, turn'sote, s., zonnebloem (botanie).
Torrn'splt, s., zie Turn-spit, s.
Turn'stlle, s., zie Turn-steb, s.
Turn'stone, s., steenweider (ornithologie).
Turntable, s., draaijende plaat (op spoorwegen).
Turpentine, s., terpentijn ; essence of -, geest van;_.

Turpentine-tree, s., teipentijuboom.
Tur'peth , s., zie _Turbith , s.
Turpitude, s., schandelijkheid, vuilheid; laagheid; slecht heid.
Tut 'giioi*e , s., zie Turkois, s.
Turr, V. i., kirren.
Turret , s., bodemtrekker (bij kuipers).
Turret, s., torentje.
Turreted , a., torenvormig, van torentjes voorzien , als
een torentje, de gedaante van een torentje hebbende.
Turtle, s., tortel, tortelduif; -, schildpad, zeeschildpad;
imbricated, hawk's bill -, schildpad met schubben; sea -,

zeeduif.

Turtle-dove, s., tortelduif.
Turtle-shell, s., zie Tortoise-shell, s.
Turtle-soup . s., schildpadsoep.
Tus'-can , a., Toskaansch , van Toskane; -, in Toskaansclien

stijl gebouwd (bouwkunde).

Tuscan , s., Toskaansche bouworde (bouwkunde).
Tush , interj., foei ! bah ! fy 1 stil ! zwijg !
Tusk , s., slagtand (vara dieren) ; § --, invoeging , z.; join

with -s, invoegen.

Tusked, tusky, a., met slagtanden gewapend; -, met
slagtanden die in kleur van die des ligchaams verschillen

(waperekundl).

Tussle, ,e., ) het plukharen, geselharrel ; strijd, worsteling.
Tus'soek , tus'su ek , s., t bosje gras of twijg.

TWE.
Tot , interj., foei ! fi ! weg I
Tut, s., rijksappel op de wapens van staten
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waarop zich een kroon bevindt).
Tut'-bargain , s., werk hij aanneming.
Tu'telaRe, s., voogdij; toezigt op een persoon gedurende
zijn minder)arigtreid.
Tutelar, tutelary, a., beschermend, beschuttend; -, als
voogd, voogdelijk; T - angel, beschermengel.
Tu'tenag , s., chiueesch zilver of wit koper; spiauter, zink.
Tutor, s., beschermer, § leermeester, meesteres, onderwijzer,
onderwijzeres; -, curator, voogd, r.; -, repetitor, die, behalve eii buiten de hoogleeraren, aan de studenten eener
1► oogescl► ool onderwijs geeft; -, gouverneur (in Engeland
l;ettben de aanzienlijke studenten aan de academiën een
eigen repetitor, die tegelijk lion gouverneur is); `the real
-s of the human race, de wezenlijke onderwijzers van het
menschelijk geslacht.
Tu'tor, V. t., onderwijzen aan, onderrigten; berispen, straffen ; § meesterachtig behandelen , iemand de les lezen; -,
§ regeren, naar zijn hand stellen, heerschappij voeren (over).
Tu'torage, s., gouverneurschap, betrekking van repetitor ;
-, curatele, voogdij, zie Tutor.
To'toress, s., gouvernante; onderwijzeres, leermeesteres.
Tat 'torïng, s., onderrigt, opvoeding, het onderwijs geven.
Tu'torsbip, s., gouverneurschap, betrekking van repetifor ; -, curatele , voogdij , r., zie Tutor.
T*j'trix , s., (lat.) leermeesteres, gouvernante.
; Tot'san, s., Sint Janskruid.
Ts,tti, adv., (ital.) alle, tutti (in de muzijk).
'rutty. s., roet uit glen schoorsteen der smeltovens; subli Hiaat van zink.
T*iyère, s., (fransch), zie Zweer, s.
Tuz , s., :1: haarlok.
Twaddle, v. i., ( hobbelen, bazelen, wawelen.
Twaddle, s., (gebabbel, gebazel, gewawel, oudewijvengesnap.
Twain, a., T twee; in -, in tweeën; split in -, in tweeën
spouwen
! Twang , v. i., schreeuwen , een doordringenden gil geven;
-, v. t., klinken, trillen, doen klinken ,scherp doen klm.
ken, laten klinken.
T«•a,,g, s., scherp, schel geluid; doordringende gil ; neusklanik; speak witla a -, door den neus spreken.
Twanging, a,, kletterend, trillend, dreunend, rammelend.
{ Twang'le, V. i, 1 zie Tian/, v. i.
; Twa .g't;ng, a., j klinkend.
Twank +, zie Twang, s.
Tevnn'koy, s., een soort van groene thee.
; Twart, s., zie Thwart, s., z.
, 'T was, i. p. v. v. ft was, liet weis.
Twnt'tie, rr. i., ( babhelen, kletsen.
Twat'tle-basket, s., kletser, bahbelgraa ; (babbelkuur.
Twut'tling, pp. van Twa.ttle; -, a., gebezigd.
1 Twat'tling, s., gebabbel.
1 Tway , a., sp., zie Twain, a.
Tdvetng, tweak , v. t., knijpen, nijpen , knijpende trekken;
- asij one's nose, iemand bij den neus trekken.
Tweag , tweague , s., verlegenheid; ( verknijping.
Twee'elle, V. t., zacht behandelen; -, ( fiedelen , erbarmelijk spelen , op een viool krassen , slecht op de viool spelen.
Tweed$e'dee,
adv., j doedeldei , diedeledunt (referein
Tweedle'durn, } van een liedje).
Tweet , s., lijnwaad.
Tweet , v. t., koperen, zie Twiti, v. t.
Tweer , twler . toyer , s., de plaats in smeltovens waar
de pijp der blaasbalgen zich bevindt.
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TWE.

Tweezers, s., pl., haartang, frizeertang.
Tweezers. ca*e , s., .haartangkoker.
Twelfth , a., twaalfde.
Twelfth'-night , s., driekoningen avond; - cake, koningskoek , waarin één boon of amandel is gebakken , die leem , die
deze in zijn stuk koek vindt, tot koning van het feest maakt.
T^veifth - tide, s., 4- twaalfde dag na kersmis, driekoningen.
Twelfth 'iy, ode., ten twaalfde; in 12°, duodecimo (bij
boekdrukkers en boekhandelaars); in -, in 12°, in duodecimo (bij boekdrukkers en boekhandelaars).
Twelve'-month, s., jaar; for a - past, sinds een jaar.
Twelve' - pence , s., ^j schelling; twaalf stuivers.
Twei ve'-penny , a., twaalf stuivers waard.
Twelve'-score, a., twaalfmaal twintig; twee honderd en
veertig.
Twentieth , a., twintigste.
Twenty , a., twintig.

Twenty-fold , a., twintigmaal zoo veel.
Twenty - fourth' - part, s., 1/24, z. (het werk van den aan -

bouw van een schip was vroeger in 24 gedeelten verdeeld).

Twl'bil , s., j hellehaard; breekijzer.
Twice, adv., twee malen.

Twice' - laid, s., tweeslagig touwwerk, dubbel omgeslagen
touwwerk , z.
Twid'ie, v. t., ( zie Tweedle , v. t.
Tw iddling -lines , s., pl., stoppers vastgemaakt onder aan
de roerstijlen , om bet roer vast te maken van ten anker
liggende of deinzende schepen, z.
Twier , s., zie Tweer; -, blaaspijp, windpijp (hij smeltovens).
Twi'fallow , a. t., ten tweedemalen omploegen.
Twi'fallowing , s., het tweebraken.
Twi'foid , a., so., }zie Twofold, a.

Twij , s., twijg , tak, teentje.
Twig'gen , a., i van teentjes gemaakt.
Twiggy, a., vol takjes, vol dunne takjes of teentjes.
Twi'iigt,t , s., schemering , schemerlicht; morning -, mor
-genschmri;
at -, tusschen licht en donker.
Twilight , a., schemerend ; - , in de schemering verrigt,

TWI.
Twine'-reel , s., garenwinder.
Twinge, V. t., steken, knijpen, nijpen; -, kwellen; ;- any

one by the ears , iemand bij de ooren trekken ; -, v. i., krampen of nijpende pijnen hebben, een scherpe pijn gevoelen.
Twinge, S., nijping, hevige pijn.
Twing ing, s., het steken, liet knijpen; steking (van pijn).
Twink , V. i., zie Twinkle, v. i.
Twink le , V. i., vonkelen , flikkeren , flonkeren , glinsteren,

schitteren; -, knipoogen; the fixed stars -, de vaste sterren
flikkeren.
Twink ling, s., vonkeling, flikkering, flonkering, glin-

stering; -, knipoogje, oogwenk; kort tijdstip of korte tijd
in the - of an eye, in een-ruimte,ognblk ;
oogwenk, in een ommezien.
Twin'ling, s., tweelingslam.
Twinned', a., 9 tegelijk geboren ; tweélings-.

Twin'ner, s, moeder van tweelingen.
Twin'ter, s., dier van twee jaren, twee winters.
Twire, V. i., i• zie Twitter en Chirp, v. i.
Twirl , n. i., snel omdraaijen , dikwijls ronddraaijen, in
het rond loopen, op ééu voet ronddraaijen; -, v. t., snel
doen omdraaijen, doen omdraaijen ; een molen maken (met
de hand) ; op één voet doen ronddraaijen ; een molen doen
maken.
Twirl , S., snelle omdraaijing, snelle ronddraaijing, rond draaijende beweging, ronddraaijing ; kroiikeling; -, § maal
gire a - to, doen ronddraaijen.
-strom;
Twist , V. t., twijnen , tweernen, ineendraaijen; draaijen , ineenvlechten, ineenstrengelen, zamenvlecliten; doorvlechten,
vlechten, trensen ; verwikkelen ; aaneenverbindeu ; wringen;
-, omwinden, bewinden ; -, aaneensmeden ; maken ; -, indringen; -, vereenigen, aaneenhechten; -, § verdichten, verzin
uitdenken ; -, verdraaijen , mismaken; -, insluipen; -,-ne,
slaanvan touwwerk; -, geren, draaijen (stoomwezen) ; - scoot
or cotton , wol of katoen twijnen ; - a passage in an author,
een zinsnede van een werk verdraaijen; - thread with gold,
draad met goud ineenvlechten; avarice -s itself into alt
human concerns, gierigheid dringt zich in alle mensclielijhe
zaken door; -, v. i., zich zamenvlechten, zich vereenigen,
ineenloopen, zich slingeren sin , zich zamenrollen.
Twist , s., het twijnen, het ineenvlechten ; -, getwijnd
garen, geslagen touw; -, streng, slag van touwwerk, z.;
-, bogt (stoomwezen); -, teen , tak, twijg; -, winding,
draaiing , kronkeling, verwikkeling, aaneenverbinding; -,
rol tabak, karot; -, beuling, worst; -, scherpe kant aan een
kruisgewelf (bouwkunde); counter -, verwrongen draad.
Twisted , a., getwijnd ; -, gewrongen, verdraaid.
Twister, s., touwslager, twijner ; -, twijn- of draaiwerk
spinmachine.
-tuig,owslaer
Twist'i.eal , a., oneerlijk, ouopregt; ( niet in den haak
(Amerikaansch).
Twisting, s.; het twijnen, het spinnen; -, oprolling, ineenstrengeling , dooreenvlechting , inecnvlechting.

door een halflicht verlicht, bij het schemerlicht, duister.
'T will, i. p. V. It will, het zal, liet moet.
Twill , s., spoel , spil; -, keper, liet gekeperde.
Twill , V. t., zie Tweeel , v. t.; -, keperen.
Twilled , a., gekeperd.
Twill, s., tweeling (een van de twee kinderen die in één
drast zijn geboren); broeder, zuster; -, wederga van een
stuk hout of meta;il; wederga (voorwerp dat naar een ander volkomen gelijkt) ; -s, pl., tweelingen ; -, teeken in den
dierenriem, tweelingen ; -s of learning , tweelingbroeders
of zusters, wat leer en rigting betreft, geestverwanten, SR.
Twin , V. i., tweelingen baren , als tweelingen ter wereld
komen ; -, overeenstemmen met , zich vereenigen met, zich
verbinden met.
Twin' - born, a., tweelings-, uit één dragt geboren; -,
Twist'ing - machine, s., twijnmachine.
dubbel (botanic).
Twit, S. t., laken, berispen, berispingen geven, hekelen,
Twin'-brother, s., tweelingsbroeder.
verwijten aan , voor de voeten werpen , doorhalen ; - any
Twin'-sister , S., tweelingszuster.
one for, with tc thing, iemand iets verwijten, iemand iets
Twine, V. t.., twijnen , tweernen .; draaijen, ineendraaijen;
voor de voeten werpen; - with, laken over, verwijten doen
-, vlechten, omwinden; vereenigen, verbinden; omgeven.
- about, +omvatten; - with, verbinden met; -, V. i., zich over, berispen wegens.
winden, zich verbinden, zich insluiten, zich draaijen; -, Twitch , V. ;t., op ruwe wijze trekken ; trekken , slepen
kronkelen, ineenloopen (van twee of meer draden), zich ver- (Houtstammen) (flmerikaansch) ; -, knijpen , nijpen, rukken;
- any one by the sleeve, iemand bij den mouw trekken;
eenigen ; - about , omkronkelen , omslingeren.
Twine, s., getwijnd garen, zeilgaren, pekgaren; naaiga- - out of any one's hand, uit iemands handen trekken of
i-en; tweern; -, kronkeling; omhelzing; cartridge-, kardoes- wringen; - of, wegrukken; -, u. i., ineenkrimpen.
garen, z.; sail - of Dutch -, zeilgaren, z ; tarred -, geteerd Twitch , s., liet op ruwe wijze trekken , het rukken ; ruk;
-, steking (van pijn); kramp, krampachtige trekking, kneep.
.garen, z.; wipping -, tairelgaren , z.; white -, wit garen , z.

TZA.

TWI.
Twitch'-grass, $., zie Couch-grass, s.

Twitter, s., berisper, beoordeelaar.
Twitter , V. i., (gigchelen ; kweelen , kwinkeleeren (van vogels); -, belust zijn , eensklaps door een begeerte bekropen
worden ; zie verder Titter , v. i.
Twitter, s., gekweel; -, aanval van eenige begeerte; ,
vervoering.
Twi(tering, s., gegigchel; -, belustheid, kitteling.
Twit'tin g ly , adv., harsch ; niet berisping, lakend.
Twit'tle - twat'tie, V. i.,

zie Twattle, v. i.

Twixt, i. p. van Betwixt.
Two , a., twee ; - and -, _ aan =, bij tweeën ; - to r;ee ,
ten etc., = tegen een , tien ene.
Two'-bedded , a., niet twee bedden of slaapplaatsen.
Two' - capsuled , a., met twee capsules (zie dat woord).
Two'-celled , a., niet twee cellen of vakjes.
Two' -eleft, a.,

zie Bifd, a.

nesclhe zee.

Typhus, a., typhusachtig, g.
Typhus, s., typhus, zei,uwzinkingkoorts, g.
T;

Two'-de-eker, S., tweedekker, z.
Two'-edged, a., tweesnijdend.
Two'-flowered , a , twe ehloemig .
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trommel slaan; -, V. t., opspannen (gelijk liet vel over een
trommel) , met een vel bespannen.
Tympanum , s., trommel; trommelvlies (ontleedkunde); -,
scheprad van een water molen.
T v'ny , a,, zie Tiny , a.
Type , s., ^J § afbeeldsel; teeken; stempel; merk; karakter;
toonbeeld , model • zie Typify ; -, drukletter • drukletters
(voorbeeld); type g.
Type , V. t.,
afbeelden , voorstellen.
'3 ; Ite'-founder, s., lettergieter.
'TT> pe'-nbetal , s., lettergietersnietaal, letterspecie.
Typhoid , a., typhusachtig, van den typhus, g.
Ty phoon , s., typhon, wervelwind of orkaan in de Chi-

p ' i A l} a., zinnebeeldig.

, adv., op zinnebeeldige wijze, op symbolische
wijze, 1 figuurlijk; -, in zigtbaren vorm voorstellen.

Tip'i - eally

Typ'ia'alness , s., zinneheeldigtieid.
Typ'if', v. t., zinnebeeluig voorstellen, verzinnelijken; brengen onder een zigtbaar beeld, (lat alle keen; erken, die men
wil uitdrukken, in de meest volkomen mate bezit; §afbeel(len, voorstellen.
oetzaggelijk.
Typographer , s., boekdrukker , drukker.
Two'-horned, a., tweelioornig, niet twee hoorns.
Typograi,h'i.e , a., typograpiiisch ; betrekkelijk de drukTwo' - inched , a , twee duim lang.
kunst, als de drukkunst; -, ij zinnebeeldig; - art, boekTwo' leav•.d , a., tw eebladi g , riet twee bladen; -, met twee
drukkunst.
vleugels ; -, dubbel.
Typograph'i -dally , ede., op typograplrische wijze; -, op
Two'-legged , a., tweebeenig.
zinnebeeldige wijze, op fi guurlijke wijze.
Two'-lipped, a., niet twee lippen.
1 Tyiiog'raphy , S., drukkuiist; -, zinr,eheeldige voorstelling;
Two'-lobed . a , tweekwa )big.
--, figuurlijk schrift, hierop],phiscli schuit.
'cwo'-masted, a., niet twee masten, z.; - ship, tweemaster, z.
Two'-pence, s. , tweestuiverstuk (een munt); twee stuivers Typo'1ithe, s., spoorsteer ► , versleenirrgen waarin voor weipeii der voormeield zijij afgedrukt.
(rilt waarde).
Two' - penny , a., twee Enaelsclie stuivers waard of kos- Typo'metrie , s., kunst out nere zaken dan letters, b. v.
lancibaarten, biomier ► , nieetkunstige figuren, met beweeg
tende.
-bare
vormen te drukken.
T%vo'•prong, a., tw eetandig.
Typo*eomy , s., afl)eelding der wereld.
Tw•o' - rowed , a., niet twee wegen.
Ty'ran , s., sP., zie 1'ys ari t , s.
Two' - Fretted , a., met twee zaden .
Tyr'anness, S., gew eldenaarster.
Two'-shaped , a., vair tweeërlei gedaante.
a., tiranniek, geweldig, heerschzuchtig,
Two'-tonYued , a., dubbeltongig; § valsch, met twee ton- Tirannie ,
T` ran ni cal , y onderdrukkend , wreed.
gen sprekende.
Tyran'nieally , adv., op tirannietje, lieerschzuchtige of
Two' - valved , a., zie Bivalve, a.
ivreede wijze.
Two'-way-cock , s., kraan niet twee wegen (stoomwezen).
Tyrnn'niclde, s., tiran•nen moord; tirannen moordenaar.
Twofold , a., dubbel.
Tyrannize, V. i., als een tiran heerschen, wreed regeTwofold , ode., op dubbele wijze ; tweemaal.
ren ; - over any one, als een tiran over iemand heerschen;
'T would , i. p. v. It would.
-, v. t., door clwingel.rndij noodzaken • M.
Tye, zie Tie.
Tye, s., draaireep, z.; knoop, z.; mantel, z.; marsedraai- Tyr'aunous , a., tiranniek .
Tyr ► annousty , adz., op tirannieke , geweldige wijze.
reep, z.; long -, mantel van de marsedraaireep.
Tye, V. t., topsteken, z., ophielen, z., vastmaken, z., zie Tyranny, s., tirannij , dwingelandij ; wreedheid, wreede
legering; -, onderdrukking; -, strengheid.
verder Tie , V. t.
Tyrant, s., tiran, dwingeland, gek%eldenaar; -, soort van
Ty'ger , s., zie Tiger, s.
vliegendooder (ornithologie); petty -, kleine tiran.
Tyke , s., t kleine, leelijke hond; ) gemeene hond, hondsvot

Two' - forked , a., paarsgewijze verdeeld.
Two' - grained, a., zie Bicoceous, a.
Two' - handed , a., tweehandig, zich van

beide banden lie.
dienende ; voor twee handen geschikt; -, § plomp, groot,

(Amerikaansch).
Tim bal , s., pauk, keteltrom.
Tim 'pan , s., pauk, trommelcel ; trommelvlies

(ontleed.

Tyre, zie Tire.
Tyre, s., binnencirkel van een scheprad (stoomwezen).
Tyro, s., (lat.) § beginnende, nieuweling, beginner (in ge-

kunde) ; -, tympan , deksel , raam eener drukpers met be- leerdheid) ; (in Nederl. Indië) baar (een pas aangekomene).
Tythe, zie Tithe.
kleedsel (hij drukkers); -, paneel (bij schrijnwerkers).
Tyth'fng , s., zie Tithing.
Tyi.k ► pantst , s., paukslager.
Tzar, s., czaar, titel van den keizer aller Russen.
Tyw'panite, s., opzwelling van den onderbuik, trommel
-zucht,g. Tzarl 'na , s., ezaein, titel van de Russische keizerin (eigen
-lijkde
V.
op
de
keizerin van alle Russen).
Tym'panize ,
pauk spelen , trommelen , de
i.,

U
U. J. D., i. p. v. Utriusque Juris Doctor, doctor der beide
regten ; doctor in de beide (Romeinsch en kerkelijk of

.

Uitima't$m,

s.; pl, uitima'ta, (lat.) J laatste verklaring;

Udder, s., uijer.

laatste voorslag bij eenige onderhandeling en in het bijzonder hij diplomatieke onderhandeling ; ultimatum ; laat
-ste
voorwaarde, eindbesluit
UI'timate, a., laatste; -, verste.
Ui'timately, adz., eindelijk, ten slotte, ten laatste.
Ultima'tion, s., s., zie Ultimatum, s.
Ultim ► ity, s.,
het uiterste; besluit.
U1'tiino , ads., zie Ult°.
UI'tion, S, , wraak , BROWN.
ui'trai*m , s., uitersten, ms.
UI'tralst , s., die tot uitersten overhelt.
Ultra , a., (lat.) daarover uit; uiterst; -, s., die tot een
uiterste partij behoort.
Ultramarine', a, onderzeesch; buitenlandsch, vreemd.
Ultramarine', s., ultramarijn (zekere verwstof ); bergblaauw,
hemelsblaauw (overzeekleur).
Ultrainon'tane, a., eigenlijk aan gene zijde van het gebergte, inzonderheid van de Alpen; van daar: overeenkomstig met den geest en de grondstellingen van het
pausdom ; ultramontaansch.
Uitramon'tane, s., verdediger der onbeperkte kerkelijke
magt en onfeilbaarheid van den paus.
Uitrarnun'dane, a., buiten de wereld, bovenaardsch, bo-

Ud'dered, a., uijers hebbende, met uijers voorzien.
Uds'bud, uds'buddikins, uds'niggers, uds'woggers,

venmaansch.
UItro'neous, a., t vrijwillig.

hedendaagsch) regten.
U. S., i. p. V. ut supra, als boven; -, United States, Ver -

eenigde Staten.
U. S. A., United States of America, Vereenigde Staten van
Amerika.
1T'berate, V. t., bevruchten.
IET'berous , a., t overvloedig , vruchtbaar.
*J'berousness, s., t overvloed, vruchtbaarheid.
ET'berty, s., :1: zie Uberousness, s.

ea't1on, } s., t plaatselijke betrekking.

bi ety
U'blquist , mbiquita'rian . s., aanhanger van de leer van

LUTHER , dat het ligchaam van CHRISTUS in het brood erg
den wijn des avondmaals tegenwoordig is.
Ubiq'uitary, a., overal tegenwoordig.
IJbiq'uitary, s., die overal tegenwoordig is; Alomtegen-

woordige.
U'bi supra ,

(lat.) boven gemeld.

v'dal, s., vrij-goed op de Shetlandsche eilanden, zonder

leenroerige afhankelijkheid.
U'daler, s., bezitter van zulk een vrij-goed.

interj., sapperment !
Uglily, ads,, op leelijke, op schandelijke, op lage wijze.
Ug'itness, s., leelijkheid, schandelijkheid, laagheid.
Ugly, a., leelijk; laag, schandelijk, afschuwelijk; -, boos,

UI'ulate, V. i., (lat.) huilen.
L71ala'tion, s., gehuil.
Umbel , s., (lat. umbella) scherm; zonnescherm; -, top van

een bloemstengel , die in verschillende takjes en spitsjes zich
slecht, snood ; onaangenaam , lastig; - threatening appea- uitspreidt in den vorm van een omgekeerden kegel (botanie),
Um'bellar, a., schermvormig, zie Umbel.
rance, dreigende lucht , z.
Ukase', s., besluit of kabinets-order van den keizer aller Uin'bellate. um'bellated , a., uitgespreide schermen of
Russen, dat door hem als autocraat genomen, kracht van kruinen hebbende; uit topkroonen bestaande, topkroonen
dragende , zie Umbel.
wet heeft.
Um'beliet, um'bellule, S., verkleinwoord van Umbel, zie
Ut'eer, s., zweer, g.
dat woord.
Ulcerate , V. i., zweren, etteren; -, V. i., doen zweren,
UmbeIIIf 'erous, a., uitgespreide schermen of kruinen dratot ettering brengen.
gende, topkroonen dragende , zie Unite!.
Ul'cera'tion, s., zwering, ettering.
Umber, s., omber (zekere donkere verf); burnt -, gebrande
UI'cered , a., verzworen , in een zweer veranderd.
- ; raw -, ruwe =.
U1'cerous , a., vol zweren, g.
Um'ber, V. t., met omber verwen of kleuren, sx.; -, ver•
Us'cerousness , s., zwerigheid.
donkeren; -, § donker kleuren.
^Tle'nsa , s., ulema (Turksehe regfsyeleerde en priester , daar
bij de oostersche volkeren het burgerlijk en goddelijk reyt Umber , s., omber (zekere visch).
limbered
, a., geschaduwd.
vereenigd is en was).
U11'genous, a., slijmig; -, slijkig, modderig, moerassig; Umbi l ' I e , s., navel , BERBERT; -, § middelpunt.
Utnbil'I -cal , a., van den navel , tot den navel behoorende;
vochtig.
-, van een brandpunt; - point, brandpunt (wiskunde).
Ul'lage, s., aanvulling, bijvulling (in plaats van hetgeen
door lekkaadje is verloren gegaan); noodige hoeveelheid Umbil'i-cus, s., navel; -, kelknaad (aan vruchten).
Umb'les , s., pl., ingewanden van een hert, me.
vocht om bet uit een vat gelekte te vervangen.
Um'bo, s., verhevenheid van een schild; verheven gedeelth
UI'mi e , a., van ulmin , ulmie acid (scheikunde) .
der schilden van de Romeinen; -, navel.
UI'min, s., oude naam van ulmic acid, zekere stof, die in
den bast der meeste boomes wordt gevonden, inzonderheid Umbra , s., schaduwkegel (sterrekunde en optica); -, vorer
of voorn (vischje).
in die der olmen.
Umbrage , s., lommer, schaduw ; schijn ; -, vermoeden
U1'na, s., pl. nl'use , elleboogsbeen (ontleedkunde).
argwaan , achterdocht ; take -, achterdocht of argwaan
UI'nage , s., zie dlnage, s.
opvatten, zich beleedigd achten.
Ui'nar, a ., van of betreffende het elleboogsbeen (o'ntleedkunde);
, a., lommerrijk , schaduwachtig ; t donker
Umbrageous
- artery , ellebooasslagader (ontleedkunde).
Vito., i. p. V. ultimo, (lat.) op den laatsten dag der maand. Umbrageousness . s., lommerrijkheid.
Ulte'rlor, a., (lat.) nader, later, verder; -, generzijds, op Um'brate , V. t., beschaduwen, schakeeren, met schaduwei
afzetten.
Bene andere plaats.

UMB.

UNA.

Umbrat'] e , urnbrat'i eal , a., zinnebeeldig, sehadu;vachtig; § -, huiszittend.
Urnbra 'tious, a., wantrouwig, achterdochtig.
Urnt,rel'Ia . s., regenscherni, seherni , zonnescherm , parapluie of parasol ; open an -, een parapluie openen ; put
an - to , shut ara -, een parapluie sluiten.
Unabrel 'Ia - case , s., overtrek van een paraplure of parasol,
Utubret'la-stand , s,, parapluie- standaard.
timubrel'Ia - sti ek , s., stok of steel van ce n parapluis (fr).
Urnhriere', s., i- vizier van een lielni.
Urnbrif 'erous, a., schaduw gevend.
Umbros'ity, s., schaduwrijkheid.

, titet inschikkelijk; moeijelijk; an - person , iemand die niet
1 inschikkelijk is.
Una eeom' panied , a ., niet vergezeld, niet gevolgd; alleen,
at•gezonderd ; - with, niet vergezeld van.
Ui. i e eom 'pi isbed , u., onvoltooid ,onafgewerkt;-, on! vervuld , onvolhragt ; -, ongevormd; -, onaanzienlijk.
; Unasa'oin'plishmcnt , s., f= onvoltooidheid, onnnitgevoerd1 lied ; -, onge ► ornidheid, gebrek aan vorming of ontwikkeline , al.
onverantwoordelijkheid.
; Una ee eo,unttabii'ity , s.,
, a., onafliankelijk, onverantwoordelijk;
Uuae
! § -, onverklaarhaar; - to, onverklaarbaar voor; -, onbegrij-
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uitspraak van een seheidsnian of goêrnan; 1 pelijl:; §-, vreemd, zonderling.
s., onverklaarbaarheid of onbegrijscl► eidoregterliike uiitspraak, beslissing door scheidsinaniien. Una: + count 'ai^ienesc
lielijl:lieid, ereernclheid; onverantwoordelijkheid.
Um'pire, S., scheidsrnan, godinan.
op onverklaarl,are, op vreemde,
adv.,
^
Unaeeount'ably,
beslechten,
beschikken;
als
scheidsman
be'pire
U>in
, V. t.,
op zonderlinge wijze.
slissen; bijleggen, regelen.
,
a.,
ongeaccrediteerd,
zonder vertrouwen ,
Un , ontkennend of negatief voorvoegsel bij hijvoegelijke l Undo e ered 'ited

Uen'pirage , S.,

naamwoorden en deelwoorden , overeenkomende niet liet
Holl. on en somtijds niet ont.
Un. De woorden met Un, the men niet vindt, zoeke men
onder Ii.
U naban 'done't , a., onverlaten.
Unabased', a., § niet vernederd ; onversaagd ; onbeschaamd;
§ onverminderd.
Unabashed', a., onbeschaamd; weinig verlegen.
Unabated , a., onverminderd , onverflaauw d ; niet verminderd; niet verzwakt, niet verslapt.
Unabat 'ing, a., onverminderend, niet verminderd; -, vol -

zonder crediet.
Unae'eurate, a., zie Inaccurate, a.
; u ira c'-cusable, a., onschuldig; niet te beschuldigen.
j Unacc-u4ed', a., onbeschuldigd.
zie Uncursed.
a Uuac ursed',
; Uiaa e eus'tomed , a., ongewend , ongew oon , nieuw; - to,
ongewend aan.
1 Unachievable, a., onuitvoerbaar, ondoenlijk.
; Unachieved', a., onverrigt , onuitgevoerd , onafgedaan.
! Unach'ing, a., onsmartelijk, onverdrietig.
j Una-eknowi'edged , a., onerkend, niet erkend ; niet geacciediteerd.

harclend.
Unabbreviated, a., onverkort, niet verkort .

Unabet'ted, a., zonder hulp, zonder steun; -, onaangemoedigd; -, niet aangehitst .
Unabid'Ing , a., niet duurzaam, niet blijvend; onzeker.
Unabii 'jty, S., t onvermogen, m.
a., onafgezworen.
Una'bte, a., onbekwaam, onvermogend, onmagtig, niet of
weinig in staat, ongeschikt voor; - , zwak.
Unabie'ness, s., :j: zie Unability , S.
Unabol 'tshable, a., niet af te schaffen , dat niet afgeUnabjured',

schaft kan worden.
Unabol'ished, a., onafgeschaft,

niet afgeschaft, nog in

werking, iiog van kracht.
Unabr idged', a., onverkort; in zijn geheel.
Unab'rogated , a., onafgeschal•t.
Unab*olved', a., niet vrijgesproken , niet hevrijd; -, zonder
al)solutie ontvangen te hebben (Roomsche kerk).
, a., onopslurphaar.
Unabsorbed', a., niet onopgeslurpt, opgeslurpt, § niet ver -

Unabsorb'able

onaangenaam; - to
the render, onaangenaam voor den lezer.
onaangenaam ,
s.,
onaannemelijklieiJ.,
e
cept'a+bleness
Una beid.
Unaecept'ably , ado., op onaannemelijke wijze , op onaar► neenibsrre wijze.
Unneeept'ed , a., riet aangenomen; verworpen.
UJnaeces'sibie, (c., zie Inaccessible, a.
Unnceo,n 'rnosIateci, a., niet ingerigt, sx.; - , nit hijge legd of geschikt; -, vara uitwendige voorwerpen ontdaan;
-, niet goed toebereid of ingerigt , onlbruikbaar , onde
gelijk.
i?na eeoin 'inodating , a., § niet geschikt , niet gepast voor ;
a.,

onaarinenielijk,

onwetendheid;

-,

onkunde,

oner-

varenheid.

a., onbekend; - witla, onbekend met, niet
gewoon aan, niet gemeenzaam met; be - with, iemand of
iets niet kenalen, niet iets onbekend zijn.
Unaequir'able, a., onbereikbaar, onverkrijgbaar.
, Unaequired', a., onverkregen, niet verkregen.
Unacquit'(ed, a., onafgedaan; - , niet vrijgesteld, niet
vrijgesproken.
tina et'c,t, a., niet opgevoerd (op liet tooneel ); -, niet gedaan
Una e'ti ve , a., zie Inactive , a.
Una.•t'uated, a., niet in werking gebragt.
! Unadapt'ed, a., niet voor iets geschikt.
Unaddi et'ed , a., ongewijd; -, niet overgegeven.
U,eadJ ust'ed , a,, niet geschikt.
Unnn, ,L,nin 'istered, a., onb)estiznird; niet geregeld, ongeregeld.
U"Aadimlred', a., niet of isiet erg bewonderd.
Uní no,nir'ing, a., vliet liorvoindeiend; onverschillig.
j Una d , flon'ished , a., ongervaarsehuwd, niet gewaarschuwd,
Unaequaint'ed,

1

zwolgen.
Unaecel'erated , a., onv erhaast , onbespoedigd.
Una - ceent'ed , a., zonder accent , zonder toonteeken.
Una ccept'ability . s., onaannemelijkheid.

Unaecrpt'nble.

Una cquaint'ance , s.,

onverniaand.

; Uiiadopt'ed , a., niet aangenomen.
: Unadiored', a., onaangebeden.

: Unadorned', a., niet versierd, niet verfraaid; niet gedekt.
, Unadui'terated , a., onbedorven, onvervalscht, zuiver.

. LTi► adven'turous, a., niet onc?erneniend, niet stoutmoedig,
Una,id 1 s cd', a., onvoorzigtig , ontheclacl1tzaam.
U'i acivi*'edly, adv., op oiivoorzigtige, onbedachtzame wijze.
Unadivi - s-'edness , onvoorzigtigheid, ontiedachtzaarnheid.
LJs affable, a., niet spraakzaam; niet vriendelijk, niet
iiiscliikkelijk; niet gcvnaakthaar.
U,,atfeet'ed , a., ongekunstelel, ongedwongen, ongemaakt;
iss-stuurlij k .

L;nafeet'edly, adv., op ongekunstelde, natuurlijke, onicnia.ikte wijze.
Unatle,•t'edness , s., ongekunstelde, natuurlijke, ongedwon.
gen staat ;eenvoudigheid , opregtheid,
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Unat eet'ible,

UNA.
a., onvatbaar voor indruk, voor gemoeds-

beweging.
Unaffect'Ing, a., geen uitwerking doende, geen indruk te

UNA.
Unau'swerable , a .,

niet te beantwoorden; ouwederlegbaar,

onbetwistbaar.
Unau'swerableness , s., hetgeen niet wederlegd of betwist
weeg brengende, geen invloed hebbende; onaandoenlijk,
kan worden.
niet zieltreffend.
Utaan'swerably , ado., op een niet te beantwoorden , onUnauee'tiunate, a., niet liefderijk, niet sterk geneigd,
wederlegbare wijze.
onbewogen, onaangedaan.
Unanswered, a., onbeantwoord.
Unacti ict'ed . a., vrij van verdriet, onbedroefd , niet be- Unanx'tous , a., niet angstig ; niet benepen ; § rustig.
droefd; ongestoord; niet gekweld; onbezocht.
Unapoe'rypnal , a., niet verdacht, van niet twijfelach'tiUt,afright'ed, a., onver uchrikt .
gen aard, ontwijfelachtig, M.
Unagree'able , a., onaangenaam ; onvoegzaam ; niet over- Unappalled', a., onverschrokken, onverschrikt.
eenkomstig niet.
Uuappar'eled , a., onbekleed , BA ; -, ontkleed.
Unaid'able, a., onherstelbaar, niet te verhelpen.
Unappar 'ent, a., niet schijnbaar, niet zigtbaar, niet klaar
Unald 'ed , a., niet geholpen, niet bijgestaan , niet onder
niet vermoedelijk.
-hlijke,
hulpeloos; -, ongewapend (van de ooggin).-steund,oghlp; Unappeal'abie, a., niet voor appel vatbaar, waarvan men
Unairn'ing, a., niet mikkend; -, § doelloos.
niet in hooger beroep komen kan , r.
Unaired', a., origelucht , niet gelucht.
Unappeas'able, a., onhevredigbaar, niet bevredigbaar.
Unalar,ued', a., onverschrokken; bedaard.
Unappea -^ed', a., onbevredigd , onv erzoend .
Unalienable, a.,onvervreemdbaar.
Unapplt'abie , a., niet toepasselijk, niet toepasbaar; onUnal 'tenably, ado., op onvervreemdbare wijze.
bekwaam , onbruikbaar.
Unai'Ienated, a., onvervreeru(t.
Unap'plt+eable, a., zie Inapplicable, a.
Unallayed', a., onverzacht , onverminderd.
Unapplied', a., niet toegepast; onbestuurd, ongebezigd.
Unaile'viated, a., onverligt; onontheveu; niet gelenigd.
Uuappre'ciated . a., niet gewaardeerd.
Unallied', a., onverbonden, los van iedereii hand (door UnapprcAmend'ed , a., niet begrepen , niet verstaan ; -, niet
huwelijk, verdrag, enz.)
gevat, niet in hechtenis genomen; op vrije voeten, r.
Unalloyed', a., onvermengd; onverminderd in waarde (van Unapprehen1b1e , a., niet vatbaar, niet begrijpelijk ; -,
het ;gehalte der metalen door vermenging); niet geallooijeerd.
niet te vatten of te grijpen.
Unallur'ing, a., niet aanlokkend, niet verleidend.
Unappreheu'sive, a., niet schrander, onbevattelijk; -,
Unat'terable, a., onveranderlijk, onveranderbaar.
onbezorgd, onbekommerd.
Unal'terabienems, s., ouverairderlijkheid, onveranderbaar. Unappri#ed', a., niet onderrigt .
held.
Unapproch'able, a., ontoegankelijk.
Unalterably , adv., op onveranderlijke wijze.
Unapproched', a., ongenaakt; ongenaakbaar.
Unaltered, a., niet verbaasd , niet verward.
Uuappro'priated, a., ontoegeëigend .
Unambig'ulty, 3., ondubbelzinnigheid, duidelijkheid, klaar Unapproved', a., niet goedgekeurd, onbevestigd.
-heid. Unapt', a., onbekwaam, ongeschikt, ongepast; onvatbaar;
Vnambtg'flous, a., ondubbelzinnig; duidelijk; -, klaar.
ongenegen; § -, dof , dom ; -, traag.
Unnmbig'uousiy, ado., op ondubbelzinnige wijze, met dui- Unaptly, a., op onbekwame, onjuiste, ongepaste, oneidelijkheid , met klaarheid.
genlijke wijze ; § -, onbehoorlijk, slecht.
Unambig'jsousuess, s., ondubbelzinnigheid van beteekenis. Uuapt'nests, s., domheid, ongeschiktheid, sx.; ongepast
Unambi tious , a., oneerzuchtig; niet begeerig.
-heid,
zie verder Inaptitude.
Uoamend'able , a., onherstelbaar , onverheterbaar.
Unar-ebed', a., ongewelfd.
Una 'miable , a., onbeminuelijk, onbevallig.
Unar'gued, a., onbetwist.
Una'mIableness , s., onheminnelijkheid, onbevalligheid.
Unarm', v. t. en V. i., i zie Disarm, v. t. en v. i.
Unau,a+ted', u., niet vol vermaak, vol verveling.
Unarmed', a., ongewapend, weerloos.
Unarnu*'Ing , a., niet onderhoudend, vervelend.
Unar ralgned', a., onbeschuldigd; -, niet voor den regter
LTnainu'*ive, a., hetgeen niet vermaakt.
geweest.
Unanalog'i,pal , a., niet overeenkomstig, zonder eenige ver - U..arrnnged', a., niet wel geschikt, ongeregeld.
wautschap.
Uuarrayed', a., ongekleed; -, ontredderd.
Unanal'ogous , a., onevenredig, onovereenkomstig.
Uuarrebt'ed , a., niet gearresteerd.
Unanalyzed, a., onopgelost.
U,iartIu1 j, a., zie Arless, a.
Unan-eb'ored, a., riet voor anker, ongeamikerd.
Uuartt e'utated , a., onduidelijk, niet onderscheiden; -,
Unan'gular, a., niet hoekig, niet hoekaclitig.
niet in leden verdeeld.
Unan 'imated, a., onbezield, levenloos; zie verder Inani- UnartiIS'ciat , a., oi,kunstmatig, zie verder Inartificial, a.
mate, a.
Unartit'i'ciaily, adv., op kunstmatige wijze.
Unanim'Ity , s., eenstemmigheid, eensgezindheid; eendragt; Unascertniued', a., niet bepaald, niet geconstateerd; with -, met eenstemmigheid.
onbekend.
Unan'iinous , a., eensgezind , eenstemmig, eendragtig.
Unasked', a., ongevraagd , ongezocht; -, vrijwillig.
Unanimously, add., op eensgezinde, eenstenmiige, een - Unaspeet'ive, a., geen juist gezigt op iets hebbende; § -,
dragtige wijze.
onoplettend.
Unanimousness , s., eensgezindheid , eenstemmigheid.
Uuas'ptrated, a,, zonder sterke uitspraak (van een letter)
Unannealed', a.,
niet getemperd.
Uuaspir'ing , a., oneerzuchtig; niet reikhalzend, niet ene
Unanneied', a., 1 onberegt, liet laatste oliesel niet outeen vurig verlangen bezield.
vangen hebbende , sx.
Unassaii'able . a , onbestormbaar , onaantastbaar, veilig
Unannoyed', a., ongekweld, niet gekweld, ongeplaagd.
Unassai'ted ,a., niet aangevallen, onaangetast, veilig
Vnanoint'ed , a., niet gesmeerd, niet gewre% , eu; niet ge- Unassault'ed, } onaangevallen; buiten bereik van aanval
zalfci.
Ua,atitiayed', a., onbeproefd , M.

UNB.

USIA.
Una.^em`b1ed • a., niet vergadert], niet verzameld, niet
vereenigd ; niet te eat m geroepen , niet bijeen geroepen.
Unossist'ed • a., ongeholpen , niet geholpen, niet bijgestaan,

niet ondersteund.
Unassist'ing , a., onbelmulpz.lalm.

onverbonden , onvereenigd; hetgeen geen
deel van een gezelschap rlilmaakt.
Unasaort'etl • cr,, ongesorteerd.
Unas,naged', a., ongetemperd ; -, niet 'veracht; -, onbevredigd.
Unossum'Ing , a., niet aanmatigend of verwaand; een
-voudig.
Unassured', a., onverzekerd, ongewaarhorgd; -, onzeker,

Unogso'ciated , a,
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1 Unbat'Ingtect • ei , ougeballast , ongelijk geballast ; zonder
1 tegenwigt geballast.
Unbend'ed , a., t ongebonden , zonder hand.
Lnhaptizes1', a., ongedoopt.
Unbar', V. t., ontsluiten , opensluiten , openen.
Unbarbed', n., t cngesclioren ; -, ongeh;aard (eon een pijl).
L'nbarkect', ei., niet ontschorscht, niet beroofd van schors,
BA., zie Park; - trees or tirrmber, flout waarvan de schors
niet is afgenomen.
Unbssii'fui • a., onhesellaamd , schaamteloos.
Unbat'ed, a., onverzwakt; niet hot of stomp gemaakt.
Unbathed', a., ongebaad, geen bad genomen hebbende;
onhesl; roer di.

L'nhmt'teued, Si., onbeschadigd, ongedeerd.
UHba,', V. f., openen , open] maken of zetten.
Unbeac•'a1,1e, ei., onverdragelijk, onclragelijl:.
Unbeer^i 'ed, a., baardeloos.
Unatoned ', a , nnverzoend , ongehoet; onuitgewiscl ► t.
Unattached' , (i., onvereenigd • ongellecllt; niet vastge- Untsesi•'ihig, er., onvruchtbaar, -, vruchteloos.
maakt.; -, op non-activiteit gesteld (soldatenterm); - to, on- t ,bet't'en , rr., ongeslazen; § ongel,aand.
Unbcnu'teous,
a.. o, ► .c11oou1, niet fraai, zonder schoon.
verbonden griet ; -, onaangehontlen.
tJt betnit'iiful, J head.
Unattieked', a., onaangerand, onaangevallen.
Unattainable , a., oneenaakhaar, onbereikbaar; onverkrijg- UnbePio, 4'vct , a:., onbewolkt, helder, onbetrokken.
baar; be -, ongenaakhaar zijn, niet aangeroerd kunnende Unberom 'ing • a., onvoegzaam • onwelvoegelijk , onhe.ta ,
nielijl , u ► iet passend ; (ran I leeren) niet mooi staande.
worden.
á 7nattain'nbleness, s., ongenaakhaarlleid, onbereikbaarheid, Urdhe^•itin'1n15y , adi,., op onvoegzame wijze, op onhetamei ►jke wijcc, op ousoiclvoegelijke wijze.
onverkrijghaarheid.
>Gniue ('(in;!'iID itess , S., oriwelveegelijkheid.
Unattained', a., onhereikt. , onvoltooid.
unkaect' v. t., liet. I)ecl verlaten , opstaan , van liet bed doen
Unattitint'ed . n., oill)ezoedeld; onbeschimpt.
olrsta<► Jti ; - oneself, uit liet lied gaal].
tnottetnpt'ed , 0., onbeproefd.
Untittend'ed • a., onveigezeld , zouc7er tgezelsel ► ap ; alleen. s:lIbe,!ee%e(t', tr., ohtre ►iauiwd.
Uwettend'ing • a., onaancaacl^ tig , r► oIetlei d; -, afgetrok- L ihcrit'ting . a., onbetamelijk, onvoegzaam , ongeschikt;
enuveivoegeluik.
ben (in gedachten).
UIkhet'aienct'ed , R., onbevriend, on legunstigd.
Unattent'íve, n•, zie Jneflenti^e, n.
Untvrg
t', r, l., van liet aarszijn heroor -en ; vernielen.
Unattested, a., onbetuigd.
IJnbeg.u,t', irnbegot' ten , n., engeholren, ongCSCbapen, nog
Unattvnet'eci , [o., onaangetr okken.
Ilet gehoren , niet gehoren Wor(len(le.
Unnuagment'ed , ti., onvermeerderd.
Unnnthcn't; e , a., onoorspronkelijk , onecht ; -, o n geloof- Unnb1. ,U l P' , r. t., § iemand de Dogen openui ; -, uit den

niet te vertrouwen.
Unaton'able • a., onverzoenlijk, mm. ; niet tot eensgezind
te brengen.
-heid

droom helpen.

waardig.
Unnut lieu 'tirated, a., ongewaarmerkt; niet gelegaliseerd.
Unau'thorloed , a., onbevoegd; ongeregtigd ; onger egtlgd.
Unaynil'abte, a., onvruchtbaar; -, nut.teloos, vergeefseh;

ondienstig; -, onaanwendbaar.

LJnavat1 'abiel.ess • s., ondienstigl ► eid ; nutteloosheid.
if»AVnii'ing, te., nutteloos , niets batend , tot niets leidend,

geloot , gemis van geloof
Unbeniez e", s., + zie I)istteliere, s.

, wantrouwen, zwak

Unheiicv',-r • S., ongeloovige.
Unbciiev'ing, a., on eloovig.

vergeefse]].

Unavenged', cr., ongewroken , ongestraft.
Unavoid'abie• it onvern ► ijdelijk.
Unavoid'ab1cness , s., ouvermijdelijklleid, onvermijdelijke

Unbeltweet', cc., onbemind.
Unt,ett'eda , a., niet gaan een gordel vastgemaakt.
Unberncafncd, P., orilwtrenrd.

ontsp- asuien , losmaken ; verslappen , verslapten , verzwakken , lc,stloern , lost ►]]gelen; -, losn ► aken
,lf'slz^ir , z ; tie eenles of actors , r+a aartouwen afsteken

LI ï'eI,(i', r. t.,

noodzakelijkheid.
L'navoict'ably , ads., op onvermijdelijke wijze.
Unavoid'ed, a.,

Unbelbe t,,', cc., ongezien.
L'nir-kia,, n', n., t onbekend.
Unhelier' • s., ongeloo f , engelooviglleid

niet vermeden, niet ontt ► eken ; onver-

mij(lel ij k.
L'nas ow -d', n., niet erkend.
Unawaked', unawuk'e1Ded

, cc., ongeacht ; zonder wakker

te worden.

Unaware', a., onoplettend , niet lettend op; onbekend niet,
geen kennis dragend van ; be - of, onbekend zijn niet,
geen kennis dragen van.
Unaware', t,nawareu' • ode., onvoorziens, onverhoeds.
Unawed', cr., zonder vrees ; onverschrokken , vermetel ,

stoutn^nedig
Unba eked ', ir., onbereden ; -, b ongellolpen
Unbaked', ei., ongebakken , ongaar.

, hulpeloos.

j kai>elkettingen ontsluiten var tae ankers, z.; - a sail, een
zes I us l i lau ; - cr rope , een touw afsteken , losmaken ; - oneself , tritrr:s5en (van ver ► noeijenis).
U ►ztsend'ing, s.,

liet ontsp a111)e11; uitrusting.
Unben(l'ing. Cu., or ► hltig•zaan ► , onhu ► gbaar, hardnekkig, -,
;ron r ► itslsanuil ► g gewijd ; verpozend , tot iiitspanning dieclielreilde; on - /ievrr, een uurtje vain 1litspanuuing.
Lnben`erice<i, a., onheroepel ► , zonder (kerkelijk) beroep.
Uobenefd'c{aJ • a , min bekwaam ; weinig nuttig of voor deelig.
Unben'erittect • a., zonder weldaad ontvangen te hebben.
Jnbeizigh'ted, a, 9onverdnisterd, zonder nacht.

Unbeuign ', a., boosaardig, vijandig; ongunstig, ongoederUnbalanced, rt., zonder evenwigt, zonder tegenwigt.
tierend , niet zacht, niet mild • niet genadig ; -, onvrijzin.Unbai'J t, V. t., cie ballast werpen uit ..., onthallasten ,
ruig; -, ongrootmoedig, onvriendelijk.
j
ballast uitschieten, z.
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Unbenevf olent , a., niet goedwillig, niet goedhartig ; on- , Unboast'fut , a., nederig , niet snoevend.
weldadig, niet liefderijk, niet teeder, niet toegenegen, Unbod'ted , a, onligchamelijk.
niet grootmoedig , niet goed.
Unbolled', a., ongekookt.

Unbent', a., ongespannen ; -, onoverwonnen, ongetemd; -,
slap , losgemaakt, ontspannen , bijgevierd, z.
Unbequeathed', a., niet gelegateerd, niet vermaakt, r.
Unbeseem', v. i., :1: niet passen, niet betamen, niet voegen ,
niet oorbaar zijn.
Unbeseem'ing, a., zie Unbecoming, a.
Unbesought', a., ongevraagd.
Unbespok'en , a., onbesproken , niet vooraf besproken ,
niet te voren besproken.
Unbestowed', a., onbesteed; niet verleend.
Unbetrayed', a., onverraden, geheim, niet verraden , niet
ontsluijerd.
Unbetro+lhed', a., onverloofd.
Unbewuil'ed, a., onbeweer►d, niet betreurd, niet beklaagd.
Unbe'witch , v. t., onttooveren.
Unbewttch'Ing, s., onttoovering.
Unbl'as , v. t., van vooroordeelen vrijmaken.
Unbi'assed , a., onbevooroordeeld.
Uubi'assedty, adv., op onbevooroordeelde wijze.
Unbi'assedness , s., onpartijdigheid , gemis van vooroordeelen.
Unbid',
1 a., ongelroden , ongenood; -, onlievolen,
Unbidden , J vrijwillig.
Unbtg'oted , a., niet dweepachtig, niet hijgeloovig, niet
door blinden ijver vervoerd.
Unbind', v. t , loshinden , ontbinden, losmaken.
Unbish'op, v. t., van de bisscl ► oppelijke waardigheid berooven ; ontwijden , SOUTH.
Unbit', a., ongebeten.
habit', v. t., van liet gebit ontdoen ; onttoomen.
Unbit'ted, a., van het gebit ontdaan, ongetoomd; -, teugelloos , toomeloos.
UnbIn'mable , a., onberispelijk , onschuldig.
Unbialnt„ahteness , S., onberispelijkheid.
Unbla'enably, tide., op onberispelijke wijze.
Unblamect', ii., ongekrenkt, zonder berisping, onberispelijk.
Unbleached', a., ongebleekt.
Unbleach'tng, a., niet bleekende, hetgeen niet kan bleeken.
Unbleed'ing • a., geen bloed stortende , niet bloedende.
Unbicm'ishable, a., onherispelijk; vlekkeloos.
Unbievn'Ished , a., ongeschonden , vlekkeloos.
Unblenched', a., ongeschonden; -, onbeneveld, onbevlekt,
onverdonkerd, M.
Unbtench'ing, a., onversaagd.
Unblended , a., onvermengd, zuiver.
Uublest', a.,
ongezegend ; -, vervloekt ; rampzalig ; onge1ukkig.
Uublight'ed, a., onbedorven, onbeschadigd, zuiver; -, onbeneveld; onverwelkt, ongeschonden ; -, niet verduisterd ;

- happines, onverstoord geluk.
Unblind', V. t., van blinden ontdoen;

afrukken.

-, § den blinddoek

Unbtind'ed , a., van blinden ontdaan ; zonder blinden.
Unblood'ed , a., niet bevlekt niet bloed, si -r.; met geen

bloed bezoedeld.
Unbiood'y, a., niet bloedig; onbloedig; -, niet bloeddorstig; niet op bloed belust.
Unblos'soming, a., niet groeijend; geen bloesem dragend.
Unblown', a., nog niet ontloken ; -, § onaangeblazen , on-

aangebluselit.
Uublunt'ed, a., niet verstompt.
Unbtussh'ing , a., niet blozend , schaamteloos.
IJnblush'Ingl y , adv., op schaamtelooze wijze.

Unbolt', v. t., ontsluiten, ontgrendelen;

-,

v. i., ontgren-

delen ; -, j § zich verklaren.
Unbolted , a, ontgrendeld, ontsloten ; -, § ongezift, ongebuild ; grof.
Unbone', V. t., j ontheenen.
Unhon'net , v. i., -` van lined,
muts ontdoen.
Unbon'neted , a., zonder hoe ; blootshoofds, ongedekt.
Unbook'tst, , a., niet van boeken houdende ; ongeletterd.
Unboot', V. t., van laarzen ontdoen.
Unboot'ed , a., ongelaarsd.
Unbord'er, V. t., den boord, rand, kant of zoom afdoen.
Unbord'ered , a., zonder rand, ongerand.
Unbored', a., opgeboord.
Unborn', a., ongeboren; -, § toekomstig; children -, kinderen die nog moeten geboren worden; ages -, toekomstige
eeuwen.
Uubor'rowed , a., ongeleend; -, oorspronkelijk, niet ontbend , onvervalscht, edit.
Unbo'-corn, V. t., ontvouwen, blootleggen; toevertrouwen;

- oneself, zijn hart lucht geven.
Unbot'tomed , a., bodemloos ; -, § onzeker, ongegrond.
Unbought', a., niet gekocht.
Unbound', a., losgemaakt; (van

boeken) ongebonden , on-

ingehonden.
ra., 'J zonder banden, ha.ndeloos; -, zonder
grenzen , zonder grenspalen , zonder perken , onbeperkt,
eindeloos, mateloos (in ongunstigen zin); -, onbeteugeld,
onbedwongen, vrij , ongebonden.
Unboundedly, adv., 11 zonder banden , bandeloos; -, zonder
grenzen , oneindig; -, onbeteugeld, vrij , ongebonden.
Unboundedness, S., grenzeloosheid; ongebondenheid, bandeloosheid.
Unboun'teous • a., niet milddadig , niet vrijgevig.
Unbow', v. t., zie Unbend, r. t.
Unbow 4', a., ongebogen, §niet gekromd; -, §niet ver nederd; -, ongewelfd.
Unbrace', V. t., loslaten , losmaken , ontspannen , z.
Unbraid', V. t., losdraaijen , loswinden , losvlechten.
Unbranclr'tng • a., geen takken vormende.
Unbreass', V. t., zie Unbosom, v. t.
Unbrea'thed • a., ongeademd; -,j ongeoefend.
Unbreath'ing, a., ademloos, levenloos, onbezield.
Unbred', a., niet we! opgevoed, zonder opvoeding; ruw,
grof; - to, niet geoefend in, niet opgeleid tot, niet ge.
vormd voor, onbekwaam voor.
Unbreech', V. t., de broek uitdoen (aan).
Unbrewed', a., ongebrouwen.
Unbrib'ahle., a., onomkoophaar.
Unbribed', a., onomgekocht, niet omgekocht.
. Unbrt'dte, v. t., (een paard) den toons afdoen, onttoomen,
aftoomen.
Unbri'died, a., ongetoomd, toomeloos; los, ongebonden;
uitgelaten.
Unbroke', unbroken, a., niet gebroken, niet verscheurd;
-, ongeschonden ; -, onafgebroken , voortdurend ; -, onbe.
teugeld, niet onderworpen ; -, (van dieren) ontemhaar; -,
onverzwakt; -, onwrikbaar, onverzettelijk; -, wild, niet
getemd.
Unbrooklable , a., onuitstaanbaar, ondragelijk.
I Unbroth'erly , a., onbroederlijk.
Unbrui*ed', a., ongekneusd, ongekwetst; -, § ongesclion.
den , ongedeerd.
Unbrushed', a., ongeborsteld, ongesehuijerd.
Unbo,,nd'ed,

ij)

UNCO

LTNB
Enbu eke , V. t, l os g espen.
tubufld', V. t sloopen ,afbreken, slechtei,.
Linbutit',(i.,orgel)oIl\vd..
tJnbiiug', V. 1., ontsporizeu , z.; desponopen
C(tI vat).
(flbu()y(d',

slaan (van

a., niet opgeboeid (van een schip), niet onderstut.

t,il)ftItSefl , inbu r then , V. t., oiitbeffe ,ontlast (i t.
tnb,v'd&nse1ne , a., lilet I)OZVVefld ,met VCIdrUhkeli(1.
zonder graf,
ahr'cd , a., oii1;egruvzi
(JaL' u rued ', ii tibu ml ', a., fliCt verkraud Biet doorhet
vuur of de vIumzcu verteik1.
xuietbi UiiCD(l , DIGBY.
Iliibtir teen , V. t., VOUilun/1C , C. t.
ti u L) u r!y , z. t., Opg(UV(lI , ultgravelC.
Unai.'Ivd , a. nietJt'/ 0 zehoudii.
tzit*.khed , a., )lootsuets , haircvoto.
Unbut t,' , V. t ,lookiiuojCil , OokflOop(H.
t a ca bIti , a.,niet met((ii I ';L .1 vilSi g(iiiCCikt.
t;n.4ie, V. t ,Uitdekooilalcit of d o ei.
Cn e&ged, a., niet in een kooi zjiide ; uit de kooi gegaan ;
ievrijd ,vrij.
Un ca1cintL', a., suet veikaikt.
Lineal cuksted , U., oiilnrrkeiid.
Lncal'cuIati2Ig , a., suet berekenend.
Uncalled', a., ongeroepen , niet verzocht ; - for, niet ge.
vorderd . suet veieischt , onnoodir.
U., cain' :t , v. tzie Disturb , v. t.
UI (iU$ ceiled , £1., iilet aCgeocI:i1 t.
t,, ,.,%', 'om, a , oi(.pregt , oieeIik.
op oeoprrftc , oreer1b.e wijoe.
t:aa&,
u 4'a,Ck, 1 *'n , a ,strijdigiiet de kerkelijke vriteu , .SW.
1jICca(,I'ia.aLaess . C., ot,1digi.eid met de kri keiìjke ivciteu.
$JHCCH 4)pt't , a., iìiet f(Cil I i O)libVliìtI gedekt.
LJfl t'C ' , V. t., de cop of unbuiusle zlueiooiiVal);ont
dekken , oii kappeii , z.; - a fiizco ,een buis uilkappeu , z.
Ln.cap'iivatcd , a., OligeiDeid.
U, ,, ('tlC(L ', Ci.,veronachtzaamd , oiibeIiartid.
tja var'naic , a., iiirt v1eesrlìe1jk , VROCVN .
Uî eirpetci , ei., zodzr t:iijtru , uiWcklrl , zondir v1i .
V eed.
V. t., ontbiooteii , afc1ii1jeii ,i ltrekkeii ; -, outL3
dekke n , oiitiiiaskoreii ; -, Van liet onikleedocl out duin ,af'
(beu , afetroopeu i uit . . . nemen; -, in vrijheidaeiiVii ,
vrijlaten ; - a ,iibfit ,eenkouii,)ui aitrelzkeii.
LII, niate hi*e1 , c.niet gelzatecliioee.rd , Met ondeiwerezi.
Uncaught', a., OUfCVai1L'ii ,Vrij , iii VrIjlielel ;iet \er
lViC 1ieii ,nietgewoiiien.
sin chu*ed', a., zoiidoi' oorzaak, suet veroorzaakt.
, a.,zieI,t(L1Atiou8 , (C.
Ije
t.C1'8, ' iCg , a , oii1pl1oudeIk ; eindeloos , eeuwig , zoudes'
O1,llîiiillVii , VOOitdiiu&liid.
UaCVC,S Îi4) , (010., 000 1) 1oiide1ijk.
5. ,,ee ebrated , a.,met gevierd.
hei , (z.,nietliviiivlsvli , onIienie1rIi , YG.
L1, 3 een u
,a,vroj 01111 beiropieg ; ioiidvi' I)li1ii[fl.
Ukeerc t»o iaou , a., ruder pligtplegiugui ; geizevizaain.
t MCC!'eILt) '.tilOt*5131 , 0,/V.,zonderpligtplegiiigrii.
tneci ti , (0,onzeker , visrelval1ig , oiitvpalold , oiobestiiid , oigestadig , veiaiderlijlz.
gjzicer'tai,ietI , a., o n z e k e r geiiiaikt , RxLeiGiT.
, adv., op onzekere wijle, iiiet ouzek1rheiil.
SJccr'taitity , a., oiizv1zv.rleid , onzekere zaak ; qvt a Ccitoiiilg for iii ,liet zekere voor lietOiiZeIVCie mlvii.
Liiee.'t1'1satcd , a.,zoldergetuigscliflft 1 - boa.biupt ,
hnukeroetirr uie unit Oïr1liibilliteeìLI iu.
ELue5ftt , a,, ) zoe 1'€85ri,it ,ei.

ai/v„
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.,ontketenen ; leketenen (van) verb eken
)cvrIh!eu , losmaken (uit de hoei.jeii) , van ketentn bevrijden
Jo)7 , ontketenen of losmaken; -, een vrijen loop gve1i
o on(;uasliçJen zin).
Eueham'poned , a., zonder kanzpvecbter.
Uchaine'ab1e , a ,niet aan Verandering, onierworpen
.

ov neiderlijk.
change'ai€ness , S. , onver;nder1ik1ieitI.
, ado., op oiiveraidedike wijze.
Liie h anOed ', a., niet verandei U , onveranderd, ook wel
olverlUel I jk.
gi ng , n,iiietveranderend,blijvend.
Ciaeiaa
, ei c2iaïtcevi,,ti t , a., uict kalCtklerlStlek.
U*caie', C. t., j Vaileen beschuldiging vrijspreken ;-,
((II heshu1(1.1pi1kg ez(z1 euhClid herroepen , SIC.; -, outheffen.
tC1eOtC( ', a., c.zige1dexi , OI11)eladefl.
ij.,
a., uibarzziiartig ,liefdeloos.
e
tabIcntss , S., onkirizIiarugheid ,liefdeloosheid.
(Jnchnr'itaby, ode., op oiibarm1,artie, op lieldelooze wijze.
Lincharm', e. t., oiittuoveren.
LJicharmthg , a.,nie t krtooverend , DR.
:opgiivcn , opdeivru.
U1ciICInc! , z. t.,
Uncart'ctI, a., suet ;eoeliieven of geteeken op een kaart.
Uac!r'1eucI , U.,geen giesidwet bezittende.
ticha 'y, a., osiachizaain , suet op zijn hoede,onvoorzigtig.
LTncaste', a., ontuclitig , oikuincli.
OJuh,,ete I. , a do., i.oider kuisrhlieid , schaamteloos.
Iïe:;LaP iet4d ,a. , ,iiestraVL ; -, § wulpacli , oukuisch.
I
1 t. cit*,,tis.'aL.Ie . a., iiiettekustijdis.
s.
', a., oiiziotrait.
UntC.as
, z'.. OntliCuit , oukisioclilicid.
5. iche ('tLe,i, a., oi1)edworCb( H ,onbeteugeld; -, or.gehir.
d
, uietord -,zet gecoulaiioleerd ; -, niet berispt;
-, i ivust2esteio ; -, i -e t genuttigd ; -, niet geveritiëerd
oiii.izocIt.
-,
inciCe' ii . a., drovg , drzefgeestig, neerslagtig , beu i.
t u ri ; -,i.'ii. . C ül 1,11V.
I.Ta,,i,ee,. lumens , .i., Ii euiiglrd , ucerslagtiglicid , bedruktLU.0 . .iilUl.iOCiti111lCl(i.
. LzCecee
, uia;ingenaam.
. a., f t
'&,i , a., ii ' 1,auWd.
Uic, I Id , V. t., van Kidri ii beu:oveii ; -,kinderloos eisk. a , Sii.; -, dciitiamiie an huid onwaardig maken.
I neli i', a. , iiit oeikccld , niet bevrort ii .
i t se b 'iI .() es , a.,011 rdcier1 je.
LiCt1'rEOuaty
%1 a
, oily., (
ciiii ddez1ijke wijze.
Lee2joieu, a., iiietgekozen.
Ce christened , a., oiiizezloopt.
(i1 (dCEiS'tatfl , V. t., .iutc1ristelijkiri.
Leehvls , tiaii , un IIs'(iahI5 ,a , niet christelijk, een
cii ri Cu 1)11 'i'.aidig , oi.clir,st r- 1i 1 k.
1111eitris,t1a111y, ode.,t 01) Suet z1irte1 ijte of op oiichris.
1V1 VeWIJ 00.
11 LJcbroui ced , a., out ri cvii kreiiijk Can- vf opgelekeiid.
uab t , kig ouoivgi
, a., met de tidrrkeioig strij dig of
suet OVCI venkoiristig.
li Uaehua'cls', r. t., Viii de gemeciorl;ap oer kerk uitsluiten
I ofi fsiijitei
; in dvii kerkri then toii dorii.
L'e1tureicd', a.,van de geuceiiscliap der heik ui grab.
teil If algesieden ; iiiden kerkel il1e1i bangeuaaii.
LJ,,ci,urciii, , 8., uitsluiting Viii! ze genieeiiscbop ver kerk.
Uit cml , S., gioote letter.
Lii cmi , a., ii oude /iondoiliriftea gebezi g de) groote betters
ioL1iWijY.tiire of da.iitoe bebizoresize.
, ii., Il111Ck(Oi ruIg.
"
t LR'Liate , 0 r P ri iu.,e eiiatkt bü1ui,rle),
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Uncir e' umcl4 ed , a., onbesneden.
Uneir-eum'ct*ion, S., onbesnedenheid.
Uncireumeeribed', a., onbegrensd, onbeperkt, grenzeloos.
Uncir'-eumspe-Ot , a., onvoorzigtig, onbehoedzaam, onacht•
zaam.
Uncir'-cumspeetly, adv., op onvoorzigtige , onbehoedzame,
onachtzame wijze.
Uncir-eumstan'tial , a., onbelangrijk ; vlugtig, oppervlak
niet uitvoerig, niet breedvoerig.
-kig;,
Unciv'll , a., onwellevend , onbeleefd, ruw , onbeschaafd.
Unciviliza'tion, s., wilde staat, woeste staat.
Uncivilized, a., onbeschaafd; -, lomp, onwellevend; -,
grof, ruw ; barbaarsch.
Uncivilly, adv., op onbeleefde, onwellevende, ruwe of
onbeschaafde wijze ; behave - to , onwellevend zijn niet ..
Un-elad', a., niet gekleed, zonder kledren.
Unelalined', a., opgevorderd , ongeëischt.
Un-clar'ified, a., ongezuiverd, ongelouterd.
Un-clasp', V. t., losmaken, loshaken, openmaken; - from,
losmaken van.
Un,lasp'ing, pp. van Unclasp, v. t.
Vn-elas'si-e , un-elas'si-cal . a., niet, min classiek.
Vn-elas'.i-eally , adv., op niet of min classieke wijze.
Uncle, s., oom ; - Sam, oom Sam (schimpnaam voor de ver
staten van Noord-Amerika); great -, oudoom.
-enigd
Vu-clean', a., onzuiver, onrein; onkuiseh:; -, vuil , onzin
zondig.
-delijk;,
Uu-elean & abie , a., dat niet zuiver of schoon gemaakt kan
worden.
Un-clean'liness , s., onzindelijkheid.
Un-elean'ly, a., onzindelijk, onrein, vuil.
Unclean'ness, s., onzindelijkheid, onreinheid; -, onkuischheid : -, zondigheid.
Vu-cleansed', a., ongezuiverd, ongereinigd;niet gewassclien.
Un-eleav'able, a., onkliefbaar.
Un-cleft', a., ongespleten.
Unelenctr', v, t., zie Unclincli , v. t.
Un eler'i-cal , a., min clerikaal.
unelev', v. t., losmaken, loswinden; -, uitputten, de hulp
-broneva.uitdg
Un-v eewed', a., losgemaakt.
Uneliucl► ', V. t., (de vuist) openen; -, losmaken (werktuig
-kunde).
UnQiins', v. i., j zich losmaken, zich van een scheiden;
zich verdeeles.
Unclipped', a., ongesnoeid, onverminkt; -, onbesneden,
-, geheel ; -, niet gesnoeid (van muntspecien) ; -, niet ge
(van honden en paarden); -, niet verminkt, misvormd.-schoren
Unclog', V. t., ontlasten, ontdoen , bevrijden, ontslaan,
losmaken.
L7114elo1s'ter, V. t., uit het klooster nemen; -, bevrijden,
iii vrijheid stellen; - from, bevrijden van.
Vfcio*e', v. t., openen , ontsluiten.
Unclosed', a., niet gesloten , open ; niet afgesloten ; -,
niet voleindigd; open (van brieven en pakelteu); -, open.
hartig , rondborstig , opregt.
Ln.clo e', v. t., ontkleeden , ontblooten ; -, uitkleeden ;
be.rooveii; -, naakt maken; -, van liet noodige berooven.
Uu eioUied', a., ongekleed , zonder kleêren , naakt.
Un-eloth'ediy , adv., zonder kleeding.
Vu-cloud', v. t., ophelderen.
1Jneioud'ed , a., onbewolkt, helder.
Uneloud'ednes , s., onbewolktheid, helderheid.
Un clo ud'y , a., zie Unclouded, a.
Un slov en', a., ongekloofd, ongespleteii.

Un-clutch', v. t., openen, open doen; -, uit de klaauwen
rukken.
Un' -eo , adv., zeer; in hooge mate, ss.
Uneoag'utable, a., onstolbaar.
Un •eoag' elated , a., ongeronnen , ongestold.
Uneoat'ed , a., niet bekleed, niet gedekt; zonder rok.
Un-co-ek', v. t., ontspannen; den haan van een geweer in
rust zetten ; -, in de rust zetten , z.
Uneo-eked', a., onovergehaald; ongespannen; -, niet ge.
spannen (den haan van een geweer) ; -, niet op hoopen gezet
(vooral van hooi); -, onopgetoomd (bijv. een hoed).
Un eof'fined , a., niet gekist , ongekist.
Unpoif', V. t., de muts afdoen, ontkappen, het kapsel afrukken.
Un co i fed', a., geen kapsel dragende.
Uncoil', v. t., losmaken, van een doen, afwinden.
Un-coined', a., ongemunt ; -, § ongeveinsd.
Un-coileet'ed , a., ouverzameld , ongeïnd, niet ontvangen
(van geld) ; -, verward ; -, verstrooid, afgetrokken; -, niet
hersteld ; -, min rustig , min kalm.
Un-eoi'ored , a., ongekleurd; -, § zonder kleur , bleek;
-, § zuiver • helder ; the - sky , de heldere lucht.
Uncombed', a., ongekamd , niet gekamd.
Uncombin'able , a., onvereenigbaar.
Un-combin'abl , adv., op onvereenigbare wijze.
Uncombined', a., onvereenigd.
Uncorne'liness , S., onbevalligheid, onsierlijkheid , leelijklieid, onfatsoenlijkheid.
Uncome'iy , a., onbevallig, onsierlijk , onfatsoenlijk , leelijk ; niet goed staande , onvoegelijk; w dress, een kleeding,
die niet goed staat.
Un-eorn'fortable, a., ongemakkelijk, geen gemak aanbiedende; -, onaangenaam, troosteloos, ellendig, onrustig;
ontevreden; -, droevig, bedroefd.
Un-eoin'fortableness , s., onaangenaamheid; -, hulpeloos.
beid.
Uneorn'fortably, adv., op ongemakkelijke, op onaange•
name wijze; -, met droevigheid, op ellendige wijze, op
bedroefde wijze, op troostelooze wijze,
Un-eommand'ed, a., oiibevolen, niet geboden, ongeheeten.
Uncommend'able, a., niet prijzenswaardig, niet prijselijk, min lofwaardig.
Uneommend'ed , a., ongeprezen, zondor lof.
Un co,umer'ciat , a., den koophandel niet betreffende.
Un-eominii.'erated, a., zonder medelijden, onbeklaagd.
Un-commis'sioned, a., van geen lastgeving voorzien,
onbelast.
Unceomrnit'ted , a., niet begaan , niet gepleegd.
Un-com'mon , a., ongemeen , zeldzaam.
Un curn'inonly , adv., op ongemeene wijze;
zeer, uiten-
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mate.
Un-conr'monness , s., ongemeenheid , zeldzaamheid.
Un-commu'ni-cable , a., onmededeelbaar.
Un eorninu'nicated , a., niet medegedeeld.
Un-commu'ni.eative, a., min mededeelzaam, niet mede.

deelnaam , achterhoudend, onspraakzaam.
Un-cornpa-ps t', a„ ondigt, onvast, los; -, niet bondig.
Un-eompaet'ed, a., ondigt, onvast, los, aoxivsoN.
Un eon.pa et'edly , adv., op ondigte, onvaste, losse wijze.
Uneom'panled, a., zie Unaccompanied, a.
Un{campan'ionable, a., niet gezellig.
Un-eompass'ionate , a., onbarmhartig , onniedelijdend ,

zonder medelijden.
Uneompasloned, a., niet beklaagd.
Uneompel'iable , a., niet gedwongen kunnende worden,

vrijwillig.
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Un eounpe1' led , a., ongedwongen , uit eigen beweging, niet

Un.onfessed', a , onbeleden, niet erkend, niet gebiecht,

gedwongen, vrijwillig.
Uneompen'sated , a., onvergoed, onbeloond.
Un^omplain'ing , a., niet klagend.
Uneom'pini*ant, a., onwellevend, onvriendelijk; - to,

onbeleefd jegens.
Ut, corn'plai antly , adv., op onvriendelijke wijze.
a., zie Incomplete, a.
Un eornpfet'ed , a., onvoltooid.
Uncorn'pli -eated , a., niet ingewikkeld , niet zameneeUneomplete ',

steld.
Uneowplimen'tary, a., niet verpligtend, niet vleijend,

niet bekend; zonder biecht of absolutie.
Un, onfin'able , a., onbeperkbaar, voor geen beperking

vatbaar, onbegrensd ; niet tegengehouden kunnende worden.
Un eonfin'ed • a., onbepaald , vrij ; -, onbeperkt • grenze-

loos, zonder grenzen.
adv., zonder grenzen, op onbeperkte wijze.

Unronrin'ediy ,

Un eonfirmed', a., onbevestigd ; niet versterkt; niet on-

dersteund ; -, onzeker ; zwak; -, ongevormd (bJ R. K.);

-,

onervaren, onbedreven.

Uneonfornn', a., zie Unlike, a.
Unconfor,n 'able , a., niet overeenkomende , onovereen-

-, onhandelbaar , onbuigzaam, ononderwerpen , ontembaar;
-, niet verholpen kunnende worden (van zaken).

komstig met, niet overeenkomstig; tegenovergesteld aan;
-, ongelijk; onvereenigbaar, niet overeen te brengen met,
niet overeenstemmend met; - to, onovereenkomstig met.
Unonform'ably, oily., op niet overeenkomende of on-

Unponnpo*ed, a., onbedaard, niet ernstig, niet kalm.
Uneornpound'ed, a., niet zamengesteld,eenvoudig, enkel;

Uneonforin 'ity, S., niet-overeenkomstigheid met; onover-

onbeleefd.
Uneornpiy'ing , a., min wellevend ; -, min schikkelijk;

-, zuiver; -, gemakkelijk.
U ncompound'edly, ade., op niet zamengestelde, eenvou-

dige wijze; -, op zuivere wijze, op gemakkelijke wijze.
Uneomporand'edness . s., eenvoudigheid.
Uneomprehen 'sive . a., onbegrijpelijk , onbevattelijk ; be-

overeenkomstige wijze.
eenkomstiheid, ongelijkheid.

a., onverward, duidelijk; -, § zonder verlegenheid ; niet ontsteld.
, adv., zonder verlegenheid.
Un confnt'able , adv., onwederlegbaar.
Uncongeal'abie, a., niet kpnnende stollen of bevriezen.
Uneonfused',

Un eonfu -s.'edly

perkt ; min verstandig; -, niet begrijpend , SOUTH ; -, wei
kunnende inhouden of bevatten ; -, niet uitgestrekt. -nia Un-congealed', a , ougestold, onbevroren.
LTnrompressed', a., niet ineen- of zamengedrukt, niet ge Uns,onge'niat , a., van een tegenovergestelder aard of
karakter; weinig overeenstemmend met; -, ongunstig voor;
-drukt,ongeps.
-, strijdig met; -, onderling van aard, geslacht of soort
Uneom'promt*ing , a., niet overeenstemmend; zich gelijk
blijvend ; -, onhandelbaar , onredelijk ; T onverzettelijk ,
verschillend ; uit onderling verschillende bestanddeelen
niet verzoenend gezind.
tin-conceal 'able, a., niet overeeugebragt kunnende worden.
Unconcealed', a., niet bedekt, open , onverholen.
Unaeonceiv'abte , a., zie Inconceivable, a.
LiuFonceiv'ableness, S., onbegrijpelijkheid.
Un eon'eeived , a., niet begrepen , niet gedacht; -, nieuw.
Unconcern', s., onverschilligheid , zorgeloosheid , onbekommerdt► eid; gemis van belangstelling.
Un€oneerned', a., onverschillig , onbekommerd, zorgeloos;
-, ongevoelig voor, vreemd aan; -, buiten.
Uneeneern'edly , adv., met onverschilligheid, met zoreeloosheid, met ongevoeligheid; op koude of ongevoelige
wijze ; zonder gemoedsbeweging.
Unooncern'edness , S.,

zie Unconcern , a.

Uneoncern'ing, a., zie Unintereslieg, a.
Unconcern'ment, s. , onverschilligheid.
Uneoncert'ed , a., niet overeenstemmend.
Uneoncil'iated, a., niet verzoend.
Uneoncil'tating, a., niet of weinig verzoenend.
Un -eoncil'iatory , adv., op onverzoenlijke wijze.

Un-con.cl-ud'ed , a., onafgewerkt, onvoltooid.
Uncon elud'ent ,
Uneonelsid'ing,
Un-con elu'stve ,
Union eo -et'ed, a.,

a., zie Inconclusive, a.

zamenaesteld.
Un,eorn'jaga1, a., oneel ► t, buiten-echtelijk; geen echtgenoot
betamende; in het huwelijk niet passend.
Usa eonj gin e'tive , a., zonder sympathie.
Unconnect ed , a., oeverbonden , onvereenig d, onzamenliangend, los; afgescheiden van; § zonder verband met; -,
zonder gevolg; zonder betrekking; an - discourse, een onzamenhanrende rede
Un conneaet'edness , s., gemis van zamenhang , gemis van

verband.
En eon'niving • a., streng ; niet door de vingers ziende,
niets latende ontsnappen , niets voorbij ziende; -, 1` onverhiddelijk, onbuigzaam.
Un eon'querable, a ., onverwinnelijk; -, ontembaar; onoverkornelijk ; - passions , hartstogten die niet ► eteugeld kunnen
worden ; an - difficulty , een onoverkomelijke moeijelijkheid.
Uneon'querably, ede., op onoverwinnelijke wijze.
Uneon 'quered , a., onoverwonnen; -, niet overkomelijk;
-, onbeteugelbaar ; - by , niet overwonnen door.
Unconscien&tious, a., niet naauwgezet, niet gemoedelijk.
Un eon 'selonabte, a., onredelijk, onbillijk; -, geweten -

loos; -, buitensporig, overdreven, bovenmatig; -, ontzagchelijk; -, ( groot.
flit con'scionableness, s., onredelijkheid, gewetenloosheid ;

hoiitensporiglieid; -, dwaasheid.
onverteerd, onverduwd; -, onrijp ; -,
Uneon'scionably , adv., op redelijke wijze, op buitenspob onbekookt; -, ongelouterd.
a., onveroordeeld, geen veroordeeling on- rige wijze , op dwaze wijze ; -, zonder geweten.
dergaan hebbende; -, onverdoemd ; -, niet verboden ; -, Unoon'scious, a., onbbewust, onkundig; -, gewetenloos;
- , onw etend; -, geen zelfbewustzijn hebbende; - of, onniet geschonden (in zijn eer).

Uncondemned ',

Unconde*'sable , a., onverdikbaar.
Un condensed ', a., onverdikt.

tin eondi'tional , a., onvoorwaardelijk ; onbeperkt, zonder
beperking; -, zuiver en eenvoudig; -, absoluut; -, zonder

voorwaarde.
Un condt'tionally , adv., op onvoorwaardelijke wijze, zon

voorwaarde, zonder beperking; -, op zuivere en een -der
-voudige
wijze.

hewust van.
Uneon'sciously , adv., zonder bewustheid, onbewust.
Un - eon'sciorisness

, s., onbewustheid onwetendheid; -,

gemis van kennis.
. V. t., ontheiligen , ontwijden.
Un "on'sePrated , a., oningewijd ; niet (aan God of aan
den hemel) toegewijd.; ongeheiligd; niet gewijd; niet gezalfd (van een bisschop).

Un rohI eerace
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Uneonsent'ed, a., onhewilligd; -, onopzettelijk; -, niet

toegestaan • onvergund.
Uneonsent'ing, a., niet inwilligend, niet toegevend.
Uneousequen'tlal , a., zie Inconsequential , a.
Uneonsid'ered, a., onoverlegd, onhedaclit; -, onbeschaamd,

s

1

niet geacht; -, onopgemerkt.
Un eon'sonant , a., niet overeenkomstig , niet overeenstemmend , HOOKER.
Uneonspic'uous, a., niet zigtbaar, niet uitstekend, niet
in het oog loopend , niet beroemd.
Uncon'stant, a., zie Inconstant • a.
Unconstitutional , a., strijdig met de staatsregeling.
Unconstitutionality, s., strijdigheid met de staatsregeling.
Une.onstitu'tlonally, adv., op een wijze, die met de staatsregeling in strijd is.
Unconstrained', a., ongedwongen, vrijwillig.
Un-eonstrain'edly, ado., op ongedwongen wijze; op vrij
wijze.
-wilge
Un-eonstraint', s., ongedwongenheid; gemis van dwang.
Uneonsult'ed , a., niet geraadpleegd.
Un consul t'ing , a., onoverlegd , onheraden , ondoordacht;
-, Onv00rZigtig , SIDNEY.
Un-consvwed', a., onverteerd , onverbruikt.
Uneonsum'mate , a., onvolbr igt ; -, onvoltooid, onvolkokomen , DR.
tlncontam'Inated , a., onbezoedeld, onbevlekt, zonder i

vlek; zuiver.
Unseontesn'nable, a., onverachtelijk.
itn-contemned', a., oeveracht , zonder verachting.
Uneontend'ed , a., onbetwist.
Uneorteet'able • a., zie Incontestable , a.
Un-eontest'ed, a., onbetwist, klaar, duidelijk.
Uneontradlet'ahl.e, a., ontegenzeggelijk, onwederlegbaar.
LJu eontrad3-et'ed , a., onwederlegd , onbetwist • niet te-

gengesproker.
Un eon'trite , a., onboetvaardig.
Uncontrived', . a., onuitgevonden.
Urieontrlv'ing , a, niet uitvoerend.
Uneontroll'able, a., onbedwingbaar, onwederstaanbaar;

-. onggdwongen; onwederlegd.
Uneontroll'ably, adv., op onbedwingbare, op onweder

wijze.

-stanbre

Uncontrolled', a., onbedwongen, ononderworpen, ouwe-

derlegd ; -, zonder controle.
Un controll'edly , adv., op onbedwongen wijze , op ouwe-

derlegde wijze; -, zonder breidel; op onwederstaanbare wijze;
-, zonder controle.
Uneon'troverted, a., onbetwist, onwederspioken; ongetwijfeld.
Unconvers'able, a., ongezellig, oetgemeenzaam, onaangenaam in den omgang ; -, terughoudend.
Un eon'versant , a., niet bedreven ; niet bekend; niet ge
-menza.
Un.couvert'ed , a., onbekeerd, niet. getransformeerd (godgeleerdheid); ongeconverteerd ; -, ongodsdienstig.
Uneonver'tlble, a., onbekeerbaar; onveranderlijk; - into,
onveranderlijk in.
b •Ft onv1 cted', a., onovertuigd.
Unconvinced', a., niet overtuigd.
Uneonvin'cing , a., niet, weinig overtuigend.
Unconvulsed', a., niet geschokt.
Uncooked', a., onhekookt, raariw.
Uneord', v. t., losbinden , de koord losmaken van.
Uueor'dlal , a., niet hartelijk.
utioork', V. t., de kurk van een 8esch trekken , ontkurken.
Uncorked', a., ontkurkt.

1

Uucoronet'te.d, a., zonder coronet (zie dat woord), Dollok.
Un-oorrob'orated, a., niet %ersterkt, niet bevestigd.
Un oorre ct', a., t zie Incorrect, a.
Uncorrected , a., onnaauwkeurig , onveibeterd; onjuist;
-, gebrekkig.
Uncorrupt', a., t zie Incorriept , a.
Un•.eorrupt'ness, s., onverdorvenheid.
Un eoun'sellable , a., niet gezind om raadgeving te ontvangen ; -, onraadbaar; -, slecht gezien.
Uneonu'table, a., ontelbaar, talloos, RALEtori.
Uneountáed . (t., ongeteld.
Uncoun'tenanced, a, niet aangemoedigd, niet bemoedigd.
Ui.coun'terfeit, a., niet nagemaakt, echt, SPRAT; -, weeenlijk, waar ; onverdicht.
LI,, couple, V. t., van den koppel losmaken, loskoppelen;
-, scheiden , afscheiden ; -, uitspannen; -, V. i., zich outkoppelen.
Un-coup'le, V. t., ontkoppelen.
Uncoupled', a., ongepaard, alleen staande, Benig.
sin eour'teous, a., onwellevend, onbeleefd, onfatsoenlijk;
onheusch ; -, lastig.
Un court 'eously, ado., zonder wellevendheld of beleefdheid.
Sla court 'eousuess, s., onheuschlieid.
Uncourt'ttness, s., onhoffelijkheid; -, onbeleefdheid, lomp
-heid,borscl.
Uncourt'ly , 7., op onhoffelijke wijze; niet tot liet hof of
de g roote wereld behoorende; -, op onwellevende, onbeleefde wijze; onhofi'elijk.
Uncouth', a., vreemd, zeldzaam, wonderlijk; -, ruw,
lomp, barhaarsch.
Uncouth'ly, ede., op vreemde, zeldzame, wonderlijke wijze;
op ruwe, lompe, barbaarsche wijze.
Uncouthness , S., vreemdheid, zeldzaamheid, wonderlijk
-heid;,
ruwheid, lompheid, barbaarschl ► eid.
Uneov'euanted, a., niet overeengekomen, niet bedongen,
onbedongen ; niet bepaald ; -, vrij , van alle overeenkomst
vrij ; -, onafhankelijk.
Un-eov'er , V. t., ontdekken , onthlooten (hetgeen bedekt
wegnemen); -, II ontkleeden; -, berooven; -, (liet hoofd
ontblooten ; -, afdekken ; het dak van ... afnemen ; -,
bloot leggen ; - oneself, den hoed afnemen.
Uueov'eted, a., onhegeerd.
Un erarnped', a., onbedwongen , vrij.
Unereate', V. t., 11 vernietigen.
Uuserat'ed, unereate', a., ongeschapen, nog niet ge
-schapen.
Un.credible, a., zie Incredible, a.
Unered'itable, a., zie Discreditable, a.
Unered'Itableness, s., onvermaardheid, onberoemdheid.
Une , rlt'i-cal, a., onberispelijk; aan geene beoordeeling ondersvorpen.
Uus'ropped', a., ongeoogst, ongeplukt.
Uncross', V. t., uit den vorm van een kruis brengen;
- the legs, de beenen van elkander doen.
Uncrossed', a., oudoorkruist, niet doorgehaald of vernietigd, zonder doorhalingen; -. zonder kruis; ongedwarsboomd.
Un ero'tvd'ed , a., niet gedrongen, niet vol , stil ; -, door
de menigte niet gedrongen , niet opeengedrongen.
Lin crown', V. t., zie Discrown , v. t.
Uncrowned', a., zie Discrownaed; -, niet gekroond, zonder

kroon.
Uncrusbed', a., niet verbrijzeld.
Unerys'taitine, a., niet kristallijn, de hoedanigheden van

een kristal niet hebbende.
Uncrys'tailizabie, a., voor geen kristallisatie vatbaar.
iin-orys'tallized, a., ongekristalliseerd.

UNC.

UND.

vn&tion , s., 11 § zalving; zalf ; het met zalf besmeren ;
-, verzachting; zalfje; verzachtend genees- of heelmiddel ;
extreme -, laatste oliesel , beregting; -, § hetgeen tot godsvrucht stemt, zalving.
Uuctuos'1ty, nnct'uousnes, s., vettigheid, olieachtigheid ; -, § zalving.
Une'tuous, a., vettig, olieachtig, smerig, zalfachtig.
Uneubbed', a., opgeworpen.
Uneuck'olded, a., niet tot hoorndrager gemaakt.
Uneuiled', a., onuitgezocht; ongepliikt.
Uneai'pc.bie, a., onschuldig, or► berispelijk.
Uneui'tivable, a., niet trouwbaar; - , niet te beschaven;
§ niet vatbaar voor veredeling of beschaving; -, voor behouwing of ontginning niet vatbaar.
Uneul'tivated, a., onbebouwd, onbeschaafd, onveredeld.
Uneum'bered, a., onbezwaard, onbelast, m.; -, onbe•

Undeeey'Jng , a , onveranderlijk; -, onsterfelijk, onvergankelijk ; duurzaam ; -, niet vervallend.

lemmerd.
Un eur'able , a., 9 zie Incurable, a.
Uiteurb',

V. i., los maken, bevrijden; den kinketting af-
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Undeceiv'able, a., niet bedrogen, niet bedriegelijk, niet

te misleiden of misleid kunnende worden.
Undeeeiv'able , a., onhedriegelijk, niet te bedriegen.

Undeceive', V. t., uit den droom helpen , van dwaling be.
vrijden ; -, te regt helpen ; -, van het tegendeel onderrigten.
Undeceived', a., niet misleid.
zie Indecent, a.
Unde'ceut , a.,
Undecid'abie , a., t onbeslisbaar, niet te beslissen.
Undecided, a., onbeslist; -, § besluiteloos; onzeker.
Undecipherable, a., niet te ontcijferen, onleesbaar; onverklaarbaar.
Undeci'phered, a., niet ontcijferd; onverklaard.
Undeci'sive, a., onbeslissend , GLANVIL.
Undeek', V. t., van versierselen of opschik berooven, ontsieren.
Undeeked', a., zonder versierselen, zonder opschik, onversierd.

Unde -eked', a., gladdeks.
doen (van een paard).
Unde - clar 'ed , a., niet verklaard , niet bekend.
Uneurb'abie, a., f ontembaar.
Undeeiin'abie, a., onvermijdelijk; -, niet geweigerd kun
Uneurbed', a., toomeloos, ongetemd; "-, uitgelaten.
worden; -, onverbuighaar (spraakkunst).
-ned
Uncured', a., ongenezen, onverholpen.
linde
eompo '-*able, a., onoplosbaar, onontbindbaar.
Uneu'rious, a., J- zie Incurious, a.
Uncurl', V. t., ontkrullen, van krullen ontdoen ; -, v. i., Underoinpo -sed', undeeoinpound'ed , a., onontbonden .
Undee'orated, a., or ► getooid, niet met eereteekenen voorlosgaan.
Uneur'rent, a., (van geld) niet in omloop, niet gang. zien , opgesierd, onversierd.
Unded'i Bated, a., niet opgedragen , niet toegewijd , niet
baar, sic.
gewijd ; (van werken) zonder opdragt.
Vu-curse', V. t., J van den vloek bevrijden, an.
niet door daden beroemd , zonder schitUneursed', uneurst ', a., niet gevloekt, niet vervloekt, Undeed'ed , a.,
terende feiten; ont!eroemd, onvermaard.
van vloek bevrijd.
Undefaced', a., niet inisrnaakt, niet verminkt, niet mis Uneurtaiied', a., niet gekort, niet verminderd.
vorrncl, niet verlaagd ; - , onverwrongen.
Uneus'tomary , a., niet gewoon; buiten gebruik.
Uneus'tomed, a., waarvan de in-, uit- of doorvoerregten Undefeaw'ibie, a., zie Indefeasible, a.
Undeeend'ed , a., niet verdedigd , zonder verdediging (beniet betaald zijn; -, zonder klanten; -, ongewoon.
sci^ernring), onverdedigd; onverboden.
Uncut', a., opgesneden, ongehouwen, onopengesneden, onUuttefieti', a. , zonder uitgetart of uitgedaagd te zijn, onversneden, onaangesneden.
van Glen dam ontdoen , ontdijken; -, uit gedaagd ; -, ongetart.
Undain , V. t.,
Undefiled ', a., § zuiver; zonder vlek, zonder bederf; -,
openen , openzetten (van een sluis).
Undamaged , a., onbeschadigd.
Undarnped', a., niet ontmoedigd;

oriverniengtl ; onbezoedeld; -, rein.

-, niet bevochtigd; - Undecti'edness , s., i onbevlektl ► eid, reinheid.
linen, linnen dat niet bevochtigd is (zoo als noodig is om Uu,tecin'abie, a., oneindig, onbegrensd, onbepaald; -,
1, § onbepaalbaar.
dat te kunnen strijken).
Undefined', (1., onbepaald , zonder bepaling.
Undan 'gerous , a., l min gevaarlijk, ongevaarlijk.
Undefloured', a., or;gerept, onverleid, niet onteerd.
Undark'ened , a,., onverduisterd ; -, § onbezoedeld.
Undeformed', a., niet mismaakt, niet misvormd.
Undated , a., zonder dagteekening, niet gedagteekend.
Undated, a., golvend.

Undefraud'ed , a., onbedrogen.

Undaunted, a., onverschrokken, onvervaard, onbevreesd, Undefrnyed', a., onvergoed , ongedekt; -, niet betaald,
niet gedekt (van kosten) ; schuldig.
onversaagd.
Undaunt'ediy, ads., op onverschrokken , onvervaarde , on- Undegrad'ed, a., niet verlaagd, onverlaagd.
Uude'ified, a., niet vergood, niet onder de goden gesteld.
hevreesde , onversaagde wijze.
Undaunt'edness , s., onverschrokkenheid, onvervaardheid, Unde'ify, at., fl § van de god.lelijkheid of van zijn goddelijk
karakter berooveu.
onbevreesdheid, onversaagdbeid.
Undawn'ing, a., no, niet schemerend, niet donker; -, U,«iejeet'ed , a., niet neerslagtig; -, onversaagd.
U,bdei'caated, a., niet afgevaardigd.
niet dagend , cowPien.
Undeiight'ed , a., zonder aangenaamheden, zonder bekoor Uipdaz'zied , a., onverhlind.
lijklieid, zonder vergenoegen; niet vermaakt; ontstemd.
Undeaf', V. t.,
van doofheid genezen, het gehoor weder Ufdeiiaht'cui , a., zonder aangenaamheden, zonder bekoor geven.
lijkhe ► d, onbekoorlijk; niet (behagend; onaangenaam; vreugniet gegeven.
Undenit', a.,
deloos.
Undebased', a., niet verlaagd, onvwrnederd; -, niet ver
onverbasterd, onverdorven; -, niet in waarde-basterd. Undetiv'ered , a., niet bevrijd, niet verlost, onverlost; niet overgegeven; niet ontbonden.
verniinder,l.
Undelud'ed , a., van dwaling teruggebragt, uit de begooUndeba uched', a., onverleid , onbedorven, rein.
cheling gebragt.
onverzwakt.
Undebii'itated , a.,
Under'-mCed , a., aan den zondvloed ontkomen; -, § niet
Vndeiz'agon , s., elfhoek.
overstroomd.
Unde..ay'ed , a., onverwelkt; onvervallen , ongedeerd.
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Undemend'ed , a., ongevraagd.
Uwdemol'Isbed , a., ongesloopt , onv ernietigd.
Undemon'strable, a., onbewijsbaar.
Undeniable, a., onloochenbaar, onbetwistbaar, onweder
-kegbar.
Undeniably, adv., op onloochenbare, onbetwistbare of

wederleghare wijze.

on-

f

Un.depend'ing, a„
onafhankelijk, 9.
Undeplored', a., onbeweend, niet betreurd.
Undepraved', a., onbedorven.
Undepressed', a., niet verdrukt.
Undeprived', a., onberoofd , niet beroofd.
Under , prep., onder , beneden ; -, § onder (ondergeschikt

aan); -, § onder (minder dan)- -, § in, onder ; study - a
master, § onder (de leiding van) een onderwijzer studeren
- the table, onder de tafel ; - an oath , door een eed ge
- pain , op straffe ; - a tree , onder een boom ; --bonde;
such circumstances, onder of in zoodanige omstandigheden;
- forty pounds , beneden df veertig ponden ; - water , onder water ; - favour , onder verbetering ; - lock and key ,
opgesloten; - an obligation, verbonden; - age, minderjarig;
- hand and seal, geteekend en gezegeld ; - date of the 5th
instant, van den 5den dezer ; lying - the sea , water overkrijgen , z.; - sail , onder zeil zijn , z.; - the lee , onder
de lij , z.; be - way , onder weg zijn, vooruit gaan, z.
Under , ado., ten onder , onder ; in een staat van onder
keep -, onder houden , laag houden , onderdruk -werping;
houden onder, (den loop, den gang) tegenhouden. -ken,
Under, a., minder, onder (lager), ondergeschikt (minder);
zwak , ligt, gering; - dress, onderkleeding; the - lip,
de onderlip ; an - dose, een geringe dosis, g.; - officers,
ondergeschikte ambtenaren.
Underae'tion, s., nevenhandeling, tusschenbedrijf; daad
of handeling van ondergeschikten aard.
Underbear', V. t., verdragen, dulden; -, voeren, met voering voorzien, bekleeden.
Underbear'er, s., lij-kdrager, drager hij een lijkstaatsie.
Underbid', V. t., minder dan een ander bieden, minder
bieden dan gevraagd wordt, te weinig bieden.
Underbred, a., slecht of niet behoorlijk opgevoed; niet
goed onderwezen.
(Jn'derbrush , s., kreupelboscli , hakhout.
Underhut'ler, s., onder-keldermeester.
Underbuy', V. t., onder de waarde knopen.
Under'caterer , Si, onder-hofmeester.
Underch.ani'berlain , s., onder -kamerheer.
Underchant'er , s., ouder-voorzanger.
Un'derchaps , s., pl., onderkaak.
Un'derelerk, s., onder- klerk; onder -koster.
Un'dereook, s., onder-kok.
Under-croft, s., krocht, kroft; -, wandelplaats ander den
grond ; onderaardsch gewelf.
Undereur'rent , 3., stroom onder de oppervlakte des waters.
Underdeal'ing, s., oneerlijke of bedriegelijke handelwijze.
Underdid', pret. van Underdo, 'v. i.
Underditeli', V. t., van onderen met grachten omgeven.
Underdo', V. i., :: slecht handelen; -, 'v. t., te weinig doen,
minder doen dan.
Underdone', a., niet gaar genoeg; te weinig gekookt (van
vleesh).
Un'derdose , s., geringe dosis.
Underdo-s e', V. i., een geringe dosis gebruiken.
Ua'derdrain, S., waterleiding; -, bedekte waterleiding.
Underdrain', e. t., uitdroogen.
Underfa e'tion , S., ondergeschikte partij , nevenpartij.
Under'ceel , V. t., polsen , aan den tand voelen.

Underfel'low , s., gering mensch , handlanger.
Underfil'ling, s., grondslag (van een gebouw); onderlaag.
Underfong', V. t., f ondernemen , sP.
Underfoot', a., 1- laag, m.; onderst; laag, gemeen; -,
$ veracht; onder de voeten getrapt, vertrapt, vertreden;
-, adv., onder den voet ; -, van een minderen prijs.
Underfur'nisb, V. t., te weinig leveren; niet toereikend
vooriien.
Undergird', V. t., van onderen binden; -, 1 ondergorden
(Hand. 27 , vs. 17).
Un'dergirdle, 8., ondergordel , ondergording.
Undergo', V. t., ( ondergaan , lijnen, verduren, uitstaan,
uithouden ; -, zich blootstellen aan ; ondernemen ; -, de
brenger zijn van, sH. -, zich onderwerpen aan; -,
bezitten, hebben; -, :: ontvangen; - an alteration, een ,er
andering ondergaan ; - fatigue or pain , vermoeijenis of
pijn doorstaan; - much danger, zich aan groot gevaar
blootstellen,
Undergrad'nate , 3., student die nog geen graad heeft.
Underground', s., onderaardsclie plaats (m( nwezen).
IJn'derground , a., zich onder den grond bevindende.
Underground', ada., onder den grond.
Un'dergrown , a., niet volwassen.
Un'dergrowth, s., struikgewas, laag gewas, hakhout,
kreupelhout.
Underhand, ado., onder de hand, heimelijk; listig, hedriegelijk, ter-sluik; -, a., onderhandse-h; verborgen, hei
-melijk,
bedekt, in liet geheim, (in het geniep.
Underhanded, a., zie Underhand, a.
Underlv'ed , a., niet afgeleid, onafgeleid; -, niet ontleend.
Und'erjaw , s., onderkaak.
Underkeep'er , s., onder-opzigter.
Underlab'orer, s., handlanger.
Underlaid', v. t., zie Underlay , v. t.
Underpay', v. t., ondersteunen, onderleggen, stutten, schragen.
Underlay'er, s., steun, onderlaag, stutbalk, schraaghout,
stut, zool, z.
Un'derleaf, s., zekere appel.
Underlease', s., onderpacht , onderhuur.
Un'derleatiaer , s., onderleder , zoolleder.
Underlet', V. t., datgene verhuren of verpachten, dat slechts

in huur of pacht bezeten wordt.
Underiet'ter • s., verhuurder of verpachter van in huur

of pacht bezeten goederen.

Underlet'ting, s., liet verhuren of verpachten van in huur

of pacht bezeten goederen.
Underlieu'tenant , s., onder-luitenant.
Underline', v. t., onderstrepen; -, t heimelijk werken op;
Un'derlIng, s., ondergeschikte dienaar, ondergeschikte.
Un'derlip , s., onderlip.
Under'masted , a., te laag getuigd, z.
Undermas'ter , s., ondermeester.
laat ontbijt; maal tusschen het middagUn'dermeal , 3.,

en avondeten, B. JONSON.
Undermine', V. t., ondermijnen; -, benadeelen.
Underinin'er, s., mijnwerker ; -, die ondermijnt (iets ver-

nielt of verwoest); heimelijke vijand.
Un'der,nost, a., laagste, benedenste, onderste.
Underneath', prep., onder, beneden; -, ado., van onderen,

beneden.
Underof'ficer, s., onder-officier, onder-beambte.
Underog'ntory , a., onschadelijk, onnadeelig; niets ver-

minderend, niets onttrekkend.
Underpart • s., ondergedeelte ; bijwerk; tusschenbedrijf;
-. kleine rol , rol ; -, ondergeschikt personaadje; -, neven
-roI;,$incdet.
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Underpeo'pled , a., te weinig bevolkt.
Underpet'ti Boat , s., onderrok.
van onderen beschouwen.
*Jnderpeep'. V. t.,
Underpin', V. t., schragen, ondersteunen, stutten, onderstutten , z.
Underpin'ning, s., stut, fundering, fundament; schraag

rede , oordeel ; -, geest ; -, zin ; -, harmonie , overeenstem
betrekking; my - condemns his vices, mijn rede,-ming;,
mijn oordeel veroordeelt zijn ondeugden; a good - between
the parties, de, goede verstandhouding tusschen de partijen ; come to an - with any one, zich goed met iemand
verstaan; keep up a good - with any one, op goeden voet
niet iemand staan.
Understand'ingiy, ode., op verstandige of oordeelkundige
wijze; niet kennis van zaken.
Understood', pret. en pp., zie Understand.
Uutierstrap'per , s., oiidergesclukte.
Understroke', V. t., onderstrepen, onderschrappen.
Understra'tum, s., benedenlaag.
Undertak'able , a., ondeineernhaar, CHILLINGWORTH.
Lndertake', v. t., onaerneri,ell, op zich nemen, zich belasten niet ; bij de hand vatten ; -, aanwenden; -, nemen ,
zich geven ; -, aanvallen; -, bezorgen, zorg hebben (voor);
- a work, (de bearbeiding van) een werk ondernemen; -,
V. i., ondernemen ; borg blijven; instaan, goedspreken ; beloven ; -, aannemen; -, ziel; wagen, zich inlaten; - to do,
op zich nemen te doen.
Undertaker, s., 11 § the onderneemt, ondernemer (die ondernemingen doet), onderneenister; -, aannemer ; -, bedienaar der begrafenissen , lijkbezorger ; -, aanspreker.
Undertaking, s., T () onderneming ; -, § ondernemende
geest , vermetelheid; -, horgtogt of aanneming om een
wisselbrief te voldoen als de schuldenaar niet voldoet.
Underten'ant , s., onderpachter.
Under'tlde , undertow, s., benedenstroom , tegenstroom,
welt', Z.

:1:

(gmerikaansch).
-balk
, s., tusschenbedrijf, voorval , tusschenhandeling, episode; -, bedekte aanslag, heimelijke aanslag.
Underprai*e', V. t., niet genoeg prijzen, misprijzen.
Un'derprice, s., spotprijs, te geringe prijs.
Underprize', V. t., onder de waarde schatten , te laag schatten of waarderen ; minachten.
Underprop', V. t., stutten, schragen, schoren.
Underpropor'ttonned , a., ongeëvenredigd.
Underpul'ler , s., ondergeschikte kweller.
Underran', pret. van Underrun , v. t.
Underrate', V. t., te laag ramen of schatten.
Underrate , s., te lage prijs , te lage schatting of raming.
Underre-e'ompense, V. t., niet genoeg beloonen, slecht of
weinig beloonen.
Underrun', V. t., onder door gaan; onder een touw halen , z.; - tackle, touwen losmaken en in orde brengen;
- a cable, met een sloep onder langs een kabel halen;
- a tackle, de slagen uit een talie draaijeu, z.
Undersell', v. t., onder de waarde verkoopen , te goedkoop
verkoopen, voor een minderen prijs dan een ander verkoopes.
Undersay', V. t., tegenspreken, wederspreken ; -, met minachting spreken , Sr.
Underscore', V. t., onderstrepen, onderschrappen, van
onderen merken.
Under.se-e'retary, s., onder-secretaris.
Underset', V. t., schragen , stutten , onderschoren, steunen,
ondersteunen, z.
Un'derset , s., onderstroom.
Under'-setter, S., stut, steunder, schraag, schoor.
Underset'ting , s., grondslag, voetstuk , onderlaag.
Undersher'iff, s., onder -sherif.
Undershot, a., van ouderen in beweging gebragt woreiende; -, onderslag ...; met ondersla, (van watermolens).
Undershrlev'alty, s., onder- scheril'schap.
Un'dershrub, S., lage struik.
Ui'derstde, s., het onderste; -, binnenzijde van een boog
(bouwkunde).
Undersign', V. t.,
onderteekenen.
Undersigned', s., ondergeteekende.
Un'dersoll, s., zie Subsoil, s.
Undersold', V. t., zie Undersell, v. t.
Un'dersong , s., koorgezang, koor.
Un'dersort, s., ondersoort.
Understand', V. t., hegrijpen, verstaan, zich verstaan ten
aanzien of ten opzigte van; begrijpen onder; ingelicht of
bekend zijn ; -, vernemen , hooren ; kennis hebben van; -,
Bire to -, te verstaan geven, berigten, te kennen geven;
- by, vernemen door, uit; - with, zich verstaan met;
- the sense of a thing, den zin van iets begrijpen; - a
language, een taal verstaan; - one's business, zijn zaken
verstaan; be understood, begrepen zijn; make any one a thing, iemand iets te verstaan geven; make oneself understood, zich doen verstaan; that is understood, dat spreekt
van zelf; -, v. i., hooren, zien, weten, vernemen, merken, (van iets) onderrigt zijn.
Understandable, a., zie Intelligable, a.
Understand'ing, a., verstandig, oordeelkundig.
Understanding , s., bevatting , begrip, kennis , ervaring;
-, doorzigt, overleg, ervarenheid; -, verstandhouding; -,
Underplot

Undertook',

pret. van Undertake.

Un'dertooth, s., ondertaiiu.
Underval-ua'tion, s., te lage

schatting; -, minachting,

geringschatting.

V. t., laag schatten, onder de waarde schat
minachten; -, verkleinen , verlagen, -, te min achten,-ten;
te weinig werk maken (van).
U,aderaI 'iie, s., geringe prijs, te lage prijs, spotprijs;
-, minachting, geringschatting.
Undiervai'-uer , s., verachter , minachten, verachtster, minachtster; die te laag schat.
Underweave', V. t., inviechten, inweven.
Underwent', zie Undergo , v. t.
Underwood, s., kreupelhout, kort hout (onder hooger);
-, hakbosch, kreupelboscli.
UUn'derwork, s., werk van ondergeschikt belang, gering
werk, bijwerk.
Underwork', underworked', underwrought', v. t., onderinijnen, heimelijk of op bedekte wijze ten gronde rigten; -, tegenwerken, onderkruipen; -, te goedkoop werken,
slecht bewerken; -, weinig werken.
Underwork'er, s., die te weinig werkt, ondergeschikte
arbeider.
Underworld , s., lagere wereld, onderwereld; -, § mindere stand, lagere volksklasse.
Underwrite', V. t., onderteekenen, onderschrijven, teekenen;
-, t, . i., assureren, polissen van assurantie onderteekenen.
Underwriter, s., onderschrijver, onderteekenaar, onder
polissen van assurantie), verzekeraar, as--teknar(v
suradeur.
Underwriting, s., assurantie.
L,a dervai'ue ,

Underw rf t i tan , pp. van Underwrite.
Underwrote', pret. vast Underwrite.
Underwrought, zie Underwork, v. t.
Undescend'ible , V. t., niet overgedragen

(op erfgenamen).

kunnende worden
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Undes-erib'able, a., onbeschrijfelijk.
Under cribed ', a., onbeschreven.
Undescried', a.,onontdekt, niet ontdekt,

IV
adv., zonder opgemerkt of gezien te zijn;
niet te onders+cheideu, in het geheim , onmerkbaar ; -, op
ongevoelige wijze.

Undi4cern'edly,

niet onop-

Undi-scern'ible, a., onzigtbaar , onmerkbaar, ongemerkt,
gemerkt.
onhespeurhaar , niet te onderscheiden.
Undeserved', a., niet verdiend , onregtvaardig.
Unde*erv'edly , ede., op onverdiende wijze, te onregte, Undi*cern'ibly , adv., op onzigtbare, onmerkbare, ongemerkte of onhespeurbare wijze.
op onregtvaardige wijze.
Undiscern'ibleness, a., onzigtbaarheid, onmerkbaarheid,
Unde*erv'edness , s., onregtvaardigheid.
onbespeurbaarheid.
Unde*crv'er, s., persoon zonder verdiensten.
Unde-serving, a., zonder verdiensten (van personen), van Undiscern 'ing, a., onoordeelkundig, niet behoorlijk onderscheidend; kortzigtig, niet scherpzinnig,.
weinig verdienste; -, niet verdienend, onwaardig.
Unde$erv'ingly, adv., zonder verdienste, op onregtvaar- Undlscharge'able, a., niet ontslagen kunnende worden,
niet te ontslaan.
dige wijze.
Undischarged', a., onuitgeladen ; -, onafgelaten ; , -, niet
Unde*erv'ingness, s., onwaardigheid.
afgeschoten; -, niet ontslagen; -, niet opgeheven; -, niet
Undesigned', a., zonder opzet, zonder bedoeling; -, onafgedaan ; -, onbetaald.
willekeurig.
Undesign'edly , adv., zonder opzet, zonder bedoeling, op Undisciplined, a., aan geen orde of tucht gewoon, zon
orde of tucht; ongeregeld; -, ongeleerd, ongeoefend.-der
onwillekeurige wijze.
Undiselose', V. t., niet ontvouwen of openbaren; verborUndesign 'edness , s., onopzettelijkheid ; toevalligheid.
gen houden, DANIEL.
Undesign'ing , a., zonder opzet, onopzettelijk, zonder bedoeling,
doelloos ; -, zonder list , zonder valschheid , opregt , eerlijk. Undiscio-red', a., ongeopend; -, niet geopenbaard, niet
blootgelegd , niet ontvouwd.
Unde*ir'able, a., onivenschelijk, niet of weinig wensche.
Undiscord 'ing, a., niet wanluidend, eenstemmig, ar.; in
lijk; -, weinig geschikt (voor).
liarnionie.
Unde*ired', a., niet gewenscht, niet bzgeerd.
Unde^ir' ing, a., niet hegeerende, niet wenschend, niet Undiseov'erable, a., niet ontdekt kunnende worden, onmogelijk te ontdekken, niet te vinden.
verlangend , onverschillig,
Undespair'ing , s., die niet wanhoopt, die door hoop Und i s e ov'ered , a., onbekend , niet ontdekt , onopgemerkt;
-, bedekt , geheim.
staande gehouden wordt.
Undís,erete', a., zie Indiscrete, a.
Undestroy'able, a., onvernielbaar, onverdelgbaar.
Undestroyed', a., niet verwoest, niet verdelgd, onverwoest, Undis-crim'inating, a., zie Indiscriminate, a.
Undiseussed', a., buiten discussie; onbehandeld.
onverdelgd.
Undisgraced', a., niet in ongenade vervallen; -, niet ontUndeteet'ed , a., onontdekt.
eerd; niet ontsierd, niet geschonden.
onbepaalbaar,
niet
te
beslissen.
Undeterminable, a.,
Undisguised', a., onvermomd, niet verkleed; -, onbewimUndetertn'ined, a, onbepaald, niet beslist, onzeker.
peld ; -, eenvoudig , opregt.
Undeterred', a., onopgegraven , onopgedolv.en.
Undishon'oured, a., niet onteerd, ononteerd.
Undetest'ing, a., niet verachtend of verfoeijend.
Undismayed' , a., onversaagd, onverschrokken, zonder
Undeveloped', a., onoutvouwen , onontwikkeld.
vrees , onvervaard.
Undeviating , a., 11 § regt, regtstreeks, zonder omwegen,
Undisoblig'ing , a., niet ongedienstig, niet onbeleefd,
regelreet; -, niet afwijkend; -, § standvastig.
voorkomend; niet onaardig.
Unde'vlatingly, adv., zonder af te wijken.
Undlsor'dered , ei., onverward , niet in wanorde gebrágt.
Undevoted', a., niet toegewijd.

Undevout', a, ongodvruchtig, onvroom.
Undevout'1y , ads., zonder godsvrucht , onaandacbtig.
Undex'terous , a., onhandig, onbekwaam, linksch , lomp.
Undiaph 'anous, a., ondoorschijnend, ondoorzigtig.
Undid',

pret., zie Undo, V. t.

Undied', a., ongeverwd.
Undig 'enous, a., door bet water voortgebragt.

Undispensed', a., onuitgedeeld
Undispens'i,g, a., niet. mededeelzaam.
Undispersed', a., onverstrooid, niet verstrooid.
Undisplayed', a., niet ten toon gespreid.

a., vrij; waarover men niet beschikt heeft,
onbeschikt, onhegeven; onverkocht; onaangeroerd.
a., onwedersprekelijk, onwederlegbaar;

Undispo*ed',

Undlsprov 'able ,

-, onberispelijk.
Undisproved', a., :1: onwedersproken, onwederlegd; -, onberispt.
Undisputable, a., zie Indisputable, a.
Undisp-ut'ed , a, onbetwist.
Undisqul'eted, a., niet ongerust, rustig; vreedzaam.
Undissect'ed, a., onversneden; niet in stukken gesneden; niet in stukken verdeeld (tot onderzoek), p.; niet
ontleed.
minderd.
Undissem'bled, a., opregt, waar, ongehuicheld, niet geUndint'ed , a., ongedeerd , ongeschonden.
veinsd, ongeveinsd; -, verklaard, open.
Undi'ocesed , a., j zonder diocese.
Undlssem'bling, s., ongeveinsd, ongehuicheld, eerlijk,
Unclipped ', a., oningedoopt.
Undireet'ed , a., niet gerigt, niet aangewezen; aan zich Undis'sipated, a., niet verstrooid; niet doorgebragt, onzelf overgelaten; (van brieven, pakjes, ene) zonder adres, verspild, onverkwist, niet verspild.
zonder opschrift; -, ongeleid, onbestuurd; -, onbevolen, Undi*solv 'able , a., onoplosbaar; -, onverbrekelijk.
Undl-s`solved', a., onopgelost, omgesmolten, niet ontbonden.
ongeboden.
IJndt*cerned', a., f l § onopgemerkt, onbemerkt, niet onder Undi^- solv'ing , a., voor geen smelting vatbaar, niet smeltend, niet ontbindend.
bedekt; geheim of bedekt gebleven.
-Echeidn;

Undigest

, undigested, a., onverteerd, onverduwd.

Undi cst'ible, a., onverteerbaar.
Undi ligent , a., traag , nalatig , werkeloos.
Undii ► igentiy, adv., op trage, nalatige, werkelooze wijze.
Undiluted , a., onverdund.
Undiminish'able, a., niet voor vermindering vatbaar,
niet verriiinderd kunnende worden; onverminderbaar.
r
Undimin'i shed,.a ., ^j § geheel, niet verminderd, onve-

UNI).

UNI)..
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t1ndistenZ'pev€ t , a., gezond , vaii ziekte he v rijd , niet ziek; } U its rid tv', t', t., optrekken , , . - eetrekken , ophalen.
Ui^(fra at'i-., undromat'i-col, a., weinig dramatisch,
-, kalm, vreedzaam, ongestoord; origekreíikt.
on ?sr?;ikt voor het tonnen.
U`nrlístenct'c ci, a., omit eepanrleíi.
tnis•aw'n', a., ongetrokkeït ; -, ongerel^ etst , ongeteekend ;
irnctitiiieti', n., ongectistil leerd.
U n di s li n'g ei is h a TA e, a., li iel, onderse li eidhaar, on (lui tl el ij k,-, ox'uekleed; -, onllït fkon]en (ron loterijtriefjes); -, 0not teut ar.
Undistin'guisIiably, ede., zonder onderscheiding.

ge )r•+ retteei d.
Uindrend'ect , a., one evrrencl , oiet v>evreesd , weinig gevreesd.

tSett , (t., id t niet ender selic'.iden,

crCdt'Ciorn , t-iii t(Iilcllt..
niet netste- Unda , twaimied', a
i geW',lad, ( . franSC%b) negligé,
lend, onhero•esncl, niet duidelijk, onopgenierk_t; ver 'ard; Un'dress, S,, 11uisk1ee1nntg, h'us
(soldatef=rtercn);
in ('0 -, in négligc.
klein tenue
-, zonder onderscheid voor , zolder (o dertir:heirlinr , Zon 1 Un'dreo±a , v. t., ontklt , (o c e;i; van opsellll{, in sieraden ontder eer; -,
voortdurend, zonder stakelen,
klonten ; - U esel f ,.=LJ1 ontkleetten; -, v. i., zich ontkleet?n(tistinrgt1isteiing, n., 11 et, on lei•selleidend , ii et diiidelij k ;
geen onderscheid no kend , gelijk ; -, zonder oordeel ; blind.
effen , zich iritkleezlen.
Un I vnsc? ', (T., ontldeeti , niet gekleed , in n%elig , -^
Undistoi•t'ed • a., onverdraald, (1T1\'C1'^i'eoo rei..
§ io lL.t, zonder sleiaéen , snider C1) Cliik ; -, § ot1hewerkt,
Undistra-ct'ed, a., niet verstrooid van gedaclitesl, onaf€ On' ` i i ; -, niet gesnoeid (2'aí2 hoornen) ; -, niet gereed
getroliken.
tJuaistra.ct'edty, ode., zonder verstrooijin;g van gedachten. i ge n".t.
Undistract'edness, s., onverstrooidlielé van gedachten; 1 Undrled', a., ongedroogd (ran plonfen, ,rgrences, enz.).
t nab€ ?tied', a., niet gedrild , niet geoefend.
-, enioedsrnst.
Un,trh.ste'abtc, a.., n:et drinkinïar.
Und,strib' uted , a., onverdeeld; -, l<eraald , beperkt.
Lndisturbed ', a., ongestoord , zonder stoornis; -, gerust, tJnttr i v'en , a., ongedreven , 11 niet gejaagd; -, niet gemend
gelaten; -, § ongeveelig; vreedzaam, kalm; -, zonder wan- (von paarden); -, niet geheic.
i Undroop'ing, a., niet verftaauwend; -, niet wanhopend;
orde - delight , vreedzaam genoegen.
t disturb'ectiy , edv., zonderstorax nis , op een een estoo rcf_e t niet veisla,en; - niet le ijneiici ; -, § niet moedeloos worwijze, zonder wanorde; -, § oh oiinevoelige wijze; § op 1 dende.
vreedzame wijze; -, met kalmte, suet gelatenheid, met 138'íross'y , a., gezuiverd , vrij van onzuiverheden ; louter,
; zuiver. , rein.
gerustheid.
Undieturl,'edness, S., gemio van stoornis, ol"1estoordàlieid; Undrowned', a., niet verdronken; -, niet overstelpt.
Unit a'hit bie, a, zie Induhitoltle , a.
-, gerustheid, gel,titenlieid , bed.„i irdl^eid, kalmte.

urwist

niet afwisselend; eenvormig. Lntinc' , (t., 11 onbehoorlijk , onhetamelijk § min passend
t<ndivert'ed, (t,, onafgewend, onafgebroken; -, vreugdeloos. ' -, on ettig; onregelmatig ; -, niet pligtmatig; -, ongele1 geit ; -, it overdreven; -, l)Ilitetispor?'g; -, onverpligt, on11.11di%'icl'abie, a., ondeelbaar.
verschuldigd t -, nog niet vervalen, rog te ver(-allen,
1jn(uvi(
t`cae , a., ongedeeld, onverdeeld; geheel,
ouverscllenerr (doolt /ca7^.del); a feit -, een schuld the enen
Undivorced', a., ongesclieiden.
niet
terp ligt of gehouden is te hettrlen; mt - proceedin.,
ruclithaar
a.,
geheim,
niet
gemaakt,
niet
L?ndivizt cct',
!
eelt onwettige of orirenelnia,tige llandelw jze.
ehend geslaakt.
Undo', e. t., ontdoen, afscheiden, los maken (1hijv. een knoop U , idaike'. v, t., (ienl^rnd) den titel of de waardigheid van
liet I o<g ontnemen.
enz.) , ontbinden; -, vernietigen , uitwisschen , te niet doem ,
ongedaan, niet geldend maken; -, bederven, ver°derven, 1 tin 'tiostannt, a., golvend.
in het verderf storten , arm naaken , ongelukkig slaken; É Un'dutary , a., golvend.
tindi ver'sified, a.., eentornin,

^, herdoen, tot dell vovigen staat terug brengen, -, terug Un'du£ate, undulated, ft.,, golvend, golfsgewijze; -, ge.
rnemen, oplieffen; -, (iemands) goeden naam ontnemen ; - a , waterti (vain stoffen); -, gevlamd (vets Fout,°).
fault , eert fout uit^visscilen; - what had heen done, lierrloeli Un'ci*iiate, V. t., in eert golvende beweging brengen, doen
golven , kabhelen ; -, moduleren (tnuzi;Ia) ; -, v. i., golven,
wat gedaan was; leave a thing undone , iets niet doen ; remaisa
undoute, onuitgevoerd Ulljvest , nogte doen overblijven ; - Un 'dictate , v. i., bruisen van de golven , z.
a knotty queslion, een moeijelijke vraag oplossen ; -tie Un ► diuuta'tion , S. golving, golvende beweging, slingering, z.;
golvende beweging in de vochten des ligchaams, g.; -,
stovrage, de lading verstu^ven.
i?n,to-ck', V. t., uit liet dok brengen. lit inngsgesv (ze beweging op liet water kabbeling; -', wanUndo'er, s., die losmaakt, onthil;dt, ontwart..; -, verwoes- I klank (97inziijA).
Ii vn'tiutating, a,, golvend, kringsgewijze golvend; -, met
ter , vernieler, bederver, vernietiger.
Undoing , z., zie de verschillende l^eteekenisseir van ! I tel lin eel (spoorweyeoi).
Un'etn.tatingly , odia., op golvende wijze.
Undo , v. t.; -, verderf , ongeluk, or ► dergaeig.
tin 'clostatory, a., golven .
Undone', V. t., zie Uitdo, r. t.
Undone', a, ij §onuitgevoerd; ij § te doen; ongedaan; -, Uesduii', v. t., < van dofheid bevrijden ; zuiveren, wi-TITLOCK.
ddr., op onre(;eirnatlge of onwettige wijze, ten
on(elUkkr(r, verlorer:, te niet Itin, in liet verderf ge- Uncie3'I
Stort; ternietigd, vernield, `erwt'oest; 1 eist -, liet is Tiet È et ri'r2e; op enkel orb ke, onbetamelijke of osi11tilt11:e wijze;
1 niet natr heliooren ; stiet (in liet gesprek) te pas komend;
mij gedaan.
Undoubt'e,t, a., buiten twijfel , ontwijfelbaar , onbetwist, ! -, oh overdreven of l,n.iterislpovtge wijze.
Unndduuped', a., onl^odrooen.
stellig, zeker.
onduurzaetnl.
LTndoubt'ediy , adv., op ontwijfelbare wijze, zonder twijfel Un(-u,•'abie, a.,
und,,e t', v. t., afstofieri.
Undoubt'fui , a., niet tot) felachtig,
tiudoubt'ing, a., niet twijfelend, niet overtuigd; -, stand- U,,,iu tcous, a., oneerbiedig;, onbeleefd, ongehoorzaam.
Un[Su'tifizi, a., orleesbiedig, zonder eerbied.
vasteg; ontva.nlielliaar.
Unc 'tif«ity , tide., op or,eerlbiedige wijze.
ITndow'ered , a., zonder Huwelijksgift.
Undratn'abie, a., onnitdrooghaar; -, niet drooggemaakt UnthaftireuIness, s., gemis van eerbied, oneerbiedigheid;
' ongehoorzaamheid.
(akkkerbou+w); -, § onuitputtelijk.

UND.

UNE

Undy'Ing , a., onvergankelijk; -, onsterfelijk; an - name,

Uneng^+g'ing , a., niet innemend, weinig bekoorlijk, weinig
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een onsterfelijke naam; the - worm,, de onvergankelijke worm.
Unearned', a., ongewonnen, niet door arbeid verkregen;
niet verdiend, niet met moeite verdiend.
Unearth' V. t., uit de aarde drijven , opdelven.
Uneath'ed , a., uit de aarde gedreven, opgedolven.
Unearth'ty, a., niet aardsch, hovenaardsch; -, zuiver,
hemelsch.
Unea*'iiy, adv., in ongerustheid, op pijnlijke wijze, op
moeijelijke wijze, op ongemakkelijke wijze ; met ongemak.
Unea*'lness , s., ongerustheid, onrust ; verdriet, angst,
moeite, misnoegen , leed.vezen ; -, verveling ; give any one
-, iemand moeijelijkheden veroorzaken.
Unea*'y , s,, ongerust, onrustig, lastig, ongemakkelijk; -,
stijf, gedwongen; -, onaangenaam, verdrietig; -, belemmerd , verlagen; do not be -I wees niet ongerust, wees
gerust, stel u gerust,

aantrekkelijk.
Unenjoyed', a., ongenoten, niet genoten, onbezeten.
Unenjoy'ing, a., niet genietende, zonder genietingen.
Unenlarged', a., niet vergroot, on.vergroot, beknopt ; -,
onverspreid; -, I § zonder uitbreiding; -, Jj § zonder ver
-merding,§
zonder ontwikkeling.
Unenlightened, a., onverlicht, zonder licht, § weinig
verlicht (van geest) ; -, niet opgehelderd of verklaard

(yodryeleerdheid).

Unenslaved', a., vrij , onafhankelijk; -, niet onder het

juk, niet in slavernij.

Unentan'gle,

v. t., DONNE, zie Disentangle, v. t.

U nentan'gled , a., vrij, los, onverward.

Unen'terpri*ing, a., weinig ondernemend.
Unertertain'ing, a., niet onderhoudend, onvermakelijk;

-, vermakelijk.

Uneat'abie , a., oneetbaar.

Unertertain 'ingness, C., langwijligheid, langdradigheid,

uneaten , a., niet gegeten , ongegeten.
Uneath', adv., top moeijelijke wijze, met moeite ; -, niet ligt.

vervelendheid , gemis aan onderhoudendheid.
Unenthrailed', a., niet onder het juk gebragt, niet tot
slavernij gebragt, vrij.
Unentombed ', a., -r onbegraven , zonder graf.
Unen'vlable , a., weinig benijdenswaardig, weinig te be-

Unebb'ing , a., niet ebbende , niet afnemend.
Unech'oing, a., niet weêrklinkend, niet terugkaatsend.
Une -etipsed', a., in al zijn luister , niet verduisterd.
Uned'ified ,

a., niet stichtelijk ; -, min verlicht.

Uned'ifying, ads., min stichtelijk.
Uned'sxcated, a., zonder opvoeding, zonder onderwijs,

onopgevoed; -, onervaren, onbedreven.
Uneffaced', a., Jj § onuit^esvischt.
Uneifect' -tual , a., zie Ineffectual, a.
Unelas'ti e , a., onveerkrachtig.
Unelat'ed , a., niet hoogmoedig, niet opgeblazen door voor
-spoed,
niet brooddronken, niet trotsch.
Unele-et'ed, a., niet gekozen, niet verkozen, niet benoemd;
-, onuitverkoren.
UneI'igibte , a., zie Ineligible, a.

nijden.

Unenvied, a., niet benijd, weinig benijd, onbenijd.
Unen'vious, a., niet afgunstig, zonder afgunst, niet wangunstig, niet benijdend,
Unep'ilogued , a., :1: zonder sluitreden, zonder slotrede.
Unep 'Itaphed, a., zonder grafschrift, POLLOK.
Une'quable, a., ongelijk, niet eenvormig, onregelmatig,

verschillend.

Unequal • a., f

§ ongelijk, niet gelijk (met of aan); -,
ongeëvenredigd, beneden. ..., onder ....; -, minder ....;
ondergeschikt (aan) , ontoereikend of ongenoegzaam (voor);
-, onredelijk, onregtvaardig, partijdig, eenzijdig ; -, ongelijk,
Unemancipat'ed , a., onhevrijd.
oneffen (botanie); -, onbekwaam; - to , onberekend voor.
Unembalrned', a., niet gebalsemd.
Unequal, a., pl., lieden van ongelijken stand, lieden
Unembarrassed , a., niet verlegen, onbelemmerd, onbedie aan elkander niet gelijk zijn.
schroomd ; -, niet verward.
Une'qualable, a., zonder wederga, niet te vergelijken,
Unernbit'tered , a., onverbitterd.
niet te evenaren.
Uneinbod'Ied, a., onligehamelijk, onstoffelijk; -, niet in-', Unequalled, a.,

gelijfd, niet tot een regement gemaakt (soldatenterm).
Unembro id'ered , a., ongebor. duurd.
Une.nphat'i e , a., onnadrukkelijk.
Unemphat'iely , ado., op onnadrukkelijke

wijze.
Unemployed', a., met niets bezig , niet bezig ; zonder betrekking, zonder werk , werkeloos, ongebruikt; -, ledig,
niets doende; -, (van fondsen) renteloos.
Unempow'ered , a., niet gemagtigd.
Unemp'tiable , a., onuitputtelijk.
Unetnp'tied , a.,

geput.

niet geledigd , niet uitgedroogd , niet uit-

Unenchant'ed, a., onbetooverd.

Uneweum'ber , v. t., ontlasten.
, a., onbezwaard; -, niet gestremd, niet

Unen-eunt'bered

belemmerd.
Unending. a., zonder einde, oneindig; -, eeuwigdurend.
Unendeared', a.,
Unendow ed', a.,

niet bemind.

onvergelijkelijk, zonder weerga, weerga.
loos, niet geëvenaard.

Une'quallty, s , ongelijkheid.

une'quaiiy, adv., ' op ongelijke wijze, op afzonderlijke

wijze.

Une'giialness, s., zie Unequality.
Uneq'uitable, a., zie Inequitable, a.
Unequiv'o.eal , a., niet of weinig klaar, dubbelzinnig; -,
duidelijk ; the most -, het meest dubbelzinnig.
Unequiv 'oatly, adv., zonder dubbelzinnigheid; most -,
zonder de minste dubbelzinnigheid.
Unerad'1 -cable, a., niet ontworteld kunnende worden ; -,
I § onuitvoerbaar, onuitwischhaar; -, onvernielbaar.
Unerected , a., onopgerigt.
Uner'rable 1 , unerr ing, a., onfeilbaar, zeker (niet kunnende missen of falen).
Unerringly , adv., op onfeilbare wijze, op onzekere wijze
Uneschew'able, a., onvermijdelijk.
Unespied', a., onontdekt, ongezien, niet bemerkt, niet

onbegaafd, onbegiftigd; -, zonder hu welijksgift; -, niet bevoorregt; -, niet voorzien , onvoorgezien.
zien; -, zonder begiftiging met inkomsten (van instellin- Unessayed', a., niet beproefd.
gen van openbaar nest).
Unesse.'tlal , a., van geen belang; -, 1 niet wezenlijk.
Unendur'ing , a., van weinig duur , weinig duurzaam.
Unessential , s., onwezenlijk deel of zaak, bijzaak.
Unengaged', a., onverpand, niet verpand, vrij ; -, (van Unessen'ttalty , ads., op niet wezenlijke wijze.
liet hart) vrij , nog niet verloofd ; -, (van fondsen) beschik. Unestab'Iish , V. t., :1: vernielen ; -, (het gevestigde) ombaar; -, zonder werk , zonder bezigheid.
verwerpen.

UNIT.

UNE.
UlleV8nlel'l-@al. a., ouevuugeliseh.
t;ne'veu. a.,. oneveu , oneffen, ongehjk , -, hobbelig , - t onovereenkomstig i - J ongestadig , an - surface t eeu oneften

oppervlukte.

,,§ oneffcnheid , ollg-elijkheid; -,
ruwheid , ouaestadigheid,

U~~e'venes!i, S.,

lijkheid , -,

verander-

Une/veu.~y, ad~.t op oneven of op on~elijke wijze , op oneven WIJze (wlslcundc); op onovereenkomstige wijze , zie
Uneven, a.
Ullev'Uable, a., onvermijdelijk.
Unexact, a., zre Inexact.
Unexa et'ed, a., niet afgeperst , niet afgedwongen , - niet

(op onregelmatige wijze) gceischt.
b'
ono. erdreven.
bier. Vaal' onderzoek vathaar Vaal'
geen ondervraging vathaar , niet te onderzoekcu , -, :mpeilbaar , oudoorgroudelijk.
~ul('uHnljned, a., u iet onderzocht , ouhcproctd , -, niet
ollder.v?:~t.a~d, ni~t .get~AaIHilleerd; -, met llag-eZlen; -, niet
ge~·e~ltit>,Lru (adrnzmstmtiewtJzeu); uiet oudervraagd (Vim cen
,qetul[Je), r.
lJnexam'I)led, a., zonder voorbeeld , voorbeeldeloos zondel' weerga , onvoorbeeldig.
'
Uuexcep'.tlOIl.able, a., or-verwerpeljjk , onwedersprekeljjk ,
-, onberispelijk , onwraakbaur , r.; ait - testimonv , eCt1C
onwraakhare getuige , r.
Unexcep'tiolutblencst<i, s., onverwerpcliikheid, herceen niet
weersprnkeu kan wortlen , oLberispelijkheill; -, o:;wl"aakUnexag'gerat('rl, a.,
Unexam'illable, a.,

haarheid, r.; -, zui verheid.
a., OJ' onverwerreli,jke \\'ijze, 01' on-
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Uuexplaln'able. a., ouverkluarbaar.
Unexplained I, a., 011 verklaaru , onuitgelegd.
Unex'pli·{'l,ble, a. t ouverk iaarbaar.
lJut'xplred', a.,
§ onuf'geloopen , ougeeindigd

II

sclieneu.
Un .. ,plored',

a.,

II § ononderzocht ,

, -, niet ver-

ondoorzoeht , -, on-

!JCkl·m1.
(;ue:q.lo 'she,
l' Uf'".,\IH)-ti,ed',

a., niet losbarsteud , niet ontploffend.
«., niet blootgesteld , met aau berrsping

hlou1l£tsteltl; -, bedekt , geheilU.
l'ne\:pollud'abJe, a., onoplosbaar.
Une vp r eased ', a., niet uitzedrukt,

onuitgedrukt , niet nit;.:.e:il'fokell; -, stilzwijgend onder iets hegrepen wordeude,
z.re Lncxprcssible, a.
Unexpl'('!lj'she, a., nict uit t e drukken , zonder uitdrukk iuu , \001' i2-('(~tl uiulrukkmz vatbaar , =f ouuitsprekehjk,
Un~xpup;laubl(>, a., ouverw iuhaur , ouvern.cestcrbaar.
i;ut:"> tt·ud.·d, it" uiet Ult~e::-t.l"ckt; -, oi.uitgebreid.
lJlle'-,tin('i:', (I., + Zle l ucxtinct , 0.
Uue.xUn'guishablc. a., z ie lltexlinguishable, a.
lnexUn 'guishc(l. a., onuitgehluscht , onuitge<loofd.; -J nog
braudendc , -, niet uitgedoofd kunuende worden.
UnCXOr'l)oted, a., onuitgeroeid,
Uuex'tolled, a., uiet opaevjjzeld , ongeprezeu , ongeroemd.
UJH'.'o:'ariNlble, a, zj(~ Lucxtricable , a.
Uney('d', a., oubegluru d , lJ1JgczlCU; Hid nageoogd.
Unf<-td'NI, a., II('NIII bioemt'i) liiet. verwelkt , onverwelkt ,
1ilet nrllcl1st, ollverilcust; -, ~ zljn sehoollheitl niet rer-

u ue,pre~I!Ilible, a.,

10(('11 LebbclH.le.

lJufud'in~. a., II § (Mit OZoemen, p7rUilen ellz.) niet verwelG
wetlersprekelijke wijze, zOllllt~r
-, op ollbe- kej,C;, (Hl vcrwelkelljk, nid Y{~rfiem)elJu; -, II ~ tluurzaaoL
nspelijkc wijze; -, op Oli\\'railk1iilJ e \\
UUfad!h:~n('ss, s., ollrenreiklJaarhclu.
Ullexcised /, a., Vl'lj van acqjll:;.
Un,fall'IH~. ii., § onfelillaal'; -, zekcr, gewis; -, dat niet
IJue"cit/('d, a, onopgewckt.
f!11S::-Cll h:illi.
Uuex..-og'itnble, a., OlHleukbaur, R,\LEIGH.
Ln~ailliul;iHt·!tS. s., onfeilhaarhclu (het?-eenlliet missell kUll).
Une:~cu""ablc, a., OllVl'l'geetiljk.
\.Jufaj ut iug, {/.. o1J\"I~rll1oeitl , I l itt bez\\'ijkend.
Unex'eeuted, a., Olllllt:::CVOel'c.1, ollvoltoo:d; -, ollgedaan, Lnfalli", a" 01, Ilemc:ll; -, \ulseh, ullopregt; -, trouweloo8,
Oll \'olbragt.
ollt;erlijk; -,011 I'egt\iwnlig; -, oHhilJijk; -, te kwader troliW ;
UlleX'eml)lary, a., voorbeeldeloos.
-, ollgeoor1oofu; -, 011 Hltli\.lelJjk; -, ieelijk; -, l1iet zuiveL
(;nf;~lr;ly, a., up olJhell.sl'he, n.llselJe wljze, zie Unfair, a.
~Tllexem'j)lIfied, a., lliet met voorbeeldell gestaafd, lliet
Ullfail·'ne!iS, 8., ollJlell:ieltheid; -, \'a/:::ehheiu; -,ollopregtmet een vool'beelJ. toegelic1lt, zonder Yoolbeeid.
helll j -, ollcerlijkhcid; -, olln:gtvaal'llig:heid; -, ollbillijl(·
UneXeml)t',. a., niet vnj) zonder prinlegic uf voorregt,
met gepl"evI1igeerd.
twiLl; -, kwade trollw; -, en rrienlllljkheld; -, leelijkheHL
Unex/ercl*ed, a, II§ ongeoefend.
Unfaith'ful, a.) Ol1tlOllW; -, T trouwcloos; -, I ongeloovig
(god.r/eleerd/ieid).
1)nexert 'ed, a.) onaangewenu, ongebruikt; -, niet gesvhied;
-, wel'keloos.
UnfaHhifui!y, adv.) t op ontrollwe wijze; -, TOP trouwdoozc wijze; -, I op oll~eloo\ige w ijze.
Unexbaust'ed, a., II§ olluitgepnt, lliet uitgeput.
Uufaith!fuJuess. $., t ulItrOtlW, t tl'ouweloosbeid; -,
Unexhaus'tible, a., i'.ie Illexlwustibte, u.
I ojl~el(JovjglJel\l (:Judfjl;!carlitt:id).
(Juexhib'ltcd, a., uiet vel'toonu.
Unfull.·at,,·tl, (t., wet i,;,()rter gemaakt, gecll afkortitlgen
(Jllt·xht'.·nt. a., nie1 llc:-:\lallnde, lIict ill we/I'll,
Itt' IJl;llld_~,
LucXI)aud'ed, G., 0l111ltgqmll1JU1, olHutge;;preill, OllOl1t·
Ulif"U'~~u. (t., on~cvalll~lI, lIiet ge\:alleu; II § oveff.ilJd.
wIld,eId, uid uitgezet.
Unl'xIH~cta/tiljn, S., f;tlilis :tan omzi~ti~beid, uehoedzaamheitl. L'ufall!luned, a., i}tl~tbt'aakt; -,n0l! 1I001t lJeploegd, niet
lHilak ;ztle~ell, 1I](::t gClOJUCI'\'oord (llkkerbuuw).
UneXIU.H·t'ed, a.) ouvtl'wiicht, oHvoorzlcll, oll\'crnwed; -,
U ufal'!.afi.ed, a., Oll \'crvabellt, uiet vClvahehL
(van zaken) plotsellllg) ~t'1l1elijk.
Unexlu·.·,iedly, oliv" op ollvonrziene t ollvcrwil.chte wijze, Uufullh~.·iu~, a., lllet weifdellu; -, met stamelcnll; o,t1verwacllts, on veriJoetl::.i; -, 011 \oorziew:i; -, op plol8e- vr,in;, vastc ;;tem.
Ullfai'h~"illgl)', adIJ., zomler aarzeling.
hllge, op scllieltjke \\'ijze.
Uuf.au.licd', a., zOIJuer roern t OllVermaal'd.; -, onbekend.
UneXI)C4~t'ed()e!Js, S't bet onverwachte.
UnfamU'ial', a., niet gellJecuzuami -, lliet bekcnu; un Unexpe/dlellt, a., z.ic ],tezpedit:nt u.
lUlIl"';, cell 011 bekenue W..l .alJl.
Unexpend 'ed, a., Iliet uitgegevell, lJiet hesteed.
UneXI)en'sive, a., lIiet uuur, onknstbaar, niet kostbaar , UufamUiul·1ity. 8., ongemeenzaamheid, gebrek aan gC..
lIJCCIlI.;;:l1ulleill; -, oubekenJheid; -, ongewooulJeid.
~oeukoop; -, uiet verkw istenu.
i.i~lf._sb'iouable, a., (van zaKell) IJiet ill de mode zijndc,
Unexpe'.>ience, S" zic lilCXJUJ1·i.e,lce, s.
!JiCl, llUal' de mode; (valt ptJrsOneJl) lliet naa.r de mode, de
()neXI)('(·t', a" onUCdre\'l'll, onel \ arCH ; ' , uuwetcml) on·
knmlig.
llJ'J([e md ,oJgemle j --,10mi') SII ; zonder bclloorlij1..Cll vorm.
UIl(~.'tcep'tionaJly,

I
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Unfash'Ionabteness, s., afwijking van de mode, onver - Unfig'ured , a., geen levend wezen voorstellende, leven
looze wezens of voorwerpen voorstellende.
schilligheid voor de mode.
Unfash'lonably, adv., strijdig niet de mode; -, § op lompe Unfil ial, a., niet kinderlijk, onkinderlijk; een zoon min
of weinig voegende ;een zoon of een dochter onwaardig.
wijze.
Uncastc'lonect, a., ongefatsoeneerd, ruw, ongevormd, niet Unified', a., niet gevuld, ledig; -, onbezet, niet bezet;

vacant; -, § niet voldaan; niet verzadigd.
Unfinished, a., onvoltooid, niet afgewerkt, niet roleindigd ; onvolkomen , onvolledig.
losmaken
,
losbinden,
losdoen
;
-,
opligten.
V.
t.,
tlnrast'en ,
Unfired', a., niet in liet vuur of in de vlam geweest zijnde.
Unfa'thered , a., zie Fatherless, a.
Unfircn,
a., weinig stevig, zwak, onvast; -, onbestendig;
Unfa'therly, adv., ruin vaderlijk; -, § wreedaardig, hard-, zwak van geest; besluiteloos, zonder vastheid.
vochtig.
Unfatih'otnable, a., onpeilbaar; ondoorgrondelijk; -, § on- Unfit', a., ongeschikt, onbekwaam, ondienstig, weinig geschikt voor; ongeëigend aan; onbekwaam voor; -, mis doordringbaar; -, onbevattelijk.
plaatst; ongelegen; - for service, ongeschikt voor de dienst;
Unfath'oinabty, adv., op onpeilbare wijze; -, § op ondoor- sea, niet zeeklaar, z.; - vessel , slecht gebouwd schip, z.
grondelijke wijze , op ondoordringbare wijze.
Unfath'ocnecl, a., ongepeild, onpeilbaar; § dat men niet Unfit', v. t., ongeschikt maken voor, onbekwaam maken voor.
Unfitly , adv., op ongeschikte wijze; ten onregte; min
heeft kunnen peilen; ondoordringbaar; -, ondoorgrond .
- passend.
Unfati;uecf', a., of► vermoeid; -, friscl ► .
Unfit ness, s., ongescliiktheid, onbekwaamheid; onvoegetrnrauit'y , a., niet gebrekkig, zonder fout.
lijklieid, ongelegenheid.
tnfa'vourabie, a., 'j` ongunstig; - to, ongunstig voor.

bewerkt; -, lomp; -, § eenvoudig, natuurlijk.
Unfast', n., niet veilig , niet beveiligd.

unfa'vour ableness , s., ongunstigheid.
Unfa'vourabiy, adv., op ongunstige wijze.
Unra'vourect • a., niet begunstigd , zonder gunst.
Unfearect', a., niet gevreesd, niet ontzien, niet geëerbiedigd; -, onvervaard, onbevreesd.
Unfea4- 'iele, a., ondoenlijk , SOUTH; onuitvoerlijk, onuit-

voerbaar, onmogelijk.

Unfeath'ered, a., zonder vederen, ongevederd, vederloos;

-, § onttiederd.

a., niet onregelmatige trekken; onbevallig,
leelijk.
Unfeci' • a., ongevoed , zonder voedsel, zonder spijzen, niet
gespijzigd , ongespijsd; niet onderhouden .
Ui&feect', a., niet door een honorariums verbonden ; niet bij
wijze van leengoed gehouden wordende; -, § niet beloond,
zonder beloorli g , zonder einolunlesit (voordeel) ; -, onbeUnfeat'ur ed,

taalti, onbeloond.
• a.,ongevoelig (die niet gevoelt), gevoelloos ; -, § wreed , hardvochtig.
Unfeel'inhiy, adv., § op ongevoelige wijze, op wreede wijze,
op koude wijze; -, zonder hart.
Unfeei 'ingnems, S., ongevoeligheid, ( hardvochtigljeid.
vnreigntct', a., opregt, waar, niet geveinsd, ongeveinsd;
niet gemaakt, ongemaakt, zuiver.
Unfei g n'edi y , adv., opregtelijk, wezenlijk, zonder veinzerij.
Urcfeign'eclness , s., ongeveinsdheid.
Unfel'lovi ecí , a., -° zonder wederga; niet gepaard, onge paard; -, Benig.
Un.elt', a., dat uien niet gevoelt; dat men niet gevoeld
heeft ; dat uien niet ondervonden of bespeurd heeft; -,
Unfeei'ii

onl)eseft.
Unfecn'inine, a , onvrouwelijk.
Unfefic'itating, a., sliet, gelukwenschend.
Unfence', V. t., :1 de verdedigingsmiddelen , de wallen weg-

nemen ; van de olulleining l,erooven; openzetten; - , § bloot stellen.
Unfenced', a., zonder wallen, zonder verdediging; zonder
sluiting, open; niet inaesluten , niet omhels► (. , ennonlheind;
oul,esellut.

Unfern,eut'ect , a., niet gegist , ongegist.
Unfer'tite, a., (j §jouvruchtbaar ; dor.

Unl'et'ter, V. t., uit de boeijen doen, ontboeijen , ontketenen; -, § de boeijen verbreken, de ketenen verbreken; -,
bevrijden, loslaten .
Unfet'tered , a., ongeboeid, ongekluisterd i vrij, ongehinderd.
Uitafiled', a., ongev^,jld, ongepolijst.

Unf'it'ting, a., onpazoend, min passend; niet voegend,

onvoegzaam.

Unfix', v. t., losmaken; -, oplossen; vloeihaar maken; los vlaken (hetgeen vast is ; -, losmaken, ontbinden, ontspan lien, z.; - bayonets, hajonets afnemen , z.; -, § bewegelijk,
besluiteloos of onzeker maken.
Unfixed', a., ij bewegelijk; doolend, ronelzwalkend , om zwerver► d; ongevestigd; onstandvastig, enbesteudig ; onze ker ; olihesloten, besluiteloos, onbepaald; - , (van terreiic)

beweegend.
Unfix'eciness • s., onbestendigheid, veranderlijkheid, onstandvastigheid; -, onzekerheid; besluiteloosheid.
Unlag'ing , a., §niet verslappend, niet kwijnend, -, zich
goed staande houdend.
Unfat'tereci, a., niet of weinig gevleid; zonder vleijerij.
Unitat'terirar', a , § niet of milt vleijend ; -, § niet gunstig.
Unfledged', a.,zonder seêren; - , (van personen) jong,

onbedreven, onervaren, onbemind; -, (van zaken) nieuw;
(vara vogelen) nog niet vlugs , kaal.
Unflesiied', a., niet aan bloed gewend; -, ongevleeselid,
onvleezig; -, (van jagtlionderc) ongedresseerd, onafgerigt;

ongeoefend.
Unftex'Ible , a., zie Inflexible, a.
Unflinci► 'ing, a ., onversaagd, onverschrokken, niet terug.

deii zend.
Untlog'gecl , a., ongegeeseld.
Uccfoifeci', a , onoverwoi,nen, niet verslagen; -, niet teleur gesteld; -, onbeteugeld; onverzwakt; -, onbedwongen.
Unfold', v. t., ontvouwen, uitspreiden, ontdekken, openen,
openleggen ; openbaren , niededeeïen ; -, beizennen ; -, ver -

klaren ; aim den dag leggen ; -, zeggen ; -, voorstellen ; -,
van vouwen, plooijen of kreukels ontdoen; -, losmaken;
-, uitdrijven; - one's arms, zijn seinen opener.; - orse's
passions ,zijn hartstogten openbaren ; - prirncipl s , zijn begiuseleu blootleggen; - one's design, zijn voorhemen open-

baren.
Unfuici'Ing, S., zie de verschillende beteekenissen van
Unfold, v. t.; -, bekentenis, openbaring, uitstorting (de,4
hasten).

Unfoi'lowed , a., niet gevolgd , niet vergezeld.
Unfool', v. i., i van krankzinnigheid of van dwaasheid
genezen, het verstand teruggeven; -, uit den droom helpen,
Unforbear'ing , a., ongeduldig, ontoegevend.
Unforbid',
Unforbid'den .

a., onverboden, niet verboden, veeoor.

Iloofd , wettig.

Uufor.bict'deneri , s,, geoorloof dheid .
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Unforced' f a.,
niet gedwongen, niet genoodzaakt , -, f Unfrlgbt'ed, a., ouverschrikt.
§ gemakkelijk; -, natuurlijk, ongedwongen , -, vrijwillig, Unfro-@k', t'. t., ontkleedeu, uitkleeden,
-, zacht; -, § ongemaakt, ongekunsteld, an - posture, een Unfl'oz'en, e., onbevroren.
natuurlijke of gemakkelijke houding.
Vufru'gal, a., niet matig , onmatig , overdadig.
Unfor'eedl)", adv., op een ongedwongen wijze.
Unfruit'ful, a., onvruchtbaar , -, ijdel, vergeefsch.
Unfor'clble, a., zwak, krachteloos,
Uofruit'fully, ado., op onvruchtbare wijze; -, te vergeefs.
Unford'able, a., niet waadbaar.
Unr.. uU'fuluess, s., onvruchtbaarheid.
Unforebod'lng, a., niet voorspellend; geen voorteeken aan- Unrulfilled', a., niet vervuld , niet uitgevoerd.
biedend , niet profetisch.
Uurumed',
zonder rook, niet rookend , -, zijll zeur
Unforeknown',
onbekend, niet vooraf bekcnd; niet niet verloren hebbende , frisch, M.
e
voorzien , niet te voren geweten of gekend.
UnfUlld'ed, a., niet vast; § niet in de openbare fondsen
Unforeseen', a., onvoorzien.
geplaatst of belegd,
lJnfore'sklnued, a., =f besneden, van de voorhuid heroofd.! Unfu.·I', v. t., ontvouwen J nitstrekken , uitspreiden uitUnforetold', a.• niet voorzegd of voorspeld, onvoorzegtl ,
spannen; openeu, opendoen , ontrollen; -, (van zeilet:) los-

a.,

onvoorspeld,

a.,

maken , ontrollen , z,

Unforewarned', a.• niet gewaarschuwd, ongewaar~clmwd'l Unfur'nlsb, v. t., II§ van huisraad of gereedschappen beUnfor'felted, a., onverbeurd (oak van een leellregt).
t
rooven; cntblooteu , berooven, -, opruimen , -, ledig laten,
Unforglv'en, a., o.nvergeven.
..
.
Unful"'nlshed, ~., (van een.ll.Uis, kamer, enz.) ongemeubiUllforliv'ln_, a., met vergevend, onverzoenlijk, onverhidde- Ieerd , ongestoffeerd , -, niet van voorraad voorzien: _

lijk, niet te vermurwen, niet vergevensgeziud , haatdragend.
a., niet vergeten; niet in vergetelheid gebragt.
Unformed', a., ongevormd, § niet gevorrnd.
Unfor.ak'en, a., niet verlaten, onverlateu , niet verzaakt,
Unror'ttfled, a., niet versterkt, zonder versterkingen J
onbevestigd, weerloos; -, (Mrt ee» stad) open; -, T ontwapend; -, zwak; -, onver~ekerd..
Unfor'tunate. a., ongelukkig, rampspoedig,
Unfor'tunately. ado., ongelukkig , of) ongelukkige wijze ,
bij ongeluk,
Unfor'tunatl'nells, S., ongeluk, rampspoed.
Unfoll'tered, a.• ongekoesterd) (niet getroeteld ~ niet begunstigd.
Unfougbt', a., ongevochten, onlJevochten, ongestredeu; niet
geleverd (van eerl. stt'ijd); zonder strijd, zonder worsteling.
UnfOlJlet". a., onbezoeueld.
Unfound', a., !liet gevonden, l1iet te vinden.
Ullfound'ed, a., \Izonder grond.slagen, zonder grondvesting t IIniet geg-rond, zonder grond.' van grondslagell o~tbloot; - remark) een aanmerkmg dIe van grond outbloot IS.
Unfram'able, a., onvormbaar, HOOK.ER.
Unframed', a., niet gefatsoeneerd; ruw, grof, onbeschaafu;
§ -, niet haaks geruaakt (handwerksnij7Jc1·heid).
Vnfran'cbl.ed. a., ollhevrijd.
Unfranked', a' l ongefrankeerd.
Unfrater'nal. a., min hroederlijk.
Vnfreoe', a., onvrij, niet vrij, gedwongen.
Uufreed', a., onbevT~d, niet ontslagen.
Unfreeze', v. i., T dooijen.
Unfl'e'quency, 8.) zie Infrequency, s.
Unfre'quent, a., zie Infrequent. a.
Unfrequent', v. t., onbezocht lateu, PHILTrs.
Unfr(>quent'ed. a., weinig bezocht, ollbezocht, zelden hezocht; stH.
Vnfre'quently, ad~., zeluen. niet dikwijls; not -, niet
zelden, dikwerf. dikwijls.
Unfrl'able, ad1J., niet broos I niet breekbaar; Ollvermaalbaar, niet fijn te wrijven.
1JnfrleDd'ed t a., zonder vrienden, onbevriend; § -, zonder
steun, zonder ondersteuning.
Unfrlend'IID~I •• s.. min vriendschappelijke gezindheid,
onvriendeJijkbeid, gemis van wel~illen~heid...
.
Unfrlend'ly f a., (van person,n) mm vnendehJk, mm weIwillend, onheusch; -. kwaadwillig, wangunstig , vijandig;
!chadelijk (voor).
Unfrleod'ibip, s') =t vijandigheid.

(Jnforlot', unforlot'ten,

onthloot, beroofd, -, onverzorgd,
' ,
a., ongerimpeld; zonder greppel, zonder
voor, zonder groef , zonder geul.
Unfu.ed', a., ongesmolten.
Unfu.'ible,
onsmeltbaar.
Unfu. s-'Ible, a., zie Infusible, a.
Ungaj;l'd', a., ongeijkt , ongepeild.
Un~aiu', a., t lornp ; ve!keerd, averegtsch; -, wonderlijk.
Ungaln 'able, a.s T onwinbaar , FIERCE; onbereikbaar,
Ungained'. a., ongewonnen , onverkregen.
Un~ajn 'ful, a., onvoordeelig , zonder voordeel; -, vruchteloos t nuttek)os; -. niet winstgevend.
Ungaln'lIness, s., ollhevalligheid; lompheid; § onvriendelijkheid.
Vn,;nln'ly. a, onhandig; linksch, uveregtsch; niet inllememl.
Ungnin'ness, S., t lompheid, verkeerdheid; -, wonderlijkheitl.
Ungahl8ahl', a.s onhetwist, niet tegeugesproken.
Ungallant', ungal'laot, a., onhoffelijk, zie Gallant.
Ungalled', a., ongewond, onbeschadigd, ongedeerd J onge.
SClJondel1; -, niet van llUid ontdaan, -, lllet verminkt; _,
ol1aangeroertl.
Ungar'nisb, v; t., =r olltblooten.
Ungar/nlshed, a., niet gestoffeerd; zonder ornamentell of
versierselen, onversierd.
Ungftr'rlsoned. a., zonder garnizoen of bezetting.
Ungar'tered, a., zonder kousebanden.
Ungftth'ered, a., niet vcrzameld; ongeoogst. oningeoogst
ollgeplnkt, niet ingezameld; ongelnd.
'
lJngauged ', a., Illllet geroeid, niet gepeild, lliet geijkt·
-, § niet gemeten.
'
Ungear', 'lJ. t., ontkoppelen; - wheels, radel'en yan clkander afkoppelen; -, uitspannen.
Ungen'el'ated, a' J ongeschapen; niet voortgebragt.
Ungen'eruttv..., a., onvruchtbaar, lliet voortbrengeud, niet
voorttelend.
Un~ell'erou8, a., onedelmoedig; laag, gemeen, schandelijk; -, klein; -, karig, vrekkig; hoog zuinig.
Ungen'erously, adv., onedelmoedig, min of weinig edel.
moedig; -, o{> karige of vrekkige wijze.
{lnge/nial, a. onvruchtbaar, niet telend; §-, niet Vfolijk
niet dartel; -, niet natuurlijk, niet aangeboren; - on~
~unstig; -, onvriendelijk; -, streng, hard.
'
Ul~jenteel', a., onwellevend, onheusch. onvriendelijk; _,
met zoo als het behoort, van slechten smaak; -, niet deftig, niet beschaafd, niet fraai. niet bevalli~, niet sierlijk.
Ungenteel'I)', adv., onfatsoenlijk, nict zoo ala }Iet hcboort
niet deftig j met slechten sIllaak, min beschaafd.
'
Ullfur'rtnved,

a.,
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8., oubeleefdueid , onaar-

op ongeregelde wijze. op tonmelooze oj losbandige wijze,
toomeloos.
digheid.
ongeregeerd, regeringloos, toomeloos ; -,
tJngen'tle,
bard, ruw , onzacht, streng, -, onbeleefd, Ungov'erned ,
onwellevend, onheusch, lomp, onaardig , onfatsoenlijk.
ontketend; ongeregeld,
\Jngen'tlemaollke, onilen'tlemanl)',
T onwellevend, Unt;raced', s., onversierd.
onwelvoegelijk, oufatsoenlijk ; -, onedel; -, zonder vormen; tJngrsce'ful, a.; min hevallig, zonder bevalligheid, van
een fatsoenljjk man onwaardig , den man van stand of ge- bevalligheid ontbloot , onbevallig ; onbehagelijk J onaange..
boorte niet passeude , voegende oj betamende , niet heer- naam , onsierlijk; lomp , niet fraai.
achtig , onbeleefd, onbeschaafd; -, min passende t voegende UnICrace'full)'. ado., zonder bevalligheid, zonder- sietliikheid I op onaangename wijze.
of betamende.
Ungrace'fnlne88, s. gemis of gebrek nan bevalligheid,
Un~en 'tlemanllness, 8., onbeleefdheid, anwellevendheid;
onbevalligheid,
onfatsoenlijkheid.
Ungen'tlene.s, s., rnwheid, hardheid, strengheid , -. onbe- tJngra'clolI&, a., slecht , hatelijk; .., onbevallig, anaarIeefdnetd, onbeschaafdheid, onwellevendheid, oufatsoen- dig; onnangenaam ; onhensch ; -, goddeloos , SCH., b. V.
- pastors, goddelooze priesters (Haml, act. I, BC. 3).
lijkheid.
Ungen'tl)', ad'D., op ruwe, onzachte , harde of strange tJngra'cloul!ll)'. adv., goddeloos, slecht , onheusch, gemeen,
wijze; onbeleefdelijk; op onbeschaafde wij ze, op onfat- Ungra'cloulue85, s., hatelijkheid; onaangenaamheid, onheusch heid,
soenlijke wijze.
tJnleomet'rl C!al, a., min meetkundig, onmeetkundig.
VnKraft'ed. a., ongeent,
tJngift'ed, a., min begiftigd, niet begaafd, onbegaafd, Ungrammat'l~al. a., onspraakkunstig, ontaalknndig, onnaauwkeurig, in strijd met de regels der spraakleer, ononbedeeld; =f zonder giften, geschenken oj scheukingeu.
regelmatig (in de spraakkunst).
tJnglld'. 11. t.; van vergnldsel ontdoen.
~ngrammat'l~ally.
ado.; op onnaauwkeurige wijze, tegen
tJnllld'ed. ODIUt',
niet verguld , onverguld; § onopde regels der spraakkunst , onregelmatig (in de spraakkunst),
gesmukt, niet versierd,
niet toegestaan , onverleend , niet geoctJnglrd'. 11. t., losgorden , den gordel losdoen , van den gor- Ungrant'ed,
del ontdoen, (een paard) van den buikriem ontdoen ; - one's troijeerd.
armour, zijn wapentuig losmaken.
Ungrap'ple. 11. t.; T los hnken, open haken; -. los laten,
Unght'. a., zonder gordel , ongegord, 103, vrij; -,' (van
op vrije voeten stell en.
trek- of rijdieren) van den buikriem ontdaan.
Un;rate'ful. a., ondankbaar , onerkentelijk; -, onaangeUn~lv'.n, a., ongegeven; -, § niet verslaafd (aan).
naam t onbevallig , -, t onvruchthaar.
Uuglv'lng. a., geen geschenken of giften aanbiedende , UUJ;rate'full)'. ad'D.) met ondankbaarheid; -, op onaangezonder giften oj geschenken; -. karig,
name wijze.
UnKlatldened', a., niet verblijd.
Ungrate'rUlne8s, 8., ondankbaarheid; onaangename aard;
Unglazed', a., onvergJaasd; zonde: glazen, zonder fuiten;
onaangenaamheid.
niet van venstr.rs voorzien; niet met gl~lzuur belegd, niet Un~rat'lfied. a., niet voldaan, onvoldaan t niet bevredigd,
onbevrediKd; -, niet gevleid, niet bekoord.
geglansd.
Uuglo'rifled, a. J onverheerlijkt; ongeprezen I ongeroemd. lJn,;rave'ly. ad»., zonder ernst, zonder deftigheid.
Unglor'lous, a., roemJoos, lliet roemrijk.
UngroulltI'etl, a., ongegrond, van grond onthloot, op geen
Un§love'. 11. t., t den handschoen van ••• uitdoen, van
goede ~ronden steunende.
handschoellen ontdoen.
Uuground'~dly. ad"., zonder grand (steun).
UnAloved'. a., =f zonder handschoenen; bloot, onhedekt Unground 'ednes., 8., ongegrondheid.
Un§rudg'lng, a., niet morrend, zonder morren; gewillig.
(van de handen).
Unglue'. tJ. t., (het gelijmde) los maken, los uoen; van UnKrndg'lngly, adv., niet morrend, zonder marren; gede lijm losmaken; -, f § losmaken, scheiden; =f; openen. willig; zander wangunst.
Vuglued',
ongelijm:d.
Unguard'rd, a., onbewaakt, onlJeschermd; ('Dan personen)
UUJjoad'ed. a., niet aangeprikkeld, niet aangedreven.
niet op zijn hoede zijnde, onbehoed, onbevestigd, onheUngod', ". t., ontgoden, het goddelijke karakter ontnemen
waakt; -, onbedachtzaam, onvoorzigtig, onachtzaam. onop"
(aan), van de goddehjkbr.id herooven, ongoddelijk maken. lettend, onbezonnen, zonder zorg, zonder oplettendheid.
Unllod'III)'. adv., op een goddeJooze wijze, op snoode wijze, tJuguard '.dly. ad'D., zonder op zijn hoede te zijn. zonder
godvergeten; met snoodheid.
voorzigtigheid, op onbedachtzame wijze.
Ungod 'Ilne8s, 8., goddeloosheid; -, zondigheid.
Un'guent. a., zall.
Ul1god'ly, a., godvergeten, goddf.loos; -, zondi~.
Un'guentou8, a., zalfachtig.
tJngorell'. a., on~estootell, onbeschadigd. ongedeerd, niet Unguer'doned, a., t zonder belooning.
door dell stoot van cen hoorn gewond; -, T § onaangeroerd, UngueI8ed'. a., niet geraden, niet ge~ist; lJedektI geheim.
Unguest'Uke, II., een gastheer niet voegendeofbetamende.
behouden.
Ungorged', a., zonder keel; -, ; onverzadigd.
Un'gul-@al, a., gelijk een klaauw, tot een klaauw betJngot'. unlot'ten, a., niet verkregen, niet verworven)
hoorende.
te verkrijgen; -, niet voortgebragt) ongeteeld, niet gebo- tJnKul-e'ular, a., ter lengte van den nagel eens vingers
ren, nog geboren moetend~ wortlen.
(botanic); als een nagel.
Ungov'erDsble, a., onteugelbaar. onhandelbaar, niet te tJngul-@'-uh,te, ungul-e'ulated. a., nagels of klaanwen
beteugelen, niet te regeren I onregeerbaar, onbestnnrbaar. hehbende (dierkunde); nagelvormig (botanie).
-, zonder teugel, toomeloos; .., onbuigzaam; -, losbandig, Un~uld'ed, a., ongeleid; -, ongeregeld; -, zander leidsman
ongeregeld, buitensporig.
oj geleide; -, ; zonder rigting, blindeliugs; § zander gids,
tJngov'ernablen.ss, s., ontembaarheid, toomeloosheid.
zonder geleid te zijn, zonder bestuurd te zijn.
1.Jn"ov/~rnabl)', ad'D., niet lJeteugeld of geregeerd kunnende Unguld'edly, ad'D., zonder gids.
worden; zonder teugel, teugelloos, op onteugelbare wijzc • UIl'gulforln, a' l nagelvormig.

\Jngenteel'ness, ungentil'It)',

a.,

a.,

a.,

a.,

a.,

a.,

UNfI.

UNG.
t.llgull'Unels, s., onschnldigheid,
Unbarrn'ln~. a.,
U.gull'ty, a., onschuldig , niet schnldig.
kwaad doeude.
Un'guluous, a.• olieachtig , vettig , tot otic of vet hehoo- Unbarmo'IlloU8,

ronde of daaruit bestaande , op olie of vet gelijkendc.

t
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niet aanvall end , onschuldig t geen

a., II onwelluidend; -, niet overeenkomstig , onevenredig, -, t onecnig, zonder harmonie.

II

Un'gnln, s.• hoefvormig gedeelte van cen cilinder.
Unbar/ness, v. t., de tuigeu van ... afuemen , -, ontwapeUn'gulate, a., hoefvormig.
nen I van de wapenrusting berooveu ; -, aftuigeu , uitspannen.
Ungum', v. t, ontgommen.
Ullbor'nesslng, s., outtuigiug.
Uogluo'rnil1g t 8., ontgomming.
Unbasp', v. t., loshaken , losgespcn.
Uohab'itable, a., t zie Uninhobitable , a.
Unhatched'. a" Iionuitgebroeiu; -, verborgen , duister , donUnhnblt'uated. a., ongewoon , niet gewoon , vreemd.
ker , vol van gehcime listen.
Unha-eked', a., ongehouwen , met geen houwen.
Unbaz'ardetl. a., nict gewaagd , ongewaagd; zonder geUnha",k'ne)'ed. a., niet afgereden , niet versleten , -, onvaar , onbeproefd.
geoefend; -, met afgezaagd,
(J'nboz'lll'dous, a., ougevaarliik.
Unhaft'. 'D. t., f het hecht of den steel afnemen.
Vnllead', v. t., het boveuste ufnemen.
Unhalled', a., onbegroet,
Unhealtb'ful, a., ongezond, ziekelijk.
Unhale', a., ongezond,
(J'nbealth'full)', ado., op ongezoude of ziekelijke wijze.
Uohal'low. 'D. t., II § outheiligen.
Unhealth 'fulne88, s., ongezondheid.
.
Uohal'lowed, a., IIniet geheiligd , IIontheiligd , ontheilig, Unhealth'ily, ad."., zonder gezondheid , met ongezondheid.
onheilig , wereldsch , -, goddeloos,
Unbealth'lnesfI, s., gemis van gezondheid, ongezondbeid;
Unhalt'ered,
van den halster ontdaan.
ziekelijkheid; -, schadelijkheid of nadeeligheid voor de ge..
Unhalved'.
niet verdeeld.
zondheid.
Unbaw'pered, a., niet geboeid , -, niet verward; -, vrij; Uuhealtb'y, a., ougezoud, (van personen) ziekelijk; (van

a.,

a.,

van het blok bevrijd (van paarden).
Unhand', 11. t., t uit de hand loslaten.
Unhand'lIy, ad», op lompe of onhandige wijze,
Unhand'lnesfI, s., onhandigheid,
Unhand'led,
niet gehanteerd j onaangeroerd.
Unhand'some, a., niet mooi, onoogelijk, onbevallig ,

a.,

lomp, leelijk; -, slecht; -, onheleefd, onhenseh, onedel,
oufatsoenlijk; -, oneerlijk; -, onedclmoedig.
Ullhand'somely. adv., op onbevallige, leelijke wijze; -, met

onkieschheid; op slechte wijze, oneerlijk; op onbeleefde
wijze.
Ullhand'somen ...8 s,

s., leelijkheid, onberallighci<1; -, onkiescb heid , onbeleefdheid, onheuschheid; -, onedelmoedigheid, onedelmoedig gedrag; onfatsoenlijkheid; oneerlijkheid; onoogelijkheid.
Unhang'. 'D. t.) afnemen, uit de hengsels of den haak nemen, afhangen (dat opgehangen is) j -, afhangen , z.; - tk~
rudder, h et roer afhangen, z.
Unlaanged', unbung', a., onopgehangen j vrij van oe galg.
Unbap'pled,
=f ongelukkig gemaakt, van geluk heroofd;
-, verongelllkt.
Unhap'plly, adv... op ongelukkige wijze. 'bij ongeluk; -,
=f slech t; -, droevig.
Unhap'pillefls, S., ongeluk, ellende, ongevalj T slechtheid, boosheid, kwaadheid, booze streek.
UnhAp'py, ado., t ongelukkig, noodlottig, rampspoedig;
troosteloos slecht, kwaad, boos; =f droevig; ondeugend,
ongelnk brengend; - irt one's children, ongelukkig met zijn
kmderen j aft - day, een noodlottige dag.
Uobal·'assed. a., ongeplaagd, ongekweld, ongeteisterd.
Unllar'bor, v. t., IJ van haven berooven; opjagen, verjageu; in zee vervolgen.
Unbar'bored, a., II van haven beroofd; niet beschermd.
zonder schullplaats, geen beschntting of schuilplaats opleverende, M.
Unbar'dened, a., niet gehard (van ijzer of staal); - I teedel', niet \'erhard, onverhard.
Unhar'dy. a., zonder onversaagdheid of vermetelhei<1; -,
min sterk, min gehard, week, zacht, weckelijk; -, bloode,
hloD, bloohartig; schroomvalli~, besellroomd, beueesd.
Ullharw(~d', a., II§ onbeschadigd, ongeschonden, ongedeerd;
-, in zekerheid.
Unhttrm'ful, a' I onschadehjk, geen kwaad docllue I niet
aan\'<111ellu; -, oHsclmldii!:.

a.,

zaken) ongezond, schadelijk of nadeelig voor de gezondheid; an - climate, een ongezonde luchtstreek. ..
IIniet gehoord , zonder gehoord te zlJn t onaangehoord , onverhoord , -, onhekend; zouder beroemdheid , - of, ongehoord t schreeuwend, erg.
UnhelU-t', ».t., Tontmoedigen, afschrikken, sn., ter neer slaan.
Unbeat'ed, a., niet heet gemaakt, ongeheet , onverwarmd,
niet wa.rm gemaakt, niet verhit.
Unbenv'enly, adfJ., niet hemelseh, niet van den hemel.
Unbeek'lcrl, a., niet gehekeld (industrie). . .
Ullb~dged', a., onornheind, zonder omhemwg, zonder
heg~e, zonder omtuinillg t niet uoor een lIegge omsloten.
Uub.eed'ed, a. t \I § onopgemerkt, § miskend.
Unheed'ful, a., t onachtzaam, onoplettend, ollopmerkzaarn; zonder zorg.
Unbeed'ing. a., t zorgeloos, lliet wa.akzaam, onoplettend;
afO'etrokken.
UIl~leed'y, a., plotseling, schiclljk, ijlings, onbezonnell;
(van personen) gehaat, driftil-!, vol haast.
Unhele', v. t., t ollthlooten, bloot::itellen.
Ullhehn', v. t., van helm of rocl' olltdoen.
Urnhel'lD~t, .". t.) van den helm olltdoen, den helm doen
verliezen.
Unllelmet'ed, a., zonder helm.
Unbt>lped', a., lliet geholpen, ongeholpen, zonder hulp.
zonder hijstand, hulpeloos, verlaten.
Uohell)'ful, a., ("an. personen) met helpend. onbehulpzaam; (van, zaken) niet helpell<l, niet batelld, llutteloos;
. .
vergeefsch.
Unhe-8-'ltatillg. a.t niet aarzelend, met dralend, vaardlg;
- vast vastbera<1en; - conviction, va.ste oveltui~ing.
U~he-s-'itatioIIY, ado., zonder aarzelen, zoIlder dralen.
Unh...wn', a., Ii J'uw, niet hewerkt; ongehouwen, ongehakt;
unheu:1t stone, ruwe steen.
Unhid', uoblll'den, a., onverborgen, onverholen.
Unllide'boul1d. a., =r onaullgewassen; -, § ruim,. wijd•.
Unllin'dered, a., Vfjj; zonder beletsel, zonder lunderlllS.
Unhinge', v. t., (een deur ellZ) uit. de heu;!sels ligten; -.
t§ (van zijll plaats) tl'ekken of rukkell ;.. met geweld vcr·
plaatsen; § omverwerpell, overhoop SllllJten, verwarrcu.
ill de war brengen; § uit zijn verballd rnkkcn; - a door»
eeu deur nit de hengsels ligten.
UnhU', (l., ongetroffen; -, gemist.
LTahitch r V. t., loshaken.

Unheard', c.,

9
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afnemen (van een hoop), verminderen; -,
verwiideren, -, stelen , ontvreemden, nit een schatkist nemen; -J verspreiden , verstrooijen, verbreiden , uitstrooiien.
U~h~'lIlless. S., gem~s of gebrek 'aan heiligheid , ouheilighied , § goddeloosheid, § onreinheid.
Un~?'I)", a., If§ niet geheiligd of niet heilig zijnde Jonheilig , § goddeloos, I onrein , -, snood, ontaard , verwaten.
Unhon'est, s., T zie Dishonest, a.
Unhoo(l', V. t., (een valk) de kap afnemen, ontblooten.
Unhood'ed, a., zonder kap.
Unhood'wlnk, 21. t., een bindsel voor de oogen wegnemen.
Unhuok', 11.t., loshaken , van den haak afuemen.

-tinl'fy, 21. t., T vereenen, vereenigen, tot een maken.
-tinlg'enous, a., van eenerlei geslacht.
-tJnlgen'lture, s., staat van eenig geboren te zijn.
-tJnlla'biate, a., slechts een lip hebhende (botanie).
-{]nllo-e'ular, a" slechts een eel hebbende (b. e. van scnelpen

Unho~~rd', t1. t.,

Unhooked',
Unhoop', t1.

a.,

losgehaakt,

t., de hoepels van .•• afdoen, van den hoepel ontdoen, hoepels van een vat afslaan , -. § den hoepelrok uitdoen of uittrekken,
Unboped' (for), a., onverhoopt; ongehoopt, onverwacht.
Unhope'ful, a., wanhopig, hopeloosJ niet veel belovend;
ontmoedigend.
Unhorle', 21. t., uit den zadel werpen, van het paard werpen.
Unhorled', a., uitden zadel geligt, van het paard geworpen,
Unltos'pitable, e., zie Inhospitable J a.
Unbos'tlle, a., onvijandig, niet vijandelijk J niet tot den
vijand behoerende , :PHILIPS.
Unbou... e', 11. t., II§ den huize uitjagen, uit een woning
verdrijven; uit een wijkplaats verjageu.
Unltou-s-ed', a., zonder huisdak , zonder hnis , geen onderkomen hebbende, zonder vaste woonplaats; zwervend,
zonder domicilium; -, op straat.
Unbou.'oled, a., ·t zonder avondmaal , SH.j van bet avondmaal verstoken , zonder bet avondmaal te hebben ontvangen , het heilig avondmaal niet deelachtig.
Unhu'man, a' l t zie Inhuman, a.
Unbu'manlze, 11. t., onmenschelijk maken,
Un It um 'bled, a., onvernederd. niet demoedig.
Unbunl', a., zie Unhanged J a.
Unburt',
onbeschadigd. ongeschonden, ongedeerd. ongekwetst, heelhuids; (?Jan ~aken) onaangeroerd.
Unhurt'ful, a., onschllidig; -, uiet aanvallend; -, min gevaarlijk, geen kwaad doende, onschadelijk, goedaardig.
Unbu.'banded, a., onverschoond; -, onhebouwd; - zonder man, niet gepaard.
'
Unllusbed', a., aan wien geen stilzwijgen is opgelegd; -.
§ dlCn men niet doet zwijgen; § niet tot bedaren gebragt.
Unbusk', t1. t., doppen, schillen.
Unbusked',
niet gedopt, niet gescllild, in de Behi!.
-tJ'nleorn, S., zeker d.ier I eenhoorn; zekere visch. zeeeenhoorn; -, naam van een vogel, horenvo~el.
-tJ'nl@orn·fjlb, 3., zeeeenhoorn-visch (eekere visck met een.
lang uitstekenden tand) , UOLTROP.
'lJnleor'nous, a' l eenhooruig.
Unlde-' ai, a., niet denkheeldig, werkelijk.
-lJnlfto'rou8, a., eenhloemig.
(toonig.
-(J'nlrorm, a., gelijkvormig, eenvormig',gelijki eenparig; een-(J'nlform, S., uniform, montering; in full -, ill groot
uniform. in groot tenu; - 8uit. volledige uniform; un,dress -, klein teuu.
-tiol for 'mlt)" , s., eenvol'migheid, gelijkvormigheid J over·
eenstemming; eenpangheid; act of -, pf\rlemento;;acte onder ELIZABETH tot stand ~ehra~t, later door KAREL II
bevestigd en uitgehreid ill; 1661 en 1662, waarhij de vorm
der openbare gebedel1. de bedienillg vall kerkple~tighedcn
en andere godsuienstige vormeD, voor aUe kerken bepaald
werd voorgeschreven (Etlgelsc1le gesckiedtnis).
a;r'lllformly, adv•• op gelijkvormigc of cenvormige wijzej
.eenparig, eeusterumig.

a.,

a.,

en '[Jlanten).

cen

-tinllat'eral, e., slechts
zijde hehende.
Unillus/trated,
niet verlicht , met toegelicht of opge..

a.,
helderd , niet versierd.
Unillus'tratlve, a., niet

verklarend,
Unhnag'tnltble, «., ondenkbaar , onbegrijpelijk; -, niet he-

grepen kunnende worden, ondenkbaar (de verbeelding te
boven gaande),
Unhnajf'lnably, ado., op ondenkbare wijze.
Unlmag'lucd, a.• niet verbeeld, niet gedacht , niet begrepen, niet gevat , -. onbegrijpelijk.
Unlm'Hable. a., t zie Inimitable, a.
Unlm'ltatcd, a., niet nagevolgd, onnavolgbaar, zonder
navolger.
UUlmmor'tal, e., t niet onsterfelijk, sterfelijk.
Unlmpai'rable,
onkreukbaar , niet te sehenden; -. onverderfelijk.
Unlmpal'red, a" onverminderd; -, ongesehonden, ongekreukt , -, geheel; -, niet verzwakt; -, onverdorven.
Unhnpal'slon.d, a., II§ onhartatogtelijk , zonder hartstogt
vrij van hartstogtelijkheid , -, kalm, bedaard, stil,
Unlmpeaeb'able, a., niet te beschuldigen , onbeschuldig..
baar , -, onberispelijk; niet aangevallen kunnende worden;

a.,

onschuldig , -, onwedersprekelijk.
IJnlml)e-ach'ah.y, adn., op onberispelijke, onschuldige of

onwedersprekeJijke wijze.

a., onbeschuldigd , zonder berisping , niet
in twijfel kunnende worden getrokken,
ongehinderd , onbelet , zonder hindemis ,
zonder heletsel.
Uulm 'pit eated, a., niet ingewikkeld, niet in een lastige
zaak gewikkeld.
Unlmplor'ed, a., onverzocht, ongesmeekt.
Unlmpor'tallt, 0., onbelangrijk, van weinigbelangs van weinig
gewigt, onbeduidend; -, niet aanmatigend, eenvoudig , FOP.E.
Unlmportuned'. a' l niet verzocht I niet gekweld, niet
lastig gevallen.
Unlmpo ed', a., vrij, vl'ijwillig; niet opgelegd.
Ulllmpo 'lng. a., wemig ontzag inhoezemend; weinig waardigheld hezittende; -, vrij, vrijwillig.
Unlmpreued', a., niet ingedl'ukt, niet gedrukt, niet gestempeld; -, § niet bewol!en.
Unlmprls-'onable, a" niet gevangen gezetkunnende worden.
Unhnprl-s-'oned. a., niet gevallgen gezet.
Unlmprov/able. a" § ollverbeterlijk, voor geene verbetering of volmaking vathaar, niet vathaar voor volmakmg;
§ -, ollhouwhaar (landbouw).
Unlmprov'ableneS8, S') onverbeterlijkheid; -, onbebonwImarheid (van grond).
Unimproved', a., niet verbeterd; -, niet gevorder., niet
geleerd I niet onderwezen; -, § zonder vordering; -, ongeleerd, onheschaaJd; -, zander voordeel; -, onbehouwbaar;
- intellect I ongeoefend verstand.
Unhnprov'lng, a., niet vorderend of be,'oruerend; § geen
vorderillgen lllakende, niet VOOfUlt komende.
Unall'l)ut'able, a., ontoerekenhaar.
Unl'museular,a., eene spier hehbende (vanzekereweelcdieren).
Unlncar'nate. a , Illliet vleesch geworuen, niet tot vleesch
overgegaan; -, § niet door mfll'g en heen gedron~en.
Unlnccu5c(I'. a., zonder vertool'n.d. v,ergramd .of verbitter,d te z~n.

Unimpeached',
Unhllped'ed.

a.,

lTNI.

UNL

Unlncbant'ed, a" zie Unenchanted , a.
Uninelo'....ed, a., open I niet gesloten J zonder sluiting.
Ullln@um'bered, a" onbezwaard j vnj van Insten , hypo-

theek of schulden, -, § niet verlegen I niet belemmcrd· -,
§ vl.'ij, bevnjd,
Unindcbt'ed. a.,
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Unln'sulate(l, a' I niet van alles afgescheiden of afgezonderd.
Untllsult'ed, s., niet be spot I niet gehoond,
Uninsured', a., onverzekenl,
Unlntelle@'tuol, a., niet verstandelijk '. niet geestig,
Unintelle.e'tually. ado., op onverstandelijke wijze.
Unlutel'Jigent. a., onvernuftig, onverstandig , dom, be-

I

'

zonder schulden , onverschuldigd , niet

te danken hebbende,
Ulllndlf'fereney, S., partijdigheid, 1'.

perkt (van verstand) , onkuudig.
Unintelllgibil'lty, a, onverstaanbaarheid I onduidelijkheid.
Unlntel'liglble, a., onverstaanbaar , onduidelijk , onbegrij-

Unlndif/ferent, a.. niet onverschillig (voor}; partijdi~, r,
Unindorsed', a., ongeendosseerd (koophandel en wissel-refit).
Unlndal'gent. a., niet inschikkelijk , niet toegevend.
Unlndtls'trioU8, a., niet vlijtig, weinig ijverig, traag ,

pelijk , niet begrepen oj bevat kunnende worden.. ..
op onverstaanbare , onduidelijke ,
onhegrijpelijke wijze.
Ulllntend'ed, 0., oubedoeld, niet bedoeld, zonder bedoeonhedrijvig, niet nijver,
Unlnfe@t'ed. (e., Ij § onbesmet,
ling , -, onopzettehjk.
Ulllnfee'tiou8. a., met besmettelijk of aanstekend.
Uniuten'tioltal. a., onopzettehjk
Uulnflamed'. e., niet ontbraud , niet aangestokeu , -, § niet Uninten'fionally, ado., op onwillekeurige wijze; zonder
opgesmukt , niet opgehitst j niet blakende van ...; zonder bedoelingJ niet met opzet , (zonder het te willen.
geestdrift.
Unin'terested. a., zouder deelneming , onbelangzuchtig ,
~nlnflalD'mable, a., niet ontvlambaar , onbrandbaar , niet
onbautzuchtig , onpartljdig; vreemd (aan) , onverschillig
In brand te steken,
(voor) , geen helung heubende (in).
Unin'ftueneed, a.• vrij van allen invloed J vrij vall vreern- Unln'tel'estlng. a., onbelangrijk , onbelangwekkend,
Unintermls/slon. S" vnortduriug,
den invloed.
Unlnfhun'tlal. a., zonder invloed , weinig invloedrijk , Uniutermit'ted. a" nnophoudend ; onverpoosd,
geeu ill vIoed uitoefenende of hebbende , -, onmagtig.
Unlntermi t't~dly, ado., op onophoudende , op onverpooUninformed', a., niet onderrigt , onbekend , -, onzeleerd ,
zende wijze.
niet onderrigt (van), vreernd (aan) , -, § zonder bewegiug , ' Unlntermit'ting. a., uanhoudend , voortdurend , zonder
zonder uitdrukking , ,.veinig na~rukkeli.ik.
...
ophoudeu , zouder staking.
..
..
Uninform'lnl:, a.) met onderrigtend , geen inlichting ver-, UJllnt.ermit'th'~IY. ado., op onophoudelijke wlJze, zonder
schaffende of gevende , oubekend.
ophoudeu , zouder stilstand of tllsschenpoos.
Ullinfrlnged', a" ongeschoudeu, onverbroken; -, Hiet na-j Uniutel·rni"l"ed'. a., Ollvermengu.
gemaakt. '
Unintel·'poiated ~ unin'te;'(Jolntecl, a., niet ondergeschoUningen'lou8, a., stomp of bekrompen van geestvermogens; t Hll, onvervalscht.
gemis van vmdingnjkheid.
I Unh,h~I·I·NI'. a., nief. hegravcn.
Uniugen 'lo.~sly, adv., op niet vindingrijke wijze; op be-\ uni.ntt"rl'ul)t'ed '. a'
oll<.lJgehl'oken J ongestoord; bestenkrompen W 1Jze.
UI;r, voortulneu<l
Uolugen'UOU8. a., zie Disin.r;enuous, a.
I Unantel'rupt'etlly, ado., zonder ophouden, op voortduUolngen'uolIs!y, adD., zie Disingenuously, ado.
l'elJde wijze.
.
Unio"en'uousness, S., zie lJisingenuousness) s.
Uninthralled'. a., II § n~ct in slavernij gebragt; ollthoeld.
Uninbnb'itable. a., ollbewoonbaar.
Unintox'i {'~tin~, a., lllet hedwelmen<l.
Unlnhab'itablen§s, S., onbewoonhaarheid.
Unintl'enched'. a., onverschanst J zondel' verschausing.
Unillhab'ited. a., onhewoollu, woest.
Uninti'oduced'. a., onillgeleid, niet voorgesteld ill een
Unini'tiate, uninitillt~d'. a' l oningewijd.
;!czelsehap; ingedrollgen (ilt ott[jumdigen Zilt).
Unlll'jured. a.. onbeleedigd, ongeschollden; ongedecl'd, Unin .ued a., (iI' oltfJunstigen ZiJl) wet gehard; -, ongeollhenaueeld; -, (valli personen) in zekcrheid; (Oa1t zaken)
wend, niet gewoon.
niet hesehadigd.
Unln\'nd'ed, a., II niet (vijandelijk) hinnengedrollgen; -.
Unluj u'rious, a., niet onregtvaardig; -, niet heleedigend,
§ uwt aangevallen.
niet lasterend, niet scheldeud; -, niet schanuelijk, uiet Unhurcnt'ed. a., niet uitgevonuen; not -, uitgcyonuen.
lluueelig) niet smauelijk.
Uuluveut'ive. a., weillig nndingrijk.
Ulllnquir'ing, a" uiet onderzoekend, niet vragend, lliet Unh"H"lIt
adv" op weinig vmdingrijke wijze.
llavorschellU.
Uilinvest'ed. {t., 1Iiet lJekleetl, lIiet bcvestIgu., wet bclegd.
Unlnqul.'itive. a., niet of weinig nieuwsgierig, niet on- Ullinves'tlgnble, a., nict uit tc vorscheu t 01l1lltvorschhescheiden. niet vraagachtig; -, onverscbillig.
Imar, 11.AY; (ondoorgronuehjk, onnaSpt·.urlljk.
Unlns.eI'lbed'. a., lllet ingeschreven; -, zond.er inschl'ift, Uninves/llgated, a., zoudel' nasporiug, zonder uitvorsclliug;
Jlet OlHlerwerp van onderzoek niet gewecst zijnue; wet doorniet van een opschl'ift voorziel1.
Uninspired', a., II § zonoer aanbla'ling; -, geen ingevingen
grond, niet uitgeplozen zijllde; be -, niet het olluenvcrp
hehbende; -, niet met geestdrift bezield.
van lIavorsching of naspormg geweest Zljll.
UninSPlr'ited, a" lliet hezieId; niet aangemoedigd, niet UllinvU'ed, a., niet genoodigu, ollgeuoou, zontler uitnoobemoedigu; -, niet aangevuurd; lliet versterkt.
di~ill~, niet gevraagtl J onverzocht; -, § weillig aaulokkelijk ,
Unln'stlt-uted. a., ol1ingesteltl.; -, lliet onderwezCll.
weillig uitlokkelJd.
Ulllnsh'u et'ed, a., onwetelld, llict ollderwczen; vTeemd Unhu'oked', a., niet aangeroepen, niet gesmeckt; niet ge(aall); lliet onderrigt; lOuder voorschriftcn.
vraa~~d.
Unillsh· .. ..,t'lng. a., niet ouderrigtend.
V'nion. S., unie, Yereeniging; -, aansluiting; -, §eensgeUulll8tru.e'the, a" niet ouderrigtenu, nict leerzaam; -,
zinuheid, ccndragt., overeenstemOlllJ~~, lJarmouie; -, mD.
niet opheldcl'eud.
,-ercenigde staten; -, vereeniging vall twee kel'kelijke pal't.Ynlnstru .. -t'ively. ad"" op niet olHlerrigtende t op nict
tijen owlcr een dogma en kCl'kleel'; legislatille -, vereenigll1~
lcerzame wljze.
I van twec stuten onder 66n wetgeviug en 5~aat~iul'lgtillg (OOK
Unintel'llgibly. ado.

I
I

J

I,

1ively.

,,§

UNI.
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wel Real union genoemd , in tegenstelling van Personal -l:Julvers'al-8chool,

s.,

yolks-school.

union, de vereeniging van twee staten onder eene regering , -l:Jnlver.'aU.m, s., leer der uuiversalisten , zie UnirJersalist.
b. v. Zweden en Noorwegenj , act of -, parlementsacte , -l:Jnlvers'allst, e., universalist; -, aanhanger der godsdienwaarbij Schotland in 1707 en Ierland in 1801 met Enge- stige secte, die geloott aan de algemeenheid van Gods
land tot een staat zijn vereenigd.
genade jegens alle menschen.
""nlon·flag. u/nlon-Ja-ek. s., uationale vlag van 'Groot- -lTnlverSal'lty,}
II
.
s., § algemeenheid,
Britannie, Schotland en Ierland; nationale Engelsche vlag. -l:Jnlvers'alnesl,
-l:Jnlp'arous, s., sleehts een jong tegelijk voortbrengende• . -l:J'nlverse. s., heelal , al; -, wereld.
-l:Jnlque', a., (jransck) eenig in zijn slag of soort, itJ that -"l:Tnlver8'lty, s., hoogeschool, universiteit; faculteit (corpsl'an
kind it is -, in dat soort is het eenig, ; uitstekend, .voor- professore» in de 1Jakken tot cine wetenscka'P behoorend«,
treffelijk; zonderling.
bij koogesckolen); -, § maatschappij ; ., f heelal; - man, lid
van de universiteit , of the -, van de boogeschool.
-{Jnlra'dlated, e., met een enkelen straal , slechts een
straal hebbende , eenstraliz..
-lJolv'o@al, a., niet dubbelzinnig; -, gelijkluidend; hetUolr'rUated, a., niet vertoorud I niet gramstorig.
zelfde beteekenende , van slechts eene beteekenis, -. vast.
regelmatig , gelijkmatig.
Unlr'rUatlng, a., niet prikkelend i -, niet kwellend, niet
verstorend , niet tergend; niet opwekkend.
-l:Jolv'oeally. ado., zonder dubbelzinnigheid.
-l-Jolvo@a'tlon, S., overeenstemming van naam en beteekenis,
Uolr'rltatlD3ly, ad1J., op een niet prikkelende wijze.
Unjar'ring, s., niet wanluidend.
-l:JnI8e'rlate, a., eeu rij of reeks hebbende,
Unjeal'ou8. a, niet verdenkend , niet naijverig; niet [n-l:Jnl8e'rlately, ado., op een rij of reeks.
loersch , niet ijverzuchtig, niet eerzuchtig , niet wantrouwend.
-l:JnI8ex'ual, a" eenslachtig (eigenschap eener plant, waarin
slechts mannelijke of vrcuwelijke organon gevondeu worden Uojolned', a., niet vereenigd, niet zamengevoegd , niet
verbonden,
[botanie]).
-tJ'ulson. S., enkele onveranderde noot , akkoord (muzijk); UIlJoint', .". t, en .".i., zie Disjoint, ". t . en e. i.
alleenklank , onveranderde klauk . eentoomge klank; in-, Unjolnt'ed, a" onverbonden; -, zonder geledingen, zonder
gewrichten.
in harmonie of overeeustennning, -, t gelijkluideudheid,
UoJoy'ful, a., treurig (t1an aard, van gemoedsstemming);
overeenstemming.
-l:J'nl ... OD, a., It § alleenklinkend.
met of weinig "rolijk of blijde; (niet van vreugde houdende,
""ols'OUBnee, Sa overeeustemmiqg van toouen, gelijklui- Uujoy'oU8, a., treurig , zie Unjoyful; uiet of weinig vrolijk of blijde; zonder vrengde.
deudheid.
""nls'onant, a" eenklankig, eenstemmig.
-l:JnI8'onou., a., met eeustemmigheid.
",,'nlt, s., eenheid (een) , een , -, eeuheid (rekenkunde); -,
=f (onder JAC. I) llaam van eell goudeu munt.
-ti'nU-jar. s., een kleine leydsche flesch, geplaa.tst tasschen
de electriek·machine en de groote flesch of batterij.
-l:JoU'able, a, vereenigbaal'.
-l;J'nlta'rlao, 8., aanhanger van desekte del' Protestantsche
kerk, die de eellheid van God gelooft en de drieeenheid
verwerpt, of die in God slechts
persoonlijkheid erkent (antitrinitariarl); -, sociniaan.
-lJnlta'rlan. a" van tIe unitarianen.
-l;J'olte', v. t., II§ vereenigen, II§ hel'eenigen; verzamelen;
..:, verbinden, zamenvoegen vel'billdeu, eensgezilld maken;
§ -. two countries, twee landen zamenvoegen; - tke 'Parts
of a tking. de deelell van eenig vool'wel'p zamenvoegen;
- two ropes, twee touwcn verbinden; - sto'l.es, steenen
verzamelen.
-l:Jlllte', ". i" II§ zich vel'eenigen, zich vel'hindell; zamenspannen, het eens worden I gemeene zaak maken. zich
aaneensluiten; aan elkander vastgroeijen, ineen~roeijen; -,
toetreden i oU a1~d water do not -, aUe en water vermengon zich niet.
-l;J'nlt'ed,
vereenigd, verbonden, verzameltI; - Itates,
vereenigde staten; - Bretkeren, Hernhutters.
'1Jnlt'edly. ad".) vereend, gezamelllijk; -, § in harmonie.
in overeenstemming.
.:cott'er, 8., persoOll, zaak die vereenigt of zamenvoegt.
",,'oltlve, a., vereenigend.
-f1'nlty. 3., II§ eenheid, eenigheid J alleenheid; -, eendragt,
harmonic, overeenstemming; -, eenheid ("un tijd) plaats
of kandeling in tooneelstukken).
-lJ'olwalve,
eenschalig, eenschelpig.
",,'nlvalve. s., eenschalige schelp.
Unh'ers'al, a.• IIalgemeen, geheel.
Univer8'al, 8.• algemeen voorstel i -, algemeene l:telling
j
(redekrmde); -J T geheel, heela!.

eellc

a.,

a.,

Unjudged', a., onbeoordeeld , onbeslist,
Unjust', a., onhilhjk, ouregtvaardig , - against, anbillijk
of onregtvaardig tegen.
Unjust'ifiable, a., ollverantwoordelijk; niet te regtvaardigen; zonder verschooning.
Unj ust 'I flablenes8,S.,On verantwoordel ijkheid, onbillijkheid.
Unjust'lflably, ad"., op ollverantwoordelijke wijze; op eell
niet te regtvaardigen wijze.
Unjust'lfled, a., niet geregtvaardigd, zonder regtvaardiging.
UlIju5t'ly, adl1., op onregtvaardige wijze, met onregtvaardigheid.
Unjust'neS8, S., onregtvaardigheid, onbillijkheid.
Unkeek'ie. t1. t., kleeding van touwwerk afnemen, de
smartmg van een kabel afnemen. z.
Unk'ed, unk'ld,
zeldzaam, ongemeen t buitengewoon.
unkemmed',}
±.
bd
Unkempt',
a., T Zle Uncom e , a.
.
Unken'nel, t1. t., opjagen, uit zijn schuilhoek drijven; -,
(een wild dier) uit zijn roofnest jagen, (een hert) opjagen;
-, verjagen, verdrijven; -, uit het hok of hoI jagen; -,
§ ontdekken, op~nbaren, toonen ; -, bevrijden.
Ullkent'.a" met bekend, SPENCER.
Unkept', a., IIniet behouden; -, onbewaard) nietbewaard;-I
niet nageleetd, niet gehouden; -, niet vervuld; -, niet ill
eere gehouden; -, ongehoorzaamd; -, in onbruik geraakt
Unker'chlefed. a., niet gekleed, niet gedekt.
Uoklnd', a., niet of min wellevend, onweUevend, onvrien·
delijk, onheleefd; liefdeloos, niet' lief; -, slecht, wreed:
t kwaaddoellde, (van personen) ontaard; -J onnatuurlijk J
hard; - to, onvriendelijk jegens.
Unklnd'ilness, S') boosaardigheid; onvriendelijkheid; on·
weIwillendheid.
Unklnd'I)', a., onvriendelijk, onwelwillend; -, boosaardig
-, onnatuurlijk, t kwaaddoende; -, schadelijk.
Unklnd'I)". ad"., zonder welwillendheid; zonder vriende·
lijkheid, zonder goedheid, zonder lieftalligheid, zondel
hellschheid; . J op ollvriendelijke wijze .OP harde of 0t

I

a.,
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wreede wijze; met strengheid; op boosaardige wijze; -,
t onna.tnurlijk; § take a thing - of anyone, iemand iets
kwalijk nemen,
Unklnd'ness, S., onvriendeliikheid , onheuschheid, liefdeloosheid; - t kwade wiI; hardheid, wreedaardigheid, boosaardigheid.
Unkln;', v. t., onttroonen, van de koninklijke waardigheid
berooven; van een koning , van koningen bevrijden.
Unking'lIke, nnklng/ly, a., onkoninklijk,
Unklss'ed, a., niet omhelsd , niet gekust,
Unk'le, zie Uncle.
Unknelled', a., IIzonder dat men de doodsklok geluid heeft ,
§ zonder verschuldigde eerbewijzen begraven Zljn.
Unknlgbt'ly, a., min of weinig ridderlijk, een ridder ouwaardig, een ridder niet voegende of betamende, onridderlijk.
Unknlt', e, t., losmaken , lostrekken; -, losmaken (hetgeen
gebreid of gevlochten is).
Unknot', v. t., uit den knoop doen, ontknoopen; losmaken, .Iosdoen , openen; losmaken van touwwerk , z,
Unknow'able.
onkenbaar , hetgeen men niet weten of
doordringen kan , (van personen) oukenbaar , ondoorgrondbaar van karakter.
Unknow'ing, a., onwetend , onkundig , niet wetend , -,
vreemd (aan) , onbekend (met), weinig gewoon (aan),
Unknow'ingly. ado., zonder het te weten , in onwetendheid , door onwetendheid.
Uniinown', a., til § onbekend , onbewust , -, § ongemeen,
buitengewoon, ongehoord, niet te denken , met kunuende
gedacht worden j - to, ouhekend aan, buiteu weten van;
- to him, US, '!JOU J buiten zljn, ons , uw weten.
Unla'bored, a., niet bewerkt; onbebouwd , zonder bebouwing (van den gtond); -, § vrijwillig (zonder werk verkregen); § gemakkelijk , natuur lijk.
Unlabo'rlou8, a., gemakkelljk.
Unlabo'l"iou~ly, ado., zonder arheid 0.1 werk.
Unlace', v. t., losrijgen) van kallten ontdoen, van helegsel
of boordsel ontdoen, f § van tooi ontdoen, van sleradell
herooven; -, bedervcn; -, een hannet at'nemen, afrijgell, z.
Unla-ek'e)red. a., zonder lakkei of knecltt; lliet vall een
lakkei vergezeld.
Unlade', v. t., ontladen (de lading uit een SCllip of hoot
nemen), lossen, ontschepen; -, verligten; - boats, sloepen
ontIaden, Z.; - into, ontladen in.
Unlad'en, pp. van Unlade, v. t.
Unlad/ing. s., ontlading) lossing.
Unla'dylike, a., niet damesachtig.
Unlald', a., niet gelegd, l1iet geplaatst; -, § niet bevredigd, niet bedaard t niet gestild, onbedaard, ongestild; niet
begraven (~al~ doodcll) j -, uitgedraaid, losgedraaid; - end
of' a rope J uit elkaar gedl'aaid eillde van cell stuk touw, z.
Ulliament'ed, a., niet betreurcl. t niet beweend, onbetreurd,
onbeweend; niet beklaagd J onbeklaagd.
Unlard'ed, a., ongespekt, ongelardeerd; -, § onvermengd.
Unlash', v. t., de I:ljorringen losmaken J z.
Unlatch', v. t., door middel van cen klink openen. de
klink (van een deur) openen.
Unlaunebed', a., lliet van stapel gelaten.
Unlou'relled, a., § niet gekroond; zonder lauweren, zonder roem.
Unlav'l8ll, a., niet verkwistend, vasthoudend, karig niet

Unhlw'fnlly, ado., op onwettige wijze.
Unlaw'fulness, s., onwettigheid,
Unlaw'like,
strijdi~ met de wet.
Unleached', a., niet geloogd.
UnBend, v. t., tot scheiding dienende lijnen wegnemen (hij

a.,

drukkers),
Unlearn', v. t., afleeren , verleeren; vergeten.
Unlearn'ed, unlenrned', a' I ongeleerd , onwetend , niet

geleerd; onbekend.
Unlearn'edly, adn., met onwetendheid, ep onwetende wijze.
Unleav'ened, a., ongeheveld , I ongezuurd.
Unlee'tfired, a., niet onderwezeu , niet berispt, niet be-

straft , niet gesermoend; -, op collegien niet mondeling
onderwezen wordende,
Unlei.'ured, e., t zonder ledigen tijd, geen ledigen tijd
hebbende.
Unlent', a., niet geleend,
Unless', conj., (v66r celtwerkwoord) ten rninste , tenzij , zoo
niet , indien niet ; -, ten ware, uitgenomen, behalve ; - the
strenqth. of heaven, zoo niet de kracht des hemels,
Unleu'ened, a" T onverminderd.
Unles'soned. a., ougeleerd , niet ondcrwezen,
Unlet/tered, a., ongelctterd, zonder onderrigt ; -, zonder
letters) niet van letters voorzieu,
Unl~t'teredness, S., ongeleerdheid.
Unlev felled. a., ongeeflend, oneffen,
Unli'belled, a., niet beschimpt.
Uniibid'inou8, a., niet wellustig , kuisch.
Unlifcensed, a., onhewilligd , zonder bewilliging , -, niet

a.,

gepateuteerd > zonder patent,
Unlleked', a., ongehkt , -, § lomp , plomp , onbehouwen J

ruw

I

ongevormd.

Unl i ft'ed. a., ongetild, zie Lift, v. t. en v. i.
Unli~htft.'(l.

a., onaangestokcn, niet aangestoken; onver-

llCht, niet van licht voorziell; niet outstoken.
I

UnHght'some, a.,

lijkhe){l,

danker, zonder Licht; zonder duide-

a., ongel~jk, versch illend; onwaarscbijnlijk; -,
ongelijk (van grootheuell) (wiskunde); - each other, van
elkulluer verschillende.
Unlike'littood, onlike/Bnees, S., omvaarschijnlijkheidj
-,. -r onovereenkoDlstigheid.
Unllke'ly, a., onwaarschijnlijk) zonder waarscbijnlijkheid;
krachteloos; niet geschikt (om een dod te bereiken); -,
onhehoorlijk; -, ongeevenredigd.
Unlike'ly, adv., op oHwaarsehijnlijke wijze.
Unlike'ness, s., ongelijkheid; verschil.
Unlhn'ber, v. t., een kanon van den disselboom of het
voorgedeelte ontdoen.
Unlim'ber. Ct., IIonbuigzaam, niet inschikkelijk; -, stijf;
strut', streng J hard; -, T~ onwrikbaar, ollverzettelijk; onregeerbaar.
Ulllhn'berlnr;. s., 11et ontdoen van den disselboom of het
voorgedeelte van een kanon.
Unlhn'Uable, a.• t zie Illimitable, a.
Unlim'ited, a., Iionbegrensd, zonder grenzen; -, onbepaald J onbeteugeld, vrij; -, onhepaald (wiskunde).
Unlhn'ltedly, adv., zander grenzen t oponbegrensde wijze;
onbepaaldelijk.
.
Unlim'itedness. s., onbegrensdheid I onbepaaldheid, grenkwistig.
z€loosheid; vrij heid.
Unlav'isbed, a., niet verkwist J karig.
Uulln'eal, a., niet in een regte lijn afstammende, SR.; -,
Unlaw', v. t., van het gezag del' wet beroO\,-en, buiten de
(berreklcel-ijk afkomst) zijdelings, colateraal, r.
wet stellen, r.
U nli ned', a., lliet gevoerd, niet met voering bekleed.
Unlaw'fut, a., II§ onwettig t onregtmatig; ongeldig; strij- Unlink', v. t., losmaken, uit elkander nemen; de schakcIs
j van cen keten losmaken ~ brcken.
dig met de wet; ongeoorloafd.
Unlike',

I
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onvereffend, niet geliquideerd, on':e-

onteugelhaar, ontembaar, ongemakkelijk , binderlijk; -,
moeijelijk te sturen , z.

taald , openstaande.

U'nllq'ulfled, a., ongesmolten.
Unrnan'ageubly, ad»; op onhandelbare of oninschikkelijke
Unllq'uored, s., niet bevochtigd , niet gesmeerd I onbe- wijze ; zonder gedweeheid of buigzaamheid,
Unman'aled,
onbeheerd , niet beheerd , onbestuurd,
vochtigd , droog,
UnUs'tenlng, e., II§ niet luisterend; niet hoorend, doof. niet bestuurd; -, niet onderwezen; -. (Mn paarden) niet
Unllve'liness, s., zwaarte; -, dofheid, 14.; gemis van leafgerigt , onbereden, niet bereden; -, onopgevoed , onge-

a.,

manierd; ("an dieren) ongetemd.

vendigheid.
Unllve'ly, a., dof, niet levendig.
Unload', 71. t., ontladen , lossen , ontlasten; -. bevrijden,

a.,

Unman'ful,
een man onwaardig , onmannelijk, verwijfd.
Unman'like, unman'ly, a., onmannelijk , verwijtd , een

verzachten , verJigten; -, ontschepen, z.
man onwaardig , van een vrouw, -, onmenschelijk; cen
a., ontladen, gelost , niet geladen ("an een mensch niet voegende of betamende.
vuurwapen); -, bevrijd, verligt.
Unmanned', a., onhemand; -, =t= maagdelijk; -, verwijfd;
Unload'lng, S., ontlading.
-, § krachteloos , ontzenuwd ; -, ontwapend, opgelegd , z,
Unloek', v. t., IIopenen hetgeen met cen sleutel is geslo- Unmau'nered. a., lomp, slecht opgevoed, (slecht onderten; -,openbaren, ontdekken; -, uitstorten , laten loopen; wezen; zonder manieren , onbeschaafd, onzedelijk.
Unman'nerllness, s., lompheid, ougemanierdheid J onbeeen vorm losmaken (bij drukkers).
Unloeked', a., niet met een slot gesloten.
sehaafdheid , slechte manieren , m»,
Unloek'lng, s., opening van hetgeen niet met een slot is Unman'nerly, a·t grof, Iomp, slecht opgevoed J (slecht
gesloten,
onderwezen.
Unlooked', a., onverwacht, onvermoed , onvoorzieuj (van Unman'ncrly. ado.; op grove, lompeofongemanierdewijze.
personen) onverwacht.
Unmantled'. a., van mantel beroofd,
Unloose', 17. t., t zie Loose.
UnmftllUf8e'.tured, a., niet gefabriceerd, ongefabriceerd ,
Unloose', v. i., t zie Loosen.
Unmallured'. a., onbemest, niet bemest , ongemest , onUnlord'ly, a., Teen lord of heer onwaardig , een lord of, bebouwd , met bebouwd,
aanzienlijk man niet voegende of hetamende.
! Unmarked', a., II§nietopgemerkt, onopgemerkt, onbemerkt.
Unloved', e., niet bemind , onbemind.
I Unmark' etable, a., onverkoopbaar , niet voor de markt
Unlove'Unes8. s.; gemis van of gebrek ann liefelijkheid! geschikt , niet gangbaar.
of beminnebjkheid , onberniunelijkheid , onbehagelijkheid.; Unmarred'. a., ongeschonden , onverminkt ; -, onbelemmerd;
Unlove'ly. a., niet of weinig bemmnelijk , niet Iieftallig ,
niet bedorven , -, § niet gestoord , -, § niet mismaakt,
zonder liefde; onbehagelijk, zonder hekoorlijkheden, leelijk, niet ontsierd,
Unlov'ing, a., niet beminnend, onbeminnend; onvriende-! Unmar'rlable. a., =r nog niet huwbaar , l-I.
lijk; liefdeloos , niet liefhehhend.
I. UnlDar'rlagenble. a., onhuwbaar.
Unlnek'ily. ado., IIongelukkigerwijze,
Unmar'ried. a., ongehuwd , in den ongehuwdeu staat verUnlu-ek'llless, S., ongelnkkigheid, o.ngelukj - . ) stoutheid,
keereude , an - mart, cen ougehuwd man, een vrijgezel ,
ondeugendheid,
( een [ongeling , an - uiomnn een ongehuwde vrouw, (een
Unlu-ek'y, a., t ongelukkig; -, ) stout, ollueugend, guit- I .longe ,jufvrouw 1 (een meisje.
achtig, schalkachtig; -; kwaadvoorspellend, ongeJukbren- I Unmar'ry. v. t., een gellllwd panr scheiden; be unrnargend; -, ellendig, onvoorspoedig; an - chance, een onge-l ried, gescheiden zijn 1 in ue. U ongehuwden staat zijn.
Unmar'sballed t a., niet geregeld J niet ill orde geplaatst
lukkige kans; an - accident, cen ongelukkig geval.
Unlus'troDs, a., zonder luister. niet schitterende, glans- I of geschikt.
.
URlnas' eulate. v. t" zie Emasculate.
loos, dof) SH.
Vnlute', v. t.t het leem, waarmede een distilleerketel ben Unmll!i'euline. a., verwijfd, niet mannelijk. onmannelijk.
streken is, daarvan afnemcu (scheikunde).
Unmask'. V. t., II§ ontmaskeren, § ontshujeren; -, bekend
Unmade', zie Unmake, v. t.
maken.
UUlDade', .a., ongemaakt, ongeschapen i nog niet gemaakt. Unmask', 17. i.. zich ontmaskeren. l1et masker afdocn.
Unmask'ed, a•., ontnmskerd, zonder masker; zonder ver·
nog niet k l a a r . .
Unlnald'eoly, adD., eener ~aagd niet voegende of betamommiug, onvermomd; -. naakt.
mende, onbetamelijk voor een. meisje. onmaagdelijk, niet l]nmast', v. t., =t= ontmasten, van masten berooven. masten
maagdelijk.
llitnemen.
Unmall', v. t., =r de wapenrusting uitdoen, ontwapenen.
Unma8'terftble, a., onoverwinnelijk.
Unmalmed', a' l onverminkt, ongeschonden; onbezeerd.
Unma,'tered. a., onoverwonnen, onoverwinnelijk; ..., drifUnmak 'able, a., =t= niet te waken, GREW i onmaakbaar, ontig; -. ontembaar, onregeerbaar.
doenlijk.
Unmftt',v.t., tde mat wegnemen; -,los maken.
Unmake', v. t., vernietigen, afbreken.
Unmatch', v. t., cen paar scheiden.
,
Unmalleabll'lty, s., onsmeedbaarheid.
Ullmatcb'able, a., niet te :paren; onvergelijkelijk; eenig,
Unmal'leable, a., onsmeedbaar t onhamerbaar.
zonder we8rga.
Ullmalt'ed, a., ongemout.
Unmatched', a.) ongepaard, onevenaard.
Unman', v. t., tot een redeloos wezen maken; van de rede Unmatrle'ulated, a" niet ingeschreven; niet opgenomen
berooven; verlagen; van menschelijke gevoelens berooven; onder leden eener corporatie; -, niet geregistreerd.
niets beteekenend, zonder beteekenis; -,
-, ontvolken; -, een schip opleggen; riemen inleggen of Unmean'lng,
geroeid maken. Z.; -, van bemanning berooven; -, § moe- dwaas, (gek.
deloos maken, ontmoedigen; -. met schrik vervullen; -, Unmeant', a" onwillekeurig) zonder bedoeling.
verzwakkenj -, ontmannen, verwijfd maken, ontzenuwen. Unmeas-'urable, a., zie Immeasurable, a.
Unman'ageable, a., niet te regeren, niet regeerd kun., Unluea..'ured, . a., ongemeten, oneindig, onbegrensu; -I
llende worden ~ -, ongehoorzaam, onhandelbaar J oproerig, \ zonder maat, zonder grenzell j - out, niet uitgemeten.
Unload'ed,

I

I

I -,
I

I

a.,

UNM.
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Unmeellan'ieal, n., onwerktuigkundig , onwerktuigelijk.
Uflmechan '. (>ally, ado., op onwerktuigkundige wijze, of op
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vorachtend i geen zorg hebbende voor j be - of. oneplettend zijn voor , vergeten , zich niet bekommeren om, ononwerktuigelijke wij ze.
gevoelig zijn voor , zich niet herinneren , verwaarloozen ,
UUllle,.,h'alll%ed. a., niet mechanisch zamengesteld of get
geen zorg hebben voor,
vormd.
Unmlnd'fully. adv., op onachtzame of zorgelooze wijze.
Unmetl'dled (w,ith). n., onaangeroerd , ongemoeid.
Ullmind 'fu!neS8, R., onachtzaaruheid, zorgeloosheid,
Unmed'dllng, a., niet bemoeiziek , zich niet inlatend; Unmin'r;le, 1'. t .• het verrnengde scheiden.
Unmln'glenble, a., onvermengbaar, BOYLE; - by J niet te
zich met de zaken van auderen niet bemoeijende.
Unmed'ltated, a" onoverdacht , onoverlegd, onvoorbercid,
vermengeu door.
-, geimproviseerd.
Unmin'gled, a., II§ zuiver . zonder vermenging,
UDlneet', a., weinig geschikt (voor) , ondienstig , onbe- UnlUini~te'riul. a., uiet miuistericel, niet amhtelijk; - §,
kwaam , -, onwaardig , -, onmagtig , zwak,
nict dicnend , niet ondergeschikt J niet berniddelend, niet
Unmeet'ly, ad»; op min geschikte of oudienstige wijze;
tot ecu minister hehoorende.
misplaatst ; min waardig.
Unmlnlste'rlaJly, ad», op nict ministeriele of ambtelijke
Unmeet'ness, s., ondienstigheid, ongeschiktheid.
enz. wijze.
Unmel'lowed, a., niet murw geworden door rijpheid; Unmlrae'ulous. e., niet wonderhaar , niet wonderdadig.
niet beursch,
Unmir'y, a., niet beshjkt, niet morsig oj vuil , niet
Unmeln'dlous, a., onwelluidend , zonder welluidendheid;
modderrg.
not -, welluidend.
Unmhsed'9 a., niet vermist, niet gemist, waarvan het afUDmelt'ed,a., ongesmolten, niet ontbonden,-, niet vermurwd.
zijn niet hemerkt wordt.
Unmeo'tionable, a., nnnoernbaar, niet te vermelden, niet Unmistftk'able. a., niet te misvatten , niet mis te verstaan,
meldbaar , § -, -3, pt.; broek (aldus kieschheidshalve door Unmlstak'en, a., niet misverstaan.
de Engelschen in de eonversatietaal genoemd).
Uomit 'igable, a., niet te verzachten , niet te verligten J niet
UDmen'tioned, a., niet vermeld , ongenoemd , niet aangete lenigen.
wezen, met aangeduid , t onbekend.
Unmit'igated, a., niet verzacht, niet verligt , niet gelenigd;
Unmer'.eantile. e., niet volgcns lJandelsgebruik; -, niet Unmixed', unmlxt', a., II§ zuiver, zonder vermenging,
handeldrijvend.
Ullmoaned', a., onbetreurd, onbeweend,
Unnaer'cenary, a., onbaatzuchlig , onomkoopbaar t onge- Unmod'iftable, a., niet voor wijziging vatbaar , niet gehuunl , onomgekocht; niet gretig J niet laag.
wijzrgd kunnende worden.
Unmer'ebantable, a., niet verkoopbaar , uiet gangbaar; Unmod 'ined, u.• niet gewijzigd , zonder wijziging.
niet in den handel kunnende gebragt worden.
Unmod'ish. a.• niet naar de mode, hniten de mode.
Uomer'clful, a., zonder harmhartigheid, onmeedogend, Unmod'ulnted. a., niet gemQuuleerd.. niet verz.acht, SHELLY.
zonder meedoogendheid, Ongenadig; onverbiddelijk, onver- Unmolst', a., dl'oog, lliet vochtig, onhevochtigd.
zettelijk; -, barhaarsch, wreed, OlJl.Hcnschelijk; -, over- I Unmolst'ened, a.• onhevochtigd.
matig, hovenmatig; -, ontzettend, vel'hazend, ongewoon. Unmold'. 'D.t., (in een anderen Yorm)o\o-ergieten, zie Unmould.
Unmer'dfully. adv., lOnder barmhartigheid, zonder mee- Unmold'ering, a., niet vergaand, BRYANT.
doogen, zonder medelijden; op onverbiddelijke wijze, op Unmnlest'ed. a., ongedeel'd; ollgehillderd. ongestoord;
wl'eede of barbaarsche wijze.
zontlel' verbindering. zontler heletsel.
Unmer'dfulne88. s., onbarmhartigheiu, onme8doogend. Unmon 'eyed, a., zander geld, geideloos. arm, nlet geldrijk.
heid, ollverbiddelijkheid; wreedheid. barbaarschheid, on- UlllUollop'olize. v. t., den ulleenhandel van ... opheffen.
menschelijkheid.
(del' waarde. Unmonop'ollzed, a" niet opgekocht.
Unmer'Hable, a., verdiensteloos, SR.; -, onwaardig; zon- Unmool", v. t., van de touwen Iosmaken; -, de ankers
Unnler'ited. a., lliet of weinig verd.iend.
1i~ten; onttnijen; meertouwcn of kettingen losmaken, z.
Unmrr'ltedoe8S. S., onverdienuheid, onbillijkheid.
Unmoored i , pp. en a, van meertouwen los~emaakt, z.
Unmerito'riOU8. a., onverdienstelijk.
UnlUonl"ln~. ppr. ella., niet vertuijewlc, niet vastankeremle.
IJumet '• ft., niet ontmoet, niet aangetroffen, onaangetrofIcn, Un Ul 01' 'allz~d, a., zedeloos.
Ullmetal'Ii-e, fl.) niet uit metaalstof bestaande; geen me- Unnwl·t'gu~('d. a" lliet verhypothekcel'd, vrij van hypo..
taalstof hij zich hebhcnJe.
theek; -, § vnj; lliet verpil,nd, onbezwaa,rcl. r,
Unmetftpby".'i@al, a., niet bovennatuurkundig; -, i" niet Unm()r'tin~d, ft., niet vemcderu, ollgekrenkt; onYerzwakt.
hovennatuurhjk.
Ultlmotb 'erl)', a.• lllet mocderlljk J onmoedcrlijI\.. een mocUnmetb'odlzed, a., \j niet naar een bepaald stelsel; niet
del' niet. voegende of hetamcnde, cener Illoeder onwaardig.
volgens methode; -, niet gerangschikt. niet geregeld J nid lJnmou Id I, 1'. t., =r den vornt van ... verandercn; -, vel'naa"r volgorde gescltikt.
vormcu, veranderen, omgieten, M.
Unmlgb'ty, a" niet of weinig magtig.
Ullmollnt'ed, a., uiet uitgerust; niet gemonteeru; -, (van
Unmlld', a" T niet zacht, onzacht; niet 7.achtaardii!; fUW.
paardcll) niet bereden.
Unmlld'uess, s" gemis van of gebrek aUll zachtheid, Unmourned', a., onbetl'eurd, niet betreuru, onbeweend,
onzacJltheid.
niet be\vcend.
UDIIIII'ltnry, a.) onkrijgshaftig; niet dapper.
Unmo\"nble, a., zie Imrnorable.
Unmllk('d', a" on~cl1lo1ken.
UnnuH'cd a" If vast, onhewceglijk; -, onveranderd, 011·
Unmlll('d', a., ongeplet; niet ~eschuimd (van clwcolaad);
aatl~eua(\ll, niet getroffcn) onhewogen, ongeroerd; kalm t
niet ge\'old (van lake,;-industrie).
koud., ollgevoelig.
Unrnlnd'ed, a., onop:!ernerkt, onopgelet; niet in acht ~e· Unmo\T'lng, a., hewegingloos, onbeweeglijk; -, onaandoennomen, niet ~eacht, ven1marloosd, lliet behartigd; -. ver- lijk, lIiet roerend, uiet treffend, niet schokkend; -, de
geten, miskend..
driftcli niet treffCl1dc; -, § koud., koel; -, traag.
Unmlnd'ful, a., onaehtzaam, onopmerkzaam, onoplettend, Unmuf'fle, v. t., (hctgeen heuckt is) ontblootcn I (het gezigt)
ljer~ecta('h tig- j ongc\'oel q; (rool'.1 j zQrge!oos. ouzorg\uluig i
oJltblootea, ontruaskcrcn ollthullen.
l

,

l
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Unrnur'IDured, e., ongemompeld; niet uitgesproken.
Unmur'marlng, e., niet morrend , zonder morren.
Unmur'murlngly, ad"., zonder morren.
Unmu.'.leal, a" onmuzikaal, niet muzikaal , min

UNOwel-

luidend.
Unmu'.i-eally, adfJ., op

niet muzikale wijze, op min wel-

luidende wijze.
Unmu.'tllate(I, e., onverminkt , ongeschonden.
Unmuz'zle, 7.'. t., van den muilkorf of muilband ontdoen ,
den muilband afnemen ('Dan kondeu); -, onttoomen, ont-

ketenen,

Unnoll', 7.'. t.; losspijkeren, (het genagelde) losmaken.
Unnamed', a., ongenaand , ongenoemd; onbenoemd, naam-

100s, onvermeld.
Unna'tlonal, a., niet nationaal , niet vaderlandslievend.
Unna'tlve, a., niet aangeboren , niet ingeschapen; -, § niet

oorspronkelijk, niet tot het land behoorende waar het gevonden wordt; -, s., (van menschen) niet inboorling, vreemdeling.
Unnat'-u.ral, a., IIniet of weinig natnurlijk , in stl'ijd met
de natuur : -, gemaakt gedwongen; -, hoogdravend (van
slijt); -, (van, personen) onmenschelijk, ontaard , an - child,
een ontaard kind.
Unnat'urallze, v. t., § iets van natuur veranderen , van
de natuurlijke eigenschap berooven; -, denaturaliseren ,
van het burgerschap , van het ingezetenschap berooven , r.
Unnat'-u.rallzed, a., niet genaturaliseerd; -, f § ontaard.
Unnat'-u.rally, a., onnatuurlijk, tegen de natuur , strijdig
met de natuur , § op gedwongen of hoogdravende wijze.
Unnat'uralneS8, S., onnatuurlijk.heid; -, gemaaktheid , gedwongenheid.
.
Unnav'lgated. a., onbevaren , niet bevaren, waarop nog
niet is gevaren.
Unnec'essartly, ado., zonder noodzakelijkheid; onnuttig.
Ullnec'essary, s., weinig noodzakelijk, onnoodzakelijk,
onnuttig , - for, onnoodig voor, niet noodig voor, not -,
lloodig, nuttig.
Unlleces'sltated, a., niet genoodzaakt, niet gedwongen.
Unneed'ed, a., Diet noodig, waarvan geen behoefte bestaat.
Unneed'flll, a., t onl1uttig.
Unnel8h'bored,
zonder buur, eenzaam.
Unneigh'borly, a. en adlJ., een buur niet betamende of
voegende, onhuurschappelijk; onvriendelijk, ondienstvaardig; -, § vijandig.
Unllerv'ate. a., ontzenuwd, zwak.
Unnerve', v. t., II § ontzennwen, rerzwakken, krachteloos
maken, onmagttg maken.
Unnerved', a., 11 § ontzenuwd, verzwakt, onmatig.
Unnetb', unneth'es. adlJ., fnaauwelijks, te l1aauwelijks.
Unno 'hie, a., olledel, niet edel; -, lang, gemeen.
Unllo'bly, ad"., zonder adel; op lage of gemeene wljze.
Unnot'ed, a., onopgemerkt; -, ongeeerd, zonder eerbewijzen.
'Unno'tlced, a" ollopgemerkt; onvermeld; verwaarloosd,
miskend.
Unno'tlelng, a., niet opmerkend, geen acht ~evend Ope
Ullnum'bered, a., 1= onteibaal', zander tal; ongeteld.
Unnur'tured.
lliet gevoed, ongevoed; -, § onopgevoed,
ongevormd.
Unobeyed', a., ongehoorzaamd, niet gehoorzaamd.
UnobJe~t'ed, a., niet tegengeworpen, niet wederspl'oken.
Unobjee'tlonable, a., ollwedersprekelijk; -, on\"erwcrpelijk;
onberispelijk.
UnobJe-e'tlon"bly, ado., op onwederspl'ekelijke, Ollverwerpelijke onberispehjke wijze.
lJnobllged', a., niet verpligt.
ITnobllj'io", a" niet verpligtcnd..
I

a.,

a.,

I

Unobnox'Iuus , a., niet onderworpen aan ; -, niet blootgesteld aan ; -, niet gehaat door; -, niet onaangenaam aan ;
onkwetsbaar ; -, niet strafbaar.
Unobscnred'. a" § onverduisterd , onverdonkerd , niet verduisterd , niet getaund , -, schitterend
Unobse'(IUlous, a., min onderworpen , min gehoorzaam;
-, ongedrenstig , niet toegevend, niet gedwee, niet onder.
worpen.
Unobse'quiously, ado., zonder onderwerping , zonder gehoorzaamheid; zonder gedienstigheid, zonder gedweeheid ;
zonder toegevendheid.
Unobse'qulousness, S., ongehoorzaamheid, ontoegevendheid , ongedweeheid,
Unob*erv 'able, a., onbespeurbaar; onvolghaar; onmerkbaar , niet te onderscheiden , niet in acht te nemen; niet
te houden.
Vnob*erv'ance, s.; onoplettendheid, onopmerkzaamheid,
onverschilligheid; veronachtzaming, verwaarlozing (l1an een
wet of terbindtenis).
Unob*erv'ant, unob*er'vlng, a., onopmerkzaam; onach tzaarn, niet in acht nemend.
Unobs-erved', a., onopgemerkt, niet in acht genomen,
Unob-8-erv'lllg. a., niet opmerkzaam , onopJettend.
Unob*erv'lllgly, ado., zonder opmerkzaamheid.
Unobstru-et'ed, a., onbelemmerd, niet versperd t niet gesloten , niet verstopt , -, § zonder hindemis , zonder belemmering , zonder beletsel , ongehinderd , onbelemmerd , niet
tegengehouden.
Ullobstruet'lve, a.; niet versperrend , niet verstoppeud,
niet belemmerd.
Unobtain'able, a., onverkrijgbaar, onbereikbaar.
Unobtaln'ed, a., niet verkregen , niet verschaft , onverworven, onbereikt,
Unobtru'slve, a., niet indringend , niet opdringend; -,
bescheiden , ingetogen , zedig.
Unobtru'sively, ad"., met bescheidenheicl.
Unobtru'sivenels, S., bescheidenheid.
Unob'vloUI, a., niet in het oog vallend , onduidelijk,
niet helder; bedekt, .geheim.
Uno-e'-@u.pled, a•• niet bezig, zonder bezigheid; -, § onbezeten,onvervuld; -, § vrij; -, beschikbaar; -, bevrijd (van);
- time, beschikbare tijd.
Uno(fend'ed, a., niet beleedigd. zonder beleedigd te zijn,
zoncler zich beleedigd te aehten.
Uooffend'III.c, a., niet beleedigend, niet aanstootelijk; -,
niet zondig, onbevlekt; -, onschuldig; -, onschadelijk.
Unoffen'slve, a., zie Ino.ffensifJ6, a.
Ullof'fered, a., niet aangeboden.
Unolfl'clal, a., niet ambtelijk; -, niet oflicieel; -, niet
uit eeU' echte bron.
Unoff. 'dalll' , adD., op niet officit:Ie wijze.
Unoffi'clous, a., ongedienstig.
Ulloft'en. ado., niet dikwijls, zeldell; slechts nn en dan;
not -, niet zelden, dikwijls, dikwerf» vaak, menigmaal,
menigwerf.
Unoil', '0. t., de olie afnemen van; hetgeen geolied is
schoonmaken; van olie henijden of reinigen, van oUe
zui veren, DRYDEN.
Ullolled'. a., 111et geolied, ongeollecl; (van rJoorwerpen) 11iet
met olie in~esmeerd, niet· met olie besmeerd of he.streken;
(Mn personen,) niet gel.ulfd, niet met zalven of olien bestreken.
UnO'I)eued, a' l niet geopend, gesloten; (Dan brieven) niet
ontzegeld.
UnO'I)enlng, a., zich niet opencnde niet openend, niet
opellguand.
J

UNO.
Unop'eratl"e. a., zie Inoperatite , a.
Unop/portunc, a., ongelegen, zie Inopportun«, a.

Unoppos ed", a., zonder tegenstand, geen tegenstand ont-

moetend; onverhinderd , onbelemmerd.
Unoppres8ed', a., niet ouderdrukt , ononderdrukt.
Unoppress'h'e, a., IIniet onderdrukkend.
Unor'dered, a., niet verordend , -, niet besteld , niet ge·
vraagd (koophandel).
Unorder'ly, ai, zie lJisorderly, a.
Unor'dlnary, a., niet of weinig gewoon.
Unor'ganlzed, a., onbewerktuigd , niet bewerktuigd; niet
met organen toegerust , -, niet georganiseerd , ongeorganiseerd , niet geregeld.
Unorlell'tal, a., uiet oostelijk , niet oostersch I BYRON.
UnorJg'lnal, a., niet of weinig oorspronkelijk; 1= eeuwig ,
ongeboren, zonder oorsprong , M.; geen oorsprong hebhende,
Ullorig'lnated, a.; ongeboreu..ongeschapcn; ougeteeld, niet
voortgehragt , STEPHENS.
UnornalDcn'tal. a., strenz , -, niet tot versiersel dienende;
be -, geen versiersel zijnue, niet tot versiersel dienende.
Unornament'ed, a., onopgesierd , onopgesmukt , van versierselen ontdaan of beroofd, zonder versierselen , niet versierend I niet tot sieraad strekkend , -, eenvoudig, natuurlijk,
Unor'thodox, a., niet of weinig regtzinnig , onregtzinnig , niet orthodox (in geloojsleer),
Unor'thodoxly, adn., op een niet regtzinnige wijze.
Unostenta'tlou8, a., Diet opzigtig , geen vertooning rnakend, niet praalziek ; eenvoudig , nederig.
Unostenta/tlous.)". ado., zonder vertoon , zonder pracht
of prual.
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geluk verwoesten , van het geluk (als in het paradijs) be..
rooven , -, bedroeven kwellen , verdriet aandoen.
Unl)al"ngoned, s., f onvergelijkelijk; zonder wedergade J
weergaloos,
Unpnr'alel..d, unpar'alelled. a., onvergelijkelijk, zonder weerga , weergaloos , zonder voorbeeld, eenig,
Unplu"donable, a., onvergeeftijk, onvergefelijk,
Unpar'donably, adv., op onvergeeflijke wijze.
Unpal"donableness, S., onvergefelijkheid,
Unpnr'doned, a., niet vergeven , onvergeven (vanzonden) ;
niet vrijgesproken; (van personen) zonder vergiffenis.
Unpar'doning, a., niet vergevend , onverzoenlijk; niet
vergevensgezind , geen vergiffenis schenkend,
Unpared', a., ongeschild , ongeknipt, ongesnoeid.
Unparliament'al·Uy. ado., zie Unparliamentary, a.
Unllarllament'arlncss, S., strijdigheid met de instellin..
gen , gebruiken of vormen van het parlement,
Unpal'liament'al'Y, a., onpar lementair J strijdig met de
~ehruiken oj vormen van het parlement.
Unpart'able, a., onscheidbaar , ondeelbanr.
Unpart'ed. a., niet gescheiden van, vereenigd met; ge..
heel niet verdeeld; ongescheiden , ongedeeld,
Unpar'tlal, a.• zie Impartial s a.
Unpartie'lpatln~, a.• niet deelnemend.
Unpass'able, a., zie Impassable, a. en Uncurrent , a,
Unpas'slollate, unpus'slonated, a., zie Dispassionate,a.;
-, bedaard , niet hartstogtelijk , gelaten,
Unpas'slouatcly ~ ado., zie Dispassionately, a.
tJnpas'toral, a., niet of weinig herderlijk , niet landelijk 1
I

onlandel ijk.

Unowf>d'. a., niet verpligt , onverpligt, ouverschuldigd , -,

niet schuldig,

SR.

a., zonder bezitter, ZOlH]l'l' eE~enaal' I aan nie·
mand in eigendom toehehooremle; llie~ elkcnd.

Unowned'.

Unox'ydated,
~
Unox'ydJzed,
a" niet'met zuul'stof vereenigd I niet
unOX'yit.r.enated" . geoxytleerd, (van ijzer) niet geroest.
Unox')';;cnh:ed,
Un IU' e If' i.e •
met vreedzaam, onvreedzaam; vijaudig.

a.,

oorlogzllchtig.

Unpas't-ured, a.• ongeweid , zonder weide.
Unpat'entctl. a., ongepatenteerd; ongeoctroijeerd.
Unpathed'. a., ongebaand, Diet begaan (van een w~g); -,

§ niet bezocht.
Unpatlaet'I.e.

pathetisch.

a.,

onaandoenlijk

I

niet aandoelllijk J niet

Unpntrjot'J-eally. adv., op een lliet vaderlandlievende wijze.
Unpatrlot'le. a., t lliet vuderlandsgezind.
Unpat'ronlzed,
zonder bescherming, zonder bescher-

a.,

mer, onbeschermd.

Unpne'lfied, a., niet bevredigd, onbevredigd; -, § niet ge-

stild. ongestilu.

Uopat'terned. a., t zie Unparalleled, a.
Unpaved'.
onbestraat; ontvloerd; van vloertr.gels ontbloot,
Unpawned'" a., t onverpand.
UnpaY'9 v_t., twel1er goed rnakeu, SR.; iets kwaads her-

a.,

t., ontpakken, uitpakken, ontlossen, losdoen,
afladen, lossen; -, t§ontlasten, verligten, verzachten.
Unpa-eked', a., uitgepakt, ingepakt; (Dan gezworenen) § niet
stellen.
omgekocht, onpartijdig; -, niet op onwettige wijze bijeen. Unpay'ing" a., niet betalend.
Unpay'lngly" advI, onvoor<1eelig.
gebragt.
Unpa-@k'lng, S., ontpakking, het ontpakken.
Unpeace'able. a., min rustig. woelig, onvreedzaam, onUnpaid',
niet betaald, niet volduan; onvergolden. on<,.redelievend.
bezoldigd, niet gek\reten; zonder schulden; -, (tlan legers) Un()ence'ablenc8s, .~., woeligheid, onvreeJzaamheid.
zonder soldij; an - debt, een onbetaalcle, onvoldane schuld; Unpeace'rul, a., heyig; -, onvreedzaam, onrustig, WOCu
- for, niet betaald, onafgedaan. op den borg genomen,
lig, § ongernst; -, gekweld, ontrust.
Unpeg', v. t., (hetgeen met pinnell gesloten is) openen;
gehorgd.
Ullpalned', ai, zonder pijn. zonder smart. smarteloos.
van den pin of de pinnell losmaken; -, losmaken; -. de
Unpaln'rul, a" IIsmarteloos, niet oj weinig smartel~k.
pennen uithalen.
(geen pijn doende.
Unpelt'ed. a., niet met steenen gegooid of geworpen.
Ullpalnt'ed, a., ongeschilderd J niet geschiluerd, onge- Unpen'" v. t" (bijv. 5chapen) die opgesloten zijn loslaten;
verwd; -, ongeblanket.
loslaten.
Unpaired', a•• niet gepaard t ongepaard; (vanpersonen) niet Unpe'nal, a., niet straffend; onstrafbaar; -, niet lijfstraf..
felijk, r.
paursgewijze vereenigd; (van dierl'n) niet gepaard.
Unpal'atable. a., lliet smakelijk, onsmakelijk, walgehjk. Unpen'etrable" a., zie Impenetrable, a.
onaangenaam VOOl' den smaak, den smaak niet streelend. Unpell'etrated, a" ondoordrongen.
Unpalled', a., onoverdekt, niet omhuld; -, onverschrok· Unpen'etratlng, a., met doordringend.
Unpen 'itent. ai, zie impenitent, a.
ken, onvervaard.
Ullpan'opiled. a., niet geheel gewapend, POLLOK.
Unpeu'sloued, ft., zonder pcnsioen, ongepensioncerd, LOn·
Unpar'adlse, v. t"
uit het paradijs jagen; § (iemands). UCl' jaarwcddc.

Unpa-ek', v.

a.,

t"
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Unpeo'ple. 0. t., ontvolken.
Unpeo'pled. e., ontvolkt.
Unpercelv'able. a't zie Imperceptible, a.
UBpereelved/,
ongemerkt,
. Unpereelv'e(Uy. adv., zonder opgemerkt te zijn, op on-

met kleine oogjes of gaatjes gewerkt; niet & jour g
werkt; -. zonder gaatjes.
Unplt'lable. unplt'lably. ad'D., niet medeliidenswaardij
a.,
geen medehjden verdienend.
Unpit/led, a., onbeklaagd, onbetreurd; -, waarmede me
opgemerkte wijze.
geen mededoogen heeft.
Unper/fe-et, a., zie Imperfect, a.
Unplt'lful, e., onmededoogend, onmedelijdend, onbarn
Unperfeet'ed, a" niet volmaakt , niet voltooid.
hartig , zonder medelijden; hardvochtig.
Unper'fe-etness, S., zie Imperfection" s.
Uuplt'lfully, ad"., op onmededoogende wijze. op onbarn
Uoper/forated, e., niet doorstoken, niet doorboord; -,
hartige wijze; zonder medehjden.
Unplt/ylng, a.• geen medelijden hebbende, onmedeliidend
niet uitgeboord;
Unperforlned', a.• onnitgevoerd, onafgewerkt, onvoltooid,
onmededoogend , onbarmhartig.
ongedaan, onverrigt; ., § niet vervuld, niet volvoerd,
Unpla'-eahle. a.• 1= zie Implacable. a.
Uoperform'In3, e., niet verrigtend; (zijn bctrekking) niet Unplaeed', a., ongeplaatst, niet geplaatat, onverzorgd
vervullende; -, onvermogend, krachteloos.
niet verzorgd; zonder betrekking.
Unper'lsbable. e., zie Imperishable I a.
Uoplagued'.
ongeplaagd, niet geplaagd, ongekweld
Unper'lsbably. adD., onvergankelijk.
niet moeijelijk of lastig gevallen door; vrij (van).
Unper/18blng. a., onvergankelijk, onsterfelijk.
Unplalt'. v. t., de vouwen uitdoen ; de vlechten uitdoen
Unper'Jured. a.• niet meineedig,
losvlechten.
Uoper'manent, e., niet voortdurend , niet aanhoudend, Unplalt'ed, a.• ongeplooid; ongevlochten.
niet bestendig , niet blijvend.
Unplanned'. a•• onontworpen.
Unpermlt'ted. a., niet veroorloofd , SOUTHY.
Unplaot'ed. a'a niet geplant, zonder geplant te zijn;
Unperplex', 21. t., uit de verlegenheid helpen.
onbeplant.
Unperplexed'. a' l met verlegen , niet verward , niet onthutst, Unplas'tered. a' l ongepleisterl1, ongestreken.
Unper'seeu.ted. a., niet vervolgd.
Unplau-s'lble, a., onwaarschijnlijk, min aannemelijk.
Unpersplr/able, a., niet kunnende uitwasemen of nit- Unplau./lbly, ods., op onwaarscbijnlijke of min aanm
dampen; -, dat niet uitgewasemd kan worden; -, niet ter
melijke wijze.
uitdamping of uitwaseming geschikt I niet uitwasemend , Unplaus'lve, a., niet toejuichend, niet goedkeurend; T a:
ARBUTHNOT.
keurend ,SH.
Unpersu.ad'able, e., onoverreedbaar, niet te overreden, Unplead'able. a., niet pleitbaar I niet venledigbgar t nil
Uupersu,ad/ed, a., onoverreed; onverzettelijk I onverbiddeverdedigd kunnende worden, niet voor verdediging vatbaar
lijk; -. § onoverwinneliik,
§-, niet verschoonbaar , -, (?'an een middel of esceptie; U:J
Vnpervert/ed, a" onverdraaid , onverdorven.
niet voorgesteld of tegengeworpen kan worden, dat nit
Unpet'rlfled. a., niet versteend, ouversteend.
te pleiten is I r.
Uopbllosoph/I e. unpbllo8oph/l~al. a., niet of min Uoplea./ant. a., onaangenaam voor; onhevallig J onvei
wijsgeerig, onwijsgeerig; -, niet gematigd in zijn hartstogten.
makelijk. onbehagelijk; niet vrolijk, ongenoegelijk.
(Jnpbllosoph'leally. ad». op niet of min wijsgeerige Unplea-5-'antly. ad"., op onaangename J onbehagelijke, or
wijze, onw~isgeeriglijk.
vl'Olijke t ongenoegelijke wijze.
Unpbllosoph'i-ealne8s t S.t onwijsgeerigheid.
Uoplea.'antness. S'I ollaangenaamheid, onvermakelij~
Unphllos'opblze. v. t' l T van het karakter of van de
heid, onbevalligheid; onopgeruimdheid; onbekoorlijkhei(
hoedalligheid van wijsgeer berooven.
Unpleased', a. t onaangenaam, onbevallig; olltevreden
Vnpbrenoloj'l-eal, a., niet tot de kennis van de hersenen
min voldaan; misnoegd.
of van de schedelleer behoorende of niet daarmede over- Unplea.'lnG, a't onaangenaam I onbehagelijk, onbevallig
eenkomstig.
ongenoegelijk, niet streelelld; - to, onaangenaam voor
Unpby.'Jeked, a•• niet door artsenijen bewel'kt of voortniet gelloegelijk voor.
Unplea.'lngly, ad".• op onaangename. onbevallige of OIl
gebragt.
Unpl~ked', a' J IIniet geplukt; niet uitgehaald, niet uitgenoegelijke wijze.
getrokken of uitgenomen (met den bek, de landen, de na- Unplea.'lnc;ne88 t 8., onaangenaamheid,onbehagelijkheid
gels of klaauwen); -, uiet uitgcplozen; § niet nitgekoozeni onbekoorlijkheid I onhevalJigheid.
(niet uitgepikt; niet l1itgehaald (bij'IJ. ooren, tanden, eu~.); Unple:t.'lve. a'l onaangenaam I HALL.
niet afgeknaauwd (tlan een been).
Unplea.'urable. a'l onaangenaam, COLERIDGE.
Unpl-eturesque'. a., niet schilderachtig.
Unpledged'. a., IIniet verpand, niet te pand gegeven; ..
Uopleree'able, a' t t ondoorboorbaar.
§ niet gewaarborgd.
Unplereed/, a" ondoorboord, niet doorstoken; § niet door- Unpll'able, a' l onbuigbaar, stijf, niet rekbaar; -, § nie
drongen.
gedwee.
Unpll'lared, a' l zonder pHaren. niet door pUaren onder- UopU'ably, ad"., op onbuighare enz. wijze.
stut, van pilaren beroafd.
Uopll'ant, a.• onbuigzaam.
Unpll'lowed, a., zonder hoofdkussen, zonder peluw; -, niet Unpll/antly. ad?'., op onbuigzamc enz. wijze.
=ronblligzaamheid.
ondersteund wordende ; niet rustelld (als op een oorkussen). Unpll'antne8s.
Unpl/loted. a., t ongeleid. ongestuurd.
Unploughed', unplowed', a., IIniet beploegdJ ongeploegd
Unpin', v. t., 108 spelden, van pinnen of spelden ontdoen;
niet bebauwd. onbebonwd.
.
Uoplu-eked/, a., ongeplukt ("an ~loeme1l, vruclzten, enz.:
losdoen; -, § losmaken I bevrijden.
UupIDcbed'. a., ongenepen.
Unplumb', a., niet loodregt.
Unpin'loned, it., losgewaakt; vrij; -, zonder rondsels Uuplu/me, 11. t., ontpluimen; -, § ontsieren; -, § vernedc:
(bijv. raderwerk).
ren; van zijn waardigheid berooven.
Uoplnked',
zonder nestelgaten; niet gepinkeerd·, niet. Unplu.med', a' l ontpluimd.

a..

s.,

a.,
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{JnpluD'derell. a., ongeplunderd,
Unpoet'I-@. unpoet'l-eal. a'a niet dichtel'lijk I orulichter-

lijk , niet poetisch.

Unl)reg'nable, a.,
tJnlue~'nant.

zie ImpregnableJ a.
a., niet zwunger , -, onvruehtbaar , -,

gevoelig.

Uupoet'l~ally.

adv., op ondichterlijke wijze.
Ullpolnt''''d. a" zonder punt met scherp; -, § niet hijtend, niet stekelig , zonder zout , -, zonder teekens tin de
I

spraakkunst).

f

UnlU'('j u ' dl cate ,

a., f

nomen, onpartijdig ,
Unlu"pj 'udiced,

a.,

Ff= on-

zouder vooroordeel , niet vooringe-

TAYLOR.

IIniet

vooraf be- of geoordeeld a niet

vooraf bcslist.

a., niet in evenwigt.
UIlPoi.'OIl. v. t., van vergif ontdoen ,

SOUTH.

Ullpo'larh:ed, a" niet geporalizeerd.
Unpol'lcied, a., niet tot ten geregeld bestuur

gebrugt , on-

geregeld.

niet gepolijst, niet glanzeud , -, ruw ,
niet wel gemanierd.
UnpoUte'. a, ongepolijst, niet schitterend , -, ~ niet gemauierd.
VnllOIHe'ly, ado., op onwelleveude wijze.
Unpolite'ues8. s., onbeleefdheid , onwellevendheid , ongernanierdheid.
Un!)ol'UI e , a., zie Impolitic, a.
Unl)olled', a., ongesehoren , ongekapt , § -, niet uls kiezer
of stemgeregtigde ingeschreven (hij verkiezingen).
UnpoUut'ed, a., zuiver niet outheiligd , niet mucin gemaakt , niet verontreinigd , ongeschonden, onbevlekt , § niet
bezoedeld, niet onteerd , niet besmet, zonder verontreini.
ging , - with, niet besmet van, door.
UnrJOp'-ular, a., niet geschikt om het yolk te hehagen;
niet algemeen door het yolk bemind , -, niet geschikt voor
het volk , niet populair , -, niet onder het gcmeeu hecrschencl j nict hehoorenue tot of verstaanhaar vool' het yolk j
niet goed gezien bij het volk; de volksgunst ffilsselHl.
Unpo()ular'lty. S'l onpopulariteit, onhemindheid IHj het volk,
zie U'lpopular, a.
UnIWI}'ularly, adv, zie Unpopular, a.
Ull!lort'able, adv., lliet araagbaar J ondraagbaar; uiet ver·
voerbaar, ollven·oerbaar.
UUIJOr'tlODt>d, a., geen aandeel ontv:mgen llehbende; § MUdel' uitzet; zouder fortuill.
Uupor'tuous. a' J zonder havens, BURKE.
Unpo ... *e8sed', a., niet bezeten, uiet bezet; onbeheerd,
zonder beheer.
Unpo..... ess'lng. a., zonder bezitting, niets bezittend.
Unpos'slble, S., zie ImZiossible, s.
UUllo'table, a., ondrinkbaar.
Unpow'dered, a., ongepoederd.
Vnpow'erful, a., onmagtig, onvermogelld.
Unpra-@tI-eabU'Uy, S., f onuitvoerbaarheid, ondoenlijkheid,
zie verdeI' Impracticahility, s.
Unlu'aet'l ~able. a., onuoenlijk, niet in uitvoering te brengen, zie Impracticahle a
Uupra-e'tlced. a., ongeoefend, ouervaren; -, § ongebruikc.
lijk; niet bekend.
Unpruhl-ell', a" ongeprezen; zonder loftuitingen; -, t zonuer bezollgen, zonder gevierd te zijn.
Unpreacb'illg, a., niet tot prediken geschikt, H. MORE.
Unpreea'rIOU8, a., niet wisselvallig; -, niet afhankelijk;
op eigen krachten steunend; -, stellig, zeker, wis.
Ullpreced'ed. a., niet voorafgegaan.
Unpree'edented. a., zonder antecedent, precedent of voorbeeld; voorbeeldeloos, ongehoord.
Un precise' , a., min naauwkeUlig, onnaauwkeurig; onbe·
paald.
Ullpredes'tlned. a., niet voorbeschikt, niet gepredestineerd.
Unpredl-et', 11. i., een voofspelling herroepen, ~I.
Vnpreferred', a., onbevoOI'regt i -, niet bevoorregt, zonder
bevoorregting.
Unpol'lsbefl, a.,

I

een prelaat onwaardig , niet voor een
prelaut geschikt of betamelijk.
Unprelat 'i~ally. ado., op eene voor een prelaat niet gesch ikte of bctamelijke wijze.
1Jnlu"emetl'itated, G., niet vooraf bcdacht , niet voorbedacht J
niet opzettelijk; -, voor de vuist J zonder voorbereid te zijn
zonder zich voor te bereiden , -, ondoordacht J onoverlegd:
Unpl'emed'itatedly, ado., niet met voordacht.
UnIH'('pared', a., onvoorbereid , zonder voorbereiding , niet
ill gereeJheid) niet klaar.
UUIH·epar'edly. ado., zander voorhereiding, niet voorbe1'~ld '. onvoorbere~d; op onvoorbereide wijze, niet gereed ,
n let 111 gereedheid.
(JniH·lt~pal·'edue!!l§, S., onvoorbereidheid , ongereedheld.
UnIH·CPO-... cssed', a., nie~ vooringenomen , onpartijdig.
Unllrep0-ll--scss 'lug, a., met innemend , ongunstig,
Unl)rt.~serv'able, a., niet hewaarbaar.
Unpre*'ldented, a., zonder voorzitter, zondervoorganger.
Unpressed'. a., ongedrukt , ongeperst, -, onberoerd; -,
§ waarop men niet steuu t , waarop men niet aandringt , niet
aangedrongen.
I.'nl)re-IJ-umpt'uous, a., niet verwaand; niet stout, niet
vermetel; niet onheschaamd.
U"npl'(·-8-umpt ' u o U 8 I j ' . ll " onrerwaand, zonder waanwijsheid.
Ullil..'d{'nrl'ln~, tt, bescheiden, zedig, ingetogen; geen
aallspraak makenae Cop); eenvouclig.
Unp .. C'tend'ill~!Y, ado., op heticheiden, zedige of ingetogen

Unpl·clat'leal. a..,

Uup of s ed",

"v~ze.

Unprev 'alent. unllrel'all'lng,

a., onvermogend; -, nut.

teloos.
Unpr~var'i@athlg. a.)

eerlijk, niet slinksch te wel'k ~aande
Diet trouweloos handelende; (§ regt door zee gaande.
'

Unllrevent'able. a.) lliet te verhinderen.
Unprevent'ed,
on vel'hinderd, niet

a.,
voorkomen, niet
verhoed; onvoorbereid, onverwacht; -, T onvoorzien.
Unprlest'. v. t., van de priesterlijke waardigheid berooven
of ontzetten.
Unprle8t'ly. a., een priester ollwaardig, niet betamende
of voegende; onpriesterlijk"
Unprlnce'. 11. t., van de waardigheid van vorst berooven,
SWIFT.

Unprlnce 'Iy, a., onvol'stelijk) een vorst niet voegencle.
Unpl'ln'clpled, a, zander beginselen , geen vaste beginselen hebbende; beginselloos I zonder zeaeu, ollzedig i gewc-

tClllnos.
Unprl n'clpledne!1ls.

s., beginselloosllCid, gebrek aan begin.

selen.
Unpl"int'ed. a., niet gedrukt, ongedrukt, effen (Mn stoffen
vall papier); -) nog in haudschrift (L:an een boek-, muzijk:
werk); § - in virtue, niet volhardend in de deugd.
Unprl'*on, v. t., uit de gevangenis bevrijden, op vrije

voeten stell en.
Unpl"l' ... oned,
Unprl v'lIeged,

pl'i\'ilegie.

a.,

vrij gelaten) niet gevangcn.
a., onbevoorregt, niet bevoorregt, zonder

a., onschatbaar, SR.; -, T zonder prijs; -,
waardeloos, zonder waarde.
weinig geacht, ongeacht, miskend; zonder
prijs, zonrler waarde; ongescbat.
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a.,
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Unproelalme(I'.

n., niet uitgeroepen; niet bekend ge-

maakt , onafgekondigd,
niet voortbrengeud , inproductief; geen uitwerking doende j geeu winst
afwerpeude, onwinstgevend , -, onmagtig.
Ullproduc'tively, ado., onvruchtbaar , zonder voordeel.
Unprodu e'tlvene88, s., onvruchthaarheid; -, onmagt,
Unprofaned', a., niet ontheiLigd onontheiligd, nietontwijd.
Unprofessed', a., niet verklaard.
Unprofes'slooal, a., niet tot een beroep of betrekking
behoorende, vreemd aan een beroep of betrekking.
Uoprofes'slonally. adv'J met een beroep of betrekking
strijdig.
Ullprofl'clency, s., zie Improficiency, s,
Ullprof'ltable. a., II§ onvoordeelig, onwinstgevend; onnut ,
onnnttig. zonder voordeel, ijdel; geen voordeel aanbrengend , geen uut aanhreugend , - to, onvoordeelig voor,
Unprof'ltablelle8s, S'J onvoordeeligheid; onuuttigheid ,
Unprodn e'ttve. e., onvruchtbaar, dor;

I

nutteloosheid.
Ullprof'ltably, ado. onvoordeelig, nutteloos.
Unprof'lted. a., zonder voordeel, onvoordeelig.
Unprogress'lve,
niet voortgaand.
Ullproblb'lted, n., onverboden, niet verboden; -, =fon-

a.,

beperkt , niet beperkt.
UnproJeet'ed. a" onontworpen.
Unprollf'l-e. a., niet vruchtbaar , niet welig;

niet ter

voortteling geschikt.
Ullprom'lsillg. a., niet belovend, weinig belovend , niet

hoopvol, niet veel goeds voorspellend , -, ondankbaar ; onvruchtbaar, dor j - lands dorre of onvruchthare landen ;
all, - subject , een dor , droog of ondankbaar onderwerp , be
-, weinig heloven J weinig hoop geven; dor, droog, § ondankbaar zijn.
Unprompt'ed, a., niet ingegeven (niet geinspireerdj , ongedrevell , onaallgezet; niet ingeb)azen.
Ullpronounce'able, a., niet nit te spreken.
Unpronounced', a., olluitgesproken, uiet weI uitgesproken j -, (van een 77onnis; vart eenig regtspunt) onbeslist, r.
Unprop', v. t., de iltutten van ... wegneruen, van de stutten beroovenj -, stutten we~nemen, z.
Unprop'er. a., gemeen (niet bijzonder), zie Improper.
unproPbbett:lle'l } a., II§ niet profetisch, niet voorspellend.
I

Unprop e ·eft.
Unpropi 'tlous, a., ongunstig.
Unpropl'tlousnes8, s., ongunstigheid.
Unpropl'tlou8Iy, adv., op ongunstJge wijze.
Unpropor'Uonable, } a., onevenredig, zonder evenreunpropor'tlollate,
digheid.
Unpropor'tloned, a., II§ onevenredig, zonder evenredig-

heidi - to, onovereenl{omstig met.
Ullpropo... ed'. a., niet voorgesteld.
Un propped " a., It zonder steun, niet ondersteund, los

t

staande.
Unpros'el)'ted. a" niet tot hekeerling gemaakt.
Uopros' pero U8, a., ongelukkig, onvoorspoedig, ongunstig;

-, niet bloeijend.
Unpros'perou81)', ad."., op ongelukkige, onvoorspoedige

of ongunstige wijze.
Unpr08'perOU8oess, S., ongeIuk, onvoorspoedigheid; on-

gunstige uitsIag, ongunstige afioop.

.

Uopro8'tituted, a., 1\ niet aan de openbaarheid overgegeven; -, § niet aan openbare ontucht overgegeven; niet

verlaagd; niet bezoedeld.
a., niet beschermd, on1>eschut, niet ondersteund J zonder bescherming.
Ullprov'able, a., onbewijsbaar.
Uoprote-et'ed.

Unproved'. s., onbewezen, niet bewezen; zonder proef

niet aan een proef onderworpen, -, niet onderzocht, onbeproefd, ongetoetst,
t., onverzorgd laten, niet (van iets) voorzien; -, ontblooten, weerloos maken.
Unprol'id'ed. e., ontbloot (van), niet voorzien (van), onvoorzien; weerloos, onverzorgd; - of, onvoorzien van,
niet voorzien van.
Uoprol"ldellt, a., =f zie Improvident, a.
Unprovl'*loned. a., niet (van Ievensmiddelen) voorzien.
Unprovoked', s., ongetergd , niet getergd, niet uitgedaagd;
-, § zonder aanleiding,
.
Unprovok'llIg, a., niet verbitterend, zachtaardig, inschikkelijk; niet uittartend, niet beleedigend; geen aanleiding gevend, geen ergernis gevend; -, niet tegenstribbelend.
Unpruden'tlal, a., onvoorzigtig , niet voorzigtig.
Unpruned'. e., ongesnoeid , niet besnoeid.
Uupub'Jlc. a., niet openbaar , uiet publiek; -, onhekend;
geheim.
Unpub'll8bed, a., niet bekend gemaakt , onafgekondigd;-,
onbebend, bedekt , geheim; onuitgegeven (van hoeken).
Unpulled', e., =fniet geplukt.
Unpun-e'tual, a., niet stipt, niet naauwkeurig, niet naauwgezet.
Unpuoet-ual'tt,.. 8., onnaauwkeurigheid, gemis van naauwgezetheid.
Unpune'tually. ad»; niet stipt , niet naauwkeurig.
Unpullc'tuated, a., niet gepunctueerd,
Ullpun'lsbable, a" onstrafbaar , met strafbaar.
Unpull'lsbed, s., ongestraft., zonder straf, zonder kastijding.
Unpur'cbftsed, a., niet gekocht , ougekocht,
Ullpure', a., t zie Impure, a.
Unpurged', a., II § onzuiver, niet gezuiverd J niet gereinigd.
Uupu'rlfif'd. a., II§ niet gezuiverd, niet gereilligdj -, ongeklaard, onzuiver; -, niet geheiligd.
Uopur'posed. a., onvoorbeclachtJ onoverlegd; onwillckeurig, zonder opzet gedaan.
Ullpursuetl', a, II§ onvervoIgd, niet vervolgd; niet.gevolgd.
Unl)U'trefled. a., niet verrot; gaaf; in behool'1ijke orde.
Uoquuif'ed', a., waarvan niets gedronken is.
Unquall'lng, a., onversaagd.
Unqual'lfled, a" die de verJangde eigenscbappen (voor'•.•)
niet bezit; -, niet bekwaam (voor), niet eigen (aan), niet
in staat (om); -, onbereid (voor); -, ongeschikt; -, ongemagtigd, ongeregtigd j -, ongewijzigd; -, onbeperkt, zonder
beperking; geheel; - for, ongeschikt voor, tot; - to ongeschikt om te; -, de hoedanigheid, waarin men handelt
of in regten optreedt, niet bezittellde of bewijzende; de
bevoegdheid niet bezittende (voor) I f.
Unqual'lnedness. 8., onbevoe!!dheid; ongeschiktheid.
Vnqual'lfy, 77. t., zie Disqualify, 77. t.
Unqual'ltled, a., van gewone hoedanigheden of gee.stvermogens beroofd. (_4.anmerking. Sommigen geven voor dat
woord op: van hoedulligheden of van waardigheden beroofd1,
wOl'dende de juistheid dier vertaling echter betwijfeld.)
Unquar'relaltle, a., =fonbetwistbaar, onbestrijdbaar, onwederlegbaar.
Unqueen'. 1). t., (een koningin) ontzetten, onttroonen, de
waardigheid van koningin ontnemen.
Unquelled'. a., niet nedergedrukt, onbedwongen, ollbeteugeld, ongetemd; !liet tot bedaren gebragt.
Unqueneh'able, a., onleschbaar (van dorst); onbluschbaar
(van brand).
Unquench'ahJens8,s., onleschbaarheid; onuitbluschbaarheid.
Unquencb'ably, adl1., zonder te lesschen, zonder nit te
blusschen.

Unprovlde', v.

I
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Unquenched', a., origelescht , ongebluscht oixu itgebhislit ;
-, OflUitI)l ischhaar ; onverzadelijk.
Unqie 'tionabte , a., met twijfelachtig, onfwijfel baar

ontege
nzeggelijk , zeker, onbetwistbaar; -, iiiet te ondervragen.
IJnqnot'fonabIcness , c., ontvijfe1haarheid.
Unqiic'lionably, ode., ongetwjfeld, zonder twijfel , zonder tegenspreken.
Unq*icWfloned , a., ongetwijfeld , ontwijfelhaar ; -, ongevraagd niet ondervraagd; niet gernntrôeerd kunnende
worden; waarvan men geen rekenschap kan vragen.
LJnquf cle', a., 1- onhewvgelijlg ; dof; levenloos , dood; niet
levendig, zonder beweging, niet ving, Iangeaani.
Vnqu$ ck 1 cned , a., niet bezield, niet levendig , zonder heweging, niet vrolijk; -, dof; -, traag.
Unqset , a., onrustig, onstuimig ; —, ongerust , onbevredigd;
-, in beweging.
LJnquI'etly .. ode., op onrustige wijze, met onrust, niet
onstuimigheid.
LJnqul'etness, 8, 1 1 onrustigheid, gemis van bedaardheid,
onrust; onstuimigheid ; onbevredigdheid ; verdrietigheid
LInquI'etude, S., Inc Disquietude, s.
Unriveked, a., ongeklaard , ongezuiveril , ongelouterd.
VnraI*d', a., sitet opgeheven.
tjnraked', a., niet geschrapt, niet afgeschrapt, niet geschoffeld, niet afgestoken; niet geharkt; -, suet opgerakeld; -, niet ingerekend (ears vuur).
Vuranked', a., niet in orde gesteld.
LJnrnn'N*scked , 15., niet geplunderd, niet weggeroofd; -,
g niet dooi-gesnuffeld.
Viiran'sonied , a., niet vrijgekocht, zonder losgeld.
Linrap'tured, a., niet verrukt, niet in vervoering gebragt.
Ijnrat'ed, a., onbelast, ongesehat, ongetaxeerd.
tînrav'eI • r. t., losrafelen • losmaken ; ontwarren • uit de
war brengen , ontknoopen ; ontdekken , ophelderen, ontwik
kelen; -, Çoploasen; -, v. i., losrafelen, uitrafelen, losearn ; zich ontknoopen , zich ophelderen.
Unravelling , S., losrafeling; -, ontknooping.
Unrav'elvneut, s. ontwarring.
Unrazored , a., ongescisoren , M.
Vnresehed', a., onbereikt; -, ontoegankelijk, ongenaakbaar.
Unread', a., (van zaken) niet gelezen, dat men niet gelezen beeft; (van personen) ongeletterd, ongeleerd, onbelezen.
Unreadable , a., onleesbaar , niet te lezen.
Unread'Ily, ede., zonder klaar te zijn, onhereidivillig.
tJiread'Jness • S., langzaamheid, genus van gezwindheid
gemis van tegenwoordigheid van geest; -, osbereidlieid,
onwilligheid • gemis Van goeden wil, onbereidwilligheid,
gemis van ijver ; -, aarzeling.
tlnread'y, a., langzaam , niet snel, niet vaardig; -, onhereid , niet gereed ; -, niet geneigd, niet gezind (om) ; niet
ijverig , niet bereidwillig , onwillig, oninnchiklcelijk ; - ,
niet geschikt (voor) , lomp, linksch ; -, I ontkleed-, - to
go , onbereid om te gaan.
Vnse'aJ , a., fl i valsch , niet wezenlijk, onwezenlijk, zonder
weeenljklieict; 11 onligchaaielijk; Çi ijdel (hersenschimmig).
(Inreaped', a., 11 niet geoogst, niet isigeoogst.
LJflra'*Ofl , .5., onredelijkheid.
Ljnrea'-soiiable, a., strijdig met de rede, onredelijk, onbillijk, onverstandig; -, onmatig , buitensporig, overdreven , zie verder Irrational, a.
Ljnren' -s-u,,ablcness, S., redeloosheid, onredelijkheid, on)illijkheicl ; -, 1)liiteflsporigheid_
Uurea'*oiaiibly. ade., onverstandig, onmatig , niet, redelijk , niet redelijkerwijze, niet billijkerivijze; - o;idrageiph; op overdreven of buitensporige wijze.

a., o;heredeeeerd , onoverwogen.
CJuI- r-aTe ' , V. t., loo nielcen , e;e verder Uaraeel , v. t.
Unrcbat'cd . a., niet stomp g emaakt, iioKsewnLc.
U,iri-bsak'rsble , a., onberispelijk, niet af te keuren; -, onL1b5O5!

rMI ,

stro (ban r.
Uiii -t-hukably , ode., op onberispelijke wijze.
tJnr,-braleed, a., oiiberispt.
Unrepailable . ci., I o;;licrroepelijk.
Urm-r,-aUcd', a., niet ter;ijrgeroepen , niet herroepen.
Uarecanted , (i., niet herroepend (cao een fostering).
, onontvarigen , niet naziUnrecche,t, a., suet ontvangen
13
genomen.
Us• -e,-a'oncd , a., ongerekend, niet gerekend; niet geteld.
lJ,,,-e,-aIna'abIe , a., zie Irreclaimable, a.
tiireckslmably, ode., niet te herstellen.
Uiireclaiwvd' , a. niet teruggeziocht , niet opgehischt;

niet ternggeroepen , suet teriiggevraagd , iiiet teruggevor
der); suet teruggebragt (tot ((t goede) , niet verbeterd
niet hersteld; -, :j: ontembaar (ens dieren) ; niet geoefend
niet onderworpen.
Unre'og'nzabIe , a., onherkeHaar ,, onerkenbaar.
Unrca'oiilzcd , a., niet herkend • niet eikend.
LJnrec,tnmeiid'ed, a., niet aanbevolen, zonder aanbeveling.
UrsreaY,)rnpeImcd , a. , zonder helooning , onbeloond.
tjnrevoucil'able, a., zis Irreconcilable; -, :1: onverzoenbaar, onverzoenlijk.
Lnrer'oncHed , a., onveresend; -, onverzettelijk.
Vnrcverd'ed • a., onvermeld , onopgeteekend ; niet gere.
gistreerd ; niet in rekening gehragt, niet te boek gesteld;
-, t waarvan men de herinnering niet heeft bewaard ; in
vergetelheid geraakt, vergeten.
LJi,ve,-ou,,t'ed , a., onverhaald, onvermeld.
Unreeov'erable • a., zie Irrecoverable, a.
Uiireeov 'cred , a., uiet terug erlangd , onherkregen ; on
hersteld; -, 1S niet genezen, niet hersteld.
Unrecrult'able , a., 1 niet voor herstel vatbaar, onherstelbaar; niet weder herkregen kunnende worden; niet aan te
vullen; -, niet weder voltallig kunnende gemaakt worden
(ziiss een leger) ; niet meer aangeworven kunnende worden
(van soldaten).
Unrei-'tlfled , a., niet verbeterd, niet verholpen.
IJni-ea'ur'Ing . a., zie Incurable , a.
Vnrevur'ring, a., niet terugkomend , niet terngkeerend.
UHre(tee,n'aI,Ie , a., ( zie Irredeemable, a.
Uiaredee,ncd', a., niet verlost, niet vrijgekocht ; niet lier.
steld , niet seeder goed gemaakt.
LJ,,rndressed', a., oiiverliolpen.
Uiireduced', a., onverminderd, niet lierleid, onbedwongen.
Unreeve', v. t., touwwerk- uitscheren.
Unrefined', a., niet neergehaald of gezuiverd (van geestrijke
dranken); niet verfi jnd; niet geraffiseerd (eau suiker) ; -,
suet. gelouterd, niet verbeterd ; -, niet geaffineerd (vans metalen) ; -, ( lomp, onbeschaafd.
Unreflect'Isig , a., 1S onnadenkend.
LJnrefortn'able, a., niet voor hervorming vatbaar, on
hersormhaar ; onverbeterlijk.
Unrcf,)rnled', Is,, niet hervormd, onhiervormd , niet gerefornieerd ; —, ij niet verbeterd.
U,invfrrsvt'ed , a., niet ternggestraald , niet gebroken (vase
ticlilst s-sten).
Unrefreshed', a , oiiverfriscl;t, onververarhit.
Uurcfrcsh'ing. a., niet verfrioszhiend, niet verkwikkend,
niet opwekkend, niet versterkend.
Unrcluntl'Ing, a., niet vergoedeud, niet terughetahend; -,
( einverlcwikt.
turefn 'log , a., niet weigerend , geen tegenstand biedend.
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Unrepent'ed , a , niet herhaald.
Unrepent',ince , a., onhoetvaardigheid; verstoktheid.
Unrepentant, nnrepent'ing, ca., zonder berouw, zonder

Unrefnt'able , a., onwederlegbaar.

Unrefut'ed , a., niet wederlegd.
Unre'gal . a., nnkonink't ijk; een koning onwaardig.
Unregard'ed • a., niet geteld (geacht), veronachtzaamd.

wroeging; -, onboetvaardig, niet boetvaardig; verstokt ,
ver hard ; -, waarover men geen berouw heeft; dat men
-, niet verzoend heeft.
onwedergehoorte.
Unrepent'ed , a., niet herouwd.
Unregen'erate, a., niet wedergeboren.
Unrepin'ing , a., gelaten , geduldig; zonder zich te heUnregistered , a., oningeschreven, niet geregistreerd ; ondroeven, zonder zich te beklagen, zonder te weeklagen
aangeteekend.
zonder te morren.
Unregret'ted • a., onbetreurd.
Unrepin'ingly . , ado., zonder zich te bedroeven, zonder
Unreg ulated, a., niet geregeld.
zich te heklagen , zonder te weeklagen, zonder te morren
Unrefined', a., teugelloos, zonder teugel, onheteugeld.
Unrepien'ished , a , onaangevuld.
Unrejeet'ed, a., onverworpen.
Unrepre+!.ent 'ed , a., niet vertegenwoordigd, onvoorgesteld
Unrejolced', a., niet vrolijk, niet verheugd, droevig.
onvertegenwoordigd.
Unrejoic'ing, a., niet verheugend of verblijdend; somber. Unrepressed', a., niet gedempt, niet overwonnen, niet beUnrelated, a., zonder betrekking; onhetrekkelijk; dat geen
teugeld, niet terug gehouden.
betrekking heeft (op), dat niet betrekkelijk is (tot); niet Unrepress'ible , a., niet te dempen, niet te beteugelen.
in verband staande, niet verbonden (met), niet verwant Unrepriev'able , a., voor geen uitstel of kwijtschelding
(aan) , zonder verwantschap (met) ; niet vermaagschapt.
vatbaar (van een veroordeeling).
Unrel'ative , a , zie Irrelative , a.
Unreprieved' , a., onhegenadigd (van een veroordeelde) ;
Unrei'atively , ads., zonder betrekking op iets anders.
niet kwijtgescholden.
Unrelax'ing, a., zonder ophouden, onvermoeibaar.
Unreproach'able , a., onlaakhaar , onberisphaar.
Unrelax'ingiy, adv., zonder ontspanning.
Unreproacli'ableness, s., tinlaakbaarheid.
Unrelenting, a., onbuigzaam; onverbiddelijk, onverzette. Unreprosch'ably, adv., op onlaakhsre wijze.
lijk; onbarmhartig, onmededoogend, ongevoelig; -, niet Unreproached', a., ongelaakt, onberispelijk, onverweten
Unregard'rul , a.,
onachtzat -tm.
Unregen'eracy , 3., staat van den niet wedergeborene;

verflaauwend.

Unrelent'Ingly , add., zonder verteederd te worden.
Unreliev'able, a„ die of dat niet te helpen is; niet voor

verligting, bijstand, enz. vatbaar; - by, niet te helpen
door , met.
Unrelieved', a., ongeholpen , utet geholpen ; -, onverligt,
niet verzacht, niet getemperd ; -, niet afgelost (van de wacht).
Unremark'abie, a., T weinig opmerkelijk, niet merkwaar dig, geen opmerking waardig; onopmerkelijk, de aandacht

Unrepronch'ing , a., onverwijtend.
Unreprov'able • a., zie Irreprovatle , a.
Unreproved', a., niet gelaakt, niet berispt; niet afgekeurd,

Unremarkably , ado., niet merkwaardig.
Unremarked ', a., onopgemerkt.

niet bestraft, onberispelijk; waarop niets te zeggen valt.
, a., niet strijdig, niet wedrspannig, niet
weerharstig; - to, niet strijdig met.
Unrep'utable , a., zie Disreputable, a.
Unrep'-utably , adv., zie Disreputably, ads.
Unregaest'ed , a., zonder gevraagd te zijn , ongevraagd,
onverzocht, onverlangd; - of, niet verlangd van.
Unrequired', a., niet gevraagd, niet gevergd; onnoodig.
Unrequit'able, a., niet te vergelden, niet te vergoeden,

Unrerne'diable, a.,
zie Irremediable, a.
Unrein'edied , a., onverholpen, onherstelbaar; niet gele

onvergeldhaar, onvergoedhaar.
Unrequ it'ed , a., zonder belooning , zonder beloond te zijn,

ontsnappend.

-nigd,
Unremembered , a., vergeten ; niet herinnerd , onlierinnerd.
Unreinem'bering, a., niet gedachtig, niet indachtig; -,
ongedachtig , vergetende; zonder herinnering (aan).
Unremind 'ed , a., niet herinnerd.
Unremit'ted, a., onvergeven, geen vergiffeiis bekomen hebbende ; -, volhoudend , aanhoudend, onophoudelijk; -, zon
verzachting; -, niet overgezonden of overgemaakt (van-der

niet verzacht.

,gelden, wissels).

Uuretuit'ting, a., onophoudelijk, volhoudend, aanhoudend,

volhardend, niet ophoudend, doorgaand, onverpoosd.
Unremovable , a., zie Irremovable , a.
Unremoved', a.,niet verwijderd;

onverplaatst, niet
verplaatst, niet vervoerd, niet weggeruimd; niet afgenomen (van een. verband); -, onbewogen; -, onbewegelijk.

Unrenewed', a., § niet hernieuwd, onvernieuwd, niet ver

niet wedergeboren.

Unrepug'n,+nt

zonder vergolden te zijn, onbeloond, onvergolden; miskend.
, a., ongered, ongelost , niet bevrijd , niet ontzet.

Unres' caed

Unre*ean'bfing , a., niet gelijkend, geen gelijkenis heb

-bend;
niet evenarend.
Unre^ent'ed, a.., waarover men niet toornig geworden is;
-, ongestraft; zonder wrok; - by, ongewroken of ongestraft door.
Utire4ent 'ing, a., niet wraakzuchtig, niet haatdragend.
Unre-serve', s., openhartigheid, rondborstigheid, vrijmoe
-dighe;,
gemis van voorbehoud.
Unre-+served', a., zonder voorbehoud ; -, (van zaken) zon
beperking; (van personen) niet achterhoudend; § open--der
hartig, vrijmoedig, rondborstig; zonder onvoorbedachte verzwijging of achterhouding.
Unreservedly, ads., zonder voorbehoud, zonder heperking; zonder voorbedachte verzwijging of achterhouding;

zonder omwegen.
-niewd;,1T

Unre r-erv 'edness • s., gemis van voorbehoud, gemis van

beperking; mededeelzame aard; -, vrijmoedigheid, onbeniet vergolden ; niet terugbetaald; -, § miskend.
wimpeldheid.
Unrepalr'able, a., onherstelbaar.
Unre$tst'ed • a., zonder wederstand , onwederstaan.
Unrepaired', a., onvertimmerd ; niet hersteld, niet gere- Unre-n-ist'ibie, a., zie Irresistible, a.; -, onwe@rstaanhaar.
pareerd.
Unrc-wist'ing, a., geen we@rstand biedend; lijdelijk; -,
Unrepealed', a., niet teruggeroepen, onherroepen; -, niet Í onderworpen.
afgeschaft, niet opgeheven, niet ingetrokken (van wetten Unre$lst'ingiy, ado., zonder wederstand, zonder weerstand
:en besluiten of vonnissen) , r.
te bieden.

Unrepaid', a ., onvergoed, niet wederbetaald; niet beloond,

nre . olv'abie , a., onoplosbaar, niet opgelost , ronder >L nrh¢etnr'i eaiiy , ^rilv., niet volgens de

oplossing.
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Unnrid'ttnn , a., niet bereden.
Unre*nlved', a., onopgelost, besluiteloos.
Unre4nlv'ing , a., niet oplossend; besluiteloos, niet be- Unri,i 'clte, V. t., verklaren; (een raadsel) oplossen.
sluitend.
Unrespect'able , a., oneerbiedig.

Unrespeet'ed, a., niet geëerbiedigd, niet geëerd, niet geaclit .
Unrespe4t'ful , a., - oneerbiedig.
Unrespeet'fuliy , adv., l op oneerbiedige wijze.
Unrespeet'fulness , S., j oneerbiedl'gheld.

Uu:'ikl'dier, s., die verklaart, die (een raadsel) oplost.
Uuridie'nions, a., niet helagchelijk, onbelagchelijk, niet
1i e pnttelijk.
Unri'tled , a., niet geplunderd , niet beroofd.
Uurig', V. t., berooven ; -, onttuigen, aftuigen, aftakelen, z.
Unrig ed', a., ongetakeld , z.
Unrighteous , a., 1 onregtvaar(lig ; zondig, goddeloos; 011 -

reit cflapen, niet braaf, niet deugdzaam, nieteerlijk, niet
bitijk.
nen, ligtvaardig.
Unrespir 'able, a., niet in te ademen.Uiiri, i,t'enusiy, adv., ` op onregtvaardige wijze; onhillijUnres'pited , a., onuitgesteld; z-)nder ophouden, voortdu- ; kerwijze.
1 Unrigiit'cousness , s.,onregtvaardigheid; onbillijkheid.
read, zonder verpooziiig . zonder opschorting .
onregtmatia, SH.
Unrespons ibis, a., niet verantwoordelijk, niet .ransprakelijk. tnri%ttt'rAli. a., tonrea tv^iirdig; onwettig;
, Unr•ig ht'fuiiy , art v., op onregtva;rrdige wijze.
niet
.antwoordend,
niet
overeenkomstig.
Unresponsive, a.,
Unrest', s., +' ongerustheid , onrust , m; beweging, ant- U , irt , ' ', V. t., vaii een riug ol► ttloe:t, een ring afdoen, den
í rili ifrrekken , van ringren ontdoet1.
steltenis , beroering.
{ U rip', zie Ria , v. t..
Unrett'ed, a., niet gesteund; -, zonder steun.
Unre,t'ing, a., zonder rilst, niet rusteiid , rusteloos , nooit i Unripe', n., fl niet rijp; -, § ontijdig.
f ii1si'.'i a r ened , ll., J) oegei'ijpt; niet rijp , onrijp; § onvolkomen .
iil rust zijnde; ongerust, 1)ewogen.
Unrestored , a., niet wedergezcven, niet terugge Beven ; -, ^ U;eripe'ness , s., 1j onrijpheid; iS onvolkomenlleid.
onhersteld, niet hersteld; -, niet vergoed; -, an Beu be UnrI 'e , a., niet opge -taan , niet ollgeste ;ren.
scihuldiging flog niet vrijgesproken. Uaari 'v°aied , unri'vaiied . a., zrnider mededinger; zonder
Unrett t'iie, a., dat sliet voor teru trekkiilg vatbaar is. ! Iii c iiilnaar, -, weergaloos, outer ;elijkelijk, voorbeelde•
Unc•egtrain'nble. a., niet te beperken; niet terlie ebou y loos, niet geëvenaard, onovertrorfen.
den kunnende worden; onlledwinghaar, niet in toorn ge. IJtirtv'et , v. t., looklinken. , lossnaken (hetgeen vastgenageld
i i) , (een geklonken spijker) losmaken.
gouden kunnende worden.
Unrestr,,ined', a., 1 ) vrij , niet tegengehouden (niet ge- ) t nriv'eted , pp. eau l U,zriret.
getemper,t, niet, onderdrukt); (I ) niet irigehoudeir (binnen Uns•ts'ctinng, ppr. van U,criret.
zekere grenzen gehouden); -, § onbeperkt, niet beperkt, j Unnroasr'e,i , a., niet {gebraden, niet geroosterd; niet heet
zonder beperking ; - , § niet gehinderd, zonder hindernis, geiiireitt; Diet. (door vnur!uitte) gebraden.
ongehinderd; niet weerhouden, niet aan b oden gelegd ; ; t, ••nbe.', v. t. en v. i., cle rok uitdoen ; van omkleedsel ontdoen.
é Unroised'. tip., eiitkieed.
niet belet, onbelemmerd.

Unrespee 'tive, a., fonaclitzaam, onbedachtzaam, onbezan-

Unc-estraint', s., vrijheid van bedwang of beperking.Uurnting , ppr. ell s., ontkleeding.
ontwik Unrestriet'ed , a., zonder beperkin , onbeperkt; onbepaald. j ilna 'nim „ , V. t., (l oggullen, § oiitplooijen, openen;

, a., niet vertraagd, niet uitgesteld, niet ver - ; kelen ; - a ta,;,ier, a flog , een banier , een vlag ontrollen;
-, V. i., jj zich ontrollen , zich ontplooijen , zich openen.
schoven.
t
de Romeinsche
U =► reten'tive, a., zwak of niet getrouw (van geheugen), niet 3 Uiiro ' bns' nizeci , n , niet onderworpen aan
vel onthoudend; -, niet behoudend , niet v i.sthoilcleiid. gewoonteti of' wapenere : niet onderworpen aan de beginseK.
kerk.
de
lt.
of
gewoonten. vare
Lnretraet'ed, a., niet teruggetrokken, onil;getrokkeii, on # leg
( Uusrontan'tt c , a., niet of weinig romantisch , niet of wei (eerroepen .
Unret'ted , a., niet geweekt of geroot (van vlas, industrie). i nib, rornavesk.
4 Uns-,srean'tienuy, ode., op onromantiselle wijze.
Unretur ned', a., niet teruggegeven.
7 U,aro,i1', V. t., het snik af;ienieil , van dak berooven, van
Unreveaied' , a, geheim, niet geopenbaard.
Unretarcl'ed

Unres engect', a , niet gewroken , zonder gewroken te zijn.
Unrevea^ie'ftiI . unreven'ging , a., niet of min wr ekend ,
niet wraakgierig, verge_vensgezlild.

het dak ontdoen , liet dak van ... afnemen , liet dakwerk

veil . . . a iieIilell
Unrooftd', Ce, zonder lak.
j539'R,• . ', v. t.,blttsvortf',1('Il

Í
$Illyd'V'ennicd , a. zonder inkonien.
t V. i.., ij s ontworteld women.
U•nrev'er sneed , a., niet geëerbiedigd.
Unrev'erend, a., oneerwuarilil:, niet eerwaardig ; onaclit- ; Unrest ceFi, a., niet verrot,

; nitroeijen , verdelgen ; -,

niet rot, niet- 1)erlorten; z3ii; s' eng , niet verrnulierl.
hair, niet achthaar; cnve^zaanl, ont)ctloorlijl., ouhctanielijk. I '
elfen, gelijk, niet hobbelig;
ertoe,
glad,
-let
Unrougia'.
a.,
a.
Irreverent,
urev'erent, a., zie
- z acht; -, jSl)bfl.rdClJOS.
Unrev'erentty, ads'., zie Ir'rzrereniiy, afd.
niet
gerond, niet rond ge
oli;terond,
a.,
Unreverseut', a., f1 § niet omvergeworpen, niet onderste bo- Use®•;nen+t'efl,

gekeerd ; -, t:): ie et herroepen , onlierroepen ; niet Ç. , i,t, takt; (1 § niet afgerond.
-ven
geschaft; -, niet vernietigd, niet geannuleerd, r.; -, niet Unnra,not'edi, a., sliet in svanolde ebragt; onverstrooid; niet
gedreven.
(le
vingt
hervormd.op
koninklijk; §op
Urcrevi*.et', a., niet herzien (om te corricmren); niet her- i zi tbirooy 'a . n., Uolikroninklijk, niet of min
Tt ;ot rtsvtsle wij/.e , plet rayttol.
zien; waarvan geen revisie genomen is (drukt u sot).
' Lat sty, ede., op sliet, l: +)ilinkltjke wijze, zie L7 ie0/el, a.
Unrevoke,1', a., niet terug 2roepell.
Unrewor,t'ed . a., zon(/er telaanleg, niet l,eloor 1, onbe- 1.rr3rilf'r!e , r , . i., stil of 'z o)ei worden , he(.laren.
mond ; niet vergolden , onverg01(len.
i?nrhetnr'icot , a., niet retlekiinstitg , niet welsprekend .

i ua%g . eaf , Nie(i , (t , stil , kalm , i^rdaaett.
Unnri 'ina h^e 4, (t., ))iet te. gronde ktlnnenile renut wanleis.
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Unru'ined , a., niet te gronde gerigt.
Unruled', a., niet geregeerd, niet bestierd , niet bestuurd ,

Unsa'vorinrss , s., lafheid, smakeloosheid, onsmakelijkheid,

niet geregeld; -, niet verordend; niet beheerscht , niet
beheerd; -, niet bepaald, niet beslist, niet vastgesteld; -,
niet geliniëerd, niet van lijnen voorzien.
Unruliness , s., losbandigheid , ongebondenheid ; -, onhandelbaarheid, ongehoorzaamheid, weerspannigheid, onverzettelijkheid; -, ontembaarheid.
Unru ly , a., losbandig , ongebonden ; -, ongeregeld ; -, onhandelbaar, onbebeerschhaar, niet onder tucht kunnende
gebragt worden; ongehoorzaam, weerspannig; dwars.
Unru'minated , a., niet herkaauwd , niet goed verteerd;
-, § niet wel overdacht.
Unrum'maged , a., niet doorsnuffeld , zonder naauwkeurig
onderzocht te zijn.
Unrum'ple, V. t., 11 glad maken, ontrimpelen, ontfronsen;
-, § ontplooijen, openen.
Unsab'bathilke, a., niet volgens de gebruiken van den sabbat.
Unsad'den, V. t., de droefheid van... verdrijven; o ;)vrolijken.
Unsaddle, V. t., ontzadelen, afzadelen, den zadel van ...
afnemen.
Unsad dled, a., zonder zadel, ongezadeld.

Unsavory , a., smakeloos, laf, onsmakelijk, zonder smaak,

gemis van smaak; -, ^) slechte reuk, stank; -, kwade smaak.
onaangenaam (voor den smaak) ; -, sappeloos, weinig saprijk; -, onaangenaam (voor den reuk); -, § onaangenaam,
ongevallig , terugstootend , walgelijk.
Unsay', V. t., 1 afzien; zich onttrekken; zijn woord intrek
herroepen ; ontkennen ; to say and -, nu eens ja, dan-ken,

neen zeggen.
Uns eat'abie , a., Jj onbeklimbaar, § onbereikbaar.
Unseale', V. t., ) schillen, doppen, ontdoen van schil of
holster ; -, § ontsluijeren ; het deksel wegnemen.
Uns ea'ly , a., zonder schil , zonder schaal , vrij van schil.
Unseanned', a., onbekend; ongemeten, onberekend; -, ongewaardeerd; -, ondoorgrond; onbedacht, onoverlegd.
Unseared', a., onafgeschrikt, onbevreesd, t onverschrokken, onversaagd; dapper, moedig.
Unscarred', a., zonder likteeken, zonder wonde, ongekwetst; zonder uiterlijke kenteekenen , g.
Uni, eathed', a., t onaangeroerd ; zonder getroffen te zijn

zonder wonde; ongedeerd, onbeschadigd.

Unspat'tered , a., onverspreid, niet uiteen gejaagd, niet
uiteen gedreven, niet verstrooid, niet verward.
Unsafe', a., weinig zeker , onzeker; -, gevaarlijk, niet zon
a., geen scepter of koninklijk gezag begevaar; onveilig; gewaagd.
-der Unscep'tered ,
, } zittende ; niet gekroond als een koning.
Unscep'tred
Unsafe'iy, ado., zonder zekerheid, op gevaarliika wijze;'

Unseinol'arlike . unsehot'arty , a., onbetamelijk voor een

onveilig.
Uusafe'ness , s., onveiligheid , gevaarlijkheid.
Unsafe'ty, s., gemis van zekerheid, gevaar, onveiligheid.
Unsaid',

zie Unsay , v. t.

Unsaid', a., ongezegd, ongenoemd; niet uitgesproken; onder stilzwijgen.
Unsail'able , a., ornbevaarhaar.
Uusaint', V. t , van de heiligheid berooven, ontheiligen.
Unsaint'ly, adv., onheilig.
Unsalable , a., onverkoopbaar.
§ zonder zout,
Unsalted , a., Inlet. gezout, ongezout,
ongepekeld ; § -, smakeloos.
Unsalut'ed, a., ongegroet.
Unsan-etlfiea'tion, s., onheiligheid .

vrisane'tsfaed, a., ongeheiligd, niet heilig, ongewijd.
Unsane 'tinned , a., niet bekrachtigd.
Unsan'dalled , a., geen sandaal dragende , van sandalen
ontdaan ; ongeschoeid.
Unsang'uine , a., min levendig; -, weinig vertrouwend,
zonder vertrouwen ; zonder verzekering.
Unsat'ed , a., onverzadigd.
Unsa'tlabie, a., zie I,zsatiable , a.

Unsa'tiate, a., zie Insatiate, a.
Unsati,,fap'tion , s., ontevredenheid
Unsatisrae'torlly , edv., op min voldoende wijze , op een

onvoldoende wijze.
Unsatisfao'toriness, s., ontoereikendheid, osgenoegzaamheid.
Unsatlsrae'tory, a., niet of weinig voldoende, onvoldoende;

onbevredigd; ontoereikend.
Unsat'Isflabie, a., ongenoegzaam; onverzaiielijk.
tlnsat'Isfled, a, niet voldaan, niet verzadigd; -, onbevredigd, onntevreden, niet ten volle voldaan.
Uusat'isfiedness • s., ontevredenheid.
Unsat'Isfying , a., zie Unsatisfactory , a.
Unsat'isfytngness, s., onbekwaamheid om te voldoen of
tevredeu te stellen , B. TAYLOR.

Unsnt'wrated, a., niet verzadigd.
Unsaved', a., niet gered; niet za-lig gemaakt , POLLOK .
, ads., I) zonder smaak, onsmakelijk; § op onaangename wijze (voor smaak en reuk).

Unsavorily

geleerde.

Unschooas'tic, a., ongeletterd; -, zonder geleerdheid, zon
wijsheid; ouscholastiek; ongestudeerd.
-der
Unschooled', a., ongeletterd, onwetend, zonder opvoeding ; onbeschaafd, ongevormd, zonder ondervinding.

e , a., onwetenschapiielijk, weinig wetenschap- .
pelijk; -, § ruw , lomp.
onwetenschappelijke wijze , op
weinig wetenschappelijke wijze; -, § ruw , lomp.
Unscin'tiilati ►.g, a., niet vonkelend, been vonken uit

UnsctentIV I

UnscienUf'i catty , ode., op

-werpnd.
Unsci-t' s ored , a., zonder dat de schaar er in gezet is;
; onaangeraakt, onaangeroerd.
Unscorched' a., onverzengd, niet aangebrand; -, onaan-

geraakt; -, zonder brandwonde , niet verbrand , niet geseliroeid.
Unseo'rifled, a., niet in schuim veranderd, gezuiverd

(van metalen).
Unsconred', a., niet gereinigd, niet gezuiverd, niet schoon.
gemaakt; vuil ; -, ongesclruurd.
Unscratched', a., otidoorgeschrapt, niet doorgehaald, niet
doorgesch rapt.
Sins ereened ', a., onbeschut, onbedekt, onverdedigd; weerlans, onversterkt (soldatenteran).
Unscrew', n t., losschroeven► , openschroeven.
Unserip'tural , a., onbijbelsch, 1 onschriftuurlijk; in strijd
niet dery bijbel.
Uuus-eru'pulous , a.,

gewetenloos, zonder gemoedsbezwaar;

ruin; van geweten.
Unsers'pulousness , s., gebrek aan naauwgezetheid van

geweten.
U,i cat'. V. t., ontzegelen , zegel verbreken; -, § spenen,
openbaren.
Unsealed', a., ontzegeld, ongeregeld, waarvan het zegel
verbroken is.
Unseam', V. t., losmaken, lostornen, opentornen.
Unsearch'able

, a., ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, onbe-

grijpelijk.
Unsearch'ableness, s., ondoorgrondbaarheid, onnaspeur•

lijkheid, onbegrijpelijkheid.
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iiet ge- : Unep'arfed , a., oivereeld niet gescheiden.
zocht; niet doorzocht.
1 Unep'nh-icred, unep'ucnrcd , a., onbegraven, zonUnseared', a. , niet verschroeiil , niet verhard , poiioK.
der liegraven te zijn
Linsea*'on , V. t., onsmakelijk maken , slecht toehereidn. Un-piafcired ei , onhiegraveci.
Uiisea*'Oniible , a., oiitijclig ; t ongewoon lastig , enge- LJuoc-c, v. i., ontkieedeis (een touw) , z.
schikt , rnisp1tatst ; ij - wer,ulier ,, ongewooIi weelii (iut over- tJnieivnI. a., § iiiet bediend niet gediend , ongediend;
oiigepastc riiileotiiseh
eenkonsstig liet jaargetijde) ;
'vaireui iizn iiiet gehioorzaarnt.
geringen, an - digressioa, eene msp1aatste iItve!ililg.1 Unser'ieeahe , a., nutteloos ) buiten dienst , ondienstig;
Unsea-sonab2enes , S.,
ontijdighicid ; h gebrek etii stof
oiiiiit , ijUel , ledig
tot onderhoud ; lastighieid , onstnirnigh
ieiil.
i tinM&v'ceabeness, i, nutteloosheid , ondienstigheid; —,
Unse&*onably , ado., ongepast; lastig; ten onrete
jdhhieiil.
Unsea l s-oned a., ongekruid, ongezouten; § oitgeliai(i, on Unsetv'ceahIy, ado., nutteloos buiten gebruik, zonder nut.
gewoon, onalgerigt; ongepast; onge(Jroogd, onhercid ('iou Uuser'fle , a., 1 onslaafochi , niet slaafsch ; niet als een
hout) -, te onpas , te onregte , lasti e ; - t ei c/iûutte , kneelit.
niet eeaccliinateerd , niet aan de liiclitstreek geivooi. 1 Unset', a., ij islet gezet , niet geplaatst , niet ingezet ; -, niet
Unseat', v. t., van zetel berooven , verjagen ; -, § 'ut den za- i geplint ; -, ongeregeld ; -, onbepoald ; -, suet ingezet (vase
del ligten.
i
edelyesteente) ; -, niet ondergegoan (van zoo en maan) ; —,
tlnseat'ed • a., onezeten , suet zittend; -, pp., uit den za- 1 suet gezet (van getreden ledematen) , g.
del geligt.
Unse-t'tle , V. t., ivegruimen , oiflver\verpen; -, in de war
lJnseawoe-thines . . 5., onzeewaarikgheiul (van een s e /sip) ;iieiigeii , verstoren ; -, uit cciie plaats drijven , omkeeren;
ongeoehikllieid ona zee tii hioiiweii.
schiikkeii ; -, e. i , in iie war geraken verstrooid worden
Vnsea'ivoi- th y, a., niet zeewaarthg ; ongeschikt om zee te, de meeningeii in de ivar brengen ; - a governbouwen (zi een ic/sip).
icieni , eeii beotunc omver werpen.
IJnssc'ondcd , a., oiigeliolpen , niet bijgestaan , niet on- Unsetfied , a., ) ongeregeld , niet vastgesteld
nbepaald,
,o
deroteunil.
) oiizeker ,, oiihestendig , l)esluitel000 veranderlijk (van het
Use'wret
ii
, (1., niet geheim, openhiaar; niet verhrgen , sic.
we/er); onalgednan , on)etaald (icoOpIandel); niet verhon
Unse' crct, V. t., t opeii1ctiei, BA.; ontdekken (van eis 1/eIleen).
len ; iflet VLS gemaakt (.;c/teeptoieie) ; -, zonder vaste woonUiiect&rla,, , a., eiiet tot eeii sekte of parlij helioorende ;plaats , zwerven ( l.
suet hiesteiiid of geschikt een secte of partIj te vormen , Unsvt Ir,uens , s., gebrek ius regel of orde -, Jj§an1ITJCKHAIiT.
kel nsoilienl » oniekerlie: d , onbeteiidiniieid, besluiteloosheid;
1
UOS4CU!ftl , a., niet wereldlijk.
veri;dirIijk;ed (Van, /ct iUCIc)).
Unse'uTna-Ize
c.
, P. t., van de. sereldsciie zaken afzoiideren , : Ueiset'leti-,it . . 5 . , mw., ew Uuett7edises.c , s.
van de veceld afkeerig n;ake;i.
U;e'ei vred, (. fl ciiige)eiden , oiialgesvlieiden . ongesphitst
Unsecurv', a., onzeker.iict iiieteve;d) in h;ieecn ges
chie;dc;; , ) onsclieidhaar
U1)se'eletary
, a., oi;ge;voon Om veel te zitten , iiiet veelvireeiigd.
(t
ri;steiide , wonnswoRTnl.
Unsc'x', is t,, t taznei; , losmaken.
Unseduced', 0 , niet verleid , niet tot iets gebragt.
tne', v. t,, van geol.;eht (lee vei'anderen ; herooven van
Unseeded , a., 11 Oil)eZ)iaI(l § niet o;;tvikkeld.
de geslaclitskc;;nicvkeiide eaviis(liltpeefl.
Uvisce'Iiig , ci , i;iet zende , cm; liet gezigt beroofd.unae s'k'it- , v. t., j
t;n'iji; , l)evrI](len van hoeijen , de
Uiiseen', v. i., e;iet selit)i;en , niet dci; schijn lielihien , Sn, i
verl;ielze;i ;
de jasJe;; , de klnisters vectreken
Unsee,n'lness , S., onhiela;nelijk)ieid , onwel;'oegzljkl;e;d ,
hevrijile;; , vrij ruiken.
wangedrag,
i Utasiieie-k'led , a., ij zonder hoeijen of klulsiers;zonder
Uneem 'y, a., onh&amelijk , onwelvoegelijk , ontuehusorlujk ; 1 l;i;;ulerpu;len , hievrijl vel;; hi;ucleepalen.
it is - to , liet past niet (on;) , liet is oruhetu;melujk, liet u,isviae'e , a.. 11 eouuder se)uaduuv ; onoverschaduwd, onbe geeft geen pas.
scluaduiwd ; zonder sctuaduiv (schilderkunst).
Unse-m'Jy, ado,, onhetainelijk, onwelvoegehijk, onhuehonrh)k . Unshad'owed, a., zouuder wolken; niet verduisterd; onUn.esen', a., ongezielu , ouui;uerkhuuar, zonder gezien ie zijn,
he,sehaduwd.
wat niet gezien wordt, ouuzugtaaar; -, oi;ervaven, onlie- Uishak'abe, a., onwrikbaar, onwankelbaar; onverzette dreven.
lijk ; oi;verauuderljk , Sn en BSC.
Unieed', a., niet gegrepen , iuuet in bezit gzluouueil , ouugevat. ' UshnI.,'d , a. si-I., zie TIuishuu,teui , a.
1JncI'd,im, ado. dikwijls, meiuuguu;ldug, gestutd;g, ;u;et eeldn.
a., fl ouugeschuokt ; -, osugesclund ; ) onvereetUnsee s'S 'i , a., OuOlitgekOecuu.
telj t , oiueu'selig , oiuverscli i I I ig ; § lueproefd.
Unceet'lng , a., niet kucee;ud ; -, niet keurig.t5"shampd' , a., ouukeoclumun;uI , niet l)eschaalnd gemaakt;
Unscf 1 s 1t , a., oruhaatzuchtug , zortuler eugeuuba;t , hielangeloos.
zonder ocl;uuude , niet te svh;uiuule gemaakt.
U"se1f'Ishneis , 5., bela;ugelooshueid, oiu)uaz;tzu;clutuglueid.
Unvha,ne'facetl, a., ou;hueoel;aan;ul , schaamteloos, zonder
Unsensed', a., zonder verband , zo;ucler zin of heteekenio.
seluuu;suite.
IJlISefl'5iIbIe , a., MORE, zie Iuusez;sutlz , is,; -, gevoelloos, Unnbiauie'facedness,n, onheocliaamdlieid, ochaamteloosheid.
levenloos.Unshap'ab!e , (t ,, niet tot vorm te brengen.
IJnseuis'ualizeel , a., niet z;nrueljk gvmiu;kt,
Unizpe' . V. t., rnisvormen, waiustaltig maken ; —, § in de
Linselit', Cu., suet gezonden, onverzonden; - for, ongeroe-war hireuigzn.
pen, onontboden.Unshaped', unsliapen, a., misyormul, wanstaltig, )mis Unsen'tcnced , a., ongevonniod , onveroorcieeld. bakken.
Unseii'tlent, a., niet geivaarivordenul, niet met gevoelhegaafd. Unshared', a., 11 onveruloelul, ongedeeld; ( zonder deelneUnsen'Uneled , a., onvoorzien van een schildwacht. ruling ; - eeith one , niet niemand gedeeld.
Unsep'arable , a., Sn,, zie Iaseparable , a.; -, onafscheide- Lnsliattcred , a., j1 onverbroken onverbrijzeld niet in
lijk , onscheidbaar, . shuikkcn geslagen.
Vnsearcbed,

(t.
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Unshaven, a., ongeschoren, zonder zich te hebben ge .

schoren.
Unsheathe', V. t., uit de schede trekken; (§ te voorschijn
Balen , (§ ontblooten ; - the noord , den degen , het zwaard
trekken, uit de schede trekken, den degen trekken (vechten) .
Unshed', a., 11 onvergoten , niet gestort; -, onverspreid.
Unsheet'ed, a., niet met lakens voorzien.
Unshelled', a., zonder schil of dop, ongeschild, ongedopt, ongepeld, ongebolsterd (van vruchten, boonen, eije -

ren, ene.).
Unshel'tered, a., onbeveiligd, onbeschermd, weerloos; -,

zonder dak; geen woning, geen heenkomen hebbende, zonder onderkomen .
Unshesvn', a ., ongezien , ongetoond; onuitgepakt, onuitge-

Unsiz'able, a., ongeëvenredigd, ongeschikt (van grootte);
slecht geëvenredigd; niet van de vereischte grootte, SMOLLET .
Unstzed', a., ongelijmd; ongesteven ; ongeglansd (industrie).
Unskid',

v. t., ontdoen van spaken , van raderen.

Unskii'ful . a., onbekwaam, onbedreven, onervaren, on

behendig; onknap, onvernuftig.
Unsktl'tully, adv., onbekwaam, onbedreven, onervaren,
onhandig; onknap, onvernuftig.
Unskti 'fuiness, s., onbekwaamheid, onbedrevenheid, onervarenheid, onhandigheid.
Unskilled', a., onbekwaam, onbedreven, onervaren, on, handig , onknap, ongeoefend.
Unsla eked', iinstaked', a., ongelescht (van dorst); ongebl uscht (van kalk) ; - lime , ongebluschte kalk; -, § onbevredigd.
. Unslain', a., ji niet geslagen; niet gedood, niet vermoord.
Unslaugh'tered, a., ongeslagt ; niet gedood.
Unseeep'ing, a., slapeloos, wakend, niet slapend; § waak' zw am, op zijn hoede.
Uneteep'y , a., slapeloos, wakend; § waakzaam, op zijn hoede.

stald , niet ten toon gesteld.
Unshteld'ed, a., zonder schild; onbeschermd, onbeschut;
niet door een schild bedekt; § blootgesteld, niet beveiligd .
Unship', V. t., ontladen, lossen; onttakelen, ontwapenen, z.;
- the ballast, den ballast uitschieten; - the capstan, het
spil ligten ; - the rudder, het roer ligten, z.
Unshtp'ment , s., lossing, het lossen, z.
Unsling', v. t., ontspannen (van een boog); -, innemen (van
Unshirt 'ed, a., zonder schoon linnen, zonder hemd, (on- } zeilen), z.
verschoond.
; Unslip'ping , a., vast ter voet; -, niet glijdend; -, niet
Unshoeked', a., niet beleedigd, niet geërgerd, niet ge- ' glibberig; niet doorloopend (vaan touwwerk).
kwetst; § zonder afkeer, zonder tegenzin.
Unsiough', V. t., vellen, afmaken (van een wild dier); opjagen.
Unshod', a., ontschoeid, zonder schoenen, barrevoets, zon - Unslaitce', V. t., sriwas,
zie Sluice, V. t.
der schoeisel; § onheslagen, zonder ijzers.
} Unslu^nb'ering , a., zonder te sluimeren, niet sluimerend.
Unshoe', v. t., ontsehoenen; -, § van hoefijzers ontdoen.
Unshing', ppr. en pp. van LTuasling, v. t.
Unshook', ten onregte voor Unshaken, P .
1 Uns'nirched', a., zuiver, oubesnieerd, onbezoedeld, onUnshot', a., niet geschoten, niet afgeschoten; -, niet ge- ! bevlekt.
i Unsinoked', a., opgerookt, onherookt.
troffen, niet geraakt, niet dood geschoten .
Unshout', v. t.. j herroepen.
`1 Unsmooth', a., l oneffen, niet glad, bobbelig, zie Rough.
Unshow 'ered, a., t niet beregend, niet besproeid .
1 Unsrnug'gied , a., ongesmokkeld, niet gesmokkeld.
Unshrink'ing , a., niet ineenkrimpend; -, onverschrokken, Unanare', v. t., ontdoen van snaren ; -, § losmaken , beonversaagd , § dapper , niet wijkend.
f vrijden.
Unslir,,bbed ', a, ontbloot van boomgewas, zonder struik - ; Unsnared', a., fl van snaren ontdaan, zonder snaren; -,
gewas.
; § uit den strik gered , vrij.
Unshroad'ed, a, ongedekt; -, § geen huisdak bezittende. ' Unsoaked', a., onne', Bekt.
Unshrunk', a., ongekrompen , niet gekrompen.
; Unso'ber , a., onmatig.
Unshun 'nable, a., onvermijdelijk, niet te ontwijken, niet ; Unsoclabil 'ity, s., ongezelligheid.

te ontgaan, su,
a., onvermijdelijk, niet te ontgaan, noodzakelijk.
Unshut', a., opgesloten, niet gesloten, opera,
Unsi e'rated , a., ongedroogd, onopgedroed.
Unsift'ed , a., ongezift, onuitgezocht, niet onderzocht; -,
onbepr oefd; : onervaren , zonder ondervinding.
Unstght', a., ongezien, niet ziende .
U,,sIPht'ed, a.,
ongezien, onzigtbaar.
Unsight'1Iness, s., onoogelijkheid', leelijkheid; slecht aanzien.
Unsightly, a., Teelijk, onoogelijk, onbevallig.
Unsignif `icant, a., nietsheteekenend, onbeduidend, zie In Unshunned',

significant, a.

Unsit'vered, a., onverzilverd; onbedekt (van zilver); optdaan van zilver.
Unsincere', a,, onopregt, valsch , onecht , zie Insincere, a.
Unsinccs 'rity, s., onopregtheid, valschheid, onechtheid,

zie Insincerety , s .
Linsin'ew , v. t., -r§ ontzenuwen , verzwakken, ontspannen.
Unsin'ewed, a., t§ ontzenuwd, verzwakt, zwak.

Unsinged', a., onverzengd , niet geschroeid.
Unsin'gted , a., onafgescheiden, niet afgezonderd, niet op

zich zelf geplaatst.
Unsink'tng, a., webrstandhiedend, niet toegevend; _ -, niet
zinkend ; § niet bezwijkend, niet verdervend.
Unsln'ning, a., niet zondigend, onzondig.
Unsis 'terly , a., onzusterlijk, eener zuster onwaardig.

Unso'elable , a., ongezellig.
' UnRo'ciably , adv., ongezellig.

i Unso'clat , a., ongezellig;
eenzaam.
Unso ek'et , v. t., ontdoenvan, nemen uit (de lijst h. v.).
Unsod'er ,V. t., zie Unsolder, v. t.
` Unsoft', a, en adv., onzacht.
Unsoiled', a,, onbemorst, onbevlekt, onbezoedeld, zuiver.
Unsold', a., onverkocht, niet verkocht! - by, niet ver kocht door.
i Unsotd'er, V. t., losmaken, van soldeersel ontdoen.
Unsoid'ered , a., ontdaan van soldeersel, losgemaakt.
Unsol 'diered, a., zonder hoedanigheden van een soldaat;
niet soldatesk; niet krijgshaftig.
i Unrol'dieriikc, zie Uncoldierlrj.
Unsold 'ierly , , a., onkrijgshaftig, den soldaat onwaardig.
Unsoie', v. t., de zool afnemen, den hoef afstooten.
Unsoied', a., ongezoold , zonder zolon.
Unsollc'ited , a., ongevraagd , onverzocht , onaangezocht.
Unsoltc'ttons, a., niet verlangend (naar), niet gesteld (op);
- , onbekommerd , zorgeloos , onverschillig.
Unsoi'id, a., lj vloeihaar; onvast, niet hecht, zonder vaste
zelfstandigheid; -, geen vertrouwen verdienend, onwaardig;

wankelbaar.
Unsolvable, a., onoplosbaar.
Unscilv'able, a., § onoplosbaar, niet te verklaren, zie Ira-

solvable , a.
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;noeved', a., onopgelost, zonder oplossing of verklaring.
AJnson 'so. a., scho., ongelukkig, niet gelnikkig ; -, sctdelijk .

Unsper'st ,r. t., zie Dispirit , r. t.
Unspir 'tted, a., moedeloos, afgeschrikt.

Unsoot', a., Sr., zie Urzsvweet, a.
Unsptr'Ituaa, a.,§niet g eest.elijk; -, § stoffelijk , ligehameiijk.
Urnaoothhed', a., niet verzacht; § niet he^l.tard genaakt,
nap r'ttuaeeLe, v. t., vleesclielj1 1, of stoffelijk maken.
niet tevreden gesteld, nnvold.tan, ongetroost.
Unsophiat'f eate4, a.,1 z ±liver, onvervslsei:t, zonder drag • ; Un.%mv'itaaaUy . e(iv., ij § op niet geestelijke ; op stoffelijke

i of 1 *„ ciialrnelljke, Weze.
reden ; -, § `vaar, onvera herd, onvery ilscht.
unspi'R', a., ongespietc'n.
Unasor'rox ed , a., onheweend, onbetreurd, nn.; zonder ver

-r

un p,arbeea', (a., onhe ,aorven ; -, ortgeplunderd, onberoofd;
(iriet , zonder smart te veroorzaken.
i ;liet verwoest, nt vernield.
Unaort', V. t., onder elkander weerpen , mengen.
Unsort'e't, a.., l onuitgezocht, ongesorteerd; -, wanhopig; F Unapok'e,a , a.., ongel )roken; onbesproken ; onvermeld.
É UalSpov)ta'21es) s, r,., niet vrijwillig, niet uit eiden bewe=
-, § onwel voegelijie.
;ii;„ ,terlwongen ; oiid?anks zich zelven.
Unst fight', a., ongezocht, toevallig ; onwillekeurig.
Unsotat', V. t., van ziel herooven, zielloos maken; redeloos Uz3sp. —ts'm,anUkr, a., een jager niet betamende.
, 5. nspat'tedd, a., (' onl ►evlekt, ongespikkeld; § zuiver, zonder
maken.
vlekken , o.Ihhezoedeld.
Unsooled', a., zielloos.
Unsound', a., (j ongezond, ziekelijk; schadelijk , in slechten 1 Unspnt'tcaness, s., ^ j onbevlektlleicl, § zuiverheid.
toestand; onzuiver, onecht; nadeelig, bedorven, slecht, f Unsgnared', a., niet, verkant, onregelmatig; -, § onbehouwen.
oneerlijk, onvast; -, § hedriegelijk; -, ingeheeld; -, hou- ! Unsgeuseezedt', ra., 1j niet geperst, niet gedrukt; §zonder
edel ; -, slecht gevestigd ; -, dwalend , valsch (van ee;ae leer); l' dwang- , niet onder(iriikt,
-, ligt, zacht (van den slaap); an - constitution, een onne- Unseeuuhre', r. t., c?e,I titel`, de waardigheid van squire ontzond gestel; - timber, slecht , bedorven hort; an - groun(1, 1 netmen.
een losse, onstevige grond; - pleasures, hedriegelijke ver- 1 Unst:azii'aty . s., onstanclvisstigl ;eed, beweegbaarheid; -,
y ot1!)ee endi° heid, hesiuiteloosheid.
maken.
Unsound able , a.,onpeilbaar, niet te peilen ; ondoor- Unsta'b^e , a., j1 wankelend, onstandvastig, zonder vast-

heed; hesveeghaar; -, § onbestendig, veranderlijk, besluitegrond, ondoorgrondelijk.
loos , niet besloten, niet bepaald.
Unsoun(t'eso, a., 1 ongepeild; -, niet ondervraagd, niet onUnsta'hIeness , s., onstandvastigheid, wankelende toestand,
derzocht.
Unsound'Iy , ads., 11 ongezond; -, zonder vastheid ; § niet . heweeghaarheid § onbestendigheid , veranderlijkheid , besluitelooslteid tva n personen).
gehard; -, gebrekkig; -, hedriegelijk; -, denkbeeldig; -,
ligt; -, valsch ; ondiep; sleep -, ligt slapen , geen vasten U'ista'bly , a lv., op onstandvastige, § onbestendige of heslaap hebben.
slnitelcoze wijze.
Unsoundness. s., 11 onvasthei d, gebrekkigheid, slechte toe- Unstaki', a., onbezonnen, dartel ; onoverdacht, onbesten stand; oe gaafheid; -, ongezonde of ziekelijke toestand; -,
§ gebrek aan vastheid, gebrek aan kracht of wilskracht; - ,
zwakheid.
Unsoured', a., ( J § onverbitterd .

Unsowed' ,
a.^^ § ongezaaid
Unsown',Jn

onbezaaid.
Unspared', a., niet gespaard, niet verschoond.
IJnspir'Ing , a., mild, vrijgevig (in ongunstiger zin); -,
onmeêdongend, onverbiddelijk, onbarmhartig , streng , onverzettelijk.
Unspar'fngness , s., gebrek aan spaarzaamheid.
Unspnr l ingly , ode., overvloedig, op verkwistende wijze.
Unspenk', v. t., herroepen , zijn woord intrekken.
Unspetik'ab e , a., onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk; wat
men niet zon kunnen ze ggen of navertellen.
Unspenk'ab y, ode., omlitsprekelijk, onbeschrijfelijk; wat
men niet zou kunnen zeggen of navertellen.
Unspec'efIed, a., niet gespecifikerd, niet afzonderlijk vermeld.
Unspe'cious , a., niet sehoonsctiijnend.
Unspe'ciousty, ode., zonder schoonscliijnendheid.
Unspec ' sIative, a., niet bespiegelend; niet vorschend; niet
speculerend ; -, zolder theorie.
Unsped', aonafgezonden, niet verrigt ; -, ons ebruikt,
§ onuitgeput.
Unspent', a,, niet verteerd, niet doorgebragt; niet u;tgeput, niet verzwakt, neef. verminderd ; niet neat (rrla kegels).
Unsphsre', V. t., I1 nit den splicer werpen ; -, een'. andere
rigtlnn geven; -, b verklaren; -, In eentiler daglicht
stellen.
13 ss;,ie 4 ', a., onhespiel, onhezocht; onopgemerkt, ver^iorgen.

dig,veranderlijk; -, vluglig.
s., ouhezonnenlieid; onbestendigheid, ver anderlijklieid; dartelheid; -, vlugtigheid.
Unstaieci', a., onbestendig , wuft.
Unstsád'ness ,

l

Unstaled'ness, 3 onbestendigheid, wuftheid.
Unstainete', a., U zn v er, onbevlekt, onbesmet, onbezoedeed ; -, S zuiver , zonder vlekken ;
veinsd.

onberispelijk ; onge-

U »stamped' . a., ongedrukt ; ongestempeld , ongezegeld ,
vrij van zegel (van papier van dagbladen).
Unstancheat . fa., oegestild , niet verzadigd, onbevredigd ,
Onvoldaan; - Mood, oegestelpt bloed ; -, op staanden voet
(en ;t nier sine;).
Un'.t^sie', t'. t,, 11 afzetten, ontslaan (uit eene betrekking of
waardigheid), si.;-, § hutten staat stellen ; -, omverwerhen, vernietigen.
Unstat'stab , , a., in strijd of strijdig met de statuten of
met de wetten.
ado., op eenti onwettige, wettelooze wijze;
Uaa tzt'sstant
-, oegeregela.
Unseen<I'fast, a.,
onbestendig, niet bestendig; niet vast;
t i. i aderlijk , besluiteloos , ongestadig (van personen).
s 55v r,dr., on st clv sot initjl. , on"t estendiglijk.
u
crnstc:,,t'r^,stness , s., if rnestendiglieid , gebrek aan vastHeiel; beshi.iteloost;eid, ong ,estadiglieid (cart personen); ver anderiiikiieid.

, Lno ;r,'a ï l ' , cc1 , n.,
nietgeeclir;s gd, niet vastgehouden (ons
i !eet,vageeleït voor te kohier).
;f T,, yen, 'uy , nrlv., op eenti winkelende wijze , besluiteloos,
e ;retie c,nhestentli ;ge, ver:viderlijke wijza;; § met onzeker ll!"tl vet. beslist.
Unsp,ised', a., zie fins tit, a.
t?nspeet', a., (j onvergoteit , niet gemirst ,tiet. gestart ; -,
ea vea,I'enen
c., f renrel: aan vastheid , § besluiteloos -

l.ti±tledorrven , ontwori1 di' d,

{t "isl ;

-, of;) C5t.ertd; iieid; (can versoren) hewegelijkheit.^.
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a., ongetemd , niet in bedwang gehouden ,
wegelijk, ongestadig (van personen); § onbestendig, veran- niet onderworpen, onbeteugeld; niet schatpligtig gemaakt;
-, § niet tot het uiterste gebragt; -, onoverwonnen , niet
derend, beweegbaar (van zaken); veranderend, onbestendig,
onder het juk gebragt.
ongestadig, veranderlijk (van het weder).
Unsub'3eet, a., niet onderworpen, niet onder het juk
Unsted'dy , a., zie Unsteady , a,
gebragt.
tinsteeped', a., oningedoopt, on eweekt, niet ingedompeld.
Unstep', v. t., verplaatsen (als de voet van een mast van Unsubjeet'ed , a., niet onderhevig.
Unsnbiniss 'ive, ca., niet gedwee, niet onderdanig ; oproerig,
zijn spoor), z.
ongehoorzaam.
'Vnsti 'fied . a., sPLERS, j j niet gestikt , niet gesmoord ; -, niet
Unsubvniss'iveiy, ads., op niet onderdanige, onderworpen
onderdrukt
of gelaten wijze.
ilnsttuert', a., BoMK©Fr, ongestild, niet gestild.
Unstim'u^lated , a., niet aangespoord, niet aangevuurd, Unsubinit 'ting, a., halstarrig, hardnekkig, weerspannig,
onbuigzaam; -, onverzettelijk.
niet aangewakkerd, niet aangezet.
Unstin3', V . t., 11 van den snel herooven ; den prikkel ont- Unsubor'dinated , a., niet onderworpen , onafhankelijk
van, niet ondergeschikt.
nemen; , § ontwapenen, het wapen onbruikbaar maken.
Unstinted, a., onverkort, onbeperkt, onbegrensd, niet Unsuborned' , a., niet onderworpen ; -, niet verdorven,
niet verleid, niet tot iets overgehaald; -, zuiver; -, niet
buiten zekere grenzen gebragt.
omgekocht; -, niet ondergeschikt, r., zie Suborn.
Unstirred', a., ongeroerd; niet omgeroerd.

1Jnstead'y , -a., t1 wankelend, § onzeker, besluiteloos; -, be-

Un4ubdued' ,

Vnstitcb', V. t., lostornen (met den naald), het' gestikte Unsubstantial, a ., onstoffelijk, onligchamelijk; -, onvoegzaam ; -, ingebeeld, niet wezenlijk; -, § niet vast , niet
losmaken.
stevig , niet degelijk; -, krachteloos.
Unstitehed ', a., losgetornd; niet gestikt, oningenaaid.
Unstoek'', V. t., van voorraad ontdoen; -, ontblooten; -, Unsneceed'ed , a., zonder opvolger; niet opvolgbáar.
Unsu ecess'fut . a., zonder goeden uitslag, zonder goede
$ uit elkander nemen (vara een geweer).
uitkomst ; -, ongelukkig, niet slagende, onvoorspoedig; be
Unsto,ked', a., niet voorzien van voorraad; - , ontbloot.
-, niet geslaagd zijn, ongelukkig zijn.
'I7nstoek'inged , a., l zonder kousen.
Unstoop'ing , a., fj § die of wat zich niet vernedert, niet Unsuiecess'fuliy, ado., niet slagende, zonder goeden uitslag ; op een ongelukkige wijze.
buigt; § onhuigzaam, halstarrig, onverzettelijk.
Unsu-ecess'fuiness, s., slechte uitkomst, ongunstige uit
Unstop', V. t., open maken , openen; de kurk uittrekken.
-slag;
ongeluk.
unstopped ', a., niet gesloten, ontsloten; -, § niet gekurkt;
-, niet stil gehouden, niet tegen gehouden , wat door niets Unsue'-eoured, unsne'eored, a., opgeholpen, niet bijgestaan , zonder hulp.
wordt tegengehouden.
Unstop'ping , s., het openen, het ontsluiten; -, het ont- Unsucked', a., niet gezogen.
Unsuf'ferabte, a., ondragelijk, onverdragelijk, zie Insuf
kurken.
-ferabl,.
Unstored', a., (with) onvoorzien, ontbloot; niet in- of opUns,,f'ferably, adv., op een onverdragelijke wijze.
niet
verrijkt;
geslagen ; -, niet gevuld, niet voorzien; -,
tJnsuf 'fering, a., zonder lijden (zoo wel naar het ligchaam
niet verfraaid.
als naar de ziel); bevrijd van lijden.
'Unsto'ried • a., onvermeld, onaangehaald.
Unsufli'cience, s., ontoereikendheid, ongenoegzaamheid,
Unstortned', a., niet bestormd.
zie Insufficience, s.
Unstrained', a., U niet te zeer gebonden of gespannen ; -,
niet gedwongen; niet te zeer ineengehaald; $ op zijn ge- Unsuffi'cient, a., ontoereikend, ongenoegzaam, zie Insuf
-ficent,a.
mak, natuurlijk, ongedwongen, vrij; -, ongefiltreerd.
Rinstrait'ened , a., niet ineengedrongen, niet hekrompen Unsug'ared, a., ongesuikerd; zonder suiker.
onbeUnsuit'abiiity
ongepastheid,
,
s.,
onvoegzaamheid,
gemaakt; -, ongespannen, ongedwongen, § ongehinderd,
hoorlijkheid, onbetamelijkheid; -, gebrek aan overeenstem
zonder dwang; onbezwaard.
-ming,oeëvrdh.
Unstrandi, V. t., losmaken, losdraaijen; - a rope, de strenUnsuit'nbie,
a., ongepast, onbehoorlijk, onwelvoegelijk, ongen van een touw losdraaijen.
betamelijk, ongenoegzaam; -, ongeëvenredigd; -, misplaatst.
Unstrat'ified , a,, niet in hinderlagen geplaatst.
Unstrength'ened , a., J § onversterkt, onbevestigd; niet Unsuitableness , s., ongepastheid, onvoegzaamheid, onbetamelijkheid, onbehoorlijkheid; -, onevenredigheid, gebrek
vastgemaakt.
aan overeenstemming.
Unstrewed', a., .(with) onbezaaid, niet bezaaid , onbestrooid,
Unsuit'abiy
, ado., op een ongepaste, onbehoorlijke , onniet bestrooid; -, niet geschakeerd.
Unstring', V. t., fl losmaken, losdraaijen, de koorden (ran hetamelijke , onwelvoegelijke wijze; -, niet evenredig.
een instrument) nemen ; strengen losmaken of uit den Unsnait'ed. a., ongeschikt, ongepast, slecht gekozen.
knoop halen ; -, van takken ontdoen; -, ontspannen , out- Unsuit'ing, a., ongeschikt, ongepast, onvoegzaam, onbehoorlijk; -, onwaardig.
snaren.
Unstra ek'. a., niet getroffen , niet geschokt; niet door Unsui'iied . a., f onbevlekt, onhemorst, onbezoedeld; -,
§ zuiver , zonder smet, zonder vlek.
schrik bevangen, onbevangen.
Untitu'died , a., zonder studie, onhestudeerd, onvoorhe- Unsui'ilediy , a., op onbesproken, onbesmette wijze.
Unsumened',
a., niet opgeteld, niet uitgerekend; -, niet
zonder
ondervinding.
-,
natuurlijk,
ongekunsteld;
reid; -,
opgenoemd.
Vnstu'dious , a., onleerzaam ; niet genegen om te leereg.
Unsum'moned,
a., (1 ongeroepen, § onopgeroepen, -, ongeUnstuffed' • a., ongevuld, niet ontbloot ; -, § ledig; weinig
vergd , ongeëischt.
voorzien; -, slecht bezet; -, niet van huisraad voorzien,
Unsung', a., 11'ongezongen; -, § onbezongen ; ongevierd, onongestoffeerd, niet gemeubeld, -, niet ingepakt.
geprezen.
Unstunc', a., niet gestoken.
Jnsubdu'abie . a., t ontembaar , niet in bedwang te hou - Unsunned', a., niet door de zon beschenen , niet bloot
aan de zonnestralen.
-gestld
,den, niet te beteugelen.

UNT.

UNS.
Uiisuper'ftuou

-, matig,.

a., niet overvloedig, niet met overdaad;

a., 11 niet omgeworpeit ;niet verdrongen,
niet overschaduwd ; den voet niet geligt.
a.,onvoorzien, onverzorgd, niet voorzien
van voedsel, met voorzien van voorraad.
IJnsupport'able, a., onverdragelijk, ondragelijk,zieI.e.
3upportatte , a.
Unsupport'ab1eiies , s ,onciragelijkheid ,zieInsuppor.
tableness , S.
IJnsupport'ably , adv., op een onverdcagelijke wijze, zie
Insupportably , adv.
Unsupported , a., ongesteund , zonder stut , zonder steun
-, niet verduurd, niet geduld; -, niet gevoed, niet onderhouden; waarin men niet heeft voorzien.
Unsuppreed', a., niet onderdrukt.
Uniap'puraiIve , a., het etteren niet bevorderend.
Unsure', a., onzeker, onveilig, onverzekerd.
tJusur'gipal , a., niet heelkundig, niet chirurgisch; strij
dig met de beginselen eis regelen der heelkunde.
tJnurniount'ab1e,a., onoverkomelijk, zie Insurmountable, a.
Unsurpassed', a., niet overtroffen, niet te bovengekomen.
Vnsurren'dercd , a.,niet overgegeven
niet afgeleverd ;
niet verlaten.
Uusurrouud'ed , a., niet omringd, niet ingesloten ,niet
omgeven, niet omgord; niet omsinge
ld.
UnSuceptIbII 'Ity . S., oiicathaarlieid , onbekwaamheid , ongeschiktheid , zie Insusceptibililij , s.
Unsuscep'tlbie • a., onvatbaar; -, onbekwaam, ongeschikt,
zie lissusceplible, a.
Vnsuipet'. a., =f onverwacht; -,buiten verdenking, al.
Vnsuspeet'ed, a., niet verdacht , )iUftiiverdenking, niet
onder kwaad vermoeden, zon der tclileFdc;ctit.
Uiisuspeci'edly ,, ode., zonder verdeokiiig of kwaad vermoeden op te wekken •zonder verdenking te koesteren,
zonder argwaan , zonder achterdocht.
Lri1uspet'$ng, a.,vertrouwend, geen slecht vermoeden
hebbend, geen argwaan voedend, zonder achterdocht; -,
oii g ekunsteld.
LJnsiispl'clous, a., argeloos, zonder erg, niet verdenkend,
geen kwaad vreezend,zonder wantrouwen ,vertrouwend.
Uns'ipl'ciouI', ado., op een orgelooze wijze , geen verden.
king koesterend. zonder wantrouwen, buiten alle verdenking.
Unsustah,'able , a., onhoudbaar, ondragelijk ; -, niet te
verdedigen.
IJiivastalned', a., niet ondersteund, zonder steun,
zonder hulp, zonder bijstand, zonder geholpen of bijgestaan
te zijn.
Utssvad',lIe , unswathe', V. 1., loswinden,van wisidoels
of zwachtels ontdoen.
Unswa"abJe , a., 1 1 ontembaar, oiiliandelbaarj onbuigzaam ;
-, I onafhankelijk, zelfstandig.
Uns wa yed', a., 1 1 verlaten, losgelaten;-,niet bestuurd,
niet geleid; -, niet onder eenigeu invloed gesteld; -, zelf.
staiidig , standvastig.
IJnsway'edues , 8.,zelfstandigheid , st;sndvaotiglie id.
Lnswear', V. 1., herroepen (vase den eed); weder afzweren ;
-, ontbinden, ontslaan van den eed.
Unsweat', 0'. 1., : liet zweet afdroogeso , laten bekoelen; tot
root laten komen, M.; - oneself, zich het zweet opdroogen ;
uitrusten, zich verpozen.
Unweat'1ng, a., niet zweetend, niet aan het zweetesi.
Linsweet', a., Ilniet zoet, niet lekker; -, lisiet streeleiod,
niet aangenaam.
$Juswcet'ened, is., niet gezoet, niet zoet gemaakt.
Uuwcpt', a.,niet geveegd (van den schoorstee n ).
Iinsupplant'cd ,
Unupp11cd ,
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Unwerv'Ing, a, niet zwervend, niet afwijkend.
tJnwerv'InJy, adv., op een vaste, niet afwijkende wijze.
UnviIJed', a., niet gretig gedronken , niet met haast ge
slikt, ( niet binnengezwolgen.
Unswoil 'en , a., ongezwollen.
Unsworn, a., niet niet een eed bekrachtigd; niet beëedigd;
he -, geen eed afgelegd.
UnsyUoIs'tI-cat , a.,niet in syllogisme uit te drukken

onlogisch.
Vnsrninct'rI cal , ti, onsymetrisch , niet geëvenredigd.
Uiisyitirnet'rlcally , adv., niet op symmetrische wijze, niet

OP evenredige wijze.

tnsyin'pat!izIng , a., onmededeelead , niet deelnemend.
LJnysteinat'Ic , unsystemat'icaL , a., onsystematiach,

stelselloos, zonder systeem, zonder stelsel.
9- ontbinden , losmaken; scheiden ; lostornen.
onbevlekt, onbenicerst,onvermengd, rein,
zuiver, onbezoedeld, goed , oubedocven , vlekkeloos, zonder,
blaam •zonder smet ; -, onaangestoken. (van nachten)
vecsch(reisvleesch).
ljntalnt'edly , adv., op een vlekkelesoze wijze, zonder smet
niet bezoedeld,
Unt*sint'edness , S., zuiverheid, rvinheid , onbedorvenheid,
onbezoedeidheid.
Uiitak'cn • a., ougenonien , onverniesterd , niet ingenomen,
niet weggenonoen; - up, onbezet, onvervuld; - away, niet
weggenomen.
tJntaik'ed (of) , a., waarvan niet is gesproken; stilzwijgend
voorbij gegaan , onvermeld.
LJnia,n'able, a., J S ontembaar, niet te temmen.
Untans'nbIeues, 8., ontembaatheid;onstuimigheid, oproerigheid.
Untamed', a., 11 ongetemd, islet tot huisdier gemaakt; -,
§ osionderworpcn ; oproerig; -, orthescliaafd , lomp, boersch.
Unt,,is'gle , r. t.,ontwarren, uit de was' usaken ,zie I)is-.
entangle , V. t.
IJiitaiined', a., ongelooid; ongetacind.
LTntnr nlske,l , a., onbevlekt , ozbezoedeld ;zonder smet,
zonder blaam ; -, onverduisterd.
Untinked', a., niet niet werk helast, niet gekweld.
ongeproefd , niet geproefd.
Uneast'ed , a.,
Untast'Ing , a., niet proevend; smakeloos, geen smaak hebbende.
d
, onbekwaam,
Untaught', a., niet onderwezen-, ongeleer
oiigeoefend; -, zonder opvoeding; natuurlijk; -, wat men
niet heeft geleerd; -, onbelsouwrn, ongeschikt; - to plead,
ongeoefend in het pleiten.
Untaxed', a., ilvrijvanbelasting, onbelast; wat niet te
taxeren is , ougetaxeerd.
1 UitC,Ch', V. t., does;vergeten , afleeren.
tiuteiet'abIe, a., oisleeczaam;niet te oiiderrigten, ongeschikt ons onderwezen te worden.
LTntci,eh abenes , 8., onleerzaanilseid , ongeschiktheid om
ouderwijs te ontvangen.
Uiiteaui', V. t., uitspannen, van den toom ontdoen, uit liet
g;svecl spannen ; - horses , paarden uitspannen.
Unteavued', a., uitgespaniien.
IJntei,ni'1n, a., uitspannende.
j niet voortbrengend, niet barend; -,
Unieem'1n , a.,
I onvruchtbaar.
Untein'perate, a., 1 onmatig; -,gramstorig, driftig, zie
I;iternperate, a.
tJnteisi'pered, a., islet toebereid; onbevoelstigd; -, tniet
zacht of week gemaakt; niet gemengd (van kalk).
. U,ste,n'pering, a., 'niet te verzachten; -, islet verleidend,
! iiivt ;itlokkend.
Untack', r. i.,
Untalnt'ed , a.,
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Unteiupt'ed , a., buiten verzoeking , buiten verleiding, on-

beproefd, niet in verzoeking gebragt; onaangezocht.
Unteiupt'ing , a., niet verleidend , niet uitlokkend.
Unten'abie, a., onhoudbaar, niet te verdedigen (van ves-

lingen , § van stellingen) ; -, onbewoonbaar ; make a lodging
-, eerie kamer onbewoonbaar maken.
Unten'antable, a., niet te huur, ongehuurd, niet verpacht; -, bezet.
Untenanted, a., onverhuurd, zonder huurder, zonder
pachter.
Vnteud'ed, a., onverpleegd, onverzorgd; § -, zonder gevolg,
alleen.
Unten'der, a., hard, niet malsch, verzacht; -, .j. ongevoelig , liefdeloos.
Unten'dered, a., onaangeboden.
Untent', V. I., uit de tent drijven, uit een tent te voorschijn doen komen, sn.
Untent'ed , a., zonder tent, uit de tent gedreven.
Unter'rifled, a., onverschrokken, niet afgeschrikt, niet
bang; - by threats, voor geen bedreigingen hang.
Untest'ate , V. i., zonder uitersten wil overlijden , ziein.
testate, v. i., r.
Untested, a., niet beproefd, niet onderzocht, niet getoetst.
Unthank'ed, a., onbedankt, zonder bedanken; -, 9 slecht
onthaald, zonder danktetuiging ontvangen.
Unthankful (for of to), a., ondankbaar, onerkentelijk;
§- office , onvoordeelige betrekking.
Unthank'fulty, adv., op een ondankbare, onerkentelijke
wijze , f zonder bedanken.
Unthank'fulness, s., ondankbaarheid, onerkentelijklieid.
Unthawed', a., niet ontdooid , ongedooid.
Unthiek'en, V. t., verdunnen, dunner maken.
Unthink', v. t., :: uit de gedachte brengen, doen vergeten,
uit het geheugen verbannen.
Unthinking, a., ondoordacht, zonder nadenken, onbesuisd,
gedachteloos, achteloos; -, zonder uitdrukking.
Unthink ' ingness • s., onnadenkendheid , onbesuisdheid,
.gedachteloosheid, achteloosheid.
Unthorn ► y, a., 11 § niet doornachtig, zonder doornen.
Unthought', a., niet gedacht; onbekend; gering; -, onverwacht, onvoorzien; - of, onvermoed, onverwacht.
Unthoaght'ful , a., onnadenkend, ondoordacht, gedachteloos, onbesuisd.
Unthread', v. t., m., uitrafelen, de draden uitpluizen; -,
den draad uit de naald doen; -, § losmaken, scheiden.
Unthreat'ened , a., onbedreigd , zonder bedreiging; - by ,
niet bedreigd door.
Un'thrift, s., verkwister, doorbrenger.
Unthrift'ily, nnthrift'ly, ede., op eerre verkwistende wijze.
Unthrift'iness , s., verkwisting.
Unthrift'y, a., verkwistend, doorbrengend ,verterend,
kwistig; onhuishoudelijk, onzuiniá; -, die niet vooruit
komt, ongelukkig; -, kwijnend; -, § die de gelegenheid niet
waarneemt.
Unthriv'ing, a., niet voorspoedig, ongelukkig (van personen); -, niet gedijend, niet opschietend, kwijnend (van

Untie', v. t.,

j 1 losmaken, losknopen ; -, van ketenen ont-

doen, uit de boeijen ontslaan;
ophelderen • verklaren.

-,

§ uit de war brengen; -,

Untied', a., losgemaakt, losgeknoopt;

-,

ongeboeid, onge-

• kluisterd , van boeijen ontdaan , ongebonden ; los • loshan.

Bend, onopgemaakt (van de haren).
- next week, tot de vol.
gende week. - now, tot heden, tot dus verre; - then,
tot dien tijd.
Until', conj., totdat, opdat.
Untlie', v. t., van pannen berooven, de pannen wegnemen
(ontdakken) het dak wegnemen (van een huis).
Untii'lable, a., niet te bebouwen, niet te beploegen, niet
te haudteren (van land).
Untitled', a., onbeploegd, onbebouwd, braak, zonder be.
bouwd te worden, onbezaaid.
Untim'bered, a., ondoortim►nerd, onhecht, zwak; -, niet
boschrijk , niet houtrijk (van een land).
Untimed', a., ontijdig, ten ontijde verrigt.
Untirne'liness, s., ontijdigheid voorbarigheid.
Untitne'ly , a., vóór den tijd; I I § haastig , voorbarig , te
vroeg; vroeg rijp; § ontijdig; - death, ontijdige dood.
Utttisne'iy , adv., vóór den tijd; op eene haastige, voorbarige wijze ; ontijdiglijk.
Untime'ousiy, ode.,
op Bene haastige, voorbarige wijze;
vóór den tijd, ontijdiglijk.
Uatine'tnred, a., (J opgeschilderd, ligt gekleurd; -, (j§niet
doortrokken , niet ingedompeld.
Untinged' , a., ongekleurd, ongeverwd; -, ij § niet ingedompeld; -, zuiver , onbesmet, vrij van smetten.
Untinned', a., niet vertind (van ijzerwerk); van tin ontdaan.
Untir'able, a., U § onvermoeid, niet moede te maken, all.
Untired', a., onvermoeid, niet moede, niet afgemat; -,
versch , frisch; - in toils, door geen inspanningen vermoeid.
Untiring, a., niet te vermoeijen, niet af te matten, ouvermoeibaar.
Untitled, a., ongetiteld, ongeregtigd, zonder titel; zonder rept, zonder aanspraak.
Un ► to, prep., tot, tegen, aan, zie To ; he said - him, hij
zeide tot hem.
Untoid', a., onvermeld, verzwegen, ongezegd, stilzwijgend
voorbijgegaan, niet verhaald, onaangeroerd ; -, niet opgehelderd, niet verklaard; ongerekend, zonder liet mede te
tellen, ongeteld.
Untol'erable, a., onverdraagzaam, niet te verdragen, zie
Intolerable , a.
Untoanb', V. t., opgraven; ontkisten, zie Disinter, v. t.
Untongued', a., zonder tong; -, § niet over de tong gehaald, ongescholden.
Untooth', v. t., l de tanden uittrekken.
Untoothed', a., tandeloos, zonder tanden.
Untooth'some, a., onsmakelijk.
Untorineut'ed, a., niet geplaagd, ongekweld, zonder
kwelling.
Untorn', a., niet verscheurd, niet gescheurd; !J § - from,
niet afgetrokken.
Untossed' ,
a., ongesmeten, niet geslingerd; -, § ongeplanten).
} teisterd.
onttroonen, van den troon stooten of Untost',
Unthrone', V. t.,
Untouchable
, a., niet aan te raken , niet te treffen.
ontzetten , zie Dethrone , v. t.
Untouched', a.,onaangeraakt, niet getroffen; wat men
Unthronged', a., niet gedrongen door een menigte.
niet heeft aangeraakt; waarmede men zich niet heeft bezig
Untl-ek'led, a., niet gekitteld; -, niet getatoueerd.
gehouden; -, t onaangeroerd; onbewogen, ongevoelig.
Untl'dily, -ode., op eene onbehoorlijke, slordige wijze; -,
Untoward , a., niet onderworpen, ongedwee, we@rspanontijdig.
onzindelijkpig, onhandelbaar, ontembaar; -, onbehendig, linksch; -,
Unti'diness, s., ontijdigheid, ongepastheid; -,
onbevallig , onaangenaam ; -, eigenzinnig; an - event , een
held , morsigheid, slordigheid.
leelijk geval; pass an - judgment, een vonnis vellen strij.
Untt'dy, a., onzindelijk, morsig, slordig; -, ontijdig, lastig.
Until', prep., tot aan, tot dat;
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gezuiverd ; -, .t„let g Okt (ron maten en gewigien) ; -, nog

dig met een vonnis door een ander collegie in lezende
zaak gewezen ; -, een veroordeelend vonnis vellen.

niet voor deel regter gevoerd, r.; niet teregtgesteld, niet
geoordeeld ; ouverlioc. rd.
Untr€nsmidd', a,, niet verfraaid , niet versierd, niet opge.
tooid ; niet geknipt t 2?C('r2 het hoor) ; niet vernieuwd. , ver waur•loosi..i ; -, oi.opge,uigd (ran paarden) ; -, niet om het
lijf sluitend (ran kteediuu) ; -, ongesnoeid; -, niet in orde
tembaarheid; -, onbehendigheid, linkscliheid, onhevallig- gel;ragt; -, (IC zeilen niet naar cleve wind gehangen, z.; -,
niet voltooid ; waaraan de laatste hand niet is gelegd.
heid, onaangenaamheid; eigenzinnigheid.
Untrtt' rated , ir., niet tot poeder gebragt.
Untow'ered , a., niet door torens verdedigd.

adv., op een we@rspannige wijze; iliet onderworpen, niet gedwee; stijfhoofdig, knorrig, gemelijk;
-, lastig, onaangenaam , onbevallig , linksch , ruw , lamp,
onbeschaafd.
Unto'wardness , s., ongedweelieid, onhandelbaarheid, on-

Untowa rdly,

a., niet roemrijk, zonder eer; dat geen
trionif geeft, nunrra ts.

Untraceable

, a., niet na te sporen , niet uit te vorschen,
ondoorgrondelijk; -, onbewijsbaar; -, § onbegrijpelijk.
; niet nagespoord ; -,
niet nagetrokken (teekenkiziist) ; niet gekalkeerd.
ongebaand,
onbegaan;
-, niet nagespeurd;
Untracked', a.,
niet op liet voetspoor gevolgd.
Untra etabil'Ity , untra et'ableness • s., onh andelhaar ka rakter , onhandelbaarheid, onvolgzaamheid, zie Iritractabilily
,
s.
j
Untraet'able , a., onhandelhaar, ondeugend, -, stijfhoofdig, § eigenzinnig.
LJntrad'lug , a., niet handeldrijvend, zonder handel; vreemd
in den handel.
Untrained' , a., ongeoefend , niet bedreven ; onbeschaafd ,
niet ontwikkeld, niet opgevoed; ongeregeld; onbekwaam ,
onervaren ; -, zonder tucht (van personen sprekende); -,
§ niet onderworpen , oproerig; -, niet afgerigt , ontembaar
(van dieren).
Untrammeled , a., zonder hinder; -, § zonder nazi een
touw gebonden te zijn (van dieren).

Untri l umte5svb5e,

Untracect' , a., onbegaan, ongebaand

Uittrt'usupbeit , a., o1101 erwonnen.
Untrod', unlroci'cdesn , a., onbetreden,

Untransfer'abte, a., Liet over te brengen ; niet overdraag
niet vertaalhaar; -, onveranderlijk.
-bar;,§
Untransferred', a., niet overgebragt, zonder overgehragt
te zijn; -, niet toegegeven, niet afgestaan ; niet veranderd.
Untransfortned', a., niet van gedaante veranderd , Liet

U'^tï ,st'aness, S., ontrouw , trouwelooslieid ; gemis van
aanspraak op vertrouuwen; gebrek aait vertrouwen.

vervormd.
Untranslatable, a., oiivert.aalbaar, niet in een andere

taal terug te geven.
, a., niet vertaald, onvertaald, niet overgezet.

Untranslat'ed

Untraus'mtgrated • a., niet verhuisd , SCOTT.
Untransmet 'ted , a., niet overgezonden, niet overgemaakt.

Untrausnaut'ateic, a., niet kunnende eeranderen of ver

worden.

-ander

Untranspar 'ent , a., ondoorschijnend , geen licht doorla tend, ondoorzigtig.
Untranspired ', a., niet uitgelekt, niet aan den dag, gekomen.
Untranxhort 'nbSe , a,, niet vervoerbaar..
Untransposed', a. , niet verplaatst, niet omgezet , niet

ongebaand; onveilig ; -, T rn;lagdel;jk ; - by human steps, door geen menscilelijken voet betredlen.
UntrolSed', a., niet gerold, ongedraaid; onbewogen, onbeweeghaar.
Untroab'ted, a., vreedzaam, rustig, stil; niet verontrust,
niet geplaagd; niet opgehouden, niet bezig gehouden, niet
verdeeld; niet lastig gevallen; -, helder, niet troebel ge

-makt.
Untroub'ledness , S., rust, stilte, helderheid, HAMMOND.

onwaar , onjuist; valsch , ongetrouw ; onns ;uwkeurig ; -, onedel ; -, verraderlijk.
Untru'ty , 5dv., op eet; onjuiste, valsclie, onnaauwkeurige
wijze ; niet waarl;eidlievend; op een onedele, lage wijze.
Untrtsss', V. l., losmaken , opendoen , opschorten , loslaten.
Unto•, ssed', a., niet ingepakt, niet opgebonden, niet zamen -

Untrc,e', a.,

gepakt.

U,,triist'avorthy , a.,
loot' verdienend.

geen vertrouwen waardig, geen ge-

, niet te vertrouwen
geed vertl.ouwen waardig.
t,Tntruth', S., onwaarheie , valschheid; onnaauwkeurigheid;
leugen ; -, oi;trouw ; -, Verraad.

Untrust'y , a., ontr ouw, trouweloos

Untr utb'fut , a., niet waar, niet de waarheid strijdig, valsch.

Unntr-aitki 'fuu iiy , adv., op oiiw;al e of valsche wijze.
Uutrutis fuóness, s,, gebrek aan waarheid of trouw.
Unt'a ck', V. t., uit de vouw Diengen , glad strijken.
Uutda ek'ered , a., resider Halskraagje (opschik van vrouwen),
ADDISGN.

Uutun'able , a., onwelluidend , evanklinkend , onharmoilisell, Liet overeenstemmend; -, slecht; -, niet stemmend
(instzijk).

s., wanklank, gebrek aan harmonie.
Unt ne', v. t., ontstemmen, niet stemmen, in de war brengen.
Unturned', a., niet gekeerd, niet teruggekeerd.

Untun'ableness,

verschikt.
Uutral,ped', a., zie onder Trap, S.
Untraveled, a., onbezocht, onbereisd (van plaatsen); -, Untutored, a., onwetend, ongeleerd, onknap, onbekwaam,
die niet gereisd heeft , onbereisd (van personen); -, T§ ge- j onervaren, dom; ongeoefend, niet ontwikkeld, ongevormd.

Untwine', V. t., O losdraaijen, lostornen; -, v. i., losgaan.
trouw aan zijn haard, zijn huisgezin.
Untwist', v. t., uit elkander draaijen, losdraaijen, losvlechUntrav'ersed , a., niet overgetrokken, niet overgegaan.
ten; 9§ uit de war maken.
Untread', V. i., f terugkeeren, omkeeren , terugtreden.
Untrea-w'ured, a., onopgehoopt, onopgestapeld, niet bijeen- Untwtst'ed , a., niet uit elkander gedraaid, niet losgevlochten , niet losgegaan.
zorg
bewaart;
waarop
gegaard; -, II § wat men niet met
men geen prijs stelt; -, f beroofd vaneen schat, verarmd. Linty', V. t., ontbinden , zie Untie, v. t.
ongelijkvormig.
Unu'niforin , a.,
Untreatable, a., onhandelbaar.
Unaanit'ed, a., niet vereenigd , CUDWORTH.
Untrem'bling, a., zonder te beven; kalm, lijdelijk.
Unupbratd'tng, a , onverwijtend, niet beschuldigend, niet
Untrenched', a., niet uitgegraven, niet verschanst.
Untres'passing , a., niet zondigend, onfeilbaar.
Untried', a., niet beproefd , ongetoetst , niet op

sniadend.

de proef Unuphotd', a., niet gehandhaafd , niet ondersteund.

gesteld; waarvan men nog geen kennis , geen ondervinding
heeft; -, niet ondernomen, niet gewaagd; -, niet onder
niet nagegaan; -, niet gekeurd (van metalen); niet-zocht,

Un'gaihft'ed, a., niet opgetild, niet opgeheven.

Unurged', a., niet aangedreven , niet aangespoord; -, § uit
eigen beweging , vrij.
80
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Unu*ed' , a., niet gebruikelijk, weinig gebruikelijk ; -, Unvi$'ard , V. t., 11 het vizier openen ; -, § ontmaskeren.
ongebruikt, nieuw ; -, ongewoon, zeldzaam voorkomend; Unvl^'Ited, a., li onbezocht, zonder bezoek, zonder bezoekers; -, eenzaam ; -, § niet bezocht, verlaten.
-, zonderling , vreemd.
Vnuse'ful, a., onnut, ondienstig; nutteloos, vruchteloos, Unvis'ored , a., zonder vizier; -, § ongemaskerd.
Unvl 'tal , a., niet tot het leven dienende.
zie Useless, a.
Unu'ual, a., ongewoon, zonderling, vreemd, buitengewoon; -, ongebruikelijk.

Unn -a ►wally , adv., op een ongewone , een zonderlinge , een

vreemde, een buitengewone wijze; -, ongebruikelijk .

Unu' -sUalness , s., ongewoonte, vreemdheid, zonderling -

beid; -, ongebruikelijkheid.
Unutterable , a., niet uit te drukken , niet te verklaren, niet
in woorden uit te spreken, onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk.
Unva'-sated , a., niet ledig gemaakt, niet ontruimd .
Unva'eillating , a., niet wankelend, standvastig .
Unvail', V. t., ontsluijeren, den sluijer opligten, zie Unveil.
Unvalled', a., onbedekt, ongesluijerd; -, onomhangen.
Unval'uable , a., onschatbaar, onwaardeerbaar, zie Invaluable, a., ATTERBURY .
Unval'ued , a., ongeacht; niet geschat; niet gewaardeerd ;
-, II § veracht; waarop men weinig prijs stelt; -, gering,
zonder waarde .
Unvan'quishable, a., onverwinnelijk, niet te winnen.
niet overwonnen.
LJi.van'qulshed , a.,
Unvan'taged , a., zonder baat , zonder voordeel.
vUnva'riable, a., onveranderlijk, zie Invariable, a., NORRIS .
Unva 'rlabieness , s., onveranderlijkheid.
Unva'riably, adv., zonder aan verandering onderhevig te zijn,
op een onveranderlijke wijze.
Unva'ried , a., onveranderd, eenvormig.
Unva'rlegated , a., ongevariëerd ; niet geschakeerd; niet
met een pluim of kroon versierd .
i,iet vernist, zonder vernis; ( niet ge Unvarnished , a.,
blanket; -, § onverbloemd, onbewimpeld; eenvoudig, natuurlijk; onbedekt .
Unva'ryIng, a., onveranderlijk, bestendig; wat niet verandert, aan geen verandering onderhevig.
Unveil', v.t., (1 § ontsluijeren, § ontdekken, tonnen, openleggen .
Unveil'edly , ado., zonder sluijer • ongeslnijerd ; -, zonder
achterhouden, openlijk, onbewimpeld, onverbloemd , BOYLE .
Unve11'ing, a., niet verborgen, niet achterhouden.
Unven'erable , a., oneerw aardig , TH .
Unven'erate, a., niet eerwaardig, niet vereerenswaardig ,

niet eerbiedwaardig; -, :j: onteerd, sH.
Unven'tllated, a., niet gelucht, niet van versche lucht

Unvl'tlated, unvl'clated, a., niet bedorven, onverdorven, niet op het slecht pad gebragt, BEN JONSON.
Unvit'rlfied , a., niet verglaasd , niet tot glas gemaakt.
Unvo'-cal. a., zonder stem, niet met stemmen.
Unvol'atized , a., niet vlugtig gemaakt.

Unvote', V. t., afstemmen, te niet doen, afstemmen wat
bij vroegere stemming was aangenomen; -, -vernietigen.
Unvouched', a., niet betuigd.
Unvowed ', a., niet toegewijd.
Unvow'eled , a., zonder klinkletters.
Unv oy'ageable, a., onbevaarbaar (van een rivier).
Unvul'gar, a., niet alledaags, niet gemeen, niet laag; -,

verheven, sierlijk, uitgezocht.
Unvul'nerable, a.,
onkwetsbaar, zie Invulnerable, a.
Unwatt'ed-on, a., ongediend; onbediend, niet opgepast,

zonder bediening.

Unwak'ened, a., opgewekt, niet wakker gemaakt, niet
gewekt, voortslapende, niet ontwaakt.
Unwall', V. t., sloopen, slechten , afbreken (muren en vestingwerken).
Unwalled', a., gesloopt, geslecht, afgebroken; -, zonder

muur; onversterkt.

Unwan'dering, a., zonder dwaling; zonder misgreep.
Unwanted, a., nutteloos, zonder nut; niet noodig, niet

noodzakelijk.

Unware -@', adv., eensklaps • onverwacht, zie

Unawares, adv.,

FAIRFAX .

Unwa ► rity, ode., onbehoedzaam, niet omzigtig, onbedacht zaam , onbesuisd , ligtzinDig .
Unwa'riness . s., onbehoedzaamheid, onomzigtigheid, on-

bedachtzaamheid , ligtzinnigheid , onbesuisdheid ,
loosheid.

zorge-

Unwar'like , a., niet oorlogzuchtig, niet krijgshaftig, niet

krijgskundig; -, niet oproerig, vreedzaam.
Unwornned', a., niet verwarmd, niet aangevuurd; -, § ongeroerd , ongetroffen, koel.
Unwarned', a., niet gewaarschuwd , niet ingelicht.
Unwarp', V. t.,regt maken , regt buigen; -, in orde bren-

gen; -, weder overeind zetten.

Unworpett', a.,ongebogen, regt, niet krom gebogen; -,
voorzien; ongekoeld, onbekoeld; zonder luchtverversching, § niet verkeerd.
Unwarp'ing, a., onbuigzaam, vast.
zonder ventilatie.
Unver'dant, a., zonder groen, niet groenend; -, kaal, dor . Unwar'rautable, a., onverantwoordelijk; zonder verschoo-

Unver'ltable, a., onwaar, onjuist, niet waarheidlievend;

ontrouw .
Unver'ifled, a., niet bewaarheid; niet gewaarmerkt, zon-

ning; niet te regtvaardigen; -, ongeoorloofd; onverwerpelijk.
Unwar'rantableness, s., onverantwoordelijkheid; -, on-

geoorloofdheid.

Unwar'rantably , ads., op een onverantwoordelijke, op een
der waarmerking .
ongeoorloofde wijze; -, niet te verschoonen, niet te regtUnversed ', a., onbedreven, onervaren, onknap, ongeoevaardigen.
fend ; onbelezen ; - in , onbedreven in.
Unvexed', a., niet geplaagd, niet afgemat, niet tegenge - . Unwar 'ranted, a., ongewaarborgd, zonder waarborg; -,

werkt; bevrijd van geplaag; zonder afmatting, zonder niet gemagtigd; -, onzeker, wisselvallig.
Unwary, a., onomzigtig, onnadenkend, zorgeloos, onhetegenwerking; -, rustig, kalm.
hoedzaam ; -, overhaast, overijld; onverhoeds, onvermoed.
Unwashed ', unwash 'en, a., niet gewasschen, ongewasschen.
Unvi'olable, a., onschendbaar, onkwetsbaar.

Unvig'orous , a., zwak , niet sterk; -, § flaauw.
Unvig'orously, adv., zonder kracht, op eene tlaauwe wijze .

ongeschonden; -, niet miskend, geëerbie - Unwast'ed, a., niet verwoest; -, niet verloren, niet verspud , niet doorgebragt; -, niet versleten, niet verbruikt;
digd; -, § niet overtreden (van wetten, voorschriften).

Unvi 'olated, a.,

Unvin'cible, a., onschendbaar, onkwetsbaar.
Unvin'dieated , a., onverdedigd, ongeregtvaardigd.
U nvir 'tuous, a., ondeugdzaam, slecht, sir.

niet uitgeput, niet verteerd.
Unwast'ing, a., niet verwoestend; niet verkwistend, niet
doorbrengend; wat niet uitgeput geraakt; wat niet verslijt;

LJnvlr'tuously, adv., op eene ondeugdzame of slechte wijze, , wat niet vermindert.

UNW.

IJNW.
Iinwatched' a,onbewaakt, zorgeloos; an

onbewaakt ongeublik,

morneat, een

Unwatch'ful , a., niet waakzaam.
Unwatereti • a., niet besproeid, niet begoten, onbevocli.

tigd; niet gewaterd (van zijde).
a., niet wankelend, niet weifelend.

t3nwa'vering

Vnwas'crIngy , adv.,met bestendigheid, niet stuiedvas-

tigheid.

Vasvayed',

a., het reizen niet gewoon, SUCKLING.

Unweakened , a,, onveriwakt • niet verz w akt.
UnvesIth'y, a, onrermogend , onberniddeld, niet rijk arm.
Unweaned', a., niet ontwend , niet afgeleerd; -, niet ge-

speend.

LYnweap'oned • a., ongewapend, zonder wapenen • RAL.
tlnwear'able • a., niet te dragen , niet draagbaar.
Unwca'riable , a., onvermoeid, onvermoeibaar.
Vnwen'rled, a.,onvermoeid, niet afgemat, onvermoei-

baar; onuitgeput.

adv., zonder rust, zonder verpozing; op een
onvermoeibare wijze • zonder vermoeid te zijn; -, hardnekkig.
Unwea'rIednes , 8., onvermoeidheid; Çonvermoeibaarbeid;
-, hardnekkigheid.
tlnwea'ry ,, a., onvermoeid, zie Unwearied , a.
Unwea'ry, V. t., van de vermoeijenis doen bekomen; laten
uitrusten , laten ademhalen; -, ververschen, laven.
Unweave', V. t., het weefsel losmaken, uitrafelen; -, een
knoop losmaken; -,uit de war maken;loskuoopen; -,
V. 5.,begaan.
Unwed' Pinwed'ded, a.,ongehuwd, ongetrouwd ; onge.
paard; on g ekoppeld.
Unwedge'able , a.,niet te splitsen, niet te kloven door
middel van wiggen, see.; -, j sndiiordringhaar.
Unweed'ed , pp. en a., ongewied , niet gewied.
Unweeped', pp. en a.,onbeweend, onbetreurd, zie Unwept, a.
Unweep'Ing , a., niet beweenend , iie.,zie Uawept , a,
Unweet'I,ijç, a.,onwetend, onkundig van, onbekend met.
Unweetingly , adv.,
onwetend, onkundig, onbewust.
Unweighed', a., (ongewogen ; -, l niet overwogen , niet
overlegd; niet onderzocht; -, onnadenkend, livtzinni
onsverlegd.
Unweigh'Ing , a., zonder nadenken, onbedach tzaam, onhe.
zoenen , ligtzinnig.
Unwel'.coiue , a., niet welkom, slecht onthaald; -, onaangenaarri (ran personen) ; leelijk , ongevallig (van raken) ; one
- guest , een onaangename gast., - news , slechte tijding;
;
.. to, onaangenaam of onwelkom voor.
Unwel'-eorned • a., onverwelkonid , onwelkom.
Unwel'eomeness, 5., onaangenaamheid, liet niet welkom
zijn.
Unwell', a.,onwel ,ongesteld ,onpasselijk;be , feel -,
niet wel zijn, ongesteld zijn,het niet zoo goed lichten
als gewoonlijk.
Unweilness, 5., onpasselijkheid, ongesteldheid, Co.
Unwept', a.,niet nat, niet vochtig; droog (eon liet oog).
Unwhpped', unwhlpt', a., ongegeeoeltl , ongeeweept; -,
:J: ongestraft, straffeloos.
Uuwhlt'ed , unwhlt'ened • a.,ongebleekt, niet wit ge.
maakt , niet wit geworden.
linwhole', a.,niet geheel , niet gaaf , gebroken;; -, § ge.
brekkig ; ongesteld, onpasselijk.
IJnwhole'so,ne . a.,
ongezond, nadeelig ,schadelijk ; ,
verderfel ij k ; vl bedorven.
IJnwhots"sonieness , 5., ongezondheid; slechte bekomst.
Unavield'lIy , adi,., log , traag , nioeijelijk te hevs'egoi
a.
IJnivI5d'Ine , s. logheid, traagheid; zwaarte,nioeije.
lijkheid mu iets in besve g ing te brengeei.

Iinwea'rledly,
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n; zwaar„
Unwieldy, (t, log, traag, moeijelijk te bewege
onhandig; he is an - bod11hij is een lomp stuk vleesch.
Unwilling , a.,onwillig, ongenegen, ongeneigd , slecht
geluimd; -, afkeerig ontstemd; he is - to work, hij wil
niet werken; an - servant , een onwillige knecht; be -, niet

een slechte mien hebben; willing
Zi
jn;
iHeii ongenegen
or -, men moge willen of niet, willens of onwillens.
met
tegenziii , met afkeer.
JJnwiI$1,içiiess , S.,onwilligheid, afkeerigiieid; afkeer,
ongeneigdlieid.
Unvi$ted , a., niet verkwijnd, met verwelkt; verscb.
Unwind', v. t, loswinden, afwinden; -, uit de war maken; scheiden, losmaken; -, V. i., losraken, begaan.
Uaiwin'dowed, a., zonder vensters, de vensters weggenomen.
Uiiwi.sged, a., oiigewtekt , zonder vleugelen.
Unwhik'Isig, a., niet niet de oogen knikkend.
Uiiwlped', a., onafgereegd, niet weggewischt, niet schoon.
gemaakt.
Unwi-s.&, a., onwijs,, onverstandig, onwetend ; -, dwaas,
Unawl*e'ly, adz., op een onverstandige wijze, ten onregte,
onwetend; -, dwaas.
Unwish', V. t., andere wenochen; wegwenorhen ; wenschen
dat iets niet gebeurdware;iets niet wenochen.
Unwished', a., niet gewenoclit, niet begeerd, niet te wenschen; - for , niet te weiischen , niet te verlangen.
tfnwist' , a., ongekend, niet onderrigt; -, onvermoed, on
verwacht.
LTnwIt', V t., van het verstand berooven, met zinnelooslieiil slaan see.
Unwitcts', V. t., onttooveren , onthekoen.
Unwtthdr,tw'Ing , a, '' niet achterhoudend; mild, niet
onttrekkend; steeds mededeelzaam, ee.
Ua,w5 th 'enb1e , a., onverweikbaar.
LJnwI th 'eied , a., onverwelkt, niet verdroogd, niet verfiensil.
IJuwLtk'erii'g , a., eest niet verwelkt , wat niet verdroogt,
wat niet verkwijnt; ,eeuwig.
U,,witlt'bokl, a., '' zonder achterhouden, zonder voorhe.
hond ; -, openliartig.
U,svItbstood', a., waartegen mere zich niet kan verzetten;

onwilligalkeeng , ongeneigd;
,
IJuwuFingly ode.,

oi,wekrtaanhaai.
U,IwUnesoed , a.,zonder getuige ;onopgemerkt;oubekeiid ;niet bijgewoond.
z
wijze; dwaas; fl aaunv
U,iavt'tUy, «de., op eene ongeeotige
van geeot.
Unwii'tny , adv.,zonder het te weten, buiten weten;

onwetend, onkundig.

(JswUte , a., ongee stig, zonder geest, dwaas; flaauw van
great.
U,'wiaed', a., ongetrouwd (van mannen); geen vrouw hebben d
Uawon'nn , V. t. ,van vrouw berooven ; van de hoedanigiieiti van vrouw herooven.
Unvo,nauIy ,, adv., suet passend, voor een vrouw; eener
.vrouw onwaardig.
Unwont', Cd., SC., SIC lIo,eonted, a.
i U,IWOUted, a., on g ewoon, zeldzaam, niet gewend, brei.
teiigeWOon.
e.
on , niet volgens gewoont
. U,,w,isit'edy , ode.,ongewo
tinwont'edness , 5., ongewoniste , zeidraanihend.
hoosehen
ï 5.J,,woodsd . a., zonder t)oonien, zonder
( unwoi'e'S', a., niet liet hof gemaakt ;-, ongevrijd.
U,,ovk'i"g , C., vi: liii , looiii;niet werkend.
$J uuoior kmauhtke , a.,niet passend voor een werkman;
-,iietnetjes,knoenjerig , lomp.
U,wsmid'U,,ess, 5, niet wereldeche gezindheid;-,ververheffing hoven liet aardoche.
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Unworgd'ly, a., niet wereldsgezind, niet van de wereld,
de wereld niet aanhangend.
Unworn', a., niet afgedragen, niet versleten (van kleederen) ; nieuw ; -, onvermoeid ; -, niet gebaand , niet betre.
den (van den neg).
Unwor'shiped , a., niet aangebeden , zonder aanbidding ;

hem bestand; go - to London, naar Londen gaan; I want
but ons of -, ik ben op één na uit; how many games -?
hoeveel spelen uit? I am -, ik ben nit, ik win liet; hard
-) , zeer haastig , zeer lastig ; - and down , op en neér ;
- there, daar ginds; (( - to, tot aan, § overeenkomstig,
§ op de hoogte eener zaak ; - with ..., sta op; be - with,
niet vereerd.
op de hoogte eener zaak zijn; be - to it , er achter zijn,
Unwor'shlping , a., niet vereerend, niet aanbiddend.
het hegrepeii hebben.
Unworthily, ede., op een onwaardige wijze, onwaardiglijk. Up, prep., op, hoven, boven op, boven in; go - stairs,
Unworthiness, s., onwaardigheid; verdiensteloosheid; naar boven taan ; go - a, d down the room , in de kamer
onwelvoegelijkheid; onbetamelijkheid.
heen en weêr loopen; the -s and downs of life. § wissel Unworthy, a., onwaardig, zonder verdienste; onbetamevalligtieden des levens.
lijk, onwelvoegeljk.
Up , inter j., 01)!
Unwound', pp. van Unwind, v. t.; -, a., losgewonden, Up-a-day', interj., hopsa!
afgewonden, ongewonden.
,pag ,
, s., upas (zekere boom).
Unwounded, a., ongewond, niet gewond, niet gesehon. L
1:5 pas -tred,
den, niet gekwetst, niet bezeerd, heelhuids; -, § niet be- Upbear', V. t., J § verheffen , omhoog dragen • oprigten , on.
leedigd , niet geraakt.
dersteunen , staande houden.
Unwove', pret. van Unweave P. t.
Upbin(1', r. t , opbinden, verbinden.
Unwov'en, pp. van Unweave, V. t.; -, a., ongeweven.
Upbiow', v. t., opblazen, l SP.
Unwrap', v. t., losmaken, loswikkelen, losslaan; -, § ont- Upbore', pret. van Upbear , e. t
dekken; ontsluijeren; -, doordringen.
Upborne', pp. van Upbvar, v. t.
Unwre'atlie V. t., losrollen , losmaken , losdraaij en , uit de Upbound', pp. van Upbind, v. t.
war maken.
Upbraid', v. t., berispen, verwijten, doorhalen; beschuldiUnwreathed', a., ongedraaid, ongevlochten.
gen; aan de kaak stellen , niet verachting behandelen ; - any
Unwriug', V. t., losdraaijen, afwinden, afwringen.
one with a thing, iemand van iets beschuldigen, iets vgrUnwrink'le, V. t., ontplooijen, ontrimpelen; van vouwen,
wijten.
plooijeu, rimpels ontdoen.
Upbrald'er, S., berisper, bestraffer; iemand die verwijUntvrink'led , a., zonder plooijen, ongeplooid.
tingen doet , die berispt.
Unwrtt'ing, a., niet schrijvend, geen boeken in het licht Upbraiding, s. • verwijt, bestraffing, vermaning; beechulgevend , ARBUTHNOT.
diging.
Unwritten , a., ongeschreven, onbeschreven; -, bij over- Upbrald'ingly, ode., vérwjtend, berispend, bestraffend.
levering; mondeling.
Upbray,, v. t., voor Upbraid, V. t.
Unwronged', a., niet met onregtvaardigheid behandeld, Upbrought', a., opgevoed.
u p' -caet , s., worp ; het gooijen , het werpen.
niet mishandeld.
Unwrought', a., niet bewerkt, onafgewerkt; ruw; -, Up'-east , a., geworpen , opgeworpen ; in de hoogte gehouwoest, braak, onbebouwd (van het veld) ; -, § natuurlijk;
den ; with - eyes, de oogen ten hemel gerigt, met den
blik ten hemel geslagen.
zonder moeite , uit eigen beweging , ongemaakt.
Unwrung', a., () onverwrongen, onverdraaid, ongekneld; Updraw', V. t., 1: optrekken, in de hoogte trekken, naar
-, § niet verscheurd (het hart).
omhoog halen.
Unyíeld'ed , a., niet toegegeven, niet toegestaan, gewei
Updrawn', a.,
opgetrokken, in de hoogte gehaald, zie
niet overgegeven, niet opgegeven.
Updraw, v. t.
-gerd;,
Unyteid'ing, a., hardvochtig , niet toegevend , onverzet- Uphill', v. t., f vuhlen, volgieten.
telijk, niet wijkend; -, niet winstgevend; -, § onbuigzaam, Upfitled', a.,
gevuld, voorzien.
,

,

onverbiddelijk.
Unyietd'ingly, adv., ontoegevend, hardvochtig.
Unyoke', V. t., van liet juk bevrijden; -, uitspannen; -,
§ scheiden.
Unyoked', a., niet onder het juk gebragt, liet juk niet kennende; -, uitgespannen; -, § tegelloos, onbedwongen, vrij.
Unzeal'ous, a., zonder ijver, niet ijverig.
Unzoned', a., ongegord , zonder gordel.
Up, adv. en pr., ( opwaarts, hoog (in de lucht, staande,
overeindstaande , opgeheven); -, van ... af tot; -, bij ; -,
§ aangevuurd ; -, in een staat van oproer of opstand; -,
volkomen , geheel en al (bij een werkwoord) ; -, gerezen
(koophandel) ; -, in den wind , z.; throw -, in de hoogte
werpen ; the one is -, de zon is op; the river is -, de
rivier is hoog ; the river is frozen -, de rivier is toegevroren ; the funds are -, de fondsen zijn hoog; his blood
is -, zijn bloed is verhit; the citizens are -, de burgers
zijn in oproer , zijn opgestaan; it is - now , liet is nu
afgedaan; from my youth -, van mijne jeugd af ; draw a regiment, een regement in slagorde scharen; - to the
knees, tot aan de knieën ; he will soon be - wit!; us , hij
zal spoedig bij ons z ju; I are - with him, ik ben tegen

Upgatb'er, v. t., t verzamelen, vergaderen, bijeenbrengen.
Upgaze', v. t., naar den hemel staren; toeschouwen, uitkijken.
upgrow', V. i., opgroeijen, opschieten; -, groot worden,
hoog worden, lang worden.
Upgrown', a., opgegroeid; -, hoog, lang.
Up1'hand, a., opgeligt, opgetild (met de hand), CARPENTER.
Upheav'nl , s., opheffing van beneden.
Upheave', V. t., optillen, opheffen ; -, f verheffen.
Upheld', pret. en pp. van Uphold, v. t.
Upper -s-', s., stelt; poot; onderstel (van een schavot).
Up'uttl, ade., 11 opwaarts, den berg op, berg op; naar de
hoogte; -, a., § moeijelijk , bezwarend, vermoeijend.
Uphourd', v. t.,
verzamelen, bijeenbrengen, ophoopen;
vergaderen, sx.
Uphold', v. t., fl verheffen, opheffen; staande houden, ondersteunen; -, volhouden; -, § onderhouden.
Upholder, s., ( steun; -, ondersteuning, bijstand; § onder.
houder , verzorger, begunstiger ; -, ondernemer van begrafe.
nisplegtigheden, lijkbezorger; -, II stoffeerder, kamerbehanger.
Upboll terer, s., kamerbehanger, stoffeerder.
Upnoi'stery,

s., wat tot liet vak van kamerbehanger, vnu

stoffeerder behoort ; de voorwerpen van weelde door tien;
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aangebragt -, stoffeerderswerk , wat tot liet vak van lijkbezorger of bidder (aanspreker) behoort.
Uplald', ii., opgelegd, verzameld voorraad opgedaan.
Up'Iand , s.hoog anti , hooge streelt, bergvla
k
.
IJp'Iand, ahoog gelegen, bergachtig;-,ruw,, onbescliaafd ; -, onbebouwd.
Up'laandcr, 8., Hooglander.
Uptand'Ih , a., hooglandsch , bergachtig ; -, Ç ruw , onl)eschaafd.
Vplay', V. t.,bijeenbrengen , verzamelen; -, opleggen
,
ophoopen.
Iiplead', V. t., verheffen , in de hoogte voeren ; -, opleiden.
IJpied', pret., pp. en a., verheven, in de hoogte gevoerd , zie
Uplead, v. t.
Uplift', v. t, It opheffen, optillen.
IJpUft'ed , a.,opgeheven , opgetild.
UpIo-k', V. t,:1: sluiten, opsluiten, insluiten, iii.
VpIooked', a.,gesloten, opgesloten.
Lplook', ii. t., :j: opzoeken, sin.
Utamost , a., hoogst, allerhoogst, zieUppermost, a.
Upon', prep., fJop; -, Ç'in; -, hij gelegenheid; tengevslge van;-, (vóór een deelwoord staande is het niet te
vertalen , dan door : omzetting) ; -,
bij , door ;the book
is - the table , het boek ligt op de tafel;his hat is - his
head,hij heeft den hoed Op; - 'ny birthday, op mijn
verjaardag ;— arriving, op liet plint raii aan te komen ; 1
- the whole , over liet geheel , inliet geheel the countries 1
;
—the Rhine , de landen aan den Rijn ; te - duty , in dienst 1
zijn,opzijnpostzijn;be -,niet iets bezig zijn,etch
met iets bezig houden ; - ( , ergens
z;jii t roll -, elnroepen ; play -, spelenOi loot -, iiOiiZOìi ; rely -, StCuiiefl I
OP; think -, deulceis aan;call - a p e r s ui ,lij ieiiioiitl een ï
bezoek afleggen.
Upper, a., (romp. von up) 11 opper, b o v enst; S hooger, voornaamste, aanzl'eiilijkote ;- lip,h.ivenlip;eis - .ïtOri/ ,ecu
bovenverdieping ;the - house , liet lioogerhinie (liet lieereiihuis. huis der lords) ; §- crush ,liet. iieisoje miii den cairn t
.. sails, bovenzeilen;
- .'tralie ,los boeisel; - woifii . lioveii
last ; - works, bovenschip ;l he is not rig/it is. lis - otori ,
het is niet regt in zijn hoofd , er loopt
lid limo een streek
door;- part ,- silo , lioreii - Rhine . hoven It ;iii.
Upperhand, 5., nieerdvrlie;;1, orerliaiiil; - voordeel.
Ep!p er I tha s., bovenleder.
Uppermost', a,, 11 hoogst, boven de
alles:-, 5.,
eerste;1
de
hieerscliende ; het sterkste, liet magtigste, liet kraclitigste;
be -, de bovenhand hebben; the - seals , de beste plaatsen ;
set, whatever comes -, zeggen al wat voor den isisud komt.
IJppfled', a., opgestapeld.
Vp'piaih , a., ( trstsch , verwaten, aanmatiend.
Up'plshness , 5., ( trotnchheid, verwatenheid, verhevenheid.
Upraise', v t., opheffen , verheffen; aanwakkeren,aau
sporen, aanhitsen; -, ophemelen, opvijzelen.
I.Jprased', pp., opeelieven.
Upras'1ng , 5.,op h effin g.
Liprear', V. t., oprigten , opheffen, -, e1 opbrengen, aasikweeken.
Up'tibt , a , regt op,overeind; -, afgeriet; -, § oprept,
regtscliaperi, openhartig ,eerlijk ;-, loodregt; aa - tree,
een re-te, boom; an - man, een eerlijk, een spiegt man ;
- eau ,schild,z.
Upright , 5., hoogte van den gevel vaneen gebouw ; stand
(regtopstaande gevel van een gebouw).
Up'riglat.hea,'t'ed , a.,eenopregt hart hekhende.
U)IiIt'eoaasy , adv.,op eene brave, eerlijke wijze, su.
UprightIly. at/v., reiet, loodregt; —, opstaaside; -braaf, eerlijk.
Upright'aie-ss, 5., H lootti'egle stand; -, t opregtheid , braafiieivl , ccii 1 t li etii. .
,.. 1..
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ij liet opkomen, opkomst, liet opgaan (der ton)

liet aan den horizon verschijnen.
UprI*e', ei., oprijzen, opkomen, opgaan, opstaan, verschijnen.
Upri*'in, S., opkonist, lietO)Statiii.
Upri-'Iu , a., opgonile , opkomende.
Uproar ,, s.,oproer, opstand. geraas, geweld, beweging,

verwarring;great -, grout oproer;ma/-c an -,geraas,
lgejoe maken ; set in -, in wanorde brengen, leven maken.
OiIlVerWerpeii , liet onderste boven zetten,
Up'aoar ,, v. t ,
inverwarring brengen ; oproer maken, si-i.
IJproar'Iuus, ei., oproerig; geweld makend; hevig.
Uproariously , ado., niet oproer, niet geweld,met verwarring , niet leven.
tJproII'. V. t., (rollen , oproilen, § opbinden;door elkander mengen ;op elkander rollen.
uitroeijen, hij den wortel uittrekken, ontUprooi' . V. t.,
wortelen.
IJPo1*e' V. t.,opwekken; wakker maken, uit den
sloop wekken.
Upset', V. t., 11 omverwerpen (van een rijtuig); overweldigen;
-. V. i., omvallen, omslaan, z.
IJp'set , s. , warboel, verwoesting; - price, inzet, eerste bod.
Up'hot , 5.,uit sla g, einde, uitkomst, afloop,( § laatste
woord; on, opoa the - ( bepaald, voor goed, bij slot van

rekening.

L.4)'SI(&, S., :j: bovenkant, liet bovenste gedeelte;
down , het onderste
liet onderste boven , overhoop; turn
tioi'eii keeren , ciinverwerpeii.
UpsAt'thag , 5., het opzitten ; (of women) tijd dat de kraamVHiiiWOii zich weêr vertooiien.
Up'span, S., geinkakinil, parvenu,
opkomeling, zie
U»otort , i.Sli.
Upsariaa, C. i.,op s pringen
tJpnta'rIu (hair) , a.,liet haar te hcrge rijzend.
Upstart', V. t., spoedig vooruitkomen, door de fortuin beguiistgd svoideii , cii; Hiirtup.
, S.,gelukskind; nieuweling,, parvenu ,
opkoiiieilim - jJrile , vcrsvaaiiiilieiil.
Up'.enrt , a., ij spoedig toe;icoic'iid ,spoedig rijk wordend;

gelukkig.
Upatsy', V. t., ' ( staande houden , beweren ; er op staan;
-, overeind houden.
Etpiswiaran', P. t., opjagen (in zwermen) , in beweging breni.inbeweging
gen, Sit.; opwekken ; -, V.geraken.
in tie hand nemen.
Uptake', V. t., opiieineii, opvatten, 5P.;
tiptear', V. t., Uit dcii grond halen; openscheuren.
Uptook, pret., zieUj.ilalce, V. t.
Uptou-e',
ret ' zieUp tear v. t
Upturn',

tipt,-,ace', V. t,, nasporen,naysrschen ,napluizen; onder.
zoeken.
Uptran', V. t., opbrengen, aankweeken, opvoeden; -, ver-

zntoeii, OP.
LPtlaan, V. t., naar hoven weoken , wenden; -, omploegen;
-,opwerpen ; opschieten (door de boeren uit de door de
ploeg geniaakte groef).

Upward, a., opwaarts , naar boven geript, naar een hooger
gedeelte gerigt; lienietwaarts.
I.js) wai-tO , azpwaazi* , odv., opwaarts, naar boven; naar
len lieiiiel oniiioog ,hoven op; tot op,totaannicer
ii t0f ten, iiieerdan tien;ten end -,tien en daarSeven - riiid düwiiwards, op en sieêr , op en af.
Lp'waa'd , .0. 2 het bovenste gedeelte , OH ,
I t,whirI, v. t., in dehoogte slingeren,door delucht
eiraisijels, elraaijezi of werpen; -, is. t., draaijen , ronddraai .
't,
itt I ;e t 00(1 i; . ore to( .! .O
(ii
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Upwind', V. t., opwinden, SP.
Uran-glimmer , s., uran-glimmer (een eenvoudig metaal) ,

USE.
Urgently, adv., met haast, met spoed; op een haastige,

een dringende wijze.
zie Uranite, s.
Ur'ger, s., dringer , aanspoorder , aandrijver; iemand die
U'ranite , ura'nium , s., uranium (een eenvoudig metaal,
liet lastig maakt met iets te verzoeken.

dat zich bevindt in de mineralen uranium erts, uran-glimmer Urging , a., haastig, lastig.
en chalkolieth).
1J'rie, a., uriseh , urineachtig, pisachtig (scheikunde).
LJrano 'cher , iaran•o' ehre , 8., uran-oker (een geel poeder E7'rlin , s., (hebr.) licht; - and thurnmin , j licht en volkouit uranium, door porselein- en glasschilders gebruikt wor- menheid (geheimzinnige voorwerpen in het. schild van den
dende).
hoogepriester der Hebreeën , waarin het orakel zijn zetel
*Tranograph'le,
a., over de leer der hemelligchamen gevestigd had).
handelende; hemelbeschrijvend.
Uranograph 'teal ,
{J'rinal , s., urine -glas, pisglas.
UJranog'raphy, • s., leer der hemelligchamen, hemel
Urina'rlum , u'rinary , s., verzamelplaats voor urine,
j beschrijving.
-tTranol'gy, urinoir , waterbak.
1Jranom'etry, s., hemelmeetkunde.
F-7'rinary , a., urineiichtig.
Uran'oseope , s., uranoskoop (werktuig tot waarneming van U'rinative, a., urine-afdrijvend, zie Diuretic , a.
de beweging der hemelligchamen).
Urina'tor, s., duiker, zie Diver, s.
*Jranos'copist, s., hemelbeschouwer.
Trine, s., urine, pis; bloody -, ( bloedende pis.
ITranos'copy , s., beschouwing van den hemel.
-'rive, urinate, V. i., pis lozen, wateren.
Uranus, s., de god Uranus; uranus (planeet).
LT'rinous • a., urine)clitig.
Ura'o , s., soort van sesquicarbonas sodae, gevonden wor- Lïroseop'y, s., piskijkerij.
dende in Mexico en Zuid-Amerika , dezelfde als trona.
TJ'ri th , s., buigzame roeden om heggen gebonden , om de
U'rate, s., uraat (mestmiddel, scheikundig zamengesteld uit nieuw uitgeschoten takken (loten) bijeen te houden.
urine en gips).
Urn', s., lijkhus, urn, vaas; -, kistje (voor thee, koffij);
Urban , a., stadsch , steedsch, stedelijk, tot een stad be-, waterpot.
hoorende , zie Urbane.
Urn', v. t., in een urn, in een lijkhus doen.
Urbane', a., (lat. urbanus) JJ steedsch; -, § wellevend, be- Urna'riu,n , s., plaats waar de watervaten stonden (b ij de
schaafd, goed opgevoed; -, geestig.
Ouden).
Ur banists , s., Urbaniten (zekere nonnen).
Ur'ry, s., hlaauwe kleiaarde.
Urban ity, s., J 1 steedschheid; wellevendheid, beschaafdheid, Ursa , •s., liet gesternte de Beer ; - major, groote Beer;
fijne , goede opvoeding , zie Urbane , a.
- minor, de kleine Beer.
Urbanize , V. t., beschaven .
Ursine, a., beerachtig.
Ur'ceolate, a., (van lat. urceolus, klein vaasje) geurceoleerd; -Urns, s , wilde of zware os, zie Ure-ox, s.
in den vorm van een vaas gebogen ; kruikvormig (botanie). Us , pron, pers., ons , aan ons.
Urchin, s., egel, stekelvarken; -, dreumis, kleine schelm, Usage, s., gebruik, gewoonte ; -, handelwijze, gedrag;
guitj e.
usantie (koophandel); -, wereldkennis.
-Ure, s., gewoonte, sleur, gang, gehruik; keep in -, aan Ursi'for,n, s., de gedaante van een beer.
den gang houden ; put himself in -, zich gewennen.
Ur's a i i ne , a., van de orde van Ursula.
Ure' -ox , s., aueros ; os, ploegos.
U'*ance, s., (fransela) gebruik, betrekkuig; -, uso, interest;
l Prea , s., zie Urate , s.
-, oude , gewone sleur , sP., stt.; the bill was to be paid
-Ure'ther, s., (gr. ourytyr) de pisloop, de pisvloeijing.
at double -, de wissel nioet op dubbel uso (d. i. op twee
(gr.
ourythra)
s.,
rethra,
pisleider,
pisweg,
urinebuis
U
ni;s izideii) hetaald worden.
(ontleedkunde).
:Uwe, V. t., g ebruiken, gebruik maken, aanwenden; vertee*Jre'thral, a., van de urethra, tot de urethra behoorende.
ren, gebruiken, verbruiken; gewennen; uitoefenen; aan
Urge', v. t., dringen , aanzetten, voortdringen ; haasten,
beoefenen; - oneself, zich gewennen, zich ge.-kwen,
bespoedigen, drijven; -, drukken; -, volgen, aansporen,
dragen , handelen ; - up , opmaken , opeten , verteeren ,
ophitsen , aanvuren ; uitdagen, verbitteren ; -, aanbieden;
verbruiken; -, v. i., de gewoonte hebben, gewoon zijn;
-, voorstellen; -, verschaffen; -, aandringen; -, doen gel- -, bezoeken , bewonen , wonen , blij ven , voortgaan.
den ; -, beweren; -, zeggen , aanvoeren , tegenwerpen ; -, V- se, s., gebruik, gewoonte; nut, voordeel; -, interest, genot,
opstoken , aanstoken (van het vuur) ; - the fight, de vlugt woeker ; -s and customs of the sea , gebruiken en gewoonten
bespoedigen ; heir -s heir , de erfgenamen verdringen op zee; of no -, nutteloos, van geen nut; out of -, buiten
elkander; - any one into, iemand met geweld brengen gebruik, ongebruikelijk; of -, in gebruik, gebruikelijk,
tot ; - upward , naar boven drijven, dringen ; - any
van nut , dienstig ; bring into -, in dienst stellen ; make
one's anger, iemands woede opwekken ; his safety -s him - of, gebruik maken van , ten nutte maken ; make a bad
to do it, zijne veiligheid gebood hem het te doen; - a
- of, er een slecht gebruik van maken; of what - is it ?
reason , eene rede opgeven ; - a demand , een verzoek voor
waartoe dient het? -d to say , plagt te zeggen.
- the necessity of a thing, de noodzakelijkheid van-legn; GIs-eii , a., gebruikelijk ; be - to , gewoon of gewend zijn aan.
iets betoogen; on the other hand it was -d, van den an- Use'fal , a., nuttig , voordeelig; -, dienstig, bruikbaar;
deren kant beweerde men.
make, render -, dienstbaar maken, ten nutte aanwenden.
Urge', v. i., voortgaan ; vooruitgaan; voortkomen, vooruit l3se'fuliy, adv., op een nuttige, voordeelige wijze.
steunen op; leunen op; -, vasthouden aan; -,-komen;, 'Use'fntness, s.. nuttigheid, voordeel, belang.
haast hebben, haast maken.
U e'less, a., nutteloos, noodeloos, vergeefs, zonder
voordeel , zonder nut , onnut ; onbruikbaar, ondienstig;
Urge'- wonder , s., eene soort van garst.
Urgency, s ., haast, spoed, dringende haast; aandrang, doelloos.
dringend verzoek.
+Tse'lessness, s , nutteloosheid, onbruikbaarheid , ondien.Ur'gent , a., dringend, haastig, spoedig, met spoed; be sticheid, ijdelheid , doelloosheid.
with , haast hebben bij.
^U' *er, s., gebruiker , verbruiker.
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USH.
Eh'er , 8 9 inleider • inbrenger; -, ondermeester; knecht
huisknecht; gentleman -, hof-ceremoniemeester • kamerdienaar (van een vorst).
Ush'er, v ,, inleiden, binnenbrengcn; -, aankondigen; -,
voorafgaan ; the stars that - the evening, de sterren die
den avond aankondigen.
IJs'quebaugh , 8., escubsc of scubac ; kruiden-brandewijn
of saffraan-brandewijn.
LJs'tlon , s liet branden.
Usto'rio,is , a., brandend , heetniakend.
Vt,iIa'te, V. t., branden, zengen.
Ustula'tlon , 8., zeliging, krulling met een krulijzer.
LJ'*ual , a., t gebruikelijk , in gebruik, gewoon, veel
voorkomend, alledaagsch ; as -, naar gewoonte, als gewoonlijk; be - wilh, bekend, gemeenzaam zijn met.
11*'unlly, ads., naar gewoonte, als gewoonlijk, als gebruikelijk; veel voorkomend.
F*'HaIneS$ , 8., gewoonte, gebrisikelijkheid ; dienstigheid.
ttsuiap'tIon, 8., verwerving door langdurig bezit, door
verjaring, r.; eigendornoregt.
Usiifruct', 8., vruchtgebruik.
*Jsufru,t*nary ,, S., vruchtgebruiker (van iets dat een ander toebehoort).
U'*ure , V. i., :1: woekeren-, woekerhandel drijven.
LJ'*inrer, 5., woekeraar ; iemand die geld leent tegen hoo.
gen interest.
U*u'rious , a., woekerig , woekerachtig.
+J -*-u'rIouiIy, adv., op eene woekerachtige wijze.
FJ*u'rIo,sness , 5., woekerigheid woekerachtigheid.
+J*urp' . V. 1., 4.1 zich aanmatigen, ziele toeëigenen ; -, overweldigen.
TJs-urpn'ton , 5., fJ I overweldiging, aanmatiging; make a
Th overweldigen.
F*urped', a., ten onregte aangenoatigd.
TJ*urp'er ,, 5., over w eldiger aeuuenatiger , aanmatigster.
-EJ*urp'Iiig , 5., aanmatiging , icebezitneneing.
LJ*'iip'1nIy, ado., O[) een aaiiinatigeiide wijze.
LJ'*tnry, s., ij I woeker, woeker-interest; borrow, lend apen
Th OP woeker-interest leenen , tegen Icoogen interest geld
leecien ; practise -, den woekeraar spelen.
Lit'. 5., at (een der eenjknooteee).
-VJ'tas. 8., de dag sea reis leest- of regtsdag , zie Uh: , s.
Ute,i sit , 5., gereedschap, henoodigdheden ; sacred -s,
icilige vazen; kitchen -s, keukengereedschappen.
U'teri,ie, a., betreffende de baarmoeder; -, van dezelfde
moeder, van dezelfde moeder geboren; - fury, moeder.
kwaal, g.
*T'tero-geta't1on, 5., verzakking; opzwelling der baarmoeder (ontleedkunde).
1J'terus , 5., baarmoeder (ontleedkunde).
TJtIIIta'rlan , a., van nut, nuttig.
EJtiIita'rIan , s., voorstander van de leer der nuttigheid
van het utiliteits systeem, de leer van BENTHAM.
EtIIIta'rlanlsm , 5., leer der utilitarians.
2UtII'Ity , 5., 4 nut, nuttigheid , voordeel; of -, van nut;
of no -, van geen nut; of common, general -, van algemeen nut; what is the - of? waartoe dient het?
IJtIJfza'tIon , 5., nuttige aanwending ; benuttiging.
+J'Ii , 3., i octaaf (laatste van de acht nare eerie feestviering
toegewijde dagen) ; -, feest; -, vreugde.

LJt'Iary , S.,, verbanning, zie Outlawry, 5.
EJt'nsost , a., 1 1 1S uiterste, grootste , hoogste, verhevenste,

beste; the - limit, de uiterste grens; - merit, grootste
verdienste; - peril , grootste gevaar.
, 5., uiterste, grootste, hoogste, verhevenste; -,
beste; at the -, op zijn meest; arrive at the -, op liet
uiterste komen; do his -, zijn best doen • etsen wat men
kan.
LJto'pia , 5., (gr. oulopos, nergens) liet volmaakte land,
door THOMAS noaus voorgesteld in zijn werk: de optimac
rei peblicae s€stn , van daar : utopie, hersenschim, droom.
eeld , spel der verbeelding , luchtkasteel , drosmerij.
LJto 'plan , a., utopisch; ingebeeld , hersenschimmig, zie
Utopia, s.
TIto'piansm , 5., verbeelding , droomerij.
tjto'pist, 5., iemand die zich luchtkasteelen bouwt, die
hersenschimmen najaagt, zie Utopia, 5.
LJt'ter , a., f 11 uiterst, buiten; het meest verwijderd; § het
grootste, diepste; -, § geheel , volslagen, volkomen, volstrekt , -, c bepaald , waar, waarlijk; - darkness, dikste
duisternis; - ruin , volkomen ondergang; an - refusal,
eene bepaalde weigering.
Ut'tcr,, V. t., 4, uitspreken, uiten, stamelen, zeggen, herhalen, herzeggen, openbaar reinken, openbaren; -, in omloop brengen; -, 1S werpen, drijven;; -, verkoopen , omzetten ; - 0 word, a syllable, een woord, een lettergreep uit
spreken, stamelen; - false coin, valsche munt in omloop
brengen ; - an excicimotion , een uitroep doen; - his mind,
voor zijn gevoelen uitkomen.
Ut'terable , a., wat men ketie uitspreken, uiten, stamelen,
zeggen , herzeggeii , openbaren, in omloop brengen , verkoopeis, ene., zie Utter , , v. t.; net -, niet uit te spreken
onuitsprekelijk.
Ut 'teritbieness , .., geschiktheid, vatbaarheid om uitge.
sproken of geuit te kunsien worden.
Ut'terance , S., ., uitspraak • uiting , uitspraak, voordragt;
woord, taal, uitdrukking ; -, verkoop; he kas a gooit -,
hij heeft een goede uitspraak, voordragt; deprive any o.-ie
of I/ic -, iemand liet woord benenien ; give - to, gevolg
geven aan , uitspreken ; slop oog cue's -, liet woord van
iemaiid afbreken, iemand in de rede vallen.
tJt'terer. S., uitspreker, uitbrenger , voordrager; verspreider; verkooper.
Ut'teaing , 5., uitspraak, voordragt, verspreiding.
Utterly , , ado., op een volkomen, volstrekte wijze; -, gelevel en al; fl van ouderen tot boven; -, uitermate, in
de hoogste mate.
Ut'ter,nost • a., uiterste, laatste, zie Utmost, a,
Uttermost, 5., beste, uiterste, zie Utmost, s.
ILTvea , u'vea tunica , 5., druif, druifvlies (op de osgen)
(ontleedkunde).
+J'veous , a., druifvormig (ontleedkunde).
EJ'vula , 5., strottenhoofd, huig, strotklep (ontleedkunde).
Uxo'r5ou , a., (eigenlijk vrouwelijk) gek op de vrouwen;
veel van zijn vrouw houdend (en daarom slaafs aan haar
onderworpen) ; vrouwengek; vrouwenziek.
Vxo'rlously, ado., met te veel zorg bezield voor zijn
vrouw.
Uxoriousness, 5., overdreven genegenheid voor zijn vrouw;
verzotheid op de vrouwen,

LJt'niost

Y
V. i. p. V. Versus, (latijn) tegen; -, vers.
V , i. p. V. Verte , (latijn) wend om , keer om.
v , i. P. V. Vide , (latijn) zie.

V , i. p. V. Volte , (fransch en ital.) wend om , keer om.
V. C., i. p. V. Verbi causa , (latijn) bij voorbeeld.

V. u., i. p. v. Volente Deo , (latijn) wanneer God wil.
V. D. M., i. p. V. Verbi Divirai Minister, (latijn) bedienaar

van het goddelijke woord.

Vdt. of viz., i. p. V. Videlicet, (latijn) namelijk , te weten.
V. G., i. p. v. Verbi gratis, (latijn) hij voorbeeld.
V. s., i. p. V. Volte subito, (ital.) keer schielijk om (bij

muzijk).
V. T. of Vet. Test., i. p. v. >Vetus Testamenturn, (latijn)
het oude testament.
Vert., J. p. V. Vertaler, (latijn) men keere (bet blad) om.
Vert. S. Pi., i. p. v. Verte Si Placet, (lat( n) keer (het blad)
om • als het u belieft.
V. C., i. p. V. Verbi Causa , (lat( n) bij voorbeeld.
Vid., i. p. V. Vide of V ideatur, (lat( n) zie of men zie.
voc., i. p. v. Voce, (lat( n) op het woord of artikel • ook
wel 1. v. (in voce).
Vs., i. p. v. Versus , (lat ( n) vers.
Vt., i. p. v. Vidit , (latijn) hij heeft het gezien of doorgezien.
va' -eancy , s., t O ledigheid , onhezetheid , ledige ruimte,
leemte; § openstaande betrekking, opengevallen plaats, vacatuur; -, ledige tijd , -, wezenloosheid, gedachteloosheid, verstrooidheid van gedachten.
Va' -cant , a., ,,11 § ledig , onbezet , vacant , opengevallen;
-, werkeloos ; -. onnadenkend, gedachteloos ; -, § nietsbeteekenend, zonder uitdrukking; - slaace, ledige ruimte; a
- throne , een vacante troon; - moments , ledige, verlorene
oogenblikken; a - mind, een onnadenkend persoon; a look , een nietsbeteekenende blik ; be -, vacant zijn , onbezet zijn.
Va'eantness, s., ledigheid, onbezetheid; -, werkeloosheid,
onnadenkendheid , gedachteloosheid.
Vacate • V. t , vernietigen , afschaffen ; 4. onbezet, vacant
laten ; -, ledigen , ontruimen.
va •e a'tion , s., vernietiging • afschaffing ; l onbezetheid,
ledigheid; rusttijd, vacantie; -s, vacantiedugen.
Vae'-vary , s., koestal , koeijenweide.
vaccinate , V. t., de koepokken inënten , g.
Va ecina'tion • S., inënting der koepokken.
V tecina'tor, s., iemand die de koepokken inënt.
Vaccine, a., van koeijen; - infection, koepokstof.
va e'cine-matter , s., koepokstof, pokstof.
Va e'cinta • s., de pokken (de ziekte) , g.
Vach'er • 3., veehoeder (in de' prairiën).
Vach'ery , 3., zie Vaccary , 3., FLINT.
Vac'itlancy , s., wankeling, § weifeling.
vac'iiiate, V. i., wankelen, § weifelen.
Vac'iitating, a., wankelend, § weifelend, besluiteloos.
vaciita'tion, s., wankelbaarheid, § besluiteloosheid, wei•
feling.
Vaeaa'tion, s., ontruiming, lediging.
Va-eu'ist, s., voorstander der leer van bet vacuum of dei
absoluut ledige ruimte.
Vacuity, s., 4, ledige ruimte, leegte; leemte; ledigheid;
§ nietigheid, ijdelheid.

va e'mo us , a., ledig ; -, $ ijdel.

.

va.e'uousness, s., ledigheid; -, ijdelheid, zie Vacuum, s.
vae'uuen, s., (lat.) ledigheid, ledige ruimte; form, snake
a -, ledige ruimte
Vae'uum -pipe, s., luchtledige pijp of buis.
wade, V. i., i- voorbijgaan, voorbijsnellen; -, verdwijnen,
verstrijken.
Va'de-me'-eum , s., (lat. fl ga met mij) vade mecum ; handboekje , zakboekje ; handleiding.
Vad' hook , s , krasser (aan den laadstok van een geweer
geschroefd, om den loop schoon te maken) (soldatenterm).
va'frity , va'frousness , s., loosheid, schalkachtigheid.
Va'frous , a., loos , schalkachtig.
vagabond , s., (fransch) landlooper, rondlooper, zwerver;
be a -, een landlooper zijn , rondloopen , zwerven.
Vagabond, a., rondloopend, zwervend; -, zonder woning,
Vag'abondage, vagabondism, s., landlooperij, omzwerverij.
Vag'abondize, V. i., het land afloopen.
Vag'abondry, s., landlooperij.
Vaga'ry , s., inval . gril • luim , nuk.
Vagary, v. i., zwerven, omdolen.
Vaga'rioas , a., grillig, luimig , met nukken, wispelturig.
Va'Rient, a., oehreijend als een kind, M.
Va'gi na . s , scheede , de vrouwelijke of moederscheede

(ontleedkunde).
Vaginal , a., van de scheede, selieedevormig.
Va'ginant, a., als eene scheede.
Vaginopen'nous, a., schildvleugelig.

Va'gous , a., onbestemd, vlugtig, vaag, CLYFEE.
Vagrancy , s., landlooperij , omzwerverij.
vagrant , s., landlooper , zwerver.
vagrant, a., zwervend, rondloopend; -, vlugtig, kort.
Vague , a., rondzwervend , onbepaald.
vaguely, adv., rondzwervend, onbepaald..
Vagne'ness, s., onbepaaldheid; -, landlooperij.
Vail', s., sluijer, voorhangsel, floers, zie Veil, s.; a mourning -, een rouwsluijer.
Vail', V. t., vet lagen; ne@rlaten , strijken ; afnemen (een
hoed); -, onderdrukken, onderdoen; -, laten vallen ; verlie.
zen (moed) ; -, omsluijeren ; -, bedijken ; -, v. i., toegeven
plooijen; wijken.
Valled', a., met een sluijer, floers; gaas of regenkleed
bedekt.
valring , a., bedekkende.
vair -s.', s., fooitje, verval, drinkgeld, geschenk.
Vain', a., 4, vergeefs, ijdel, hoogmoedig, trotsch, prach.
valsch, loos , leugenachtig; in -, te vergeefs
tig; -,
nutteloos; be - of, trotsch op iets zijn; take the nami
of God in -, den naam van God ijdel gebruiken, zweren
as - as a peacock, zoo trotsch als een paauw ; - speaking
ijdel gepraat.
Vningio'rious , a., grootsprekerd , snoevend , pogchend.
Vaingloriously, adv., met ijdelheid; op eene snoevende
pogchende wijze.
Vainglory , s., grootspraak , snoeverij , pogcherij.
val n'ty , adv., op een ijdele , nuttelooze , hoogmoedige
trotsche of dwaze wijze.
Vainness, S., ijdelheid; nutteloosheid; nietigheid; -, hoog
moed.
vair , s., soort van bont, voorgesteld door kleine klokvos
mige stukken, afwisselend van twee kleuren, gewoonlij
blaauw en wit (wapenkunde).
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Valr-, valr's, a., met vair bedekt; - proper, zilver wit val'ae, 3., y (j § waarde, prijs ; belang ; beteekenis ; legal
-, wettelijke, wettige waarde (der muntstukken); nominal
met hemelshlaauw; - composed, zilver wit met verschil
-, nominale waarde (koophandel) ; superior -, meerdere
-lend
kleuren.
waarde ; - iu cash , waarde in kassa (koophandel) ; - on
Vai'vode, s., prins der landen, die vroeger liet oude Dacia
vormden, thans Dacische provinciën genoemd; waiwode of account, waarde in rekening (koophandel); standard of -,
standaard der prijzen (koophandel); for - received, waarde
wojwood, zie Klasmode, s.
ontvangen, waarde genoten (knophandel); for less than the
val'ai9ce, s., franje; valletje aan bedgordijnen.
-, beneden de waarde (koophandel); in - of, in mindering
Val ance, V. t., van franje voorzien, met franje omhangen;
van (koophandel); depreciate the -, de waarde verminderen,
van een valletje voorzien.
verlagen (koophandel); set -, set a - on, upon a thing, 11 § iets
vale , s., t vallei , da!.
waarderen, hoogschattcn; groote waarde aan iets hechten.
Valedte'tlon, s.,
afscheidsgroet, vaarwel.
Valedieto'rian , s., de student van een collegie , die de vai'ne , V. t., li waarderen , schatten , begrooten; -, achting
bewijzen, achten; -, rekening houden, berekenen, in reafscheidsrede uitspreekt lij de jaarlijksche vergadering.
kening brengen; -, opleggen ; -, j vergelijken met; - goods,
valedie'tory, a., afscheids-; van, betreffende, dienende
koopwaren waarderen, schatten; - any one, iemand achten,
tot afscheid.
hoogschatten ; not - money , geld niet achten , niet tellen
Valedie'tory , s., afscheidsrede.
- highly , hoogschatten , veel waarde (aan iets) hechten;
Valedi e&tory-speech , s., afscheidsrede.
- on any one, § een wissel op iemand trekken.
Valentine, s., ( St. Velten's liefje; t liefste die gekozen
Val'ned,
a. en pp., § geschat, geacht; waaraan men veel
wordt op St. Valeutijn (den 14 Februarij); -, minnebriefje
waarde hecht; highly -, hoog geacht, zeer gewaardeerd;
dat op St. Valentijn wordt geschreven of verzonden.
waaraan men zeer veel waarde Becht.
Val'entine'*- day , s., dag aan St. Valentijn gewijd , den
14 Februarij , op welken dag men in Engeland en Amerika Val' elems , a., § zonder waarde, zonder prijs; zonder
gewoon is minnebrieven en geschenken aan elkander the belang, nietsbeduidend.
valuer, s., j ^ schatter, § taxateur; iemand die op prijs stelt.
te zenden.
vale rian , 3., duivelsdrek , valeriaan (botanie) ; garden -, Val'vate, a., kleppen Hebbende, op kleppen gelijkende, uit
kleppen bestaande.
( groots =, (berg _.
valve, s., (lat. valva, deur) vleugel (eener toevouwende deur);
vale *, 3., fooi, geschenk, drinkgeld, zie Vails, s.
klep, sluisdeur, onderdeur, Porte-brisée; -, klapvlies van
Va1'et, s., (fransch) bediende , knecht; -, stok met een ijzehet hart ontleedkunde); fixed -, vaststaand onderstuk (der
ren punt (manège) ; - de chambre , kamerheer.
deur); spherical -, rondloopende deur; eduection -, deur voor
Valetadina'rlan , 1
a., ziekelijk, ziek.
uit gang ; exhausáing - , exhaustion - , luchtdeur ; slide - s ,
Valeta dinary, f
schuifdeur; safety -, veiligheidsdeur; set of -s, stelsel van
Valeta dina 'lan
r
, } s., ziekelijke sukkelaar.
,
deuren.
Valeta
'dinary ,

S., doos.

val 'lance , s., dapperheid, moed, sv.

Valve'-box ,

Vai'tant , a., dapper , moedig; sterk , krachtig.
val 'iantly ,ads., dapperlijk, op eene moedige wijze; -, sterk,
krachtiglijk.
Val'Iantness, s., dapperheid, moed, sac.
magtig;
Va1'id , a., sterk , vermogend; bondig , geldig ;
make , render -, sterk , vermogend , magtig maken,
Validate • v. t., doen gelden, magtig maken.

Valve'-a'asing • S.,

hemd .

Valve'-door, s., deur.
Valve'-works , S., werk.

Valved , a., van kleppen voorzien; afgescheiden , afgeschoten.
vaiv'iet, vaiv'ule, s., (van het lat. vale:sla) vleugeldeurtje,

klepje, d. i. eigenlijk klapvlies (ontleedkunde).

Vat'idated, a., gegolden.

Vatv'alar, a., klipvliezen Hebbende.

Validation • s., bekrachtiging.
Validity , s., geldigheid, J waarde, prijs.
Vat'idiy , adv., op een sterke , vermogende , geldige wijze.
VH1'idness, s., geldigheid ;
waarde , prijs.

Vam'brace,

s., (fransclz) mantelzak, reiszak, valies (van een
reiziger te paard).

Valise',

S., :1: armwapen , armharnas.

Vamp', s., hovenleêr van den schoen.
Vamp`, v. t., lappen ; nieuwe overschoenen aanzetten; verstellen (van schoenen); § op regel brengen, regelen; - up,
II § oplappen, herstellen.
Vanik'per , s., lapper, oplapper, versteller.
Vampire, s., 11 § vampier, bloedzuiger (een gewaande geest);
-, zekere vledermuis.
vanu 'piri#rn , s., handelwijze van een vampier; -, § afpersiuig , knevelarij.

Vul 'iancy , s., groote pruik; -, franje.
Valla'tion , s., verschansing , versterking (soldatenterm).
Vat'latory • a., omgevend, insluitend.
Valley , s., pl . valleys, T vallei; -, dak, dakgoot.
Val '1 u in , s., (lat.) wal , dam , dijk , kade ; -, versterking van • s., wan , nand om te ziften ; -, voorhoede , z. (soldatenterm).
(soldate nterm).
van , s., kar, rijtuig, speelwagen; -, waaijer; -, het schoon
valor, 3., (lat.) dapperheid, moed.
erts door middel van een wan.
-makenv
Va1'orous • a., dapper , moedig.
van , V. t., j wannen; -, waaijen, wuiven.
Valorously, adv., op eene dappere wijze ; met moed.
,
voorlooper,
coureur)
(van
het
avantfr.
s.,
courier
,
Van'Valour, s., dapperheid, moed, zie Valor, s.
voorbode , spits (soldatenterm).
Val 'isable, a., jj van waarde, kostbaar; -, achtenswaardig;
Von'-guard, s., (van liet fr. avant-garde) voorpost.
kostelijk.
Valuableness, s., Ji kostbaarheid; -, achtenswaardigheid; vandal , s., (1 § Vandaal.
Vandal'te, a., 1) § vandaalsch, barbaarsch.
waarde ; prijs.
van 'ttalism, s., Ii vandalisinns, § barbaarschheid.
Val 'aable *, s., pl., kostbaarheden, kostbare zaken.
Vandyke, s., uitgetande halskraag, zie Vandyke, V. t.
Valuation • s., (j waardering, schatting, begrooting, taxa
-tie;, Vandyke, V. t., voorzien van een uitgetande kra ag, voer
waarde • prijs.
zien van een kraag à la via nYx.
Valuator , s., sehatter, taxateur.
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Vandyked', a., uitgetand (als een halskraag).
Vane, 3., dakvaantje, windwijzer, weêrhaan; -; baard
(eener pen); -, register (stoommachine); -, windvleugel; -,
waker , z.
Vane'-frame, s., vleugelstoel.
Vane'-spindle, s., ijzer van den weêrhaan, vleugelspil.
Vane'-sto ek , s., stok van den waker.
Van'foss , s., voorgracht.
Vang , s., ziel van een penneschacht ; -, geerd , z.
vanii'la, s., vanielje.
Vani I'la-tree , s., vanieljeboom.
Vanish , V. i., j verdwijnen; -, ophelderen , opklaren ; -,
§ verwelken, wegkwijnen; vapour -s, de damp verdwijnt,
- away , fl § verwelken , wegkwijnen.
Vanished , a., verdwenen, opgeklaard ; verwelkt.
Van'Ishing, s., het verdwijnen, het verwelken, het kwijnen.
Ven'Ishing-point, s., vliegpunt (perspectief).
vanity , s., ijdelheid , nietigheid ; schijn.
Van'nnure, s., voormuur, zie Vauntmure, s.
Vanned', a., gewand.
Van q uish , V. t., f$ § overwinnen, veroveren; -, § omverwerpen , ver woesten.
Vanquish , s., § ziekte onder schapen, waardoor zij wegkwijnen.
Van'quishable, a,te overwinnen, in staat te veroveren ; § te verwoesten; wat men kan omverwerpen , GAYTOrr.
Vanquisher, s., f + § veroveraar, overwinnaar; verwoester.
Van'sire , s., viervoetig diertje , gelijkende op een wezel
inboorling van Madagascar en Mauritius.
Vant', v, i., zie Vaunt, v. i.
Vantage, s., voordeel, meerderheid; toegift, toemaat,
overwigt , zie 4dvan taye , s.
Van'tage , V. t., baten, tot voordeel strekken, bevoordeelen, se.
Van'tagge•ground , s., gunstige toestand, gunstig terrein;
voordeel , voorhand, meerderheid.
1
Vaut'brass , s., schild , werpspies, armscherm , see.
Vapid , a., verschaald, § flaauw, smakeloos; zonder geest;
§ zonder leven , gevoelloos; -, lomp.
Vap'idness, va{sid'ity, s., dufheid, smakeloosheid; -, ge
-voel
loosheid ; -, lompheid.
Vapor, s., damp, walm, wasem, stoom; -, wind; - ,
nuk , kuur , gril ; - bath , stoornbad , dampbad.
Va 'por , V. t., uitwasemen, doen uitdampen; -, v. i., uitwasemen , uitdampen; -, § snoeven , pogchen ; - away , forth , verdwijnen.
Vapor* , s., pl., $ opzettingen , opstijgingen ; -, moederkwal , g.
Vaporabll'lty , s., vathaarheid voor uitwaseming.
Vap'orable , a., in staat om in damp veranderd te worden
door middel van warmtestof.
Vap'orate , V. i., uitdampers , uitwasemen , uitwaseming
verspreiden; rook, damp van zich doen opstijgen; § ver
-dwijnerok,amp.
Vapora'tlon, s., uitwaseming, uitdamping.
Va'pored , a. en pp., IJ vochtig , dampachtig, bewasemd;
- , grillig, vol kuren.
Vaporer , s., grootspreker , pogcher , snoever.
Vaporif'Ie • a., de kracht hebbende om vloeistoffen tot
damp of stoom te doen veranderen.
Vaporing , a. en ppr., pogcherig, snoeverig, grootsprekend.
Va'poringly, adv., opeen pngcherige, grootsprekende wijze.
Vaporish , a., wasemig, damperig; -, grilziek, zie Vapory, a.
Vaporizable, a., zie Vaporable, a.
Vaportza'tion , s., verdamping.
Vaporize , v. t., doen uitdampen, doen verdampen; --, V. i.,
verdampen , uitdampen.
i

vaporous , a., j vol dampen, vol wasem, dampig ; -,
§ pogcherig , grootsprekend , winderig.
Vaporousness, s., damperigheid; -, § snoeverigheid, grootspraak.
vapory, a., J dampig, vol wasem; -, § pogeherig, grootsprekend; -, hypochonder, gemelijk, THOMSON.
Va'pour , s., zie Vapor , s.
vapour , V. t. en V. i , zie Vapor , V. t. en v. i.
Vapour*, s., zie Vapors, s.
Vapourabll'Ity, S., zie Vaporability , s.
Va'poured, a. en pp, zie Vapored, a.
Va'pourer , s., zie Vaporer , s.
Va'pouring, a., zie Vaporing, a.
Va'pouringly, adv., zie Vaporinyly, adv.
Va'pourish , a., zie Vaporish, a.
Va'pourous, a., zie Vaporous, a.
Va'pourousuess., s., zie Paporousness, s.
Va'poury,, a., zie Vapory, a.
Vare , s., staf (van een regter).
var'ee, s., varen , varenkruid (botanie) .
Variability, s., veranderlijkheid, § ongestadigheid.
Variable, a., §.. veranderlijk, veranderend; -, § beweegbaar , onbestendig, ongestadig; niet vast (van kleuren).
Variable, s., het veranderlijke, veranderlijke hoeveelheid
of grootheid , in tegenoverstelling van constante (wiskunde).
Variableness, vartabil'Ity, s., UI veranderlijkheid, § beweegbaarheid , onbestendigheid , ongestadigheid.
Variably, ads., op een veranderlijke , onbestendige , ongestadige wijze.
Variance, s., verschil, geschil, twist; -, wijziging; at -,
in geschil, in oneenigheid; in tegenspraak; set at -, tweedragt zaaijen, twist stoken.
Variant, a., veranderlijk, § ongestadig.
Va'riate , V. t., veranderen , afwisselen.
Varla'tion, s., verandering, afwisseling; afwijking, verschil, miswijzing of declinatie (van het kompas), z.; -,
variatie (muzijk); -, verscheidenheid.
Varicel'la, s., varicella, aderbreuk, krampaderbreuk, g.
Var'Ieocele • s., pokgezwel , varicocele , g.
Va'rieoluured , a., veelkleurig.
Var'Ieose, var'ieous, a., gezwollen, opgezwollen, uitgezet , gespannen , g.
Varied , a., veranderd , afgewisseld.
Variegate, V. t., schakeren, afwisselen; optooijen, bespot telijk versieren , kakelbont maken ; become , get -d, zich
versieren • zich opknappen, zich in een bont, in het oog
loopend pak steken.
Variegated., a., geschakeerd, afgewisseld; getooid, ver
-sierd;
veelkleurig, kakelbont.
variegation, s., schakering, afwisseling; tooi; veelkleurigheid, kakelhonte schakering.
Variety , s., ,,. verandering, afwisseling; -, verscheidenheid; -, variatie (muz(k); -, soort, ras (landbouw); -, aantal , hoeveelheid.
Va'rlolite, s., variolite (m ( nwezen).
Va'rioloid , 8., varioloide, windpokken, g.
V arI'olons • a., pokachtig , § pokdalig, ) mottig.
Vario'rurn • s., verkort van editio cum notis variorum,
uitgave van een werk met de noten van onderscheidene
commentatoren.
Va'rio us , a., verscheiden, verschillend, veranderlijk , af
-wiselnd;
ongelijkvormig.
Va'riousty, ads., niet afwisseling; op een afwisselende,
veranderlijke wijze; met verscheidenheid.
Va'rix , s., gezwel , adergezwel , uitzetting of opzwelling
der aderen , g.
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gewelf, verwulfsel; -, fkelder, onderaardsch
Varlet, s., eertijds een hoefbezitter of zijn knecht, noL- vnutt, s.,
gewelf, grafkelder , hooggewelf ; groined -, hardsteenen
TROP ; -, § schurk, guit, deugniet, schelm, geslepen guit, su.
gewelf ; spherical -, koepel , dom ; surbased -, laag gewelf ;
Var'l etry , s., • graauw , gespuis , janhagel , gemeen , SH.
surmounted -, hoog gewelf.
varnish , s., vernis , verlaksel ; § glimp; blanketsel
cabinet -, ebbenhoutvernis; oil -, olievernis; spirit -, wijn - Vault , V. t., 1` welven, overwulven, met een gewelf bedek
V. i., f j § springen , kunsten maken.
-ken;§ro ,
geestvernis.
Varnish , V. t., vernissen, verlakken; -, § bewimpelen, Vault age, s., :1: gewelf, verwulf , verwulfsel.
vautt'ed , a., gewelfd , overwnifd , met een gewelf oververbloemen ; -, ( blanketten.
dekt; gebogen.
Varnish - house, s., verr ► isfabriek.
Vault 'er, s., springer, kunstenmaker.
Varnish - maker, 3., vernisniaker.
vauit'ing, s., welving, overwelving, overwuifsel; -, § kun
Varnish - making , s., het maken van vernis.
kruisgewelf.
-stenmakrij;hplgcos-,
Varnish -tree , s., vernisboom.
Varnisher, s., vernisser; iemand die met vernis verwt vaulty, a., gewelfd , sir., zie Vaulted, a.
Vaunt', v. i., snoeven , pogchen , zwetsen, grootspreken , sx.;
of werkt ; die blanket.
-, V. t., roemen, prijzen , verlietfen, opliemelen.
varnishing, S. het vernissen, het verwen met vernis;
vaunt', s., :1: snoeverij, pogelierij , grootspraak; -, begin,
( liet blanketten.
eerste gedeelte . sn.; -, voorhoede (soldatenterm).
Var'veuw , ver'vel -s , s., naamring; ring aan den poot van
Vaunt - eou'rier , s., zie Van-courier, s.
een valk of anderen jagtvogel.
Vary, v. t, veranderen, afwisselen, schakeren; -, ver Vaunt'-mure, s., voormuur.
-, v. i., 4, veranderen, afwijken, verschil--niegvuld; Vaunt'er , s., snoever , pogcher , grootspreker.
Vaunt'ful , a., snoevend, pogchend, pogcherig, grootlen ; -, verwijderen ; -, van verschillend gevoelen zijn.
sprekend.
Va'ry , s., verandering, afwisseling, sir.
Vaunting , ppr. en a., snoevend, pogchend.
Va'ryfing , a., afwisselend , verschillend, afwijkend.
Va'rying , ppr., veranderend, afwisselend; vermenigvuldigend. Vaunting , s., snoeverij , grootspraak.
vas' eetar , a., uit vaten of aderen bestaande ; betreffende , vauntingly, adv., niet grootspraak, snoeverig.
behoorei de tot-, bestaande uit vaten (ontleedkunde); - sys- Vav'asory , s., leen , acl► ter leen.
Va'vasour, vav'asour, . - a'vasor, s., leenman, achtertem, vaatstelsel.
leenman.
Vas-Pnlar'tty , s., vaatrijkheid.
va'ward , S. 1 I voorste gedeelte; -, voorpost, voorbode;
Vaseulif erous, a., met zaadhuisjes voorzien (botanie).
, § begin.
Va '--e , vase , s., bloemvaas ; marmervaas ; antique -, ou've , zamentrekking van hove , zie aldaar.
derwetsche vaas; etruscan -, etrurische vaas.
Vas'sat , s., vasal , leenman , leenvrouw ; -, ^ j § slaaf ; be- Veal , s., kalf ; -, kalfsvleesch ; roasted -, gebraden kalfsvleesch; - cutlets, kali'skoteletten; - pie, kalfspastei.
diende, knecht, ondergeschikte.
Veal'-tea , s., bouillon van kalfsvleescli.
Vassal, a., § ondergeschikt, onderdanig.
Vassal, V. t., onder leenroerigheid brengen, tot leenman Veck , s., oude vrouw, moedertje.
vee'tion, vectita'tion, s., liet dragen of vervoerd
maken ; onderwerpen.
worden.
Vas'satage, s., leendienst; dienstbaarheid; afhankelijkheid;
Vee'tur . s., afstandslijn om liet middelpunt eener ster tot
slavernij.
dat eener planeet , of van het brandpunt der baan , waar
Vas'sated , pp. en a., verslaafd, onderworpen aan absolute
zich cie ster bevindt.
magt.
vast, a., wijduitgestrekt, § onmetelijk, ontzaggelijk groot, ve'dda, s., Veda, een der vier heilige hoeken van de Braruim ; onafzienbaar ; -, ontelbaar ; -, woest; - ocean , on- mi;,er;.
metelijke zee; - ideas , ruime denkbeelden ; - projects, ve'det', vedet'e, s., vedette, ruiterwacht (soldatenterm).
grootsche plannen ; - mountains, onmetelijke bergen ; - veer', V. i., draaijen , omloopen ; -, veranderen ; -, vieren,
afz; ieren , voor den wind on;'; ereden ; verdeelen ; -, v. t.,
multitude , ontelbare menigte; - sums of money , zeer groote
omdr;r:xijen , veranderen , laten glijden ; - aloft , ophijd
sons gelds; - efforts, ontzaggelijke pogingen.
schen , maar boven takelen ; - away , laten glijden , z.; Vasta'tion , S., verwoesting.
out, laten vieren, laten uitloopei, z.; - suddenly, plotvastid'ity, s., l wijde uitgestrektheid; onmetelijkheid; onseling uitschieten (van den win), z.; the wind -s aft , de
afzienbare ruimte ; -, vlakte.
wind komt van achteren, z.; - no more, ral niet af, z.
Vast'itude, s., zeer groote menigte, zie Vastness , s.
Vast'ty, adv., op eerre zeer groote, onnavolgbare wijze; -, Veer'able, a. , veranderlijk.
Veering, s., het veranderen , het omdraaijen, het omloo( buitensporiglijk; buitengemeen groot.
pen van den wind , liet afvallen , z.
vastness , s., onmetelijkheid ; onafzienbaarbeid; ontzaggelijkheid; belangrijkheid; -, groote waarde; the - of an Vegetab1t'Ity , s., plantengroei.
army , de talrijkheid van een leger; the - of a sum, de Vegetable , s., gewas, groente; - dish, schotel, opdischschotel ; - kingdom, plantenrijk.
grootte eener som.
Vegetable , a., plantaardig; -, groeibaar.
Vasty, a., ontzaggelijk groot, ruim, onafzienbaar, sir.
vat', s., vat, kuip; cold -, koelvat; cheese -, kaasvorm; Vegetal , a., 1 groeijend, zie Vegetable, a.
Vegetal , S., gewas , plant.
dying -, verfkuip.
Vat'i -aan , s., Vatikaan (een der zeven heuvelen van het oude vegetate , V. i., ^ 1 § een plantenleven leiden, leven als een
plant; -, jj groeijen.
Rome) ; paleis van den Paus te Rome.
Vegetation , s., plantenleven , plantengroei.
Vat'tcide, s., profetenmoord, profetenmoordenaar.
Vegetative, a., plantaardig kunnende groeijen; een planvatic'inal , o,., profetisch , voorzeggend, voorspellend.
tenleven leidend.
vatic'lnate , V. t.,
voorzeggen , voorspellen.
Vegetativeness, s., plantaardige groei.
Vatietna'tton , s., voorspelling , profetie.
VelWete', a,, levendig, sterk,
Vaude'vit , s., (fr, vaudeville) straatliedje ; vaudeville,
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Veg'etive, s., gewas, plantgewae, zie Vegetable, s., DR.
Veg'etive, a., plantaardig, zie Vegetable, a.
veg'eto-animal , a., t vegeto-animalisch; dierlijk groeijend

cut in imitation of -, nagemaakt fluweel , als fluweel ; be
on -, ($ op fluweel zitten, in gunstigen toestand verkeeren.
vel'vet , V. i., schilderen , fluweelschilderen.
Velvet, vei'veted, a., fuweelachtig, fluweelen; —, zacht;
-, § honigachtig.
Vel'vet-ant , s., soort van bij.
Velvet-down, a., fluweelachtig.
velvet-powder, s., dons, wollen pluisjes.
velvet-runner, s., fluweelhoentje (dierkunde).
Velveteen', s., katoenfluweel.
Ve1'veting, s., zachtheid als fluweel.
vel'vetlike • a., fluweelachtig.
Vel'vety , a., als fluweel , zacht als fluweel.
Venal, a., in de aderen aanwezig , aderachtig, van de aders;
-, § veil , omkoopbaar , zie Venous , a.
Venal'ity, s., veelheid; omkoopbaarheid; winzucht.
Ven'ary , a., tot de jagt behoorende , de jagt betreffende.
Venat'i., venat'i.eai, a., van de jagt, voor de jagt, tot
de jagt behoorende.
Venation • s., :1: het jagen , de jagt.
Venato'rial , a., jagt-, jagers-; eigenschap der jagt.
Vend , V. t., verkoopen , omzetten ; te koop stellen of aan bieden ; verhandelen ; slijten.
Vendee', s., koocer.
Vender, s., verkoopei.
Vendlbil'tty, s., verkoopbaarheid.
Ven'dibie , a., verkoopbaar.
Ven'diblenees, s., verkoopbaarheid, zie Vendibility, s.
Ven'dibiy , adv., op een verkoopbare wijze
Vendita'tion , s., uitstalling, uitkraming; § vertoonmakiiig.
Vendi'tion, s., verkooping; auctie.
Vend'or , s., verkoopei , verkoopster.
Vendu &, s., veiling hij opbod, openbare verkooping.
Vendue'-master , s., opzigter der openbare verkoopingen,
Veneer', v. t., beleggen , opleggen , fyneeren , dekken , inleggen (schrijnwerker).
Veneer', s., oplegblad , inlegblad ; oplegwerk , inlegwerk,
fyneer.
Veneering, s., oplegwerk-, inlegwerkmaker.
Veneering-roeb, s., zaag voor de oplegbladen.
Venef'i-pal , a., 11 vergiftigend; -, § betooverend.
ven'efice, s., gittmengerij, vergiftiging; -, § hetoovering
Venefi'cial, a., vergiftigend; -, § hetooverend.
Venefi'cioue, a., vergiftigend; -, § betooverend.
Venefi'clouely, ode., door vergiftiging; -, § door betoovering
Ven'e,nous, a., vergiftig, vergiftigd; § venijnig.
Ven'enate, a., vergiftigd.
Ven'enate , V. t., vergiftigen.
Venena'tion, s., vergiftiging, vergif,
Venene', ven'enose , a., vergiftig , zie Poisonous , a.
Venerabil ► ity , s., eerbiedwaardigheid , eerwaardigheid
vereerenswaardigheid.
Venerable , a., eerwaardig, eerbiedwaardig, vereerens
waardig.
Venerableness , s., eerbiedwaardigheid , eerwaardigheid
vereerenswaardigheid.
Venerate • V. t., vereeren , eeren , eerbiedigen, § hoogachten
Venerated , a., geëerd, vereerd.
Veneration , s., vereering , diepe eerbied , hoogachting
hold in -. in eere houden, vereeren, eerbiedigen.
venerator , 3., vereerder.
Vene'rial , a., van Venus ; venerisch ; § wellustig, zinnelij)
Vene'rious, a., wellustig, innelijk.
Ven'ery , s., wellust, zinneljjkheid, mingenot ; -, jagtvei
maak , het jagen.
venesee'tion , s., aderlating.

(groeijend door inwendige voeding).

Veg'etous , a., levendig, sterk, krachtig.
Vehemence , ve'hemency , s., U § hevigheid , onstuimig-

heid; § geweld, kracht.

vehement, a., Jj hevig, onstuimig, geweldig, krachtig;

vurig ; woest.

Ve'hementty, adv., j j op een hevige , onstuimige wijze ; $ met

geweld, met kracht, met aandrang.
ve'hiele, s., 11 rijtuig, voertuig (in het algemeen); § -, geleimiddelen voor artsenijen , toevoegsel, g., § hulpmiddel;
.tke - of ideas, T het voertuig der gedachten (de boek
-druknst).
Ve'hi Bled , a., met een voertuig vervoerd.
Vehie'ular , a., tot een voertuig behoorende.
Vehmi o , a., van de veem ; - courts , veemgerigt.
Vell , s., f sluijer , § dekmantel; holy -, noniiensluijer ;
take the -, den sluijer nemen , non worden ; cast a - over,
§een sluijer over iets werpen ; lift up, raise a -, §een sluijer
opligten, ontsluijeren; wear a -, een sluijer dragen, gesluijerd gaan.
Veil • v. t., 11 omsluijeren, sluijeren; § hemantelen, bedekken.
vein , s., ader , bloedader (ook van hout en marmer) ; § aan leg , gave , natuurgave ; -, § karakter , gemoedsgesteldheid,
luim; -, § bron, oorsprong , wel; -, draad (op de bladeren);
cross , crossing -, door elkander loopende mijnaderen; minor, small -, kleine aderen ; neck -, nekader ; pipe -, menigte , hoop ; rake -, zeer voorover gebogen ; bearing of the
-, rigting der aderen ; as long as I have a drop of blood
in my -s, zoo lang een droppel bloed door mijne aderen
zal stroomen.
Vein , V. t., aderen (geaderd maken door verwen of schilderen).
vein'-stone . s., steen met aderen.
Veined, a., aderachtig, vol aderen (van hout of steen).
Veining • s., het schilderen van aderen.
vein'less, a., zonder aderen, ontdaan van aderen.
veiny, a., aderachtig, vol aderen, zie Veined, a.
Velif'orous, a., van zeilen voorzien, met zeilen.
velita'tion , s., schermutseling.
velt, s., lebbezak , p.
vel§ , V. t., graszoden aan den grond afsnijden.
Veile'ity, s., ouderdm , afgeleefdheid; -, willigheid, gewilligheid.
Vei'li sate , V. t., hi pen; -, trekken, uittrekken; knijpen;
-, § aanvuren, aanhitsen, ophitsen, opstoken.
Vel'SI.ation, s., het trekken, het uittrekken, schielijke
ruk, het knijpen; kwetsing, het bezeeren.
vel'lu•n, s., perkament (bereide schapenhuid); - paper, ve•
lijn papier.
Velocipede , s., voertuig op twee wielen achter elkander
gezet en door een boom vereenigd, waarop de persoon
schrijdelings zit, en ze voortduwt door met de teenen op
den grond te trappen; rijtuig, dat door het trappen van
den bestuurder wordt bewogen.
veioc'lty, s., snelheid, vaart, z.; - of the piston, zuigersnelheid; initial -, aanvankelijke snelheid; - of shot,
snelheid van den kogel ; - of a gun's recoil , kracht waar
een kanon terugspringt ; effects of windage on the -,-med
uitwerking van de speelruimte op de snelheid.
Velure , s., t fluweel , BH.
Velvet, s., fluweel; figured -, fluweel met figuren; - flower,
fluweelbloem; plain -, effen fluweel ; - maker , fluweelwever ; - painting , het fluweelschilderen; ribbed -, geribd
fluweel; shot -, glimmend fluweel; woollen -, wolfluweel;
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Ventilate , v t., luchten , laten luchten , lucht ververschen ;
-, wannen; -, § onderzoeken.
Ventilation , S., luchtverversching; -, het wannen; -, af
teekenen.
laken
te
onderzoek.
-koeling;,§
gebezigd om op
Vene'tïan -door , s., deur niet lange en smalle vensters Veu'tuator , s., luchtververscher; luchtklep, luchtpijp,
luchtraampje.
aan de zijden.
Ventose' , a., winderig, waaijend; -, § snoevend, groot.
Ven'ey , s., aanval , stoot (in het schermen) , sx.
sprekend.
veuge , V. t., wreken , betaald zetten ; straffen.
Ventos'ity , s., winderigheid, wind; -, § het pogchen,
Venge'able , a., wraakgierig, wraakzuchtig, ve.
vengeance , s., wraak; straf; out of -, uit wraak; cry grootsprekendlieid.
for -, om wraak roepen ; take - on, zich op (iemand) wreken. Ventral , a., van den buik , tot den buik behoorende.
Ven'tri ele, s., : maagholte , hartkuil , hartkamer , ( maag,
Vengeful , a., wraakgierig, wraakzuchtig.
Ven'tricous, ven'trlQose, a., buikig; uitgezet.
Venge'ment , s., wraak , het wreken , sv.
Ventrte'jstous , a., buikig; in het midden iets uitgezet.
Veng'er , s., wreker , si,.
Ventriloc^t'lation , s., het spreken op de wijze van een
Ve'nfable , ve'nial , a., (van liet lat. venia, verlof) ver
buikspreker.
l geoorloofd.
-geflijk;
Ventrlto' qutal , a., tot bet buikspreken behoorende.
Ve'ntably , adv., op een vergeeflijke, geoorloofde wijze.
Vene tian , a., Venetiaansch , Venetisch.
Venetian-blind , s., jalousie.
Vene' ttan -chalk , s., soort van talkaarde of speksteen,

Ve'utatness, s., vergeeflijkheid; 9 geoorloofdheid.
Vcnt're , ventrefa'cias , s., 11 zorg dat men komt; bevel

Ventrtt'oqut.m, s., kunst van buikspreken, buiksprekerij.
Ventrit'oquist, s., buikspreker.

Ventrtt'oquous, a., buiksprekend.
tot dagvaarding, r.
ven't*on, s., wild, wildbraad (inzonderheid hertevleesch). Ventril oquy, s., kunst van buikspreken, zie Ventril.
venom, s., 11 § vergif, § venijn; -, boosaardigheid, kwade loquism , s.
Venture, s., geluk, kans, toeval , waagstuk; -, § lading
tong.
(goederen op zee); -, inzet (bij weddingschap) ; private -, lianVen'oin , V. t., § vergiftigen; -, § belasteren.
Venomous, a.,vergiftig, § venijnig; -, boosaardig, ge- delsonderneming voor eigen rekening; at a -, op goed geluk,
vaarlijk; a - tongue, fl § een gevaarlijke , een kwaadspre- raak of mis ; for a -, om liet geluk te beproeven ; run
kende tong; a - writer, een gevaarlijk, Een boosaardig tlae -, wagen , gevaar loopen.
Veiit'ure, v. i., durven , zich verstouten, zich bloot geven;
schrijver.
ven'ornousty , adv., O §met vergif; -, met boosaardigheid, wagen , ondernemen; (at , on , upon) zich wikkelen in ; -,
met laster , niet kwaadsprekendheid , lasterlijk.
Vcn'omousness, s., § vergiftigheid, § venijn, vergif;

-,

V. t., wagen , ondernemen , aanvaarden , vertrouwen ; nothing
- nothing have, die niet waagt, die niet wint.

Vent ' rer , s., waaghals , vermetele.
Vent , resome , a., koen , vermetel , ondernemend.
venous, a., aderi , aderachtig.
vent , s., i ,j, toegang, opening ; laadgat; luchtgat; door- Vent'ures«onet y , afz., op een koene, verinetele wijze.
gang; vrije loop, loop; -, § licht (van yescl;ul); -, afloop; Venturing , s., liet wagen.
-, verkoopmg; -, afkondiging; -, aftrek; -, uitspraak; -, venturous, a., vermetel, koen, onverschrokken, stoutmoedig ; -, zorgeloos , onverschillig.
stof tot gesprek-, tot onderhoud; drill the -, het zundgat
horen; enlargement of the -, verwijding van liet zundgat; Vent' svo»t y , adv., op een vermetele, stoutmoedige wijze;
-, § onverschillig, niet zorgeloosheid.
give a -, toegang verleenen ; give -, doorgang geven ,vrijen
loop geven ; § uitwasemen , ontlasten ; § doen springen Vent'arousness, s., vermetelheid, koenheid, ( driestheid;
-, onverschilligheid , zorgeloosheid.
doen barsten ; prick clear the -, liet zundgat doorsteken ,
Venae , s., uitval , stoot , zie Yeney , s.
ruim maken ; take a -, bekend worden , uitlekken.
Vent , V. t., J 1 § toegang verleenen , doorgang geven , vrijen Venus's , ny - t• aps , s., plant (diana muscipula).
doorgang geven, vrijen loop geven; -, ontladen; ontlasten; Venus , s., Venus fabelleer); Venus (planeet); avondster.
uitwasemen; -, doen barsten, doen springen; -, uitspre- Ve'nas'*-ba'sin , s., eene plant, Venus- gordel.
ken, uiten; -, bekend maken, laten uitlekken; -, v. i., Venus'*-eouab', s., eene plant, naaldkervel.
Ve'nus'*-hair ', s , eene plant, vrouwenhaar.
lucht scheppen; -, voor den dag komen; -, snuiven.
Ve'nus'- s -Jook'1ng -glass, s., Bene plant, vrouwenspiegel.
Vent'-apron, s., platlood.
Ve'nus'-*navel-wort, s., eerre plant, Venus- snavel.
vent'-astragal , s., hamerband.
venust', a., (lat. vei.ustus) 1 schoon , bekoorlijk , lieftallig,
Vent'-bush, s., zundgatbus.
liefelijk ; -, § aardig, vernuftig.
Vent'-field, s., znndgatveld (soldatenterm).
veiit'-hole , S., keldergat, luchtgat; schoorsteen (van een venus'tity , s., schoonheid; bekoorlijkheid van gestalte ,
van vorm; lieftalligheid, bevalligheid; -, § vernuft, fijne
geweer).
boosaardigheid.

Vent'-picker , s., ruimnaald.

Vent'-peg , 3., stop eener ton.
Vent'-plug, s., duimeling, z.

boert.

Vera dons , a., waarheidlievend ; geloofwaardig, waar

-achtig.
Veracity , s., waarheidsliefde , geloofwaardigheid ; -, opregtheid.
Veranda , s., veranda (waranda, varanda); een klein uit
gat, luchtgat, gat in een fluit, sx.
Ventage, s.,
-stek,
gewoonlijk met zeildoek overdekt.
vent'att , s., visier ; opening van den helm voor den mond.
Vera'tra , s., soort loogzout, dat uit nieskruid wordt ver
ventan'na, s., venster.
-kregn
(scheikunde).
Vent' er , s., verspreider , bekendmaker ; -, voortplanter.
Vent'er , s., buik , onderbuik; -, § moeder; by one -, van Vera'tra , vera'tria , s., veratrine (scheikunde).
r era'trum , s., nieskruid.
dezelfde moeder , uit denzefden bedde , r.
Ven 'tiduet, s., keldervenster; windpijp, windbuis, wind- Verb , s., werkwoord (taalkunde) ; compound -, zamengesteli
werkwoord; irregular -, onregelmatig werkwoord.
buis.
Vent'-prlsker, s., laadpriem.
Vent '- spike, S., vernagelpen.
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Verb 1 al • a., letterlijk, woordelijk, woord voor woord ; -, Verisim'liar,, a., waarschijnlijk, naar bet zich laat aanzien,
Verisimll'ltude,
§ mondeling; hoorbaar.
s, waarschijnlijkheid.
Verbal , s., zelfstandig naamwoord, dat afgeleid is van een Veristmil'Sty,
Veritable, a., t waar, waarachtig; -, onvervalscht, echt,
werkwoord.
opreet.
Verb'aII-m, s. • iets gesproken.
Verbal'ity, s., woordelijkheid, letterlijke beteekenis; § woor- Ver'Ity, s., t waarheid, echtheid; -, opregtheid.
Ver'Jisice, s., wilde appel-azijn; sap van onrijpe vruchten,
denpraal.
van druiven en appelen; verjuis.
Verbalize, V. t.• in een werkwoord overeenbrengen; als
Ver'metl , s., vermiljoen, zie Vermilion , s.
een werkwoord gebruiken ; vele woorden bezigen.
Verbally, adv., mondeling; hoorbaar, luidkeels; § letter- Vermeol'ogist, s., die over wormen handelt.
Vermeol'ogy , s., natuurlijke geschiedenis der wormen
lijk, woord voor woord; § mannetje voor mannetje.
(dierkunde).
Verba'tlm, ado., (lat) letterlijk, woord voor woord.
Ver'me*
, s., pl., wormen, wurmen.
Verbena, s. • een soort van plant.
Verrnicel'Il , s., (ital. vermicello) vermicelli (zeker deeg voor
Ver'benate , V. t.• met verbena bestrooijen.
soepen),
ver'berate, e, t. • geeselen, kastijden, slaan ; drukken (lucht).
Verbera'tlon • s. • geeseling, kastijding, het slaan; drukking Verruicel'lI maker, s., vermicellimaker.
Vertui-e'ular, a., wormvormig, wormachtig, wormstekig.
(der lucht).
Verbiage • s., woordenpraal, woordenrijkheid (in ongunsti- Verrol-o'$late, V. t., inleggen, opleggen; met kleuren afzetten.
gen zin).
Verbose', a.• woordenrijk; - speaker, gemakkelijk spreker; Vermic'vtlated, a., j ingelegd, opgelegd, mozaïk.
Vermleula'tion, s., tiet inleggen, het opleggen; het af.
be -, woordenrijk zijn.
zetten niet kleuren.
Verbose'uess, verbos'Ity, s., woordenrijkheid, § wijdlooVer'mIQale , s., wormpje.
pigheid.
Verrnie'ulous,
vermie'$lose, a., wormachtig, vol worgroenheid,
het
groen.
s.,
Verdancy,
men, wormstekig.
Verdant, a., groen wordend, groenend; frisch blijvend;
Ver'm1
form
,
a.,
wormvormig.
be -, heerlijk groen zijn.
Verd-antique', S., groene borst op koperen penningen of Ver'mifnge, s., middel tegen de wormen.
Ver'mil , s., vermiljoen , zie Vermilion, s.
bronzen voorwerpen.
VerenII'ion, s.,vermiljoen; scharlakenkleur; menie; -,
Ver'dea, S., witte Toskaansche wijn.
scharlakenwormpje, cochenille.
Ver'derer, ver'deror, s., houtvester.
Vermil l ion, a., rood, vermiljoenkleurig.
Verdi et , s., oordeel, uitspraak, vonnis; beslissing; ver
bring in, deliver in , give • give in a -, een-klaring,.; Ver,nii'ion, V. t., vermiljoenkleuren, rood verwen, ( meniën.
vonnis uitspreken , zijn gevoelen uiten; obtain a -, vonnis Veren11'loued, a., vermiljoenkleurig, rood geverwd, (ge
-menid.
bekomen , r.
Verdigris, s., Spaansch groen, koperroest; crystallized, ver'mIIy,, s., t vermiljoen, zie Vermilion, s.
van
Venus.
Verns'in
, s., worm , ongedierte; -, § ( gebroed , gespuis.
distilled -, kristallijn Spaansch groen , kristal
Verm'inate, v. i., ongedierte voortbrengen of teelen.
Ver'diter, s., aardgroen, zekere verw.
Vermina'tlon, s., het voortbrengen van ongedierte.
Ver'dlture, s., :1: aardgroen , zie Verditer, s.
Veren'inous, a., dienstig om ongedierte voort te brengen,
Verdure, s., groen van hoornen en planten, § lommer.
te teelen.
Ver'durer , s., houtvester , zie Verderor, s.
Verinip'arous, a., wormen voortbrengend.
Verdurous , a., groen , groen wordend.
Vereeund , a., (lat.) t verlegen, bloods, bescheiden, schaam Vernilv'orous, a., wormen etend, op wolmen azend.
zedig.
-achtig;, Vernae'ular, vernao'ulous, a., dat tot het land, huis,
geslacht enz. behoort , waar men geboren is ; -, inheemsch ,
Vereeund'ity, s., verlegenheid, blooheid, bescheidenheid;
vaderlandsch , plaatselijk; -, natuurlijk; - language, idiom,
-, zedigheid.
moedertaal; - edition, oorspronkelijke uitgave.
Verge, s., 4, staf, roede; twijg; -, spil; -, § rand, zoom;
Verna-e'ulari-s
m , 3., lands taaleigenschap.
-,
regtsgebied,
r.
omtrek, grens;
Verge, s., uiteinde, grenspaal (van bosschen , wouden); ba- vernal , a., tot de lente behuorende; -, van de jeugd;
lance, spil van de balans; on, upon the - of a, op de grens - equinox, lente-dag- en nachtevening; - ,Mowers, voor
-jarsbloemn;
- rose, lenteroos.
van , op den kant van , op het punt van ; § den dag te voren.
Ver'nant, a., bloeijend, groenend als in de lente; -,
Ver'gge, v. i., hellen, overbellen, overbuigen, hangen; ge
§ groeijend , m.
zijn; naderen; -, belenden, grenzen; - to, tot iets-rigt
Verna'tion, s., het bloeijen, het knoppen krijgen; het
overhellen.
groen worden; § het groeijen.
Verger , s., stafdrager , roedendrager.
Vernier , s., werktuig om de graden in te deelen.
Verid'l eel , a., waarheidsprekend ; -, geloofwaardig.
veriest, a., grootste ; the - rogue that ever lived, de Vernil'ity, s., *slaafschheid, onderdanigheid, kruiperij.
i ver'nish, s., vernis, zie Varnish, s.
grootste schurk die op twee beerven loopt.
Veronese' , s., schip te Verona te huis behoorende , te
Ver'lflable, a., met bewijzen te staven, bewijsbaar.
Verona gebouwd.
Veriflea'tiou, s., bewijs, overtuiging, bevestiging, be,
ten
van.
Veron'ica , s., veronica , eene plantensoort (Lotanie);
bewijze
krachtigiug ; in - of, om te bewijzen
Roomsch-Katholiek kerklied.
verifier , s., iemand die bewijst • bekrachtigt, overtuigt;
Ver'rel, s., boutbos, z.
-, onderzoeker naar waarheid.
Ver'rueose,
ver'ru-eous, a., vol wratten, knobbelig.
bewijzen,
bevestigen,
bekrachtigen;
-,
t
de
t.,
Verify, V.
waarheid spreken; -, v. i., zich bevestigen, zich overtuigen. Ver'ry, s., zilver met hemelsblaauw vermengd, zie Vairy, s.
Versabil'Ity,
s., ledigheid, buigzaamheid, handelbaarheid.
Ver'IIy, adv., voorwaar , waarlijk , in waarheid ; -, geheel,
Vers'able, a., ledig, buigzaam.
volkomen,
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Vers'ablenes$ , :.,

ledigheid, buigzaamheid .

Vers'al , a., geheel, volledig , zieUniversal, a.
versant, a., gemeenzaam.
versatile, a., draaibaar , beweegbaar, veranderlijk; § buigzaam, lenig; -, schommelend; -, wuft, veranderlijk, on.

standvastig.
Vers'ntileness, versatility, s., draaibaarheid, buigzaam.

heid, veranderlijkheid, §lenigheid.
Verse, s., `vers, gedicht, dichtstuk, zangstick; vers (van

den bijbel of den alkoran); make -s, verzen maken; pact,
turn into -s, op rijm brengen; ( verse-man , rijmelaar, verzenmaker.
Verse, V. t., in dichtmaat brengen , berijmen ; -, bezingen , see.
Versed , a., ervaren , bedreven, ( handig; - in science,
ervaren in de wetenschap.
Verser , s., t rijmelaar , verzenmaker , dichter.
Vers'i -ete, s., versje, liedje; gezangje .
Vers'ieoiored, a., veelkleurig, zie Versicoloured, a.
Vers '1Qolor , vers'i^oiored, a., veelkleurig, van onderscheidene kleuren , veranderlijk van kleuren.
Verste 'ular, a., aan verzen behoorende; afzonderlijke deelen van een geschrift aanteekenende.
Versifi ea'tion , s., versbouw; voetmaat .
Vers'IfI. ator, versifier, s., dichter, verzenmaker; iemand
die in dichtmaat schrijft.
Vers ify , V. t., in dichtmaat brengen, berijmen; (rijmelen;
-, V. i., zingen; in dichtmaat uitdrukken, in vers bren-

Vertig'inonsness,
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s, draaijende toestand, duizeligheid.

vertigo , s., (lat.) duizeligheid verdoozing in het hoofd ;
- b waanzin.
Vervain , s , ijzerkruid, duivenkruid , heiligkruid.
Ver'dain-mai'low . s., siegmartskruid.
Ver'vei , s.. naamring aan den poot der valken of jagtvogels, zieVarvel , .s.
Ver'vine, s., ijzerkruid, zieVermin, s.
Very, a., - iwaar, waarlijk; wezenlijk, werkelijk; echt.
Very, adv, zeer, in hooge mate; zelfs, tot zelfs; zelfde,
zoo; juist, naauwkeurig dezelfde; the - day, dezelfde dag ;
the - man , dezelfde magi ; the - thonyht , alleen de ge (lachte , het denkbeeld alleen ; so -, inderdaad.
Ves'ieant , s., (lat.) trekpleister, spaansche vlieg, g.
Ves'i-eate . v. t.,met een trekpleister beleggen; -, v. i.,

blaren trekken.

Veslen'tion, s., het blaren trekken.
Ves' iratory , a., trekkend, blaartrekkend, g.
Ves 'iaatory, s., trekpleister, spaansche vlieg, g.

ve *'i ele , s., blaasje.
Vesic'nlar, vesie'ilion9, a., vol blaasjes; § hol.
Veste's.late, a., vol blaasjes.
Vesper , s., avondster , Venus; § avond.
Vespe 'ries , s., laatste punt , dat in de R. K. kerk verdedigd wordt, alvorens een licentiaat de muts aanneemt.
Ves'per*, s., pl, vesper, avonddienst bij de Roomsch-Katholieken; Sicilian -, Siciliaansche vesper (moord door de

inwoners van Palermo gepleegd op de Franschen, 30 Maart
[Paascismaandag] 1282, die aan de heerschappij der Franschen in Napels en Sicilië een einde maakte).
vespertine , a., van den avond; avond -; - hour, avonduur.
Ves'piary , s., wespennest , bijennest.
Vessel, s., schip, schuit, schuitje ,vaartuig; -, I vat,
j vaatje; knip; -, schaal; 1 chosen -s, uitgekozen, uitverkoren vaten; close -, gesloten vat; consecrated -s, gewijde,
heilige vaten.
vessel • V. t., in vaten, in sl,hepen doen; inladen.
ves'sets , s., zekere stof, die in Suffolk gemaakt wordt.
Vess'i enou , s., steengal (bij paarden).
vest, s., gewaad, kleed, kleeding ; mouwvest, buis, vest.
vest • V. t., kleeden , aankleeden , aantrekken ; bekleeden
(met mayt , met gezag); in bezit stellen ; aanstellen (tot
reyter,, enz.); grijpen; plaatsen, r.: -, V. i., ontdaan zijn,
ontbloot zijn; -, mislukken, ontvallen; -, toetreden, r.
vest'Hi • s., Vestaal ; Vestaalsche maagd.
Vestal , a., van Vesta; - virgin, Vestaalsche maagd, priesteres in dienst der godin Vesta , vandaar : § kuisch, zuiver.
vested , a., aanbestorven , r., ten deel gevallen ; -, vast,
bepaald.
vest'iary, s., (lat. vestiarium , alles wat tot de kleederen
behoort, de kleedij, de garde-robe) kleedkamer.
Vestibule, s., (lat.) voorportaal . voorhuis.
ves'tigate , V. t., t trekken , zie Trace , r. t.
Vestige , s., 111-§ spoor , voetspoor ; schrede , voetstap.
Vest'tnent , s., kleeding , kleedij ; -, gewaad.
Vest'ry, s., sacristij, kerkekamer; kerkeraad, bijeenkomst
der gemeenteleden.
vestry -board , s., kerkeraad, vergadering.
vestry-"ierk , z., secretaris van den kerkeraad.
Vestry keeper, s., sacristijn, koster.
velvormig .
Verttc'ity . s., omdraaijing, omwenteling, ronddraaijing , Vest'ry -nsan, s., kiezer, stem hebbende, stemmer; -, lid
van den kerkeraad.
ronddraaijende beweging.
Vert'ige , s., duizeling, verdooving; -, § krankzinnigheid, Vestry- meeting , s., bijeenkomst, vergadering der gemeente.
-ron*n • s., sacristij , consistoriekamer.
Vestry
zie Vertigo , s .
s ertig'inous, s., draaijend , wentelend, ronddraaijend, Vesture , s., kleding, kleedij, gewaad , mantel; 4 bekleeding, bekleedsel; buitenzijde.
bewegend; -, duizelig, zwijmeldronken.

gen , rijmen.
Version, s., andere lezing; overzetting;
verandering;
:1: omzetting; -, afleiding.
Vert , s., groen , groene tak; - greece , Spaansch groen,
zie Verdigris , s .
Vert'eber, vert'ebre , s., zie Vertebra, s.
vertebra, s., pl . vert'ebree , wervelbeen; ieder der beenderen, die de ruggegraat of wervelkolom vormen.. (In
plaats van het enkelv. vertebra, bezigt men over het algemeen het Fransche vertèbre).
Vertebral , s., dier met ruggewervelen.
Vertebral , a., tot het ruggebeen behoorende; - animals ,
dieren met ruggewervelen of wervelkolom; - column , werv elkolom (zoologie).
Vert 'ebrate , s., dier met een ruggegraat.
Vert ebrate, vert'ebrated , a., met een ruggegraat, van
een wervelkolom voorzien (zoologie); niet stevige stengels
en bladeren (botanie).
Vertex , s., 11 top, kruin , toppunt, hoogte, hoogste punt;
zenith ; - of a shot's curve , hoogste punt van een kogelbaan.
Vert'Ible • a., draaibaar.
Vert'l.eal, a., verticaal, Ioodregt, te lood; -fire, verticaal
vuur, het werpen met holle projectilen; - point, toppunt ,
zenith; prime -, loodregte stand.
loodrente stand.
Vert 'I eal ity , s.,
Veetb sally , ado., loodregt, verticaal , lijnrem , te lood .
Vert'l ealness , s., loodregte stand , zie Verticality , s .
Ver'tielt, s., wervel (bij dieren); draad (hij planten); -,
groep van bloemen, twijgen of bladeren rondom een punt
van een stengel (botanie) .
dertic'ilate, a., wervel -, van wervel, wervelachtig, wer-
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Vest'ured, a., gekleed, gedost, gehuld; -, § bekleed.
ve u'vlan , a., van den Vesuvius.
vesu'vlan , s., witte granaat.
vetch , s., wikke (een plant) ; bitter -, bittere wikke;
chic/ding -, geteelde wikke; - grass, lathyrus ; - milk,
wikkemelk, sap van wikke.
Vetch ling, s., spurrie.
vetch'y, a., vol wikke; van wikkestroo.
Vet'eran , a., 1) § oud-gediend; -, ervaren, verhard, beproefd
(ervaren in liet algemeen door langdurige oefening).
Veteran , s., (lat.) § oord-gediende; in den oorlog oud geworden persoon; quality of a -, hoedanigheid van een oud
-gedin.
Veterina'rlan • s., (lat. velerina of veheterina , tot het trekvee behoorende) :1:: veearts.
Vet'erinary, a., veeartsenijkundig, veeartskundig; - school,
veeartsenijschool; - surgeon, veearts.
Veto . s., stem , gebod ; verhodsregt ; stuiting ; -, het regt
dat het hoofd of zekere magt in den staat heeft om wetten
of besluiten niet te bekrachtigen; put his -, zijn stem geven.
vex , v. I., plagen , kwellen , ergeren , sarren , tergen , tarten ; -, vervelen , bedroeven , verdrieten ;storen , aandoen ; -, v. i., zich ergeren , zich plagen , zich vervelen.

Vibrative, vl'bratory, a., trillend, bevend , slingerend,
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kwelling, ergernis, plagerij , uittarting; -,
verveling, verdriet, droefheid, kommer; lastigheid.
Vexatious, a., plagend, kwellend, uittartend; -, ver -

Vexation, 8.,

velend , bedroevend , verdrietelijk , kommervol , lastig
ergerend.
Vexatiously . adr., op een plagende , kwellende, uittartende, kommervolle, ergerende wijze.
Vexatiousness , s., het plagen, lastigheid, aerdrietelijkheid ; -, verveling.
Vex'er , s., plager , kweller , plaaggeest , kwelgeest; ver ontruster,

onrustbrenger.

Vex'ii , vex'illum , 3., vlag, vaandel, standaard; -, hoveublad eener vlinderbloem (botanie).
Vex'l11ary, s., vaandeldrager, standaarddrager, vaandrig.
vexing, a., plagend, lastig, kwellend, uittartend; -, vervelend, bedroevend, kornmerljjk.
vex ingly , adv., op een plagende, lastige, kwellende, ver
-velnd,
bedroevende, kommervolle wijze.
Via , ado., via, over; - Southampton, via, over Southampton; - Marseille, via, over Marseille.
Viability , s., levensvatbaarheid, g.
Viable , a., levensvatbaar , g.
V1'adu.t, s., viaduct, gewelfde steenen overgang.
vi'a t , s., fool, een soort van flesch , zie Phial, s.
vial. V. t., in een flesch gieten, M.
v 'and * , s., spijzen , geregten.
Vi'ary, a., op weg voorvallende.
Sri 'ateeture, s., burgerlijke bouwkunde; waterstand.
Viat'tc, a., tot een reis behoorende.
vlat'leum , s., penning, reispenning, reisgeld; -, laatste

oliesel.

Vibrate , V. t., doen trillen , doen schommelen, doen gaan;

heen en weêr slingerend.
Vie'ar, s., vicaris, hulppastoor, hulpprediker, plattelande
geestelijke , dorps geestelijke; -, plaatsvervanger; - general,
vicaris-generaal; apostolical -, vicaris apostolicus.
vie'ara^te, s., vicariaat, predikantsplaats, predikantshuis.
Vi ca'riai , a., predikarts- plaatsvervangeud ; van den vicaris.
Vicea'riate, a., een betrekking van afgevaardigde bekleedende of als zoodanig gevolmagtigd.
Vi ea'riate , s., de betrekking van afgevaardigde; de vol
-magt
als zoodanig.
Viea'rious , a., van den vicaris; plaatsvervangend; afge.
vaardigd; - agent , afgevaardigde.
Vi ea'riously , ads., bij plaatsvervanging; als afgevaardigde.
Vi s 'arship , s., vicarisschap • post van vicaris.

vice , s., T ondeugd; gebrek ; -, (in de oude allegorische
voorstellingen) medgezel van den duivel; -, ondeugd; -,
schroef van een pers (werktuigkunde); -, hansworst; if
he corrie within my -, als hij maar in mijn handen , binnen
mijn bereik komt.

dwingen , noodzaken ; verleiden, medeslepen,
Vice , v. t.,
in verzoeking brengen.
Vice, (latjnsch voorvoegsel, all. van de ongebruikelijke nomn.
vicis of vix , afwisseling) ter vervanging van , in de plaats

tredende van; beurtelings; ondergeschikt, tweede.
Vice-admiral , s., vice- admiraal (zee -officier).
Vice-ad'rniralty, s., vice•admiraalschap, hof van het viceadmiraalschap.
afgevaardigde.
Vice-agent , s., plaatsvervanger;
Vice - chamberlain, s., onder - kamerheer.
Vice -chan'celler , s., onder- kanselier, vice-kanselier.
Vice-eon'sui • s., nice-consul.
Vice •-eon'salship , s., vice-consulschap, vice- consulaat.
Vice-doge', s., vice - doge.

vice -king , s., onder - koning, vice - koning.
Vice-ieg'ate , s., vice- legaat .
vice -leg'ateship, s., vice-legaatschap (tijd van de waarneming),
vice' - man • s., steller der machine; bekwaam smid, die

volgens teekening werkt, z.
Vice -pre*'ident , s., vice-president, onder - voorzitter.
Vice-queen', s., onder - koningin.

onder - koningschap, waar ,
digheid van onder - koning.
Viced , a., slecht , verdorven , ontaard , sx.; high -, zeeg
slecht, zeer verdorven , zeer ontaard, vol ondeugden.

Vice'royalty, vlee'royship, s.,

Vicegerency , s., stadhouderschap.
Vicegerent • s., stadhouder ; plaatsbekleeder;

eertegen

woordiger.
Vicegerent, a., plaatsbekleedend, vertegenwoordigend.
Vic'enary, a., tot twintig behoorende.
Vi'cety, s., stiptheid, juistheid.
Vice-versa , ads.,

heen en terug.

Vi'ciate, V. t., gewoonlijk geschreven Vitiate, zie dat woord
vic'tnage . s., nabuurschap ; buurt.
vic'inai , vi'cine, a., :1: naburig, nabij gelegen.
Vicinity , s., nabuurschap , nabijheid , omtrek, omstreek

doen heen en we@r gaan ; -, afschieten; -, V. i., trillen,
beven , schommelen , slingeren ; heen en wedr gaan ; - from huurt; in the - of, in de nabijheid van.
one opinion to another, van de eene gedachte op de andere Vicios 'ity, s., slechtheid, verdorvenheid, gebrek, vi
Viciousness, S.
springen.
Vicious , a., Jf § slecht, verdorven, ondeugend.
Vibrating, a., slingerend . trillend.
Vibra ting-cylinder, s., oscillerende of op en neér gaande Viciously, ede., 11 § op een slechte, verdorven, ouden
rende wijze.
cilinder.
Vibra tion . s., trilling, slingering, bering, beweging ; -, Viciousness , s., bedorvenheid, (van dieren) valschheid.
gezucht, geklaag; - of the beam, sinus versus van den Vicissitude, a., wederwaardigheid, wisselv alligl)eld
verandering, onbestendigheid, afwisseling; -, omwenteling
hoog door de balans beschreven.
terugkeer van dezelfde zaken in dezelfde opvolging.
Vibra'tiun ete , s., kleine trilling , kleine beweging,

VIC.
Vlclssltu'dlnary, a., achtereenvolgend, veranderend; aan
gedurige verandering onderhevig ; -, afwisselend.
Vi-con'tlel , a.,j den sheriff betreffende; - rents, renten
die de sherif pachtte.
Vicon'tIel* 8., p1., zaken die den sheriff toebehoorden.
Via 'ta m , S.,slagtoffer , offerdier ; expiatory -, boetoffer ,
zoenoffer;be - to 11, slagtoffer van . . . zijn ; die , perish a
- to ,sterven als slagtoffer van
.; fall a - to ,vallen
als slagtoffer van . .; offer up a -Jj, een slagtoffer aanbieden.
Vic'tlinate , e. t., ten offer brengen , opofferen.
VIc'timlze , V. t., opofferen , ten offer brengen; tot slaatoffer maken;( erg bedriegen.
Victor , 8., j 1S overwinnaar (ten opzigte van een vijand of
een bepaalde daad) ; Caesar was - at Pharsalia , he was the
conqueror of Pompey there, Cesar wasoverwinnaar te
Pharsalië , hij was er de overwinnaar van Pompeus.
Vf&tovesM , 8., overwinnares , S?.
VicCo'rlous, a., zegevierend, roemrijk, overwinnend; -,
overwinnaar ; -, overwinning aanbrengend, overwinning
voorspellend.
VIcCo'rousIy, ads., op een zegevierende, roemrijke wijze;
zegepralend.
Victoriousness , 8.,roemrijkheid , glorievolheid.
VIe'tory. 8., zege, overwinning; achieve, gain obtain a -,
een overwinning behalen.
VIc'tress, S.,toverwinnaces, Sn., zieVictoress, s., Sv.
VI ct'ual , 8.,leeftogt , levensvoorraad , schatting , zie Vie.
tuals ,s., Z.
Vict'ual , v. t., van levensmiddelen, van voorraad , van leeftogt voorzien provianderen -, scliafting overnemen , z.;
Th V. i., leeftogt , proviand opdoen , z.
VI ct'ualler , S., victualie.rneester ;zoetelaar; gaarkeukenhouder-, proviandschip, z.
VI.et'ualflng, 8., liet provianderen, het voorzien van leef.
togt , z. -s , proviand , leeftogt.
VI a't'ua1IIng-houe , a., t herberg, logement.
Viet 'ualling-oflice , 8.,proviandkantoor.
Vic'tuaIILn ship , 8.,victnalieseliip.
Vit'uaI*, 8., pl, proviand, leeftogt, levensvoorraad; le.
vensmiddelen , victualie n , C.; give -,te eten geven.
Vidaine', 8., (oud fransche titel) plaatsvervangervan een
Fiansch bisschop in de uitoefening van diens wereldlijke
regten , h. v. regtspraak.
VldeS'eclt , adv., (lat ) te weten, namelijk (gewoonlijk verkort
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in -, de berg is in 't zigt; have changes in -, veranderingen op het oog hebben ; a - of all the arguments, een
overzigt van alle bewï.jsgronden ; aspiring -8, eerzuchtige
bedoelingen; fiat , level -, vlak, landzigt; bird's eye -, in
vogelvlugt; field of -, gezigtoveld (optica); at first -, op
heteerste gezigt ;ie -,inhet gezigt ; in this -, in dit
ith
a - to, met
van; w
opzigt ; wit/i a - of, met een gezigt
liet doel , het voornemen ; enter into any one's -s zich met
het oordeel van iemand vereenigen; take a -, beschouwen,
onderzoeken, ( een kijkje nemen; ta/re a nearer -,meer
van nabij bezien ,( bekijken; have ie -, in het gezigt hebho
beu ; keep in - in het ooguden.
VLew er , 8., beschouwer , waarnemer , onderzoeker; -, inspecteur van de mijnen.
Viewless , a, 1 ouzigtbaar ,, onhemerkbaar , ongezien ; niet
te onderscheiden , geen uitzigt hebbende.
VI'ge*iiaI , a,,t twintigste (deel).
VIge.i,na'tlon ,S.,het terdood brengenvan lederen
twintigsten persoon (evenals decinieren is het ter dood
brengen van één man op tien).
vg,îi , a., nachtwake , de nacht vóór een godsdienstig feest;
waken, de wacht hebben,
saithath ; vasten; hold, keep
de wacht houden , sahbath houden.
Vigilance , S., waakzaamheid; oplettendheid.
wacht; liet waken, het niet mogen slapen.
; Vigilancy, S.,
, a., waakzaam , niet slapend , ontwaakt; -, bezorgd; -, werkzaam; oppossend
vi4litantiy, ede., op een waakzame , bezorgde , werkzame
wijze.

VIintiv'5vate, S., twintigmanschap bi) de oude Romeinen ;
en ambt of commissie door twintig ambtgenooten waar-

genomen.
(lat.) twintig amhtgenooten bij de
Romeinen vereenigd tot een ambt of commissie
Vignette', S., vignet (k boekdrukkers); kleine figuren tussclien den tekst in hoeken.
Vigonc',s., zekere Spaansclse wol;-, hoed van die wol

VIgintLv 'Sri ,8., Pl.,

i

gemaakt.
a.,woest ;sterk, krachtig.
op een woeste, sterke wijze; krachtvol , met kracht.
V i gorousness, 8., JJ kracht; levendigheid, leven; -, geestkracht.
kracht; levendigheid , leven.
VIg'our , 8.,
ViIei , a.,h II zonder waarde, § gering, verachtelijk, zie

1 Vigorous

, ode., (
V1'oroiisIy
`

geschreven viz.).
1 Vile , a.
van een weduwe, den weduwenstaat eigen. vile, a., JJ zonder waarde, 4 4, gering; laag, verachtelijk,
VId'ual , a.,
Vldu'ity , S., 9 weduweschap.
gemeen, afschuwelijk.
Vie, e. 1., wedijveren, mededingen; -, worstelen; wedloo
ViIe'iy, ede, zonder waarde; op een lage, verachtelijke
pen; § -, wedden; -, de hoogste oogev; werpen; - with each gemeeeie wijze.
other, wedijveren, zamen worstelen.
VhIe'ues, s., geringheid; laagheid, verachtelijkheid, geVie, V. t., betwisten; -, bestormen; -, bijvoegen; -, doen tmecnheid ; -, vernedering.
volgen ; -, overtreffen.
VIIiIiea'Cion , S., vernedering , verachting, minachting.
Vielle', 8.,her.
1 ViI'ifier, S., verachter, gerieigacliter;iemand die een anVi et ar'.nis , ode., (lat.) door kracht van wapenen , door
fier vernedert , aan minachting blootstelt.
VII 'Sly, V. t.,v erachten , minachten , vernederen ; aan mlnkracht en geweld , z.
Vien'na , S.castorine (soort van laken).
achting , aan vernedering blootstellen; -, verlagen; -, heschimpen.
View , V. t., 1 1 zien, beschouwen , gadeslaan , nazien; -, onderzoeken , bestuderen , beoefenen; -, bemerken; - the beau- VII Spend, V. t., (lat.) geringschatten , veracliten , vernedetiful valleys, de nchosne dalen beschouwen , gadeslaan;
ren , minachten, aan vernedering blootstellen ,in gering

- a subject in all its aspects, een onderwerp van alle
kanten bezien, bekijken, nagaan, onderzoeken; - at, doelen op, streven naar.
View, S., lgezigt; gezigtspunt; oogwenk, blik; onderzoek;
schijn, het uiterlijke; overzigt ; schilderij; -, gedachte, denkbeeld, zienswijze; -, doel , bedoeling; inzigt; the mountain is

i

aanzien brengen.
Vilipendency , S., minachting,

I

geringschatting, verne-

dering.
Viii , s., stad, r.; gehucht, buurt, buurtschap, dorpje, HALE;

heerlijkheid , parochie.
Villa , s.,villa, buitenverblijf, lusthof.
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Vilhage, s., dorp.
villager, s., dorpeling, dorpbewoner, dorpbewoonster.
Vil'Iagery, s., dorpenrij , ring van dorpen.
Vi1'1ain, s., lijfeigene, knecht; -, schelm, ellendeling,
spitsboef, schurk • eerlooze.
vll'lalnous, a., laag, boos, snood, slecht; bedorven;
ellendig, onwaardig, sx.
VI1'lalnously, adv., op een lage, bedorven, slechte, ellendige wijze.
Villainousness, s., laagheid, onwaardigheid.
Villainy , ! s., schelmstuk , spitsboeverij , schurkerij ; eer
afhankelijkheid.
-losheid;,§
vll'lanage, s., knechtschap, §lijfeigenschap; -, schelmachtigheid , schurkachtigheid ; schandelijkheid; eerloosheid,
laagheid ; -, t gering achterleen.
vil'lanize, V. t., vernederen, verachtelijk maken, in minachting brengen.
Vil'lanous, a., laag, eerloos, ellendig, schurkachtig,
boos, slecht; -, dienstbaar; -, betreurenswaardig, sir.
vil'lanously, ads., op een lage, eerlooze, schurkachtige,
slechte wijze; -, ellendig.
vil'lanousness , s., laagheid, schurkachtigheid, slecht
eerloosheid; -, schanddaad.
-heid,
Vil'lany, s., schelmstuk, spitsboeverij, schurkerij, eerloosheid ; -, afhankelijkheid.
Vivat'i e , a., tot dorpen behoorende.
Vii'lein, s., 1 schurk, spitsboef, schelm, zie villain, s.
Vil'lenage, s., zie Villanage , s.
vil'li , s., pl., vezelen; -, wolligheid; haren ; -, kroon (bij
planten).
V$lios'ity, s., ruigheid, harigheid; vezeligheid (botanie).
Vil'Iose, vil'lous , a., ruig, harig, vezelig.
viin'inal , a., twijgachtig , teenaclitig; twijg. of teenvoortbrengend.
vimin'enous , a., van twijg, van teen gevlochten ; teenen.
Vina'cious, a., tot den wijnstok, tot de druiven behoorende.
Vin-aigrette', s., (fr.) zekere welriekende azijn; (oud fr.)
reukdoosje, eau de lorraine doosje; -, een stoel op twee
raderen geplaatst.
Vinelbil'ity, s., die of dat overwonnen kan worden; overwinbaarheid.
Vin'cible, a., l die of dat kan overwonnen worden , overwinnelijk.
Vin-e'tore , s., verband, g.
Vinde'mlal • a., behoorende tot den wijnoogst.
Vinde'miate, v, i., druiven lezen, wijn oogsten.
Vindeinla'tlon , s., Wijnodgst.
Vindi-eabil'ity , s., hoedanigheid of vatbaarheid van te
verdedigen.
Vin'di.eable, a., te regtvaardigen , te verdedigen.
Vin'dteate, V. t., beweren, staande houden; verdedigen;
regtvaardigen; t wreken, straffen; - any ones from, iemand
tegen iets beschutten ; - a proposition , een voorstel ondersteuneii, verdedigen; - a right , a liberty , regt , vrij
voorstaan , verdedigen ; - oneself, zich verdedigen,-heid
zich regtvaardigen.
Vindi,ca'tion, s., verdediging, regtvaardiging; handhaving;
in - of, ter verdediging van , ter regtvaardiging ; voor de
verdediging; om te verdedigen, om te regtvaardigen.
Vindicative, a., regtvaardigend, verdedigend; § wrekend,
zie Vindictive , a.
Vita'di.ator , s., verdediger ; iemand die regtvaardigt, ondersteunt, iemands partij trekt.
Vl,a'dieatory, a., regtvaardigend, verdedigend; -, wraak
wraakgierig , zie Vindicative , a.
-zuchtig,
t► india'tiv., s., wraakzuchtig.

Vindie'tivety, adv., op een regtvaardigende, verdedigende,
wraakgierige, wraakzuchtige wijze.
Vindt e'tiveness , S., wraakzucht, wraakgierigheid; boosaardigheid.
Vine , s., wijnstok, wijngaard , druivenwingert.
Vine'-branch , s., wijngaardloot, rank.
Vine'-bud , s., druivenknopje.
Vine'•clad, s., met wijngaardranken begroeid.
Vine'-dresser, S., wijngaardenier, wijngaarder.
Vine'-dressing, s., druiventeelt.
Vine'-earth , s , berg pikaarde.
Vine'-flower, s., wijngaardbloesem.
dine'-fretter,
s., druivenrups.
Vine -grub ,
Vine'-grower, s., eigenaar van een wijngaard, van een

wijnberg.
Vine'-knife, s., wijngaardersmes, snoeimes.
vine'-leaf, s., wijngaardblad.
Vine'-leave -i-, s., wijngaardloof, groen.
Vine'-prop, s., wingerdstut.
Vine'-reaper, B. druivenlezer, inzamelaar van druiven.
vine'-shoot, s., druivenrank.
vine'-trade, s„ opbrengst van druiven.
Vaned, a., met druivenbladeren.
Vinegar, s., azijn, wijnazijn; -, §bitterheid; bitsheid;

aromatic -, toilet olie; raspberry -, frambozen azijn; dash
of -, scheutje azijn; season with -, met azijn toebereiden,
inmaken, inleggen.

vinegar , a., §hitter, zuur (als azijn).
VIII 'ega r-bottle , s., azij nflesc h.
Vin'e{tar'cruet, s., azijnkruik.
Vinegar-eel , s., azijndiertje.
Vinegar-maker, vin'egar•.nan, s., azijnmaker, azijn

-brouwe.
Vinegar-manufa c'tory , s., wijnazijn-makerij.
Vinegar-plant , s., Virginische sumak.
Vinegar-sauce, s., azijnsaus, zure saus; veal with -,

kalfsvleesch in het zuur, in azijn gelegd.
Vinegar-tree, s., azijnhoom, de sumak van Virginië.
Vinegar-works, s., wijnazijn-fabrijk, wijnazijn-brouwerij.
Vin'er, s., wijngaardenier, wijngaarder.
Vinery, s., broeikas voor druiven; wijngaardbak.
vineyard, s., wijngaard, wijnberg.
Vineyard -plot, s., wijnakker.
schimmel.
Vin'new,, s.,
Vin'newed, a., J beschimmeld, zie Vinny, a.
schimmelig , muf.
Vin'ny, a.,
dronkenschap.
v in'olency , s.,
wijndrinkend.
Vin'olent , a.,
Vinosity , s., wijnachtigheid.
Vinous, a., wijnachtig; - spirit, wijngeest.
vintage, s., wijnoogst, wijnlezing.
Vintager, s., druivenoogster, druivenlezer.
Vintner, s., wijnkooper; wijnhuishouder.
Vint'ry , s., wijnhuis , wijnkelder.

vt'ny , a., van of behoorende tot den wijnstok; rijk aan
wijndruiven.
Viol, s., oude zessnarige viool (muzijk); kabellaring van touw
of ketting, z.; - block , blok van de kabellaving , zie Voyal , a,
Violable, a., schendhaar.
viota'ceous, a., violetkleurig, violet.
Vi'oiate , V. t., schenden ; breken; overtreden; benadeelen;
beleedigen , bonnen ; ontduiken; met voeten treden ; -, ver
-krachten,o.
Violated , pp. en a., geschonden; overtreden; benadeeld;
ontdoken; -, verkracht, onteerd.
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Vf'olatlng , vlola'tion , 8., schending, overtreding belee- Vir'ginbor , a., uit een maagd geboren (van CHRISTUS).
diging , 110011 ; oetduikiug ; m verkrachting , onteenig.
VIr'gin'*- bower, a., wilde druif.
Violator ,, S., schender , setiendster; overtreder, overtreed- Virgin-cockle , a., maagdekam ; pakethoot.
ster; heleediger ,, beleedigster ; -, oiiteerder , oieteei'ster , VIr'iiearth, a., zuivere aarde.
eerroover.
VIi"gin-craiits, a., niaagderikrans (op een doodbaar, of op
Violence, 8., geweld, hevigheid, drift, gewelddadigheid;
het hoofd cao een lijk).
-, schending, verkrachting; act wUh -, niet geweld te Vii- 'isi-goId , a., gedegen goud , zuiver goud.
werk gaan; do - on oneself, ziel; geweld aandoen; do - Virgin-honey ,, a., niaagdenlionig.
to, zich moeite geven om, geweld gebruiken jegens, aan- Vir'gha.knight , a., ridder, wiens degen nog niet gebruikt is.
vallen; o'er - to aiij one, iemand geweld aandoen, ge- Vlrgui'knoe , a., maagdom.
weld jegens iemand gebruiken.
Vlr'gln.Jand , a., nieuw , pas ontg o nczen land.
VI'oteiice, v t., geweld aandoen; schenden, overtreden; Vh"in'Hke , a., als een maagd,
-, outeeren,
VirIn.nict'm1 , a., nieuw of gedegen metaal.
Vi'olent . a., ,. geweldig, hevig, ge
welddadig,
met gewe
ld Vi, gui-oh , a., maagdenolie.
verkregen; gedwongen , genoodzaakt; -, driftig, oploopeiid; Virganparch'nient , a,, fijnste perkament.
a - death , een geweldige dood; jou are too -, gij zijt te VrgmnsU'vei', a., gedegen zilver, zuiver zilver.
driftig , te oploopend.
vi,, gin'awm,x , a., niaag(leu\vas.
Violent, v. i., :f met hevigheid, met geweld handelen, Vir'ginsl , a., maagdelijk.
tot geweld overgaan.
Vîi"giial , a., :1: spinet (klavier uit de zestiende eeuw);
Vi'olently, ado., geweldiglijk; met geweld, met hevigheid.
klavecynihaal.
Vi'olet , 8., viooltje, meibloempje; heart's-ease -, driekleu- Virginia, a., soort van tabak, Virginia tabak.
rig viooltje, C vergeet mij suet, ( wilde vergeet mij niet.
Vh'in'ity, a, msaagdelijkheid; maagdom; Çonsehuld, reinViolet-blue , S., violethlaauw ,, violet.
heid , kuisehheid,
Violet--colour , S,, violetkleiir , violet.
Vi,»mo , ,o., Maagd (tee/ren van den dierenriem).
Vi'olet-,n*srlon , s, woudklokje , niariaklokje.
viI.'I(I , a., groen.
Vâolet-tribe , S., violetsoort.
ViitI'it' , .o., f groenheid ; groene kleur, EVELIJN.
violin', S., viool (muzîjl) ; tenor -, teiiorviool , altviool
Viv'dness , S., groenheid, groenheid Vfl kleur.
play on the -, op de viool spelen.
Vi'rile , a., f ( niannelijk ; rnaiiiliaar.
VIoIin'-case , 8., vioolkist.
Vri 'ity , a., f ( maiisielijkheiil ; t volwassenheid.
VI'olist . 8., violist, viool s peler.
VIoonceI 1 1Ist , S., violoncellist, visioncelopeler.
(IoIol1ceI 1 Io , 3., violoncel (rnuzijk).
Vi 'per , S., adder ;aililergebroed , ges
puis ; nourish

in his bosom, een adder in zijne borst kweekeis.

V1'per'-.bu'gIos, 8., een soort van kruid.
vh 'ptr'* -gras , S., addergras.
Viper'*-heftd, S., zeedier, kleine slangenkop.
Vi'pet- snake, s, adderslang.
Vi'perine, a., adderachtig, als een adder.
i'perous, a.,
vergiftig; Isleclit, boosaardig,

Viri»1I'io,, ,

a., vermiljoen (zekere roode kleur).

VIr'tu , a., :j: neiging , hartstogt ; smaak (voor kunsten en
voor ochoonliedeis vier natuur) kunstgevoel.
a - . Vr'1na , a., vcrnìogend ; kroelitig , virtueel; uitwerking of
gevolg hebbende zonder did de werking stoffelijk zigtbaar
is (inetapdysics); - hoot , warmtekraelit.

Vkrtnal'ity , a., krachtig ; svrkzaanz vermogen ; uitwer.
king„ zonder uiterlijke kenterkenen.
vi r tisaily, nile., met kracht ; vol vermogen; -, daadwerkelijk, zonder uiterlijk vertoon.

11
laogdun- I VJr'tuate , V. t., kracht geven, innerlijke kracht (aan iets)
keiid; verraderlijk, trouweloos.
geven , sterken; werkzaam maken.
Viragin'ian , a.,
heldhaftig, krijgszuclitig (nsa een vrouw Or'tsie, a., deugd , raitlieii1 ; fJ kracht, dapperheid; voorsprekende) , :151.; -, onbeschaamd, zie Virago , s.
treffelijkheid, ujtzienieiiilheiil ; deugdzaanilieicl ; waarde;
VIraiii'ity, S., lielleveegiclitiglieid , zie Virago, a,
b,ij - of, krachtens, door middel van ; in - of, naar regt,
Vra'o , .,, ( lat.) f1 meisje of vrouw, the zich als man
uit kzachte van, regteiio ; tij hoedanigheid van.
voordoet of gedraagt; heldin, krijgshaftige vrouw; hello- V1r'Iuees , a., zonder deugd; ( zonder kracht; zonder
veeg (meestal wordt bij ons een dergelijke vrouw bestemgoede eigenschappen; oziverissogend.
peld niet den naam vat; KENAU, naar KENAU SIMOCT5 Virtuoso , a., p1. virtuosi , virti,00s , (ital.) knustbe.
HASSELAAR van Haarlem).
oefenaar (vooral toonkunoteieiar), virtuoos, groot kunstenaar.
Vire, 8., :F pijl van den kriiishosg.
Vii'tuo'sosliip , S., kunstliefde, kunstijver.
%1r'eay , S., een soort oud Franscis gedicht, alleen uit twee Vir'tsio,is , a., deugdzaam , braaf, geschikt;
heilzaam;
rijmen (rhymes) in korte verzen bestaande.
,geneeskracht bezittende ; -, j vernuftig.
VI'rent, a., groen, groen wordend; frisch, versch; niet Vir'tuousy, ode., op een deugdzame, brave, geschikte
verwelkt.

Viies'cent, a., groenachtig.
Vij'gate, a,, rsevsrmig; spits

wijze; S op heilzame wijze; niet vernuft.

Vi"tuousness , a., deugdztianiheid , geschiktheid, braafheid ;heilzaamheid; j vermiultigheid.
scherp.
VSF'uience , virulency, a., 11 ) snietstof; besmettelijkheid;
Vlrge, 8., mede, staf, zie Verge, a.
b kwaadaardigheid, boosaardigheid ; geweld, kracht,
%'ir'er, a,, roedendrager, zie Verqer, a.
Vir',,Ient , a., j I besmettelijk, aanstekend ; § kwaadaardig,
Vh'in, a., maagd; een vrouw, die geen aanraking met
boosaardig , venijnig ; geweldiga , krachtig; bits, bitter; a een man heeft gehad; een vrouw , die geen moeder is; b -, ulcer , een kwaadaardige zweer a - stile , scherpe stijl.
iets dat niet aangeraakt of besmet is; -, een teeken van de VIr',,Iently, ado., 1 1 ( op een besmettelijke, aa nstekende wijze;
zodiak of dierenriern; the holy -, de heilige maagd (MARIA).
t; kwaadaardiglijk, boosaardiglijk; met geweld, met kracht,
%1rin, a., 11 ) maagdelijk, zuiver, kuisch.
suet bitterheid,
Jr'In , V. 1., maagd blijven; zich benepen, verlegen aan- Vi'rns , a., virus; smetstof, besmettend beginsel eener
stellen; zich als een maagd voordoen sie.
ziekte, vergif, g.
tselsspend, puntig, § spits,
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Vi.'iting , s., het bezoeken ; het onderzoek; visitatie ; -,
vie, s., kracht.
inspectie (soldatenterm); - card, visitekaartje; - committee,
vi.'age , s., gezigt , aaitgezigt , gelaat.
VIM-aged a., van gezigt, met gezigt, met gelaat; met commissie van onderzoek.
Vi-'itor , s., bezoeker, visiteur , inspecteur, zie Visiter , s.;
gelaatstrekken, met trekken.
V1*•a-vis, adv. en pp. (van het fransch voor visage à visage) receive -s, gasten, gezelschap . menschen ontvangen.
Ii tegenover elkander, met aangezigt tegen aangezigt; -, Vi s- Ieo'ria1, a., zie Visitatorial, a.

s., rijtuig (waarin slechts twee personen tegenover elkander Vi'stve , a., tot het gezigt behoorende; - faculty, gezigtsvermogen.
kunnen zitten); tweepersoons rijtuig; -, vis -k -vis (een dansVisree , s., nabijheid ; nabuurschap , r., zie Venue , s.
pas) ; -, het tegenover elkander zitten aan tafel.
, s., gezigt; gelaat; --, aangezigt, trekken van liet
Vi*'homy
darmen.
)ingeweide;
Vis'eera, s., pl., (lat.) ingewanden;
aangezigt (verbastering van Physiognomy) , SP.
visceral , a., ingewands-; § teeder , innig.
vis'cerate , V. t., de ingewanden uithalen , van ingewan- VI - 'or , s., § vizier (van den helm), een masker dienende
om zich te misvormen en te vermommen.
den ontdoen, ontweijen, zie Eviscerate, v. t.
Vt-s- 'ored , a., gemaskerd ; vizier van den helm neérgeViscid , a., kleverig , plakkerig ; taai.
laten ; § verkleed; onkenbaar gemaakt, at.
viscid'Ity, viseos'[ty, s., kleverigheid, taaiheid.
Vi*o'riuun , s., vizorium, kopijdrager (door letterzetters
Vis' -eount , s,, burggraaf , vicomte.
gebruikt wordende).
vis' -eountness, s., burggravin, vicomtesse.
vis ' -eountship, vi'-eounty, s., burggraafschap, vicomté; Vista s., (ital.) uitzigt, gezigt; toegang; -, zigt; -, § door.
zigt; toekomst; a prima -, op het eerste gezigt (muz(jkterm).
burggrafelijke waardigheid.
vt*'ual, a., tot het gezigt behoorende; - angle , gezigtsVist -eous, a., kleverig, plakkerig, taai, zie Viscid, a,
hoek; - nerve, gezigtszenuw; - point, gezigtspunt.
vis ' -eousness, s., kleverigheid, taaiheid.
Vital , a., levens -, van het leven • levensvatbaar ; § weVis' -eus, s., vogellijm.
zenlijk, werkelijk; voornaamst; - air, levenslucht; - energy,
V1*e', s., (fr., letterri jk gezien) endossement vaneen paspoort.
power , levenskracht ; - spirits, levensgeesten ; - statistics,
Vise', s., schroef; loodtrekker (bij glazenmakers); the - shop,
de moer van een schroef ; - pin , schroeftang , zie Vice , s. statistiek omtrent den levensduur; depression of - power,
verval van krachten.
VI' -ier , s., visier ; - of a helmet , de opening , visier van
een helm; het beweegbare gedeelte der oude helmen; het VItat'lty , s., levenskracht, levensvatbaarheid; levensduur;
het leven ; het bestaan.
visier of mikpunt van een geweer.
Vitalize, V. t., levend maken, leven geven, bezielen.
V1sh'nu, s., Vishnoe (eed afgod bij de Indianen).
VI'tally, adv., levend, leven gevend, bezielend.
VI -*Ibil'ity, s., { zigthaarheid; § blijkbaarheid.
WI* 'able, a., (fransch) 11 zigtbaar; § blijkbaar, klaarblijkelijk; vital*, s., pl., levensdeelen; deelen van het ligchaam noodzakelijk tot het leven ; § hoofdbestanddeelen des levens;
-, § te huis; in staat bezoek te ontvangen.
leven; hart ; the - of a state , het leven, het hart van
Visible, s., zigtbaar voorwerp, BACON.
een staat.
Vi$'ibleness , s., zigtbaarheid, zie Visibility , s.
Vit 'ellary , s., scheiding tusschen het wit en den dojer
vi*'ibly , ads., op een zigthare, klaarblijkelijke wijze.
van een ei, BROWN
van
eerste
staatsdienaar
grootvizier;
Vis- 'ier, s., vizier,
VI'tlate, v. t., 1) § bederven, vervalschen; gebrekkig maken;
den sultan van Turkije.
slecht snaken; -, ontheiligen.
vi-d tgoth'Ie, a., tot de Visigothen behoorende.
vi s-'lon , s., 4. § ( gezigt; verschijning , geestverschijning; Vitta'tion, s., bederf, vervalsching; ontheiliging; schending.
droomgezigt, visioen; spook ; seer af -s, ziener , profeet vittltt'igate, v. t., l (lat.) oneerlijk procederen, een oneerlijk proces voren , r.; ( twisten.
VI•'ion , V. t., vóór zich halen , zich voor den geest bre n.
Vittittiga'tion , s., j oneerlijk proces; zucht tot procede.
gen, zien als in een droom.'
VI'*tonal , a., zigtbaar ; ingebeeld , hersenschimmig ; onge. ren , r.; twist, oneenigheid.
uitlos ► ity, 3., verdorvenheid , ondeugd, ontheiliging , sOUTH.
ríjmd; § met visioenen geplaagd, zie Visionary, a.
QI'êottgess , s., ingebeeldheid, hersenschimmigheid viltsous, a., verdorven, slecht; ontheiligend, zie Vicious, a.
vit'fousness, s., verdorvenheid , ondeugd; ontheiliging.
ongerijmdheid; gekrenktheid in de verbeelding.
Vtt'real , vit'rean , a., glasachtig, glazig; kristallijn.
Visionary • a., zigtbaar; ,. inge beeld, hersenschimmig
vit'reo-ele-e'tric, a., de elektriciteit bevattende , die door
zie Visional, a.
glas wordt opgewekt ; vitreo- elektrisch ; positief- elektrisch.
VI'.ionary, s ., ziener; geestenziener; dweeper, iemand win
Vltfreea ., a., glazen., vaag g)as, glasachtig; - electricity,
Visionist,
s.
zie
in
de
war
is,
verbeelding
glas -electriciteit, positieve electrtciteit; glasvocht
vi'*tonist , s., ziener , geestenziener , zie Visionary , s.
van het oog.
vi.'it , v. t., bezoeken ; beproeven , 1 op de proef stellen
j groeten; visites maken (van een geneesheer); -, V. i., be Vit'reousness , s., glasachtigheid; van glasachtigen aard.
Vitres'cence , s. , glaswording.
zoeken brengen, op bezoek uitgaan, bezoek afleggen.
vt^'It , s., bezoek ; omgang ; onderzoek ; ( visite , g.; cere Vitres'cent, a., glaswordend, verglazend.
monious -, plegtig , deftig bezoek ; on a -, op bezoek; pal Vitres'cible , a., geschikt om bij het glasblazen te dienen,
om in glas veranderd te worden , zie Vitrefiable , a.
a -, een bezoek brengen; receive a -, een bezoek ontvan
Vitricae'tion, S., herschepping in glas, glaswording.
gen; relurn a -, een tegenbezoek brengen.
Vit'riffabte, a., verglaasbaar; geschikt om in glas ver
vi*.'itable , a., onderworpen aan onderzoek, aan visitatie
te worden.
-ander
VI -s'itant , s., bezoeker.
Vit'rif'ieate , v. t., j in glas herscheppen , in glas veranvi.*ita'tion, s., bezoek; doorzoeking; visitatie, onderzoek, r.
v.
en
i.
Vitrify,
v.
t.
zie
,
deren ; verglazen
1 bezoeking, droefenis; die by the - of God, plotselin
Vitrifl -va'tion, s., herschepping in glas, glaswording; versterven.
glazing , zie Vitrifaction , s.
VI*itato'rtal, a ., onderworpen aan of betreffende een on
vitrify , v. t., in glas veranderen; verglazen; -, r. i., in
derzoek of visitatie.
glas veranderd worden; glas worden.
VI* l iter, s., bezoeker ; onderzoeker visiteur.
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Vit'riolate, V. t., tot vitriool maken, zie Vitriolize, v. t.
Vit'riolate , vit'riolated , a., vitriool houdend , met vitri n o! vermengd.
Vltriola'tion, s., het maken tot een zwavelzuur zout of

vitriool.

vitriol'1e, a., vitrioolachtig; - acid, vitrioolzuur, zwavelzuur.
Vit'riolizable, a., in staat om tot vitriool gemaakt te worden.
Vitrioliza'tion, s., zie Pitriolation, s.
Vit'riolize , V. t., tot vitriool maken, zie Vitriolate, v. t.
Vit'riolous, a., vitrioolachtig, zie Vitriolic, a.
Vlt 'uline, a., kalfs-, tot een kalf behoorende.
Vitu'perable , a., laakbaar , berispelijk.
Vituperate , V. t., berispen, verwijten , laken , gispen.
Vitu perated , a., gegispt, versmaad, gelaakt.
Vitn'peration , vitnpera'tion , s., berisping, verwijt ,
gisping.
Vit.'perative, a., berispend, lakend, gispend, verwijtend.
Vitu'peratively, adv., met berisping, op berispende, lakende wijze.
Vivacious, a., 1) l levendig, § vrolijk, opgeruimd, wakker.
Viva'ctousiy , adv., met levendigheid.
Viva'elousness, vivacity, s., 11 § levendigheid ;
kracht; § vlugheid; vrolijkheid, opgeruimdheid.

levens.

Vi'vary, s., (lat. vivarium) verzameling van levende dieren, thans meest gebruikelijk om verzamelingen van levende
insecten en vlinders (vivarium) aan te duiden.
viva• voce, adv., (lat. 1I met luider stem) luid, overluid,
luidkeels.
wive. a., vrolijk, levendig, BA.; dringend; bezield.

levendig, JOHN.
adv.,
vi'vency , s.,, T- onderhouding van het leven.
, s., zeedraak.
Vive* , s., pl., keelklieren ; opzetting der keelklieren (bij
Vive'ly ,
VI'ver

paarden).

Viv 'ianite, s., phosphaat van ijzer, van verschillende tin.
ten van blaauw en groen.
vlv'id, a., levendig, opgeruimd, vurig; -, helder (van
kleuren); - imagination , levendige verbeelding.

Viv idly , adv., op een levendige , opgeruimde wijze; -, met
ijver, met vuur; -, helder (van kleuren).
Vividness, S., levendigheid, opgeruimdheid; ijver, vuur;
-, helderheid (van kleuren).
Vivif'te , vlvif'I cal, a., fleven gevend, leven aanbrengend , zie Vivifying, a.

Vlvlf 'ieate, v. t., bezielen, doen leven.
viviftea'tion , s., bezieling.
Vivif'i eating , a., bezielend , verlevendigend.
vtv'tfieative , a., bezielend, leven gevend.
VIv ► tfy, v. t., bezielen, leven geven, leven aanbrengen.
viv ► trying . a., bezielend , leven gevend; verlevendigend.
viviparous , a., levende jongen werpend.
Vivisee 'tion, s., het disseceren van levende dieren (ontleedkunde).

vixen, s., wijfjes vos; -, § feeks, helleveeg; -, schreeuwer ; ( stout , kribhi g kind,
vix'enly, adv., geslepen; op een listige wijze, als een vos,
als een helleveeg; ( ondeugend.
Viz', adv., verkorting van Videlicet, te weten, namelijk.
(Men leest in het algemeen viz , als of er liet Engelsche
woord

namely stond ,

zie

Videlicet , adv.)

VIz'ard, s., masker, zie Visor, s.; put a -, een masker
voordoen.

Viz'ard , n. t., maskeren ; § met een mask er , niet een sluijer

bedekken, omsluijeren,
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Vizier , vlz'er , s., vizier, eerste staatsdienaar bij den

vitriol , S., vitriool; green -, kopergroen.

sultan van Turkije, zie Visier, s.; grand -, groot- vizier.
viz'terote, s.. vizierschap, waardigheid van vizier.
Vizie'rial , adv., aan den vizier behoorende of door hem
uitgegeven.
Vo' cable , s., woord.
Vocab'alary, s., woordenlijst, woordenboek; naamregister.
vo ► ab'ailist, s., schrijver van een woordenboek of woordenlij st.
Vo' -eai, a., met de stem; begaafd met de stem, met de
spraak; -, mondeling; -, gezongen; - music, vokale muzijk , zang; - and instrumental music , muzijk en zang;

- ligaments, spraakzenuwen (ontleedkunde).
Vo' cal , s., kiezer , bij de godsdienstige orden.
vooeal'I e , a., uit een klinker bestaande (spraakkunst).
Vo' -ealist, s., zanger, zangeres.
Vo .caliza'tion, s., liet in woorden brengen; iets door de
spraak uitdrukken.
vo cal'ity , s., stemvermogen , stemgeluid; -, spraak , uit
hoedanigheid van iets dat uitgesproken kan worden.-sprak;,
Vo' -eaiize, V. t., met het stemgeluid voortbrengen; in woorden brengen; -, uiten.
Vo'-eal ly , adv., door de stem ; met woorden ; mondeling.
Voea'tton, s., roeping, neiging; betrekking, ambacht;
stand ; -, dagvaarding , citatie , r.
Vo -e'ative, a., roepend, aanroepend; - case, aanroepende
naamval (5de naamval).
Voc'ative, s., vocatives (5de naamval); in the -, in den
vocativus, in den 5den naamval.
Vociferate, v. i., bulderen, razen, tieren, uitbulderen; -,
V. t., luid schreeuwen; schelden; zweren.
Vociferation, s., geschreeuw, geraas, getier; utter -s,
gillen , schreeuwen.
Vociferous , a., schreeuwerig, vloekerig.
Vogue , s., mode , zwang , trek ; be in -, in zwang zijn , in
trek zijn, in de mode zijn; bring into -, in de mode brengen, in zwang brengen; a thing in -, een ding naar de mode.
Voice , s., stern , geluid , spraak ; -, woorden , uitdruk kingen ; - , l toonen , klanken ; casting -, beslissende
stem ; faint -, zwakke stem ; inward -, inwendige stem,
§ liet geweten ; low -, zachte stem; loud -, luide stem;
shrill -, schelle stem; treble -, sopraan (muzijk); compass,
extent of -, volheid der stem; loss of -, verlies der stem,
der spraak; high tone of -, luide stem; at any one's -,
op de stem vary iemand; by a majority of -s, bij meerder heid van stemmen ; without a dissentient -, met algemeene
stemmen; lift up, raise his -, zijne stem verheffen.
Voice , V. t., stemmen ; aankondigen ; liet gerucht versprei den; uitvaardigen ; 1 verkiezen, benoemen; -, v. i., schreeuwen ; roepen.
Voiced , a., met stemgeluid begaafd , een stem hebbende.
Voiee'less, a., zonder stem, zonder spraak, stom, stil;
geen stern hebbende ; die niet stemt , niet stemgeregtigd.
Void , a., ledig ; nietig , zonder waarde ; - of, bevrijd van,
vrij van , ontdaan van , ontbloot van ; onbezet (van een post);
-, §ijdel , vergeefs; ingebeeld, denkbeeldig; - of friends,
zonder vrienden ; - space , ledige ruimte ; - of reason , van
verstand ontbloot; make -, schenden, overschrijden, ver
nietig verklaren , van nul en geenerlei waarde ma--nietg,
ken, r.; make a lease -, een huurcontract, pachtbrief krachteloos maken.
Void • S., ledige ruimte ; § opengelaten betrekking , post;
-, het niet; u great - in life, een groote leegte, leemte
in liet leven ; fill up a -, ^^ § een ledige ruimte, een leemte
a;snvullen; make a -, 11 § een lenige ruimte, een leemte
maken.
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l ledigen, ruimen, ontruimen, verlaten; stor- Voi'$bie , a., j rolbaar , rollend , omwentelend; -, § rad,
ten; f verwerpen; verdrijven, uitdrijven; onbezet laten
vlot , vlug ; woordenrijk.
vernietigen, nietig verklaren, van nul en geener waarde Volubly , adv., II op een rollende , omwentelende, vlugge
maken, r.
wijze; -, § met woordenrijkheid.
Votd'able, a., te ledigen, te ontruimen; wat kan ontruimd, vol'*arne, s., (lat. volu'nen, rol) 4, omvang, hoegrootheid,
wat men nietig kan maken , r.
uitgebreidheid ; -, boekdeel ; -, tijdvak , tijdsbestek ; -, om
Vold'ance, 3., lediging, ontruiming, verdrijving; -, terug(van de stem); -, rol (perkament).
-vang
zending ; -, openstaande post.
VolViamed, a., 1 opgestapeld; in menigte opgerold; rolvormig.
Voider, s., tafelmand, broodmandje, kruimelmand; -, ver - Volu'sninous, a., gerold, geplooid; uit vele boekdeelen
werper ; de partij die doet ontruimen ; vernietiger , r.
bestaande; groot, lijvig (van boeken); vruchtbaar (van schrijVoiding, a., tot lediging, tot ontruiming dienende; loo- vers) ; uit rollen bestaande ; § uitgebreid , dik.
zende ; -, ontledigende.
Volu'minousiy, ads., met rollen, met plooijen; in meVoidness, s., ledigheid, nietigheid, zie Void, s.
nigte , in groot aantal ; in veel hoekdeelen.
Vot'ture, s., voertuig, rijtuig, wagen.
schrijver (van een boekdeel).
Voi'amist , s.,
vola'cious, a., vlagtig, vliegend.
Voluntarily , ads., vrijwillig, uit eigen beweging, ongeVolai'kaIi , s., zie Volatile kali, s.
dwongen , met goedvinden, met goeden wil.
volant, a., vliegend, vlug, ligt; schielijk, vaardig; rap. Voluntariness, s., vrijwilligheid, ongedwongenheid, goed.
Vo'iary, s., vlugt, groote vogelkooi.
vinden.
Voi'atile , a., vliegend; vlug, vervliegend; -, § ligtvaar- voluntary, a., vrijwillig, uit vrije beweging, ongedwon.
dig, onbestendig, veranderlijk; -, dartel, ligtzinnig, wuft; gen; vrij , onafhankelijk; opzettelijk, voorbedacht; man is
a - temper, een onvast, los, ligtzinnig karakter.
a - agent , de mensch is een vrij , zelfstandig willend
Voi'attle, s., vogel, gevleugeld dier.
wezen ; - murder, vrijwillige manslag.
Vollattileness, volatil'lty, s., vlugtigheid; -, § onbesten- Voluntary, s., vrijwilliger, volontair; -, een muzijkstuk
digheid , wuftheid.
door den organist in een kerk naar zijn keuze te spelen
Volattliza'tion , s., vlugmaking, vervlugtiging.
en dus niet door de regelen der dienst voorgeschreven,
Voi'atillze, V. t., vlugtig maken; -, V. i., vervlugtigen,
dikwerf, doch niet altijd, voor de vuist.
vervliegen, vlugtig worden.
Volunteer', s., vrijwilliger (soldatenterss); -, § minnaar,
Vol ean'i e , a., vulkanisch , gevulkaniseerd.
liefhebber.
Voi'-cantst , s., die bedreven is in de geschiedenis en ver
Volunteer', V. t., aanbieden, vrijwillig aanbieden; vrij
vulkanen, die gelooft aan die werking in-schijnelva
dienen, vrijwillig verrigten, ondernemen (soldaten--wilg
het vormen van bergen.
term); -, v. i., dienstnemen als vrijwilliger, als vrijwilli.
Volean'ity, s., vulkanische toestand, vulkanisch van nager in dienst treden , zich vrijwilig verbinden (soldatenterm).
tuur.
Volup'tuary, s„ wellusteling, doorbrenger in wellust.
Vol.ca'no, s., vulkaan, vuurspuwende berg.
voluptuous, a., wellustig, zinnelijk.
Vole , s., vole , het halen van alle slagen (in het kaartspel). Voluptuously, ad,., in wellust, in zinnelijkheid.
Vo'Iery , s., :1: vlugt, zwerm, LOCKE; -, kooi, volière; -, Voluptuousness, s., wellustigheid, wellust, zinnelijkheid.
gepeupel , graauw.
voiuta'tion , s., rolling , wending.
Voilta'tlon , s., vlugt; gefladder.
Volute', s., krul aan het dekstuk of kapiteel eener zuil
Vo'litate, V. i., heen en wedr vliegen.
(bouwkunde).
Volt'tion, s., het willen; wilskracht, het vermogen van Vola'tion, s., spiraal, rol in den vorm van een spiraal.
te willen.
voi'vuius, s., volvulus, g.; -, ontsteking der ingewanden;
Voi'ltive, a., + willend, een wil hebbend; wils -; -faculty,
( zijdewee, pleuris.
wilskracht.
vo'mt-en , s., longverzwering, longzweer, g.; nux -, zekere
Volley, s., volle laag, z.; salvo; -, hagelbui; -, § losbars
vergiftige vrucht in Indië.
stortvloed ; a - of words , een stroom van woorden;-ting; vomit, V. i. en v. t., braken, overgeven; - out, up, forth,
a - of oaths, een menigte eeden.
braken , uitbraken.
Volley, V. t., uitwerpen, uitstooten;
§ doen uitbarsten; vomit , s., uitbraaksel , het gebraakte; -, braakmiddel.
- out, doen uitbarsten; -, V. i., losbarsten, losgaan , uit Vorn'iting, s., het braken, het overgeven, uitwerpsel;
-barsten; ( - of blood, ( bloedspuwing.
zich ontlasten.
Volleyed , a., losgebarsten , uitgebarsten.
Vomi'tion , s., braking.
Vol'eeian , a., volscisch ; volgens de gewoonte der Volsten. vom'ttive, a., braking veroorzakend; - remedy, braak
Vol'sclan , s., Volse (een Germaansche volksstam).
-midel.
Volt, s., (fr. volte) zwenking, wending, kringsgewijze om- Vomt'to , s., gele koorts in den hoogsten graad.
rijding met een paard , volte (in de rijschool) ; -, beweging Vons'itory, s., braakmiddel; -, uitgang, groote deur (in
in de schermkunst om een slag af te wenden; face (fr.)
de scho»wburgen en cirquen der .Romeinen), zie Yomitive, s.
snelle omwending, omkeering.
Vocn'itory , a, braking veroorzakend.
Voltaic, a., voltaisch, galvanisch; - column, kolom van Vora'clou, , a., verscheurend, verslindend; . § gretig, beVolta.
geerig , gulzig , roofgierig.
Vol'taiNme , s., galvanismus ; het stelsel , de leer van Voraciously , adv., op een gretige, gulzige , roofzuchtige
Volta ; galvanische electriciteit.
wijze ; verslindend , verscheurend.
Volti subi'to , ( sla snel om (in de toonkunst).
Vora'ctousness, voracity, S., vraatzucht, zucht om te
Volu'blSate, vol'ubile, a., omhoogkronkelend, opslingeverslinden ; gulzigheid , roofgierigheid.
rend , rankend.
vol afgronden, vol kolken ; -, § ver Vora'glnous , a.,
volubit ► ity , s., J ronddraaijing , omwenteling , rolling; -,
slindend , gretig, gulzig.
§ radheid,_ vlotheid, vlugheid; - of tongue , radheid der Vortex, s., pl vortices of vor'texes , maalstroom,
tong, woordenrijkheid, rederijkheid.
draaikolk; § dwarlwind; verwarring.

Void , V. t.,

-

,

VOR
Vor'tical , a., draaijend, dwarrelend, ronddraaijend.
o'taress , 8., ordezuster ; -,aanbidster, vereerster; aan-

hangster.
Vo'tsrlst , 8., ordebroeder, monnik; aanbidder; ijveraar,
aanhanger, zie Volar/, 8., SH., M.
Vo'tary , a.,een gelofte gedaan hebbende , krachtens een
gelofte.
Vo'tary ,, 8., ordebroeder, monnik; aanhanger, ijveraar ;
getrouwe ;4 gewijde ; overgegevene aan, zie Votarist , s.;
a - of love, een minnaar, minnares.
Vote, 8., stem, kiezersstem; gevoelen; gelofte; stemming;
beslissing; gebed; casting -, beslissende stem; collect the
-s, de stemmen opnemen, verzamelen; carry it by two -,
het met een meerderheid van twee stemmen er door halen,
come to the -, tot de stemming overgaan; give his , zijne
stem geven; put to the -, in stemming brengen.
Vote, v. i. stemmen ; he who -3 hij die stemt, stem.
nier ; - by ballot, met hallen, in het geheim stemmen; -,
V. t., stemmen, verkiezen, benoemen (bij stemming); - in,
bij stemming aannemen ; - out , bij stemming verwerpen.
Vot'ed , a., gestemd; - for, voor gestemd; - against , tegen
gestemd.
Vot'er , 8., stemmer, stemgeregtigde, stemuitbrenger.
Vot'lve, a,volgens, krachtens een gedane belofte; door
een gelofte bepaald.
Vouch , V. t., inroepen; tot getuige nemen; bewijzen, betuigen, bevestigen; borg staan, verzekeren; vrijwaren, r.;
I - this ho t-se for a good one , ik verklaar dit paard
voor goed; - for the t ru th of an assertion , voor de waarheici eener verklaring instaan.
Vouch , a., j getuigeiiis ; verzekering, verklaring; bewijs.
Vouchec', 5., die in vrijwaring optreedt, die vrijwaart, r.
Vouch'er , 5., waarborg, bewijs; getuige, getuigenis; titel;
-, oproeper eischer tot vrijwariiig, F.; /)0 - for, borg spreken voor, borg blijven voor.
Vouchor', 5., bewijsschrift, document, ooikonde; -, reçu
voor geld op rekening van een ander betaald.
Vouchsafe', v. t., gelieven, goedvinden; zich verbinden dat
iets zonder risico gedaan wordt, r.; -, waarborgen; -, zich
verwaardigen.
Vouchsafe'iuent , 5., gaaf, weldaad, gunst, begunstiging;
verleening, BOYLE ; -, waarborg.
Vo,is'solr', s , wigvormige steen van een boog, sluitsteen
van een boog.
Vow, s., belofte, gelofte; offerand, offer ; break a -, een
gelofte verbreken, niet nakomen; fulfil a -, een gelofte
nakomen, vervullen; malle a - to , beloven, bij gelofte
toezeggen; take the -5, de geloften uitspreken.
vow, V. t., beloven, bij gelofte toezeggen; toewijden, plegtig verklaren, zich heilig voornemen ; -, v. i., betuigen,
bij eede belooven , zweren, een eed doen.
Vow'-felJow, a,,f mede-verbondene, eedgenoot.
Vow'el , 5. klinker, klinklettersemi -, half klinker.
Vow'eled , a., uit klinkletters bestaande (apraalcicunst) , Da.
Vow'er , a., iemand die een gelofte doet, die een gelofte
aflegt.
Voy'age , a.,zeereis, leis , oveztogt , j het reizen;on-
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derneming; aerial -,luchtreis;entire , reis rondom de
wereld, z.; - out and in, heen- en terugreis; homeward,
return -, terugreis, tehuisxeis ; long -, lange, groote reis;
outward -, vertrek, afreis; 8hort -, korte reis; on a -, op
reis; a good , pleasant - to you ! goede reis ; go on a -, op
reis gaan; perform, take a -, een reis maken; return from
a -, van een reis terugkeeren , terugkomst.
Voy'sge , v. i., een zeereis doen; -,v. 1., bereizen, bevaren , doorreizen, doortrekken, doorloogen.
Vo'ager , 8., zeereiziger,, reizigster.
Voyageur', a., reiziger; -, Canadasche schipper.
Voy'oJ , S., kabellaring van touw of ketting, z.; eyes of
the -, oogen van een kabellaring van touw, z.; mouse of
the -, muis van de kabellaring.
VuIca'nlan , a., fl vulkanus betreffende ; (in de geologie) vurig of door vuur gevormd.
Vut -canle , a.,vulkanisch.
Vul ca'no , S., vulkaan, vuurspuwende berg; -,1 vurige
verbeelding.
V u l can i ze , v, t., vulkanizeren ;niet eene oplossing van
zwavel doortrekken.
VuJ -vanlzed , a., gevulkanizeerd.
Vuteanl'zed-in'dSau-rubber , 3., gomelastiek, caoutchouc
tot bedekking.
Vul'gar ., a., (lat vulgaris) algemeen; gemeen, laag; alge meen in zwang, alledaagscb , gewoon ; - life , het gewone
leven , het leven van bet volk, het volksleven.
Vul 'gar , s., het volk, het gemeen, het graauw.
vul 'garl*m , 5., gemeene , lage uitdrukking, zie Vulgarity, a.
Vularlty, vul'garnc$s , 5., gemeenheid; algemeenheid;
slechte toon, slechte smaak , zie Vulgarism , s.
Vul'garlze, V. t., gemeen maken, algemeen maken, p.
Vulgarly, adv., op eenalgemeene ,lage wijze;-, op
slchten toon, niet slechten smaak.
Vul'gate, 5.,vulgata (latijnsche bjbelvertaling, in de R. I.
kerk als grondtekst geldig).
Vulgate, a., van de vulgata.
VulnerabIlIty , 8., kwetsbaarheid; wie of wat getroffen
kan worden.
Vul 'nerable , a., kwetsbaar; wie of wat men kan raken,
treffen, kwetsen; niet onkwetsbaar; blootgesteld; -, a., he
gedeelte van ccii schip, dat door vijandelijk vuur beschadigd kan worden
Tui 'nvrary , a., heelend, genezend, g.
Vul'uerary ,s., heelmiddel , wondmiddel, g.; - balsam,
wondzalf;plaster , wondpleister.
Vul 'nerate , v, t., treffen, kwetsen, wonden.
VuI'nerated, a., gewond.
Vulncrn'tlon, s. kwetsing, verwonding, PEARSON.
VuI'pltic , a., vossen-,van een vos; listig, sluw.
Vul'pinite , s., zekere steensoort.
Vul'mnre, s., gier.
Vult'-urine , )
gierachtig,
versliadesid;
Vul'turlsh ,
'
roofgierig.t
Vul'turous , 3
'
vuilva, 5., baarmoeder (ontleedkunde).
Vy'Sng , a., om strijd. ijverend.

w
W , s., west, z.

w. I., West- Indië.
Wab'ble , V. i., waggelen

, wankelen, strompelen ; spelen;
mank gaan ; -, wapperen; -, slingeren , onvast liggen, z.
Wab'bling-motion, s., slingerende beweging.
Weck'e , wa ek'y , s., wacke (zekere steensoort).
Wad, s., bos stroo, hoop, stapel; hoop tezamen geworpen
dingen ; watje , vulsel; prop op de lading van een kanon;
grummet -, kransprop; junk, touwprop, lederen prop,
lederen patroon; - of cork , kurken prop , patroon (soldatenterm).
Wad, V. t.,

leggen.

watteren, vullen, met watten aanvullen, be-

Wad , s., prop, bosje hooi of iets anders.
Wad'-book , S., krasser (van vuurwapenen).
Wadd , S., zwarte looderts.
Wadded, a., gewatteerd, opgevuld, gepakt.
Wadding , s., prop ; watteersel , vulsel , vulsel haar.
Waddle , V. i., waggelen , wankelen , strompelen , mank

.

flag in -, een vlag in sjouw hijschen , z.; - up , staand
houden , doen drijven , doen vlotten , doen bovendrijven.
s., drijvend ligchaam, vlot, drijfvlot; § vlaggesein
noodsein; flag with a -, vlag in sjouw, z.; with a -, mf
een knoop, z.
waft'age, s., vervoer , overbrenging, overvaart, ove;
zetting (van water); drijving.
Wafter , s., paleischip , transportschip ; -, veer , veerman
pont; die of dat overvoert.
Wafture, s., beweging, golving; wuiving, sx.
Wag , v t., ( omkeerera , het onderste boven zetten ; in bf
weging brengen , bewegen , schudden ; - the head or ti
tail , den kop of den staart schudden ; not - a hair , ( gee
haar verroeren , doodstil blijven.
Wag , V. i., kwispelen ; in snelle , koddige beweging zijn
heen en weêr gaan ; -, vertrekken , opbreken , heengaan.
Wag , s., schalk , spotvogel , snaak, spotter; -, § spreena
Wage , V. t., wagen , beproeven ; verwedden , op het spe
zetten; het hoofd breken; te pand geven; huren , verhi;
ren; t betalen , beloonen; -, (krijg) voeren ; doorzetten.
Wage, V. i., (against) wedden; trotseren, minachten.
Wage, s., loon, huur, soldij; § pand, onderpand, zie Wages,.
Wage'-boot, s., weekboek, zakboek.
Wag'el , waggel , s., meeuw , zeemeeuw.
Wager, s., ,(, weddingschap , voorwerp der weddingschap
- of law , beslissende eed (middeneeuwen) ; hold a -, ee
weddingschap volhouden; lay a -, een weddingschap doen
om iets wedden ; name your -? om hoeveel gewed?
Wager , V. t., verwedden; -, wedden.
Wagerer , s., wedder, wedster.
wages , s., pl., loon, salaris ; weekgeld, jaargeld; hum
betaling , bezoldiging , § belooning , prijs ; schadeloosste
Buig (in Amerika); -, toelage.
Wag'gery , s., snakerij, schertserij , boert, luienigheid; !
full of -, vol boeverij zijn.
Wagging , s., schudding , schommelin►g , beweging.
Wag'gish , a., schalksch , snaaksch , boertig , poetsachtig
- trick, aardige trek, scherts, guitenstuk, poets, boerteri
Wag'gishty, adv., op een achalksche, snaaksche, aanga
name wijze; boertend.
Waggishness, s., guitenstuk, streek; scherts, snakerij

Waft,

gaan; - about, rondwaggelen; - forth, voortwaggelen;
- in one's paces, waggelend gaan; - up and down, op en
neér waggelen.
Waddle*, s., pl., de lellen onder aan den snavel van
een haan.
Waddling, s., schommeling, wiegeling.
Wa'dlingly, ode., op een schommelende, wiegelende wijze;
met een waggelenden tred.
Wade , V. i., waden , doorwaden ; omwroeten , omploegen;
doorsnuffelen; -, overtrekken; -, baggeren; -, § worstelen,
sukkelen , voortkrukken ; - through water , sand and snow,
door water , zand en sneeuw waden, § door dik en dun baggeren; - through blood to glory , door bloed tot roem komen.
Wade , V. t., overtrekken , doorwaden , doorworstelen.
Wader ,
s,, langbeen ; een soort vogel , ook mug.
Wading-bird ,
Wad'sett , s., hypotheek ; in de schotsche Hooglanden ver
goederen.
-pandigv
Wad 'setter , s., hypotheekhouder.
bergstroom,
dat
of
eersen
waterloop
,
s.,
bed
van
Wad'y
droog is, behalve na gevallen regen.
Wafer , s., wafel; ouwel; hostie (bij de Roomsch-Kathoschalkerij , snaakscbbeid , schalkschheid, poetsachtigheii
lieken); consecrated -, de heilige hostie, de hostie.
Waggle, V. t., bewegen, in beweging brengen, doen waI
Wafer-box , s., ouweldoos.
gelen, in voortdurende beweging houden; -, v. i., bewi
wafel.
,
s.,
Wafer -vake
gen , bewogen worden, in beweging komen; waggelen ; i
Wafer-iron, s., wafelijzer.
voortdurende beweging zijn, van den eenen naar den ai
Wafer-maker , s., wafelbakker.
deren kant bewegen.
Wafer-tongs, s., pl., wafelijzers.
Wafer, v. t., ouwelen, digt ouwelen, sluiten met een Waa'on , wag'gon , s., wagen , groote wagen ; kar , voe.
tuig , rijtuig ; wagon (op spoorwegen) ; fly -, een wage
ouwel.
voor den sneltrein (op de Fransche spoorwegen aangedui
Waffle , s., wafel.
door pour haute vitesse) ; slow -, een wagon voor den gi
Waffle-iron, s., wafelijzer.
wafel
wonen trein.
,
s.,
wafelmaker
,
fle-baker
waf
fle-maker
,
Waf
-baker. Wag'on , wag'gon , V. t., rijden, vervoeren, overbrenger
wavelverkooper.
wafelbakker,
per
as vervoeren, overbrengen.
Waffle-man, s., wafelkramer,
Waft , V. t., dragen , door de lucht of het water dragen, Wagon box, waggon-box, s., wagenkistje.
wegvoeren, overbrengen; teeken geven aan; draaijen, Wagon-boiler , wag'gon-boiler, s., wagen, kistvormil
rigten , wenden ; toewuiven , wenken ; voeren , waaijen, ketel.
drijven; -, V. 1., drijven, wuiven; the air -ed the balloon, Wagon-head, waggon-head of caravan shape
de lucht droeg den luchtbol ; the breeze that -ed health, boiler , s., bemetselde ketel.
de wind the gezondkeid aanbragt , aanvoerde , z.; holist a Wagon•house i waggon-house, s., koetshuis, stal.

WAG
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Wagon-maker , wag'gon-maker , 9., wagen

of rijtuig -

maker.
wagon -inas , wag'gon-man , s., conducteur der waggons
(spoorwegen).

^Vag'on-oliice, waggon-office, s., expeditie - kantoor .

Wagon-kéeper , waggon-keeper ,

s.,

rijtuighouder;

voerman.
Wagon-spoke, waggon-spoke. s., spaak van een wiel.
%Vag'on-train , wag'gon-train , S., manschappen tot bescherming van den legertrein; officer commanding the -,

trein•kommandant.
Wagon-whip , waggon whip, s., voermanszweep.

Wag'onage, wag'gonage, s., vrachtloon, vracht.
^Vag'oner , waggoner ,

s., voerman ; conducteur ; trein -

knecht (bij spoorwegen).

van Wagoner,
zie dat woord.
vVag'ta11, s., kwikstaartje (een vogel).
verbrij field , gekwetst , gebroken ; gebogen, sH.;
Walti , a.,
ingedrukt.
waif, s., onbeheerd goed; verlaten goed; geworpen goede ren (door een schip bij schipbreuk overboord geworpen) • z.;
geschut vee (dat weyyeloopen is of onbeheerd gevonden wordt).
Watt • V. i., klagen , schreijen , jammeren, zuchten • weekl ag en; -, V. I., beklagen, betreuren, beweenen, bejammeren.
Wait • 3., jammerklagt; gekerm , gezucht.
klagend; jammerend, weeklagend, bedroeWailful , a.,
vend; droevig, sx.
Wait'1ng, ppr. van Wail, v. i.; -, s., zie Wail, s.
Waii'ment , s., het klagen, het kernen; het zuchten, zie

Wagoning, wag'gonling, s., liet beroep

Wail, s.

, kar; (groote wagen , koning Davids
wagen (sterrebeeld) ; - cope , disselboom (van een wagen) ;
- driver , wagenmenner , voerman; - house , wagenschuur;
- load, wagenvracht; - rope, wagentouw; Charles's -,
wagen (sterrebeeld).
Wain'-bore, s., wagenregt, r.
Wain'age, s., vracht, vrachtloon; -, gereedschappen van
wagens.
Wain 'seot, s., houten lambrisering; beschot; betingeling;
-, wagenschot (zeker soort hard eikenhout).
Wain's-cot, v. t., met wagenschot hekleeden, bedekkbn;
lambrisering maken; beschieten , betingelen (met planken).
Wainscoted , a., beschoten, betingeld.
Wainscot-face, s., ( grof, leelijk gezigt.
Wain'eeot-skin , s., grof vel.
Wain'$Poting, s, lambrisering, bekleeding, betingeling.
Vair , s., stuk timmerhout 6 voet lang en 1 voet breed.
Waist , s., het kleinste deel van een ligchaam; liet gedeeltf
beneden de ribben ; liet middendek van een schip ; -, leest,
ligehaamsvorm, gestalte ; -, keurslijf.
Walst' -band, s., buikriem (bij disren); broekband, eeinturc
(bij menschen); - of a ship, kuil • z.; - ship with a deep hoog opgeboeid schip.

♦Vain , s., wagen

^Valst'an-ehor,

s., rustanker, z.

Watst'belt , s., degenkoppel, gordel.
Waist'board, s., zetboord (een eenssloep), z.
waist'clotie , s., pl., veschansingkleed, z.
^Vatst',eoat , s., vest, mouwvest.
Waist'-coating, s., vestenstof.
Watat'ere , s., pl., kuilgangers, z.
Waist'riband,

Waist'ribbon,

s., lijst langs het schip, z.

s., ceinture, lint, riem.

Waist'shirt, s., halfhemd, overhemd.
Wait , V. i., wachten , (for) opwachten , afwachten ; in al
wachting zijn, blijven; (on, upon) bedienen; oppassen, vei
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zorgen ; -, vervullen ; bespieden , bewaken ; -, t volgen,
rigten ; verwijzen ; adresseren ; it is impossible to keep
others -ing, liet is onmogelijk de anderen te laten waehten; - for any thing, verwachten dat iets zal gebeuren;
iets voorzien, verwachten; servants - at table, de knechtee ► bedienen aan tafel; - on a sick friend, een zieken
vriend oppassen , bij hem waken ; have the honour to -on any one , de eer hebben iemand zijn opwachting te maken; - on a lady, pligten van wellevendheid jegens een
dame vervullen, galant zijn jegens een dame; - on any one
with any thing, niet iets op iemand wachten; keep -ing ,
laten wachten; - till any thing is over, wachten tot iets
at'geloopen, gedaan, voorbij is; T - upon the Lord, op den
Heere wachten.
wait, V. t., verwachten; als liet gevolg van iets verwachten, bespieden; blijven verwachten; T bijstaan, verzorgen,
§ oppassen ; vergezellen.
lush, s., hinderlaag, verhindering, hinderpaal; geheime
aanval ; lying in -, in hinderlaag liggend ; in -, in hinderlaag, op loer, lie in -, in li inderlaag stellen, op loer zitten;
lay - for, hinderlagen, hinderpalen stellen, lagen leggen.

IVatt'er, S., 11 oppasser, verzorger ; § kellner, koflijhuisjongen (gewoonlijk ;net glen naam van Jan bestempeld); hofineester (op stoombooten); knecht, bediende; -, presenteerblad,
schoteltje; dumb -, stommeknecht, kleérenhanger.
Waiting, s., het wachten; opwachting; -, oppassing, dienst;
officer in -, officier die de wacht heeft ; in -, in afwaehting, in de verwachting; lady in -, hofdame; lord in -,
adjudant van dienst.
Waiting-boy , s., loopjongen.
Walt'ing-gentleman , s., kamerdienaar.

Walt"ing-maid, s., kamenier.
Waiting-nsan , s., knecht, lakkei.
Waiting -rooie , s., wachtkamer.
Waiting-woman , s., kamenier

waits, s., pl., t muziekanten die serenades brengen; -,
nachtwakers, kleppermannen, starts wakers; -, § kersliederen zangers.
Waive , s., verlatene ; vrouw , die volgens het Engelsche
rept geen aanspraak heeft op bescherming der wet.
Waive, V. t., verlaten ; laten varen ; buiten de wet stellen,
de bescherming der wetten ontnemen (van vrouwen); -,
vogelvrij verklaren.
%aiv ed , a., verlaten ; buiten de wet gesteld.
Waiver , s., buiten de wet stelling ; -, § vogelvrij verklaring ; acte van schotvrij verklaring.
Wai'wode, way'wode , s., waywood , gouverneur, stad houder in Polen , Moldavië en Wallachijë.
Wake, V. i., J § waken, niet slapen, wakker zijn; wakker

worden, opgewekt zijn; - up, ontwaken.
, wakker maken ; op nieuw in liet
leven brengen als uit den slaap des doods; - him, wek
hem , maak hem wakker.

Wake , V. t., wekken

s., kerkinwijdingsfeest, heilige avond; -, het waken; nachtwacht, wake; -, zog (van een schip); kielwater, z.; be in a skip's -, in het zog, het kielwater van

Wake,

een schip zijn.
s., de voornaamste overheidspersoon van Rip.

Wake' - man ,

pon in Yorkshire.
Wake' - robin, s., aronswortel.

Wakeful, a., wake n d, waakzaam, zonder slapen, slapeloos , niet slapend; -, opmerkzaam; -, slaapverdrijvend.
^Vake'fn11y,

a., niet slaperig; -, met waakzaamheid; al

wakend.
Wake"fulness,

mogen slapen,

s., waakzaamheid, slapeloosheid; het niet
82
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Waken, V. i., +j § waken , ontwaken • wakker zijn, wakker
worden; -, V. t.,wekken, wakker maken, tot beweging
brengen; -, voortbrengen.
1Vak'er, s., iemand die waakt, die ontwaakt.
Wak'ener , s., iemand die een ander wekt; wekker.
Waking , a., wakend, niet slapend.
Waking , s., wacht; slapeloosheid, zie Watch, s.
Wale, s., streep, striem; -, zelfkant (van laken); -, berghout, barghout, z.; channel -, reebout, z.; gun -, pot.
deksel , z.; main -, onderste berghout, z.; sheer -, bovenste
berghout, z.
waling, z., planking, binnenwegering, z.
Walk , V. t., loopen , gaan ; -, wandelen ; -, dwalen ;
(after) te voet volgen; (into) voortgaan tot in; treden,
stappen, stapvoets rijden, in beweging zijn; in de slaap
handelen; op een bijzondere wijze handelen, als een spook
verschijnen; zich laten zien; § spirits that -, geesten die
rondzweven; - fast , quickly, vlug loopen , stappen ; -fororally , met afgemeten stappen , schreden gaan; - slowly ,
langzaam gaan, wandelen, ( zijn schreden, stappen tellen;
- down , naar beneden, naar omlaag gaan, wandelen; in , naar binnen stappen , gaan; - off, weggaan , heengaan; - out, uitgaan, gaan wandelen, naar buiten wan delen ; ask , beg , desire any one to - oast , iemand vragen
of uitnoodigen om uittegaan ; - up , opgaan , naar omhoog

gaan; - up to any one, naar iemand gaan; - up and down,
heen en weer gaan, wandelen; - about, ronddoolen, rondloopen, omwandelen; - by, - to, voorbij loopen, gaan;
- forward, vooruit loopen, verder gaan; -, V. t., bewandelen , betreden , doorloopen , wandelend afleggen ; -, over
steken, doortrekken; -, doen stappen (paarden).
Walk, s., wandeling; loop; tred, gang; kuijertje; togt ,
wandelrid; wandelweg; -, marsch, optogt; -, omweg; -,
laan , afrid , toegang , weg, straat , veld , vlakte , ruimte;
-, omheining; -, loopje; -, suikerplantaadje (in W.I.); -,
weiland; -, gang (van een dier); -, § levenswandel; go for
a -, een wandeling doen; take a -, wandelen , een wande ling, een togtje doen; - mill, volmolen.
bewandelbaar .
Walkable, a.,
Walker, s., wandelaar, voetganger, wandelaarster, voetgangster; -, § voller; -, boschwachter , r.
Walk ing, s., het loopen, wandelen, kuijeren.
Wa1k'ing—cane, s., wandelstok.
Walking - fire, s., dwaallicht.
.walking - place, s., wandelplaats.
Walk'ing•stati, s., staf , wandelstok.
Walking-stI ek , S., w andelstok , riet.
Walk'ing-whip , S.,

karwats.

Wall, s., muur, wand, wal; -, verdediging; -, schuilplaats; omheining; laag baksteenen; give any one the -,
iemand aan de regterhand, op de kleine steentjes laten gaan;
take the -, aan den regterkant gaan., zich aanmatigen; dead
-, op zich zelven staande muur ; external -, buitenmuur;
brest , retaining -, steun , beer (tegen een muur) ; flank -,

WAN.
Walt'- eyed , a., een gebrek aan het oog hebbende, waarin
de iris zeer licht van kleur is , zie Wall-eye , s.
Wail'-cress , s,, muurkers (botanie).
wall' - race, s., voorzijde, front van een muur.
Wall'- fern • s., muurvaren of boomvar (botanie).
Wall'-flower , s., muurbloem , ( geel madeliefje , geel
viooltje.
%Vals'- fruit, s., vrucht van leiboomen.
Waal'•gun, s., haakbus.
Wail'-hook , s., muurhaak voor dakgoten.
Vall' -knot, s,, schildknaap, z.
Watl'-louse, s., wandluis.
Wall'-moss , s., eikenmos.
Wall' - nail, s., spaliernagel, spijker.
Wait' - pel'litory , s., plant parietaria officinalis.
Waii' - pen'nyw ort , s., plant van de soort cotyledon.
oVail'• pepper , s., huislook.
Wall' - plate , s., vormplaat.
Wal I'-rocket , s., muurruit.
Wall' - rue , s., steenruit (botanie).
Wall' - sided, a., met scherpe kanten, hoeken .
Wall' - spring, s., bron voortkomende uit rotsen die op
lagen liggen.
Was 1' - tree , s., leiboom.
tinai t' -soort , s., glaskruid ; -, muurkruid , wilde vlier.
%Val ► let, s., valies, reiszak, knapzak, bedelzak; j zak,
(kwab, kwabbe.
Wali 'lug , s., het ommuren, ommuring; metselwerk.
Vai'Iop , V. i., koken, opkoken (met geraas) ; (-, ranselen.
Wat 'lop , s., slag, harde slag ; (- of fat , een klomp vet
%Val 'loping , s., pak slagen, ransel (gemeen).
Wallow , v. i., zich zwaar en lomp omwentelen; zich in
slijk wentelen ; -, in een staat van vuilheid en groote
ondeugd levende ; he -s in all manner of uncleanness , hij
wentelt zich in allerlei onreinheid; - in pleasures, zich
in vermaken baden.
Wallow , s., een soort rollende of kruipende beweging.
Wal' lower , s., die zich in slijk omwentelt.
Vai'lowlsh , a., verschaald, geratig, smakeloos, duf; -,
walgachtig.

Walm , s., welling, opkoking; three or four -s are enough
to boil herbs, groenten behoeven slechts drie- of viermalen op te wellen (zacht op te koken).
walm , v. i., wellen, opkoken.
Warnut, s., noot, okkernoot; walnoot; groote noot.
Wal's ut -husk, walnut - peel, s., noteuschaal, notenschil,
bolster.
%Val'rsut•sheil, s. , notendop .
W^,i'nut - tree, s., notenboom, walnotenboom,

Wal 'rus , s., walrus, ( zeekoe, ( zeepaard.
walt, a., l- heen en weder schommelend (van schepen);
rank; - ship, ledig schip zonder ballast.
Wal'tron , s., het zeepaard.
Waltz , s., (duitsch) wals (zekere dans).
zijmuur; side -, evenwijdig loopende muur; wing -, zij- %Waltz, v. i., (duitsch) walsen, dansen.
vleugel , vleugel, piece of a -, een stuk muur , een muur; Wal 'y , a., gestreept, vol striemen.
within the -s, binnen de muren, binuenmuurs (intra Wa,n'ble, v. i., ) oprispen (van de maag); walgen, een ge.
muros);. without the -s, buiten de muren, buitenmuurs voel van misselijkheid hebben; draaijen.
(extra muros) ; climb over a -, over een muur klimmen . Wa,n'ble -cropped , a., j) misselijk, onpasselijk ; § neerWall , V. t., met muren insluiten , ommuren , met muren slagtig ; verlegen.
of wallen omringen of verdedigen; afsluiten, sluiten; Wam 'bling , s., gerommel; a - in the belly, ) een gerommei in den buik.
opmetselen, toemetselen; § versterken; - up, digtmetselen,
Wampum , s., wampum, gordel van schelpen en koralen
toemetselen.
(een ruilmiddel en sieraad dat de Indianen dragen).
Wall'-$reaper, s., boomkruipertje.
Wall'-eye s., een gebrek , waarin de iris van het oog Wan , 95 (for won) imperf. van Win, v. t.

zeer licht 'van kleur is (meestal bij paarden); tijgeroog.I titian , a., bleek, fiets, verflenst, . ontdaan (door ziekte).

WAST.
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bleek of flets worden , verflenen (dooi• piekte). Want'-wit, s., t dwaas , onnoozele; domoor, weetniet,
Wand, s., roede; stok, staf; kormmtndostok; -, tooverroede;
( dommerik , set.
magic -, charming -, tooverroede; divining -, waarzeg - Want'ake, s., liet ontbrekende, behoefte, gebrek.
gersstaf.
Wasit'hill , S., molshoop.
%Van'der , V. i., L. II ronddolen , ronddwalen; rondloopen ; %Vant'ing , pp. van Want.
reizen zonder een betaalden koers; -, § raaskallen, hablbe- Wanting , a., ontbrekende; behalve, met uitzondering van;
len; -, dweepen; - about, omzwerven; - from, vertrekken
-, behoevend, noodig hebbend ; - 5 pence , min 5 pence;
uit, zich verwijderen van, afwijken van, schrijden over ,
he -, ontbreken, behoefte hebben, noodig hebben.
gaan buiten; -, ijlen, malen (door ,gekrenkt/ieid der her- %Vant'iess , a., gegoed , welgesteld, rijk, bemiddeld.
senen); ( naar buiten loopen , op - from o;;e's horure , zijn %Van'ton , a., wellustig , weelderig , wulpsch ; uitgelaten ,
huis verlaten , zich uit zijn huis venvijcleren ; - fron the
dartel , speelscli , ligtzinnig , losbandig; onbescheiden (in het
point, zich verwijderen, afdwalen van liet puilt waarover
spreken); ongedwongen ; -, prachtig , sierlijk ; -, ongeregeld;
gehandeld wordt.
- hor/s, dartele kinderen; a - act of cruelty , een wreede
Wan'der , V. t., -t dwalen in; bereizen, afreizen , doordaad in dartellieid, brooddronkenheid begaan; cast a reizen, doorloopen ; zonder doel of bepaalde rigting reizen.
er/e , met een wulpscli oog belonken.
Wanderer , s., 11 ronddoler, rondzwer ver; -, voetpariger
Wanton, s., wellusteling; li tzinnige; verwijfd persoon,
voetreiziger , zwerver ; § -, onbestendige ; -, landloaper
ijdel persoon; onbeduidende vleijer; -, een woord van lieflandloopster.
kozing; -, ligtekooi, ligtmis.
Wandering, a., ronddolend, zwervend; § onbestendig, %Van'ton , V. i., dartelen , stoe ;jen , uitgelaten zijn ; -, beu•
onbestemd.
zelen, dweepen; -, spelen, zich vermaken, mallen; -, V. t.,
1Van'dering , s., het ronddolen , zwerven , rondzwerven ;
weelderig maken, verbeuzelen.
afdwalen, afdwaling ; gebrek; dwaling , onhestendi held, ^Van'tontze , V. i., dartelen , stoeijen , 5OUTI , DANIEL.
gemis van vastheid , beweegbaarheid ; -, § afgetrokkenheid , %Van'tonly , adv., op een dartele , stoeijende , uitgelaten
verstrooidheid , achteloosheid; onbezonnenheid ; onbesuisd- wijze; in ongebondenheid , in ligtzinnigheid , in wellust ,
held, ijlhoofdigheid; dweeperij ; let us reflect upon our errors
in dartelheid, in vrolijkheid.
and -s , laat ons acht geven op onze misslagen en dwalingen. Wantonness , s., wellustigheid , wulpschheid, weelderig
Wan'deringly , ads., op een ronddolende , zwervende of
uitgelatenheid, dartelheid, ligtzinnigheid, lekker -heid,
dwalende wijze , al zwervende , § niet bestendig.
vrolijkheid , vreugd ; malheid.
-heid,
^Van'deringness , S., verstrooidheid van gedachten.
Wan'ty , s., pakriem , pakgordel , gordel.
%Vane, V. i., ,j, afnemen (van de maan); verminderen , da- Wap'a - cut , s., soort van uil , inboorling van Hudson's - bay.
len , afdalen, vervallen, verzwakken ; § vallen , ondergaan, %V aped , a., neerslagtig, bedroefd , treurig, troosteloos.
veranderen, verzwakt worden; the moon is -ing, de maan Wapentake, wap'entae, s., zekere verdeeling van grond
graafschappen in liet Noorden van Engeland-gebidn
neemt af, volle maan is voorbij.
Wane , s , ., f het afnemen (van de maan) ; vermindering, %Vap'inschaw , s., wapenschouw , scho.
afdaling, verval, verzwakking; § val , ondergang, veran- Wap'ttt , s., naam van liet Noord-Amerikaansche hert,
dering; on the , in the -, bij het afnemen, verminderen
ten onregte eland genoemd.
(der maan); be on the -, vervallen, afnemen, afdalen, zie Wapp, s., wantstrop.
neerslagtig ; overstelpt van gemoed;
Wane, v. i.
Wap'pened , a.,
Nang , s., wang , ( kinnebak ; tong (caner gesp), leereg riem.
bedroefd; -, verwelkt, verdord; afgeleefd, zonder eenige
Wang'an , s., soort van proviandschip.
bekoorlijkheid [eigenlijk ,, die geen mingenot meer schenken
Wang'tooth , s., kies.
karn"], Timon. IV. 3., sa.; that mades the - widow used again,
dat (liet ;,oud) doet de afgeleefde weduwe wederom huwen.
Wan'hope, s,, 1' wanhoop.
Wan'hng, a., afnemend, zie Wane, v. i.
(aanmerking. De juistheid van de eerste beteekenis wordt
Wanle'le , a., zwak ; 0iLvast , onhestendig , veranderlijk.
door oonrnnigen betwijfeld.)
Won'sy, rcdv., met bleekheid, verflenst, ontdaan, niet Frisch. %Vap'per, s., zekere visch, soort van kleine riviergrondeling.
Wan'ned , a., bleek , verbleekt.
WV.,,. , s., (1 § oorlog , 1, oorlogswerktuigen , toebereidselen
tot den ooi log ; -, leger , troepen , strijdkrricht, krijgsWan'ness , s., bleekheid , schraalheid , verfïeristheid.
Wan'nish, a., bleekachtig , eenigerrnate bleek, flets, ontdaan.
niat , legerniagt; vijandelijkheid ; -, toorn , haat; -, staat
Want , s.,
mol.
vair tegenstand; daad van tegenstand; foreign -, bui
Want, s., gebrek , behoefte, nooddruft; noodzakelijkheid
oorlog; holy -, heilige oorlog, godsdienst-tenl;dsch
benoodigdheid ; armoede , behoeftigheid , § kommer ; for religious -, godsdienstoorlog; - to the death, strijd-orlg;
op leven en dood; articles of -, (pl.) oorlogswetten, krijgsof, hij gebrek van ; iia -, in behoefte ; die of -, vr;;; ge
wetten; man of -, § oorlogschip, z.; (1 krijgsman ; at -, in
sterven , omkomen ; feel , find a -, een gebrek- , nood--brek
den oorlog, in den strijd; at open -, is; openbare oneenigzakelijkheid gevoelen , ondervinden ; supply a -, in een ge
heid; be al -, in oorlog zijn, ( elkander den oorlog ver
-brek,
een behoefte voorzien.
dianee of -, oorlogskans, krijgsgeluk; deelare --klaren;
Want , V. t., noodig hebben , behoeven; gaarne willen , wena; airaot , den oorlog verkla; en aan ; be engaged in -, in
schen , verlangen , behoefte gevoelen , ondervinden ; out
iets
breken (te weinig zijn) ; - something of the .urn,
ont- oorlog gewikkeld zijn; carry on -, oorlog voeren; make
- 00 , upon , oorlog voeren tegen, op ; wage - against,
breken aan de Boni , iets te weinis zijn ; Mr. .1. is -cd,
men vraagt naar, wacht op den Heer A; wheat do yoze - oorlog voeren tegen; monitions of -, krijgsvoorraad; priso;:er of - , krijgsgev;angene; rules of - , oorlogsgebruiken,
of me ? wat wilt gij van mij P - e ;iy one to do any thioq
call , asserntle a council of - , een krijgsraad houden,
iemand noodig hebben orr iets te doen; -cd , (bij adverterzbeleggen.
tien: benoodigd , gevraagd) men vraagt , verlangt, zoekt.
Want , V. j., missen , gebrek lijden; niet slagen; ontbreken Var, v , i., krijgen, oorlog voeren, oorlogen, ^ J § worstelen,
strijden , kampen , -, u_ t., 9 beoorlogen , bestrijden , bekam(niet tegenwoordig zijn); it -s a quarter to twelve, het is
kwartier vóór twaalf.
pen , bevechten.

Wan , V. i.,

976

WAR.

WAR.

Ware, V. t., vieren, laten vieren, glijden; - ship, vó6r
Var'-beat, war-beaten, a., t moê geoorloogd, den oorlog
den wind zeilen, voor het lapje zeilen; §-, v. i., zich wachmoede , door oorlog uitgeput.
ten , zich in acht nemen.
cry
,
s.,
War' krijgsgeschreeuw , oorlogskreet.
Ware, s., pl. wares - , koopwaar , goed, voorraad; small
War'-aae, s., strijdbijl, krijgsbijl.

War'-field , s., slagveld.

Wsr'- druip, s., krijgstrom.
% ar'- furniture, s., t uitrusting ten oorlog.
War' - horse, s., strijdros

War'-office, s., ministerie van oorlog ; krijgscollegie.
War'-proof, s., in den oorlog beproefde dapperheid.
War'-s eot , -S., oorlogsbelasting.
War'-steed , s., strijdhengst.
War'-sunk , a., in den krijg bezweken.
War'-time, s , oorlogstijd, dagen van oorlog.
War'-trophy, S., wapentrophee.
W ar'- whoop , s., krijgsgeschreeuw ; woest geschreeuw.
Var' •worn , s., in den oorlog uitgeleefde, afgeleefde ; § ver
-sletn.
War'ble , V., zingen, fluiten , kweelen (van vogels) ; zin
neuriën (van personen); T doen trillen , doen weerklin--gen,
ken, doen bewegen; -, n. i., kweelen, fluiten , zingen . slaan
(van vogels) ; gezongen , gekweeld worden , trillen • klinken.
Warble, s., gezang, gekweel; het zingen, kweelen, neu-.
riën ; klank , weerklank.
tiVar'bler,, s., zinger, kweeler, zanger (van vogels) voor
feathered -, winged -, gevederde zanger;-zanger,tjilp;
garden -, kleine nachtegaal; red breast -, roodhorstje.
Warble ;-, s., pl., eeltbulten, eeltgezwellen, eksteroog.
Warbling, a., welluidend, welklinkend, vol harmonie.
`1rVarb '1tng , s., gekweel , gezang (van

vogels) ; gezang,

-3 , pl., kleine artikelen , kleinigheden , snuisterijen. (Behalve bij zamengestelde woorden, wordt dit woord steeds
in liet meervoud gebruikt.)
Ware'-book , 3., pakhuisboek.

Ware'-charges , s., pakhuishuur.
Ware' -fut , a., voorzigtig.
Ware' -house, s., pakhuis, goederen -magazijn; entrepot;

bonding -, entrepot , magazijn italian -, magazijn of winkel
waar Italiaansche produkten verkocht worden, als: maccaronie, vermicelli , sausen , oliën, enz.; king's, queen's -, rijks
groot entrepot; town -, stads entrepot; removal to another-,
verandering van entrepot, pakhuis; remove goods to another
-, goederen in een ander pakhuis of entrepot overbrengen.
Ware'-house, V. t., opslaan, in het magazijn of pakhuis
brengen , in het entrepot brengen.
Ware' - house - keeper , s., pakhuishouder .
Ware'- house-rnan , s., :,pakhuisbediende, grossier

; italian
-, houder van een magazijn of winkel waar Italiaansche
produkten verkocht worden.

Ware'-house-rent, s., pakhuishuur .

Ware•'hou s ing , s., liet opslaan in een vrij entrepot.
Ware'less, a., onvoorzigtig, onomzigtig.
Ware'ly , ads., l voorzigtig , zie Warily , adv.
Warfare, s., oorlog, krijg, krijgsdienst, militaire dienst,
worsteling, strijd. kamp, het oorlog voeren.
oorlogen, oorlog. krijg voeren.
%Var'fare, V. i.,
War'bable, a., weerbaar, voor krijgsdienst geschikt, sp.;

neuriën (van personen).
Vare , uitgang van een klein aantal bijwoorden, en betee- krijgshaft.
kent waarts; home -, huiswaarts.
Wa rily , adv., op een voorzigtige, een omzigtige wijze
%Nard, v. t., j. afweren (een slap); afwenden , fl § verwijmet behoedzaamheid, met voorzigtigheid; wijselijk, schroomderen, afstooten; § bestrijden , overwinnen; beschermen,
vallig , sp.
verdedigen , behoeden , bewaren , bewaken ; - off, J § pare- Wa'riness, s., 4, omzigtigheid, behoedzaamheid, voorzigren , afwenden , verwijderen, afstooten ; -, v. i., waken, tinheid.
wacht houden , zich in acht nerven , de slagen pareren, Werk , s., werk , gebouw (het woord werk is alleen ge-

afwenden , afweeren.
Ward , s., wacht; -, het pareren; -, voogdij ; -, pupil,
minderjarige ; -, vesting , sterkte ; -, f verdediging ; -,
-, cipier ; -, voogd ; -, ziekenzaal ; -, stads wijk ; -, bezet
kanton ; -, verzekerde bewaring ; -, sleutelbaard-ting;,
(werk van een slot); in -, op wacht; onder voogdij ; in
verzekerde bewaring.
Ward'-penny , s., soort van belasting, die tot betaling

bruikelijk in bulwark).

War'kamowe., s., schuitje, praauw van Ceylon.
Warlike, a., oorlogzuchtig, krijgshaftig, oorlogzuchtig

uiterlijk.
%Var 'likeness , s., oorlogzuchtigheid, krijgshaftigheid.
War'ting, s., :j: iemand dien men moede is, omdat men

dikwijls twist met hem heeft.

WarÍloQk
} s., ach., heksenmeester, toovenaar, beks
van waakloon strekt.
` Var lu -ek
Ward'-room, 3., vierkant; -, § verblijf der officieren of Warm , a., warm ; niet koud, § ijverig, vurig; hartstogpassagiers late klasse op een schip (soldutenternm)
telijk, hevig; ruw; rijk, gegoed; vol geestdrift; blood is -,
Warden, s., wacht, schildwacht; voogd; directeur, be- bloed is warm ; a - heart , een warm hart ; a - wish , een
stuurder; gouverneur , opziener, bevelhebber.
welgemeende wensch ; a - character, een levendig karakter;
Warden, s., groote peer, bakpeer , soort van peer , naam a - contest , een hevige strijd, twist.
.eener in Engeland te huis behoorende peer, gelijk bij ons Warm, V. t., verwarmen, opwarmen; van koude bevrijden,
de juttepeer.
aan een matig vuur blootstellen; -, hartstogtelijk, vurig,
Ward'en - pie, S., peertaart.
driftig maken; aanzetten, aansporen; - a room, een kamer verwarmen; - any one, iemand warmen, driftig maken;
Ward'enship, ward'enry , s., opzienerschap, zie Wardship, s.
staf,
^Vard 'er , s., wachter , bewaker , behoeder ; voogd; §
- an animal, een dier warmen; - the heart, driftig maken , hartstogt opwekken , verblijden ; - oneself, zich warbevelhebbersstaf, t herautsstaf.
men; - again, we@r warmen, opwarmen; - up, opwarmen
Ward 'mote, s., wijkvergadering te Londen.
(van spijzen).
Ward'robe , s., kle@rkast, kleederenvoorraad , kleederen,
Warm, V. i., warm worden, vurig-, ijverig-, hevig-, hartsgarderobe.
togtelijk worden.
Ward ship, s., voogdij, voogdijschap, minderjarigheid;
Warm'-hearted, a., hartelijk.
§ afhankelijkheid.
Warm'-heart'edne.s , s., hartelijkheid.
Vare, tpp. van Wear, e. t.
Ware , a., vermoedend , verwachtend ; behoedzaam , om- Warming, s., het warmen, het ijverig-, vurig-, hartstogtelijk maken.
zigtig , voorzigtig, zie Aware, a. en Warry , a.
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Warm'tng•pan, s., bedpan, beddepan, beddenwarmer.
Warrante&&, s ., volmagtgever ; gewaarborgde; waarborg Warming-place, s., warmkamer, stookkamer.
nemer , r.
Werm'ing-stone, s., warmsteen, warmkei.
Var ► ranter , s., gevolmagtigde, borg, waarborg, r., zie
Warmly, ede., warm, warmpjes; met ijver, niet vuur,
Warrantor, s.
hartstogtelijk; met geweld ; met levendigheid ; op een ruwe , War'rantiae, s., :J: waarborg; volmagt; zekerheid, am.
geweldige, hevige wijze.
Warrantor', s., borg, waarborg; gevolmagtigde, zie WarWarmness, warmth , s., warmte, hitte; -, ijver, drift,
ranter, S.
hartstogt; -, levendigheld, kracht.
Warrranty , s., .. borgtogt , waarborg ; borgstelling ; mag
Warn , V. t., waarschuwen , voorkomen , inlichten , onder
raagt, volmagt; zekerheid, r.; implied -, borgtogt of-tign,
doen weten , doen kennen, verwittigen, vooraf in-rigten,
waarborg bij de wet voorgeschreven of opgelegd , r.
kennis stellen ; -, huurpacht opzeggen ; § bestellen , ontbie- W array , V. t , t heoorlogen , den oorlog aandoen.
den, (vragen ; *roepen, bijeenroepen ; - any one to go away, Warre, a., Jslec)iter ; geringer ; erger, zie Worse , a., sP.
iemand waarschuwen dat hij vertrekt; - any one of a thing, War'ren, s., konijnenberg; vischvijver; warande.
iemand voor iets waarschuwen; - any one into the court, Warrenner • s., opzigter of ook houder van een konijiemand voor het geregt dagen; - of, afhouden , afwenden nenberg, vischvijver , warande.
Warned , a., gewaarschuwd , onderrigt.
%Var'riangle, s., wachtelvalk.
Warner, s., waarschuwer, vermaner; § besteller ,j § out- Warring , a., krijgvoerend, oorlogvoerend.
bieder; raadgever.
Warrior, s., krijgsman, strijder, krijger, ( soldaat, militair;
Warning , s., waarschuwing , vermaning, voorafgaande. female -, heldin, Pen vrouw in soldatenkleéren, strideres.
kennisgeving (bij huur of verhuur); inlichting; give -, waar- War'rloress , s., heldin, een vrouw in soldatenkledren,
schuwen (van huur); opzegging doen; take -, zich laten strijderes , sp.
waarschuwen.
War'ro eket , s., congrevische pijl (soldatenterm)•
Warp, s., schering van weefsels, schering, werptros; ket- Wart , s., wrat ; uitwas ; knoest; druiventros.
run
out
a
-,
een touw uit ^ti art'- -ereas, s., een plant ; (hartshoorn.
ting, touw, draad, werptouw, z.;
z.; -- of shrouds, lengte van liet voorste hoofdtouw.-werpn, Wart'Ilke, a., als een wrat.
Warp, V. i., afleiden, verwijderen; -, schudden; -, invloed Wart'-wort, s., wekker; -, wolfsmelk, wrattenkruid.
uitoefenen; -, krom trekken (hout); afwijken; krimpen; -, Warty , a., wrattig.
omkeeren; - in, binnenwerpen; - out, huitenwerpen, wink- Wary , a., 4, omzigtig, voorzigtig ; -, achterhoudend; being maken ; - in tempering , door afkoeling krom worden; scheiden; -, sluw, behoedzaam; zuinig, spaarzaam.
% 'as , pret. van Re.
-, V. t , bijeentrekken , verdraaijen, afwenden , verhalen ; -,
werpen , z.; bevriezen ; weven ; - by means of a grapnel, % aah • v. t., wasschen, bevochtigen, besproegen, begieten;
van
liet
uitbrengen
dreggen,
z.
¢ i regtvaardigen, heiligen; -, doorwaden; bleekes; - of,
zich verhalen door
afwassehen ; one's hands, zijn handen wasschen ; the rain
Warp '-hooit , s., haak door toirwwerkers gebezigd.
-s the ,lowers , de regen besproeit de bloemen ; - clear
Warp' - mnachlne', c., werktuig om liet touw uit te werpen.
zuiver, goed wasscherp ; - away , uitwassehen , wasschen
Warp' - m111, 3., handmolen.
uitwissclien, schoon naaken ; - down, doen afstijgen, meWarped , a , gebogen, krom, winksing (limmermans uit
denemen; uitwisschen ; - up, bovenkomen.
-druking).
Wash , V. i., wasschei , baden , zwemmen , zich wasschee,
Warp'er , s., wever.
Warp 'ing, s., het weven; buiging, draaijing, ketting.
bleeken, gewassehen worden ; - for any one, voor iemand
schering (b(j wevers).
wasschen , bleeken ; - off, spoelen , afspoelen.
Wash, S., wasch, waschgoed, wasscherij, bleekerij; wasehWerp'ing - mnlil , s., weefgetouw.
touwslagers).
3.,
sterke
paal
(bij
liunen ; water, reukwater ; knevelwas; afwassching van het
%Varp'!ng - post ,
keukengereedschap ; vaatwater ; waschwater, spoeling ; -,
Warrant , V. t., magti ;en , raagt geven , volmagt geven;
-, waarborgen; betuigen, verklaren, bewijzen, regtv:a:rr- mc ► eras, meer, vijver; -, blad, plaat (»netalen); gerezen
digen ; t (from) vrijwaren voor, waarborgen tegen ; -, ( ver- most; distilleer -water, likeur; -, i zweem; tikje, smeer,
zekeren , goedkeuren , inwilligen , toestaan.
streek, veeg ; blad van een roeiriem , z.; royal-preventive
Warrant, s., magtiging , magt, volmagt; waarborg; ge
-, white -, Goulard'swater (Aqua Goulardi).
steun ; verklaring , betuiging , iegtvaardiging , reden;-zag; %Vash , a., zwak , waterig.
regt, wettigheid, geregt, bewijs; -, procuratie, z.; a - Wash'-ball , s., stuk zeep , zeepbal.
sealed with butler and cheese , 4 een volmagt of een waar Waah'-board, s., zetbord, z.
niet echt is of waar geen staat op is te ma--bnrgsactedi Wash'-bowl , s., waschkom.
ken; death -, bevel tot uitvoering van een doodvonnis, r.; Wash'•han4-baa 'In , S., wasclrkosn.
search -, bevel tot opsporing, aanhouding, huiszoeking, r.; `4 m ash ► - hand-stand , s., waschtafel, toilettafel.
- of attorney, procuratie, volmagt aan een verdediger of Wash'•house, S., waschtruis.
vertegenwoordiger in region verstrekt , r. ; issue a -, een Wash'-leather , s., zeemleder.
bevelschrift uitvaardigen, r.; - of caption, bevel tot aan Wasti' -plates, 3., pl., waterborden in de ketels, slinger platen (machinerie).
gevangenneming , tot in heslagneming , r. -houding,t
Warrant-officer, s., hooge scheeps- officier , dek -odïcier, z. Wash'-pot , s., waschtobbe, kuip, `at.
War'rantabie, a., verantwoordelijk, gemagtigd, wettig; Wash'-tub, s., waschtobbe, kuip.
-, te regtvaai-digen , te verantwoorden, te wettigen ; -, Washer, s., wasscher, waschvrouw; waschmachine.
. regtmatig ; - by law , wettelijk , bij de wet geoorloofd.
Washer • s., sluitplaatje , ringplaten onder de moeren
War'rantableness, s., wat te verdedigen is; regtmatig•
(werktuigkunde); square -, drukplaten.
heil , wettigheid.
Washer-man, s., pl. washennen, wasseber, waschbaas,
Warrantably, ads., op een regtmatige, wettige wijze,
bleeker.
met rent:
Washer-woman, S., pk, Washer-women, waschvrouw,
Warranted , a., gewaarborgd, echt, wettelijk goedgekeurd.
bleekster.
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Woobi'Ing, 3., het wasschen • het spoelen • het begieten; 1 Waste' -wier , s., uitwatering , sluiswering.

waste'-wool, s., kamwol, afval van wol.
wasch, waschgoed, waschtoon, waschgeld.
Wasteful , a., verwoestend • vernielend ; verkwistend
Wpak Ini-coppër, s,, waschketel.
Wash'ing-day , s., waschdag.
kwistig , overmatig , overdadig; -, nutteloos, dwaas, bui
Wash'ing-engine ,
tensporig; vernielachtig; -, eenzaam, afgelegen, afgezon
s
.,
h
w
asc
machine.
Wasp Ing-machine' , }
derd; -, kaal, bar , naakt, woest, ledig; -, braakliggend
wasb'y , a., fl waterig, vochtig, § slap.
%Vaste'fu11y , adv, niet verkwisting, op een kwistige
overmatige , buitensporige , dwaze , nuttelooze wijze ; Wasp , s., wesp.
in afzondering , niet mildheid , met milddadigheid.
'Vasp'- fly , s., groote vlieg ; ( brommer.
Vaste'fuiness. s., verkwisting, vertering; verlies; mild
Wasp'lsh, a., bits, gemelijk, twistziek, ligt geraakt; verdrietig, oploopend, slecht geluimd , ( slecht gemutst.
beid , milddadigheid.
Waspish-headed , a., gemelijk , knorrig , twistziek ; zie wastel ,
jn brood.
'
Wast'ei-bread ,
Waspish , a.
Waap'Isbly, ads., ligt geraakt, oploopend, twistziek, op ' waste&ness , s., eenzaamheid, afzondering, woestheid
kaalheid, barheid, dorheid, naaktheid.
een gemelijke wijze,
Waspishness , s., knorrigheid , ligtgeraaktbeid , oploo- %Vast'er , 3., doorbrenger , doorhreugster , verkwister , ver
snoeper , snoepster , ( smulpaap , verteerder; -, verwoes
pendheid , slechte luim.
was'saii, s., appelbier; -, drinkgelag, ( dronkenmanspartij, ter , vernietiger ; -, dief (aan de kaars).
Waste'thrict, a., t doorbrenger , verteerder, zie Waste
drinklied, lied3je; keep -, t feestvieren. .
,good, s.
Was'sall , a., dronken , luidruchtig , vrolijk.
Wae'sa11, V. i., drinken, gelag maken, feestvieren, vro- waste'wetl, s., zinkrat.
Vast'ing, a., verterend, doorbrengend, verkwistend, op
lijk zijn.
makend.
was'sa11• enp, s., feestbokaal , beker.
Was'saller, s., drinker, drinkebroer, gelagmaker, dronk- Wastrel , wast'orel , s., gemeente weide , gemeen
1 weide.
aard.
+ ovatch , n. i., waken (wakker blijven) , waken (opletten)
`►Vast (2de pers. sing., ind. pret. van be , zijn) waart.
waste , V. t., verslijten , verteren ; uitputten ; bederven ; ( waken voor , opmerkzaam zijn ; - for, wachten, hoeden
ontzegelen; verspillen, doorbrengen, verkwisten; -, ver- afloeren, spieden , op zin hoede zijn; - with, waken bij.
storen , verwoesten , vernielen , vernietigen ; -, verspillen hoeden ; over -, waken voor, de wacht houden over.
(van den tijd) ; verliezen , zoek maken ; nutteloos wegwer. i etch , V. t., wekken , wakker houden ; in acht nemen voor
betrachten , gadeslaan ; beloeren , bespieden; bewaken
pen, verslinden , verminderen , verwaarloozen; disease -s
tke patient, de ongesteldheid put den zieke uit, rigt hem beschermen.
v atch , s., nachtwake , § waakzaamheid , aandacht , op
ten gronde ; -- one's inheritance , zijn erfenis verspillen ,
merkzaam nog, hoede , schildwacht; voogd; § schilder
doorbrengen; - time, tijd verliezen, verspillen, verbeuzelen.
post , geheime wacht , uitkijk ; -, horologie , nachtwaker
Va s te , v. i., afnemen , verminderen , uitgeput geraken ;
nachtwicht, nachtlicht, i► aclitpit; afternoon -, achter
-, verwelken, vergaan, wegkwijuvn, verdwijnen; - away,
middag; ocher -, ankerwacht, z.; double-cased -, horolo
wegkwijnen, verwelken, verslijten.
gie niet dubbelde kast ; single-cased -, horologie met enkel ,
Waste , a., Ij woest ; vernield , vernietigd ; onbebouwd ,
;
;
onbevochtngd
nutteloos
overtollig
,
kast; marine -, marinehorologie , tijdbewaarder ; musical ongebruikt,
braak,
speeldoos ; a.laram -, horologie met wekker , wekker; gentle
-, ondienstig, waardeloos , onbruikbaar , slecht ; - paper ,
slecht papier, scheurpapier , misdruk ; - wood , slecht hout, man's -, beerenhorologie; hunting -, jagthorologie . lady's dameshorologie ; morning -, dagwachit, z.; repeating -, slaani
onbruikbaar hout.
waste. s., verkwisting, verlies, verbeuzeling; avoesteni; horologie, repetitie ; slop -, stilstaand horologie, z.; fram
ledige, kale, barre, dorre naakte streek of plaats; braak- of a -, horologiekast; of ficer of the -, officier van d
grond, braakland ; -, eenzaamheid, eentoonighe ► d ; -, 1 ge- wacht , z.; upon the -, op wacht , op de wacht, op zi.ji
hoede, bespieden, op loer liggen, op uitkijk staan; kee;
brek; -, vernietiging, verwoesting; -, overvloedige, ongegood -, goed waken , goede wacht houden ; keep - an
bruikte grond; -, schade, beschadiging ; bederf; -, vererge- at sea, halfkwartierswacht doen , z ; lie on the -, of
ring , achteruitgang ; -, gebrek aan onderhoud ; -, versleten
werk (mijnen); dead -, verlaten , opgegeven werk; volun- loer liggen , bespieden ; guorter -, halfkwartierswacht, z.
Lary -, moedwillige vernieling , beschadiging ; in mere -, muster the -, rol lezen , z.; regulate a -, een horologi
regelen , in staat stellen , goed beloopen ; relieve the als zuiver verlies , zonder nut ; go to -, ten ondergaan ,
de wacht opheffen , de wacht aflossen; sea -, zeewacht, z.
zijn on(lerang te gemoet gaan; -, achteruitgaan.
set a -, een horolagie gelijk zetten , een wacht uitzetten
Waste'-board, s., noodplank.
z.; set a - over, doen bewaken, doen wacht honden over
W,+ste'-book, s., kladboek, dagboek,
wind up a -, een horologieopwinden;spell the -, d
SViste'-gate , 3., sluis voor de uitwatering van een vijver.
wacht porren, wacht opzeggen , overal waken voor he
W a*Ec'-good, $., verkwister, zie Waste thrift, s.
kwartier dat de wacht krijgt , z.; dog -, hondewacht , z,
W&n te' -land , s., braakland , braakgrond.
evening -, platvoet, z ; larboard -, bakboordswacht, z,
«' sate'-piece, s., spint, afval van hout.
set the quarter -, halfkwartierswacht doen, z.; starboar
Vaste' p5Ne, s., buis, pijp our water te lozen, sluitgat,
-, stuurboordswacht, z ; starboard - ahoy 1 stuurboord.
weerpijp (machine).
kwartier aan dek, z.; watch - ahoy 1 wacht in 't gewee
Waste'.shgot, s., los schot, schot met los kruid.
(soldatenterm).
Wastel -steam pipe , • s., stoomafblaaspij p (mac hineriem),
Watch'-bell , s., wachtbel , z., scheepsklok.
Waste'- steeg' funnel ,}
Waste'-water , 3., water tot zijne hoogstmogeiijke digtheid Wateb' -bili , s., wachtrol , z.
Watch'-boat , s., wachtbootje , canot , voertuig.
uebragi.
Vatcb'-bog, a., schilderhuis, z, (soldatenterm),
Waste'-water-pipe , s., vloeipijp , pjp.

1
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Watch' - broach , s., boorpriem.

Watch'- i andie , s., nachtkaars , nachtlicht.
Watch'-case , 3., horologiekas ; - maker , horologiekastmaker.
Watch'-chain , s., horologieketting.
Vetch'•coat , s., jas , overjas (soldatenterm).
Watch'-dog, s., wachthond, kettinghond, bandhond; bulhond.
Watch'- finger, s., wijzer van een horologie • zie Watch-
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ruim geponapt kan worden; break -, breekwater , zeedam,
gezonken wrak, z.; cut -, sclieg, z.; dead -, stilwater,
kielwater , z.; deck-glank next to the - ways , lijfhouten ,
watergangen , z.; pilot's -, loodsmans vaarwater; shallow -,

shoaly -, ondiep water; slack -, doodtij; Hungary -, reuk
toiletwater ; pump -, pompwater; salt , sea -, zout,-water,
zeewater; rain -, regenwater ; spring -, water uit- een fontein;
head of -, fontein, waterfontein; of the first, second -,
van liet eerste , tweede water ; § he of the first -, van het
eerste water zijn; make -, wateren, water lozen; make
hand, s.
fout -, niet den kiel den bodem aanraken , door den modswatch '-fire • s., wachtvuur, bivouacvuur (soldatenterm).
der gaan , z.; take in fresh -, verseb water innemen, z.
Watch'-glass, s., horologieglas ; -, zandlooper , uurglas; -,
%Va'ter , V. t., (with) begieten, besproeijen , drenken (der
wachtglas, z.
dieren) ; wateren (van stoffen) , moiréren ; water innemen,
Watch' - guard , S., horologieketting , zekerheidsketting.
water putten , water lozen ; -, v. i., schreijen , ereenen,
Vatch'-gun, s • wacht- of seinschot; nachtschot; morgen
trainen storten; make one's mouth -, iemand doen waterZ.
-schot,
tanden ; his mouth -s, hij watertandt.
Watch' -hand • s., wijzer (van een horologie) , zie Watch'Water-adder , s., waterslang, wateradder.
finger, s.
bij
-,
hij
die
Water
(agrafe);
-aloë • s., wateraloë.
Watch'-holder • s., horologielisak
een wedloop of wedren het uurwerk bij den eindpaal houdt; Water -bal i'ifr, s., waterbaljuw, waterschout, z.
Wa l ter - bath , s., waterbad, bad .
horlogiekast, horologieh:,uder.
Water - bearer • s., waterdragon ; waterman (sterrebeeld).
Watzb'-house, s., wachthuis, schilderhuis.
Water - beaten , a., door water of de golven geslagen.
Watch'-11aht • s., nachtlicht , wachtvuui ; havenvuur , z.
Water-bet'ony,, s., kruisnetel.
Watch'- rasaker , s., horologiemaker.
Water -blowing - machine', s., waterhoos.
Watch' - making, s., uurw erkfabrijk .
Water - board , s., waterkeering.
Watch' -taan , s., nachtwaker, wacht, nachtwacht.
Water-borne, a., naauwelcjks vlot, drijvend, los, z.
%Vatch' - paper , s., papier in een horologiekas.
Water - bottle, s., wat.erlesch , karaf.
%Nafeb' - quarter, s., kwartier dat de wacht heeft, z.
Water - brook, s. , beekje .
Watch'-spring, S., horologieveer.
Water--cal'a,utnt , s., soort van munt of meetha.
Watch'-stand , s., horologiestandaard.
Watch'-station, s., wacht bij een seinpost.
Watch'-tower, s., wachttoren , observatietoren (soldaten teen2),
watcth' - fu inkets , S, pl., horologieversierseïen.
%Vaten' -word , S., wachtwoord, parool , consigne.
Watch'-work, s., raderwerk van een horologie.
W atch'er , s., waker , wekker ; bewaker, wacht ; bewaker ,
oppasser , wachter; ziekenoppasser ; -, waarnemer; getuige ;

Wa'ter-caltrops, s., pl., waternoot, BOMHOFF.
Water-ear'rier, s., waterdrager.
%Vas'ter--ear'riage, s., vervoer te water.

Water-cart , s., waterkar.
^Vo'ter-rasin g; , s., waterkisting.
1 Water - cask , s., waterton , vat.
Water--chick' -weel , s., waterporselein , BOMnoFF.
1 ® 'a'ter-cider . s., met water verdunde cider.
%%a'ter - ch)-w'et • s., sekreet, voorzien van een waterbak,
bespieder.
om hetzelve rein te houden.
Watch let , a., lichthlaauw , hemelsblaauw, bleekblaauw, n$.
^Vatch'rut, a., zorgvol, waakzaam, oplettend, behoed - %Va'ter - cock , s., waterkraan.
zaam , bezorgd , op zijn hoede, omzigtig ; be -, bewaken, %Va'ter-.cot'or (col'our), s., waterkleur, waterverw; draw
ira -, met waterverw schilderen
waarnemen , oplettend zijn.
Watchfully , adv., met waakzaamheid, met behoedzaam W a'ter•-course , s., watertogt ; kanaal , waterleiding , waterval, beek.
niet bezorgdheid , met omzigtigheid ; -, zorgvuldiglijk,-heid,
Watchfulness, s., waakzaamheid; -, slapeloosheid; oplet W a'ter -cress • s., waterkers.
behoedzaamheid , bezorgdheid • omzigtigheid,-tendhi, Water - cure, S., waterkuur, g.
Water-dial , s., wateruurwerk.
zorgvuldigheid.
^Vatch'ing, s., slapeloosheid, liet waken; het bespieden, OVa'ter-drinker, s., waterdrinker.
Wa'ter - drop , s., waterdroppel , traan.
liet a fl oeren.
%Va'ter, 3., ,(, water; water (van edelsteenen); urine, pis; %V,.'ter-drop'wort , s., wntersteenbreke.
traan (van sclireijenc); hydraulisch ; brackish -, brak water , %ViI'ter - eft . s., waterhagedis.
troebel water ; deep -, diep water , zeilwater • vaarwater; Water- en gine, s., brandspuit; waterwerktuig.
drawing -, diepte, z.; eddy -, terugloopende stroom , z.; ^V a'ter-ew'er , s., gieter , gietk arl.
foul -, stilstaand water ; fresh -, frisch , verseh , zoet na- Water-fall , s., waterval.
ter • drinkwater, z.; get -, water halen , dragen ; high -, Wa'ter-fiend , S., waterspook.
hoog water , hoog tij , vloed; holte -, gewijd water , wijwa- %Va'ter- tins , s., gele zwaardlelie.
ter; low -, laag water, ebbe; ma/re -, water in krijgen, een Wa'ter-flea , s., watervloo, zwemkever.
lek in liet schip hebben, z.; running -, loopend water, stroo- water-stood, s., overstrooming, watervloed.
mend water; slack -, dood tij , z.; smooth -, stil water Water-fly , s,, watervlieg , watermot.
(zonder veel golfslag); soft -, zacht water; stagnant -, stil Wa'ter-sox , s., karper.
take -, water scheppen, innemen, z.; take-standwer; %Va'ter-tows • s., watervogel.
to the -, afgerigt worden om in liet water te gaan (van Wa'tcr-fraune, s., waterspinmaehine.
dieren, bijas. honden, gezegd wordende); waste -, gestort lVa'ter - fur row • s., water groef .
water; baling out -, water uithoezen, z.; bilge -, wa- Water - gang, s., waterleiding.

ter dat niet bij de pomp kan komen, dat niet uit liet w

'ter -gage

, s., waternieter ; peilachaal; -, dam, kade.
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Wa'ter•gall , s., watergeul, gat in den grond door den re

gen veroorzaakt.

1Va'ter•gate , s., sluisdeur ; sluis.
Water -gauge , s., aanwijzer van het waterpeil.
Water-gav'ei , s., regt dat men betaalt om te visschen.
Wa'ter•german'der • s., waterbathengel.
Water-gilding, s., vergulding met een lijmgrond.
Wa'ter-glass , s., waterkuip.
Wa'ter•gruel , 3., waterpap , brij.
^Va'ter-hammer,, s., waterzuil.
Wa'ter•hare • s., waterhans.
Wa'ter•hem'lo-ek, 3., waterscheerling.
Wa'ter•hemp • s., waterhennep.
Wa'ter•hen , s., waterhoen.
Water-hold, s., waterruim.
K'a'ter•hole, s., oog (in de blinde), z.
Wa'ter•hook , s., toomhaak aan den zadel.
Water-horehound. s., waterandoren.
Water-house • s. • vergaderbak.
Water - hysop, s., genadekruid.
Water Jar, 8., waterstander.
Water-leaf, S. Amerikaansche plant van de soort hydro-

Water-sail, S., zeil, z.
Water-sapphire, s., watersaffier.
Wa'ter•scen'ery, s., waterpartij.

Water-scoop, s., hoosvat, waterschep.
Walter-sedge, s., wateriris.
Wa'ter-sheep , s. , g waterschaap.
Wa'ter-shoot, s., watervloot, wortelloot, uitwas.
Water -shot, s., half voor den wind, half voor deiytroom, z.
Wa'ter-shrew • s., kleine watermuis.
Water -shut, s., sluis, waterdam, verlaat.
Water-side, s., waterkant, z.
Wa'ter •sky • s., donkere, waterachtige lucht, a.
Water - snail , s., Archimedische schroef.
Wa'ter.snake • s. • waterslang.

Wa'ter-soak, V. t., van water laten doortrekken ; in water
weeken.
Wa'ter•space • S., waterruimte.
^Va'ter• spanlel • s., waterhond, waterdog.
Water-speedwell, s., soort van eerepr.js, BomnorP.
Wa'ter•spider • s., waterspin.

water-spout, S., waterbuis, waterhoos, fontein.

Water-spring, s., waterbron.
Water-station • L. waterstation (op spoorwegen, waar water
passiebloem.
wordt ingenomen).
Water -level•line • s., waterpeil • gelijke lijn van het Wa'ter-swallow, S., waterzwaluw .
water.
Water-table, s:, waterlijst (aan een muur).
Water- lily, s., waterlelie.
Water-therrnom'eter • s., waterwarmte• meter.
*Va'ter-line, s., waterpas, waterhoogte; load -, lijn als Water-thrush, S., waterlijster.
een schip is geladen . tot de waterlijn laden.
Wa'ter•tlght • a. • waterdigt, ondoordringbaar; - divisions,
Wa'ter•logged, a., door lekken niet te regeren.
waterdigte gedeelten op ijzeren schepen, a.
Water-mark, s., watermerk , waterlijn; high -, waterlijn Wa'ter•trefoll, s., waterdrieblad.
van vloed, hoog waterpeil; low -, waterlijn van eb, laag Wa'ter-trough • s • waterbak.
water -peil.
Wa-ter•tub, s., waterkuip , vat.
Water - marked, a., van een watermerk voorzien (papier). dVa'ter - tupelo, s., waterboom (in Amerika).
Water-melon • s., watermeloen.
Water •twist, S. watergaren.
Water-snll'foli • s., waterduizendblad (een plant).
Water-violet , 3., waterviooltje.
m'a'ter -snul , s., watermolen.
Wa'ter-wagtail, s.; waterkwikstaartje.
Water•mint , s., watermunt.
Water-way, s., waterweg, kanaal; waterleiding, goot;
Water-murrain, s., veeziekte, soort galligheid.
kraan.
Wa i ter-newt, 3., waterhagedis.
Wa'ter•wheel • s., waterrad, scheprad (van een watermolen).
Water-nut, s, waternoot.
Water-willow , S., waterwilg.
Wa'ter-ordeal , s., waterproef.
Water•wing, s., vleugel (bouwkunst).
Wa'ter-ou'-s•el • s., watermerel.
Wa'ter•with, s., plant op Jamaica, met een drinkbaar sap.
Water -pad , s., scheepsdief (op den Theems) , BOMHOEF.
Wa'ter-work. s., waterwerk.
Water-pail • s., wateremmer.
Wa'ter-works , 3., pl., aangelegde werken , om water aan
Wa'ter-pars 'iey , s., watereppe.
te voeren of af te leiden.
Wa'ter-pars'nep • s., kleine watereppe.
Wa'ter•wort, s., sterrebloem.
^Va'ter-pep'per, s ., waterpeper.
Water-yarrow , S., watervenkel .
Water-pimpernel', s., waterpimpernel.
Wa'terage • 3., vervoer te water, kosten van vervoer te
Water-pipe, s., waterpijp, waterlegger.
water.
^Va'ter-plantain, s., waterweegbree.
^Va'tered, a., begoten, besproeid; gewaterd, gegolfd.
Water-pock • 3., waterpok.
Waterer, s., bevochtiger , besproeijer, begieter 1 waterman
Water -pol *e • 3., hydrometer.
(sterrekunde).
Water-post, s., waterpost.
Wateriness, s., waterachtigheid, vochtigheid, waterig
Water- power , s., waterkracht, kracht van het water.
waterzucht, g.
-heid;,
^Va'ter - proof, a., waterproef , ondoordringbaar.
Wa'tering, s., besproeijing, bevochtiging, het nat maken,
Wa'ter•pressure, s., drukking van liet water.
het begieten; -, verdeeling, uitdeeling van water; -, het
Water-pump • S., waterpomp om den ketel te vullen.
drenken ; -, het wateren (van rijden stoffen), moiréren ; -,
Wa'ter-purs'lain, s., waterporselein.
het water innemen; ) het wateren.

phyllum.

Water-lem'on , s. ,

Water-quail, s. • waterhoen.

Water-radish • S., waterradijs.

Wa'ler - rail, s., waterwachtel.
^Va'ter-rain • s., waterram.
Water•rat, 3. , waterrot.
Water-ro-ek'et , s ., waterraket, zwermer, zwerm.
Wa'ter•ro*e, s., waterroos.

WTa'tering•en'gine, s., sproeipomp, sproeibak.
Watering-place, s.,,

badplaats; paardenwed, drenkplaats;

waterplaats.

Watering-pot • s., gietkan.
Wa'tering -trough, • s., watertrog

(waaruit dieren drinken).

Wa'terish , a ., waterachtig, waterig , nattig , vochtig,

moerassig; -,

4 watervormig; op water gelijkend.
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`Va'terlahnes$, s., waterachtigheid, waterigheid, voch-

tigheid ; -, moerassigheid.
^Va'terless, a., waterloos , zonder water , droog.
Waterman , s., pl . watermen, schipper, veerman , schui-

tenvoerder; waterdrager; in Londen een man , die hij elke
standplaats voor huurrijtuigen gestationeerd is , om de
paarden water te geven en op de rijtuigen te passen.
Wa'terrot , V. i., verwateren, te veel water afzonderen.
^Va'tery , a., waterig , waterachtig , vol water , vochtig,
nattig ; -, bevochtigd , doornat , ^ vloeihaar , § ftaauw ,
smakeloos ; - gods , zeegoden , watergoden , the - kingdom,
het rijk der wateren.
Vat'tie, s., takje, teen, rijs, houtje; vlechwerk, horde;
-, baard van een haan, van een kalkoen, van een visch.
Wattle, V. t., omheinen , omvlechten; -, met rijs, met
takken vlechten; -, vlechtwerk maken.
Wat 'tlebird, s., baardvogel.
Want , V. i., maauwen; krollen ; lollen ; grimmen; janken,
zie Caterwaul , v. i.
waul'ing, ppr. en s. van Waal, v. i.
Wave , s., golf , baar; golfslag ; golving , oneffenheid;
bollijst (bouwk.); high -, groote golf ; be tossed by of on the
-s , door de golven geslingerd ; the -s run high , de golven
stijgen hoog, de zee loopt hoog; ground -, grondzee, z.
wave , V. i., golven ; wiegelen ; draaijen ; in beweging ge
komen ; - (to) , toewuiven , wuiven ; -, wenken,-raken,
zwaaijen , geslingerd worden ; -, aarzelen ; -, V. t., verwerpen terugstooten; afvoeren, verwijderen, verlaten; -, ter
zijde leggen , van iets afzien ; overgeven , niet aandringen ,
niet aanhouden, uitrekken, herroepen; -, golvend, ge
maken ; -, wuiven ; - a subject , over een onder -golf-d

werp niet meer spreken , een onderwerp laten varen ;
- a right, a claim, afzien, afstand doen van een regt,
oen eisch ; - an objection , niet aandringen op een tegen.
warping ; - one's hand , de hand zwaaijen.
wave'-loaf, s., ( offerbrood bij de Israëlieten.
offerande der eerstelingen.
Wave' - of Tering, s.,
waved', a., golvend , gegolfd, gekronkeld.
Waveless • a., zonder golf, zonder golving, effen, vlak
-, kalm, stil.
Wave'iike, a., op een golf lijkend, golvend.
Waver . V. i., 1,§ wankelen, drijven, waggelen; onzeker
besluiteloos zijn , weifelen ; - in opinion , wankelen , ver
anderlijk zijn van gedachte ; - in one's faith, in zijn ge
loof wankelen.
Waver, s., dunne jonge boom.
Wav'ere.r, s., weifelaar , besluitelooze , onbestendige, ver
anderlijke , wispelturige vrouw.
Wavering , a., (1 wankelend , weifelend , besluiteloos , on
standvastig, § onbestendig.
^vav'eringly , adv., wankelend , weifelend , op een beslui
telooze, onstandvastige wijze; onbestendiglijk.
' av'eringness , s., besluitelooslreid , onstandvastigheid
onbestendigheid.
Wave'son , s., zeedrift ; voortbrengselen der zee ; goedere:
die na schipbreuk drijvend gevonden worden.
Wave worn, a., door de golven, door den golfslag ge
teisterd.
Waving , ppr., a. golvend; - motion, slingerende hews
ging van een schip.
w av'nre . s., het afzien, afstand doen van iets; uitstel
R. PEEL.

Wavy, a., golvend, gegolfd, op en neer gaand, vol golven
Wawl , V. i., maauwen , zie Waul , v. i.
Wax , s., was , lak; pik (pek) ; -, oorvet; bleached , whit
-, witte , gebleekte was ; unbleached -, ongebleelete , gele =
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sealing -, lak , brievenlak ; bees' -, bijenwas , honigwas ;
myrtle -, hoomwas ; stamping -, zegellak, flesscbenlak ; cake
of -, waskoek; pijp lak; of -, wassen , van was; t naar
of in den vorm gegoten , wel gemaakt.
Vax , V. t., met was wrijven , boenen , met was smeren;
-, r. i., groeijen , wassen , opschieten , groot worden ; ( met
was opknappen.
Vax'-.'nnctie, s., waskaars.
Vax'-chandler, s., waskooper, waskaarsenmaker.
wax'-dui i , S., wassen pop , figuur.
Vax'.end , waxed'end , s., spiraaldraad (bij schoenmakers).
Vax'-leather , s., wasleder.
Vax'4lght , s., waskaars.
wax' -maker, s., waskooper, handelaar in was, wasbleeker.

wax'-.moth, s., wasmot, noot die de bijenkorven doorvreet.
Vax'-patin , s., wasboom, waspalm.
Vax'-reel , S., wasrol.

wax'-scot, s., belasting tot onderhoud der kaarsen in een
kerk.

Max
, s., kandelaar , waskaars kandelaar.
Iva'-taper, s., waskaars, kaarsje.
IVax' -tree , s., washoorn , zie lax-palm , s.
)Vax'-wick, S, waspit.
Wax'-work , s., wassen figuur ; beeld van was.

Waxed , a., gewast; met was geboend, opgewreven.
4Vax'en, pp. van lax, V. i.
Waxen, a., van was, wassen; - image, wassen beeld,
figuur,
waxy , a., wasachtig, op was gelijkend ; § taai en zacht,
kneedbaar , handelbaar.
^Vssy, s., .. ^ weg ; afstand ; rigting , koers ; -, zijde ; plaats ;
-, doorgang, toegang; ruimte; -, § het juiste, geschikte
middel; wijze, middel, maat; -, handelwijze; -, leerwijze,

methode; -, loop, vrije loop; -, zienswijze, denkbeeld,
gedachte, voorstelling; -s , pl., gebruiken, gewoonten ,
zeden ; -, § weg, pad; lijn , gedragslijn, gedrag, handeling ; fortuin; voornemen; -, vordering, vooruitgang; -,
heerweg , straatweg ; begaan voetpad , baan ; -, ( inarseh ,
togt, optogt, ronddaling; -, opening (cntnurlcsinde) ; in
any -, op eenigerlei wijze, in een of ander opzigt; bilge -,
sla=veld , z., slagbedden ; by -, op weg ; covert -, bedekte
weg (soldatenterm); direct -, regie koers , z.; every -, in
ieder opzigt ; head -, het vooruitgaan van schepen ; loutder -, trappad, z.; launching -, scl ► eepshellinr, plaats waar
schepen glijden , die te water gelaten worden ; milky -,-over
melkweg (sterrekunde); the right -, de juiste, de regie
weg, § de goede wijze, het goede middel ; stern -, dein zing, acl► terwaartsche beweging, z.; the wrong -, de ver
weg, liet verkeerde pad , § liet verkeerde middel -kerd
half -, half weg, de helft van den we;, halverwege;
- in, ingang , toegang ; - out , uitgang , uitweg ; -s and
means , streken en slenters , § raming der staats-outvan sten ; gauge of -, afstand van de rails zoo als zij op de
spoorbanen liggen ; no -, geenszins , in geenerlei opzigt;
one - and enolher, in allen geval , in alle opzigten ; that -,
dien weg, daar heen , langs dien kant; this -, dezen weg ,
hier heen , langs dezen kant; this - and that , hier en daar
verstrooid , door elkander , ringsom ; traverse -, gekoppelde
koers, z.; which -? welken weg , waarheen P across the -,
dwars over den weg ; by - of, op de wijze van , zooals ,

in den vorm vni► ; by - of apology , bij wijze van verontschuldiging ; by , on the -, op weg , voortgaande ; by the
-, in liet voorbijgaan► gezegd, ter loops ; ira no -, in geen
geval, geenszins; in one's -, in den weg, op zijne wijze,
in zijn soort; ira one's own -, op zijne wijze ; in. t/te- -,

in den weg , verlenen ; -, hinderlijk; in tlze dry -, op
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den drongen weg , het drooge pad ; in the humid -, op den Way'-out, s., uitgang van een vaarwater, z.
vochtigen weg, het vochtige pad; out of one's -, uit zijn Way' -shaft of motion-shaft, s., as der stoomschuifbeweg , § uit zijn gewonen tred ; out of the -, van den weg af, weging.
verborgen ; § ( ongewoon • buitengewoon , huitenlijns , mis; Way' -shaft-bearers , S., pl., hanger van de metalen der
out of the -! uit den weg ! achteruit ! geregeld ! pas
op ! over the -, van de andere zijde, aan de overzijde;
under -, onderweg ; be in any one's -, iemand in den weg
zijn, staan ; ( hinderlijk , lastig zijn ; iemand vóór zijn
be in the -, voorhanden zijn , voor de hand liggen , zich
gereed, beschikbaar houden; § hinderen, tot last zijn; be
out of the -, ^^ § uit den weg zijn , niet hinderlijk , niet
tot last zijn; -, uit de voeten , niet te vinden zijn; beg
one's - to, voorthedelen, bedelen tot aan; break -, uit
zijde wijken; clear the -, plaats maken, ruimte-halen,tr
maken ; cut one's -, zich een doorgang banen ; fall in
one's -, iemand in de hand vallen , voor de hand komen ,
juist treffen ; find -, middel vinden; find any orte's -, zich
indringen; force one's -, zich met geweld toegang, doorgang hanen; get out of the -, zich verwijderen, uit de
voeten geraken; get any one out of the -, iemand ver
get under -, onder zeil , op reis gaan , z ; .give-wijdern;
-, uitrusten, in ijver verkoelen ; -, buigen , toegeven, de
minste zijn , zich onderwerpen ; -, toegang verleenen , plaats
maken voor , den weg banen , laten begaan , toegeven
aan ; go a great - with any one , veel maat , veel invloed
op iemand hebben; yo one's -, zijn weg gaan; go ore's
own -, zijn eigen weg zaan , rentuit op het doel afgaan
yo down the wrong -, IJ § den verkeerden weg inslaan; go
the - of all things, den weg van alle vleesch gaan; § go
out of any one's -, iemand uit den weg gaan, plaats
maken voor iemand, § uit zijn gewonen tred gaan, verlegen worden of zijn , ( niet op zijn gemak zijn ; have one's
-, zijn loop hebben, naar zijn zin , zijn zienswijze han
Lijn inzigteu hebben; not know which - to turn,-deln;
j! niet weten welken' weg in te slaan , op een dwaalspoor
z;j ii , § niet weten hoe te handelen; keep out of the -, zich
buiten schot houden , verwijderd , verborgen blijven ; lead
the -, geleiden , aan liet hoofd gaan; lie in any one's -,
iemand in den weg stain ; lose ore's -, verdwalen , ver
geraken , zijn ongeluk bewerken , § zich er onder-dwal
werken; make -for, Plats, ruimte doorgong maken voor,
§ den weg openen ; Ineke one's -. § zijn carrière maken,
voortkomen in de wereld; make the best of one's -, § zijn
best doen , handelen naar omstandigheden ; put any one
in the -, ^J § iemand op den regteu weg brengen, iemand
den regten weg aanwijzen; put oneself out of one's, the -,
verlegen zijn, worden, (zich er niet kunnen doorredden;
smooth the - for any one, iemand den wen effen maken;
smooth the -, § de moeijelíjkl ► e^len uit den wen ruimen ;
spell one's -, zich bezwaarlijk een weg banen; stand in the
-, II in den weg staan ; den weg, toegang , doorgang versperren, § tegenwerken , hinderpalen in den weg leggen;
walk in the same -, ( denzelfden weg , hetzelfde pad vol
naar hetzelfde doel gaan, op gelijke wijze hande--gen,§
len ; work one's - (to) , zich een weg banen (naar , tot) ,
1 moeijelijk een plaats , een doel bereiken ; come your -s,
+ komt hier I hier moet men zijn I
`Vay' , bisi , s., wegwijzer; aanwijzer van den te volgen
weg, reispas (soldatenterm); -, passagiers- of vrachtlijst
op postwagens, enz.; put in the - , op de vrachtlijst
stellen_
Way'-bread, S., weegbree, (wegelilad.
Way'-in, s., ingang van een vaarwater, z.
Way' - rasaker , s., wegmaker , stratenmaker ; voorlooper.
Way' - mark , s., wegwijzer, t handwijzer, voornamelijk op
kruiswegen geplaatst.

as bij stoomschuif beweging.
%Vay' - through, s., doorgang tusscben twee banken.
Way' -wier, s., zeker werktuig, met behulp waarvan een
reiziger kan zien hoeveel hij Can den weg heeft afgelegd.
^Vay' -worn, a., vermoeid, uitgeput door den afgelegden weg.
Way'ntt , s., eindwegs.
Way'farer , s., reiziger.
^Vay'faring , a., reizend, voorbij gaande.
%Vay'faring , s., liet reizen.
^Vay'faring - tree, s., meelboom;

wilde wijngaard (zekere

plant , struik).
Way'iaid , pp, van Waylay , V. t.

%Vay'tay , V. t., belagen, beloeren, lagen leggen; oppassen.
Way'Iayer , s., belager , iemand die op loer ligt.
%Vay ► less , a., § dwalend ; -, ongebaand , onbegaanbaar.
Way'mark, s., wegwijzer, zie Way-mark, s.
Way'ment, s., weeklagt, sr.

, V. i., weeklagen , steunen, so.
^` ay'pas'senger , s., (op stoombooten , spoorwegen en postwagens) reiziger die onderweg wordt opgenomen.
%Vay'thistle, s., klaverdistel.
Way thorn , s., kruisdoorn, hagedoorn.
Wayward, a., ondeugend; tegenstrevend; eigenzinnig,
koppig ; wonderlijk, verkeerd, galachtig; -, ; droevig,
neerslagtig ; -, wreed.
Way 'wardiy , adv., op een ondeugende, tegenstrevende,
eigenzinnige wijze ; met koppigheid, verkeerdelijk; met gal.
achtigheid; met droefenis , met droefheid.
Waywardness, s., ondeugd, eigenzinnigheid, koppigheid,
verkeerdheid, wonderlijkheid; j droevigheid, neêrslagtigheid ; wreedheid.
Way'wode, s., een gouverneur, landvoogd in Turkije of
Polen (woj woodschap).
We , pers. vnw. le pers. me., wij ; you know it as well as
-, gij weet het zoo goed als wij; - took a walk, wij deden een wandeling.
Weak, a., II § zwak, week, zacht; ziekelijk; slap (van drank);
a - child , een zwak , een ziekelijk kind ; - timber, zacht
hout, week hout; a - temper, een zwak gestel; - with
disease, zwak door ziekte; - plants, weeke, zachte planken; - tea, coffee, slappe thee, koffij; - part, side, zwakke
zijde, zwak punt, het zwak; take any one on his - side,
iemand in zijn zwakke zijde, zijn zwak tasten ; get,
prow -, zwak worden; the -st always goes to the wall, de
Way'ment

zwakste heeft altijd te lijden.
Weak, v. t. en v i., verzwakken.
^Veak'en, V. t., verzwakken, verminderen, verslappen (van
vochten) ; uitbreiden ; afsnijden; -, vaart verminderen door

teaen te brassen , z.
^Veak'ened, a., verzwakt, verslapt.
Weakener , s., iemand die een ander afmat , krachteloos
maakt , verzwakt; iemand die door bijvoeging een vochverslapt
Weakening , s.,

f1 liet verzwakken , het verminderen , het
verslappen ; verzwakking , vermindering, verslapping.

Weakening, a., verzwakkend, afnemend, verminderend,

verslappend.
s., zwak persoon, ( zwakkeling.
Weak'1y,, a., zwak, nietig, slap.
Weak'iy, adv., met zwakheid, zonder kracht , t ( zwakkelijk.
Weakness , s., zwakte , zwakheid (gebrek aan kracht, wil,

Weakling,

talenten) ; gebrek ; - of mind , zwakheid van geestvermogens.

WEAL.

WEA,
Weak'side, s., het zwak, zwakke zijde; every one has

his -, ieder heeft zijn zwakke zijde, zijn zwak.

Weal, s., welzijn, heil, welvaart; -, gemeenehest, staat;
-, striem; common, general, public -, algemeen welzijn,
algemeen nut.
Wez-.l, V. t., bont en blaauw slaan, met striemen slaan,
zie Wale, v. t.
s., woud.
Wealw'inan , s., Zal. weal-*-'men , staatkundige , staatsWeald ,

man , sii.
Wealth , s., rijkdom, vermogen, schatten, weelde, wel

voorspoed, geluk.
-zijn,
Wealth';iy,, adv., in weelde , in rijkdom, met schatten,
in voorspoed, in geluk.
Wealthiness, s., rijkdom, vermogen, welgesteldheid , fortuin, welzijn.
wealthy , a., rijk, weelderig , voorspoedig , welgesteld,
vermogend.
Wean , V. t.,speenen ; § ontwennen ; § verijdelen ; onthouden, ontblooten; verwijderen, losmaken, afscheiden;
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Wear'er , s., drager (van kleedingstukken , sieraden) ; ge

(van zaken die door het gebruik verminderen of-bruike
verslijten), § verslijter , verwoester ; een zaak , iets dat
verteert, afneemt.
, s. vermoeidheid ; afgematheid, § verveling;

Weariness

ongeduld.
, s., het dragen van kleederen; -, kleedingstuk,
kleedir,g , sH.; -, jr manoeuvre om voor den wind om te wenden ; see all clear for - ship ! klaar halzen ! - apparel,
kleeffleren, kleeding, kleedmg, kleedij; - out, uitslijting,
we'ur'isli, a., wierachtig, moerassig; drabbig; slijkig; -,

%Vear'ing

waterig.
ldea'risome, a, vermoeijend, afmattend, ( vervelend,
lastig , hinderlijk.
Weat , risomeiy, ode., met vermoeijenis, met verveling,
tot last.
Wear 'isotneness , s., vermoeidheid , afgematheid , (verveling; -, hinder, last.
Weary, a., vermoeid; afgemat; ) zat; vervelend, akelig;

afkeerig.

house for -ing children , huis waar kinderen gespeend Weary , V. t., vermoeijen , afmatten, overmeesteren, geduld doen verliezen, - out, uitputten, afmatten, plagen.
worden; woman that -s children, vrouw die kinderen
speent, speenster; the child is being -ed, het kind wordt SVea'rving , a., vermoeijend , vervelend.
ea'*and , s., luchtbuis, luchtpijp, zie Windpipe, s.
i
gespeend.
Weasel , s., wezel.
Wean'el , s., gespeend kind, gespeend dier, sv.
Weaning , s., () liet speenen ; § liet ontrooven , ontwennen, ^;Vea'*ei--eoot, S., duiker, pijlstaart.
verijdelen , onthouden; - tine, time -, speentijd , speen. Wea'*es-faced, a., maner van gezigt.
Wea'-a el-gutted , a., mager , dun , spichtig.
dagen.
%Vea' -a&1 -skin, s., bont, wezeltont.
Wean'ling , s., kind , dier dat gespeend wordt.
^V eap'on , s., wapen (geen vuurwcapenn) ; wei ktuig tot aan - %Veath'er , s., w eder , weêr ; -, f verandering, wisselval.
temperatuur; -, storm, orkaan, onwehr; -,-lighec;,
val of verdediging ; § verdedigingsmiddel ; zaken die ook tot
windzijde , luchtzijde ; a -, te loevert; blowing -, winde
iets anders kunnen dienen , swords are alwats arms ; swords
weder ; clear -, heldere Inept ; cloudy -, nevelaclitig-rig
are always -s ; stones and pitci;forks are occasionally -s
er eder , bewolkte lucht ; feir , fine -, mooi weder , hel
zwaarden zijn altijd walyens; dei ens (zwaarden) zijn altijd
foyyy -, mistig weeder, mistig ; foul -, storm;-der;
w^^.pens; steengin en hooivorken zijn so ,ltijtls wapens (wanhenry -, zware lucht, dompig wener; misty -, dikke mist,
neer zij als middel van aanval ot ver deuiging gebruikt
geen
zegt, z.; moisly -, vochtig weder; rainy -, regen;ske
a
of
every
doodelijk
sv;:pen;
-,
deadly
worden ;
achtig weder; roepla -, 011511111111'.r; settled -, vast, besten
thing, alles als wapen aaiigrijpeu.
squally -, buijig weder; showery -, regenaeh--dig
weder;
- gewapend.
Weap'oned , a., Ti,
ti „;; stormy -, stormachtig wreder; stress of -, onstuimig
%Venp'onless , a., ongewapend , weerloos.
weder, rukwind, harde bui, z ; tempestuous -, stormachtig
♦Veap'on salve, s., 9wapenzalf, sympathetische zalf.
weder; thick -, dikke nevelachtige lucht; unsettled -, onWear ; pret. wore ; pp. nv orn , v. i., 11 § duren , slijten;
bestendig , veranderlijk wti'eder; wild -, woest weder; change
versleten , verteerd, afgesleten worden; -, voorbij gaan; -,
f'rorrm,
foul - to fair, o beideriitg, opknapping, z.; get the voor den wint ontwenden , halzen , verhalzen, z.; all hands
,goye, de loef krijgen , z.; keep the - yoaje, de loef Houden,
- ship ! alle lno op halzen l - ibadly, spoedig verslijten;
z.; lose the - gape, naar lij vervalen , z.; hard a -! hard
- well, niet spoedig verelijteii; - awry, wegkwijnen, vergaan,
op 1 afhouden ! z ; helor a -! op liet roer ! z.; - permitting,
verdwijnen ; - out , verslijten , verteeren , voorbij gaan
zoo liet weder liet toelaat , als liet goed weer is, bij goed rreêr.
voortsukkelen , uitduren ; a rnan worn with age, een afgeleefd
mau; time -s on , de tijd gaat voorbij ; -, v. t., ( door tijd . tiV eath er , v. t., we@rstand bieden aan , doorstaan ; blootstellen aan de werking sier lucht, luchten, te luchten
'
verbruiken,
verteren;
verslijten
,
of gebruik verslijten ;
harigen ; omzeilen , omvaren (een blank , een koop); voorbij.
-, dragen (van kleederen) ; afdragen, aanhebben, afslijten;
zeilen , te boven koelen; uithangen (der zeilen) ; over een
-, hebben; - into, geleiden in , brengen tot ; gewennen ;
-, afmatten, wegvoeren; water -s stones, het water slijt anderen boeg zeilen , z.; - the storm, den storm doorstaan,
liet hoofd bieden, ondergaan; - a point, eer, punt voorbij
steenen ; - a hat , a sword , a crown , een hoed , een dezeilen , § een moeijelijkheid te boven komen; -, v. i., wind
gen, een kroon dragen (hebben); - a smile on the countenance, een glimlach op de lippen hebben; - out, afmat- vangen, vatten.
Weath'er-beat'en, a., door storm overvallen; uitgeput door,
ten, vermoeijen, kwellen verslijten en doen verslijten.
geteisterd door weêr en wind; door slecht weder tegen
Wear , s., bet dragen, het verslijten; dragt, gebruik (van
gehard tegen weder en wind; -, bevaren, ervaren,-gewrkt;
kleederen, wapens, enz.); gebruik (vara sieraden, wegen);
oud, z.; - visage, )een gezigt dat tegen regen en wind
het afnemen, verminderen; - and tear, liet verslijten,
bestand,
waaraan niets te bederven is.
is
en
wederwa.
rampen
-,
pl.,
§
het afnemen, verminderen;
Weather bit, s., betingslag waarvoor het schip ligt.
righeden.
Wear , weir, s., dam, kade, waterwering, borstwering, Weather•board , v. t., planken over elkander spijkeren,
ter beschutting tegen het weêr.
waterkeering.
Weather-board*, s., pl., plank om het water te keeren, waWearable, a., draagbaar, wat kan gedragen, aangetrok(aan daken en schepen) ; de loefzijde van een schip, z.
terbord
ken worden,
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Wea'zen, a., dun, scherp; a - face, een scherp geteekend
dunner zijn dan aan het andere , z.
gelaat, een gezigt met scherpe trekken, DICKENS.
Weath'er•bound, a ., door het weder opgehouden, tegen- Web , S., weefsel , geweven linnen ; -, tijk, beddentijk ; -,
gehouden.
aaneenschakeling; -, spinneweh; -, scherpte (van degens,
ene.); -, spinneweb op het oogvlies , (mouches volantes) kleine
Weatltt'er-brace, s., loefbras.
Weather-brail, 3., pl., zijtouwen aan de loefzijde des vlekjes op het oog (bij menschen en dieren); -, velg (van
raderen); -, zaag; -, § tusschenruimte, ruimte tusschen de
zeils.
Weather - breeder, s., regenbrenger, voorbode van on- velgen en spaken van een ijzeren rad; T the magic - of
poetry , het betooverende weefsel der dichtkunst; § Penelo.
weder.
pe's -, het weefsel van Penelope , een niet voltooibare arheid.
Weather-clerd, s., hals, z.
Webbed , a., zaamgeweven ; door een vlies verbonden;
Weatbl'er-cloth*, s., pl., verschansingkleed.
een vlies voor de oogen hebbende.
Weath'er-cock, s., windwijzer, weerhaan ; -, cameleon.
Weatla'er- eo11, V. t., van schip, van boord veranderen; Web'ber , s., t wever , zie Webster , s.
Webby , a., vliesachtig; webachtig, vol webben.
onder het bijleggen over een anderen boeg wenden, z.
Web 'footed , a., met zwempooten.
^Veath'er- Boiling, s., liet veranderen van schip.
%%eb 'ster , s., t wever, weefster , zie Weaver, r.
Weatl.'er-driven, a., door storm geteisterd.
Weath'-e r •fend , V. t., tegen weer en wind beschutten. !, Wed , s., pand , onderpand.
Wei, u. t., J 1huwen, in liet huwelijk, in den echt verbinden;
Weath'er-gage, s., loef, voordeel van den wind , z.
1Veath'er -Kau, s., gedeelte van een regenboog dat slecht uithuwelijken, ten huwelijk geven; vereenigen, zaamverbinden, onscheidbaar vereenigen, voor altijd vereenigen; hoeijen;
weêr aanduidt, z.
be -ded to calamity , onafgebroken met tegenspoed worsteWeather - glass , S., weêrglas .
Weather - headed , a., zoo ongestadig als het weder, onbe- len , tobben; be -ded , vereenigd , verbonden , gehecht zijn,
met
iemand in den echt verbonden zijn ; ( gekapt, gefristend i g, wispelturig.
Weather -boarding, s., planken die aan het eene eind

Weath I er -helen , S., loefroer, z.

Weather - leech, $., loeflijk, z.
Weatá.'er-line , s., windstreek.

.

seerd , opgekapt ; -, V. i., tro u wen , ecthtverbindtenis sluiten.
Wedded , a., gehuwd , getrouwd.
Wedder , s., hamel , mannelijk schaap.

Weather -most, a., het meest op den wind, Bigt onder Wed'ding, s., het trouwen, huwelijksvoltrekking, huwelijksplegtigheid, bruiloft.
den wind, z.
Wea1h'er -proof, a., bestand tegen regen en wind, water- Wedding - chamber, s., trouwkamer of vertrek waarin
bruiloft gehouden wordt.
proef.
Weaffi.'er-quarter, s., windstreek, het een vierde van Wedding -clothes, s., pl., trouwkleederen, ( trouwpak.
.
Wedding - dinner, s., bruiloftsmaal , bruiloftspartij.
liet kompas, windviering op de loefzijde, z.
Wedding -feast, s., trouwfeest, huwelijksfeest.
Weath'er •roll , s., slingering naar loevert, z..
Wed ding -garment, s., pl., bruidskleed, trouwjapon.
Weata'er-sail , s., geteerd zeil.
Wedding -ring, s., trouwring.
Weather-sheet , s., loefstoot, Z.
Wed'ding -song, s., bruiloftslied, huwelijkslied.
Weather-shore, s., loefwal , opperwal, z.
Wedge , 8., wig, keg , stootkeg; kiel ; klomp (metaal);
1Veot1s'er - shroud*, s., pl., loefwant, Z.
conterspy, z.; iron -, ijzeren wig, keg; launch -, stootWee.th'er-slde, s., loefzijde, z.
wig ; mast -, mastkeg; ship-builder's -, scheepskeg; wooden
Westher -spy, s., werkijker, weérvoorspeller.
-, houten wig , keg , z.
1Vea.th'er - staleed , a., door liet weêr beschadigd.
Weather-tack, s., loefhals, z.
Wedge, v. t., :1; II kloven, splijten ; openen; bevestigen (door
middel van een wig); als een wig inslaan; -, § verscheuren;
%Vcather - fide, s., stroom tegen den wind in, z.
verdringen ; nemen , vatten ; -d with , verscheurd van,
W eather - tlling, s., dekking niet pannen.
- in, inkeggen , bevestigen , instampen , doordringen.
W'eath'er-vane, s., een wedrvaantje.
Wedge -shaped, } a., wigvormig, bij wijzè van wig.
Weather-wi *e, a., we@rkundig.
weêrwijzer .
Wea't3ser - wI *er, s.,
rs Wedge-wl$e,
Weather-works, s., pl., boveneind dat aan wedr en wind Wed'to ek , s., echtstaat, huwelijk; out of -, ongehuwd;
- bound , gehuwd , getrouwd.
is blootgesteld.
Weathering , s., blootgesteldheid aan weèr erg wind; -, Wedlock, v. t., uithuwen, zie Marry, s.
Wed'loeked, a., getrouwd, gehuwd.
§ glooijing, helling.
Wea thering, ppr. windwaarts gaande of zeilende; met Wed nesday , s., Woensdag ; ash -, aschdag.

Wee, a., :1: ( klein, nietig, zeer klein.
moeite gaande.
Weech'elm , s., een soort van olm of olmboom, dikwijls
Weatherly , a., te loever.
Weatii'erly -ship , s., schip dat goed bij den wind zeilt. ook witch-elm genoemd.
Weave; pret. wove; pp. wov'en , r. t., weven, vlechten, Weed, s., gewaad, kleeding, kleed, Si'., sx.; -, onkruid,
inlasschen; vermengen, vereenigen; - oneself into, zich -, §tabak; -, zeewier, z.; sea -, zeegras; use the -, pruiinmengen, zich indringen ; -, weven , bet wevershandwerk men, tabak kaauwen; widow's -s, weduwe-rouw, rouwkleed
in den weduwstaat; -s grow apace, onkruid schiet spoedrijven.
Weaver, s., wever, weefster; ( spin, (zeespin, (schor- dig op.

pioen; pieterman; domestic -, iemand die te huis weeft. Weed , V. t., wieden, uitwieden, zuiveren, van onkruid
zuiveren ; uittrekken, ontwortelen; reinigen; - out a vice
; hand-loom -, een ondeugd uitroeijen ; - out , ontwortelen, uittrekken.
het weven met de hand; power-loom -, by power, het Weed'-ache-sr, s., pl., weedasch.
Weed'-hook, s., wiedijzer, wiedmes, zie Weeding-hook, s
machinaal weven, weven met machines.

Weaver - fish , s., zie Weaver, s.
tiVeav'ing , s., bet weven; weefsel; weverij

Weed'-grown, a., met onkruid begroeid.
Weav'sng-loom, s., weefstoel, weefgetouw.
Weav'lug •thread , s., breedtedraad van een kleed , zeildoek, W eed'er , s., wieder; uitdelger.
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Weeding , s., liet wieden (van onkruid) ; het reinigen , het

%Vetgh'sstste , u., weegbaar , wat gewogen kan worden.
®Veigh'a ge, S., waagloon . waaggeld.
%'eis hcc1 , a., § rijp beraden , overwogen; beschouwd; over-.

zuiveren

(van ondeugden).

%Veed'ing - hook ,

s., wiedmes, krabbertje.
,
Weeding -toot
i^Veed'tess, a., vrij van onkruid, zonder onk ruid.

%Veed'y , a., vol onkruid ; bedekt met onkruid.
Week , s., week (zeven dagen) ; per -, wekelijks ; - dal!
werkdag , weekdag ; holy -, heilige week , stille week;
next -, aanstaande, volgende week; past -, voorleder ► ,
vorige week; prophetic -, proplbetisclle week (van 7 jaren);
this day a -, acht dagen geleden, lieden over acht dagen;
b7; the -, bij de week.
Week ly, a., wekelijksch, iedere week.

Week'iy, ode., wekelijks.
Weet , s., vischfuik, vischkorf; -, § maaistroom, draaikolk.
%Vcen. V. t., :1:: meenen; gelooven; zich ver beelden , zien

voorstellen ; beweren ; willen.
%Veep (wept, wept), v. i., weenen, treuren, sc}lreijen,
tranen storten; zuchten, jammeren, m eeklagen; - bitterhl,
bitter, hevig schreijen ; -for joy, van vreugd, van blijdschap schreijen ; - over, weenen over; -, v. t., beweeneu ,
betreuren, heschreijen ; § droppels storten ; trai;eii ; tlrat
tree weeps odorous gums, die hoon; geeft welriekende goon.
`V &'ep'er, s., die weert, die klaagt; -, (Duller; ) huilebalk ; -, witte rand aiu een rouwkleed ; pleureuse , Jr.
V4eep'ers, s., pl., rouwstrooken.
%Veep'ing, s., liet geween, geschrei, liet jammeren; weeklagt.
`Veep'ing , a., scllreijend , weenend ; klagend , weetklagend;

-, ne@rhangend, verwelkt (vara boo,nerr era j,lanlen).
Weep'Ing-btrcb , s., treurberk.
^dVeep'inb-cross, s., t treurkruis;

come kome by -, treurig
te huis kousen; the way to heaven is ty -, cie weg naar
den hemel is met doornen bezaaid.
Weeping-ripe, a., bereid om te weenen.
Weeping-wtt'tow , s., treurwilg, treurboom.
^Veep'ingty, adv., schreijende, treurende, weeklarernde.
smakeloos; slap ; flaauw; -, gen;olijk,
%Veer'ish , s.,
zie Wearish , a.
w eten ,
Weet (pret. ivot) , V. i.,
Weet'iess , a., j onwetend , zonder kennis, se.
W ee'v er , s., wever , zie Deaver , s.
^Vee'v i i , s., korenworni , worn; ; corn -, korenworm ; attucked by the -s, vol worm zijn , wormstekig zijn.
Wee'zei , a., dun , spichtig , mager.
Netti , pp. van Weave , V. t., weven.
®g'ei't, s., weefsel, vlechtwerk; inslag (b j wevers); -, onbeheerd goed, r.
`V ert'age , s., weefsel , GE.EW .
We'gotisw, s., veelvuldig gebruik van lïe, zie Weisme, s.
weigh , V. t., 1y egen (met een weegschaal) ; § meten ; ond erzoeken ; oor deelera ; ' beschouwen ; -, waarderen , schatten; -, overleggen, overwegen; - anchor, het anker lig
z.; - down, neêrdrukken, overladen; - off, vergelil--len,
,ken tusscben twee verschillende hoeveelheden; - ont,
afwegen, in kleine hoeveelheden wegen, T- meer wegen
(lan, zwaarder wegen ; § overtreffen; -, V. i., wegen (zwaar
zijn , een zeker gewigt hebben); § - with, zwaarte, belang
hebben, waard zijn; § - upon, wegen op; tot last,-rijkhed
tut, hinder zijn ; aarzelen , weifelen; - gross , bruto wegen;
- net, netto, zuiver wegen; - down, bezwijken, inzakken;
meer wegen, doorslaan (van de schaal).
ZVeigls, s., wigt, gewigt; -, (wey) korenmaat (1453,904 liters); - (wey), mout - eis garstrnaat (1744.6848 liters); (wey) boter- en kaasgewigt; -, weigh, wey (116.096, kilo's
in i!issex, 1 i2,37G kilo's lit S111folle); --, 2(/ laid ,

%'eigh'er , s., weger , weagmeester; -, § hetgeen van gewigt is.
't'S eigh'iug , s., (liet) wegen, wigt , gewipt; -, § belang
aarwigtiglicid; -, nadruk.
-rijkled,zw

'ti eigh'5n5 house , s., openbare vaan.
't%'eighh'ing machine', s., weegtoestel, balance met bascule.
`Might , s.,§ gewigt ; -, belangrijkheid , zwaarwigtighein , altnbelang ; waarde; -, nadruk ; -, (liet) gewigt; -,

zwaarte ; gross -, bruto gewigt (znniver en onzuiver bijeen
yerekerid); false, light -, talon; gewlgt, ligt gewigt; ;;el
-, netto gewigt (zuiver); specific -, soortelijke zwaarte,
geivigt; stamped -, gewigt van den legger; standard -,
wettig gewint, ijkgewigt; balance -, tegenwigt; of -, van
gewigt, belangrijk , ernstig; be worth one's - in gold,
zijn zwaarte in goud waard zijn ; make -, gewigt maken ,
liet gewigt volledig maken; make good -, goed gewigt ma.
Len , goed gewigt geven, niet zuinig wegen; safety-valve
-, belading der veiligheidsklep.
%Veight 'eci , a., beladen, belast; a - lever, een beladen
ligtor.
^^EY eigsit'i)y , mlv., zwzillr , zwaar wegend , met gewigt ; -,
lreviglijk; deftig, ernstiglijk; -, niet nadruk, uitdrukkelijk, zie lbeighty, a.
oVetj;tht'ineos , s., zwaarte , gewigt; -, kracht, vastheid;
wsaarde , 5 helangriikt;cid; -, ernst, zwa armoedigheid.
tJe6giat'Ie g, ci, () zonder gewigt , ligt.
^ e i g eit'y , a., ;verenc.l , zwaar; vast; -, belangrijk, zwaar
werend; ernstig , statig ; j § strei)g.
%%-ei , s., dans (middel tot verdediging , tot koering van
zev aar , zoo als weer , wering , in zeewering) , zie Wear, s.
%''eind , a., van liet lot, lot beschikkend ; toover ....; the
- si <ters , de schik(íodinnen.
te`ivone, s., het veel gei)ruik maken var; het woord lie,
wij (kenmerk van pedanterie) ; -. § waanwijsheid , eigenwaan;
) ► oogmoed, trotschlieid, zie lt7eyotisme, S.
wei'novny , iiit . aclh ! Deli lfé ! o jerum ! wel wel
welkor;;; aangenaam, wel onthaald, wet
'Wei 'come , a.,
ontvangen , met, genoegen ontvangen; -, gelukkig (van zaken);
I and -, ( wel tot uwe dienst, on; u te dienen; be -, wel
zijcc , wel ontvangen zijn , met genoegen ontvangen-kom
worden (van zaken); make oneself - with , zich bedienen van;
bid any one -, iemand tivelkonl heeten, ( verwelkomen,
Sc wel ontvu igen, he is, you are - to it, het is tot zijne,
tot uwe dienst; you are - to it, ik geef liet u gaarne;
-! wees welkom ! welkom slier!
Vet' eo ene , .<., i+ welkomst , goede ontvangst (van zaken) ;
welwillend onthaal , welkomstgroete.
%Vei's'n,i e, V. t., iemand welkom lesten, ( verwelkomen,
goed oiltva;igen, outIra en.
%'ei' eosneness • s , liet welkom zijn , welkomst . BOYLE.
%'t'ei'-eon :er , s., ( verwelkon)er , iemand die welkom beet
persoon of zaak die wel or(tva;igt, so.
%% stet , s., wouw , zie hye7•'s-oveed , s. (botanie)
%e1.1 , v. t., smeden , aan elkcrr.der smeden ((jzer of plo ti^2a).
%a'ei,t'ed , pp. van Weld , v. t., aaneengeweld.
wetdi'er, s., aaneensn;eder, iemand die welt.
wetei'er , s., (in Ierland) pachter, sWIFr.
^V et,t' iisg , s., liet aaneenwellen ; - heat, smeedhitte.
^VeIei'ing-seam , s., soldeernak(d.
0Vei'i'trs S., o; E lva;trt , ovelzijll , geluk , voorspoed.
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"welk • V. t., bewolken, doen betrekken • 'benevelen ; rimpe. Well- formed', well- made', a., welgemaakt, welgevormd,
len • doen verwelken, SF.; -, V. i., betrekken • betrokken zonder ligchaamsgebreken.
Well-governing , s., goede regering, goed bestuur.
worden, verdonkeren, verduisteren; verwelken.
Well-gro•nded , a., welgegrond.
Welked , a , : gerimpeld, gegroefd, oneffen , srr.
Welkin , s., luchtgewelf, firmament, uitspansel, hemel,

hemelen, T hemelsch gewelf.

Well-ham'rnered, a., goed gehamerd.
Weil-harnessed , a., welbeschermd.

hemelsblaauw, als azuur; - eyes, hemels. tive'1'-bead, s., oorsprong eener bron, bronwel.
Weil' - hole, s., plaats waar een trap moet komen (in een
blaauwe oogera, ( kijkers , an.
nieuwe betimmering).
welk'iug, a., bewolkt, betrokken, beneveld; -, zwak.
Well , s., wel , put, bron, bronwel , fontein ; -, flesch- Welt-Intentioned, a., welgezind.
foederaal; -, trap; -, luchtgat; -, bun, vischkaar ; -, Weil - invented, a., goed uitgevonden.
pompzode , z.; artesian , bore -, artesische put; draw -, We15'-known, a., welbekend.
gewone put (gelijk men nog op het land heeft, van boven Well - labouring , a., in de heteekenis van a - sword, s.,
open, waaruit het water met emmers geschept wordt); een dappere degen (soldatenterm).
hot water -, vergaderbak voor heet water (sloomwerktuig- We11-lighted, a., goed verlicht.
well'-liking , a., dik en vet , gezet.
kunde); sink a -, een put boren, een wel boren.
Well • V. i., wellen, opwellen, voortspruiten , opborrelen; welt'-looting, a., innemend; er goed uitziend; met een
- out, from, opwellen; -, V. t., doen opwellen, doen op- goed voorkomen.
Well - mannered, a., beschaafd, welgemanierd.
borrelen.
Well, a., ! wel, welvarend, gezond, gelukkig; regtmatig; Well' - meaning, a., welmeenend.
voordeelig, gunstig; toereikend, voldoende; gaarne, welge- Weit'- meant , a., welgemeend , opregt.
zind ; t rustig (dood); be - off, goed af zijn , het niet kwaad Well-met', a., juist van pas, te regter tijd; -! interj.,

'Wel'kin, a.,

hebben; be -, welvarend, gezond , goedsmoeds zijn; all's
-! al klaar 1 in orde ! all's -, that ends -, einde goed,

welkom! sn.
Well-minded, a., opregt, openhartig.
Weil' - natured , a., goedaardig , goed van inborst.
Welt - plea -s-'ing . a., welgevallig, aangenaam.
Welt'-pump, s., ruimpomp, pompzode, z.
Well - raped', a., goed gerijpt.
Wel l' -room , s., hoosgat, z.
%Vet1-running, a., vloeijend, zachtklinkeiid (van verzen),
Wett•sea'*oned, a., goed gekruid (van spijzen).

alles goed.
Weit , ads., T wel , goed , gunstig , zeer goed ; zeer (bij een
bijvoegelijk naamw. of bijwoord); -! wel 1 welnu 1 full -,
zeer goed, best; - and good, ( welletjes, ferrn zoo; as quite as, as - as , zoowel als ; - to do, - to live , welgesteld, bemiddeld; - done, goed zoo, braaf; - enough,
vrij wel , tamelijk wel; - near, - nigh, bijna; - a-day,,
wel, och hé 1 helaas
Welt'-seen, a., goed bedreven, zeer ervaren.
Weit- shaped', a., welgemaakt.
Welt - advised', a., goed onderrigt.
Welt' - sinker , s., welboorder , putboorder.
Welt-acre t t'ed , a., welgezind.
Vel l' - spent , a., goed besteed, aangewend.
weit -aimed', a., goed gemikt.
Welt' - spoken, a., welhespraakt.
Well - apparelled , a., fraai versierd of opgetooid.
Weit'- spring, s., bronwel , bron, fontein.
Well appolnt 'ed , a., goed gekleed.
W ell - strf ek en , a., in de beteekenis van - in age, hoog
Well - attend'Ing , a., zeer opmerkzaam.
bejaard.
Welt-balanced, a., goed in evenwigt gehouden.
Well-beaten • a., goed gebaand.
Well-tast'ed , a., welsmakend.
1Vell - timed', a., te regter tijd, gepast.
Weit'- being, s., welstand.
Weil - beloved', a., welbemind, innig geliefd
%Nell-traded, a., neringrijk.
Weil-beseem'iug , a., welvoegelijk, betamelijk.
`well-turned', a., welgemaakt.
Wel' -born , a., edelgeboren ; welgeboren , van goede ge- Welt' - water , s., bronwater, welwater.
boorte.
Nell-weighed', a., wel overw ogen.
Well-breasted, a., een goede, welluidende stem heb- %velt - wll 'Ier , s., goedgunstig persoon; begunstiger, § be
bende.
Welt-breathed , a., een goeden of langen adem hebbende

(hij paarden).

schermer.

Welt -wish', s.,

welwillendheid, goedgunstigheid; zuch ,

om iemands geluk te bevorderen.

welt'-bred, a., welopgevoed, beschaafd.
watt'-^ru-eket, s., putemmer (om mede te scheppen).
We11'-built • a., welgebouwd.
Well - cho'- ren • a., welgekozen.
Well - descended, a., van goede afkomst.
Weti'-deserver, s., verdienstelijk naai,.

Welt-wisher, s., gelukwenscher; § begunstiger.
Weil - won', a., te regt gewonnen.
Weil-wrought', a., doorwrocht , doorwerkt.
Weil'aday, int., helaas! zie Well away. int.
Well'beiug, s., welstand, voorspoed, geluk, zie Well

Well-directed , a., goed bestuurd.
Weit -disposed', a., welgezind, gunstig gestemd.
Wel! - dlsput'ed • a., hevig getwist. ,

welsh , a., Waëlsch , Gallisch , uit Gallië; - girl, lady
woman , Gallische ; - rabbit , geroosterd brood met gesniol
ten kaas.
Welsh , s., Gallisch (taal).

Well'-doing, s., welvaart, welstand.

being , s.

Weit'- do'tng , a., edel handelend ; weldoende.
Welshman, s., pl . welsh'men, Galliër, inwoner vat
Gallië.
Well-done'. int , braaf ! bravo 1
weit' - drain, s., pomp, om een put ledig of droog te Welt , s., rand , zoom ; boord , omboordsel.

pompen.

well-taSvored, a., bevallig, aangenaam.
Well-fea'tured , a., schoon , bevallig.
Well•fed', a., welgevoed.

welt, V. t., zoomen, van randen voorzien.

Wel'ter • V. i., rollen; -, zwemmen , baden, ingedompeli

worden , verdronken worden ; - in blood , in bloed baden
Wem , s., 1- naad , lidteeken ; vlek.

WEN

WHE.

wen, uitwas g.; adipose -, iI1) Ofllflvetwen,
%citch , $. meisje , maagd; m 1igteLooi ; deern; -, itegerirt
(in Amerika); kleurlinge (rrronw).
Wench, V. t., Iroerenjagen.
%Veiiclier, $ hoerenjag er.
Wend. V. i., j gaan, wenden, z.
VennI . 8., welp van dieren.

zij ook vroeg;'r ,, en titans nog door de Denen en Zweden'
worden geschreven.)
VliaIe. S., wtlrischi , z., zie JJrairlls 5.; young -, jonge
svalvisch ; horse -, walrus; ice -, walvisch uit de noor.
(lelijke zeeën ; spermare-Ii -, rachelot.
Whale'-boat • 5., waLviochs)oep.
Vha!e'-bone , a., Walrischul)een , w'alvischrrih, ( balein.
WbaTe'.bonepet'lteoat . 5., hioepelrok, lioepelrok met
haleineri ( crinoline).
%Vhole' fln , 5 , walvisch;banrd, wahvischrvin.
%IiaIe'-ftsIicry , 5., waleisehivangat • walvrachvisscherij.
ltVhale-ILnc • 5., svalvisrt;1;jn
Vha1c' Ioiø-e • 5., ( walvischrluis . eyamur.
VhaIe'-iisass , 5., walvisch;vaarder.
Vt•iie',sfl, 5., troon.
Whale'-tribe, 5., walvischigebroed , teelt; voortteling.
Vind 'er , S., walvioch vaarder , walviachivanger , groenlandvaarder; -, zware, sterke kerel.
%VliaI 'cry , 5., walvischvangst , vioacherij.
VhaI'Ing , a., walvisrh..; n'alvjsrhrvaarders-.
WhaI'Iug , 5., afrossing , ( pak slagen.
WIiaI 'ty , a. , door ziekelijkheid veel wit in de oogen vertoonende, sas.
Whaly, a., gestreept.
Whame, 5., paardenvliegg ; brems.
Whssng , V. i. pogchen , snoeven; -, boffen; -, luid spreken, schreeuwen.
Whsng , 5., riem van buffelhuiden (in het noorden van
Schotla n d).
I Vhap , V. t., ( slaan, douwen , poffen, neêrsmakken , zie
Whop , v. €.
Wl*ap, 5., ( slag, douw, pof.
whop, int., flap I smak!
Whop'per, S., groote menigte, massa; -, leugen.
Whap'ping, a., zeer groot, wai) staltig.
Wharf . S., sverf, kaai , losplaats; alongside of a -, langs.
eens kaai.
Wharf . V. t., aan wal brengen, lossen.
Wharf-porter • 8., kaaiwerker , sjouwer.
Wharl'age , a., kaaigeld, kaairegt ; - duty , verschuldigd
regt voor liet leggen aan de kaai, liggeld.
Wharf'Ing • 8., kaai, laad. e n losplaats, ligplaats.
%Vharî'tnger ,, 5., kaaimeester, kaaikeurder.
Vharr ,, V. i., de letters te hard uitspreken, ( brouwen.
%%'harve • 5., ph. van Wharf, s.
%Vlaut , pron. relat., wat (voor personen en cakes, onderwerp en voorwerp) ; hetgene , dat, hetwelk; iets; I do
not say m ik zeg niet wat ; - do you say t wat zegt gij ?
- is right, wat goed, zegt, billijk 15; - you say, wat gij
zegt? I will tell you -, ik zal u iets, wat zeggen.
What, pron. ad)., welk, welke ; - person ? welke persoon?
- thing ? welk ding? welke sank? - a man? welk een
man? welke man? - virtue ? welke deugd? - precautions C
wat al voorbehoedende maatregelen I - day ? op welken.
dag? - time ? op welken tijd? op welk uur?
What , int., wat! hoe I - ho I heida!
What , ads., ten deele, deels.
what , pron. int., wie? welke? wat? hoedanige? hoeveel?
- soarer , wie ook, welke ook, wat ook, wie liet ook zij,
wat het ook zij.
Whatever ,, pron. relat., wat ook, wie ook • wat liet ook
zij; -, al wat.
Wheal • 5., puistje, zweertje.
Wheal' - worm • 5., made. mijt.
wheat. S., tarwe, weit; bearded -, spelt; indian -, mais;
one-g ra ined -, fijne tarwe; stiff -, stijve, stugge tarwe,,

Wen, s.,

Ven'nIsh , }
a., wenaclitia.
%%en ny,
Went, pret. van Go, r. i , gaan.

pret en pp van Weep, selireijen.
pret. van Be, zijn; we -, wij waren; if I-, irirlien
ik ware.
Were, 3., Jam, wering, kade; -, bloedgeld (zekere boete), r.;
- wolf, weerwolf (naam, dien ar,rtae/ztsiiederr eerier stad
peren aan hen, die uit een dorp dooien).
Vere'gI1,I , S., bloedgeld., r. (uit de middeneeuwen, toen
wetirgeld genoemd)
Wert, 21e pers. enkele. voirn. veel. tijd van Be, zijn.
We t -mand, we'-@,11 , 5., luchtpijp, luclithnis zie Weasand, 5.
west, 5., de West, West-Indië , liet Westen; atond ;
empire of the
het westersch Romeinsche rijk.
west, a., westelijk, westwaartsch , westerscti ; - wind,
westewjnd.
west, ado., westelijk, westwaarts.
Wester , V. i., westelijke rigting nemen, in westelijke rigting gaan.
Vest'.'ring , a., naar het westen loopend, westelijk.
West'erIIneø , S., westelijkheid.
%Vest'erly ,, a., westelijk, westersch , z.
Westerly ,, ads., naar het westen, westwaarts.
West'ern , a., westersch , westelijk, weotwaartscb.
West'ernniost , adv., westelijkst.
West'In , 3., westelijke rigting , koers, z.
WeMt 'nor th west , 8., westnoordwest.
Vestsouthwest , S., westzuidwest.
Vest'war4 . ado., naar het westen, westwaarts.
Westwardly, ads., met een westwaartsche rigting, westwaarts.
Wet , a., nat, vochtig, nattig, regenachtig; - through,
door en door nat, druipend nat; - steam, natte stoom,
stoom die water medesleept; as - as dung , door en door
nat zoo nat als een kat , een hond; - with tears, nat van
tranen; - dock, bassein, nat dok, z.; - with dew, vochtig,
nat, klam van dauw; - weather, vochtig, regenachtig
weder.
wet. 5., vochtigheid, nattigheid , regen ; vochtig , regen.
achtig weder.
Wet. v. t. , nat maken. bevochtigen, besproeijen , begieten;
- down , doorweeken.
Wet'-glover. 8., zeemleder bereider.
Wet'-nurse, 5., zogende min.
Wetla'cr, 8., hamel, weer, t cam.
Vet'ness , S., vorlitigheid , nattigheid ; vochtig, regenachtig weder.
Wet'shod • a., nat tot aan de enkels.
Wet'tiiig , 5., het besproeijen , bevochtigen, begieten, doornat worden; - down, het doorweeken.
Wet'tlsh , a., natachtig, eenigeins vochtig, nattig.
%VeN, V i, zie 1Pcr, groeijeta, S?., DRYDEN.
Wey, S., maat (80 schepels), zie Weigh, s.
Wezaud a., luchtpijp, zie Wesand, a.
Whack, V. t., slaan. (4aomerheing. Bij woorden, die met
ich beginnen en wanneer de heide letters worden gearticuleerd , wordt de h of aan blazing vóór de w uitgesproken;
dus token, whal worden als hwers , "swat uitgesproken, gelijk
Wept,
Were,
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WHE.

WilE.

barbarijsche tarwe; spriy, summer -, zomertarwc; whiter
-, wintertarwe.

Wheei'- cotter , s., radsnijder (uurwerkmakers).
Wheel'-drag, s., sperhaak, remschoen.

Wheat'-bird, s., mot, zie II'hife-tail, s.
%Vheat' -ear, s., tarwe -a,tr ; -, ,rewone tapuit, wijntapper;

Wheel' - tire , s., radvuur (scheikunde).
Wheel'-hoop , s., hoepel , band , radhoepel , beslag.
steensluiper, linidehupper (in Gelderland); witborstje (eert %Vheel'-horse, s., achterste paard voor een rijtuig, dis.
vogeltje).
selpaard.
Wheat'-tour, s., tartire')locm, bloem.
^V heel'-lathe , s , radsnoer (aan een draaibank).
%Vhent' - $rasa , s., kweekgras , (kweke, (kwebbe.
Whcei'-loch , S., luns (ran een rad)..
Wheat' - harveet, s., tarwe oogst.
ec!' -.lave, s., radnaaf, naaf.
w1b
Wheat' - plum , s., wi'te pruim.
Wheel' -rope, s., stuurreep, z.
wheat'-sheaf , s., tarweschoof.
Wheel'-shaped , a., radvormig.
^` heat'-wore» , s., mot.
Wheel'-sheave, S., schijf in een blok.
Wheaten , a., tarwera -, van tarwe; - bread, tarwebrood , Wheel'-spoke, s., speek, spaak van een rad.
wittebrood, weitebrood.
Wheel'•stone, s., slijprad, slijpsteen.
OVhee'die, s., pluimstrijkerij; gefleem, gevlei.
Wheel' - work, s., raderwerk.
Wheedle, V. t., door vleijende woorden overhalen, (flik wheel'-wright , s., radermaker, wagenmaker.
-floijen, ^Vheei'er , s., radermaker , wagenmaker; -, § voortrol ler.
aanhalen, vleijen ; bepraten.
Wheedler, s., vleijer, (flikflooijer.
^Vheef'Ing , s., vervoer met wagen, per as; reis in een
Wheedling, s., het vleijen, gevlei, (geflikflooi.
rijtuig; toptje maken (rijden).
Whee'dlingly, ado., door vleijerij , pluimstrijkerij , fleemerij. Wheel 'y, a., rond, in den vorm van een cirkel, cirkel
Wheel , s., 11 J. rad, wiel , stuurrad; -, kraan ; -, rijtuig,
cirkel vornmig , radvormig.
-rond,
koets; -, spinnewiel; -, rad (bij de vroegere hij/straf); -, Wheeze, v, i., hijgen, bijmen, ( snuiven, moeijelijk, hoort§ knop, rond ligehaam, hol; -, omwenteling, omdraaijing;
haar ademhalen , rogehelen.
verandering; -, cirkel; break upon the -, radbraken; fly -, W heezing , s., het hijgen, bijmen, ( snuiven, rogcheleu.
vliegend wiel, vliegwiet (stoomwerktuigen); loose -, los, whelk , s., hult, puistje, oneffenheid, sic.; -, zekere schelponafhankelijk , vrij , op zich zelf loopend of draaijend rad,
visch ; hoornslak.
losse drijfrol; overshot -, hoven sluitrad (hydraul.); paddle Whelked , a.,
gescheurd , opengescheurd.
-, wiel van een raderstoomschip, z.; spar -, rad niet regte Whelk'y , a., hulterig, knobbelig; uitpuilend; puisterig.
tanden; toothed -, teethed -, getand rad, ijzeren tandwiel; Wheimn , V. t., j j onder water zetten; begraven ; § indompeundershot -, ondersluitrad (hydraul.); bevel -, coniesch len; overladen, bedekken, overstelpen; - in the sea, in
wiel ; balance -, ontmoetingsrad (werktuigkunde); balan- zee onder water brengen ; - in sand , in het zand begraven;
ceerrad; breast -, zijrad (hydraul. pers); cog -, rad met -ed in sorrow, onder verdriet gebukt.
houten tanden ; change -, wisselrad (werktuigk.) ; coupled -, Whelp, 3., welp, jong vaneen roofdier; jonge leeuw, jonge
gekoppeld wiel ; driving -, drijfrad (werktuigk. en stoom
wolf, jonge heer; -, telg, kind, jongen, knaapje, kleine guit.
, 4ig); hour -, uurrad (uurwerk); minute -, minuut -wegiWhelp, s., kies, klamp van een spil, z.; - of a capstan,
rad (uurwerk); screw -, schroef zonder eind (een ijzeren klamp aan een kaapstander, z.
bout waarin schroef, op de loopeg waarvan de tanden van %Vhelp, V. i., jongen werpen, jongen.
een rad loopen); steering -, stuurrad , z.; steering - spokes, When • ode., wanneer, toen; -, wanneer? -, ten tijde toen;
spaken van het stuurrad ; sun and planets -, excentriek
- due, op den vervaldag; - in cash, als men hij kas zal
(stoo,nwerkt.); water -, waterrad, scheprad; arm of a -,
zijui ; - received , na ingang , na ontvangst ; - he saw , toen
spaak van een rad; machine to unwedge -s, moer om de hij zag ; - he sees , wanneer hij ziet; - he has seen , will
schroef om de as te draaijen, ten einde liet rad daaraf have sèen, als hij gezien heeft, zal gezien hebben; - he
te kunnen schuiven en te smeren ; barrel of a steering -. speaks , wanneer hij maar spreekt, hij behoeft maar te
trommel van een stuurrad ; casa a -, een hand , hoepel of spreken ; - shall you see him ? wanneer zult gij hem zien?
beslag om een rad leggen ; § clog the -, spaken in een rad zet
since -? sedert wanneer ? till -? tot wanneer , hoe lang !
§ put a spoke in any one's -, iemand een spaak in liet-ten;
at the time -, ten tijde dat; even -, zelfs wanneer, zelfe
wiel steken, iemand in de wielen rijden; unwedge a -, een in geval dat; - as, f wanneer, als.
rad losdraaijen ; wedge a -, een rad vastdraatjen , op de as whence • ado., vanwaar, waaruit , waarom , weshalve
schuiven en de moer op de as zetten.
waar van daag ? from -? vanwaar ? waar van daan ? of -í
Wheel, v. i., opwielen; draaijen ; draaijend loopen ; -, draaijeu
van welke plaats? DRYDEN.
om een as , omwentelen , ronddraaijen; voortrollen ; —, rond
W henceev'er , whencesoever, ode., vanwaar het ool
d
w
a
r
l
e
n
;
zich in het rond bewegen; -, draaijerijen bezigen,
zij , waarvan het ook zij.
niet regt door zee gaan; afwijken ; -, veranderen ; -, olt %henev'er,, whensoever, ads., wanneer het ook zij
den hiel ronddraaijen; - about, draaijen en wenden , been
zoo ooit.
en we @r draaijen; - along, voortrollen; - back, achteruit Where , ode., waar , terwijl , daar ; any -, waar het ook zij
rollen, draaijen; - on , draaijen op; -, V. t., doen draaijen,
ot ► verschillig waar; overal; waar ergens; every -, overal
doen voortrollen.
every - that , overal waar; no -, nergens, zie Nowhere, ode
Wheel'. animal , s., insekt dat altijd in het rond vliegt.
(Sommige nieuwere schrijvers gebruiken where als eet
Wheel'- baro,n'eter, s., barometer niet een ronde wijzer
relatief: letter where he wrote thus, een brief dien hij zog
-plat. schreef. 1V/ere wordt thans zoo veelvuldig gebruikt it
Wheel' - barrow , s., kruiwagen , wagen met eens rad; carry,
plaats van whither, dat het niet meer als een fout word
convey , take, wheel in a -, kruijen.
a angemerkt: where are you going ? waar gaat gij heen ?)
Wheel'-barrow-man , s., krttijer.
s., raderboot.

Wheel'-boat,

Wheel'-cap , s., naafkap.
Wheel'-erane , s., kraan.

%here , s., f plaats.

Where'about , where'abouts , adv., waaromstreeks, of

welke plaats ongeveer ; -, waaromtrent , waarvoor , be
treffende welke zaak.

WHE.

Will.

s., verblijfplaats, plaats
waar men of iets zich bevindt ; tegenwoordigheid , sII.

Whereabout', whereabouts',

ZVherea w', adv., terwijl , in plaats van ; daarentegen,
:aangezien dat, in aanmerking nemende dat; -, waar.
Whereat ', adv., t waarbij , waarop, waarvoor.
Whereby', adv., waardoor, waarbij, door hetwelk.
%Vherev'er, adv., waar liet ook zij.
%Vhere'for, ede., waar ook.
Wliere'fore, ode., waarom; om welke reden, om welke oorzaak; -, daarom , om die reden ; -, waarom ? om welke reden?
Wherein', adv., waarin; waarin? in wat, welk? (Wherein
begint men als verouderd te beschouwen.)
' Vhereinto', ode., waarin; -, waarin?
%Vhere'iiess, s., de plaats waar men zich bevindt.
Whereof', adv., -h waarvan, van hetwelk -, waarvan?
^Vhereo n', ode., waar, waarop; waarop? (Whereon geraakt buiten gebruik).
Where'so , ov heresoev'er , ode., waar liet ook zij , onverschillig waar, zie Wherever, ode.
^Vhere'through , ode., 1- waardoor.
%Vhereto', whereunto',

adv., t waartoe.

W hereupon', ode., t waarop, zie Whereon , adv.
Wkkerev'er, adv., overal; waar het ook zij, onverschillig waar.
`Vhereivith', `vhere%vith'al, ado., t

w aarmede, niet wat;

waarmede?
Wher'ret , s., oorvee, , ( dril om de ooren , ATNSWORT}i.
^VI,er',-et , V. t., t) plagen, kwellen; een oorveeg geven;
-, met zijn gesnap, 1 bouw en nietsbeduidend gebabbel
vervelen.

%Vher'ry , V. t., overvaren , overzetten.
Wher ry, s., boot , sloep die zeer sinas en ligt is , Thulkje,
visschersschuit, roeischuitje.
OVher'ryinan , s., sloeproeijer, schuitenvoerder; veerman.
%Vliet , V. t., aanzetten , slijpen , scherpen; § -, aanwakkeren,
aanhitsen, verbitteren; -, graag naaken, ( een elfuurtje
nerven ; - a knife , een mes slij heir , aanzetten ; - the ah petite , den eetlust prikkelen, opwekken ; - forward , on„
: § a:snhitsen op , opstoken tegen , voortdrijven.
Whet, s., het slijpen, scherpen, aanzetten ; -, het aansporen , ophitsen; -, borrel om de maag te scherpen , ( snaps,
( propje.
%Vheth'er , conj., hetzij .... hetzij; of .... of; - or no,
( zelf dan, willens of niet; - it be that, het moge zijn dat.
%Vhetli'er,, pron. relat., 1- wie van beiden.
%Vhet'slate , s., oliesteen om messen te slijpen.
%Vhet'stone, s., slijpsteen, wetsteen.
%V1iet'stoue - slate, s., Oliesteen.
^Vhet'ter, s., wetter, slijper, scherper, aanzetter (van

messen).

s., liet slijpen, wetten, scherpen, aanzetten
(van gereedschap, enz.).
Whew , iaat., hah ! foei !
Whey , s., het waterachtige deel der melk, wei , bui;
zoetwei.

%Vhet'ting,
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%'tsïd'dlt , V. I., overlsabbelen; oververtellen.
Whitt, s., :1: rookwalm, trek hij liet rooken;

haal ; -,
geblaas; snotring, suizing, gorzzing.
%V h i iy, V. t., i- poffen ; rooken , ( s mooken; uitblazen ; -,
snorren , suizen, gonzen.
Wlitf'ee, v. i., naar alle winden waaijen; veranderlijk zijn,
veranderen; heen en weder fladderen; uitvlugten zoeken;
-, snuiven , blazen.
^Vhtt"fle, v. t , blazen , uitblazen, wonen; - away , weg
- out of, blazen uit.
-blazen;
Whic'fic, s., 1- fluitje, pijpje.
^V htf ne tree , s., zwengel.
hif'tter, s., clr•aaitol ; ) iemand die met alle winderidraait;
-, i flnite r , pijper ; -, bode , voorlooper ; -, wildzang; -,
onbeduidend wezen, nietig mensch; bluffer, ( snoeshaan,
( iviiitlbuil.
^vhirfting, s., t onbestendigheid, onstandvastigheid.
%Visai;, s., wei; -, Whig (staatkundige partij in Engeland,

de tegenstanders van de Tories).
Wb
l
- ' ;nrchy , s., regering der Whigs (de Whigs als rege-

ringspartij aan het bewind) , sWIFT.
9Vh'gery, s., partij der Whigs, zie Wiggishm, s,
^Vhig'gish , a., tot de Whigs , tot de partij, der Whigs
behooreude.

lii0'5i vn, s., partij der Whigs, staatkundige rigting der
Wtii spartij.
%V1,iI'Ii,, ; , s., Whigje (een sclaeldnaarn voor die part ( ).
%Vhtte, s., wijle, tijd, duur, oogenhlik, paos; in the mean
-, middelerwijl , intusschen ; a little -, een wijl , korte
tijd, pars, oorenblik ; a little - ago, since, korten tijd
geleden, niet lang geleden, onlangs; a long -, lang, lange;; tijd . a long - ago , a goad - ago, lang geleden, geruimen tijd geleden; all the -, all this -, gedurende al den
tijd ; bedeeen -s , hij tusselienpoozen ; for a -, voor een
oogerblik , een poos; be worth -, worth any ace's -, de
moeite waard zijn ; it is not kortli -, het is de moeite

niet waard.
®Vhite , a(tv., terwijl , gedurende dat, zoo lang als; -, ten

Zelfden tijde dat.

While , v. t., doorbrengen, slijten (van den t ( d); - away
slijten, verbeuzelen, verleuteren; - off, uitstellen; -, v. i.,
voorbijgaan ; toeven, dralen.
Whtt'cre, ado., p kort geleden, onlangs; weleer, am., M.
%V h t le* , ad;,., t tot aan, zie ook While, ado.
Whelk, s., zekere schelpvisch , zie Whelk, s.
%Vh['iorn, ado., 1 eertijds, voorheen, oudtijds, vroeger, Sr., M.
%Vhilst , ado., terwijl, zie While, ado.
Whim , s., inval , gril ; nuk; be full of -s, vol nukken,
kuren; , grillen zijn.

wh i,n , s., kaapstander , z.; -, lokeend; horse -, - gin,
paarden kaapstand.

®Vh i en , V. i., nukken , kuren , grillen hebben ; wispelturig zijn.

^Vhey'ey , 'vhey'1sh, a., weiachtig, veel wei bevattende.

%Vhi,n'ble, s., fretboor; boor.
`1wVhirn 'brel , s , regenvogel.

Which , pion. relal., die , welke , dewelke ; -, wie , wat;
in -, in hetwelk, waarin, in welke; of -, waarvan, van
hetwelk, van welke; to -, waaraan, aan hetwelk, aan

Whiin'per, v. i., kermen, kreunen, klagen.
Whimpering , s., gekerm, gekreun, klagt, gezucht.
Whlin'pled , a., door schreijen , door tranen misvormd,

hekreten.

welke.
Which , pron. a., welke , welk ; ira -, in welken , welke;
of -, van welken , welke ; with -, met welken, welke;
know - is -, van elkander kunnen onderscheiden , weten te

onderscheiden; the -, dewelke (verouderd, even als de Ne
-derlansch
woorden dewelke, enz.).
Whichever , whichsoev'er ,

moge zijn.

Whim'*ey, s., gril , nuk, zie Whirrs, s.
Whim'*ey , v. t., met grillen vervullen.
Whi,u'•st eat , a., grillig, vol nukken ; be -, vol grillen,

grillig zijn.

whin'-sieally, ado., op een gillige wijze.

q)ron., wie van beide liet Whtin'.Icalness, s., grilligheid, veranderlijkheid, wispelturiglieid.

WHI.

LIS1

Whim'-wham , s., beuzelarij ; -, speeltuig.
Whin, s., echorploenkruid; priemkruid; hulst, zie Furze, s.

W hipper-snap per , s., vlugge klant, zie Whipster, 3.
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^Vhin '-ci,at , s., zeker vogeltje.
Whin'brel, s., regenvogel, zie

Whimbrel, s.

Whind'er, s., watereend, wilde eend.
tiVhine, V. i., huilen, janken (van dieren); -, weenen,
schreijen, kermen, zuchten (van personen).
Whine, s., gehuil, gejank (van dieren); -, geween, ge
gesp;k, gezucht, gekerm (van personen).
-schrei,
^Vhin 'er, s., weener, schreijer; kermer; zuchter, snikker.
^Vhln'ny , a., vol steekpalm, steekpalmachtig.
Whinny , V. i., hinniken, brieschen.
^Vhin'o ek , s., speenvarken.
Whin'stone, S., basaltsteen.
Whin 'yara , s., zwaard ; kaasmes wormsteker, braadspit
(schertsend sprekend over de wapenen der militairen).
^Vhlp, V. t., geeselen, met de zweep slaan; toetakelen,
afrossen, voortzweepen, straffen, kastijden; -, een overgeslagen naad maken , overnaaijen ; -, inwikkelen; -,
behendig wegnemen ; - , karnen ; - away , wegnemen,
( kapen , wegslaan; - from, ijlings ontnemen ; - from,
of, out, uitdrijven, verdrijven; - on, opnemen, voort jagen; - out, uitnemen, uitvatten , uitdrijven; - up, opnemen , naar boven jagen ; do , nothing but -, altijd maar
slaan; - about, inwikkelen, omwikkelen, - back, met de
zweep terugjagen, terugslaan; - down, met de zweep naar
beneden ,jagen; - in, met de zweep naar beneden jagen ;
- the end of a rope , het einde van een touw betakelen ;
courses and uppersail -cd in, onderzeilen en bramzeilen ge
z.; -, V. i., snel stappen, loopen; zich haasten , zich-borgen,
vlug bewegen, heen en wede wippen, springen, trippelen;
- into, snel naar binnen stappen, loopen; - out, of, naar
buiten ijlen, wegsnellen; - away, vlieden, vlugten, ijlings
weggaan ; - back , ijlings terugkeeren , afdeinzen ; - down
snel naar beneden gaan ; - in , naar [)innen Ijlen ; - off,
vlugten , wegsnellen , ten spoedigste vertrekken ; - on,
vooruitrennen ; - out , haastig uitgaan , uitwippen ; - up,
spoedig naar hoven gaan.
Whip, s., t It § zweep, geesel; j § zweepslagen; -, slaggarnaat , z ; -, (klaplooper ; double -, kabel , zie Tackle , s.;
horse, jockey -, karwats; lash -. zweep , zweep met slag.
longe -, kamerzweep ; - and spur , spoorslags , in aller
ijl; stroke of a -, zweepslag; crack a -, met de zweep
slaan.
%Vhip' -oord , s., zweeptouw , slag.
Whlp'-graft, V. t., inënten (op Engelsche wijze).
Whip'-grafl$ng, s., zekere enting op Engelsche wijze (bij
tuiniers).
^Vhip' - hand, s., regterhand (van den ruiter); - , boventoon,
voordeel, voorhand; have the -, de overhand , de voorhand
hebben.
^Vhip'-Jack , s., ) bedrieger (iemand die zich verkeerdelijk
uitgeeft voor schipbreukeling, om medelijden op te wekken).
^Vhip' - lash , s., zweepslag.
Whip'- mounting , s., zweepbeslag, zweepversiersel.
^Vhip' - poor-will , verkeerde spelling voor whip'po wil,
s., Virginische geitenmelker; wipperwil (ze ere vogel).
Whip'-rope, s., takelgaren, z.
Whip'-saw , s., spanzaag.
Whip'-shaped, a., in den vorm eener zweep.
Whip'-snake, s., zweepslang.
Wulp' -stair, s., helmstok; bolderstok; maatboom der roer.
pen , z.
Whip' - stoelt, S., stok, handvat eener zweep.
Whipper, s., geeselaar, kastijder, afrosser; - in , pikeur
§ hoofd van een oploop; hondenslager ; tuchtmeester.

Vhip'ping, s., het geeselen, het slaan met de zweep,

het afrossen ; geeseling; -, het visschen met de lange snoer;
- for cordage, takeling om het uitrafelen van het touw
te beletten, z.; give a - to, met de zweep slaan,-werk
geeselen.
Vhip'ping - post , s., geeselpaal.
Vhip 'ster, s., vlugge knaap, snaak, ( schavuit.
Vliip'stich , s., ) kleêrmaker.
Vhip'ple -tree , s., zwengelhout, zie Whiffle-tree , s.

vhipt , pp., zamentrekking van Whipped, pp.

Whir • V. i., rondsnorren, snotren . suizen; - away , weg -

snorren; -, V. t., haasten, aanzetten, wegdraaijen, wegrukken; - from, verwijderen.
Vhirl , n. t., dwarlen, spoedig omdraaijen, doen omdraaijen,
omwentelen , in liet rond slingeren , slingeren , rondslingeren ; -, § omverwerpen ; beroeren , schudden ; -, v. i., snel
draaijeu; zieden, opborrelen; rondslingeren; hard loopen;
- about, ronddraaijen, rondsnorren; - away, wegsnellen,
vlieden.

whirl , s., ronddraaijing, omwenteling; -, dwarlwind, wervelwind; -, draaitol.
Vhirl'-b,st . s., strijdkolf; strijdhandschoen, DRVDErv.
Vhirl'-beetie , s, zwemkever (insect).
V h i rl'-bone , s., knieschijf, wervelbeen; -, aaltolletje,
tolletje.
Vhirled • a , door elkander geslingerd , verward.
Whirligig, s., drijftol.
rVhirl'ing table, s., tafel van de wetten der zwaarte kracht.
VVhirl 'pit. s., draaistroom, zie Whirlpool, s.
kVhiri'pool , s., draaistroom , draaikolk, maalstroom; afgrond , z.
^Vh,irl 'wind , s., dwarswind, windhoos, typhoon.
^Viiir'ring , a., klapperend (van de vlerken derfaisanten, enz.).
^V hir'ry , V. i., t ronddwarlen, rondfladderen, zie Whir, v. i.
Whisk , s., borstel, boender, stoffer; -, kraag van vrouweukleeding; -, snelle beweging; -, rukwind.
Whisk , v. t., boenen , afschuijeren , vegen, afstoffen ; -,
snel bewegen , draaijen , zwaaijen; - away , snel afdoen;
- off, afvegen, afboenen; -, V. i., ( voorbijsnellen, ijlen;
vliegen ; zich snel bewegen; - about , rondvliegen , rond
- away, heensnellen, voortsnellen, zich weg --fladern;
spoeden.
Whisker

, s., veger, stoffer, wisscher; -, knevel, knevelbaard van katten (weleer ook van menschen) ; -, bakkebaard.
) gemeene vent, schurk, spitsboef.
Whiskered , a., met knevels , met bakkebaarden , met
Whisker - spiit'ter, s.,
snorbaarden.

W h i sk'erless , a., baardeloos • zonder baard, zonder bakkehaard , zonder knevel.
Wisisk'et , s., mand, korf.
^V hisk'y , s., sjees voor bespanning met één paard.
Whisky , s., whisky, geestrijke drank, veel overeenkomst
hebbende met jenever of brandewijn.
Whtsp 'er, V. t., influisteren, toefluisteren, zacht toespreken, in het geheim waarschuwen; § inblazen; - any thing
in any one's ear, iemand iets in het oor fluisteren; -,
V. i., fluisteren , zacht spreken.
Whisper, s., fluistering, zachte stem, gemurmel, gebeimzinnig woord; zacht gemurmel , geruisch ; the -s off
the soul , de verzuchtingen van het hart ; '(` the - of the
breeze, het geruisch van den wind; in a -, zeer zacht,
aan het oor fluisterend.

s., fluisteraar; iemand
weet te vertellen.

Whiep'erer,

die

altijd geheimen

WHI.

WFII.

^Vhisp 'ering , s., gefluister , zacht gesprek; § last ering .
Whispering-dome, whispering - gallery. S., Zaal, gal

White'-heart-silver , s., geldbelasting op de bosschen bi,
White-heart.
White' -heet, s., gloeihitte.

waarin veel klank is , die sterk ruischt.
Whtep'eringly, adv., fluisterend.
Whist , v. t., tot zwijgren brengen, sx., m ; -, V.
zijn, stilte heerschen, SUEREY.
whist , int., stil! s.. t!
%Vhist , a., -{- stil, stom.

-lerij

i., stil
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White'- hellebore, 3., wit nieskruid (een plant).
White'-herring , s., groene haring.
White'-horehound , s., witte andoorn (soort van distel).
%Vhite' - horse, s, soort van distel.

White'-iron, s., blik; wit ijzer.

White'-land , s., kleigrond.
White'-lead, s., loodwit; - works, loodwitfabrijk.
onschuldige leugen, leugen om bestwil.
tiVhtte'-lime, s., witkalk.

whist • s., whist (soort van kaartspel); play --, whist spelen.
whistle, V. i., fluiten, piepen; -, § zuchten; go -, naloopen;
-, V. t., fluiten , piepen ; fluitende zingen , fluitende roepen;
- back, terugroepen door fluiten (bijv. jagthonden) ; - off,
doen vertrekken of terugroepen door fluiten (bij cal/en);

%Vhtte' -Ite, s.,

Whistle- fish , s., fluitvisch.
%Vhis'tler, s., fluiter, pieper.

White'-oil , s., walschot.
White'-owl • s., huisuil.

White' - limed, a., gewit.

%V hate' - line , S., wit tusschen de regels.
verwerpen , verstooten ; - up , bij zich fluiten.
Whfs'tle, s., fluit, toon (eenex fluit), fluitje; -, mond, %Vhite'- liv'ered . a., nijdig; -, lafhartig.
keel ; -, gefluit, gefluit van den wind , het fluiten om de %Vhite' - suaI,fenhair , s., steenruit (plantenkunde).
honden te roepen ; -, fluit voor de scheeps onderoiiicieren; Wtefte'-rnent • s., kippeuvleesch; -, ( melkkost, melkspijs.
stoomfluitje; boatwain's -, fluit van den bootsman, z.; wet White' - money , s., zilver geld; wit geld.
the -, ) de keel , den mond , de fluit bevochtigen; ) smeren. %Vhite' -oalc'um, s., ongeteerd werk.

wfsite'-paint, s., loodwitverf.
White'-paper, s., schoondruk (drukkersterm); -, onbeschreven papier.
Whit, s., weinigje, ziertje, een haartje; stip, puntje, jota;
no -, not a -, ( niets, ( geen haar, (geen greintje; every -, Wlitte' - plum , s., witte pruim.
%hate' - poplaar, s., witte populier.
( in alle opzigten , iedere kleinigheid , in allen deele.
%Vhlte, a., wit, blank, bleek; onbevlekt, zonder vlekken; W hlte' -pot • s. , eijerkaas.
§ zuiver, rein , onbevlekt , vlekkeloos , zonder vlekken ; -, White'-powder , s., buskruid dat geen knal geeft.
onberispelijk, onschuldig ; -, 1 rein , heilig, onbevlekt, zon - white'- rent , s., geldpacht; belasting van 8 pence, die
ieder bergwerker in cie tinmijnen van Devonshire aan den
der zonde ; -, grijs (van ouderdom) ; -, gezouten , groen
hertog van Cornwales moet betalen.
(van haring) ; - witli fear , bleek van vrees ; - as his fame,

ZVh1s'tlfng ,

s., het fluiten van een kogel.

^Vhist'Iy,, a., stil.

zuiver als zijn faam ; get -, bleeken, helder worden; as
- as a sheet , zoo wit als een laken ; as - as snow , zoo
wit als sneeuw.
White, s., witte kleur, wit; -, doel, wit (waarop men
schiet) ; -, wit (van een ei) ; wit (van het oog); Spanish -,
Spaansch wit; dress in -, in wit, in lichtkleurig gewaad
kleeden.

White , V. t., bleeken; witten , wit maken, zie Whiten, v. t.;
-, V. i., wit worden , zie Whiten , v. i.
White' - bait, s., blanketsel ; - , zekere viseb.
White' - balsasn , s., balsem, zalf van ibleda.
White'-bart , s., soort van karper.
White' -beam , s., blanke, populier.
White' - ehalk-pen'cfl. s.,

duinduiker ('silage), zie TJrheat-ear, s.

%Vhite•'face, s., bles , kol (witte vlak voor den kop der dieren).
%%bite' -tiaw, s., vijt, fijt (zweer aan den vinger), g., zie
TVhitlow, s.

of koe.

s., witte vlek aan den poot van een paard

White'-friar , s,, Carmeliter

monnik.

White'-fronted-goose, s., boomgans.
White'-gall , s., galnoot, galappel.
White' - game, s., sneeuwhoen, zie Ptarmigan, s.
White'-gold, s., wit goud, platina.
White'-Hall,

s., White-Hall (koninklijk paleis aan den

Teems).
White'-headed , a., grijs , met witte haren.
White'-heart-cherry, s., Spaansche kers (een

vrouw die haar man uit de kroeg

haalt.
White' - si -ekness , s., ziekte der vrouwen; witte vloed ; -,
oesters na de bevruchting.
%Vhite' -smith of vice -snan, s., steller van machinedeelen;
bekwame smid , die volgens teekeningen kan werken.
%Vhfte'-spur, s., ridder met witte sporen; witspoor.
White' - straits , s., pt., soort van laken.
white'-stuff,, s., smeersel op de buitenhuid tegen den
worm, z.
%% bite - swelling , s., het zwellen der gewrichten ; -, ( zwangerschap.
`%hIte'-tail , s., witstaart.

, s., moutwijn op zwarte bessen getrokken en
daarna overgehaald.
White' - tetter , s., drooge worm.

Whfte' - tape

krijtstift.

%Vhite'-elay , s., suikerklei.
White' - .cordage, s., opgeteerd touw.
%Vhite'--eorn, s., tarwe, rogge, gerst, haver.
White'-dit'tany, s., witte polei.
White'-eagle , s., witte adelaar.
%Vhlte' -ear , s., gewone tapuit, witstaart (Gelderland);

White' - foot,

White' - ser'jcant , s., (

plant) .

white' - thorn, s., witte doorn, hagedoorn.
White' - throat, s.,

witkeeltje, wilde nachtegaal.

Wfitte'- tommy, s., wittebrood.
'IVhtte'-vltrisl • s., witte vitriool.

White'-wash, s,, schoonheidswater, toiletwater; -, witkalk,
White'-wash , V. t,, witten.
White'-washer, s., witter.
white' - washing , s., (F reiniging,

het witten; -, § rehabilitatie na faillissement , DICKENS .
White'-Wine , s., witte wijn ; (jenever; water.
White-woof • s., dennenhout.
White'like, whlte'Iy, a.,
witachtig, wit, blank.
Whit en, v. t., bleeken; wit maken, witten , zie White, V. t.;
-, V. i., wit worden , zie White , v. i.
Whitener , 8., witter; bleekera bleekersmeid.
Whiteness • s., witheid., bleekheid, blankheid; § zuiver

-heid;
onschuld, onbevlektheid ; opregtheid.
White* , s., pl., ( bloemen, witte bloemen ; -, bleekzucht
witte vloed.
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Whither , adr., wraarheen , werwaarts.
Whoop , s., geroep, geschreeuw, geraas; oorlogskreet; -,
Whithersoev'er , adv., waarheen ook, onverschillig gaar. hop (zekere vogel) ; - and hide , ( verstoppertje , schuilWhlt'ing, s., -F witsel , Spaansch wit; -, wijting (een soort hoekje (kinderspel); cry -, uitjouwen, naroepen, nagillen.
zeevisch) ; schelvisch.
Whoop , int., ho ! hop, hop !
Whitish, a., witachtig.
Whooping, s., geroep, gejouw; -, grens, einde; out of
Whit'ishness, s., witachtigheid.
all -, t bovenmatig.
Whit'leather , s., zeemleder.
Whoot, s., gejouw, zie Hoot, s. .
Whitlow , s., vijt , fijt aan den vinger.
Whop • V. t., slaan, stooten, een duw geven, zie Whop, v. t.
Whlt'low•grass , s., oogenklaar (een plant).
Whop, s., slag, stoot, douw, smeer, (opstooter, zie Whap, s.
Whitlow - wort, s., een plant.
Whopper, s., iemand die slaat, stompt, zie Whapper, s.
Whit'sour , 3., een zure appel.
Whore , s., j ligtekooi , publieke vrouw , gevallen vrouw;
%Vhtt'ster, 3., witter, witster; bleeker, bleekster.
the - of Babylon, de hoer van Babylon.
Whlt'sul, s., zure melk, p., zie White-ear, s.
Whore, v. i., hoereren; in den zin van: ( hoeren en snoeren;
Whlt'sun , a., van Pinksteren , omstreeks Pinksteren.
1 -, v. t., verleiden , tot een ligtekooi maken ; overhalen;
Whitsunday, s., Piekster Zmda .
^Vhore'dom, s., hoererij, hoereleven; afgoderij (theologie).
Whtt'sunhol 'idays . s., Pinksterdagen.
Whore'liise , a., hoerachtig.
Whitsuntide, s., Pinksteren , Pinksterfeest.
Whore',siaster, whoremonger , 3., hoerebaas, hoeren Whit'ten-tree , s., mastboom.
Whitworth -gun, s., gesmeed

w aard ; -, hoerenlooper, hoerenjager.

ijzeren geschut, volgens liet Whore'so,s , s., lioerekind.
stelsel van WHITWORTH.
^Vhor'fsh, a., hoerachtig, hoerig.
Whittle, s., t mesje, tornmesje; -, t witte deken of Whor'ishly, ode., op een hoerachtige wijze.
mantel ; -, fijne witte shawl (sjaal).
^Vhor'ishness, s., hoerigheid, zie IiThirl, s.
Whittle, V. t., t snijden ; slijpen , wetten.
Whort , `vhor'tleberry , s., blaauwe bes, heidebes , zie

^Vhit'y, a., witachtig, blank.
Whlt'y-brown . a., lichtbruin.

hitlherry , heathberry , s.

Whiz, V. i., suizen, broiumen, gonzen , sissen, fluiten (van
den wind).

Whiz, s., gegons, gebrom, gesis, gesuis, gefluit.
Whizzing . s., liet fluiten van een koel , het fluiten

%VS►o*e, pion relat., wiens , wier , van wien , welker,

welks (wordt alleen voor 7,rso:ien of bezielde wezens ge
voor alle geolacicle,e en getallen onveranderlijk) -bruiktenzs
- book is this .' wiens hoek is clit of van wien is dit boek?
van ^Vhoso', Aron., al wie, zie l 7 zoeeer, prom.
Whosoever • pron., wie het ook zij , al wie.

den wind door liet touwwerk , z
%Vho, prom. relat., die, welke (allééri voor bezielde wezens
gebruikelijk).
Who • pron. interr., wie? welke (alléén voor bezielde wezens
,gebruikelijk).
Whoever, prop. relat., wie, wie ook, wie het nol; zij , al wie.
Whole, a., al , geheel ; ongeschonden ; ongedeeld , ouverdeeld , volkomen ; § gezond • wel • welvarend ; t§ genezen ,
hersteld; a - gale, een onderzeilskoelte, z.; the - world,
iedereen; the egg is -, het ei is in zijn geheel (niet ge
-broken);
the - sum, de geheele som.
®Vthole, s., geheel ; stel , stelsel; bedrag , som , geheele
hoeveelheid; the -, het geheel; the - of, het geheele
bedrag, geheel de, geheel liet; on the -, over liet geheel,
het algemeen.
Wholesale , s., handel in het groot , in massa ; groothan
liet groot, § in massa.
-del;by,in
Wholesale, a., in het groot Handelende; - merchant,
groothandelaar, grossier.
Wholesome, a., gezond, heilzaam, nuttig; weldoend,
zuiver;
§ aangenaam; voldoende; zacht; + geheel; on.
gepast , passend ; - air , gezonde lucht;
aangeroerd ;
- advice, goede raad, raadgeving; - doctrine, gezonde
leer; - ship . goed schip, zeewaardig schip.
Whole'somely • ado., op een gezonde , heilzame • nuttige
wijze.
Whole 'so,neness , s., gezondheid, heilzaamheid, § nuttig
weldadigheid, § zedelijkheid, zuiverheid.
-heid,
Whol'Iy , adv., geheel en al , in allen deels, volkomen,
in zijn geheel.

®V hu r • s., gesnor , gesnater; gehrouw.
WIL ta r .,v. i., breeuwen , hraauwen ; de r niet goed kunnen
uitspreken ; -, v. i., rondsnorren , zie Whirr , v. t. en V. i.
%Vhuurt, S. , blaauwe hei , heidehes , zie I1lhortleberry , S.
Why , ads , waarom ? om welke reden ? ei ! nu ! for -,
- for ? waarom ? ons welke redenen ? - not ? waarom niet?
- so ? waarom dat? the - and the wherefore, liet hoe en

waarom; every - has its therefore , ieder waarom heeft een
daarom; iedere handeling heeft hare oorzaak.
Why'not , s., liet doordrijven , ICUDIBRAS .
%Vlek • S. (uitgang van eenige woorden , die een ondergeschikte regterlijke betrekking aanduiden ; het komt overeen
met den Nederlandschen uitgang ►► schap") baili-, baljuw
-schap.
Wiek of with , aan het einde van woorden , heteekent :

dorp , huurt, kasteel , en komt overeen niet het Nederlandsche „wijk ".

Wiek , s,, pit eerier kaars of lamp.
%Vick' -holder , s., drijvertje van een nachtlicht.
dV1 eked , a., slecht, ondeugend , ondeug dzaam ; boosaardig;
boos , onwaardig ; -, nadeelig, verderfelijk.
\Vi ek'e(iiy, edit.,

op een slechte, kwaadaardige, ondeugende

wijze ; in ondeugd.
WI ek'edness , s., slechtheid , boosheid , ondeugd , onwaar
nadeel; verderfelijkheid; kwaadaardigheid.

Wicker

-dighe;,

, s., teen, rijs, dun hout.

Wi-ek'ered ,

a•, van teen gevlochten ; teenen.

s., deurtje, klinket, kleine deur in een groote;
Whom , prop. relat., dien, wien (verbogen naamval van
poortje in het cricket.
Who, pron. relat.).
Wic'lifftte, s., aanhanger van WiCLIF .
Whomsoever , prom. relat., verbogen naamval van Who- WkI'dy • s., t halster van wilgen teenen.
ever, prop. relat.
Wide, a., breed, ter breedte van ; wijd, uitgebreid, uitWhoo'bub , s., t rumoer, geraas, zie Hubbub, s.
gestrekt, ruim; -, ver, verwijderd, ver af; -, ver van de
Whoop, V. t., roepen, naroepen; -, V. i., schreeuwen , nawaarheid, van de wezenlijkheid; a - cloth, een breed laken';
jouwen, naschreeuwen.
a - table, een breede tafel ; the table is three feet - bry four
Wlek'et ,

WID.
le htfel is drie voet breed en ' ier voetalg ;
a - plain , een uitgestrekte vlakte; vee, - from truid , zeer
ver van de eaaiheid ; be -, ver,, ver af zijn.
Wide, ado.,ver,, van verre , in de verte
Wide-'-awake, a. en adv., goed wakker,, kI;iar wakker.
Vide'-awakebat, S., snort ' ati zeemafls11o(d zuidwester, Z.
W ide l y, ride.,ver , van verre , in de verte , zeer Ver; zeer
groot ,zeer Wij(1;veel ; sO -, zoo groot , zoo wijd , zoo ver.
%VUI'cn , v. t., verwijden
wijder nzaleeii ; vergrooteii , grooter maken ; verbreeden , breeder maken ; uitheejdezi , uitge
l;rcider tanken ;
v i., wijder , gruoter , breeder uitgebreider worden of gemaakt worden.
VIde'ncss , S.,wijdte, breedte, grootte, uitgebreidheid.
%Vi(I'4ning of eking piece. S., hijgeeoegd stuk, verlengstuk.
Vk*'OeoiI , 8.,zekere watervogel, veel op een eend gelijkende; spekeend, fluiteend.
%Vld ow , 8., weduwe , weeuw ; make, resider a -, weduwe
maken.
WW~ - bench, 8., het aan een weduwe toegestane regt
op de goederen van haren overleden echtgenoot , r.
WId'ow-hunt'er , 8., iemand die aan weduwen het hof
maakt, ze naloopt, om op die wijze fortisin te maken.
VId'ow.waU, S., zonnebloem; -, kemelshals; aardleeuw.
WItI'ow'*-weed*, 8., rouwgewaad eener weduwe.
WId'ow , V. t.,weduwe maken; -, becooeen van, outdoesi van.
Widowed , a.,afgestorven , door den dood verloren;
tot den weduwenatand gebragt.
W1d'ower ,, S., weduwnaar.
Vk1'owhood , 8., wednwachap , weeluwenstaat ; f weduwengoed ; vruchtgehruik aan de weduwe toegekend op de
nagelaten goederen van baar man (in sommige dealers van
Engeland) , r.
V*dth , 8., 11 breedte, uitgestrektheid, uitgebreidheid ; -,
grootte, ruimte; -,ontwikkeling ; -, opening (der dear);
be 6 feet in , breedte hebben van 6 voeten.
VIeId, V. t., hanteren, behandelen ; houden; dragen; met
iets omgaan , ( omspringen ; -, zwaaijen ; - a spade ,a
sword , een schop , een degen behandelen , hanteren , er
mede omgaan ; - the sceptre ,den scepter voeren , de;;
scepter zwaaijen.
WIeld'able , a., bandelbaar , te hanteren.
VIeId'Iess, a., onhandelbaar, sp.
WIeId'y, a., handelbaar.
Wt'ery , a., vochtig, nat, nattig, zie Wet, a.
WI'ery, a., van nsetaaldraden, draadachtig, zie Wiry, a.
VI1e , 8., pl. wives,gehuwde vrouw • gade , echtgenoot ,
vrouw,, wijf uit de mindere klasse. (Voorheen had bet do
heteekeuis van vrouw (woman) in goodwife , etc.) ; good -,
goede vrouw,,vrouwtje, ( moedertje ,huisvrouw ,buisnaseder ; old good -, ( vrouwtje , ( heoje , moedertje.
WIfe'liood , 5., staat van (getrouwde) vrouw.
Wifeless, a., zonder vrouw.
WHe'Iy, ads,., een vrouw betamende , DRYDEN ; -, van een
vrouw, een echtgenoote.
Wig, aan het eind vannansnunsen , beteekent oorspronke.
l(jk oorlcg of held.
Wig. 5., pruik ; -, koek , brood, wegge.
%VIg'.QauI , 5., pruikenet.
Wig-maker, 5., pruikenmaker
VIg'eon , 5., spekeend , zie Widgeon , s.
Wight, a.,vlug, behendig, sp.
Wight,S., •1- persoon , ienaand ,een wezen; kerel ; persoolItje; vent.
%V1gwa•n , 5., wigwana , Indische hut, stroobut.
Wild, a , 1.1 wild(van dieren , vruchten en planten) ; Ofll)efeet long
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houw1 (nos 1ande) ; onheschaafd, wild (van colA-en); wild

woest , ligtziiiiig , loshaudig (ran personen); otistuimig
hevig , vreeselijk (eva den wind) ; oeiordelijk , ongeregeld,
onstniniig , lierend ; -, veranderlijk , onhestendig , heweeg
1 haar ; , grillig, dwaas, mal , buitensporig, zineeloos; -,
zondet ling belachelijk ; -, losbacidig , oehehoorlijk , slecht;
-, denkbeeldig, hersenschireniiig ; -, stout, lastig (ran kinideren); -, woest grimmig (ran het weer en van het gelaat);
- passions , hevige hartstogteii valonr grows -, moed ont1
aard in woestheid , losbandigheid ; a - project, een dwaas,
zinneloos plan; - at/ire,zonderlinge , vreemde kleeding,
kleede; dragt ; a - young nina ,een ongeregeld jongeling;
1 - conduct, losbandig, ligizicinig gedrag.
Wild , S., woestijn, eenzame plaats, wildernis, woeste plaats.
Wild'
-*II , a., kleine bergrount.
i Wfld'-bee, S.,wilde hij.
Wild'-boar, s. , wild zwijn.
Wild'-briar, s., hondsrooa.
Wild-carrot, 8., gewone wortel , pee n .
Wild'-cat bank , S., bank die in miscrediet staat ;. - money,
papieress geld van zulk ren hank.
%VIId'-cncumber, 8., wilde kotakommer.
Wild' -cu'mIn, 8., wilde komijn.
W i l d'-doe , a., wilde duif.
Wild-fowl, S., wild gevogelte.
%Vildgar'ILck, 8.,wilde look tbotanie.
WIId-germau'der , 8., wilde salie.
WIPd'-goat , 8.,klipgeit , gems.
Wild'-goose, S., wïlde gans.
WIId'- g oose -chuce , s. , wilde ganzenjagt , jagt op wilde
ganzen ;
I iets najagen dat men niet ligt zal bereiken;
-, I ijdelheid , dwaasheid.
WiIdrad'Ish , 8., wilde radijs.
WIId'er , V. t., verrukken; verstrikken , zie Bewilder, v. t.;
, doen verdwalen , doen dolen , in de war brengen; -,
V. i., verdwalen, ronddolen.
Wilderness , s. , fl woestijn (woeste plaats) , wildernis; -,
eenzaamheid; -,verwarring , wanorde , ongeregeldheid;
wildheid , or.
%VIld'flre , S., griekscls vuur ; wild vuur; daiawworm.
ViId'flre-rash 8., vuur in de tanden, waardoor zij uit..
vallen , g.
WlId'1n5, S., wilde appel.
WIId'Iy , ado., (I in wilden staat; zonder bebouwing, aan.
kweeking; zonder beschaving; in wanorde; op een wilde,
woeste, onstuimige, ongeregelde, wanordelijke wijze; met
ligtzinnigheid ; dwaasselijk , zonderling ; met buitensporigheld; met een woeaten blik ; stare -, woest , wild aanzien
of sanstaren.
Wildness, 5., fl wildt;eid (rare dieren en planten); woestlieid , onvruchtbaarheid (von plaatsen) ; woesttieid , wreedheid , osmtuimigheid (ran personen) ; onstuimigheid , woede,
geweld, l;evigheid (ems den wind);)oprserigbeid, wanordelijkheid ,buitensporigheid , ongeregeidheid ; luidruel;tig held,vreugde, vrolijkheid; verstrooidheid,vreemdl;eid,
zonderliiagheid; dwaasl;cid ; losl;aedigheid , teugelloosheid;
stoutheid , lastigbeid (ran kinderen); woestheid, wreedheid,
wildbeid , onstuimigheid (ran den luik van het oog).
WISe, 5., list , lang , bedrog; streek , ( poets.
%VIIe, r. t., mioleiden ,om den tuin leiden, bedriegen.
W ilful , a.,gewillig ; balstarrig , eige
itriunig , zieWill.
fel, a.; -, moedwillig, opzettelijk; -, lastig, wehrspannig;
ontiandelbaar (van personen) ; -,moedwillig , met opzet,
voorbedachteljk , r.
V1I'fuIIy ,, adv., op ccie grillige , halatarrige , eigenzinnige
wijze ; met opzet ; ontenthaar 1 met eoorbedachten rade , a.
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Wilfulness, s., grilligheid; -, halstarrigheid, moedwil ligheid; onhandelbaarheid; -, stijfhoofdigheid, opzettelijkheid , we@rspannigheid.
W1'ltly . adv., arglistig listig, bedriegelijk; -, kunstig; -,
met een krijgslist, zie Wily , adv.
W icliness • s., listigheid , hedriegelijkheid.
Wilk, whisk, s., trompetslak, zeker weekdier (molusk),
zie Whelk, s.
Wilt, s., verkorting van William, Willem; -with a wisp,
- o' the wisp , dwaallicht , zie Wisp , s.
will , V. t., verlangen , ei schen , vorderen , begeeren ; -,
bevelen, gebieden ; -, vermaken (hij uitersten wil), door
een testament beschikken over; heaven -s it so, de hemel
wil het zoo.
Will , aux. V. (pret. en coed. would) , willen , moeten ,
kunnen zijn; I - go, ik zal gaan, ik wil gaan; I - have
you go, ik wil dat .gij gaat; you - go, gij wilt gaan, gij
zult gaan ; let circumstances be what they -, laat de omstandigheden zijn wat zij willen; - he or nul he, whether one
- or no, willens of onwillens, of men wil of niet; - you
have any thing ? wilt gij iets hebben?
Will, s., wil • het willen ; -, welgevallen ; -, vermaak,
genoegen; -, wensch, begeerte, verlangen; -, magt, ver
gesteldheid; -, geheim; -, testament (uiterste-mogen;,
wil); the mere - of a prince, enkel de wil van een
vorst ; at his -, naar zijn wil , zijn welgevallen; what's
your -? wat is uw begeerte, verlangen? ( wat wilt gij ?
the -s above, de besluiten, raadsbesluiten des hemels;
free -, welgevallen , genoegen ; good -, goede wil , wel.
willendheid ; -, premie van schadeloosstelling ; ill -,
slechte wil , kwaadaardigheid , ( wrok , vete ; last - and
testament, uiterste wil , testament , r.; nuncupative -, woordelijk testament, mondelinge wilsbeschikking in tegen
getuigen; - written in the testator's own-wordighevan
hand, olografieche wilsbeschikking, r.; one's - and pleasure , Zijn wil, zijn welgevallen ; the - and the power,
I de wil en de magt; at -, naar wensch , naar genoegen;
of one's free, good -, met volle overeenstemming; bear
any one good -, iemand genegen zijn; bear, owe any one
ill -, iemand kwaad toewenschen , iemand een kwaad hart
toedragen; have one's -, hebben wat men begeert, verlangt;
make one's -, zijn testament maken.
Willed , a., van plan , van zins , genegen; bij testament
bepaald ; self -, eigenzinnig , stijfhoofdig , doordrijvend.
Willer, s., iemand die wil.
Will'fal , a., eigenzinnig, stijfhoofdig, doordrijvend; -,
opzettelijk, voorhedachtelijk.
Wi11'ing, a., welwillend, genegen; -, verlangend, begeerig,
afgunstig; -, voorkomend, volijverig, gewillig; natuurlijk;
- to please, begeerig om te behagen ; - to oblige , haastig
om te verpligten; - or not , - or willing , tegen wil en
dank, willens of onwillens.
W ill'ingly , adv., gaarne, van ganscher harte, uit eigen
beweging , met volle instemming.
Willingness , s., goede wil , genegenheid , genoegen , wel
ongedwongenheid, vrijwilligheid ; toestemming.-gevaln;
Willow, s., wil,&, wilgenboom, wilgenhout; mandewerk;
wear the -, ( een blaauwtje loopen; Babylonian, ( weeping -,
Babylonische wilg , treurwilg, treurboom; plantation of
-0, aanleg van wilgenboomen.
Wli'low-biter • S., mees.
W1I'low-galt , s., wilgenroos.
Willow - garland , s., wilgenkrans.
Willow - herb, s., wilgenroosje; laurierbladen.
Willow - lark, s., wilgenleenwerik.
Wil 'low -myrtle , s., wilgenmyrtbe.

Willow-nigbt'ingale , s., rietmusch.
wit'low-plot. s., wilgenbo;cli.
Wil'low-stusv' ings , s., pl., wilgenspanen voor vrouwen hoeden.

Willow-sheets, s., pl., vlechtwerk van wilgenbast voor
vrouwenhoeden.
^Vilt'o'tv - tree, s., wilgenboom.
Willow-tufted, a., dirt toegewassen wilgentakken.
Willow - weed , s., wilgenschil, zie Smart-weed, s.
Will' o' the wisp of will with a wisp, s., dwaallicht, Elmsvuur.
Wil'low-wort, S., wilgenwortel; wilgkruid.
Wil'lowed, a., vol wilgen, rijk aan wilgen, met wilgen
bepoot.

Wil 'lowish , a., wilgenkleurig.
Willowy, a., vol wilgen, rijk aan wilgen, zie Willowed, a.
Wll 'some . a., halstarrig, doordrijvend, koppig, eigen zinnig.
Wilt , 2de pers. enkele. van Will , v. aux.
wilt , V. i., kwijnen , verwelken.
`vi'ly, a., listig, bedriegelijk, slim, doortrapt, ( geslepen.
Wim'ble , s., boor, drilboor; center -, bit -, centrum boor , ( centerboor.
Wim'ble, a., vlug, behendig, handig, sr.
Wim'ble, V. t., boren, drillen.
Wim ple, s., wimpel, vlag; -, hoofddeksel, sluijer; kap.

Wimple, V. t., neêrtrekken, nedrlaten.
Win , V. t., pret. t wan , won ; pp. won, winnen (door worsteling, strijd of toeval); behalen, verkrijgen , bekomen; gewinnen, overwinnen ; -, verleiden, medeslepen; -, ontginnen (van m( nen); - any thing in a lottery, iets winnen in een
loterij; - a victory , a prize , een overwinning , een prijs
behalen; - a country, een land veroveren; an orator -s his
audience, een redenaar boeit, sleept zijne hoorders mede ; back, - back again, bet verlorene weder winnen, weder gelijk
spelen , herwinnen , terugwinnen ; -, V. i., winnen , zegevieren ; -, in gunst geraken , invloed krijgen , in aanzien
stijgen; -, vorderen, vooruitgaan, voortkomen; - on, upon,
winnen, veroveren op; vorderen, voortkomen in; invloed
hebben op.
Wince, V. i., achterwaarts gaan, terugtrekken; -, stooten;
zich wringen; krimpen, zie Winch, v. i.

Winc'er , s., die of dat zich wringt; -, paard of ander

dier , dat achteruit slaat.
Winch , V. i., zich wringen ; krimpen ; slaan , stooten,
stampvoeten, zie Wince, V. i.
Winch , s., slag , stoot , schop ; -, datgene waarmede iets

gedraaid wordt; -, spoel, garenspoel; -, braadspit; spil
van een rondas , z.; portative , hand -, troffel , handel van
de lier; - handle, hefboom; spun-yarn -, wuit, z.
Vin' -eopipe , s., zeker rood bloempje.
Vind, s., wind, een der hoofdwinden; -, adem; lucht; -,
ademhaling; winderigheid; rook; -, § ijdelheid, opgeblazen
bluf; - abaft, ruine wind, z.; - abaft the beam,-heid,
wind meer achter dan dwars, z.; - aft, wind van achteren , z.; - against, tegenwind, z.; - ahead, wind van
voren , in den wind , z.; - astern, wind van achteren , z.;
- athwart, dwarse wind, z.; - blowing hard in squalls,
buijige wind, z.; - in puffs, ongelijke wind, z.; - in one's
teeth, wind van voren , z.; - right ahead, wind vlak van
voren , z.; - right up and down , windstilte, geen wind, z.;
- set in, tijd van duur van een wind, z ; ba,iinq -, ongestadige wind, z.; beaming -, dwarse wind, z., before the -,
voor den wind, z.; between - and water, tusschen wind en
water , z.; blowing -, stormwind , z.; boisterous -, hevige
wind, z.; breath of -, zuchtje, flaauwe wind, koeltje, z.;
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birisk -, frissche koelte , z.; by the -, bij den wind • z.; Wind'-beam, s., kielbalk, windbalk, z.
cardinal -, hoofdwind, heerschende wind, z.; close to the Wind' - berry , s., heidebes, zie Bilberry, s.
-, scherp bij den wind, z.; claw the -, bij den wind zeilen , knijpen, z.; constant, perennial -, stadige wind, z.;
dead, foul -, tegenwind, z.; down the -, onder den wind , z.;
easterly -, oostelijke wind, landwind (voor West-Europa);
eddy -, warlwind, valwind; fair -, goede wind; gain the -,
-de loef halen , z.; gust of -, bui , rukwind ; half -, ruinischoots , z.; haulirtg the -, hij den wind komen , oploeven , z.;
head -, wind van voren , z.; high -, harde wind ; hug the
-, scherp bij den wind zeilen , z.; land -, landwind ; large
-, wind van achteren, z.; leading -, ruime wind, wind van
achteren, ( wind voor lapje, z.; light air of -, koelte; light
shifting -, schrale ongestadige bries, z.; moderate -, goede
wind om te zeilen , handzame wind, z.; near the -, digt bij
den wind • z.; north-west -, noordweste wind ; on a -, bij den
wind, z.; open -, ruime wind, z.; periodical -, mousson,
passaatwind , z.; point from which the - blows , streek waar
waait, z.; quarter -, wind meer achter dan-uitdewn
dwars, z.; quartering -, quarterly -, halve wind, dwarse
wind, z.; scant -, schrale wind; sea -, zeewind; settled -,
staande wind; sharp -, hij den winds koelte, z.; shower
with -, windbui met regen; side -, halver wind, z.; slack -,
flaauwe wind; south-west -, zuidwestewind; steady -, stadige wind , staande wind ; sten -, wind van achteren , z.;
sudden -, hevige bui van korten duur , z.; to the -, te
loevert, z.; the - is up and off, de wind loopt in en uit;
trade -, passaatwind , z.; v; ion a -, bij den wind , z.; variable -, veranderlijke wiood , velocity of -, snelheid van den

wind (natuurkunde) ; violent -, lievige wind ; violent sqall
of -, hevige bui van korten duur; whirl -, warlwind,

boos; have the - in his favor, wind mede hebben, z.; have
- and tide in his favor, wind en stroom mede hebben, z.;
run before the -, voor den wind zeilen, z.; sail, go near
the -, scherp bij den wind zeilen, z.; stem the -, niet den
kop op den wind komen , z.; touch the -, aan den wind
komen , z.; touch the -! loef op ! z.; break -, ) wind loslaten; get , take -, uitlekken , bekend worden ; get - of, de
lucht van iets krijgen , er achter komen ; go down the -,
achteruitgaan, vervallen; have the - against, den wind tegen
lichten, z. sail before the -, voor den wind zeilen, z.; take,
have the - of', zich meester maken van, bemeesteren , overLeerschen; - permitting, indien de wind liet toestaat, indien
de windgunstig is; - and weather permitting, indien weer
en wind het toestaan , gunstig zijn; it is an ill - that blows
nobody good, er is geen kwaad dat zijne goed zijde niet leeft.
Wind • v. t., luchten; aan de lucht, aan den wind blootstellen ; -, door blazen geluid doen geven, als : - a horn ,
op een hoorn blazen.

Wind, V. t., draaijeu, rollen, oprollen; -, omringen, insluiten, inglijden; (into) § inleiden, toegang bezorgen; -,
inwikkelen ; doen vullen ; omkeeren , veranderen; - a rope,
een touw opwinden ; - av,y thing into a discourse , iets in
een gesprek mengen; - off, afrollen, uit de war waken;
- out, uitrekken, uithalen; - oneself out, zich redden,
uit ... geraken; - round winden om , rondwinden ; - up,
oprollen, stemmen (muzijkinstrument); opwinden, opdraai jen (horologie); optrekken (klok); -, voorbereiden, toebereiden; -, langzaam hooger maken , vergrooten , groot worden; -, regelen, schikken; -, eindigen; afrekenen; -, v. i.,
draaijeu , kronkelen, gedraaid worden , gekronkeld worden;
rondslingeren, spiraalsgewijze loopen, slingeren, rondloopen; -, veranderen, verwisseld worden ; - about , kronkelen, slingeren ; - out of, zich losmaken , losrukken , ontdoen van; - through, kronkelen door; the ship -s up,
het schip draait voor zijn anker op, z,

Wind'-bore, s., windpijp.
Wind' -bound , a., door tegenwind opgehouden.
Wind'-canal , wind'-channel, s., windkanaal,

windlade.

Wind'-changing , a., wispelturig, veranderlijk.
Wind' •chest, s., windlade, blaasbalg.

Wind'--coli-e , s., windkolijk.
Wind'-dial , s., windwijzer.
Wind' -egg , s., windei.
%Vind' -fall, a., afgewaaid;

fale, s.

-, s., buitenkansje, zie Wind-

%Vind'- flower , s., anemoon (botanie).
Wied' - gage , s., windmeter.
Wlnd' -gall , s., steengal (bij paarden).

Wind'-gate , s., luchtgat (in mijnen) tot luchtverversching.
Wind'-gauge, s., windmeter.
Wind'-gun , s., windroer (geweer).

Wind'-hover, s., een soort van valk, zie Kestrel, s.
Wind '-instrument, s., blaasinstrument, speeltuig.
Wind '-lass , s., haspel , winde ; -, draaijer ; windas;
draaispit.
`Vind' - tulll , s., windmolen.
wend'- month

, s., windmaand , November.

Wind' - pipe, s., wind-, luchtpijp.
Wind'•puinp , S., luchtpomp .

Wind'-row, s., gespreid gras.
`Vind' -sail , s., koelzeil , z.
Wind" - su cker,

s., een soort van valk, zie Wind-hover, a.

Wind'-swift, a., snel als de w ind.
Wlud'-taut • a., door den wind gespannen , op zijde gelegd.

Wind'-tight , a., luchtdigt, ondoordringbaar voor wind en
lucht , beschut tegen den wind.
Wind'-thrush , s., zingnieerle , zingmeerl (een vogel).
Wind - trunk , s., windlade (bij orgels).
%Vind' -xvorn , a., door den storm overvallen, van den storm
geleden , den storm doorgestaan.
Wind'a e , s., speling (van het geschut); wind; amount of
- for iron ordnance , grootte der speelruimte bij ijzeren
geschut.

Wtnd'ed, a., ademig`; adem hebbende; long -, I) met langen adem ; § waaraan geen einde komt, ( lang van stijl;
§ langzaam in liet betalen.
Wind'er, s., afval , door den wind afgevallen onrijpe

vrachten; -, onverwachte erfenis; buitenkansje, ( medvalletje.
Windiness , s., windigheid, windzucht, windgezwel, g.
Winding , a., kronkelend, draaijend; -, lomp; -, krom
1 (meetkunde).
Winding , s., kronkeling; -, omtrek, omloop; -, het winden; - a call, een stoot op de fluit geven; - off, het
afwinden , afwindsel ; take out the -, vlakken , vlakhameren.
^Vénd'ing-butt , s., boegbont , z.
Wind'ing--a► 1amp, s., rol, cilinder.
Wind'in5-line . s., kromme lijn.
Winding - machine', s., • draaimachine, werktuig om te
draaijen.
Winding -sheet,

s., doodkleed.

Wind'ing•stairs, s., pl., wenteltrap.
Winding -tackle, s., kraan , ophaaltakel ; takel ; geschut-

1 gijn , zijgen.

Winding-to-ekle - pendant, s., hanger eener

van een geschutgijn.

Windlass-pawl, s., pal.

wlnd'le • a., haspel • spil.

kraan-topreep
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Wtnd'lese , a., ademloos ; stil , zonder wind.
Win'dow , s., venster, raam ; ( ruit, glas; -, opening;
-, daglicht; -, :f: § sluijer, gordijn, omkleedsel; ( hekwerk,

Wine'-offerings, a., pl., wijnoffer, drankoffer.
`!Vine'-porter , s., wijnverlater.
Nine' - press , s., wijnpers.
Wine' - seller, s., wijnverkooper, wijnkooper.
Wiue' -shop , s., wijnkroeg, wijnhuis; keeper of a -, wijn huishouder, wijnhandelaar ; keep a -, een wijnhuis hou
-den;
at a -, bij een wijnhandelaar.
Wiue'-stone, S., wijnsteen.
Wine'-strainer , s., een soort van trechter, om wijn uit
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traliewerk; bay, bow -, boograam, boogvenster; dormer,
garret -, dakvenster; glass -, ruiten , kerkglazen; jut -,
uitstekend raam, kastraam ; paper -, papierscherm ; sash -,
schuifraam; in the -, uitgestald, uitgekraamd, ten toon
gelegd; close, shut a -, een raam, een venster sluiten;
yet out at the -, door het raam gaan; look out at the
-, uit het raam zien; stop up a -, een raam toemetselen;
throw out of the -, uit het raam werpen, smijten.

vaten te tappen.
, s., wijnproever; -, werktuig om wijnen te
onderzoeken.
een venster, een raam zetten, plaatsen; aan het ven- Wine'- vaalt, s., wijnkelder.

%Vin'dow, V. t.,van vensters, van ramen voorzien;

ster plaatsen.

Window-bench , s., vensterbank.
Winldow -blind, s., zonnescherm, jalousie, store ; -, blind.
Window--eurtain , s., venstergordijn.
%Vin'dow-fratne, s., vensterkozijn.
Window-glass , 3., vensterglas.

Window-seat, s., zitplaats voor het venster.
Win dow-shutter, s., blind, vensterluik, luik.

Window-s111, s., vensterdrempel.
Wtn'dow-tax, s., venstergeld, belasting op de ramen.
Win'dowed , a., :1: doorgebroken , een opening gemaakt.
Win'dowy, a., met vensters, als een venster; -, met

kleine kruisstrepen; netvormig.

Windpipe, s., windpijp, luchtpijp

luchtkoker.

(in de keel); luchtgang,

Windward, s., windzijde, plaats van waar de wind komt;

- islands, eilanden boven den wind (Amerika); work to -,
tegen den wind opwerken , z.

Windward, a., naar den wind; naar de windzijde gele.

gen; in den wind, bij den wind zeilen.
, a., 1 windig; van den wind , in den wind , aan
den wind blootgesteld; uit lucht bestaande; -, winderig,
ijdel; -, ledig, hol; -, opgeblazen, enkel wind zijnde; -,
lucht...; be -, windig zijt,; it is -, it is - weather, het
is windig, liet is windig weer; yet -, wind krijgen, wind
komen.
Witte, s., JJ wijn (gegist vocht van verse/th druiven of planten); -, § drank ; -, dronkenschap, § dronkenheid ; homemade -, eigen gemaakte wijn; mixed -, versneden wijn;
sparkling -, tintelende wijn ; still -, stille , niet tiutelende wijn; sweet -, zoete wijn, likeur; - six years old,
zesjarige wijn; - and water, water en wijn; connoisseur
in -s , wijnkenner , wijnproever ; crop of -, wijnoogst;
spirits of -, wijngeest, geest van wijn; dilute the -, den
wijn versnijden.
Wine'- bibber, s., wijndrinker; wijnzuiper; § dronkaard.
^Vind'y

Wine' - taster

♦Vitae'-vinegar , S., wijnazijn.

Wine'-ovaiter , s., wijn-presenteerblad.
Wing, s., vleugel, wiek, vlerk; -, waaijer; -, vlugt; -,
zijde , flank; zijstuk , zijmuur, zijgebouw , zijvleugel ; - of
the hold, de lading tegen boord; on the -. in de vlugt; be
on, upon the -, 1^ § vliegen , zijne vlugt nemen, wegvliegen,
in de hoogte vliegen, ( niet te vatten zijn; beat one's -s,
met de vleugels slaan, klapwieken, continue on the -, § in
zijne vlugt voortgaan , voortvaren ; al hooger en honger

vliegen; make - (to), vliegen, ijlen (naar); take -, zijn
vlugt nemen , wegvliegen, opvliegen.
Wing • v. t., van vleugelen , wieken , vlerken voorzien;

§ vleugelen (snelheid) geven, leenen; op de vleugelen
wegdragen, wegvoeren; (I vliegende doorloopen , overzien;
de vlugt rigten naar ; -, raken , kwetsen , treffen in den
vleugel; - the storm, aan den storm vleugelen geven,
leenen; - one's flight, iemands voeten vleugelen geven,
-, v.i., vliegen, stijgen, opstijgen; zich verwijderen; - away,
wegvliegen, zich wegspoelen.
%Ving' -calipers, s., pl., handpasser met een zetstang.
%Ving'-ease, s., vleugelbast (hij insekten).
%Ving' - cleft, a., gevederd (bij planeten).
Wing' - footed, a. , vleugelen aan de voeten; § snelvoetig.
%Ving'- sail, s., gaffelzeil.

%Ving -sleet , s., vleugelschild, vleugeldeksel (bij insekten),
zie Wing-case. S.
Wing' - stoplier , s , stopper in het kabelgat; duiveljager, z.
Wing' - t, uiso.n , s., hekbalk.
1Vtng' - wale, s., buiten -raderbalk (stoomwezen).
W inged , a., gevleugeld, gevederd, gewiekt; -, § snel,
rap, vlug; -, getroffen, geraakt, bezeerd.
Winger , s., klein bootje.
wingless , a., vleugelloos, zonder vleugelen.
Wing'let, s., vleugeltje, vlerkje.
Wing'y, a., T gevleugeld, vleugelvormig; -, snel, vlug,
behendig.
Wine'-bottle, s., wijnfleseh.
Wink , V. i., knipoogen ; de oogen half sluiten ; met de oogen
Wlne'-broker, s., makelaar in wijnen.
wenken ; met de oogen spreken , te verstaan geven; donker
Wine'-isask, S., wijnvat.
zien ; -, schommelen; -, schitteren (het licht) ; - at, oog.
Wine' - cellar , s., wijnkelder.
luikend aanzien , door de vingers zien.
%Vine'--cock, s., wijnkraan.
Wink, s., oogwenk, oogje, wenk; teeken met de negen,
Wine' - vooler, s., koelvat voor de wijnen.
liet sluiten van het oog; -, T punt, jota; give a -, een
Wine' - cooper , 8., wijnkuiper.
wenk niet het oog geven , knipoogen ; give a lasting - to,
Wine' --cup, s., wijnbeker.
put to the perpetual -, j de ooges sluiten voor altijd , ster^Vtne'-glass, s., wijnglas , wijnroemer.
ven; not sleep a-, geen oog sluiten , geen oogenblik slapen.
Nine' - grower , s , eigenaar van een wijngaard, wijnbouwer. Wtnk'er,, s., iemand die knipoogt, weaker; -, oogkiep,
Wine' - growing, S., wijuoogst.
oogleêr (van een paard).
Wine' - lees , s., wijndroesem , wijnmoer.
Wink'ing, a., knipoogend, met liet oog sprekend; -,
Wine' - licence, s., verlof, vrijheid, toestemming om wijn
schitterend, flikkerend, warrelend (van het licht); bevend.
te verkoopes.
Winking , s., liet knipoogen; het sluiten der oogen; § spre!Vine'-snaking , s., het maken van wijn.
ken niet de oogen; het wenken.
Nine' - merchant , s., wijnkooper, koopman in wijnen.
Wink'ingly , ads., onder knipoogen, knipoogend ; met de
Wlne' •muller, s., wijnwarmer.
Í negen sprekend; met half gesloten engen.

WIN

wIs.

WIn'ner, s., winner; iemand die wint, hetzij in het strijd perk of in het spel.

wire, s., nietaaldraai:l, telegraafdraad, telegraafgeleiding;
fine , small -, fijn , dun draad ; large -, dik , grof draad;
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brass -, geelkoperen draad; copper -, koperdraad; gold-,
gouddraad ; iron -, ijzerdraad ; reply by -, antwoord per
draad , per telegraaf; steel -, staaldraad.
Wire , V. t., met draad vastmaken; betralien.
%Vice, V. t., hechten, verbinden; met een metaaldraad vast.
ontgonnen weg.
maken ; van hekwerk voorzien.
^Vin'ning-post , s., doel, eindpaal.
Winnow, V. t., wannen, ziften (koren), van kaf zuiveren; %Vare' - draw , V. t., trekken, uittrekken , uitrekken , tot
draad trekken ; verlengen ; -, met geweld of list in iets
§ omroeren; beregen; slaan; onderzoeken, uitpluizen; af zonderen ; verdeelen ; bewaaijen ; -, v, i., wannen (van koren). brengen ; verdraaijen , rekken ; - into , verdraaijen tot.
Win'nower,s., wanner, zifter; -, overlegger, onderzoeker. Wire'-drawer, s., draadtrekker.
Winnowing , s., het wannen; het afzonderen; -, § ouder Wire-drawing , s., liet uraadtrekken.
Winning , a., innemend, bekoorlijk, boeijend; § verleidend;

-, winnend (in het spel of in de loter ij).

Winning , s., het winnen , hetzij in het strijdperk of met
liet spel ; -, winst (in het spel) ; gewonnen som ; - headway,

-zoeking,utpl. `Vice' - drawing-machine ', s., werktuig om draad te trekken.
Wire'-drawing mill , s., draadmolen.
Winsome , a., p., t vrolijk, opgeruimd.
Winter, s., winter; hard -, barre, koude winter; mild -, Wire'-drawn , a., getrokken , verlengd tot draad.
zachte winter; latter end of -, nawinter ; in the depth of %Vare'- fender, s., draadstulp.
%Vire'- ge , s., draadmaat.
-, in liet hart van den winter.
%Vin'ter, r. i., verwinteren , overwinteren , den winter door- Wire'-Gauge, s., kaliber.
brengen ; -, V. t., gedurende den winter overhouden , on- Wire'-4:+uze, s., metaalgaas; roosterwerk.
Wire'-grass , s., gepeut hooi.
derhouden , hew areii.
Winter-apple, s., winterappel.
Winter-barley, s., wintergarst.
Winter-beaten, a., door den winter geteisterd, vermoeid.

Win(er-cherry, s., jodenkers, mode nachtschade.
Winter-citron, s., winter- citroenpeen.
Winter cricket, s., winterkrekel; ) kleurmaker.
Witi'ter-crop , S., wintervrucht.
Winter-fallow , V. t., wintervoren (in den herfst ploegen
Cut zoo decd geheelen winter de voren open laten liggen).

Win'ter-farrowing, s., het wintervoren.
Winter-i;ar'den , s., wintertuin.
Winter-green , s., wintergroen.
Winter-house • s., winterverblijf , winterhuis.
Winter-kill , V. t., laten doodvriezen.
v_iu'ter-night, 3., winteravond, wit ► ternacht.
Winter-pear , s., winterpeer.
Winter-proud , a., 11 wintertrots; -, te mooi staand

Wire'-grate, s., draadtralie , traliehek.
%Vare' -grub, s., schadelijke worm.
% ire'-guard , S., vu;srni ;aker;

H agelstoker.

Vip-e' -heer , s., klaauwziekte (hij het vee).
'I'ire'-rasa,-k, s., waternieik (bij papier).
%Vire'-roils , s., draadmolen,
Wire'-pliers , s., pl., draadtang , buigtang.
%Vire'-pullers, s., pl., intriganten; draaijers.
`Vjre'rpiy", s., draadaitwoord, telegraafantwoord.
%%ire' -ribt n , s., eannetilie (bewerkt zilver- of gouddraad).
%Vice'-rope , s., ijzerdraad touwwerk, thans veel voor staand
fovwcrk gel;ezigtl.
%Vice'-ttteO , s., draadstift.
Wire '- aa o

hekwerk.

k , S., draadwerk , vlechtwerk in metaaldraad ;

, s., het naaken van metalen draadwerk,
in v 3eel^t^1 erk , l ► eehtwerk.
Wie' ` , a., van metaaldraad , als metaaldraad, draadachden winter (akkerbouw).
tig , dr; ►dig . -, bevend , onvast (polsslag).
Win'ter-quar'ters, s., winterkwartieren, me. (soldateterm).
%Vis, pret. wwist, V. t., t weten, meenen, gelooven, den.
Win'ter-ro ek 'et • s., winterkers.
keil , onderstellen.
Win'ter•s,' wary , s., winterkuun.
ss i -s-'ard , 5., t wijze, geleerde.
Winter-sea' on , s.,wintertijd.
Wi e'tioru, s., wijsheid, geleerciheid; bekwaamheid, schranWin 'ter-solSlice , s., winterzonnestand.
derheid ; omzigtigheid ; gematigdheid ; ingetogenheid ; -,
%Viu'ter•tem'pest , s., winterstorm.
keelais ; boek der wijsheid ; § Bijbel.
Win 'ter-weather , s., winterweder.
`Vi*e , a., wijs (verlicht); voorzigtig , omzigtig; -, gemaWintering , s., overwintering ; -, stalvoeder.
W in'terly . wintry , a , winterachtig ; winter ...; den
tigd , ingetogen , zedig, bescheiden; kundig, bedreven, ervaren in verborgen (toover-) kunsten ; - lady , woman , verstanwinter voegend , sic.
dige , wijze , verlichte vrouw ; - maya , verstandig man,
WIL, , ) , a., wijnachtig, als wijn smakend, naar wijn gewij 'e , t toovenaar ; - n^e;a of (lie East , ^ de wijzen van
lij kend, BA.
Wipe , V. t., afvegen, afwisselen, schoonmaken ; afdroo-

gen; wegnemen; -, § bedriegen, om den tuin leiden; -,
ontnemen, vernietigen; (§ zuiveren, reinigen; - aunt;::,, uit
wegvagen , wegnemen , § vernietigen ; - of, out,-wischen,
uitwisselien, afdroogen , wegnemen , ontnemen ; § vernietigen ; -- out of, op een bedriegelijke wijze bercoven van ;
- down , afvegen ; - from , uit +v isschen , uitvegen ; - ons
of, iemand op een listige wijze berooven van; - off, af
-vegn,uitwsch
afvegen.
Wipe , s., het afvegen , afwissclien , reinigen ; -, § streek,
slag, veeg, oorveeg; -, bezem, veger; (dl.) zakdoek.
wipe, s., kievit.
Wiper , s., veger , wisscher; -, wisch ; -, doek , afneemdoek, vaatdoek; linnen; spons; dweil; -, § scherts; -,
slag, oorveeg.

Wire' - av4lrkinq

liet Oosten; not, never to he life -r for it, er niet wijzer
door woorden , niets vorderen , er niets van te weten konten.
Ik'4t s e , s., wijze, wijze, ntai,ier, in any -, in eenig opzegt,
in elk geval ; ijs no -, in geen opzigt, in geen geval,
geenszins; in this -, op deze wijze, aldus. (Buiten dergelzjke zanieustellingen komt dit woord thans weinig nicer
voor.)
Wi-iac'a-ere, s., i- verstandige spreker; -, ( zotskap, dwaas,
zot, gek; Salonco (zoogenaanzde w ij ze).
W i -ffe'ling , s., gewaande wijze, waanwijze.
Wisely , ads., wijselijk; op een verstandige, voorzigtige
wijze ; niet omzigtigheid , niet gematigdheid.
%Vieve'nes, s., wijsheid, so.

Wish , V. i., wense ren naar, haken naar , verlangen naar ;
willen; vragen sill; -, geneigd zijn; overbellen ; roepeen
84

wl s.

WIT.

tot ; wachten ; - to any one , iemand toeweusclien; -, v. t.,
wenschen, begeeren , verlangen • willen ; -, gelofte doen ; i
-, roepen, aanroepen; smeeken, vragen, bidden, verzoe•
ken; -, verwensehen; -for, verlangen naar; - well, goed .
gunstig gezind, gestemd Zijn;I - you may succeed, ik
weusch dat gij moogt slagen ; I - you to do that, ik wensch ,
verkies • dat gij dit doet; § - at Jericho, op de 1blokerlicide
wenschen ; - at the devil , naar den duivel wenschen ; as
much as one cars -, wat men maar kan verlangen ; - ons
joy of, iemand geluk wenschen met.
wish, s., wensch, begeerte, verlangen; gelofte; voorwerp
van een wensch, een begeerte ; at a -, naar wensch ; to
orta's -, naar zijn genoegen; to one's utmost -es, wat men
het meest kan wenschen ; give one his - , den wensch can
iemand vervullen, iemand zijn zin geven ; have one's -,
hebben wat men verlangt, zijn zin hebben.
WVish 'edly, adv., naar weasels, KNOWLES.
^vish 'er , s., iemandthe zijne wenschen uitdrukt, die
wenscht of verlangt.
%vn,h'fui, a., wensclhenswaardig; §gretig; die den wensch
uitdrukt; begeerig; :1: wensclielijk , begeerlijk ; a - look,
Pen blik, die een wensch, een verlangen uitdrukt,.
Wish'fuut', adv., met verlangen, met i,egeerte; § gretig,
vurig.
Wisk'et, s., mand, AINSWOaTH.
wisp, s., hooiwisch, stroowisch; -, kurk, stop; -, ruiker;
will o' the -, will with the -, dwaallicht , ,'lnisvuur.
^vlsp, V. l., vegen, wissehen.
xvist , pret. en pp. van tt'i.s, V. t.
Wist 'fui, s., aandachtig, oplettend, nadenkend; bezorgd;
ijverig.
^vist'fulty. ade., met aandar;ht; op een oplettende, nadenkende wijze; -, met ijver.
ernstig; ijverig, vurig; aandachtig, sit.
Wist'ly, ado.,
Wit , v. 1., weten, alleen gebruikelijk in: to -, te 'veten ,
.
namelijk
vit, s., verstand, geestigheid, vernuft, oordeel, gezond
verstand; hoofd; -, groote geest, mau van vernuft, gees.
tig mail; -, veiniogeiis, verstandelijke vermogens, sclirauderheid, bekwaamheid, vlugl;eid van verbeeldingskracht;
dull, heavy -, zwakke geest; fine -, scl;oon verstand; ready
-, vlug verstand ; mother -, gezond verstand, aangeboren verstand; be at one's -s' end, § uitgepraat zijn . niet neer weten
hoe zich te redden, ( in den klemzitten ; be in one's -s, tegenwoordigheid van geest hebben , bij zijn verstand zijn ; be
out of his -s, zijn tegenwoordigheid van geest verloren hebben; craze any one's -s, drive any one out of his -s, ( iemand
liet hoofd doen omloopen, het iemand bar of lastig maken,
iemand het hoofd doen duizelen , het hoofd op hol brengen;
frighten any one out of his -s, iemand van schrik doen
opspringen , ( buiten westen brengen , iemand een lievigen
schrik aanjagen; have - at one's firnyer's end, enkel verstal;d
zijn ; have one's -s about one , zijn tegenwoordigheid van
geest hebben, gevat zijn; seek for -, liet verstand aan.
kweekera; teach any one -, iemand uit den droom helpen,
iemand de ware toedragt der zaak mededeelen; be thought
a -, voor een knap man , voor een geleerde doorgaan ;

Itch , V. t., t betooveren , beheksen • zie Bewitch, v. t.
witch' - -craft • s., tooverij • zwarte kunst • hekserij ; begoocheling, hetoovering; verzoeking (van den boozen geest).
Zvitch '-elan • s., breedbladige olm.
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%%itch' - hazel ,

s.,

tooverstruik.

Witch - ridden • a., betooverd.
Svi tch'-tree , s., tooverhoom.
%vitch'ery , s., tooverij, hekserij, zwarte kunst, begoocheling.
wire, v. t., t verwijtingen doen, sp.
vite , s., t verwijting.
Vite'iess, a., i- onberispelijk.
Wit'cnageinote', s., vergaderingen van wijzen; parlement
der Angel-Saksers in de middeleeuwen.
With , prep., met, van , uit , door , hij , onder , naast;
cover - any thing, met iets bedekken; be pleased - any
thing, niet iets tevreden zijn; be disgusted - any thing,
van iets afkeer hebben ; the man - grey hair, de nian
met grijze haren; sick - sorrow, ziek van verdriet, van
smart; enyaye one - promises, iemand met beloften overbalen; he is - the king, hij is bij den koning, hij is koiiingogeziud ; hare power - one, invloed op iemand hebben;
- tliis, hiermede, met dit; - that, daarmede, niet dat.
With , prefix , aanduidende teyese with•stand, weerstaan
tegen.
-itsaal', prep., eene versterking van with, prep., doch
wordt achter het beheerschte woord geplaatst.
witos'ai , ode., evenzoo, mede, insgelijks.
%Vithdram', withdrew', withdrawn', r. t., terugtrek.
ken, terugriemen , ontnemen, berooven; -, verwijderen;
- one's capital, zijn vermogen terugnemen; - any one's
attention from, iemands aandacht afleiden; -, v. i., been.
gaan, weggaan, zich verwijderen; -, vlugten, vlieden;
- frogs , zich verwijderen van.
w itiaciraw 'itii, s, terugtrekking.
with,iraw'ing - rooin, s., zijkamer, thans dra2ving-roont.
Withdraw'ruent, S., terugtrekking, onthouding.
%vithdeawn', pp. van Withdraw, v. t. en v. i.
%Vithdrew', pret. van Withdraw, v. t. en v i.
vithe. s., iljs, twijg, wilgentwijg, band van wilgentwijg.
%vtthr.'er, r. i,, verwelken, verdorren, vergaan, verdroogen, uitdroogeii; twijnen; - away, wegkwijnen, verdorren;
-, v. t., droogeis (van planten); doen verdorren , doen weg.
kwijnen, doen vergaan, doen uitdroogen; - up, doen uitdroogen.
Wither -band , s., beslag aan den zadelboog.
Withered', a., verdroogd, verdord, opgedroogd, uitgedroogd, verwelkt.
Witit'eredness,

3., dorheid, verwelkte toestand.

Wits'ers, s., pl., bovenste gewricht van de schouderbladen der paarden.
Wither-wrung , a., verrekt in de schouders; verstuikt;
bezeerd.
Withh. èd', pret. en pp. van Withhold, v. t.
Withhold', r. t.; pret. en pp. withheld', (1 § terughou.
den, tegenhouden, bedwingen; weigeren, onthouden; - any
thing from any one, iemand iets weigeren; - from, wegrhouden van , verhinderen in, onthouden.
torture one's -s, zich suf denken; learn -, wijs worden Witahold'en, pp. van Withhold, v. t.
Withholder , s., die inhoudt , terughoudt, tegenhoudt,
met schade of schande, ( mores leeren .
bedwingt; -, § iemand die weigert, van iets afhoudt; -,
i tt' -craeker, s., t schertser; spotvogel; grappenmaker.
die belet.
Wit'-craft, s., scherpzinnigheid, schranderheid.
%Vtt' - snapper, s., t schertser , snapper, prater; ( praatjes - Within ', prep., I1 in, binnen; tehuis, binnen 's huis (van
maker, babbelaar; liefhebber van kwinkslagen; die altijd personen); in liet tijdsverloop, in het tijdsbestek; in,
binnen; binnen (de grenzen van); sedert, van nu tot; zeer
aardigheden zegt; ( uijenverkooper.
Witch , s., tooveres-, tooverkol , heks; -, kronkelende digt bi} ; -, beneden; - the inclosure, binnen de omhei•
ring; is Mr. A. -? is de beer A. tehuis? - oneself, in
oever, Sr,

WIT

WOM.

bij zich zelven ; - one's power , in ieniauds raagt; - n;^'s
inco;ne, beneden iemands inkorven; calculate - a nile, op
een mijl na berekenen; it is - his reach, het ligt onder,
»innen , in zijn bereik; - range , binrierr schot.
^Vithin', adv., II § vzu binnen , inwendig , binnen ; - and
without, in- en uitwendig, van binnen eis eau buiten;
from -, van binnen.
^Vithin'-doors, ads., binnenshuis.
Vit tint' - side , ado., binnen, van binnen, iirweneli r.
Witgout', prep., j( buiten, boven, be[<<rlve, Jj § zonder; rlo
- anp thing, het zonder iets stellen , zich redde n zonder .. .
Witiioát', adv, van buiten, uiterlijk, uïtwcildi .
%Vit iout'-doors, ode., tbuitensliuis ; f) - o;n - , eau buiten.
^Vithout'en, prep. en ado., zie IYithout, pren. en ode.
^Vit1astand', V. t., (pret. err pp. wititstooui) weêrstaan,
uithouden, tegenstand bieden, ( zich kras zetten tegen,
liet hoofd bieden; - an. al tack , een kwaal weêrstand , liet
hoofd bieden; - eloquence, welsprekendheid weerstaain.
%Viihstantt'er, s., die moederstreeft, ierraand die weu erstaat.

, ado., f als een geduldige, gewillige horendrager.
Witty , a., -1- verstandig , schrander, geestig, scherp, bij
schertsend; he -, verstandig zijn, geestig zijn, ver -tend,
-stande
toon spieióen.
%Vit wal$ , s., weduwaal , wielewaal , specht (een vogel).
%Vit'worm, s., die van zijn vernuft leeft; ( broodschrijver.
^r%iv e , V. i., t trouwen, een vrouw nemen; -, n. t., in liet
Huwelijk treden niet; tot vrouw nemen, in den echt tre•

Withstanding, s.,

Wizardry , s., tooverij , tooverspel , tooverwerk.
%Viz'en , V. i., krimpen , ineenkrimpen.
Wizen , s., t luchtbuis, luchtpijp.
%Vo , i;aterj., wee ! helaas ! zie Woe, inlerj.
%Voadt , s., weede (een verwsoort); common, dyer's -, verwweeds, (St. Filipsgras.
%Toad , v. t., met weede verwen.
oVoa•t'ball , s., weede -bal.
Woda'ntuun , s., wodoniuni (een metaal, brons•geelachtig

weêrstand , tegenstand.

Withstood', pret. en pp. van Nfitlaitancl , v. 1.
Wittt'winrl , s., winde (plant tot de convolvulus behoorende).
Witt► 'y , 3., rijs, twijg, dunne tak.
Wlttt'y, a., van takken, van wilgentwijg gemaakt.
^VIt'less, a., verstandeloos, onverstandig; zwak van geest,
dwaas , zinneloos; -, onbedachtzaam , ligtzinnig , onbesuisd, onnadenkend.
Wit'lessty , adv., zonder vernuft, zonder verstand; dwaselijk; op een onbedachtzame, een ligtzinnige, een onbesuisde, een onnadenkende wijze.
^Vit'lessness, s., zwakheid van geestvermogens; -, onbedachtzaamheid, onbesuisdheid, ligtzinniglieid.
Wit'I1ng, s., bluffer; dwaas; valsch vernuft; die steels
aardigheden wil verkoopen , ( ingebeeld ventje.
^V it'ness , s., getuigenis, getuige; -! getuige vóór 1 r.; crown
, - for the crown, getuige 1 charge, getuige voor liet
openbaar ministerie ter beschuldiging , r.; ear -, oorgetuige, iemand die het heeft gehoord, r.; eye -, ooggetuige, iemand die het heeft gezien, r.; - for the prisoner,
getuige k décharge, getuige ter ontlasting, r.; corzirzissioii
to examine -es, getuigenverhoor, r.; in - whereof, ten
getuige waarvan, volgens getuigenis waarvan; bear - to,
getuigenis afleggen voor ; call , take to -, tot getuige nemen, roepen; challenge a -, een getuige oproepen, dagen, r.; examine a -, een getuige ondervragen, verhooren ;
taniger with a -, een getuige ompraten , doen wankelen
in zijn getuigenis, r.
Witness, v. t., getuige zijn, tegenwoordig zijn, bijwonen;
betuigen, verzekeren ; getuigenis afleggen van ...; een acte
teekeuen, r.; -ed, deugdelijk verklaard (anlministr. esa r ) ;
-, V. i., getuigen, getuigenis afleggen; bewijzen; sprekcii.
^Vit'ness , interj., ik roep, neem u tot getuige!
Witness-box , s., bank , kamer der getuigen.
^Vit'ness•tree , s., grenshoorn (A;nerikaansch.).
Wit'srtapper, s., wijsneus; sehertser.
♦Vit'tett, a., vernuftig, knap, geleerd, geestig; dull -,
lomp; half -, doni, onverstarndig, ( halfgaar, litikwch;
quick -, vlug van geest, levendig.
%Vit'tleisw , s., scherts; geestigheid, gevatheid, geestige
inval ; kwinkslag.
Wittily , ads., geestig, schrander, niet vernuft; -, vin(lingrijk; very -, zeer geestig, schrander.
^Vit'tlness , s., geestig heid , vernuft.
%V it'tingl ) , ado., voorbedachtelijk; opzettelijk; - , met zaak -

kennis.

%Vlr'tol, a., t gewillige horendrager; -, (fltuauwe vent.
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%Vit'tolly

der. niet.

^Vi ve'ttoodt , s , t staat van (getrouwde) vrouw , zie TVifehoorl , s.
%Vive'tess, a., i- zander vrouw , ongetrouwd, zie Wifeless, a.
Wive'iy, a., I als een betrouwde vrouw , zie Wifely, a.
^Viv'er , s., vliegende hacedis of haagdis (wapenkunde).
Wives, s., pl. van Wife, vrouw, getrouwde vrouw,
huismoeder,
% rïa'ard , .s., tooven;asr , goochelaar.
%Vlz'ar,l, a., l^ bezocht door de toovenaars, goochelaars;
§ betooverend ; betooverd.

vara kleur, ontdekt in een Hongaarse» erts ere genaamd
;asar dioden),

Woe , a., 1 droevig , spijtig , ellendig.
%Voe . interj., wee ! ach 1 - is him ! wee hem 1 wat is hij
ongelukkig.

%Voe, s., pijn; leed, smart, § verdriet, hartzeer, droef.
heil, lrarteleed; ,j,§ ramp, ongeluk, ellende; vervloeking;
cry --1-, ach en wee roepen.
a., f door droefheid of verdriet overmeesterd.
Woeful, woful , a., treurig, droevig, troosteloos; onge-

Woe-begone,

lukkig, gedrukt; bedroevend; boosaardig; beklagenswaarclig , ellendig.
Woe'futiy, wo'fulty, ado., treurende; in droefheid, in
troosteloosheid; ongelukkiglijk ; op een bedroevende, boostiorsirc , beklagenswaardige, ellendige wijze.
Woe'fuiness, wo'fainess, s., ongeluk , ramp, ellende;
srriart, droefheid, verdriet; moeite.
WVort , zie Wuft , in cle verschillende beteekenissen.
tVold , s., r vlakte , open veld.
Wolf, s., pl. evolves, wolf, me. wolven; -, kanker;
;often -, jakhals ; sfie -, wolvin ; young -, jonge wolf;
sea -, zeewolf , zeeleeuw.
wolf'-dog, s., wolfshond (gelijk men meent uit een wolf
en een hond geteeld) ; schapenhoud, herdershond.
LVotf' fish, s., zeewolf.
woif'-hunt'ing, s.,
^ 5joof '-rf5rt,

wolvenjag t.

s., weerwolf.

W oif •net , s., rnaorddadin net; net waarmede bij menigte
sevf.nnen wordt, b. v. schrobnet.
Voir's'•bane , s., wolfodood (een plant).

Wolf's'-claw, s., poot, Blaauw van een wolf.
%Volf's' - finllk • s., wolfsnuelk (een plant).
^Vott"ish, a., wolfkachtig, als een wolf, op een wolf ge.
l;jkeud; § verslindend , verscheurend; -, §laaghartig.
Woiverene', wolverine', s., veelvraat (een dier).
Wol'v , ish,

a., wolfachtig, zie Wolfish, a.

'W orn'an, s., pl. wo•u'vn, vrouw (in het algemeen); vrouw °i ajke bediende ; - of the Iowa, ligtekooi, hoer; every
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Wom'an's-tailor , s., dames kleêrmaiker.
Wom'an's-trick, s., vrouwenlist.

Wom'an's-wit • s., vrouwenvernuft.
%Vom'an-dwarf, s., dwerg (vrouwelijke).
Wocn'aned , a., door een vrouw bediend of vergezeld , sic.;
een vrouw hebbend.
Womanhood, s., vrouwelijke staat, karakter , hoedanig heid , zedigheid .
%Vom'anish , a, eener vrouw passend; vrouwelijk, verwijfd, laf; zwak; als een vrom v.
Womanishly , ede,, als vroaw , zie Womanly , adv.
Womanishness, 3., aard, ka •akter eener vrouw ; zwak-

heid, verwijfdheid, zachtheid.
`Vom ►antze, v. t., verwijven, verwijfd maken.

^Vom'ankind,

WOO.

WOM.

avife is -, bul every - is not a wife, iedere getrouwde '
vrouw is een vrouw, maar iedere vrouw is geen getrouwde
vrouw ; a - must have her way , de wil der vrouw kra^iit
koning.
Woman , v t.,
met een vrou w vereenigen ; verwijfd ,
zacht, gedwee maken (als een vrouw).
^Vom'an-child, S., meis;e.
Wom'an-hater, s., vrouwenhater, vijand van liet vrouwelijke geslacht.
=
^Vom'an-saint , s., vrouwelijke heilige.
WOm'a>n-servant , s., dienstmeid

Won 'derfuily , adv., op een wonderlijke, verwonderlijke,
zonderlinge, zeldzame, verhazende wijze; met verwonde.
ring , in verbazing , in verrukking ; - well, bijzonder wel,
zeer goed.

, s., verwonderlijkheid, bewonderenswaardigtreid , verwonderenswaardigheid.
%Vnn'derni int , s., ) verwondering, verbazing, verrukking.
Won'dro,JM, a., wonderlijk, wonderbaar, te verwonderen.
Won'droust, wondrously, ado., op een wonderlijke,
wonderbare , zonderlinge, ( bovennatuurlijke wijze.
Wont , v. i., (wont , wont) t gewoonte hebben; gewoon
zijn ; plegen.
%Von'derfuiness

Wont, a., t gewoon.

Wont , s., t gewoonte , hebbelijkheid.
%Vo>n't, zamentrekking van yroll, d. i, will not.
Wo>nt'ed , a., gewoon , alledaagsch ; niet in liet oog losPend ; niet vreemd.
Wontedness , s., gewoonte.
Woo , v. t.,I hevrijen , het hof maken aan een vrouw;
verkeeren met; mededingen; verzoeken; -, '(` smeeken; inroepen; gelofte doen; vragen; wenschen; - the fight, om
den strijd roepen , den strijd vorderen.
Woo , V. i., vrijen.

Wood , a., razend, dwaas, dolzinnig ; dweeperig, dweepziek.
Wood, 3., hout; bosch, woud;af,odobeeld van hout,
s., vrouwelijk geslacht, sekse; vrouwen;
boschgod; - and -. vereeniging van twee stukken hout;

wijfjes der dieren.
barked -, afgeschild hout; timber -, draaispant, slaghout;
W om'antike, a., vrouwachtig, als een vrouw.
cleft, hewn -, hout dat in de lengte gezaagd is; dead -,
Wom'anty,, a.,vrouwelijk, eener vrouw hetamend, als slemphout, dood op den stam; dry, sear -, droog hout;
een vrouw ; verwijfd , zwak , zacht ; -, huwbaar.
end , pin-way of -, dwarse doorsnede van hout ; fathom ,,
Wom'anly, adv., als vrouw; -, huwbaar.
stuwage hout, vaamhout; fire -, brandhout ; float, raft
^Voinib , s., baarmoeder; -, boezem ; lendenen; ingewanof -, houtvlot; - for hending casks , bodems van vaten;
den; zijden; -, holten; binnenste, waaruit iets voortkomt; knotty -, kwastig hout; - for shipbuilding , hout voor
the - of night, het holst , het midden van den nacht.
scheepsbouw, z.; - of ene, of two year's growth , eenjarig,
^Vomb, v. t., :1: opsluiten , insluiten ,bevatten:in zijn tweejarig hout; odorous , scenty -, welriekend hout; refused
binnenste , zijn boezem, zijn hart dragen; § in het geheim -, afgekeurd hout; sawn -, gezaagd hout; soft, tender -,
ontwerpen , smeden , uitbroeijen.
zacht, week hout ; stunted -, slecht gegroeid hout; sound -,
Woinb' .eake, s., nageboorte.
goed, gezond hout; go foraging for -, hout gaan halen
ZVornb'-passage,
voor scheepsgebruik, z.; cabinetmaker's -, schrijnwerkers
^%omb -pipe ,
jls., moederscheede, scheede.
hout; cord -, nieuw hout; dye -, verwhout; kleurhout;
Wo,nb' y , a., breed van zijden, van lendenen; uitgebreid;
load of -, vracht (zekere hoeveelheid) leiut; take in one's -,
breed, ruim, sic.
one's stock of -, hout opdoen, voorraad hout laden.
Wom'en, s,, pl. van Woman, vrouw.
Wood-aneen'one , s., woud- anemone.
Won , pp. van Win , winnen.
Wood' -ashes , 3., pl., houtasch; salt of -, loogzout.
Von , wone , V. i., + wonen, tot woonplaats, tot woning Wood' -bane , s., kamperfoelie.
hebben, m.
Wood'-blade, s., wolkruid, koningskaars.
Von , s., } woning , verblijf , Sv .
Nood' -born , a , in liet woud geboren , wild van oorsprong.
Wonder, v. i., verwonderd zijn, verbaasd zijn; zich ver- Nood ' - bo*4nd, a., omringd van bosschen, door bosschen
wonderen over; -, ( twijfelen ;verlangend, nieuwsgierig
ingesl-;ten.
zijn te vernemen; I - whether he will come, het zal vrij wood'-cz,areoat, s., houtskool.
verwonderen of hij komen zal.
Vooit'-chat , s., roodkoppige klawier; -, woudlelie.
Wonder, s., verwondering, verbazing; -, wonderlijkheid, %V^>od' -chopper , s., houtbijl.
zonderlingheid; -, wonderbare zaak; zeldzaamheid, -, wonder , onverklaarbaar verschijnsel ; nine days' -, ( wonder
van één dag ; no -, geen wonder , het is niet te verwon deren, het is natuurlijk; do, perform -s, wonderen doen;
promise -s, gouden bergen beloven.
Wonder -gatherer, s., verz amelaar van wonderen.
%Von 'der•stru ck , a., verwonderd, verbaasd
%Von'der-work, s., wonder, -onverklaarbaar verschijnsel.
Wonder-working, a., w onderwe ,kenti, in staat wonde .
ren te verrigten.

Wo >od'-cba ek , s., soort van marmot (arctomys monax).
Nood'- ctenve.r, s., houthakker, houtklover.
Wood'--coal , s., houtskool.
Vood'•-i'oPk , s., houtsnip; -, t§ iemand die in den strik

word geva;;gen.

ti oo>d'- orn , s., belasting in zekere hoeveelheid koren te
betalen voor het regt om de afgeoogste velden te naogen
nalezen.
Wood-eraft • s., jagt, jagtvermaak.
Wood' --culver , s., houtduif.

^Von 'derer, s., iensand die zich verwondert; ( verbaasde, ; %Nood' - -vut, s., houtsnede.
verrukte.
!Vo>od'-eutter , s., houthakker.
%Von'derfaal , a., wonderlijk , verbazend ; te cerwou;lc ren ; ' %Vuod '-drink , s., -afkooksel van eenige houtsoort als ge wonderbaar, verwonderenswaardlig, lrewor,dereuswaurdig. nee^rmiddel, houtdraak, g.

woo.

`boo.

Wood' - engraver , s., houtsnijder , houtgraveur.

Wood'-engrav ing, s., houtsnede;
Wood'-fretter , s., houtworm.
Wood'-fuel , s., brandhout.

Wood'-yard,
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s., houtplaats; legplaats, losplaats van hout ,

. houtwerf.
Wood'ed, a., bóschrijk, houtrijk; voorzien van hout, be.
dekt met hout , niet geboomte.
Wood'-god , s., bosehgod , sater (fabelleer).
Wooden , a., houten, van hout; -, t§ lomp, linksch, hou Wood'-grouse, s., boschhoen; §we@rhaan.
terig ; -, belagchelijk , zonderling; droog , ( saai ; - shoe,
Wood'-grower, S. aanlegger van bosschee,
klomp, ( holsblok; - gun, houten stuk geschut; - losenge,
wood'-hole, s., bewaarplaats van hout, houthok; -,
houten doppen op de spijkerkoppen ; - mallet , moskuil ;
noestgat.
- peg of pin , houten pen of bout ; - sheating, houten
Wood'-house , s., houtschuur.
verdubbeling.
Wood'-knife, s., hartsvanger; een soort van mes.
Wood'ing-place, s., plaats om hout in te nemen.
Wood'-land , s., boschiand, boschachtige streek ; bosch , Wood'like , a., houtachtig, gelijk aan hout.
woud. Woody , a., vol hout; bedekt met hout, houtgewas;
Wood'-land , a., boschachtig , boschrijk ; tot de bosschen
bosdi rijk , houtrijk ; -, beschaduwd , lommerrijk.
behoorende.
Wooer • s., minnaar , vrijer.
Wood'-lark , s., boschleeuwerik.
%Noot, s., (1 inslag (bid wevers) ; weefsel (bij dichters).
Wood'-lo. k, s., slothout van het roer, zijnde een stuk %Voo'i ug , s., het vrijen, het verkeeren.
hout , dat in liet walnigat tusschen de bovenste vingerlin- %Voo'ingiy , adv., liefderijk, vriendelijk; -, § verliefd,
gen wordt gebragt , om het uitstooten van het roer te met liefde.
beletten (in Engeland in gebruik).
Noot , s , wol , wollig haar , dons; long , long-stapled -,
Wood'-souse, s, houtluis, pissebed (insect); -, woud lange wol ; short , short-stapled -, korte wol ; berlin -,
lice , pl., duizendbeen, pissebed.
borduurwol ; cashmere -, dorps ; clothing -, korte wol;
Wood' - ra „n , woods '[nag , s., boschwachter; -, houthak
combing -, lange wol ; lamb's -, lamswol ; - in grease.
-ker;,
jager.
ongewasschen, ongeeuiverde wol; - washed on the sheep ,
Nood' -nest , s., grofharige stof van IJslandsche wol gewol die op de schapen isgewasschen.
maakt, om de geschutpoorten te beplanten, z.
wool'-bate, s., wolbaal , een pak met wol.
Wood'-nserchant, s., k,,opman in hout, Houthandelaar. Wooic-bali , s , wolbal , wollen bal.
%Nood' -monger , , s., t houtkooper,, zie Wood-seller, s.
Wool '-bearing , a., woldragend.
Wood'-mute , s., hoschgeregt.
Woof'-bed , s., soort v an rups.
plaat•hoiitgraveerkunst.

Wood'-night'sht,de, woody-nightshade, s., wouds-

nachtschade.
Wood'-note , s., wilde inuzijk ; vogelgezang; gezang ;
woudgezang.
`Nood' -nymph , s , boschninif,, dryade , schutsgodin der
h,)omen (_fabelleer).
Wood'- offerneg , s., brandoffer van hout; offerhout.
Wood'-opal , s., houtopaal.
ZVood'-pea . s., wilde erwt
Nood' -pecker , s., specht (vogel); green -, groene specht.
%Nood' -pigeon , s., lioutduif.

`Voos' -pile, s., houtstapel, houtmijt.
^V ood'-rees'e , j s., houtvester ; opzigter , opziener van
good'-reve , J bosschen.

Wood'-ro-ek , s., houtachtig bergvlas.
Wood'-roof , s., meijerkruid (plant van het genus asperula).
Wood'-row ,
-rowel, } s., sterrekruid.
%Vond'

%Vo,,i'-blade. s., wolkruid.
Wool'-<,ard , s., wolkaarde.
Wool'-comb , s., wolkans.
Wool'-ecs.uber,s., wolkammer.
%Voos'-Porti

. S , ti, olkoor'd,

Woel'- eotton , s., toonwol, katoen.
Noel'-dresser , s., wolbereider.

Wool'-driver, S. wolkooper.
Wool'-dyer, S., w olv'erwer.
%Noot' -felt . s., vilt.
Wool' - gathering . s., t verstrooidheid; § zemelarij , zemel-zifterij ; go a -, spijbelen , ( niet verder denken dan de

neus reikt ; his wits are -, ( zijn zinnen zijn op den loop.
Wool'-loft, s., wolzolder , wolpakhuis.

`Voos'- market, s., wolmarkt.
Wo,,i'-anïit, s,, wolmolen, werktuig om de ;vol te zuiveren.

Wool'-pa ek , s., zie fl ool-sack , s.; -, wolbaal ; -, groot en
Wood'-rate, s., meijerkriiid, zie Wood-roof, s.
tevens ligt pak.
Wood'-sage , s., woudsalie.
Wool'-paled, a., met wollig haar.
Wood'-sure, s., koekoekspog (soort van schuint op planten). Nous' - sa k , s., wolbaal , wolbundel ; -, kussen, waarop
eVood'-screw , s., houtschroef.
cie regters en sommige waardigheidsbekleeders in het parWood'-sere, s., tijd dat er geen sap in het hout is.
lenient in Engeland zitten, b. v. de lord-chancellor in liet
Wood'-shed , s., houtloots ; houtstapel , houtmijt.
1► oogerhuis; -, § iedere zaak, groot van omvang, weinig
Wood' - soot , s., roetzwart.
van gewigt.
Wood-sorrel, s., boschzuring , wilde zuring.
Wool'- sheeting , s., wollen beddegoed.
Wool'-spite , s., meerkol (vogel).
Wool'•spinner , s., wolspinner; wolspinster.
Wood'-stake,s., houtmijt, houtstapel.
Wool'-staple, s., wolstapel , wolmarkt.
Wood'-stand , s., houtkist, houtbak.
Wool'-stapler , s , wolhandelaar.
Wood'-stone , s., houtsteen.
Wool'-trade, s., wolhandel; wolkooperij.
Wood'-tln , s., houttin.
Wood'-ward, s., t houtvester, boschwachter.
Wood' - wash,

Wool'-washing, s., wolwasscherij.
%Noot' whèel , s., wolrad (in spinnerijen).

Wool'-winder. S., wolpakker,
s., hei , heigewas; bezem - , boenderhei. wooed , v. t., een woeling ergens om heen leggen.
Wooid'Ing , s., sjorring; woeling, z.
Wood'-work,s., boschwerk, aanleg van een boseh.
Wooled • a., wollen, van wol, met wol; long -, met
Wood'-worm , s., foutworm,
lange wol; short -, niet korte wol.

Wood' - wax ,

Wood'-waxen ,
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woo.

Wooten, a., van wol; wollen; in wol.

WOR.
Wordiness , s , woordenpraal , woordenrijkheid ; § om
-hal,wijdopge.

Wooten eloth , s., wollen stof.

het onder woorden brengen.
dV ord'ish , a., ini woorden, woordelijk; woordenrijk; -,
wijdloopig
Woo1'ens , s,, pl., wollewaren, wolartikelen.
Word'isbuess • s., wijze van uitdrukken.
Wooi'fe1 , s., vel met de wol ; vacht
`V ord'Iess, a., stil; som , sprakeloos.
Woolf's-engine, s., woolf-machine van middelbaren druk Wordy, a., woordenrijk; ongebonden (stijl); wijdloopig.
Wore, pret. v u Wear, v. i. en v. t., dragen.
(stoomwezen).
%Vork, v. i. (worked, wrought), TII werken , arbeiden;
%Vool'iness, s.,•wolligheid; § zachtheid.
Wooi'ly , a., wollig , niet wol bedekt; op wol gelijkend, I I werkzaam zijn; gaan; § handelen; bewerkstelligen; uit
Wooten-draper , s., lakenknoper.
Woo!'eu- staf, s., wollen stof, wol.
Wuol'en•thread, s., wollen draad.

Wording, s., uitdrukking;

hebben ; § bezin zijn ; zich verntoeijen , aftobben;-werksl
als wol; wat in vlokken neervalt; wolact ► tig.
zich er door redden, zich er door slaan; § wrtseten; heen en
^Voo!'ward • a., § zonder tiend ; t met de wol naar binnen
weéc geslingerd worden; doordringen, indringen; aanhitsen,
gekeerd; de wol op de bloote huid dragend, in de wol.
aanvuren , aanzetten , aansporen ; aanvallen; -, gisten ,
Woop , s., roodboratje.
werken (van dranken); -, manoeuvreren, z.; -, werken op;
Woos , s., zeegras.
- (to), zich beijveren, toeleggen om te; -, spelen, door^Vootz, s., Oost-Indisch staal; zeer hard staal.
Word , s., geiproke ►i woord, geschreven woord; spreek- gaan (werktuigkunde); the machine -s well, de machine
woord; kort gesprek; woord ; taal ; antwoord.; -, ge . zet goed door, werkt ferm; - hard, hard, fiksch werken,
schil , twist; belofte ; bevestiging , verzekering ; raad;
doorwerken; - true, naauwkeurig werken; - in, inwerken, binnendrijven; - of, loswerken, losgaan; - out,
tijding, boodschap, berigt; 1 Gods woord; 1 Woord (tweede
persoon der Drieëenheid) ; -, oordeel , vonnis ; -, + wacht - - up, ornhoogwerken, opwerken, zich verheffen, stijgen;
woord (solhlatenterm); - of command, kommando; fair, - for the bishop , monnikenwerk doen ; § - for a dead horse,
vorderen als een vlieg in den teerton ; -, v. t., werken ,
fine -s, fraaije beloften, ijdele woorden; good -, goed, zacht
bewerken , afwerken; -, doen gisten (dranken en likeuren) ;
woord ; high -s, levendige , hooge woorden , twist,-zing
beleediging; vain -s, ijdele woorden; - of honour, woord geleiden ; -, openen ; -, scheppen , in aanzijn roepen , tot
stand brengen; -, medevoeren; aanbrengen; -, drijven;; -,
van eer; by -, mondeling, bij monde; by - of mouth,
mondeling, met eigen mond; by good -s, niet zachte woor- uitvoeren , ter, uitvoer brengen; leveren, verschaffen; -,
den , door zachtheid , met gevoel ; - for -, woord voor uitwisschen , uitdelgen ; vorderen , doen bewegen , in bewoord ; in a -, in een woord; in -s, in woorden; on, weging brengen , doen voortgaan , voortdrijven ; -, aftrek
afdrukken ; - out, er uit werken, drijven, uitwer--ken,
upon one's -, op iemands woord; be as good as one's -,
man, vrouw van eer zijn; not be worse ttian one's -, ken ; verdringen , verdrijven; verwerken , opwerken, omhoog voeren of brengen ; - the compass, het asimuth berekezijn woord houden; bring -, de tijding brengen; eat one's
-, zijn woord , gezegde herroepen , ( zijn eigen woord weér lien, z.; - iron, wood, ijzer, hout verwerken; - latitude,
slikken; forfeit one's -, zijn belofte , zijn woord niet de breedte berekenen , z.; - a passage , zich een weg bases;;
:nakomen ; give one's -, zijn woord geven; give any one - any one to his ruin , iemand zijn ondergang bereiden ,
iemand ten onder brengen; - a miracle , a change, een
a good -, zachtzinnig spreken ; go from one's -, zich
tegenspreken, zich in liet spreken niet gelijk blijven, wonder , een verandering bewerken of bewerkstelligen ; - an
zich niet aan zijn woord houden ; haze -s , woorden, effect, een uitwerksel voortbrengen; - good or evil, goed
twist, oneenigheid hebben; have the last -, het laat- of kwaad doen te voorschijn komen ; - into favor , use,
ste woord hebben; keep one's -, zijn woord, zijn belofte in de gunst , in gebruik brengen of stellen ; - to windhonden ; take any one at his -, iemand hij zijn woord ward, aanloeven, z.; - a mine, railway, een mijn onthrouden, op zij woord vatten; let out the -, liet woord ginnen , een spoorweg exploiteren; the ship works much ,
liet schip werkt zwaar , maakt hevige bewegingen; - be
laten ontglippen; make any one eat his -s, iemand zijn
woord , gezegde doen intrekken , doen herroepen ; make no hard wrought, moeijelijk te bewerken zijn; - aback, naar
-s about a thing , over iets geen woord zeggen , ( geen een plaats teruglaveren , z.; - down , ter nederwerpen , onwoord over iets vuil maken ; say the -, zeggen , het woord dermijnen ; - in, indrijven, met geweld inwerken; - loose,
bezigen; send - to any one , iemand doen weten , laten loswerken; - off , verwerken ; uitwrijven; aftrekken ; af
zeggen ; speak a -, zeggen , een woord spreken ; take any
- out, uitvoeren, uitwerken; voltooijen, eindi--druken;
one's - for it, iemand op zijn woord gelooven; utter a -, gen; er uitdrijven; - up, ti omhoog voeren, verheffen, naar
een woord uiten , uitspreken , zeggen ; watch -, consigne de hoogte werken; verwerken; opwerken; zoodanig werken,
(soldatenterm); write a -, doen weten (bij geschrifte), dat de gereedschappen afgesleten of onbruikbaar worden.
schrijven, berigted, melden; take my -, geloof mij; take %Vork , s., werk, arbeid; -, moeite, bemoeijenis; -, taak;
my - for it , geloof mij, het zal gebeuren ; take any one at -, handeling, bewerking , verrigting; -, werken (vesting- en
his -, iemand aan zijn woord houden; a - with you, ik soldatenterm); -, fabriek; -, onderneming; -, voortlbrengheb een woordje niet u te spreken , te wisselen ; -, een eel ; -, behandeling ; the -s of Hercules, de werken van
woordje l a - to the wise is sufficient, ( een goed ver
Hercules ; the - of time , liet werk , de gang, van den
-stander
tijd, van de eeuwen ; breast -, lijst van den lijstbalk;
heeft maar een half woord noodig.
clinch -, klinkwerk; carpenter's -, timmerwerk; day -,
Worst, v. t., uitdrukken, uitspreken, uiten ;, -, stellen;
werk bij den dag gedaan, dagwerk; day's -, werk voor
schrijven; in woorden uitdrukken, in gepaste woorden te
één dag, dagtaak; dry -, onvruchtbaar, vervelend werk;
kennen geven; -, v. i., twisten, L'ESTRANGE,
hard -, moeijelijk, lastig werk; iron -, ijzerwerk; long -,
Word'-book • s., woordenboek , woordenlijst.
lang , zwaar werk; open -, werk bij daglicht; piece -, stukWord'-bound , a., door woord , belofte gebonden.
werk, aangenomen werk ; plain -, eenvoudig werk ; § werk
Word'-catcher , s., woordenvitter, haarklover.
zonder stiksels , naaldwerk (zonder borduursel) ; task - ,
Word'-.catch5,i • s., woordvitterij , haarkloverij
taak ►verk; trellis -, traliewerk , quick -, de romp onder
Word'er , s., spreker , W IIITLOCK,
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water, z.; warm -, warme zaak; weather -s, hut dek,
kampanje, plecht, C,; board of -s , raad you openbare ver

ken (aan het ministerie Dan dien naam in Engeland); piece
of -s , werk , meesterstuk; at -, aan het werk, aan den
arbeid; at full -, in volle werking (stoomwerktuigen) ; hard
o hard aan het werk; of all -, tot alles in staat, geschikt voor alien arbeid (van diensiboden) ; in full - aan
het werk , goed aan den gang, in de weer ; out of buiten verdienste, zonder werk; do a -, werk doen, veiriglen
fall to -, werken, aan liet werk tijgen, legiiiiicii ;
through a great deal of -, ferm doorslaan, veel werk achter rich leggen , veel afdoen ; p0 10 aan liet weik gaan
den arm uit de mouw steken; go quite a different wip is het geheel anders aanvatten , aanleggen ; go 1/ic 9-1 q lil way
/0 -, het goed aanleggen ; go the wrong way to -, liet
verkeerd aanleggen; lay down th liet werk neêr leggen , ter zijde leggen ; make -, werk maken , werk soeken;
nzcil-e sad - of it, iets zeer slecht doen, iets zeer hout maken;
prick 1/ee day's -, bet bestek afzetten t set to -, aan liet werk
zetten; eet oaeself to -, liet werk aanvaarden , beginnen
zich tot liet werk zetten; throw out of -, silt het werk
ja g en , wegzenden; -, liet werk uitstellen, opschorten.
Work'-bag, s, werkzak
Work' -feIIow, 8, kameraad; iemand die in dezelfde fabriek , in denzelfden winkel werkt, kameraad arbeidersgezel.
Voi-k'-foJk , a., werkvolk, arbeiders.
work'-tabaster, 8, baas, opeigter ; meesterknecht.
Work' -peop'Ie , 8., erertesik , arheiders.
VOrk'-5,hOI) S., werkplaats, wi n kel.
Vork' -shop-Iine

. 8.,

werklijn (toonwezel).

Work'-table, ii., werktafeltje.
%oi-k'-woiiun • .5., werkster, naaister; lead -, eerste

werkster, niodemaakster ; be a [bood een goede werkster
zijli , worden, naaister zijn.
%Vc,rked , p ret. en pp. van Work, r. t. en a. I.
%Voik'cd , a., gewerkt; bewerkt ; t geborduurd;

open -,

ape; geborduurd, open gewerkt.
Voik'ei. .e., werker, arbeider, liandwerksieari , goad
Th

St arbeider; hard -, iemand die zwaar werk verrigt ; fellow
niorlearheider , arbedorsgeeel , wei kgeeel , niedehewerker.

Vorabouse

• 8.,

werkhuis, werkplaats voor behoeftigen;

1 winkel , werkplaats; come to the -, in het werkhuis komen die in liie -, in het werkhuis sterven.

Work 'nsan , a., arbeider, arbeidsman • werkman, dagwerker, daglsoner , handwerksman; -, opzigter , onderbaas;
-, Pl- workmen , volksklasse ; head -, t meesterkriecht,
onderbaas; the - is known by dia work, men kent den
werkman aas; zijn werk, den boom aan zijne vrucht.
Voik 'inaistike , a., goed werkend; bekwaam; werkmans-.
%V,srk 'snanij • a., arbeidzaam; knap, bekwaam; wel uitgevoerd , wel gearbeid.
Work 'manly , ode,, als arbeider , als daglssner ; op een
)Ckwaaie , kunstige wijze.
%%isrk'ivanship , 5., werk, arbeid, handenwerk; fatsoen,
liewe;king ; bekwaamheid van een werkman; t wijze van
bewerken.
Work'y, a., werkend, arheidend, arbeidzaam.
Work',-day, S., zie Working-day , s.
ord , S., J wereld, aarde, aardbol; menigte, oneindig
aantal ; :1: tijd, eeuwen ; 9 t wonder; -, Romeinsebe keizerrijk ; -, openbaar leven , wereldlijk leven; verrigtingen
des levens; the great -, de groote wereld; de grooten,
rijken; de booge stied; the learned -, geleerde wereld,
gestudeerde, geletterde n;annen ; beschaafde kringen; mens
of [/ie -, tvereldling; -, aanzienlijk persoon; the next -,
other -, the - to come , de andere wereld, het toekomstige
leven, liet andere leven, de toekomst; old -, oude wereld;
all over liie -, ( all the - over , ie; de geheele wereld;
the - poes, zoo als het in de wereld, liet leven gaat; for
the -, voor de wereld, voor liet openbaar ; in 1/ic -, ( in
(Ie wereld, van de wereld; bestaanbaar, mogelijk ; nothing
in the -, niets ter wereld , niets lioegenaanod ; begin the -,
iii de wereld treden, het leren beginnen; begin t/is again , het leven riogsiaals beginnen , op nieuw in de wereid treden ; by 50 nieairt in the -, voor geen cling ter wereld ; come i n to the -, ter wereld„ in de wereld komen ,
geboren worden; fail in the -, niet slagen , het hoofd stosten; for all the -, voor alien ter wereld; go over the -,
de wereld doortrekken ; go oat of the -, de wereld, het
leve;; verlate;; , sterven ; go round the -, on; de wereld, de
aarde rond ;eizen ; laugh at what the may say , zich niet
om de wereld, om de praatjes bekreunen, bekommeren;
rove about tie -, de wereld road bogen , ( alles heinde en
verre plat Isopen ; it it a - to see . . ., i liet is veiwonder
lijk le zien . . .; it is the nay of the -, such is the -, zoo
gaat het in de wereld ; - withont end , in alle eeuwigheid.
SVoi-d '1incs, S., 1 wereldtrhgezindlieid, aardscl;iteeindheid,
liefde voor liet aardsehe ; -, baatzncl;t, ( schraapzucht ;
eigenschap van hetgeen positief is. (reidling.
Voiid'5Ing, a., wereldscl;gezinde, aardschgerinde, I we%os-Id'Iy, ,s., 11 wereldsch, aardoeli , 1 aardschgezind , mensehelijk ; -, stoffelijk, van deze wei eld , van hier beneden
I oiidermaanseh algemeen ; - pleasures, de wereldsche
vermaken; a - man , een wereldsch , aardschgezind man,
een man naar de wereld, een wereldling.
Vor1d Jy-enlnd'ed , a., aardsehgezind , wereldnchgezind.
Wor1d' 1 y-inind'ednes , a, aardochgezindheid , werehdscb-

%Vork'ing , pret. van Work, v. t., werken.
W ork i ng , a., werkend, ar b eidend die of dat werkt • in
dienst, in werking is; - cias-oe , werkende , arbeidende
klasse (ran snesscheo); - hard, werkzaam , hard werkend.
%ork'lug • S., 11 werk, arbeid; IJ i bewerking ; werking,
gisting (nsa vloeisloffen); -, :1: gedachte , overdenking, beraad , overleg; -, verspreidiug ; -, manoeuvre, z.
Work'Ing-bftr'reI , 8., pomphuis.
Workingbeam, 8., balans.
Working-day ,. 8., werkdag , weekdag.
Work'Ing-day ., a., alledaagsch..
gezindleid.
Vot-k'Êng-feUow ,, 8., cie Work-fellow, a.
Voi-id'Jy ,, ode., tot de aarde, de wereld behoorende;
%VOi-k'In*-house, 8., zie WorI-hotase, a.
naar tie wereld, niet een amsr;lselien zin.
%VoikIn-paty , a., korvee , z.
%fi orn.s , s, 11 worm; knaging , wroeging; -, Jj aardWork'n-peopIc, S., zie Work-people, a.
worm , insect; + slang; made; -, draad eener schroef,
V,si-k'iig place, a., werkplaats (in mijnen).
schroef zonder eind; - krasser, kogeltrekker (soldatenVork1ng poant , 8., zwaartepunt, punt dat, het meest
ieren) ; gun -, kraseer(soldatentos-m) ; intestinal -, norm der
te dragen teelt; -, 1uiit van naar de groeikracht uitgaat
ingewand t siedeter ; lintworm; earth , grossiod -, aard(botanic)
worn;; tread on a - and it will turn, ( als men op een
W/ork'ingtock , a., nsateribel , behoeften voor de werkworm trapt kronkelt hij ; - for small arms , aftrekker, z.
z aamheden ; -, beiiosdigdheden.
%Vsi-k'ing-steaiu . S., als expanaise -, expansie werking, Vorm , V. i., fJ kruipen (als een worm); langzaam voortgaan,
voortsukkelen, ziel; voortslepen ; normen slaven, wroeten,
uitzettingsvermogen. (Va;; den doom).
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zich indringen; -, V. t., § ondermijnen , beramen met list ,
door langzaam werkende en geheime middelen aanzetten; -,
trensen, z.; de lading uit een kanon of geweer halen (met den
Crasser); -oneself, zich indringen; - out, verdrijven, eerjagen, verwijderen (door slinksche wegen); - one out of all
power, iemand van alle magt uitdringen, hem alle magt
doen verliezen ; - a cable of stay, een kabel trensen , z.; - a
cannon , de lading uit een kanon halen; - a dog, een hond
van den worm snijden; - a screw, een schroefdraad op
de draaibank snijden (stoomwezen).

vereering, aanbidding; § eer, eeretitel,
s.,
inzonderheid van magistraatspersonen , -, beleefdheid ; -,
eer, eerbied, achting;
f waardigheid, eerbewijzingen,
offer, render - to, godsdienstige eerbewijzen aan; aanbid -

SVor'ship,

den ; t weledele (persoon die een eeretitel heeft).
Worshipful, a., eerbiedwaardig (die een weidschen eeretitel
heeft) ; -, t eerwaardig, aanzienlijk, gestreng , oehtbaar.

aanzienlijk, met eerbied , in eerbied, eerbiediglijk.
Wor shiper, s., aanbidder, aanbidster; -, vereerder, ver.
Worshipfully , adv.,

eerster.
Worm' - bark , s., wormbast.
Worm'- eaten , a.,wormstekig, van de wormen doorure- Wor shiping , s., aanbidding, vereering.
Vorst , a., (sup. van bad en 111) het ergste, slechtste,
ten, geknaagd ; -, § oud.
Worm'-fence, S., dwarshout.
Norm' -grass , s., wormgras.
Worm'-hole, s., wormgat; - dust, wormknaagsel (in houten voorwerpen).
Worm'- like, a , als een worm, insekt.
Worm'-powder, s., stof om wormen, insekten te verdrijven , iiisektenpoeder.
Worm' - prevent'er, s., voorbehoedmiddel tegen den worm, z.
%Vorm' -screw , s., krasser (soldatenterm).

ondeugendste, sterkste; one's -, zijn ergste; the very -,
liet allerergste, het ergste van alles ; the - of it is that,
liet ergste is dat; at -, op zijn ergst genomen; at the -,
in the event of the -, op zijn ergste; for the -, in het
ergste geval; come by the - of it, have the - of it, er
slecht bij varen, het onderspit delven, ( achterbaks geiáken; do one's -, het ergste wat men kan , het slechtste
doen ; make the - of, liet op zijn ergste maken; suppose
the -, liet ergste vooronderstelien, vermoeden; do your -!

Worm'-seed , s ,

wormzaad; insektenpoeder , middel om
insekten te verdrijven , ( insektendood.
worm'-shaped, a., wormvormig.

doe wat gij wilt! let the -, c•u ne to the -! bet ergsts moge
er van komen!
Worst, adv , (sup. van badly en 111) ergst, slechtst, hevigst.

Worm' - shell , s., zeedier.
Worm'- spring , s., spiraalve@r.
Worm' -wood , s., alsem, bitterhout.
worm' - wood - wine, s., alsemwijn.
worming, s., trensing, smarting, z.

Worst, v. t., overwinnen, overweldigen , verslaan , de overhand hebben, afranselen; be -ed, overwonnen, overwel -

kruipend (als een worm).
woriu'y, a., wormig, vol wormen;
Worn, pp. van Wear, v. t. en v. i.
versleten.
Worn'-out , a.,
Wor'nit, s., keversbeet, engerling (worm die op den rug,
tusschen vel en vleesch, van hoornvee groeit).
Worrier, s., kwelgeest, plager, kweller, § plaag.
Worry , v. t., plagen, kwellen, lastig vallen, hemoeijelij-

ken. vermoeijen, ( sarren; -, trekken, verscheuren (met de
tanden ; - one's reputation, iemands goeden naam bezwalken.
Worse, a, (comp. van bad), slechter, erger, ondeugender, zieker, sterker; for the -, ten kwade; - and -, al.
slechter , van kwaad tot erger , hoe langer hoe slechter ,
hoe langer hoe ondeugender , hoe langer hoe zieker , hoe
langer hoe sterker, heviger, ( hoe langer boe mooijet;
be -, minder waard zijn , erger vinden ; be the - (for) ,
zich te minder wel gevoelen (om) ; be - off, ( er slechter
afkomen, minder gelukkig zijn; become, get, grow -, slech •
ter worden; get, have the - of it, liet onderspit delven,
bezwijken, de lijdende partij van ... zijn; make, render -,
slechter, erger maken, verergeren ; to make it -, tot overmaat van smart; think the - of, het ergste denken van,
slechter verwachting hebben van.
Worse, adv., (comp. van badly en 111) , erger, slechter,
grootseher, sterker, geweldiger; much, a great deal -,
veel erger; rather, something, somewhat, a little -, een
weinig, eenigermate erger ; so much the -, des te erger ,
slechter; - and -, van kwaad tot erger , hoe langer hoe
erger, slechter; be -, minder deugen, waard zijn; begin
again - than ever, op nieuw beginnen , erger dan te voren;
get, grow -, erger worden; the -, het ergste, het slechtere;
-, nadeel, verlies; schade ,
Worsen, V. t., + benadeelen, verongelijken, slaan.
ZVorser , : a. en ade., comp. van Worse, a. en adv., sot., n$,
Wor'ahip, v. t.; (ping, ped) U § aanbidden, goddelijke eer
bewijzen; vereeren, t eeren; -, v. i.,J § aanbidden, God
aanbidden.

digd, geslagen worden, bezwijken, liet onderspit delven ;
- , v. i., erger worden, verergeren.

%Vorst'ed, s., saaijet, engelsche wol, wollen garen; stuffs , naaijet artikelen.
Worsted , a., saaijetten, wollen; - manufacturer , wollen wever; - needle , stopnaald.
Wort, s., algemeene naam van planten en kruiden; doch
die thans enkel in de zamenstelling bestaan ; -, t kool;
moat; -, ongegist of gistend hier; new -, liet overgehaalde,
onuitgeperste of bovendrijvende wijnmost (branderijen).
Worth, s., ^j § waarde, prijs; § verdienste; -, vermogen,
rijkdom; -, gewigt; -, deugd; -, aanzien.
Worth, a., gelijk in waarde, waard, waardig; aanzienlijk, verdienstelijk, rijk; in liet bezit van; be -, deugen,
waard zijn , bezitten , hebben , rijk zijn ; not be - one's
salt , liet brood , dat men eet, niet waard zijn ; it is not
- powder and shot, het is suet waard er zoo veel woorden
over te wisselen , ( zoo veel woorden den nek te breken;
be a million -, een millioen rijk zijn, bezitten.
Worthily , ede., waardiglijk, eerwaardig, eerbiedwaardig;
te reit, met regt.
Wor't lness , s., § waarde; verdienste; deugd; verdienstelijkheid, uitmuntendheid; -, wijsheid.
Worth less, a., nietswaardig, zonder waarde; onverdienstelijk, zonder verdienste; van geen waarde, verdienste;
-, § laag , gemeen, verachtenswaardig , verachtelijk.
Worthlessness , s., onwaardigheid, ongeldigheid, onwaarde ; -, § laagheid.
worthy , a., waardig, eerwaardig, eerbiedwaardig; ver
dienstelijk aanzienlijk; deugdelijk, goed; a - magistrate,
eer, waardig, eerwaardig, eerbiedwaardig overheidspersooti;
- man ; waardig , vereerenswaardig man.
Worthy, s., t doorluchtig persoon, waardig man.
Worthy , v. t., verheffen , overdrijven; waardig maken, sx.
wot, vote, imp. van Weet, v. ti,
4Vouid , imp. van Will, v. i., - to God, to heaven ! gave
God , de hemel!
' 1Would' - be, a., zoogenaamd, zich noemende; het voorkomen
aannemende; - learned man, zoogenaamde geleerde man,

wou.
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:1: beweging van verlangen , neiging

lust 1 Wreak8., 1 wraak drift, woede, toorn, razernij.
Wreak , 3., t zie Recic ,
trek; -, woeling, z., sizzvs DE BRUIN.
Wreak'ful , a., 1- wraakg ierig , wraakzuchtig, nijdig, woeWound., S., wonde kwetsing kwetsuur; deadly, mortal -,
dend, toornig.
doodelijke wonde;incised -, verwonding met een scherp
snijdend voorwerp; lacerated -, scheurwonde; punctured -, Vrcnk'1es , a., onwraakgierig; toegeeflijk, zwak.
ge. wreathe, v. t., ij inwikkelen , oingevezi , oniviecliten ; kroesteekwonde; close a -, een wonde sluiten, stoppen
zien ; omgorden;-, i' i ., ingewikkelti worden, zich inwiknezen ; give a - to any one , iemand een wonde toebrengen,
kelen;ineeiikronkelen.
hezeeren.
Wound , V. t., verwonden, hezeeren ,kwetsen, wonden, WreathS., vlecht, krans, kroon kring; t versiering;
a - of flowers , een krans van bloemen.
blesseren (solda tenterm).
Wrea thed', a., ingewikkeld, omgord;met kransen verWound, imp. en pp. van Wind, v. t.
nerd; gevlochten.
Wounder 5., iemand die verwondt, kwetst.
%'Wound'in, 5., verwonding, kwetoiiiz, kwetsuur.
I Wrtath'Ing s. inw;kkeling; omgording.
%V'eatii'Iess • a., zonder vlecht of krans, van krans ontbloot.
Wound'1e
, a., ongewond , ongedeerd , heelshuids.
Wound'wort , S., wondkruid; saracen's -, ( gouden wond- Wreuth' , a., zie Wreathed, a.
schipbreuk; wrak, gestrand schip, stukken
Vre'k • 5.,
kruid.
verwoesting, ondergang, vernietiging;
van een schip;
Voundy, a., 1)geiveldig, bovenmatig; bijster, zeer.
go to -, zijn ongeluk te gemoet gaan, ( in den mond looWove. imp. van Weave.
peil; zijn nndergai;g berokkenen, le gronde gaan; ma -,
Woven, pp. van Weave.
wrak, zeewier;suffer -,schipbreuk lijden.
Vox f, imp. van Wax.
%Vreok • v. t., 11 op de kust werpen; vernietigen, ten onder
Wox'en t • pp. van Wax.
brengen; g -cd, schipbreuk geleden, op liet strand ge(Aanv,i.1!' vóór It komende wordt nooit uitgesproken.)
worpen; -, V. 1., 11 schiphreiik lijden, op le kust geworpen
Wrzek , S. Cii V. t., ZlO Wreck.
worden, vergaan , verzinken; mislukken.
sea
-,
zeewier.
zeegras;
Wra ek grass • S.,
-,
Wrek'ste, s. schipbreuk; wrak.
Wratn'-bolt • .5., zieWring bolt , s.
Wraith • 5., (verbastering van swarth of swairtk) verschij. Wre'ked , pp., schipbreuk geleden.
niilg van de schim van een persoon die sterft, 5IMIESON, sc/co. Wrek'er • S., strandroover , stranddief.
krakeelen •barre- Vrc-ek'fu1 , a., schipbreuk veroorzakend • SP.; verderfelijk.
Vz-an 'gle ,V. 1., twisten, ( kibbelen,
Wren. 5., tuinkoning, winterkonmgje ; golden - crowned
warren;-, V. t., in een twist, in een geschil wikkelen.
golden crested -, wilterkoillagje met een kuif.
'tangtc • 3., twist, oneenigheid, geschil,( gekibbel.
Wvan'gler ,5., twister, ( ruziemaker,
( ruziemaakster; Wrench ,V. t., rukken, wringen ,losscheuren ; -, cotseaior -, student aan de hoogeochool te Cambridge, die in wricliten, veIotuikcii; - a thing from any one's hand,
de natuurwetenschappen en fraaije letteren liet best exa- iets uit de hand van iemand rukken, wringen; - a thing
from, any one , ieniaisd iets ontrukken; - one's foot açjains
men heeft afgelegd.
a stone , den voet tegen een steen verstuiken; - open , openWrang'Iesotne , a., twistziek • kibbelig.
rukken ; openloopen ; - out,, uitrukken ; - to, brengen tot.
%Vran 1 I1ng , 3 , twist, oneenigtieid , ( ruzie.
Wrap, V. t , (ping, ped) rollen, inrollen, zamenrollen, Wrench, 5., ruk, trek; -, verstuiking, verwringing, verrekking, verdraaijing; -, ochroeveudraaijer ; tdwang; -es,
omwikkelen, inwikkelen; -, omringen; -, indompelen; -,
slimheid, geslepenheid; screw -, sleutel om schroeinc.,
:1: 1S bekooven ,verrukken, vervoeren;- any thing with
ven aan te draaijen; hose -, sleutel om biandopuitslangen
ohwikkelen;
things
-peel
in
wol
lionel
•
,
aanel
iets
in
ft
aan elkander te verbinden.
scanty,dingen die in duisternis zijn gewikkeld, onzeker
zijn,- up , fl inwikkelen, opsluiten, hekooren , verruk- Wrest , is. t., uitrukken , uitscheuren, losrukken ; ontnemen; -, verdraaijen, verstuiken;-, veranderen; verminken ; t-ed sip in any one , niet iemand verbonden, verderen; - victory from any one, iemand de zege, de overk;ocht zijn,
liet niet iemand sterk op hebben.
winning ontrooven , ontnemen; - confession from any one,
Vrap'per , 5.,incoller ,, iawikkela;er; -, zaak waarin iets
gerold, gewikkeld wordt; omslag (vee een boek) ; paklin- iemand de bekentenis afpersen; - law to one's authority,
de wet verdr;iaijen ; - a thing from any one'shaai!
510h ; wijde mantel; beurs; dekblad voor ci g aren.
iemand iets uit de hand rukken , trekken, scheuren; - a
Vrap'pers , 5., pl, overtrekken van zeildoek, z.
thing from any one , iemand iets ontnemen, ontrukken.
Wrapping, 5., datgene waariniets gewikkeld, gerold wordt.
Wrest • 5., verdraaijiug , veiotuiking; scheuring; 4 kracht,
overjas, mantel.
%Vrap'rasca2 , z.,
geweld , hevigheid ; -, werktuig tot het stemmen van speelWrapt , pp. en imp. van Wrap , V. t.
tu;g, stemhamer, 511.
Vrnse,5. 3lipsiseli.
Wrath • 5., woede , toom , nijd, gramschap, razernij ; -, Wrest 'er , s., iemand die verdraait, verwringt , losrukt;
iemand die een speeltuig stemt.
I wraak.
%Vres'tle, v. i , worstelen, k;unpen , strijden, vechten.
Wruti, lul , a., woedend, toornig, nijdig, verbitterd.
'Wres'tIer,5.,woritelaar , kampvechter; strijder, vech%1rath'1,,IJy, ado., niet woede, niet toom, in nijd, met
verhitterii;g.
1 ter,( vechtersbaas.
'ti'ath'fuIness, 8.,tooriiigtieid, iiijdigheid, verbittering, %Vres'tllng, 5., worsteling, kamp, strijd, gevecht, twist.
1%'retch • s. ellendeling; sngelukkige ; lompert, ( vlegel,
zieW'i'otIi , 5.
schoft; droomer , sukkel, -, schepsel, wezen ; kerel, vent.
%Vrath'less , a.,zonder toorn, zonder nijd, vreedzaam ,
Vrctch'ed, a. , ongelukkig, ellendig; treurig; boos; urn ) ;
bedaard.
erbarmelijk, rampzalig; -, veraciitelijk, slecht; a - poem,
V'atts'y. a.,gramstorig , toornig.
iee; aimialig, slecht gedicht.
V,'anI , V.., n;aauWeii , niiaauweii , Sv.
WouIdlzij , S.,

%Vrenk • V. t., volvoeren, uitvoeren; -, slaan met, opleggen , Wreeeh'edly , adv., op ccii ongelukkige, ellendige • armvoldoen-, 1. wreken ; wraak nemen, oefenen; - veiijjeance 7zalige, ellendige, rampzalige wijze;met verachting; onivaardiglijk.
ot, all e;ies;y , zich op een v ijand wreken, wraak nemen.
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Wretcn'edness, s., ellende, rampzaligheid, ongeluk; verachtelijkheid; geringheid; slechtheid, laagheid .
Wretch 'iess, a., zorgeloos, onachtzaam, zie Reticles, a.
^Vretch'iessness • s., zie Recklessness, S.
Wrig, V. i. en V. t., zie Wrigyle, v. i. en e. t.
Wrig'gie, V. i., heen en weêr bewegen, schommelen, in
beweging zijn, bewogen worden; -, dansen; - in one's seat ,
niet stil zitten; - off, uit liet spoor geraken (spoorwegent;
-, V. t., bewegen, omkeeren; - into, draaijen, bewegen;
- oneself into favour, iemands gunst verwerven ; - out ,
in een snelle, weder keerige beweging brengen, uitdraaijen, loswringen, logwinden
%Vrlg'gte , s., beweging; liet wringen, draaijen, schudden;
draaijing .
Wrig'gie, a., buigzaam, heweeghaar .
Wright, s., (in samenstellingen) maker; -, kunstenaar,
handwerksman; ship -, scheepstimmerman, z.
Wring, V. t., (wrung, wrung) wringen, uitwringen; -,
§plagen, kwellen; -, uitrukken, uittrekken; -, rooven; wêg•
voeren; -. verwringen, uitdraaijen; -, knijpen; afpersen;
:1: § (from) berooven , afpersen ; (out) uitpersen , uitkuijpen;
(out of) drukken uit; (off) ontnemen, ontfutselen; uitrukken;
-, verwringen door te veel kracht aan te wenden; verwringen
(veranderen , vervalschen , b. v. een zin , een woord) ; - a
mast, een mast krom maken door te veel te stagen, z.; the
griefs that - the soul , de smarten die de ziel pijnigen , kwel.
len ; - money from any one, iemand geld afpersen, ontnemen ;
-, V. i., zich draaijeu, zich wenden, zich wringen; lijden.
Wring. s., kneuzing, foltering.
%Vring'-bolt , s., wringbout, z.
Wring' - staves . s., hefboom, wringbevel , z.
Wringer , s,, wringer.
Wringing , s., het wringen ; wrong; kneuzing, § kwelling.
Wringing-.nachine', s., waschbank.
Wringing -pole, s., wringijzer.
Wrinkle, v. t., l^ § rimpelen, plooijeu, oneffen maken;
fronsen (wenkbraauwen); - up the nose , den neus ophalen;
-, V. i., J^ § gerimpeld, geplooid worden.
Wrinkle, s., j § rimpel, plooi, oneffenheid.
1Vrink'led , a, gerimpeld, geplooid; gefronsd (van de wenkbraauwen).
Wrist. s., gewricht der hand; polsgewricht.
Wristband , s., Handboordje, manchetje (van een vrouw).
^Vrit f, pret. en pp. van Write, schrijven.
Writ, s., t geschrift, werk, heilige schrift; -, geregtelijke
acte; bevelschrift; oproeping, r.; holy -, heilige schrift-; have
a - out against any one, een schuldbekentenis ten laste van
iemand hebben, een executoriale acte tegen iemand hebben;
issue a -, een bevelschrift uitvaardigen, r.; serve a - upon
any one, eene geregtelijke acte aan iemand beteekenen, r.
WVrtt'ative, a., ( schrijfziek, o., even als talkative, praatziek.
Write, V. t., (wrote . writ, writ ten) schrijven, vormen,
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Writh'ie, v. t., t plooijen , rimpelen, zie Wrinkle, n. t.
%Vrit'ing , s., geschrift, schrift; werk; stijl; topschrift.
Writing* , s., pl., aeten , gereg telijke acten, oorkonden;
? in one's one -, in iemands eigenhandig schrift; put in -,
' in geschrift brengen.
Writing , a., schrijvend, tot schrijven dienend.
dV rit'ing-book, s., schrijfboek.
Vrit'ing -desk. s., schrij flessenaar.
; Writ'ing- di'ansond, s., glazenmakers diamant, teeleen.
diamant.
Vrit'ing - mas ter, s., schrijfmeester.
%Vrit'ing - paper, s., schrijfpapier.
Wr it'ing•quiii, s, schrijfpen, penneschacht.
Writing-reed , s., schrijfriet.
Writing -scholar, s., schrijfleerling.
Writing - stand, s., schrijftuig, schrijfkistje.
Writing-table, s., schrijftafel.
Writ'ten, pp. van Write, V. t. en v. i.
%Vrlt'ten, a., geschreven, in geschrift.
Wriz'zie, v. t., t plooijen, rimpelen, zie lWrithle, V. 1.
Vriz'zied • pp. van Wrizzle • v. t., so.
WVrong, a., f § valsch ; onregt; verkeerd, slecht; niet dat
wat het moet zijn; §dwalend; misplaatst; onnaauwkeurig; -,
ondeugend ; something - in the construction of a thing,
iets verkeerds, slecht in de zame
n ijstelling eener zaak;
that is the - book, dat is niet het rente hoek , dat is het
verkeerde boek; - headed, verkeerd , ongerijmd; - ideas,
slechte, valsche begrippen; a - statement, een onnaauwkeurig verhaal, verslag; the - end uppermost, liet onderste boven; the - side outwards, het binnenste buiten; be
-, niet billijk, niet regtvaardir zijn, niet van pas zijn,
be in the -, ongelijk hebben ; be altogether -, totally -,
het geheel en al mis hebben ; be very -, groot ongelijk
hebben; go the - way to work, werk op een verkeerde
wijze aanvatten, beginnen, say that any one is -, iemand
ongelijk geven; that is -1 dat is slecht, onbillijk, onregtvaardig ! dat is het niet ! that is - of you , dat issleclit,
verkeerd, valsch van u; - doing, onregt.
Wrong, s., kwaad, ongelijk; onregt, onregtvaardigheid;
onbillijkheid; -, jammer, schade, nadeel; fout, dwaling;
beleediging; the knowledge of right and -, de kennis van
goed en kwaad; redress a -, een ongelijk herstellen, weer
goed maken; private -, beschadiging van iemands eigendom; public -, beschadiging van het algemeene eigendom, r.;
be in the -, ongelijk hebben ; do -, kwaad doen, slecht pan ` delen, beoordeelen; - (to), iemand kw aad doen of berokkenen.
Wrong', adv, kwaad; verkeerd; onregtvaardiglijk; onbillijk ten onregte; op onnaauwkeurig wijze; censure -, verkeerdelijk , valschelijk beoordeelen.
Wrong', v. t., beleedigen; verongelijken; mishandelen; he.
nadeelen, ongelijk aandoen.
%Vrong' - doer , s., beleediger, kwaaddoener.

graveren; hij geschrifte zeggen; - fair, net schrijven; - large,
groot schrijven; - smcill, klein, fijn schrijven; - a good
hand , een goede haiid, scl;rijfhand hebben; - oneself ,
teekenen, onderteekenen, zich noemen ; - hack , back again,

terugschrijven; - downs, ter neder schrijven; - out, geheel
en al schrijven, overschrijven; -, v. i., schrijven, briefwisseling houden; (for) ontbieden; - on, doorschrijven,
bestendig schrijven.
%Vrtt'er, S., schrijver, auteur; klerk ; - to the signet, een
zeker regtsgeleerde in Schotland, overeenkomende niet de
hoogste klasse der attorneys in Engeland.
Writhe, V. t., verdraaijen . verwringen; door verdraaijing
mismaken ; met geweld wringen ; wringen ; -, v. i., zich
wringen (ten gevolge van angot of foltering).

Wrong'-doing, s., het kwaad; beleediging.

%Vrong'er, s., beleediger ; iemand die mishandelt, ongelijk aandoet, benadeelt.
Wrong ful , a., onbillijk, onregtvaardig;

deelig; vaisch.

dV.on g 'fuiiy,

schadelij k, na-

adv., op een onbillijke, onregtvaardige wijze,

valschelijk.
Wrong'head, s., w eerspannig persoon.
wrong't,eadea , a., weerspannig, tegenstrevend ; § dom;
verward (van begrip, van hoofd); - person, tegenstrevend
weerspannig meusch; ( tegenspartelaar ; persoon met wie ;,
men niet redeneren kan.
Wrongheadedness , s., buitensporigheid , weerspannig leid; verwardheid (van § hoofd, begrip),
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en v. i.; mast waarop te ceel kracht is uitgeoefend.
misvormd ,verdraaid ;schuw ; -, onopenhartig, vaisch; - legged, krom van beenen; a - neck,
een scheeve nek ; - necked,een scheeve hals hebbende;
a - mouth, een scheeve mond; - words, ontwijkende woorden.
Wry, v t., doen afdwalen;verdraaijen, verwringen, misvormen; -, v. i. zich krommen, scheef zijn; t afdwalen,
Wry '-ncik , 3., draaihals.
Wr'- ne .eked, a., scheefnekkig.
Wryness , a., scheefheid, kromheid; onopenbartigheid,
achterhoudendheid.

Vrong'1e, a., onschuldig ; niet heleedigend, argeloos.
Wrong'lessly, adv., zonder iemand te beleedigen , zonder

%Vrurig, pret.

kwaad opzet.
Wrong'Iy, ads., verkeerd te onregte, valschelijk.
WrOasg'ne , s., slechtheid, ondeugd, misstap; valsc}sIïeid; oernaauwkeurigheid; dwaling ; verkeerdheid, BUTLER.
Wrote, pret. en pp. van Write, v. t. en r. i.
Wroth , a.,i• verbitterd, kwaadaardig; (With) ( woedend
op, tegen, zieWrath, a.
Wroth, 8. 9 tongeluk, zie Wrath, 8 .
Wroth'ful , a., toornig, boosaardig.
Wrought, pret. en pp. van Work, v. i. en v. t.
Wrought, a., bewerkt; afgemaakt, afgedaan; behendeld
afgehandeld;- iron, geslagen ijzer; high -, 11 bijzonder
goed gemaakt , uitgevoerd ,zeer ontroerd.

Wry , a., scheef

1

en

pp

vanWring, t'. €.

, Wynd , 3,,I laan; steeg, scho. en .dmerilcaansck.
Wy veru ,8,,

soort van vliegende slang in wapens (we-

penkunde).

xe
Nerophthal'nsia ,z., drooge roode oogziekte; zeroperophtha1'my, I talmie.
Xan'thogeu, S., grondstof uit koolzure zwavel en pot- Xero'te* , 8., drooge toestand van het ligchaam.
XIph'faø, .s., zwaardvisch; komeet in de gedaante van een
asch.
Xcbes , S., xebec (een vaartuig in de Middellandsehe ree). zwaardvisch ; xiphias.
Xe'nluiu , B., Pl. xenla , (gr.) geschenk aan een gast of XIpb'old , S., zwaardvormige knobbel aan het borstbeen.
gezant; van daar: korte kernachtige ei(-,len ; PutdielS- Xmas , verkorting van Christmas (kersfeest).
'
1a11 tafel ver- No , verkorting van Christian (Christelijk).
ten , waarmede men bij de Ouden de g;tsteii
Xyiobal 'saissum , 3., haloemboombout.
raste xeniën, hekeldichten, spotdicIeu v
Nylogrnphev , 8. houtgraveur.
GOETHE en SCHILLER).
Xyographic, c. houtsnee.
euod'oahy , , 8., gastvrijheid , he c e.
Xylog'i-aphy , 8., houtsnijkunst.
Xenography , , .5., beschrijving Vi V Ft C,u ladcn.
XI'on, 8., katoenboom.
Xerasla , 8., haarziekte.
XcrIs-oIIyr'Iuu , 8., drooge pleister voor zee f-,ugen Xelo phage , 8., houtworm , paalworm (insect).
XyIo'phi , 5., hitterhout.
oogpoeder.
Nys'Ser, .c., oclaafinee, schrapmes, g.
Xero'de*, 3., clrooge zweer.
Xys'tus , S., overdekte wandelplaats; galerij, gaanderij (in
Xcromy'rusn , 8., opdroogeside zalf.
kloosters); bij de Grieken een overdekte worstel. of gymnasXci-oph'agy , , S., liet zieli onthouden vair andere spijzen
tiekplaats var de athieteu, ores er zich te oefenen; hij de
das van drooge vruchten, hij de eerste Christenen; xero
Romeiieii open plaats of terroose voor het huis.
phagie.

x
:

,

verkorting van Christus.

,

s., gewoon teeken voor een onbekende grootheid (algebra).

kv
Y , voorheen geplaatst voor pret. en pp. der werkwoorden: Ya r d, 8., plaats, open plaats, scheepstimmerwerf; hof; -,
Engelsehe en Noord.Amerikaansche leogteinaat (0,914 mec l ad , gekleed ; yclept , geroepen. Deze letter aan het
ter); -, zeilstaag, r.;, z.; cubic —, kubieke el. (0.765 kub.
begin van een woord voorkomende is een medeklinker,
meter) ; fore -, marszeil, z.; lateen —, latijnsch zeil; main
behalve in: yclad , yctept , ydrad , yfsre , yplcht,
yttrla, yttrlous en yttrium, waar zij een klinker is. -, groot zeil; square —, vierkante ei (08361 vierk. meter);
— of land. Engelsche land- en grondmaat (121,40 meters);
, Vacht , 3., jagt, een soort van schip, Z.; pleasure —, plei
ship-builder's -, scheepstimmerwerf.
zierjagt ; royal —, koningsjagt.
Yard'-arm, 8., nok (der ra) , z.; - and -, ra tegen za.
lager , 8., jager (te paard).
Yard'-arm-b1o..k, 3., oorliëtblok, z.
Yahoo, 8, wilde, CHESTER FI ELD,
vaan , t,, yamswortel, zekere Indische plaat, waarvan de Yard-arm-horse, .9., nokpaard, z.
Yard'- arm 'plece, 8., stuk hout ter herstelling van de
wortel eetbaar is.
nokken der ra's, z.
Yam',uer ,, 8., jammeren.
Vard'-boat , ,i., sloepenloods , z.
Yank , V. t., rukken , w. g.
Yankee, 3., Yankee, bijnaam van Amerikanen; Nieuw- Vard'-claidn , .5., raketting , z.
Tard'-.leat , 3., raklansp , a.
Engelander.
Yard' -4ousb, 8., kam eener za, a.
's$p , V i,, blaffen , keffen-, gillen.
Yard , a, t., op het erf plaatsen; caUle , vee op het erf Yard'-fall.n , a., slap (van een heiigst).
id "kop, L. rabeugel, a,
laten,
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ten); be in -s, op jaren, oud, bejaard zijn; be more than a
- old , meer dan een jaar oud zijn, ( verjaard zijn; be
stricken in -s , stokoud zijn , oud van dagen zijn ; bear
- pendant, nok. one's -s well zijne jaren met eere dragen, sterk zijn voor
zijn jaren ; hire by the -, bij het jaar huren ; wish any
takelschinkel • z.
one a happy new -, iemand gelukkig nieuwjaar wenschen.
Yard'-wand, s., zie Yard-stick, s.
Yore, a., levendig, vlug, behendig, buigzaam; -, vaardig; Year'-book, s., jaarverslag van regtsgeleerden.
Year -books, s., pl., jaarboeken, inzonderheid van EDUARD II
be - at the helm, pas op het roer.
tot HENDRIK VII.
Vare, ede., i- spoedig, aanstonds, dadelijk.
Yare'ly, adv., + op een behendige, vlugge, v,a^rdige wijze, si. Yeared , a., j jaren bevattende.
Yarn, s., garen (van wol, katoen, hennep, vlas, zijde, Yearling, s., dier van een jaar oud, éénjarige.
enz.); streng (van touw); § ( lange geschiedenis; hard -, Yearling, a., van een jaar oud; éznjaars.
hard garen ; soft -, zacht garen ; spun -, schiemansga- Yearly , a., jaarlijksch , jarig.
ren; gesponnen garen; white -, wit garen; spin a -, ( een Yearly, adv., jaarlijks, elk jaar.
draad spinnen; § ( lang van stijl zijn; tarred -, geteerd Yearn, V. i., (upon, towards, to) aangedaan , bewogen , getroffen worden; -, jammeren; inwendige onrust gevoelen;
garen.
-, reiklialzeii, smachten naar; Joseph's bowels did - upon
Yarn' - beam , s., kettingboom.
his brother, liet binnenste (hart) van Jozef werd diep bewogen
Yarn' - reel , S., garenwinder.
voor zijn broeder; a mother's heart -s towards her children,
Yarn'-strop , S., garenstrop.
een moederhart smacht naar hare kinderen; -, v. t., t beYarr , V. i., grommen , knorren , Al NSWORTH.
droeveii , kwellen , folteren , zeer doen , pijn veroorzaken.
Yarrow, s., zie Milfoil, s.
Yearn 'ful , a., t treurig , zie Mournful , a.
Yat'aghan , s., yatagan , turksche dolk.
Yearn'ing • s., het smachten , het hunkeren , het sterk
Yate • s., t poort, deur , sr , zie Gate , s.
verlangen ; -, innigheid , gevoeligheid; a father s -, het
Ynulp, gaup , V. i., schreeuwen, gillen, echo.
verlangen eens vaders.
Yaw , V. i., gieren , z.; - to sheer, voor anker gieren.
Yaw • s., gier , zwenking, z.; -, aardbei (Afrikaansch woord). Yearning , a., innig, teeder , gevoelvol.
Yaw* , s., naam eener hevige huidziekte, die uit Afrika Yeast, s., gist, gest (om deeg de doen rijzen); f schuim
(van water).
naar West -Indië is overgebragt.
Yeasty , a., schuimachtig, met schuim bedekt; gistig.
Yawl , s., kleine sloep, jol , zeker vaartuig, z.
Yede • V. i., t gaan , loopen , SE.
Yawl , V. i., QUARLES, ;.ie Yell, v. i.
Yawn, V. i., j gapen, geeuwen; t § verlangen naar, begee- Yel k , s., dooijer , geel van een ei , zie Yolk , s.
Yell • V. i., gillen , schreeuwen ; -, V. t., uitgillen, uitren naar.
schreeuwen.
Yawn • s., het gapen , het geeuwen; § opening.
Yell , s., gil , geschreeuw , gejammer , angstkreet.
Yawn'er , s., geeuwer, gaper.
Yawu'ing , s., het geeuwen, liet gapen; - is catching, Yelling , s.., gegil , geschreeuw.
Yellow , a ., geel ; -, naijverig , jaloersch; become, get,
zien geeuwen of gapen , doet geeuwen of gapen.
grow -, geel worden ; look -, niet leede , afgunstige oogen
Yawning, a., gaperig, slaperig.
aanzien ; make , render -, geel maken; as - as gold , zoo
Yawp , V. i., zie Yaulp , v. i.
als goud, als citroen.
OH.,
zie Clad, a.
YQiad, a., gekleed,
Yellow , s., geel , gele kleur.
Yoleped , a., t genoemd, M.
Yellow , V. t., gelen , geel maken, geel kleuren, sH.; -,
Ydrad , a., t gevreesd, sr.
Ye,, pros., t gij ; wordt alleen in het meervoud en dan in V. i., geel worden , DYER.
Yellow-arnber, s., barnsteen, BOMHOFE.
den deftigen stijl gebruikt. gijlieden.
Ye (verkorting van the def. art.; spreek uit the), art., t de, Yellow-belly, s., schimpnaam, dien men aan de inwoners van Lincolnshire geeft.
zie The , art.
Yellow-berry , s., gele bes (in het zuiden van Earopa).
Yea , ads., ( ja ; waarlijk , inderdaad ; ja wat meer zegt.
Yellow -blossomed, a., versierd met gele of goude bloemen.
Yea , s., ^ waarheid.
Yellow-boy . s., gele schijf; ( goudstuk.
Yead , gead , V. i., gaan , so., zie rede , v. i.
Yellow-devil's-blt , s., herfstleeuwentand (botanie).
Yeen , V. t., jongen werpen (vara schapen).
Yellow-dun
, s., izabellepaard.
(van
#jong
dieren).
Yean, s.,
Yellow-fever , s., gele koorts.
Yeaned • a., 1- gejongd.
Yellow-george, s., gele george; (guinie.
Yean'ling , s , t lammetje.
Year, 3., jaar (duur van de omwenteling der aarde; tijd- Yellow-gold-s• , s., hoefblad (botanie).
vak van 12 maanden; -s, pl., ouderdom ; any one of his Yellow-goon , s., geelzucht bij pasgeboren kinderen.
-s, iemand van zijn leeftijd; Academic -, akademie-, Yellow- Nawener, s., geelvink.
school-, studiejaar; bissextile, leap -, schrikkeljaar; one's Yellow'-jaundice, s., geelzucht .
early -s, iemands eerste jaren, jeuglige leeftijd; half -, Yellow- lead , s., loodgeel.
half jaar, semester; last -, laatste jaar; new -, nieuwjaar -, Yellow-inotb',nuliein, s., mottekruid .
volgend jaar; new 's day, nieuwjaarsdag; new =s gift, Ye1'low-ochre , s., gele oker.
nieuwjaarsgeschenk, nieuwjaarsgift; next -, het volgende, Yellow- parsnip , s., gele knol.
komende jaar; a - and a day, een jaar en dag, r.; one - with Yel'low-rat'tie , s., luiskruid.
another, goed en kwaad jaar door elkander gerekend; - by -, Yellow-ring , s., zie Yellow-hammer , s.
jaar op jaar, jaar in jaar uit; by the -, bij het jaar; for Yellow-root , s., warnaria (zekere plant).
-s, voor jaren; for one's -s, voor iemands jaren, leeftijd; Yellow-si.ekness , s., ziekte van hout, aan gele vlekken
in -s , op jaren , oud , bejaard ; in the - of our Lord , in het kenbaar.
jaar onzes Heeren; of the same -, van het zelfde jaar (plan. Yellow-starch , s., gele stijfsel.
Yard'-leech , s., ralijk , z.
Yard'-rope, s., rakoord, klaplooper, z.
Yard' -stick, s., ellestok (maat).
Yard' -tackle, S., noktakel, ratakel, z.;
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zamen , Si'.
, ada.,
Yield, V. t., verschaffen, voortbrengen, opleveren; geven,
leveren; -, aanbieden, vertoonen; -, toestaan, veroorloYellow -su e'Qory , s., bitterkruid.
ven, inwilligen; -, toegeven, overgeven, afstaan; terug
Yellow - wag'tall , S., gele kwikstaart.
stellen ; -, beloonen ; the earth -s/sod, de-gevn•trhad
Yellow-ware, s., roomkleurig steengoed.
aarde verschaft voedsel; - five per cent, vijf ten honderd
Yel'Iow- waterdag , s., waterlelie.
Yel'low•wat'er-wagtail , s., geel kwikstaartje .
opleveren ; - a point , a debate , een punt , een twist op.
Yellow-weed • s., WOUW.
geven; - honours, eer bewijzen; - a fortress, eene vesting
Yellow-wove'-paper • s. • velijn papier zonder blaauwsel.
opgeven, overgeven; - up a city , eene stad overgeven;
-, V. i., toegeven, onderdoen, buigen, toestemmen; zich
Ycl'lowing , s., het geel maken.
onderwerpen, zich overgeven , zijne toestemming geven;
Yellowish, a., geelachtig.
- to custom and fashion, aaan de gewoonte, de mode toeYel'lowishness, s. , geelachtigheid.
geven; - to earnest entreaties, gehoor geven aan ernstige
Ye1'lowness, s., geelheid; -, (galachtigheid), van daar:
vermaningen; - to a request, een verzoek inwilligen.
naijver, sx., 1Gleveymires, I. 3.
Yleld'ablenees , s., toegevendheid, inschikkelijkheid.
Yel'Iow -, s., pl., geelzucht (bij vee).
Yel'Iow - stoek'ings, s., pl., gele kousen; wear -, jaloersch
zijn , SR.

Tfere

Yelp • V. i., (1 blaffen, janken, keffen.
Yelper, s., keffer, blaffer.
Yetp'tna, s., gekef , geblaf.
Yeoman, s., pl . yeo'.nen, oudtijds hij die in Engeland
behoorde tot den derden stand • het midden tusschen ridder
en lijfeigene; hij moest een bezitting van 130 pond sterl.
hehbein ; thans verstaat men onder yeomen : pachters en
kleine grondbezitters; -, in Londen heet men peonies: de
oudtijds met pieken en hellehaarden gewapende lijfwacht
der koningen, die in den Tower dienst deden; thans vormen zij de lijfwacht van het regerend hoofd, van daar
rek wel: opziener, hofbediende, trawant; -, handlanger
van den bootsman en den konstabel (op Engelsche oorlogschepen) ; sclieeps-onderolïicier, z.; - of the hold, kal ►elgat . z.;

Yleld'ance,

s., zie Yielding, s.

s, iemand die toegeeft, inschikt, de minste is,
toestemt , onderwerpt, afstaat, inwilgt.
Yieid'1ng, a., toegevend, inschikkelijk, handelbaar; -,
winstgevend, voordeelig.
Yleld'ing . s., inschikkelijkheid, handelbaarheid., toegevendheid, voorkomendheid; onderworpenheid; -, voorgeel,
winst, winstafwerping; -, de overgaaf, het overgeven,
overleveren van versterkte plaatsen (soldatenteras).
Yleld'Ingly , ads., op een toegevende, inschikkelijke, han
►are, voordeelige, winstgevende wijze.
-del!
Yfeld'er,

Yleld'ingness, s., handelhaarlieid, voorkomendheid; voor

toegevendheid, inschikkelijkheid , PALES.

-deligh;,

volt, rotte, pret. van Yede, v. i.
- of the mast , paal van den mast. z.; - of the powder-room, Yoke, s., fl § juk; l, § dienst; werk; span (ossen); § paar
-, ketting , band; -, § slavernij; bear the -, Ij § het juk
kabelgat van den konstabel- m ►joor , z.; - of the sheets,
scheeps-onde., otlicier , z.; - of the u ine-cellar, keldermeester. dragen ; pass snider the -, onder het juk komen; shake
off, throw off the -, ij § het juk afwerpen, § zich bevrijden
Yeo'roanfy . a., :els een of van een yeoman.
van liet juk ; - of a boat , juk van het roer eener sloep, z.
Yeo ► manry , s., de stand der yeomen , zie aldaar ; -, de
'•etm, s., witte beukenboom, hagebeuk.
Voke
kustproin
de
Enrelsche
daar
nationale militie, hier en
vinciëu door de kleine landeigenaars en pachters gevormd; Yoke'- fel low . 1 s., makker , mede -arbeider , lotgenoot.
Yoke -ei^ntc ,
J
- cavalry , burgerwacht te paard.
Yerk, V. t., twerpen; met kracht stooten, slaan; - out, Yoke , V. t., (( het juk windoen, aanspannen; vereenigen ,
verbinden , twee aan twee plaatsen; §onderwerpen, iont vooruit werpen; -, V. i., t springen , achteruit slaan.
der liet juk brengen , beteugelen ; - together, zamen aan.
Yerk • s., snelle beweging , sprong , ruk, stoot, slag.
spannen , inspannen; - with , paren niet; be -d in marVern • V. t., zie Yearn , V. t. en v. t.
riage , in liet (huwelijksgareel gespannen zijn; au ill -d
Yes, acte., ja , voorzeker.
couple , een paar dat slecht bijeen past , M.
Pest • s., zie Yeast , s.
Yoke 'age . s., gerooste maïs met suiker (_4merikaansch).
Yes'ter • a., -f van gisteren.
s., boerderijtje.
eergistethe
day
before
-,
Voke'let,
Yesterday , s., dag van gisteren;
ren ; - evening , gisteren avond; - morning , gisteren mor Yok'er, s., ossendrijver.
- fortnight, gisteren vóór veertien dagen; - se'iniyht,-gen; Yolk , s., dojer , geel van een ei , door, zie Yelk, s.
gi ndsch , zie Yonder , a.
gisteren vóór acht dagen ; in a fortnight , a week from -, You , a ,
gisteren over veertien, acht dagen; (wordt doorgaans zon- Von, add., tT ginder • zie Yonder , adv.
der voorzetsel ggebezigd) , b. v.: I went to town -, ik ging Yond • a., 1 gindseh , zie .Yonder , a.
Yond , a., t krankzinnig , zinneloos , sY.
gisteren naar de stad.
Yonder, a., gindsch; verwijderd, afgelegen.
Yes'tereve (evening) , adv., gisteren avond.
Yes'ternight, s., de vorige nacht, de nacht van gisteren. Yonder , ads., in de verte , daar ginder , van verre ; t daar
hoven , ? in den hemel.
Yca'terntght , add., gisteren avond.
Yonk 'er , s., jongeling , jong borstje.
Yes' ty,, a., zie Yeasty, a.
adv., lang geleden; of -, weleer, in oude tijden;
Yore,
Yet , conj., evenwel , echter, nogtsns.
in days, times of -, in vroeger dagen, tijden; in der tijd.
Yet, adv., nog, steeds ; -, nog eens; ten minste ; zelfs;
tot dus verre; - a few years, nog eenige jaren; while You • pers. prop. pl., gij , u (meervoud van thou); wordt
they were - heathens , terwijl zij nog heidenen waren ; as in beleefde spreekwijze ook in het enkely. gebetiigd.
-, vooralsnog; not -, nog niet; nor -, veel minder nog. You'-you , s., kleine sloep bij de Chinezen ; -, zeer kleine
smalle sloep tot het overbrengen van dettèclies bij de vloot, s.
Yev'en , voor Given , pp. van Give , V. t., sP.
Young • a., thong ; nieuw; onervaren, -ti weinig geoefend,
Yew , v. i,, zie Yaw, V. i.
onkundig; § groen ; a - fellow , een groen (onervaren, on.
Yew, yew' - tree, s., ijpenboom, ijp (iep); taxis, taxisboom.
handig) jongeling; a - one, een jong (dier); - people,
Yew'en, a., van ijpenhout; van taxis.
- persons , jonge lieden ; - females, - girls, - ladies, jonge
Yex • s., : hik.
meisjes; - lads, - men , jongens, jonge knapen; if - mega
Ye x , s. i., :1: den hik hebben; hikken.
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had wit and old men strength enough , indien de jongheid Youth , s., jeugd, jongheid; -, § jongeling, jonge dochter
jeugdig persoon ; jonge lieden.
wist en de ouderdom kon.
Young, s., jonge lieden, jeugd; jongen (van dieren); with Youthful, a., jong, jeugdig; van de jeugd, van de jong
-, dragtig , bevrucht (van dieren); briny forth -, jongen held § nieuw, versch, frisch.
Youthfully, ode., als jongeling, als jonge dochter.
werpen , voortbrengen.

Yo.ung'er, a., jonger; - than I by two years , twee jaren
jonger dan ik; the - branch of a family , de jongere tak
van een geslacht; a - brother, een jonger broeder; the
- son, de jongere zoon ; de jongste zoon.
Youngest, a., jongste (van broeders en zusters).
Youngish, a., jolig, te jong; een weinig jong, wat jong.
Youug'l/ng, s., jong dier; t jongeling; ( melkmuil, vlasbaard.

Young'ly, a ., jeugdig, jong, in de jeugd, in de prille

jeugd; weinig geoefend; pas in liet leven , sx.

Youug'ster , s., jongeling, jongen, z.; (vlasbaard.

Youug.tk, s., SP., t zie Youth, s.
Younk'.ir, 3., zie Youngster, s.;

YOutt. ► l y , y outh ► y , a.,

ti-ic Youthful, -a
Y't,tght, a., uitgestoken, sp.; -, bevestigd; aangekleed.
Yt'trta, s., ytteraarde, yttra, klei.
Yt'trlous, a., van yttra.

Yt'triuiu, s., metaalachtige grondstof van yttria; yttriur
of gadoliniet.
Yu ► ca , y u4'-ea, s., yucca, broodwortel (botanie).
Yuek, s., jeuk; schurft.
V u -ek , V. i., jeuken.

Yu f Ier , s., spar ; trommelstok.
Yule, s., in oude tijden een der groote feesten, Lamma
en Christmas , doch voornamelijk het laatste , kerstnis

-, t § leerling, nieuwe• kersfeeat • BOMHOTF.
s., kersavond- stobbe, blok; kernavond -vuu:
hug, groene.
(Ten plattenlunde heeft uien nog liet gf
Your, prou. pons., uw (de bezitter meere, zijnde of enkele, Yute'hluek ,
bruik, op kers-avond een groot blol
Yufe1ug,
in de beleefde spreekwijze).
stobbe , aan den haard te branden.)
Yours, prop., pers., het uwe, de uwe, u toebehoorende;
Y ule'guws, s., pl., kersspelen.
this book is -, dit is uw boek, dit boek behoort u.
Yourself', pron., pers., gij zelf', u zelven; you love -, gij Yux . s., zie rex , s.
Yux, V. i., zie Yex, V. C.
bemint u zelven.

Z.
ZR'balsm • s., zie Sabianism, s.
Zw-s'r.ho. s., zie Zocco, s.
ZMf'fer, sal fre, s., zatfer; soort van kobaltkalk.
Zaag'aye, s., zagse, werpspies der wilden.
zaiu,, s., saint, Turkseb ruiter.
Zal toet, s., een plaats of wijk, waaruit de cairn zijn

Ze'bo 4 s., zehu , buit-os in Oost - Indië.
Ze'.ehie, , s., Veiletlaanoch muntstuk (van Zecca , het mutt
gebouw) , zonder jaartal steeds geslagen , ceceiitno , . z^

Sequin, s.

Zctt , s., naam der letter Z , zed.
Zed'utiry , s., zedoar, naaili ei-ier Indische plant, g.
Zeua'ua, s., zei► ana , wilding der vrouwen in Oost -tudii
soldij trekt.
Zend
, s., zend, taal waarin de heilige boeken der oud
van
een
donkere
kleur
en
zonder
Zulu, s., een paard
Persen, de eendavesta, geschreven zijn ; een dialect va
vlekken, geheel zwart of bruto.
liet sanskrit der oude Per3isclhe vuuraanbidders.
z t '.,y, s., figuur uit het Italtastiache blijspel; hansworst,
Zeuit'avesta , s., de heilige boeken der oude Persen.
grappenmaker; dwaas, harlekijn.
Ze'uith, s, zenith, hoogste punt (sterrekunde); § toppunt
Za'uy, V. t., nabootsen.
hoogste plaats ; in the - of power , in liet toppunt , in de
Za'uylf IU , s., hansworsterij , nabperij.
Boogsten graad van raagt; reach ace's -, zijn toppunt bereiken
Z+ir , s., onjuist Zaar of (Izaar geschreven , naam van den
Zeuou'1 e • a. , zenoriracli (wijsbegeerte) ; van Zeno.
beheerseher aller Russen.
Zar'nlch • s , zaraik; delfstof , waarin liet opernient ge- Zeuuu'1fu, , s., zerioniswus (wi ) sbegeerte); de leer van Zeru
Ze'oiite, s., schuimsteen, zeoliet.
vonden wordt.
Zeoiit'ie, a. , van den zeoliet.
Zes , s., male, zie Maize, s.
vurige
wensch
•
hartstogt.
,
Zeolit'ifuriu, a. , zeolietvor uiig.
+sterk
verlangen
Zeal , s., ijver ;
Zephyr. s., zefier; west-wind, zachte, aangename wind
Zeal • V. i., ijveren.
-, zepliyrus (mythologie).
Zestest , O. volijverig.
Zero, s., zero, nul (inzoniderheid van den titerworueter)
Zeal}less, a., laauw, zonder ijver.
vriespunt; t be at -, downs at -, op nul staan; (be u Zealot, s, ijveraar; dweeper; blinde partijganger, vol
een nul , een mispuut zijti.
-gelin.
al te ijverig, hoogst ijverig, zest, s., schil van noten , citroenen; -, likeur van citroe
, Zealot'teai, a., dweepziek,
STSIJ Y.L.

Zest'ott o fn , s., dweeperij , dweepzucht.
Zealotry , s., dweeperij , blinde ijver • valsche ijver ,
TAYLOR.

nen, enz.; § smaak, geurigheid.

Zest , v. t., den smaak bi- it -uien aan citroenen , § den smaa
verhoogen, aan iets smaak, geur geven.
Zeta , s., zeta, grieksche letter.

Zeu t'ous, a., ijverig, vurig, godsdienstig, vroom; - per- Zetet'I e , a., zetetisch ; -, , vraagstukken oplossend doo
s on , ijveraar , ij veraarstcr ; be - ire , ijverig, vurig zijn, in. uasporiug, onderzoekend.
Zeug',ua , s., (gr. zeugma) II verbinding (in de spraakkuns
,Zea1'ously • ado., ,met ijver, vuriglijk.
ZeaI`ounnss, s., ijver, ijverigheid; voortvarendheid, drift. een figuur, waarin een gezegde, vooral een werkwoord, i.
z,e'hra , s., zebra., gestreepte Ur,1 in Afrtka ; - wood, betrekking wordt gesteld rust meerdere onderwerpend za
den ziii); zeugina.
zebrahout.
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Ztg'zng , .s., ziazlg ; opnenvr► laing van aan elkander ver- ' zong'n ►► y, .s , znngonie ; het ontstaan der wezens , der dieren
honden hoeken ; korte weu^lingen.
Zor► ;^'rar► her , s., heschrijver der dieren , zoiigrafist.

in korte wendingen bestaande.
zig 1 7,n ; • v t. , zinzagsgewijs m-,eken .
zie
se r i. zidz
ewijs oerigt, aange(ed1 zijn.
Zis'z:► setng. s,, zinzsr sir jze rigting.
Zi 'rnome , 7,v'rn ►rrne , s., smam van een bestanddeel van
het. " listen sier tarwe, etiz.
Zin e, s., zink (meta,il); corer, lay! wille -, met zink beleggen.
Zin e'worker • s., zinkwerker • zink ieter.
Zin e'wvorko , s., zir1ksmerlerij , gi eterii .
Zie'zi.sz, n , uit hoeken

zin.ik'y , rc., van zink, zinken, zinkachtig.
Zin eog'rnpher , s., zinkenijcler, graveur.
ZinQa;;raph 'ie, s,, ziHkoira,phiseh.

ZIneog'rnpt► y, s., zinkografie, kunst om zink te graveren
of te drukken.
Zirnleet ', s. • ziraliet (v reiiglez.ing der onstersche vrouwen).

Zir'-'on • s., zircon, zeker metaal op Ceylon.
Zireo'nin, s., zirconia, zircon aarde.
Z r' -^►onite, a., verscheidenheid van zircon.
Zir eo'ni um • s., metaalachtive grondstof van zirconaarde .
Ziz'et , s., ziezelrat (dierkucnde).
Zo.► ' -co, zo -'.•oto, zo' -Pte, s., grondsteen van een voet.
stuk; serie (lat. socrus).
Zo'dine, s. • zodiak, dierenriem (astronomie); § gordel, cirkel.
Zodt'nrat , a., van den dierenriem.
Zo'nar • s., gordel, dien in Ce Levant Joden en Cliristeneu moeten dragen, om hen can de Mahomedanen te on.
derscheiden.
Zone, s., zone, luchtstreek (astronomie) ; aardgordel, hoog,
ge cvelf; frigid -, koude, hevrozene luchtstreek; temperate -,
gematigde luchtstreek; torrid -, heete, verzengde luchtstreek.
Zoned • a., gegordeld , een gordel dragende.
Zone'less ,

a., zonder zone.

Zoogres► ti'i pat , a., zoö^raphisclr , de dieren beschrijvend.
zoog eaphy , s., zoografie, beschrijving der dieren.
Zool try , s., znfilatrie, a,ii bidding, vereering der dieren
Z ►^'nUUte, s., zooliet, versteend overblijfgelvan een dier.
Z ►► nleig , t eni , a., zoóioaiscli , dieren heeclhrijv end .
Zontoi'iea$ty• adv., zoologisch; volgens de voorschriften
tier dies karnde.
zoot'ogist • s., zooloog , dierkenner , dierkundige.
Zoology, s., dierkunde ; natuurlijke geschiedenis der die-

ren (vooral de viervoetige; -, zoologie.
zoon'i e , a., uit dieren verkregen; - acid, dierzuur.
znon 'nrny , s. •zo0nomie, wetten van het dierlijke leven.
Z000phagous, a, vin dierlijke stof levend.
j zo'opt► Ite, s., zie Zoophyte, s.
; zo► ot,t► 'orle, s., een dier drageed; - column, dierzuil.
j zoophyte, s., zoophiet, pluntdier, dierplant.
! zooph& y toi'O5y , s., natuurlijke geschiedenis der plantdieren.
Zoot'omist, S. zodtomrst, ontleder van dieren.
zoot'omy • s., zofitomy • ontleedkunde der dieren.
, o+rn(ts , int, •drommels ! duivels ! te we@rga.
Zufoio, 3., vogelfluitje (om vogels te leeren).
zom`ate. zy'snate, a., zout uit zomaar acid verkregen
j (scheilrun(le).
ztinat'iP, a., in - acid, zuur uit gegiste rijst verkregen.
Zygodep'tylons, a., met paardevoeten.
zy'gomn • c., zygoma ; jukbeen (ontleedkunde).
zygornat'io, a., zygomatisch ; als een juk; - bons, juk! heen; - process, jukkoog; - suture , juknaad (ontloodkunda%
zymotog 'tpal , a., zymologisch ; gistend.
! Zysnol 'oxtst, s., zymologist.
zymot 'ogy , s., zymologie; leer der gisting.

1. Z y mosim'eter , s., gistingmeter.

WOORDEnLIJST
VAN NAMEN IN DE FABELLEER VOORKOMENDE EN VAN PERSONEN
UIT DEN OUDEN EN MODERNEN TIJD.

Adlman'tus, s., Adeinantus,
Admetus , s., Admetus , s.

A.
Aaron, s., .Aaron, art.
Abdaboa'lmas. s., Abdalonimus, s.
Abd1'as, a., Abdias, m.

.Ab'dtrel ., s., Abdidl , m.

AbdJesus , m.
Abedtt8go , m.
Abel, 3., Abel , m.
Abd'Jesus • s.,
a s.
Abed'aeo.,

f.

Adolf, Adolphus, (Dolf,
Adot'phus, f m.

Adolph'.

1

Adon'lram , s., Adoniram, m.
• Adonis , s., Adonis • m.
Adras'tea ,
s., Adrastea, m.
Adras'tla
Adras't us , s., Adrastus , m.

Ab'elard, s., &belard, m.
Abi'a , s., Abia , f.
A.bi'ab , s., Abiah • m.
Abi'dah , s., Abidah , m.
Ab'Igall, s., Abigaël • f.
Abner, s., Abner, m.
Abraham, s., Abrabam, M.
Abram, s., Abram, m.
Absalom, s., Absalon, Absalom, m.
Abiyr'tus, s., Absyrtus, m.
Abulfara'glus, s. • Abulfaragius; Abu!.

Faradj, m.
Aeas'tus, s., Acastus, m.
Ae-eur'alas * S., Accursius, Accorso, m.
Aces'te., s., Acestes, m.
Ace'te*, s., Acetes, m.
A-chaern'ene*, s., Achemenes, m.
A-ehaensen'idef. s., Achemenides, m.
A.ha'te*, 3., Achates, m.
Ashe'olus, s., Acheolns, m.
Aehil'te•s., s.. Achilles, m.
A'chish, s., Achis, m.
Aelda'lla , s., Acidalia, f.
A'clus, 3., Acius, m.
A-con'teus , s., Aconteus, m.
Aeris'tus, s., Acrisius, m.
Aetae'on • s., Acteon, m.
A'dah • S., Ada, f.
Adam • s. • Adam , m.
Ad'dlson, s., Addison, m.
Ad'ela, s., Adela, Adèle, f.
Adelaide, 3., Adeleida, Adelaide, Lij.
da • f.
Ad'elals, s., Aliza, f.
Ad'elard, s., Adelard, M.
Act'ellne. s., Adelina (Line, Leentje), f.
Adeoda'tus, s., Adeodatus, m.

1

Adrian, s. • Adriaan, Adrianus, s.
Ae'a-eus • s., Aeacus • so.
Ae'ta ,
Ae'tas ,
s., Aetes, m.
Ae'te*. I
Aegae'on. s., Aegeon, Egeon, m.
Ae'geus, EEge'us, s, Aegeus, Egeus, m.
Aegi'aie. s. • Aegiale, Egiale, m.
AegI 'thus, s., Aegisthus, m.
Ae'gle, s., Aeglea, Eglea, f.
Aegyp'tus, s., Aegyptus, Egyptus, m.
Ae'lisn, s., Aelianus, Elianus, m.
Aemllga'nus, s. •Aemilianus, Emili-

aan,

M.

&eenii'lus, s, Aemilius, Emilius, m.;
Paulus -, Paulus Emilius, m.
Aeneas, s., Aeneas, Eneas, m,
Ae'oleis, s., Aeolus, Eólus; God der

winden, m.
Ae'sehines, s., Aeschines, Eschines, m.

Aes'eitylus. s., Aeschylus, Eschylus, m.
Aeseula'plus, s., Aesculapius, Escu•
lapius • §; Esculaap , M.
Ae'son, s., Aeson, Eson, m.
Aesop,
1 s., Aesopus , Esopus ,
Ae'sopus, j Esoop, m.
Aeto'ius • s., Aetolus , Etolus • m.
Aganueen'non , s., Agamemnon, 9n.
Ag apet ,
1 s., Agapetus, m.
Agape'tus,

Ag'lius, s., Agilus , m.
Agla'la , s., Aglaja , f.
Aglau'ros.

1

s., Aglaurus, m.
Aglau'rus, J
Ag'nef • s., Agnes , Agniet, f.
A.g'obart , s., Azobartus, Agobart, n
Agrie'ola , s., Agricola, m .
Agri'opas , s., Agriopas , m.
Agrl'ope , s., Agriopa , f.
Agrippi'na, s., Agrippina, f.
Ahab , s., Achab • m.
Ahasue'ras • s., Ahasuerus • m.
Ahazl'ats , s., Ahazia • m.
Aiax. s., Ajax, Ajaxus, m.
A'kenside, s., Akenside (een - Engelsc
dichter en geneeskundige nit de )&
eeuw); Akensidus, m.
Ala'nus, s., Alanus (heilige), m.
AI'ari8, s., Alarie, m.
AI'ban, s., Albanus s m.
Albano, 3., Albano, m.
AI'bert, s., Albert . Albertus, m.; - t)
Magnanimous. Albertus de Grootmop
dige; - the Pious, Albert de Vrom
Alberti'na, s., Albertina, Tine, (Ties
tje, f.
Aiber'tns, s., Albert, Albertus, rr
- Magnus, Albert de Groote.
Albigen's1s, s., pl., elbigensers, Alt
genera (secte in het zuiden van Fran)
rijk, waartegen in de ]3de eeuw ei
kruistogt werd ondernomen, verkee
delijk dikwijls Waldenzen genoemd).
Albi'na • s., Albina , f.
Albin'la, s., Albinia, f.
Albl'nus , s., Albinus, m.
Atcae'us • s., Alcaeus, m.
AiceR te ,
} s., Alcestis, m.
Alces'tls,

, Aa'atha, s., Agatha, Aagje, f.
i Ag'atho, s., Agatho, as,
I Agath'o ale* , s., Agathocles • m.

alego'ta, S., Alciati, M.
Alcibl'adef, s., Alcibiades, m.
Alcides , s., Alcides, m.

1 Agatheen'erus, s., Agathenierus, M.
' Aga've, s., Agavea, f.
Age'nor., 3., Ageuor , m.
: Ageslla'us, s., Agesilaus, m.

Aicim'achus, s., Alcimachus, m.
Al'ciunus, s., Alcimus, M.
Alcin'olis. s., Alcinous • M.
Alenne'na, s., Alcmena, f.

ALC--ARN.
Atcy'one, s., zie Halcyone, s.
j Anaxar'.iehus, s., Anaxarchus, m..
Aldegon'de$ , s., Aldegonde ,
Anaximan'der , s., Anaximader , m.
Aidrovan'dus, s., Aldrovandus, m.
Anaxtm'enes, s., Anaximenes, m.
Aldus, s., Aldus, voornaam van vele Ancae'us , s., Anceus, m.
leden der beroemde boekdrukkers fami- Anshi'se*, s., Anchises, m.
lie Manutius of Manutio , m.
Ande'oius, s., Andeolus, m.
Alean'der, s., Aleander, m.
Ando'-chius, s., Andocltius, m.
Alee'to , s., Alecto, f.
Andoc'ide* , s., Andocides, m.
Alexandra, s., Alexandra, f.
Andrew , s., Andreas , Andries,
Alexandri'na, s., Alexandrina, f.
( Dries , m.
Alexandri'nus, s., Alexandrinus, m. Andro'geus, s., Androgens, m.
Alexia, s., Alexia, f.
Androm'aahe, s., Andromache, f.
Alexis, s., Alexis, m.; - the tyrant, Andro,n'achus , s., Andromachus, m.
Andromeda, s., Andromeda, f.
Alexis de tyran.
AI'fred, s., Alfred, m.
Andronl'-ens, s., Andronicus, m.; AI'gernon , s., Algernon , m.
the Elder, Andronicus de Oudere; A l it , s., Ah, M.
the Younger, Andronicus de Jongere.
Alice, s., Alice, Elsje, f.
Andros'thene.s , s., Androsthenes , m.
At'i ek, s., verkorting van Alexander , s. Angela, s,, Angelina, Engelina, f.
Aline', s., Alina, f.
An'get us , s., Angelus, m.
Alithe'a, s., Alithea, f.
An'gelbert, s., Engelbertus, Engel.
Alte'nus, s., Alliaan, m,.
hert, m.
Ann,
Atoe'us, s., Aloeus, Aleus, m.
Anna,
Mope, a, Alopa, f.
s., Anna, (Antje, f.
Anne,
Atphesibae'a, s., Alpbesibea, f.
An'nibal , s., Hannibal, m.
Atphe'sis, s., Alpheus, m.
Alphon'so, s., Alphonsus (Alfonse; An'non , s., zie Hanno, s.
- the Chaste, Alphonsus de Kuische; Anscha'rius, s., Auscharius, en.
:e ten ,
- the .I3eriefacent, Alphonsus de Wel s. Anselmo m.
m
dadige; - the Nohle , Alphonsus de AAn:sei
n'o
, '
'
Edele ; - the Valiant , Alphonsus de AntaQ'us, s., Antaeees, m.
Dappere; - the Wise, Alphonsus de An'theais , s., Antheus, Anteus, m.
Anthony . s., Antonie, Antonius, AnWijze.
Atpl'nus, s., Alpinus, m.
ton , Antoon , ( Toon , m.
Althae'a, s., Althaea, Althea, f.
Autig'enes, s., Antigenes, m.
Antigen 'idas, s., Antigenidas, m.
Afwin , s., Alewijn, m.
Antigone, s., Aistigone, f.
Alyattes , s., Alyattes, m.
Am'adeus, s., Amadeus, (van God ge- Antig'onus , 3., Antigenus , m.
liefd), voornaam van vele vorsten uit Anti1'o-ehus, s., Antilochus, M.
het huis , van Savoye), m.
Antim'achus, s., Antimachus, m.
Ain'alek , s., Amalek.
Antin'ous , s., Antinous, m.
Anti'octius, s., Antiocltus, m.; - dsiAmalthae'a, s., Amalthea, f.
aticus, Antiochus Asiaticus (de Aziër);
Amasi'ah, s., Amazias, nt.
- Epiphanna, Antiochus Epiphanes; Ama'ta , s., Amata , f.
Eusebus, Antiochus de Eusebicr; - SiAma'tor , s., Amator, m.
detes, Antiochus Sidetes.
Ambrose ,
s. ' Am brosius' m.
, j1
Anti'ope, s., Antiope , Antiopa, f.
Abro'stus
Anttp'ater, s., Antipater, m.
Aine'ila, s., Amelia, f.
Ainerl' *u s Vespu'ci us , s., Americus Antiph'ate*, s., Antiphates, m.
Antis'thene*, s., Antisthenes, m.
Vespucius , Amerigo Vespucci , m.
Antoinette', }
Anil'-ear, s., zie Hamilcar, s.
s' Antonia' (Tonia' f.
Antttla,
Amos , s., Amos, m.
Amphil'o ,chus, s., Amphilochus, m. Antoni'na, s., Antonina, f.
Amphtan'a-chue, s., Amphimachus, m. Antoni'nug, s., Antoninus, m; - Pius,
Antoninus Pius (de Vrome).
Amphitrite, s., Amphitrite, f.
Apel'ies, s., Apelles, M.
Amnphit'ryon, s., Amphitryon, m.
A'per, s., Aper, m.
Am'urath, s., Amurat, m.
Aphrodis'lus, s., Aphrodisius, m.
A'my , s., Ami , f.
Aphrodl 'Ca , s., Aphrodita, Venus, f.
Anaehar'sis, s., Anacharsis, m.
Apollina'rls, s.. Apollinaris, m.
Anaele'tus, s., Anacletus.
Apollo, s., Apollo, m.
Anae'reon , s., Anacreon , m.
Apoilodo'rsis, s., Apollodorus, m.
Anastasia, s., Anastasia, f.
Anasta'tius. s., Anastatius, m.; - the Apolio'nia , s., Apol lonia , f.

f.

1

Silentiary, Anastatius de Zwijger, m. Apoi1on'1de*, s., Apollonides, m.

Anato'liu8 , s., Anatolius , m.
Anaxag'oras , s., Anaxagoras, m.

s,, Apollonius ; - pys., color, Apollonius Dyscolos (de Bediller,

Apoilo'nius ,

1013
de Knorrige); - Pergaeus, A.pollonius
van Perga; - Rhodus, Apollonius van
Rhodus, de Rhodiër; -

Tyanasus, Apol•

lonius van Tyana.
Appian, s., Appianus , m.
Appolilna'ris, s., Appollinaris, m.
Appulei'us , s., Appuiejus, M.
Aq'ulta, s., Aquilas, m.
Aqul'nas, s., Aquinas, m.; Thomas -,

Thomas van Aquinas, m.

Arabel'la , s., Arabella, Bella, f.
Araeh'ne, s., Arachne, f.
Arba'ce* , s., Arbaces, m.
Arbogas'te$, 3., Arbogastes.
Area'dius, s., Arcadius, m.
Arces'l las ,
1 s. Arcesilaus m.
Arcesila'us,
Ar ,chela'us, s., Arehelaus, m.
Ar -Phe,n'aiehus, s., Archemachus, m.
Araehem'orus , s., Archemorus, m.
Ar' .chtas, s., Archias, m.
Archibald, s., Archibald, m.
Arrhida'mus, s., Archidamus, m.
Archide'mus, s., Archidemus, m.
ArchIg'ene. , s., Archigenes, m.
Ar.cl11'oet,s, s., Archilocus, m.

Arehime'des , s., Archimedes, m.

Arehy'tas, s., Archytas, m.
Are'te, s., Aretea, Areta, f.
Areth u'sa , s., Arethusa , f.
A'reus, s., Arens, m.
Arge'us, s., Argeius, m.

Argi'a, s., Argia, f.
Argus, s., Argus, m.
Argyrop'ulus, s., Argyropulus, m.
Ann, s., Aria, f.
Arlad'ne, s., Ariadne, f.
Arlara'the.s , s., Ariarathes, m.

Arleta, s., Aricia, f.

Aridae'us , s., Aridaeus, m.
A'rie1, e., Ariël, m.
Ariobarza'ne* , s., Ariobarzanes, m..
Ari'on , s., Arion , m.
Arlos'to, s., Ariosto, m.
Arlovis'tus, s., Ariovistus, m.
Aristae'us, s., Aristaeus, m.
Arlstag'oras, s., Aristagoras, m.
Aristen'der, s., Aristander, m.
Aristar'.vhus , s., Aristarchus, m.
Aristi'de* , s., Aristides, m.
Aristippus, s., Aristippus, m.
Arlstobu'lus, S., Aristobulus, m.
Aristo-e'rate -s•, s., Aristocrates, m.

Arlstode'mus, s., Aristodemus, m.

Aristogi'ton , s., Aristogiton, M.
Aristom'ache , s., Aristomache, f.
Aristom'a eb us , s., Aristomachus, m..
Aristom'ene ., s., Aristomeltes, m.
Aristonl'.cus , s., Aristonicus, M.
Aristoph'ane., s., Aristophanes, m..
Aristotle, s., Aristoteles, m.
Aristox'enus , s., Aristoxenes, m.
A'rlus, s., Arius, m.
Ar,u'strong, s., Armstrong, m.
Arne , s., Arne , f.
Arnobius, s., Arnobius, m.
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Augusts, s., Augusta, I.
Augustin , s., August y n , M.

Ar nold, s., Arnoldus , Arnold, m.
Ar'nulph , s., Arnulph , m.
Arrhidae'us, s., Arr hideus, m.

Ar'ria , s•, Arria, f.
Ar'rian, s., Arriaan, m.

A r ca'ce* , s., Arsaces, m

Aren'ntus, s., Arsenius, m.
Ar'se+r- , s., Arses , m.
Araln'oe, 3., Arsinoë, f.
Artaba'nus, s , Artabanus, m.
Artaba'ze*, s., Artabazes, m.
Artaba'zus , s., Artahazns , m.
Artapher'ne*, s., Artaphernes, m.
Artav as'des , s., Artavasdes , m.
Artaaer'ze * , s., Artaxerxes, m,.; — the
Longlthnded, Artaxerxes Longimanus
(Lan ;hand).
Artenmido'rus, s., Artemidorus, m.

Ar'temis , s., Artemis, f.
Artemis , 'la, s., Artemisia, f.

Arthur, s., Arthur, m.
Asbarnae'us , s., Asbamaeus , Asba

-meis,.

BatbII'de-s-, s., zie Batilda.

Augus'tiue, s., Augustinus, m.
Augus'tuti s, s., Augustulus, M.
Augtis'tus, s., Augustus, M.

liath'sheba, s., Bathseba, f.

Beau'ailere, s., Bea uclerc, m.

s., Aurelianus, f.

s., Astremonius, m,
zie Austre-moniius, s.

Asty'age s- , s., Astyages, m.

Asty'anax, s., Astyanax, M.

Astydamnl'a , s., Astydamia , f.
Astyn'ome , s. , Astynorne , f.
Astypatae'n , s., Astypalea, f.
Ataic.n'ta , s., Atalante, f.
Athall'ah', s. , Atlialia ,

Athana'slus , s., Ath anasius, m.
Athe na, s., Athena, (Minerva), f.
Athenae'us , s., Atheneus , m.
Athenag'orrs, s., Athenagoras, m.
Athenodo'rus , s., Atheniodorus , m.

Atlas, s., Atlas, m.
Atreus, s., Atreus , m.
Atrl'de w

, s., Atrides, m.

Atropos, s., Atropos, f.
At'talus, s., Attalus s m.;

l eau'fort,

—, Marcus Aurelius.
Au'reng-zebe,
s., Aureng-Zeib.

Ueek'et , s., Becket, in.

Beaufort,

m..

Reek, s., verk. van Rebecca, s.

Ass rung - Zebe, I

I3eck 'y, s., verkleinwoord van Bek, i

Aurora, s., Aurora, f.
Auso'nius, s., Ausonius, m.

Bede

Be'da , t

.

s., Bede, M.

Austin, s., zie Augustin, 3.
Austrerno'nlus, s., Anstremonius, m.
Autotn'edon, s., Autotuedon, m.
Autusa'oe, s.. Autonoë, f.
Avlcen'isa , s., Avicenna , m.
Al'Ic'nus, s., Aviënus, M.
Aw'dry , s., Ethilreed, m.

Beel 'zebub , s., Beëlzebub, m.
Be'IIaI , s., Belial , m.

Azorl 'ah

Betlove'sus • s., Bellovesus , m.
HelsIiaz'zar, s., Balthazar , s.

, s., Azarias, M.

Belisa'rlus, s, Belisarius, m.
h ell, s., verkorting van .Arabella, á
Bellarnsi'uo • s., Bellarcnmo, m.
Helier'ophon , s., Bellerophon , m.

Be11o'na ,

s.,

Bellona, f.

lieu , verkorting van Benjamin • s.
Uen'ediet, s., Benedictus, nu.

B.

1311'cui,, s., Badlul, Bitco, m.

l;a e' et, us • s., 13,tcch u , m.

Beuedl e'ta • s., Benedicta , f.
Benlg'nus , 8, Benignus , M.
Seu'j:,min , s., Benjamin , Ben , m.
Heu'uct , 8., verkorting van Benedic
tea eu van Befaedicta , s.
Hess 'thaln • s., Bentham , m.
Dent'iey , s., Bentley, m.
Herenga'ria , s., Berengaria, f.
Bercuga'rius, 1 s., Berengarius, m.
II,-r enger ,

hams , s., Baiva, de Ba y , een katho-

Ilereni'ce , s., Berenice, f.

liek theoloog uit de ] hde eeuw , m.
Haj'azetla, s., Baj>rzet, Bajastd, m.
Uslbl'isus , s., Balhinus, ira.
li„I^d1,
s., Baldus, Baldi, m.
nat dus,

Berkeley, s., Berkely, m.
Bernard • s., Bernardus, ( Bernard, rye

Baid'aa In • s., Boudewijn.
Iia'Ilot, s., Baliol, m.
Haltlia &'ar, s., Balthazar, m.
Ha ai '-croft, 3., Bancroft, m.
Dan'quo, s., Banquo, m.

I3er'nardiue, s., Bernardinus • M.
Bernl 'i.1, s., Bernuiui , Ital. beeldhor

wer en schilder , m.
neronl'ce, s., Berenice, f.
Bero'sus , s., Berosus, m.
JIer'tt,a, s., Bertha, f.
Hertram • s., Bertram , na.
Hess • s., verkorting van Elisabeth ,

Bup'ttst , s., Baptist, m.
Barab'bas, s., Barahbas, M.
Barbara , Barbara, f.

13ethu'ei , s., Bethuël , M.

ysarbaros'sa , s., Burbarossa, m.

Be'za,

Hards-ss 'ite*, s.,;.Bardesunes, Bar-Dei
san (de Syriër), m.

vieze,

far'nabas, s., Barnabas, m.
Har'uaby,, s., Barnahy, m.
Ilarocc'lo , s., Baroccio, m.
Bar'thlus , s., Barthius (Kasper van

Barth) , m.

— Philopa• Bartholt'uus, s., Bartholinus, m.

ter, Attalus Phulopater.
At'terbury , s., Atterbury', m.

s,

Aure'tius, S., Aurelius, m..; 3farcus

IJ i'al , s., B^dul , m.
Aseleplodo 'rue , s., Asclepiodorus, m. Iiisb , s., verkorting van Baptiste en
van Barbara.
Aselepiodo'tus , s., Asclepiodotus, m.
I;abI'tu, s., Bahilus, een astroloog
Asel'llo , s., Asellio, M.
Asher, s., Asser (een der zonen Jaa- ouder Nero, m.
Ilabute'In ,
cobs) , M.
i s. Baliolenus m.
'
'
Asanode.'as, s., Asmodeus . Asmodée, m. IIttbole'nus, I
13ab'^IHS, s., Babylas, m.
Aspa'*la , s., Aspasia, f.

Astresno 'nius,

Beatrix, s., Beatrix, f.

Aure' 11an,

s., Ascalaphus, m.
Aaea'ntus, s., Ascanius. m.

Astrae'a, s., Atraea, I.

Beatrice, 8, zie Beatrix, s.
Seattle, s., Beattie, m.

As'ehaun , s., Ascharn , m.
As -etept'ndes, s., Aselepiades, m.

Astnr 'te, s , Astarte, f.
Aste'ria , s., Asteria , f.
Aste 'rius, s., Asterius, M.

Ilatll'da , s., Bathilda , f.

A'i'lus ellius, s., Aulus-Gellius, m.
Aure'ita , s., Aurelia, f.

A9.al 'aphus,

Aq's^!, $., (Lijsje, Lisetta, f.; verkorting van .11exia.

Basltis'eus, s., Basiliscus, m.
Bat • s., verkorting van Bartholomew

Augustt'na , s., Augusttna, f.

Bhrthot'omew , s., Bartholomeüs,

At'tl cum , s., Atticus, M.
At't11a, 3., Attila, m.
Au'douuar,, s., Omer, M.

Bartelt, ( Bart, m.
Bartoto ,
s., Bartholo, m.
aar tolus,
Baruch , 3., Barucli, m.

ue1 ,Augias, m.
t , j
A

Baslli'dei , s., Basilides,

Bas't1, s., Bazilius, Basile, m.
M.

Betty •
s., verkleinwoord van
Het'sy, 1 Bess, s,
s., Beza , s.

Bias, z., Bias, m.
Bible'na • s., Bibiena , Ital. schild(
en bouwmeesser , M.
I311'hah, s., Bilha , bijwijf van Jacoh. i
13111 ,s., verkorting van Will

Hilly, 1 hams, Willem, m.
Bi'on, s., Bion, M.
Blaek'stone, s., Blackstone, m.
Bleue, s., Blasius, m.

Branch, s., Blanche, Blanca, f.
Bioouu'Jletd, s., Bloomfield, m.
Boadicea, Boadicea, s., Boadlce, ,

Boaz, Bo'oz , S., Boas, M.
Bob , s., verkorting van Robert , a.
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s, verkleinwoord van'Bob.
1lor4'RC'io , s., Boccacio, m.

Bobby ,

Boe'thtus, s., Boëthius, m.
aolesla'us, s., Boleslaus, M.
flot'ingbroke , s., Bolingbroke , m
Bon, s., Bol► , M.
i3on'a , s., Bona , f.
Honaven't are, s., Bonaventura, eigen lijk Joh. van Tidanza, m.
I3o'net , s., Bonne Bonet, M.
Bon'iface,
1S s , Bonifacius, m.
•
Bonlft► clue,
Bo'nitns, •
s,, Bonus, Bonitus.
}
I;o , nng ,
Uo'reas, s., Boreas, m.
I3o *'weit , s., Boswel , M.
Howle*, s., Bowles, m.
Brin+'reus , s., Briareus , m.
Brld'get, s., verkorting van Brigitta, s.
13rind'iey, s., Brindley, m.
I3rlse'ls, s. Briseïs, m.
Hritan'nieus, s., Britannicus, m.
I3ro 'gilo, s., Broglio, Broglie (pron.
I3reuil) , rn.
13romgh'am , s., Brougham , m.
Hru'no, S. Brirno, ei.
flr ►,'tus , s., Brutus , m.
Suct► an'Hn, s., Buchanan, m.
B udae'„s, S., Budaeus, Guillaume
Budé,

m.

, s., Bullen, m.
13ui'wer, s., Bulwer, m.
Run'yan , s., Bunvan , m.
Itn'paius, s., Bupalus, m.

H,,I'ten

Hur'ieigh , s., Burleigh , m.

Bur'rh us , z., Burrhus , m.
B„r'ton, s., Burton, m,.
Bnsbe'rblus,

s., Busbechius, Angles;

Chislen de Busheek, m..
fust'rls, s., Busiris, M.
13y'ron, S., Byron, m.

£allim'a ehus, s., Callimachus,

m.

s,,

Cecilia , f.

Celae'no , s., Celeno, Celoeno, f.
-CaUI'ope , s., Calliope, f.
Celesti'na, s., Celestine, f.
-Cal'tippus, s., Callippus, M.
Cetestíne'. s., Celestinus, m.
£+► Ilis'thene*, s., Callisthenes, M.
Ce' Ieus , s., Celeus , m.
m.
Cal
listratus
,
£allis'trat uR , s.,
s. , Calo-Johan - Ce'Iia, s., Celia, f.
£e'ic+•.Dc,ht+n'ne*,
Cei'sus , s , Celsus , m.
E `Io Juhn',4 nes, m.
Censorinus , s., Censorinus, m.
£alpur'n!a , s., Calpurnia, in.
£,ni'%'in, s., Calvinus, Calvin, Cal- Cet► h'atus, s., Cel^halus, m.
Cei,he'^us, s., Cepheus, m.
^ ^j n , M .
Cephisodo'rus, s., Cephisodorus, ira.
£Htyp'so , s., Calypso, ,f.
CephIsod 'otu., s., Cephiodotus, m.
.Ea,n,b^► „'Ie*, s., Cambaules, m.
Cepl,is'sus, s., Ceplussus, m.
£arnby 'se -s- , S,Canihyses, m.
Ccr'berus, s., Cerberus, m.
£a,nUU'i,► , 8., Camilla f.
Cerbo'nius, s., Cerbonius, m.
£avnhi'Iuus, s., Camillus,M.
Ce're* , s., Ceres, f.; - Thesmophora,
l't+rui' rus , s., Canuirus , rn.
Ceres Thesmophora (wetgeefster).
£an,'oen
s., Camoëns, M.
Cerin'thus , s,, Ceriiitllus, m.
t%a+npas'pe, S., Carnpaspe , ei.
£ht►bri'as,
s., Chabrias, m.
£ami► 'beUU, s., Campbell, m.
£hee rees, s,, Chaereas, m.
Lan ace s., Canace, f.
£t+aI'cideus, s., Chalcideus, m.
£HU'dnce, s., Caiidacins, m.
£harea , s., Chares, in.
£andau'ie*, s., Canclaules, M.
Char ity , s., Charitea, Charitas, f.
£i'n'dldns, s., C^indidus, m.
Char'Ie,ni► wne, s., Karel de Groote,
£r ++► Id'Et+, S., Canidia, f.
Carolus Magnus, m.
t's+ Blus , s., Canine , m.
Charles-, s., Karel, Carel, ra.; - the
, -C-m'ntng, s., Canning, ,n.
Bad , Karel de Slechte; - the Bold,
Cnr+tacuze'nus, s., Cantacuzenus, CanKarel de Kale; - the Bold, Karel de
tM:senrts, in.
Stoute; - the Fair, Karel de Schoone;
{'t ► n',+c e , s., Canut, in.
>a`E+tco , s., Capito, nt.
+nt ► ft„Et'nus, s, Capitolinus, M.
: -t p'++1,•' , s., Capulet, rn.
H ac t E . s., Caraeci , in.
£arne't :+.•ns, s., Caractacus, m.
£aravng'gio , s., Caravaggio, m.
C ar 'bo , s., Carbo , m,
£i +:•i'nus. s., Carinus, m.
£ar@ostf► 'dl,,s, s., Carlostadius.

Ct+r ne't► cle* , s., Carneades, M.
£a'ro , s,, Caro , m.
-Caroline, s., Carolina, (Leentje, f.

£c+r'Ir„s, S., Carpus, M.
í a *t,nlr , s., Casimir , s.
Las • s., verkorti;is van Cassander, s.
-Cassnn'der, s., Cassander, m.
-Cassau'dra , s.,Cassandra , f.
-Cab'Iri, s., Cabiri, m (alleen in mr. , £nsslf+'nus, s., Cassinnus, sn .
£naslo ►to'rus, s., Cassiodoius, m.
gebruikelijk als zekere godengroep).
-Cas,%& `ope,
s., Cassiope , Cassio•
£ad'mus , s., Cadmus, m.
-Casslope'n , i pea, f.
CHeeil'Ian , s., Ceeilianus, m.
Cassius,
[%:+^►
'sius,
m.
S.,
Cae'neus, s., Cenacus, Ceneus, M.
£nstalta , s., Castalia . f.
Cae'plo , s., Cepio , m.
-Cns`tiereagh, s., Castlereagh, m.
Cae'$ar , s., Cesar, Caesar, m.
Lates'by,, s., Cateshy,, ort.
Caesa'rius , s., Cesarius, m.
-Ca+th'erine, S. Cathar ina , Catriju ,
Lal aphas, s., Cajaphas, m.
Kaatje, ( Trijn, f.
`Cai'eta, s., Caïëta, Gaëta, f.
-CatiJI'na ,
Lain , s., Cain • m.
ilia, in.
s. , Catn
£ :+t' lilne ,
Lal ' nan, s., Caïnan , M.
£atii'ius, i
£ai'us, s., Cajus, M.
M.
s.,
Catilus,
.Ca'tllue, I
-Ca1'-ehas, s., Calchas, m.
Lal 'Eban, s., Caliban, Sh, in de Tem- £a'to, s., Cato, m.; - the Elder, Cato
de Oude.
pest, M.
-Ct+t'ulus, s., Catulus, m.
•Calig'uia, s., Caligula, m.
£atul'ius, s., Catullus, m.
£aits'tas, 8., Calistus, m.
£av'endish , s., Cavendish , M.
`Calix'tus , s., Calixtus , m.
Cecil, S., Ceeilius, m.
-Eailie'rate*, s., Callierates, in.

C.

Cecilia, Cec'ily,,

- Fat, Karel de Vette ; - the Fifth,
Karel de Vijfde; - the Lame, Karel de
Lani;me ; - the Simple, Karel de Een vot d; re ; - the Wise , Karel de Wijze;
- the Victorious, Karel ne Veroveraar.
; Char'l,+tte, Charlotte, f.
Char'ly , s., verkleinw. van Karel, m.
yh:► 'r ►,n. s., Charon, m.

1 -Chr +r^'b dig+, s., Charvlbdis, f.
Ch,► t'terton, s., Chatterton, m.
1 Chaucer , s., Chaucer , ei.
Chilo, S., Chilo, (een der zeven wijzen
van Griekenland), m.
C ;► En'gls - Khan , s., Chingis Khan, m.
£hi'one, s., Chione , f.
£hlon'jcies, s., Chio;udes, m.
-( blo'e, s., Chloë, f.
£htor'eais , s., Chloreizs, m.
-Choer'lius, s., Choerilus, M.
; £I ► os'roe-a-, s., Chosroes, n.
^
1 £E,
,rist , s., Christus , m.; Jesus -, Jerus Christus.
C hris'tisu • s., Christiaan , m.
•Christiana, s., Christiana, f.
£hristi'na , s., Christina, ( Krisje, f.
Chrts'topher , s., Cliristophorus ,

Christoffel, M.
Chr'a
ys ,
S. Chryse , f.
,
Chryse,
Chryse'is, s., Chryseïs, f.
£hry'se -s, s., Chryses, m.
£I,rysip 'pus , s., Chrysippus,

m.

£hrysos'tom, s., Chrysostomus, ei,
Chu' - a,
s. , Chiiza,
Chu za, ei.f.

Cicely , s,, zie Cecilia ,
CIc'ero, s., Cicero, rn; Tullius -,
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Tullius Cicero ; Marcus Tullius -,
Marcus Tullius Cicero.

cIC --- DEM.
-, Philippus van Commines , ook Philippus Commincus of Comminaeus.

+Ci'mon, s., Cimon, m.

£ointnodia'nus, s., Commodianus, m.

Cincinna'tus , S., Cincinnatus , m.
Cinderella, s., Cinderella, f.
Cin'ens , s., Cinefis , m.

+oin'muodus, s., Commodus, m.
•Eomne'na • s., Comnena , f.; Anna -,
Anna Comnena.

Clr'ce, s., Circe, f.

•Co'mus, s., Comus, M.

Cis, verkorting van Cecily, s.
Cls'seus, s., Cisseiis, m.

,Confu'cius, s., Confucius, m.
£on'greve, s., Congreve, m.

£lair, s., Clams, m.
-Cla'ra, 1 s, Clara, ( Klaartje, I.

-Con'ny, verkorting van Constance, f.
£on'rad, s ., Conraad, Coenraad, ( Koen.

-Clare ,

+la'rendon , S., Clarendon , m.

€laris'sa, s., Clarissa, (Klaartje, f.

£onrtn'gicis., s., Conringius.
£on'stanee , s., Constance , Constan.
tia, f.

£laude'-Lorraine' , •Claud'e of £on'stans , s., Constant, M.
Lorraine', s., Claudius van Lotharin- -Eonstan'tia , s., Constantia, f.

gen , Claudius van Lotharingen, m.
£lau'dia , s., Claudia , f.

£lau'dlan , s., Claudianus , m.
-Clau'dius , s., Claudius, m.
-Clean'der, s., Cleander, m.
£lean'the-w, s., Cleanthes, m.
EClear'-ehus, s., Clearchus, m.
Clem , s., verkorting van Clement , s.
£lem'ence, s., Clementia, Clemente, f.
•€Iem'ent, s., Clement, Clemens, m.
-Elemen'tia , s., Clementia, f.
letnenti'na , s., Clementina , f.
£ienar'dus, s., Clenardus, m.
-Cleobu'lus, s., Cleobulus, m.
£Ieom'brotus, s., Cleombrotus, m.
-Cleome'de-s., S., Cleomedes, m.

•Con'stantine , s., Constantine , m.; Barbatns, Constantijn Barbatus (met
den baard) ; - Copronymus, Constantijn Copronymus ; - Dracoses , Constantij n Dracoses ; - Monomachus , Monomachus (de Zwaardvechter); - Pogonalus , Constantijn Pogonatus.
, s., Constantius, m.; Chlores, Constantius Chlorus.
£oper'nieus, s., Copernicus, m.

noemd, een geleerde Kardinaal , t 1464,
uit Kues aan den Moesel , m.
Cy'ane , s., Cyane , f.
Cyax'are* , s., Cyaxares , m.
Cybe'la, s.,

Cybele, I.
Cybele,
Cy' -clop , s., Cycloop, M.
Cymbeline', s. , Cymbelina, f.
Cy'modoce ,
s., Cymodocea , f.
Cymodoe -ea ,

Cynaegi'rus , s., Cynaegirus, m.

Cynthia, s., Cynthia, f.
Cyp'rian , s., Cyprianus , m.
Cyr, s., Cyr, m.

Cyrl'a cus

, 3.,

Cyriacus ,

M.

Cyricus, s., Cyricus, m.
Cyril , s., Cyril lus , m.

Cyrus, S., Cyrus, m.; - the Elder,
de oude Cyrus; - the Younger, de

jongere Cyrus.
Cythe'ra ,
s.,
Cytherea ,

Cythera, f.

Cy'zleus, s., Cyzicus, Cyzichus, m.

£oinstan'tius

D.

£or'bsllo, s., Corbulo, m.

£orde'lia , s., Cordelia , ,f.

Dae'dal us , s., Dedalus , m.

£orin'na , s., Corinna, f.

Dal'llah , s , Datila , f.
Dal'toll , s., Dalton , m.
Darnasip'pus , s., Damasippus, m.

-Coritila'tl,1s, S., Coriolanus, m.

£orip'pus , s., Corrippus , m.
£orne'ila , s., Cornelia, ( Neeltje, .f.

Danlas'te* , s,, Damastes , m.
Dam'asus, s., Damasus, m.
Damia'nus • s., Damianus, m.
(Nelis, m.
ieon'yrnus , s., Cleonimus, m.
£oroe'bus , s., Coroebus, Corebus, m. Dain'ocles , s., Damocles, m.
•Cleopa ► tra , s„ Cleopatra , f.
Dan , s., verkorting van Daniël, en Dan,
£orc>'neus , s., Coroneus , m.
£le')phan'tus, 3., Cleophantus, M.
een der zonen van Jacob, m.
£orreó'io , s., Corregio , m.
-Cletus , s., Cletus , M.
Dan'ae , s., Danaë, f.
•Corvi'nus, s., Corvinus, M.
-CIi'ma-chus, s., Climachus , m.
Dana'1de^
(the) . Dana'id* (the) ,
£or'ythus, s., Corythus, m.
£li'o, s., Clio, f.
de Danaiden, f., ms.
£oS'tno , •Cos'mns , S., Cosmos, m.;
£lis'thene*, 3., Clistlhenes, m.
Dan'aus , s., Banana, m.
- di Medici , Cosmos de Medicis.
£litar'-ehus , s., Clita.rchus, m.
Dani el , s., Daniel , Daan , m.
- Cot'Iso , s., Cotiso, M.
£iitoen'acllus, s., Clitomachus, m.
Dante , e., Dante , m.
£ow`ley. s., Cowley, m.
-Clodoal'dus, s., Clodoaldus, m.
Daphne, s., Daphne, f.
£oav'per,, s., Cowper, m.
•€loe'lia, s., Cloelia, f.
Daphnis, s., Daphnis, m.
£ ra'ter us , s., Craterus , m.
£lothaire',
s., Clotharius, m.
Da're*, Vr., Dares, m.
£ratip'pus, s., Cratippus, m.
+,lotha eios,
Darius, s., Darius, m. , - Codoman•
-Cre'on • s., Creort , m.
-Clo'tho, S., Clotho, f.
flue , Darius Codomannus.
•Ereopti'ilus,
s.,
Creophilus
,
m.
£lotii'da , s., Clotilda , f.
Datames -, s., Datames, m.
£re'theus, s., Cretheus, m.
Cloud, s., Clodius, nt.
Da'vl,I
, s., David , m.
C re w s a , s., Creusa, f.
Clovis , s., Clovis , m.
Davy , s., populair voor David , s.
£rich'ton , s., Crichton, m.
-Clu'sius, s., Clusius, M.
Debby , s., verkorting van Deborah , s.
-Cluve'rlus, S., Cluverius, Cluver, m. £rinl'sus, s., Crinisus, m.
£lyternnes'tra , s., Clytemnestra , f. £ris'pin , s., Crispinus , Krispijn , m. Deceb'alus, s., Decebalus, m.
£oece'tus, s., Coceejus, Jan Cock, m. £rispi'na , s., Crispina , Krispiena , f. De'eius , s., Decius , m.
Defoe', s., Defoë , m.
£ritola'us, s., Critolaus, m.
-Coeh'rane , s., Cochrane, m.
Detda,ni 'a , s., Deïdamia , f.
£roe'sus , s., Croesus, Cresus, m.
£odom'anus , s., Codomanus , m.
Detope'a , s., Deïopea, f.
-Cromwell , s., Cromwell, m.
•€oe'aus, s., Coenus, Cenus, m.
Delph'obus , s., Deïphobus, m.
+roto'pus, s., Crotopus, m.
-Eohen, s., Cohen, m.
Dejant'ra, s., Dejanira,f.
-C rui'soe , s., Crusoë , m.
£o'lerldge , s., Coleridge, m.
Delia, s., Delia, f.
£uja'cius , s., Cujacius , Cujas, ei.
-Colinae'us, s.. Colinaeus, m.
Delama'tlus , s., Delamatius , m.
£unegon'da,
s.,
Cunegonda,
f.
£oliati'nus, s., Collatinus, m.
Dem'ade. , s., Demades • m.
£u'pid , s., Cupido , M.
•Colom'ba, • Columba J.
Demara'tus, s„ Demaratus, m.
m.,pl.
£urla'tit (tbc). s., Curatiërs (de),
LEolunt'ba, J
Demetrius, s., Demetrius, m.; - Pha•
&n'.rlo , s., Curio, M.
€olum'bus, s., Columbus, m.
Cleom'ene*, s., Cleomenes, m.

*olumet'la, s., Columella, I.
*omin'es, s., Comines, m.; Philip de

£orne'lius, s., Cornelius, Cornelis,

.Cu*a'nus, s., Cusanus, Nicolaas van
Cusa , eigenlijk Khrypffs of Kreeft ge-

lereus, Demetrius Phalerus; — Polior.
cetes, Demetrius Poliorcetes.

DEM--EUN.
Dennoce'derc • s., Democedes • m.
Demo' rate* , s., Democrates , m.

Dounit'ian ,

Denioe'ritus, s., Democritus, m.
Demon'i eus • s., Demonicus • m.
Demos'thene* , s., Demosthenes,

Don'nlbain , s., Donalhanus, ni.
Donald, s., Donald, m.
Donation , S., Donatianus, m.

s., Domitianus, m.

Doin'nus , s., Donitius , in.
rij.

Denham , s., Denham, m.
Dennis,
S , zie Dionysiiis , S.
Den'ys ,
Deod, atus •
s., Deod,itus, m.

Dona'tus. s., Dnnatus, m.

Dorothea , + s., Dorothea, Dora, Door,
llorothy ,

j

(

Doortje, f.

Doro 'theus, s., Dorotlieiis, ( Doris, m.

Deod ate.

Douglas, s., Douglas, m.

Dercyi'lus •

Dou' -s a , s., Doesa , van der Does.
Dra'-co,
Drake m.
S.
Dra' -con ,
'

s., Dercylus, m.
Der cylus,
Der'riek • S., Diederik , ( Dirk, m.
Desdemo'na

, s., Desdemona , f.

De-sidera'tus, s., Desideratus, m.
De*ide'rliis , s., Desiderius, m.
Deu-ea'lion , s., Deucalion, m.
Dev'ereux , s., Devereux, m.
Dexip'pus , s., Dexippus, m.
Diag'oras, s., Diagoras, m.
DI'an ,
Diana , f.
Diana , s.,
Dicear' -chus , s.. Dicearchus, m.
Dick , S., verkorting van Richard, s.

Dl -ek'en* , s., Dickens • m.
Richard, Rijkaard, m.
DI ,k 'on , s.,

, s., verkleinwoord van Richard, s.
Di'do , s., Dido , f.

Dicky

Drus11'la , s., Drusilla,
Dryden, s. , Dryden, m.

f.
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Etn'ma . s., Emma, f.
Emped'o , ele*, s., Empedocles,
Eneel'-adus, s., Enceladus, M.

m.

Endytn'ton, s., Endymion, m.
En'nlus, s., Ennïus, m.
Enno'dlus, S., Ennodius, m.
E'no eh, s., Henoch , m.
Epaminon'das, s., Epaminondas, m.
]F 'phraim , s., Ephraim, m.
F.pi.har',•us, s., Epicharmus, M.
Eplc 'rate*,

s., Epicrates, m.

F.pi ete'tus , s., Epictetus • m.
Epicurus, s., Epicurus, m.
Epig'enes, s., Epigenes, m.
Epiq 'onl , s., Epigoni (gr. Epigonoi,

de nageborenen) , m., pl.
Epi,nen'ide* , s., Epimenides, m.
Dulcinea, s., Dulcinea, f.
Dun'ny , S., verkorting van Anthony, s. Epline'thems, s., Epimetheus, m.
Dun* Sco tus, s., Jan Duns Scotus, in. Epipha'nius, s., Epiphanus, m.
Erasis'tratus , s., Erasistratus, m.
Duu'stain , s., Dunstan, m.
Eras'rnus, s., Erasmus. m.
Dy , s., verkorting van Diana, s.
Eras'tus , s., Erastus, m.
Erato , s., Erato, f.
E.
Eratos'thene*, s., Eratosthenes, m.

Dry'ope , s., Dryope, f.

Ead , s., Ada, f.
Edgar , s., Edgar,

Eratos'tratus , s., Eratostratus, m.

Edgard, in.; - the

Er'ebus • s., Erebus , M.
Erech'theus • s., Erechtheds, m.

Peaceable • the Peaceful, Edgar de Erie, s., Eric, m; - the Good, Eric
de Goede; - the Barefoot , Eric de
Vreedzame.
Hazevoet ; - the Lamb , Eric het Lam;
Edge'wortb , s., Edgeworth , f.
Dld'ymus , 3., Didymus, m.
Edith ,
- the Stutterer, Eric de Stamelaar.
DI'nah , s., Dia, f.
Edith
,
Editha
•
f.
s.,
Ed itha ,
Erishtho'nlus, s., Erichthonins, m.
Dinar' -ehus, s., Dinarchus, m.
Ed'snund , s., Edmond, Edmundus, m. Erid'anus, s., Eridanus, m.
Dlnoe'rate*, s., Dinocrates, m.
Ed' ward , s., Eduard; - the Martyr, Erlg'ena, s., Erigena, m.
Dinom'a -ehe, s., Dinomache, f.
Erlph'yla • s., Eriphyla, I.
Eduard de Martelaar.
Dinom'aehus , s., Dinomachus, m.
Ernest , s., Ernest , m.
Ege'ria , s., Egeria , f.
Dio'cle*, s., Diodes, m.
Eh ud , s., Ehu , in.
Erostratus, s., Erostratus, m.
Dlo-ele'tian, s., Diocletianus, m.
Erpe'nlus, s., Erpenius, Thomas vaag
Diodo'rus, s., Diodorus, m.; - Sicu. Elagaba 'las, s., Heliagabalus, in.
El'conor, I s., Eleonora, Leonora, Erpen, m.
lus • Diodorus Siculus (van Sicilië).
Leentje,
f.
Esau, s., Esau, m.
(
Eleono'ra,
m.
Diod'otus , s., Diodotus ,
Es'rom, s., Esroni, m.
Diog'nef, s., Diogenes • m.; - - Laer- Elea'zer,, s., Eleazar, m.
Esther, s., Esther, I.
Ele-e'tra , 8., Electra , f.
tius , Diogenes Laërtius.
Ete'o-clef , s., Eteocles, m.
Eleu'tberus, s., Eleutherus, m.
Diogne'tus , 3., Diognetns , m.
Eth'elbald , s., Etbelbald , m.
Elfrl 'da, 8., Elfrida, f.
DI'omed h ,
i s. Diomedes m.
Eth'elbert, S., Ethelbert, Adelbert, m.
EI'gin , s., Elgin, an.
Dlome'de*,
Ethelred , s., Ethelred, m.
DI'on, s., Dion, m.; - Cassius, Dion E'li, s., Eli, in.
Eth'eiwulf , s., Ethelwolf, m.
Cassius; - Chrysostomus, Dion Chry- Ell'ah • s., Elia, Elias, m.
Eiubm 'lus, s., Eubulus, m.
Eliakim,
s.,
m.
Eli'aklm
,
sostomus.
Ell'as , s., Elias , m.
Eueha'rius, s., Eucharius, m.
Dio'ne, s., Dione, f.
E'll4, s., verkorting van Alexander,:. Ea'rild , .s., Euclides, m.
Dlo'nys, s., zie I)ionysius, s.
Dionys'la , s., Dionysia , f.
Dionys'ius , s., Dionysius, m.; - the

Elijah , s., Elias (profeet), in.

Eli'shah , 8., Elisa, in.
Ell'za , s., Eliza , (Lijsje

E^ttde'.nus, s., Eudemus, m.
Eaado'rus • 8., Eudorus, M.

Eudox'la, s., Eudoxia, f.
, f.
Thracian , Dionysius de Thraciër.
Dlonyslodo'rus , s., Dionysodorus, m. Ellz'abeth • S., Elisabeth • (Betje , f. Eadox'us, s., Eudoxus, m.
Ella, s., Ella, f.
Eugene', Euge'nlus, s., Eugenius,m .
Diophan'tus, s., Diophantus, m.
Euge'nla, s., Eugenia, f.
EI'len , s., zie Relen, s.
Dios -eor'ide*, s., Dioscorides, m.
EI'lick, s., verkorting van Alexander, s. Eoge'nius, s., Eugenius, m., zie EuDlos'eorus, s., Dioscorus, m.
gene , s.
Elmo, s., Elmo, s.
Diph 'ilus, s., Diphilus, m.
Euhem 'erus, s., Euhemerus, m.
Etol' -sa • s., Eloïsa, f.
D1r'ce • s., Dirce , m.
Dlvit'ia.cus, s., Divitacus, m.
Dub • s., verkorting van Robert , s.
Dolabel'la, s., Dolabella, m.
Dolce , s., Dolce , Dolci , m.
Doll , s., verkorting van Dorothy • s.
Dolly • s., verkleinwoord van Doll , s.
Dom l inie, s, Dominicus, in.

E'loy,, s., Eloy,, m.
Emau'uel , s., Emanuël, in.

Eulall a, s., Eulalia, f.
Eiemae'us, s., Eumaeus,

Eumeus, m..

Eume'de*, s., Eumedes, m.
Emery,
Eeme'lus , s., Eumelus, m.
En'mene* • s., Eumenes, m,
Emll'la , s., zie Emily, s.
Emll!ian , s., Emilianus, Emliaan, m. Eumo1'pus, s., Eumolpus, m.
Ens'ely , s., Emilia, f.
Euna'pius • s., Ennapius, m.
Emer'l-eas , s,
Emeritus, Almerik, m.
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Euphe'rne , s., Enpliemia , f.
Euphe'mla , s., Euiphemia , f.
Euphe'mns , S., Euphemus, M.
Euphor'bus, S., Euphorbus, m.
Euphra'*la , s.,

Enphrasia, f.

Felix , s., Felix, m..

Fer',tinand , s., Ferdinand , m..
Ferdinan'da ,

s., Ferdinanáa , f.

Ferguson . s., Ferguson . m.
Fernen'do, s., Fernandes, Fernando, m.

Enphra'*i us , s., Euphrasius , m.
Euphros'yna, • s., Euphrosina, een
-y:IIphros'yne, } der Gratiën, f.
Eurip'Ide*, s., Euripides, m.
Euro'pa, s., Europa, f.
Enry'ate . s., Enryale , f.
Eury'alua, s., Euryalus, m.

Feron'In , s., Ferolua , f.

Euryb'ate-, s., Euryihates, m.
Euryc'ratew, s., Eurvcrates, m.
Eurydice, s., Eurydice, f.
Euryt'ochus, s, Eurylochus, m.
Eurym'nehus, s., Eurymachus, m.'
Euryp'yius , s., Eurypylus, m.
Eurys 'theus , s., Euryst.heus , m.

Fielding, S.. Fielding, m.
Fies' - ^'o, s., Fiesco , m.

Fer'reol ,
Ferre olus,

s., Ferreolus , m.

Ferro'tius, c., Ferrutius, m.
FPs'tuc , s., Festus ,

Fici'no ,

iciu;

M.

j s. Ficino, Ticinus, m.

Filel'fo, s., Filelfo, m.

F ing'al , s., Fingal (de vader van Ossian) , m.

Euse'bin , s., Eusebia, f.
Euse'bius, s., Eusehius, m.

F1r'mas, s., Firmus, m; - the Hoor,
Firmus de Moor.
I, ta'vlan , s., Flavianus , Flavius.
Fia'vlus, s, Flavins , m.

Eu'stace, s., Eustatius, (Statius, M.

Fie'ance, s., FIeance, f.

Eusta'rhlue

, s., Eustactiius • m.

Euthyde'mus, s.. Enthydemns, m.

Eutro'pluR, s., Eutropius, m.
Eutych'tan, s ., Eutychianus, m.
Eutyph'ius, S., Eutychius, M.
Evad'ne , s., Evadne , f.

Evan , S., Johannes , Johan , m.
Evan'der, s., Evander, rit.
Ev'an*, s., Evans, m.
Evfrls'tus , s., Ev ,ristus, m.
Eve, s., Eva, f.
Ev'eline , S., Evelina , f.
Evem'erus , s., Evemerus, m.
Ever'ard , s., Everard, ( Evert, m.
Ever'gete, , s., Evergetee, m.
Exuper'ius, s., Exuperius, m.

Eze eht'as , s., Zedekia , m.

Ezekt'as, s., zie Ezechias, 3.
Ezekiel , 8., Ezechiël , m.
Ezra , s.,

Esra , m.

Flo'ra , s., Flora, f.

Florence, s., Flor ence , f.

Floria'nus , s., Florianus, Floris, m
Ford, s., Ford, m.
Formo 'sus, s., Formusus, m.
Forteguer'ra , s., Fortegnerra, m.

Fortuna, s., Fortuna, f.
Fortuna'tus , s., I+ortunatus , f,

Fa'ber, s., Faber, m.
Fa'btan, s., Fahianus, m.
Fabric'lus , s., Fabricius , m.
Fahr'enhelt, s., Fahrenheit, m.
Falkland, s., Falkland, m.
Failo'ptus, s., Fallopius, m.
Fa1'sta/f, 3., Falstaff, m.
Fan , s., (verkorting van Frances) ,
Fanny, f.
Fan'ny , s., verkleinwoord van Fan , s.
Far'raday . , s., Farraday, m.
Fatima , s., Fatima , f.
Fau'nua, s., Faunus, m,
Faust , s., Faust , Faustus , m.
Faustt'na , s., Faustina , f.
Faus'tuI us , s., Faustulus , m.
Faustus, 3.,

zie Faust, s.

Favort'nus, s., Favorinus,, m.
FeJlePla , s., Felicia, f.
Felic'lan, s., Felicianus, Feliciaan, M.

Gan'ymede , .s., Ganymedes, on
Gee', s., verkorting van Godfrey • s.
(.ef fery,
18 , Geffery , m.
Gef'frey ,
i*cia'stus , s., Gelasius, m.

ËYei'lius , s., Gellins, m; .lulus -,
Aulns Gellius , m.
Ge'10 ,

'

^}e lou ,

s., Gein ,

Gcne'slus ,

in.

s., Genesis, m.

Genna'dins, s. , Gennadius, in.
Geu'serl-e , s., Genseric, m.

of'frey, s., zie Gef/ery, s.
George , s., Georg , ( Joris, in.
f=eor'gettn, s., Georgetta, f,

i.eorgian'a, s, Georgiana, f.
Georgi na , c., Georgina , f.
iep'tdse (the) , s., de Gepiden (een
stam der Gotten) , m.., pl.
uer'n1d, s., Gerald, m.
Gerard , s., Gerard , ( Gerrit, m.
Ger',nan , s., Hermanus, Herman, m.
i*erinan'tcus, s., Germanicus, m.
Ier'shon , s., Gerson , m.
l:er 'trude, s., Geertruida, ( Truitje, f.

Cer'vas , s., Servaas, m.

Fra-eas'torius, s., Fracastorius, m.

i.er'yon ,

Fran'cea-, s., Franciska, (Fanny, f.
k ran'cls , s., Franciskus , (Frans, m.;
- of Assisi, Frans van Assise.

(;eery one*, t
slib , S., verkorting van Gilbert , s.

Frank, S., verkorting van Francis, s.
F rank'Iln , s., Franklin , m.
Fred , s., verkorting van Frederic, s.
Freddy, s., verkleinwoord van Fred, .s.
Frcd'eri c , s., Frederik, ( Frits, m.;

s.,. Geryones, m.

11I'bert , s., Gilbert, m.
i,i t'dio , s., Gildo, m ; - the Moor,
Gildo de Moor.
vii'don • s., Gildon , m.
t=ile*, s., Gilles, m.

C11'ie., S., Aegidins Julius, ( Gilles, m.

- Barbarossa, Frederik Barbarossa (met Git'lius, s., Gillius, m.
den roodes haard); - the Peaceful, (ilor'dano , s., Jordanus, Luca Giordano , een Ital. schilder , m.
Frederik de Vredelievende.
Fredert'ca , s., Frederica, Rica, f.

F.

GaIUUe'o, s., Galiléo, Gallileo Gallilei,m.
G91'Ia , s., Galla . f.
Gal lle'nus • s., Gallienus , m.
Ga1'tus, .e., Gallus, m.

Fronti'nns, S., Frontinus, m.
Fu l' -cheri us , s., Fulcherius , - Car-

tonensis, Fulcherius van Chartres.
Ful'gence ,
( s Fulaentio FulFulgen'tio , ( gentius.
Fulgen'tius, i

Fuik, s., Fulko, in.

Fuller, S., Fuller, m.

Fut'vla , s., Fulvia, f.
t s., Fursaeiis, Fursei s,
Fur'ce,
Fursae'ns, j M.

Fust, s., zie Faust, s.
G.
Gabriel , s., Gahriël , m.
Gabrlel'la , s., Gabriëlla, f.
Ga'ius , s., Gajns , m.
Galate'a

, IS Galathea f.
'
Galen, S., Galenus, m.
Gale'rius , s., Galeries, in.
Galathe'a .

Gts' -eo , Gis'go , S., Gisco, m•
Glendower, s., Glendower, m.
Giyc'era , S., Glycera , f.

God'ard , s., Godard, m.
Godfrey, s., Godfried, (Govert , m.
God'wln , s., Godewijn , m.
Goli'ah ,
Golffat m.
. Goliat,
s
'
Goliath,
Gon'debald , s., Gondebald, m.
Gon'eril , s., Goneril , m.

Goodwin, s., Godewinus, Godeovijn, m.
Gor'dlan , s., Gordiaan, Gordianus, m.
Gor'gon , s., Gorgona , f.
1 Go'vena , s., Govena, f.
Gow'er • s., Govert , m.
Graa► ' cht (the) , s., de Gracchen, m., pl.
Gra e'ehus , s , Gracchus , m.
Grace, s., Graria, f.
Gracll 'Ia, s.. Gracilla, f.

Grac'y , s., Gracia , f.
Gra'hain , s., Graham, in.

Grattan , s , Gratianus , m.

Gregorta'nus, s., Gregorianus, m.
Greg'ory , s., Gregorius, m.
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Grey, 3., Grey, rn, f.
ro'tIus, 8., Grotius, de Groot, ei.
Gryph , 3 , Gryphius , van der
Gryph'fus, Ç Grijp, ei.
Gu'dIa , Gu'dule , S., Gudula , f.
Guercliio, 8., Guercirio, in.
Gul, Guido, 8., Guido, Guy, ei.
GuiI'do Arc(I'no, 8., Guy van Arezzo, in.

Uenrlet'ta , 8., Hendrika, ilenriette
Uleii'ry . i, Heiidrik, iIeiii, ni.; -

,

f.

the
(
Impotent hendrik de Omagtige ;
the Iifirn Hendrik de Zwakke ; - the
Linie • IIndFk de Laimnii ; - thi
lie
Proud, ilidik de Troticlie t
BEard • liecirk de Bastaard; the
Pewter, 11 eidiik de Vo g elaar; the

Ilohne*, a., Holmes, ei.
Holofer'ue*, Holopher'ne4,

a., Ho.
lopherues , ei.
a., Homerus, in.
IIonora'tu • a., Hoiioratus • ei.
Honor1u, a, Hocoritis, in.
JJ()Oke, a., Hooke, ïn.
hooker ,, a., hooker, in.
Ilorlace , s. , Horatius , in.
Lion , }Iedrik de Leeuw.
GuII'ber* , 8., Gilbert , ïn.
Hericliut, ei.
IIor,tIi (the), a., de Horatii, de
Gull i ver, 8., Gulliver ,m.
ibnratiërs , ei., pt.
Hera.II (te* , .9., Heiaciden , ei.
Gusta'vtis, S., Gustuaf, in.
taer&,clI 'tts , S., }leraelituo , in.
II,)rn*lO • a., Horatio (doopnaam), rn.
Guy, s., Gu y , Guido, in.
Ho,te,,'iti, a., Hortense, f.
lJer'bc,'t • s, iIerl)eItUi , Ilerbeit, ei.
idy'gc. , s., Gyges in.
IIoea. a., hoses, M.
flerbcrti,ia • S., llerbertna • f.
iy11p'pus, 8., Gylippus, rn
Ilc.'eues • 8., Hercules, ei; Farne• Iltiw',,rd • a , Howard , in.
fiuiwe, a., lisse, ei.
sla -, lleiculeo viii irnese.
H.
Hubert, a., hubert, in.
IIerilIii. 8., Hezillus, ii.
liutlibras, a., liudibras, ei.
Ucr'i$,8c1i,1 • 8. Herriachus, ei.
Hab , s. verkorting van Herbert , s.
1Ï,igli , IIuguc • a., hugo, Huig, M.
Ueriiiagurai • S., Heriiagoras , ei.
iIab'akkuk , 8., ilabakuk , in.
Hin,i'ai)hiOdItuS , S., lleroiaphrodi- ii,,i',ni, , a., H old, 3".
fl•,,
Ua'd1,,,, , 8., Adrianus, Adriaan, rn.
JIunphrey, a., lIurnfried, ei.
tuo, ei
HHe 1 nft, 8., Huemuis, Hemun, in.
LIufi1IIflde* , a., Huilades , so.
I1eri1eIieIlda , 8., Herinenegilda, in.
H&ttr, S., Hager , f.
Layael,i'tliuM , a., llyacnitlius , M.
1hi nc* • S. Hermes • ïn,
H&tg'1 • S., 1lagg;ii , ei.
IierflIoue 3., Herinione, f..
Uy'ade* ((tie), a., de Hyaden, rn., p1..
Hal , S verkorting Viili Henry ,
*fge1ii, s., ilygia, 3'.
Ileriftlp'piis . S., I-Ieriiiippus , in.
u )g Ai,, u , a,, Hyginus, M.
IItIt,e'us ,
innei,i,,» &r,(e* • 8, lleiiimocrates , in.
ni.
iio
ilalesus,
Halm
Hale t,s , ^
IIIac'u, a., Hylaeus, Hyleüs, in.
IIC,I()t1O rus , S., Illereodorzis , ei.
HaIc'oue, 8., ilaJcyoiie, f.
fly lucia, Ilyiuea,aeus, a., Hymen, Hy.
11eai'oge,,c* , i, l-IerIiiozeues
IiaI 1 Ia,i, , S., ilullaiei , M.
inenaeuo , in.
Ilerniotl
• 8., Hernotiiuus , W.
IJ)p• 1 I& . a., Ilypatia , 3'.
Hal'ly ., S., vei'kortiiig vnu henry •
Ucv•*1. i. • Herodes, ii.
IIperIIe*, a., Hyperides, in.
I1 0 I11 , S., Chain , iii
I1eti•dia • S., 1-lerodanus • ei.
lIit',in,n • s., Human, ei.
U)/pEkiI, a., Ilypelois, ei.
1h•io•Ièiii , S • ilerodias f.
U I,er,,,,,e,, Ira . a., Hypermoestra , I.
1Ia,i,1'-par • 8., Ilatiulcar, in.
Ut•,od ot•
n
, ei.
, S., liodots
IIrc,&,ui, a., Hyrcanus, ei.
IIa,t,'Itoii , S., Iiaieilloii • in.
U.i••1il, U us . S. Ileropti 1 is • ei.
IIatin'I.( • s ., 1-Iainlet , M.
m.
Iecvi trt,ie • S., lIci•iitiatiis •
H5tAste* , a. Hystaspes, M.
iIa,j, 'ticti • S , 1-Lunpdeii .
i.chcl , s , 1 Icsc1icl
ii,
He,i,,i,*'*th • S., Aiuuiiis • ei.
IIcri.11àt • 81Iersi1a , f.
iItn'iiati • S., lTiLiIIttl .1.
Ut. *Uid . i, Ilciod , ii.
IIit,,'i,Ibt,l • S., Hannibal A.iinibal, ei. 5Ze;•c,us • .5, llcsieïus • in.
Haano • 8., Hiiiiio, iii,
Iltster ., s , Clii luit/er, ii.
H, • s , verkorting van Isabel. a.
tIai1u'h, , s., :I-iutiuiii , in.
lte
.'oo,I , ilIcy 0) • in.
Iiigo, a., lapo, ei.
Havdlct,,,'ute, S. IIariiicaiut Canut Utztk t•h , S, bliktii
de Verieetele • ei.
III •4e . i, ceitcoituig Vii Ilicisrl, .e, Ill 3IJN , C., I5l5US, ei.
Hiirii,o ',,a , S • Flariiioiuia • f
1,,fl,blIeI,us • a., lanibiicliuo , ei.
lEk cru . 1I ivoa . 8 , lIiiio , in.
Jnpetu, a., Japlietus, Japliet, in.
ft&t'oJd • 8., Haroid • ei ; - Ilarefoot
Ïir'ot•k•i . i, I1ieroces in.
, S., llieioiiyzsus , M.
Jbi'nliiu, a., Ibrahim, ei.
Harold niet de lazecoeten.
Harpt,I us, .9 „ liarla is ei.
Icurus, a. Icarus, si
11 1 'ar) • S. illius , ei
Harpcicmates
,
in.
Iee,,i , 8., Iceni , rit„ pt.
111,,, 1: 1 c 0 , ii., 1Iiuiilc 0 ,
Ilarpoe'rate* , 8.,
hk),I ' CIIcUM , It1oiueue'u • 8., Ido.
Hnr'rkit • IIsriIot • 8., Ileudriku • f
II ij,pis, ' i.h is • S ., 11ipl1I elms • ni.
iluelleus , iii.
HarrL , S., iluriis • M.
H.
8., lIil)lltsIi4 , ei.
I,Io'the, , a., [dothea, f.
II,ir'ry ., S., zie Henry , s.
I$l,poeietc*- . S., 1Ilt)tlocziltes • ei.
1lA,fttltI,It , a., Igitsiss , M.
lIar've), 8., Haney, in.
UppodamIa , s. lip
11,Ic1thoi,o , a., ildeplionso, rn.
He'be. 8. Ibebe, f.
pdaiiia , J.
lU08L9iS , s „ Ilioncus , M.
Hebedje,iis , S., Afajitus, ei.
I1),OI5Jtt, i, zie Ilippolyte, a.
lase, a., virkortiiig van n.ttexia, 3'.
Hecntae'us, S., Hecuteäá J M.
llijipul 3tc • S., l[itipulytuo • in.
IIu, a., Ijs, ei.
Hee'ate • 8., Hecate f.
IJI1,pOI)t,u , .ï. • lliptiiilytiiS, in.
,
5., liegen , ei.
fteeor ,, S., Rector , ei.
II ij,pouiac , ,, • 8., Ilippoiiiachus , in
II*It(hUM • a., Inches , M.
Heii'eiba • 8., Hecu ba f.
i1i,potie,,i*. t., ilippoiiieiies, ei.
t
Inchlb
s
l
I,
W.
M.
a., liclibald, in.
Hegecas
1
ipponicus
•
i1I•••i,i1i.ui • S.,
He*e'sas . S.,
ingulifus , a., ligulfus, in.
Hegesilochus , 8., Hegeuiloclius, ei, Ui,',at,s.ei • 8., Hires, 'in.
1nei 0 ceit , a., Isinscentius, M.
1Iege*Ip'pu , S., Hegesippus , in.
mob. i. verkortn i g e- mi, detect • i
I.,hi als , a., loluis , M.
Hel en • hel 'eua • 8. IIeIeIIiL , f.
IIo*be • i, Gibes • ei.
lleflodo'rus , S., Heliodorus , in.
IIo(Igc* , ii., veikortig van Robert
ILil'I 4ius , a., Iphiclus, M.
1phâcrn(e* • a., Iphicrates , ei.
Hellogabal us , S., Heliogebalui.
IIo&,rth i., Hogartli , si
Iphlge&iI'a , a., Ipliigeniu , 3'.
Hel klas , 8., Helkias • iii.
Ilolda, s iIoldaf.
Irei,aeus, a., Irenseus, Iieneüs, M.
fielolia, S., Hlio, f.
HoVknuihed , 8. Hslinshezl, si.
,

-
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Irene , s., Irene , f.
Ireton, s., Ireton, m.
Iris, S., Iris, f.
Ir'vtng, s., Irving, es.
I'saae, s., Isaac, (Izak, m.
Is- 'abel , Isabel'ia , s., Isabella , f.
Isae'us, s., Isaeus, ee.
I*a'3 ah , s., Jesaia , m.
I*'ey , s., verkorting van Isaiah , s.
Ishmael, s., Ismaël , m.
If'ldore, Ifido'rus, s., Isidorus, m.
I.ig'onus, 3., Isigonus, M.
J'sls, s., Isis, f.
Isoe'rate*, 3., Isocrates, M.
Ia•'rael, s., Israël, m.
Ia'lus, 3., Lulus, M.
Ivan, s., Ivan, m.
Ivanhoe, 3., Ivanhoe, m.
Ixt'on , s., Ixion , m.

IRE -- LE W.
Jo eas'ta , s., Jocasta , f.

Joce'lIn , 3., Joost , M.
Jo.he'bed, s., Jochebed, f.
Joe, s., verkorting van Joseph, m.
Jo ► el , s., Joël, M.

Joey , s., verkleinwoord van Joe , s.
Jot, s., verkorting van Joseph , s.
John , s., Jan , m.; - the Fearless,
Jan zonder Vrees; - Lackland, Jan
zonder Land; - tha Sanguinary, Jan
de Bloeddorstige; - the 141moner, the
.dlms•Giver, Jan de Aalmoezenier; Palaeologus , Jan Palaeologus ; - Zimisces, Jan Zimisees.
Johnny , 3., verkleinw. van John, s.
Johnson, s., Janszoon, m.
Jonah, Jo ► nas , s., Jona, Jonas , m.
Jonathan , s., Jonathan, m.
Jone, s., verkorting van Joan, s.
Jon'ny, s., verkorting van John, m.
Jon'son , s., Jonson , M.
Jos, s., verkorting van Joseph, m.

Kitty , s., verkleinwoord van late, s,
Ko'bad , s., s., Kobad , m.

Ko'rah , s., Kora , f.
L.

La eh'ests , s., Lachesis, f•
La$tan'tius, s., Lactantiug, m.
Lad'Islaus , s., Ladislaus, M .
Lae'11a , s., Laelia , f.
Lae'l l us , s., Laelius , m.
Laer'te* , s., Laërtes, m.
Laer'tius, s., Laërtius, m.
Lambert , s., Lambertus, Lambert, m.
La,nbt'nus , s., Lambinus, m.
La'npe'tia, s., Lampetia, f.
Laniprid'tus, s., Lampridius, m.
Lan$'aster, s., Lancaster, m.
Lando , s., Lando , m.
Lan'dor , s., Landor, m.
J.
Laos oon , s., Laëcoon , m.
Jo' -aeph, s., Jozef, m.
Laodanmt'a , s., Laodamia, f.
Je ek, Ja.k'y, s., hetzelfde als John, 3. Josephi[t'e, s., Josephine, Phine, f. Laod'tce, s., Laodice, f,
Ja'.ob , s., Jacob , Jacobus , m.
Las'-saris, s., Lascaris, m.
Jose'phus, s., Josefus, M.
Ja'eobine, s., Jacoba, (Koba, f.
Lat'inier, s., Latimer, M.
Jo*eppl'no • s., J oseppino , m.
Je que'11ne, 8., Jacoba, ( Koosje , f. Josh , s., verkleinwoord van Joshua, s. Lato'na, s., Latona, f.
ia'el , s., Jaël, f.
Laun'celot, s., Launcelot, m.
Josh'aa, s., Jozua, m.
Jal'rue, s., Jaïrus, m.
Laura , s., Laura , f.
Josi'ah, s., Josia, m.
Jasteer, s., Jacobus, Jacob, ( Jaap, m.; Jos'y, s., Jozias, m.
Laurence , s., Laurence , m.
- the Just , Jacobus de Regtvaar- Jove, s., 'Joris, Jupiter, m.
Laver'na , s., Laverna , f.
dige.
Livin'!a , s., Livinia, f.
Jo'vian, s., Jovianus, m.
Jane, s., Johanna, (Jansje, f.
Lawrence , s., Laurens, Louw , m,
Jovin'fan, s., Jovinianus, m.
Janet', s., Johanna, (Jeannette, f.
Lazarus, s, Lazarus, m.
Jovl'nus , s., Jovinus, M.
Jen sen, Janse'nius, s., Jansen, Jan. Jo'vlus, 3., Jovius, M.
Le'ah, s., Lea, f,
senius , m.
Leander, s., Leander, m.
Joan, s., Juan, m.
Janttn'rius, s., Januarius, m,
Lear, s., Lear, m.
Juba, a, Juba, M.
Jaquet', S., Jacoba, ( Koha, Koosje , f. Ju'dah , s., Juda, m.
L'ar'ehus, s., Learchns, m.
Jes'par , Jas'per , s., Jasper , m.
Lebbe'us, s., Lebbeus, m.
J u'dah , s., Judas, m.
Jeehonl'ah , s., Jechonia , m.
Len , s., verkorting van Leonard , s.
Judith, s., Judith, f.
JeW'ry. s., Godfried, Govert, m.
Leo , s., Leo , m ; - dfricanuv, Leo
Jugur'tha , s., Jugurtha, ni.
Jeho'ahaz, s., Joachas, m.
de Afrikaner; - the Armenian, Leo
Jn'IIe, s., Julia, f.
Jeho'as, 3., Joas, M.
de Armeniér ; - the Philosopher, Leo
Ju'Ifan, s., Julianus, Juliaan, m.
Jehol'ada, s., Joad, Joïadt, ee.
de Wijsgeer.
Juliana, s., Juliana, f.
Jetho'ram , s., Jehoram , Joram , m.
Leo-ea'dia, s., Leocadia, f.
Ju'Ifet . s., Juliette, f.
Jehos'aphat, s., Josaphat, m.
L, eon'ard , s., Leonard, Leendert, m.
Jullet'ta , s., Julietta, f.
Jehovah, s., Jehova, M.
Julius, s., Julius, M.
Leona'tus , s., zie Leonnatus, s.
Jent , s., verkorting van James, s.
Ju'nla, s., Junia, I.
Leonidas, s., Leonidas, s.
Jemi'ma , 3., Jemima , m.
Ja ►ntan, s., Junianus, Juniaan, m.
Leon'idef , s., Leonides , m.
Jem'eny ,.s., verkleinwoord van fern , s. Jn'nius, s., Junius, M.
Leonna'tus , s., Leonnatus, m.
Jen'ner, 8, Jenner, m.
Ju'uo . s., Juno, f.
Leonora, s., Leonora, f.
Jenny, s., Johanna, (Jenny, f.
Ju'plter, s., Jupiter, f.
Leone'rus, s., Leouorus, ( Leendert, m.
Jeph'thah, s., Jefta, m.
Justin, s., Justinus, m.
Leon'tlus • s., Leontius, m.
Jeremt'ah, Jer'etny, 3., Jeremia, m. Justt'na, s., Justina, f.
Leopold , s., Leopold , m.
Jerome , s., Jerome, m.
Justln'Ian, s., Justinianus, Justini- Leos'thene* , s., Leosthenes, ee.
Jer'ry , s., verkorting van Jeremy, s.
Leotyehi'de-s~, s., Leotychides, m.
an , m.
Jesse, s., Jesse, m.
Lep'idus, s., Lepidus, m.
Justus, 3., Justus, M.
Je' *us, 3., Jezus, m.
Lep'ti nef , s., Leptines , m,
Jatur'nn, s., Juturna, f.
J In , s., verkorting van Joan , s.
Let'tice , s., Laetitia , (Titia , Letje, f.
Ja'venal , s., Juvenalis, m.
Jisraéi , s., Jisraël , Israël , zie aid.
Le$ci p'pe , s., Leucippe , f.
Jo'aebim, s., Joakim, m.
Leuetp'pus, s., Leucippus, m.
K.
Joan , Jo'anna , s., Joanna , Hanna,
Lea-eo'thia, s., Leucothia, f.
Naatje , Jans , Hansj e , f.; - the Crazy,
Leaeo'thoe, s., Leucothoe, m,
Johanna de Krankzinnige.
Kate , s., verkorting van Catharina , s. Leu'fred , s., Leufried, m.
Joan► nice , s., Johannis , m.
Katharina , s., Catharina , f.
Levi , Le► vy , s., Levi , m.
Job , s., Job, M.
Kit , s., verkorting van Christopher, s. Lew'!s , s., Lodewijk , m,

muuDf;J
Libitina , 3., Libitiva, J.
LIbo'rlus, S., Lihorius, m.
LIn'gard , s. , Lnard , in. .
Linne', Llnnae'us, S., Linnaeus van
Linné, rn.
Li'nus, S., Linus, m.
Lips , Lip'Ius , S., Lipsius , Lips,

Justen Lipsius , Justlijn , m.
Liv'hi, 8., Livia, •f.
Liv'y, s. Livius , Titus (in het En), rn.
Liv'y, s., verkorting van Olivia,, s.
Locke, S., Locke, at.
Lol'Iius , 8., Lollius , rit.
Longl'nus , S., Longinus , m.
Lono'1ius, S., Lougolius, M.
Loren'zo, 3., Laurens, Lorenzo, Lau-

rence , Laurent, ii.
Lot , s. Lath , m.
Lothario, Lotha'rius,
IIUS

S.,

Lotha-

, ei.

Lot'ty , S., verkorting van Charlotte, s.
Lou , S., veikortlig viii Liatsa s.
LouIM , S , Lociewijk , in.; - the Pat,

Lodewijk de Vette ; - 1/ia Gerrnaaic,
Lodewijk de Duitscher; - t/u Staininerer ,, Lrnlewijk de Stamelaar,
Loui'*a , ji., Louisa, ( Lise, f.
Loi'eI , S., Lovel , a.
Lowtli, S., Lowtti, at.
Lucan , S., Lucanus , rn.
Lu'-cas , S., Lucas , at.
Luce , S,, Lucia , f., zie Lucy, a
Lucet'tu, 8,, Lucetta, f.
Lu'can , 8., Lucianus , m,
Lucfer ,, a., Lucifer , (licht aanbrengee), rit.
LucIl'Ius, 8, Lucilius, in.
Luei'iia , S Lucina (bijnaam van Juno

en Diana) , f.
LUChI'dft, 8.,

Lucinda, f.
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M.
Mtdt, S., SLib, f. (Noordeche fabelleer).
Mae'aicus , S,, Macareas , in.
Macar ie s , t., MaCailils , Di.
Ma eau 'ht' , S., Tillacaiilïy , in.
Maebetta', .r, iiacbet1i
a.
Mt ' t'abees , S., l/i,ic1i,beeeii , in „7)1.
Mac'cabt, Mseehabae'tss, S, Ma-

chaSm, iii.
MitechiaicL', Mseehinve'iJI, S

chiavul ,

, Mac-

iii.

Mscdo1', S., Macthift, in.
itae2o'viit't , Mactow' , S.,

Maclu
villa , Nicolo di Bernardo dei MaccliiiireIli
Maepher'son, a , Macpherson , in.
Mricria'nui' , 8., Macii.iuus , ft.

rita

itt us , .ï., iiacuotniis , in.

M,,d'ettitc , S , MigU1eiia , f'.
rtli*(liie S., verkortiug Valt .Lliarqaiet , S.
Mit,.e? flitS , i, \Li,eei,,ia , Si c ceiias , at.
Sia'dr2e,t , MitgtiittC na , S. Magthi.
inn , ( t11itclt , .1, .
ri5atteu'tîus . 8., Vt a' ueutius , in.
S., Mago, M.
Ma'tog , a., Ms7O 0

Ma'hoiuet , S., Malioiiiet (eigenlijk Mo-

liauiaieu) , a.
Matu'wari,ig ' ., Miiinwarin7) , at.
MaI'aa'hy, Mal'aeky, S., Misleacliie, M.
Mat'coitu , S., Maicolni, at.
MitI'kia , S., verkorting eau Maria, a.
alaloise', a., Malone, iii.
i'$latne.''tus , a., iiafieitiis , rn
i1ain,iiae is , S,
iiau&as'seh , a. 7iiaiiaase , in.
Mmnea , ia.
Ma'neii ,
Mati'eltioai , a., Manetitait , at.
Matklfçed, S., Miiitiiet.l , in.
Msn'II,is , a,, Manliu s , 'in.
ISIaii'uei , ii., Manuel , in.
Mania tius , a., Manutius , M.
M,,pttaelus , S., Mapliueus , at.

LucIu , 8., Lucius, m.
Lucret i a, S., Lucretia, f.
Lucret i u s , S., Lucietius , m.
Lucy , S., Lucia , L u cie, f.
Ludlow , 8., Ludlow , in.
MaiceliPna , a., Marcellina, f.
riI,,rcellLbu u s , S., Marcellinus , in.
Luke , S., Lukas , Lucas , in
Luntilre, 8., zie Leonorns, a.
Marcel'tus , S., Muicellus, in.
Luper'-ewt, S., Lupercus at,
M,rcIa'i,a , S., Maiciana , f.
Lu'pus, S., Lupus, in.
Mareia'nus , S., Murciaiius , at.
Luther ,, S., Luther, m.
Mat"-eoul, Mar'-cuS'fus, S., MarculLreatn be*, S., Lycainbes, at.
fus , at.
Lyca'on , 8., Lycaon , M.
Mar'-eus, .î., Marcus, in.
Lycotne'de*, 8., Iyconiedes, at.
IIlat-'gsret , S., It1ai'gii'ethti, ( Griet, f.
Lîeoreu, 8., Lycoreus, in,
marge , a., verkorting van .iT.tar7)aret , S
Licos , 8., Lycos , M.
Mar'gery , a., verk1euwoorU van filer' gavel, a.
Lycosthene, S., Lycosthenes, at,
M ar l ge t, S., Maria, Ma r got, verkorting
Ly-eur'giis, 8., Lycurgus, at.
Lyde, a., Lyda , J.
van Margaret ,
Li ti gate, S., L.y ilgate, at.
Mary , a., verkleinw. van Marge, a.
Liddy, a., verhieiiiwooril van Lydia, a, Maria, S., Maria, (Mietje, I.
Lyiiae'us , S., zie Linié , a.
Marianne , .i., Mariiiiiiie , f'
Lysaik'der, a., Lysander, at.
Ma'rius , S., Marius' at.
Ly1sn'mctius , a., Lysiniachus , rit.
mark , S., Marcus , (Marc, at.
SIarIIa'uus, S., Marliaeauo in.
IYIp'i)US, a., Lysippus, M.
LytteLto», a., Lyttietois , in. (Thomas), !Lir'Iow , S., Marlow , it.
beroetuil iegtsgeieei'de , stierf 141.
i Mar is , a., Mars , rn.

Marston , a., Marston , m.
Ma r th a , .e., Martha , f.
Ma,- 'ttoss , S., Martiniis , Martijn
( Tiiies , in.
ilIit'ry , a., Maria, Marie, ( Mietje
zie .41'aria ) 3 .
Mas'stoger, S., Masoinger, rn.

mat , a., verkorting van Matthew, Mat
t/tent en .ilfatfiilda , a.
MatiI'diit, .i., Mathilda, Mat, f.
Mittt&tnï'itlt , S.. Matlianiss , M.
31 ,it'iitais , 8, t1.itliats , at.
Matthto'ti , a., fulatthioli
Mait!s'ew , 'i., Mattlieies , m.
Mattht'as , a., Mattitias . at.
.Maud, Masid 1 ltn , s , Mathilda , rn
Mti,sr'tec, S., Maurits, Mauritius, at.
Iaaus'aus , at., f1iuio1us , M.
I
lilarod , a., verkleintv. van .Jlathiida, a.
Maxen'tg,is , t'., Maxeutius, M.
, riutuUm'iati, Maxinsia'uu, a., Maxi.
iiiiitiiiif , lat.
Muiaiivnhl'ian, S., Miixiniilianus, at.
MttX'Iflhifl , Mitx5inl'øut , )., Maxiliiiiius , w.
Max'imtis , S., Maximus, in.
t1ecate'us a'., Mecistens , a.
Medard', Medas"dus , a., Iledard
.tIeditrI'nn , S., Meditrina ,
, Medu'-s-a , a., Medusa , f.
Meg , ii , ver1eortitii 'van .11lnrgriet , s.
S5€-ee'i-,t , S., Megaera , Megeia , f,
Meg'atiirt, , S., Megautra , f.
' Megare'iit , a., Megareus , na.
lieibstheuieS , a., Megastlai-.iies , a.
Mthe,,t.a11 , a., fluI,iIliiiitiiieij..Ali , in.
Metsu'jael , a,, Meiinjael , in,
atetitIIk ' t,us, a., Melaitipus, at,
, Melatii'a, a., Melaina, f.
Melehi'ad,*, S,, Meichiades, rn.
Meletsis.'v-deek , S., Meichisedek, at.
Melea'ger , a., Meleager , s.
Meliboe',,s , S., Melihoeus , at.
Mellcer'ta , Melicer'tt* , &, Meli.
vertes , in.
Me*s'sa, S., Melissa, f.
ettS'sus , S., Melissus , at.
MeUo'nus, S., Mellotius, ni.
MeJ'iuoth , S.. Melniotli , at.
i Mclpoiii'cue , S., Melporiieiie
, f,
Messatëp'pus. a., Menalippus, in.
i riletiaii 'der , )., Maitmndet, in.
Mcnec'Se* , S,, iaieueclei , at
Menee'i'ate, S., Menecrates, at.
, Menede'rnfls, 8., Metiedeutus, at,
1fIcaselalus, S., Metielans , in,
Meties'iheias , S., Menestheus , at,
1
Menip'pus, .i., Menippus, itt.
Meiioe'ceas , S. Menoeceus , us.
Sicss'tor ,, S., Metitor , in.
Me'raitd , S., Miii'aiiuuia , f.
Mei'cury, S., Meicuritts , in,
Mer-eu'tio , S., Mercutto, in.
Mer'o;,e , S., Merope , f.
Mero'%e.Is, S., Meroveuc, in.
lIIe'stsat'b , S., Meaach , at.
86

MES- OWE.

1022
Messatt'na, s., Messalina, f.
Messa'pus, s., Messapus, m.
Metani^ra , s., zie .Meganira, s.
Metaphras'te -s- , s., M.etaptrrastes, m.
Metasta'*Co , s., Metastasio, m.
Jietel'la , s., Metel la , f.
Metel'lus, s., Metellus, m.
Methu'*ael , s., Methusaël , m.
Metha' -s- elah , s., Methusela, m.
Metrodo'rus, s., Metrodorus, m.
Mezen'tius, 3., Mezentius , m.
M$'-eah, s., Micha, m.
Mich • s., verkorting van Michaël • s.

Mi'-ehael , s., Michiel, Giel, m.
Miele ' 1 s. verkorting van Michaël, S.

Midas, s. • Midas, m.
MIt' eah , s. • Milcha, Milka, f,
Mi'Io , s. • Milo, M.

N.

0.

Na'arnah , s., Naamah , f.
Naf, s., verkorting van Abigail,
Nat, s., verkorting van Eleonor,

Nan,
Nanny,
Na'oRni ,

s.,

Naotni ,

f.

Napier, s., Napier, m.

Napoleon, s., Napoleon, m.
Narcissus, s., Narcissus, M.
Nar'se -s. , 8. Narses, m.
Na'so , s., Naso , m.
Nat • s., verkorting van Nathanaël , s.
Nathan, s., Nathan, m.
Natban'lel , s., Nathaniël , m.
Nau'crate*- , s., Naucrates, m.
Nausiph'ane-w, s., Nausiphanes, m.

Near'-et,us, s., Nenrchus, m.

Milton, S., Milton, m.
Mitnner'mus, 8, Mininermus, m.
Minerva, s , Minerva, f.
Minos, S. Minos, M.
Minotau 'rus , 3., Minotaurus, m.
Miranda , S., Miranda , f.
Mi•'iarn • S. Miriam , M.

Nebu ehadnez'zar,s.,

, s., Mithiidates, m.
Mnemosyne, s., Mnemosyne, s.
Mithrida'tes-

Mnesar'ehus , s., Mneourchus, ei.
Mnesil'ochns • 8., Mnesilochus , ei.
Mites thans • s , Mnestheus , rti.
Moab. s., Moab, m.
1►sohain'med, S. Mohammed, Mahomed , Mehemed , m.
Mot • s., zie Mary , s.

Mol'ly, s., verkleinwoord van Mol • s.

Mo'ioch • s., Moloch , nt.
Motor'-ehus, S., Molorchus, ee.
Motos'sus • S., Molossus • m.
Mon'ltna , s., Mc,ninia , f.
Montagu, s. • Montagu, f.
Montague, s., Montague, m., f.
Moore, s., Moore, ee
Mor'deeai , s., Mordeehaï , m.
More (Thomas), s., Thomas Minus,
Thomas More , M.
Mor'ice ,

Mor'rice ,

s., Maurits, m.

Mor'ris ,

Morpheus, s., Morpheus, m.
Modehopu'lus, S., MosChopulus, m.
Moseila'nu$, s., Mosellanus, (Petrus
Mosellanus), Peter Schade, m.
Mo'*es , s., Mozes, m.

Mucia'nus, s.. Muclanus, m.

obadl'ah , S., Obadja, m.
Ob'eron, s., Oheron, rit.

Oceanus, s., Oceanus, m.
s., verkleinw. van Ann, s. o-eta ' vla, s., Octavia, ra.
Oetavia'nus, s., OCtavianus, M.

Nancy ,

Miitl'ade*, s., Miltiades, m.

Jlisag' ent-s-, s., Misagenes, M.
Mis'ithens, s,, Misitheus, m.

s.
s.

Nebukadnezar,m .

Ne'-eo , s., Nechos, m.
Ned , s., verkorting van Edward. s.
Ned 'dy,

s., verkleinwoord van .1Vad, s.

Neil , s., verkort van Helen, Eleonor, s.
Nei'iy , , s., verkleinwoord van Nell, s.
Nelson , s., Nelson • in.
Netn'sis , s., Nemesis, f.
we'o eies- , s., Neocles , M.

Ne. ► ptol'e ►nus, s., Neoptolemus, M.

Odin, s., Odin, m.
O'do, s., Odo, m.

Odoa'cer,, s., Odoacer, m.
Oecolarnpa'dius, s., Oecolampadius ,
(Joh.), Johaiines Hausschein, tijdgen ot van Zwineli , m.
Oedipus, s., Oedipus, m.
Oe'neus , S., Oerreus , m.
oenorn'aus , 8, Oenomaus , m.
ogy'ge- t- , Ogy'gus , O,yges, M.
Ol'ie-us , Olo'-us , s., Olaus, m.
Oliver, s.. Olivier, m.

Onesii► 'piye,

s , Oiieslphortis, m.

s., Onesippus, ei.

Onou.aeri'tus, s., Oi► omacritus, in.

Onoruar'cilus, S., Onoillar'chus, e6.
Ophe'iia , s., Ophelia , f.

s.

New'ton , s., Newton , m
Nib, s., verkorting van Isabella,
Niean'der, s., Nie ander, m.
Niea'sl us , s , Nicasius , m.
Nice'plorus , s., Nicephorus, m.
lilac e'taas , s., Nicetas , ee.

Oiym'pia , s., Olympia, f.
Oiy lll 'pias, s., Olyn ► pins, f.
Olyn.,'p.» , s., Olympus , M.
Owph'aie • s., Omphale , .f.
Onesierl'tus, z., Onesicritus, in.
Ones'i,nus, s., Onesinino, in.
Onesiph'orus,

e'i,os , s., Nepos , ee.
Nepotia'nus, s., Nepot ianus, m.
Neptune, s., Neptunus, rit.

Nestor, s., Nestor, m.

Od'iia , s., Odila; f,

Olivia, s., Olivia, f.

Nehe,ni'ah , s . Neheniia , ,n.
Ne'leus, s., Neleus, ei.

Nero , s., Nero , r✓t.
Nest , s., verkorting van dynes,

Oeta'vius, s., Octavius, m.
Odena'thus, Odena'tus, S., Odena .
tus, M.

Opori'uus, s, Olrorinus, m.

Op'pian , s., Oppiai.iu5, m.
Opie', s., Oppius, m.
Oppor't-una , s , Opportune , f.
Opta'tus , s., Optatus, m.
O'read -s, s„ Oieades , f., pl.

s.

©res'te -w , s., Orestes , m.

Orget'urkx , s., Orgetorix, m.

N i e le'otas, s., Nicolaas, Nico, (Klaas, ei. Oriba'-wius, s., Oribasius, s.
Nick, s., verkorting vara Nicholas, s. O'rigen , s., Origenes , m.
Ni -eode'unus, s, Nicodernus, m.
Orion, s., Orion, M.
Ni'eol • s., Nicolaas. ( Klaas , m.
Orithy'a, s., Orithya, f.
Ni eo'inachus , s., Nicomachus , m.
Oron'tas, Oron'te -s-, s., Orontes, ei
Ni eome 'de -s- . s., Nicornedes, m.
Oru' -saus , s., Orosius , m.
Nl'lesis, s., Naleus, m.
Nitn'rod , s., Nimrod, m,
Nino , s., Nino, f.
Ni'obe , s., Niobe; f.
NI'reus , S., Nireus , m.

or'pheus , s., Orpheus, m.
orsil'oehus , 8, Orsiloehus, m•

Os' car , s., Oscar, m.
Osi'rIs , s., Osiris, m.

Os'inond, Os'rnund, S., Osmond, m
Oss'lan , s., Ossian, m.
O a'wald , s., Oswald, m.
Otliel'lu , s , Othello , m.
O'tbo , 8, Ottho, Otto, ee.
otii'ie, s., zie Odila, s.
ot'.vay, s., Otwaiy, M.

Noah, s., N oath , m.
No'ei , s., Noël , m.

Noll , s., verkleinwoord van Oliver, s.
Mare'tus, s., Muretus, Marc Antoine Nor'tia , s., Nortia, bijnaam van Fortuno , f.
Munt, ee.
Novatia'nus, s, Novatianus, m.
Myron'ide* , s., Myronides , M.
Nuwe'rian , s., Numerianus, m.
Myr'rii.is, s., Myrsilus, m.
O'iec•bury, s., Overhnry, m.
Nump , s., verkorting van Humphrey, s. Ov'ld , s., Ovidius, m.
Myr'tea, s., Myrtea, f.
Myr'titus, 3., Myrtilos, M.

Nushir'wan, s., Nushirwan, m.
Ny e'kin , s., verkorting van Isaac,

Ny'.tests , s., Nycteus ,

M.

s.

Owen, s., Owen,

ei.

PA
P.
Pncatia'nuuf, s., Pacalianns, n.
Pta^hyan 'ere*, s., Pachvmeres, m.
, .s., Pacomius, M.
Paed'dy • s., ver korting van Palr^ck , s.
Palae',non, s., Palaemon, Palenton, gin.
Patneot'ogus , s., Palaeologns, Pale.
Pacl) ' n.ius

ol0gns , 9n.

Palneph'*atus. .c., Palepliatus, m.
Pai'.a.nas, s., Palamas, git.
Peihime'de-s- • s., Palamedes, ee.
Pal 'einon , s., zie. Palaemon , s.
PH'ey., s., Paley, m.
PHlina'ra,s,

s., Palinnrns, m.

Pai'Ia.s • s., Pallas , m.
Palmet stop , s., Palenerston, m.
Palmyi n , s., Palmyra, f.
Pam'menc -s- , s., Pammt^ties , m.

pan, S., Pan, ,n.
Panece'a • s.,

Panacea , f.

Pancc rol'1 us • s., Pancirol lus , m.
Pandion , s. • Pandion , m,.
Pandora , s., Pandora, f.
Pan'ope, s., Fanope, f.
Panta'leon , s., Pa.ntaleon, m.
Pan'thas, S., Panthus , m,
Panvin'tus • s. • Panvinius, Panvinionofrio , m.
Pa'plas, s., Papias, in.
Papin'ian . s., Papinianus, ei.
Paracel'slas • s., Paracelsus , m»
Parcae (the) , s., de Parten, Schik
-godine,
f., pl.
Paris, s., Paris, m.
Parmen'1de-gis-, S., Parmenides, m.
Parme'nio, Parme'niun, s., Parme nto, ee.
Parmenis'-eus • s., Par meniscus , ra,
Perm i «if'no . s., Parntigiano , m.

Por'nelt • s., Parnell, m.

Parrha'-sins • s., Parrl ► asius, m.
Parthen 'ope, s., Parthenope, m.

Pas'-chat , s., Pascal , ,a..
Pasit'ele4 • s., Passteles, in,
Pat, s., verkorting van Patrick, s.
Pater'.p ul us , .s., Paterculus • m.

Pat'ri-ek • s. • Patrik , ee.
Patro'ele-a•, s., Patrocles, m.
Patro'eins, s., Patroclus, ee.
Patty, S. verkleinwoord van Martha, s.
Paul , s., Paul, M.
Pau'In , s., Paula, f.

Parel i'na , s.,

Pauline , f.
Paulus, s., Paulus, 2n; - 4eneilius,
Paulus Aemilius.
Pausa'nias , s., Pausanias, m.
Paa'sias, S., Pausias, M.
Pausien'aehus, S., Pausimachus, m.
Peele • s., Peele , m.
Peg • s., verkorting, van lllargaret , s.

Pegasus , S., Pegasus , m,
Peggy , s., verkleinwoord van Peg, s.
Pekahi 'a,

s., Phaceia, 7n.
Pela'igo . s., Pelago , f.
PeJa'giars, S., Pelagius, ;ie.
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Pelop'idos, s., Pelolpidas, m.

P11i'Io , s., Philo, m ; - Jeedneits , the
Jew, Philo de Judaeër, de jood Philo.

Pe'leus, s., Peleus,
Pe'1ops • s , Pelops, ne.
Pena 'te , .s., Pennies , .s., pl.
Penelope, .s., Penelope , f.
Penpus , Penc'•as . .s., Peneus,

m.

Penthceile'aa , s., Pe ► ithesilea , f.
Pean'thcus , s , Pentlaeits , in.
Pepin, (Pa'I,in), s., Pepdel , a ; - the

Philo'cle • s., Philocles, m.
Phiioc'rate*, s, Philocrates, m.
Philoe'tetc -w. s, Philoetetes, ín.
Philode'neus, s.. Philodemus, m.
Phlloia'us , S., Phi lolalls • in.
Phiio'logns, s, Philoloatas, m.

Phiiome'tet , s , Philomela. , f.

Elder, Pelui n (ie Oude; - t/te Fat, Phit,+ane'lus . s., Pliilon ► elus, m.
Pep:jn de Vette ; - t/te Sliort , Pepijn Phi'lon , s., Philon , tie.
de Korte.
Pbeilon'1dc-a., s., Philonides, m.

S., Pepy's, m.
s ., Perdecets, Ste.
Per'eerine , , s., Peregrinus , m.
Perian'der , s., Periauder , m.
Pertbae'a , s., Perihea , Perihoea, f.
Per'kele -s- , s., Pericles, ;n.
Per'nel, Per'nelia , s., Petronella,

Phliop'onu` , s„ Philoponus, m.
Philostor , glus, s., Philostorgius, M.
Phiios't, sstaas • it • Pliilostratus, M.

Pernella, (Neeltje, f.
Pero'ze-* , s., Perozes, n2.

Pho'clon, s., Phocion, m.
Phocy'iide • s., Phocylides, m.
Phoebe, s, Phnehe, m,
Phoebus, s., Phoehus, Phehus, m.
Phoe'nia , s., Phoenix, Phenix, m.
Phoro'nens • .s., Phoroneus • m.
Pho'tius • s , Photius • m.
PhraR'tes, s., Phraates, m.
Phraor'te s , s., Phraôrtes, m.
Phry'ne , s., Phryne, f.
Phryn'i ens , s., Phrynicns , m.
Phthi'a , s. , Phthia, f.
Phylar' ehus , s • Phylarchus , m,
PI'late , .s., Pilatus, m.; Pontius -,
Pontius Pilatus.
Pisander. s., Pisander, m.
Pisis'tratus, s., Pisistratus, m.
Piso . s., Piso , M.
Pith'ens, s., Pittheus, m.

Pep'

Pendi e cane ,

• S., Perserts, W.
Persins , s., Persius , m.
Peta'vius, .s,, Petavins, DenisPetau, m.
Peter , S., Pieter, Petrus, Peter , ( Piet,
j a.; - the (remel , Pieter de Wreede; the Hermit , Pieter- de Kluizenaar; the Martyr, Pig ter de Martelaar.
Pers'etss

s., Francesco Petrarca , gin.
s., Petronella, ( Pietje, f.
Petro'nius , s., Petronins , m.
Phae'don , s., Phaedon, m.
Phaedra, s., Phaedra, f.
Phae'drus, .s., Phaedrus, m.
Phaeton , n., Phaeton • n2.
Phaëtu'*a , s., Phaët.husa, f.
Phalae'eus, s., Phalaecus, Phalecus, m.
Phalan'thus , s , Phalantltus, ni.
Phai'aris, s., Phalaris, m.
Pe'trar eh .

Petronei'Ia,

Phiio'tas, s., Philotas, in.
Phiiox'enus, s. • Philoxenes,

m.

Ptain'eas , s., Phineas , m.
Phieg'on, s, Phlegcen, m.

Pt'ua, s., Pius, m.

Pha'on , s., Phaon , ee.
Phar'aiuond • .s., Pharamond , ni,

Pizarro , s., Pizarro, m.

Pharaoh , s., Farao . m.
Pharas'inane-b , s., Pharasmanes, m.

Plnnct'na • s., Plancina , f.
Plantagenet , s., Plantagenet, m.

Pha'rea-, s., Phares, ee.
, s., Pharnabazut, m.

Pharnaba ZUS
'

Ian.
Phere'-crates • s., Phereerates , rn.
Plea' -gees► . s., Phaseas ,
Pherecy'des ,

s., Pherecydes,

as.

Phe'rea:- , n., Plieres, 'rn.
Phid'ias • s., Phldins , in.

Phi'te, Phi'}e -t.,

S,

Philes, 't.

Filelfo ,

Pia'to , s., Plato, vit.
Piauti'an , s., PIse itianus, ee.
Pian'tus , s., Plaiii les, m.
Plei'ade q- , Plet'ads (the) , s., de

Pleiaden., f., pl.
P1in' y,

Phil • s., verkorting vices Philip , .s.
Philadel'phius , s , Phil. ► delpl ► us, m.
Philar 'etus , s., Philaretus , m.,
Philel'phus , s., zie

Placid'la , s., Placidia , f.

s.

s., Philemon, m..
Phtletae'rus , s., Philetaerus, in.
PhIle'snon ,

s., Plinius, m.; - the Elder,

Plinius de Oudere; - the Younger, Pli.
cities de Jongere.
Piis'thcne -s., s., Plisthenes, na.
Ploti'na , e., Plotina, f.
Pioti'nus , s., Plotinus, en.
Pi u'tar-cb , s., Plutarchus, m.
Ptss'to , s., Pluto, m.
P1ho'tus , S., Flutes, M.

s.. Pliilihertus, Philihert, en.
philllp, s., Philippus, Filip, (Flip,
Phil 'ibert,

Podalir'tus . s., Podalirius, in.
Pog'gio , Pog , gtus , s., Poggio, Pog.
w.; - the Fair , the Haadso-ine , Filip cie glees, M.
Schoor► e; - the Bold, Filip de Stoute. Pol , s , verkorting van .M«ry , s.

Philippa , s., Philippa, j'.
P•iiippi'na • .s., P(ulippie al , f.
Philis'ens, s., Pleileecus, m.
Philis'tus • s.. I'l ► ilistus , m.
PhII'IIs, s., Pl ► i11i3, f.

Pole, .s., Polus , Cardinaal Pole, m.
Polemar' -chug, s., Polemarchus, in.
Pot'enro, s., Polemo, ni.
Poittia'no ,

s., Politianus, ee.

Poi'iio , s., Pollio, m.
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Po1'iy , s., verkleinwoord van Pol, s. Pru . s., zie Prn fence, s.
Polo, s., Paulo, Paulus, Paul , m.; Pm deuce , s., Prudencia , f.
Marco -, Marco Paulo.
Pruden'tius, s., Prudentius, ra.
Polyaenus, 3., Polyaenus, Polyenus, m. Pl.,, '*Ios, s., Prusias, m.; - the HuntsPolyb'ius, s., Polybius, m.
man , Prusias de Ja.-, er.
Poi'ybus , s., Polybus, m.
Prynne , s -, Prynne , m.
Po1'y -carp , s., Polycarpus, in.
Psammeni'tus , S., Psammenitus, m.
Polyrhar 'mus , s., Polycharmus, m. Psam,uet'i•ehu.s, s., Psnmmetichus, m.
Pol'ycte*, s., Polycles, m.
Psel'lus , s., P eilus , m.
Psy'whe , s., Psyche , f.
Poly4!le'tus, s., Polycletus, m.
Ptolemy , s., Ptolemeus, m.
Polye'rates , 3., Polycrates, in.
Polyde -e'te*, s., Polydectes, m.
Publie'oln, s., Publicola, m.
Pui cbe'ria , s., Puilcheria, f.
Poiydo'rus, s., Polydorus, m.
Polyeu'iitus , s., Polyeuctus, M.
Pupie'nnus , S., Pupiënus, m.
Polygno 'tus, s., Polygnotus, M.
Pygma'Iion , s., Pygmalion, m,
Polyhy,n'nia, Polym'nia, s., Poly- Pyl'ade -a- , s., Pylades , m.
hymnia , f.
Pylaem'ene s - , s., Pylaemenes, m.
Polyni'ce -s. , s., Polynices, f.
Pyramus , S. Pyramus , in.
Polyphe'me, Polyphe'inus, s., Po- Pyrom'a -ehus , 3., Pyromachus, m.
lyphemus, m.
Pyr'rho , Pyr'rhou , s., Pyrrho, m.
Polyphon'te-*, s., Polypliontes, M.

Polyx'ena , s., Polyxena, f.
Pomona , s., Pomona, f.
Pornpeia'nus , s., Pompeianus, m.
Pompe'lus , Pomp'ey , 8., Pompe,jus, M.
Ponipil'1us, s., Pompilius, m.
Po,upona'tius, s., Pomponatius, Pietro Pompanazzi, een Ital. kerkhervormer uit de 15de en lilde eeuw , m.
Ponce , s., Ponce , m.
Pontia'nus , 3., Pontianus, m.
Pontius , s., Pontius, M.
Poppaea , s., Poppaea , Poppea, f.
Por'cia , s., Porcia, f.

s., Por phyrius , m.
Por'son , s., Person , Richard Por -

Porphyr'ius, Por'phyry,

Pyrrhus , s., Pyrrl ► us , m.
Pythagoras, s., Pythagoras, m.
Pyth'ens , s., Pytheas , m.
Pyth'ia . S., Pythia , J.
Pyth'lss, s., Pythias of Ph.intias, m.

Q.
Quadra'tus , s., Quadratus, m.
Quarles, s., Quarles, in.
Quin'tin, s., Quintinns, m.
Quintil'ian , s., Quintilianus, nz.
Quin'tus-Cur'tius, s., Quintus-Cur tius, m.
Quir'i -cus, S., zie Cyricirs, s.
Quixote, s., Quixotte, Quijotte, m.
Li!

son , M.

Portia , s.,

zie Porcia , 3.

Posidip'pus, s.,

Posidippue, M.

Post'humus , Pos'tumus , s., Pos.

thumus, m^
Pot'amon , s., Potamon, M.
Pot 'iphar, 3., Potiphar, m.
Praxitu'les , s., Praxitules , m.
Priam , s., Priamus, m.
Priapus, s., Priapus, m.
Pris'-ea , s., Prisca , f.
Pris'cian, s., Priscianus, m.
Priscii'la , s., Priscilla, f.

Pr1sci1'Iian, s., Priscillianus, m.
Pris'reus , s., Priscus , M.

Pro'-cie* , s., Procles, rn.
Pro -co'pias, s., Procopius, m.

Pro-erus'te -s. , s., Procrustes , m.
Prome'thems , s., Prometheus, ni.
Proper'tius, s., Propertius, m.
Proser'pine , s., P.roserpine , f.
Pros'pero , s., Prospero , m.
Protag'oras, s., Protagoras, m.
Prota' *lus, s., Protasius, m.

Protesila'us, s., Protesilaus, rri.

Proteus, s., Proteus, m.
Proto 'gene-s- , s., Protogesres , in.
Prox 'enus , s , Proxenus, m.

Raba'nus Mau'rus , s., Rabanus Mau-

rus ; M.
Ra' .chab , s., Rachab, f.
Ra'chei , s., Rachel ,- f.
Radaga 'I

-us ,

s.,

Radagaïsus, M.

Ite'mus , s., Remus, W.
Reuben , s., Ruben , in.
1 Reynold , s., Reinaud , Reindert , m,
Rey'noids , s., Reynolds, m.
Rhadaman'thus, s.,Rhadamanthus, m.
Rhadamis 'tus, s., Rhadamistus, in.
Rharn'se*, s., zie Ramses, s.
Rt,a'zes , s., Rhaze , Rhazis, in.
1

flue's, s., Rhea, f.

Rhese, Rhesus, s., Rhesus, in.
Rhodogu'ne , s., Rodogune, f.
Rhodoma'na, s., Rhodomana, m.
Rhodope , s., Rhodope , f.

Ri-ear'do, s., Ricardo, in.
Richard, s,, Richard, Rijk, m.; - (h&
Lion-Hearted , Richard Leeuwenhart;
- the Crook-Back , Richard de Bulte.
naar.
Richardson , s., Richardson , m.
Ric'imer,, s., Ricimer, in.
Riz'io , s., Rizio, M.

Rob , s., verkorting van Robert, s.
Robertson , s., Robertson , in.
Rob'inson, s., Robinson , s.
Robortel 'lus , s., Rohortello, m.
Rod 'eriwk , s., Roderik, Rodrigo, m
Ru'doiph , s., Rudolfus, Rudolf, m
Roger, s., Rutger , Rut, in.
Roger -s. , s., Rogers, m.
Roland , s., Roland, in.
Rollo, s -, Rollo, in.

Roiph , s., Rudolf, ( Rolf, Dolf , in.
Romano , s., Romano , in.; Giulio Julius Romano.
Roma'nus , s., Romanus, in.; - Dio
genes , Romanus Diogenes.
Romeo, s., Romeo, in.
Rom'ulus, s., Romulus, in.
Ro*a'Iia , s., Rosalia, (Rosalie, f.
Ro-s'amund , s., Rosamunda, f.

Rose'l us , S., Roscius , in.
Ro*'a , no' *e , s., Rosa , ( Roosje, J
Rowe, s., Rowe, in.
Row land, s., Rowland, Roeland, in
Rowley, s., Rowley, in.

Rad'clifie, s., Radcliffe, f.
Rad'egund , s., Radegonde, f.

Roxala'na , s., Roxalana , f,

Rail, s., zie Ralph, s.

Roxa'na , s., Roxana , f.

Rufi'nus , s., Rufinus, in.
Rule, s., Roel. Rudolf, in.
Ra,nes'se• s -, Ram'se-a , s., Ramses, m. Ru'mold, s., Rombaud, ( Baud, m.
Rami're4. , s., Ramires , in.; - the Ri 'pert , s., Rupert, in.
Ru s'sel , s., Russel , in.
.111oiik, Ramirus de Monnik.

Ra'legh , Raleigh, s., Raleigh, m.
Ralph , s., Rudolf, (Roei, m.

Ram'-may , S., Ramsay, M.
RNn'dal , Randolph, S., Randolphus , m.

Ruth, s., Ruth, f.

Ra'pl,aei , s., Raphaël , rrt.

Raph'eling, Rhapheiengh, s., Rapheling , Frans Rhaphelengh , m.
Raymund, s., Raymond, M.
Rebee'.ea , s., Rebecca, m.
Regan ,

s.,

Regan ,

f.

Reg' -u l u s , s., Regulus , m.
Rebobo 'am, s., Rehabeam, m.
Reid , s., Reid, m.
Re,nali'ab, s., Remalia, f.
Remi' gius , 3., Remigius, m.

Sabei'lus, s.,

Sabellius, m.

l5abin'ian, s., Sabiniaan, volgeling va
Sabinus , M.
Sabi'nua , s., Sabinus , m.
Sadya ► te* , s., Sadyates , m.
sal, s., verkorting van Sarah, s.
Sala'co, s., Salaco, f.
Sal'adin, s., Saladin, m.
Sal'lust, 5ai1us'tias, s., Sallustius, v

sal'Iy , 3., verkleinwoord van Sal , a.
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en'ca , a., Seneca, te.; - DeCianLa/Or, SOI')IlIafl , s, zie Soliman ,
%ttlnialsius, S., S almasitis,Claude de
Sammage, beroemd regtsge leerde, f1653.
Seneca de Redenaar ; - the Philosopher, so mcr , s. Somers, ei.
orn'er-et , S., Somerset, ei.
Seneca de \\ijszeer.
Salnio'neus, 8., Salmoneiis, ei.
ssontlerville, S., Sommerville in.
SaIo'me, 8., Salome, f.
eptIm'Ius, ii., Septimius, in.
oIu71lcr, 8., Someer, in.
Sera'pls, ., SerapiS, In.
Salomo, S., Salomo, Salomon, f.
Sop'ater , S., Sopater ,, en.
Seres'tut , S., Seigestus , ei
SaIo,iî'na , 3., Salonina f.
Soph, S., vcrkorticg van Sophie, 3.
SaI'vian , 8., Salvianus , Salviaan, ei. Sev'iiis ,i.Sergius ,ai.

1

Snl'vius, S., Salvius, in.

. 8.,verkorting van Samuel , s.
Sammy, 3., verkleinwoord van Sane, s.
Sam 1 son, Sanip'son, 3., Simson, ei.
am'tieI , S., Samuel, in.
San'-cho, 8., Sancho, ra, .
Sam

Sannohonlathon, a., Sanchoniathon
of Sajichuniatan, no.
San'der ,, San'dy , S., verkorting van

Alexander, 3.
Sannaza'rIu, Sannazri'ro , S., TaCOpO
Sannazaro, Ital. dichter, 15e eeuw,in.
Sap'pho , Sn'pho , a., Sapho , f.
Sarah , 3., Sarah, f.
ardauapa'Ius , 8., Sardanapalus • en,
Sarpe'don. 8., Sarpedon, m.
Sar'pI S., Sarpi fra Paolo Saspi , Ital.
geschiedschrijver, ide eeuw • no.
Sas'anId, S, Sassanidus, no.
Sa'tan, S., Satan, no.
Sat'urn • S., Saturnus, M.
aturnI'n•s, S., Saturninus, M.
atur'nIus , S. •Saturnius • in.
Saul • a., Saul, Sauluo , m.
Sau'mal*e , S.,Zie Sainoasioes , 3.
Savonavo'la , S., Savoiiarola Girolamo
Snnonarola, rn.
Sax'o • S., Sako grammaticus , en.
Scaliger ,, S., Scaliger , na.
Sainan'der, Sca•uandrus, 3., Sea.
bander , Scamaoidroio , on.
can'der • S., verkorting van Alexan-

der

a.

Schoe'neus , 8., Schoeneiis (Heinr.
Theod. von Schoen), in.
Sclop'plus • S., Scioppius , Scaspan
Schoppe , regtogeleerdeuitde 16e
eeuw , on.
Sciplo , S.,Scipio, no.; - .lfricanus .
Scipio de Afrikaan; - Asialicus, Sripin de Aziaat.
Sioo'tiis, eigenlijk Duns Scotus, $.
JohnuIies Dunn Scotus, no.
Ssoribo ° nI, S., Seribonia, f.
Sorlbonl'us, S., Srribonioos, M.
Seb, S.,verkorting van Sebas1iaa .o.
Sebastian • S., Sebantiaan, no.
Secundus , S., Secundus, no.
SedI*'ltus, S, Sedigitus, m.
Se'ed, S., Segeil, no.
eJa'nus, S, Sejanus, m.
Sel°den, S., Selden, no.
SeIe'ne, S., Selene, f.
Se1eu'-cu, S., Seleoocus, M.
Se'lIm , S., Selim, on.
SelI'na, S., Sauna, f.
§e'inele, 5., Semele, f.
Semlr'amls, 8., Semiramis, f.
empao'nta , S., Senipronia , f.

ophi'a . iL Sop h ia , in.
Servatius • i . Seivaas , in.
Sopho-cic* , S. Sophocles , in.
Servetus . s. Servetus , Michael Ser
vet ofMiguel Seivede, een geleerde Sophoni*'ba , a, Sophonisba, f.
Sophro'nia , S., Sophroiiia, f.,
uit de ide eeuw, ei.
opfironis-cis , S , Sophroniscus , no.
Scsos'tria , s. Sesostrio , ei.
Sophy, S., verkorting van Sophie, s.
Severiius, s. Severioius no.
Sosn,i.Sooia, ei.
Seve'rus,i.Secerus, no.
Sosibus , i.Sosiliius, M.
Seymour , ii., Seymour, on.
• in.
os'cne* . a., Sosogenes
Sfor'za , s. Sforza , ei.
itti'eus , .0. 5Sositheus, on.
Oiha'draph . a., Sadrach , on.
osthene*, S., Sostlieiies, on.
Shaftes'btiry, S., Sliafteshury, in.
Shakespare, Shak'peure, 8., Sha. l Sos'tratus , S., Soslratus, no.
ot'ades , S., Sotadeo , en.
kespeare , Shakspeare , no.
SheI'Ioy, 8., Shelley, een Engdichter , m. soviaikley , s. Southey, rn.
Soz'oinen ,S.Salanianes 1Iermia,
Shein,S.,Sein , ei.
Sozomenos, M.
Sen'stone. S., Slienstone, en.
Spartacus , a., Spartacuo , ei.
Sher'idau , S.; Sheridan , in.
S part1a1nus , S., Spartianus, m.
Sher'Ioek s., S herlock, m.
Spcn'ser, S., Spenser, en.
Shi'mcl. S., Semel, in.
Sp?USOp'pLIS, S., Speusippus, in.
Shyloek, S., Shvlock, a;,
Sib • a.,verkortingvan Sibi/la , a.
pIno'*a , a., Spmosa , ei.
Sponda'nns, S, Spooidanus, no.
Sby1, S 1b ) 1 1a, .0., Siliylla, f.
Stau'bope • S., Staoeliope , in.
S cha'u . i.Sichaeiin , en.
Stan'inlatis . S., Staninlaus , on.
Sid'ney, s. Sichie , ei.
Stapb'yhis , S., Staphylua , in.
Sido'riius , s. Sidonius , in.
Slatitis . .5., Statiiis , no.
ig'ebert ,i.Sigbert,ei.
S*g'iSfl3)fld
Ig'isinind , S., Sig;e. Steeen, S.,Stevens,no.
Sen'tor ,, S.,Stentor, no
nioi;il , Sigisniiioici no.
; Soaphan'a , S., btephaoiia . f.
SUot'nus • :., S;lai;ue , on.
: Step h en • S., Ste1;lianus, (Steven, on.
SOlenus, a, Silenus,na.
vn , S 11 va no•a • S., Silvanus , in Se'piinn* , .o, Stevens, on.
Ster'ope , S., Sterope ,
SiJve'rifls S., S;leriuo , so.
Ster'ope$- . S., Steropea , on.
&iI'vcs(er ,, S., Silvester , ;;o.
s im , s. verkorting Viii! Si;oron , en van sinai o• 'or•is • S , Stesicliorus , ei.
Stewart, S., Stewart, on.
Simon, a,
1 Sthenoboea , S,, Stheiiehoea, on.
sim'eon • c. Simrooi , ;n.
Sthe'nelus • S., Sthenelos , on.
Simon • s, Simon , iii.
titi'l-cho , S., Stilicho , on.
Sfl%Ofl'I(IC* , S., Sinioiiideo , on.
SU°lo • S., Stilo , no.
Slunpliclus . a., Sinoplirius , on.
Stll'po . a., Stilpon , Stilpo, M.
Simp'on , S., Simp s on , ei.
Stobae•is , S., Stohaeus • Johannes van
Sim°son • a., Simson , M.
Stohi, no.
SlouI ° ta, S., Sionita, f.
totoe , s., Stotoe , S.
s is , s.verkorting van Cecilia , no.
SIscra• .;., Siaera, ei.
1 S tra'bo, .c., Stra}oo, on.
Si traVford, S., Strafford, no.
Ss'yphus, S., Sisyplooio, vt.
Sfta'to • Stra'ton , S., Strato • StraSix ° tus • S., Sixtus , ii;.
ton, no.
Sloane • S., Sloane , ii.,eigennaam,
;
Strat'oc2es , 3., Str?torles • in.
Sloane's Museuoii in Londen,
Sntn'theus, 8, Smintheus, M. (hij- Stratoni'ce, S., Stratoxeiee, no.
Strerno'nlus, S,, Stremonius, no.
naam van Apollo).
seu°art, s. Stuart, ei.
SmoI°Iet, S., smollet, en.
Stymphallus, S., Stymphains, ei.
So&rates, S., Socrates, M.
S ogdialnus , S., Sogthaoiois, ei.
• Su , S., verkorting van Susan • s.
Suetonius, S., Suetonius, on.
Sol , 5., verkorting van Salomon, s
Saidas, S., Suidas, ei.
soliman, s. Soliman, 000.
Suky, S., Suk, ei.
SoIi'nus, s., holinus, no.
Solly , S.,verkleinwoord van Sal, a. SuIpcIa'nus, S., Sulpicianus, no.
SoI°oiiion , S.,Salomo, on.
1 Sat-n-an, Suan'nab , s.,Susanna,
• Solon • .,S()1011 0ei,
( Snee , I.

SUS UL R.

1026
Su'•ay , s., verkorting van Susan , s.
Sy'corax , s., Sycorax , f.
Sylbur'gius . s., Friedrich Sylburg,
duitsche Philoloor, t 1596, m.
1 y l'van , s., Sylvanus , m.
Sylvester, s., Sylvester, ei.
Syl'vius, s., Sylvius, de zoon van
Aenëas — Sylvius Francois de la Boe
t 1672 — Sylvius Jacques Dubois,
1. 1555 , m.

The'obald , s., Thihont , in.
Theoe'ritus, s., Theocritus, art_

11'mon, s., Timon, m.
Timos'thene*, s. , Timosthenes, m.

Theod'atus , s., Theodatus , m.

Timo'theus, Timothy,

sym'ma-ehus, s., Symmachus, m.
Sympho'rian, s., Symphorianus, in.
Sy'phax , s., syphax, m.

Theodo'sla , s., Theodosia, f.
Theodo sius, s., Theodosius, m.
Theod'otas • s., Theodotus , in.
The'oduiph . s., Theodulphus, (Theo, na.

T.
Tac'ituw , s., Tdcitus , m.

Talbot, s., Talbot, m.
Tamar , s., Thamar , I.
Tamerlane, s., Tamerlan, zie Ti-

Theodo'ra, s , Theodora , ( Doortje ,f.

Theodore , s., Thendorus , (Dorus, m.
Theod'oret , s., verkleinwoord van The-

odore , s.
Theod'ori -e • s., Theodoric , m.

Theodo'rus, s., zie Theodore, s.

The'on , s., Theon , m.
Theo ph'ane -s , s., Theophanes , m.
Theoph'iHa , s., Theophila , f.
Theoph'itus. s., Theophilus, on.

Te.cmes'ea ,

lan, m.
Tippoo Sa'ib, s., Tippo -Saïb, m.
Tirida'te-* . s., Tiridates, ,n.
Tiro , s., Tiro, m.
Tisam'enus , s., Tisamenus, m.
Tisi.s'rate*, s., Tisicrates, m.
Tisiph'one, s., Tisiphone, f.
Tissapher'ne^. , s., Tissaphernes, on.

Tit, s., verkorting van Theresa, s.
Titn'nía , s., Titania, f.
Tïtho'nus . s., Tithonus, m.
Tit'kan, s., Titiaan, VercellioTiziano, m.

TI'tus, s., Titus, m.
TI'tyrus, s., Tityrus, m.
Tit'yus, Tit'ylus, s., Tityus, m.

Theopozn'pus, s., Theopompus, m.

lia Tanaquil , vrouw van Tarquinius Thea am 'ene -a , s., Theramenes, m.
^ There'oa. s., Theresa, f.
Priscus, f.
Thersan'der , s., Thersander , s.
Tan'-ered , s., Tancred , m.
Thersi'te -s- , s., Thersites , m.
Tau'tal us , s., Tantalus , m.
T2ie'se'ss , s., T heseus, m.
Tarpe'la , s., Tarpeia , f.
Tar'quln , s., Tarquinius , m.; - the Thes'pis, s., Thespis, m.
Elder , Tarquinius de Oude (Minos) ; Thespro'tus, s., Thesprotus, m.
- the Proud, Tarquinius de Trotsehe Thetis, s., Thetis, f.
Thi -s`'be, s., Thishe , f.
(Superbus).
Tho'as • s., Thoas, m.
Tarquin 'la , s., Tarquinia, f.
Thomas, s., Thomas, s.
Tas'so , s., Tasso, m.

Taxilus , s., Taxilus, m.
Taylor , s., Taylor, m.

s., Timour, Timur, Tamer-

Theoph' i 5a ., t, Theophytae'tus, s.,

, s., Tanaquil, Caja Caeci- Theoti'mus, s., Theotimus, m.

Ta'ti us , s., Tatius , m.
Taurel'tus . s., Taurellus,

s., Thimo-

theüs, m.
TI'muour,

Tbeophras'tus, s., Theophrjstus, no.

Theophyl;octus, m.

moer, s.
Tam 'philus, s.. Tamphilus, m.
Tan'aquil

Theodee'teø., s., Theodectes, m.

Thom'astus, s., Thomasius. f.

Tizia'no ,

s., zie Titian, s.

Tlepol'emus, s., Tlepolemus, m.
Tmo't us , s., Tmolus, m.
Tobias, s., Tobias, m.

Toby • s., verkleinwoord van Tobias, s.
Toie'tus, s., Toletus, m.
Toorn , s., verkorting van Thomas, s.
Tommy , s., verkleinwoord van Tom, s.
Tony , s., verkorting van dnihony, s.

Tra'jan, s., Trajanus, m.
Trebo'nian • s., Trebonianus, m.
Trlptol'emus , s., Triptolemus, m.
Trlsmegis'tus , s., Trismegistns, Mer

Egyptisch wijs--curisTmegt,
geer, m.

Taurelli, m. Tho•np'son , s., Thomas Perronet, Trlssi'no , s., Giovanni Giorgio Tris-

s., Tecmessa , f.

Ted , s., verkorting van Edward , e.
Ted'dy • s., verkleinwoord van Ted, s.
Tel' amon , s., Telamon, m.
Teleg'onus, s., Telegonos, in.
Telema ehus , s., Telemachus, m.

Thompson , m.
Tho,n'son , s., Thomson , m.

Thr,,syb',Btua, s., Thrasybulus, m.
Thrasyis 'aches, s., Thrasymachus,m .
Thrssyme'de* . s., Thrasymedes, m.
Th.a'nus, s., Thuanus, Jacques Auguste de Thou, Fransch geschiedsehrij

ver, 1 164l, m.

Thmeyd'lde* , s., Thucydides, m.
Tel'e.nus, s., Telemus, m.
Thuri'avus, s., Thuriavus, on.
Tel'ephus, s., Telephus, in.
Thye'ste-a, s., Thyestes, m.
Telesil'ta • s., Telesilla , f.
Thymoe 'the-*, s., Thymoethes, m.
Teles'phorus , s., Telesphorus, m.
Te'rah , s., Terah • vader van Abra. Thyo'ne, s., Thyone, f.
Thyo'neus,
s., Thyoneus, m.
ham, M.
Tiberius, s., Tiherius, m.
Tereus, s., Tevens, ra,.
TIbu1'lus, s., Tihullus, m.'
Ter'idate., s., Teridates, m.
Tibur'tlus, s., Tiburtius, m.
Terpan'der, s., Terpander, m.

T -erpsieh'ora , Terpsieh'ore , s., Tigelti'nus, s., Tir°llinus, m.
Tigra'ne-, s., Tigras^es, m.
Terpsichore, f.
Tit'lotson , s., John Tillotson , m..
Tertul'ilan, s., Tertullianus, m.
Thus , s., verkorting van Timothy , s.
Tethys, s., Tethys, f.
Timae'us, s., Timaeus, Timeus, m.
Tea'cer , s., Teucer , m.
Timag'ene - s , s., Timagenes, m.
Thaddeus , s., Thaddeus, m.
Timan'the* • s., Timanthes, m.
Thais, s., Thaïs, f.
Tamar' -ehus , s., Timarchus , m.
Tha'le*, s., males, m.
Tim my , s., verkleinwoord van Tim, s.
Thalia, s., Thalia, f.
Tim'o-elea,
s., Timoclea, f.
Thain'yris, s., Thamyris, Thamyras, m.
TImo e'rate -* • s., Timocrates , m.
Theag'ene*. s., Theagenes , M.
Timo leon, s., Timoleon, m.
The'suis, s., Themis, f.
Thesnils'tosles. , a., Theniistocles, m. Tlnsum'aelsUs , s., Thimomachus, in,

sino, m..
s., Tristram , m.
Trithe'mius, s., Trithemius, Tritheim,
eigenlijk Johannes Meidenberg , m.
Triton , s., Triton , m.
Tro'gus, s., Trogus, m.
Trls 'tram ,

Trol 'lus, s., Troïlus, m.
Troph'emus, s., Trophemus, m.
Try 'pbo, s., Tryphon, m.
Tsbal•Ca&in, Tia'bal•Cain , s., Tubal .
Caïn , m.
Tu'bero, s., Tuhero, m.

Tal'ila , s., Tullia , f.
Tut'ly, s., Tullius, m.
Tu'riaf, s., Turiaf, m.
Turne'bus , s., Turnebus , m.
Ty' the , s., Tyche, f.

Ty'h'lus, s., Tychius, m.
Tydeus, s., Tydeus, m.
Tynda'us, Tynda'reus, s.,

Tynda

, m.

-reus

Typhoeus, Thyphon, s., Typhoeus,

Thyphon, m.
Tyrtae'us, s.,

Tyrtaens, Tyrteus, m,
U.

UI'philas, s., Ulphilas, m.
UI'plan , s., Ulpianus, Ulpiaan, m.
ul'ri-e, s., Ulrich, Ulric, m,

ULR
Ulrl't a • s., Ulrica, f.
Ulys'se-* , s., Ulysses, m.

TJra'nin • s., Urania, f.
Urban , s., Urhaiius , — rhaan , m.
Ure , s,, verkorting van Ursula, s.
1Jri'ah , s., Uriah , m.
LJrl'as • s., Urias , m.
U'riel , s•, Uriël , m.

Ursi'nus • S., Ursinus, m.

Ur'snla , s., Ursula, f.
Vs'Iy, s., verkorting van Ursula,

Z WI•

Virgin'lus, s., Virginius, m.

Viria'tus ,

S.,

Viriatus ,

Var'ro , s., Varro , m.
Varronia'nus , s., Varronianus, m.
Vanghan', s., Vaughan , M.

Walter, s., Wouter, m.
Wai'ton , s., Walton , f.

Wal'trude, s., Waltrude, f.
Wandregis 'tlus, s., Wandregisilus, m.
Warburton, s., Warburton, m.
Warren, s., Warren, m.
%Var'ton , s., Warton, (Thomas), m.
11W'ahr'wi ek , s., Warwick, na.
]Vit k,'ington , s., Washington, m.

' %%attq , s., Watts, M.
Ve'gI us • s., Vegius , m.
venan'tius , s., Venar,tius, m.
%a5'ty, aerkleinwoord van Watt, S.
Ven 'cesiaus, s., zie Wenceslaus, s. j Bveu'eesooYUS, s., Weneelaus, m.
venil'ia, s., Venilia, f.
Wesley y . s., Wesley, (John) , m.
Wharton, s., Wharton, m.
Ve'nus , s., Venus, f.
Wick , verkorting van William, S.
Ve'ran ,
Vera'nias, ( s., Veranus, Veranius, m. ^Vi ek'liti. s., Wiekliff,, m.
Wii'berforce , s., Wilberforce, m.
Vera'nus, 1
Wilfrid , s., Wilfrid, m.
Ver're.*. • s., Verres , m.
Vertum'nas • .s., Vertumnus, m.
Wilhelmina, s., Wilhelmina, (Wil
-lemijnt,
Versa'11us, s., Versalius, m.
f.
%Vil'kin , s., verkorting van William, S.
Vespa'•.ian , s., Vespasianus • m.
`Will, verkorting van William, s.
Vespucci, s., zie Vespucius, s.
Vespu'cius • Vespu'tlo , s., Vespu- dVil'liam, s., Willem, ( Wim, m.; -

1

Vetu'ria , s., Veturia , m.

Victor • S., Victor, m.

tlie Good , Willem de Goede ; - the
Conqueror, Willem de Veroveraar; Rofus, Willem de Rosse.
vvuhy, verkleinwoord van Will, s.

V1 etO'ria , s., Victoria , f.
Vietoria'nus, S., Vlctorianus, m.

Wilson, S., Wilson, m.

Vi etori'na , S., Victorina , f.
VI-etorl'nus , S., Victorinus , m.
Vigil'ius, S., Vigilies, an.

\Vin'fred, s., Winfried, m.
%Vin'o -e, .s., Wince, na.

vin, s., verkorting van Vincent, s.
Vincent, s., Vincent, m.
Vincen'tius, S., Vincentius, m.
Vin'nius , s., Vinnius, M.

Xen'o Bles , S., Xenocles , M.
N eno-e'rate* , s., Xenocrates, m.
Xenon, s., Xeno, m.

• s., Xenophanus, m.
Xenophon • s., Xenophon , m.
Xer'xe.s. , s., Xerxes, m.
Nu'thus, S., Xut.hus, M.

^Val'demar . , S., Waldemar, m.
Waller, s, Waller, m.
Walpole, s., Walpole, m.

Vedae'tus, s., Vedastus, m.
vege'tius, s., Vegetius, Flavius Ve- Vr i . verknrtin; van Walter, s.
getius Renatus , m.
i ' ,att , s., Watt, m.

cius, M.
Vesta , s., Vesta.

Xanthlp'pe, S., Xantippe, f.
Xanth 1p 'pus , s., Xanthippus, m.
Xenar '.ehus , s., Xenarchus, m.
Xen iade - , s., Xeniades, na.

Xenoph'ane

W.

Valentln'lan, s., Valentinianus, nl.
Valenti'nus , s., Valent .nus, m.
Vale'rla • s., Valeria, f.
Valerian , s., Valerianus, m.
Vale'rius, s., Valerius, m.
Val'ly , 3., verkleinwoord van Val , s.
Vare'nins , s., Varenius, m.

X.

M.

Vita'lis , s., Vitalis, m.
Vita'11an, S., Vitalianus, M.
Vit'ige -s-, s., Vitires, m.
Vitru'vlus, s., Vitruvius, m.
Viv'tan, S., Vivianus, m.
Volilsi'us, s., Volusius, M.
Vui'can, s., Vulcanus, M.

V.

Val • s., verkorting van Valentine , S.
valentine, s., Valentijn, m.
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VIr'gII, s., l'irgilius, Publius Virgilius i Wren, s,, Wren, rn .
taro, M.
Wy-ch'erley , s., Wycherley, m.
Virkin 'in , s., Virginia, f.Vyke'ham , S. Wykeham , m.

sVim , verkorting van Winfred , s.
Wo'din , s., zie Odin, m.
Wolfe, e., Wolfe, m.

Wol' -sey , , s., Wolsey, m.
%Vord*'worth , S., Wordsworth, m.

Wot'ton, s., Wotton, (Henry), M.

V.

Voo', s., Yoo , M.
Z.
Zab'lon , s., Zehulon , m.
Zaweehe'us, S., Zaccheus, m.

Zaeh's, verkorting van Zachariah, s,
Zaehari'ah , s., Zacharia, m.
Za -eh'ary , s., zie Zachariah • s.
Zan' - rh iWs , s., Zanchius , M.
Za'polya, s., Zapolya, een Hongaarsche vorstenfamilie, m.
Zebedee • s., Zebedeus, m.
Zedekt 'ata, s., Zedekias, m.

Zen'nius, s., Zennius, m.
Zen,), s., Zeug, M.
Zeno'bia , S., Z.enohia , f.
Zenod'orus , s., Zenodorus, m.
Zephanl'ah , s., Zephanja, m.
Zephlri'nus , s., Zephirinus, ni.
Zephyr,
s., Zephyrus, m.
Zeph'yrus,
Zerub'abel , s., Zerubabel , m.
Zetes ,

Ze'thes , } s., Zethes, m.
ze *1 s , s., Zeus, M.
Zeuxip'pe, s., Zeuxippe, m.
Zeu'xis , s., Zeuxis . m.
Zii'lat► , s., Sill a , f.
Zilpah , S., Zilpah , f.
Zippo 'rah , s., Zippora , f.

Zo'e, s., Zoe, f.
Zoi'1us, S., Zoilus, m.
Zop'yrus, s., Zopyrus, m.
Zorons'ter , , s., Zoroaster, m.
Zoz'imas, s., Zozimus, m.
Zwin'glius, s., Zwinglius, Huldreich

Lsvin'gle, .1 Zwingli, m.

LIJST
VAN NAMEN UIT DE .AARDRIJKSKUNDE.

A.
Aal'horg, s., Aalbnrg.
Aar, s., Aar.
Aargau , s., Aargau.
Abae • s., Aba , Abae.
Ab'bevil le • s., Abbeville.
Abbotsford • s., Abbotsford.
Abde'ra , s., Abdera.
Aberdeen , s., Aberdeen.
Abergaven'ny, s., Ahergavennis.
Abruzzi (the) • s,, de Abruzzen.
Abruz'zo, s., Abruzzië, Abruzzo.
Aby'dos , s., Abydos.
Abyssinia , S. Abyssinia.
Aea'ria • 3., Aearia , (een rivier in Co-

rinthe).
Acalan'drum , s., Acalandrum.
Acanthus, s., Acanthus.
A-earna'nia , s., Acarnanië.
Acha'la , s., Achaja.
A-eh'en , s., Aken.
A-ch'eron, s., Acheron.
A'-ere , 8., Acre , St. Jean d'Acre.
Acrocerau'nia (the) , s., de Acroce-

raunische bergen.
Actium, s., Actium.
Ad'miralty Islands (the) , 3., de

Admiraliteits- eilanden.
Adrlano'ple , s., Adrianopel.
Adriat'ie , a., Adriatisch ; - sea, Adri-

atische zee.
Aega'te* (the) , s., de Egaden, (drie

eilanden tegenover Carthago).
Aegean-sea , s., Egeïsche zee.
Aegi'na , s., zie Egina, s.
Ae'gypt , s., zie Egypt, s.
Aemil'la , 8., Aemilië . Emilië.
Aeo'lia, Aeolis, s., Aeëlië, Aeolis.
Aetlo'pia , s., zie Etiopia , s.
Aetna , s., Etna.
Aeto'lia , s., Aetolia , Etolié.
Aogantstan', s., Afghanistan.
Africa, s., Afrika.
A#'in-eourt , s., Agincourt.

:grigen't urn , s., Agrigentum.

Aix-la•Chapelle', s., Aken.
Aja-e'cio , s., Ajaccio.
Alabama , *., Alabama.
Aland , s., Aland ; the - islands , de

Alands- eilanden.
Alba • s., Alha.
Alba'nla • s., Albanië.
AI'bion • s., Albion, Engeland; New -,

Nieuw-Albion , Nieuw-Engeland.
Alderney , s., Alderney.
Aleppo , s., Aleppo.
Alessandri'a, s., Alessandrië, (Italië).
Asei*'tiaf Islands, s., pl., Aleutische

eilanden.
41exandret'ta , s., Alexandretta.
Alexandria , s., Alexandrië • (Egypte).
AlSar'va , s., Algarvie.
AIge'ria, s., Algerié.
Algiers', s., Algiers.
All-eant', s., Alicante.
Al leghany • s., Alleghany.
All Saints say, s., Allerheiligen-haai.
Al'maigne, s., Allemania, Duitschland.
Alps (the) • s., pl., de Alpen ; the Car-

nic -, de Carische Alpen; the Cottian
-, de Cottische Alpen ; the Dinarian -,
de Dinarische Alpen; the Grecian,
Grecian -, de Grieksche Alpen; the
Helvetian -, de Helvetische Alpen ; the
Julian -, de Julische Alpen; the Lower
-, de Lage Alpen; the Maritime -, de
Zee -Alpen ; the Noric -, de Norische
Alpen; the Pennine -, de Apenijnen;
the Rhaetian -, de Rhetisehe Alpen;
the Styrian -, de Stiermarksche Alpen.
Al-s-ace', Ai-aa'tia , s., Elzas.
Altenburg, s., Altenburg.
Alto'na , s., Altona.
Alva , s., Alba.
Amarapu'ra , s., Amarapore.
Amazon • 8., Amazonen-rivier.
Amazo 1 nia , s., Amazonen-gebied.
Amboy'na, s., Amboina.
Ambra'cla, s., Ambracië.
Amer'l-ea, s., Amerika; Central -, Midden-, Centraal-Amerika ; North -,

Noord-Amerika ; South -, Zuid-Amerika; the United States of -, de Ver.
eenigde Staten van Noord-Amerika.
Amer -lort , s., Amersfoort.
Amiens, s., Amiens.
Amoor', s., Amoor • Amur.
Amur, s., zie gymoor, s.
Amphis'sa , s., Amphissa.
Amretsir', s., Amretsir.
Amsterdam, s., Amsterdam.
Anain', s., zie .Innam, s.
Anatolia , s • Anatolië.
An-co'nn , s., Ancona.
Andalu' ia, s., Andalusië.
Andes- (the) , s., de Andes, Cordilleras de los Andes.
Andor'ra , s., Andorra.
Ang'ermannland, s., Angermannland,
Angermaiin.
Angers ,
s., Angers.
An gier -a,
Ang'lesea ,
Anglesey.
Anglesey ,
Angouleiue', s., Angouléme.
An'halt , s., Anhalt.
Antigua , s., Antigua.
Antilles (the) , s., pl., de Antillen;

the Larger -, de Groote Antillen;
the Smaller -, de Kleine Antillen.
An'tio eh , s., Antiochië.
Ant'werp , s., Antwerpen.
Ap'enninus, s., p1, Apennijnen.
Apa'lia , s., Apulië.
Aq'ultain,
# s', Aquitania.
Aquita'nta,
Arabia , s., Arabië; - the Blessed,

Felix , Gelukkig Arabië; - Deserta, the
Desert, the Sandy, Woest Arabië; Petraea, Stony -, Steenachtig Arabië
Arabian gulf, s., Arabische golf.
Araby, s., Arabië.
Araeho'*la, s., Arachosië.
Aragon , s., Arragon.
Ararat, s., Ararat.
Arbe'la, s., Arbela (mv, en enkele.).
Area'dia, s., Arcadië,

ARC-- BRI.
Ar.han'ael , s., Archangel.
Ar -chipel 'ago , s., Archipel.

13s'ia , B,,'jn . s., Baj:^..

Ardea , s., Ardea.
Ar«lennei' (the) • s., de Ardennen.
Ar' entine repub'lic, S., Arl;entijn -

Balear'io Plano is ,

sehe republiek.

Ar'glaa , s., zie

Argolis, s.

Argos , s., Arcos.

s., Atarnea.

Ath'enae , Athens ,

s., Athene; New

—, Nieuw - Athene, Athinia, Atina of
Setines.
Athos, s, Athos.
Atlan'ti -c, a., Atlantisch; — ocean,
Atlantische oceaan, = zee.
Atlas • s., Atlas.
At'ti-ea, s., Attica.

Aug*'burg , s., Augsburg.
Australasia

eiianclergy.

ziaafseliap Berwick.

s., zie Teiecric, n.
B oimoral', s.. Balrnors1.
Balc'riz,n ,

Iet- oss,r,,'t,ia , ,t , Bessarahië.

zee , Oost zee.

Argyle'. Argg 11 • S., Argyle.
Aritns^^cthae'a, 1
t s., Arimasthea.
Ariinasthe'a ,
Arkansas-, s., Arkansas.
Armagh', s., Armaalt.
Armenia, s., Armenië.
Armo'rlpas • s., Armoricas.
Arta'Yata , s., Artaxata.
Ascension • s., Ascension (eiland).
A'*la, s., Azië; Lesser —, — Minor,
Klein -Azië.
A'*oph , s., zie .dof, s.
Assumption, Assomp'tion, Asson'sonx , s., Assomption • (eiland).
Assyria , s., Assyrië.
Astraean',
1 s., Astrakan.
Astrakhan',
Asturias (the) , 3., de Asturiën.
Atar `nea,

tt,1ca're% (the) , s., pl., de 1,1a1earen.
ti., 13ale arische

F-Moechistsn'. s,, zie _%e10001ii5t(!7t, 0.
Bat 't1 e , ra., Baltisch ; — sea, Baltische

Ar't;olis. s., A rgolis.

Atar'nae,
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, 8., Australasië.

Austra'lla , s., Australië.
Austra'*ia , 3., Austrasië.
Aay'tria , S., Oostenrijk.
Averno , Avernus • s., Averno, Avernus.
Avon • 3., Avon.
Ayle -s- 'bury , s., Ayleshurg.
Az'ineourt, s., zie Agincourt, s.
Azof', Asoff ', s., Azof, Azow; sea of

—, zee van Azof.
Azores' (the), s., pl., de Azoren of Ago.
ren.

B.
Balbel , s., Babel.
Bab'ylon , s., Babylon.
Babylonia, s., Babylonië.

fins-zee.
Bagdad', s., Bagdad.

s , s , Iaat bados.

Barbat'cia • .s., Barhuda.
Barca
, s., Barcelona.
Barceloreet'te, s., Bsireelonette.
B'^rliiol'omcw Island • s., St. Bar-

tholomeiis- eiland.

Baharna-

Bte-'minglss► zn • s., Birmingham.
ass'a-ey , s., (Iiscava; the hay of

—,.

(Ie g,elt van Goskonje, van Biscaya.
Biti) rria , s., Bitihyiiië.
Black Forest (the) . s., het Zwarte
`Vonii , tictis artzwald.
Bia ek'sea (the) , s., de Zwarte Zee.
Bla ck'water (the) , s., het Zwarte
Water.

s., Bazel.

Boste, 0O'shan , Bas'san , s., Bassin.

Bolivia,

s.

S., Bolivia.

I5oio'gna , s., Bologne.
Bol'ton , s., Bolton.
Bombay', s., Bombay.

Bas'sora ,

Bas'sorah ,

I,^r L►i'aenv , s., Bethonlë.
Beth'fehern , s., Bethlehem.
I3 (- y'rcia)t , s., zie Beireot, s.
Hir.n'ro (-E npc) , s., Witte Kaap.
Ilir'n,a i, Bir'man Ern'pire, S., Birisa rijk.

Boeo'tia , s,, zie Beolia,
Bohemia , s., Boheme.

B.•a*'el ,

Basil ,

s., Bassorah.

Bona , s., Bonn (Africa).
.s., Bonaventura.
Bono'nia , s., Bononia, thans Bou-

Bass'rah ,

Batavia, s., Batavia.
Bath, s., Bath.

Bo'naventnra ,

Bavaria, s., Beijeren.

logrie.

• s., Bedford.

Bordeaux', s., Bordeaux.

Beër'-Sheba , s.,

Berseba, Beër-Scheba. Bornoo', Bornou', s., Bornon of
Bet'rout, s., Beyrouth, Beirut of Baïrut. Bornu.
Bejapoor', s., Begdjapore, Bejapoor, Borys'thene-a (the ), s., de Borysthenes
hoofdstad van Amingabad.
(rivier).
Belfast', s., Belfast.
Bel'gium , s., België.
Belgrade', s., Belgrado.
Beilinzo'na , s., Bellinzona.

ISos'nia ,

3.,

Bosnid.

s., Cie Bosphorus,
(straat van Constantinopel).
Boston, s., Boston; Xew —, Nieuw Boston.
Bos-'worth , s., Bosworth.
Botany Bay, s., Botany Baai.
Both'nirr , s., Bothnië; the gulf of —,
Bosphorus (the) ,

Bell u'no , s., Bel luno of Bellunese.
Beloochistan', s., Beloedchistan.
Belt (the). s., de Belt; the Great —,

de Groote Belt; the Little —, de Kleine
Belt.
de Bothnische golf.
Bena're s , s., Benares.
Boulogne', s., Boulogne, zie Bononia, s.
Benpoo'Ien, s., Benkoelen, Benkulen Bour,Ieaux', S., zie Bordeaux, s.
(eigenlijk Banaka-hoelue).
Boorges, .s., Bourges, (Franschestad),
Bender, s., Bender.
Beneven'to, Beneven'tum, s., Be
neventum.
Ben fiat', s., Bengalen; the bay of —,
de baai van Bengalen.
Beo'tia, s.; Boeotië, Beotië.
Berei il
• s., Berenice.
Beri;amas'-co , Bergamo , s., Berga-

Brabant, S., Brabant.
Brad'ford, s., Bradford.
Bragan'za , s., Braganza.

, s., Brahmapoetra of
Brahmahputra (in Thihet); ook Isempul.
Brandenburg, S, Brandenburg.
Brah'rnapootra

Brazil', s., Brazilië.
Bre.'on , s., Brecon.

Breda', s., Breda.
Bremen , s., Bremen.

Bergen , s., Bergen.
Berg'enopzoom', S., Bergenopzoorn.
Berks, Berkshire, s., Berkshire,

Brese'ia , s., Brescia.

Berrnu'dos (the ),

Bres'Iau , Bres'law, s., Breslau .
Brtcige'water , s , Bridgewater,
Brighton, s., Brighton.
Briu'disi , 3., Brindisi.
Bris'fol , s., Bristol ; the — Channel,

Bern'burg, 3., Bernhurg.

het Kanaal van Bristol.
Britain, s., Brittanje; Great —, GrootBrittanje, New —, Nieuw-Brittanje.

graafschap Berks.
B ,-r'lin . s., Berlijn; New —, Nieuw
-Betlijn.

Bagdat', s., zie Bagdad, s.

of Lucaïsche eilanden.
Bahia , s., Bahia.

Eai,da -eilanden.
Bz+rha'doe

B,,r'bary , s., Barharije ; — Slates ,
Barliarijsche Staten.

masco, Bergamo.

Ba-e'tra , s., Bactrië.
Ba-etria'na , s., Bactriana.
Baden , s., Baden.
Baffin* Bay, 3., Baffinsbaai of Baf-

Bahama* ((he), s., pl., de

Eai'Iisnore , .s., Baltimore.
Ban' 1 , I'Slands (the) , S., pl., de

Bedford

Fzer'w § ek , s., Berwick; — vpor Tweed,
Bern irk aan de Twced.
Berwiek'shire . s., Berwickshire,

.s., pl., de Bermudas,
Bermuden- of Sommers- eilanden,
Bern , s., Bern.
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-*as'pian sea , s., Caspische zee.
Brittan'nla , s., Brittannia, Brittanje. Enm'ber vele , s., Camberwell.
E•asta'iia, s, Castalie.
British Channel (the), s., het En - I £samho'dia. -Cainbo'ja, s., Cam - £E
gelsche Kanaal; het Kanaal [waarvan lI hodja, Canibodscha, Ca mha.dsc1i , (Azië). i F gtil', s., Castile ; New -, Ni euw

een gedeelte heel] La Maeche.

-Cam'bray, s., K amerijk.

Brit'ish Isles ((he) , s , pl., Britsche

eilanden .
Brit'tanv, s., Bretagne.

Broughton , s., Broughton.
Brug'c* , s., Brugge
Brixil'1unt . s , Brixellum of Brixel-

him, nu Bressello.
Brunn , S., Brunn

Canaan, s., Cana^ri.

Brunswick, s., Brunswijk; New -,
Nieuw - Brunswijk.
Bru'sa • s., Brussa of Bursa.
Brussels . s., Brussel.

Bueeieuch', s., Buceleugh.
Buchan an, s., Buchanan .
Ba -charest', s„ Bucharest.
Bn.eha'rin • s., Bucharije.
Buek'ingharn, s., Bilcking ham.

Bucks, s.,

-Cam'bridj e, s., Camhridge.
Cain'eiforti , s., Camelford.
-£ampan'ia, s., Campania, nu Cam patine , Carnpana en Champagne .
-Camp'beil , s., Ca mpbell .
-Carnpea'chy. s., Compeche, (Amerika).

verkorting van Bucking-

ham, s.
Buda, s., Buda.
Buenos Ayres, s., Beenos Ayros.
Bugia, s., Bugië
Bulgaria, s., Bulgarije.
Burgundy, s., Bourgondië .
Burrampoo'ter, s., zieBrahrnapootra,s.
Burlington, s., Burlington.
Bur'man Etn'ptre (the), s., zie Bir-

mad , s.
Bursa, s., zie Brussa, s.
Bury • s., Bury.

£an'ad*. , s., Canada .
Canaria, s., Canarië.
£an'dia • s., Candia.
+ ane'a • s., Canea.

£an'nae• s., Cannae (der Ouden), thans
Cannes, (Frankrijk) .
-Cannes , s., Cannes, zie Cannae, s.
£an'terbrary, s. , Canterbury .
- an'ton , s., Canton.
-Cape. s., Kaap ; the — of Good Hope,

the -, Kaapkolonie.

-Cappado'cia, S., Capadocië.
£ap' a , s., Capea.
-Cara-e'ras , s., Caraccas .
-Caroma'nia, s., Caramanid.

-Car'dia • s., Cardid.
-Car'digan, s., Cardigan.
-Care'lia • s., Carelië.
-Ca'ria, s., Cane .
-Caribbe 'an, s., zie Carribbean, a.
£aribbee', s., zie Carribbee, s.
C.
-Carigna 'no , s , Carignano .
•Carin'thia, s., Carinthia .
€abuI', s., Cabul, Kabul of Cabulistan. -Cari1ste', s., Carlisle .
-+arllow , s., Carlow.
&a'diz, s., Cadix.
£Carl*'burgh , S., Karelsbnrg.
£Cadme'a • s., Cadmea .
-Caermar'then , s., Caermarthen , Car- -Carmagno'la , s., Carmagnola.
. -Carma 'nia . s., Carmanië .
marthen , (Eng.) .

of car .

narvon, (Eng.) .
Cae-sare'a , s., Caesarea .
-Caffra'rla, s., Kafferland.
-Cai'ro, s., Caïro .
-Caith'ness , s., Caithness, (Schotl.).
-Cala'brla, s., Calabrië .
-Cal'als . s., Calais.
ial-eut'ta , s., Calcutta .
£aledo'nia , s., Caledonië ; New -,
Nieuw- Caledonië.
-Cat's-cut , s., Calicut , (Azië) .
-Catifor'nia , s., Californië ; Lower,

Old -, Laag, Oud Californië; New,
Upper -, Nieuw, Opper Californië ;
the golf of -, de golf van Californië,
de Vermilloen zee.
-Caine, s., Caine.
-Cal'vary , s., Calvarienberg.

•Cambay', s., Cambay.

f -Cat'terait . s., Kattegat.
-Canbnn1', s., Kabul.
iau' Pa áu9 •

S., Caucasus.

-Cavan, s., Cavan.
- C nyenne', s., Cayenne.
Cephalonia , s , Cephalcnia.
Cerigno 'Da , 8., Cerignola.
Cese'na , s., Cesena.

Ceylon', s., Ceylon.
-Ehaerone'a, s., Chaeronea .
C.hat'cedon, -Chalcedo^nia, s., Chal•
cedonil .

de Kaap de Goede Hoop; Colony of -Cha1'sls, e., Chalsis.
-Cape' Town, s., Kaapstad .
-Cape' Vertil , s., Groene Kaap .
-Caper'naam, s., Capernaüm, Kaper naurn.
iapha'rens, s., Caphareiis.
-Capitana'ta, s., Capitanata.

Bus'sorah, s., zie Bassorak, s.
Byzan'tlum , S., Byzantium.

-Caernar 'von , s., Caernarvon

Castilie; O1(1 -, Oud Castilie.

ECatoto'nia, S., C atalonië .
-Cata'na, s., Catane.
-Cata'ya . S., Cata y a.
-Cath'arineburg , s., Catharinahurg,
IE cath arinahurg.

£armar'then , s., zie Caermarthen, s.
-Ear'mel , s., Carmel.
Carnar 'oon , s., Carnaroon.
-Carnio'la , s., Carniola .
£aroli 'na , s., Carolina ; North -,

Noord -Carolina, Sovth -, Zuid -Carolina.
£arpa'thian Mountain*, s., Car-

£hatde'a. s., Chaldea.
Chamberry', S., Chamberry.
Champagne', s., Champagne.
Chandernago're . S., Chandernagore.
Channel, s., Kanaal; the Britsh -,

het kanaal la Manche ; the Irish het lersche kanaal, het Koningskanaal.
Channel Islands, s., pl., Kanaal eilanden .
-Chao nia • s., Choniè.
Charente', s., Charente.

Charleston • S., Charleston.
Charlot'tenburg, s., Charlottenburg.
-Charyb'dis, S., Charybdis.
Chatham . s., Chatham.
Chelmsford, S., Chelmsford.
Chel'Sef, S., Chelsea .
Chelten 'kam , s., Cheltenkam.
Cher'burg, s,, Cherburg.
-£hersone'sma . s., Chersonnesus; Cimbrica, Cimbrisch Chersonesus; Taurica , Taurisch Chersonesus ; Thracian , Thrac;sch Chersonesus.
Cheshire , s., Cheshire.

Chester, s., Chester.
Chiea'go, s., Chicago.
Chich ester , S., Chichester.
-Chie'ga , s., Chiesa.
chill , s., Chili.
China, s., China; the - sea, de Chi ,
nesche zee.

pathische gebergte , Crapacks.
£ar'pathi.R , s., Carpathië.
-Earpenta'ria (the golf of), s., de
golf van Carpentarie .
-Carribe 'an sea, s., Caraïbische zee;
the - Islands, de Caraïbische eilanden,
de kleine Antillen.
£arribee', S., Caraïhie.
-Earse'oi i , s., Carseolie .
-Car'thage , s., Carthago .

Cht 'na - In dia • s., Chineesch- Indië.
-Chi'os, s., Chios.
Chi *'wiek , s., Chiswick .
€hristia'nia , s., Christiania.
Chry'sa , Chry'se , s., Chryse.
Church (States of the) , s., pl., Ker ,
kelijke Staten.
Cilic'in, s., Cilicié.
Cincinnat i , s., Cincinnati.
Cir eass'la , s., Circassië.

•Carthage'na, S., Carthagena.

Cirencester, S., Cirencester.
Cithae'ron , S., Cithaeron.

Í Cashal'ton , s., Cashalton .
(' Cashmere', s., Cachemire.

-C ni'dos , -Csnidus , s., Cnidus.
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Coast Castle (€ftpe), s.

Kaap Coast

sali).

Castle.
£o'burg

Cynocephale, S., Cynocepilaic (1hes-

, 8.,

Coburg.

£o'ehinCbL'na , S., Cochin-C!iina.
£ocy'tas, S.Cocytas.
Coe1or'1a, S,, Coelosyriè.
Coiin'bra, S.,Coinihra.
-€ (> I'ctiester, S., Colchester.
+)ol'-chis • S.,Colchis.
Lolne, 8., Come, (stad inLaucashire,
Eng.).I
+oIo'gne', 8., Keulen.
Co.ieir'Ia,

Cyii'ttius , s.Cyiithus.
C'prus , s., Cyprus, Cliypre.
Cyre'Ike, S., Cyrene.
Cythera, 8. )Cythera (hij de Ouden),

thaiu Cerigo of Cerigeo.
Cyzicus (tij de Ouden),
u piga of Zelia.

Cyz'ieus, s,

n.

Da c ia, a., Dacia, I kans 1i)acid.
DaIes.: r'Ija , s.Dalecarlie.
43oIurn'bla , S.Columbia.
Dalkeith', s.,Dalkeith.
Lo 'inn , 3, 3Como.
Compostel'Ia, S, Compostella, (hoofd- Dalnnt'tia ,s. .Dainsatia, nu Balmatid,
stadvaiiGallicië) ; Compostella,(Amer.). Dalton • s.,Dalton.
Dainas'-us • s.Damascus.
tounaught , s , Connaught, (lerL).
Darnietta, s.Damiette, Damiate.
+)onnec'(Icut, 8.,Connecticut.
Dan'au, s., zie I)aoubes.
£oiistautl'na • S.,Constantine.
€unstantino'ple, 8., Coustaistinopel; Dan'bui-y,, s. • Danbury.
S theChannel • Straits of -, de Straat Dant'zi • s., Dantzig.
van Constantinopel , de Bosphorus.
Danbe • s.Donau,
Dan1zig, s., zie Dastzic, .s.
€ook's In'let, 8.,Cook's [saai.
Dai-danelle& (tb) , S., p1., de DorLook's Strait', 8., Straat van Cook.
£openha'gen •8.
Kopenhagen of danellen.
Datdania • 8.,Dardanid.
Jijokenhavis.
£op'permlnefliw'er, 3., Koperoujn- Da'i-cn, s. Dariën ;the Gulf of -,
de golf van Darien.
rivier.
+3orcy'rii. 8..Corcyra(bij de Ouden), Dartmouth, s.Dartmouth.
Dau'nla , S., Daunie (bij de Ouden).
thans Korfu
Lordilleras-, S.,Cordilleras,(alge. Dauphîtys.Dauphicé .
Da's-is's Straits, S.,Davis straat.
nieeiie bergnaam).
Dcsd Sea • S.Doode Zee.
£or'dova , S.,Cordova.
De.-can, UeuYaza, s.Decan.
€oIc'a, 3. 2Cores.
Eore'an Arshipe1'ago8., de Arclii. Decelea , DeeeIeuin . s.Decelium.
Dec&tia • .ï.,1)ecetie (bij de Ouden).
pel van Corea.
Del ilwai-H,8. I)clawara, (staat inAnic.
€orfu'. S., Corfu.
vita).
£or'Iuth , S.,Corinthe ; the Isthmus
Delaware , S., Delaware, (rivier in
of - de landengte van Covinthe.
Amerika).
£orlol'Ïa, S. ) Coriolla, (Italic).
Delhi,8.Dcliii , Delili.
£orn'waIl , S , Cornwallis.
De'os , 8.,Delos.
£orone'ss , S.,Coroiiea.
DeJ'RhL , 8.,Delphi.
+3or'sisa , 8.,Corsica.
Deliio ,s. zie Delphi, S.
£orto'nu , a., Cortoisa.
Dembe'a, Deiiibeu, s.Derubea, Duin.
£OIUU'na • 8., Corunna.
tea of Duiiibia.
+o.ar1hId , 3.,Koerlaiid.
Di»,-,', •,
Denierary.
£Oi'cntr3? , 8.,Coveiitry.
»,,u biLi , s.Desibigli.
+ra' -cow , S.,Kiaksu.
DiiIeirnoud , De,,'dcrnion,Ie ,S.,
+)riw'ford , 8., Crawford.
1)eiicleriiinde of Terrnoude.
-t3re'cy , S., Crecy.
fteiiinark , .5., Denemarken.
£icnio',,a , S., Cieniona.
J)cptford, S., Deptford.
£rete, S.,Creta.
Her'by , 8.,Derby.
Eiisiic'a, 8. 3Krim.
Derbyshire, S.,Derbyshire,graaf£rini Tar'taa-y,, S., zie Crimea, s.
, schap Derby.
+roa'(a , 8.,Croatiti.
Desliada , Deira',te , s.Desirada.
+1rotu'arty ,. s., Cromarty.
He'.i'zes • s.Devices.
£rotn'ua, 3., Cromna.
£rO'tois, Li-otis, £rotona, s., Cro- De l o n , Dev'onshire, a., Devons—
hiregraafschap Devon.
tona , Croton.
Dew'uuport, s.Devonport.
Sfu'ba , 8., Cuba.
Dewsbiivy , s., Dewsbury.
€uddalorc', 8.. Cuddalore.
HIna5epoov', s.Dinagepore.
€utlo'den • S.,Culloden.
€u'&na, -Eu'tuae, S., Cuma, nu Kumes. Dindigul', S.,Dindigul.
Dinwiddie , S., Dinwiddie.
€utu'berlaud , S., Cumberland.
Diuspolis, s., zie Thebe, z.
•turiiça'o, -Curass'sao, s. Curaçao.

DnIc'per, Dite'pr, a., 1)nieperDnepro.
bnjettr ,, a. 1)iuester.
Dodo'na , s.1)odona (hij de Ouden).
DoniIn'îea , s., Dominique.
Don-caster, s., Doncaster.
1)on'egat, s. Donegal.
Ho'ra BaUe'n , s., Dora Baltea.
Dora Upera , S. Dora tJpera, (Ital.

rivier).

.9., Dorchester.
Doris.
3.,Dornoch.
Hor'ct . s.,Dorset.
Dor'setslihe • S • Dorsetshire • graaf-

Dor'che1er ,
S.,

Dor'i,cIi ,

schap Dorset.
Dos*ae'uw8.DoryIaeum (bij de

Oisdesi).
Doug'as • 8., Douglas.
Dou'rs, Due'io , s., Douro,

Duero.

Do've-, Do''er , SDover; the slraits
of -, het lLasuw van Calais.
Dre• 'den , S., Dresden.
1)ioghecla , SDrogiseda.
DubISn, s • Dublin.
Dullehium • s.Dulichium(bij de

Ouden).
DuI'wch , 8. • Dulwich.
Duiu'bia, S., zie Dernbea8.
DumfsIe*', s., Dumfries.
iju'nu , s., Duna,Dsvina(Ttus1.)zie
Dwiiias.
Duiibar', s. Dunbar.
Duiibr'tu&i, S.Dunharton.
»aniai, s.Dundalk.
»uiitlec', s.Dundee.
Dunfe-,nIj&*e , s.Dun fermline.
Dun'irk • S. Duinkerken.
Dunstable, s.,Dusistahel.
»•,tI,%icII • ., Dusiwich.
iu.iarn • S., Durham.
s.,de Dwina ; the Northerss
-, ne Dwina; the Southern -, de Duna.
E.
Eagle-point, s., Adelarspuut.
t't,ai (Muuiiit) , S.Ilebal , (berg).
icbro, s.Ebro.
E,bata',s, , a., pl.Echatana(bijde
Ouden)nu Tauris • (til Perzië).
EeIewiasticn1 States the) , i, p1.,
De Kerkelijke Staten.
sceuador', 8., Ecuador, (Amerika).
$td'd»toiie , S., Eddystone.
Ede,* , 8.,Eden.
Edes,i , Ede'sa , a., Edema.
Edge'oiibe, s.,Edgecoiiihe.
Ed'Inbui-gh, 3., Edinburg.
E1'iia, S.Egina, Engina; the gulf of
_, de golf van Athene.
Eg'rIbo, a.,zie .2Ve/Jroponie, 8.
Egypt, S., Egypte.
scirn , a., Elam , ilelam.
£Iate'u , S.,Elatea (hij de Ouden).
jtt'i,, • a., Elba.
Elbe, 3., Elbe.

1032

ELE GUI.

Elea , s., Elea.
Elephantine , s., Elephantine .
Eleu'sls , s., Eleusis.
[Amerika).
Eleu'theras , s., Eleutheras, (eil. in
EI'gin, s., Elgin, (Shott).
E'lis, s., Elis.
Elsineur', Elsinore', s. , Elseneur .

E:na'thia, s., Ernathia.
Ein'e - - s - a , Esnis'sa, Em'e*a , a.,
Lmissa , (Pisoen. stad).
En'gia , s., zie Eyina, s.
England, s., Engeland; New - , Nieuw.

Engeland.
Ephesus, s., Ephesus.
Epidam 'nus, s., Epidamnus,

ook Dyr-

rachium (oud), nu Duras of Dure,
(Macedoniê).
Epldau'rus, s., Epidaurus (oud), thans
Itagusa, (in Dilmatil).
Epirus, s , Epirus.
Ep'socn, s., Epsom.
Ere'trla , s., Eretria (oud).
Erie • s., Erie.

E'rin, s., tt Ierland.
Eryman 'thus, s., Erymauthus.
Eseurlat', s., Escuriaal.

Essex, s., Essex.
Estho'nia , s., Esthonia.
Estrenaadu'ra, s., Estremadura.
Ethiopia, s., Ethiopië.
Etna , s., Etna.
Etruria, s., Etrurië.
Euboe'a , s., Euboea (oud), thans Ne
-gropnt(eil.dkz)
Euptira'tes-, s., Euphraat.
Euri'pus, s., Euripus (oud), nu Euripes.
Europe, s., Europa of Europe.
Euro'tas , s., Eurotas.
IEU 'inos , s., Euxinus of Pontus Euxinus (oud) , nu Zwarte Zee.
E've*lain, s., Evesham.
Exeter , s., Exeter , (Engel.).
Ex'nlouth, s., Exmouth.

F.
Fa'eroe Is lands , s., pl., zie Faroe

Islands , s.
Faik 'tand, s., Falkland.
Falklands islands, Falk'lands, s.,

Falklands- eilanden,
Falmouth , s., Falmouth.
Fa'roe ls'land*, s., pl., Far -oer, Faro.

eilanden.
Fas, s., zie Fez, s.
Fermanagh , s., Fer managh , (lerl.).
Fe'roe Island-w, s., pl., zie Faroe

Islands, s.
Ferra'ra, s., Ferrara.
Ferro, s., Ferro.
Fez, s., Fez.
Fide'na

Ftn'land, s., Finland; the Gulf of -,
de Finsclie golf; de golf van Finland.
Fins - 'bury, s., Finsbury.
Fio'nta . s., Fionia (Middel.), nu Filnen,
(Deensch eil.).
Flan'der.. , s., Vlaanderen.

Flgu'eras, s., Figueras.
Finisterra', 3., Finisterre, (Spanje); -,

Finistère, (Frankrijk)

ier'many , s., Duitschland, eertijd.

Germanic.

Gero'na , s. , Gerona.
Getu'lia , s., Getulia (oud).

Ghauts (the) , s., pl., Ghatische ge

bergte.

Florence, s„ Florence.
Flur'Ida , s., Florida.
Flushing , s., Vlissingen.

Fotk'stone, s., Folkstone.
Fontrnra'bia , s., Fontarabif.
For.no'sa , s., Formosa.
Forth, s., Forth; the Frith of -, de
golf van Forth.
France, s., Frankrijk; the Isle of -,
Isle de France (voorin. provincie, thans
Seine et Oise); -, het eil. Mauritius,
ook Isle de France genoemd.
Fran eo'nia , s , Frankenland .
Frankfort. Frauk'furt, s., Frankfort ;
- on the Main, Frankfort a/d Main;
- on the Oiler, Frankfort ajd Oder.
Fregei'tae, s., pl., Fregelles.
Freiburg, Frl`bourg, s., Freyburg.
Friendly Islands , s., pl., Vrietiieir-

eilanden.
Fries'iand, s., Friesland.
Friu'iy, s., Frioul.

[zipoer

Ghazeepore', Ghazipoor', s., Glla
Ghent, s., Gend.
GI'aiits Cau-weavay, s., Reuzenweg

groote verzameling basaltpilaren in he ,
graafschap Astrim , (Ierland).
Gibeon.
Gibraltar, s., Gibraltar.

Gibe'on , s.,

Gibson , s., Gibson.

Git'boa, s., Gilboa.

Git'ead, s., Gilead.
Gil'gai , s., Gilgal.
Gtauutnor'gan , s., Glammorgan.
G)a'rus , s., Glarus.

Glas'go.v , s., Glasgow.
Glastonbury , s., Glastonbury.
G7oc'ester, Glouc'ester, s., Glen.

tester.
Gne'sen, Gnes'na, s. , Gnesen .
Gnidus, s., Gnidus of Cuidus (oud).
Goi eon'da , s., Golconda.
Gold'coast, s., Goudkust.

Frome , s., Frome.
Frontignac', s., Frontignac.
Fru'zen Ocean , s., IJszee.

Golden Horn, s., Goudenhoorn.

Fulda , s., Fulda.

Gos'port, s., Gosport.
Goth'enburg, Got'tenburg, s., Go.

Fu'nen, s., Innen of Feyen.
Furru skabad', s., F urruchabad .
G.
Guides. ,

s., pl., Gades, pl.

Gad'ira, s., Gadira (oud), nu Cadix.
Gaeta , s , Ga/ta, oudtijds Cajeta.
Gains'borough , s., Gatusborough.
Gatashiel#', s., Galashrels.
Gata'tia, s., G^tlatid.
Gate's.,s , s., Galsaus

(oud).

Goree', s., Goeree.

G o'shen , s., G oossen • Geessen.

tlaeriburg.

Goth'land , s., Gothland.
G')t'tingen , s. , Gottingen.
Gouj'erut , s., Goujerat.
(a,•ain' Coast , s., Graankust.
Graui'piatu a - , Grain'pian - Aloun'tain', s., Grampiaansche gebergte.
Grau'ada, s., Granada, oudtijds Granata,
Grange 'rnouth , s., Grangemouth,
Grans' -sus, Grau'ieus, s., Granicu3,
cie Graniquen stroom (oud).

Gatic'ix, , s., Galicie.

Graves'eud , s., Grav'eseiid.

Galilee , s., Galilea.
Gallia, s., Gallic.
Gat'loway, s., Galloway.

Great Brlt'ain , s , Groot-i3rittalije.
Greece , s., Griekenland.

Galway, s., Galway; County -, graaf.
schap Galway, (Iers.).
Gambia, s., Gauihra.

Gree'noek , s., Gi

Gan'gew , s., Ganges.

Gar 'u,outh , s., Garmouth.

Grosvenor, s., Grosvenor.

Gaut, s., Gallië, Frankenlaud; Cisalpin
-, Cisalpijnseh Galliër Transalpine -,
Transalpijnsch Gallic.
1edro'-s-la, s., Gedrosia,
Gelderland, s., zit.

Guelderland, s.

Gelders , s., zie Guelders, s.

het sneer van Geneve.
4en'oa , s., Genua.
leor'gia , s., Georgië.

Greenland, s., Groenland.
eerrock.

Greenwich, s., Greenwich.
Gr et'nagreen , s., G retuagreen.
Gri s.'ons (the) , s., pl., Graauwburt.

derland,
Groningen , s., Groningen.

Gas'eony , s., Gasconld.
Gates'liead , s., Gateshead.

en Fide'nae, S., pl., Fidenen Eeneva , s., Gerieve; the lake of -,

(oud en verwoest).

7#erIna'nia , s., Germanic.

[Noordzee.

Cer'tnau Ocean , s ., Duitsche Zee ,

Guadalqulv'ir, s., Guadalquivir.
Guadeloupe', 3., Guadeloup.:
Guate.ua is, 5 uatluna'ia, s., Qua•

teniala.
Guelderland, s., Gelderland.

Guel'ders, s., Gelder.
Guern.'ey , s., Guernsey.
Guiana , s., Guyana; British -, En.
gelach Guyana; Dutch -, Nedrlantiset
Guyana, (Surniame); French -, F'ranset
Guyana , (Cayenne).

GUI --KIL.
Oulld'ford , s., Guildford.
Guinea, s., Guinea; New -, NieuwGuinea.
Gujerat', Gujrat', s., zie Guzerat, s.
Guyana, s., zie Guiana, s,
Guzerat', s., Guzerat.
H.

Ierland.
Highgate , s., Highgate.
Highland, s., Higniand, Hoogland.
High'landa ((he), s., pl., de Hooglanden ; the - of Scotland, de Hooglan.
den van Schotland.
Hil'deshelin • s., Hil,desbeim.
Himalaya Mountains_ (tbe),

flaar'lein , s , Haarlem.
Hab'ersham, s., Habersham.
Hague. s., 's Gravenhage,'s Hage;
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Hlber'nla , s. • Hibernia (oud), thans

eilanden.

Iowa , s., Iowa.
Ipswich , s., Ipswich.
trawad'dy, s., zie Lrrawaddy, s.
Ire'iand, S., Ierland,

s., pl., Irish sea , s., Iersche zee.

Iroquois', S., Iroquois.
lrrawad'dy, s., Irrawaddy, ook stroom
van Ava.
Hindoostan', Hindostan', s., Indos•
Ir'vine , s., Irvine.
tan , Hindostan.
Isau'ria, S., Isaurië (oud).
Holborn • S., Holborn.
Holland , s., Holland; Neus -, Nieuw- Is'-ehia . S., Ischia.
Isla de Leon', s., St. Fernando, (stad
Holland.
in Spanje).
Holyhead, s., Holyhead.
Holy land, S., Heilige land; Palestina. I*'lington, s., Islington.
Is'marann, Is'Inarus, s., Ismarus(berg).
Hoi'ywetl , s., Holywell.
Ispahan', s., Ispahan.
Hom'burg,. s., Homburg.
as'tria , s., Istrië.
Houd.u'ras , s., Honduras.
Horn , s., de Gouden Hoorn ; kaap It'aiy, s., Italië; Austrian -, Oosten
-rijk,sch
Italië.
Schagen.
Ith'aen , s., Ithaca.
H ud'dersfield • 3 , Huddersfield.
Iv!' ea • S., Ivies.
Huud'son' -s Bay, s., Hudson's Baai.
t'vory Coast , s., Ivoorkust.
Hull, s,, hull.
Ivre'a • s., Ivrea , (Italië).
Hungary, s., Hongarije.

het Himalaya gebergte.

H i m'era • s., Himera (oud).

the

-, den Haag.
Halnault', s., Henegouwen.
Haliar'tus , s., Haliartus (oud).
Hall earnas'sus, S. Halicarnassus.
Halifax, s., Halifax.
Halonne'sus, s., Halonesus, (eil. in de

Aeg. zee).
Ha'math , s., Hamath.
Hamburg, Ham'burgh, 3., Hamburg.
Hamilton, s., Hamilton, (Schotl.).
Hampshire, s., Hampshire; New -,

Nieuw- Hampshire , (Amerika).
Han'nover, Hanover, s., Hannover,

Hanover ; New -, Nieuw-Hannover.
HRanse, Hanse•Towns, s., Hanze,

Hanzesteden.

Hants , s., zie Hampshire , s.
Haps'burg • s., Habsburg.
I-iar'burg , s., Harburg.
Har'ford, s. • Harford.
Harlem • 3. • zie Haarlem, s.
Harrow • s., Harrow.
Har'rowgate, s., Harrowgate.
Harwich , s., Harwich.
Hast'ing$, s., Hastings.
Havana, Havan'nah • s., Havana.
Havre, s., Havre de Grace, Havre.
Ha'wi-ek , s., Hawick.
Hayti , HaI'ti, S. Haïti • voorheen

St. Domingo.
III-bride -s-, s., pl., Hebriden, (Schotl.

Huntingdon, s., Huntingdon.
Hydus 'pew , s., de Hydaspesatroom.
Hyderabad', Hycirabad', s., Hyderahad.
Hydrao'te- • s., Hydraotes.
Hymet'tus, s., Hymettus, de Hymetbe rg.
Iivr ea'nia , s., Hyreanië.
Iiythe, s., Ilythe, (Engel).

J.

Jamai',a , s., Jamaica.
Jame* Bay , 3., Jamesbaaí.
Jame* River • s., St. Janes, (rivier).
Japan 1 , s., Japan.
Jeuu'a • s., Jena.
Jer'iebo , s., derieho.
Jer'a.ey, 3., Jersey.
Jer'-*ey Cit'y , s., Jersey, (stad).
Jeru.'.aietn, s., Jeruzalem.
Johannisberg, $., Johannesberg.
Iaxar 1 te -, s., . Jasartes.
Jop'pe, s., Joppe of Jope.
Iberia. s., Iberie, (oud gewest in Azië,
s., Jordaan.
nu Georgié); -, oude naam voor Spanje. Jordan,
Jndae'a , s., Judea (oud).
Iea'ria, s., Icarië, (oud eil. Aeg. zee,
Jug'geruaut,
Jug'gernautb, s.. Djunu Nikuria).
grenath, Juggernaut,
Iea'rian sea, s., Icarische zee.
Jum'na , s.,' Djemnah.
Iee'land, s., IJsland.
Jutland, s., Jutland.
I'da
(berg).

eilanden); the New -, de Nieuwe -Hebriden, (Austr.).
thans de
Maritza of Marissastroom.
, s., ida
Hec'ia, s. • Hekla.
Ida'lium, s., Idalium.
Hel' i eon , s., Helicon.
Id'rin,
s., Idrië, (Oosten).
Heliop'olls • s., Heliopolis (oud).
Idu'me , Idrt'rnea , s., Idumca.
Hellespont, s., Hellespont.
Helve'tla • s., Helvetia (oud) • thans II'chester, s., Ilchester.
!t'ion, ïl'ium, s., Ilium (oud), Troje.
Zwitserland.
I1'linois • s., Illinois.
I[e'math, S., zie Hamath, s.
Heracle'a, S., Heraclea (oud), naam India, s., Indië; British -, Britsch
van wel 25 steden in de oude wereld. Indië.
Indiana, s., Indiana.
Herae'unn • s., Heraeum (oud).
Indianop'olis, s., Indianopolis.
Herc-ula'nuin, S. Herculanum.
Hercule* Pl1'lars, s., pl., Zuilen Indian Ocean , S., Indische zee.
van Hercules, Herculeum fretum (oud), In'die. (the), s., p1., de Indiën; East
-, Oost-Indië; West -, West- Indië.
thans Straat van Gibraltar.
In'do China, s., Indo -China.
Hereford , s., Hereford.
Indostan', S. zie Hindostan , s.
Hert'lord • s., Hertford.
Hespe'rla , s., Hesperia (oude naam Indus, s., Indus (oud); Sind(rivier).
van Italië en Spanje; dit laatste veel In'grla • s., Ingrid.
` Iast'bria , s., Insubrië.
Hesperia Ultima genoemd).
He'brus • 8., Hebrus (oud) ,

Inverness', 3., Inverness.
lo'nia , s., ionië.
io'nian I'stand* , s., pt., Ionische

K.
Kabyli'a , 8., Kabylië.
Kasute-ehat'ba, s., Kamtscbatka.
Karl.s-'burg, s., zie Carisburg, s.
Kasb'gor , 3., Kasbgore.
Kaspmire', s.,, zie Cashmere, s.
Kent • s., Kent ; county of -, graaf
New -, Nieuw -Kent. -schapKent;
Kentucky • .., Kentucky.
Kerry , s., Kerry.
Kesh'o , s., Kesh o.
Khorassan', a., Khoratsan , (Azië).
Kidderminster , s., Kidderminster.
Ktd'ron , s., Kedro.
Kildare', s., Kildare.
KIllar'®ey a s.s Killarney, (Ierl.).
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Kilznar'no ek, s ., Kilmarnock,(Schotl.).
Kilrnen'ny, s., Kilmenny.
KI.n,ar'dine, s., Kincardine, (Schotl.).

King Charles's' South' Land , 8.,

Londonder ry , s., Londonderry.
Long'ford, s. , Longford.
Long' Island , s., Lang Eiland.

Lefko*l'a , s., Leucosia (oud).
Leghorn', s., Livorno.
Lehigh , s., Lehigh.

Loret'to , s., Loretto.

Leicester , s., Leicester.

Lothian , s., Lothian.
Loughborough, s., Loughborough.

Leigh , s., Leigh .

Vuurland.
(graafschap van den. Koning).

Leigh'lin , s., Leighlin.
Le'igh'ton, s., Leighton.
Leln'ster , s., Leinster.

George eilanden.

Leip'si-e ,

King'*' County , s., Kings County,
King george I'slands, 8., pl., St.
King'*' Lynn, s ., Kings Lynn; Lynn.
Regis , (Engel., in Norfolk).
Kinross', 3., Kinnross.
Klrkal'dy, s., Kirkaldy.

Loui'*a , 3., Louisa.
Louisburg,

Leith , s., Leith.
Lei trim , s., Leitrim,

s., Louisburg.

Lout*lan'a , 3. , Louisiana.

s., Leipsig.

Louisville, s., Louisville.

Lova'nium, s., Leuven.

(Ierl.).

Low'- eountrle;, s ., pl.,

Nederlanden.

(Schotl.).

Le'nian (lake), s., Leman (meer).
Leoin'inster, s., Leominster.
Leon, s., Leon.
Lepanto , s., Lepanto.
Lerida, s., Lerida.

Ln ea'nla , s., Lucanie.
Luca'ya I'siand*, 3., Lucaja-eilan-

(eilanden in Az. Rus!.).

Ler'ma , s., Lerma.
Ler'na , s., Lerna , (meer, oud).

Lu-of -ea, s., Lucca.

Kirk-eud'bright, s., Kircudbright,
Kon'iguberg , s., Koningsbergen.
Ku'rlle* (the), s., pl., de Kurilen,

den.

Ler'wi ek , s., Lerwick.

L.

Le'the, s., Lethe (myth.).
, s., Leucadia , Leucas.
Leuea'tes, s., zie Leucadia, s.
Lewea'dia

Labrador', s., Labrador.

La c o'adive* Island* (the) , s., p1,

de Lakediven of Lakedivische eilanden.
Lecedae'mon , s., Lacedemon.

Laconic, La-eon's ea , s., Laconia,
(een der oude namen van Lacaedemonië
of Sparta).

Lado'ga , s.,

Ladoga.

Ladrone' Poland* (the), Ladrone*',

s., pl., de Ladronen , Marianen of Die-

Leue'tra , s., pl., Leuctra.
Levant' (the) , s., de Levant, het Oosten.
Lew'i$ham , s., Lewisham.

Lancpedu' *a,

s., Lampedusa.

Lamp'saeum, Lamp'saeus, s.,

Lamp -

s., Lanarkshire.
Lan' eashire , s., Lancashire.
Lan'-vaster , s., Lancaster.
Lanes , s., zie Lancashire , s.
Lanarkshire,

.

Lyrnessus, (oude stad
in Troje, nu verwoest).

Lyr'nessus . s.,

Lysima' ehla , s., Lysimachio

Lisbon , s., Lissabon.
Lisle , s., zie Lille , s.
Lithuania, s., Lithuauie.

Livadl 'a , s., Livadie.

Eilanden onder den wind.

s,, pl., de

Maas , s., zie Meuse , s.
Ma-ea'o , s., Macao.
Ma eas'sar , s., Macassar.
Mae' ele efleld, s., Macclesfield of Maclesfield.
Macedon, Macedonia, s. , Macedonië.
Madagas' -ear ,

s., Madagascar.

voor) Lijfland; the gulf of -, de golf Madras ', s., Madras.

van Riga.

Lizard, Liz'ard'* Point, s., Kaap

Lezard.
I.1an'rwst, s., Llaurwst, (Engel.).
Loang'o , s., Loango.

-

Leeward I'slaud* (the) ,

(oud).

M.

naam Madei'ra , s., Madeira of Madera.

Lo-ear'no , s., Loca,rno.
(Turkije).
Lo'-erl , 8., Locri.
Larnl' ea, 8., Larnika.
Lataki► a, s., Latakia, Latakich of Lo'-eris, s., Locris.
Lombardo - Veneti'an Kíng'4orp
Laciitia , (het oude Laodicea).

Lecbae'am , s., Lechaeuiu (oud).
1
Led'bury , s., Ledbury.

(Saksen).

Lynn - Regis , s., zie King's Lynn, s.
Lyon*, s., Lyon.

Line'oln, 3., Lincoln.
Lin,e'oinshire, s., Lincolnshire.
Lin'dus, s., Lindus (oud).
Linlithgow , s., Linlithgow.

Liverpool , s., Liverpool.
Livo nia , S., livonië (middel.

La'ti u sn , s., Latium (oud).
Launceston , s., Launceston, (Engel.).
Lawrence, s., Luurens .
Lebanon, s., Libanon.

Lu -aa'tla , s., (oud) nu de Lausatz ,

Llin'eri-ek, s., Limerick.

Lang'holm , s., Langholm.
Lauguedo8', s., Languedoc.
Laodice'a , s., Laodicea (oud), vroeger
Diopolis).
Laos , s., Laos , (Azie).
La P► o'ta, 8., La Plata, :flio de la Plata.
Lacis'^sa, s., Larissa of Jenischehr,

Luneburg , s., Luneburg, (Hannover).
Lu'nenburg , s. , Lunenburg.

Lyc'ia , s., Lycie.
Lydia, s., Lydië.

Liege', s., Luik.

Land's End', s., Lands - end.

Lapland , s., Lapland.

Ludlow , s., Ludlow.

Lusita'dia, s., Lusitanië, (oude naam
voor Portugal).
Libur'nia , s., Liburnia (oud), nu Cro- Luxemburg , s ., Luxemburg.
Luzon',
s., zie Luconia, 3.
atië.
Lyeao'nia, s., Lycaoniè.
Libya , s., Libya

Lilibae'uin , s., Lilibaeum.
Liana , s., Lima.
Lirn'burg, s., Limburg.

sacum.
Lau'ark , s., Lanark, (Schotl.).

Li-ek'now , s.. Lucknow.
Lne'onla , s., Luconie.

Ley'den , s., Leyden , Leiden.
Lib'anus, s., zie Lebanon, s.

Liguria , S., Ligurië.
ven-eilanden, (Austr.).
La'go Maggiore , s., Lago Maggiore Lille, s., Rijspel.
L11'liput, s., Lilliput .
(meer).

Lahore', s., Lahore.
La Mancha . s., la Mancha.
La'mla , s., Lamia (oud).

Low'el , s., Lowe!.
Low'-land-g-, s., pl., Laaglanden.

Madrld'; s., Madrid.

Maeo'nla, s., Maeonië.

Ma.e. e , s., zie Meuse, s.
1flaes'tri-eht, s., Maastricht.
Magdeburg, s., Maagdenburg.
Magel'Ian (Straits of) , a., Straat van

Magellaan.
Magna Grae'cia, q., Groot • Grieken- ,

land (oud), nu Calabrie en Rasilicata
in Napels.
(the) , s., het Lom( ardijsch-VenetiMagne'*ia
, s., Magnesia.
aansch koni}igrjc,
Lot 'barely, s., Lombdrí qe; Venetian Mahrat'ta , s., Mahratta.
Maidenhead, 8., Maidenhead.
-,' Venotiaansch Lolobard.je.
Mal d'stone ; s., Maidstone,
Lomelli 'na , s., Loraellina.
Lomond ,. s., Lomond (loch) , hei meer Main, s., Main, Mein.
Lomond , (Scholl.).
Lon'don , s., Louden.

Maine, s., Maine.

Maiatz , s., zie Mentz, S.

MA.J -- NEW.
Major'ea , s•, M^tjnrca.
MsIabor', s., Malabar.
Malae'ca, s., Malacca.
Malaga , s., Malaga

Media , s., Medië.
Medf'na, s., Medina
Meditera'nean sea, s., Middellandsche

Malaf' *ia , s., Malaisië.
Malay', s., Malacca
Malaya . Mala'y Peninsular (the),

schiereiland van Malacca.
Malden, s , Malden, (dorpje in Gelder!.).
Mat'dive Island* , s., pl., Maldiven -

zee.
Meg'ara. Mega'rae, s.,pl., Megara (oud).

1035
Moria'^ehfa • s., Morlachië.
Moroe 'co, s., Maronco.
Mocambique', s., Mazambique.
Mos+ro'vy , s., Moscovië.
Mos' -eow, s., M-oskau, Moskou.

Megaris , s., Megaris (oud).

Moseowa', s., Moscowa, Moskwa (riv.).

Meliboe'a , s., Melihoea (oud).

Mouel'le • s., Moezel.
Moskva, Mosk'wa, s., zie Moscowa, s.

Metro-ere', s., Melrose, (Schotl.).
Mern'et , s., Memel.

Mo'sui , s., Mosul.
Mozambique', s., zie Mosambique, s.
Mu'nf eh . s., Munchen.
Many eh'fa , s., Munychië.
Munster , s., Munster.
Muny'chlae, s., Munychiae.
Malva'41a , s., Malvasid.
Mnr'cla , s., Murcia.
Man , s., Man , (eiland).
M is r'ray , s., Murray, (Austr.).
Messa'pfa, s., Messapie.
Madison . s., Madison.
Mut'tra, s., zie Mature, s.
Messe'na, Messe'ne, s., Messene.
ltMan'cha (L), s., La M mcha, (prov. 1liesse'nla , s., Messenië.
Myce'nae, s, pl., Mycenen (oud), nu
in Spanje, dep. in Frankrijk en ook Messf 'na , s., Messina, the straits of Ajos Adrianos.
een gedeelte van het Engelsch kanaal). -, de straat van Messina.
M y-*'i a , s., Mysië.
Man'ehester , s., Manchester.
Mysore', s., Maissoer, Mysore.
Metapon'tum , s., Metapontum.
Manchoo'rla , Mandsharia , s., Meta u'r u s , s., Metaurus.
Mytfle'ne, s., zie Mitylene, s.
Mandschoerije, Mandschurië , (Azië). Men *e , s., Maas.
Man'dovee , s , Mandavië , Mandavee. Mex'f eo , s., Mexico.
N.
Manfl'ia, s., Manilla.
Michigan', s., Michigan.
Mantlnl'a , s., Mantinea (oud), ook Middelburg, s., Middelburg.
Nangasack'i , s., Nanasaki.
Antigonia.
Middlebury , s., Middlebury, (Amer.). Nankin', Nan-king', s., Nanking of
Mantshoo'ria , s., zie .Manchouria, s. Middlesex • s., Middlesex.
Kiang•hing-foe.
of Maladiven- eilanden , Malaja Uivipa.
MalmeN'bury , s , Malmesbury.
iftal'strom , s., Maalstroom.
Malta, s., Malta.

Man'tua , s., Mantua of Mantovia.
11IAr'amee, Mer'rfma ek, s ., Merrimac.

Mem'phts, s., Memphis.

Mentz , s., Maintz , Mentz , Mayence.
Mer'1oneth , s., Merioneth , (Engel.).
Mer'seburg , s., Merseburg.
Mer -s- 'ey , s., Mersey.
Mesopota'sula , s., Mesopotamië.

(Ital. Milano, Duitsch
Mailand, Fr. Milan).

Milan, s., Milaan

Meranhao, (Amerika). Mttane'4e (the), s., het Milanesche.
Mar'burg, s., Marburg.
Mlle'tus • S., Miletus (oud) , nu Miletb,

Maranhao', s.,

Marengo , s., Marengo.

Margarl'ta, s., Margaretha, (eil.Amer.).

Margate, s., Margate.
Marianne I'sland*, s., Marianen - ,

Larrouen- of Dieven-eilanden.

Marie-Galante', s.,

Amerika).

Marie Galante, (eil.

Ma'rienburg . s.,

Marienburg.
Mtsefgna'no , s., Marignano.

Milford , S., Milford.

, s., Mingrelië.
, s., Minorca, (eil.).

Mingre'ila
Minor' ea

Mintur'nae, s., pl., Minturna.
Miran'dola , s., Mirandola.
Mississfp'pl, s., Mississippi.
Missolong 'ht, s., Missolonghi.
Missou'rf , s., Missouri.
Mitylene , Mityie'nae Miti'lenae ,

lllarl'borough, s., Marlborough.

s., Mitylene (oud), nu Metelino of MeMarmora , s., Marmora ; Ike sea of telin , op Leshon.
-, de zee of het meer van Marmora. Mobile', s., Mobile.
Marquesas (the) , s., pl., de Mar- Mo c ha , s., Mocha, Mocca.
kiezen-eilanden.
Modena s., Modena.

Marseille*', s.. Marseille.
Martini' eo , Martinique',

tinique.

s.,

s., Nantes.
Nantu-e'ket , s., Nantucket.

Nantes',

Na'p l ,e•, Napoll , s., Napels, Napoli.
Nar'nla • Nar'na , s., Narnia (oud) ,

nu Narni.
Nas'sara , s., zie Nazareth, s.
Nas'sau • s., Nassau.
Nato'Ifa', s., Natolië.
Naupae'tum, Naupac'tus, s., Naupactum (oud) , nu Lepanto.
Nau'plfa, s., Nauplia (oud), nu Napoli
di Romania.
Navarf'no , s., Navarino.
Navarre', s., Navarre.
Navigators Island*,

s., pl.,

Zee-

vaarders - eilanden.
Naxl'a, Naxos, s., Naxos, naNaxia.
Nazan' zus, Nazian'z,rs, s., Nazianzus .

, s., het Modenesche. Nazareth , s., Nazareth , nu Nasera.
Neagh , s., Neagh; Lough. -, het meer
Mae'+ ta , s., Moesië (oud).

Mo'dene*e (the)
Mar-

Ma'ryland , s., Maryland.
Massach& *ets • s, Massachusets.

Massit'ia, s., Massilia (oud), nu Marseille.
Matt'$ra, Mat'ura, s., Matura, Mottra.
Maundavee', s., zie Mandavee, s.
Mauritla'nie, s., Mauritianië.
Mauritius , s. Mauritius of Isle

de
France , (eiland in de Indische zee).
Mayence', s., Fransch voor Mentz • s.,
zie aldaar.

Mayn , s., Main, Mein , (rivier).
May'nooth , s., Maynooth.

Meath , s., Meath.

Mee'-pa , s., Mekka.

Ileoh'11n , s., Mechelen.
Me$k'lenburg , s., Mecklenburg.

Mogadore', s., Mogadoor, Mogador.
Mokka , s., Mokka , Mocca.
Moldavia , s., Moldavië.
Molu e'1'a fe (the). s., pl., de Moluk-

ken (eilanden).
Mon'Heo . s., Monaco.
Monaghan , s., Monaghan.
11lóngu'lia, s., Mongolië.

Mongol*', Morsgul s', s. , het Land

der Mongolen ; Mongolië.
Mon'inouth , s.,
Montealen',

Monmouth.

s., Molitcalm.

Montgoun'ery,, s., Montgomery.

Montreal', s., Montreal.
Montro - s- e', S., Montrose , (Schotl.).
Moravia . s., Moi avië.
Moray , s., zie Murray , .s.
More'a , s.. Mores.

Neagh.

Ne'groland , s., Nigritit.
Ne'groponte , s., Negroponte ,

ook

Egrehos.
Negros I sland, s., Negros-eiland ,

Neger-eiland.
Nernae'a , Neme'a , s., Nemea .
Neocae*are'a , s., Neocesarea.
Nepaul ', s., Nepaul of Nepal.
Netherland* (the) , 8., pl., de

derlanden ; Nederland.

Ne -

Nes'stria , s., Neustrië.
Ne va , s., Newa , (rivier).

Newark • s., Newark.

Newbury, s., Newbury.
8., Newcastle ; - upon
Tyne, Newcastle aan de Tyne ; - under

New' - eastle •

Lyne, Newcastle onder Lyne.
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eno'trta, s., Oenotria (oude naam voor

New'foundland, a., Newfoundland.
ew Hamp'shire, s ., New-Hampshire.
New-Ha'ven , s., New-Haven.

:en gedeelte van Italië , later voor ge

Italië).

gyg'ia, s., Ogvgia (oud).

Newmarket , s., Newmarket.

New'stead , s., Newstead.

s., Nova Semlia of

Nlcae'a, Nice,

► lylu , pus , s., de Olympus, (berg).

Pamphyl'Ïa , s., Pamphylia.

^lyn'thos, Olyn'tbus, s., Olynthus

;oud).

s., Nicea, (in Bythinië).

Nt'ger, s., Niger.

Nlgri'tta , s., Nigritië.

Ntle, s., Nijl.
Niine 'guen, s., Nijmegen.

Paiitbt.eapae'um , s., Panticapaciim.

lr etom'enum , Or ehom'enus , s.,
Orchomenum (oud).

Nin'eveb, s., Nineveh (oud).

)r'egon , s., Oregon.

Nls'ibis, S., Nisibis.
1Visines, s.. Nimes of Nismes.

)rino' -eo, s., Orinoco, (riv. in Amerika).

)'reisburg. S., Orenburg.

)rk'ney I'stand* , s., pl., Orcadische

Nola , s., Nola.
Nord'lingen, s., Nordlingen.

Norfolk, s,, Norfolk.
No'rt-eum, s., Noricum (oud), thans
een gedeelte vair Beijeren.
Normandy , s,, Normandié.
1 lorthamp 'ton , s., Northampton.
North -Cape', s., Noordkaap.
North Channel, s., Noorder -kanaal,
Northern Ocean , North Sea', S.

Noordzee , Duitsche zee.
Northumberland, s.,

land.

Northumber

,

eilanden , Orkuey.eilanden.
Oreaden , de

Paropain'isus • s., Paropamisus.

D*'nabruek, O s.'naburg, s., Osna-

Path'mos, Pat'mos, Pattno'so, s.,

brug , Osnabruck.
Dstend', s., Ostende.
Ds'tla , s., Ostia.
Ostra'sla, s., zie dustrasia, s.

Nottingham, s., Nottingham.
Not'taway, s., Nottoway.
Notts, s., zie Nottingham, s.
Novara , s., Novara.
Nova-s eo'tia, 8., Nieuw - Schotland.
Nova-Zem'bta , s., zie New•Zemblia,
Nu'bla , s., Nubie.
Numan'tla , a., Nitmantia (oud).

Otranto, s., Otranto.

Neurez

0.
Oee'anla, Ocean'toa, s., Oceanic

Oceauién.
O'densee, 's., Odensee.

O'der • s., Oder.
Odessa , s., Odessa.

Oeba'lta • s., Oebalia , (zeer oude naa
voor Lacedemonië of Sparta).
oedsa'lia • s., Oechalid (oud).

Pathmos.
Pestras', s., Patras.

Pausllip'po, S., Pausilippo.
Pavt'ah, s., Pavia.
Pee'ble *, 8., Peebles, (Schotl.).
Pegu', s., Pegu.

otahel'tt, s., Otaheiti, Otahiti, Jaiti,
Taïti.
Ottoman Empire (the), s., het Ot.

Pekin', Pek[ng 4 , s., Peking.
Pelew' I sland*, s., pl., Pelew-eilan-

den.
Pelopontie'sus, s ., Peloponnesus, (oude

naam van bet Griekache schiereiland,
nu Mores genoemd).
Ou'ral , s., Ural (rivier) ; the - moun- Pelu' ;tum • s., Pelusium (oud).

tomanische rijk.

Oude, s., Oude.

tains, het Uralisclie gebergte.
Ou-ae, s., Ouse (riv. in Engel.).
Oviedo • s., Oviedo.

Pembroke • s., Pembroke.
Pene'os , Pene'us , s., Penets.

Ox'rordshire, s., Oxfordshire.

Penzance', s., Penzance.
Per'ga , S., Perga.

Penusylva'nia ,

Per'gainus, s., Pergamus, (oude naam
voor Troje; -, oude stad in Azië), en

P.

thans Pergarno.

Paci P'I e , s., Stille zee, Zuidzee; the
- sea • de Stille zee, de Zuidzee.
Paeto'lus , s., Pactolus.
Ped'ua , s., Padua.
Pag'asn • Pag'asae , s., pl., Pagasen.
Paiu'ley , s • Paisley.
Palaep'oils , s., Palaepolis.

Palatinate , s., het Palatinaat,

Paltz , Pfalz.
Paler'sno • s„
Pal'estine, s.,

Perin'thus , s.,

Perinthus (oud).

Per,nes 'sus • s., Permessus.
Pernambu'-Co • s., Pernambuco, ook
wel oneigenlijk Fernambuque.
Persep'olus , S., Persepolis (oud).
Persla , Per'sis • s.. Perzié .

nu dc

Persian Gull,

s., Golf van Perzie.

Peru', s., Peru.

Peru' gta , s., Perugia ,

Palermo .

Palestina.

s., Pensylvanid.

Penryn', s., Penryn.
Pentap'olis • s.. Pentapolis .

Owhytiee',s., Owhyhee,Wahu of Waihi.
Oxford • s., Oxford.

Nutmeg 1'siand-w , s., pl., Banda

of Nootmuscaat- eilanden.
Wyme'gen , s., zie Nimeguen , s.

(oud).

Pa'ros , s„ Paros.
Orkney's.
)r'leans, s., Orleans; New -, Nieuw - Par'thia , s., Parthia (het oude land
der Parthen).
Orleans.
)rtyig 'la • s., Ortygia, (orde naam van Pataga'nla , s., Patagonid of het Vuurland.
Delo).

oswe'go , s., Oswego.
Os'westry • s., Oswestry.

berg.

Pa'pat states • s., pl., Kerkelijke Staten, Pauselijke Staten.

Papblago 'nta , s., Paphlagonia
Papua, s., Papua.
Paraguay , s., Paraguay.
Paris, s., Parijs.
Par'ma , s., Parma.
Paruas'sus • S., Parnassus.

)rk'ney,f • s., Vl., de

Northwest Port , s., Port Louis .
Norway , s., Norwegen.
Norwich, $., Norwich.
Nota' -ales , s., Notasid.

Nutnid'ia , s., Numidië.
Nuremberg, Nurnberg, S.,

Panama', s., Panama; Isthmus of -,
landengte van Panama.

Panor'unus, r., ?anormus, (oude naam
voor Palermo).

► ph'rah • s., Ophrah , Ephra.
►por'to, s., Oporto , Porto.
► r' Bade-w , s., pl., zie Orkneys • s.

Niers'en , s., Niemen.

peluna , Pamplona.

voor Hongarije en de tegenwoordige
Kroonlauden).

Ineg'lta, s., Oneglia.
Snta'rio • s., Ontario.
Ioietn', s., Oucljein.

Nice, s., Nizza, (in Frankrijk).
NUeome'dia , s., Nicomedië.
Ni -eo'sia, s., Nicosia.

Islands, S.
Pampelu'na, Pamplona, s., Patn-

Pando' -sta , s., Pandosid.
Panno'nta • S. Pannonid , (oude naam

in • s., zie .Heliopolus , s.
ine'ga • s., Onega (golf).

Nicaragua , s., Nicaragua.

in Londen).
Palmyra , r., Palmyra.

Pa'loa I'slaud*, s., pl, zie Pelew

► lyin'pla, s., Olympia.

Nowaja Semlia.
Niag'are , s,, Niagara; the - Falls,
the Falls of -, de waterval van den
Niagara.

Pall -Mali', s., Pall-Mall (straat of wijk

ht'o , s., Ohio.
► 1'denburg • s., Oldenburg.
► t ►eros • Ol'enus, s., Olenus (oud).
,

New-York', 8., New-York.
New-Zem'blia ,

-le

Palestri'na • s., Palestrina.

.

sia , Fr. Perouge.

oudtijds Peru-

PER - SAI.
Peru' a l a , s.,

zie Perugia , s.
Pesh'awur, s., Peshawur, Pesthawer.
Pe'tersburg (St.) , s., St. Petersburg.
Petil'la , Pete'lia , 8., Petilië.

Poughkeepsie, s., Poughkeepsie.
Po'ya Moun 'tain*, s., pl., Poya ge-
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Riga, 3., Riga; the gulf of -, de golf
van Riga , van Lijfland.

Rimini , s., Rimini.
hergte.
Pozzao'li, s., Pozzuoli, oudtijds Pu- Riphe'an Moun'tain*, 3., pl., (oud)
teoli • ood Dicaearcliiae.
Riphea- of Hyperhorische gebergte.
Praenes'te, s., Praeneste (oud), thans JSoch'daie, s., Rochdale.
Rochelle', s., La Rochelle.
Palestina.
➢loci,'cster , s., Rochester.
Prague , s., Praag.
Pres'burg , s., Preshurg.
tloek'y Mouu'tains- (the), s., pl., het
(oud).
ltotsgehergte
Prince Edward Island, 3, vroeger
Philadelphia, s., Philadelphia.
St. Jan , nu St. John Edward, (eiland). Rornis'gna, s., Romagna.
Phiilp'pf, s., Philippi (oud).
prince of %Vales' Island, S, Prins Romania , .s., Romanië.
Phfl'tppine Island -& • s., pl., Philip
van Wales eiland , Poulo - Penang.
Rome , s., Rome.
-pijnsche Princes' Island - , s., pl., Prinsen - Rome 'iia , s., Romelid.
eilanden; Filippijnen.
Phll'lppine*, s., pl., Filippijnen.
eilanden.
Rom'ford , s., Rumford.
Phillppop 'oll, s., Philippopolis, Phil- Priver'num , s., Privernum (oud).
Romney , s., Romney.
lipopel.
Propon 'tis, s., Propontis (oud), nu Zlonn'-aey , , S., Roensey.
Philipsburg, s., Philipsburg.
Zee van Marmora • Mar di Marmora. Ros eom',non , s., Roscommon, (Ierl).
Phleg'ethon , s., Phlegethon.
Pru'sa, s., zie Bursa, s.
fosere'a, s., Roscrea, (Ierl.)
Phli'us , s., Phlius (oud).
Pruss'la, s.• Pruissen ; East -, Oost Ro-set'ta , s., Rosette , (Afrika).
Phocae'a, s., Phocaea (oud).
Rhenish -, Rijn-Pruissen -Prnise; Ro'thenbur,, s., Rothenburg.
Pho'cis, s., Phonic (oud).
West -, West•Pruissen.
RRotle eri,am , s., Rotherham.
Phoeiic'ta , s., Phoenicid, Phenicie.
Ptolema'ts, s., Ptolemais.
Rott,esay', s., Rothesay.
Phryg'la , s., Phrygiê.
Pulto'wa , s., zie P. oUtazca, 3.
Rotterdam , s., Rotterdam.
Pbthi'a, s., Phthia (oud).
P ui nlab', s., Punjab, Peridschab, waar Roxburgh , s., Roxburgh , (Schotl.).
Phthlo'tls , s., Phthiotis.
-vande Ru'bi von , s., Rubicon , tegenwoordig
hoofdplaats is Lahore.
Piacen za , s., Piacenza.
de Risatello , (rivier in Italih).
Pyrene'an wMoun'talnn- • s., pl., zie
Pie'ardy , s., Picardi .
Rus'41a, s., Rusland; Asiatic -, AziPyrenees, s., pl.
Pice'num, s, Picenum.
Pyr'enees - (the) , s., p1., de Pyrenehn. 1 atisch Rusland; European -, EuroPled'mont • s., Piëmont.
peescli Rusland; A merican -, Russisch
Pie'rla , s., Piëria (oud).
Amerika.
Q.
Pignerol', s., zie Pinerolo , s.
Rutherford , s., Rutherford.
Pin'dus. S., Pindus (oud).
Quebes', s , Quebec.
R•t'iand , s.. Rutland.
Pinerol'o, s., Pignerol, Pinerol, Pi. ' Queens' County, s., Queens County,
nerolo.
(Ierl.), het graafschap van de Koningin.
Pirae'us , s., Piraeus (haven).
Pi'ea • 3., Pisa.
R.
Saai , s,, de Saale.
Plaid'ta , s., Pisidia (oud).
Saba , s., Saba , (Arabië).
Pitts burg, s., Pittsburg.
Radnor, s., Radnor, (Engel.).
Saginaw', s., Saginaw.
Ptaaen 'cin • s , Plasencia • (Spanje).
Ragusa , s., Ragusa, Ragousa.
Sagon'tum. Sagun'tus, S., Saguntum
Plata, s., zie La Plata, s.
Rama,
(oud en verwoest).
Platae'ae, s., p1., Plataea, Platha .
Rah'mah ,
Saint Amb rose , s., St. Ambrosius,
s.•, Ramah (bybl.).
Plymouth , s., Plymouth .
! Ra'math ,
Sancta Ambrosia (kaap).
Podo'lla , s., Podolid.
i Ram 'gale, s., Ramsgate.
Saint Ander, s., zie Santander, s.
Poeo'nia , s., Poeonih.
, Rangoon', s., Rangoon , Rangoen.
Saint Andrea , s., St. Andree.
Poland , s., Polen.
Rat 'í;bon , s., Regensburg.
Saint An'dreus , s., St. Andreus.
Polta'wa, s., Poltawa .
Ravenna , s., Ravenna.
Saint Angelo , s., St. Angelo.
Polynesia , s•, Polynesia .
Reading , s., Reading, (Eng. en Amer.). Saint An'thony's No*e, s., Kaap St .
Pornera'nia , s., Pommeren.
Red' Rivier, s., Roode rivier.
Antonius.
Pomere'lla , s., Pommerelid , Klein- Red' Sea • s., Roode zee.
Saint Augustine', c., St . Augustina.
Pommeren .
Regen. burg, s., zie Ratisbon, s.
Saint Bartholomew, s., St. Barthe.

Pha'^os , s., Pharos.
Pharsa'lia , s., Pharsaliê (oud).
Pha'sis, s., Phasis (oud, riv.).
Phe'rae, s., Phere.
Phiga'lea , Phiga'lia , s., Phigalië

Ponspe'1 -ï, Pompet'um, 3., Pompel,

Pompeja.

Reigate , s., Reigate.

Renfrew, s., Renfrew, (Schotl.).

Pondicherry, s., Pondicher ry.

Regil'll, s., Regili.

Pon'tus , s., Pontus (oud) , naam der
landen aan de Zwarte zee gelegen .
Portland. s. • Portland.
Port Uiahon', s., Port Mahon , haven
van Mahan, (Spanje).
Porto, s., zie Oporto, s.
Port'sea , s., Portsea.
Portsmouth , S., Portsmouth.
Portugal , s., Portugal.
Potidae'a, s., Potidaea (oud) .

Regi1'1us , s., Regillus (meer , oud).
Rhae'tla, s., Rhaetia (oud) , het gebied
der Rhaetische Alpen, nu Tyrol en
Illyric.
Rhine, s., Rijn.

Poto'mae • s., Potomac.

Potr'dans, s., Potsdam.

Rhode Island, Rhodes,

of St. Kitts.

s., Rhodes.

Rdod'ope. s., Rhodope of Rhodopis
(oud , berg).
Rhone , s., Rh~ne.
Rich mond, .s., Richmond.
Rich',nondshlre, s., Richmondshire ,

graafschap R,ehnimia.

lemy, (America, (il.).
er , s., St. Christoffel

Saint SJhrislolf

Saint Domingo , s., St. Domingo.
Saint Fusta'tIua, s., St. Eustatius.
Saint Fran'ci , Saint Francis' eo ,

a., San t ra;icisco.
s., St. Gallen, (Zwitserl.).

Saint Gail',

Saint t eorge' -s. Channel, s., Kanaal

van St. George.

Saint [Jele'na, s., St. Helena.
Saint Ja'go , s., Santiago; - de Com-

postella, Santiago de Compostella.
Saint 11defosa'ses , S., St. Ildefouso

(`ipaeie).
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Saint John s, S.,

St. Jan ; Mount -,

Johannesberg .
Saint Kitts, s., zie Saint Christofer, s.
Saint Laurence, Salut Lawrence,
St. Laurens, St . Laurent.
Saint Lucia, s., St. Lucia .
Saint Mary, Saint 11Ia'ry., s., St.

STE.
sigaae'.nm, slge'nim , s., Sigeum (oud),

Sax'ony , a., Saksen.
Seaman'der, s., Skamander .

Sii'arus , 3., Silarus (oud).
Sile' - la, s., SileziC.
Silis'trla, s. , Silistria .

Scaudina'vla, s., Skandinavië .
Sea'nla, s, Scanië (oud) .
S ear'borough , s., Scarborough.
Schafhau# 'en, s., Schaffhausen .
Scha.u'enburg .

Schaumburg ,

Sil'oa , s., Siloa (bybl.).
s.,

Sinai, s., Sina , (berggroep in Aziê);
Mount - , berg Sinai.
Singapore', Singapore', s ., Singapore.
Sinde , S., Sinde.

Schauenburg , Schaumburg • (Hessen) .
Scheld , s., Schelde .
Sion, s., Sion (bybl.).
Sebenee'tady, s., Schenectady.
Sipon'tum, Sl'pus, s., Sipontum (oud) .
S ehuyl'kiil , s., Schuylkil .
Saint Miguel', s., St. Miguel.
Sip'yluw, Stp'ytus , s., Sipylum.
Schwartzburg, s., Schwartzburg.
Saint NUch'olas , s., St. Nicolas.
Skagen, s., Skagen, Schagen; -'sHoru,
Schwytz,
Saint Paulo , s., Santo Paulo, (prov. Schwltz , s., Zwitserland,
kaap Skagen, Schagen.
(Hoogd. Schweitz , Fr. Suisse).
in Brazilië).
'
Saint Petersburg. s., St. Petersburg. Scil'iy Island*, Scil'ly Isle,, s., pl., Skagerrak, s., Schagerak ; kanaal van
Jutland.
Sorlingen, (eilanden).
Saint Sebas 'tlan, s., St. Sehastiaan.
Slave' -oast , s., Slavenkust.
Saint E7'be*, s., St. Ubes , Setuval of S eiavo'nia , s., zie Slavonia, s.
Slave'
Lake , s., Slavenmeer.
Seo'pia , s., Scopié.
Sétubal • (Port.) .
Seot'land, s., Schotland; theliighlands Slav'onla, s., Slavonid.
Sala (La), s., Lacala, (Ital.) .
Salannan' ea , s., Salamanca.
of -, de Schotsche Hooglanden ; the Sligo, s., Sligo.
Western Isles of -, de Hebriden, Wes- Sluys, s., Sluys, (Vlaanderen).
Salamt'na, s., Salamina.
Smolensk', Smolen!aho • s., Smoter- eilanden.
Salamis • s., zie Salamina, S.
lensko.
Sala'pla, Sala'piae, s., Sulapia (oud). Scylla , s , Scylla.
Srnyr'na , s., Smyrna.
(oud)
.
,
bybl.)
.
Seyth'la
Scythië
(oud
,
s.,
Sa'iem • s., Salem
Snake's I'siand , 3., Slangen-eiland.
Sechelles', s., pl., zie Seychelles, s.
Salen't,.m • s., Salentum .
snow'don , s., Snowdon.
Sego'ria , s., Segovia.
Salerno, s., Salerno.
Society Is 1 land*, Soci'ety Ile*,
seine , s., Seine.
Safford • s., Salford .
s., pl., Gezelschaps- eilanden.
Seleu'cla • s., Seleucia (oud).
Sail-a-'bury, s , Salisbury.
So co'tora,isoco'tra,s., Sóeotora, (eil.).
Seleu'cis, s., Seleucia.
salie', s., Salle of Sala, (Africa).
Maria , Santa Maria, (Africa) ; -, de
Belem, (Amer.); -, di Leuca, (Ital.) .
Salet Matteh'ew, s., St. Mattheüs.

selt'nus, s., Selinus.
Selkirk , s., Selkirk .

Sodom, s., Sodom (bybl,).

Santilia'na, s., Santillaua.
Saone', s., Sadne.
Saragossa, s., Saragossa .
Saratoga , s , Saratoga .

Sheba, s, Scheba (bybl.).
She'-ehem, s., Sichem.
Sheerness', s., Sheerness.
Sheffield , s., Sheffield .

Sparta, s.. Sparta.
Spey, s., Spey, (mv. Schot!.).

Sar'dlea , s., Sardica.

Shetland , s., Schetland.

Salo, Salo'na, Salo'nae, s., Salona.
Saloul' -ca , s., Salonica .

Sogdia'na , s., Soádiana (oud).
Solfata'ra (the), s., de Solfatara.
Sella'-la, s., Sellasia (oud).
Solothurn , s., Solothurn.
Seiym'brla , s., Selymbria (oud) .
Salt' eoats , S., Saltcoats
Soi'way Frith, a., Golf van Solway.
Senegal', s., Senegal.
Sa lt - Lake s., Zautmeer .
sol'yma of sol'ymae, s., Solima, (oude
Senegambia . s., Senegambia .
!Saluz'zo , S., S.iluzzo,
iiaam voor Jerusalem).
Ser via , S., Serviê.
Saiz'burg , s., Salzburg.
setu'bal , s , Setubal, Setuval, St. Ubes. Somerset • s., Somerset.
Samaria, s., Stroaria (oud).
Sevennes' (tt.e) , s., p1., de Sevennen . Somers Island*, Somers Isle - ,
Snsnogit'ta , S., S^emogitit
s., pl., Bermuden of Sommers- eilanden.
Severn , s , S-Jvern, (riv. in Engel.).
Samoi'eda, s., Laud der Sainojeden .
Soorat', s., zie Surat, s.
Seville, Seville', s., Sevilla.
Samos , S. Samos.
Seychelles' (the), s., pl., de Seychellen, Sor'ling, s., zie Scilly Isles, s.
Sagnoa'ata, s., Samosata .
Sound , s., Solid.
(eil. Africa).
Sainothrace', Sainothra'cia, s., SaSouthamp ton , S., Southampton.
Shaftea'bury , s., Schaftesbury .
mothracia (oud) .
Southwark, s., Southwark.
Shalem , s., zie Salem, s.
San 1MMarl'no , s., San Marino.
Shan' -C-outry, s., Leios, (koringrijk). Spa, 3, Spa.
San Paulo, s., Saint Paulo, s.
Spain , s., Spanje.
Shapoor', s., Shapore , Chapore.
Santan'der , s • Santander , (Spanje).

Sa'top, s., Salop, Shropshire.

Shetland Iele* (the), s., pl., de Schet lands - eilanden.
! Shil 'oh , s., Shilo , Silo (bybl.).
Sardinië.
Shoe bury , s., Shoebury.
Sardis, Sardes, s., Sardis.
Sarn.a'ti,,, s., Sarmat.ia (oude naam Shrewsbury , s., Shrewsbury.
van een groot gedeelte der Itussische SShrop'shire , S., Shropshire, graaf -

Saardin'la, s., Sardinié.
Sardin'ian States, s., pl ., Staten van

landen).
Saron'ie , a., Saronisch; the - gulf,
de golf, zee van Athene , Urius Sa-

schap Salop , zie dat woord.
SI'ain , 3., Siam.
Stbe'ria, s., Siberit.

9

1 Sicily , s., Sieilid; the two Sicilies,
rouieus (oud).
S:a'voua , s., Savous of Saus (oud), nu , de beide Sicilifu .
de Save of Sass iii Oostenrijk, (rivier). ; sic'yon. s., Sicyon (oud).
Sid'anouth , s., Sidmouth.
Savan'ss,,l, , s.. Savannah.

Sal'o'na, s., Savona,
Sas oy', s., Son oye.

sien'a , eieb' a , s,, S ►euna.

Sierra Leone , s • Sierra Leona.

Speyer , s., Spiers.
Spba -ete'ria , Spha'cla, s., Sphacteria

(oud).
Spice Is'land*, 8., pl.,

Specerij -ei-

landen.

Spire , s., zie Spe?/er, s.
Sptt'head , s., Spithead.
Spitzber'gen, s., Spitsbergen.
Spole'tiurn , Spole'tuin, s., Spoletum,
(oud) voor Spole'to , Spoleto.
Spice , s., Spice.
Sta'biae, s., Stabiae (oud), nu Stabia.

stafford, s., Stafford.
Staffordshire, 3., Staffordshire,

schap Stafford.
staafra , s:, Stagira.

Stamford, s., Stamford.
. Steenkerk , 3., Steenkerken .

graaf.

TI
Stir'itng, s., Stirling.
Sto ek'holm , s., Stokholm .
Sto- k'port, S., Stockport.
Stone'benge, s., Stonehenge .
Sto'ny hurst, S. , Stony hairst.
Stour bridge, s , Stour'hridge.

Strasbourg , s., Straatsburg .
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, Tar'sus, s., Tarsus, (Asiat. Turkije) . Tonktn', Tonquin ► , s., Tanking, TonTar'tary , s., Tartarije.
Tartes'sus , s., Tarte ssus.
f Tasnna'nin , s., Tasmanié.
Taein'tou , S., Taunton.
Tau'ris , s., Tauris of Tebris.

I Tau

'rues , s., '1aurus , (bergketen).

King.

Torbay', s., Toibay .
Torquay', s., Torquay.
Tortoni, s., Tortona.
Torto'sa , s., Tortosa.

Tot'neos , s., Totneos, (Engel.).

Strat'ford , s., Stratford; - upon Avon, I 'rav'istoek, s, Taxistock, (Engel.) .

Towces' ter,

Stratford aan de Avo11.
j Tx'tia , s . pl., Taxila.
Stutt'gard, Stuttgart, s., Stuttgard, . 'ray ge'ta , Tai g'eta , s., Taygeta .
Stuttgaard .
Tege'a , s., Tegea.
Stympha' lus, s., Stymphalus (oud). 1 Teheran', s , Teheran, Tehran.
! Teign . s.,
Sty'ra , s., Styra.
Teign.
s^tyx', s., Styx.
I Teign'inouth . 8., Teignmouth.
Sua'bta , s., Suabia (middel. naam voor Tern'pe , s., Tempe.
Tenerin'' , Tenerifle', s., Teneriffe,
Zwanen).
(eiland); 1/te Peek of -, de Piek van
Sudet'e s~ (the) , s., de Sudeten, (berg).
Sudbury, s., Sudbury.
Tenerille.
Sudcima'nia , s., Sudeinlania.
Tennessee', s., Tennessee.
Ssies'sa , S., Suessa, (naam der oude , Tercei'ra • s., Terceira .
stad Aurunca).
Ter'ra del Fuego , s., het Viurland.
Suez • s., Suez.
Tessin, Tessi'no • s., zie Ticino, s.
, Tetuan', s., Tetuaul.
Suffolk, s., Suffolk .
I Tewke-s~'bury , s., Tewkesbury .
Suuna'tra, 3., Sumatra.
r Texas, s., Texas.
Sunda , s., Sunda.

Trafalgar', s., Trafalgar.
Tra ',lau'-* Wal t, s., Muur van
T ratee', s., Tralee.

s., Towcester.

Trajanus.

Transyiva'nia, s., Transylvanië.
Transiine'nus , s., Transimenus .
Tre'bia, s., Trebia (oud), nu de TrebIna , (rivier).
Trebizond', s., Trebizund.
Treut , s., Trent . (riv., Engel.).

Treves, s., zie Trier, s.
Trev isa'no , s., Triersche Mark.
Trevl'-so, s., Treviso.
Trichonop'oly , s., Trichonopoly.
Trl'er , s., Trier.

j Triest, s., Tritst.
! Trincomalee', s., Trincomalee.

Trinidad', s., Trinidad, (Amerika).

Sun'da Islands, Sunda Isles-, s., ' Tex'et, s., Texel.
Triphyi'ta, S. Triphylia, de oude
1 Thante -s- , s., Theems.
pl., Sunda- eilanden.
maan van Elis.
Ssin'derland, s., Sunderland.
Thap'sa.eus, s., TI ► apsaeus.
Tripoli, s., Tripoli.
Thhe'bae • S., Thebe , (Egypte).
Superior (take) • s., Bovenmeer.
Trues , s., Troas , (rivier).
Surat', s., Suratte, (Ac ë).
Tcb'sïs , s., Theb tais.
{ Troe'zen , Troeze'ne , s., Troezene.
Thebes, s . mv., Tueben, Thiva, (Griek.) . Trots Rivieres' , s., pl., zie Three
Surinam', s., Suriname.
Theiss', s., Theiss , (riv.).
Sur'rey , s., Surrey.
i Rivers, s.
? hernzoi)'yiae, s., pl., de Thermopylen. Trowbridge • s., Trowbridge.
su'sa. s., Susa , ((taal.).
Tir u'piae , s., Thespiae.
Sa -e-ia'na • s., Susiana
Troy', s., Troy , (Ver. Stat.).
Ther►saioui'rn , s., Thessalonica.
Susquehanna , s., Susquehanna .
, Tu'xcn , s., 'Tarn , (Ierl.).
Thea s ai .. s., T
i I^easalit.
Sussex • s., Sussex.
' Tu'bin^en, s.,Tubingen.
Tiaibet'. TTihi'bet, s., Tibet.
Suth'eriand, S.. Sniherland
Tail:tenare', s., '1'ullamore.
Swabia, s., pie S0c<hiu, s., Zwabenland. Th orn'bur y , S., 'fhorubury.
Í Tun'ilridge . s., Tuubiidge.
! Threes • Tiira'cia • s , '1'hracië.
Swan River • s., Zw an en-riv ier.
' Tu'uis , s., Tunis.
Swt'den, s., Zweden.
'ti nao)In('uuu., S., zie 1',osf^nenies, S. Tuuquin ', s., zie Tonkin, s.
Tire e saiv'crs ((ile), s., pl., de Drie , Tiireonia'nia, s., TurcomaniC.
Swit'zeriand, S., Zwitserland.
ll neren.
Syb'aris, s., Sybaris (oud).
Turin, s., Turijn.
' Tire u'ie s., Thule , (oud).
Sydney • s., Sydney.
T ur'key , s., Turkije ; Asiatic -, - in
Syrn cu'sae. Syr'a-cuse , s., Syracuse. ' 'vuurs c , • T uurgo',.• ito • s., Thurgau.
Asia , Aziatiseli Turkije; European -,
Th
ia
.
txriu'
Syria • S., Syrië.
s., Thuriugeu.
.
- in .Europe , Europeesch Turkije.
Tiber, s., Tiber.
Tus'raiiy, s., Toscaiien, Toskanen.
T.
1 Tibe'ria, , s , Tiherias of Tabaria.
Tusci'a , s., Tuscia , (oud voor Etruria).
Tibet', Tit^'bet, s., zie Thibet, s.
Tweed, s., Tweed.
Tici'no , s., Ti(•i110.
Ta'bie Bay, s., T afelbaai .
'ry'atia
, s.. Tyana (oud).
Table Mountain, s., Tafelberg.
1 Tiei 'iius, s., Ticinus, (rivier, oud).
Tyne, S., Tyne.
Tnbreeb', Tabriz', 3., Tebris of 'I'auris, 1 Ti 4'ondero'ga . s., Ticonderoga.
Tyne'muuth , s., Tynemouth .
Ti' gris , s., Tigris, Tiger.
(hoofdstad van PeroiC).
Tyre , s., Torus.
Tinsa'vus, s., Tirnavus (oud) .
Taen'arus, s., Teuarus.
Tyro l , s., Tyrol.
Tagus , s., oude raam voor den Taag. Tiuebue,'tu , S. Ti mbuctu , Tombuctu . Tyrone', s., Tycoons.
Ti,iperei'ry , s , Tipperary , (Ierl.).
Tahiti • s., zie Olaheile, s.
Tjrrbe 'nean sea, s. , Tyrrheensche zee .
Tu o'ius, S., Tmolus (oud).
Tat'bot, S.. Talbot.
U•
Toi^a'no , s., Tobago.
Ta.n'worth • 3., Tamwortli.
Toiso'so, s., Toboso.
Ukraine, Ukraine', s., Ukraine.
Tanjier', s., Tanger.
Uim. s, Pion.
1 Tog'genburg, s., To evenburg.
Tanjore', s., Tanjore.
Ui'ster • s.,Ulster.
Tn'phiae • s., Taphiae (oud).
1 Tokay', s., Tokay.
Un4'bria • s., Umbria (oud).
Taranta's ta, 3., Tarantasië, Tarantaise, . Tote'cio , s , Toledo.

'Ital ).

'ros u', s., Tom .

^ Tombu ► too', s., zie Timbuctu , s.
Tar'anto, s., Tarente, Tarento.
Tarpe'tan Rock , s., Tarpeïsclie rots. Ton'bridge, s., zie Tunbridge, s.
Tarriici'na, s., zie Terrczcisa, s.
j Toneata'boo, s. , Toi^gatabboe .
I Ton'aren , s,, Toegeren.
Tarrago na, s., 'i'arra-ozia.

Uvurner'apoo 'ra, s., Umnierapoer.
Umritsir', s., zie %lmretsir,, s.
V- nit'ed King'dom of Great Britain

and Ireland, s., Vereenigd koningrijk,

(Groot-Brittainje en Ierland) .
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-Wnit''ed Prov ? Ineen, S ., pl., Vereenigde

UNI -- ZWI.
Viter'bo , 3., Viterbo.

Wir'temberg • s., Wurtemburg.

gebergte.
Vul'sinii

Worcester , s., Worcester.

W1seon'sin , 3., Wisconsin.
Vitto'rla • s., Vittoria.
*TnIt 'ed Sta'tes , s., pl., Vereenigde Volater'rae, s., Volaterrae, nuVolterra. Witebsk, s., Witebsk.
Witham , s., Witham.
votcea'no , s., Volcano.
Staten (van Amerika).
Wit'teaberg, s., Wittenberg .
Volga , s., Wolga.
Up'sal, Upsa'la , s., Upsal.
%Vo1'ga , s., zie Volga, s.
Ural , s., Ural ; the — Mountain, het Volhyn'fa , s., Volhynië.
Wolverharnp 'ton. s., Wolverhampton.
Vol'sinti, 3., zie Vulsinii, s.
Uralische gebergte.
Woolwich
, s., Woolwich.
Vogesen,
Vosgespl.,
vo.'ge* , s.,
Urbi'no , s., Urbino.

provincién , (Nederlanden).

Uruguay', s., Urugay.

U'shant , s., Ushant , (eiland).
Us'kub , s., Uskub.

• •., pl., Volsinii (zeer oud).
Vultur'aus, s., Volturnus.

*7'ttQa, s., Utica (oud); —, stad, (Amer.).
L Vtreoht , s., Utrecht.

W.

Wabash , s., Wabash of Wabasch.
Valencia , s., Valencia.

Wakefield , s., Wakefield.

Valombro'sa , s., Valombrosa .
Valparai so , s., Valparaiso.
Vaitelli'na. vaitell'ne, s., Valtellina,

Wal'doborough, s., Waldoborough.
Vale*, s., Wales.

Valet'te, s., Valette of Lavalette, (Ital.).

Valteline of Veltlin.
Van Diemen' -s Land , s., Van Die -

s., Wallachije.
Waltham, s., Waltham.
Walla' -ehia,

Vermont', s., Vermont.
Verona • s., Verona.
ve*.u'vlus, s., Vesuvius.
VI'borg • Vi 'burg , s., Viborg , Viburg,

Westnseath', s., Westmeath.

West'minster , s., Westminster.
Westmoreland , S., Westmoreland.
Westpha'lla , s., Westphalen.
Wex 'ford , s., Wexford.
wey'nsouth , s., Weymouth.

White'haven, s., Whitehaven.
White River , s., Witte rivier.
Whi'te Sea , 3., Witte zee.
Vienna, s„ Weenen.
Wiek'low , , s., Wicklow.
Vten'ne, s., Vienne, (Frankrijk).
Wigan, s, Wigan.
Vll'na , s., Wilna.
Vinátna 'his, s., Viminalis (oud) , een Wight, 8., Wight (eiland) .

der zeven heuvelen van Rome).

X.

Xan'thus , s., Xanthus (oud).
Xe're* , X e'rez , s., Xeres.
Y.

Wyburg.
vicen'za, s., Vicenza.

Virginia • s., Virginia.
Virin Gorda • s., Maagd Gorda .
Vlr 'gln Island*, s.,pl., Jongvrouweneilanden • Maagdec-eilanden.
vis'tula • s., Weichsel.
Vitebsk ', s., zie Witebsk, s.

Wurtz'burg • s., Wurtzburg.
Wy'eombe , s. , Wycombe .
Wy'onsing , s., Wyoming.

Warren. s., Warren.

Warrington, s., Warrington.
Warsaw • s., Warschau.
Warwick, s., Warwick.
Wash, s., Wash.
Wash'lugton , s., Wasbington.
Vendee', s., Vendée.
Waterford , s., Waterford.
Venetia , 3., Venetië (staat).
ven'ice, s., Venetië (stad); the gulf Waterloo, 3., Waterloo.
Wat'ford • s., Watford.
of —, de golf van Veuetiê.
Veno'*a, s., Venosa, oudtijds Venusia, Wear'mouth, s., Wearmouth.
Wedne 'bury , s., Wednesbury.
Venusium.
Wel'iington , s., Wellington.
Vera £ruz, s., Vera Cruz.
%Ves ' tern Island*, Wes'tern Isle*,
Vercelli , s., Vercelli.
s., pl., Hebriden, Wester- eilanden; the
Verd (fa'pe , s., Groene Kaap.
— of Scotland, de Hebriden.
Verd Is 'lnnds-, s., pl., Eilanden van
Westford , s., Westford.
de Groene Kaap.

Vermilioen zee.

graafschap Worcester.
Wor'tiing, S., Worthing.
Wur'temberg, s., Wurtemberg.

Walden burg, s., Waldenburg.

mens land, (Austr.).
ve'ii , ve'3i • s., Veji (oud).
Vehla , s., Velia (oud).
Veii'trae , s., Velitrae, thans Velletri.

Vermillion sea, s ., Golf van California,

^Vorces'tershire, s., Worcestershire,

Wilma, s., zie Vilna, s.
Wilts, s., zie Wiltshire, s.
%vllt'sbire, s., Wiltshire.

s., Winchester.
Wind'*or, s., Windsor.

Winchester,

Windward ls'land*,

S.,

pl., Winden-

eilanden, Eilanden boven den Wind.

Yarmouth, s., Yarmouth.
Yarrow • s., Yarrow.

Yellow Riv'cr , s., Gele rivier.
Yel'iow Sea, s., Gele zee.

Yemen, s., Yemen, (Arahiê).
Yenisei', s., Yenioeï , (rivier in Azië).
York , s., York; New —, 1'iew•York.
Yorkshire, s ., Yorkshire, graafschap

York.
Youg'1„ail , s., Youghall.
Youghyoghe'ny , s., Youghiogheny.

Ypres, s., Yperen.

Yss'el , s., IJssel.

Ymeatan', s., Yucatan.
Yverdon', s., Yverdon

of Ifferten,

(Zwitser!.).

Zaeyn'thus, s., Zacynthus (oud).
Zanguebar'. s., Zanguebar.

Zan'te , s., * Zante.
Zar'ephath , s., Zarephath , Sarepta.
Zealand , s., Zeeland ; New —, Nieuw
Zeeland.
Zet'land*, s., pl., zie Shetlands, s.
ZU'rleh, s., Zurich; the lake of —,
het meer van Zurich.
Zutphen, s., Zutphen.
Zny'der Sen • s., Zuiderzee.
Zwelbrue.'ken, s., Tweebruggen, Zwei -

brucken.
Zsvi ek'au , s., Zwickau.
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LIJST DER ONREGELMATIGE WERKWOORDEN.

PRESENT.

IMPERFECT.

I abide, ik blijf.
—am, -- ben.
.-- sta op.
— arise ,
-- awake, — ontwaak.
— bake , — bak.
— bear, —baar.
— bear, —draag.
— beat,

sla.

— become , — word.
—beget, —gewin.
— begin,

— begin.

-- behold, — zie.
— bend, — buig.
— bereave , — beroof.
-- beseech, .-- verzoek.
— bid , .— beveel.
—bind, —bind.
—bite, —bijt.
— bleed ,

—

bloed.

— blow , — blaas.
--- break, — breek.
— breed,

—

voed

op.

— bring, -,— breng.
— build, — bouw.
-- burn , — brand.
— burst , — berst.
— buy,
-- koop.
— can,
-- kan.
-- cast ,
— werp.
- catch , — vang.
— chide, — berisp.
— choose, — kies.
— cleave, --- kleef.

PARTICIPLE. I

PRESENT.

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

clove , cleft.
ik kloof.
cloven , cleft.
was.
clomb , R. 16
— klim.
been.
climbed.
arose.
clang, clung. 17 clung.
aril , arisen.
— hang aan.
awo,i e , R.
awaked.
— kleed.
clad , R. 18
clad , B.
baked.
— koin.
baken , R. 2
came.
come.
bare.
born.
— cost ,
— koot.
cost.
cost.
bore , bare. 3
— creep, — kruip.
borne.
crept.
crept.
beat.
beaten , beat.
— crow ,
crew , B.
— kraai.
crowed. 19
became.
— cut,
become.
—snijd.
cut.
cut.
begot, begat.
dorst, R. 21
begotten, begot. —dare, 20—durf.
dared.
began.
— deal ,
begun.
— handel,
dealt , n..
dealt , B.
beheld.
beheld. 4
—dig,,
— graaf.
dug , B.
dug, R.
bent, R.
bent. R.
— distract, — trek.
distracted.
distraught, R. 22
bereft , R.
bereft. R.
— do ,
— doe.
did.
done.
besought. 5
besought. 5
— draw , — trek, wend af. drew.
drawn.
bid, bade. 6
bidden , bid. 7
— dream, — droom.
dreamt, R. 25
bound.
bound. 8
— drink, — drink.
drank. 23
drunk. 24
bit.
bitten , bit. 9
— drive , — drijf.
drove.
driven, drove. 26
bled.
bled.
— dwell, — woon.
dwelt, B.
dwelt, B.
blew.
blown.
— eat,
— eet.
eat, ate. 27
eaten.
broke , brake. 10 broken. 11
— val.
— fall,
fell.
fallen.
bred.
— voed , weid. fed.
bred.
— feed ,
fed.
brought.
brought.
—feel,
— voel.
felt.
felt.
built, it. 12.
-- vecht.
—fight,
fought.
built, R. 12
fought.
burnt.
—find,
— vind.
burnt. 13
found.
found.
burst.
— vlied.
burst , bursten. —flee ,
fled.
fled.
— fly,
— vlieg.
14
flew.
flown. 28
—ling, — werp.flung.
bought.
bought.
flung.
could.
— forbear, — laat na.
forbore.
forborne.
cast.
cast.
— forbid , — verbied.
forbid, forbade. forbidden , forcaught , R.
caught , R.
bid.
chid.
chidden, chid.
forgot. 29.
—forget, — vergeet.
forgotten.
— forgive, — vergeef.
chose.
chosen. 15
forgave.
forgiven.
cleaved.
cave, R.
— forsake, — verlaat.
forsook.
forsaken.
abode.

abode. 1

I cleave ,
— climb ,
— cling,
—clothe,
— come,

1 In den verleden tijd abid en in liet deelw. abid, abidden en abided komen ook voor, doch zijn niet aan te raden.
2 Baked verdient de voorkeur. 3 Bore wordt thans meer gebruikt dan bare. 4 Het verleden deelw. beholden wordt
velden als zoodanig gebruikt. 5 Hoewel beseeched ook voorkomt, verdient de onregelmatige vorm de voorkeur. 6 Som.
tijds bad. 7 Sommigen keuren bid af. 8 Bounden is verouderd. 9 Bitten verdient de voorkeur 10 Brake wordt zelden
gebruikt. 11 Broke als deelw. mag veilig voor eene fout worden gehouden. 12 Builded wordt zelden gebruikt 13 Schoon
burn regelmatig is, komt de onregelmatige vorm het meest voor, hoofdzakelijk liet verl. deelw. 14 Sommige keuren
bursten af. 15 Chose komt als deelw. ook voor , doch is niet aan te raden. 16 Clomb is verouderd. 17 Sommigen
keuren clang af. 18 Clad als verl. tijd is bijna verouderd. 19 Crown is verouderd. 20 Dare, uittarten, is regelm.
21 Sommigen keuren dared af. 22 Distraught komt hoogst zelden in spraakkunsten voor; SMART noemt den onregelmatigen vorm verouderd , en echter wordt het in de werken van de beste schrijvers onzer dagen soms aangetroffen.
23 Men vindt ook drunk, dat echter niet te verkiezen is. 24 Drunken werd vroeger ook gebruikt, doch is thans een
bijvoegelijk naamwoord. 25 Dreamt wordt thans weinig meer gebruikt. 26 Drove als deelwoord is misschien enkel in
dichterlijken zin geoorloofd. 27 Eat komt ook voor , doch is niet aan te raden. 28 Overflown wordt soms verkeerdelijk
gebruikt voor overflowed van overflow. 29 Forgat in den verl. tijd en forgot in het deelwoord worden door de
nieuwste spraakl:undigen afgekeurd , hoewel het laatste veel gebruikt wordt.
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PRESENT.

IMPERFECT. PARTICIPLE,

PRESENT.

I must , ik moet.
froze.
frozen.
I freeze, ik bevries.
- betaal.
-pay,
fraught, B.
-freight, - bevracht.fraught, K.
-pen,
- sluit op.
Belt, B. 2
-geld,
- ontman,snijd. Belt, R. 2
- zet.
put,
got.
got, gotten. 3
- get,
- krijg.
quit,
19
- vetlaat.
- verguld.
gill , R.
- gild ,
gilt, $,
- read , - lees.
girt, R.
- gord.
girt , R.
- gird,
- rend, - scheur.
- give,
- geef.
gave.
given.
- bevrijd.
-rid,
-ga.
gone.
went.
- rijd.
-ride,
graven, B. 4
graved.
- grave , - graaf.
- ring , - luid.
ground.
- grind , - maal.
ground.
- sta op.
rise,
- grow ,
grew.
grown.
- groei.
- hang, 5 - hang.
- rive ,
- splijt.
hung, R.
hung, B.
- rot.
-rot,
had.
- have, 6 - heb.
had.
- loop.
- hear ,
--r hoor.
- run,
heard.
heard.
- zaag.
- heave, 7hef.
hoven, B. 8
hove, B.
- saw,
- zeg.
say
- help,
help.
,
helped, holp. helped, holpen,
.
- zie.
-see, B. 9
- seek, - zoek.
- hew ,.'-houw.
hewed.
hewn, $.
- hide,
- verberg.
hid.
hidden, hid. 10 -seethe, - zied.
- verkoop.
sell
..-hit,-tref.
,
hit.
hit.
- hold , - houd.
held.
held, holden. 11 - send, - zend.
--- zet.
- hurt , - bezeer.
-set,
hurt.
hurt.
- naai.
sew
- keep , - houd.
,
kept.
kept.
- kneel , .-- kniel.
- shake , - schud.
knelt, B.
knelt, B.
- knit, .-.. brei.
- Shall , - zal.
knit, B.
knit, R.
-know, - ken.
- shape , --- vorm.
knew.
known.
-lade, -laad.
- shave, --r scheer.
laded.
laden.
- lay , 12 .-. leg.
laid.
laid.
- shear, -- scheer.
- lead ,
.- geleid.
- shed, - stort.
led.
led.
- leap ,
.- spring.
-skew, - toon.
leapt, B.
leapt, B.
. leave, - laat.
shine , - schijn.
left.
left.
- lend , .- leen.
- shoe , -- r besla.
tend.
lent.
- let,
-- laat.
- shoot, - schiet.
let.
let.
-lie,-.lig.
- show , - toon.
lay.
lain, lien. 13
- light, 14 --- ontsteek.
-shred, -snijd.
tit, B.
lit, B.
- load,.-laad.
loaded.
baden, laden, B. ,- shrink, - krimp.
- lose ,
-y verlies.
lost.
lost.
- make , - maak.
made,
- shrive,31- biecht.
made.
-may, -mag.
- shut , -- sluit.
might ,
-mean, - meen.
meant, B.
meant, B. 15
- sing , - zing.
- meet , - ontmoet.
met.
- sink , - zink.
met.
- melt, -=- smelt.
B.
16
-sit, - zit.
molt , melted. molten ,
-+- mow, - maai .
mowed.
mown, B. 17
- slay , - sla , dood.

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

paid.
pent.
put.
quit, 8.
read. ` ,
rent.
rid.
rode , rid. 20
rung, rang.
rose.
rived. 22
rotted.
ran. 23
sawed.
said.
saw.
sought.
sod, R.

paid.
pent. 18
put.
quit, B.
read.
rent.
rid.
ridden, rid. 21
rung.
risen.
riven.
rotten , B.
run.
sawn , B.
said.
seen.
sought.
sodden, B. 24

sold.

sold.

sent.
set.
sewed.
shook.
should.
shaped.
shaved.

sent.
set.

shore, R.

shed.
chewed,
shone, B.
shod.
shot.

sewn , B. 25

shaken. 26.
sliepen, B.
shaven , B.

shorn , s,
shed.
shewn.
shone, B. 27
shod. 28
shot. 29

shown, B.
showed.
shred.
shred.
shrunk, shrank. shrunk.
30
shriven.
shrove.
shut.
shut.
sung.
sang, sung.
sunk. 32
sank , sunk.
sat , sitten. 34
sat. 33
slain.
slew.

1 Fraught in den verleden' tijd is verouderd. 2 De regelmatige vorm verdient de voorkeur. 3 Behalve in dc
zamenstelling forgotten; dat beter is dan forgot, wordt gotten minder gebruikt dan got. 4 Engrave is regetm
5 Hang als transitief werkwoord , ophangen, aan de galg hangen , is regelmatig, ; in de andere beteekenissen ,- b. v
eene kamer behangen, en als niet transitief, wordt de onregelmatige vorm gebruikt. 6 Behave is regelmatig. 7 De
onregelmatige vorm komt enkel in de taal der zeelieden voor , hoewel hoven slechts zelden. 8 Hone wordt ook ah
deelwoord aangetroffen. 9 Holy en holpen is verouderd. 10 Hidden verdient de voorkeur. 11 Holddn komt voorna.
melijk in aankondigingen en bij regtsgeleerden voor. 12 Het is merkwaardig, dat de Engelschen lay (leggen) en lie
(liggen) met elkander verwarren , even als de Nederlanders in de spreektaal dikwijls 1 e g g e n en 1 i g g e n; b. v. 'Pht
mother lay (1 a i dd) down her infant to sleep; de moeder lag (1 e g d e) h a a r k i n d ,t e s 1 a p e n. 13 Lien is niel
zoo algemeen , als lain. 14 De regelmatige vorm verdient de voorkeur. 15 De regelmatige vorm wordt door sommigen
afgekeurd. 16 Molt en Molten is verouderd. 17 Sommigen verwerpen mowed • hoewel zonder grond. 18 Pen , schrij.
ven, is regelmatig. 19 De regelmatige vorm is de verkieslijkste. 20 Rid wordt door GRANT afgekeurd. 21 Ridden ii
beter dan rid, en rode, dat ook als deelwoord voorkomt, is af te keuren. 22 Rove, dat ook gevonden wordt,
verdient geene aanbeveling. 23 Run komt ook reeds voor. 24 Men vindt ook sod als deelwoord, hetwelk echter geer
aanprijzing verdient. 25 Sewn is niet zeer gebruikelijk. 26 Shook komt ook voor, doch verdient geen aanprijzing
27 De regelmatige vorm is niet zeer gebruikelijk. 28 Shodden• is geheel verouderd. 29 Shotten komt ook voor , doer
enkel als bijv. naamwoord. 30 Shrunk is liet gebruikelijkste. 31 Dit woord is slechts in de volkstaal gebruikelijk
32 Sunken wordt slechts als bijv. naamwoord gebezigd; b. v.: a sunken rock. 33 Men vindt ook sate. 34 Sitter
wordt thans weinig meer gebruikt. Er zijn er ook, die sate, en anderen, die sit gebruikt hebben.
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PRESENT.

I sleep ,
— slide,
— sling,
— slink,
— slit,
— smell ,
— smite,

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

ik slaap.
— glijd.
— slinger.
— sluip.
— kloof.
— ruik.

slept.
slept.
slid. 1
sudden. 1
slang, 2 slung. slung.
slank, 2 slunk. slunk.
slit , II.
slit, R.
smelt, R.
smelt , R.
— tref.
smote. 3
smitten, smit.
-- sow,
— zaai.
sowed.
sown, R.
— speak , — spreek.
spoke, spake. 4 spoken. 5
— speed, -- spoed.
sped. 6
sped.
— spend, — breng door. spent.
spent.
— spill,
— stort.
spilt , R.
spilt , R.
— spin ,
— spin.
span, 7 spun spun.
— spit, 8 — spuw.
spit, spat.
spitten , spit.
— split , — splijt.
split , R.
split , R. 9
— spread, — spreid.
spread.
spread.
sprang , 10
-- spring, — spring.
sprung.
sprung.
--- stand, — sta.
stood.
stood.
— steal ,
— steel.
stole.
stolen,
-- stick, -- steek.
stuck.
stuck.
— sting, — steek.
stung, stang. 7 stung.
— stink, — stink.
stunk, stank. 11 stunk.
-- strew , — strooi.
strewed.
strewn, B. 12
— stride , — schrijd.
strode , strid. stridden , strid.
— strike, — sla.
struck. 13
struck, stricken.

14

— string, — besnaar.
— strive , — streef.
-- strow,15 — strooi.
-- swear, — zweer.

strung, B.
strove.

strung, B.
striven,
strowed.
stroven , R.
swore, swore. 16 sworn.

PRESENT.

I sweat, ik zweet.
— sweep , -- veeg.
— swell , — zwel.
— swim, — zwem.
— swing, — zwaai.
— neem.
— take ,
-- teach, — leer.
— tear,
— scheur.
— tell,
— zeg.
— think , — denk.
— thrive, — neem toe,
— throw , — werp.
— thrust , — stoot.
— tread, -- treed.
— wash , -- wastb.
— was.
— wax ,
— wear, — draag.
— weave , — weef.
— weep , — ween.
— wet, 24 -- bevochtig.
— will,
— wil.
— win ,
— win.
— wind , — wind.
-- wis, 28 — denk.
— wis, wot, -- weet.
27
— work , — werk.
— wreathe, -- bekrans.
— wring , — wring.
— write , — schrijf.
— writhe, — draai.

IMPERFECT.

PARTICIPLE.

sweat, R. 17 sweat , R. 17
swept.
swept.
swollen, R. 18
swelled.
swam, swum. swum.
swang,19swung. swung.
taken.
took.
taught.
taught.
torn.
tore.
told.
told.
thought.
thought.
thriven, R. 20
throve, R.
threw.
thrown.
thrust.
thrust.
trod.
trodden. 21
washed.
washen , R. 22
waxed , wox.
waxen, waxen, B.
wore. 23
worn.
wove , R.
woven , B.
wept.
wept.
wet , R.
wet , R.
would.
won. 25
won.
wound, R. 26 wound.
wist.
wist.
wot.
wrought , R.
wreathed.
wrung , R.
wrote. 30
writhed.

wrought , R,
wreathen, P.. 28
wrung , R. 29
written. 31
writhen, R. 32

1 Slided in den verleden' tijd en slid in het deelw. zijn niet aan te raden. 2 Slang en slank zijn verouderd.
3 Smit in den verl. tijd is niet te verkiezen , ofschoon het voorkomt. 4 Spoke is weinig in gebruik , alleen bij dichters.
5 Men vindt in het deelw. ook spoke, even als broke van to break, en meer dergelijke, die echter door do spraakkundigen worden afgekeurd. 6 Bij sommige spraakkundigen ook speeded. 7 Span en stang zijn verouderd. 8 Bij
oudere schrijvers komt ook de regelmatige vorm voor, die echter thans niet meer gebruikelijk is. 9 De regelmatige
vorm is bij sommigen niet aangenomen. 10 Sprang is verouderd, en sprong is reeds lang buiten gebruik. 11 Stank is
is verouderd. 13 Strake en stroke zijn ook in gebruik geweest. 14 Stricken zal als deelw. niet ligt meer voorkomen,
en strucken is geheel verouderd. 12 Eenige spraakk. missen het regelm. deelw. 15 straw (strowed , strewn) is ook
in gebruik geweest. 16 Sware is is niet zeer gebruikelijk. 17 Sommigen schrijven swet. — Sweaten als deelwoord komt
ook voor. Eenigen keuren den regelmatigen vorm af. 18 Bij sommigen komt het minder goede swoln voor. 19 Sarong
is verouderd. 20 De regelmatige vorm wordt door sommigen afgekeurd. 21 Trod, dat ook voorkomt, wordt door velen
afgekeurd. 22 Hoewel washen zelden voorkomt, heeft men het echter in unwashen. 23 Ware is ook in gebruik geweest.
24 De onregelmatige vorm wordt zelden gebruikt. 25 Wan is ook in gebruik geweest. 26 De onregelmatige vorm
verdient de voorkeur. 27 Dit woord is verouderd. 28 Wreathen is verouderd. 29 Sommigen keuren den regelmatigen
vorm af. 30 Writ is ook in gebruik geweest. 31 Writ en wrote zijn ook als Geelwoorden in gebruik geweest.
Writ is nog over , doch enkel als een zelfstandig naamwoord. 32 Writhen wordt thans zelden meer gebruikt.

ERRATA.

Bi. 3, kol. 1, reg. 8 v. o., staal : seamen , lees : seaman. BI. 681, kol. 9, reg. 5 v. o., staat: gaan leggen, lees: gaai
liggen.
,r 623 , kol. 1, reg. 17 v. b., staat: wel geordend , § beschaafd staatsbeheer of staatsbestuur , lees : tot een n 683 , kol. 2, reg. 20 v. b., staat : g, vervalt.
welgeordend staatsbeheer of staatsbestuur gebragt. n 685 , kol. 2 , reg. 24 V. o., staat : raffineren; -, verfraai'
n 653 , kol. 1, reg. 19 v. b., staat : voorafbeding nemen,
jen; lees : verfraaijen ; -, raffineren.
u 890 , kol. 2 , lees enkel : transcribe • transcriber , tray
lees : voorafbedingen.
!, 671, kol. 2, laatste woord v, o., staat: ligtmis, lees:
script, transcription en transcriptively , en nis
zwiexbol.
ook : transcribe • transcriber • transcript, trap
ecription en transcriptively.
* 675. , kol. 1, achter v. t. ravel met zijne beteekenissen, te
voegen : ravel, e. i., zich in netelige omstandigheden rl 975, kol. 2 , reg. 26 v. o., staat : mades the - widoi
wikkelen ; uitrafelen , in de war komen.
used again , lees ; makes the - widow wed agair
* 681, kol. 2 , reg. 8 v. o., staat :- gaan leggen, lees : gaan
liggen.
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IN TWEE DEELEN,
INERIGT NAAR DE BEHOEFTEN VAN ONZEN TLED ]N BEVATTENDE EENE
OROOTE MENIGTE WOORDEN OVER VERSCHILLENDE TAKKEN VAN
KTJN8T, WETENSCHAP EN NIJVERHEID;
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2Ta hetgeen in het voorberigt tot het eerste deel van dit Woordenboek is gezegd , hebben wij
alleen nog te vermelden , dat de heer W. VRUGGINK eenige der laatste vellen van het tweede deel
bewethte , daarb'ij de door . de vorige bewerkers gekozen rigting volgende, voor zoo ver die niet
in sired gaas met zijne eigene bijzondere inzigten.
Terheten wij otis in de gunstige ontvangst, die het aerste deel aanstonds bij zijn verschijuen mogt- te beurt vallen , een ruime verspreiding zal , hopmen wij , tonnen, dat onze pogingen , om

een goed en degelijk Woordenboek te leveren, niet vruchteloos zijn geweest.
Iet ge is van een volledig -Woordenboek voor de nederduitsche taal maakte de zamenstelling
aan dit deel min gemakkelijk; men gelieve dit bid de beoordeeling van dezen arbeid in het oog te
houden.
Foor eendge ingeslopen drukfeilen vragen wij toegevendheid.

DE UITGEVERS,

repetition of the English word.
beduidt: herhaling van het engelsche woord;
p
w ,r nederduitsche woord;
P
I, u Dutch word.
,,
verouderd, spreekwoord , eigenaardige obsolete • proverb • idiom.
►1
uitdrukking;
little used.
weinig gebruikelijk ;
proper sense.
eigenlijke beteekenis ;
n
II
figurative sense.
figuurlijke
,,
4
general acceptation.
als mama
N
a
elevated style.
n
verheven nu;
w

►,

I

n
Il
N

poetical language.
poé1eche ,, ;
bijbelsche p of uitdrukking betref- biblical style.
fende godsdienst ;
familiar style.
gemme taal;
provincial, popular language.
platte of gemeene volkstaal ;
tueaehes: de haakjes geplaatste ophel- in parenth ses, explanatory words or sentence .
deringen van woorden of volzinnen.

LIJST DER VERKO TINGEN«

a. bete^ekent : adjective (bijvoegelijk naamwoord).
adverb (bijwoord).
„
adv.
algemeen.
alg.
►,
architecture (bouwkunde).
arch.
a
article (lidwoord).
art.
►,
bijvoegelijk naamwoord.
b.
n
beteekent.
a
bet.
botanical term (plantenkunde)..
bot.
it
bij voorbeeld.
b. v.
►,
bijwoord.
bw.
„
chemie (scheikunde).
them.
r►
conjunction (voegwoord).
„
conj.

d.
d. i.

N

deelwoord.
dat is.

dipl.
dt.
enk.
enz.
g.
gam.
gew.
irk.
I. p. v.
I. w.
jur.
j. w.
lat.
lid.
m.

„
M
p
„
,,
„
,.
„
„
„
,,
M
„
N
,

diplomatie.
dieventaal.
enkelvoud.
enzoovoort.
genees- en heelkunde.
gaming (speelterm).
provincial (boersch , eenvoudig).
interjection (tusschenwerpsel).
in plaats van.
intransitief werkwoord.
juridical (regtsterm).
joodsch woord.
latin (latijn).
lidwoord.
mining (mijnwezen).

mv.
n. g.
n. L

„
M
e

meervoud.
niet gebruikelijk.
not used (niet gebruikelijk).

m.

,,

mannelijk.

ontl. beteekent :
onp.
r,
one.
„
(p.)
,,

p

pron.

►►
►,
►,
,
►,

a.
echo.
sing..

,,
,,
„

pp.

ppr.
prep.

pret.
r.

sport.

►,

Burg.
t.
t. d.
telw.
typ. t.
t. w.
V.
verl. d.
V. i.

„
0
►,
„
N
N
„
,.
N

va.

M

vnw.
vr.
T. t.

0
,r
„

wed. w.
z.
z.

N
M

v. v.

a

ontleedkunde.
onpersoonlijk.
onzijdig.
plaatselijk.
plural (meervond).
participle passive (verleden deelwo
participle present (tegeuw. deel*o
preposition (voorzetsel).
preterit (verleden tijd).
pronoun (voornaamwoord).
regtegeleerdheid.
substantive (zelfstandig naamwooi
schotsch.
singular (enkelvoud).

sportsman's expression (jagt- of
echerij.term).
surgery (heelkunde).
tusschenwerpsel.
tegenwoordig deelwoord.
telwoord.
typographical term (drukkersterm;
transitief werkwoord.
voegwoord.
verleden deelwoord,.
verb intransitive (intransitief wei
voorzetset.
voomaamwo«d.
vrouwelijk.
verb traneitice (tratnlitief werkwo*
vetkorting van.

wederkeerig werk rel.
zelfstandig naamwoàcd.
zeeterm.

NIEUW NEDERDUITSCH-ENGELSCH WOORDENBOEK.

NEW DUTCH-ENGLISH DICTIONARY.

A

.

A , the first letter of the Alphabet ; fan - tot e t, from Aalpastei , £., eel-pie.
the beginning to the end ; hij, die - zegt moet ook b zeq- Aalschaar , e., eel-spear , eel-fork.
gen -1, he who begins with a thin(, , must 'go on witli it Aalshuld, z., eel - skin.
he who begins with a thing, must go iii for a penny ; Aalsteken , z., eel-fishing.
Aalstreepig , b., eel-backed (jagersterm).
lie who begins with a thing , neust go in for a pound
lie who enters into ongagements , must abide the conse- Aaltolletje -l- , z., totuni.
. %asvel , C. eel-skin.
b
git,
lij
ér.
-voorei
hij
kent
geen
quences ; -, i. p. V. Anno ;
eels weetniet , hij is een domloop , he is a mere ignoramus , talvisscher , z., eel-fisher, eel-catcher.
he is a blockhead; -, b boek, clirist-cross-row t, eriss-cross- Aral r isscherj , z., eel-fishing , eel ing , sniggliny.
Aalvormig, b., eel-shaped,
Aalvijver, z., eel-pond.

row; -/0, on the Oder.
Aaffch 1- , sw., awkward, clumsy.
Aagt , aagtappel , z., sliert shonkazpple , capentlei .
Aai, t., ai! ai! sir!
Auljen , t. w., coax , fasen on , stroke.
Aak , z., sak (kissd of flit/-I>ottomed lighter , ^^ u the i d issc ,
witli a blust head and stern).
Aakse , z., zie Al-se.

Ekster, (p.).
.al , z., eel ; - peuren , sisiggle for Beis; li heeft eon glad.
den - bij den staart t, he Ins a wet, eel by the Pil ; jm gje
p lat -, eel•pout ; inloot -, eist Of eel.
Aalbes, -., currant; witti - white currant ; mode , red currant; zwarte --, black - cm-rant.
talkster , z., zie

AnIbessets ootn , z , cu r'rs A tree.
Aalbessennat , z., zie A albesserrsap.
Aalbessenrist , z., bunch of c urranto,
Aalbessensap , :., cuuic nt•3uice.
Aa1hessetestru1Pe , ., cusratit- busli.
AaIbessenwíin, 7., currant - wine.
Aalfrik , z., wear , weir , bonnet,
Aalgeer, z., zie /lalschcaar.
Aalkaar, z. , eel-trunk.
Aalkorf, z., junket, eel-pot.
Aalmoes , z., alms , charity , relict ; een - eerzoeken , een
- vragen , ons een - bidders , bei alras , cask alms , ask

charity ; - geven , give an alms , bestow charity on the poor.
Aallioezenier, z., almosier.
Aalsnoezenier si-huis , z., almonry.

pitiful pedlar.
Aalverkoopster . e., eel - monger.

Aambeeld , z., zie Aanbeeld.
Aarnbeijen, ., zie Anebegen,
Aamborstig , b., asthmatic.
Aninborstigheid , z., astlinia , shortness of breath.
Aaineclitig , b., welk , feeble , exhausted , out of breath.
Aannechtigheid , z., faintness.
zomin ; , z., water-draught nistirk , z.

Aaii • v., at, to , near , next, to , about , on , towards , against ,
with , uu..p, of , as far els , till , close , hard by ; - boord ice
leveren , to be delivered at the slip's side ; - elkunder yeraken,

join l tittle, fell a-fighting, fall together by the ears;

voor ecu z gulden - dubbeltjes, for a guilder worth of two
pence; voor cent ton (Joods - juweeless, for a tun of golf'
in jewels , for a tun of gold of jewels ; - boord , a-board, z.;
ley -- boord , put along side s' z.; - boord komen , ruif foul
cone aboard , z.; het is - u, it is your turn.

Ammarden , t. w., earth , earth up.
Aaniide,men , t. w., breath on , breath spon.
Aanbaffen • t. w., bark at, yelp at, snarl at, bawl agoiiist, bay.
, i. W., t. w., stick to in baking, frying, coosting ; cling , cleave , stick , make to stick , scorch.

Aanbakken

ieereo.
Aiinbareuu , rie, _ lsnl
Aiinbassen , zie clanjnuffen.
Aanbedeelen , zie Toedoelen.
Annbeetrd , O., anvil , st idly.

Aatmoezenierskind , z., foundling , charity-clu.a.
Aalpeuren , t. ao., zie Aal , z.
Aalruk, b., abounding with eels, fill of eitik.
Halsvel , z., eel-skin ; -lc :s eels-shins; koopsis} ii

anguillifoini.

Aalwarigf, t., petulant, wanton.
Aalwarigt► ekl 1- , z., petulancy , wantonness.
Alien, z., awns, awme; laats-s -, rundlet; dubbelde -, punclieon ; -, gang-cask , z.
Adm , ,y., zie Adem.

laas

Annnbeeldsblok • z., stock of an anvil ,

meivel- bloc1:.
As^ribeer en , t. re., forse sails , crowd all sail , clap on all
the sails , a.

2

AAST.

AAN.

Aanbehooren , E ie Vosbehooren.
Aanbellen , n., mr., hemorrhóids , piles.
Aanbelang , z., importance, consequence, weight, moment,

concern, regard.
t. w., regard , touch , concern , have relation

Aanbelasgen ,

to • with ; respect to , relate to.
Aanbellen , i. w., ring at.
Aanbesteden , t. w., make

a contract with , make an agreement with , build by contract, contract for , make 'a bargain with.

Aanbesteder , z., bargainer , contractor.
Aanbesteding , z., bargain, contract, agreement.
Aanbesteed , d., b., agreed for ; — werk , for work
Aanbesteedster , z., bargainer , conteactress.
Aaubestellen , t. to., bespeak .

agreed.

Aenbonx en

against.

; i. ie., bounce at , against , knock hard at,

Aanboorden, t. w., fall aboard of a ship, z.
Aanbotsen , i. w., dash against, knock against, strike against.
Aanbotsing, z., dashing, shock.
Aanbouw , z., erection, raising up, building, addition,

augmentation , cultivation, culture, improvements, improving , superstructure, construction.

b., 'cultivable.
w., raise, add (new buildings) , increase,
augment (the navy) , build , enlarge , cultivate, construct,
build nex to , clear.

Aanbouwbaar ,
Aanbouwen , t.

Aanbouw en, z., zie danbouwing.
Aanbouwvr , z., one who erects new

buildings, cultivator, improver, raiser, builder.
Aanbesteld, d., b., bespoke, bespoken; — werk, bespoken work. Aanbouwing , z., building (something) new.
Aanbester ven , i, w., inherit, devolve upon , acquire by in- Aanbranden, i. w., burn to, infect.
Aanbranding , s., burning to, infection.
heritance , devolve by succession.
Aanbrassen , t. w., brace in , z.; de ra's —, brace in the
Aanbestorven , d., h., inherited , devolved upon.
Aanbetrouwd, d., b., given in trust.
yards , haul in the yards . z.
Aanbetrouwen , t. w., trust with something, give in trust, Aanbreken , i. w., t. w., dawn , grow light , grow day , begin to peep, begin to dawn; —, break; een brood —, break a
confide , commit to the care of.
Annbeveelster , Z., zie

4anbeveler.

Aanbevelen, t. zo., recommend, commend, commit, intrust.
Aanbe^'eler, Z., recommender.
Aanbeveling, z., recommendation; —s brief, letter of re-

commendation.
Aanbevolen , d., h., recommended , given in charge ; iets

Gode — laten , leave something to God.
Annbiddelijk

. b., adorable ; —, hui., adorabty.

loaf ; een palc geld —, touch a bag of money.

Aanbreken , z., break , beginning, dawn ; het — ran den dag,

the dawn of day , day-breaking ; het — van den nacht
dusk , night-fall ; het, — van een mijn , the first breaking
up of a mine ; met het — van den dag , at break of day
at peep of day, at daybreak, about sunrise.

Aanbreking, z., zie 4anbreken.
Aanbrengen , t. so., bring , import , carry , yield , enter

AanbiildelLkheid, z., adórabletiess.
Aanbidden', t. w. , adore, worship , idolize.

(at), inform (against), accuse, impeach, denounce, announce,
produce.
Annbiddenswaardig , b., worth of adoration, adorable.
Aanbrengen , z., zie Aanbrenging.
Aanbidder • z , adorer, worshipper , votary , idolizèt , itd- Aanbrenger, z., bringer, messenger, informer, denouncer,
denunciator , reporter ; tale-bearer , tell-tale.
mirer , lover , suitor.
Aanbidster, z., zie 4anhidder.
Aanbrenging , z., bringing to , carrying to , entring (of)
entry (of) , denunciation.
An'iibiedbnar , b., offerable.
Awnbieden , t. w., present with, offér, proffer, tender, hold Aanbrengster, z., zie Aanbrenger.
Aanbrieschen , t. w., roar at, bellow at, low at, neigh at
out, propose.
An..brul*chen, zie Bruischen.
Aasbieder , z., presenter.
Aanbromtnen , t. so., grumble , at, growl at.
Aai.bleding , z., proffer , tender , present , presentation.
Aanbrullen , zie 4anbrieschen.
Aasbiedster, z., zie .4anbieder.
Ai.nbjten, t. u'., bite at, bite a little of, nibble, take Aanbalgen , zie Aaneenbrengen.
Aandacht', z., attention, heed, regard, devotion, serious
the bait.
An.,binden , t. W., tie on , bind to , fasten to , promote, -meditation , serious contemplation, intense regard; zon
advance , forward ; tether (a horse) ; lash , belay , moor, der -, undevout , devontless , irreverent.
Aandachtig, h., attentive, heedful, serious, intent, pi
wake fast , z.
oils , devotional , religious.
Armbinder, r., promoter , one that binds.
Aasbinding, z., tying to, pressing forward, promoting. Aandachtige, z., devotee, devotionalist, bigot; —), canter
Anubindater, z., zie -lapbinder.
Aandachtigheld, z., attentiveness, devoutness, intense
%nnblaaster', z., zie Aanblazer.
ness.
Aanblaffen , zie Aanba, fen.
Aandachtigltjk , bw., attentiveTy, devoutly, with due re
gard , with close attention , with close application.
Aanblazen, t. ie., blow at, kindle, light, incite; vuur -r,

blow up fire ; '§ instigate , § stir up.
. z., blower , kindler of fire , instigator, stirrer

Aanblazer

up , incendiary , firebratd.
Aanblazing , z., blowing up , kindling of (the fire) ; § in-

stigation , incitement ; goddelijke —, divine inspiration.

, i. w., continue , go on with without ceasing,
stay on , remain 'on, stick to, -adhere to.

Aanblijven

Aanblik , ;., look , view , aspect , spectacle , first dawn,

glance , appearance , sight.

i. w., glance at, look at, cast an eye spon-,
cast a sudden splendor, make the first appearance.

Aanblikken ,

Aasblinken , zie Blinken.
A a ubod , z., proffer , offer.

Aandachtioosheld , Z., undevoutness , irreverence.
Aandamnnen, t. w., dam up, dike.
Aandeel , z., portion , share, part, quota, interest, lot
dividend , contingent, hand ; tot — geren, apportion ;

nemen , take a share , participate ; § feel sympathy for
take an interest in.

Aandeelhebber, z., participator, shareholder.
Aandenken , z., remembrance, memory , recollection , com
memoratión , memorial , keepsake ; tot — van , in comme

moration of.
Aandichten,

t. U'., accuse (with), blame (with), charg

(with).
Aandichting ,

z., imputation.

AAN.

AAN.

Aandienen, t. w., acquaint, advice, give notice, Inform, t

declaration , notification , suggestion , insinuation , hint,
glance, glimpse.
Aanduwen , 1. w., push on , push forward.
Aaneen , b. w., joined , united together, connected , next to
one another , close to one aitother.
Aaneenbinden, t. w., tie together, bind together, connect.
Aaneenbrengen , t. w , join together , put together.
Aaneenflansen , t. w , botch together , patch together,
tack, whip, stitch loosely, hang , carelessly together.
Aaneengroeljen , i. ?v., grow together.
Aaneenhangen , i. to , cohere , hang together.
Aaneenhechten , t. w., connect, join, stitch together, fasten , make fast.
Aaneenketenen, t. w., chain to one another.
Anneenknoopen , t. iv., knot together, knit together.
Aaneenknooping , ,., knitting together.
Aaneenlasschen , t. w., sew , join , stieh , patch together.
Aaneenlassching , z., stitching, patching together.
Aaneenlijmen , t. w., glue , paste together.
Aaneennaaijeis, t. w., sew, stitch together.
Aaneenschakelen , t. w., link together , concatenate.
Aaneenschakeling, z., linking together, concatenation;
series of things.
Aaneenspijkeress, t. 2v, nail together.
Aaneenvoegen , t. w., join , unite , connect.
Aaneetuvoeging • z., joining together.
Aa nerven , t, w., iiillexlt, impart by inheritance , transmit
by inheritance.
Aanfl anten • t. iv., hiss at, hoot at, explode.
Aanfokken , t. ee., 1breed, teem , procreate , rear , bring up.
Aanfokken, z., breeder.
Aanlokking, r., breeding, teeming.
Aangaaf, z., zie Aanyeving.
Aangaan, i. w., walk fast, mend one's pace; gij moet wat
-, voortstnhpen , you must walk a little fast t ergens -, call
at a place , call somewhere ; ik zal bij u -, IT call at
your's ; ga hij den kleértnaker riots , call at the taylor's ; -,
take fire , kindle ; -, begin , enter upon (a thinq) ; die zaak
zal niet - (niet slagen), that business will not go forward,
not succeed , not take effect; dat zal niet -, niet deugen, niet
goed zijn, that will not do, that will not answer; een reis -,
set out on a journey ; -, undertake ; -, enter into ; eeii koop
-, sluiten , snake a l)argain ; ijslijk -, ge-iveldig razen , tieren , kijren , make a sac) noise , keep a coil , storm , scold;
-, concern ; dat gaat het ,gemeenebest aar , that concerns
the commonwealth ; h j gaal naij niets aan • lie is nothing
te me • lie is no kinsman of mine ; het gaal mij niets aan ,
it is nn business of mice , it is no concern of mine.
Aangaande , d., v., t'oncerning ; — die zaak, concerning that,

tell , impart , let know , send word , apprize , announce,
introduce ; ik heb mij Zaten -, I have sent in my name.
Aandiepen, t. w., i. w., make deeper ; -, grow d cper , z.;
-, al peilende naar land varen , sound, try the depth with
the sounding-line in coming towards the shore, z.
Aandoen , t. w., put on, dress one's self, attack, assail,
speak (to) ; vermaak -, divert; belet -, hinder , disturb
impede; veel moeite -, give a great deal of trouble ; eer
-, treat with great respect and civility; entertain nobly;
den oorlog -, make war, denounce war , declare war
(against) , fall out, land -, touch any port, cast anchor at
any place, put into a harbor, make land ; tie deur -, de
deur aanzetten , put the door to ; -, afflict , grieve , trouble ;
iemand een proces -, enter an action against one , begin
a law-suit against one.
Aandoening , z., affection, emotion , trouble , concern,
grief, feeling, sensation.
Aandoenlijk , b., affecting, moving , afflicting , pathetic;
-, hw., affectingly, movingly, pathetically.
Aandoenlijkheid , z., sensibility , patheticalness.
Aanstouwen), aanduwen, t. w., push on, push forward,
put close to, touch.
wandouwen) , aanduwen , z., pushing on, etc.
Aandouwing), aanduwing, z., zie Aandozcwen, z.
Aandraaien , t. w., twist unto , turn towards , turn close
to another ; sell paltry ware , sell at to dear a rate
bring mischief upon, wrest, pervert; het sles ewant -,
set the topmast shrouds up with fide , z.; -, screw on;
draad -, bristle the thread (bij sclwemnakers).
Aandragen , t. w., carry , bring, convey (to).
Aandrang, z., crowd, crowding, thronging, rush, press,
pressure, urgency , earnest solicitation, stress, emphasis,
force , energy ; -, congestion , g.
Aandraven , t. w., trot on , ran fast trot, run quick trot,
run apace , walk nimbly.
Aandrentelen, zie jtatzdrzbholets.
Aandribbelen, i. w., walk with short and thick steps.
Aandrift , z., zie Aandrijving.
Aandrijfster , z., zie Aandrijver.
AandrLjven, t. w., fasten with wedges (typ. t.), key tip,
drive on , drive up , push forward , promote , stimulate ,
impel , spur on , instigate , swim to shore , bedriven to
shore , be cast ashore , float ashore , hoop.
AandrUver , z., driver, promoter, furtherer , instigator,
abettor.
Aandrijving, e., driying on, pushing forward, promoting,
instigation.
Aandringen , t. w., press on , press forward, insist on,
incite , egg on.
Aandringend , d., 1i., impetuous , moving.
Aandringer , z., one who urges, one who insists on a
thing , inciter , egger on , abettor.
Asindringing, z., pressing on , crowding, being instant ,
being urgent , instigation , incitement , pushing on.
Aandringster , zie .4andriager.
Aandruischen , i. w., be contrary to, clash with.
Aandrukken, t. w., press hard upon, press hard against,
join by printing , print in addition to, press close, press
against, press to.
Aandrukking, :., pressing against, etc.
Aanduiden , t. w., denote , signify , imply , show , indicate,
point at , foretell , declare by signs , notify , declare , intimate, suggest, hint, insinuate, enjoin foreshadow.
Aandulder , z., pointer at , prognosticator.
Aanduiding, z , intimation , indication , omen , presage,

3

matter, relating to that, affair or business ; - mij, wal na.j
don wil , wol mij hcts'f t , as for me , with regard to me.
Aangnnsc , z., walking on ; -, calling at a place.

Aangapen , t. w., gape at; stare at.

Aangebnft , d., Is , barked -it.
Aangebakken , d., b., stuck to in baking.
Aangebeden

, d., b., adored , worshipped.

Aangebeld , d., h., ruing at the (%or.
Aangebeten , d., b., bit at bitten at.
Aangeblazen , i1., h., blown at , kindled , lighted.
Aangeboden, d., b., offered, proffered , tendered.
.t:sngebonden . d., h., bound to , tied to; -, promoted.

Aangebonst, d., b., bounced at.

Anngeboren , d., h., innate, inhoin, inbred, inherent, na

, d., h., dashed against , struck against.
Aangebouwd , d., h,, increased , enlarged (by building).

Aangebotst

-tural,hediy.

AAN.

AAN.

Aangebragt , d., b., brought unto ; entered ; informed.
Aangebrand , d., b., burnt to.
Aangebrast, d., b., zie Aanbrassen.
Aangedaan , d., put on, dressed ; assaulted ; affected.
Aangediend , d., b,, informed ; zie Aandienen.
.t, angedraafd , d., b , run apace, trotted apace; zie Aandraven.
Aangedragen , d., b., carried unto ; zie Aandragen.
Aangedraaid , d., b., zie Aandraaijen.
Aangedreven , d., b., driven unto ; zie Aandrijven.
Aangedribbeld , d., b., ze Aandribbelen.
Aangedrongen , d., b., pressed on , insisted on ; zie Jan-

ntj niet -, it's no matter to me ; - laten liggen , take care.
of , be very careful about, have at heart , take to heart,
take an interest in , be solicitous about, make a point of; hij
laat zich veel daar - liggen, lie t makes it his bussiness.

dringen.

Aangedrulet , d., b., zie Aandrukken.
Aangeduid , d., b., denoted ; indicated; zie Aanduiden.
Aangeduwd , aangedouwd , d., b., pushed on, touched
etc.; zie ,4andouwen.
Aangeërfd , d., b., inherited; zie Aanërven.
Aangefokt, d., b., bred, reared up; zie Manfokken.
Aangegaan, d., b., zie Aangaan.
Aangegeven , d., b., reached , given to ; - entered ; zie

Aangeven.
Aangeglommen , d., b., zie Aanglinsmen.
Aangegluurd, d., b., zie Aangluren.
Aangegord

,

d., b., zie Aangorden.

Aangegrensd , d., b., zie Aangrenzen.
Aangegrepen , d., b., zie Aangrijpen.
Aangegroeid , d., b., zie Aangroezjen.
Aangehaakt , d., b., zie Aanhaken.
Aangehaald • d , b., zie, Aanhalen.
Aangehad , d., b., zie Aanhebben.

Aangehangen , d., b., zie Aanhangen.
Aangehecht , d., b., zie Aanhechten.
Aangeheven , d., b., zie Aanheffen.
Aangehitst , d., b., zie Aanhitsen.
Aangeholpen , d., b., zie Aanhelpen.
Aangehoogd , d., b., zie Aanhoogeyn.
Aangehoopt , d., b., zie Aanhoopen.
Aangehoord , d., b., zie Aan/boren.
Aangehouden , d., b., zie Aanhouden.
Aangehuwd , d., b., married to , allied

related to by marriage.

, business , affair , matter,
transaction; builenlaudsche aangelegenheden, foreign affairs.
, d., b:, zie Aanleggen.
Aangeleid , d., b., zie 4anleiden.

Aangelegenheid , z , concern
Aangelegd

Aangeleund , d., b., zie danleunen.
Aangelicht, d., b., zie .danlichten.
Annngelijmd , d., b., zie Aanlijmen,
Aangeloefd , d., b., zie Aanloeven.
Aangelokt

,

d., b., zie _4'nnlokken.

Aaugeionkt , d., b., zie Aardlonken.
Aangeloopen, d., b., zie Aanloopeis.
Aangemaakt , d., b., zie Aanmaken.
Aangemaand, d., b , zie Aanmanen.
Aangematigd, d., b,, zie %íauwatigen.
Aangenseld , d., b., zie onanelde;z.
&angeineerd, d., b., zie 4anineren.
Aangespend , d , b., zie Aonineni, en.
Aanngeinerkt , d., b., zie Aanmerken.
Aazngemetseld, d., b., zie %lanmetselen.
Aangemoedigd , d., b., zie Aanmoedigen.
Aangenaald , d., b., zie Aannaaijen.
Aangenaam, b., agreeable, pleasing, pleasant, acceptable;

^ delightful ; een - tijding, agreeable news; ik heb uw -en brief
van den ... , ontvangen , I receiv'd your agreeable letter,
of your favour of the ...... -, bw., agreeably, pleasantly,
delightfully.
Aangenaa,nheld , z., agreeableness , pleasantness , acceptableness, deligthfulness.
Aangenaderd, d., b., zie Aannaderen.
Aangenageld , d., b., zie .ilannagelen.
Aangenomen , d., b., zie Aannemen; algemeen - gewoonte,
generally received custom ; - gevoelen , adopted opinion,
adopted tenet ; - kind , adopted child; - standaard , recog
nised standard ; - worden , meet due acceptance ; niet -,

to by marriage,

Aangejaagd, d., b., zie Aanjagen.
Aangekant • d., b., zie Aankanten.
Aangekeken , d., b., Aankijken.
Aangeklaagd , d., b., zie Aanklagen.
*angeklaagde , z., defendant , indictee.
Aangeklampt , d., b , zie Aanklampen,
Aangekleed , d., b., zie .dankleeden.
Aangekleefd , d., b:, zie Aankleven.
Aangeklopt , d., b., zie Aankloppen.
Aangeknoopt , d., b., zie Aanknoopen.
Aangekocht, d.. b., zie Aankoopen.
Aangekomen • d., b., zie Aankomen.
Aangekondigd , d., b., zie Aankondigen.
Aangekoppeld , d., b., zie Aankoppelen.
Aangekropen , d., b., zie Aa,kruipen.
Aangekweekt , d., b., zie Aankweeken.
Aangelagchen , d., t., zie Aanlagchen.
Aangeland , d., b., zie Aanlanden.
Aangelapt , d., b., zie Aanlappen.
Aangelascht, d., b., zie Aanlasschen.
Aangelaveerd , d., b., zie Aanlaveren.
Aangeleerd , d., b., zie danleerea,,.
Aangelegen , d., b., contiguous , bordering

upon , next to,
adjacent, confining, adjoining, of consequence, important,
v, eighty; wat is u daar -? what is that to you? daar is

unaccepted.
Aangenoopt , d., b., zie %lannopen.
Aangepaald, d., b., zie Aanpalen.
Aangepakt , d., b., zie Aanpakken.
Aangeplakt, d., b., zie Aanplakken.
Aangepord , d., b., zie Aanporren.
Aangepraat , d., b., zie Aanpraten.
Aangepreekt , d., b., zie Aanpreken.
Aangei)rest , d., b., zie Aanpressen.
Aangeprezen , d., b., zie Aanprijzen.
Aangeprikkeld , d., b., zie Aanprikkelen.
Aangeraakt , d., b., zie Aanraken.
Aangeraden • d., b., zie Aanraden.
Aangerand • d., b., zie Aanranden.
Aangereden , d., b., zie Aanrijden.
Aangeregen , d., b., zie ganr jgen.
Aangeregt , d., b., zie Aanregien.
Aangereikt , d., b., zie .Aanreiken.
Aangerekend , d., b., zie Aanrekenen.
Aangerend , d., b., zie Aanrennen.
Aangeritst, d.,. b., zie Manritsen.
Aangeroeid , d., b., zie 4anroeijen.
Aangeroepen , d , b., zie Aanroepen.
Aangeroerd , d., b., zie Aanroeren.
Aangeroken , d., b., zie danruiken.
Aangerold , d., b., zie Aanrollen.
Aangerukt, d., b., zie Aanrukken.
Aangeschakeld, d., b., tie Aansehakelev.

AAN.

AAN

Aangeschapen, d., b., zie Ingeschrapee
Aangescheld , d., zie Arr,sclzelle,..
Aangeschenen , d., b., zie _.]ams hIja;„,1.
Aangeschikt, d., b., zie .-lanschihkee.

t.angewakkerd , t1, k, zie .dr«twat keren.
Aaugewasscn , d,, h., zie :rleewassen.
tlangeweest , d. vaan Zijn ; heem at (a place).
Aangewend, d., b. vaii taaweeden; applied, employed, etc.,

Aangeschoten , d., b., zie .Jau.^c - htele, .
Aangeschovven , (1., b., zie Y /a)cs(hvivei.

zie .,'anwenden.
i Aangewend , (l., b. van Aanwennen ; accustomed, habituated,
useti , zie ,r'anwe)tnc1/.
Aangewezen , Cl., r)., zie
" Aarsgewonden , ^1., h., wouiA on , upon.
Aangewonnen , d., b., zie aanwinnen.

Aangeschreven , d., b., zie _iaase/lrijma.
Aangeschuurd , d., h., zie Aamse.'itcreri.
Aangeslagen , d., b., zie _1!art.slctcr;t.
Aangeslopen, d., zieInil:4 ,nen.
Aangesedten, d., b., zie :Qansluitea.
Aaangesmeerd , d., Ij„ zie _4ans;neren.
Aangesmeten , d.. h., zie fa11sz jten.
Aangespa nnen , d., b., zie _gafspannea4.
Aarsgespat, ti., b., zie _%rrrts»c,ttejr..
Aan;espit, d., b., zie:: ispif,'e;t.
Aangespoeld , d., zie _,!r i:pocleit.
Aangesproken , d., h., zie 'tana.<preken .
Aangesprongen , d., h., zie da^ispringee..
Aangestaan , d., b., zie _- ansfane.
Aangestainpt, ti., b., zie 4anstarnj en.
Aangestapt, d., zie ,/a?Istappe1i.
Aangesteld, d., b., ziea>istellen.
Aangestoken , d., b., zie _tausfeke a.

Aangewom-pen, cl., b., zie ,aanwerpen.
Aangewreven , d., h., zie1anwr2jvea.
Aange.zaagd , d, h., zie1a,taye}z.
.kacagezegd , d , b., zie Aanzeggen.
%angezeiid , d., zie _1artzeiten.

s' Aangezet, d., b., zie %Iccnzetten.
Aangezeten , d., zie ./lapzitten.
Aangezien, vy., since, seeing that , whereas ; - de zaak
oo ie , since the case is thus , seeeig the case is thus

--, whereas, considering.
Aangezigt , z., face , visage , countenance , look , air , mien
sight, view; een scheef , leel,ijk -, a wry; , ugly face.
Aangezocht , d., b., zie Aanzoeken.
Aangezvvominen , d., h , zie ul aerwesarnen.

i

Aangestookt, d., h., zie 4anstokeoo.

. Aangifte , z., declaratiort , statement , estimate , specifica tien , account , etliiih tion, entry , suggestion , testimony ,
tlenuntiation , information , denouncement, design, sketch.

Aangestooten , d., b , pie _9an„tooten.

Aangestormd , cl,, b., zie Aas tonneui.
Aangestopt, d., h., zie'rristo11ee.
Aangestorven , d., b., zit- ,9rcncsterveft.
Aangestra,id, d., b., zie _-Ircuuotrmr;tden.
Aangestreken , d., b., zie 'anstrijkern.
Aangestuwd , d., b., zie Aaiastuwen .
Aangetast , d., b., zie ijantasteii .

Aangeteekend ,

, t. w., catch lire , kindle , begin to glow.
ALangizeren, i. w., leer at, cast a side-look at any one, ogle.
Aongootjen , t. iv., cast at , throw at.

r Aanghitninen

Aangorden

d., b., zie _4aiiteekener.

a(ij011t.

}

A;m rcnzende, d., Ir, adjacent to, bordering upon, con.
ti,,,zous, verging on.
Aangrenzing, z., bordering upon, lying close to, adjacency.

d., 1b., zie .4auitrekken.
Aangetrouwd , d., b., zie Aann,troncweat.
Aangevaarci, cl., b., zie _4oievaarden.
Aangevallen , d., b., zie 1nnvailen.
Aangevangen , d., h., zie ,lannvc^tigess.
Aangevaren , d., b., zie Aanvareia.

Aangetrokken,

Aangr jnzen, t. i »., grin at, grin on.
I Aangrijpen , t. w., handle, touch , get, lay Bold of, take
1 hold cf , lay hands on , seize, apprehend , attack , assault,
clmrge upon , invade , aggress , strike at , offend , insult,

affect, exhaust , weaken , fatigue , hurt.
Aangri.ping , z., taking bold of, attack.
tlireaten dreadfully, terribly, menace

Aangevat , ii., b., zie Aa;vratten.
Aangeveegd, d., b., zie .lanvegen.
Aangeven , t. Sc., give to , state , declare , specify , men-

Aangrimmen, t. tv.,

frightfully.
Aangroei , z., growth , increase , augmentation.

tion , name , appoint , enter , design, contrive , sketch ; -,
shape (the course) , z.; -, denounce, denunciate , inform
daallist, charge , delate , den toon -, give the tune , give
the key (muziek).
Aangever , z., stater, author , inventor, denouncer, denunciator, informer, tale bearer, blab.
Aangeving, z., reuchirig to , information, entry ; tan een
lading goederen aan het konvooi - doem, make entry of ac

cargo of goods at the custom-house;
declaration.

, t. w., gird, put on , gird about.

Aangraau ven , t. w., zie Toeyraaowen.
Aangraven , t. ie., dig on.
Aangreep. z., seizing , laying hold of, attack.
i Aangrenzen , i. ie., border upon , confine on , confine with,

Aangeteld, d., b., zie 4a,itelle,s.
Aangetimmerd , d., b., zie Aaiitimrneree.
Aangetoond , d., h., zie _4atat000en..
Aangetreden, d., b., zie
antieden.
Aangetroffen, d., 1)., zie Aantreffen.

Aangevlochten , d., h., zie .aanvlechten.
Aangevlogen , d., b., zie Aanvliegen.
Aangevochten, d., b., zie .Acsnrec /sten.
Aangevoect, d., b., zie langeiweekt.
Aangevoegd , tl., h., zie _lavavoegen .
Aangevoerd , d., h., zie .4acieoeren..
Aangevuld , d., h., zie Ae;avullei .
% ingevvaaicá , d., r ie .leiiiena;jf'r.

d., b., zie jIauieien.

Aangezien ,

Aangroeljen , i. w., increase , augment, grow.
A.angroeijing , c., growing , increase, augmentation.
Aanhaken , t. w., li^sng upon a hook ; --, Book on, }took
to , grapple.
A aannha3Iesi , t. w., draw near, pull near, clove; seize, attach .
arrest; alledge, quote, cite; allure; court, make much;
zij eimeid die kosten riet -, they cannot afford these
-, denunciation, cha.rges; poste s in een rekening -, murk the articles in an

account.

Aanhalend , d, , b., friendly , complaisant, engaging.
Aanhalig , b., hzv., courteous, courteously , friendly.
9 ltanhalighek1 , u,., friendliness , coicrtliiiess , engaging

temper.

z., pulling , drawing ; stlurement ; seizing
ai restiiig ; citation , quote,tion ; seizure.
Aanhang , z., adherence , sect, followers , party , faction ,
: 'calitl set , gang _, -. -set, ,stmenilaire , appendix , ulttit.ioii
Aanhaling,

;
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supplement, postscript, annexed proviso, conditional clause;
-, -set taan een testament, codicil.
Aanhangen , t. w., adhere , stick , cleave to , he a partisan

of, depend upon , hang , append , fasten , fix , atiix , add,
join, adjoin, subjoin, annex.
Aanhangend, d., b., sticking, cleaving, adhering to.
Aaaahanger , z., adherent, follower , stickler, favourer ,

partisan , sectary , disciple.
Aanhangig , b., 1w., pending, annexed, connected, belonging,
bound to, ; een proces - snaken , commence a lawsuit , enter

a lawsuit, bring; an action against one.
,taniianging, z., adhering, adherence, adhesion , sticking to.
Aanliangsel , z., zie Aanhang.
Aanhangster, z., zie Aanhanger.
Aanhebben , t. w., have on; wat zou ik daar -? what would

that he to me ? hij heeft daar niet veel aan , he is not much
the better by that , it is of very little advantage to him.
Manhechten, t. W., fasten, stitch, join, affix to.
Aanhechting , C. affiction.
Aanliet, z., zie -danheffing.
Aanhef'en , t. w., begin.
AanhetFcr, r_., zie Beginner.
Aanhef i ug ,

r.., beginning , raising , intonation , preamble.

Aanheften , zie Aanhechten.
Aanhelpen , t. w., help to .
Aanhitsen , t. w., instigate ; incite , egg on to evil ; set on;

set together by the ears, abet.
Aanhitser , z., instigator, inciter , egger on , incendiary,
abettor.
Aanhitsing , z., instigation , abetting, egging en.

Aanhoogen , t. w., raise, make higher , heighten.
Aanhoopen , t. w., i. w., heap up, accumulate, increase.
Aanhoorder , z., hearer , auditor ; listener , hearkener.
Aanhooren , t. w., listen ; hearken , attend to , give ear,
give attention to; ten aanhoort van iemand iets zeggen , tell,
relate a thing within the hearing of any one ; dat kan
ik niet -, I cannot stay to hear this.
Aanhoor- ig , b., belonging.
Aanhooring , z , hearing , listening , hearkening.
Aanhouden , t. w., i. w., continue, persist, last, persevere,
go on with , pursue , solicit , request , entreat , petition
.earnestly, step, seize , confiscate; met vieren -, hold on , z.;
-, stop (van een vaartuig) ; -, stop short ; stay; rein in ,
draw in ; rein up , pull up (a horse) ; restrain , control ,
detain , arrest; schaere -, ply Bard ; op betaling -, dun,
cling to , catch hold of; -, take hold , keep on , stand.
Aanhouden, z., earnest request, solicitation, entreaty,
slit , stopping, stoppage , supplication.
Aanhoudend , I. d., adhesive , binding , astringent, g.;
long Continued, lastint, uninterrupted, continuous , constant, continual, persevering , assiduous , continuing; -e
vlijt , assiduity.
AnnhouaciendI,eicl , z., continuance ; perseverance ; importiiiia.teness , incessant solicitation.
Aanhouder, z., perseverer, concealer, Harbourer, encourager.
Aanhouding, z., continu ance, perseverance; seizing, arrest , attachment ; concealing , l iarbouring.
Aaninxwen , t. w., ally, contract , unite by marriage,
marry , wed to.

hanhu ;ving, z., es pousing , avedding, marrying to, alliance by marriage.
Aanjagen , t w., drive on ; hurry on ; chase; iemand
schril -, put any one into a fright , terrify any one.
Aa,skantess , t. so., oppose , resist, withstand , hinder.
Aankijken, t. w., look at, behold, gaze at, gaze upon.
%eirukijiaen, C., looker on , gazer, beholder, spectator.

AankUking ,

z., looking at, gazing upon, staring upon ,

beholding.
Aanklaagbaar, h., accusable, impeachable.
Aankl agen , t. w., accuse , endite , indict , impeach , inform

against ; bring a charge against , arraign.

Aanklager , s., accuser ; complainai ►t, plaintiff; informer.
Aanklaging, z., accusation , denunciation .

Aanklag: , z., accusation, information (against), charge,
prosecution , arraignment , denunciation , denouncement
ovenli jke -, impeachment , indictment ; akte van -, act of
accusation.
Annklsainpen , t.2v, accost; -, board a ship, z.
Aanklatnping , z., accosting ; boarding.
Aankireden , t. W., dress, put on clothes, attire; zich

-,

to dress one's self.
Aankleeding , z., dressing.
AankleeflLjk , h., glutinous, cleaving to, sticking to, adhesive.
Aankleve , z., jurisdiction , dependency; de stad niet haar-,
the city and its jurisdiction.
Aanklev en

,

t. w., i. w.,

glue to , fix , paste , set up , put

up , cling , stick to , adhere , attach.
Aanklev er , z., adherent.

, z., sticking to, cleaving to, adhesion , adherence , attachment.
Aankloppen , i. w., knock at , beat at , rap at.
Aasklopper , z., knocker , clapper ; -, one who knocks .
Aasklopping , z., knocking at.
Aanknikken , zie Toeknikkers .
Aanknoopen , t. w., tie to , bind , knit ; add, button to,
fix by buttons , knot , fasten with it knot ; begin , enter
into , upon ; form (an acquaintance) ; weder -, take up,
renew , resume.
Aanknooping , z., buttoning together , knitting.
Aanknoopingspunt , z., starting point, opening, connv.cting link , connecting idea.
Aankonieiing, z., stripling , youth ; young , raw of unex.
perienced fellow ; novice . apprentice ; new of young beginrner ; young-man , y- oun.^ster , stranger.
Aankomeifjk , b., approachable ; accessible; accostable.
As,nkonven , i. w., arrive (at, to , on , tip) ; come (at, to, on,
i+,p); drop in, draw near, approach, advance, olstain (access);
gain (acces,c); het op iets laten -, run the hazard, risk, ven
alles laten-turepon,akhceputoan;
-, leave every thing to; iets op iemand laten -, refer something to one ; hier kont het aan op daden , niet op woorden , here deeds are required , not words ; lest komt mij
daarop niet aan , I do not mind on it , I do not care for
it; hij zag den vijand -, lie saw the enemy a-coming, he
sacs' the enemy drawing near ; -, land, bijv. wij konden
niet - door de droogte , we could not land by reason of the
shallows of shoals; we could not come ashore by reason
of the shallows of shoals ; hoe korst gij daar aan. ? how did
you get this ? de boom begint aan te aromen , the tree begins
to grow ; laat de zaak maar op mij -, leave the affair but
to me, let me but alone with the affair, let me but manage the affair ; het zal op zulle een kleinigheid niet -,
such a trifle will break no squares , such a small matter
is not worth minding , such a trifle is of no signification.
Annkomeude, d., b., arriving; drawing near, approaching;
- lente , next spring , next season ; - vrijster, young lass.
Aankousst , c., arrival , corning , approach , advent.
Anukonttigen , t. w., announce , give notice , proclaim
de;iouuce, declare, adyertize; iets goeds -, bring good ti
dear oorlog -, declare war; Gods gramschap -, de--dings;
nourlce God's anger.
Aankondiger, e., messenger, brig ;ser of tidings; denouncer.

Aankleving

AAN.

AAN.

Aankondiging, z., message , tiding, proclamation , a(lvertisement; annunciation; declaration ; denunciation.
Aankondigster, z., zie Aankondiler.
Aankooien , t. w., drive the types, close together in the
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Aanleuning , z., leaning against.
Aanlichten , i. w., dawn , grow light.
Aanliggen , i. w., accuml, lie at , near , upon , confine

upon , border upon ; zie Aangrenzen.
d., b., accumbirig ; lying at, near , bordering
upon , adjacent.
Aaniijken , t. w., leach; a sail , z.
Aanli,J,ne^n , t. w., glue ; paste on , paste at.
Aankooper , z., purchaser , buyer.
Aanloeven , i. W., spring the luff, , loof up , keep a ship
Aankoppelen , t. w., couple • yoke , tie together , procure
close by the wind, go to windward, go to the weatherin marriage.
side , z.
Aankoppeling, Z. , coupling, yoking.
Aanlokkelijk , aanloklUk , zie Aanlokkend.
Aankrarninen , t. U'., cra1rip, fasten with eramp•irons.
Aais okkeliJkheld , z., alluringness, attractiveness, enticAankrulpen , i. so., creep up , creep to , crawl near , a,pir1gn ess.
proach creeping.
Aanlokken , t. w., allure, entice, draai • in, tempt, attract,
Aankweeken , t. w., nurse , breed , raise, cultivate.
inveigle, decoy.
Aanlagchen , t. w., smile at , smile upon.
Aanlokkend , P. d., alluring , enticing , attractive.
frames (typ. t.).

Aanliggend ,

, z., purchase , purchasing buying , acglu ciil c ,
getting any thing for a price ; acquisition :, earnest-money.
Aankoopen , t. w., buy , purchase.

Aankoop

Aanlagching • z., smiling at.
Armlokker , z., allurer , enticer , inveigler.
Aanlanden , i. ee., fall in with the shore, come to shore, ' Aanlokking , z., alluring, inciting, attracting, inveigling,
make a descent on of upon , touch at , put into a port. al lurenlent , enticement.
Aanlanding, z., arrival, coming ashore, landing.
Minioksel, z., charm, allurement, enticement; lure, bait,
Aanlangen ) , t. w., reach , give to.
decoy.
Aanlappen , t. w., patch , botch , stitch , sew clumsily on. Aanlokster, z., enticing woman, siren.
Annlasschen , t. w., patch ► on of to, fasten to ; add , subjoin. Aanionken , t. w., look amorously at, ogle, cast side-glanAanlassching , z., patching, fastening to of on; adding,
ces of a sheep's eye at.
subjoisiing any thing.
Aani,^nkiug , z., ogling , casting a, sheep's eye , casting side
Aanlaveren, t. w., laveer, sail in and out by traverse
plances at, looking amorously at.
courses, towards a plaice, z,
Aanloop , C., onset , st art , run ; een - geinen , run for a
leap , stand off for an advantage , take a run , assault of
Aanieeren , i. w., go forward , improve in learning.
attack ; frequent petition , frequent application ; concourse;
Aanleg , z., ain. , design ; first attempt, beginning, plan.
Aanleggen , t. w., apply ; employ, bestow; contrive; direct,
hij heeft grooteg -, he is much frequented , there is a
manage; stop; bait at a place , begin ; -, lay along side, z.;
gi eat call at his ; hij heeft grooten - voor dat stoa , he
den tijd wel -, des-s tijd ten nette besteden, improve one's time,
is much frequented lor that office.
employ, bestow one's time aritglrt, make the best of one's Aanloopen , i. w., t. ie., begin to run , take a run , run

time ; zijn geld wel -, lay out one's money to advantage;
improve one's stock; turn the penny; al Nijite krochten -,
inspannen , aanweedeea , hestcdei , do all one's enden% oases,
whatsoever lies in nies power, leave no stone iurtau•ned;
een proces -, coma;ence a law-suit, enter an action wntinst a
person ; iets tot liefdodi /wirl -, a Kph a lbi ;o charitable
uses , purposes ; dal is )riet wel aaielele d , t:list's not wel
managed, it has leeil ill-managed r, f ill-^lirecteil ; /ij lacht
dat zeer wei aangelegd , you contrive ►l that very well ;
you acted wisely tl ere ; -, stop , bait at a place , i inn , refresl ► one's-self, tale some refreshment; tic cchnit assort
onder weg ééns -, the barge raust stop nose by thie aysav
een schip aan den wal lesgen , moor a ship; de sclr,7uit rot
voor use deur -, the boat is to come and tie before rolli
door; wij zullen bij die staal, -, we'll stop • touch at that
place, town; wij hebben maar ééns aongelrgd, yeplei.stcrd,
we stopped , we baited only, but once , at an inn , for refresllment; s'ussr -, make a fire ; -, take or ► e's airs ; noord
of raid -, lay of steer north or south , z.; hoe legt het
sen ' how wind you ? how does it lay ? z.; liet waant -,
rig the mast, z.
Aanleggend , d,, applying ; employing , etc.
Aanlegger, z., beginner , author ; tinier.
Aanlegging, z.. niooriiag ; stopping ; baiting

;

zie verder

_/taaleg , Aanleggen.
Aantelden , t. w., lead mr ; induce to something.
Aasleider, z., leader; inducer, abettor.
Aanleiding , z., leading on ; inducement , cause , reason,

occasion , opportunity.
Aanlei,Jster, z., zie .4aizleider.
Aanleunen , i. iv., lean o ►► , against; hij loot rich, dien eertitel - ;O , lie is vain enough to accept af this title.

up , cilia to , run fast , run on , rush upon , . swell , swell
on, irncrease; slecht - tegen, run a bad chance against;
eire_ has -, call upon a perso;i ; het schip stoel te Livorno -,
the ship raust touch at Leghorn; tegen elkander -, run
fatal each of another , z.; -, last , take up tinre ; het zal
;co .q limy -, eer clot, gereed is, it will last a good while
ve,
ts it will take up a good deal of time yet , it will be
long " - ct , before that i,e ready ; op ieieiand -, attack, run
of- rash upon any one.
A,:s^iaaianster , z., zie _4on ,sr. inner.
tanm aken , t. w., fasten , join , add to.
Aanmanen , t. ie., a(Tn►onisli , exhort, advise, warn.
A5n%ner , ;., a;ln ► or,islrer , exhorter , adviser.
Anninaining, z., exl ►oclatiou, adolonition, aalmonishment
. ► hire , witilili1,; , reproof.
A,,nner,, sch , ;r., drao iii ip, marching on, approaching
A^s.iisaotigen , t. ic., usurp , assume , arrogate , presume ,
pretend to , Inc chains to , eiacroacl ► on , domineer.
A sn,ut'.ti ,end , y d., h., alf -assumed , usurped, etc.; presumpti 5e , arrogant , irr► ll erious , domineering , haughty.
A<<nnuitigiaao , z., nsrrhatiou , intrusion , assumption, arvaria ice , lireteuslo;a , bal f sasospt:on, iniperiousncss.
t. so,, ]Hora.
Aanincci,k-n , zie _rla,,di,, nen.

A.y¢i5i9cereil ,

.t

e!eLi ,

t. w., a(inlis.

Ann-mennen, t. w., i. •a r., drive on.
Aa ,,snerken , t. ie., muarl: , ►► ote , l ►ut down , write down ,

is sas 01.41 e , jot , iteni , consiiler , talie a view , survey , re
tiert , criticise , (l ► ainisadvert.
Aenapterliensevatacdig , t., ri'ortliv to be observed , taken
I191 'C's01 .

,

coiasidei'ed.

AAN.

8AAN.
Aannierker • z., observer, remaiker , annotator, commeis-

tator,, writer of notes , expositor ; beholder ; surveyor.
Aanmerking , z., observation, remark; consideration, sur-

vey; annotation, note, comment, exposition; -en maken,
make observations ; write notes, snake annotations on,
expound; zsit - van, in consideration of, on account of.
Aanmerkltjk , I., remarkable, notable, observable, considerable , important.
AanmerklLjkheid , C., remarkableness, notableness, considerableness , importance.
Aaumevkster,, z., zie Aanmes-ker.
Aanmeten , t. w., take measure, fit, adapt.
Aaninetselen , t. es., add something to a building of mason's work.
AaiiininILjk, t., lovely, charming.
Aanminnigbeid , z., charm, loveliness.
Aanmoedigen , t. w., encourage • animate, incite, rouse to,
countenance , support.
(anmoediger,, c. encourager, supporter, favourer, patron,
coussteisascer.
Aanmoedijlng , C., encouragement, countenancing, patronage.
Aannasijen , t w., sew, sow, stitch to.
Aasinaderen , i. w., approach, draw nigh, draw near.
Aannadering , C., approach , drawing near.
Aannagelcn, t. W., nail to.
Aanneembaar , , t., acceptable, admissible, receivable, eligible ; op voorwcsardee , ep aanssemeljke voorwaarden , on
accomodating terms.
AazineenoltJk , b., hw., acceptable, that may be accepted, that
may be taken; admissible ; -, credible; -e voerwaardess,
reasonable conditions,, reasonable terms; -, ready, quick,
apt to learn.
AanneeinitJkheid , C., acceptableness , pleasantness, sweetness, amenity, charm.
aiinencn , t. W., take (direction) , take to (one's self)
accept, receive, assume, put on, contract (a habit), affect,
engage, embrace, adopt, espouse, enter into, subscribe to
admit , grant, consent to, approve of, suppose, honour,
protect, pay due honour, show due honour; niet -, refuse
acceptance ; enlist, list, enroll; believe, begin , undertake,
enter upon, set out of upon; de reis - S , die , go to one's
long journey; als kind -, adopt, affiliate, r.
Iannemend , d., b. van ilanne rnen , -e koelte , aanwakicerende koelte , fresbing breeze , z.
Aannemer , , z ,' acceptor, drawer; taker, receiver; adopter,
undertaker,, contractor.
Aanneniing , C., reception, acceptation, taking, admission,
admittance , allowance , concession , grant , acceptance,
adoption, undertaking , engaging for , listing , en listing,
enrolling, assumption, supposition, sispposal , postulation,
engaging, embracing, protection.
Aanpakken , I. iv., attack, assault, take, lay hold on of
of, fall upon.
Aanpalen , i. w., border upon, confine upon , lie near to,
lie chose to, touch.
Aanpalend , d., I., situated next to, adjacent, bordering
upon.
Aanpaling, z., bordering, confining upon, being adjacent,

being next to.

Aanpassen , t. W., adapt, fit, suit, accomodate , conform,

adjust , square , try on.
Aanpersen , Zip Aandringen.
Aauplakksn , t. ee., paste or;, paste up, affix, put up, set

up , post up; sell any one slight ware, sell any one too
dear, overreach, bubble, gul', rhouoe, trick, cheat aby one.

Aanp5akker,, 2., bill-sticker.
Aanplanten , t. w., plant, cultivate.

Aanplanter , s. settler, planter.
Aa.oplanting , 5., planting, plantation.
Aanp5oegen , t. w., begin ploughing, join by ploughing,
drive against something by ploughing.
Aanporren , t. w., incite, push on, forward, urge on,
spur on, egg on , stir up , animate , instigate , excite
rouse into, awaken.
Aanporrer , aanporder , z., instigator, inciter, prompter.
Aanporring , e., instigation; incitement, egging on, spurring on, stirring up.
Aanporster,, c. zie Aanporrer.
Aanpraten , i. w., go on with talking , rattle on; iemand
iets -, persuade any one to.
Aanpreken , i. w., preach at of to ; -, t. w., persuade to.
AanprtJzen , t. w., commend, recommend to, speak well of,
praise , extol.
Aanprtjzer,, a., recommender.
AsnpatJzing , a., commendation, praising, recommendation.
Aanprikkelen , t. w., spur on, prick on, forward, stimu
late , provoke , tempt; prompt, excite, stir up, rouse.
Aanpvikkellng , C., stirring up, spurring on ; stimulation,
prompting, excitation , excitement , rousing, awakening
temptation , carnal lust, carnal appetite.
Aanpunteis , zie Punten.
Aanraadster , a., zie Aanrader.
Aanraden , t. w., advise , counsel, recommend to, suggest.
Aaisrader,, Z,, adviser, counsellor.
Aanrading • C., advice, counsel , direction, persuasion, recommendation.
Aanraken , t. W., touch.
Aanraking , a., touch ,touching; contact.
Aanrakken , t. w., fasten the parrel , z.
Aaiiranden , t. w., attack, assail, assault, fall upon , invade.
Aunrander,, C., assaillant.
Aanranding , z., attack, assault, hostile invasion, violent
injury.
Aanregtbank , aanregtdisch , z., dresser, cup-board, side-

board.
Aaimegten • t. w., commit, perpetrate, do; dress, prepare,

get ready, dish up , serve, bring in the victuals.
C., author, perpetrator, committer, doer; preparer.

AaHregtvr,,

Aanregting • C., preparing, dressing; dishing up; comnsission.
Aanregttalel , z., zie Aonregtlseink.
Aanreiken , t. ;V., reach to, give to.
Aanrekenen , t. w., bring, set, place to, charge with,

make debtor; impute, attribute.
Aanrekenlug , a., charge, charging ; imputation.
Asurennen • i, W., come galloping , run apace, run against,

assail , bump, tumble up against.
Aanreunisig, c., galloping apace, running apace, etc.
Aanrid , Z., zie Aanrenning.
Aanrl,Jselen , t. ie., touch;.
Asuridsen , t. w., stir up, stimulate, incite; mark (of wine

vessels).
Aanrielser,, C., stimulator, inciter.
bounty.
Aanildsgeld , a.,
Aanridsing , 0., Stimulation, incitement.
Aanrigten • t. w., cause, make, do mischief.
Aanrijden , i. w., ride on.
Aanrugen , t. w., string , file on a string , make a strii

impress-money,

of , sew loosely; -, lace on the bonnet, z.
Aanrinen , t. w., fasten with rings.
Aanroeijen , t. w., row On, tug on , tug forward.
Aanroep , C., call, summons, sppeal.

AAN.
Aanroepen ,

t. w., invoke, call upon, implore. come and

call , give a call , call to; 1) 0Lil , z.; cllallerlge ; appeal to.
Arnroeper , z., invoker , caller upon.
Aanroeping , z., callin!o, upon , invocation , prayer.
Aauroepster , z., zie ?^^ yu oeher .
Aanroeren , t. w., tou( '. , move,

stir , take not ice of,
handle, hint, hint at, nrix, temper.
Aanroering, z., touching ; stirrilig, mesltionisig of, hinting at.
Aanzoeten, t. w., cover .:'itit soot.

Aanrollen , t. tv., i. w., roll en , approach rolli«: .' , roll
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line ; soften -, clap on the sails , z.; -, interfere, strike
against another, hit one heel against another (van paar
dcta) ; -, gather rost, gather moisture; voederera -, seize
goods , arrest goods , acute: goods ; eryeiis de hand -, lay
one's liatids on, to a t1iiiig, touch a tliing; een plaklaat -,
afii. a bill , stick a 1si , post alp a bill ; -, sling a cask
-,

x`+'(' file krydote.,-; cool -, Sir i ke fife; te oog -, over,
:a( ( , or erst Otte ; te iorty -, iiniierrate , understate ; tea
z,( l•.')op -, :S t out, put up for sale; -, rate, value , estii,rc,
at , tax.

again st.
Aa'^^ ! ag , "., oh iking home , fi ittiItg home , striking against,
Aanrufken , 2. tv., smell at.
i ^trr t , ;ittaclir ier ►t, seiziit , desigii , attempt, plot, conAanrukken , t. ee., i. w., pull close to ,, draw close to ,
niareh forwarrd, odsanf e totivards , c jme on , advarce , p. Aan wiepen , z. icy., drag near , drag to trail near , trail to,
preach , draw near ; - laten , draw up , bring up ; hi t w ,
Ao'irai -, go trailing alone .

near , move to.

Ai,nsuO.ipt.n,

Aansarren , zie .3onstokeoo.

, t. w., procure , furnish witli, suppi , purvey, provide for, get itt, lay in, put up, purchase, ku .

Aanschaffen

.5l,

m 1(a i ten ,

wil S1

t. 2'?.,

t.

oiicsrk along.

re., sliu.t close , shut tight , chain to , fix

a lock , tack , add,

Mine x

, enclose, join , attach ,

fo l low.

spoorI , junction railway.
i. w., zie rlanspoele;a.
i AansOtJpen , t. w., Sharpe , wake sharp.
Aanschellen , i. w., zing at, tinkle at.
Aanscheliing, z., ringing, at.
Aansmeden, t,. iv., fore, weid on of to , join by forging,
slet , fetter , chain to ; - ) , clap up in irons.
Aanschieten, i. w., shoot at, fire at; op iemand Iromen -,
rush in upon one ; kleêren -, dress one's self quickly Aansineren , t. w., smear on, daub on, spread over;
ieriioiit1 iets -), sell a person something at too dear a
de dag van betaling .zat, ras -, the day of payment will
soon draw Bear ; -, shoot , wound by shooting ; hij is aan
rate ; gull a person , cheat a person.
lie is tipsy , he has a little touch of folly. -gescliotn(, Aansnnijten , t. w., i. tires at , throw against.
AanschUn, z., face , countenance , shining upon , outward Aansnellen , i. iv., come rmining on apace.
show.
Aanonoeren , t. w., luie , string , fasten.
Aanschijnen , i. w., shine upon.
Aansnijden , t. w., give the first cut to, cut into, carve.
Aanschikken , t. w., zie Accuschuiven.
Auu"spannen , t. w., l;nt the horses to , put in yoke ; -,
joint siitli , conrkriue with , associate with ; laten -, order
Aansebouwe , z., view , sight, vision.
tli coacht.
Aanschouwen , t. w., behold , view , see , contemplate,
Aanspanning • z., putting horses to ; association.
consider , look at, gaze at.
Aarspatten , i. ie., splash over, splash against.
Aanschouw end, b., contemplative, intuitive.

Aanschaften , t. w , provide with a shaft.
Aanschakelen, t. w., link to, link together.

Aanschakeling,

Aanschouwer

z.,

linking together.

, z., beholder , spectator , contemplator,

looker on.

Aassatulting, z., annexstioli, joining, accession; -3
Aanslijken ,

Aanspelden, t. 2v., zie S'helden.
Aas:speting, z., zie %i;trip 1ii y.

beholding , viewing , contemplation, Aansp®tten , t. 2v., zie Spitten.
sight , inspection , aspect, intuitive vision , intuition ; -s AanspUkeren , t. lay., nail to , nail against.
!%ansplitsen , t. ie., splice on, z.
verraoyen , power of intuition , intuitive poptier.
Aanschouwtijk, b., visible, conspici.lo>>.s, open, clear, 1t ,fnspoelen • I. ie., swim to, be driven ashore, be cast
obvious, distinct, plain, perceptible; - maken, render plain, asliure , lbe washed ashore , wash ashore, deposit, carry
to a shore, carry to a hank.
render intelligible.

Aanschouwing , z.,

Aamischouwltjkheld, z., perceptibility.
Anuschoutvster, z., zie :-tanschoziwer .
Aanschrappen , t. w., zie .danstippen.
Aanschreeuwen, t. w., cry at.
Aanschrijven, t. w., write down, set down, enter into,

register in, note iti , commit to writing , score down , chalk
down, signify by, order by; hoog aaiiyeschreveiz staan,
stand high in one's books ; voed bj iemand aa,nyeschreven
staan , be in favour with one, stand well with one.
Aanschrlver, z., registrar, recorder.
Aanschrijving, z., noting down , entering into (a book) ,

mandate, order.
Aanschroeven, t. w., screw closer, screw neore firmly.
Aanschuiven, t. w., draw forward, draw close to , shut,
shove on , push against.

-, t. w., i. w., rub against , chafe

Aann'.poeIh g, z., casting, d7riving, washing on shore;
was[t , alluvion.
Annaapor ,en , t. w., stimulate, instigate, incite.
Aansporing , N., excitation , incitement.

Aarnsprank , z., oration , allocution , speech , discourse,
ath ï esa; Cell - dcen , sprak to , make a harangue to, make

a s; ^ccch to , make a discourse to , make an address to
address any one ; --, demand , right , claim , pretension ;
^ipos rophe ; appea.i ; lel al slarit, r.; - hebbe.i , he entitled to.
Ann5pranklsjk , 1i., accosta ale, easy of access, answerable,
i.vsp(iiisi?)1e , iccountalile.
Aransprauuk!&jhtneid , z., responsibleness , accountableness

foe (trey tiling.
Aansó: reken , t. iv., speak to , address , make a speech to
h a a o ue , accost, spostrw;Ai i ze ; llernand , dun , sue for

iii ,, i' e for a burial ; cone anti call.
I An.^:,pre tier , z., adfiresser, haranguer, bidder to a burial ,
iiirderi,lker of burials.
Aasschuring , z., chafing against , rubbing against , fricAl-zns z -rengen , t. iv., zie Besprengen.
tion , frication.
Aanslaan , t. w., beat against , knock at , against , strike Aansptingen (tegen) • t. iv.., jump against , fly against.
.at, upon of against ; -, raken, hit honie; lila -, fasten a AanslpI gen , t. ee., zie Spswien , .Seusven,
Aanschuren

against.

,

tegen

AAN.

AAN,
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Aanstaan ,

i. w., stand near , stand against • please ; de-

pend on ; de deur stond aan , the door stood upon a jar.
h., adjoining, next; de winter is -, the winter is acoming , drawing near of approaching.
Aanstampen , t. w., ram in , ram down , beat against, ram.
Aanstapeten , t. w., pile , store up.
Aanstappen, i. w., walk on, go apace; - bij , call at,
stop to.
Aanstaren , t. w., stare at, stare upon , gaze at.
Aansteek , z., wormbite (of fruits).
Aansteken , t. w., light, kindle , infect , taint, corrupt,
decay , damage , mar , spoil , rot , poison , broach ; spread,
communicate (of fire) ; inflame ; fix to , fasten with a
prick , prick , stitch to ; open ; stick on , pin on, fasten
on ; set on fire , set fire to.
Aanstekend, b. d., lighting, kindling, infecting, contaminating , contagious , infectious , corruptive , epidemical ,
corrupting , spoiling , tainting , etc.
Aansteker , z., kindler , lighter.
Aanstekingsstof, z., virus , contagious matter , infectious
matter , contagion.
Aanstellen (tegen) , t. w., place against, set against, oppose , resist , appoint , confer upon , nominate ; zich gek -,
behave foolishly , cut a deplorable figure; zich - alsof,
do as if ; zich vriendlrjk -, assume a kind manner , pretend kindness.
Aansterven, i. w., inherit by death, obtain by death.
Aanstippen , t. w., hint, hint at.
Aanstipping, z., faint notice, hint, intimation.
Aanstotl'en, t. w., sweep out.
Aanstoken , t. w., stir up , feed (the fire) ; add fuel to
(the fire) ; excite, stir up, instigate to; twist -, breed a
quarrel , create strife , sow discord.
Aanstoker , z , stirrer up , instigator , fomenter , breeder,
incendiary , abettor.
Aanstoking, z., stirring, feeding, instigation, stirring up.
Aanstoenen (tegen) , t. w., run foul.
Aanstonds , bw., presently , immediatly , directly , forthwith , this moment.
Aanstookster , z., zie danstoker.
Aanstoot , z., knocking, dashing against, striking against,
shock , clash , impetus , concussion , collision , offence,
scandal ; - lijden , suffer injury , suffer molestation , be
assaulted , attacked , disturbed , molested of annoyed ; - yeven , give offence ; - nemen , take offence , be offended at;
steen des -s,. stumbling-block, stumbling-stone.
Aanstooten (tegen) , t. w., knock against, push against,
thrust against ; iemand -, tip any one the wink ; strike
against , stumble against , run against; met de glazen -,
klinken , touch glasses , clink the glasses together.
Aanstootend, d., b., giving offence , displeasing, objectionable , exceptionable , offensive , scandalous.
Aanstootlijk . b., bw., offensive , disgusting , displeasing.
Aanstootlijkheld , z., offensiveness, injuriousness.
Aanstoppen , t. w., fill up.
Aanstorinen , i. w., fall in upon , rush in upon , make an
onset.
Aanstouwen , t. w., stow , trim the hold , z.
Aanstralen , t. w., irradiate , radiate, emit rays of light.
Aanstranden , i. w., strand, drive ashore.
Aanstrepen , t. w., mark , note down.
Aanstrtlken , t. w., spread on, rub against; moedig komen
-, strut along; paint, varnish (over) , brush , colour , tar;
mark with a stroke.
AanstrUker , z., whitewasher.
Aanstrikken , t. w., fasten (with a knot).
Aanstaande,

Aanstrompelen , i. w., zie Strompelen.
Aanstroonsen , i. w., stream , flow , stream

close to , ulo*

near, crowd near, flock.
i. w., come in a hurry , come puffing and
blowing.
Aanstuwen , t. w.., press , push , drive on , forward , in
cite , prompt , stir up.
Aantaal t , z., demand , claim , title , pretension.
Aantakelen , t. w., rig (a ship) , equip (a ship) , z.
Aantal , z., number , great many.
Aantasten , t. w., attack upon , fall upon , engage , fall
foul upon , assault , touch , handle , invade , hurt , wound,
blast, blemish, lay hold of, take hold of; de koorts tast
haar sterk aan, the fever of agne is very strong upon her;
iets -, touch , handle , feel a thing.
Aantasting , z., take hold of , attack , assault , touching.
Aanteeknaar , z., registrar , recorder , annotator , entering
clerk.
Aanteekenboek , z., pocket-hook , waste-book , memorairdum-hook.
Aanteeknen , t. w., note down , write down , enter , record , betroth , register , mark.
Aanteekning , z., noting down , recording, note, annotation , betrothing , registering; records , notes , annotations ;
hij houdt van alles -, he writes every thing down, he commits every thing to writing.
Aantelen , t. w., propagate , increase , multiply , raise , generate , procreate , teem , breed, cultivate.
Aantellen , t. W., count to , pay.
Aa nttJ gen , t. w., impute , accuse, impeach , charge with,
lay to any one's charge.
AantiJger, z., imputer, accuser.
Aantijging , z., imputation, accusation, charge, impeach-

Aanstuiven ,

ment.

Aantimmeren • t. w., raise , enlarge, build.
Aantogt , z., approach, approaching.
Aantoonen, t. u'., show, indicate, point out. demonstrate,

prove , denote , notify, intimate , augur.
Aantoonende , b., d., indicative , demonstrative.
Aantooner , z., demonstrator, indicator, exhibitor, reprey

sentex , informer , advertiser , intelligenter.
Aantooning , z., demonstration , indication , showing,

denoting.
i. w., tread on , mend one's pace, begin , enter
upon , step , walk on , walk forward • trip along ; moedig
komen -, strut in ; -, accede.
Aantreding , z., marching on , walking on , accession.
Aantreffen , t. w., meet with , find , light on , encounter,
discover ; ik heb hem nergens kunnen -, I could find hing
nowhere ; ik trof hem toevallig onder weg aan , I met him
accidentally by the way, I found him by chance on the
way , I fell with him by chance on the way.
Aantreff ng , z , meeting , encounter.
Aantreklljk • b., attractive, charming, captivating, easily
concerned , easily affected , apt to take offence , touchy,
lovely , enticing , taking , tender-hearted • tender , delicate,
soon offended.
AantreklUkheid, z., attractiveness, charm, sensibility,
touchiness.
Aantrekken , t. w., I. w., draw nearer , draw a rope , put
on , march against, march on , take ; zich -, be affected
with , be concerned at , be grieved at ; zich een zaak -, take
a thing amiss • be offended at; hij trok zich 't verlies van
zijn vrouw zeer aan, he took on mightily at the loss of his
wife , he was sadly afflicted at the loss of his wife ; xi'
trekken zich die zaak niet aan , they don't meddle with
Aantreden ,

AAN.

AAN.

that affair,they'll have no concern with that business;
-, dra a thing close to another , pull a thing close

Aanvoer , S., arrival , Importation.
Aanvoerder , Z., commander , chief ; ringleader • guide,

to another.
Aantrekkend, b., attractive.
Aantrekker, z., slioe-horn, adducent muscle, adductor.
Aantrekking , z., attraction.
Aantrekkingskracht , z., attraction , attractive power.
Aantrouwen, t. w., ally by mariage, acquire by mariage.
Aanvaarden , t. w., undertake , commence , accept of, take
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conductor , manager , director.
Aanvoeren , t. w., bring , bring up , import , command,

guide , direct , head , manage , conduct , lead on , allege,
quote, cite ; zijn reyt -, plead one's right; verkeerd -,
misquote.
Aanvoering , z., importation , leading , lead , command,
quotation.
possession of , enter upon , make entry upon ; een reis -, Aanvraag , z., demand, order , solicitation, inquiry, application.
begin a voyage, begin a journey.
Aanvragen , t. w., request, solicit, beg , ask for , inquire,
Aanvaarder , z., undertaker, accepter , taker.
order.
Aanvaarding , z., acceptance, entry upon • entering upon.
Aanvriezen , i. w., freeze to , congeal.
Aanvaart , z., landing place , z.
Aanval , z., attack, onset, charge , fit, assault, brush, Aanc u llen , t. w., fill • fill up , supply , replenish , store,
stock.
brunt ; boze -, false attack ; - van koorts , fit of ague.
Aanvallen , t. w., fall upon , fall against, begin , charge, Aanvulling, z., filling, supplying, replenishing.
Aanvulsel , z., supplement.
attack, assail, assault, aggress, invade.
Aanvallend , d., P. van Aanvallen , t. w. - en verwerend Aanvuren , t, w., stimulate , excite.
Aanwaatien, i. w., blow at, blow upon, blow to, blow
verbond, offensive and defensive alliance.
against, get, obtain, come unexpectedly ; de wind blijft nod
Aanvaller , z., assaulter , aggressor , attacker.
al -, the wind continues blowing very fresh , the wind is
Aanvallig , b., bw., amiable , lovely , charming , charmstill blowing very fresh ; dat is hem onverwachts komen -,
ingly, pleasing, pleasingly, amiably, agreeable, agreeably.
he got that unexpectedly.
Aapvalligheld , z., loveliness , amiableness , charm , deAanwakkeren , i. w., t. w., animate , encourage , increase,
lightfulness.
grow brisker , enliven , rouse , excite , cheer up ; de wind
Aanvang, z., beginning , commencement , prime , entrance,
origin , element , first origin , cause ; in den -, at first, gast -, the wind begins to increase.
Aanwakkering , z., animation, increase , encouragement,
at the first, in the beginning.
rousing , inciting.
Aanvangen, t. w., enter upon, begin, undertake, do; iets
wel -, go he right way to work ; zij vangen Kett zóó aan, Aanwandelen , i. w., approach slowly.
they take this method; wat zal ik nu -? what shall I do Aamvas , z., growth , increase , flow , rising , flood , alluvion ; enlargement, augmentation , accretion, grow , pronow?
gress ; - van land , allusion , gradual increase of land ; -,
Aanvanger , z., beginner , novice , tyro , author , first cause.
barnacle , z.
Aanvangletter, z., initial letter, env. initials.
AanvanklUk, h,, bw., original , first, primitive, origi- Aanwassen . i. iv., grow , increase , rise , swell , profit,
aiigni ent, enlarge , cleave, stick fast, close to, become
nally , primitively , primarily , firstly , at first.
hiclehound.
Aanvaren , i. w., t. w., sail on , sail aloe
approach , run
Aanwenden , tt. w., use , employ , lay out • bestow , apply;
foul of each other.
Aanvatsel , z., handle.
alles -, use all one's endeavours , bestow a great deal of
pains.
Aanvatten , t. w., take , lay hold of, seize , handle , touch,
undertake ; het is geen lat om zonder handschoenen aan te Aanwending , z., application.
vatten 1 , it is dangerous to meddle with , it is no easy Aanwenken , I. w., let go the sheets afore and brace up.
matter to meddle with ; verkeerd -, take by the wrong Aanwennen , t. w., i. w., accustom , habituate, inure; yewwwoo)sten -, contract ligbits.
end, mismanage.
Aanwenning , z., habit, custom , use.
Aasvatting, z., taking, undertaking, catching hold of.
Aanvechten • t. w., tempt , attack , assail , assault , com- Aanwerken , t. w., join close , work hard , adjoin ; gesladli1,i -, keep on working.
bat , fight.
Aasvechter, z., tempter, aggressor, assailant, assaulter, Aaniverpen , t. w., throw against, slip on , cast at, cast
attacker.
against.
Aanvechting , z., temptation , attack , assault , agression, Aanwerven , t. w., enlist, recruit soldiers, levy, enrol
engage, go colonelling
combat , conflict.
Aruswerver , z., recruiting-officer.
Aanvegen • t. w., sweep , sweep together.
Aanwerving , z., enlistment, levy , enlistment.
Aanvertrouwen , zie _4anbetronwen.
Aanweven , t. or., weave to , e cave on.
Aanverwant , z., relation , kinsman , kinswoman.
Aanwezen , z., being , existence , presence.
Aanverwant , b., bw., related to , congenial.
Aaaavlechten , t. w., braid to , knit to , twist to , join by Aaniavezen • i. iv., be , exist , be present ; iemand om iets -,
apple to one for a thing.
plaiting.
Aanvliegen , t. w., fly at, fly in one's face; op de prooi Aanwezend , b., zie <2a;twezig, b.
Aanvvezendheid, z., existence, being, life, presence.
schielijk komen - en wegrukken , swoop (as a hawk does).
Aanvlieten , i. w., run. gently, stream gently, glide along. Aan.vezi , b., existing , living , in being , present.
Aanwezigheid , v. , presence , attendance.
Aanvlotten , i. w., float at.
Aanvoegen , t. w., add, join , annex; onder -, subjoin.
Aanw ij zen • t. o1., show , demonstrate, point out, refer
to, exhibit, indicate , cite, assign.
Aanvoegend, d., b. van .Banvoeyen , t. w.; -e wijs , subAanwijzend , b., demonstrative.
junctive mood.
Aanwijzer , =., indicator , informer, shower, assigner,
Aanvoeging , z., addition.
couustitaent, adviser,
Aanvoegsel , a., addition , appendix , supplement.

AAN.

AAR.

Aanw1Jzing , x., demonstration , information • reference,
assignation , assigment , injunction , mandate , instruction,
advice , method , course.
Aanwinden, t. w., wind on , wind close.
Aanwinnen , t. w., gain , win , conquer , improve.

addresser , suer , suppliant, wooer , courtier , petitioner ,
claimant.
Aanzoeking, z., zie .danzoek, a.
Aanzoekster , z., zie .lanzoeker , z.
Aanzoeten , t. w., sweeten , dulcify , allure , attract.
Aanzoeting , z., dulcification.
Aanzuiveren, t. w., audit ; settle.
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, z., improvement , gain, profit , propagation,
procreation.
t. w., rub at , rub against, impute to, fa-

Aanwinst

AanwrU ven ,

ther (a crime) upon.

Aanzuivering, z., auditing, settling
Aanzwellen , i. w., rise (of a river).

of accounts.

Aanzanden , t. W., cover with more sand.
Aanzagen , t. w., begin to saw.
Aanzeggen , t. w,., announce , give notice , signify , tell,

Aanzweminen , i. w., swim on , swim ashore.
Aap , z., ape, monkey , § pug , § puggy ; hij is een regie -,
he is a mere monkey , lie is f ull of tricks ; iemands - rijn,

denounce , declare , inform , notify; laten -, send word;
men zou het hem niet -, he has not the appearance of.

mimic any one , imitate any one ; hij houdt den - in de
mouw 1, he conceals his tricks, lie is very reserved, he
does not show his character of humor ; als apen hoog klim
willen , ziet men hun naakte billen t, the higher the-men
ape goes , the more he shows his tail ; den - beet hebben §,
have got a great deal of money ; have got what one
wished for ; - § , treasure ; -, mizen stay sail , z.

Aanzegger , z., announcer , messenger , summoner , notifier,

denouncer.
Aanzegging , z., information , notification , giving intima-

tion , declaration , demu.nciation , proclamation , summons,
citation.

sail on , sail against, sail to , sail Aapachtig , b., apish , monkey-like.
forward , make to a port , touch to a port ; run against Aapje, z., little monkey, little pug.
one another upon opposite tacks , run aboard of a ship , z. Aar , z., zie eider , z.; -, ear of corn.
Aanzetten , t. w., place near , place , add , join , infect Aard , z., nature , temper , humor, inclination , disposition ,
with , put to , make. one lose, ram in , set , grind , sharp, bent, genius; zachtzinnige -, good nature, very mild disadulterate, induce , instigate , set on , put on , incite , push position , very mild temper ; twistzieke -, very quarrelsome,
very litigious ; ingeschapen -, natural instinct, propensity;
on , push forward , egg , spur , stir up , stimulate , induce;
volks-, genius of a people.
wijn -, stuur wine ; lading -, ram in the charge , ram
down the charge; een scheermes -, set a razor; stagen en Aardachtig , b., earthy, resembling earth.
want -, set up stays and shrouds , z.; de lading van 't ka- Aardaker , z., eartlinut , pignut , ground-nut.
Aanzeilen , t. W., i. W.,

non - , ram home , z.
Aanzetter , z., rammer, inducer , instigator , abettor, pro-

Aardappel , z., potatoe.
Aar dbaan , Z., orbit of the

moter , encourager.
Aanzetting , z., instigation , infection , grinding , sharpenin , encouragement , abetting , incitement.
Aanzien , z:, respect , consideration ; aspect , complexion;
-, esteem , estimation ; ten - van , with respect to , in comparison of ; ten - van de geheele wereld, in sight of tlwe
whole world; -, sight , view , presence ; - doet gede^aken 1- ,
the sight of things puts one in mind of wlia.t seemed to
be forgotten ; zonder - van persoon oordeelen , judge without
. respect of persons; iemand van -, a man of e ucality, a man
ofdistinction ; iemand van - kennen, know airy one by sight.
x1anzien , t. w., i. w., hei►old , regard , sec , look , eye upon ,
look at, seem, take for, set, consider, respect, est,^em,
contemplate ; vriendelijk -, give a friendly look ; iemand met
inedelijden -, look at any one with comp assion , pity ; sterk -,
stare it zij ,zullen het nog wat -, they'll tarry a little yet;
ik knit tiet niet longer -, I cannot starsd it any longer.

Aardbei

Aasziener, z., spectator, looker-on, beholder.
Aanzienlijk , b , bw., eminent, eminently, respectable,

earth.

,

z•, zie Aardbezie , z.
Aardbeschrijver, z., geographer.
Aardbeschrïjving, z., geography.

Aardbes ,

z., earthquake.
Aardbezie, z., straw-berry.
Aardbeving,

ardbezieplant , z., strawberry-tree , arbute.
ardbodein,
z., earth, world, soil, terrestrial

Aardbol ,
I globe.
Aardboor , z., scooping-iron , borer , auger.
Aardbrand , z., subterraneous-fire.
Aarde , z., earth , ground , soil , mould ; ter

globe,

- bestellen

bury , inter.
Aarde -wind, z., spanish-windlass, crab.
Aarden , b., earthen ; - damn , embankment

earth-bank ; - zak , earth-bag.

,

, earth-work,

thrive , grow , take after.
Aardewerk , z., earthen-were.
Aarden

I. w.,

Aardewerker , z., potter.

respectably , considerable , considerably, notable, notably; aardgeest , z., gnome , spirit of the earth.
stately , portly , conspicuous , conspicuously , handsome , Aardgedvas , z., vegetable.
handsomely , illustrious , respectful , respectfully , noble , Aardgordel , Z., zone ; belt of the earth.

stately.
Aanzienlijkheid., z., eminence, respectability, consideration,

con siderab! eness , conspicuousness , importance.
Aanzijn , z., existence.
Aanzijn , i. w., be exist , burn , be lighted, be kindled,

arrive.

Aanzitten , I. w., sit down at table.
Aanzoek , z., request , petition , solicitation

Aardhars , z., asphaltum, bitumen.
Aardhoop, z., heap of earth , mound

of earth.

Aardig, b., boo., handsome, handsomely, sweet, sweetly, pretty,

prettily , genteel , genteely , queer , strange , strangely ;
curious , curiously , quaint , quaintly , comical , comically,

nice , nicely.

Aar digheid , z., prettiness, handsomeness, drollery, humor,
, suit , appli- quaintness , elegance.
cation; zij heeft veel -, she is much courted; she has many Aardiglijk , bw., zie Aardig , I.
Aardkaart, z., terrestrial neap.
covers ; - doen , apply for , solicit , sue for.
Aanzoeken , t. w., apply to , apply for. , ask for , sue to, Aardkever , z., eartlibeetle.
Aardkleer, z., earth-coloured.
court, solicit, request, petition, sue , importune for.
Aardkionsp , z., clod, lump of earth.
.^#anzoeker , z., applicant , candidate , solicitor • suitor

AAR.

ACH.

Aardkloot , z., sphere , terrestrial globe.

Aardkogel , z., sphere, terrestrial globe,
Aardkorst , z., crust, shelf.
Aardkull ,

z., Cave , den , hole , grot, grotto.

Aardkuisclig , b., having a knowledge of geography , versed

iii geogi sphy.
Aardrnann,etje, e., gnome, elf, dwarf-sprite , fairy of the

mine.
Aa rd Jneter , z , geometrician.
Aardinectku,ist, z., geometry .
Aardmuis , z , field-mouse.
Aardnoot , H., zie Aardaker.
Aardoinzel ler , z., circumnavigator (of the globe).
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froni, waver, balance, be in suspence, Hesitate; hang an
arse ).
Aarie ling, z., goiiu; backward, etc., hesitation.
An% , ., (ruit , lair , decoy, al lurenient, lure , chasm , entice.
naent ; door - (lokaas) verleid worden, swallow the bait,
be allured ; -, food , neat, aliment, carrion, carcass
lijt-c;e j;i - voor de wormco, dead bodies are a prey to
woriiis; (ralgca -), neivgate-bird; -, ace; het is geen nziiiler , it is ]not a bit less.
Aassera) , z., zie %fdeou, z.
Aaszak , .z., Walllet.
! A.B -boek , z., Criss-cross-row , primer.

Abberctaa,, j= , z., cod - fish , salt - fish.

Aarclor„zeiling, z., circumnavigation (of the globe).
Aardpek, z., zie elardliars.

Abdij , z., abbey , ably.
Abdis , Z., abbess.

Aardpekkig, h., bituminous.

Abebord.Je, a., horn - hook, battle - door.

Aardrat , z., norway-rat , brown-rat.

Abeel , z., asp , aspen - tree.

Aardrijk , z., earth , world , soil , ground.

Abej onsen ,

Aardsch , h., terrestrial , earthly, worldly , earthy , corpo-

Abemeiisje,
Abrikoos, z., apricot, apricock.
Absolutie, z., absolution, acquittal, release.

z., abecedarian.

real, mean, vile, wordly minded, earthly-minded, sensual ; - ligchaam , terrestrial body.
Aardsehgezindlreld , z., worldliness, wvorldly-mindedness, Absolveren , t. w., absolve, acquit , release.
Absol uti^ane , .s., al)solutisiui , absolute government.
earthly-mindedness , sensuality.
Abstraktie , z., uibstraCtiott.
Aardschuddend, b., earth-shaking.
Aardsehueider, z., earth-shaker (ie osytholoyie NEcruNE). Abt , z., ab)1bot.
Abt,to,n: ,
.lbtschap.
Aardslak , z., slug.
Abtschaj,
,
abbacy.
Aardsln^,g , z., field-snake.
Abuis (, z., mistake , fault , error, blunder.
Aardspin, N., field-spider.
Acadcnie, r., zie 2Ikodemie, z.
Aardsverdisistering, z., zie 7.oisoverduisteriitti.
Accent , a., accent , tone , pronunciation.
Aarth eti , z., alehoof , ground-ivy.
Acceptant, z., accepter, acceptor (of a bill).
Aardverso ig , b., earth-coloured , gray, earthy.
Acceptatie, z., acceptance, acceptation, ter - gezonden,
Aardvloo , z., springtail , ground-flea.
Aas-dwtarrn, ,iartiw or,n, z., earth-worm..
being out for acceptance.
Accei,tere, , t. zv., itc(cpt.
Aardzwa,n , z., mushroom , champignon.
Accessit ,
.iceesit, sr cond best prenliuni.
Aars) , z. arse , breech , fundament.
Accideznt , z: , accident, niiselianee , mischief, wound.
Aarsdarm , z., arse - gut.
Aarsgat ) , z., arse - hole.
Accoord , a., harniouiy in sound , agreement, bargaísi ,
Aarswisch , z., arse-wisp.
t Collvenition.
Accorderen , t. w., agree , make a bargain.
Aarti^ok , zie Artis, jok.
Accrediteren , 1. w., open a credit (in any one's fever) ;
Aartsbedrieger , z., arrant knave , arrant cheat.
aiccredit, attest , a'+ er , confirni , authenticate , certify
Aartsbisdom , z., archbislioprick.

zie
9_ z.,

z.,

Aartsbisschop, z., archbishop.
Aartsbisschoppeiljk , t., bw., arcltipiscopal,

Verify.
Accuraat, h., bee., accurate, just, exact, accuratly, justly,
exactly.
Accuraalheicl , z., accur acy, exactness, accurateness.

archipiscopally.

Aartsgieken • z., archdean.
Aartsdiaken , z., archdeacon.
Aartsdiakeuschap, z., arclbdeacoiisliip.

Accijns, z., excise, tax, duty, impost.
Aceljns-kwatoor, z., excuse-office.
Accki ns-meester , z., collector.

Aartsdief, z., notorious robber, arrant thief.
Aartsengel , z., archangel.
Aartsgek, z., arrant fool.
Aartsgierigaard , z., arrant-niggard.

Acc(i nsbaar , b., bw., liable to the duty of excise , excisable.
Ascis, z., zie Ace),/rus.

zie Acrijeismeester.

Aartsguit, z., great villain, arch rogue.

AccUM - meestesr , z.,

Aartshertog , z., archduke.
Aartshertogctom, z., archduchy, arclidukedom.
Aartshertogin , z., archduchess.

Ach ! t., alas ! oh 1 o dear I all I

Aartshuichelaar , z., most egrigious hypocrite.
Aartsketter, z., heresial'ch.
Aartsleugenaar , z., arcliliar , arrant liar.

twenty; - dagen, sennight; burenerg -- dagen, in a week,
in eight days ; bedeis over - dagen , this day sennight ,
lot 't e fifer - behooreeule, octonary; om de - uren, every
eight hours; om dP - dagen, every sennight.
Acht , z., heed, care • attention , entice; - slaan op, take
care of , give attcation to ; geeft -, take heed , have a
acre, mind wheat you are about.
Ac1,timaar , h., bie., eiaireyit, veiierable, worshipful , honoriil l(', , o orlh , \'!'I{( t'al,t ' Nvors11)i.ieet ly , llo1l0rnin1!y , clnl-

Achrosisatlesch , b., achromatic .
Acht , b., eight ; - era twie;tiy , twenty eight, eight and

Aartspriester , z., archpriest.
Aartsprke ster,lo,n, z., arcllpriestliood.
Aartsscheien , z., arch rogue , arch vil lain.
Aartsspotter . z., arch Nvati.
Aartsv^acier , ,:., pptitritirch.
^

ltaortsvacicr:iJk , Ï)., list i'iarc'lu.il.

1h +.11!} , cle.; __ ,:l(ti,

Aarts%tand , ,,., iilortai eiiclli yl , SNVOI`fl ooio oiv.

cluarz ,elen , 1. ;,U.,

.4u t) t t^i. iii d , draw 11a(;hiv herd

roi o, recede facan t , 11 int b tiVi

, reen ,d

' l(.(, O I

1!ru it

01)1 1u' iiaa

EI,.t (s,.a)t -, iticillt-

i aiu ,r c1tu , )tar tit fit ai 3liiui ,;i (b*'Wl ,' !) f a)
e
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Achtbaarheld , 2., esteem , regard , honor , authority,
respect , veneration , worth , dignity , rank, respectability.
Achtbeenlg, b., eight-legged.

serve ; hij houdt altijd een - open §i-, he has always a subttr -
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Aehtbladerig { 6. , octopetalous :
Achtderlei , b., eight sorts , eight kinds.

Achtdubbel, bug., b., octuple, eightfold.
b., bw. i careless , negligent , ,indoor
lent , heedless , inattentive , unmindfull; -- behandelen,
treat with neglect.

Achteloos , achtloon ,

Achteloosheid , achtloosheid 4 z., carelessness , negli-

gence, sloth, indolence, inattention, heedlesness, inattention,
U, . mindfulness.
Achten , t, sO., honor , regard , esteem , value , reckon ,
mind; gering -, disesteem, disregard, slight, undervalue.
Achten, bw., eight o'clock; voor - is hij te huis , he is at home
before eight o'clock ; stuk van -, patacoon , piece . of eight,
Achtendeel, C. half a peck (of corn etc.); eighth part.
Achtenswaardig, b., bid., respectable, . honorable, respectably , honorably.
Achtentwintig t , z., old Dutch coin worth 214 .
Achter 4 si s one who regards of esteems, esteemer.
Achter, vl., behind, after, backward; - iets komen, dis ,

fuge to creep out at; he has always a hole to creep out at,

Achterdeurtje, z., little back-door , etc., zie Achterdeun,
Achterdocht , z., suspicion , mistrust , distrust , doubt,

jealousy, surmise; hij is zonder -, he has no reflection,
lie is inconsiderate, he is heedless.
Achterdochtig, b,, bw., suspicious, distrustful, jealous,
surmising , doubtful.
Achterebbe , z., after-ebbtide, neap-tide, z.
Achtereen , bw., one after another , successively , in a

row , in a series.

.Achter, bw.; ten - yann, unlearn, forget , go backward; ten - zijn in betaling , be backward in
payment , be in arrears,
Achterend ), zie dchtereinde.
Aclttereinde , z., tail , latter part of anything,

Achteren, bw., zie

Achtergalerij , z., stern-gallery, z.
Achtergebergte, z: j back-part of a mountain.
Achtergebouw , z., hinderpart (of an edifice); back-build-

ing , back-house, outhouse.

Achtergelid,

z., hind - rank.

cover a thing , smell out a thing , find out a thing ; hij

Achtergevel , z., back-front (of a house).
Achtergracht , z., back-ditch , back-canal, hack-moat.
Achtergrond , z., hinderpart (of a field, etc.) ; flat scene,

have no success, miscarry, be disappointed, have ill luck;

Achterhalen , t. WW.,

is er niet -, he tras not guessed it ; - den rug van iemand
kwaad spreken , rail at any one in his absence , revile any
deepening (of a picture), rear.
one in his absence ; - 't net tisachen § f , labor in vain, Achterhaald, d., b., overtaken, come up with.

p ij zijt er niet -= § , you are in the dark; - de hand, be
Bind hand , z.; -- om komen , pass astern , z.; van --, -,
astern; tan - aangrijpen of aanvalte's , attack in the rear;
^- aanvoegen, Annex, add; - iemand opzitten, sit behind
any one on horseback ; - uitslaan , fling out , jerk out , kick

up the heels; -- jemands ray, behind one's back , without
the knowledge of any one 3 iets - zitli hebben § , have got
over something; die zaak steekt iets §-t, there is something
at the bottom of all this , there is a snake in the grass ;
- de hand zitten • be in the whipliand (gans.) ; cie deur ientand toemaken § , turn the key upon one ; hij trok de deur
- zich digt, he pulled the door to after him; vijf maal

- elkander , five times running.
Achteraan , bio., behind • at the tail , after , afterwards;

- komen , follow behind, loiter , linger, lag behind , fol ,
low slowly.
Achtekaf, but., backwards, in a corner, in a by-lane, aside, far off, cut of the way, in an outstreet; iemand -leiden , lead a person aside , lead a person a bankway.
Achterbaks ) , bw., secretly , by stealth , in a bye place,
privately, underhand.
Achterbende, z., rear-guard, rear.
Achteiebiiven , i. w., tarry, stay, stay behind, be behind.

§ trick.

overtake , reach, come up with, catch,

z., overtaking, catching, overreach, § tricking.
Achterhals , z., nape of the neck.
Achterhaling,

Achterhand , z., youngest hand (gam.), back of the hand.
Achter hoede , z., rear ; de - aanvoeren , briiig up the rear.
Achterhoofd , z., hinderpart of the head , occiput.
Achterhouden,

t. w., keep back, withhold, reserve, cony

teal , spare , lay up.

Achterhoudend, I., bw., reserved, close, wary, shy, not

frank, free, not open , not ingenuous, secret.

Achterhoudendheid, z., reservedness, caution, reserve;
Achterhouding , z., keeping back, withholding, reserve ;

reservation , concealment.
Achterhuis , z., back-house , outhouse.
Achterhut, z., after-most cabin, z.
Achterijzer , c., hindshoe (of a horse).

Achterkainer , z., backroom , backchamber.
Achterkasteel , z., stern , poop , bum (of a ship).
Achterkeuken , z., back-kitchen.
Achterklaauw , z., hind - claw.

z., slander, back-biting, calumny, detraction.
, t. iv., i. ui., slander , backbite , ealumni-^
ate , defame , speak ill,

Achterklap,

Achterklappen

hand , lag behind , stay away, be contumacious , be obstinate, Achterklapper • a , slanderer , backbiter , calumniator,
be stubborn.
detracter.
Achtcrblljver , z., loiterer , lag.
Achterkleindochter, y., great-granddaughter.
Achterbltjving ,

hind, contumacy.

z., loitering , lagging behind, staying be-

Achterbout • z., hind-leg, leg of a mutton • etc.
Achterburgwal , zie Achtergracht.
Achterdeel , z., hinderpart, hindpart, hindermost

part;
- ran een schip , astern , aft , abaft ; - van een hemd,
hind-flap , seat of a shirt; - van een kar , cart-tail , back.

Achterdenken •

z., suspicion , mistrust , umbrage , care ,

mindfulness, heed ; zonder -, careless , heedless, indolent.
Achterdenken, i. zo., suspect, surmise, have a suspicion.

Achterdenkeiid , L., bw., suspicious , suspectful , jealous,

niistrusful , distrustful , suspiciously , etc.
Achterdeur , z., back-door , back-gate , shift , evasion , re-

Achterkleinzoon

, z., great-grand-son.

Achterkotnen , i. W., come after , follow after, § discover.
Achter kruldka,ner , z., after - magazine, z.
Achterkwartier, z., zie Achterbout; - §, behindpart, arse.
Achterland , z., zie Achtergrond:
Achterlap , z., hindsole , heelpiece (of a shoe).
Achterlast , z., stool; - hebben , want to go to stool.
Achterlaten

,

i. zv.,

leave behind , omit , pretermit, pass

by , not to take notice of; iemand -, iemand in den steek
laten, leave any one in the lurch, abandon any one, for. ,
sake any ogre.
Achterlating

, z., omission , pretermission, passing by,

abaudt1uing, forsaking.
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Achterleen , z., feudal fee , mesne-fee , tenure.
Achterleer , z., hind-quarter of a shoe.
Achterleggen , t. w., lay behind.
Achterliggen, i. w., lie behind, to be less esteemed.
Achterlijf, z., hindpart of a body.
Achterlijk, h., bw., backward, dull , sluggish, slow ; back-

Achtervoegen , t. u;, join , annex, affix , behind, add.
Achtervoegsel , z., affix.
Achtervolgen , t. w., follow , pursue , perform , keep , ac•

wardly, dully, sluggishly, slowly.
Achterlijk, z., after-hatellway, z.
Achterlijkheid , z., bac war (l u(s(>.
Achterloodljn, z., after-perpenulícuiar°, z.
Achterluik , z., after-hatchway, z.
Achterrnalkander, hw., zie .f[chter elkander onder lichter.
Achterman , z., rear-rankman, hinderman.
Achtermiddag, z., afternoon.
Achterna , hsv., after , behind; iemand - loopen , run after,

run behind, dog, follow a person close at the heels.
Achternaad , z., seam, stitch( (on the hired-quarter).
Achterneef, Z., second cousin.
Achternicht, z., second cousin.
Achternoen , z., zie Achtermiddag.
Achterom , bw., hackney about ; - gaan , turn backway

go backway about ; - hzlen , smuggle.
Achterop , bw., behind, disadvantageous.
Achterover, bw., backwards over.
Achterpand , z., hind-skirt , outhouse.
Achterpoort , z., backgate , i) arse.
Achterpoot , z., hindfoot.
Aebterrad , z., hind-wheel , trailing-wheel.
Achterriem , z., crupper (of a horse).
Achterruim , Z,, after-hold, z.
Achterschip, z., stern, after-body, z.; in 't - zijn§(, be in arrears.
Achterspant, z., fashion-frame, z.
Achterspil, z., after-capstern, main-capstern, z.
Achterstallig, b., hw., in arrear; -e rent, rent in arrear.
Achterste , h., hindmost , hindermost, last ; zich op de beenen (ponten) stellen )§ , put one's self in [a posture of
defence , defend one's self obstinately.
Achterste , z., backpart, backside ; -, arse.
Achterstel , z., back-part of a waggon , etc.; cantle , quarters of a saddle ; hindquarters of a horse.
Achterstellen , t. w., set behind, put behind, place behind,
slight.
Achtersteven , z., sternpost , z.
Achterstraat • Z., by-lane , out-street.
Achterstraatje , z., back-lane.
Achtertogt , z., rear.
Achtertouw , z., stern-rope, stern-fast, z.
Achteruit, z., backdoor.
Achteruit, bw., backward, backwards.
Achteruitdeinzen • i. ee., retreat, recoil , flinch , give way.
Achteruitgaan, i , w., draw backward, go backward, § unlearn , § forget, diminish , decay , impair , grow less , grow
worse , impoverish , go down the wind.
Achteruithalen , t. w., pull back , haul back, draw back.
Achteruitleeren §, i, w., zie Achteruitgaan.
Achteruitloopen, i. w., run back, run backwards, retrograde , go down the wind , diminish.
Achteruitslaan , t. w., i. w., Beath back , repercuss , kick,
grow wild.
Achteruitspringen , i. w., fly , leap , jump , spring , start
back; shrink , rebound , recoil.
Achteruitteren • zie Achteruitgaan.
Achterverdek , C., quarter-deck , z.
Achtervierendeel, z., hind-quarter, loin.
Achtervleugel , z., hindwing , hinderwind.
Aehteryloed • z., after-floodtide ,

z.
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coinplish , fulfill , perform , keep.
Achtervolgens . vi., pursuant to , in pursuance sf, accordiitg to , agreeable to, in conformity to.
Acbtervoiging , z., pursuing , observing , observation , ob

-sery:uic,pfoman.
Aci,t'urwaarts, t. r {3., fbackward1, backwards.
Aehter ,weg, .., back-way, hack-road.
Aehte•r%vege , hw., away ; -- hlijvea , stay away , not appear;

di. aa • bleef -, that business was laid aside.
Achterwerk , z., purl ; -, stern-frame , z.
Achterwezen . i. w., be in arrears.
Aehtersviel, z., Bindwheel.
Achterwinkel , z., hack-shop , recess.
Act► terzeil, z,, aft-sail.
Achterzolder , z., back-loft , hack-garret.
Ach tges-en , i. w., heed , take heed , have a care , mind,

attend to , observe , mind , take care.
Achtgeving, z., minding, heeding, take care.
Achthalf, b. w., seven and a half.
Achthoek , z., Octagon.
Achthoekig , b., octagonal , octangular.
Achthoekigheid, a., octangularness.
Achting , z., esteem , value , regard ; - betuigen , pay one's

respects ; - koesteren , entertain regard towards ; - gebie.
dead , imposing.

Achtjarig, b., octennial, happening every eighth year,

eight years of old, lasting eight years.
Achtkantig, h., having eight edges.
Achtlettergrepig , b., octosyllable.
Achtlijnig, h., consisting of eight lines.
Achtmaal , bw., eight times.
Achtinaandelítjksch , achtmaandlLJks , b., b. so., lasting

eight month, every eight months.
Achtponder , z., eight-pounder.
Achtste , b., eighth ; - toon , octave , diapason.
Achtstralig, b., octoracliated, eight-rayed.
Achtspan, z., eight horses.
Aclittandig , b., octodentate.
Achttien , b., eighteen.
Achttiende, h., eiglitteenth.
Achttiende, z., eightteenth.
Achtvakkig , b., octolocular (botanie).
Achtvingerig, b., octodactylous (botanie).
Achtvoetig, h., eight-footed.
Achtvorul. z., octuple, eight-fold.
Achtvoudig, h., zie Achtvoud, z.
Achtzaan , b., hw., careful , solicitous , mindful , attentive,

carefully , etc.
Aehtzaantheld, z., carefulness, solicitude, attention , mindfulness.
AchtzUdig, b., octahedral; - figuur, octahedron.
Achtziiilig , b., octostyle.
Acte , z., act , decree , deed , instrument , licence , grant.
Acteur, z., actor, stage-player.
Actie • ^., action , deed, exploit, performance, claim , stock,

share , motion, gesture, attitude ; de -n zijn gedaald, the
stocks are fallen , § the case is much altered.
Actiebankwezen , z., joint-stock-banking.
Actief, b., active , effective ; active handel , active commerce,

export trade ; active schulden , outstanding debts , active
debts ; active en passive schulden , assets and debts , debts
active and passive , debts due and. owing.
Actiefonds , .z., joint-stock.
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Actlehandel , z., stock jobbing.
Actiehandelaar, z., actionary, dealer in stock, stock jobber.
Actionaris , z., actionist , actionary , stock-broker , stock-

jobber , stock-holder , share-holder.
Actiespeculant, zie Actiespeler.
Actiespeculatie , z., stock-adventure.

Actiespel , z., stock-jobbing , stock: jobbery , fund-bubbles.
Actiespeler , z., stock-adventurer , stock-jobber.
Actievereeniging , z., joint-stock-compsny , society of
actionaries.
Actlewvindhandel, z., mania of stock-jobbing.
Actrice , z., actress.
Adainsappel , z., adam's- appel.
Adamsvilg , z., plantain-tree.
Adderen • zie B jvoegen.
Adderkruid • z., viper-grass.
Adder, z., adder, viper.
Addergebroed + , .z., generation of viper.
Addergebroedsel • z., zie 4ddergebroed.
Addertong , z., adder's-tong , snakeweed ; § virulant tongue ,

malignant tongue.
Additie, z., zie t3ijvoeying.
Adel, z., nobility; yroote -, nobility, peerage; kleine -,
gentry ; -, nobility (of soul) , nobleness , dignity (of wind),
honorableness . magnanimity; heerschappij van desa -, gris•
troeraey; -s stamhoek, nobiliary.
Adelaar , z., eagle; bruin vale -, fawn-killer, cinerous eagle,
white tailed eagle; -s oogig • eagle-eyed, eagle-sighted;
-s wijfje , wijfjes -, eagless.
Adelaarsteen , z., eagle-stone , aetites.
Adelborst • z., appointee • midshipman.
Adeldorp , z., nobility , body of noblemen , rank of noblemen; brief van -, patent of nobility, charter of nobility.
Atleten , t. w., ennoble • raise to nobility • make noble,
§ dignify.
AdelliJk , b., bw., noble • nobly ; die haas is -(, this hare
is spoiling.
Adelregering, z., aristrocracy.
Adelstand , z., nobility, zie . adeldom.
Adem , z., breath, respiration , breathing , spirit ; - halen,
breathe , draw one's breath; ; take one's breath ; buiten zis , be out of breath , be spent; - inhouden , stop one's
breath , keep in one's breath ; hij zei het leem in éénen -,
lie told him so without stopping ; werk van lange;; -, te
over alles zijn - laten-diouswrk,eqngtim;
gaan i-, meddle with every thing , be a busy-body ; cie - is
er uit (, he is dead, it is done with him; kort van -, kort
asthmatic, short-breathed; - haalt eens -, fetch-ademig,
your breath ; buiten -, out of breath , breathless.
Adennbaar , b., respirable , breathable.
Adetugat:, z., vent, vent-hole, breathing-hole.
Ademen , i. w., breathe , draw breath , take breath , rest
a little, pause a little ; sterk -, breathe short and thick;
op iets -, breathe on a thing.
Ademhaling • z., breathing , respiration.
Ademla.. z , zie Ademhaling.
Adeintogt • z., respiration, breathing , breath; zware -,
heaves • gasps , hearings.
Ader , x., vein ; slag-, artery ; -, course (m.) ; streak , wave
of different colour (in wood) ; door steenmassas afgebroken
-en, transient loads; gouden -, hemorrhoidal vein (anatomie).
Aderachtig , b., bw.., full of veins.
Aderband , z., bandage.
Aderbeschrijving , z., angiography, phlehography.
Aderbreuk, z., phleborrhage.
Aderig , b., veiny , veined.

Aderiaatkunst , z., phlebotomy.
Aderlaten • t. w., bleed, let blood, blood, breathe a vein,

open a vein, phlebotomize.
Aderlater , z., blood-letter , phlebotomist.
Aderlating, z., blood-letting, bleeding, phlebotomy, vene-

section.
Aderlatingsbekken , z., bleeding-basin.
Aderiatingsinstrument , z., fleam, lancet, bleeding-lan-

eet , hunvan-lancet.
Aderlatingsieer , z., angiology.
AderrtJk , b., full of veins.
Adertje , z., little vein.
Aderslag , z., pulse , pulsation.
Aderspat , z., varix , swollen vein.
Aderzwelling , z., dilation , swelling, tumor (of a vein).
Ad Interim , bw., meanwhile.
Administratie, z., administration, management, direction.
Admiraal, z., admiral, commander of a fleet, commander

of a squadron of men of var; groot -, lord high-admiral,
vice -, vice-admiral ; - zeilen , sail in company with other
ships.

Admirnalsehip ,
Admlraatschap ,

z., admiralship.
z., admiralship.

Admiraliteit, z., admirality, navy-office.
Adnmiraiiteitsheer, z., lord of the admirality, member of

the admiralty.
Adanirallteitshof, z., admiralty-court-office, court of ad-

miralty.

z., direction , superscription ; een ingesloten brief verleenen , forward an inclosed letter ; -, application ; -,
address ; aan 't -, to the care of ; de brief is nooit aan zijn
- bezorgd , the letter has never reached its destination.
Adresboek, z., hand-book, directory, redbook.
Adresbureau , z., register-office.
Adreskaart , z., address-card.
Adreskantoor , z., office of intelligence, office of address,

Adres ,

advertising-office.
Adresseren , I. w., direct , apply.
Advenant : (, b., proportionally.
Advies , z., counsel , advice , intelligence , information,

account, notice.
Adviesbrief, z., letter of advice.
Adviesjagt, z., advice-boat.
Adviseren • t. w., i. w., counsel , advice

(m. 't v. with) ,

advise , inform , acquaint , give. intelligence (m. 't v. to).
Advoknat, z., lawyer, advocate, council, counsellor, ser geant at law , barrister , pleader, defender, attorney.

(this particle is much used in composition, also sometimes
by itself denoting privation) , of , off , not on , not to,
down , below ; dat werk is -, that work is finished ; zij
stonden met den hoed -, they stood with their bats off;
hoe dikwijls is zij - geweest ? how many stools has she
had? how many times was she at stool? bajonet -, unfit
bayonets; zoo - en toe hadden schermutselingen plaats, oe.
casional skirmishes took place ; - aan onkosten, charges to
be deducted ; ver -, far off ; - en aan houden , keep off
and to , z.; - en aan zeilen , coast , z.
Afazen , zie Azen.
Afbakenen, t. w., set up, erect, place marks, place beacons,

Af

mark out , chalk out, delineate , describe ; mark with
buoys.
i. w., finish baking; de bakker heeft afgebakken,
the baker has done baking.
Af bedelen , t. w., beg of , get by begging , obtain by beg-

Afbakken ,

ging (m. 't v. from).
Afbeelden , t. w., portray , draw a picture of , figure , re.
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present, show, delineate, describe, express, typify, show
in emblem; iemand naar ' tleven —, draw any one's picture
to the life.
Afbcelder,, Z., painter, delineator, describer, exhibiter.
Afbeelding , z., drawing, painting, portraying, figuring,
representing.
AfbeeIdeI , Z., picture , portrait , portraiture , image
figure, resemblance , representation , delineation, projection , plan, scheme, description.
AfbelteIen , Z., afhikken.
Albersten , 1. w., burst oil, split asunder, crack off, fly
off, spring off.
Af bestellen , 1. U'., countermand, counterorder.
Afbetalen , t. w., pay all, pay to the full clear accounts,
satisfy the whole, satisfy entirely.
Afbetaling , z., flill payment, paying to the full , satis
faction of accounts , clearing of accounts.
Afbetten , t. w., bathe.
Afbeuken , t. ee., bang, thrash, drub, heat soundly, pommel , belabour , dust (any one's) coat.
Afbeulen, z., afmatten.
Afbeurc,i , t. W., disburden , ease, take a load from off.
Af bevelen , t. w., counterorder,, countermand, reverse.
*Ibidden, t. w., deprecate, get of obtain by entreaty, recount in prayer, pray against, atone for, apologize, avert
by begging, beg.
Afbiddend, €1., I., deprecative, deprecatory, deprecating, etc.
Afbidding , Z., deprecation, earnest prayer.
4f biggelen , i. w., trickle down.
Afbijten , t. U)., bite off.
Afbikken, t. W., cut away (m. de v.from of).
Afbinden, t. w., untie, loosen, put off.
Afbinding , e., untying.
Af bladeren , t. DC., strip of the leaves.
Afblazen, t. u'. blow off, blow away, cleanse by blowing- scale (of guns) ; sound the retreat (sport.).
AfbltJven , i. w., not touch, not middle with; -, stay
long away from, bijv. zij is lang van ons afgebleven , she
staid long away from us.
Alboenen , t. 0v., scrub, rub of brush off, clean with.
Af borgen , t. it'., go on credit, trust, tick,
Af borstelen , t. iv., brush off.
Afbottelen, t. W., bottle.
Afbouwin , 4 .7v., finish if complete a building.
Afbraak , z., rubbish, ruins, waste, building-materials of
a demolished house; een huis voor - verkoopen , sell a
house for demolishing.
Afbranden , t. U'., j. W., burn down, burn away, consume,
destroy, be burnt dowp , be consumed, be detroyed (by
fire) ; fire, fire off, discharge, let off; —, extirpatg (ssry.),
-, go off (of guns) ; voor dat de lichten half afgebrand
waren, before the candles had burnt half-way clown.
Afbrassen, t. w., brace, lll the sails, after they have
heen braced aback.
Afbreken, t. te., i. w., break off, break down, pull down,
stop (a discourse) , knoc kok; kort —, snap short; —, demol.
ish , dismantle, uuwall ; tenten —, strike the tents; een
rede —, break off a speech , close a speech abruptly; een
verloving -, break of a match; suet iemand allen omgang —,
break with one, cut with one.
*fbreking, 0., breaking off, breaking down, pulling down,
stopping (of a discourse) ; -, aposispesis , abscission.
Afbrengen, t. iv., bring down, carry down of
; er
/;et leven -, save one's life ; wei —, come off bravely, come
mislead;
door
weg
-,
vo;e
den
regten
of cleverly; turn off;
road —, dissuade from.

Aibrenger,, C., he who carries down, etc.
Afbrcnglng , 0., carrying down, bringing down.
Afbreuk , z., pulling down, breaking down, prejudice,

damage, hurt, annoyance; den vij and — doen , harass,
annoy of distress this enemy.

i. W., crumble in fragments., fbll off in fragnients of piecemeal, break off, scale off, break into small
pieces.
AfbrokkeIIn, arbrokling, o., the act of crumbling.
Afbultelen , j. ii'., tumble down, roll dosyn.
Afcirkeleu , t. iv., describe by a circle, dehiseate by a circle.
Afdak, z,, eaves, penthouse, pentice , shed.
Afdalen , j. w., go down , come down, deecgnd.
Afdaling, z., descent, going down, coming down.
Afdninmen , t. w., dam up, embank, undam , darn out.
Afdanken, t. U,., cashier, disband, dismiss, discharge,
send nosy ; een schip —, lay up a vessel; afgedant asseb'
tenoar , broken officer; afgedankt soldaat , broken soldier.
4ftlanking , z , cashiering, disbanding, discharging , dis.
missing, sending away.
Afdcelen , t gi., divide into, parcel out.
Afdeeling , z., division, seçtioii , paragraph, dividing into,
parceling out.
Afdelnzp , i. w., slicer off, wit)oraw,, get away, go o,
retire, retreat.
Afdekken. , I. w., clear the table.
AIdL,Jken , zie .lfdommea.
beat down, try to get it foi' sonagtlaing
Afdingcs
less, abate in buying.
Afdoen, t. 0'., put off; flay, strip off, pluck off, take off
(the skin of a olzeep) clean ; finish ; adjust, determine,
decide, terminate , put an end to; het regtsgeding is nog
niet eifgedacig , the law-suit is still undecided, hp aw

Af brokkelen ,

suit is still pending.

Afdoening, z., putting off,, cleaning , flnissing , csipplet-

in-, deciding, determining, clearing, discharging.
Afdonderen , t. w., let roar (of guns , (.te.); § thunder forth.
Afdonwen , zie Ifdnwen,
Afttraaijen , t. w., wrest froezi , extort from, deviate,
deflect, twist off, wring off.
Afdragen , t. w., carry down, wgar out.
Afdrijven, t. w., i, w., drive down, force down, compel
to go down, drive away, gxpçl , turn adrift, cause evacu.
ation , cleanse, absterge , purge, float, swim , drivg along,
be carried down with the tide, current of stream; come
down , be carried away, he driven from, drivg leeway.
Afdrijvend, h., driving gown, driving away, floatingLM downwards, cleansing, abstergent , ahstprsivsi, detérgent , purg.
ing , purgative, laxative, evacuating ps -, diuretic, proyoking urine, —e geneesmiddelen , cleansers, alstgrggnts,
ahstertive , detcggents , cathartics, piirgativcs ppges,
laxatives, diuretics. S
Afdrhjvi,g , z., driving away, floating dowvi , purging.
Afdringen , t. op., extoit, wrest, oçce (no. 't V. from),

crowd off.
S

Afdr"gIiig. z., extorting, wresting, forcipg(ni. t V. from),
crowding off, forcing away, forging off.
Afdrinken, t, ie., drown quarrel (in o glass of liquor , etc.).

Afdroogen , t. w., wipe off, dry , dry up.
Afdruipen , i. w., drop down, fall by drops, drip, distill.
Afdruk , z. mark, print, inipregsion, single copy, whole
impression.
*fdrukke , I. w., make prints, parks, stamps of impress
ions; Otiifl calligo , print; 't drukt hem 't dort nfl hii
heart is ready to burst; -, fire, 1icharge , shoot, bet off;
nff/edi'vJ:t blad , printed slise(. .
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Afdruksel, z., image, figure, print, mark, stamp, impression, single copy, whole impression.
Afduwen , t. w., push off, push away, force off, force
away, cro - v d off, crowd away; van den wal -, put off
from the shore , go to sea , set sail.
Afdwalen , t. w., go astray , stray, wander , err , swerve,
deviate from.
Afdwaling, z., wandering, erring, straying, going astray,
deviation.
Afdweilen, t. ra., clean off, wash off, mop.
Afdwingen, t. w., extort, wrest, force (m. 't v. from).
Afeggen , t. za., harrow off, clear by harrowing.
Afelsehen, t. w., demand, require, claim, ask with autority.
Aften, t. w., eat up, consume, devore, destroy, nibble
off , browse.
Artsen , t. w., corrode , eat away , remove by caustics.
Alult, z., carriage of a piece of ordnance.
Afgaan , i. w., go down, descend; de rivier - (, de rivier afzakken, come of go down the river; - van, go out of , wander,
deviate (m. 't v. from); -, go off (of guns); - van iewand,
have any one , go from any one ; -, decay , decline , grow
tender , grow weak, grow thin , diminish ; -, go to stool,
do one's needs ; -, sell , be in demand ; -, set out ; van
de ride -, make a digression; -, abate, diminish (of fever).
Afgaan, z., decrease of wane of the moon; -, decline (of
life) ; -, departing , setting out ; -, decaying , wasting.
Afgaande, d., b., going down, zie Afgaan , i. w.; - koorts,
intermittent fever , intermitting fever , ague ; - tij , slacking tide, z.
Afgang , z., descent , descending , stool , evacuation , excrement , soil , dung , decay , decrease ; wane of decrease of
the moon.
Afgebakend , d., b., marked out with beacons , zie Af bakenen.
Afgebedeld, zie .Afbedelen.
Afgebeden , zie Af bidden.
Afgebeeld, d., b., represented, portrayed.
Afgebeten , d., b., bitten off, zie Afbijten.
Afgebeukt, d., b., drubbed, thrashed, cudgelled, beaten,
zie .Elfbeuken.
Afgebeurd , d., b., lightened of eased of one's burden,
etc., zie Af beuren.
Afgebezigd (versleten), d., b., worn off, worn out, gone,
zie Afbezigen.
Afgebiggeld, d., b., trickled down (as tears).
Afgebikt, d., b., zie Afbikken.
Afgeblazen, d., b., blown off, zie Afgeblazen.
Afgebleven , d., b., not touched , net meddled with , etc.,
zie Afblijven.
Afgeboend, d., b., scrubbed off, etc., zie Af boenen.
Afgebonden , d., b., untied , loosened , zie Afbinden.
Afgeborgd, d., b., zie Afborgen.
Afgeborsteld , d., b., brushed off, zie Afborstelen.
Af'gebrat, d., b., brought off, brought down of brought
below, etc., zie Afbrengen.
Afgebrand, d., b., burnt down of away, etc.
Afgebrokkeld, d., b., zie Afbrokkelen.
Afgebroken , d., b., broken off; broken of pulled down;
een - rede , an abrupt discourse , zie Afbreken.
Afgebroken, d., h., bw., abrupt; - woorden, disjointed
words, broken words; -, abruptly, zie Afbreken.
Afgebrokenheld , z., abruptness.
Afgebuiteld , d., h., tumbled down.
Afgedaald , d., b., descended , come down.
Afgedaan, d., b., finished, done, zie Afdoen.
*fgedaxskt , d., b., discharged, disbanded , zie Afdanken.

Afgedeeld, d., b., zie Afdeelen.
Afgedeinsd , d., b., withdrawn, retired, gone off ; zie Af

deinzen.
Afgedongen , d., b., zie Afdingen.
Afgedouwd, d., b., zie Afduwen.
Afgedragen , d., h., carried down, etc., zie Afdragen.
Afgedreven , d., b., driven down , zie Afdrijven.
Afgedrongen, d., b., extorted, wrested from, zie Afdringen.
Afgedronken , d., b., zie 4.fdrinken.
Afgedroogd, d., b., wiped off of dry, dryed qp.
Afgedropen, d., b., dropped down, zie Afdruipen.
Afgedrukt , d., b., zie Afdrukken.
Afgedruppeld , d., b., fallen down in drops , dripped,

distilled.
Afgeduwd . d., b., zie Afduwen.
Afgedwaald , d., b., gone astray , erred of wandered from;
- dier , lost animal , strayed animal.
Afgedweild, d., b., mopped, washed witli a mop of clout.
Afgedwongen , d., b., wrested of forced from.
Afgeëischt, d., b., demanded with authority, etc., zie

Afeisclien.
Afgeeren •

i. w., slope , run slopingly of obliquely.

Afgegaan, d. b., descended of gone *down, zie Afgaan.
Afgegeerd, d. b., aslope, oblique; zie 9fgeeren.
Afgegeten , cl b., eaten up , consumed.
Afgegeven , rl. t., given of delivered by the way.
Afgegeerd , d. b., zie Afgieren.
Afgegleden, d. b., sudden down.
Afgegllpiaerd , d. b., slipt off of down.
Afgegooid, d. b., thrown of flung down.

Afgegord , d. b., ungirt.
Afgegreppeld, d. b., zie Afgreppelen.
Afgehaakt , d. b., taken from off a hook.
Afgehaald , d. b., fetched down , pulled off of flayed ; zie

Afhalen.

, d. b., chopped off, cut off of down; hewn of
hewed down.
Afgehangen, d. b., zie Afhangen.
Afgeheind , d. b., hedged about, fenced in , inclosed.
Afgeheld , d. b., inclined , of bent downwards , declivous ,
zie Afbellen.
Afgeheven , d. b., taken off, etc., zie Afheffen.
Afgeholpen, d. b., relieved , etc., zie Afhelpen.
Afgehouden, d. b., kept off of back, withholden, etc., zie
Afhouden.
Afgehouwen, d. b., chopped off, hewn of ent down, etc.,
zie Afhouwen.
( fgehuurd, d. b., hired, zie Afhuren.
Afgejaagd, d. b., driven down, overdriven, etc., zie Afjagen.
Afgekabbeld, d. b., zie Afkabbelen.
Afgekakeld )( , d. b., zie Afkakelen.
Afgekapt, d. b., chopped of , cut off of down; hewn down.
Afgekeerd • d. b., averted, turned off, etc., zie Afkeerern.
Afgekeurd • d. b., disapproved of , etc., zie Afkeuren.
Afgeklaard • d. b., zie Afklaren.
Afgeklauterd, d. b., zie Afklauteren.
Afgeklemd • d. b., pinched off.
Afgeklept, d. b., zie Afkleppen.
Afgeklolnmen • d. b., descended.
Afgeklopt, d. b., zie Afkloppen.
Argeklouwd ) , Cl. b., zie gfklouwen.
Afgekluifd, d. b., picked off.
Afgeknaagd , d. b., gnawed off.
Afgeknabbeld • d. b., zie Afknabbelen.
Afgekneld, d. b., squeezed off, etc., zie Afknellero.

Afgehakt

Afgeknepen

,

d. b.,

pinched of nipped off.

AFG.
Afgekneveld , d. b., zie Aflcneveieii.
Afgcknibbcld , d. b.,zie .dfknibbelere.
Afgeknipt , d. I., clipped o ff , etc., zie Afkrippeo.
Algekuot , d. &, cut off , mutilated , zie Af/cuottee.

Afgekocht , d. I., zie 4fkoopea.
Afgekomen

, d., I., come down,descended from , issued

of sprung from.
Afgekondigd
Mgekorst , d.,
9

Afgekort ,

d. ) t., published, etc.; zie Afkondigee.

b., zie Aficorsten.
d., b., bw., zie Afkorteiz; -, compendious, short,

curtailed.
Afgekrabd

, d., I., scratched off.

Mgekrcgcn , (1., t., got off, down of from.

Afekropen , ii., I., crept of crawled off of down.
Afgekust , d., t., zie Afkusson.
Afgeladeii, d., t., unladed ; la(len , freighted etc.; zie Anodes.
Afgolaiigd , d., t., reached clown, etc.; zie A//engei.
Afgelaten , d., I., let down ; let off, etc.;cie Aflaten.
Afgelcofd , I., Tm.,decrepit, Worse out with age , dehili-

toted by excesses, decayed , faded.

Afgeleefdheid , e. , decrepitude.
Afge1end , if, t., horrowel.

AFG.
Afgeraakt ,
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d., b.zie Afra1en.

Afgiadtn , d., b., dissuaded.
Afgeraispt , d.., b. rasped off

(with a rasp or fib) ; grated
off (with a grater).
, d. ) I., rid of ridden downwards of away, etc.;
- aord , overridden horse; zie Afrijden.
Afgereept , d., t., zie .4freepen.
Afgergt
, zie Afgerigt.
Afgercikt , d., t., reached down of from.
Afgrckend , d., I., zie Afrekenen,
Afgerten , d., I., torn off, rent off.
, Afgerit , d , I., fitted , prepared ,qualified , instructed,
disciplued , trained up of made capable (for a tiling);
skilled of versed in it; een - paard , a well-managed horse,
en - goit , a sly rogue.
Afgc,ijfd , d., t., raked off , grated off; zie Afrjven.
Afgeroepen , 1., IL, rolled down; proclaimed; zie Afroepen.
' Algeroest , 1., h. rueled away.
itf'gcrnl(l , si , IL, rolled off , rolled down.
Afgeiiid , d., t., rounded, made round.
Af0c,ust , d , t., beaten , hauged , thrashed, drubbed , etc.;
-, nirrved (with (1, c/?2'rycon7,15 ).
Afcrot , Li., t., i'olteii away , mouldered away of off.
. Afgcr,iId , 1.. 1., got lro t rucking,etc.
I Afger,ikt , d., 6., pulled off, snatched away, etc.; zie Af.
i rukken.
1 Algeschaafd , d., t., fretted , chafed o ff , rubbed off; -,
planed , made smooth with a plane; zie Afschavea.
Afgeschaduwti, d., t., shadowed, typified; zie Afschaduwen.
Afgeschaft , d., b. abrogated, abolished , made void , dis.
anulled.
( Afgesehampt , d., b., glanced of grazed upon , lightly
touched.
Afgesclianst , d., I., zie Afschaaseîs.
Afgescheept , d., I., shipped off , shipped away, etc.; zie
Afschepen.
1 Afgescheiden , d., I., parted, separated, etc.; -, separate,
secluiled, secret; zie Afsrheiden.
Afgtusciieideisheid , C., retirement, seclusion.
Afesctsenen , d., b., shined, etc.; zie Afschijnen.
Afgeschermd , d., hi., screened, fenced in, fenced off.
Afgeschetst , d., I., delineated , drawn , etc., zie .efschetsen.
Afgescheurd , d.. I., torn off, torn away, torn from.
j Afgcsctikt Jr, d., I., dispatched , sent away.
Afgcschilderd , d., b. painted, described, etc., zie Afschil'

I

Afgercden

IfgcIeerd , d., t., leai'iied of; -, ontwend , unlearned , dieused, broke of; zie AjiOC)'ofl.
fgeIegd , d., I., laid down of off; - (afgestorven) , resigned
2f laid down liie life , dead; hij heeft het zoo even -, he
died of departed tli;s life just now , etc.; zie Afleggen.
AlgeJegen , veraf, d., t., distant, remote , far off of far
out the way.
Algelegenbeid , z., remoteness, distance, solitariness.
Afgeleid , d., I., led away of down; deduced ,derived;
zie Afleiden.
Afgelekt , d., Ii., zie Aflekken.
Afgelezen , d., I., published, etc.; zie Aflezen.
Afgeligt , d., b., zie Afligtee.
Afgelikt , d., I., hickt off.
Afgelokt , zie Afloicken.
AfeIoopen, d., I., run down, offoffrsm, etc.; zieAfioopen.
Afgelost , (t., IL, CiO Aflossen.
Afgeluisd , d., t., zie Afiussen.
Afgemaaid , cf. , t., mowed of cut down ; zie Afmaeijen.
Afgemaakt , d., b., finished, etc.; zie Afmaken.
Afgewaaid :1: , d., b , described, etc.; zie Afnialen.
Afge'naand , d., b., dissuaded of dehorted ; zie Afinanen.
Afgeinat , d., I., fatigued , tired , wearied of spent.
Afgeinesid , d., I., zie Afnennesv.
dccs,
Algessieten , d., I.,
exact, formal , over nice , measured, Afgeschilferd , d., b.zie Afschilveren.
etc.; zie Afweten.
Afgeecloild , d., t., peeled off, shelled, etc., zie Afochillen,
Afgeinetenheid , z., exactness, regularity ,, formality.
Afgeseiitterd , d., I., glittered , etc., zie Afschilteren.
Afgemikt , d., h., taken aim.
Afesehopt , d., t., kicked off; kicked down stairs; - § ),
Afgeinolitid , s. I., mouldered away of into dust.
detlroied.
Afgeinuurd, d., IL, separated by a wall.
Afgeschoten, d., b., shot off, shot away, etc.; -, separa.
Afgenaaid , (1., t., sewed of stitched wholly.
ted by a partition , zie Afschieten.
Afgenepeso , d., h. pinched of nipped off.
Argesenoven , d., I.,zie Afschuiven.
Afgenomen , d., I., taken off of from,etc.; zie Afnemen. AIcschrnapt , d., i., scraped off.
Afgepaald , d., t., bounded, etc.; zie Afpalen.
Afgeschreven , d., t., copied out, written off, zie .qfschsjjvess.
Afgepast , ci., t..zie Af passen.
Afgcchrikt , d., t., terrified from ; friglited , scared away.
Afgepeild , d., Ti., souiided , gauged ; zie Afpeilen.
; Afgcschvobd , d., t., scrubbed off.
Afgepeld , d., t., peeled off, etc.zie AJfelen.
Afgeseursseid , 1., 1., singed off, scorched.
Afgepeikt , d., t., partitioned, railed in, etc.; zieAfperlen. . Afcs,hvooid, (1., 1., clipped off.
Afgepeist • d., t., extorted from , wrested from, etc.;zie Atbesehud , d., I., slinken off, zie Afschudden.
.ofperscn.
Aeveiiiirnd • 1.., t., scunmied of skimmed.
Afgepluisd , 1., t.,zie.I'jloijzeie.
Afvvvh,it , (1. 3 t., fenced in of inclosed, zie Afsclsulieis.
Afgeplukt • d., b., pluck e d, pulled of picked off of gatbe- 1 Afgesehsusd , (1.., 1., scoured o ff.
red ; Zie AfpluJckee.
Algovlaafd • d., t., ziefqesloofd.
s%fepsaat • (7., i.,ere (f»'oten.
I Afgesiigess , d., I.,zie .'ofsloo;i.
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Afgesleept , d., b., dragged down.
Afgeslepen , d., b., ground off.
Afgesleten, d., b., worn off , worn out, gone , zie Afslijten.
Afgeslibberd, d., b., sudden off, slipped off.
Afgeslingerd, d., b., zie .fslingeren.

Afgetuind, d., b., hedged in , fenced off.
Afgevaagd t , d., b., zie Afgeveegd.
Afgev aardigd , d., b., dispatched , sent off.
Afgevaardigde , z., zie Afgezondene.
Afgevallen , d., b., fallen off, fallen down

, wasted ; ,
apostatized , etc., zie .afvallen.
Afgevaren , d., b., put to sea , gone to sea , sailed.
Afgesloofd , d., b., fatigued , spent , etc. zie elfsloven.
Afgeveegd, d., b., wiped off, swept off.
Afgesloten , d., b., zie Afsluiten.
Afgeven , t. w., i. w., deliver , hand , give , give up , hand
Afgesmakt , d., b., flung off of down , zie afsmijten.
over ; -, finish dealing , deal for the last time ; zich - wet,
Afgesmeekt, d., b., zie Afsmeken.
concern one's self with , engage one's self in ; zich met
Afgesmeerd , d., b., zie Afsmeren.
iemand -, have intercourse , have company , keep company,
Afgesmeten , d., b., flung , cast of thrown off of down , zie
meddle with.
Afgeslipt , d., b., slipped off.
Afgeslonsd , d., b., worn off slovenly.

Afsmijten.
Afgesmolten , d., b., molten off.

Afgeverwd , d., b., zie dfverwen.
Afgevergd , d., b., demanded of asked from , etc., zie Af-

Afgesneden , d., b., cut off of down , zie Afsnijden.
Afgesnipperd , d., b., cut , of clipped off by small bits.
Afgesnoeid , d., b., cut off of pared away, pruned, lopped,

Agevijld , d., b., filed off.

of clipped, zie AfsnoeVen.
Afgesnoten , d., b., zie Afsnuiten.
Afgespannen , d., b., zie Uitspannen , Ontspannen.

Afgevleid , d., b., got by flattery , coaxing of wheedling.
AfgevlLjmd, d., b., cut off with a fleam of lancet.
Afgevloeid , d., b., flowed down.

Afgespeeld , zie .afspelen.
Afgespeend , d., b., zie Gespeend.
Afgespit, d., b., dug of digged away of from.
Afgespleten , d., b., split off, cleft off, cleft from, zie

Afgevlogen , d., b., flown off of down.
Afgevloten, d., b., flowed of driven downwards with the

Afsplijten,

vergen.
Afgevild , d., b., zie Afvillen.

current.
Afgevoerd , d., b., *, carried, conveyed of brought down with

a boat of waggon.

!Afgespoeld, d., b., washed off, rinsed, zie Afspoelen.

Afgevorderd , d., b., demanded, zie afvorderen.

Afgesponnen , d., b., spun off, zie .Elfspinnen.

Afgevraagd, d., b., asked, zie Afvragen.
Afgewaaid , el., b., blown off of down.

Afgesproken , d., b., agreed on , bespoken , etc., zie Af.

spreken.
Afg esprongen , d., b., leapt off, leapt from , etc.,' zie Af-

.springen.

Afgestaan , d., b., zie Afstaan.
Afgestapt , d., b., zie Afstappen.
Lfgesteken t , d , b., zie erfsteken.
Afgesteld , d., b., put off, delayed ,

protracted.
Afgestemd , d., b., voted against , dissented from.
Afgestoft, d., b., swept, wiped of cleared from dust.
,Afgestoken, d., b., zie Afsteken.

Afgestolen , d., b., robbed , etc., zie Afstelen.
Afgestomnpt, d., b., made blunt of dull at the edge; -,

lopt, cut short of polled, zie Afstompen.
Afgestooten , d., b., thrust down.
Afgestort , d., b., zie Afstorten.
,afgestorven, d., b., zie afsterven; -, :lost , dead.

Afgestoven , d., b., zie Afstuiven.
Afgestraald, d., b., zie .Elfstralen.
Afgestreken , d., b., zie Afstrijken.
Afgestroomd , d., b., zie Afsiroomen.
Afgestroopt , d., b., zie Afstroopen.

Afgestult, d., b., zie Afstuiten.
Afgeptu urd , d., b., zie .Elfsturen.
Afgetapt, d., b., drawn off, etc., zie .Elftappen.
Afgeteekend , d., b., delineated , desigped , drawn of made

a draught of.
Afgeteld , d., b., zie Aftellen.
Afgetild, d., b., zie .Aftillen.
Afgetornd , d., b., zie Aftornen.
Afgetouwd , d., b., zie _9.f touwen.
Afgetreden , d., b., zie Aftreden.
Afgetroggeld , d., b., zie A firoggelen.
Afgetrokken, d., b., zie Aftrekken.
Afgetromd , d., b., zie .Alf troinmen.
Afgetroinpet , !l., b., zie Aftrompetten.

Afgetroond , d., b., zie Aftroo aen.
Afgetuimeld , d., b., tunil^led down , fallen down.

Afgewacht, d., b., expected, waited of stayed
Afgewasscben , d., b., washed off of cleansed.

for.

Afgewaterd , d., b., zie Afwateren.
Afgeweefd , d., b., zie Afweven.
Afgeweerd , d., b., warded off, etc., zie Afweren.

Afgeweest , d., b., been below , been down stairs ; -, gone
to stool ; hoe dikwijls is hij -, how many stools has he bad?
given way, etc., zie Afwijken.
Afgewezen , d., b., refused , denied , repulsed , zie Afwijzen.
Afgeweid , d., b., zie Afweiden.
Afgeweldigd , d., b., zie Afweldigen.

Afgeweken, d., b.,

Afgesvelfd , d., b., vaulted.
Afgewend , d., b., zie Afwenden, Afwennen.
Afgewenteld , d., b., rolled off, rolled down , zie Afwen-

telen.
, d., b., the wind blowing the contrary way of
another way.
Afge^vlpt , d., b., zie Afwippen.
Afgewischt , d., b., wiped off.

Afgewind

Afgewisseld, d., b., zie Afwisselen.

Afgewonnen , d., b., zie _4fwinnen.
Afgewoond, d., b., zie Afwonen.
Afgeworpen , d., b., thrown off, thrown down.
Afgewreven, d., b., rubbed off.
Afgewrongen , d., b., wrung off, wrested from.

Afgezakt, d., b., zie Afzakken.
Afgezant , gezant , z., embassador , ambassador, envoy,

deputy, messenger.

Afgezeept, d., b., zie Afzeepen.
Afgezegd , d., b., zie Afzeggen.
Afgezeild , d., sailed, sailed away, set sail , departed,
set out.
Afgezet , d., b., set down , put down , deposed , etc., zie

Afzetten.
Afgezeten , d., b., zie Afzitten.
Afgezien , d., b., zie !afzien.

.fgezjpeld, d., b., zie Afzijpelen..
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Afgezoend , d., b., Zie A Noenen.
Afgezonden , d., b,, zie Afzenden.
Afgezondene, z., deputy, legate, delegate, commissary.
Afgezonclerd , d., b., zie Afzonderen ; -, seeretitious ;

staf, secretion.

Afgezondertlheld , z., isolation.
Afgezopen ) , d., 1,., zie _Jfzuipen.
Afgezworen , d., b., zie Afzweren.
Afgieren , i. w., be driven away, he

Af hfnkiijkheld , af hankelijkbeid , ;..,

pendency.
-e

dependence, de-

Afharen , i. w., lose the hair.
Afharken , t. w., rake off , remove with it rake.
Afhaspelen , t. sv., wind off, reel off.
Af heffen , t. w., take off, light of , lighten of ,

heave off,

ease off ; de kaarten -, afnemeaz , cut the cards.
, t. w., hedge about , fence about , enclose
struck away, sheer fence in.
off, get searoom.
Afhellen , i. to., slope , incline of bend downwards.
Afgieten, t. w., pour off; zachtjes -, pour off gently, de- Afliepen, t. w., help, believe, rid of deliver from, re.
cant; -, clear off; -, cast.
mcdv ; iemand vain de koorts -, cure :t person of an ague.
Afgleter,, z., moulder, former.
Af ih scoren , t. w., listen, overhear, j caves-drop ; examine,
Afgieting , z., pouring off , decanting.
try; -, question ; getuigen tege;s elkander -, confront wit.
Afgifte , z., delivery.
nesses.
Afgladden , t. w., polish , make smooth , levigate.
Af houden , t. w., keep off, keep back , debar from, detain
Afglijden , i. w., slide off , glide off , slide down , glide
from , keep at a distance ; bear down , bear away , fend off,
down, slip off.
lay ahold, z.; -, withold; van 't booze -, keep from doing
Afglippen , i. w., slip from, slide from.
mischief; dat zal mij decree;; niet -, that shall not deter
Afglipperen , i. w., zie 4fylippen, i. w.
nee from it; van een rots -, keep aloof from a rock, z.
Afgod , z., idol , false deity; een - van iets smaken, idolize, Af ho utter , z., detainer ; -, guy , z.
make an id olof.
Af houding , z., keeping back , keeping off, keeping from ,
Afgodendienaar, z., idolater, idolist, worshipper of idols,
abstaining from, etc.
worshipper of images.
At'Iio uwen , t. w., hew down , cut down , fell , cut off,
Afgodendienares , z., idolatress.
cut away , chop off; het hoofd -, behead.
Afgodendienst , z., idolatry.
Afhouwer, z., hewer off.
Afgodenoéfer, c., offering made to idols.
Afhouwing, z., hewing down, cutting down, felling,
Afgoderj , z., idolatry.
cutting off.
Afgodiesch, b,, idolatrous, idolatrical, idolish; - vereeren, Afht,ren , t. w., hire ; hire from.
idolize , idolatrize.
Asij ken , t. w., measure , gage , adjust , stamp weights.
Afgooilen , t. w., throw down , cast down , fling down.
Afjagen , t. w., drive down , overdrive , tire , jade , weary
Afgorden • t. w., ungird.
with pursuing , finish hunting.
Afgraauwen, t. w., snarl at, speak harshly to.
Afkoeatsen, t. ee., zie .4fkeeren,.
Afgraven , t. w., dig off, make a trench , :remove by dig. Af kteautven , t. w., bite , 71ibble ; nagels -, bite one's
ging, separate by digging.
nails; de paarden kaaiewen het Gebit af, the horses champ
Afgrazen , t. w., depasture , graze.
the bit.
Afgreppelen • t. w., make drains , channels of trenches.
Afkabbelen, 1. w., fret away, wear away.
Afgt•ijslLJk , afgrIJselLjk , b., bw., horrible • horrid , ter- Afkalken , t. w., scrape off the line.
rible , dreadful , Nvoful , hideous ; horribly, etc.
Af katninen , t. W., comb off.
Afgrijslijkheid, afgrtJselijkheld, z., horribleness, hide- Afkappen, t. w., chop off, zie Elfhakken.
ousness , dreadfulness.
Afkappingsteken • z., apostrophe.
Afgrijzen, z., horror; - vana iets hebben, abhor a thing, Afkeer, z., aversion, dislike, loathing, antipathy, dotes.
detest a thing.
Cation ; eeu - hebben , detest , loath
Afgrond, z., bottomless pit, abyss, gulf, precipice, chasm, Afkeeren, t. w., avert, dispel, turn aside, ward off,
pit, deep, depth.
parry off, dissuade from.
Afgunst , z., envy, grudging, repining , jealousy.
Afke'erig , b., bw.. averse, loathfull , hateful, loathsome,
Afgunstig, afgunstigliJk , b., bw., envious , grudging ,
monstrous, shocking, horrid , frightful , aversely, etc.;
1 - fir. , he averse.
jealous , enviously , etc.
Afhaken , t. w., take from off a hook , unhook.
I Afkeerigheid , z., averseness , aversion • zie Afkeer.
Af i akketu , t. w., chop off , cut off , cut away , Cut (lown, Af keerlglijk , bw., with aversion.
hew down, mould timber.
Afkeering, z., averting, warding off, turning aside, turnAf halen , t. w., fetch down ; pull off, flay , strip off, dein^ away.
prive; de boelijn -, haul off -upon the lee-bowling, z.; -, Afkeuren, t. w., disapprove, dislike, condemn, censure,
haul , z.
{ reject , disallow , cry down.
Afhandelen • t. w., finish, determine, conclude, bring to Afkeuring, z., disapprobation, dislike, censure, rejecting,
a close , settle , arrange.
crying down.
Afhandig, b., bw., zie Afhandig maken; - naken, rid of, Afkijken ), t. w., zie Afzien.
defraud , trick.
Afklsiren • t. w., i. w., clarify, clear , purge, purify, deAfhangeling , e., dependent , retainer , underling.
cant , defecate , clear off, become clear.
Afhangen, t. w., i. w., take down (any thing that is hang- Afklaring, z., clarification, decantation.
ing) , hang down , hang from , depend , he sustained , be Afklauteren • i. w., descend , climb off, climb dowin.
kept , be supported; -, slope , decline ; - van , depend Afkletntnen • t. w., pinch off.
upon.
Afkieppen, t. w., make known by lolling, make known
Afhangend , d., b., banging down , depending upon ; - dak ,
1)v ringing , publish , proclaim , give notice.
,, shelving room.
Afkleuren, t. a'., take away by boiling (of colours).
4fbankILJk , afhankelijk , b., bw., dependent,
hfklirnanen , t. a'., i. W., walk downwants, descend.
Afhelpen
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Afkloppen , t. w., beat off , knock off, beat soundly,
thrash soundly , dust any one's jacket , belaboar any one's
bones (.
Afklouwen, t. w., claw off, scrape off, rake.
Af kluiven , t. w., pick (a bone) , pick off, pluck off.
Afknaauwen, t. W., gnaw off.
Afknabbelen, t. w., nibble off, browse.
Af knagen , t. w., gnaw off.
Af knakken , i. w., break of short , fly off from ... with
a snap, snap off.
Afknallen , t. w., i. w., crack , fire off, fire , go off with
a report.
Af knellen , t. w., pinch off, squeeze off.
Afknevelen, t. w., extort, exact, squeeze, wrest, wring,
get by force from , take unlawfully from.
Afkneveling, z., extortion.
Afknibbelen, t. w., haggle , beat down.
Af knibbeling , z., haggling.
Af knijpen , t. w., pinch off, nip off; den wind -, gain the
wind by pinching , z.
Afknippen, t. w., clip off, cut off, cut short, abridge,
diminish , curtail.
Afknipping, z., clipping, cutting.
Afknotten , t. w., truncate , prune , lop , cut short , cut
off, maim , mutilate.
Afkoelen , t. w., cool , refrigerate , cool , chill , refresh,
quench , calm , appease.
Afkoe.ler, z., zie .gifkoelvat.
Af koelvat , z., cooler, cooling vat.
Af koken , t. w., boil , decoct , elixate , separate by boiling.
Af komeling , z., descendant , offspring.
Afkornelingschap, z., progeny, offspring, race, generation , posterity , issue , descendants.
Afkomen , t. w., come down , descend , proceed, get rid
of , spring from , get off , march toward ; in 't kielwater
van een ander -, bear down in the wake of another , z.
Af komend, d., b., coming down , etc.
Afkoming, z., coming down, etc., descent.
Afkomst, z., descending , coming down, descent, origin,
pedigree , lineage , etymology , derivation , family , parentage , birth ; -, race , breed ; van edele -, nobly extracted,
gentle; van gemeene -, van needrige -, low-born, of humble parentage.
Afkomstig, b., sprung, issued from', descended from.
Af kondigen , t. w., proclaim , publish , make known ; huw lijksgebeden -, publish the banns of matrimony, ask people
in the church ; -, announce.
Afkondiger , z., proclaimer.
Afkondiging, z., proclaiming, proclamation, bidding the
bans.
Afkonnen t • i. w., zie .dfkunnen.
Afkooksel , z., decoction.
Afkoop , z., getting free from (any thing) , purchase,
purchasing.
Afkoopbaar , b., bw., purchasable, redeemable.
Afkoopen , t. w., buy off, ransom from , redeem from,
purchase from.
Afkooper , -., purchaser , buyer.
Afkooplifg, z., buying off, redeeming from, ransoming from.
Afkoppen , t. w., cut off the top , nip off.
Af korsttip , t. w., take off the crust , cut off the crust.
Afkorten , t. w., shorten , make shorter , cut off a part,
deduct from, lessen, abridge, contract into a smaller compass , reduce , abate , discount , defalcate , substract from;
-, clip , curtail , abbreviate , cut short; het kan niet afgekort worden, it is not reducible.

AFL.
Afkorter , z., abbreviator , abridger.
Af korting , z., deduction , discount, abatement, defalca

tion , substraction , making less , making shorter , makin
more compendious , shortening , abridging , curtailing , at
breviation , reduction , diminution.
Afkrabben , t. w., scratch off.
Af krassen , t. w., scrape off, scratch off, scrape upon
clean upon ; -) (, fiddle , scrape.
Afkrassing, z., scraping off, etc.
Af krj gen , t. w., get down , get off.
Af kruimelen , t. w., i. w., crumble off.
Afkruipen , i. w., creep down , creep off, crawl down
crawl off.
Afkunnen, i. w., he able to do alone.
Afkussen , t. w., kiss heartily ; de tranen -, kiss awa
the tears.
Aflaat , z., indulgence, pardon, remission; volle -, plenar
indulgence.
Aflaatbrief, z., letter of indulgence.
Aflaathandel , z., selling of indulgences.
Aflaatkramer , z., vender of indulgences.
Aflaatpenning , z., shrove-money.
Aflaatprediker , z., preacher of indulgences.
Aflaatweek , z., week of Corpus Christi day.
Afladen , t. w., unlade , unload, discharge, disburden
deliver of a burden, lade, load, freight, ship, put on boare
Aflader , z., freighter , lader.
Aflading, z., lading, freighting, putting on board, unload
ing , discharging.
Aflaatgen (, t. w., give down , reach down ; zie verder .dj

geven.

t. w., let down , drain , let run off, cease , desist
slacken ; aan beide kanten wat -, split the difference.

Aflaten ,

Aflating , z., letting down , etc.
Afleenen , t. w., borrow off.
Afleening, z., borrowing.
Afleeren , t. w., learn of , learn from , copy after , unlearn

forget , . disuse , break of ; imitate in , take after.
t. w., lay down , give up , resign , lay aside
leave off, take (an oath) , do , perform , discharge , mak
(of a journey , voyage) ; ) ( be gone, be no more, be dead
§ turn off; -, cast away; rekenschap -, account for ; ge
tuigenis -, bear witness , give testimony.
Afleidbaar , b., bw., derivable , deducible.
Afleider, z., conduit-pipe, channel, conductor.
Afleiding, z., derivation; -, conduit, channel; door -, de
rivatively.
Afleiden, t. w., lead down, lead downwards, lead fron
on high , lead off, lead away , lead aside , turn off, turn
away, turn aside , turn another way , convey off, conve:
into some other channel , bend another way , deduce
derive , trace back, draw from.
Aflekken, i. w., leak out of , run out of, lick ofl', dro]
down.
Afleveren, t, w., deliver , give.
Aflevering , z., delivery , issue ; -sbewijs , certificate o
delivery; -stijd, time of delivery.
Aflezen , t. w., publish, proclaim, make known, give no
tice off; huwlijksgeboden -, zie onder Afkondigen.
Aflezer , z., reciter.
Aflezing, z., zie dfkondiging.
Afligten, t. w., take off (a burden), put off, pull off
iemand de schillen van de oogen -, couch any one for
cataract, take the web, pin of film from off the eyes
§ undeceive a person, clear up the perception of any on
about] something,
Afleggen ,

i.

AFL.

APR.23

AflUvig j , b., bw., dead, deceased; - wo'id»a decease, the , his strength begins to fail; mijn geaigt neemt af, my eye.
sight declines.
depart.
Afnemend, b., I., declining, decrescent, gradually diminishAfltjvigheld , z., decease, death, departure.
in,,-; -emaan , decrescent moon; - kostte , fainting gale.
Aflikken, E w., lick off.
Afne!nlug , z., taking away, etc.; - van CHRISTUS, descent
Afloeren, I. iV., Spy, observe.
from the cross, deposition from the cross.
Aflokken , t. re, decay, inveigle, entice.
AfJoop , 0., running down , flowing downwards, decursion , Alneuzen , zie Afloeren.
descent, declivity, slope, S end, event, expiration, time Afnijpen, t. w., pinch off, pinch from, nip off, nip from.
of payment, sink, gutter , kennel, drain ; term; - pies;- Afbo g en,, t. w., search with the eye, win by ogling, get
by ogling.
tess , launching-planks,, z.
Afloopen , 1. sv, t. w., run down, flow downwards, descend, Afpakken , t. w., disburden, unload.
be falling (of water) , be down (of a watch) ; latcis ., Afpalen,t. w., limit , bound, set bounds , set marks,
launch; , ravage, destroy, waste (in soar) ; wear out fence off with piles.
(of shoes) ; -, run out (of an hourglass) ; wijn glas is Afpaseii , I. w., measure exactly, adjust; geld -, count a
afgeloopess s , my course is finished; 110 zaak zal algos
, fixed suns of money; -, square, projrtion.
the issue of the affairs shall he thus;liet oat nit wel AfpeiIei , t. or., sound, measure. gauge.
Afpeilen , t. w., peel, take off the outward skin, strip off
met hens -, it will go ill with Ilia);roer den w;od
the outward skin, hum of fruit, etc.
run before the wind, z.
a%floopend , it., I., mulling down, runnnsg off, descending, Afperken , t. os., enclose, impark , separate by a fence.
I
Afperking , s. enclosure, limitation.
sloping , etc.; - tij, running down tide, z.
Alpersen, t. os., extort , force , exact , wring, demand unlawAflooper,, Z., ravager,, pillager,, plunderer.
fully, fleece , grind, pill and poll, wrest from , excruciate.
Aflooping , 5., running down, etc.
A fl ossen, t. W., relieve, pay, clear, discharge; -, redeem, Afpersing, s.extortion , exaction, pilling and polling,
I fleecing,
squeezing,pinching,'arresting from
extinguish (of bonds)
wringing from.
Aflossing • z.,relieving , etc.
Afpeuteren , t. ee., pick off, get from.
Afluisteren , t. iv., zie AJiiooren.
&fIulzen ), t. iv., fleece oil, plume off, strip off, bubble i Af;ilateii , t. w.,level, flatten, laminate, smooth;.
Afplatting, ii., leveling, etc.
out, trick out, cheat out.
iupluizen , t. ie., pick off.
Afmaaijen , t. w., mow down, cut down, reap.
Afmaken, t. os.,finish , compound with, get clear of, Afplukken , t. iv., pull off, pick off, gather.
Afpoetsen , t. w.,clean, cleanse, scrape off, rub, polish;.
dispatch , kill further.
AftiaIen , t. so., make an end of grinding; -+, describe, Afprateii , i. iv., make an end of talking, prevent by talking.
Afpunten, t. es., cut off, point off, blunt, point properly.
display, delineate.
Afrathoi, , t. ee., dissuade Irons , advise against, exhort
Afinaiieii ,cie Ouotradeo.
i
against , delìort , counsel to the contrary.
Afinaneiid , d., I.,zie Ostradend.
Auinaysch , z., macdung Off, retreat; de;; - blazen , retreat, Afradend, d., I., dissuading from, dissuasive.
1 Afiading , s.dissuasion, advising against.
sound the retreat.
Auinarscheren , i. ee., march; off ., march, depart, decamp, tiraieen , i. so., get ott , get down, sell , get rid of ; lay
I aside; ems zijn stoic , ramble in discourse, be bewildered,
mossvoor ins;; -, file off.
be Puzzled; rai; 100 weg -, lose one's way; coo grond —,
Afinarteleai , 1. w., toruient , torture, plague, Vex, worry.
Afmatten, t. 50., W., weary, fatigue, tire out, harass, get afloat , loose ground , z.
Afraspen, t. os., rasp off , grate.
spend, exhaust, exert, strain one's self.
Afmatting, 5., fatiguing, wearying, spending, lassitude, Afreepen , t. so., ripple flax.
Af,'etcn , zie Afrigtea.
fatigue.
Afreiken , I. w., react; down.
Afrnelken , t. ;V.,milk.
overdrive,
override,
fatigue
too
much
,
Afreis , a., departure, parting, setting out, going away
Afrnenneii • t. W.,
op ilo goede - drinken , take the parting cup.
harass.
Afineten , t. ee., measure, mensurate , take the measure, Afreizen , j. a'., depart, part, set out, go away from, go
calculate, compute, guess, gather from, itdust, regulate,
on, begin (a voyage, etc.), start off.
Afrekenen ,t. w., i. eo.clear amounts , settle accounts,
proportion.
&fi.nti"g ,0.,measuring , mensuration , guessing , etc., deduct , abate, close accounts, account with sue • make up
asic's accounts; waiioeer 7,,, j -, dat.... . t , if we make al.
admeasureinent.
lowasice that... ..
.,tfmikkeii , t. W., take aim.
Afrekening, z., clearing of accounts, settling of accounts;
Afinolineii , i. Co., Moulder away, moulder into dust.
Afmuren , t. W.,separate by a wall, make a partition. _ houden, balance accounts.
Afrigtini , t. w.,fit , qualify, prepare , teach , instruct,
wall.
AfnaaLjen ,t. so., finish; sewing, finish; stitelitog , sew discipline, bring up, train up; level; teach, enter , man,
tonic , train , break in;een goed afqerigte hond, a dog
wholly, make an end of sewing, make an end of stitching.
under command ; le hond is daartoe -, the dog has been
Afnemen , t. W., 1. ce.,take away, take down, take off,
take from off; -, take dow;; ,,wipe off, clean, clear (of a trained for that purpose.
table) ; kaarten -, cut the cards; niet geweld -, take from .&1ri.Jde,s , i. w., t. so., ride down , ride away, override,
tire out , set out on horseback, founder, afyeeedea , foun
by force; geldboete -, snake pay a line; , shorten, abridge,
cut off; -, take ; -, decay , di mi nish,, grow worse t de ;eaai ' dered , broken; ic/; -, fatigue one's self by riding,
is aaie-,'tthe moon is in the waiie , the mooi; is decieas Aiiijgei , t. is., unlace, z.; een boi;iiet -, unlace a bonnet , a.
Ing; (ee;; lid no,; 't tiychwiw) -, amputate; stoke;; , di. Afrijten , zieJfschenrei;.
ouii;ish the meshes ; oi;; Jccici;te;; s('i;; siytboas a;;;; Int, trr&j we,, , t. ie.,rake off, grate oil'.
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t. w., call down , proclaim , publish , call over ;
huwljjksyeboden -, zie onder Afkondigen.

AtirOepen ,

Afroeping , z., calling down , etc.;

-, the bans of mar-

t. w., fire off, shoot off , let off , discharge

slip off , slide off , glide off , fly off , divide , separate
make a partition , carry off.
Afschieting , z., firing off , etc.; discharge , shot , partition

riage.
Afroesten , i. w., rust away.
Afrollen, t. w., i. w., roll down , roll off , roll away.
Afronden , t. ee., cut round, make round, round (any thing) ;

afgeronde hoek, circular corner; afgeronde kanten , buffed

edges; afgeronde zin, well-rounded phrase, well-rounded
period.
w., beat, bang , drub , cudgel, thrash soundly,
belabour the bones, beat the back and sides, taw the hide,
maul any one, pommel any one; -, curry; -, wear off in
a slovenly manner.
Afrotten , i. w., rot off, moulder off, rot away, moulder
away.
Afruilen , t. w., get by changing , get by trucking.
Afrukken , t. w., tear off, pull off, pluck off, snatch away
by force; march off.
Afschaafsel, z., shavings.
Afschaduwen , t. w., adumbrate , shadow out , show in
figure , show in emblem , prefigure , typify.
Afschaduwing , z., shadowing , typifying, prefiguration ,
adumbration, silhouette.
AfsehaWen , t. w., abolish , abrogate , annul , dissannul ,
make void , repeal, suppress, send away, dismiss, give over,
relinquish , leave off.
Afschaffing , z., abolition, abrogation, repeal,jannulling,
sending away , dismissing , dismission.
Afschaken , t. w., fleet of, shift of, z.
Afschampen, i. w , slip off, slide off, slip sideways, slide
sideways , touch lightly , glance upon , graze upon.
Afschamping , z., slipping off, touching lightly, glancing
upon.
Afschansen , t. w., cover with , secure with , fortify with.
Afschaven, t. w., plane; chafe, fret, rub (m. 't v. o.).
Afscheid , z., leave , departure , discharge , dismission , parting , removal , farewell , adieu ; - neminy , leave-taking ,
valediction ; tot -, valedictory; - geving , discharge , dis band, dismiss, break; de hand tot - geven, give a parting- I
shake, take leave of, bid adieu, bid farewell.
Afscheidbaar , b., bee., separable , separably.
Afscheiden, i. W., part with, depart from, leave, sep
ate , put asunder , quit , retire ; -, part company , z.
Afscheiding , z., separation from , parting with.
Afscheidsgehoor , z., audience of leave.
Afscheidsbezoek , z., farewell-visit.
14,fscheidsbrief, z., letter of discharge , discharge , demissory letter.
A.fscheldsgcschenk , z., present at parting.
Afscheidskus , z., parting-kiss.
Afscheidsreaal , z., farewell-dinner , parting-treat.
Afscheddsrede, z., valedictory speech, farewell-adress.
Afscheidsglas , z., parting-cup.

Afrossen, t.

.ttfschellen, zie Afschillen.
fschenken, t. ee., measure out.
Afschepen, t. w., ship, ship off, ship away, put on board,

embark, send away, transport in a ship, unship.
Afscheppen, t. w., take of with.
Afscheren , t. w., shave off , shear off , clip off.
Afscherinen , t. w,, screen , fence off , parry off , ward off.
Afseherpen , t. zo., sharpen , form to an edge.
Afschetsen , t. w., chalk out, delineate , make a draught of.
.!afscheuren , t. rv., tear of , tear away , tear from , tear

from off.
AfscI,e,iring, :

Afschieten ,

tearing away*, tearing off, tearing from.

separation.

i. w., shine, glister , reflect light , cast bright
ness , cast lustre.

Afschijnen,

Afschijnsel , z., brightness , glistering, lustre, splendor

resplendency.
w., paint, picture, depict, portray, pain to the life , make a picture of, describe , display , finish
a painting, represent.
Afschildering T-, z., delineation, description, picture.
Afschilferen , t. W., i. W., get off, come off, fall off, breal
off, scale off, peel off, exfoliate.
Afschillen , t. w., shell off, peel off, pull off, strip off.
Afschitteren , afsehittren , i. z#., cast a glittering lustre
cast a dazzling lustre.
Afschoppen , t. w., kick off, kick (any one) down, dethrone

Afschilderen, t.

Afschouw t, zie Afschuw.
Afschrapen, zie Afschrappen.
Afschrappen , t. w., scrape off.
Afschrapsel , z., scrapings , refuse , filth.
Afschrift, z., copy, draught, transcript, duplicate; tweede -

triplicate ; geregtelijk -, exemplification.

Afschrijven, t. w., copy after, transcribe, copy, put out

write off, countermand, revoke , cancel , deduct, subtract
substract.
AfschrLj ver , z., copier , copyist, transcriber.

Afschryjviiig, z., copying after, etc.
Afschrik , z.,

terror , fear, awe, horror , abhorrence

scaring away.

w., deter from , scare away , frightei
away , discourage from , fright from, intimidate, dispirit
dishearten ; hij laat zich ligt -, lie is easily dispirited.
Afschrlkkssnd, afschrikwekkend, b., bw., deterring from
etc.; - voorbeeld , i arning , warning example.
Afschrobben , t. w., scrub off.
Afschroeijen , t. W , singe off, scorch off.
Afschroeven, t. w., screw off.
Afschudden , t. W., shake off, free one's self.
Afschuijereu , t. w., brush off.
Afschuisneu, t. w., scum, skim, take of the scum, clea
from scum.
Afschuiven , t. w., move out of , put off, defer , protract
put of, put by.
Afschuren , t. Sc'., i. w., scour off.
Afschutsel , z., enclosure , fence , rail , screen.
Afschutten , t. w , rail in , enclose , separate , secure by
wall , secure by a fence.
Afschuw , z., abhorrence , abhorreney, detestation , aver
sion , horror , abomination ; - van iets hebben , abhor
thin".
AfschuwltJk , afschuwelijk , b., bw., abominable, detee
table, horrible, shocking, hideous, atrocious, heinous
abominably, etc.; -e daad, black deed; -e gewoonte, odiou
ihabit; dat was waarlijk zeer - van hem gehandeld, that wa
really very wicked of him.
Afschuwlijkheid, afschuwelLjkheld , z., abominable
ness , horribleness , shockingness , hideousness , detestable
ness , atrocity , enormity , heinousness , blackness , loath
someness , abomuiation.
Afsehuwen + , zie 4fschrikkeie , Verafschuwen.
Afslaan , t. w., strike oir , cut off , decapitate , behead
sever the head of the body , strike off, ward off, bene
I hack, drive hack, repulse, eibate, lower, diminish
Afschrikken , t.

AFS.

AFS.

refuse, deny , meet with a repulse, sell publicly, sell by
inch and candle; 5Cfl slot -, unnail a lock, unscrew a
lock; —, knock off; iemand iets rondweij -, gice one a
peremptory negative, give one a flat denial of refusal;
men durft liet nv;i niet —, I won't be denied, I won't take
a refusal; de eileo —, unbend the sails, z.; van III ankers - en naar zes drijven , be forced to ova by loosing
the anchors, z.
Afslag , z., refuse , denial , repulse , rebuff, public auction, sale, auction; goederen bij — verkoopvn , sell goods
publicly, sell goods by inch and candle; —, diminution
abatement, reduction, decline, failing; nietverloapea,
sell at a decline.
Afslager, z., auctioneer.
Afsaveu :1: , ze 4fslove;s.
Afsepen , t. w., pull down, pull off, drag down, wear

Afspinnen. t. so., spin off; degeen, die le zaak op touw
heeft gezel , moet haar maar - t , let him that has begun
the thing , take care bow to finish it.
a
way.
Afspitten , t. w., take sIP by digging , dig
Afspltjten , t. 1e., part [roet off, cleave from sIP, split
frouus off.
Afsplinteren , i. ie., t. tv. , splinter off, splinter, break off
in splinters; -, deoquaniate , exfoliate.
..f'spoeIon , t. w., uvash off, wash away,, rinse; zorg met
eens glaa sj e -, dro e fheid niet ccii glaa.;o — , drink down
sorrow , drown one's care in wiue ; —, carry away.
Afspoelin g , x., washing off, etc.
Afspraak, z., agreement , convention verbal agreement;
volgens —, according to agreement.
Afspiekesi , t. ie., agree, bespeak , settle.
Afs p ringen, i. 'UI., leap, lump, skip at?, skip from, skip
down; break, crack, h)urst off, fly off; chip off.
Aft, t. 5;'., yield , give over , desist from , quit with
part with ; resign , hay down, give up, cease , abstain
frouti , stand off, stand at, stand from.
Afstaande, P., bie., yielding , etc.
AfstainuneIjn , Zie .4fkooueliny.
Afotaniiii&,ai , zie .ifkoietouu.
Afstuunninhsg , c. descent , derivation , parentage.
Aistainpen , t. ie., stamp, pound off.
Afiazsd , Z., distance , interval , space; 't is maar een korte
-, it is huist a little distance (fronu) , it is but a sliert
way; -, doeoule , yielding to, etc.; — doen , desist , yield to,
zie uerder .4f.rtaan.
afutip1,en , i. a., step down , step off , step from ; cease
urouu ; -, Zie .Ifoteios.
i. tv., go auv;uy, go off, depart, part, sail,
set sail , hitit off, go to sea , dunsuuish , impair,, mark
wat, cut off, cut away,, pare away,, cut, kill , stick,
riake a tb rust,, defend one's self ; des bef - t, get this
better,, get this whuihiauud of, get this start of, outdo
outetuip , heat, he hueforehuuuuid with ; te veel —, be too
strong , he too ihanin ; soja —, rack wine , draw wine off
fi. ofli the lees; geschut -, play the cannon , fire , discharge
shoot off; VOlt boord -, sl;uff off, z.; dcii hoef -, gain the
iiiiTiCh , C.; een touw -, uuu;huuid a rope , t.
Afstck5n , z., going 014 f, going iSWOV , etc.
.4fste!eii , 1.w., rob, steal , pilfer.
tfot&ieu , 1.w., put off, set aside , defer.
Aftc,iiaeii , t, to , vote against , dissent from.
die , deceose.
asssorv.si , i.
Afsterven , x., decease , deaths , demise , decay ; — , msrtihiciit,ioei (oeiryery).
Afstijgen, i. ie.,ahigh;t , higlit , dismount , conic down
deorcuit, light 0y, descend from.
ecnr,freii , t. ze., sweep off dust, take slY dust, clear frans

out by dragging.
off, slip off.
Afsflbben, j. W., slide off, glide
LN
Afslijpen , t. so., grind off, take off by grinding.
AfsILJper,, a., grinder, polisher.
AfsUjten , t. w., wens off.

Afslingeren, j. je., slip off, slide off, fall off, slipdown
with a swing; roll away, z.
ppen, i. W , slip off, slide off.
Af4oiisen , t. so., wear out slovenly , wear out carelessly.
Afsloven, j. w, drudge, slave, toil and moil, fatigue,

spend one's self with working, kill one's self with working, exhaust one's strencth by too lunch application,
exhaust one's spirits by too much application.
á.fshiiten , t. zo., bar , shut in by 5 bar, shut in by a holt,
separate by a rail , fence, wall, boom of chain; closet
shut tip, lock up separately, lock up by itself secure
,et-tic,
shut out, seclude, separate; de reiceui;sg -, balance, close of wind up an account.
Af!,iitin5 , a., shutting , unlocking, seclusion , etc.
Afs,nakaen ) , zie Afsiuu)tuu.

Afsmeden , t. ion , fusisls by forging.
Afsrneeken , t. ie., implore, supplicate, beseech, intreat,

2r)

beg earnestly for , pray earnestly for.
to., melt off, melt away, drop off;
separate by melting , clarify by melting , finish melting.
Afoinelting, e., eliquation.
M'smei-en , t. ie., make an end of greasing, make an end
of smearing , make an end of spreading grease , etc.;
bang , drub , cudgel.
Tsfssusjten , t. w., east off, throw off, throw down , cast
down, fling down , hurl down, precipitate.
.tmsntjtleii , t. to., cut off, clip, pare, cut down , mow, cut
iiCiy olie off; —, cut (one ' s tin-oat) ; -, amputate ; j
unj alle hoop itf, they preclude me from alle hopes.
tfo,LÇd,g, z., cutting off, etc.; —Ca, trenches; —, section;
riool.
-.' uiuuiputatu(uìa.
AJsiijdsch , a., nu;'., cuttings, clippings, parings, shreds, cuts. Afstompen. I. so., maize blunt , blunt this edge
tD , dull the
eiit.'e , hop , poll, cut Ott.
Afsnipperen. t. W , cut Off, clip off.
doun
,
thrust
pools
down,
push down..
t.
U).,
5fstuoten
,
,
lop
off,
prune
off,
cut
off,
pare
away,
ie
Afsnoe&Jen , t.
vvisrrls , thrust dosvnuvii'u1s , put off.
trim , clip (money), curtail.
dmu'ui
down,
Pal
I
tumile
headlong
, poise
Afsnocisel , 8., clippings , nuttings , etc.
dûuiu; inspetuauohy ,, rio douuis iispetuouisly , precipitate.
Afs,nUiui , t. CO . take away, take off, overreach, snuff.
.'ac4uusrmsig, C., tumble, fall.
A1snuitse , Z., cauidhe.suuuuï.
arotrs,sr,i , t. w., puuuuiohi , chastise properly,, correct.
Afspanen, t. to., cut Out, take Out) slice out of.
iafspannen , t. ie., measure by spanning; , unyoke, Un- treti.arsi,ig , C., pueniohimesit , chiuustioeaueut , correction.
,tistraien
, t. to., lieani , cast rays , eiuuit rays.
couple , ungear,, unharness ; -, zie Uitspannen.
..%foi ,-ijdeu , t. ee., dehuel , deliehhste , ciuuuquer in war;; efgeAfspanning, C., iiuiyoking , etc.
streden , defatigated by war, uirfatigated by fightuuig.
Sfot-ieii , t. ie., play off, wear out by playing , play away.
Afspiegele n , t. u. reflect , mirror ; efneigqe(d ieoile;i, ..fstr5.J56. en , t. ie., strike the measure , make the uscuseme
f , vvn With 't striclule ' e°iu tlnii deiu Proef .-, talen ilmvii
cd(I:°I:I

Afine1teii , t. U'., t.

.IFS.

AF V.

a child's breeches ; -, iron linen ; hij heeft mij dat aan
he has cheated me out of that.
-gesirkn§,
Afstrooinen , 1. w., stream down in , flow down in , run
down in.
Afstroopen , t. w., take of?, pull off , strip off , flay , pil
-lage,pundr.

turning unfaithful , rubbish , dirt , parings , offal , refuse,
waste, leavings, remnants , relics , windfall , profits, emoluments , perquisites , mills , cabbage , backsliding , - van
katoen , waste cotton; - van zijde , silk-waste , waste-silk;
- van zeepziederijen , soaper's waste; - van gekalkte hui
screws ; - van leder, leather cuttings; wolkammers-den,
-, combing ; -, dust , clippings , chips ; -, deflection ,
leeway, z.
Afvallen , i. w., fall off, fall down , fall from (a height) ,
fall away from, abjure, renounce, apostatize, revolt,
change sides , fall off from, desert', leave , forsake , ahandon , deviate ; van God -, turn recreant to God ; daarvan
valt niet veel af, it is an unprofitable business.
Afvaltig , b., apostatical , falling off from , falling away
from , abjuring, deserting, forsaking , abandoning , mi faithful , disloyal , untrue.
Afval l ige , z., apostate , renegade.
Afvalliglieïd , z., apostacy , defection , desertion, disloyalty.
Atvalling, z., zie Afval; -, lee lurch , falling off, z.
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Afstrooper , z., ravager.
Afstuiten, t. w., i. w., rebound, reverberate , beat back,

repercuss, resist, spring back , fly back , be reverberated,
be beaten back.
Afftul en , i. w., fly off , fly down ; rush out (a room).
Afsturen , t. w., send , send away , dispatch , steer from.
Aftakelen , zie Onttakelen.
Aftappen , t. w., draw out, bottle , tap, drain , let blood,

breathe, open.
Aftapping , z., act of drawing off; -, paracentesis (surgery).
Afteeknaar, afteekenaar, z., drawer, delineator, designer.
Afteeknen • afteekenen • t. w., delineate , design , draw,

make draughts , mark , mark off.
Afteekening , z., draught , design , sketch , plan , plot,

scheme.
Aftellen, t. w., tell off, count off, substract off, count out.
Afteilen , t. w., take off by lifting.
Aftobben, zie Tobben, Afsloven.

Aftogt , z., marching off , retreat ; den - blazen , beat the
retreat , sound the retreat ; departum e.
Aftonnen , t. w., mark a channel with buoys.

, t. w., take off by cutting the seams of stitches.
Aftou.^en , t. w., curry , dress; - t, beat , drub , thrash
soundly, belabour the bones, pay off.

Aftornen

Aftrappen , t. w., tread down.
Aftred f , z., descent, descending, going down.
Aftreden , i. so., descend , step , go down, come down ; van

het regte spoor -, step aside , go aside ; stray , go astray,
wander out of, deviate from, go away, depart, measure
a distance , pace.
Aftreding, z., abdication , resignation.
Aftrek , z., demand , sale , vent , custom , deduction , abatement.
Aftrekken • i. w., t. w., march off, move off, decamp , retreat , retire , draw off , pull off , withdraw , divert from,
estrange from ; vasa de mac/st -, come off the guard ; -,
deduct , abate , sttbstraet ; kruiden -, infuse herbs ; in jenever

afgetrokken, infused in gin.

Aftrekkini , z., deduction , abatement , suhstraction , drawing away , drawing from , drawing off, withdrawing from,
diverting from ; - vara gedachten , abstracting of the mind.
Aftreksel. z., infusion.

Afvangen , t. w , snatch from , catch from.
Afvaren , i. w., go off, go away , set sail , sail , depart

put off , set out , put to sea , come down , go down.
Afvegen , t. w., wipe off , sweep away , brush off.
Afvergen , t. w., ask from, require , exact.
Afverging, z., requisition , exaction.
Afverwean, i. w., not hold colour • fade, come of , stain ,
lose color.
Afvijlen , t. w., file off.
Af lotsel , z., filings.
Afvillen , t. iv., flay off, strip off, pull off.
Afvisschen , t. w., clear (a pond) by fishing.

, z., levelment.
Afvlecbbten , t. iv., untwist , unbraid.
Af lelien , t. w., get by coaxing , obtain by coaxing , get
by wheedling, obtain by wheedling.
Afv i tegen , i. iv., fly down , fly off, fly from.
Afvreten, i. w., flown downwards, float downwards, run
downwards (m. 't v. from).
Afvlakkdng

A fv I U enen , t. w., cut off , cut away.
Afvloeijen , i. w., flow down.
Afvoer , z., conveyance , carriage.
Afvoerder , z., carrier.
Afvoerend, d., b., detergent, excretory, dejectory, purga.
ti ve , cathartical , aperient ; -e wegen , excretory passages.
Afvoeren, t. w., carry, convey, conduct, lead off, lead
away; van den regten weg -, lead astray, mislead, carry
off, carry down , carry away, carry out, convey, export;
fetch off, carry -off (by drainage) , drain ; deterge , cleanse
(med.) (from offending matter) ; divert (to another part of
body) , expel (humnours) , purge , evacuate ; het zou ons te
ver van ons onderwerp -, it would carry us too far from

Aftroggelen , t. w., get by coaxing, obtain by coaxing ,
wheedle out.
Aftroininen , t. w., publish , proclaim , make known (by beat
of drum).
our subject.
Aftrompetten , t. w., proclaim by the sound of a trumpet. Afvoering , z., carrying off, carrying away, carrying down,
Aftroonen , t. es., divert front , mislead , seduce.
conveying, abduction , abstersion, expulsion, purgation;
Aftui,uelen , t. so., tunable down, fall down from , go of pijp , escape - pipe.
staggering.
Afvorderen , t. w., demand , require , ask off, ask from ,
Aftuinen , t. 55., hedge in , hedge about, fence in , fence
exact ; iemand te veel -, exact upon any one.
about , enclose.
Afrordernar , z., demander ; onredelijke -, exactor.
Afvaardigen , t. w., dispatch , send away (in haste) , ex- Afvordering , z., demand , demanding.
pedite, send off, forward.
Afvragen , t. w., ask , interrogate, get out by questioning,
Afvaardiger, z., despatcher.
draw out by questioning, examine.
Afvaardiging, z., despatching, sending away, forwarding, Afvreten ) , t. w., eat off, clear off by eating , knap, knap•
despatch , expedition.
pie, depasture.
Afval , z., falling down, falling off, falling away, apos- Afvriezen , i. 0v., freeze off, lose by frost.
tasy, forsaking of, falling away from , defection , revolt, Afvuren, t . w., fire, shoot off, discharge , fire off.
turning apostate , turning renegate , turning disloyal , Afturen , z., firing, etc., discharge.

AFWT.
i%fwaa&jcn , ?. W. )1OW off, blow down
hfwaarts , afvaavtch b. bw., down
ownwarus offward , aside ; aloof , z.; - vareii , go down deseeiid,
JtEwact t H t W stay lor , wait lor ,expect hit
old
see ;
-, bean patiently ; lediçjen tijd -, wait leisine ; abide
Zout
toe/i
niets
-,
hurry
you will always be in a
u/)
; m

watch.

%fwachtiig , z., waiting
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Afwljkug & rctret flinching, bursting asunder, split
trng asunder , giving way , quitting , leaving , forsaking
shunning of , departing from , going
tray
s
astray
,," going aside
from , deflection deviation declination diverging ,van
ation , d epartureiiiooialv
,
, irregularity , digression , diifereiie , variety ; - c ;ietr , , decìiiiator , , dedicatory.
4fs1ijzcn L ïr., reject , siof,
avrept of, iiot ad.uiit, repulse
heal hack , dewy cutiorice refuse.
repulse.
Afwijzene., refusal , denial
,%fwikkcen , t. ir.,unwind . ivuiid off , unweave.
Afwtnden , t ie. , wind off, wisil downwards , wind down,
reel off.
Aivvii,e , I. i':., win of , ing
get of by gam
, get the bet
ter of.
Afwippen , i, ie.,slip off , fall oil , fall down.
Afwisselien , t. if!., wipe off , dry up.
&fwisseleii • afwisen • t, ie. , get of , get from (by truck.
inq of exchange), shift. , change , relieve , alternate • do
by turns , do alternately ; -, intermit (med.) ; -, relieve.
Afvsse1ci,I , t., In'., altercate , alternative , by turns
reciprocal , periodic ; in termitting (med.) ; changeable
variable ; - rolgea , alterisate,
Afovisseling , aiwisSing , z., alternation , allernativeness,
reciprocal succession , variation , vicissitude diversification
diversity , variety ; - geceis , diversify ; , c hange , changeahiesiess ; -, modulation; tot -, for a change.
Aiwoncis , i. a., live at , dwell at.
Afrijven , t. w., rub off.
Afwriiigu , t. to , wring off , wrest from , extort from.
Afade5en , zie Ontzadelen.
Afzage,, , t. ee., saw off, saw irons.
A1zkken • j. ee., douse down , sink down , drop down , drop
downwards ; -, zie Afdeinzeis.
Afzeggen , t. w., send word of not accepting , send word
of refusing ) countermand.
Afzeile,, , i. ie.,set sail , sail , depart , go away , put to
sea , z.; voor den wind -, bear off, z.; -, spring a mast by a
crowd of sail ,
Aizenden , t. w., send, send of, send away , dispatch , ship
away , export , expedite , detach , depute.
Afzc1,,,n , t. W., clean- with soap , cleanse with soap.
Afzender , c. sender , despatcher , consigner , exporter
shipper , expeditor.
Afzen,ting , r ., sending , deapatrhing , etc., conveyance,
shipping , expedition.
Afzet , :., robbing , oharpisig, etc.; .- pla;skjc , rising staff, .
Afzetten , t. w., set down, set off, put down , put off, take
off, s et off with , r o b of, strip of , cut off, amputate , ciy
down , depose, turn out of turn away , dethrone, at
st.erge , purge , cause evacuation , pro voke , cashier , rcmove
.'suier is 11sed af le rettea , sugar commen d s a ready sale
vs land -., put fross shore; .-,rob , pluasler , , shark ;
slisiff off, Z.
Afrend, f Inc. , setting off , etc. , ro 1 oiini g
deposi rq,
rstbss , purging;; - siiddel , purgative , abalergeut , diuretic,
Afzetter , z., sharper , slsarler.
Afzote,-s- ij , .., sliarkisig trick , slurping.
Afzetting , z. setting off, etc. - oxidation (chess.) . - sinie
put et on (ciss ) deposition deg ra dat i ondenisusoes
,

etc.
t. U'., shut in , fence in . enclose , defend Sccure , fortify by mounds , banks of ramparts.
Afwandelesi , t. w., i. w., walk to the end.
Afwasschen , t. iv., wash off, wools away , cleanse liwashing , bathe , wipe off.
Aiwassehend, d., ie,washing off, etc.; - geneesmiddelen,
sibluents , cleansers , purifiers , diluents.
Afsvassehing , z., washing away , ablution , purification
lotion (med.).
.&fwatercn , i. w., nun down , run off.
Aiweg , r., devious-path , by-way , by-road , by-path , by.
tursiing , wrong-way ; met —en , having by - roads.
fwcgen , t. w., weigh wholly , weigh down , hang down.
Afweiden , t. so., graze , feed, browse ; nos ccie ovsdesieerp
-, make a digression , go from the matter in hand,
Afoveldigen f , zie Oatweliliyeis.
.4fwe5vc,i , t. ie., cover with a vault.
.
Afvendbaar , I., that may be averted , that may be prevented.
Afwendbaarheld
, C., possibility of being averted , pos sibility of being prevented.
Afwenden , t. W., turn away , turn off , turn from , turn
aside , avert , divert , bring off.
Aiwending , ii., turning off , turning away , etc., diversion.
Afwennen , t. 5v., disaccustom, disuse , discontinue , give
over , leave off, break off, make discontinue , give over ,
lay aside.
Afaviunitig, a., dissuage, disuse, breaking off, breaking from.
Afwentelen , t. W., reel from off.
Afweren , t. w., ward off , fence off, fend off , turn off ,
keep off, keep back , drive back , repulse , repel , defend
against , keep from , divert from , dissuade from , parry ,
avert.
fwering , z., the act of warding off, repulse.
.ifwerkc,a , t. 0V., j. W , work off , finish , complete ; tire ,
fatigue of spend one's self vvitli working.
Afwerpen , t. w., cast oil, cast down , throw down , fling
(!own , throw off, fling ol7f , , precipitate from , shake off,
dismount, unhorse; voordeel -, turn to advantage , leave
it Profit , yield.
.&fwerping, .e., casting down , casting off, tlirowis down ,
throwing off.
A1wcven , t. w., weave off , finish , snake ass end of weaving.
Atweze,, , j. .W., be absent ; met core von iea -, vouw fairly
I
off ; casa den weg -, he out of the wil.
Af V
absence; van U.O5Za5l in / S - s pre!'^ea , speak
of any one in his aliseiic.
Afwezend , t., lw. absent , siot present , away s 1es1'an1 die
ross ziie betrekking - is , absentee.
Afwezeaidl,eid1
.
.
.
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Afe ! I clii
j
Afw ij ken , i. to., retreat , make . a retreat , give
rouns1 , 100 VOi.
sProt
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quit ground , forsake , deast from , ;ield , give w , da- j Afzisdct, . t. ii'., oeetls , decoct.
1 rite , turn, aside , tanssway
, tuin off , decline , diverge , Afztedsel , 7., decoetieus.
deflect , ewerve. - van , 'cove forsake.
Afzcn ,i. ie., i, ie.,turn ones eyes awisy from
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get before any one, outreach any one , go beyond any one;
observe , make shift with ; af te zien , within sight.
Afzigtig , b., bw., vile , ugly , deformed, unsightly , hideous, showy.
Afzigtigheid , z., ugliness, unsightliness, deformity, hideousness , showiness.
Af lin , zie /fwezen.
AfzUpelen , i. w., distill , drop , drip , fall , run down
gently.
AfzlJpen , i. tv., zie Afzjjpelen.
Afzit peren , i. w., zie AfzijVelen.
Afzitten, t. w., i. w., alight from, descend from, dismount;
van .. -, sit at some distance from.
Afzoenen , zie Afkussen.
Afzonderen , t. w., i. or., separate , part , divide , put asunder , put apart , separate from ; zich van de kerk -, turn
schismatic; zich van gezelschappen -, retire from company,
shun company ; -, place apart , place distinctly , exclude.
Afzondering , z., separation , schism , retirement, solitude.
MzonderlUk , b., bw., separate , separately.
Afzulgen, t. w., suck out, suck off.
Arzulpen ), zie Afdrinken.
Afzwabberen • t. w., swab , z.
Afzwernrnen , i. W., swim off, swim down.
Afzweren , t. w., abjure , forswear , renounce solemnly by
oath, recantation, apostasy, retract solemnly, revoke solemnly.
Afzwering , z., abjuration , abjuring , forswearing , renunciation by oath , recantation • apostasy.
Agaat , z., agate.
Agaatsteen , zie . 4gaat.
Agaten , b., agaty.
Agent, z., envoy, minister-resident, agent, commissary.
Agentschap , z , agency.
Agrimonie, zie Leverkruicd.
Agarkje, z., gherkin.
Ah! t., ah! oh t alas!
Ahornboom , z., maple , maple-tree.
Ahornen , b., made of maple.
Ahornsuiker, z., maple sugar.
Al! t., o dear!
Ajuin, z., onion.
Ajuinachtig, b., bw., like onion.
Akademle , z., university , : academy.
Akademist , z., academician , academist.
AkeSel , z., columbine.
Akelig , b., bw., ghastly , frightful , dreadful , dismal,
dreary, sullen , morose , gloomy.
Akeligheld, z., dreariness, dismalness, gloominess.
Aker , z., brass-pail , brass-bucket.
Akker , z., field , tilled piece of ground , cultivated piece
of ground, cornfield.
Akkerbouw , z., husbandry, tillage, agriculture.
Akkerland , z., ground fit for tillage , arable land.
Akkerman , Z., husbandman , tiller , plough-man.
Akkerwerk, z., husbandry, tillage, agriculture, tilling.
Akse t, z., ax, axe, hatchet.
Akte, akteur, aktie, ene., zie acte, acteur, actie, and

Alarm , z., darns , alarum; - blazen , sound an alarm ; maken , give an alarm.
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its compounds.

Al , z., all , the whole : - te zadm , - te ga/er , altogether.
Al, v., bw., t11ough, although , tho', altpo' ; line react gij
- ? hoe gaat het u - ? how do you do ? how goes it P
-, already, while, whilst; -, yes, it will ; -, too; - te
groot, too big, too large; - te klein, too little.
Alant, z., elecampane.
Alantswortel , z., star-wort, elecampane.

Alarm -klok,

z., alarm-bell.

Albast, z., alabaster, white marble.
Albasten , b., alabaster, white as alabaster.
Albaster , z , zie telbast.
Albe, z., albe.
A.1 beul i 1 = , z., critic, censurer, very censorious person,

fault-finder.

:1: , z., do all , busy body, factotum , meddler in
all matters , one that has an oar in every boat , sirpositive.
Alberclds :j: , zie Alreede, Alreeds.
Albeschik, zie .Bloedrijf.
Alchhnie, z., alchemy.
Alchimist, z., alchemist.
Alchianictiesch, b., alchemical, alchemistical.
Al..laar, bw., there, at that place, in that place.
Altlus, b1n., thus, in this manner, this way.
Aicens (het is) , bw., it is all one, it is alike, it is all
a matter, it makes no matter, it is no difference.
Alëer , bw., before ; voor en -, before.
Alexandr nsch t , b., alexandrian, alexandrine.
Aigebiedend , b., all-commanding.
Algebra , z., algebra.
Algemeen , b., bw., general , universal, generally, etc.; hulpmiddel , catholicon, panacea , universal medicine, unzversal remedy.
Algemeenheid, z., universality, generality.
Algenoeg , bw., zie Genoeg.
Algenoegzaam +, b., bw., all-sufficient.
Algenoegzaarnheid 9 , z., all-sufficiency.
Algoede , z., Most-bountiful , Merciful , zie Algoede.
Algoede, b., bw., very good, supremely good, mostbounti-ful , beneficent, kind , benign , gracious , merciful.
Algoedheid , z., bountifulness, benignity, mercifulness,
supreme goodness.
Alhier, bw., here, in this place.
Alhoewel, v., although, though, altho', albeit.
Alikruik, z., periwinkle , cockle, wilk, sea-snail.
Al is bet , zie Alhoewel , Ofschoon.
Alkoof, z., alcove, recess, bed-chamber.
Alkove, z., zie dlkoof.
Alle , b., all ; - beiden , both , both of them; - dagen ,
- day, every day; - mais, every man, every body, every
individual; ten -n tijde, always, at all times; ten -n
stonde, at every hour, every moment, continually.
Alledaagsch , alledaags , b., bw., quotidian , daily , hap.
pening every day; common, ordinary, trite; -e koorts :
quotidian ague ; - kleed, suit for every day.
Alledaagschheid § , z., triviality, commonness, triteness
Allee, z., alley, walk, avenue.
Alleen , b., bw., alone , single ; hij is maar -, there is nobody besides him, there is nobody besides he, there i.
nobody besides himself; hij is maar een man -, he - is bul
a single Eman and no more; wat kan een man - verrigten
what can one single man do ? ik sprak hem -, ' I spoke
none bui him, I spoke with him alone, I spoke to him
only; God - is eeuwig, God alone is eternal; hij is een ki7,a
-, hij is een eenig kind , he is an only child ; -, bw.,
only , simply.
AlieenheerschappU, e., monarchy.
Al leenheerscher , z., monarch.
Alleenheersehing , z., monarchy.
Alleenig (, bw., zie Alleen, bw.
Alleenlijk , bum., zie Alleen, bis.
Albedrij f
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Aflceusprtak , ., SOhiO(I1y, pea1g to oiie
Alleenzaligmakend, h., only saving.
Allegaar ( , bw., all , all of theni , all together , every one

of theni.
Alle g aartje (, z., Mixture , rnfseellany , , medly o things,

misli-mash , liodge-podgc, salmagundi.
AHcorie , .) allegory.
AJleovicsch , &, Inu., allegoric , fictitious ; allegorically , etc.
Alleman ( , z , every oiie , every body, all ftc world,
AIIeia,ss , IL, zie 111eniciui.sc7v.
AHeflsaIHe!I , I., every olie's , ccciv 1)o(Ily'S ;
et v -. 170.
dinq , every one likes it , it sails every lady, - vcr1' is
"?iew'ands iverk t , what's every niano business , is via zion's
lvnsiiieso , - hoer), cornrnoii strumpet.
Allen (1c(e (ten) , tiv., iii every port , in every respect.
Allengs , lie., by degrees, by little oud. itt Ie gi'edtial ly,
JUcniiskens , live , zie .Il1en1.e.
Allenthalve, his'., every-where.
boI.ste,
Aller , 7., very; —beste very Ivat , best sl li ;
l)luntcst of all, dullest si all , most stupid of all -cesste
very first , first of al I ; -liefst , dearest , i tiost dear
-iu,ifl_ç1e , least , very, lo\vcst , ccve utmost; -laects!v , last
of all ; very last.
Aller , van ane , van alien , of all.
AHerchrîstciijk , lv, TilOst eliristiaii.
Allerdoorluchtigst , I., most serene , roost illustrious
most high.
Allerhande , z., Zie Allerlei.
Allcrhci gtsii , C., All-saints-day.
Allerheiligst , t., most holy.
AI1erhiIigte , a., holy of holies.
Allerhoogste , z., Most High.
A!Ierkiudereudag , e., Innocent's day.
Allerlei, 7)., all sorts; - varen, all sorts of wares , all
sorts of goods; op - wvjeasv, all manner of ways.
Allerwegen , lii'., every-where , on all hands , on all sides.
Allerzielen , z ., Al l -vouls-d;i\'.
Alles , z., ill all things , every thing; God is — Onderworpen, the whole creation is subject unto God.
Allesinds , Is,,., in all respects , every way.
A1rnnit , ., Almighty power , Alniiglitiiieos , Ommpoteiice,
Omnipoteney.
A!inagtig , IL, 1w., almighty , omnipotent, all-powecfull
Almanak , z., alrnauaek , calender.
Alrnogssnd , t., lie., zie Alnsagtiy.
Alinogcasdheid , z., zie 410i0/Jt.
A1oi , e., aloe.
AIoIIioiit, z., aloes-wood , xylaloes.
Alom , bie., es.rery.wliere , i n all places.
Alomtegenwoordig , t., lw, omnipresent , every-where.
Alorntegenwoordlgheld , z, onmipvesence.
A!ooi , z., standard , quality , condition, allay , alloy.
AJO,I(I , 6.. ancient , very ancient; - schrijver, ancient
writer , writer of antiquity; sinds —e tijden , from linie
immemorial , of ancient times; - geslacht, ancient family,
noble family.
Aloudheid , C., antiquity.
Alphabet. C., abc, alphabet.
Ap{nbetiese* , P., 1w., alphabetical, alphabetically.
4lreede , zie -Wreeds.
Alreeds , lii'., already.
Alruin , a., niaiidralve.
Als , 1'., Isv., as , like , if, in case , if so be; — liet CCC is,
tile ease being ; ess wel -, vis well as; eso —, as; -, as
for instance , as for example; ovitcu , While, Whilst.,
— ,;are ij . , ., as if lie where,...

tÏ,.o5on , Ijle', lieve , at titel linie.
itIse,, , ., wormwood; - i'.'iji , svsrmvvsod.viivie.
Alsmede , 1w., also , likewise , besides.
Alsnog , big., as yet ; hi) is - suet 17eieoszca , lie

is not

eoiiie as yet.
, iie., now , so luk time.

.4sof. lie., es if; felst
Alsook , zie .u/.ssned.

-, just as if.

thieii , at that time.
Als-oren, lie., aa before , as fsvmevly.
jiswistifleer , , (It')., sehien , vt s'lvichi linie.

,tISgOe,S , '1W ,

ut

,

,v., vIto, upper-tens; , minter-tenor , a1 t.

Altaar , z., altar ; -se/ic wJ..v , altar-wise .., communion ta1 ,he.
Agtaarilienaar , e., lCi)lOtlliCt , i5COl1:tJ.
Altaargeld , e., al tarage.
Altaarkelk z., elii ice.
Altaarkleed , .: , al Ii relsi , C)i.
Ita8IStlIJ , C., altac-piec
.S.taars aatwerk , •:., eiciid. i
.Oitanrvuiur , , ,e., aleaciiv.
Alte , hi',. too.
togA iii.; .i I spel Ir , ii 1 of t em.
'Itead,,.
)Sit(-I)m-t , a1tcuets , bv„ , S511IIt.iullCv , 055 0111
.4thiiis , em., iv loiterer , svliatsoeve; , hoseeser, hiowsciever
'ej snel liet - niet , lioivever it be' , he diii not know il.
bit., always , ever , continually , , perpetually, ineensaul lv , without i iiterriiptiszi.
Altoos )( , zie
Ah,i , ,:., aliiiii ; lijtcivl; -, al;iiii iuuid:ttit.
I1ifl8,r(h- , .c , al iou -earth.
£tI U ,laehtiC IL, tiie , vul liiilliiOSiS , uiluuuuishi , ilun.y.
h,i,,e,, , 7) , of amev , alma.
Alaaioeri , t. ie., prepare witli aluimi; , stcii in uiinu-;valuu.
tI ig I ,,fabrjjk , e., uul miii ivock.
A in,ut,'eii , Y, al uuuui-stsi'.
, z., uluuuuu-ivabru.
Aherinogen , c, , ( buumnhh)otuuvee ,
uuumi ifiui..cm'ry.
Alocruiclind , Ic, lui' , , uuuûstolcstiuietuu
AI'veislhidcød , Ic, lvi' vul lduuouiruuue,
Alvorens , tic'., berorc , lcorelcsuii.
Alwaar, bv,., where.
Alweder , us'., agauuu , ouure lisle.
ARsete,sd , I., bit,., t 1,1-knsmving , oniuuisein.
AlWcfiisdfieid , cc, oauiuiocienee , oiuiiaiscieeury.
.4!wetens :1: , big., wuttingl , knowingly.
A -is'cI , tse., viuosighi.
t1-iHea, , iie., on purpose , intentionally , , u1esi 1 ucdly.
Alziende, I., all -seeiui.
Alzo,, Is,., v., thins , so , as , whereas.
uma!ga!neren , t. me., snualgasoate.
Ansa,idel , e., almond ;
-,land.
Arnandelboorn , z., alnmonul tree.
Ansandelgezwel , z., swelling of the glauda ei' almonds.
AinandeoIie , C., almond.oul.
Arnusndelvormlg , lv., almsiud-sliapevl.
Amaril , z., emery, emneril, tripohy.
Aniathist , z., amethyst.
Amazone , C., amazoon , virago.
%rnsme,,nenchtij , IL, lu., ammizonian.
Anii,zo,ekIecd , c. joseph , amazon rising-dress.
Arnb,'eht , Z., haeoivraft , trade , profession , occupation
jeinsimml op een - doen , puit any one out to apprenticeship
ccii - leereus , learn a trode , learn a huissiimeso ; ccii - miter/Coca. , follow a trade , follo w a business ; het iv net liei,s
i"saIj -eve v'vu. ilertjgms oiu9elslZ-eui 'r, he is a jade of a11
tciilv —, nianor.
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ArGsbaehtsgezel , z., journey-man.
Ainbachtsheer , z., lord of a manor.
Ambachtsheerllf kheld , z., manor.
Ambachtslieden , z., mv., handicraft's-men , tradesmen.
Ambachtsman , z., handicraft's-man, tradesman, mechanic.
Arnbaehtsvrouw , z., lady of a manor,
Ambassade , z., embassy.
Ambassadeur , z., embassador.
Amber , z., anther.
Ainberachtig, b., amber.
AmbergrUs , z., ambergris.
Ambersteen , z., zie .dasher.
Ambt , z., office , charge , post, place of trust , administra-

rhnrioorn , y.., }ioarliound , red dead nettle.
Anemone , Z., anemone , wind-flower.
Angel , z., sting ; - 9 , zie Hengel ; er is een - ander ver
borgen i , there is a snake in the grass.
Angelica, z., angelica.
Angelier, z., pink, carnation.
Angetroede : , z., zie Hengel.
Angelsnoer : , z., zie Hengellijn.
Angeltje , z., little sting ; - _ , zie Kleine hengel ; - var
een orde kwaal , small remainder of some distemper ; - var
een orde wrok, small remainder of some old-grudge.
Angst , z., anguish , fear , anxiety.
Angstig, b., bw., anxious, uneasy, disquiet, dismayed, anxi
ously , etc., with fear and dismay, full of fear , full o
anguish.
Angstvallig , b., bw., anxious , depressed, full of fear ani
anxiety, with fear , with dread, anxiously, etc.
Angstvalligheld , z., anxiousness, fear, dread.
Anijs , z., anise.
AnLszaad , z., anise-seed.
Anisette , z., anisette.
Anker , z., anker; -, anchor, z.; vertui-, werp-, small Bowe
anchor, hold fast, grapnel ; -, brace (architecture) ; -, sup
port, refuge ; hij is wel op zijn - te land gekomen § , he ha
it wonderfully well ; ten -, at anchor, z.; voor - rijden , voo
- liggen, ride at anchor, z.; - ligten , weigh anchor, z.;
I onder de kraanbalk , anchor at the cathead , z., arm van 't anchorarm., z.; doorgaand -, anchor's way ; punt van 't anchor bill ; een schip ten - brengen , bring a ship a
anchor , z.; daagsch -, best bower anchor , z.; boeg -, how
anchor, bower anchor, z.; het - bij 't ligten van 't boor,
vrijhouden , bear off the anchor , z., plaats , waar 't - is
den grond ligt , bed of the anchor, z.; kruis van 't -, crown
anchor, z., kat -, cat-anchor, z.; ten - brengen, anchor, z.
gekat -, catted anchor, z.; een schip van zijn - houden , hell
a ship clear off her anchor, z.; breedte van 't - tusschen d,
beide punten , cross of an -, z.; het - is boven water, thi
anchor is close up , z.; ten - komen , come to an anchor
z.; een - uitbrengen, carry an anchor out, cast out an an
clior, z.; een - achterruit brengen , cast an anchor by the
stern , z.; een -- katten, cat an asschor, z.; alles is klaas
tot het rallen van 't -, the anchor is a cockbill , z.; 't laten doordreggen, dislodge the anchor from his bed, z.
't - opdreggen, drag the anchor , z.; van 't - afyeslages
zijn, be driven from the anchor, z.; It schip ligt genzakkelijl
ten -, the ship is easy at an anchor , z.; hand van 't -, anchor
fluke; onklaar -, anchor fouled, z.; vloed -, flood anchor, z.
drijf -, zeeduivel, floating anchor, z.; 't - kippers, fish thf
anchor, z.; over 't - gieren, fall over the anchor, z.; achter
't - zinkera , founder at the anchor , z.; 't - klaar maker
voor het laten vallen, get ready the anchor, z.; 't - later;
vallen , let go the anchor, z.; werp -, kedge anchor , z.; 'i
- is regt op en neer, the anchor is speek, z.; 't loslatex
van 't -, the anehorstart, z.; 't - schiet nit den grond , th f
anchor is starting , z.; 't - aan boord sjorren , seize the an
chor , secure the anchor, z.; dwarshout van eery -, stock of ar
anchor , z.; een - stokken , stock an anchor, z.; land -, shore
anchor , z.; zee -, sea anchor, z.; werp -, stream anchor, z.,
't - gaat door , 't - krabt langs den grond , the anchor
loosens from her ground, z.; 't - is voor, the anchor is
up, the anchor is up together, z.; plek waar de armeer
van 't - zich met de schacht vereenigen, throat of the anchor , z.; de - touwen uitsteken, unbend an anchor , z.;
een -- met planken bekleeden, shoe an anchor, z.; plecht-,
street anchor.
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tion ; naar een - staan , naar een - dingen , solicit for,
stand for , put in for an office ; met een - beyi f tigers, grant
an office ; confer an office upon ; van een - ontzetten , deprice of an office ; depose , degrade , put down ; een - bekleeden , fill an office ; cen - waarnemen , discharge an
office , execute an office ; aanzienlijk -, high office , honorable office , eminent place ; kerkelijk -, church-benefice ;
predik -, ministry; -, jurisdiction.
*Ynbteloos , b., bw., without a public office , without a
public employment ; - ereara , private , private person.
Amnbtenaar, z., officer, minister of state.
Ambtgenoot , z., colleague , partner in office.
Ambtinan 1- , r., zie Ambtenaar ; -, slieriff "governor , chief
magistrate of a jurisdiction.
Arnbtshaive , bw., by virtue of one's office , officially.
Ambtsisleeding , z.., gown ; pausel,jke --, bisschoplijke -,
pontificals.
Ainbtsouderdom , z., seniority in office.
Ambtsreis , z., official tour.
Ainbtsplist , 'z., official duty, professional labour.
Aineldonk T , z., amelcorn , spelt-wheat.
Aeneikoorn 1- , zie _4meldonk.
ismen , amen ; ja eis - .zeggen , assent.
Arnnestie , z., amnesty; algemeene -, free pardon , general
pardon ; dekreet van -, act of oblivion.
Arortisatie , z., amortisation.
Ainortisatiefonds , z., sinking fund.
Amper 1, zie Tof elfaken.
Amper ), b., bw., zie i cca-tuvelijlrs; --6-, sourish, sharp, acid.
Aauphibie , z., amphibious animal , amphibium.
Amphitheater , z., amphitheatre.
Annputeren, t. w., amputate.
i,nder , b., vw., other ; een -, another ; de een na den -,
achter elkander , one after another ; den eenen voor den nemen , be mistaken, take the one for the other ; een en
-, both the one and the other ; eens -s eigendoorn, eigendom
ran een -, another's property , other men's property ; om
sleur -en dag , every other day; zij woont op een - ( , she
lives in some other place, she lives somewhere else ; - n ,
others ; ten -, ten -, next to this , in the next place,
secondly ; 's -era daags , the next day , the ensuing day , the
day following.
Anderendaagsch ('s) , b., tertian; - koorts, tertian ague,
tertian fever.
Anderendeels , anderdeels , Lev., on the other hand, ze
-condly.
Anderhalf, b., one and a half; -- voet, a foot and a half;
- jaar , a year and a half ; - dog , a day and a half.
Andermaal, bay., once more, a second time, once and again.
Anders, bw., vw., otherwise, else ; - gezind, otherwise minded.
Anderwerf, bw., zie Andernznal.
.lnderzins , bw., otherwise , in other respects,
Arsdljvie. s, endive,
Ankerbek , nnkerpunt , z., bijl of an anchor.
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sheep mars the whole stock; rijks - en schepter, globe
and scepter, ooq-, apple of the eye, eye-hall , pupil ;
oog-§, darling, dear; twist-, subject of dispute, subject
of contention.
char-ground.
Appelachtig
, bw., resembling apples, like apples.
,
ca-1iks.
Ankerhaken , c, mv., ets
Appeibloesern , z., bl000m of apples, pale-red.
Ankerhals, z, trent of the anwl )r.
Appelboom, C., apple-tree.
Ankcrhorologie , o, patent lever watch.
Appeldrank , Z, cider.
itnkerklaauwen , 0., fly. flooks of an anchor, a
Appelftaauwte , C., fainted fit, fainting fit.
Ankerkruis , a., crown of an anchor.
Appelgvnauw,, I, apple-gray, dapple-gray.
Ankerneuten, a., mv., anchor-nuts, z.
Appelklokhuis, C, core of an apple.
Ankerpark , 0., anchor-yard, a.
Ankerring, c., anchor-ring, a.; een fouw aan den - sle- Appelkooper , 0., apple-monger.
Appellant , a., appellant, appealant.
ken, clinch a cable, a.
Appelleren, i. w., appeal, transfer a cause to a higher
Ankerroering, z, puthiening of the anchor, a
court.
Ankerschacht, Z., anchor-shank,
Appelnian , C., apple-monger.
Ankerschoen, a., anchor-shoe, a.
Appeiznaitd , a., apple-basket.
Aiikersinederij , ., anchor-making.
Appehnarkt , C., apple-market.
Ankersmid, Z, anchor-smith.
Appelmelk, z., milk-porridge with apples.
Ankersteel, c., shank of an mchor,
Appehnocs , C., apple-sauce, aple-mnai-maIadc.
Ankerstok, z , anchor-stock, z.
Appeloogst, C., apple-harvest.
Ankerstoksband , z., anchor-stock-hoop,
Appelpastel, c. apple-pie.
Ankerstoksbôuten , c., fl/V., aiichiorstck 1lts
Appelpit, z.. kernel.
nkertJe, a., small anchor, z.
Appelrond, z , round like an apple.
Ankertouw, c., cable.
Appelrups, z., codling-mimotha.
ukertOinwwerk , Z,, ground-tackle.
Appclscbiniiflel , c., dapple-gray horse.
Ankervoering, z., anchor-linin g., z.
Appelschil, z., rind of an apple, skin of an apple, poel
Ansjovis, z., anchovy.
of an apple.
Anthonie-vutir (St.) , a, St. Anthony's fire
Appclsteel , z., stalk of an apple.
Ahtchrst , z., antichrist.
Appelstengel , c., stalk of an apple.
AntichrstJcsch , z., antichristian.
Appeltaart , z., apple-pie.
tntivnonhe , z., antimony.
Antwoord , Z., answer, reply; - geven, make. answer, Appeltuf) , c. billings-gate, scold.
give an answer; in - op ow brief, in answer to your Appelton , z., applecask , apple-tuit.
letter; -ei ras de gemeente in een kerk , responses of Appelvçrkoopster4 , c. cie .4ppelvroaw.
Appelvrouw , C , fruit-woman, ora;mge-wonmac.
responsalo made by the congregation.
Antwoorden, t. w., i. so., answer, make answer, give an AppelwSjs), zie .-lppelvrouw.
Appelwijn , zie _4ppeldeanlc.
answer ., reply, make a reply, respond, refute.
AppezaO, z., apple-sack.
Antwoorder,, C., answerer, respondent.
Appelzalf, c. poniaturn.
Apebakkes ), C., face of monkey, ugly phiiz
Aj,erj , e., apish tricks, farce, huffoonry ; - oitvoereo, Appelzolder, c. apple-loft, fruit-loft.
April, 7.., April.
play tricks, play the buffoon.
AcabSescis , t., arabic , arabian ; -e schurft, elephiantiasia.
Aperok , z., pantaloon, child's jacket, coat, nightdress,
Lrak , Z., arrack, rack.
ridiculous garment.
Arbeid, z., labor, work, toil, pains, task, performance,
Apesinoel ) , zie 4pebaklces.
woatnianslmip , employment; 't ia vergeefsehe -, 't is pains
Apii , z., she-ape, she-monkey.
to no purpose; -_ware -, great labor ; -, travel, travail
Apokref,, b., apocryphal, sint canonical; - boeken, apochildbirth (sueg.) ; een vrouw , die in - is, woman in lacrypha.
bor, woman in childbirth.
Aposte', z., apostle; i-owe -(, boon companion, notable
blade, libertine; op -spaarden rijden -I- , go on foot; s, Arbeiden, i. w,, labor, work, perform, make, execute.
Arbeider, z., laborer, workman, laboring man, porter,
bollards, knight head timbers.
worker, manufacturer; —S vereeniginy , working-men's asApostelschap, e., apostleship.
ssciation ; —S loon , wages, hire, pay zonder -, unem
Apostoliesch , b., apostolical.
ployed , wanting employment; -s, laborers, workmen,
Apostrophe, z., apostsophe , abbreviation.
workpeople
, workers.
Apotheek, a., apothecary's shop.
Arbeidiig , z., laboring, working.
Apotheker, 0., apothecary.
Arbeidsloon, C., wages, pay, hire.
Apothekersboek, z., dispensatory, pharmacopceia.
Arbeidsman, z., workman, laborer, worker.
Apothekerskunst, a., pharmacy.
Arbeidster, Z, work-woman.
Apothekerswaren , 0., mv., drugs.
Arbeidsvolk , C., workmen, laborers, laboring-people.
Apparent +,, b., apparent, probable, evident.
Arbeidzaam. b., bom-, laborious, diligent, industrious,
.&pparente , 0., probability, appearance.
assiduous; labotiously, etc.
Appel, e., apeal (jur.); -, roll-call, alarm.
Appel, a., apple; oranje -, orange; citroen -, lemon; Arbeidzaamheid , C., laboriousness, diligence, activity,
industry.
chums -, china-orange; heap -, seilde —, crab; 't vleeeige
van een appel, the pulp of an apple; rijpe -, ripe apple, Archief, z., archives; -§, repository of public records,
record-office, paper-office, records.
wormnstelcige -, worm-eaten apple; verrotte -, rotten-apple;
een rotte - in een mand, bederft alien t , one scabbed .&rchltskt , ;;., architect, nzaitcr.buiUcr,
Ankerboei,z,,buoy, beai6n 1)rai water,
Ankeren , 1. w., cast anclici, (oncI a an anchor , anchor.
Ankergrond, a., anchorage ; ni _lioi- -hold , anchoring, an-
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Arend , •., eagle.
Arendsjong, z., eaglet.
Arendsklaau v, z., mv.,

paw.
Arendsoog ,

eyed.

apa wg, pzarsimoniou,_.,;vrctclied, pusillanimous, fainthearted,
cowardly, mean-spirited, pitifully, etc.
eagle-talon, eagle-pounce , eagle- Arnil,artiglaeid, z., pitifulness , niggardliness, scantiness,
poorness , meanness, wiel cliedncss, cowardliness , pusillaz., eagle eye , § pierling-eye ; met -en , eagle- nimity.

Arendssteen • z., eagle-stone.
Arendsspoed, z., eagle-speed,
Arg ) , gew., b., biv., cunning ,

eagle-swiftness.
crafty , malignant , malicious , bad , mischievous • ill-natured.
Arg) , gew., z., bad intention , view , design , fraud • deceit;
zonder - of list , without any fraud or deceit; ik had
daarin geen -, I. meant no harm by it; hij heeft daarin
geen -, he means no harm • he is a poor simpleton • zie
verder onder Erg.

Arger , zie Erger.
ergeren • zie Ergeren.
Argheid • z. • slyness , cunningness

;

tot - vervallen, come to poverty, become poor ; zij lijders.

yroote -, they live in great poverty , they are in great
misery; - zoekt list t, poverty begets devices.

poor, indigent, wanting, destitute,
bare, needy; poorly, etc.

Arnioeclig, b., bie.,

, craft, subtility, bad-

ness, malice, malignity, a. a.
z. • malice , craft , treachery , sleight • artifice ,
guile, deceit, geile, deceit, intrigue.
Arglistig, b., biv., crafty, subtile, artful, fraudulent,
sly, cunning; craftily, etc.
Arglistigheid • z., artfulness , cunningness • craftiness,
artifice , subtility , zie verder Arglist.
Argwaan , z., suspicion • mistrust • distrust • surmise,,
distrustfulness, jealousy.
Argwanen , t. So., i. i "., suspect , surmise , mistrust , fear
dread, be diffident, be doubtful , have an ill opinion.
Argwanend , b., bie., surmising , suspiciously , distrustful,
mistrusting , etc.
Arke , ark • z., ark.
Arm • z., arm ; wereldl jke - i , secular power ; - van een
kerkkroon, branches of a candle-stick; ier den - 't ge
support arms
-wer!
Arm , b., bw., poor, indigent, pauper, miserable, scanty,
barren , necessitous ; - aan, void of ; - zondaar , poor fel
- maken , empoverish , make poor , reduce to-low,retch;
poverty, reduce to misery, ruin a person ; hij is een -e
leads l • he is a poor creature, he is a poor fellow.
Armband , z., bracelet , bandage , sling , weeper.
Arsnbestu ur , z , assembly of overseers , body of overseers
of the poor, administration of the poor's funds.
Armbezorger , z., deacon , overseer of the poor • distributor of alms.
Armblaker , z., branched candlestick.
,Arme , z., poor • pauper , indigent , needy, necessitous.
Armee, z., army; berigt van de -, bulletin.
Arglist •

9 , bw., zie Aria.

Armel Lk
Arrnelijn ,

ArsnhartlgHiJk • bw., zic Armnharti,q.
Armlouis, z., poor's-house, alms-house, hospital.
Arineninrigting, z., institution for the poor.
Ar•ninianendons , z., armenianism.
Armkas , z., poor's funds.
Arsnaneester , Z., zie Armbezorger.
Aranoede, z, poverty, indigence, want, 'need, misery

z., ermine, fur of the ermine, skin of an

Arnsoetiigheid • z., poverty, poorness , indigence, want.
Arinoedigiijk , bw., zie Armoedig.
Arnspki p , z., arm-bone , facile.
Arinring, z., bracelet.
Armschool , armenschool , z., poor's school.
Armsieraad , z., bracelet.
Arinsiengte, z., cubit, length of the arm.
Armstoel , z., elbow-chair, arm-chair.
Aranwapen , z., vaml;ranee, armor for the arni.
Armzalig. b., tic., poor, needy, paltry, wretched, frivol-

ous , pitiable , miserable ; -e pronk , shabby finery ; -e
politiek, narrow policy, contracted policy , illiberal policy.

Arinzaligi,eid ,

pitiableness.

z., poorness, shabbiness , wretchedness,

Arnnzaiig5ijk - , zie Ar;nlaartiglijk.
Arrest , z , arrest , seizure, imprisonment.
Arrestant , z., prisoner.
Arresteren , t. w., arrest, apprehend , seize , attach.
Arsenaal , z., storehouse, magazine , arsenal.
Arsen1k, z., arsenic; - zuur, arsenical-acid, arseniac acid.
Artikel , c., article.
Artikeibriel, z., instructions for the officers, etc. of the

Dutch navy.
z., artillery, ordnance; lipte -, flying, artillery;

Artillerie,

rijdende -, horse artillery.

Artiilerierneester, z., master of ordnance.
Artiiieriepark , z., park of artillery, train of artillery.
Artillerietrein , z., train of artillery.
Artiiferist, z., gunner, canonnier, artillery-man.
Artisjok , z , artichoke; stoel van een -, bottom of an

artichoke.

Arts , z., physician , doctor ; wond-, surgeon.
Artsen%! , z., medicine, physic, remedy, drug;

spuit -,

elyster ; hartversterkende -, cordial ; -bereidkunst , pharmacy,
pharmaceutics; versterkende -en, tonics.
Artsen$jbereider 5 , z., apothecary.
arms.
Armen , z., mv., poor, poor people ; - bedeelen , give money ArtsenLiibereiding , z., pharmacy.
to the poor, distribute money to the poor; van de - leven, Artsenisdrank , z., medicinal potion.
Artsenijkunde,, z., art of physic, physic, medicine.
he maintained by the church.
As , c., axis , axle-tree, spindle, beans; - van een rolpaard,
Aranenbelastin g, z., poor rate, tax for the poor.
axle-tree of a gun carriage, z.; achter-, after axle-tree, z.;
Arseenbus , z., poor-box.
voor-, fore axle-tree.
Armendokter, z., physician to the poor.
Asdi • z., ashes ; tot - verbranden, burn to ashes; in de Artnenfonds, z., fund for the poor.
leggen , reduce to ashes , burn down , destroy by fire ; in
19rinengeld, z., alms, money collected for the poor.
- liggen , lie in ashes , be consumed , be dead , be desArneeninrigting , z., institution for the relief of the poor.
troyed;
tussclren twee stoelen in de - zitten i- , between
,
e.,
charity-school
,
free-school.
Arseenschool
two stools the breech a-ground; glimmende -, embers.
Arrnenivet , z., poor-law.
Aschacistig , Tt., b;c., ashy , full of ashes , like asles
lrinenovezen • C., system of the poor-laws.
.ranisartig, 1;., Tay., pitiful , miserable , scanty, uiggrsrdly, cineritions.
ermine.

Arrneloos , armloos

, b., bw., without arms , having no
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Aschbaos , t., scavenge:.
Aschbak , z., wooden box , wooden itowi.
Aschbeer (, x., zie Aschman.
Aschbezem , z., broom, brush to sweep ashes away.
Aschbus, z., urn.
Asehdag, z., Ash-wednesday.
Aschepoester, Z., slut, nasty-girl.
Aschgraauw, b., law., ash-colored.
Aschhok , z., dunghill, pit.
Aschhoop, z., hoop of aspers, hoop of filth.
Aschkar , z., dung-cart.
Aschketel, z., ashpot, ash-kettle.
Aschkuil, zie Ase/iput.
Aschpan, z., ashpan.
Asch pot , z., ashpot.
Aschput, z., aschpit.
Aschschop, z., fire-shovel.
Aschvarken , s , broom, besom , brush for sweeping the
ashes away.
Aschvat, z., tub for ashes , vessel vor ashes.
Aschvvoensdag , z., Ash-wednesday.
Aspergie , z., asparagus , sparrow-grass.
Asphalt, z., asphaltum, asphaltos.
Aspirant , z., candidate , aspirant.
Aspunt, z., pole.
Assayeur , z., assayeur.
Assignatie, z., assignment, bill.
Assigneren, t. w., consign (money) to, consign (effects) to.
Assuradeur, z., insurer.

Averoen , zie dverumt.
Averuit, z., southernwood.
Avond • z., evening , night ; eergister -, the day before
yesterday evening; goeden - wenschen, wish good night;
een ronde - en een betrokken morgen zijn voor/laden van
eeuw sclioonen daq SI- , the evening red, and the morning
gray, is the sign of a fair day ; omtrent schemer-, about
twilight ; kersmis-, kers-, ehristmas-eve ; het wordt -, it
grows dark, evening draws near.
Avondhlaci , z., evening- paper.
Avonddienst , z., evening-service.
Avondeten , z., supper.
Avona;;,ebed, z., evening-devotion, evening-prayers, completory , compline.
Avon(iJlan, a., evening-bell, curfew; de - luiden, ring the

Assurant, z., assurer.
Assurantie) , z., sauciness, impertinence , impudence, bold-

Avondschemering, ., erepuscule, twilight.
Avondschool , z., evening-school.
Avondschuit , z., evening-boat.
Avondspel , z., evening-play , evening-diversion.
Avondster, z., evening-star, Venus.
Avondstilte , Z. calm of the evening.
Avondstond , z., evening , eventide; mooije -, fine evening.
Avonduur, zie avondstond.
Avondwandeling , z., evening-walk.
Avondzang , z., zie vondsnis.
Avonturen, t. w., hazard.
Avonturier • z ., fortune.hunter , rambler.
Avonturierster , z., rambling-woman.
Avontuur , z., adventure , hazard, chance, luck, hap,

ness , confidence ; -, assurance , insurance ; -kamer, insuring-office.
Assurantie-makelaar, z., policy-broker, insurance-broker.
Assurantie-polis, z., policy of insurance.
Assurantie- preanle , z., premium of insurance insurancemoney.
Assurantie-proces, z., action on policy.
Assureren , t. w., insure , get insured.
At, pret. van Eten.
Aterling, z., bastard, base-born.
Atlas, z., atlas; zee-, sea-atlas; -, atlas, supporter (architecture) ; -, atlas , first vertebra of the neck; -, atlas
(silk stuff).
Attestatie :, z., attestation, testimony , evidence, certificate, testimonial.
Attesteren , t. w., attest, witness, testify.
Au, t., oh! o!
Auctie, z., auction, public sale.
Auditeur, z., auditor, one who examines accounts.
Auditorium , z., auditory.
AugustUner, z., Austin-friar.
Augustus , z., August.
Autaar, zie Altaar.
Auteur, z., author ; § cause.
Autorisatie, z., authorization, warrant, legal authority,
legal power.
Autoriseren , t. w., authorize, qualify, empower.
Avantuur ±, zie Avontuur.
Avegaar, z., auger.
Averegts , bw., preposterously, wrong way , contrary way,
crosly , perversly.
Averegtsch , b., preposterous, wrong, cross, cross-grained,
untoward ; - zijde , wrong-side ; - slay , back-stroke ; kind, cross-child ; - aard, perverse nature.
Averij , z., average , damage, z.
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Asondlucbt, r., evening-air ; een je scheppen, take a

walk in the evening.
Avontv,naaz , z., ;upper ; zij gebruiken geen -, they take

no suppers , they never sup ; -, Lord's Supper , Holy Sneranleiit , Eucharist ; test - gaan , ten nachtmaal gaan ,
communicate, go to the Lord's Supper, receive the Sacranient , receive the Communion.
Avoncln,a,albrood , z., host, consecrated-wafer,
Avondmalen , i, w., sup , take one's Supper.
Avon.linaalganger , z., communicant.
Avondnis , z., vespers , evening-service.
Avond;s.uzick, z., serenade.
Avondoffer , z., evening-offering.

casualty , accident, incident.
Avontuurlijk , b., hw., hazardous, uncertain, casual , by-

chance , hazardously.
Azen • t. w., i. w., feed , bait , lure , feed upon , prey upon.
Azijn , z., vinegar ; hij ziet zoo zuur , alsof hij - gedronken

had í- , lie looks very sour, lie has a crabbed lock, he looks
as sour as vinegar ; in - leggen, preserye in vinegar, season with venegar.
Azijnachtig , b., like vinegar , sour , acetous , acid, tart.
Azijnen + , t. w., zie onder Azijn , ia - leggen.
AzLpnflesch , z., vinegar-bottle.
Aziinfeschje, z., cruet.
Azijnhandel , z., vinegar-trade.
Azijnteonig, z., oxymel.
Azijnkan , zie .Jzijnjiesch.
Azijnmaker, z., vinegar-man, vinegar-manufacturer.
AztjnmakerL , z., vinegar-house , vinegar-manufactory.
Azkjnton • ., vinegar-cask , vinegar-tun , vinegar-barrel.
Az ij nsuiker • z., oxysaccliibrunl.
Aznvat, z., vinegar-vessel.
Azijnwater , z., ov.ycrate.
AzLjnznur • z., acetic acid, acid of vinegar; - zout, acetate.
Azuur , b., azure , blue , faint blue • light blue , sky-color.

B.
Ba ! t., po 1 pogh ! puch 1 Laa !
Baai , z., baize ; -, bay.
Baaihal , Z., baize-hall.
Baaitje, z., sailor's jacket,
Baak , z., beacon , lanthorn , pole ; bakens verzetten , shift
the beacons ; de bakens zijn verzet t , the case is altered;
als 't diep verloopt, verzet men de bakens t, when the circumstances alter , then also the measures alter ; vuur -,
pharos, phare , ligthouse.
Baan, z., smooth road, beaten road, smooth way, smooth
path ; op de - komen , make appearance ; ruim - maken, !,
make room , disperse the crowd ; op de - brengen , iets
voorstellen , move , propose , bring upon the carpet ; de klaar maken , prepare things beforehand , settle things beforehand , break the ice ; -, rope-yard ; -, breadth.
Baanderheer , z., baron.
Baangeld , z., money paid for passing over a path upon
the ice.
Baar , z., bier ; -, billow , great wave ; gouden -, ingot of
gold , wedge of gold ; -, fresh-water jack , z.
Baar , b., mere , pure, clear.
Baarblijklijk, b., bui., plain, clear, manifest, visible,
self-evident , plainly , etc.
Baarblijkl jkheid , z., clearness, plainness , clear-evidence.
Baard , z., heard (of a man , corn , etc.).
Baardeloos , b., bw., beardless, without a beard.
Baardmannetje t, r,., silver coin with a bearded effigy
of a sixpence value.
Baardscheerder , z., barber.
Baarmoeder, z., womb, matrix.
Baars , z., perch; -, broad cooper's-bill.
Baarsmaal , z., perch-dinner.
Baarssehotel , z , perch-dish.
Baarssim , z., fishing-line for perch.
Baas , z., master , head ; timmermaas -, master-carpenter;
metselaars -, master-bricklayer ; den - spelen § , play the
master ; domineer , lord it ; zijre wijf speelt den -, zijn wijl
heeft den broek aan )§(, he is overruled by his wife , his
wife bears the breaches ; hij is een vrolijke - (, lie is a
boon companion , he is a merry grig.
Baat , z., profit , advantage , benefit , gain , utility , interest, help.
Baatje , z., little profit, small profit, etc.; alle -s helpen t,
many a little makes a mickle , a penny saved, is a penny got.
Baatzucht , z., covetousness, avidity, greediness, selfishness.
Baatzuchtig, baatzucbtiglijk j , b, bw., covetous, greedy,
selfish , self-interested , progging ; covetously , etc.
Babbelaar , z., babbler, prater , idle-talker , tatler , chatterer , tell-tale , teller of secrets.
Babbelaarster , z., babbler , tattler gossip , etc.
BabbelarU , z., babbling.
Babblegoegjes)(, s., m.v., nonsense, trifles, foolish-tricks,
freaks , whimsies.
Babbelen, i. w., t. w., babble, chat, tattle, prattle, prate,
tell tales , tell secrets , mumble.
Bacchusfeesten, s., iglu., bacchanals, drunken feasts of
Bacchus.
Bacchuslied • z., bacchanalian song.
Bad , pret., prayed.
Bad, z., bath; - ran Siloe, pool of Siloali , waterzog- place,
water-place.

Baten • í. w., i. w., bathe , bathe one's self, wash ones

self in a bath ; zich in wellusten - 1 • swine in pleasure; in
tranen -, drench in tears.
Bader , z., bather.
Bading, z., bathing.
Badkamper , z., bagnio , bathing-room • bathing closet.
Badkuip , z., bathing-tub.
Badstoof, z., hot-bath , bath.
Badstoofhouder , z., bath-keeper.
Ballen , i. ie., nark.
Bagaadje, z., baggage, furniture, necessaries, provisions
for a soldier, army, etc.
Bagge t, z., jewel, gold-ring.
Bagger , z., mud , dirt , mire.
Baggeren , i. w., draw mud , etc. out of a ditch , drag for
mud , etc.
Baggerman , z., cleanser of ditches.
Baggernet • zie Moddernet.
Baggerschuit , zie Modderpraam.
BagLJ n , z., Beguine , nun of the order of St. Bega ; -e brassen , cross-jack-yard braces , z.; -ra , cross-jack-yard , z.; -e
topperants, cross -jack yard lifts.
Bagijnhof, z., cloister for Beguines.
BagL n-ra , z., zie onder Bagijn.
Bajert , z., chaos , confused mixture , heap.
Bajonet , z., bayonet.
Bak , z., wooden bowl , earthen pan , large dish ; -, mess,
z., - eauz een schip , forecastle of a ship ; -, middlemost
part (of a waggon) ; -, bason (of a fountain) ; -, trough ,
crib , manger (of beasts) ; - in , een schouwburg , pit in a
playhouse ; kom aan den - ), come to table ; kogel -, shotlocker, z.; water - in de pompzode, cistern, z.
Bakbeest ) , z., monstrous large thing , huge clumsy creature , bulky and unwieldy thing; - van een vent , huge,
lubberly fellow.
Bakboord , z., larboard ; - het roer , port the helm ; met
-s halzen toe, on the larboard tack; -swackt, larboard
watch , z.
Bakelaar , z., laurel-berry.
Baken , z., mv., zie Bonk.
Baker , z., nurse.
Bakeren , t. w., i, zo., swaddle, swathe, wrap up (a young
infant) in clothes , etc.; zich in de zon -, bask in the sun ;
heet gebakerd zijn , be hot-spurred, be hot-brained , be fiery,
be violent, be very passionate, be hasty.
Bakermand , z., childbed-basket.
Bakermat , z., crudle , birth-place , § fatherland,
Bakerschelling , z., rails to a nurse.
Bakerspeld , z., large pin with a great head.
Bakhuis :, zie Bakkerij; - ), chops, tongue; leelijk - ),
ugly face , ugly visage.
Bakje , z., little-bowl.
Bakkelj nauw , z., new-foundland salted fish ; codfish.
Bakken, t. w., bake, fry; iemand een poets - §, play any
one a trick ; i7c zal het ic weer - § • I shall give you tit
for tat, I shall give you like for like, I'll be even with you.
hakkend , d., b., baking.
Bakker , z., baker.
Bakkerij , z., hake-louse, bakery.
Bakkerin , z., baker's-wife • bakcst;er.
fokkervnering , z., bakery.
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DAK,
Bakkes ) , zie Bakhuis }.
Dakkesje ( , z., pretty face , sweet lace , pretty chid,

amiable child.

.

Bakkus ) , zie Bakli u,is )
Bakmeester , z., mast ernless , chief of a niece , z,
Bakoven , z., baker's oven.
Bakpan , z., frying - pan.
Baksel , z., batch (of bread) , baking.
Bakjongen , z., niess-hoy.
Baksinaat , z., mess- mikte.
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sall&ISt , 2. halfast ; - schieten, take in ballast; - uitwerpe,n , heave out the ballist, take out the ballast; de - schiet,
j the ballast carats , the ballast runs , the ballast rolls to
J olie side ; den, -- verschieten , trench the ballast ; -, luggage,
erieumbranc.e , burthen , burden , lumber , useless thing
- sr , heeps (-,y raren , go away in ballast ; ijzeren, iron bal
-last,
z., gef-ote; ij-eren sclittit -, cast iron-pigs, z.
Ballasten , t. w., ballast , load with 1ballast.
Ballastkleed , '., poet - sail , t.
Railastligtem- , ; ., boat to carry ballast, lighter, ballast boy, t,

iialIastpoc)rt , ,, Dallast -port , r..
Riakspler , Z., out-rigger for the boat's guess rope , z.
vakstag, z•, shroud of the bowsprit, stay under the scuttle licrilastschoi), z., hallast-scoop, a.
SOallsstvracht , z., dead-freight, z.
of the main-mast , fastened to the foremast ,
Hakstagskoelte , z., side-wind that fills ;iJ 1 t late s;ti ols , ^.. Rrrtltje, F., little asall, pellet; -s van gehaktkalfsvleesch
rruii,-ed vets] made
sits little halls.
Bakstagswvi.s , lm%, ors the quarter ,
Ba@ i ing , ,.., eel! e , outlaw , i)atldltto.
Ballingschap , .`., exile , bamslunent

Bakstagwinti , z., gwulerwind , z..
haksteen , z., brick,
Bakster , zie Bakkerin.

; in

-

zenden ; banish

eXi1C , send awwray, drive 'sway.

Bah eester , N., master of a tellniscourt.
Baktand , z., grinder , great tooth.
Baloen , z., balloon , two masted indian vessel , z.
Baktrog , N., baker's trough.
Bakzeil , z., lee-tack , z.; - halen van een hals , haul the Balooriig ) , b., bw., disturbed, uneasy , untractable, ur,ruly ; - -naken , disturb , discompose , break any one's head
lee-tack in.
Ral , z , ball ; kaats -, tennisball ; den - slaan , play at
confound ally one , stun any one ; put airy one to this
tennis , top a ball ; dia - raken , hit the ball ; 'í teritq- wits clads.
stuiten van een -, the rebound of a hall ; den --- :aisslaan, Baloorigheid, z., uneasiness, disturbance, stvsslni g.
miss the ball ; gj slaat den - ï1iis , you are nastaken Balsclsoenen , z., mv., pumps , dress shoes,
you are beside the mark; - van den voet , ball of the foot; Balsem, z., ballto, halsaai.
reuk -, scented-ball ; sneeuw -, snow-ball ; zees --, soap-ball Balsemachtig , b., bie., balmy, balsamic.
Rzohseniboom , ;, , balsam-tree.
wasch -, wash-ball.
Balseiner, , t. ii., esisivslni.
Balacte , z., ballad.
1 Bieise1ning , .,, embalming.
Balanceerstok , z., rope - dancer's - pole .
Balanceren , t. ee., i , ie,, poise , balance.
Balans , z., equipoise.
Balansrnaker , z., maker of balances.
Baldadig , h., bw., insolent, petulant , wanton,

Hals;aan , ,x., tennis
eerlat et x., tennis.

turbulent,

mischievous , overbearing.
HaIdadi;heid, - ., insolence, overbearingness, wilfulness,

petulance , naughtiness , mischievousness,.

, game at tennis.

1 Bammpeier , z , truism-player.

sCaasturig, b., bit., cross, peevish , ill-natured, displeased,
out of hmumor.
Btrlsturigheid , z., crossness , peevishness,
Bamboes , z., bamboo.
Ban)boesrlet , .;., hambon.

i
Balderen t, zie Bi-rlderea.
Balein , z., whale-hone.
Bar), z., 1)anishment , exco7Tlmunication, lean; in den - doen,
f'.vconmmunieate , ban , proscribe , outlaw ; op - en boete iet=s
Balg ) , z., guts , i law , stomach , belly , paunch.
Balie , z., large cask , z.; tub, rails , bar ; roos de - plei- 1 r^-;>•finde., , prohibit on pain of banishment and confiscation,
ten , plead. at the bar; voor de - komen , comme to the bar; Bsrnbliksein , z., ban , excommunication.
I3an(I , ;,,., band , string , cord , tie , ribbon , tape ; hoede -,
voor de - staan , stand at the bar; koel -, asalf-tule ,
hat-hand ; lei-en , leading-strings; ijzeren -en , iron hoops
Balieinand , ., large flat buskei .
iron bands ; _ilvereaz stokklop , gouden stokknop , zilveren
Ral, uw t , z., bailiff.

Balivavagie t, z., bailiwick.
Bal, uwschap , z., office of a bailiff.

mesheclit , yon den ties/ier/it
rn
, ferret ; koppel - van jagtlioaderv, leash of hounds; -, fillet, astragal, bandage, fillet (of a wound) ; breuk -, truss ; hij gaat ira een -, he
Balk , z., beam, large piece of timber; hoofd -, architrave;
een splinter in zijras broeders oog zien , en niet (lest - op- I wears a truss ; broei: -, waist-band of the breeches ; - des
hY,, avli^ks , bond of matrimony ; - van een boek, bindmerken , die tit zrjn eigen is t , see a mote in one's brother's
eye , and not the beans that is in one's own eye ; dit kan in, of a book; boek in perkamenten -, book bound in vel
iii -en z ^n , be in bonds ; ie-snand aan een - leggen ,-lum;
wel aan den - yeschreven worden , this ought to be looked
upon as wonderful ; dek -, deck-beam , z.; hek -, wing- tie any one down, bind any one to, confine any one, stint
transom , z.; zeil -, naast -beans , z.; achterste -, aftermost any one , keep any one short, restrain any one , check any
beam , z.; halve -, half beam , z.; - vans de luizeplecht
orie ; iemand in -en leggen , chain , fetter, shackle a person , put any one in irons , put any one in fetters ; -en
collar-beam, z.
ve,•1 reken , -en afsc/sudden , shake off one's fetters , shake
Balkdeelen , z., env., thick - stuff, z.
off one's shackles , free one's self ; uit den - springeis ,
Balkbed , z., full-dress.
Balken , i. w., bray, bawl , bellow , scream , cry aloud.
shake off all restraint , become unruly, turn wild anti
aUalkhaken , 7.., fnv., dogs, z.
profligate, give loose to one's passions; die goederen zijn door
den - zoo) , those goods are generally so ; het moet nood Balkleed , z., full-dress.
zaaklijk uit rlern zak of van den - komen, it must come one
Balkknieén , ., mv., hanging-knees, z.
Balkon, e., balcony, terrace.
way or other ; -en , breast of forehooks , z.; kluis -csm,
Haakstukken , z,, mv., pillars , stanchions . -t,
hawse-hooks , z.; mast -era , mast-hoops , z.; ra -en , ropi ,
z
;,,ti
B5llk'egers , Z.. in" , di' r'k bail!)] s - !naup`. , . t.
P". rct 17`í.a hs ti- -es tea t --erf , ]lame is sill t , .

BAIT.

BAR.

Bandhend 9 z., band-dog, bandog.
Bandelier , z., bandeleer , large leathorn belt,
Bandiet • z., bandit , banditto , outlaw • robber, highwayman.
Bandje, z., little string, tie, cord, band, fillet, bandelet.
Bandenaker , ., ribbon-weaver , tape-maker.
Bandrekel ) , zie Bandhorad.
Banen , t. w., level , pave , make a way ; § prepare.
Bang ( , b., uw., afraid, scared , anxious , fearful , timorous;
- noorden , grow afraid , be seized with fear, be struck with
fear, be alarmed; -e inc/it (, close confined air; - gezipt,
stern look • severe countenance • severe aspect, ghasty phiz ;
de dood viel hers -, he suffered grievously, when lie died.
Bangheid , z., anguish , anxiety, timorousness • timidity
closeness • faintness.
Banier , z., banner • standard , streamer , flag.
Bank , z., bench • form • long seat , court of justice , stall,
bank • shoal • shelf , sand • seat, thought ; geld in de - legyen, put money in the bank; - van leerring, lombard, bank
of the city ; iets achter de - smijten § , lay a thing aside,
sleposite a thing, throw a thing by; zij stekers het onder
geen stoelen of -en § , they don't make a secret of it , they
tell every one of it ; de -en stellen § f, keep a heavy-do;
- aan de gezigteinder, cloudy horizon; geld in de - hebben
steken , be a creditor on the bank-books; - in het bassetspel houder; , tally at basset ; aan de - slayten ,
Bankbreken , I. w., turn bankrupt, play the bankrupt,
break, become insolvent.
Bankbreuk , z., bankruptcy, breaking , becoming insolvent,
becoming, unable to pay one's debts.
Bankbreukig, b., bankrupt; - worden, become bankrupt.
Bankbriefje, z., bank-bill, hank-note.
Banken +, i. w., stay.
Bankeroet, z.. bankruptcy, breaking.
Banket , z., small foot-path along a parapet; -, feast,
banquet, treat, junket; -, sweet-meats, conflicts, confections , confitures , junkets.
Banketbakker , z., confectioner.
Banketbakkerij , z., confectionary, confectioner'sship.
Banketdeeg , z., paste for confection.
Banketteerder j • z., banqueter , feaster , good fellow,
belly-god , epicure.
Banketteren, i. w., feast, banquet, junket, fare sumptuously, fare daintily, fare deliciously, play the good
fellow.
Bankettering , z., feasting , l)anqueting , junketing.
Banketwinkel , z , zie I3anketbakk erfij.
Bankgeld, z., hank-money.
Bankhaak , z., sail-hook , z.
Bankhouder, z., pawn-broker, one that keeps a lombard,
banker , keeper of the bank.
Bankier, z., banker , cashier , cash-keeper,
Bankkapitaal , z., stock in bank.
Banknoot, z., bank-riots, bank-bill.
Banknotenpers , z., note-press.
Banknotenvervalseher, z., note-forger.
Bankpapier , z., paper-currency.
Bankroet , z, bankrupt, broken, insolvent.
Bankroetier , z., bankrupt.
Bankrot ): , zie Baakroet.
Bankrotteren , zie Bankbreken.

from church-communion ; -, curse , ban , anathematize,
wish evil to , deliver up to satan , proscribe , outlaw ;
-, get a trick by a higher trump (gam.).
Banning , z., banishment, exile, relegation, sending, turn.
me away, driving away, excommunication, proscription,
outlawry , banning , cursing.
Banvloek, z., excommunication; - bliksemen, - uitspreken, fulminate excommunication.
Bar , b., lno., sharp, severe , intensely cold, barren , unfruitful , dry , parched up , naked , barren ; -re grond , poor
soil , dry soil , lean soil ; -re lenst , naked , barren coast.
Barak , z., barrack.
Barhaar , z., barbarian.
Barbaarsch, b., bw., cruel , barbarous , barbarian , inhuman; cruelly, etc.
Barbaarschheld , s., barbarity.
Barbeel , z., barbel , barb.
Barbier , z., barber , shaver , trimmer.
Barbieren, zie Scheren.
Barbiersbekken , z., shaving-basin.
Barblersriein, z., razor-strap.
Barbierssteen, z., razor-stone, oil-stone.
Barbierswinkel, z., barber'sshop.
Hard , z., lard.
Baren , t. a'., i. w., bring forth , get , procreate , hear,
create ; onheil - §, create miscief; -, bawl, cry, make a
sad noise.
Baren , z., bringing forth , bearing, producing, begetting,
getting, delivery.
Barend, b., bringing forth, hearing, producing, causing,
creating , begetting ; -e erosie . woman in labour, woman
in travail , woman in childbirth.
Barensnood , z., woman in labour , woman in childbirth.
Barg, z., harrow , harrow-hog.
Barghoaten, z., me., wales, wails.
Barh eid, z., sharpness, roughness, severity, barrenness,
sterility , aridity.
Baring :1:, zie Baren, e.
Bark, z., hark; kleine -, barge, craft, lighter.
Barkas, e., long-boat, z.
Barkbouten, zie Berghouten.
Barmhartig , b., bw., merciful , gracious , clement , tender,
pitiful , charitable , compassionate.
Barmhartigheid , r., mercy , tenderness , compassion,
pity , charity ; broeders van -, hospitalers , brothers of
charity.
Barinhartigjtk , bw., mercifully, zie Barmhartig.
Barnen t: , t. w., burn.
Barnen , z., heat , midst.
Barningen , z., me.,, zie Branding.
Barnnetei , z., nettle.
Barnsteen, z., amber.
Barometer , z., barometer; - buis, barometer-tube.
Baron, z., baron.
Barones , z., baroness.
Baronnet , z , baronet.
Baronnij , z., barony.
Baronschap , z., baronage.
Barrevoeter, z., barefooted-monk, barefooted friar.
Barrevoets , biv., barefoot , barefooted.
Barrikade, cc., barricado, barricade.
Barring, z., booms for and aft, eparet.opmasts and
yards of a ship, z.
Barsch , b., bui., fierce , rough , stern , crabbed , harsh,
sharp, tart; fiercely, etc.; - gelaat , fierce look, frowning countenance.
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Banneling, zie &clling.
Bannen, t. w., banish, exile,

send Into exile, relegate,
send away from ; drive away from; uit het rijk -, banish
out of the kingdom ; droefheid -, droefheid verdrijven,
banish narrow - iem%rn l vii It kerk -, e communicate, exclude

I

BED.

BAR.
Barsehheld , z,, roughness , sternness , f trctmess , sharpness, tartness , ill-nattire.
BarschlUk +, zie IJarsch.
Barst , z., cleft, crack, burst, chap , gap , chink , rent,
breach, diruption , disruption.
Barsten, i. w., crack , burst, break of rive asunder ,
cleave, spill , rend , chap , split (of a shii) ; cram , stuff,
fill one's belly of panucli till o>>e is ready to burst; te
- r}(ien, kill with overriding (of a horse); that business
must he determined one way or other.
Barstang :, z., cracking, etc.
Barvoeter , zie Barrevoeter.
Barvoets, zie Borrevoet.u.
Has , z., bass , base ; algemeene -, basso continuo ; -, bass
viol ; draai-, swivel-gnus , perderero.
Basalt, z., basalt, basalter; zuilenvormige -, soluninar
basalt.
Basaltrots , z., basaltic rock.
Basaltvormig, b., hasaltiform.
Basaltglas, z., liyalite.
Basaltzueil , z., basaltic column.,
Basaltachtig , b., basaltic.
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Bizal*e n. v ii. trumpeter , publtshr;r.
Bazuingeluld, z., sound of the trumpet.
Beademen , t. UI., breathe upon.
Beambte , z., officer.
Beambtschrijver , z., notary, scrivener.
Bedmen , t. UAL., assent to , approve of , say arren to,
Beangst , b., bw., anxious , uneasy , afraid.
Beangstheid , z., anxiety , fear , dread , terror.
Beangstigen , t. se., frighten , make afraid , make uneasy,

intimidate , terrify , scare.
Beangstiging, z., anxiety, uneasiness, anguish of mind.
Beantwoord, d., b., answered, made answer to, replied,
Beantwoordlijk , beantwoordelLjk , b. , answerable .
Beantwoordltjkheid, z., answerableness.
Beantwoorden , t. w., answer , make answer , give tui

answer, return an answer, reply, write an answer, refute.
Beantwoorder , z., answerer.
Beantwoording

, z., answer , reply, refutation.

Bearbeid , d., b., done with great care , done with pains ,

done with study.
Bearbeiden , t, W., work diligently at , it close to , bestow
a great deal of pains , study upon , work at , elaborate,
prepare , dress.
Bearbelding , C., close application , close study , elaboration , manipulation.
Beascht, b., full of ashes.
Bebinden , t. w., tie about, bind witfis.
Bebladerd , b., full of leaves , leavy.
Bebloed , b., bloody, imbued , daubed of besmeared witas

Bassa • z., bashaw , vice-roy.
Basi likurn , z., basil , basilican.
Basiliskus, z., basilisk, cockatrice.
Basrenet, z,, bass-relief.
Bassen , zie Blaffen.
Basset , z., basset (yawrw.).
Basson, z., bassoon.
blood.
Bast, z., bark, rind, husk, cod, coat; -), paunch, guts,
belly ; den - vullen , fill one's maw , fill one's stomach , Bebloeden , t. er., stain with blood , make bloody.
Beboeten
, t. w., fine any one.
crane one's belly , stuff one's belly ; - t • halter ; hij blijft
er bij als een dief bij dens -t, lie sticks to it with might Bebolwerken, t. w., fortify, encompass, inclose with bui.
warks, inclose with bastions, inclose with ramparts.
and main.
Bastaard , c., bastard, illegitimate child ;, base born , na- Beboorden , t. W., edge about , lace, hem , lime, border.
tural son , natural daughter ; iemand tot - maken § • disin- Bebouwen, t. ie., build upon, erect upon, raise upon,
fill with ; -, cultivate , till , plough , dress.
lierit a person.
Bastaard , b., illegitimate, bastard , false , spurious, Bebouwing , z., cultivation.
suppositious , counterfeit , natural , pretended ; -dier, Bed , z., bed; - schudden, - maken, make the bed, make
morn rel , hybrid ; -soort van wijra , adulterated wine ; -taal , up the bed ; naar - gaan , go to bed; te - zijn, te - liygen
be abed, lie abed ; ee,a kind le - leggen , carry a elfbef to
b,rrbarous language , corrupted language „ improper Ianbed , put a child to lied ; bloemen -, flower-bed ; - van een
usage , barbarism.
rivier, bed of a rivier ; - van delfsto e s , bed , layer , stratum.
Bastaardi,J : , z., bastardy , baseness of birth ; -, impurity of language, barbarity of language, corrupted speech. Bedaagd , b., aged, old, elderly, advanced , ancient, stricken
in years.
Bastachtig , b., with a bark , with a rind , with a coat
Bedaagdheid , z., old age , great age.
with a cod.
Bastonnade, z., bastinado; iemand de - doen ondergaan, Bedaard, b., appeased, quieted, calmed, allayed, corn
posed ; - weder , calm weather , still weather ; - gemoed ,
leistinado any one.
sedate mind; -e blik, grave look, staid look, sober look ,
Bataljon 'j` , z., battalion.
hij deed het in -e ste)tzining , he did it in cold blood.
Baten , i. Ze., profit, avail , be of advantage, be useful ,
he beneficial , stand in some stead , stand in good staid I BedaardelUk , bw., composedly, with composure , quietly,
soberly, etc.
drat middel zal 150115 weinig of niets -, that expedient will
Bedaardheld , z., stillness , calmness , tranquility , stáidstand him in little.
ness , coolness , composure.
Balhengel, e., gereuiandet (bof).
Bedacht , d., h , thought • bethought , considereo, , aiva c^ ,
Batist , z., a sort of cambric.
of; ik heb eiij daarover -, I have thought on it, 1 huis .,^
Batisten, b., cambric.
considered on it, I have reflected on it ; h5í ?su • do's, .;.
Batteri,J , z., battery.
nir.l -, lie was not aware of that , he did not provide it
Baviaan , z., babuntt.
wie leeft dit - ' who contrived this e who iisventeá; tl io
Bazar, Z., bazar , bazaar.
Bazin , z., vixen, luistress , landlady , iisuscsvifc , hus- Bedachteljk , lie., deliberately, with mature dcliberat.o.:
cor► siderately.
wife, § virago.
Bedachtiseid , z., mature deliberation.
Bazuin , ,., trumpet.
Bazuinen , i. in , sound the trumpet, publish by sound of Bedachtzaam , t., tic., considerate , wary , cautious, circunispect , prudent.
trumpet, proclaim by sound of trumpet , divulge out a
thing, blab out a thing; ietnaads lof -, sound forth any Be,Iacbtzaainheid , z., considerateness , wariness , prat..
{lent=e , circttmsp(.rtiot; , t au'sofa , fore-tliocgltt , Yr;r c -si„ lit
nac ' s p utisc; zijn+ gifei) l't f -, be ott e's ass's trrtrtzl'ct
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bw., warily, considerately, circum-

spectly.

t. w., dam in , dam up , shut in , shut up,
enclose with a dam.
d., b., secured with a dam.
Bedampen , t. w., exhale vapours upon, damp upou , moisten , cast vapours upon , throw vapours upon • tarnish,
sully , soil , fumigate.
Bedanken, t. w., thank, return thanks, give thanks, decline , refuse.
Bedankenswaard , bw , deserving thanks.
Bedanker , z., thanks-giver.
Bedanking , z., thanking, thanksgiving, returning of thanks.
Bedaren , t. w., i. w., calm , quiet, still , appease , pacify,
allay, moderate , grow calm , abate • soften , mitigate,
settle , 'diminish , grow less , grow calm, recover one's
self.
Bedauwen , t. w., bedew.
Beddebehangsel , x., bed-curtain.
Beddedeken , z., coverlet, bedcloth.
Beddegoed , z., bedding.
Beddejak , z., night-rail , night jacket.
Beddekleed , zie Beddedeken.
Beddekooper , z., upholsterer • bed-seller.
Bedammen ,
Bedamd ,

Beddekussen , Z., pillow.
Beddekwast , z., bed-cord.
Beddelaken , z., sheet.
Beddemaakster , z., zie Beddemaker.
Beddenaker , z., upholsterer.
Beddepan , z., warming-pan.
Beddesprei , z., quilt.
Beddetafel , z., night-table.
BeddetLk , z., tick, ticking.
Beddezak , z., covering of a bed.
Bedding, z., platform, bed, channel.
Bede , z., prayer , entreaty , solicitation , request , petition.
Bededag , z., prayer-day , fast-da y , day of public prayers.
Bedeelen, t. w., distribute, give, bestow, dispense, share

Bedelara] , z., beggary.
Bedelbrief • z., licence for begging.
Bedelen , t. w., i. w., beg, beg alms; gaan -, go a begging.
Bedelanonnik, z., mendicant, mendicant friar.
Bedelven , t. w., bury, hide, conceal (in the ground), sink.
Bedeizak , z., beggar's pouch ; tot den - brengen , reduce

to beggary ; van den - leven , live by begging , live by
beggary.
Bedenkelijk, bedenklLjk , bw., important, serious, nice,
of great moment , of great weight ; -, imaginable.
Bedenkelijkheid, bedenklLjkheid, z., seriousness, critic✓
alness , nicety, importance.
Bedenken , t. w., consider of, think upon, deliberate upon,
ponder upon , weigh upon , consider on ; in - geven , give
time to recollect, give time to consider; -, invent, forge,
meditate, contrive, devise; zich -, change purpose, change
resolution , call to mund , remember , recollect ; -, weigh,
mind, heed, bear in mind, hesitate; iemand in een testamen t -, put one in one's will , provide for one , bequeath
something to.
Bedenken , z., deliberation , consideration , ponderation,
weighing, meditation, invention, contrivance, devise, devising, hesitation, doubt, scruple.
Bedenker , z., inventor , contriver , inventress.
Bedeplaats , z., church , chapel , place of worship.
Bederf, z., ruin , destruction , perdition , corruption , viti-

ation , depravation , spoiling , tainting , rotting away,
mouldering away.
Bedertlijk, bederfelijk, b., bw., corruptable, perishable,

apt to be spoiled.
Bederfster, z., female corrupter, seducer, spoiler, de-

stroyer.

t. w., i. w., spoil , ruin , corrupt , debauch,
seduce , vitiate , destroy , waste.
Bederver , z., spoiler , destroyer , waster , corrupter.
Bederving, z., spoiling, corrupting, ruining, destroying,
wasting.
Bedestond • r,., hour of prayer.
out , deal out , allot , endow , endue ; ran de diatronie -, Bedevaart, z., pilgrimage.
supply by the church , maintain by the church ; tij erf- Bedevaartganger, z., pilgrim.
making -, bequeath by will , bequeath by testament.
Bedgenoot , r., bed-fellow , spouse , yoke-fellow,
Bedgordijn , z., bed-curtain.
Bedeeler , z., distributer, dispensator.
Bedienaar , z., minister , attendant , waiter , servant.
Bedeeling , z., distribution , dispensation , allotment.
Bedeesd , b., bw., perplexed , confounded, surprised, blank, Bediend , b., served , waited on , attended, etc.
out of countenance , dashed , at a loss , ashamed , shy, Bediende , z., domestic , servant ; officer ; kerk -, church
officer.
intimidated; zeer -, quite astonished, quite amazed.
Bedienen, t. w., serve, wait on, minister, attend, hear,
Bedeesdheid, z., perplexity, perplexedness.
execute , discharge , be in office, fill ; zich - van, employ,
Bedebuts, x., church.
take hold of; geschut -, serve a piece.
Bedekken, t. w., cover , screen, hide, conceal, palliate,
cloak , excuse , spread ; shroud (from) , shelter (from) , Bediening , z., office , administration , function , service,
attendance , employment.
protect (from) , secure (from).
Bedekking , z., covering , cover , tegument , occultation Bedierf, pret. of Bederven.
(of a star) , escort, convoy , save guard, § security, screen- Bedtken, t. w., inclose, shut in, encompass with banks,
embank.
ing , hiding , concealing , concealment.
BedLjking, z., inclosing with banks , etc.
Bedeksel • z., covering.
Bedekt , b., crowded , screened , hid , hidden , concealed; BedtJkt, d., b., surrounded with banks, etc.
iets - houden, conceal a thing; -e weg, covered way, Bedilachtig, b., bw., censorious, carping, criticising upon,
finding fault with ; censoriously , etc.
caponniere.
BedektelUk • bw., secretly , privately , clandestinely , by Bedilal, z., critic, censurer, carper, fault-finder, momus,
Bedillen , t. W., carp at, nibble at, criticise, censure,
stealth.
find fault with , school, tutor.
Bedelaar , x., beggar; -s fokken kinderen en raken geren
Bediller, z., censorious man, censorious 'woman, critic,
re den kost t , beggars breed and rich men feed.
carper.
Bedelaarsachtig, b., bw., beggarly, like a beggar, poor,
indigent , poorly , etc.
Bedilling, z., censure, carping.
Bedelaarster , z., female beggar.
Bedliziek, b., bw., zie Bedilachtig.
8edelachttg, buw., beggarly.
Bed hsg , z., condition , agreement, contract, convention
Bederven ,
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bargain , stipulation , proviso ; punten van -, articles of
agreement, terms of agreement, see also Bedinging.
Bedingen , t. w., pret. bedong , pp. bedongen , condition, stipulate, agree, contract, make a bargain, bargain,
cheapen , agree upon , agree for ; vracht -, settle the terms
of freight ; snauw -, haggle , beat dow a the price.
Betlinging + , z., condition, clause , provision, qualification , terms , stipulation , agreement , proviso ; ouder -,
on condition , with this understanding , provised ; onder
geen - hoe ook genaamd , not upon any terms whatever.
Bedisselen ( , t. w., make ready ; -, chip, hew with an axe.
Bedisseling (, z., management.
Bedkainer, z., bed-chamber.
Bedlaken , z., sheet for a bed.
Bediegerig , b., bw., bedrid , confined to the bed , bedridden.
Bedlegerigheid , z., be confined to the bed.
Bedoeien , t. w., aim at , have in view, intend.
Bedoen (zich) (, i. w., foul one's self.
Bedolven, pret. of Bedelven.
Bedoinpt , b., bw., damp , dampish , foggy , moist , thick,
close , dense, stifling , dark , dull ; dampishly , etc.; -e
lucht , thick , dark, petit up air.
Bedornptheid , z., dampishness , density , closeness.
Bedonderd ) , b., bw., astonished, struck w ith astonishment , struck , thunderstruck , stunned , dashed , amazed.
Bedonderen ) , t. w., astonish , stun , amaze , strike (as
with surprise) , cheat , trick.
Bedongen, d., b., agreed on, conditional.
Bedoopen , t. w., sauce , put sauce on meat , baste.

cozen, defraud, impose upon, I beguile, çleceive^ disappoint,
mistake ; in een meening bedrogen zijn , be mistaken , be
deceived ; bedrogen worden , be duped , be imposed upon ,

Bedorven,

d., b., spoiled, etc., zie Bederven.

Bedot (, d., b., cheated , triched, gulled , etc., zie Bedotten.
Bedotten (, t. w., deceive, cheat, gull, bubble, trick,

cozen , overreach , go beyond , impose upon.

(, zie Bedrieger.
Bedotting, z., tricking, cozening, cheating, etc.
Bedpan , z., warming-pan.
Bedotter

Bedpeu i u w , z., bolster.
Bedplank, z., shelf in a bed-stead, board before the bed,
plank before the bed.
Bedraaid, d., b., entangled, involved, (p.).
Bedraaidheid , z., entanglement, (p.).
Bedraaten, t. w., entangle, involve, insnare, (p.).
Bedmg, z., amount.
Bedragen, i. w., amount, come to.
Bedragen

, d., amounted , come to.
d., amounting to.

be deceived.
, z., cheat, trickier , bubbler, bite, sharper ,
impostor , deceiver , disappointer.
Bedr iegeri,J , z., imposture, artifice, stratagem.

Bedrieger

Bedriegster, zie Bedrieger.
Bedrijf, z., action, act, deed, fact, commission,

Bedroede,

z. curtain-rod.

Bedroeft, d., b., bw., afflicted, grieved, cast down, de-

jected , sad , sorrowful ; woful , dreadful , miserable,
wretched ; sadly, etc.
Bedr oefdheid, z., sorrow, sorrowfulness, sadness, grief,
wofulness, wretchedness.
Bed roeven , t. w., afflict , grieve , cast down , depress,
make sorrowfull , be sad; zich over iets -, grieve for a
thing; het bedroeft mij zeer, I am very sorry for it, it
grieves me exceedingly.
Bedroeving , z., grieving , making sad , dejecting.

z., cheat, trick, bubble, fraud, imposture, imposition , deceit , deception.
, d., b., cheated, ehoused , bubbled , cozened,
deceived, tricked, imposed on, etc.
Bedroog , pret. van Bedriegen.
Bedropen , t. w., basted , dribbed upon.
Bedroppelen , t. w., bedrop, besprinkle.
Bedruipen , t. w., baste, drip upon.
Bedr uiping, z., dr ipping.
Bedrukken , t. w., stamp , imprint , print upon , mark,
press upon , squeeze.
Bedrukking • z., imprinting.
Bedrukt , d., b., stamped , printed upon , imprinted , pressed,
squeezed , dejected, cast down , afli.icted, sorrowful , sad.

Bedrog,

Bedrogen

Bedruktheid, z., sadness, dejectedness, sorrow.

Bedragende ,

Bedserrnoen , z., curtain-lecture.

t. w., threaten , menace ; met oorlog -, denounce war , threaten with war.
Bedreiging , z., threatning, threat, menace, menacing.
Bedreromeid , d., b., perplexed , at a loss , in amaze,

Bedsponde, z., forepart of the
Bedstede, z., zie Bedsponde.
Bedstok , z , bed-stick.
Bedstrop , z., bed-strawy.
Bedtafel , z., night-tal,le.

Bedreigen ,

thunderstruck.
Bedremnmeldheid,

z., perplexity, amazedness.

Bedreinmeien , t. w. perplex, confound.

Redrew ineling, bedremling, z., perplexing, perplexity.
Bedreten) , d., b., beshit , beshitten.
Bedreven, d., b., committed, perpetrated,

done, experience , expert, skilful , versed, thoroughpaced, exercised.in,
instructed in , trained up to , acquainted with.
Bedrevenheid , z., experienced, skill, skilfulness, expertness.
Bedriegachtig , b., bw., trickish , cheating, trickishly, etc.
Bedriegetfjk, bedrieglijk, b., bw., deceitful; fraudulent,
false , trickish ; deceitfully , etc.; - mensch, cheat , bite,
impostor , deceiver.
Bedriegelijkheld , bedriegltkheld, x., fraud, deceit,

guile, imposture, trickishness.
3edriegen , t. u'., cheat, trick, gull, bubble , chouse

perpe

-traion,sc.
BedrLfgil , z., busybody , nieddlar , factotum.
Beslrijten ), t. w., bewray, befoul with ordure.
Bedrijven
ven , t. w., act, transact , do , commit , perpetrate,
vreity le -, be merry, rejoice.
Bed rj ver , z., agent , factor , author , doer , perpetrator,
criniiiial, delinquent.
Bedr U v i ng , z., action , act , deed , commission , fact.
Bedriiien, t. w., meddle with, manage.
Bedr inken, t. w, intoxicate, inebriate, fill, make drunk.

Bedti)

bed, bed-stead.

k , beddetijk , z., tick.

, b., fearful , anxious , afraid , apprehensive,
dreading.
Beductrtheid , z., anxiety, fear, dread, apprehension.
Beduid , d., signified, explained, shewn.
Beduiden , t. w., signify , betoken , imply , mean, show,
explain, indicate, tell; wat beduidt dat? what is the
meaning of it? what is the signification of it? what does
it imply? het heeft weinig te -, it is no great matter.
Beduidenis, z., signification , meaning, value, import,

Beducht

consequence.
Beduiding, zie

Beduidenis.

Beduin , z., knob that is in the middle of plate-glass,
Beduiveld, b., possessed of the devil,
Eediaizeld , zie Dwieelig .
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Bedunken , z., opinion , way of thinking ;

mijns -s , in

my opinion.
Bedvriend, a., bedfellow, § spouse, husband.
Bedvriendin , z., § consort, spouse; bed-fellow.
Bedwang, z., restraint, subjection, restrain, keep short,

keep in subjection, curb; nu hebben we het in -, now we
can manage it.
Bedwelmd, d., b., stunned, amazed, perplexed, ready

to faint.
Bedwvelmdhcid, z., perplexity, amazedness, faintness.
Bedwelinen, t. w., i. w., amaze, stun, perplex, grow faint.
Iledwelming, z., amazing, stunning, perplexing, fainting.
Bedwingen, t. w., restrain, curb, keep in, keep under,

quell , subdue.
Bedwinger , z., queller , subduer , restrainer.
Bedwinging, z., subduing, restraining, curbing, quelling.
Be(1 wongen, d., b., restrained, subdued, quelled, curbed,

brought under subjection.
Becedigd , d., b., affirmed , sworn to , legal.
Beëedigen , t. w., affirm , attest solemnly , swear to , take

oath upon , declare the truth of ... upon oath ; iemand -,
swear a person , put a person to an oath.
Becediging • z., affirmation , swearing to, affirming, taking

oath upon , act of taking an oath.
Beek , z., brook , small river , small stream , rivulet.
Beekje, z., little brook, little stream, rivulet.
Beeld , z., image effigy , portrait , portraiture , figure , re-

presentation ; stand-, statue ; horst-, bust ; ruiterstand-,
equestrian statue ; reuzen-, colossus.
Beeldenaar, z., draught of the several coins of medals

of money.
Beeldendienst, z., worshipping, adoring

of adoration of

images, idolatry.
Beeldenrijk, beeldrijk, b., full of figures, imaginative,

fanciful.
Beeldenstorm , zie Beeldstormerij.
Beelderig , beelding, zie Fraai.
Beeldgieter , z., statue founder.
Beeldhouwen, beeldsnijden, _. w., carve images; carve,

cut figures in wood, cut figures in stone.

hU ray er geen - ira liet rondweg te zeggen , he did not
scruple to tell it plainly, he made no bones of it to tell
it plainly; als twee honden rechten om een -, dan gaat ds
derde er med heen t , when two dogs are striving for a
hone , the third takes it away ; scheen-, shin-bone ; dij-,
thigh-bone , crural-bone ; kruis-, stuit-, heilige -, sacred
1)00e , os sacrum ; schaam-, os pubis; -, lei, , shank ; dikke
VOO 't -, calf of the leg ; op de -zijli , be stirring , be in
motion , be on foot ; steeds op de - .oju , he always in
motion ; op zwakke -en gaan, be weak, be sickly, he feeble,
he nearly undone, § he in tottering condition, § he in a
low condition ; weir op de - komen , get again upon the
legs, recover from a sickness; een leger op de - brengen,
raise an army ; een leger op de - honden , have a standing
army, keep a standing army, 't grawao op de - brengen,
raise it mob ; een blok aan 't - hebben , be shackled , § be
married, have a wife, be tied to a thing.
Beenachtig, bees.lg, h., bw., bony, full of bones,
Beenbederving , z., corruption of the bones • caries.
Beenbeschrijving, z., osteology.
Beenboor , z., trepan (enig.).
Beenbreeiker , z., ossifrage , aspray (bird).
z., fracture of the leg.
Beenderen , z., mv., bones ; doods -, bones of the dead.
Beenderhuis, z., charnel- house, ossuary.
Beendroog, b., bw., entirely dry, quite dry.
Beenen , z., mv., legs ; kromme -, crooked legs.
Beenen , b., of bone.
Beenoter , z., caries of rottenness in the bones.
Beenhakker , z , butcher.
Beenloos, b., 1w., Toneless, without bones, without legs.
Beentje • z., little hone , small bone , small leg ; iemand

Beenbreuk •

een - ligten t, supplant any one, trip up any one's heels.
Beenvlies, z., periosteiin.
Beenwording , z., ossification.
Beer , r., hear ; jonge -, bear's cub; -, mannetjes varken ,

bear ; steenen -, mole , pier , hank of stones of bricks;
ongelikte - (, clumsy fellow , ill-bred fellow ; - (, debt.
BeerebUt , z., hear-baiting , bear-garden.
Beerenhuld, z., bear's skin; de huid van den - verknopen,

voor dat hij gevangen is t , sell the bear's skin before he
is caught.

Beeldhouwer, beeldsnUder, z., carver, statuary.
Beeldhouwerij , z., carving , sculpture.
Beeldhouwerswlnkel , z., shop of a statuary of carver.
Beeldhouwkunst, z., statuary, art of making statues.
Beeldje , z., little image , etc.
Beeldsnijden , zie Beeldhouwen.
Beeldspraak , z., hieroglyphic , emblem , symbol.
Beeldspraakteekens , s., me., hieroglyphics.
Beeldsprakig, b., hieroglyphic, hieroglyphical , symboli-

Beerenklanuw, z., acanthus, bear's-foot.
Beerenieider, z., bear-ward.
Beerin , z., she-bear , female bear.
Beersteker , z., jakes-cleanser , uightman.
Beërven , t. w., inherit, get by inheritance , he one's heir,

cal , emblematical.
Beeldstormen , i. w., break , pull of throw down images.
Beeldstormer • z., iconoclast.
Beeldstormer[j , z., demolishing, breaking, throwing of
pulling down of images.
Beeldstorming • z., image breaking.
Beeldcents • z., effigy, figure, representation.
Beeldwerk, z., imagery, painting with figures, tapestrywork with figures.
Beemd -t, z., mead , meadow , field.
Beemdje, z., small mead, small meadow, small field.
Been , z., boon ; tot - maken , ossify ; een - kluiven , pick
a bone ; 't volli tot op de -deren uitzuigeu , pill and poll
the people , fleece , flay , drain , squeeze of oppress the people by heavy taxes; hij is vel en -, hj is dood mager, he
is as lean as a rake , he is nothing but skin and bones;
iemand een - ie klaíive►s geven §, give a person a bone to pick;

burden , sumpterhorse ; werk -, laboring beast ; - §) , brutish fellow , brute , beast ; dronken -, dronken zwin § ) ,
drunken beast, sot, drunken sot, great drunkard; den spelen , go to work like a devil , play the devil , storm,
bluster, roar , bully, tear and swear , fret and fume dreadfully, fret and fume at a deadly rate, be turbulent, be
unruly; -, basset (gam.).
Beestachtig , b., bw., beastly , like a beast , bestial , brutish , brutal , inhuman , rude , rough , unmannerly, etc.
Beestachtigheld , z., beastliness , bestiality, brutishness,
brutality, rudeness.
Beestachtiglkjk 9, zie Beestachtig.
Beestenmarkt . z., cattle-market.
Beestenst,il , z., stall , eow house.
Beestig , 1w., dreFadfiil , monstrous ; hij kan - liegen , Ile
is a great liar,

succeed to.
Beërving , z., inlieritisig , inheritance.
Beest , z., beast , brute , animal ; las/dreigend -, beast for
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Begenactlgen , t. w., favor , show mercy • give grace • par ,l 1eestechtigheid
Beestj e , z., little beast , small creature , small animal • don , grant favors.
Begenadiging , z., favoring , showing mercy.
animalcule , insect.
Beet • z., bit , morsel , bite ; 't is inccnr eet vloo- ï- , it is Begeven , t,. 'ac., i. iv., leave , forsake , abandon , leave ,
Be,estigheld • zie

nothing at all , it is of very little couseq weee ; - /Iebh.^;a ,
bre!tk , fall , give way , fail , dispose of , confer upon ,
have fish at the anale , have caught <toy trill , ie,3il";i l - bestow upon , repair , resort , go, get on , betake , get; in
hebben , outwit a persoir , catch a person , trh e a pe. soil ,
cleiii eclat -, ivarry , enter into the married state.
have seized a person , take hold of a l,ersoii; -, beet (bot.). Begeren, d., left, forsaken, etc.
Beet , pret. of Jk)te;a.
aegeser , z., disposer , bestower , deserter.
Beettng , z., hits , z.; - afnemen , unlit the cable , z.; - negeving , z., disposition , desertion.
leggen , hit the cable , C.
Begieten , t. ze., water , pour • throw water (upon) • be.
sprinkle.
Beeting-balk , z., cross-piece of the, bits , z.

fleeting - bout , z.,luit - luit , z.

Be;;ieting , z., watering , pouring , etc.

Beeting-tc„te , z., hit-sp , z.
Beetinë-stag • z., bitter of the cable , z.

DetftIeta • t. ue., endow, bestow a gift, make
present with , confer.

Beetinij;- tipeen , z., bit-pin , z.

ii z•vuftiwer , _., donor.

i?Oeeting - spoor

, z , bit-pin-step, z.

Beetje, z., little bit, suuall piece; le1,'rer -, tit -luit, deli-

racy, dainty, kick-shaw.
Beetwortel , z., red heet.

present

arse irtigin;; , z., don dtion, donative , gift, present.
eJea,tftigster, z., donatrix.
Be ija , Z, noun, l^eguine.
8c55 inhiof 1 , u , cloister of beguines.

5;.i„, ,:., beginning , coniníencenient , ori gin; - maken,
Bef, z., land.
begin.
l[3ec^,anid , b., rue., famous , renowned , celebrated , known r Be ,i „g , pret. of lt egaccsz.
every-«where ;famously , etc.
BeAtnnen , t. w., begin , take a beginning, take rise frons
originate ; regtsgediig -, commence an action, commence
Befaasnclt,ei,l • zie Berrcchtheicí.

B.eêvaart , z., pilgriunage.

IIegaafci , b., endowed , inquest.
Begaafdheid , z., endouvutents, capacity, natural gift .
Beg;aaijenn
zie Beeuuilea (p.)
Be ;.,ten , t. ie., perpetrate , commit ; - lusten , let alone ,
leave .... to , let ...massage ; -, walk upon. , tread uiposu,
Begaan , b., bie., perpetrated , etc.; - juni , beaten path ,
beaters road ; - z%j15 , be troubled , pity.
Be ;z,Hnh a„r , t., passalule , practicable .

a I sv -suit.
, z., zie Begio ; -, principle , ground , § seed,
element , rudiment.
Begs Q, ren , t. ie , leer at , leer upon , peep at , look narrosv1v at , spy , Dole , look wishfully at.
Begon , pret. of ]?er/o^ nen.
Begonnen • a. of Beyieiaen.
Begoochelen , begoochlen , zie .Be[/ wichelen.

Beginsel

BeRooUef , t. iv., reach any place by thro ,.s inn.
fieCoot , pret, of Ilsyiete^a.
Begoten , d. of Begieten.
Begaper , z., gazer , starer.
Be ;,•.,erfplaats , z., burying-place , church-yard , vault
Be^apiug , z., gazing; at , staring at.
Begaven
sepul(lire , gras e , tomb.
, t. w., endow , endue.
Ji tiraa,,wen T, t. us'., snarl at, speak roughly to, chide.
Begeerd, el. b., zie Regecreia.
Begraven , t. 0)., lil lY , inter , entomb , intrench , sepulBe;eerder, :., wisher.
cli re ;
bide , conceal.
Begeeren , z., desire , demand, request , longing , craving,
Recu :,a-ear , cl., hurried , interred , entombed, intrerclsed.
pretension.
Begee3•en , t. to., desire , wish for , J covet, aspire , waait ; Begravenis , z.. burial , funeral , internment; pled tigliede;a ,
foss es ^kl solemnities , funeral rites , funeral ohservso;ce ,
eet beqeert gij , what to you };lease to have : wwlhat is
olase<.luies ; - kosteier , funeral expenses , burial dues ; -zcir:r;
your desire ? uwhat do you want `?
(I ure funeral-laymn.
Heweerig, li, bie., desirous, longing, covetous; zij u',uzs zeer
Sk er,venisi,F,,ats , °., burying place, burial place, grave- begun te uie,z , slee longed very ruuclu to see nine.
yard , cliurcli-va.rd.
Begeerl tc , b., bie., desirable, attractive, cliarriuing, taking,
greedy, craving , covetous , av^uricieus ; vii irniingly , etc. raaanra`•ca• , ,z , tuner , undertaker.
Begeert kheidl , z., uesirablencss , icttractiu eness , cove- fegr„viug, u., burying , interring, entombing, intrerchin .
HH.-gr:ozen 9= , t. wv., cover with grass.
tos^su,ess , avarice , co7^ct^pisceu.ce , lust , passion.
r r•i,.-e,,:yb,e,ar , b., lJiuj , confiiable, definable.
Begeerte • z., desire , 1^sIrir^g.
Begeiike,. , t. ee., jeer , biter , laugh at , turn into ri- w-Ai•e„ze,a , t. ,., Breit, bonter , hound , confine , eirenniser l'e, tcr,^illiate.
dicule , mock.
Bt- renzimg , z , limiting, limitation, border.
Begekker , z., banterer , mocker.

t;e ;f,pen , t, w., gaze at , stare at, be ;azir:g at, be staring
at, gape at.

Begekking , z., jeering , lbantering, mocking.
iiegeteitten , t. to., accompany , convoy , conduct , bear
company , go along with , attend , follow, salt on , escort;
ie,, nor2(l ;serer huis -, see one home.
Bogek idler , u., conductor , guide, accompanier, follower,
atteuiuiant, conunpapBcur.
Begeleidin; , ;.., conducting, accoiuipanying, atteridar.ce,
convoy, procession , sult, retinue,
eouduct, escort
train.
BegeluQczaligcn , zie Zalig tinaken .
,
..
vegelukzaligini; , zie Zetiuseakiru<,

Begr.pen • d. of Beyrijera.

Ree r ►jn zen , t. iv., sneer at. , grin at.
Be ;r pe,. , t. 2cá., apprehend , understand , conceive , compi eiei d , encompass , cont^uin ; snel -, be quick of apprelurlisu ; lir,igzfua;iu -, he dull , lie slow to learn.
Beg.-tir t:Sh , IPr^ - p
, b., is., ieetelligiblc, conceiviiic , vult,quick ot' ;il.sluvvClivs sion, (ornpil-c^hensii e, u ara ciosus, of great iliineuusiouu, ei yrc^ut con1p.uss; iceard iets
- ^se Ae^a , inake one conipreheiid.
Begrtpljlcheid , begi•ijpeltiklield , z., :ptt:lligibletsess

-app iti. . sapiicínuiOi^(iás - ^oucrivableusess.
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Begrienmen , zie danyrimnien.
Begrip , z., apprehension , judgment, capacity , contents,

abstract , abridgment , compendium , summary , argument,
conception , perception , conceit, notion , idea; dat ligt bui
zijn -, that is out of his sphere , that is beyond his-ten
conception.
Begroef, pret. of Begraven.
BegroeUen , i. w., overgrow.
Begroe1jing, z., overgrowing, overgrowth.
Begroeten , t. w., salute , kiss , congratulate , wish jay,
felicitate , compliment ; iemand met stokslagen -, cudgel
any one ; -, greet, hail , welcome.
Begroeting , z., salute , salutation, greeting , felicitation,
congratulation , complimenting , hailing , welcome.
Begrommelen j , t. w., bedaub , besmut, begrime , besmirch , sully.
Begrooten, t. w., compute, estimate, reckon, tax, rate,
value (m. 't V. at).
Begrooting, z., computing at, etc., estimation, taxation.
Begruizen +, zie Begrommelen.
Beguichelaar, Z., conjurer, enchanter, deluder, beguiler.
Beguichelaarster, á., enchantress, etc.
Beguichelen , beguichlen , t. w., enchant, bewitch,
fascinate , delude , beguile , blind , captivate.
Beguicheling , begulchling , z., enchantment, bewitching, sorcery, fascination, delusion, illusion.
Begunstigen , t. w., favor , befriend , keep up, hold up,
patronise, forward, be kind to, be affectionate to, encourage , countenance , promote , assist , support , help.
Begunstiger , z., favorer, encourager , promoter , defender , supporter , patron.
Begunstiging, s., favor , kindness , assistance , help , gratification , .patronage , auspices , protection , patrocination.
Begunstigster, zie Begunstiger.
Behaaglijk , behagelijk , b., hw., agreeal.ble, grateful,
pleasing, delightful, charming; agreealbly, etc.
Behaaglijkheld, behagelkikheld, z., pleasingness, agreeabieness , delightfulness.
Behaard , b., hairy, covered with hair.
Behagelen. t. w., cover with hail.
Behagen , t. w., please , suit , afford , comfort, be agreeable , be grateful , be pleasing , like ; indien 't God behaagt , it if pleases God , if God will ; het behaagt hem
niet, he does not like it.
Behagen , z., pleasure, delight, comfort, complacency,
ease ; - in iets vinden , delight in something.
Behaging, z., pleasing.
Behalen, t. w., get, obtain, carry, prevail, have the upperhand,
be uppermost; de overwinning -, get the victory, get the
day , get the better ; prijs -, get the prize , win the prize.
Behaling , z., getting , obtaining.
Behalve, behalven, vi., except, save, without, exclusive
of, besides, moreover.
Behameren , t. w., hammer.
Behandelen, behandlen, t. w., handle with, touch with,
use, treat, manage, direct, manipulate, work, deal ;
iemand als een vreemde -, make a stranger of one;
iemand hard -, bear one hard, be sharp upon one; iemand
eerlijk -, deal honestly with one.
Behandeling, behandling, z., handling, feeling, touching , treating , using , usage, behavior , treatment , managing , management, direction , treatment, dealing.
Behandigen , t. so., hand, deliver, transmit, give.
Behandlging, z., transmission, giving,.
5ehangen , t. w , adorn with (tapestrl) , hang (a room,
hang with.

Behangen , d. of Behangers.
Behanger , z., tapestry-maker , upholsterer.
Behangsel , c., hangings , curtains and volence

(of a bed-

steed) , drapery.
Beharen ,

t. w., cover with hair, make hairy.

Beharsen • t. sit., cover with resin.

t. w., mind , take to heart , apply in good
earnest, apply assiduously, pled at, § work tooth and
nail ; weigh , consider. Behartigtng, z., minding attentively, inclination, dis
-positn.
Behelst , b., subject to, liable to, troubled with; met gierigheid - zijn , be covetous.
Beheerder, z., administrator.
Beheeren , t. w., administer , direct , manage , have the
direction, have the management.
Beheering , z., administration , direction , management.
Beheerscissen, t. zv., rule, exercise authority, exercise
dominion (nm. 't v. over); bear swciy, sway the scepter,
govern, domineer, command; zich -, command one's own
mind , be master of one's self , be master of one's passions.
Beheerscher , z., ruler , governor, commander , in-aster,
sovereign , king, monarch.
Beheerscheres, z., mistress, governess.
Beheersching , z., rule , government , command, dominiorr , sway , authority , empire , domination , control.
Beheerster, z., administratrix.
Beheinen , t. w., enclose , inclose , fence in.
Behelning, z., enclosing in, inclosure, fence.
Beheksen , zie Betooveren.
Behelp , z., shift, help; als -, as a shift.
Behelpen (zich) , i. w., make shift, content one's self
(with) , fall back upon, have but a scanty allowance.
Behelzen , t. w., contain, comprehend, comprise, include.
Behendig , behendiglUk, b , bw., dexterous, handy,
clever, expert, ready, quick, nimble, swift, expeditious;
dexterously, etc.
Behendigheid, z., handiness, readiness, dexterity, quickness, subtility.
Behielp, pret. of Behelpen.
Behoed • d. of Behoeden.
Behoeden, t. w., keep, guard, preserve, defend, protect,
shelter , screen.
Behoeder , z., guardian , preserver , protector , defender.
Behoeding, z., keeping from, preservation, protection,
defence , guard.
Behoedmiddel , z., preservative.
Behoedster, z., protectress , female preserver, female
guardian.
Behoedzaam, b., bw., prudent, circumspect; prudently, etc.
Behoedzaamheid, z., prudence, circumspection.
Behoef, zie Behoeve.
Behoefd , d., b., wanted , required , necessary.
Behoefde, pret. of Behoeven.
Behoefte, z., necessaries of life; krijgs-n, ammunition;
mond -n, provisions , victuals • eatables , foods, esculents,
Behoeftig , h., bw., poor , indigent, necessitous • penurious,
behoeftigheid, z., poverty, indigence, want, penurious.
cress , penury , misery.
Behoeve , z., in behalf of, for the sake of; ten mijnen -,
in my behalf, for my sake; ten - der armen, for th f
use of the poor.
Behoeven , t. w., i. w., want , stand in need of , ham
occasion for , be necessary , be needful , be requisite ; zij dat niet te doen , they need not do that , you are at libero
to do it or not.
Behartigen •
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Uehotpen, d. of Behelpeiz.
Behoord , d. of Behooren.
Behooren , i. w., be becoming

, he fitting , be fit , be proper,
be suitable , be necessary , be Dutiful , ought , belong to,
pertain. , be required.
Behooren , z , exigency ; naar , according to the exigency , according as it is fit, according ris it is proper
according as it is dutiful.
Behoorlijk, t., bw., becoming, decent, fit, proper, convenient, just, reasonable; ter -er tijd en plaats, in due
time and place ; iii -enz voice en manier, in due form and
manner ; op een - uur, it a proper hour , at a seasonable hour ; becomingly , decently , etc,
Behoorltkheid , z., duty, obligation, decency, convenience , beconringness.
Behoud., z., conservation, salvation, happiness, preservation.
Behouden , t. W., save , bring to eternal salvation , bring
to eternal happiness, preserve, rid of deliver from danger,
keep ; 't veld -, keep the field of battle ; geloof -, hold
one's faith.
Behouden , b., saved , safe , delivered ; in,: - haven zijn §
be in safety; - afkomen , get off safe and sound , get off
without any loss of damage ; niets werd -, nothing was
saved ; - reis wenschen , wish a safe journey ; - koers ,
traverse course , z.; - reis , good voyage , z.
Behoudenis , Z., safety, preservation.
Behoudens, vl., saving.
Behouder , z., saviour , deliverer , preserver , keeper,
maintainer.
Behouding, z., saving, keeping.
Behuisd , b., lodged , having house and home ; •saauw -,
narrowly lodged.
Behuizing , z., house with its apartements.
Behuip, z, help, shift.
Behulpzaam , b., bw., kind, charitable, willing to help,
willing to assist, good to the poor; de -e hand bieden,
be helpful to , help , assist, succour, support, relieve.
Behulpzaamhei.cl, z., aid, assistance, succour, relief,
charity , readiness to help, readiness to assist.
Behu.v.tt , d., got by manage.
Behuwd-broeder , a , brother-in-law.
Beh uw d-dochter , z., daughter-in-law.
Behuwd - moeder , z., mother-In-lvtw.
Behuwd-vader , Z., father-in-law.
Behiiwd -zoon , Z., son-in-law.
Behuwd-zuster , z., sister-in-law.
Behuwen , t. w., get by mariage.
Behuwtijkt, zie Pehuivd.
Bei , zie Reese.
Bejaard , b., aged , old , of an advanced age, of a great
age , stricken in years.
Bejaardheid, z., age, old age.
Bejag, z., zie Béjaginy; vuig -, villanous action, filthy
deed.
Bejagen , t. w., strife for, stand for , endeavour earnestly,
pursue vigorously.
Bejager , z., pursuer , striver.
Bejaging, z., striving for, endeavouring to get, endeavour-

either ; alle -n • both; ; een van -n , either ; geen van -vs,
neither of the two; doktor in de - regten, doctor of both
laws ; - Siciliifn , both Sicilies ; in - gevallen, in either cases.
Beiden , t. w., tarry , stay , wait.
Beiderlei , b., both • of both , of either ; - geslacht ,
common.
Beiderzi,(ds , bw., on both sides, mutually.
Bejegenen, t. w., meet, meet with, receive, treat, use.
Bejegening, z., treatment, usage, reception.
Betjeren , i. w , t. w., chime.
Beijering, z., chime, play with bells, musical sound of

bells.
Beijert , z., chaos , jumble , rude mass of matter.
Beij veroar , z,, zealot , zealous man , pious man

, great
stickler , great defender, diligent man, industrious man.

Be;j v eraarster , z., female zealot, etc.
BeL. eren (zich) , i. w., work hard at, work assiduously
at , apply to (with vigour , zeal , industry of diligence).
Beijverende , d., I. of Beijveren.
Beiti `ering , z., zeal, industry, diligence, assiduity, close
application.
Beijzelen, t. w., cover with hoarfrost, cover with rime.
Beitel , z., chisel.
Bei telaak , z., flatbottomed ship used on the Rhine.
Beitelen • t. w., chisel , carve a statue.
Bek , z., bill , beak , mouth , nib , neb , chops , jaw ; paard,

duit hard in den - is, hard horse, horse that can't be
managed.
a swoon ; -e visch , fish that
that is split by the heat of
the sun , ship that is full of rents , ship that cracks by the
heat of the sun; hij stond heel —)(, lie was quite at a loss
lie was quite at a nonplus.
Bekasijen • i. w., faint away, swoon away, fall into a
fainting fit , fall into a swoon , grow qualmish.
Bekaaier , z., fancy line, downhauler of a topmast stud-

Bekaaid
b., fainted , in
is half dead ; — schip , ship

ding sail.
Bckaelen , t. w., inclose , shut in, encompass.
Bekakken) , t. w., befoul with ordeure.
Bekalken-, t. w., plaster, cover witli lime.
Bekallen t, t. w., persuade, wheedle into by enticing warde.
lOekarnpen , zie Bestrijden.
Bekanen • i. W., grow musty, grow mouldy (as beer ,

cvi>>e, etc.).
Bekeek , pret. of Bekijken.
Bekeerh,iar , b., convertible , to he converted.
Bekeert , d., b., converted , brought to amendment

of
lii'e, reclaimed front had courses.
Bekeerder, z,, converter, missionary.
Bekeeren, t. w., i. W., coi,vcrt , turn from the evil way,
reelairn from the evil way , bring to amendment of life
awake proselytes; zich -, repent, trim penitent; tot hel
c/o
c/il.. tendon -, christianize.
Bckeering, z., conversion, amendment of life, repentance.
BekecrlUk , b., convertible.
Bekcerlijkheid, z., convertibility.
Bekeerling, z., convert, proselyte, penitent.
Beteken , d. of Bc1°ijken.
Btkenci, d., b., confessed, owned, acknowledged, avowed,
kuowii , manifest, notorious; - makeis, publish, notify;
in- to obtain.
Bejmoncren , t. iv., lament, pity, bemoan.
make known , signify , communicate , tell , acquaint , ad.
rise, let know, give notice, advertise, give intelligence,
Bejainrnerenswsard , b., bw., wog to be lamented, lagenii' public , become known , get abroad ; - worden , get
nientable , pitiful , etc.
aicquaiuited, become acquainted, get acquaintance (with);
Beide, b., both, the two; - neven, both the cousins;
het, is ,rij -, X ani aware of it; iemand met iemand - nun.
sign - zijden , on both sides ; mijn - zosters, both my
sisters; rjïj -n , both of us; seethe -n.. , botte of which 6 ke.;i , introduce one to a person.
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Bettende • z. • acquaintance , familiar friend.
Bekendmaker , z., publisher , proclaimer notifier • ad-

vertiser , divulger • blazer.

• z. • notification, communication , intelligence, advertisement, publication, proclamation, manifest,
promulgation.

Bekendmaking

deplorableness,
lamentableness, poorness, miserable state, miserable eondition.

BeklageltJkheld, beklaaglijkheld , x.,

Beklagen, t. w., commiserate , lament, pity, deplore, be-

moan , bewail , mourn for; rouw -, condole , complain;
geld - , repent to have piid money for any thing , be
sorry to have paid money for any thing ; zij - de moeite,
Bekendwording , z., getting aquainted, zie onder Bedie zij hebben genomen , they regret the pains , they have
kend , d., b.
taken.
Bekennen , t. w., confess , own, acknowledge , know , dis
een vrouw -, know a woman, lie with a wo -tingush; Beklagenswaardig , zie Bejammerenswaardig.
-man,hvetodwiman,hvecrlos- Beklager, Z., lamenter, condoler, regretter, complainer,
complainant, plaintiff , accuser.
tion with a woman , have fleshly conversation with a woman.
Beklaging , z., pitying , lamenting , etc.
Bekenner , z., confessor.
Bekenning , z., carnal conversation, fleshly conversation, Beklant, z., accustomed, customed; een wel -e winkel, a
well accustomed shop.
commerce , intercourse , cohabitation.
Bekentenis , z., confession , profession, avowal , acknow- Beklanten :1: . t. z-v., procure customers , procure a good
ledement, creed; schriftelijke -, recognisance; - onder eede, deal of custom , get (any one) customers.
Beklappen, t. w , betray, inform against.
affidavit.
Beker , z., cup , beaker, chalice, communion-cup; volle -, Beklapper, z., betrayer, informer against.
Beklapping, z., betraying of, informing against.
bumper.
Bekeren , i, w., tipple , guzzle , drink lukuriously , drink Beklapt, d., b., zie Beklappen.
Beklauteren, zie Beklimmen.
hand to fist.
Bekleed , d., b., zie Bekleeder.
Bekertje , z., little goblet , small goblet, small bowl,
Hekleeden , t. w., clothe , dress , suit , attire , array, deck
small cup.
with, adorn with , apparel , bear, fill, discharge, have
Bekeu rder , z., amercer.
the charge , invest , cover over , line , face , wainscot ,
Bekeuren, t. w., fine, amerce, mulct.
shroud, coat; een figuur -, make the drapery of, clothe,
Bekeuring , z., fine, amercement, mulct, penalty, pecudrape a figure; een anker -, shoe an anchor, z.; louwen -,
niary punishment.
Bekeven , d. of Bekijven.
serve the cables and ropes , z.; spet volinagt -, vest with
Bekje , z., little bill , little mouth , little neb , little nib;
power ; een muur net hout -, wainscot a wall ; met marmijn lief - ! my little darling 1 my dear child ! my sweet nier -, wainscot with marble , line with marble , cover
with marble ; stoelen -, cover chairs ; een schip met eels
angel!
Bekijfster , z., female chider, grumbler, reprover, rebuker.
buitenhuid -, sheath a ship, z.; hij wist die zaak te -, lie
Bekijken • t. w., behold , view , contemplal e , consider,
knew how to give a good turn to this thing, he knew how
look at , gaze at.
to give a good appearance to this thing ; met eere -, crown
Bekijker , z., spectator, beholder, contemplator, looker,
with honor.
gazer , viewer , surveyor.
I Bekleeder , z., dresser ; plaats-, deputy.
Bekijking, r,., view , viewing, survey, inspection, con. Bekleeding, z,, dressing, clothing, arraying, adorning,
templation, observation.
covering , wainscotting , lining , sheathing , investing
enduing.
Bekij kster , z., female beholder , viewer , etc.
Bektven, t. w., chide, check, reprimand, scold, take Bekleedsel , z., covering, coat, outward skin , wrapper,
up sharply , reprove , rebuke.
cloth.
Beklemd . b., bw., anxious, in great anguish, in great
Bek;Jver, z., chider, reprimander, scolder, etc.
Bekii v ing , z., chiding , reprimand , lecture , check , cefear , in great anxiety , perplexed , at a loss , in a strait ,
straitened, pinched.
proof, rebuke, scolding.
Bekken , z., bason ; -, mv., bills , beaks , nebs , nibs.
Bekle,ndheld, z., anxiety, anguish, fear, perplexity,
Bekken , i. w., sail , labour against the sea , z.
strait, pinch.
Bekleminen , t. w., straiten , pinch , distress , press, confine.
Bekkeneel, z., scull, skull, brain-pan ; (anatomy).
Bekkeneelvlles, Z., pericranium, membrane covering the Bekleanening , z., pinching , pressure , anguish.
Beklimmen, t. w., climb, climb up, clamber up, mount,
skull (anatomy).
Bekkentje, z., little bason, small bason.
ascend , get upon , get up (by climbing) ; een terg -, mount
a hill, ascend a hill; de gure» van een stad -, scale the
Bekkesuijder . z., cut throat, bully.
walls of a town; 't toppunt van eer -, rise to the pinacle
Bekketrekken , i. w., bill.
of glory.
Beklaagd, d., h., zie Beklagen.
Beklaagster, zie Zeeklager.
Beklad , Cl., b., zie Bekladden.
Bekladden , t. w., bedaub , bedagvle , bedash , bemire,

Beklim'ner , z., climber.

bespatter , befoul , soil , sully, dirty, stain , slander , blot,

Beklinken , t. w., rivet.
Beklominen , d., b., zie

calumniate, defame.
Bekladder ,

z., dauber , stainer, blotter , slanderer, defamer.

Bekladding , C., beplastering , staining , bemiring , blotting,

aspersion, slander , defamation.
Beklag, z., complaint, lamentation, bewailing, bemoaning;

rouw-, condolence.
, b., pitiful , deplorable , lament,able, miserable, woful , mournful , sad , etc.

Beklageltjk • beklaaglijk

, z., ascending , mounting, climbing up,
climbing upon , scalade , scalado , scaling.

Beklimming

.Beklimmen.

Beklonter en, t. w., dirty, foul, bemire, bedaggle (one's

clothes) with dirt.
Beklontering, z., fouling, etc.
Beknaau^ven , zie Beknabbelen.
Beknabbelen, 1. w., gnaw upon, pick at, nibble at
the teeth).

Beknabbeling , z., gnawing , picking , nibblin'g.

(wille
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enchanter.
Bekoordster • z,, female charmer , enchantress, enticing
woman.
Bekoor lidk , t., bit'., cl)arniinv, pleasing , delightful , amiable, very agreeable , ravislri.na„ transporting', attractive;
charmingly, etc.; —e es/be/ill ! my charmer ! my sweet angel 4

Beknellen , t. w., pinch, put into, reduce to straits, op-

press, put hard to.
Bekneldheid, z., pinchi
;Inxiety, anguish.
Bekneillno„

, great strait, distress, troullle,

Zie P,el'rtcl(i 'id.

Rek()()rlijkhcid • -., chorus , allurement, attraction, grace,
heil itchilig rlrlality, r is isliil: ,r qt ii;t.y.
Bekoren, t. ?v, tempt, entice, alhire, seduce, overcome,
cal,tl site , elfarm , cl.clrarrt , bewitch , please , delight

Beknibbelen , /. w., har le, cheapen, Inrgain , hult down

the price,, screw down the , .rice ; boil —, lessen tiic .a ,cs ,
(liminislr the wages, curtail the wa ,-,es, c =vil at, (arp at,

II:hl)le at, c'r1t;('1so upon, 5llllmltlV('Tt 111)orr, flil(i j titlt
%vitli.

atvishr , tickle ttre fancy.

I5.'knlb1 eling , ^,, hid ilug, k) tr!ussn.n'Y , iiniiuisl1ilig ,
llrtailing, c^tvillnig, Cauping, tinduig_, )hult 11"I± l >
Beknopt , b , h?v , succinct, Clan )CIictiu}fls , co" ise , nici^
short , not prolix , colnparr.'t , close to ;ether ; sirce rrctly etc.
B knoptelijk , tv., zie i ekoaotrf.
Beknoptheid, C, sncciril tt ► ss, conciseness, iresi±v eossi-

k,, en,t, Vii., b., Cliarining, enticing, alluring, attractive.

R, , kliris,C, _^ , tempstation, seducelnent, enticement, allurenier.t, deceitful charm, enclhantment, fascinating power,
f;ss s)I^ttii;g cll;.rm.
B,kooa'sten , t. to., i. iv., crust, cover w it}I a crust, get a
crust, .;aller a crust.
Bekorst , d., b., zie Pekorsfen.
Be port , d., b., zie .J ekortess.
Bekorten , t. iv., shorten , abridge , abbreviate, epitomize,
Isr lig into narrower compass , make more concise, diminislr , curtail.
Bekorting, z., abridging, abridgment, abstract, epitome,
curtailing, shortening.
.

pendiousness.
Beknorren , I. w., grumble at, scold at, elide, reprove,
rebuke, reprehend.
Bekocht , d., h., zie J eAoopen.
Bekoelen , t. iv., i. w., refrigerate , cool , refresh , brow
cold.

HHekoeling, z., refrigerating, cooling, growing, cold.
Be koken , t. W., cook , prepare victuals ; betookt , well
advised, well deliberated.
Bekomen , d., b., got , received , obtained, acquired ; te —,

Bekostigen, t. w., defray, hear the charges of, pay the

charges of, bear the expenses of, pay the expenses of.
Bekostiger , t., defrayer.
Hskostt5ina , t., defraying, bearing the charges of, etc.
BekOtIte n -1- , zie Iyepratt .

to be had , that may begot, that may be received, acquired
sj' obtained ; attainable.

lf5ekornen , t. w., get ob>ta.in , Compass, acquire , receive;

ReOc,'si ; beld , d., b., scratched (with the nails).
Rekirabbelen , t. 5v., scr;st 11 (with the nails).
Bek^•sbbeling, t., scrateIIIIIg.

v'el snege het is —, much good may it do ye ; Fiat z/resc/s
te/eist wij wel , that meat aerces well is i'tli my stoss a h ;
siert winst —, get the wind; de Ioor/ t reist ;:ets — , get the
scent of a tiring; , get intelligence of a t];ivc; hij lie/;i;ie
le —, le hegirns to recover , he beginsto restore; / rt tot
hens steelst —, he will come off heidi for it, he «víll he

ISekrtabbc ,, •
ftekrt b,1,

tie ?i,,<hrrhIC/1aq.

d., b., zie i',/salletd.

ICekrsrlity5en , t. w., east/nur , make certain, make sure,
ral ify, strengthen , Cor ro1)os sste, authenticate , affirm, swear
to , (/es/are, witness solenssiiv , witness by an oaths.

receiving, receipt, reception, recovery.

Beki°achtiger, z., confirnler, ;lftrrmer, aihrmA.11t, ratifier, etc.
Rei:raclting • z., ('OI:trinlation, declarsstiorl , at111'nlatlon ,
(xirr(I)oration , ratification . cc i- firming , altirnlilrg , etc.
B, krsnsen , t. w., crown with a garland , adorn witli a
giii huid.

Bckoinme,d , d., b., tr oubled , anxious, concerned, vn -

easy , solicitous , careful , tal:is se zreat c;sre and pains
v icumhered; — tijg, be concerneed (Jos') , be affected I,rvith),
he solicitous (abo?rt), be careful (f).
ttnkoniiuccrdhetd • z., solicitude , ('arefe Mess , &sixiety,

r*ckrasoen , t. w., scratch , make scratches upon • cover
with ,ciatches, scrape oil the si!rface.

afar, disilllletll(le, lrlicasiiivss of rrii)Id.
Bekommeren , 1. w., trouble , dise1v iet, aggrieve, grieve,
"ifflict, discomfort, (Pisti ess, naakt alrnxi( us , II];tl;e lillessa ;

Rel reS('n) , I., hzv., lus/curt with tears, wept.
R, ka•eacaaen (zicSs) , i. v., concern oiie's self Ishout someiisi(s , mindl, matter.

r°icsi —, he

hension , dread , ulle;tsiii, ss , trol ► lile of liii nd, en(gun-

zie .T?e%rs i/r/eta.

B, k, rilabi,i ,

served out for it.
Jiekoining , t., acquisition , acquiring , obtaining, getting,

trousbled, lie tlisrluitutesl, iesifiea:,v, he aal icito;is,
he careful , be anxious aboz;t) , take to heart, i Ike to
mind.
1<1ckolllsmer1ng, ut, care , anxiety, Mr, soli .bide, itppre,-
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Bekoorder , z., tempter , enticer , seducer , charmer

I ekneld , d., b., zie Beki?eiten; — .z j,h, he sadly pinched,
be at a loss, he in great straits, he ha r d put to.

liekrig,ci, + ,

I

i. w.,

war malse war , wage o'er (against).

Hekgig iit , c, rsi.iksr.g> war against
UckrUtcii : , t. sv., chalk, nth withl. chalk.
HH.5.rira t,e,z (icier,) , i.. iv,, li; e more sparingly , reduce

,rance , iet , hsis.dvssiies.
cxl;i:nses , diminish expenses.
Bekoinrnerltk , b., luis., critical , dangerous, attended with Bekr^ï.inpen, b., bw., niggardly, penurious, scanty, too
dangrer; critically, etc.
shtu'irig , too raving , narrovr, srnaIl-contracted , too strait,
Uckomnernis, zie Jte1'o,,n;sierissq.
too short , not enough) ; — /sss sdelsv)js , scanty doings ;
Jfekoinst , z., enough ; --ij hebben guest —, they have eatetl
re;rt, narrow-minded wretch; — . nga / tijd, slender means,
enough , they have their belly lull, ik /iet dc.'arra, rri.iju —,
s(loi t commolns ; — zant err siergel,, shallowhraived; — leI have enough of it, I have got my .fill of it, I ant. I c i' s , poor Life ; — hroodwi^l<<inp , poor livelihood ; liet
s-it iated, I do riot buit_ for more, T sJ,.^sire so nioi - o of it,
komt uit ce;e — bes+,rs, it conies from one who eaimot
Bekoopeii , t. 2v,, kitty to dear , l , uAy at to s/ear ar ) tv ; =,^
pis/ Irrs;ch; — ljs.hzrisd íj;z, lie uatsrowly lodged; — levers,
felle« liet suet den dood —, it will Cost lb ens their lí re,
iii sparingly, live poorly, live from hand to mouth
it will he death to therm
live withl_ a n(,or shift.
fokoord , h., bw., tempted , enticed, ailitre(1 , bes itched, Beks'niwopen!scid • ,. , scantiness, littleness , smallness

nrvhanted , charmed , vavislwd , c1eli;rhted , taken

z; trr owns, ss , poo.rness , corstractedness,
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Bekroonen, t. ie., crown , reward , recompense.
Bekrooner , z., rewarder.
Bekrooning, z., crowning, rewarding, recompensing.
Bekruipen, t. w., season with spices, spice.
Bekruipen, t. w., creep upon, crawl upon; trachten te —,

Belangende • vi., concerning , touching , regarding, witl
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endeavour to surprise , endeavour to way lay (any one) ,
endeavour to beset (any one) slily , secretly , by stealth
of at unawares , endeavour to nab , endeavour to catch by
surprise ; come upon , creep (of old age) ; —) , lie with
unlawfully.
Bekruisen , t. w., cross, sign with a cross, mark with a
cross, make the sign of the cross upon.
Beksni.Jder, z., cut-throat.
Bekulpen , t. o., coop up in barrels, coop up in casks;
zij weten het zeer wel te — § , they are canning enough to
manage it, they are cunning enough to bring it about.
Bekuiping, z., cooping up in barrels, coop up in casks.
Bekwaain , b., bw., able, capable, fit, proper, qualified,
clever, apt, dextrous, skilful, active, excellent, suitable,
seasonable , commodious , handsome ; ably , etc.
Bekwaamheid, z., capacity, ability, talents, endowments,
fitness , aptness.
Bekwaammaking • z., enabling.
BekwainelLk . bw,, zie Bekwaam.
Bekwaming, z., enabling.
Belewijlen., t. w., slaver, cover with slaver, cover with

spittle, bespawl.
Bel , z., bell; aan de — trekken , ring the bell, ring at

a door ; niemand durfde de kat de — aantrekken 1 , no
body durst be the first to undertake it , no body ventured
to be the first to undertake it ; water—, bubble ; kinder—,
coral.
Belaagster, z., female waylayer.
Belabbekakken ) (, t. w., detract , calumniate , slander,
asperse the reputation.
Beladderen , t. w., mount by ladders, scale the walls of
a town.
Beladdering, z., mounting by ladders, scalado.
Beladen , t. w., load , lade , freight , charge , encumber,
burden.
Beladen, d., b., loatten, laden.
Belagchel(jk, belachl(jk, b., bw., ridiculous, foolish ,
silly, fit to be laughed at; ridiculously, in a ridiculous
manner , etc.
BelagchelLJkheld, belachlLjklield, z., ridiculousness.
Belagchen, t. w., ridicule, laugh at, deride, jeer, turn
into ridicule, make a laughing stock of.
Belagcher, z., derider, jeerer.
Belagching, z., ridicule, derision, laughing at, turning
into ridicule , jeering.
Belagen, t. w., lay wait, lie in wait, lie in ambush,
waylay , seek to surprise , entrap , ensnare.
Belager , z., way-layer.
Belaging , z., lying in wait , way-laying.
Belakken ) (, zie Belasteren , Foppen.
Belakker) (, z., defamer , detracter.
Belakking) (, z., defaming, defamation, slander.
Belanden , t. w., land , arrive , come ashore , come to
land ; zij weten niet waar hij beland is § , they don't know
where he is , they don't know what is become of him.
Belang, e., importance, .consideration, concern, interest,
consequence , business.
Belangloos , belangeloos , b., bw., disinteressed , disinterestedly.
Belangloosheld , z., disinterestedness.
Belangen, i, w., interest, concern, regard.

regard , with respect.
Belanghebbende , , z., party concerned in an affair of bus

siness , proprietor , owner.
Belangzoeker , z., selfish person.
Belangzuchtig, b., bw., selfish, selfishly.
Belast , d. b., charged , zie Belasten.
Belasten, t. w., burden, load, lay a burden, charge with

impose upon , lay taxes upon , give charge , command
enjoin, bid, order, direct.
Belasteren , t. w., defame , detract , slander , speak ill

asperse , accuse , blame.
Belastering, z., detraction, calumny, defamation.
Belasting, z., burden, burdening, charge, charging, in

junction , order , command, direction , tax , impost , impo
sition, accusation.
Belatten , t. w , lath.
Beleden, d., b., confessed, owned, professed, zie Belijden
Beleedigd , d., b., hurt , injured , wounded , etc.
Beleedigen, t. w., harm, hurt, damage, injure, preju

dice , wrong , wound , offend , affront , abuse.
Beleedigend , d., b., hurtful , noxious , prejudicial , inju
rious , offensive , abusive , hurting , etc.
Beleediger, z., abuser , offender, injurer, injurious person
Beleediging , z., hurt , injury , offence, affront.
Beleefd, d., b., bw., zie Beleven; —, civil, courteous, polite

well-bred ; civilly, mannerly, etc.

Beleefdelijk , No , zie Beleefd , t., bw.
Beleefdheid, z., civility, politeness, courtesy, good mannerf
Beleefdheidshalve, bw., out of respect, out of civility

out of complaisance.
Beleemen, t. w., loam, besmear, cover with loam, cove

with clay.

Beleenen , t. w., borrow on , receive money on , pawn

enfeof , give money upon , lend money upon.
Beleener , z., pawnbroker.
Beleening, z., loan , pawning , pawn , pledging, pledge

mortgaging, mortgage , feoffment, giving in fee.
Beleg , z., siege.
Belegen, b., stale; — bier, stale beer.
Belegeraar , z., besieger.
Belegerd , b., besieged.
Belegerden , z., me., besieged.
Belegeren , t. w., besiege, lay siege to, invest, block up

beset.

Belegering , z., besieging, siege.
Belegeringsgeschut, z., battering-guns, battering-pieces

battering-train , battering-artillery.
Belegeringskunst , z., tactics of besieging.
Belegeringsleger, z., besieging army.
Belegeringswerken • z., me., approaches.
Beleggen, t. w., cover, lace, border, edge, appoint, cal

together ; belay , z.; put out (money) , contrive , make

overlay.
Belegger , z., one that covers , etc.
Belegging , z., lacing , covering , directing , etc.
Beleghouten, z., me., belaying cleats.
Belegsel, z., lace, galloon , bordering, edging, trimmin€
Beleid (, d., b., zie Beleggen.
Beleid , z., wise and prudent direetign, wise and prudes

conduct ; een mensch van goed —, prudent man , man of goo
conduct , direction , address , management, economy.

Belelden • t. w., conduct , manage , direct.
Belelder, z., governor, conductor, director, manager.
Beleldster , z., governess , conduetrix , female director

female manager.
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I3elekken,, t. w , i. w., leak , drip , drop , fall down in Bel LJ men , t. w., glue , fasten with glue , stick with glue.
drops upon.
Belijsten , t. w., set in a frame , border.
Belekt , d., b., grown wet, grown moist (by the drops of Beligchannen, t. w., imhody, incorporate, make up into a
any liquid).
body , make up into a mass.
Belem meraar , z., hinderer , entangler.
Belikken , t. w., lick.
Belemmerd , d., b., zie Belemmeren; - van tong zijn, stam- Bellen , i. w., ring , pull at a bell.
Belletje, z., small bell.
mer, have an impediment in one's speech.
Belemmeren , t. w., incommode , trouble , hinder , let, Beloerder, z., spy, watcher.
obstruct , stop , clog , impede , perplex , embarrass , encum- Beloeren , t. w., spy slily , watch narrowly, be upon the
ber , confound, entangle, puzzle , put to a non-plus.
catch, ogle, gaze at, view with sideglances, lurk, lie in
wait for.
Beieininerend, d., b., incommoding, etc., zie Belemmeren.
Belend , d., b., adjoining , adjacent , contiguous , next to,
BeIoering, z., spying slily , etc.
Belofte, z., promise; -honden, keep ... promise, fulfil...
bordering upon.
Belenden , i. w., be contiguous , be next to, border upon,
promise, accomplish ... promise; - maakt schuld t, what
touch.
one promises must he performed ; trouw -, huwl(jks -, contract of marriage ; laad van -, land of promise.
Belending, z., border, contiguity.
Belet, z., let, hindrance, confinement; - hebben, be engaged, Beloken f , d., van Beluiken.
be busy, be occupied , be taken up with other affairs; Belonnnerd, d., b., shaded with trees; -e plaats, shady
- aandoen , hinder , disturb , interrupt ; - vragen , desire place.
Belo.nmeren , t. w., shade, cover against the heat of the
leave to visit.
Belet , d., b., hindered , prevented , let , disturbed , intersun.
rupted.
Belommering, z., shade, shady place for shelter.
Beletsel , z., hindrance, stop , let, impediment, obstacle,
Belonken , t. w., look slily, look by sideglances, ogle.
obstruction.
Beloofd , b., promised.
Beletten , t. w., hinder , let , disturb , interrupt , stop, Beloonbaar, b., rewardable, deserving reward, deserving
prevent, debar (from).
recompense.
Beletting , z., hindering.
Beloond , d., b., rewarded , recompensed, remunerated,
Beleven , t. w., live to see , see .. , happen , live up to ,
repaid, requited.
practise; slechte Tijden -, live in bad times.
Beloonen , t. w., reward , recompense, remunerate , repay,
Belezen , t. w., charm , enchant , infatuate , fascinate,
requite.
Belooner, z., rewarder, requiter, remunerator, recomgain by blandishments , entice , allure , wheedle.
Belezen zijn , i. w., be well-versed, have read much.
pensor.
Belezenheid , z., knowledge acquired by reading, being Belooning, z., reward, recompense, requital, salary,
acquainted with books.
wages, appointment, stipend.
Belezer , z., conjurer , charmer.
Beloonster, z., female rewarder, zie Belooner.
Belezing, z., conjuration, exorcism, witchcraft, bewitchBeloop , z., course , way , custom ; iets op zijn - laten,
leave a thing as it is, let a thing have its free course,
ing power , infatuation , charm , enticement , allurement, bait.
not mind a thing; -, zie Bedrag; schip van fraai -, wellBelgen (zich) , i. w., take ill , resent , stomach , take ofproportioned ship; - van een schip, sheer of a ship, form
of a ship.
fence at , be displeased with , take amiss , take pet at.
Delging , z., offence , anger , resentment , disgust , taking Beloopen , t. w., get , catch , reach , overtake , - worden,
be overtaken (b?! a storm) ; veel te - hebben , have much
amiss , taking ill , being offended at, resenting, taking pet at.
Belgziek , b., bw., zie Belgzuclitig.
to do , hace a deal of things to mind, have many errands
Belgzucht, z., resentment, disgust, aptness for being soon
to do ; -, amount , come to.
Beloven , t. w., promise , pass one's word for, give one's
angry, provoked, offended of displeased; irascibility.
Belgzuchtig, b., bw., fretful, irascible; irascibl y .
word for; - en doen zijn twee dingen t , to promise and
Belhamel , z., belwether, ringleader, demagogue, captain,
to perform are two things ; veel -, maar weinig nakonen t,
head , flaghearer.
promise much and perform little, bring (any one) into a
Beliefd , b., gratified , etc.
fool's paradise , amuse ai y one , keep (any one) at bay,
Bellefte , z., pleasure, good-will , desire.
feed (any one) with vain hopes ; gouden berye;c -, promise
Beliegen, t, w., belie, accuse falsely, calumniate.
golden mountains , promise great things ; het graan beBelieger , z., calumniator , detracter , slanderer , false
loot veel , there its a good prospect of slow of corn , we
accuser.
are like to have abundance of corn, we are like to have
Beliegster , z., female calumniator , etc.
a plentiful harvest.
Believen , z., good-will , desire , pleasure.
Belover, z., promiser.
Believen, i. u'., please, be agreeable . be pleasing, be gra.
Beloving, z., promising.
teful (to); wat belieft u , mijn heer ! coming, sir 1 (iemand) Belroos , z., St. Anthony's fire, erysipelas.
-, please , indulge, gratify , humor (any one).
Belt , z., heap (of ashes , etc.).
Believcsid , h., be officious , be complaisant, be obliging.
Belulken t, i. w., shut of close through drowsiness,
Believer, z., flatterer.
lieas iness (of the eyes).
Believing , z., officiousness, obligingness , complaisance,
Bel uisteraar, r., eaves-dropper.
indulgence , gratification , humoring.
Beluisteren, i. w., eaves-drop, listen under the windows.
Bel LJden , t. w., confess , own , acknowledge.
Belulstering, z., eaves-dropping.
BelLdenis , z., owning, confession, profession, § communion. Bel u l) , Z., zie Begrip.
BeltJder, z., confessor, penitent.
Belust , b., zie Beyeerig.
IaelUmd , d., h., glued, fastened with glue, stuck with glue. Belu,stheld , : , earnest desire , great appetite ; longing„
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Bemagtigd , d.,
Beinagtigen , t.
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b., conquered , subdued , overcome.
BenaaLtng, z., sewing , stitching , mending.
U,., conquer , subdue • overcome , reduce, Benaarstigen, t. w., use diligence (in), work hard, work
take , make sure of, seize on , secure , take possession of,
closely and incessantly ; zich -, be diligent , be industriusurp.
ous , ply, plod , sit close (to) , apply (to), do all one's
Bem•igtiging, z., conquest, conquering, subduing, taking.
endeavours , do one's best , exert one's self with assiduity.
Beenallen , £.w., mould, z.
Benaarstiger 9, z., industrious man, laborious man, diBemannen , t. W., man , equip , fit out.
ligent mars.
Bemanning, z., manning , equipage.
BenaarstigIng, z., industry, diligence, application, assiBemantelen , t. W., cloak, palliate , disguise, conceal,
dui ty.
hide, give a fair outside, set a fine gloss upon, soften, Benaasten , t. w., redeem (jur.).
mince , smooth, cover (a fault , etc.)
Benansting , z., zie Naasting.
Bemast , d., b., masted, furnished with masts.
Benaauwd, b., bw., anxious, uneasy, straitened, afraid,
Bemasten , t. w , furnish with masts.
sultry, stifling , troubled , hard (of tunes) ; - maken , make
Beineesteren , t. w., master , seize on, seize upon, vanafraid, frighten, terrify; - op de borst, asthmatic; -e
quisli, conquer.
borst, asthma ; -, anxiously , etc.
Beu► erkbaar , b., observable, perceptible , sensible.
Benaauwdeltjk, bw., zie Benaauwd.
Bemerkeu, t. w., observe, perceive, discover, begin to
Benaauwdlieid, z., anxiety, anguish, uneasiness, trouble,
see , mark , take notice of.
dread , fear ; in doods- zijn , be in an agony ; hij is in
Bemerkenswaardig, b., worthy of remarking, deserving
groote -, he is in great straits; -, oppression, asthma,
notice , remarkable , note-worthy.
shortness of breath.
Bennerking, zie Bespeuring.
Benaauwen , t. w., straiten , bring into straits , make
Bemerkt , d., zie Bemerken.
anxious , make afraid, oppress, vex, torment, distress ,
Bemest , d., b., dunged, mitnured.
perplex , annoy , harass, distress , block up, stop up,
Barnesten , t. w., dung , manure , soil , muck, fatten with
shut up.
dung.
Benaauwend, b., straitening, oppressive, distressive, eta.
Bemesting , z., dunning , manuring.
Benaauwer , z., oppressor.
Bemetselen, t. w., cover with a wall, wall up.
Benan u w ing , z., oppression , annoyance , harassing,
Bemiddelaar, z., mediator , intercessor . arbitrator, umpire.
straitening.
Bemi,idelaarster , z., mediatrix , arhitress , etc.
Benadeeld, b., injured, hurt, wronged.
Bemiddeld, b., rich, well to pass, in good circumstances;
Benadeelen , t. w., wrong , injure, hurt, prejudice, dis
-, d., accomodated , etc.
-advntge,wrohm.
Bemiddeldheid, z., riches, wealth.
Benadeeler, z., wronger, injurer, hurter.
Bemiddelen, t. w., accomodate, compose, adjust, settle, Benacleelin, , z., prejudice, hurt, damage, injury, detribring to an agreement.
nient , harm.
Bemiddeling, z., mediation, accomodation, adjustment, Benatleren , t. w., zie li''aasten (jar.).
settling , reconciling.
Benadering. z., zie 7\'aastiuy.
Beini,itt, d., b., loved, beloved, dear.
Bensnning , z., name , denomination.
Beminde, z., lover, sweetheart, mistress, si!ouse, bet- Benard , b., bw., straitened , perplexed , puzzled , at a
terhalf.
loss.
Beininnaar, z., lover.
Benardheid, z., perplexity , strait., confusion.
Beminnares , z., lover.
Benamen , t. iv., reduce to straits, bring into a strait,
Beeninikik, beininuelUk, d., b., lovely, amiable, charmperplex, confound, puzzle, put to the last shift.
ing , endearing ; auiiahiy , etc.
Bende , z., band , troop , company , legion, gang.
Bevninikikheid, z., loveliness, amiableness, endearment. Beneden , bi>., vl., below, beneath , down, under; van -,
Beininnen, t. me., love, cherish, be fond of, make much of.
from below, from beneath ; van beret tot -, from top to
Benninnenswaardig , b., bw , worthy to be loved; -e
bottom ; - zijra , be below , be below stairs ; - de waarde
vrouw , loving wife.
verhoopten, sell below time value, sell under the value;
8emiunonswaardigheid , z., zie Bersinlijkheid.
- de jaren zijn 9 , mivaderjavig zij ►a b , be a minor , be under
Bemodderen , t. w., bemire , beda„ gle , dirty.
age; het is - ow karakter, it is beneath your character,
Bemoddering, z., bemiring, bedaggling.
denkt gij dat het - u is do you think it too low for
Beinoeial, z., busybody, meddler.
you ? -wind , leeward, z.; - wind valle,a , fall a lee.
Beinoeijen (zic:,) , i. w., meddle (with) , concern one's Benedenhuis, z., lower-house.
self (about), mind.
Benedenkamer , z., lower-room.
Beunoeij ing , z., meddling.
Benerienstad , z., lower-town , lower part of the town.
Be neol , z., B flat.
Benedenste, b., lowermost, undermost, lowest.
Bemorsen , i. w., sully, soil, dirty, make foul, make Benedenwaarts , Iw , downe. arils.
dirty , make filthy.
BenedUen: • t. w., zie Zesenen.
Bemorst , d., b., sullied , soiled.
Beueenen • t. 2v., deny , disown.
Bemost, b., mossy , full of moss.
Beneenend , d., b., negative , denying , disowning.
Betreuren , t. w., encompass with, surround with, wall about.
Beneening, z., negation, denial, denying, disowning.
Bemuring, z., walling.
Beneffens (, zie Benevens.
Bemuurd , d., b., zie Beo2ure-n ; - e stad, walled town.
Benemen • t. w., take away , take from , deprive , kill,
Ben , z., basket , scuttle , maund.
dishonor , defame , stain , blemish , deflour ; rob , abate,
Ben , am (first person of the present tease of be).
detract.
BenaaLjen • t, w., - sow , stitch ; kwasschee en.. -, wash and Benemer , z., depriver , robber.
meid.
Hcneming , z., dcgvivatiori , taking a<vay from , etc.
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Beisepen , b., pinched, at a loss , in a strait ; -- zijn , be ^ Bepaaldelijk , tic., ileternii;;ately, with Axed resolve.

pinched, be at a loss, be in a strait, be driven to one's Bepaarlen, t. w., adorn with pearls, pearl , impearl.
last shift, be put to one's last shift, not to know which Bepakken, t. ci., load witalt luggage.
way to turn one's self, not to know what to do, be beneaped; - Bepaaen, t. w., determine, fix, appoint, limit, define,
schip, ship that sits aground, ship that sits on a huik, etc. ernpale , stake , prop
Benepenheid , z., solicitude , anxious care , perplexity , Bepalende, d., h., determining, limiting, defining, etc.
Be-paling, z., determination determining, decree, decreesadness.
ing , dcli,ation, description , limitation, limiting, appoint.
Beneveld, b., foggy, misty, hazy, dark , obscure , dusky,
lug , fiein ► g.
gloomy, § dim-sighted; - rerstand, darkened underst tsidnig,
Bepareld , t., pearled, full of pearls , adorned with pearls.
clouded understandir g.
Benevelen , t. w., i. u'., cast a mist over , cloud, darken, Beparelen , i. w., adorn with pearls.
dim, grow foggy, grow misty, grow hazy, ;row dark, BepeHHen , t. w., sound the depth , gauge (a vessel).
Bepeinzen , t. w., meditate , consider , reflect, ruminate,
grow cloudy, grow dusky.
think on, muse on.
Beneveling , z., fogginess , cloudiness , darkness , etc.
Bepeinzïng , C., meditation, meditating, considering, ruBenevens , bw., together with , besides.
neinatiz► g, thinking , reflecting , mousing upon.
Bengel (, z., sirrah , rogue , knave , rascal , blackguard,
Betsek5sen , t. w., pitch , do over with pitch.
naughty-boy ; -, bell.
Bepetiuing , z., pitching , doing over with pitch.
Bengelachtig , b., rude , ill-mannered , clownish.
Beperken , t. w., fence in , ],edge in, pale in, put limits
Bengelen, i. w., ring the bell.

to , limit, circuniscrilie.

Hengelkruid, z., ltiercury.

, b., desirous , curious ; Aij keek zeer - op , toen Beperking , c., limitation, fencing in, paling in.
Bepakken , t, w., pitch , peck.
hij hoorde , lie looked very strange , when lie heard.
Beulssen , t. iv,, bepiss, piss upon.
Benieuwdheid , z., curiosity , great longing to know.
Benieuwen , I. w., long to know ; het, rol ?gij - of hij .Beplakken , t. w., paste (o;te thing) upon another with
strircii , with glue.
daar ieweest is , I long to know whether he has been there.
Beiil^'kking, ., pasting on.
Benijd, d., b., zie Beuijden.
Benijden, t. w., envy, (grudge , have spie of, repine at; t}epianken , t. w., board, wainscot, line , lay with boards
als 't God behroagt , is het beter benijd daft beklaag,] i- , if fare with boards.
Beplanking , z., boarding.
God pleases it is better to he envied than pitied.
Seinanten , t. w., plant, set trees in a garden.
Benijdenswaardig, b., enviable, worthy to be envied.
Benieuwd

, z., envier, envious person.
Bentding , z., envying , grudging.
Benijdster, z., female envier, jealous woman.
Benjuin , z., Benjamin-tree , benzoin-tree , spicewood.
Benoemd , d., b., named , denominated , r►ominated.

Beplanter, z., planter.
Beplanting , e., planting , setting with trees.
ISei,ieisteren, t. W. pleister, plaster , parget, cover with

Benijder

plaster , overlay with plaster.
Itepicistering, z., plastering, pargetting.
Bepleiten , t. w., plead , defend , debate , discuss.
Bepieiiing, z., pleading, defending, debating.

, t. w., naree , denominate , noniiruate , give a
name , appoint.

Benoemen

Bepiekken , t. w., spot, stain.
Be1,1ensen , t. w., l)edash, bespatter.

Benoemer, z. , nominator, appointer.
Benoeming , z., naming, denomination , name , nomina-

Be0oegbaar , h., arable , fit to be ploughed , fit to be tilled.

tion , appointment, appointing.
Benoemen , d,, b., deprived of, taken away , taken from.
Benoodigd , d., b., wanted; - zijn , want , be in want of.

r ciaE ,ogen , t. w., plough , till.

Benoodigdheid j, z., want, necessity, demand.
Benoorden, bw., lying on the north, situated on the north.

Bepoederen

5te;)Iniezen, t. ?.v., adorn with a plume, adorn with feathers
Bepoten

self of, profit by, take advantage of, improve, seize.
Benzoé, z., benjamin , benzoin; - cove , benzoic acid;
- zuur zout, benzoate; - water, virgin water.

flattery , wheedle into.
Beprater, z., wheedler, persuader.

Beprating, z.,' persuasion, wheedling.

Beoefenaar, z., studeer.
Beoefenaarster , z., female studier.
Beoefenen , t. w., study, exercise.
Beoefening , z., studying, exercising.
Beoliën , t. w., oil , put oil upon,
Beoogen , t. w., aim at , have in view , design , intend;

Beproefd,

, b., determined , fixed , resolved on , concluded
limited , appointed.

d., b., tried, assayed, experienced, approved.

Beproeven , t, w., try, assay , make a trial of, try.
Beproever, z., trier, assayer.
Beproeving, z., trial, assay, essay, affliction,
Beraad , z., deliberation , resolution ; tijd van -, time to

zij - niets anders dan hens eigen belang , they have nothing
but their own interest in view.
Beooging, z.. aim , intention , design , view.
Beoorlogen, t. w., war, make war (upon), wage was
(against).
Beoorloging , e., warring , waging war (against), carrying
on war.
Beoosten , bw., on the east, on the east side, to the
eastward.
Bepaald

• t. ?o., powder , liepow der.

, t. w., plant, set trees.

Bepoter , z., planter.
Bepoting, z., planting.
Bepraten , t. w., persuade by kind words, persuade by

Bentheimersteen , z., free - stone.
Benuttigen (zich) , I. zv,, use, make use of, avail one's

:

consider (of) ; iets in - nemen , take a thing into deliberation, consider of a thing; rijp -, mature deliberation,
second thought.
Beraadslaagd, d., zie Beraadslagen.
Beraadslagen, i. w., consult together, deliberate together,

advise with one another , confer , commune , take into
deliberation , debate , concert means ; daarover wordt beraad
it is under consideration.
Beraadslagend , d., b., deliberative.
Beraadslaging, z., consultation, deliberation,

council,_

-slagd,

conference

s
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d., b., advised; eens zaak, die sinds lang - is, auy Berenner • z., besieger.
thing deliberated upon long ago, any thing concerted long ago. Berenning , z., investing , besieging , blocking up.
Beraden (zich) , i. w., consider of, take into consideration. Berg , z., mountain , bill ; zeer hooge -, very high mounEerader , z., counselor , adviser.
tain , very lofty mountain ; een reeks van -en , a long ridge
Beradend (zich) , d., considering of.
of hills , a long ridge of mountains ; steile -, steep hill;
rune overhangende - of rots , craggy mountain ; de pyreBerading , z., consideration , weighing.

Beraden,

Beramen , t. w., concert, plan , appoint , fix , frame.
Beraming , z., planning, concerting , appointing , appoint-

ment , filing.
Beranden , 1. w., furnish with a rim, furnish with an edge,
furnish with a margin.
Berberis , z., barberry, pipperidge-bush.
Berberissenbooin , z., barberry -bush.
Berd - , zie Bord ; te berde brengen , propose , propound,
move, bring upon the carpet, offer to consideration, lay
before the council, quote, produce.
Beredderen , t. w., bring in order , clear , rid.
Bereddering, z., bringing in order.
Bereden , d., b., managed , beaten ; wel

naged horse ; - weg , beaten path.

- paard , well ma-

Beregenen, i. w., rain upon , get rain , grow wet by the rain.

nesclie -en , the Pyrrenean mountains ; de alpische -en,
the Alps ; -- op, - af gaan, go up hill, go down hill ; gouden
-en beloven § , promise golden mountains ; 't was of -en
moesten baren, en het kwam uit op een muis ir, veel geschreeuw
maar weinig wol i - , great cry and little wool , much ado
about nothing ; zijn haren rezen te -e , his hair stood u p an
end, his hair started up; hooi-, hay-rick, stack of hay.

Bérgachtig , b., hilly , mountainous.
Bergachtigheld , z., mountainous situation .
Bergahorn • z., common mapple-tree.
i3ergakadeinie, z., mining-college, mining-academy.
Bergai t•in , z., rock-alum , stone-alum.
Bergambt • z., mining - office.
Bergbewoner, z., mountaineer, highlander.
1E3ergbeschrljving , z., orography.

Beregten , t. vi., give what one wants ; ik zal hem wel -, Berghiaauw, z., ultramarine, mountain-blue, olympian blue,
I shall give him good ware for his money , § I'll give olympic blue.
him as good as he brought, § I'll serve him the same sauce. Bergbouwkunde , z., science of mining.
Bereiden , t. iv., prepare , make ready ; spijzen -, dress Bergdistrikt, z., mountainous district, mining district.
the victuals , prepare the victuals ; pennen -, prepare quills. Bergemot , bergaibot • z., bergamot .
Bereider , z., preparer; laken -, cloth-dresser; leder -, Bergen , z., nay. van Berg.
Bergen , t. w., save , salve , preserve , secure, protect , concurrier , leather-dresser.
ceal ; zich -, hide one's self , conceal one's self , take
Bereid , bw., ready, prepared.
Bereidheid • z., readiness , preparation.
shelter, take asylum , take sanctuary, take refuge, shelter ;
Bereiding . z., preparation, preparing, dressing, manufacture.
berg u , get away , get out of the way , run away , make
Bereids , bw., already.
way, make room ; iets -, lock up a thing, take a thing away,
Bereidsel t • z., any thing prepared for being used for -, stow away, put in place, z.; de zeilen -, take in the sails, z.
Berger • z., salver , etc.
something else ; -, isingglas.
Bereidster , r.., female preparer.
Bergeravt , z., peaseling , bitter vetch.
Bergesch , e., mountain ash.
Bereidvaardig, b., ready and prepared.
Berggeel , z., yellow ochre.
Bereidvaardigheid , z., readiness.
Bereidwillig , b., bw., obedient, dutiful , duteous , willing Berggeest , e., mountain-goblin , gnome.
Berggeit. z., wild mountaingoat.
and ready, obediently.
Bereidwilligheid , z., readiness and willingness, good - will, Bergglas, z., rock-crystal, sprig-crystal, mountain-crystal.
Berggod , z., god of the mountains.
officiousness.
Bereidwilliglijk :1: , bw., very willingly , with good will, Berggodin , z., nymph, goddess of the mountains.
Berggroen , z., cinnabar , vermillion , chrysocol , mountain
affectionately , gladly.
• z., reach , extent; dat is guiten m ijn - ^t , that is green , olympian green , olympic green.
beyond my reach , that is above my reach , I cannot reach Berghaan • z., heath-cock , moor-cock.
so far , that is out of my sphere , that is beyond my capa- Berghoen • z., partridge , moorhen.
city , that is beyond my power ; tot onder 't - van 't geschut Berghout , z., rock-wood, ligniform asbestos; eerste kleine
dromen, come within cannonshot, approach within cannonshot,
-, sheer-rail , z.; groote -, main-wale • z.
come within the reach of cannon; buiten - zijn, be beyond Berghouten, z., mv, wails , wales, z.
the reach; onder - van de stern komen, come within hail, z. Bergse, z., hillock, little hill.

Bereik

Bereiken , t. w., reek, attain , attain to , get, get to,

come to ; zijn oogmerk -, get one's aim.

Bereiking • z., reaching , attaining, getting.
Bereizen , t. w., travel.
Berekenbaar • b., calculable.
Berekenen, t. w., calculate, compute, reckon,

rate, estimate ; -, in rekening brengen , charge in account , carry
to account, bring to account, put in account ; wij - die
goederen op , we charge these goods at; de waarde van bui
munten op binnenlandschez -, reduce foreign-tenladsch
coin to the home standard.

Berging , z., saving , salving , salvage , savings , z.
Bergkalle , z., mountain-limestone, carboniferous limestone
Bergkat , z., ocelot.
Bergkruin • z., mountain-summit.
Bergketen, z. , range of mountains.
Bergkiezel , z., petrosilex , chert, rock-flint.
Bergkloof • z., chasm , precipice.
Bergkool , z,, fossil - coal.
Bergkristal, z., zie Bergglas.
Bergkurk , z., mountain leather , mountain cork, roei

cork , fossil cork.
Berglelie , z., martagon.
-ting,axochr und,setlmiqao. Berglieden , z., me., mountaineers , miners, Higlanders.
Berennen, t. w., invest, inclose, surround, besiege, block Bergloon , salvage money , salvage.
up , overtake , come up with by running , come up with Bergman • z., mountaineer, Higlander , miner,
by galloping
Bergmuis , z., zie Bergrot.

Berekening ,

z., computation, calculation, estimation, ra
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BergnLrnf • x., sylph , nymph of the mountain.
Bergplaats , z., repository, magazine , closet , locker ; -,

Beroemd . b., famous , renowned , celebrated, much noted,
illustrious, glorious, eminent; zich - maken, signalize one's self.

vrijplaats, asylum, sanctuary, shelter, refuge, hiding place.

Beroemdheid , z., renown , fame, celebrity.
Hervemen (zich) , i. w., boast, brag, vaunt, vapour,

Bergprediking, z., Christ's sermon on the mount.
Bergrot , z., warmotto , mountain-rat.
Bergroos , z., rock-rose , mountain-rose.
Bergrood , z., red-ochre.
Bergrug , z., ridge of a hill.
Bergslot , z., cop-castle, mountain-castle.
Bergstof, z., minerals.
Bergstroom , z., hill-stream.
Bergteer , z., mineral tar.
Berguil , z., eagle-owl , great horn-owl.
Bergvesting , z., mountain-fort , hill-fortress.
Bergvink , z., brambling, twite, mountain-finch.
Bergvlas , z., amianthus, montain-fiax, earth-flax.
Bergweg , z., mountain-road.
Bergwerk , z., mine-work, mining • mine.
Bergwerker , z., miner.
Bergwerkkande, z., metallurgy.
Bergsverkkundige , z., metallurgist.
Bergijzer , z., gad.
Bergzout , z., mineral-salt, rock-salt.
Bergzwavel , z., native sulphur.
Berieken , t. w., smell at.
Bengt , z., advice , intelligence , information , communica-

tion , account , relation , report , return , notice , advice;
volgens -, according to statement, as per advice; valsch -,
misinformation , false report.
Berigten , t. w., advice , inform • acquaint of , communicate ,
impart , advertise ; give notice of , notify , relute.
Berigter , z., informer , intelligenter.
Berigtgever , z., reporter , relater, informer.
Berijdbaar , b., manageable.
Beraden , t. w., mount , back , break, manage ; een weg
-, pass a road on horseback , pass a road in a carriage.
$erlj der , z., riding-master , rider.
Bertj men , t. w., rhyme , make verses , make rhyme,
versify , berhyme.
Berijuner , z., versifier.
BerU ming , z., versifying.
Serilsteen, z., beryl.
Beringen, t. w., adorn, furnish with rings, provide with
rings ; een varken -, ring a hog; een stier -, ring a bull.
Berispachtig, b., apt to find fault with, apt to criticise,
apt to correct.
BerlspelLjk, b., condemnable ,reprovable , blamable, censurable , faulty.
Berispen , t. u., reprove , rebuke , take up • check , elude,
reprimand , reprehend, find fault with , censure , blame,
rattle , scold , criticise upon , carp at , find fault with,
animadvert upon , make remarks upon.
Berisper , z., blamer , reprover , rebuker, chider , censurer , censor , critic , fault-finder.
Berisping , z., reproof , rebuke , chiding , check , scolding,
rating , censure, critic , criticism , critical remark, ani madversion.
Berken , b., birchen , birch; - beeem, birchen broom; - roede,
birch rod.
Berkenboom , z., birch , birch-tree.
Berkenmei] c r , A., large drinking glass.
Berkoen, z., supporter, prop, pile.
BerlLn, a., berlin,
Bermn , z., berm.
Bernagie , z„ borage (hot.).
Be:rusteen , Z. amber.

crack , swagger , make a bustle.
Beroeiner, z., brag, braggart, braggadocio, boaster, crack,

cracker , swaggerer , vapourer , vapouring fellow, swaggering fellow.
Beroeening, z., boasting, bragging, cracking, swaggering,

oster;tation, vain-glory.
Beroep, z., calling, duty, office, function, vocation, pro-

fession , trade , business , enmploynment ; kerkelijk -, profession, calling, church-benefice, living; -, appeal (jar.).
w., call , convoke ; te -, within call; iemand
tot predikant -, call any one as a minister to a church-benefice; tot een ancbt -, confer an office upon, bestow an
office upon , place in an office ; zich hooger -, appeal to a
higher court ; zich - ep , appeal to , refer to.
Beroepen , d., b., zie Beroepen , t. w.
$eroeper , z., appealaut , appealer , appellant.
Beroeping, z., convocation, appeal, appealing, referring to.
Beroepsbezigheid, z., business of a provession, employment of a business , avocation, profession , task.
Beroepskeus , z., choice of a profession.
Beroepsreis , z., official tour.
Beroerd t)(, b., troubled, disturbed, disquieted, anxious,
alarmed , agitated , paralytical , paralytic.
Beroerde , z., paralytic , one that has the palsy.
Beroerder , z., perturbator , disturber , incendiary.
Beroerdheid, z., palsy, apoplexy.
Beroeren , t. w., trouble , alarm , disquiet, disturb , make
uneasy , vex , raise commotions , raise trouble , cause perturbations , disorder , put in fear , put in consternation;
Beroering, z., disturbing, disquieting, commotion, trouble,
alarm , uproar , combustion.
Beroerster , z., female perturbator, female disturber, fe male incendiary.
Beroerte, z., disturbance, commotion, combustion, uproar,
tumult , sedition, palsy , apoplexy,
Beroemt , b., rusty.
Beroesten , i. w., rust , grow rusty • become rusty , contract rust, gather rust.
Beroesttng, z., rusting , growing rusty.
Berokkenen, t. a.'., breed, brew, create, hatch (mischief);
excite ; plot , contrive , device , machinate (evil).
Berokkenaar , z., author, cause , breeder, machinator,
contriver , plotter , deviser of mischief.
Berokkening , z., plotting , machination.
Beroofd, d., b., deprived, stript, robbed, plundered.
Berooid , b., poor , indigent , necessitous , needy, hare;
arm en - zijn , be poor and needy , be wretched and bare
of every thing ; iemand arm en - maken , reduce a person
to beggary , bring a person to beggary , render a person
quite destitute , strip a person ; een -e beurs maakt een Icoojd t , an empty purse brings a man to his wit's end.
Berooidheid, z., poverty, indigence, wretchedness.
Berooken , t. ie., i. w., smoke, besmoke , hang in the smoke,
dry in the smoke, grow smoky, become full of smoke ; met
kruiden -, perfume , fumigate with spices.
Berooking , z., lresmoking, smoking in a chimney, drying
in a chirnirey, perfuming, fumigation.
Berookt , b., d., besmoked, besmirched, besmutted with
smoke , fumigated.
Bera,oven , t. w., deprive , strip , rob , steal ; plunder , dele late, spoil , bereave , take from, take away ; wart 't levee -,
i kill ruiirder, assaeoirtate ,destroy; een macro vccn kaar eer -,
Beroepen , t.

1
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dishonor a girl , violate a girl's chastity; iemand van zijn
eer -, defame a person , injure the good name of a person,
injure the good reputation of any one by slandering him ,
dishonor a person, disgrace a person, degrade a person.

excel by diligence ; de mier beschaamt den luiaard , the ant
puts the sluggard to the blush ; lasteraars -, confound slanderers, confound backbiters; dat werk beschaamt zijn mees
-ter
niet, that work does honor to its maker.
Beschaming, z., making (any one) ashamed, making (any one)
blush , shaming , confounding , confusion.
Besehansen , t. w., intrench, fortify with forts, cover with
forts , bulwarks , trenches , palisades.
Beschansing, zie Verscl;ansing.
Beschaven, t, W., plane, polish, civilise, revise, correct,
mend, examine, look over again.
Beschaver , z., polisher , civiliser.
Beschaving, z., planing, polishing, civilizing, correcting,
mending, etc.
Bescheid, z., answer, advise, intelligence; slecht -, rude
language, ill-language ; ik zal u - zenden, I shall send
you word ; iemand - doen , pledge a person.
Bescheiden , b., discreet, affable, civil , moderate, friendly,
modest , demure , humble , unassuming.
Bescheiden , t. sv., cite , adjourn , summon , appoint , fix,
set (a time).
Bescheiden , z., me., writs , documents.
Bescheidenheid , z., discretion, civility, urbanity, kindness , friendliness , affability , politeness , modesty.
BescheidenlLjk, bw., discreetly, civilly, friendly, kindly,
affably, politely.
Bescheiding, z., appointement, summons, citation, adjournment.
Beschenen , d., b., shined upon.
Beschenken , t. W., endow , entail , honor with a present,
make a present, give a present, present with.

Beroovend,

d., b., zie Berooeen..

Beroo ver , z., robber , depredator , spoiler , waster , plunderer , pillager , depriver.
Berooving, z., robbing, stripping, plundering, pillaging,
depredation, depriving, deprivation, privation, taking away.
.Berouw , z., repentance, contrition, penitence, sorrow, cornpunction , regret, grief; - over zonde hebben, repent of sins.
Berouwen, i. w., repent of, regret, repine at, grieve for;
d-, moeite, die ik gedaan heb, berouwt mij niet, I don't regret
the pains I have taken.
Berouwhebbend , b., repenting , penitent ; - zondaar, repenting sinner , repentant sinner , penitent.
Berrie , z., zie Barrie.
Berst, z., crack, burst, cleft, cranny, chink, crevice, rift,
fissure; -en in de lippen of handen, chaps in the lips or hands.
Bersten , i w., burst , crack , rive , split asunder , chap
(of hands, etc.) ; 't schip stiet op een klip te -, the ship
split upon a rock ; hij eet, dat hij leest), he stuffs, crams,
fills his belly of maw till he is ready to burst; die zaak
moet buigen of -, that affair must be done with, there must
be an end of that affair , this affair must go one way or
.other, this affair cannot be born any longer.
Berucht , b., famous , renowned, much noted , celebrated;
-e dief , noted thief ; - e schelm, notorious villain, -e deugniet , notorious rascals.
Beruchtheld , z., famousness, celebrity, renown, notoriousness.
.Berulken , zie Berieken.
Berusten , i. w., rely upon, depend upon, trust to;

't is

een pligt op u -de, it is a duty incumbent upon you ; laat
dat -, leave that affair as it is, let that alone, don't meddle
with that; in een zaak -, acquiesce to a thing, comply with a
thing , be satisfied with a thing , submit to a thing.

Berustende , d., b., zie Beruster.
Bes , bezie, z., berry ; - § , besje , old woman.
Beschaafd, b., planed , smoothed , made smooth with a

plane , mannerly , civil , polite , civilised , well-educated,
genteel , polite.
Beschaafdheld, Z., politeness, civility, mannerliness, good•educatiorl.
BeschaatdllJk, bw., civilly, friendly, complaisantly, politely,
in a polite manner, in a civil manner, in a genteel manner.
Beschaamd, b., ashamed, shamefaced , blushing, abashed;
- wordetz , grow ashamed , blush at , he at a loss ; iemand
- maken, make any one ashamed, put any one to the blush,
abash any one , make any one bashful , make any one timid.
Beschaa,ndljk, bw., bashfully, timidly, with shame and
confusion.
Beschaamdliel4 , Z., timidity , bashfulness , shame-facedness, modesty, abashment , confusion.
Beschadigd , d., b., zie Beschadigen, t. w.; - schip, battered
ship , bilged ship.
Beschadigen , t. W., damage, endamage , hurt, injure,
harm , impair , wound.

Beschenker , zie Schenker.
Beschenking , z., donation.
Bescheren , t. W., shear.
Bescherend , d., b., defended , protected, screened , etc.
Beschermen , t. w., defend , maintain , vindicate , protect,

screen , shelter , shield ; rich - tegen , provide against,
guard against.

Beschermer, z., defender, maintainer, protector, advocate,

patron , § refuge, § asylum, § fortress, I rock of salvation.

Bescherinengel , z., guardian-angel, tutelar angel.
Beschermgod , z., tutelar divinity, tutelar god.
Beschermgodin , z., tutelary goddess.
Beschermheer , z., patron , protector.
Beschermheilige, Z., tutelar saint , patron of a land,

patron of a city, patron of a church.
Bescherming, x., defence, protection, patronage, support,

maintainance.
Beschermster , z., protectress , patroness.
Bescheten ) , I. d., beshitten , bewrayed , covered with or-

dure ; -) , cheated , deceived , imposed on.
Beschieten , t. W., shoot at, fire at , batter , cannonade

bombard , fire upon ; een muur -, wainscot a wall ; mijn
ooggin -, my eyes begin to close ; een vloer met planken -,
overlay with planks, lay a floor with planks; dat kan niet
beschoten worden, that is not within gunshot.
Beschijnen , t. W., shine upon , enlighten , give light to,
radiate , irradiate , itlume , illumine , illuminate.
Beschijning, z., shining upon, illuminating, irradiating, etc.
Beschadiger , zie Benadeeler.
Besehadiging, z., damaging, hurting, injuring, hurt, Beschijten ), t w., beshit, befoul, cover with ordure, cover
with excrement ; - ) , cheat , cozen , trick , impose upon ,
injury, average.
bubble , dupe , deceive.
Beschaduwen • t. W., shade , shadow , overshadow , make
Beschiter ) , z., bewrayer; - ), cheat, impostor.
shady , cover from , shelter from , overshadow.
Beschaduwing , s., shading, shadowing, sheltering, shade. Beschik, z., disposal, arrangement, direction, management,
ordering.
.eethanen, t. W., shame, abash, confound, confuse , make
ashamed, make blush , put to the blushl , outdo, outstrip, Beechikal , z., busybody, factotum.

BES.

BES.
Beachlkken,

t. w., order, regulate, direct, manage ; do mensch

wikt , dock God beschikt t , man proposes, but God disposes.

Besebroomdefjk , bio., zie Beschroomd.,
Beschroomdheld , z., timidity , timorously,
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fainthearted-

ness , childishness , bashfulness , fear, anxiety, hesitation.
Beschuit, z., bisket, biscuit.
provider , purveyor, commissioner.
Beschikking , z., disposing , regulating , directing , man- Beschuldigbaar , b., bw., accusable, chargeable, blamable, etc.
BechuldIgbaarheId, z., accusableness, chargeableness,
aging , procuring , providisTg.
blamableness.
Beschilderen , i. sO., paint , daub , cover with paint.
Beschuldigd, b., accused, charged, impeached, blamed.
paintings.
with
z.,
painting,
covering
3eschiidering,
Beschiinineld , t., d., moulded , mouldy, grown mouldy. Beschuldigen, t. w., accuse with, charge with, lay to
(anay one's) charge , impute to , impeach.
Beschimrneidheid , z., mouldiness.
Resch irnmelen , beschimlen , t. w., i. w., mould , grow Beschuldigend, b., d., accusing, impeaching, accusatory,

Brschilker , z., disposer , director, regulator, manager,

mouldy.
Beschimmeling, z., moulding , growing mouldy.
Beschimpen, t. w., jeer, banter, laugh at, mock, taunt,

imputing.

Beschaidiger, z., accuser, informer, impeacher, imputer.
Beschuldigster, z., female accuser, etc.
Beschijt, d., b., protected, defended, sheltered, covered,

ridicule , turn into ridicule , scoff at , make a game of,
screened , fenced , shielded.
make a jest of, deride, asperse, dishonour, inji re, insult.
Beschimper, z., jeerer, banterer, mocker, derider, taunter. Beschutsel , z., fence.
Beschimping, z., jeering, bantering, banter, mockirjg, mock, Beschutten, t. w., protect, defend, screen, shelter, cover,
fence , shield.
derision , taunt , scoff, affront, insult, outrage, aspersion.
$eschoeijen, t. w., supply witli clothes, shoes and stock- Beschutter , e., protector, defender, guardian, asylurq,
refuge , shelter , rock; -, hunting dog taking care of the game
ings , provide with clothes ; line with boards.
after its being killed.
BeschoeiJing , zie Schoeijing.
Beschonken , b., d., presented with , made a present of, Beschutting , z., protection , defence , shield , guard , security, shelter.
endowed with ; -, fuddled , topheavy , drunken , tipsy.
3eschonkenheld , z., drunkenness, being in liquor, being Besef, z., notion , idea.
Beserbarir, z., zie Begrijpelijk.
intoxicated with liquor.
Beseireloos, b., senseless, insensible, unfeeling.
Beschoren , d., zie Bescheren.
BeseWeloosheid , bgsefloosheld, z., insensibleness, numbBeschot, z., partition, wainscot; -ten, bulkheads , z.
ness , unfeelingness.
lieschoten , d., zie Beschieten.
Besetren , t. ee., apprehend, comprehend, conceive, form a
Beschouwttk, b., bw., visible, visibly.
notion , form an idea.
Beschou.ven , t. w., look at , view , behold , consider,
Besectlijg , z., zie Besef, z.
contemplate.
Besje
, N., old woman , decrepid old woman , toothless old
.
d.,
b
,
viewing
,
beholding
,
examining,
Biiescho uw ende
contemplative ; speculative ; - kennis, theoretical knowledge woman ; -, little berry.
Bes' aan , t. W., shoe (a horse); een paard ten ijs -, een paard
of a science.
scherp -, frostnail a horse, drive frostnails into the shoes of
Beschouwendvaardig, t., worth to kte seen, worth to be
,z horse; -, overlay; een veter -, tag a lace, tag a point; met
viewed , worth to be behold.
nagels -, drive nails into, drive studs into; een balk met ijzebeholder,
viewer,
contemplator,
surveyor,
Be`chouwer, Z.,
ren handen -, strengthen a beam with iron bands; een boek
spectator, looker on.
met goud -, ornament a book with gold clasps ; de zeilen -,
fleschouwing, z., viewing , beholding, contemplation,
furl the sails , take the sails in , hind the sails up close
survey, surveying.
to the yards ; meel -, make dough ; kalk -, make mortar
ueschouwster , e., female surveyor , female beholder,
prix
lime and tarras , sand linie and tarrass together; dat
female spectator.
zei groote plaats -, that will take up a great deal of rooln,
Beschreden ii: , d., I. van .7ieschrijden.
that will occupy a large place; goedergn -, seize goods, attach
J3eschreid , d., b., zie Ileschreijen.
goods , lay an attachment upon goods ; schepen -, lay an
BeschreiJellJk , b., lamentable, deplorable , sad.
embargo upon ships ; in, boete -, fine, mulct, amerce, punish
BeschretJen , t. vi., cry for , weep for , deplore , bemoan,
with a pecuniary penalty ; -, i. w., mould , grow mouldy,
bewail , lament , mourn for.
tarnlah , sully , grow dull by sproke , vapour , dust.
Beschretjenswaardig , zie Beschreijelijk T.
Beschreven, t., b., written down, set down in writing, tieslnan, z., plating, covering, shoeing.
Beslabbersar
, z., sla,bherer , slaverer.
described.
Beslabberen , t. w., let fall part of the victuals upon
Reschrtjden , t. w., bestride.
one's clothes, besmear (one's self) in eating, bedaub (one's
BeschrtJil[Jk, b., that maybe described, that maybe defined.
self) in eating, slabber, slaver.
Beschriven, t. w., describe, give a description of, define,
write , make , form , draw , call together , summon , con- Beslabbering , z., slabbering , slavefing.
Besing, z., horse-shoes; ijzeren -, iron-bands, iron-hoops,
voke , assemble.
hands, iron-work; socket'; - van een veter, tag of a late;
Beschrijver , z., historian , describer , author , writer;
- van meel , batter ; - (van knik), mortar ; - op goederen , seiwereld-, cosmographer; aardrijks-, geographer.
zure , attachment ; iemands goederen in - nemen, seize any
J3eschrijving, z., description, history, relation, account,
convocation , summoning together, calling together ; wereld-, one's goods, attach any one's goods, lay an att .r}lment
cosmography; aardrijks-, geography; water-, hydrography. upon one's goods ; alle goederen , die verboden zijn om in
of uit te voerera , kunnen in - genomen worden , all
Beschrobben , t. w., scrub ; § give a severe lecture , give
prohibited of contraband wares are seizable of liable to
to reprimand , rebulle , reprove , chide , scold.
be seized ; schip en lading werden in - genomen, ship and
ISeschroomd, b., 1w., timid, timorous, bashful, doubtful,
fearful , fainthearted , cowardly , wanting courage, wanting I cargo were seized ; die zaak heeft daar vol -, that affair
I is fully terminated, that affair is fully brought. to in
e oetidenee ; timidly, timorously , etc,
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issue , that affair is settled to full satisfaction , that affair Besmetteli.kheid, besmetlijkheld, x., contagiousness,
is settled to common satisfaction.
d., b., seized, fined, shod, tagged, tarnisled,
etc., zie Beslaan; - op 't ijs koenen t • be duly prepared,
be fully prepared.
Beslagiijn, z., rope whereby any thing is fastened of
held, furling-line, z.
Besiagselzings, z., mv., gaskets, z.
Beslapen , t. w., lie with , get with child ; ik zal er mij
eens op - § , I'll advise with my pillow about it, I'll take
time to consider of it, I'll take it into consideration.
Beslapen, d., b., lain with, zie Beslapen.
Beslaping , z., getting unlawfully with child.
Beslecht, d., b., decided, determined, zie Beslechten.
Beslechten , t. w., decide, determine, accommodate, settle.
Beslechter, z., decider.
Beslechting, z., decision, accommodation, settling, etc.
BeslLken , t. w., dirty , bemire, beaaggle , dash , splash
with dirt.
Beslljpen , zie Slijpen.
Beslissen , t, w., decide, determine , award , judge, bring
to a conclusion, bring to an end , pronounce sentence upon,
give verdict (on, about) , give judgrnent on, give judgment
about, settle, accommodate, bring to an end, bring to an
issue , finish , make an end of.
Beslissend , d., b., decisive , definitive , conclusive , determinate, positive; -e uitspoaak, final sentence, definitive
sentence , award ; -, decided , etc.; -, zic Beslissen.
Beslisser , z., decider.
Beslissing, z., decision, determination, award, arbitrement, verdict, final judgment , final sentence.
Beslist, d., b., decided, determined, finished, done, settied , concluded , awarded , etc.
Beslom,nerd, d., b., encumbered, embarassed, clogged,
baden with , zie Beslommeren.
Beslommeren , t. w., encumber , load , clog , impede ,
embarass , pastor , overburden , harass , trouble with ,
entangle , involve , bring into trouble , puzzle , confound,
perplex.
Beslommering , z., encumbrance , embarrassment , perplexity.
Besloten , d., b., sealed, besieged , blocked up , invested
by, surrounded by, concluded, determined, resolved upon,
decreed ; - steden , walled towns ; bij - water , when the
rivers are frozen up ; - vertrek , private room.
Besluijeren, t. w., cover with a veil, disguise, conceal.
Besluit , z., resolution , determination , design ; reads-, act
of government , decree ; -, conclusion , end ; tot -, to conclude.
Beslulteloos, besluitloos , b., irresolute, unresolved,
undetermined.
Besluiteloosheid, z., irresolution.
Besluiten , t. w., determine , resolve upon , conclude , finish,
make an end, conclude, infer, make up; ini één woord -, sum
up in one word.
Besluiting, zie Besluit.
Besmeerd , b., greased, full of grease , rubbed over with
grease , fat , oil , tar , paint , etc.; besmeared with grease,
etc.; sullied with grease , etc.
J.sesmeerder , z., besmearer.
Besmeren , t. w., grease , rub with grease , fat , etc., besmear, foil, bedaub, dirty, soil , sully , begrime, besmirch,
besniut ; pay with tallow, z.; tallow , z.
Besmering, z., greasing, rubbing, besmearing, bedaubing
with grease , etc.
Besinet , d., b., defiled , polluted , unclean, stained, spotted,
tainted, infected.
Beslagen,

infectiousnes , pol lutedness.
Bestnetten , t. w., infect , taint , corrupt , mar , spoil,
instill (bad principles) ; eer; schurft schaap besmet de gelieele kudde f , one scabbed sheep mars the whole stock;
-, profane , pollute , defile , spot , stain.
Besmetting, z., infection, contagion, corruption, spoiling,
marring , pollution , defilement , profanation, uncleanness,
impurity, staining , spotting.
Besmeurd , b., soiled , sullied , besmutted , begrimed,
besmirched.
Besmullen, zie Bemorsen.
Besnaauwen , zie Begraauwen.
Besneden, b., d., cut off, carved, engraved, sculptured,
circumcised, cut round about; wel -, well-favoured, comely; wel - schip, vessel well sheered, z.
Besneeuwd , b., covered with snow.
Besneeuwen , i. w., snow upon , be covered with snow.
Besnijden , t. w., circumcise; (hout) -, cut , carve, engrave;
(boek) -, cut , pare , clip.
Besnijdenis , z., circumcision.
Besnijder , z., circumciser , carver , engraver.
BesntJdfng, z., clipping off, cutting off, carving, engraving.
Besnoeid, d., b., pruned, lopt, trimmed, curtailed, di-

minished, etc.
W., prune, lop, trim, clip , cut, dress ,
pare , retrench , diminish , shorten ; iemands mayt - $ , lessen a person's po -, ver, lessen a person's authority , clip a
person's wings ; gij moet de rekening wat -, you must
make the account something less. •
Besnoeijer , z , clipper , pruner, lopper , dresser.
Besnoeiing , z., clipping , pruning , lopping , dressing.
Besnorken , 1. w., sweb , buff, hector , bully , . speak
roughly.
Besnot ) , b., snotty, daubed with snot, smeared with snot.
Besnuøelen , t, w., smell , search narrowly, look every
where, look very closely, look over and over, and on all
sides.
Bespaard , b., spared , saved.
I$espannen , t. w., span (a thing) , put (horses) to ; hij
rijdt in een koets met zes paarden -, he rides in a coach
and six; -, string (an instrument).
Bespannen, d., b., spanned, put (horses) to.
Bespanning , z., putting (horses) to.
Besparen , t. w., spare , save , husband, reserve , keep in
store.
Besparing, z., saving , sparing , keeping in reserve.
Bespat , b., bedashed , bespattered.
Bespatten , t. w., bedash , bespatter.
Bespatting , z., bespattering , bedashing , splashing.
Bespekken , t, W., lard , stuff with bacon, intermix with
bacon.
Bespekking , z., larding.
Bespekt, b., larded.
Bespelen, t. w., play on; de klokken -, chime.

Besnoetien, t.

Bespeler, z., musician.
Bespeurd, d., b., perceived, seen, discovered, descried,
appreh ended.
Bespeurden, z., perceiver, discoverer, descrier.
Bespeuren, t. w., perceive, apprehend, fee, discover,

descry.
Bespied , d., b., spied , watched.
Bespieden , t, w., spy , find out,

watch.
Bespieder , z., spy , watch.
Bespiedlng, z., spying, watching.

discover (at a distance),
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fespledster , z., female spy , female watch.
Bespiegeld, d. van Bespiegelen.
Bespiegelen • t. w., behold , view , consider , contemplate;
zich zemen -, view one's self in a looking-glass , behold

one's self in a looking giess.
Bespiegelend , b., speculative , contemplative , theoretical.
Bespiegeling , z., contemplation , Consideration , beholding

view , speculation , theory.
b., speckled , spotted, besperkled.
, t. w., bespeck le , speckle , spot.
Bespikkeling , z., speckling , hespeekieg , slottuig.
Bespoedigen , t a, , speed , promote , hasten , forward.

Bespikkeld ,
Bespikkelen

Bespoediger, z., forwarder, Nasteller.
Bespoediging, z., hastening, forwarding, promoting, etc.
Bespoelen , t. w., wash , clean.
Bespogen ( , b., d., herpit , bespawid , bespewed.
Bespot, d., zie Bespotten.

Bespotster , z., female derider , female scoffer.
BespotliJk, bespottelijie, h., ridiculous, fit to be derided
at, fit to be laughed at.
Bespotlijklseid , bespottelLykheid , z., ridiculousness,

contemptibleness.
t. w., mock at, mock with , jeer with , banter
with , rally with , laugh at , float at , turn into ridicule , make
a mock of , make a laughing-stock of , scoff , gibe , ridicule.
Bespotter , z., derider , scoffer , mocker , jester.
ISespotting • s , mock, ridiculing , mocking.

Bespotten,

i. w., have a good utterance; wel -, have
a good utterance , have a good fluency of speech , be eloquellt ; slecht -, stutter , stammer , hesitate.

Bespraakt zijn,

Bespraakthelsl , z., eloquence, good utterance • ftr.ency of
speech.

, z., verbal agreement , verbal contract , verbal
convention ; met iemand over iets in - zijn , treat with a
person about a thing.
Bespreken , t. w., bespeak , engage for , order of agree
for . . . beforehand , hire , discuss , talk over.

Besprek

z , bespeaking , ordering for , agreeing for,
agreeing about , conference parley , interview.
Bespreiden, t. w, cover , overspread.
Gesprengd , b., d , besprinkled , powdered.
Bespreking,

B sprengen, t. w., besprinkle with , moisten , water, pow-

der with , sprinkle.

unturned.
Bestaan, z., attempt, undertaking , enterprize, livelihood,
suhsistence; /tij heeft etw goadl -, lie can live very well; -,

nature , temper inclination.
i. w., attempt, undertake, enterprize, ventire , hazard , exist , live , subsist (by) , live (upon), con-

Bestaan , t. to.,

sist ; deze twee ambten kunnen met elkander niet -, these

two ollices are incompatible with each other.
Bestaan , d., existed, subsisted , consisted.
Bestaanbaar , b., that may he attempted , that may be

undertaken, that may be ventured, that is reasonable.

Bestaanlijk =F, b., existing, existent.
Restnanlijkbeid f , z., existence.
Bestoken , t. w., prop stake , support by stakes , support
by props.
Bestand , b., zie bestaanbaar; Jij is daartegen niet -, he

caniioi withstand that, lie is not a match for that; tegen
alle looter - z1:vi , he proof against all slander ; tegen eest
geweerschot - zljn, be gun-proof , be proof against a gun-shot.
Be-stantt • z., truce , suspeiIsioil of afros , duration, continuure , lastingness , assurance, stability , firmness , consistence.
Bestanddeel , z., substance, elenieiit , constituent, componest; part , ingredient.
Besteed , d., b., bestowed , employed , etc., zie Besteden ;
Izc^t is - ie Ic , it is work agreed for before band; zooveel
is er riet sas -, it did nct cost no much ; het is er niet
aura -, it is not worth it, ]le is not worth it, he does

not deserve it , it is ill bestowed.

, t. w., bestow , employ , ma ke use of ; wat besteedt
gij daarvoor ? what does this stand you in? what do you
pay for it ? what does this cost you t iemand -, procure

Bestelen

ally one a service , procure ally one a place; iemand in
rle leer -, Biall any one Prentice ; ieanand in den kost -,
hoard any one at ; zver k -, agree for work ; een aalmoes

mill ie;nood -, bestow it charity upon any olie.
Besteder , z., one who agrees with a11otl^er for some work

at certain rate.

Besteedster, z., woman, who helps people to servants or
servants to masters.

, z., 1► eadband at the two extremities of a
look , bar of a shoe.
Bestek , z., plan , draught , design , model , pattern, sketch
platform, ground plot, plot, profile, compass; -, bounds,
limits, limitation ; bevonden -, true reckoning, z.; gepist -,
dead reckoning , z.; verbeterd - , corrected reckoning , Z.;
- van een schip , dimensions of a ship, z.
Besteken , t. ie., lard, stick, season (of meat); -, stitch
orll<lnlent ; -, get by intrigues , by plotting , by corruption
by bribery, by the greasing of any one's fist; het is eer,
bestoken werk, it is a packed business , it is a concerted
thing , it is a concerted plot, it is a concerted scheme.
Bestel , z., aclnlinistratioii , management , direction ; eel, groot
, a great work, a great bustle , a great stir , great preparations , much ado.
Besteld , d. b., ordered, delivered; - werk, bespoken work ,
work agreed on beforehand.
Gestelder(, z., zie Besteller.
Bestelen , t. w., rob of , steal away , bereave of , strip of.
Bestelgeld , z., postage.
Bestellen , t. W., administer , manage , direct , regulate ,
lave the direction of, have the management of, have the
disposal of ; bespeak , give orders , prepare , get ready in
due time engage order; oren heeft rn) waarlijk een mooi
Hesteekband

15esprenging , z., besprinkling , powdering.
U3espr enkelen, t. w., zie Bespreageo.

Bespringen • t. w., leap as far as , assail , attack , fall upon
at unawares in a hostile manner, cover , leap, line, cover,
copulate.

Bespr inger , z., assaillant, assaulter , attacker , invader.
Bespringiliag , z., assault, attack, leaping, covering, lining.

, b., d., watered.
Besproeijen , t. w., water , hesprinkle with water.
Besproeij ing , Z., watering , besprinkling.
Bespr oken , I. d., bespoken, engaged, agreed upon, be-

Besproeid

que athe d.

Bespron5en, b., d., assailed, assaulted, leapt upon, etc.
Bespugen, zie Bespuwen.
Bespuiten, t. w., spout upon , clyster.
Bespuiting , Z., spouting upon , spouting

into.

Bespuwen, t. ie., bespit, bespawl with spittle, bespew,

vomit upon , spit.
Bespenving , 5., bespitting
Bessen , z., mv., berries.

Best , beste , z., best , roost useful , most beneficial , niost
advmtageous , most proper ; ik zal mijn - doen , I shall
do my best , I shall do all I can • I shall leave no stone

, etc.

?Kest, b., bw., best; het -e is het - koop, best is best cheap,
the best is the cheapest; var twee kwaden moet men het -c
kieren ;, of two evils we must chose the last.
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werkje besteld § I they have created me a fine piece of work Bestrating , a., censure, reproof, rehuke, reprimand, check.
indeed! een lijk ter aarde -, bury a corpse , inter a corpse. Bestraft • d,, b., reproved, rebuked, reprimanded , censttBesteller , besteller , z., porter , carrier , messager.
red, etc.
Bestelling , z., ordering , direction, management.

Bestelster , z., female porter , etc. zie Besteller.
Bestemd , b., limited , fixen , determinate , appointed , de-

signed , bound to , z., purposed , destined.

bestemmen, t. w., design, destine for, appoint, fix, set.
Bestewming , z., design , aim , purpose , destination.
Bestemoeder (, bestemoer) , z., grandam , grannom ,

gramum , granny , grandmother.
Bestempelen , t. w.,

characterise, give a name.
Bestendig, b., bui., constant, steadfast, unmoveable, dur
-able,stingch prmaet,sbloidfrm
staunch , unshaken , trusty , loyal , continual , continued,
continuous, eternal, everlasting, sure , certain , invariable,
standard , faithful , true , not yielding , not flinching , not
shrinking, not flying back, intrepid, undaunted; constantly , steadfastly , etc.

t. w., shine upon, cast beams upon, cast rays
upon , emit beams upon , emit rays upon, irradiate , enlighten , illuminate.

Bestralen,

Bestraling

, z., casting beams upon, casting rays upon, irra-

diation , enlightening, illumination.
, t. w., pave with bricks, make a causey, make
a causeway,

Bestraten

Bestrating , z., paving with bricks , causey.
Bestreden, d., b., attacked, assaulted, troubled, disturbed,

tormented , tempted.
Bestreken , b., d., rubbed with.
Bestrijdbaar, b., contestable, debatable, disputable, con-

trovertible.

attack , fight , oppugn , oppose , withstand , war , make war against , contend with , dispute
with , dispute about , controvert, debate , tempt , attempt
to wheedle into , endeavour to wheedle into , reduce to.

Bestrijden , t. w.,

z., durableness, durability, stability, firmness , immobility , unmoveableiiess, constancy, permanence, BeptrLder , z., assailant, aggressor , antagonist, adversary,
continuance, duration, faith, faithfulluess, loyalty, trustiness. enemy , persecutor , opposer , opponent ; - van de waarheid,
BestendiglLjk , bw., zie Bestendig.
enemy to truth , enemy to faith ; -, tempter , seducer,
Besterven , i. w., die of accident , die of misfortune ; hij
corruptor.
bestierf het , he died of it , vleesch of wildbraad laten -, Bestrijdigg, z., making war against, combating with, corntaint flesh, taint venison; -, grow pale.
hating against, striving with, striving against, conflict,
Bestevader, besteva^lr, z., grand-father, grand-sire, old man.
remorse , compunction , temptation , enticement , allurement.
Bestiaal : , z., cattle.
Bestrijken, t. w., rub, do over; met calf-, anoint, salve,
Bestler , z., zie Bestuur.
do over , do with , spread salve upon , rub gently with
Bestieren , zie Besturen.
salve , rub gently with liniment , put salve upon; met olie-,
Bestippen, t. w., point, put points, put marks.
oil , rub with oil ; een muur met kalk -, rough-cast a wall
Bestipping, z., pointing.
with mortar; een muur wet pleister -, plaster a wall, parget
Bestoken , i. w., meet with , encounter.
a wall ; broed met boter -, spread butter upon bread ; 't
Bestoken , b., it stitched , plotted , contrived , planned,
kasteel kan de geheele stad -, the castle is able to command
devised , hatched , etc.
the whore city, the castle can sweep (scour) the whole
Restoker , z., assaulter , aggressor , attacker.
city with its cannon.
Bestoking , z., attack , assault , overtaking.
Bestrijking, z., annointing, spreading, pargetting, plas
Bestolen , b., d., zie Bestelen.
-tering.
Bestoken , i. w., coagulate , clot , cuddle , grow thick, Bestrikken , zie Verstrikken.
grow stiff.
Bestrooid , b., d., bestrewed, strewed upon, strewed with,
Bestommelen , t. w., cover all over with , bury under.
scattered upon , spread upon.
Bestookt , d., b., overtaken.
Bestrootjen , t. w , bestrew , strew, scatter, spread (in. 't v.
Bestoppen , t. vs., fill up , darn.
upon) powder ; met meel -, flour over , flour upon, throw flour
Bestopping , z., filling up , darning.
over, throw meal over; met zand -, sand with, cover with sand.
Bestormd , d., b., zie Bestormen.
Bestrooijing, z., bestrewing, strewing ; covering, powderBestormen , t. w., assault , attack with might and main,
ing (m. 't v. with).
storm, , surprise , come upon at unawares , fall upon at Bestruiiccl :J:
Bevuild.
unawares , come upon unexpectedly , § pay an unexpected Restruiven :f: , zie Bevuilen.
Bestendigheid,

visit, importune (with) entreaties.

Bestoraner , z., assaillant , invader , § unexpected visitor.
Bestorming, z., assault, attack, storming, unexpected visit.
Bestorten , t. w., spill upon, wet , shed upon.

lsestorting, z., spilling upon, shedding upon, wetting.
, b., d., zin Besterven.
J estoven , b., d., dusted , covered with dust; wakker - § ,
drunk , fuddled , tipsy , intoxicated.
Bestraat , d., b., paved with bricks; bestrate weg , causey,
causeway, paved road.
BestrafelIk, bestratltJk, b., bw., blamable, reproachable, censurable , reprehensible , reprovable , rebukable.
Bestorven

Bestuiven , t. w., belust, cover with dust , make dusty.
Bestulpen , t. w., rake up the fire and cover it with a

curfew , cover a pot with a hollow cover , lid.
Bestuur, z., direction, management, administration, pon-

duct , government , superintendence , care , guardianship,

tuition , tutorage.

Bestuurder, z., governor, director, manager, superinten-

dent , supervisor , overseer , guardian , preceptor , tutor,
conductor, leader.
Besturen, t. w., .govern, rule, direct, manage, have the
rule, direction , conduct of management of; conduct, di.
reet , tutor, teach , instruct; een schip -, conduct a ship,
Bestraffeltjkheld , bestratlLjkheld , z., censurableness.
steer a ship ; een rijk - , be at the helm of state affairs,
Bestraffen , 1. w., censure, reproach , chide, check, reprireign , bear sway, sway the sceptre.
mand , take up , rebuke , reprove , reprehend , blame , find Besturing, z., government, direction, management, etc.;
fault with.
zie Bestuur.
Bestratifer

, z., censor, censurer, critic, carper, fault-finder, Bestuurster , z., governante , governess , preeeptress , W.toress, housekeeper.

a ebuker , reprover , blamer.
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Bestuwen , zie Stuwen.
Betaalbaar , b., payable, solvable , due.
Betaald, d., b., satisfied, settled, paid;

Beteugeling,

Betaalster, z., payer, pay-mistress.
Betalen , t. w., i. w., pay, satify, settle , discharge, clear;

Beten teren , t. w., confound embarass , perplex , dash out

z., restraint , restraining, curb, curbing ,
check, checking, keeping, holding, refraining from, eb iemand iets - zet
staining from.
requite a thing to any one , revenge a thing upon-ten§, Beteuterd (, b., confounded , perplexed , thunderstruck ,
any one , give any one as good as he brought , serve any
stunned , at a loss , dashed , out of countenance, cast
one the same sauce.
down , embarassed, anxious.
Betaalineester , z., cashier, commissary who pays the troops. Beteuterdheid , z., perplexedness , embarassment, anxiety.
met gereed geld -, pay with ready money , pay with money

of countenance, put out of countenance, cast down, brow-beat.
Beteutering , z., perplexity, anxiety , distraction of mind.
Betigten , t. w., accuse , impeach , inform against, impute

in hand , pay with money down upon the nail , pay with
ready coin; gelag -, pay (one's) club , pay a bill , pay a to , charge with , lay to charge.
reckoning ; hij zal er 't gelag van - f , he'll suffer for it , he'll Betigter , z., accuser , impeacher , informer.
pay dear for it , it will be brought home upon him ; iemand Betigting, z., accusation , impeachment, charge, informing
eeniye verongelijkingen - § , gelijk met gelijk eergelden , re- against.
taliate a thing , requite evil for evil , return like for like, Betigteter , z., female accuser, female informer.
serve any one with the same sauce , pay any one in his Beten ) , i. w., let alone ; laat hem -, let him alone, let
own , repay any one in his own , pay with the same coin. him. linie his mind.
Betakelen, t. to., whip the end of (a rope), rig, fit with Betimmeren, t. w. , fill up with building.
tackling.
Betirnnnering , z., filling up with buildings.
Betaler , z., payer ; goede -, good paymaster.
Betitelen, t. w., entitle, give a title, give a name of
Betaling, z., payment, satisfaction, clearing, reward , redistinction , style.
compense , compensation , retribution , return.
Betonie , z., betony.
Betamelijkheid , betaaznlijkheid , z., modesty, decency, Betoog, z., demonstration.
becomingness , beseemingness , seemliness , propriety, duty, Betoogen, t. w., show , demonstrate , make evident, clear
dutifulness.
up by argument.
J3etamen, i. w., beseem, become, be seemly, decent, duti- Betoogl[Jk , betoogelUk , b., bw., demonstrable , demonful , modest.
strative , fit to be made clear and evident.
Betamend , betaamlijk , betamelijk , b., bw., becoming , BetooglUkheicl , z., demonstrativeness.

beseeming , decent , modest , dutiful; seemly, decently, be- Betooinen, t. w., bridle , curb, check , restrain, refrain.
comingly , dutifully , modestly.
Betoomer , z., bridler , checker , etc.
B etanen , I. w., make yellow , make brown , make tawny, Betoo^ning , z., bridling , curbing , etc.

1 Betoon, zie Betooning.
teint.
Betast , d., b., zie Betasten.
Betoonen • t. so., shew , show , oblige.
Betasten , t. w., feel , paw , handle , search , grope , touch. Betooning , z., shewing , showing, demonstration.
Betasting, z., feeling, pawing, handling, searching, groping. I Betooveraar, z., wizard, sorcerer, enchanter, conjurer,
Bete , zie Beet.
magician.
Beteekenen , beteeknen , t. w., signify, betoken, mean, Betooveraarster , z., witch, sorceress , enchantress, old hag.
intimate , indicate.
Beteekenis, beteeknis, z., signification, meaning, sense,

indication.
Betemmen : , t. w., tame , bridle , curb, check, restrain,

subdue , break.
Betemming , z., taming , bridling , curbing , checking , re-

straining , subduing , breaking.
Beter • I. bw., better , superior , preferable ; hij is - dan

zijn broeder , he is better than his brother , he excels his
brother, he is superior to his brother; dit is - dan dat,
this is better than that , this is superior to that; een
vogel in de hand is - dan twee in de vliegt t, one bird
in the hand is worth two in the bush ; 't gaat hoe langer hoe -, it goes better and better , it goes the longer
the better.
Beteren , i. w., t. w., grow better , mend , recover , amend,
be on the mending hand , be reformed , better , improve,
reclaim , ameliorate, correct; hij kan het niet - §, he cannot
help it, it is not his fault, he is not wiser ; -, t. w., tar,
daub , do over with tar.
Beterhuls, z., house of correction, work-house, house of
punishment , house of confinement , bedlam , madhouse.
Betering , z., mending , taring , bettering , reclamation,
improvement, amelioration , amendment, recovery.
Beterschap • z., amendment , reformation , recovery.
Beteugelen , t. w., bridle , curb , check , restrain , hold
within bounds , keep within bounds , hold back , keep back,
refrain from , abstain from.

Betooveren , t. w., bewitch , enchant , charm , fascinate.
Betooverend , I. d., bewitching , charming , fascinating.
Betonvering, z., bewitching, charm, enchantment, incantation , fascination , conjuration.
I Betouwen, t. w., rig, provide with rigging, ropes, cordage.
^ Betraand, b., covered with tears.
Betracht , b., observed, minded, performed.
Betrachten , t. w., observe , keep , fulfil , accomplish, perform , discharge , apply to , stick close to , pursue with
vigour , do one's best , § consider , examine, weigh , pon
-der,contmpla.
Betrachter , z., observer , doer , performer , practiser.
Betrachtiiij z., contemplation, consideration, examination, reflexion, meditation, musing, observation, keeping,
doing , fulfilling , performing , accomplishment , discharge.
Betralien , t. w., grate up , shut up with a grate, shut
up with a lattice.
Betranen , t. w., bedew with tears.
Betrappelen , t. W., tread, trample , stamp upon with the
feet , squeeze something out of.
Betrappen , t. w., catch , surprise , entrap , nab at unawares ; op heeter dated -, catch in the fact ; op een leugen
-, catch one in a lie.
Betreden , t. IV., tread upon , walk upon , enter , set upon ,
set foot upon , bestride ; ik zal dat hans nooit weer -, I will
never set my foot in that house again.
Betreden , d., b., trodden , beaten (paté) , zie verder Be.
tn'(!en , t. x.
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BET.
Betreffen ,

i. to., regard , concern , touch ; dat betreft m

niet , I have nothing to do with that, that does not

Bengelen , t. w., bowl.

Beugeltasch , z., purse with a spring.
concern, regard, touch me.
Beuk , z., beech.
Betreurende , vi., touching , concerning, regarding.
Beukelaar , z., buckler , shield.
Betrekkelijk, betreklik, b., bio., relative, craving rela- Beuken, t. w., knock, heat, drub, cudgel, bang, lick
tion to, bearing relation to; relatively, in relative manner. beat back and sides , heat to mummy , thresh soundly
Betrekken , t. w., sue, bring before, appeal to , draw (a bill);
stokvisch -, beat stockfish.
cheat , gull , trick, circumvent , defraud, impose upon, Beuken, b., beechen, of beech-wood.
deceive , go beyond , outwit ; in moeilijkheden -, draw , en- Beukenboom , z., beech , beech-tree.
tangle, involve, engage into difficulties; de winterkwartie- Beukenhout , z., beech-wood.
ren -, go into winterquarters, get into winterquarters; Beukennoot , z., beechmast.
een huis -, go and live in a house , take possession of a Beuker, z., beater.
house; de lucht begint le -, the sky begins to grow cloudy, Beukeri3 t, z., battery.
the sky begins to grow gloomy.
Beukhainer, z., mallet, wooden hammer.
Betrekking , z., summons , citing , summoning , calling, Heul , z., hangman, executioner, jack-ketch; door -s kas
drawing (of a bill) , connexion of affinity, consanguinity,
den sterven, die at the gallows.
relation to ; met - tot , with regard to , with respect to, Beatiacbtig, b,, cruel, barbarous, butcherly.
with reference to , concerning.
Beulin, z., cruel woman.
Betreurder , z., lamenter, mourner.
Beuling, z., pudding, thick sausage, thick link; bloedBetreurelijk, b., lamentable, deplorable, mournful, grievous,
black-pudding; - in de branders, sausage, z.
doleful, melancholy, sad, miserable, dismal, pitiful.
Beun , z., fishtrunk , fishbox.
Betreuren , t. W., lament , bewail , bemoan , mourn , grieve Beunhaas, z., broker.
for , regret , pity , commiserate , deplore.
Beunhazen , i. w., exercise a business , trade withot
Betreuuring, z., affliction, grief, lamentation, deploring,
licence.
bemoaning, mourning, lamenting, grieving for.
Beuren, t. w., lift up.
Betroffen , b., touched , concerned, related to.
Beurs , z., mv. beurzen , purse , pocket , money-bag , de
Betrokken , P. d., cited, summoned, appealed to, referred to.
openen § , give ; het schijnt, dat er niet veel in de Betrokkenbeld , Z., cloudiness ; - der lucht , cloudy sky;
it seems there is not much by cash ; een kale - maat
- van gelaat, mournful countenance, melancholy countenance. een berooid hoofd, one is sadly at a loss without money
Betrouwd , b., trusted , confided in , intrusted with , relied
op een andermans - teren , live at another man's charge
on ; een - man , a loyal man , a faithfull man , a trusty man. live at another man's expense; naar de - te werk gaan
Betrouwen , t. W., trust , intrust with , confide in , rest
live according to one's means; iemand ie de - tasten
upon, rely upon, depend upon.
make any one pay dearly for a thing, make any one blee
Betrouwen, z., trust , confidence , reliance upon.
for a thing; de - houden §, have the management of th
Betten , t. w., humect , moisten , bathe.
j money ; zij trekt niet Baarn haar - , she does not lik
Betting , z., humectation , moistening.
to part with any money; op een - studeren, study in
Betuigen, t. ID., declare, affirm, assure, attest, testify,
free-school ; -, exchange; naar de - gaan , go to tb
witness, depose.
exchange.
Betulging, z., attestation , witnessing, testimony, certifi- Beurseb , b., over-ripe.
cation , assurance, deposition , affirmation , protestation, Beurschheid, z., over-ripeness.
declaration.
Beursdrager, z., purser, purse-bearer.
Betuinen, t. vo., hedge about, enclose, with a hedge.
Beurste , z., little-purse.
Hetuining , z., hedging about.
Beursklok , z., bell of the exchange.
Betweter, z., pedant , paltry pretender to learning, half- Beursknecht , z., officer, that takes care to keep tb
witted scholar , non -sen sical critic , carper , caviller.
exchange clean.
Betwijfelen , t. w., question , doubt.
Beursstudent, z, one that studies upon a purse.
Betwijfeling, z., questioning, doubting.
Beurstijd , z., exchange-time.
Betwist , d., b., disputed, contested, debated, controverted, Beurt, z., turn, time, course, birth, z.; bijv. hij ligt aa
contradicted, etc.
de - ons te naren, he lies at the birth to sail; dat gelu
Betwistbaar, b., disputable, contestable, controlable, conof ongeluk viel hem te -, that good luck or ill luck wa
trovertible.
reserved to his share.
Betwisten , t. to., dispute, contest , debate , controvert, Beurtelings, bw., alternately, alternatively, by turns.
contradict, gainsay, control, find fault with.
Beurtelingsch, b., alternative , alternate, that goes b
Betwister , z., disputant , controvertist , arguer , disputer ,
turns.
debater, antagonist , controller , gainsayer , squabbler.
Beurtman , beurtschip , z., packetboat; -, keurtschippei
Betwisting , z., dispute , disputation, controversy , debate,
captain of master of such a vessel.
debatement , contest , difference, wrangle , quarrel , squabble. Beurts,&vUze, beurtsgewUze, bw., by turns, alternatel3
Beu ), b., tired ; ik ben dat -, I am tired of that ,` I have Beurtwisseling, z., vicissitude , alternation, alternative
enough of that, I want no more of that, I have got my change , regular succession by turns.
belly full of that , I loath it , I can bear it no longer. Beurzenmaker , e., purse-maker.
13eugel , z., iron hoop , ring, cramp of cramp-iron for Beurzensn ij der, z., cut-purse, pick-pocket.
fastening two things together ; beurs met een zilveren -, Beurzig, b., half-rotten.
purse with a silver spring , clasp ; -, iron hoop , z.; kluiver -, Beurzigheid , zie Beurschheid.
traveller of the jib , z.; lijzeils-spier -, studding-sail boom Beuzelaar , z., trifler, fiddler, idler, humdrum, man o
iron, z.; luik -, hatch-bar z.; mast-, masthoop, z.; spil -, no importance, insignificant fellow, whiffler.
tapstern -fioop , z.; spilspoor-, capstern step-hoop , z.
Be«zetaarster , e., female trifler.
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BEU.

Beuzelachtig , b., trifling , childish , puerile , foolish , ; Bevechten , I. u'., fight , attack , war , make war upon,

fall upon , combat, strive with , strive against, struggle
nonsensical , insignificant , frivolous , of little natter ,
value, weight, consequence of importance, whiffling. with ; de zege of overwinning -, get or obtain the victory,
Beuzelachtigheid , z., trifle , trifling thin, , trifling buss. } get, carry or win the day , get the better.
Hess, thing of very little matter, moment, consequence Bevechter, z., assailant, combatant, antagonist, foe , enemy,
of importance, nonsense, foolishnesse, childishness , pue- Bevechting, z., attack, assault, combat, fight, struggle,
rility.
conflict , contest.
Beuzelart , z., mere nonsense, idle stories, fiddle-faddle, Beveiligen, t. in., screen, shield, shelter, protect, defend,
secure from , secure against , procure safety to, keep
foolish of insignificant things , bawbies , fiddle-stick , dalharmless,
liance.
Beuzelen, i. ie., tell incredible stories , fictions of falies, i Beseiliger, z., protector, defender.
trifle, fool, play the fool, jeer, banter , dally of trifle, ; Beveiliging, z., screening, sheltering, protecting, secur.
ing, protection, shelter, security, safe-conduct.
keep at bay, amuse, keep in fools paradise, neglect, not
mind, be indolent . careless, negligent, sluggish of lazy. Bevel , z., command, commandment, mandate, order,
precept , injunction , charge , commission , instruction.
J3euzeling , z., trifle , mere trifle , bawble , matter , moment,
consequence, importance, consideration, nonsensical thing; r Bevelbrief, zie Bevelschrift.
het is moan eeiz -, 't is nothing at all , 't is but a trifle. Bevelen, t. w., command, bid, ordain , give orders,
I cliarge , order , enjoin , reconuniend , commit ; i/c bevele ia
Beuzelkraam , z., toyshop.
Goole , I commend you to God ; iets aars iemands zorg --,
feuzelkramer , .z., toyman , haberdasher of small wares ,
coninsit a thing to any one's care.
hawker , pedlar.
Beuzelpraat, z., mere nonsense, nonsensical stuff, idle chat. ' Beveler, ~., commander.
Bevelhebber, z., director, commander, governor, chief.
Beuzeltaal , zie Berszelpraat.
x general bead-officer, commodore.
Beuzelwerk, z., trifling work, trifling business.
Bevelhebberschap, z., chief csnin.and, direction.
I3évaart, z., zie Bedevaart.
Beveling , z., recommer► datiou, commendation, commisBevaarbaar , b., navigable.
Bioli , charge.
Revaarbaarheici, z., navigableness.
Bevallen, i. sv., get a child, be delivered of a child, be Bevelschrift, z., mandate, order, instruction, command,
brought to bed, lie in, please, like; dat bevalt in niet, precept, charge.
that does not please mie . I don't like that, that does not Bevelvoerder , zie Bevelhebber.
asace with my palate; hie bevalt u dat ? how dye like Beven , i. w., shake , tremble, quake , shudder , shiver;
$ van koude -, shake with cold.
that ?
Bevallig , h., agreeable , pleasin 5 , charming , taking , t Bever, z., castor , heaver.
enticing, attractive, captivating, l.eautiful, comely, hand - i Beverhaar, z.,'beaver-lair.
; Bevergeil, z., castoreum.
some, pretty, amiable, graceful, polite.
Bevalligheid , z., agreeablei:ess , pleasingness , charming- q Beverhoed , z., castor , beaver.
ness, attractiveness, amiableness, beautifulness, graceful- Beverhei, z., saxrifrage, stonebreak.
` Bevestigen , t. w., confirm , affirm , ratify , strengthen,
siess ; de drie bevallighedeis , the tree wasos.
fortify, ascertain, make #firm, corroborate, invest, ordain,
BevalligiUk, bw., agreea ly, pleasingly, cliarmingly, amiably, gracefully, beautifully , comely, politely, elegantly. 1 confer holy orders upon.
fevalling, z., being brought to bed , being in childbed, Bevestigend, b., affirmative, affirming, confirmatory, confirming , ratifying , corroborative ; - woord , affirmative.
delivered ; na Bare -, after her delivery.
Bevangen, t. w., seize, trouble, overwhelm, overload with 1 Bevestiger , z., confirnier, ratifier, afiirmer, affirmant,
sorrow, overload with calamities ; riet se/prik -, strike assertor, avoucher.
with terror, horror , teri ify ; snel schrik of net koude - i Bevestiging , z., confirmation , ratification, affirmation ,
worden, be seized or struck with terror , with fear, with fortifying, corroborating, strengthenirng, investing.
cold, etc.; door desa slue,) - worden, grow heavy, drowsy ; Bevind , z., zie Bevinding.
of sleepy; door den wijra - zijn, be muddled, be fuddled, Heil» fiviIk, b., bw., experimental, experimentally.
Bei i t,,Q vn , t. w., find every thing in due order; zich wel-,
be tipsy , be drunk , be in liquor.
be wel , be in good health , be in a good state of health ,
Bevanging, z., being seized with.
be in a good plight; zich niet wel -, be sick , be indisposed,
Bevaren , t. w., navigate , sail upon , pass by ships ; een
schip -, have the management of direction of a ship, work be out of order; hij bevindt zich thans in de stad, he is
at present in town.
a ship ; de West -, use the West-Indian trade.
Bevaren, b., expert; - matroos, god sailor, one that Bevinding, z., experience, state, condition, case, situaunderstands navigation, one that has been long at sea; tion ; naar - van zaken te werk gaan, act according to
the state , situation of circumstances of affairs.
- volk, weather beaten sailors.
Bevarenheid, z., expertness in navigation.Beving , z., shaking, trembling, quaking; aard-, earthquake.
sevat, d., conceived, apprehended, comprehended, included. Bevingeren, t. w., finger, touch with the fingers.
Ilevattel jk , b., comprehensive , conceivable , intelligible , Bevlakken , zie Bevlekken.
Bevlekken, t. iv., stain , dirty , soil , sully, spot, defile,
apprehensive ; capable , apt to understand , capacious.
pollute, contaminate, blemish , blot, blur.
Bevattelijkheid, z., comprehensibility, intelligibility, intelligibleness , comprehensiveness , conception , aptness , Bevlekker , z., stainer , defiler , polluter , contaminator.
Bevlekking , z., stain , staining, spot, spotting, defilement,
capacity , capaciousness.
Bevatten, t. ee., understand, comprehend, apprehend, pollution, contamination, foil, maculation, blemish, blur.
Bev herken , t. W., furnish with wings.
conceive , take in , comprise , include , contain.
Bevatting, z., conception, comprehension , notion , idea , Bevlijtigen , t. w., make , go forward ; zich -, ï. w., be
diligent, industrious , laborious, active , pains•taking , quick,
apprehension , sentiment , opinion.
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eager , ardent, assiduous (in pursuing any thing) , apply
to any thing in good earnest ; do one's endeavour , do
one's best, plod , ply one's work.
Bevli tiging, z., industry, industriousness, diligence, utmost endeavour , close application , eager pursuit, earnest
pursuit , constant labour , pains-taking , assiduity.
Bevloeren, t. w., pave, floor with broad stones, bricks,
tiles, etc., floor a room with boards.
Bevloering , z., paving , flooring.
Bevo$bten , d., zie Bevechten.
Bevochtigen , 1. w., moisten , wet , besprinkle , humeet ,
water , irrigate.
Bevochtiging , z., moistening • watering , humectation,
irrigation. .
Bevoegd , b., legal , lawful , competent , duly qualified,
authorised, entitled; - regter • competent judge ; iemand
tot iets - maken , qualify a person lor a thing.
Bevoegdheid , z., legality , lawfulness, competency , right ,
authority, qualification.
Bevoelen, t. w., feel , handle , grope , search.
Bevoeling , z., zie Betasting.
Bevolen • d., zie Bevelen.
Bevolken • t. w., people , populate , stock with people.
Bevolking, z., peopling, colony, population , populace.
Bevolkt , b., peopled , populous.
Bevollktheid , z., populosity.
Bevonden , d., zie Bevinden.
Bevoordeelen , t. w., advantage , favour , procure, bene-

fit ; dat zal u niet -, that will be no advantage to you;
zich zelven in iets -, take advantage of a thing ; hij kan
er niet door bevoordeeld worden , he can reap no benefit by
it, he can get no profit (advantage) by it.
Bevoordeeling , z., advantage , benefit, favor.
Bevooroordeeld , b., prejudiced , prepossessed.
Bevoorregt, b., privileged; -e schuld, debt preferred before others.
Bevoorregten, t. w., grant some privilege, prerogative,
prefer before , privilege , exempt above.
Bevoorregting, z., privileging, granting a right , granting a privilege, concession , patent.
Bevorderaar, z., promoter, advancer, forwarder, favorer,
fautor.
Bevorderd , b., promoted , advanced , etc.
Bevorderen , t. w., promote , advance , forward , countenance , encourage , favor.
Bevordering • z., advancement , progress , continuance,
promotion, preferment, raising to a higher post of station.
Bevorderlijk , bw., useful , serviceable , usefully, etc.
Gevorkt • b., forked.
Bevorens • bw., before now.
Bevracht , b., freighted , baden , laden • hired.
Bevrachten , t. W., freight, load , lade, hire.
Bevrachter , z., freighter.
Bevrachting, z., freighting, loading and hiving of a
vessel ; een kontrakt van -, charter party, bill of aifreightment.
Bevragen , t. w., inquire after , ask for.
Bevredigen • t. w., appease , pacify , quiet , still , satisfy
reconcile, make friends again.
Bevrediger, z., appeaser, pacifier, pacificator, reconciler.
Bevrediging, z., appeasing, pacifying , pacification, stilling, quieting, reconciliation, reconcilement.
Bevredigster • z., female pacifier , female reconciler.
Bevreemden • i. w., wonder ; het bevreemdt snij , 1 wonder
at it.
!evreemding , z,, wondering, astonishment.

BEW.
li., bw., afraid, anxious , fearful , terrified,
daunted , timid • timorous , cowardly , dastardly , anxiously,
with fear, with anxiety, timidly, timorously, etc.
Bevreesdheid, z., fear, anxiety, terror, cowardice, timidity , etc.
Bevriend, d., befriended.
Bevriezen , t. w., i. w., frieze , congeaI.
Bevriezing, z., freezing uy of over, congelation , chilling.
Bevrijd , b., freed , delivered , liberated , rid , exempted,
emancipated , enfranchised , etc.
Bevrijden , t. w., free , deliver , rid , rescue , redeem,
clear , exempt , dispense with , enfranchise , keep harmless , preserve ; iemand van alle verteringen en kosten -,
guarantee any one, exempt any one ; iemand van alle kosten
en schade van een geding -, indemnify a person , declare
any one free of all costs and charges.
Bevrijder, z., deliverer, redeemer.
Bevrijding, z., deliverance, delivering, freeing, ridding,
riddance , rescuing , redemption , redeeming , clearing ;
exemption , exempting , dispensation, preserving , preservation , guard , protection , liberation , emancipation, etc. ;
Zie Bevrijden.
Bevroed, d. van Bevroeden.
Bevroeden , t. w., perceive, apprehend , conceive , comprehend , form a notion, get a notion.
Bevroeding, z., perception, apprehension, conception,
notion , idea , way of thinking.
Bevroren , bevrozen , d., b., frozen , covered with ice;
benumbed, chilled, congealed.
Bevrucht , b., pregnant , impregnate, impregnated, big
with child, being with child, great with young, being
breeding , being teeming ; - worden , be got with child,
be impregnated, conceive, he in for it.
Bevruchten., t. w., impregnate, get with child, get with
young, make fruitful , make prolifie.
Bevruchting, z., getting with child, getting with young,
impregnating.
Bevuilen , t. w., foul, make foul, dirty of nasty, besmut ;
begrime , besmirch , bewray, beshit, bedaub with ordure,
dung of excrement.
Bevuiling, z., making foul, dirty, etc.
Bewaard , b., blown upon.
Bewaaijen, t. w., blow upon, blow against.
Bewaakster • z., nurse of a sick person.
Bewaarder, z., keeper, guard, ward, guardian, tutor.
Bewaargeving, bewaarstelling, z., depositing, putting,
trusting to.
Bewaarheden, t. w., i. w., testify, attest the truth of
verify , prove true , confirm.
Bewaarheid , b., attested , verified, proved true.
Bewaarmiddel , z., preservative.
Bewaarplaats, z., repository, magazine, store-house.
Bewaarster , z., female keeper , female protectress , guar ,
dian.
Bewaken, t. w., nurse, tend (a sick); -, watch-guard.
Bewaker , z., watch , nurse.
Bewaking, z., watching, taking care of, nursing (a sick)
Bewallen, t. 10., cover, fortify, surround with ram=
parts.
Bewalling, z., surrounding, fortifying with ramparts.
Bewandelaar , z., walker upon.
Bewandelen • t. w., walk • tread upon ; ik heb dien wei
bewandeld , I've walked that way; het pad der deugd
walk in the paths of virtue.
Bewandeling, z., walking upon.
Bevreesd ,

Bewangen,

t. W., fish , z.

BEW.
Bewapenen , t. w., arm , provide with arms.
Bewapening , z., arming, armament.
Bewaren, t. w., keep, preserve, retain, guard, take care

of ; to keep in due order ; zijn karakter -, maintain one's
character; voor onheil -, preserve from danger; God beware
u, God be with you; -, keep in store, lay up, save,
spare, reserve, lock up.
Bewaring , z., guard, care, protection , defence,custody,
keeping , depositing , laying up, saving, sparing , preservation.
Bewasemen, t, w., cover with vapour.
Bewasenning, z., covering with vapour.
Bewasschen, t. w., wash.
Bewassen , i. w., cover , overgrow , be overgrown.
Bewateren, t. w., bepiss, piss upon, make water Upon;
irrigate , water.
Bewatering, z., watering, irrigation.
Beweegbaar, b., moveable, not fixed.
Beweegbaarheid , Z., mobility, moveableness.
Beweegmiddel , z., spring , moving power , expedient,
means , cause.
Beweeggrond, z., motive, impulse, impulsive cause,
incitement , inducement , reason.
Beaveegkracht, z., moving power, motive power, impetus,
momentum.
Beweegoorzaak , z., moving principle , cause , moving
reason.
Beweegrad , z., primum mobile, agent, chief director,
instrument.
Beweegreden , z., motive , incitement , forcible reason,
argument.
Beweenen , t. w., lament , deplore , grieve , weep , mourn
for , shed tears for , hemoan , bewail.
Jleweenenswaardig, bw., b., deplorable, lamentable.
Beweener, s., bemoaner, bewailer, mourner, weeper.
Beweening , z., lamentation , lamenting , deploring , weeping , grieving for , bemoaning , bewailing.
Beweerd , b., asserted , maintained , defended , vindicated.
Beweerder , z., assertor , maintainer , supporter , vindicator, defender.
Bewegelijk , b., moveable , stirring , flexible , § voluble,
§ versatile , § variable , moving , affecting , not steady;
-e feestdagen , moveable feasts; -, tender , tender-hearted,
feeling , sympathising , pathetic , moving, affecting the
soul.
Bewege1Ljkheid, z., mobility, moveableness, unsteadiness , pathos , patheticalness , moving nature , affecting
nature , flexibility, § volubility, § versatility , § variability.
Bewegen • t. w., i. w., move , stir , shake , persuade ; zich
in bet ronde -, move , turn , whirl about of round about,
circumvolve.
Beweger, z., mover , stirrer, shaker; de eerste -, primum
mobile, principal cause, moving cause.
Beweging , z., motion , moving , stirring , movement ; de
eeuwigdurende -, perpetual movement; -, popular commotion,
combustion , tumult , uproar , sedition , ferment , bustle,
fuss, alarm, sad life, great ado, sad noise, scolding,
wrangling , emotion , trouble of mind , consternation , stirring, raising, stir, disturbance, agitation, § emotion, § induce inent ; in - komen , be thrown in commotion ; in - hrengen, stir tap; in - zetten, in - brengen, put into motion
set to work, set agoing , raise , actuate ; hemel en aarde -,
stir heaven and earth ; hij deed het nit eigen -, lie did it
of his own accord; eega stad daar veel - in is, a city
of as great trade and business; er is thcass niet veel inn den handel , trade is very dull at 1prese:at ; ei sciiU e t
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wat meer - in den handel te komen, trade seems to revive , trade seems to flourish again , trade seems to recover.
Beweiden, t. w , turn into pasture ground, put cattle
into a meadow for grazing.
Beweldadigen , t. w., load with benefits , show kindness,
favour.
Beweren , t. w., assert, support • maintain , vindicate,
defend.
Bewering, z., assertion, asserting, maintaining, supporting, vindication, vindicating, defending, defence.
Bewerkbaar , b., performable , fit to be worked.
Bewerkelijk , b., requiring labour.
Bewerkelijkheid, z., the requiring much work, pains,.
the being in a condition to be worked.
Bewerken , t. w., work , work at , prepare , make real y ,
be at, effect, effectuate, bring about, perform, execute,
cause , occasion , produce.
Bewerker , z., agent , operator , workman , manufacturer,
artisan , instrument , tool.
Bewerking, z., agency, operation, working, performance,.
doing , means, instrumentality.
Bewerkstelligen , t. w., do , effectuate , bring about,
perform.
Bewerksteller, z., performer.
Bewerkstelliging, s., performing, execution.
Bewerpen , t. w., cast, throw at, fling at a thing; een
mmir met kalk -, rough-cast a wall with mortar ; met
leen of klei -, cover with loans, cover with clay.
Bewesten , bw., west of, to the west.
Bewettigen , t. w., authenticate, make lawful , make legal ,

legalize.
Bewettiging , zie lfrettiying.
Bewezen , d., zie Bewijzen.
Bewlerooken , t. w., eense , perfume with sweet-smelling

odours, frankincense ; iemand -, commend , praise , exalt
a person is the skies , make an encomium of panegyric
upon a person.
Bewierooker, z., offerer of incense , perfumer with
frankincense.
Bewlerooking, z., offering of incense, perfuming with
frankincense.
Bewijs , z., proof , evidence , token , sign , demonstration,
attestation , testimony, warrant ; onloochenbaar -, usidenial;l e proof ; wiskundig -, mathematical proof, mathematical demonstration.
Rewljsbaar, bewIsseI1Jk, b., proveable, demonstrable,
demonstrative.
Bewisbaarlheld , bewUsselUkhcid , z., demonstrativeness , demonstrative nature, demonstrative quality.
Beevtjc brier, z., assiguenient, warrant, evidence, testimony, credential.
BewlJsgrond , z., ground , foundation.
BewtjsliJk, bewl{sbaar, b., proveable, demonstrable.
BewtJspinats, z., quotation.
Bewijsrede, z., argument, proof.
Bewijsstuk, z., document.
BewiJzen, t. w., show, prove, verify, demonstrate, make
clear and evident, solve, evince, evidence, make good;
een regt -, clear a title.
Bew ijzend , d., b., demonstrative ; -, zie Bewijzen.
Bewiizing, z., zie Bewijs; -, respect, reverence, veneration.
Bewilligen , t. w., grant, concede, allow, admit of,
yield, agree, consent to.
B3eavilliger , z., one who consents, yielder.
Ile.viiliging, z., consent, approbation, cence,i;ion, grant,
et l(as'iltice.
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t. w., disguise, mask, cloak, hide, palliate,

excuse, mince ; -, furnish with pendants , z.
z., disguise, mask, false show, cloak,
palliation, colour, pretence, excuse.
Bewind , z., administration , direction , management , dis
; het - in handen hebben , be at-positn,rulegvm
the helm of affairs, have the chief management of affairs.
Bewinden, t. w., wrap up, wind about.
Bewind hebber , z., administrator , director , manager;
-s van de oost-indische compagnie, gentlemen directors of
the East-India Company.
Bewindhebster, z., administratrix, governess.
Bevinding , z., wrapping up.
Bewindsman , z., agent, commissary, director , overseer,
steward.
Bewindsel , z., wrapper , bandage , band , fillet , swath,
roller.
Bewindvoerder, z., zie Bewindhebber, Bewindsman, ook
Bevelhebber.
Bewitten , t. w., whiten.
Bewoelen, t. to., wrap up, wind about; een kabel , serve
a cable , sarve a cable; -, would , z.
g3ewoeling, zie Bewindinq.
Bewolken • i. w., grow cloudy, be obscure, be overcast
with clouds.
Bevolking, z., clouding, overcasting with clouds, ob
-nubilatofher.
Bewonden, b., wrapped up, wrapped about, bound up
with a band of fillet.
Bewonderaar , z., admirer.
Bewonderen , t. w., admire , look upon with admiration
of delight , wonder at , be astonished , surprised of
amazed at.
Bewonderenswaardig, b., beo., admirable, wonderful,
marvellous.
Bewondering • z., admiration.
Bewonen , t. w., inhabit, live in, dwell in.
Bewoner , z., inhabitant , dweller , lodger , inmate • occupant , tenant ; de - en eigenaar van een huis , the tenant
and landlord of a house.
Bewoning, z., inhabiting, habitation.
Bewoonbaar • b., habitable, fit to be inhabited, inhabitable.
Bewoonster, z., female inhabitant, female tenant.
Bewoorden +, t. W., word, express.
Bewoordingen , z., mv., words , terms , expressions.
Bewust , b., known, publicly known , public , notorious,
conscious, manifest ; ik ben er niets van -, I know nothing
of it of about it, I'm not conscious of it.
Bewustheid , z., knowledge ; ik heb er geen - van , I know
nothing of it, about it; innerlijke - of overtuiging hebben
van dit of dat kwaad gedaan te hebben , to be conscious
of having done this or that evil.
Bewustloos , bewustoloos • b., buv., without knowledge,
unconscious ; unconsciously.
Bewustlooshetd , bewusteloosheid , z., unconsciousness , insensibility.
Bewustzijn, z., knowledge, consciousness.
Bezaaid , b., sown ; het veld was met lijken -, the field was
covered with the slain.
Bezaaijen , t. w., sow.
Bezaai.jing, z., sowing.
Bezaan , z., mizzen ; groote -, spanker , z.
Bezeens-brassen , z., mv., braces at the mizzen-yard, z.
Bezeans-mast , x., mizzen-mast , mizzen , Z.
Bezaans•rce, C., mizzen-yard, z.
Bewimpeltng,

Bezaans-roede , t., mizzen-yard , z.
Bezeans•rust, z., mizzen-chains, z.
Bezeans-stag • z., mizzen-stay, z.
Bezaans- stagzeil , z., mizzen-stay*sail , z.
Bezaans-steng, z., mizzen- topmast, z.
Bezabberen , t. w., slaver.
Bezadigd, b., composed, tranquil, grave, modest,

sedate

staid , discreet.
z., staidness • sedateness , calmness, Iran.
quility, gravity, modesty, moderation, discretion.
w., calm , grow calm, settle, soften, become
more sedate.
Bezadlglijk, bw., sedately, composedly, with great composure of tranquility, without any passion of uneasiness
Bezanden, t. w., sand, cover with sand.
Bezeeren, t. w., wound , hurt , injure, give pain, cause pain
Bezeering , z., wounding , hurting , injuring.
Bezeeveren , t. w., slabber , slaver upon , wet with spittle
Bezeevering , z., making wet with spittle , driveling.
Bezegelen , t. w., seal , shut , close , put one's seal to
confirm by a seal • attest by a seal ; een geschrift -, seal f
deed of document , to put one's seal upon ; bezegeld papier
of parkement, stamped paper of parchment, stamp; hid
heeft het met rijn bloed bezegeld, he sealed it with hie
blood.
Bezegeling, z., sealing, stamping.
Bezeild, d., arrived at by sailing; een wel - schip, a gooi
sailer , a ship that sails well , fast-sailing vessel , z.
Bezeilen, t. w., arrive at, come to, reach by sailing; eet
kaap te boven -, weather a cape , z.
Bezem , z., besom , broom ; nieuwe -s vegen schoon , dutei
proverb, the meaning whereof is: that, when a servant
gets into a new service, he or she will do more that
usual.
Bezemstok , bezemsteel , z., broomstick.
Bezending, z., embassy, embassage, delegation, deputation
Bezepen , t. w., cover with soap.
Bezet, b., occupied, very busy, very throng, crowded witli
business of work; een rivier met ijs -, a river full of ice,
a river choaked up with ice; van alle kanten -, be beset ;
besieged, surrounded, blocked up of hemmed in on all sides;
een stad door krijgslieden -, a town occupied by soldiers
een plaats met krijgsvolk -, a garissoned town , a plact
where a garrison is kept; de plaats is -, the place is takel
up , occupied of bespoken ; met diamanten -, enriched with
diamonds , set with diamonds; met galon -, laced , faced :
edged, bordered, hemmed of set off with galloon; met boo•
men, ene.; -, set , planted , edged , bordered of lined with
trees , etc.; op lager wal - zijn , be embayed , z.
.Bezeten , d., sat upon , seated upon , occupied by, possessed
of ; van den duivel -, possessed of the devil ; -e , de•
moniac , man possessed of the devil.
Bezetheid , z., being confined by a multiplicity of business,
nearness , parsimony, avarice , short-breath , asthma.
Bezettelingen t , z., mv., garrison , soldiers of a town.
Bezetten , t. w., fill up , take up , occupy, beset • line
cover , border , trim , skirt , edge • man , garrison ; mei
kanonnen -, mount with cannon ; met franjes -, fringe
een vesting met krijgslieden -, garrison a fortified town :
place soldiers in it ; een post -, guard , occupy a post
een doortogt -, stop , block up a passage ; een plaats var
alle kanten -, invest, besiege, inclose, block up, surround
a place; een laan met bomen -, line, border, edge an alley
a walk with trees; een kleed met passement -, lace, bordes
of edge a coat with galloon; met juweelen -, set with
precious stones • adorn with precious stones.
Bezadigdheid ,

Bezadigen, i.
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Bezetting, z., garrison, placing, putting, setting.
Bezie , Z., berry ; aard-, strawberry; kruis-n , kruisbessen

Bezoar , bezoarsteen , z., bezoar.
Bezoedelen, t. w., dirty, soil, gully,

cupy , + sit upon.
Bezittend , b., possessing , occupying , sitting upon.
Bezitter , z., possessor , occupier , enjoyer ; onwettige

Bezwaardheid ,

63

besmut, make
,
goose-berries ; roode, witte en zwarte aalhessen , red, white foul , make filthy , pollute , unclean , defile, stain.
and black currants; blaauwe bessen , braam-n , bilberries; Bezoedeling, z., besmutting , fouling, dirtying, staining,
pollution , defilement , uncleanness, impurity.
laurier-n, laurel-berries.
Bezield, b., animated, animate, alive, having-life; -e en Bezoek, z., visit; iemand een - geven, pay any one a
visit , go and see any one , visit any one.
on-e ligchamen, animate and inanimate bodies.
Bezielen , t. w., animate , give life unto; met moed -, Bezoeken , t. w., visit , pay a visit , go and see; vreemde
landen -, go abroad , go and see foreign countries; die
animate, inspirit, enliven, invigorate, hearten, encourage,
man heeft veel bezocht § , that man has undergone, seen
incite, excite, rouse, awaken, enliven, cause new life,
of experienced much.
cause courage.
Bezoeker , z., visitant, visitor.
Bezielend , b., animative , animating , inspiriting.
Bezoeking, z., visit, visitation, trial, affliction, chastiBezieling , z., animation , inspiration.
sement.
Bezien , t. w., see , look upon , view , behold , consider,
contemplate, take a view of, examine; zich in een spiegel Bezoedeling , z., soldier , one that receives pay.
ss . t, w., ceel, overlay, cover with a ceiling.
Bezoldere
-, view one's self in a miror of looking-glass ; het zal te
- staan of hij daar genoegen med neemt, the question is Bezoldering , z., ceiling , innerroof.
Bezoldigd, b., paid, pensioned; -e, hireling; - officier,
whether he'll be contented of satisfied with that.
pensioned officer; - ambtenaar, pensioned officer.
Bezien, d. b., seen, looked at, viewed, beheld; zie Bezien.
Bezoldigen, t. w., pay, maintain, allow a pension to,
Bezien, z., seeing, beholding, viewing, looking at.
salary , keep in pay , fee.
Bezien • bessen , me. van Bezie.
Geziener , z., looker on , beholder , viewer , surveyor, Bezoidiging, z., pay, payment, salary, wages; de - der
zonde is de dood , the wages of sin are death.
searcher , custom-officer.
Bezienswaardig, b., worth to be seen, worthy to be seen. Bezondigen (zich) , i. w., sin , commit evil , transgress ,
render oiue's self guilty.
Bezig , b., busy, occupied , at work , enraged ; aan iets zijn , work at a thing , be at a thing ; hij is gaarne -, he Bezondigend, d., b., transgressing, sinning against, committing evil.
likes to be occupied, he likes to be employed.
Bezondiging , z., transgression of.
Bezigen , t. w., use , make use of, employ.
Bezonnen , d., b., considerate, well-advised, cautious,
Beziger , z., employer.
wary. Zie Bezinnen.
Bezigheid, z., occupation, business, employment, exercise;
Bezoomen , t. w., hem , seam , border , edge about.
h ij is altoos in de -, he is always busy.
Bezorgd , d., b., anxious , disquiet , uneasy , careful , soliHeziging, z., use, using, employing.
citious (about any thing) , provided , procured , furnished ,
Bezigtigen , t. w., view , survey , examine narrowly of
closely, visit, inspect, search into, take a narrow inspec- supplied with ; - zijn, be apprehensive about, be anxious
about , care for.
tion of.
Bezigtiger, z., beholder, curious examiner, surveyor, in- Bezorgdheid , z., care, carefulness, solicitude, the taking
care of any thing.
spector, visitor, searcher, custom officer.
Bezigtiging, z., view, viewing, examination, search, in- Bezorgen , t. w., conduct, manage, procure, provide,
furnish, supply with , take care of ; een paard -, take to
spection, visitation , survey.
after a horse, curry a horse and give it all necessaries.
Bezijden, vi., next to, close to, contiguous, adjacent to;
dat is - de waarheid, that is not true, that is a story, Bezorger , z., provider , furnisher , procurer , purveyor,
steward , commissary , 1 caterer , manager , conmiissioner.
that is a lie.
Bezorging, z., having , superintendence of , having care of,
Bezingen , t. w., celebrate , sing.
care, management, commission, execution.
Bezinken, i. u'., settle, subside , sink to the bottom.
Bezorgster , z., manager , house-keeper ; -), procuress, bawd.
Bezinken, z., subsiding.
Bezuiden , bw., south of, on the south of, on the south side of.
Bezinksel , z., sediment , dregs, lees.
Bezinnen (zich), i. w., consider, think maturely on, Bezuinigen, t. w., save , spare , be frugal , thrifty,
examine thoroughly , recollect • remember , call to mind sparing of saving , husband , be a good manager , be a
think of, try to recollect, deliberate, recover one's senses. good economist.
Bezinning, z., recollection, reflection, consideration, deli- Bezuiniger, z., frugal man, thrift man.
beration , composure, clear perception ; weer tot - komen, Bezuiniging, z., frugality , thriftiness, economy, good
husbandry , good management.
recover one's senses , return one's senses , come to one's
Bezuinigster, z., frugal woman, thrift woman.
senses; iemand tot - brengen , bring one to his senses.
Bezuren , t. w., suffer for, pay dear for, repent greatly of.
Bezit, z., possession, property; - van iets nemen, take pos
het - van iets hebben , have the pos--seionfathg; Bezuipen, t. w., zie Bedrinken.
session of enjoyment of a thing; uit het - stooten, dispossess Bezwaar , z., grievance , heavy burden, load, tax, imposition.
of , deprive of , turn out of it.
Bezwaard, b., baden, burdened, oppressed, overloaden,
Bezitne.ning , z., taking possession , of.
grieved , crushed , overwhelmed , troubled , disordered,
Bezitster, z., female possessor, female enjoyer.
disturbed.
BezitteiUk, b., possessive.
, z., oppressor, tyrant, exactor, extortioner.
Bezwaarder
Bezitten , t. w., possess, have in possession , enjoy , oc-

usurper.

Bezitting,

z., possession, enjoyment, occupation, estate.

z., oppressiveness, heaviness.

, b., bw., difficult, hard, knotty , intricate,
not easy to be solved, hardly, scarcely, difficultly, cumbrous , cumbersome, heavy , troublesome, inconvenient,
burdensome , painful , importunate.

Bezwaarlijk

-,

64

BIE.

BEZ.

Bezwaarnis t, z., grievance, complaint.
Bezwaclitelen , t. w., swaddle , swathe , wrap

up in swaddling-cloaths ; eene wond -, bind a wound , dress a wound.
Bezwachteling, z., swaddling, binding, dressing.

Bezwadderen , zie Bezoedelen.

Bezwalken , t. w., i. w,, dim , dull , darken; obscure,

tarnish by steam , vapour , smoke ; iernands eer -, blemish,
cast a blemish upon, stain, sully, blast, blacken, dishonour, throw a blot upon, brand a person's character,
reputation , good name.
'Bezwalker , z., stainer.
Bezwalking , z., tarnish, tarnishing, blackening, staining , blotting, etc., zie Bezwalken.
Bezwangerd, b., with child, with young, big with child,
got with child, pregnant, impregnated, having the belly
up, teeming, breeding; met groote ontwerpen - gaan, be
big with great schemes.
Bezwangeren , t. w., get with child , impregnate , make
prolific, make fruitful, fill, saturate, imbibe, impregnate.
Bezwangering, z., getting with child, making prolific,
impregnation, impregnating, imbibing, saturating, filling with.
Bezwaren , t. w., lay taxes upon , load , overload , burden,
overburden, overrate, crush, oppress, grind, squeeze, charge,
overcharge , accuse , charge , inform , against , aggravate,
make greater ; die spijzen - de maag , those meats cloy of
overcharge the stomach ; zijn gemoed -, sin against; -, onerate, clog, cumber, incommode, incumber; die spijzen - de
maag , this food is a clog to the stomach.
Bezwarend , 'b., loading , burdening , charging , accusing,
aggravating, etc.
Bezwaring , z., load , encumbrance , burden , charge.
Bezweken • d. van Be.- wijken.
Bezweerder., z., exorcist, exorciser, enchanter, magician,
wizard, bewitcher, conjurer, juggler, earnest entreater,
petitioner , supplicant for.
Bezweet , b., sweating , full of sweat ; zeer - zijn, be all
over in a sweat.
Bezweren , t. w., exorcise , adjure , raise , lay , cast out,
drive out any evil spirit , charm • enchant, bewitch,
infatuate • conjure , beg • pray earnestly , swear to , af
(spirits),-firmbyoath,wnes •arto,ie
exercise.
Bezwering , z., exorcism , enchantment, incantation , adjuration, act of raising, laying, driving away of casting
out evil spirits, charm, spell, infatuation, bewitching
witchcraft, earnest entreaty, earnest supplication, swearing
to the truth of , affirming by oath , witnessing of by oath.
BezwLj ken • i. w., grow faint , . sink , bend , fall of drop
down under , be overwhelmed , oppiessed of overcome
with, droop, die away; zijn moed bezwijkt -, his courage
begins to fail him.
BezwUking, z., faintness, weakness, feebleness, languor.
BezwUmen , i. w., fall into a swoon, swoon away, faint
away , grow faint.
BezwUming • z., fainting fit, swoon , swooning away,

lipothymy , syncope.

Bezworen , a. b., adjured , Swoon to
Bibberen, i. w., shake with cold.
Bibliograaf', z., bibliographer.
Blbliogralle , z., bibliography.

, affirmed , etc.

public humiliation.

Blerbrouwing , zie Brouwerij.
Bierbuik § , z., lover of beet.
Bierdrager , z., beer-porter.
Bier-en brood, bierpap, z., beer-posset,

beer and bread

and sugar.
Bierflesch , z., beer-bottle.
Biergeld , zie Drinkgeld.
Biergist , z., beer-froth, yeast.

Bibliomaan , z., bibliomaniac.
Bibliotheek • z., library.
IIibliothekaris , z., librarian.
Bidbank , z., foot-stool • hassock • buss.
f451, z., solemn day appointed by the

Bidden , i. w., t. w., pray, be at prayers, say one's prayers,
put of offer up one's prayers (to God) ; zijn paternoster
of rozenkrans -, repeat one's chaplet of beads, entreat,
pray , beseech , implore , supplicate , beg, crave, request,
solicit , sue for , beseech , entreat, -implore, call upon,
intrude for , make intercession for , beg, ask ; one genade -; cry mercy, cry for mercy; om zijn leven -, beg
one's life ; om een aalmoes -, ask alms , beg a charity,
ask a charity, beg, go a begging; iemand ter begrafenis -,
invite a person to a burial.
Bidder, z., supplicant, petitioner, suer, sollicitor; lijken -,
inviter , bidder.
Bidding, z., prayer, praying.
Bidpraats • z., church , place of worship ; chapel , closet
for private devotion.
Bidster , z., female supplicant, female petitioner.
Bie, bij, z., hee.
Blecht , z., confession ; ter - gaan , go to confession ; oor-,
auricular confession; bij den duivel te - gaan t, betray one's
secrets to a false-hearted man.
Biechteling, z., penitent.
Biechten , i. W., t. w., confess, go to a priest to confess;
regt op -, confess, acknowledge of tell the truth; -, confess a penitent, hear a penitent's confession.
Biechtstoel , Z., confessionary, confessional, chair of confession.
Biechtvader, z., confessor, father-confessor.
Bieden , t. w., offer, bid; behulpzame hand -, help, assist,
succour , offer aid to ; de hand -, stretch out one's hand,
reach one's hand ; eens juffer de hand - om haar uit of
in eene koets te helpen , hand a lady out of into a coach;
de punt van den degen -, show the point of his sword,
challenge; den viand het hoofd -, make head against the
enemy, face the enemy; een kloeken wederstand -, make
a stout resistance; de breede zijde -, offer the broad side, z.
Biedende, b., offering, bidding; de goederen zullen aan den
meest- verkocht worden , the goods are to be sold to the
highest bidder, the goods are to be sold by auction.
Bieder , z., bidder.
Biedster , z., female bidder.
Bier, z., beer; zwaar -, strong beer ; klein -, tafel -, small
beer , table beer ; oud belegen -, stale beer ; versed -, new
beer, fresh beer; zoet, zacht -, sweet, mild beer; wreed,
hard -, beer that has a harsh taste; zuur -, sour beer; ver
palled , dead , flat of decayed beer ; kamig -,-schald,
musty beer ; drabbig -, muddy , thick beer ; het - is op
het laatst , the beer is almost run off.
Bier- accijns, z., excise, tax, duty on beer.
Bierachtig , b., looking like beer , tasting like beer.
Bierazijn , z., bear-vinegar , alegar.
Bierbelasting , z., ale-tax , dut y upon malt-liquor.
Bierboom , z., yoke for carrying casks of beer.
Bierbrouwen , i. w., brewing of beer.
Bierbrouwer, z., brewer.
Bierbrouwer , z., beer-brewing.

Biergras , z., beerglass , tumbler.

government, for

Bierbuis , z., ale-house.
Blerkan , z., tankard , pot

for beer , ale-pot.
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Bierkar , z., dray-cart.
Bierkelder, z., cellar for beer, vault for beer , ale-cellar.
Bierkraan, Z., cock, tap.
Bleckroeg , z., ale-house.
Bierkroeghouder , z., ale-house keeper.
Bierkruik, z., stone jig, bottle for beer, pitcher, tankard.
Bierlens , z., great drunkard, tippler in beer,
Bierproever , z., ale•taster.
3Uliersehu1,n , Z,, beer-foam , white froth.
Bierslede , z., dray , sledge.
Biersoep , z., beer-soup.
Biersteken , i. w., sell beer by the cask , retail beer by

lloopen , by heaps , by stacks , by troops , by stocks , by
herds, by droves, by swarms, by shoals; - paren gaan,
go two and two; - den hoop verkoopes, sell by the hulk;
- de hand vatten, take by the hand; zweren -, swear by;
die zaak zal er niet - blijven, that affair will not stop
there ; - dag , in the day time ; - de kaars lezen of werken , read of work by candle light ; - huis zijn , be at
home , be near horse ; - menschen geheugen , as tar as one
can remember ; - gelegenheid van zijn verjaardag , on the
occasion of his birth-day; geld - zich hebben, have money
about one's self; ik vond niets - herra, I found nothing
with him , I found nothing upon him ; - gebrek van geld,
for want of moiiey ; - gebrek van brood eet men korstjes
van pasteen , vara den nood een deugd maken , make a
virtue of necessity , make a shift at a pinch; - wijze van
zeggen, by way of mantier of speaking; - voorbeeld, as
for instance, els for example ; - gevolg, consequently; zijue zissnen zijn, be in one's right senses, have the use
of one's reason ; - wijlen gebeurt zulks, this happens
sonaetiines; -aldien hij komt , if he comes; - de hand zijn,
he Dear hand, be up, be stirring; die plaats is - de kon
mijlen van hier, that place is very near a hundred-cir•d
miles from hence.
Bij , zie .Bije.
Bidaldien, zie Bij.
Bijbel , Z., bible, word of God, Holy Scripture, Old and
New Testament.
Bijbelbeslag, z., clasps, ornament on a bible.
BLjbelleer • z., doctrine of the bible.
BLJbellezer, z., reader of the Scripture.
BUbelsch, b., biblical; -e geschiedenis, history of the
bible.
BiJbelstof, z., text of Scripture.
Bijbelverklaarder, z., expounder, interpreter of the holy
Scripture.
Bijbelverklaring, z., interpretation of the holy scripture,
exposition.
B j bi ij ven , t. w., stay , continue with , stick, adhere,
cleave to , abandon , not forsake.
B(jbltjivend , b., continuing , staying , remaining with,
sticking , adhering , cleaving to ; een -e koorts ; a continued fever.
n u b i u v i ng , z., continuance , continuation, duration , pernianence ; sticking to , cleaving to , adhering to.
BUbloe,n , z., bee-flower.
Bijbrengen, t. w., bring to, carry near, contribute to;
zoo ik het - kan , zal ik komen , if I can possibly do it,
I will come; tot bewijs -, alledge, cite, quote by way of
proof, quote as an argument.
Bijbrenging, z., bringing to, carrying to; -, contributing,
contribution , help ; -, alledging , allegation , citing , citation , quoting , quotation.

the cask.
Blert teker , z., one that sells beer by the cask.
Bierstekert0 , z., house , shop , where beer is sold by the

cask.
Blerstelling , z., distilling.
Biertrappen , t. w., draw bier.
Biertapper , z., retailer of beer , drawer.
I€Sierton, biervat, z., beer cask.
Bei rvat , z., beer-tub , beer-barrel.
Bier lieg i', z., toss, tippler, great lover of beer of ale.
Bierwagen , z., dray.
Bierwerker , z., porter for beer.
Bres , bleze , z., rush , bulrush.
Btesbosch, z., place full of rushes, place where rushes
grow.
Bleskorf, z., basket of bulrushes.
Biesiint , z., kind of narrow silk ribbon.
Bieslook , z., chives.
Blest,

z., beestings , first milk of a cow after calving.

Biet , beet , z., beet.
Gietwortel , beetwortel , kroot, z., red-beet.
Bietebaauw, z., sprite, bugbear, hobgoblin, raw head and

bloody-bones, spectre, phantom to frighten children with.
Biezen , blezebazen i , i. w., make a great stir , fuss,

hustle , racket, range about , run about.
mv. van bies , bulrushes ; rijn - pakken, abscond,
get out of the way, run off, run away, betake one's self
to one's heels.
Big, bigge, z., pig, porkling.
Biganite, z., bigamy.
Bigamist , z., bigamist.
Biggelen , i. w., trickle down , run down ; de tranen - haar
langs de wangen , the tears trickle down her cheeks , close
to one another.
Bigot , b., bigotted.
BU , vl., near, next to, close to , nigh ; het is digt -, it is
by, it 's very near, it 's near hand; digt - elkander, close
to one another, close together, compact; -een zijn, be together , be in company; hij is - de zestiy haren, he is near of
almost sixty years of age ; - het vuur zitter, sit near the
fire; - iemand blijven, stay with a person; - iemand wo
live with any one , lodge with any one ; - iemand-ne,
gaas , go to any one's house; - mien gaat gij ? to whom
do you go ? who are you going to ? ik ga - den heer
BROWN, I am going to Mr. aRoWN, of to Mr. axowx's;
- wies; woont gij ? with whom do you live ? - een koop
with a merchant , at a merchant's ; zij heeft een-man,
zoon - haar eersten ,Ban , she has a son by her first husband ; er is geen wonen - haar, there is no living with
lier ; - een ieder bekend zijn , be known to, of by every
body, every one of all the world; - ons is het zoo niet,
it is not so with us ; - een bruiloft , at a wedding ; alles
is rnoyelijk - God , with God nothing is impossible ; ik
zal ten eerste - ic rijla, I will be with you directly; Biezen ,

BUbrood , z., bee-bread,
Bijdoen , t. w., add , join, subjoin.
Bijdoening, z., adding to, addition to.
Btjdraaljen, t. w., bring round, come to, come up, z.
Bijdragen , zie Toebrengen.

BLe, z., bee.
BLJeen , bw., together , in company; - zijn , be met, be in

the same place.
BLJeenbrengen, t. w., amass, heap up, assemble, collect,

combine, join.

Bijeendragen, t. w., carry together,
Bijeenkomen , i. w., assemble , meet, come together

convene , flock together, gather in a crowd, gather in a
multitude , mob , riot,
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z., meeting , convention, assembly, interview , conference.
BUeenrapen , t. w., gather together.
BUeenroepen , t. w., call together, convoke, summon,
convene.
BUeenroepfng, z., calling together, convocation, sumsunning.
BUeenschrapen , t. w., heap up money; rapen en -, prog
for riches.
BUeentrekken, i. W., t. w., add, join, draw together,
contract, shrink, shrivel, rally (troops).
B ij eenvoegen, t. w., join, conjoin, put together.
BUeeuvoeging, z., joining together, junction, conjunc-

Bijeenkomst ,

tion , combination.
BUeenzainelen, t. w., gather, collect.
Bijenangel, x., sting of a bee.
Bijenblad, z., balai mint, balm-gentle.
Bijencelletje, z., bee-cell.
BUeuhouder, z., bee-master, one who keeps bees, liver.'
Bijenkoning, z., king of the bees.
BUenkoningln, z., queen of the bees, queen-bee.
Bijenkorf, z., bee,hive..
Bijenvreter, z., bee-eater.
Btjenwoif, bijenvreter, z., bee-eater, bird that feeds

BIJ.
BUgevolg, bw.,

consequently, necessarily, in consequence,

pursuantly.
BUgeweest, d., zie Biwezen, Bijzijn.
Bijgewoond , d., zie Bijwonen.
BUgewvurpen , d., zie Bijwerpen.
BUgezet , d., zie Bijzetten.
Bijgezeten, d., zie Bijzitten.
BUgroeUen , i. w., grow near, grow adjacent, grow next to.
BUhalen, t. w., fetch, bring near; tally, z., hail aft the

sheets , bring the wind aft, z.

Bijhangen , i. w., hang next to.
Bij hangsel , z., addition , appendix , contrivance.
BUhooren , i. w., belong to , be dependent on.
BUhoorlg, b., bw., belonging to , dependent on, connected

with , necessary to, inseparable from , accessory.
BUhoorigheld , z., accessoriness.
Bijkans , b., almost, very near ; het is - gedaan,

it is

almost done, it is very near finished.
Bijknecht , z., under-servant, stable-boy.
Bijkok, z., under-cook.
Bijkomen , i. w., come to , come at , draw

near , approach,
get near ; van eerre ziekte - , recover from an illness.
Bijkomst , bUkoming, z., drawing near, coming near ,
approach to , approaching to , accession.
BUkrufpen , I. w., Craw to , creep to.
upon bees.
BU1, z., axe, hatchet , bill, small axe ; er met de breede BUenzwerm , z., swarm of bees.
in hakken t , keep no measures , live at a great rate , live
BUereu , t. w., toll the church-bells slowly, chime.
extravagantly ; men moet eerst zien hoe de - in de steel
BUgaan , i. w., go to , approach to , go, come, draw
steekt
t , one must first see how things are constituted.
near to.
Bijlage, , z., writing, piece , document joined of annexed.
Bijgebleven, d., zie Bijblaren.
Bijlander, z., bylander, lighter.
Bi.gebragt , d., zie Bijbrengen.
Bilandig, b., adjacent, bordering upon, near to, close to.
Bijgedaan, d., zie Bijdoen.
Bijlappen , t. so., patch , vamp up.
BUgegaan, d, zie Bdgaan.
BU ]brief . Z., mortgage , bond , bill , grand bill of sale,
Bijgegeven, d., zie Bijgeven.
register of a ship.
BUgegrooid , d., zie Bijyroeijen.
BUldrager , z., lictor, the soldier that carries an axe.
Bijgehaald , d., zie Bijhalen.
b., accommodable.
BUleggelUk,
BUgehangen , d., zie Bijhangen.
I
Bijleggen, t. W., settle, adjust, compose, accommodate,
I$Ugekoinen , d., zie Bijkomen.
contribute
,
add,
diminish the sails , lie by, lie to strike
BUgekropen, d., zie Bijkruipen.
a hull , strike under bare poles , z.; op hetgeen men verkoopt
Bijgelegd , d., zie Bijleggen.
-, lose on of by what one sells.
B ij gelegen , d., zie Bijleggen.
Bijgeloof, z., superstition, false devotion, bigotry, bigot- Bijlegger, z., pacifier , appeaser , mediator, reconciler; ecu:
- makent grow more supple, pliant of tractable, give
ism , blind zeal , unnecessary fear , scruples in religion.
fair words ; een - maken , lie to ; voor - binnen komen,
BUgeloopen, d., zie Bijloopen.
put
into a harbour (by stress of weather).
superstitious.
b.,
BUgeloovig,
Bijlegging; , z., adding, addition , accomodating, accomodaBUgeloovighefd , z., superstition, bigotry.
tion , settling, adjusting , reconciling.
BUgeinengd , d., zie Bijmengen.
BUgeuaaind , bto., surnamed, named ; hij was - de goede, Bijliggen, i. w., lay with , lear near, lay next to, be bordering
upon , be contigious , be adjacent to , be on the confines of.
he was surnamed the good.
BU1lggend , b., laying with, laying near, contiguous, borBijgenomen , 4., zie Bijnemen.
dering upon , adjacent to.
Bijgerekend, d., zie Bijrekenen.
BUloopen , i. w., run to, flock to , run along with.
BUgeroepen, d., zie Bijroepen.
Btjlooper
, z., assistant , drudge, scullion, supernumerary
Bijgeschikt, d., zie Bijschikken.
person , spunger , footboy , errand boy.
SUgeschreven, d., zie Bijschrijven.
Bijltje, z., little hatchet, little bill.
BUgesSapen, d., zie B'jslapen.
BU l vormig , b., shaped like an axe , hatchet-shaped , seBtjgessneten, d., zie Bijsmijten.
curiform (bot.).
Bijgesprongen , d., zie Bijspringen.
BU- malkander' , bw., together with one another, proBijgestaan , d., zie Bijstaan.
miscuously.
flUgesteid , d., zie Bijstellen.
BU,vengen , t., w., mingle , mix together , intermix , mix
BUgestoken, d., zie Bjsteken.
with, admit.
BUgestooten, .d., zie Rijstooten.
Bijmen ging, z., mingling together, intermixture, admixture.
Bijgevaren , d., zie Bijvaren.
Bijna
, bw., almost , nearly, very near , differing but little
Bilgeval lea , d., zie Br j;iallen.
near , about , well-nigh , within a little of , little short
Btjgeveu • t. w., yield, allow , concede.
of; ik had het - vergeten, I had like to have forgotten
Bijgevoegd, d., zie Bijvoegen; -e, aid, helper, assistant,
it; liet is - hetzelfde it is much the same thing.
coadjutor.
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BIJ.
een

geven,

stitch , suffer pain ; een magere luis bilt scherp t, a poor
surname , nickname.
creditor is the greatest dun , a poor creditor is the most
Bijnemen , t. w., take with.
urgent demander ; a hungry owner of land is the most
BUpaard, z., horse in reserve, relay-horse, by-horse, ledsevere ; vinnig -, bite , rail at , inveigh vehemently against,
horse.
inveigh sharply against, be very satirical ; hij bijt te scherp,
B U pad , z., byway , bypath , shorter cut.
he is too sharp , he is too severe , he demands too much ;
Bijpakken , t. w., pack by.
hi j heeft noch te - noch te breken , t hij is zoo arm als J01,
Bijrekenen , t. w., add to , include.
he is destitute of every thing, lie is a poor as Job, lie
Biij roepen , t. w., call.
is as bare as a bird's tail ; door een zuren appel - t §, make
Bijschikken, i. w., draw near , get near, cone close to it.
up one's mind, bear something disagreeable.
BUschotel , z., by•dish.
Bijten , mv. van bijt , Z. gaps , holes in the ice.
Bli8chrapen , zie Bijeenschrapen.
Bijtend , b., biting , sharp , pricking , smart, pungent,
Bijschrift, z., inscription, epigram, post- tript, supplement,
steen , acrid , tart , acrimonious , sarcastic , bitter ; -,
document added to a writing , codicil of a last will , ancorroding , corrosive.
notition , marginal note.
Biter , z., biter ; -s § , teeth ; goede -s hebben, have good
BUschr1Jven , t. w., add to a writing, write more.
teeth in one's head.
Bfislaap, z., bed-fellow, gallant, concubine, mistress, laying Bijtijds , bw., betimes.
with , coition , cohabitation , copulation.
BUtlug , z., biting, gnawing, corroding, corrosion.
Bijslag, z., counterfeit coin, addition to wages, etc., sur- Bijval , z., accidental thing, casual thing, advantages,
plus , overweight.
profits, perquisites, emoluments, fles, vails, approbation
Bijslapen , i. w., lie with , have carnal commerce with,
of , accession to, concurrence with.
have conversation with , copulate.
Bijvallen , i. w., come to, fall to, fall in, tally, side
Bijslaapster, z., concubine, bed-fellow.
with , concur with , second , take part.
Bijslaper , z., bed-fellow.
Bij voegenk , b., additional , supplemental ; - naamwoord,
Bijslepen , t. w., drag to.
adjective , noun adjective.
Bismaak , z., tang , tinge , after-taste.
Bilvoegen, t. w., add, adjoin, annex, join to, augment,
Bijsmeden , t. w., forge to , forge by.
subjoin , accompany with , inclose.
BUswUten , t. w., throw to , throw by , add.
Bijvoegende, b., adding, joining, annexing; de - wijze,
Bijspraak , z., dialect , speech , peculiar to some part , proconjunctive mood, subjunctive mood.
vince , of county of a country.
Bijvoeging , z., addition , appendix, supplement, postcript.
Bijspreuk , z., legend , inscription.
Bivoet , z., inngwort.
Hijspriugen , t w., succour , assist , help, aid , relieve , BU weg , z., by-way , by-path , annexed road , way about;
hasten to (one's) assistance.
door -ei; iets verkrijgen, get something by unlawful means,
Bijspringer , z., succourer.
stratagems, tricks.
BUspringing , z., succouring, assisting , supporting.
Bijwagen , z., by•eoach , by-waggon, extra-coach.
Bijstaan , t. w., help , aid , assist , succour , sustain , sup- BUwerie , z., additional ornament, additional decoration,
work, job of work not included in the bargain.
port , second , stand by , countenance , back , attend ; alle
zeilen laten -, let all sails out.
BUwerpen , t. w., cast close to, throw close to, next to
Bijstaander , z., stander by , looker-on , spectator.
of near , add.
Bijstand , z., aid , assistance , succour , support, relief.
Biwezen , i. W., be present , assist , attend.
Bijstander, z., assistant, helper , succourer , supporter
Bij w eten , z., presence.
second.
BJ.Jwezende, d., being by, present; de -n, the persons
Bijster, b., mad, gross, extravagant; het spoor - zijn, be
present, the witnesses.
out of the way, have lost the way ; spoor - zijn § , have Bilwijf, z., concubine, whore, miss, misstress.
lost one's senses , be out of one's wits , be distracted , crazy, BU wv U fschap , z., concubinage , unlawful cohabitation.
frantic of crack-brained, have one's head a wool-gathering, BUwtdlen, bw,, sometimes, now and then, at one time or
have a weak place in one's head, be disordered in the inother, not continually.
tellect ; excessively, exorbitantly, prodigiously, vastly, ex- Bijwonen , i. w., be present to , be witness to , assist,
attezid , cohabit together , lie with , cohabit with, live
traordinarily, exceedingly, beyond measure, monstrously ;
hij stond -- verlegen , he was sadly at a loss , he was dreadtogether.
fully at a loss.
Bhjwoner, z., inhabitant, neighbour, inmate.
JSLjsterheid , z., error in judgment, mistake , madness, Bijwoning , z., assisting at, attending at , cohabitation.
lunacy, frenzy, distraction , distractedness, craziness of Bijw oord , z., byword, saying, proverb, nickname, epithet,
the head , craziness of the brain.
adverb.
BUstooten, t. w., pass near, pass close to.
BU%voordig , b., adverbial.
BUgtuk , z., additional piece , appendage.
Bi woordelijk , bu;., adverbially.
Bijt, z., gap, hole made in the ice.
Bijzet , z., stake , share, portion, supply, aid, assistance,
Bijtachtig , b., inclined to bite , apt to bite , of a biting
subsidy , addition.
nature , biting , corrosive , mordicant.
BU zetten , t. w., supply, sustain , assist, furnish ; alle
veils;; -, clap on all the sails , use of set all one's
BUtachtigheld , z., aptness to bite , corrosiveness , sharpness , tartness , acritude.
canvas; alle zeilen - t , employ of use every means, do
BU.tebaanw , zie Bieteboauw.
all that is in one's power, leave nothing untried, leave
Bisten, t. w., bite , snap at, bite on, nibble at; elkander -,' no stone unturned ; hij heeft niets meer bij te zetten , he
bite one another ; op zijn tanden - vary kwaadheid , grind is as bare as a bird's tail, he is quite bare, he has no
ogre's teeth , fume and chafe with anger ; aan het aas -, more to live upon; his strength is quite gone; een lik -,
bite , catch , swallow the bait ; bite , hurt , prick , smart,
deposite, ixiter it repte; een zeil -, heave out a sail, unBijnaam , z., surname, sirname, nickname;

-
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Bijzijn, zie Bijwezen.
BJ zinnig, b., fantastical

, distracted, not right in the
head , lunatic , deranged.
, z., concubine , mistress, woman kept in fornication , gallant.
BiJzltschap , z., concubinage, unlawful cohabitation,
HUzitten , i. w., sit near , sit next to.
Bijzitter, z., assessor, adjudicator, judge lateral , assistant.
BIJzitterschap , z., office of an assessor.
BLjzitting, z., concubinage, sitting near to, being an as.
sessor in a court of justice.
BEjzon, z., parhelion, mock-sun, appearance of a sun.
Bits, b., biting, snarling, severe, sour, harsh; een -e teef,
angry dog, currish dog, malignant woman, shrew; iemand
een - antwoord geven, give any one a spiteful answer, be
short with any one.
BitselLk , bw., snarlingly, snappishly, angrily, spitefully,
sharply.
Bitsheid, z., spitefulness, sharpness, harshness, malignity, maliciousness, virulence, asperity, moroseness, scornfullness , snappishness.
Bitter , b., bitter , acrid, severe , sharp, stinging, acrimonious , rancorous; - boos zijn , be in a great pet ; zoo - als
roet , as bitter as soot ; - smaak , bitter taste ; -e amandelen ,
bitter almonds ; wat - is in den mond, is voor het hart gezond,
what is bitter in the mouth , is often good for the stomach;
-, sad , great, grievous , hard, cruel , inhuman, violent,
cruel, mortal, severe, strong, intense, excessive, exceeding,
dreadful , excruciating, terrible.
Bitter -appel , z., coloquintado , bitter-apple.
Bitterachtig , b., somewhat bitter.
Bitteraarde , z., magnesia.
Bitterenden , z., junk, z.
Bitterheid, z., bitterness, grievouness, malignity, virulency , severity, sarcasm , asperity, acrimony.
Bitterhout, z., quassia (wood).
Bitterkalk , z., muricalcite , dolomite , magnesian limestone.
BitterlWk , bw., bitterly, grievously, sadly, severely.
Bitterzout , z., sulphate of magnesia , Epsom salt.
Bitterzoet, z., woody night shade, bitter-sweet.
Bilzit

Bitzig , zie Bits.
Bitzigheld, zie Bitsheid.
Ulaadje , z., little leaf, small

leaf; in een kwaad - slaan,
he in a bad reputation , be in had repute, have a bad name.
z., blame , scandal , reproach , dishonor, stain,
spot , slur , blemish , ill-name , character.
Blaar , z., blister , blain , bladder.
.Blaartrekkend , b., blistering; - geneesmiddel, blistering
plaster , vesicatory.
Blaas , z., bladder, bubble , blister, pimple , flaw ; - trekken, raise blister , blister , vesicate ; gal-, gall-bladder.
Blaasachtig , h., bw., vesicular.
Blaasbalg, blaasbalk, z., bellows, pair of bellows; -en,
washboards under the cheeks of the cutwater , z.
Blaasbalgtrekker, z., drawer of a smith's bellows.
Blaasbreuk , z., rupture of the bladder , cystocele.
Blaasgat , z., vesical cavity.
Blaashoren, blaashoorn, z., buglehorn, hunting-horn.
Blaasinstrument, z., wind-instrument.
Blaasje , z., little bladder , vesicle , bubble , pustule
utricle (bot.).
Blaam ,

BL A.

BIJ.

furl a sail , unfold a sail , z.; meer zeil -, make sail , z.;
alle zeilen -, crowd the sail , crowd all the canvass, clap
on all the sails , z.; alle zeilen bijgezet hebben , carry a
press of sails , z.
Bilziende , b., short-sighted, purblind.

:1_ ,

z., boaster, swaggerer, swaggering fellow,
cracker , braggart , bragger , braggadocio , hector , bully
Blaaskaken
i. w., boast , brag , vaunt , swagger , crack
hector , bully.
Blaaskakerij : , z., rodomontade, boast, boasting , brag,
bragging, braggery, swaggering, bravade.
Blaaskramp , z., spasm in the bladder.
Blaaskruld, z., common bladder-wort, hooded milfoil.
Blaasmachine, z., blast-engine, blasting-machine.
Blaasontsteking , z., inflammation of the bladder.
Blaaspijp , z., pipe for blowing the fire , blast-pipe
blowing-iron.
Blaaspleister , z., vesicatory , blister , blister-plaster
blistering-plaster.
Blaassnede , blaassntding, z., cystotomy.
Biaaswuru sen, z., mv., hydatictes.
Blaauw , b., z., blue; ijzer - aan laten loopera, give a
blue colour to iron; -e korenbloem, blue-bottle, blue corn.
flower ; iemand een paar -e oogen geven § , give a persor
two black eyes ; bont en - slaan , heat black and blue
bruise all over , beat to a mummy; een paar -e oogera
wogen, venture , hazard , try ; onder den -en hemel sla•
pen, sleep all night in the street, sleep all night in th f
open air ; - boodschap , idle pretence , false pretext ; uitvlugt, pitiful shift, pitiful evasion; dat zijn maar -i
bloemetjes, these are but stories , that is a mere tale
cheat, trick of sham; hij stond er - over te kijken, hE
looked very blue on it , he was quite surprised at it, hf
looked strangely on it ; een -e scheen loopen, meet with
a denial, repulse of rebuff.
Blaauwachtig, b., bluish, somewhat blue.
Blaauwaderig, b., blue veined.
Blaauwbaard , z., blue-beard.
Blaauwen, t. w., make blue, die blue, paint blue.
Blaauwgespikkeld, b., blue-spotted.
Binauwheid , z., blueness , lividness.
Blaa uwoogig , b., with blue eyes , blue-eyed.
Blaauwschuit, z., curvy.
Blaauwsel , z., smalts , powder-blue.
Blaauwverwer, z., dier of blue, dyer in blue.
Blaauwzuur , z., prussic acid , hydrocyanic acid ; blaauw
zure kali, cyanite, prussiate of potassium; blaauwzuri
natron, prussiate of soda.
Blad, z., mv. bladen, bladeren, blaren'` , leaf; groene
-, green leaves; -, sheet (of paper); weelc-, weekly paper
kaarten-, card; - van een roeiriem, blade of an oar
- van een degen, blade of a sword ; schouder-, shoulder.
blade; neerslaand blad van een tafel, slap; -en van hout
thin boards ; -en , thin leaves of wood , veneering ; thee.
blaadje, schenkblaadje, tray; maar laai ons het blaadje
eens omkeerera § , but let us consider the matter of thin
on the other side; - van een anker, fluke of the anchor, z
Bladeren , t. W., turn over the leaves; een boek doorperuse a book.
Bladerloos , b., leafless.
Bladgoud , z., leaf-gold, gold in leaves.
Bladkoper , z., plate-copper , brass-leaves, sheet-copper
BladrLjk, bladerig , bladerrijk , b., leafy , full of leaves
BladwIzer, z., register, index, table of the contents.
Bladzijde, z., page.
Blaffen , i. w., hark, yelp ; tegen de maan -, hark at the moon
Blaffende . b., barking , yelping ; - honden bijten niet t
harking dogs seldom bite.
BlaDer , blaffert , z., barking dog , great barker ; eeg
groote -, empty, mere coxcomb, great swaggerer, hectoreu
blade , blusterer, naughty fellow, bully without real couragf
Blaaskaak,

BLI.

I3LA.
BlalFerd, z., list, register, catalogue, abstract, burial list.

Bluffing , z., barking , yelping.
Blafkaken , i. w., swagger , bully.
Blaken , i. w., lures (with love) , be

in flame ; van gram-

schap -, be inflamed with anger, fret and fume ; een
misdadiger worgen en -, strangle and scorch a criminal
to death ; een varken -, scorch a bog , singe a hog ; een
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Bleekgeel , b , z., faint-yellow , light-yellow colour.
Bleekgroen , b., z., pale-green , light-green.
Bleekheld , z., paleness , wanness , sickliness.
Bleekloon , z., money paid for bleaching.
Bleekrood , b., z., faint-red.
Bleekster , z., female whitster.
Bleekveld , z., bleaching-field , bleach-ground.

bream a ship.
Bleeten , i. w., bloat.
, b., burning , flaming , inflamed , all in flames, Bles , z., blay.
in a flame.
Blein , z., blain , blister (local).
schip

-,

Blakend

Bieintrekkend , b., blistering , causing of drawing a blister;

Blaker , z., sconce.

, t. w., scorch.
een - pleister , blistering plaster , versicatory.
Blaineren , zie Lasteren , Kwaadspreken.
Illek , bilk, z., iron tinned over, white iron, dust-pan.
Blank , z., three farthings , six doits ; twee -en , three Blekslaan , blikslaan , z., making tiuwork, utensils of
half-pence, a penny half-penny.
white-iron.
Blank , b., bright, skining , polished , white , clean ; ko- Illekslager , bl lkslager , z., artificer in tin , tinman,
per - schuren, scour brass till it is bright, polish brass,
white-iron-monger.
make brass bright; - vel, white skin, fair skin; - gewe- Blei j , z., lock of hair hanging on the forehead of a man.
ten , a clear conscience , pure conscience ; ik zal alles voor Blijde , blij , b., bw., glad , joyful , pleased , rejoiced,
u -- leggen, I shall lay every thing before you, I shall jovial , joyous, merry, cheerful, cheery; een - boodschap,
hide nothing from you ; -e dege , unsheathed sword, glad tiding , agreeable news , glad-tidings , gospel , Evandrawn sword.
gelium.
Blanketdoos , z., box containing paint for the face.
BliJdelijk, bw., gladly, cheerfully, joyfully, with gladness, joy, gayety, pleasure.
Blanketsel , z., paint for the cheeks, varnish.
Blakeren

Blanketten , t. w., paint , varnish , colour , palliate.
Blanketting , z., painting.

Blijdschap , z., joy , joyfulness , gladness , mirth , pleasure.
^I BllJ - eindend treurspel , z., tragi - comedy .

, z., whiteness, fairness, candour, candidness, B1L3geestig , b., cheerful , cheery , gay , merry, jovial,
uprightness, sincerity of mind.
full of mirth.
Bianko , z., blank ; in - trekken , draw in blank ; in - Bli.geestigheid , z., gladness , exultation.

Klankheld

aannemen te betalen

,

accept in blank , accept without

funds in hand; in - endosseren , endorse in blank; in laten , leave void , leave in blank; - krediet , credit in
blank, open credit.
Blaren, zie Bloeijen, Bulken, Schreeuwen.
Bias , zie Bleek (local).
Blaten , i. w., bleat.
Blatend, b., bleating.

stating, z., bleating.
Blazen , i. w., t. w., blow ; de trompet -, sound the trumpet;
alarm -, sound the alarm ; den af tog t -, sound the
retreat ; - om op te zitten , sound to horse ; op een horen
-, wind a horn ; iemand iets in het oor - § , whisper
something bad into a person's ear ; heet en koud uit een
mond -, de huik naar den wind hangen, blow hot and
cold , trim , change sides ; -, brag , vaunt , crack , boast
of; het is beter hard geblazen dan de mond gebrand §, it
is better . to blow than to burn one's mouth ; -, puff and
blow , vapour ; swagger , brag, boast of , make a vain
show , een schijf , een dam -, huff a man.
Blazer, z., blower.
Blazoen, z., blazon, blazonry, heraldry.
Bleek, z., bleaching place, bleaching field; eerste -, first

bleaching.
Bleek , b., pale , of a pale colour ; - worden , grow pale,

fade, lose colour , lose brightness ; hij werd zoo - als de
dood , he grew as pale as death ; - van tronie, palefaced , of a pale complexion; hij ziet er - uit, he looks
sickly , puny , languid , of poorly.
Bleekachtig , b., somewhat pale.
Bleekbiaauw , b., z., pale blue, light blue.

Sleeken , t. w., bleach , whiten , wash ; wasch -, blanch.
Bleeken , z., bleaching , whitening , blanching.
Sleeker, z., bleacher, whitster, blancher; -s hond, bleacher's mastiff, bandog.
Bleekert , z., pale-red wine.
Bleekertj , z., bleach, bleaching place, bleaching field.

zie Bl(jmoedig.
Blijheid , z., cheerfulness , mirth , joy.
Blijk , z., evidence, clear proof , token , proof, specimen,

Blijhartig, blijhartigheid, enz.,

appearance , show , likelihood , probability, shadow.

Blijkbaar , b., evident , clear , manifest, notorious , open,

visible , apparent.
Bltdikbaarbeid, z., notoriety, notoriousness, visibility,

appearance, evidence.
BltJkbaarlljk , bw., manifestly, evidently, openly, appa-

rently.
BlLkelijk : , zie Blijkbaar , Blijkbaarlijk.
Blijken , i. w., appear ; doen -, show , exihibit, demonstrate, make appear, make evident; laten -, give a hint.
Blijinare

, z., glad-tiding, agreeable news.

BlLjmoedig , b., joyful, glad, cheerful, gay, pleased,

content.
Bltjinoedlgheld , z., joyfulness.
Blljtnoediglljk , bw., joyfully, gladly, cheerfully, with
joy, with a cheerfnl countenance, with a contented mind,
with serenity.
Blijspel, z., comedy, play.
BliJspeler , z., comedian , stage-player.
Blijven , i. w., stay , remain , stop , halt , rest , stand,
reside, sojourn , keep (within doors) , continue ; achter -,
stay behind , stay away , not appear , lag behind ; last,
endure , hold on, stand , be unmoveable , unalterable,
firm , stable , constant , permanent ; bij iets -, continue
in , continue with , go on with , persevere in , stick to;
hij zijn woord -, keep one's word , stand to it; zoo lang
ik hij mijn verstand blijf, as long as I keep in my right
senses ; - doet beklijv en t , a rolling stone gathers no

moss ; op zee -, be lost, be cast away, suffer shipwreck,
perish at sea ; in een gevecht -, be killed, lose one's
life in a battle ; het zal er niet bij -, it will not stop
there , it will go further ; daar bleef het bij , there it
stopt, no more was said ; een ding laten -, leave a thing,
leave a thing undone ; - staan kijken , spend one's time
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by looking at , stand gazing at; ten eten -, stay to dinner ; nalatig - omtrent zijne schuldeisehers, be in arrears
with one's creditors ; hij bleef hem niets schuldig , he
gave him tit for tat, he gave him as good as be
brought ; aan een koop - hangen , be taken at one's word
in buying.
BlU ver , z., one that stays, remains , continues of holds on.
BlLving , z., staying.
Blik , blikslager , zie Blek , enz.
Blik , b., bright, shining , glaring , dazzling.
Blik, z., sudden, instantaneous and short glance of ray
of light; in een oogen-, in the twinkling of an eye, in a
moment , in a trice , instantly , directly.
Blikaars, z., galled backside; een - rijden, be galled,
fret the skin by riding on horse-back.
Blikgat , zie Blikaars.
Bl Ikken , i. w., cast a sudden glance of light; twinkle
with the eyes.
Blikoogen , i. w., blink , twinkle wit the eyes.
Bliksem , z., lightning , flash of lightning ; de - van het
vaticaan § , the pope's thunderbolt, ban , excommunication.
Bliksemen, i. w., lighten; hij begon ijsselijk te - en te
vloeken, he began to curse and to swear monstrously,
hideously, dreadfully , at a huge rate of a dreadful rate.
Bliksemstraal , z., flash of lightning.
Bliksemvuur, z., fire of lightning.
Bliktand , Z., tooth that sticks of juts out of the mouth.
Bliktanden , i. 0o., show one's teeth.
Blikvuren, i. w., make signals of distress at sear.
Blikvuur, z., signal fire of light made by ships at sea
when in distress, false fire.
Blind, b., blind; - blind, stark-blind, quite blind; - worden, become blind; hij is zoo - als een mol, he is as
blind as a beetle ; -, ignorant; - geloof, implicit faith ;
-e gehoorzaamheid eischen, demand, require an implicit of
blind obedience ; een -e straat , street , lane , without
issue of outlet at the back-end; -, blindly, inconsiderately,
hand over head; -e zaak , dark affair ; dat huis is van
achteren -, that house has no windows in the back-front;
-e muur, wall without windows; de zeilen liggen -, the
sails are becalmed, z.; -e zeil onder de boegspriet , spritsail , z.; -e ra , sprit-sail-yard , z.; -e scholen, sprit-sailsheets, z.; -e toppenants , sprit-sail-lifts , z.; -e klippen ,
rocks under water, breakers ; -n , blinds , dead lights, z.; I
- gevecht, mock-fight; in 't -e schieten, shoot in the air
at random ; -e schietgaten , sham ports ; - geluk , chance,
hazard; - anker, blind anchor, z.; de voorzeilen liggen -, j
the after-sails becalm the fore-sails, z.; -e bodem, false
bottom ; -e darm , blind-gut.
Blind , z., shutter of a window within a house ; sprit-sail
of a ship , z.; boven -, spritsail-topsail , z.
Bilndachtig, b., somewhat blind , pur-blind, dark-sighted.
Blindelings, bw., blindly, gropingly, groping in the
dark ; - yelooven , believe implicity , believe in an implicit
manner , believe upon the assurance and authority of
another.
Blindenvan , z., blind-man.
Biinde,nannet.e spelen, i. w.,. play at blind-man's huff.
Blinden , t. w., -blind, make blind, blind-fold , hoodwink,
deceive, hide.
Blindheid , z., blindness , ignorance , stupidity.
Blindhokken, blinddoeken, t. to, hoodwink, blindfold,
§ deceive.
Blindhokker , z., deceiver.
Blindhokking , blinddoeking , z., hoodwinking, deceiving , hiding.

Blinding, z., blinding, making blind.
Blind-maken , t. w., make blind, deprive of sight.
Blink , z., polish, lustre, brightness, glister, shine.
Blinken , i. w., shine, glitter , glister , sparkle, be bright,
be brilliant, cast a lustre, cast a splendour. , cast a brightness ; het is niet al goud wat blinkt, § it is not all gold
that glitters.
Blinkend, b., shining, glistering, glittering, sparkling;
- maken, polish, burnish, make bright, make shinings.
Blinking , z., shining , glistering , glittering , sparkling.
Bloed , z., blood; in zijn - baden , welter in one's blood;
etter en - zweeten § , toil and moil , labour with might
and main , do one's utmost, bring a thing about , go t
tooth and nail ; -, blood, parentage , kindred , family,
pedigree , descent , birth , issue , extraction , race ; prins
van den -e (zie bloede) , prince of the blood , prince of
the royal family; goed - ontaardt niet t , what is bred
in the bone , never comes out of the flesh ; het - kruipt
daar het niet gaan kan 1-, the blood creeps where it cannot
go ; dat zal kwaad - zetten § , that will breed ill bloot
disaffection, enmity; in koelen -e, in cold blood; onschul.
dig - storten , shed innocent blood , condemn and kill in
nocently.
Bloed • z., poor simpleton , silly fellow, silly creature
ninny , idiot , changeling ; arme -, poor , pitiful wretch
fellow of creature.
Bloedachtig, b., bloody, like blood, resembling blood.
Bloedbad , z., great effusion , shedding , spilling of blood
great slaughter , massacre.
Bioedbeuling • z., black-pudding, inny , dunce , idiot
ignoramus , bungler in any work.
Bloeddorst • z., zie Bloeddorstigheid.
Bloeddorstig, b., blood thirsty, cruel.
Bloeddorstigheld , z., bloodthirstiness , cruelty.
Bloede , z., blood , race , issue, descent, generation , stock
lineage , family ; van koninklyken - afkomstig zijn , be o
royal blood ; de prinsen van den -, the princes of the blood
iemand in koelen - dooden, kill a person in cold blood.
Bloedeloos , b., without blood.
Bloedgang • z., issue of blood , dysentery, bloody flux.
Bloedgetuige , z., martyr.
Bloedgierig , b., bloodthirsty.
Bloedgierigheid , z., zie bloeddorstigheid.
Bloedhond , z., bloodhound, sanguinary man, cruel man
blood-thirsty man.
Bloedje , z., poor infant , poor babe.
Bloedig , b,, bloody , stained , with blood.
Bloeding , z., bleeding, loss of blood.
Bloedkoraal , z., red coral.
Bloedkruid • z., sanguinary.
Bloedlaauw • z., lukewarm.
Bloedlaten, i. w., let blood, bleed.
Bloedloop , z., bloody-flux, dysentery.
Bloedmaking, z., sanguisication.
Bloedplengen, t. w., shed blood, massacre • kill.
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Bloedraad • z., inquisition.
Bloedregter • z., judge in

life and death, sheriff.

criminal cases of matters

Bloedrak • b., sanguine, full of blood.
Bloedrood , b., z., crimson, bloodred.
Bloedschande • z., incest.
Bloedschandig, b., incestuous.
Bloedschender , e., incestuous person.
Bloedschending , z., committing of incest,

of incest.

Bloedschenster ,

z., incestuous woman.

commissie
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Bloedschrlver , n., clerk who records the trial , and
reads the sentence pronounced by a court on criminals.
Bloedschuld, z., capital, manslaughter, blood-guiltiness.
Bloedschuldlg , b., guilty of manslaughter, blood-guilty.
Bioedspuwen, t. to., spit-blood.
Bloedspuwing , z., spitting of blood.
Bloedsteen , z., blood-stone.
Bloedstelpen , t. w., stanch blood , stop blood.
Bloedstelping , z., stanching of blood.
Bloedstorten , t. w., shed blood, spill blood, destroy,
kill , massacre.
Bloedstorting, z., bloodshed, effusion of blood, shedding
of blood , destroying of men's lives , slaughter.
Bloedvat , z., blood-vessel.
Bloedvergieten , t. w., shed blood , kill , slaughter.
Bloedvergleter , z., slayer, murderer.
Bloedvergieting, z., blood-shed, blood-shedding, slaughter,
massacre, killing, destroying, spilling of blood.
Bloedverwant , z., kinsman, near relation by blood.
Bloedverwante , z., kinswoman , female relation.
Bloedverwantschap , z., kindred, relation by blood , consangisinity.
Bloedverwig, b., of a blood-red colour.
Bloedvin , z., boil , bile.
Bloedvlag , z., redflag ; de -, uitsteken, uithangen , put
out, hang out the redflag.
Bloedvloed , z., bloody-flux , dysentery.
Bloedvriend , z., zie Bloedverwant.
Bloedworst , z., zie Bloedbeuling.
Bloedzucht • zie Bloedzuchtigheid.
Bloedzuchtig , b., blood-thirsty, sanguinary, cruel.
Bloedzuebtigheld , z., blood-thirstiness, cruelty.
Bloedzuiger , z., leech , blood-sucker ; § exactor , § extortioner.
Bloedzuiverend-middel , z,, cleanser , remedy that purifies the blood.
Bloedzuivering , z., purifying of the blood.
Bloedzweer, z., boil, bile, malignant ulcer, sore, bubo.
Bloes • z., blossom; alles staat nu in den -, every thing
blossoms at present; in den - zijner jaren zijn, be in flower,
in the prime, of in the very bloom of one's age; de koop
zin -, trade is now quite flourishing. -handelis
Bloeijen • i. W., brossom , bloom , thrive , flourish, succeed,
be suceessfull • be prosperous , go forward, grow , increase.
BloeU end • b., blossoming ; -e boom , blossoming tree ; staat , flourishing state ; in een - en staat zijn , be in a
flourishing , prosperous , thriving condition, go forward,
thrive in the world.
Bloeimaand , z., May, month of May.
Bloelsel , zie Bloesel.
Bloeitijd § , z., spring, flowering-time, the time of blowing • blowth , flowering-season.
Bloem , z., flower ; -en plukken , gather flowers ; de - van
den adel , the flower , prime of choice of the nobility;
maagde-, virginity , purity , maidenhead ; - van meel , flour
of meal ; in -en vorm voorkomend , efflorescent.
Bloemachtig • b., that is like a flower.
Bloembed • z., flower-bed, parterre.
Bloemblad • z., petal.
Bloembol , z., bulb , bulbous root (of a flower).
Bloemdragend • b., floriferous.
Blos.neu- tentoonstelling, z., flower-show.
Bloementeelt, z., floriculture, cultivation of flowers.
Bloemenliefhebber, z., florist.
Bloemenmeel , z., flower-dust, pollen.
$loemenminnaar, z., florist.

Bloemenspraak , z., floral language.
Bloemenstengel • z., peduncle , flower-stalk.
Bloemenschede , c., spathe , sheath (bot.)
Bloemenvaas • z., flower-vase , flower-horn , flower-glass
Bloemenveld • z., flowery field.
Bloemerant t • b., light , pale, sky-blue.
Bloemgewas , z., flower-plant.
Bloemgodin • z., Flora , goddess of flowers.
Bloemuhof, bloemtuin, z., flower-garden.
Bloemist, z., florist, flower-gardener.
Bloenskelk , z., calix , cup , bell of a flower.
Bloeinknop , z., flower-bud.
Bloemkool , z., cauliflower.
Bloe,nkorf, z., flower-basket, corbel (Arch.).
Bloeinkrans • z., garland , wreath , crown of flowers,

festoon , chaplet.
Bloe,nkroon • z., corol , corrolla ; - tje , corollet, corollule.
Bloeinlezing , Z., anthology.
Bloemmand , z., flower-basket.
Bloemmarkt , z., flower-market.
Bloetnpap , z., milk-porridge.
Bloemperk , z., flower-plot.
Bloempje, z., floweret.
Bloempot • z., flower-pot.
Bloemrkik, b., flowery, full of flowers, flower-bearing,

§ florid.
Bloemrulker, z., nosegay.
Bloemschilder, z., painter of flowers, flower-painter.
Bloemstof, z., flowder.-dust , pollen.
Bloein.tuk • z., picture with flowers, flower-piece.
Bloemteeler , z., florist.
Bloerntnee , z., bloom-tea , imperial tea.
Bloemtijd, z., § spring.
Bloenituln , z., flower- barden.
Bioemvormig • b., floriform.
Bloemwerk , z., decoration, ornament with flowers, festoon,

flow er-works.
Bloesem • z., blossom.
Bloesemen , i. w., blossom, bloom, flower, prime of live.
Blok, z., log, large piece, billet; - tin, pig of lead; -

fetters, shackles; een - aan het been hebben §, be married,
be tied to ; -ken , blocks ; -en (katrollen) , pullies ; bras -,
brace block , z.; draai-, swivel , nine-pin block , z.; drie
schijfs-, treeble block, z.; dubbel -, double block, z.; enkel -,
single block , z.; gestropt -, strapped block , z.; gording -,
leech-line block, z.; Bijtouw-, clue garnet, clue line block,
z.; haak-, hook block, z ; hanger-, tackle pendant block, z.;
jeyn-, jeer block, z.; kardeel-, jeer block of the lower yards,
z.; kat-, cat block , z.; kinnebaks-, snatch block , z.; marsschoot-, shoulder block, z.; naai-, lashing block , z.; oorliet-, yard-armblock, z.; plat-, flat block, z.; stenge wind
reep-, top rope block , z.; toppenants-, lift-block , z.; val-,
hauliard block, z.; viool-, long tackle, sister block, z.;
voet-, quarter block , z.; stapel-, keel , split block , z.; aan -, block to block, z.; -ke-net, saving head Wettings, z.
Blokbeeld +, z., statue.
Blokhuljo • z., block-house.
Blokje, z., little log, small log, billet, block, small pig.
Blokkade, z., blockade, blocking up.
Blokmen • i. w., plod , work hard and constantly, study
bard and constantly; iiij houdt niet veel van -, he is no
lover of working hard and long at a thing, he is not
assiduous.
BlokkendraaUer , z., block-maker , pullymaker.
Blokker • z., dull heavy laborious man.
Blokkeren , t. w., block up,
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, i. w., bubble , bubble ups
Blokking: , z., labouring, working, studying hard and Bobbeling , z ., bubbling.

Blokkering

,

z., blockade , blockading.

assiduously.

Bobbelen

Bobijn, babtjn, z., bobbin,
Bobijnen , babUnen , t. w.,

wind on a bobbin .
, z., bidding , offer , price-bid.
Bode , z., messenger ; staten -, messenger of state; geregts-,
officer , tip-staff whe assist the constable in taking people
Blokster, z., industrious woman, woman that is continu
-alytwork. into custody ; -n , servants , menial servants , domestics
zij bekijft gedurig haar -n , she is continually scolding
Bloktin , z., block-tin , pure and unmixed tin of pewter.
at her servants.
Blokwagen , z., block carriage , truck, carriage with low,
Bodeambt , z., messenger's office.
massive wheels.
Bodenbrood + , z., fee given to those , that bring the first
Blokwerk , z., blocks of a ship.
good tidings.
Bloklizer , z., kentledge.
Bodeschap , z., zie Bodeambt.
Blokzeep , z., soap in squares.
Bodin t , z., messenger.
Blokzilver , z., silver in bars , ingots , wedges.
Blond , b., light , fair , flaxen coloured , light-coloured, Bodem , z., bottom , ground ; met dien - zijn zij uit Indii
light-brown , flaxen ; - meisje, fair-complexioned girl ; met aangekorven , by that vessel they arrived from the Indies
- haar, with light hair, light-haired; -lokkig, having al deze goederen moeten op engelschen - ingevoerd worden
all these goods must be imported by english vessel ; ee,
curly fair hair.
zaak de - inslaan , turn a thing upside down , ruin, reduei
Blondheid , z., fairness.
to nothing , annihilate a thing ; op 's vijands -, be on thi
BlondJe , z., fair and beautiful child.
enemy's ground; nu zijn wij op een effenen -, now we an
Bloo, bloode, b., bashful , shamefaced, over-modest,
timed , timorous , faint-hearted , cowardly, wanting spirit, even , even handed of quite , now there is nothing moo
between us , now we have no more to pay to one another
wanting courage.
now our debts are all paid , we know now what it
Bloodaard, z., coward, poltroon.
ours; het vaatje op den - zetten , § drink all off, leave
Bloohartig, b., faint-hearted, timorous, wanting spirit
nothing in the cask ; eerste -, floor ; -was , waxcake ; me
of courage.
platten -, narrow bottomed, flat-bottomed.
Bloohartigheld , z., faint-heartedness , timorousness , tiBodemdeeg
, z., undercrust.
midity.
Bodemen , t. w., put the bottom into a cask , bottom
Bloohartiglljk, bw., faint-heartedly, timorously.
head a cask.
Blooheld , z., bashfulness, shame-facedness, timidity.
Bloot, b., naked , bare, open , uncovered , sole, mere, Bodemloos, b., without a bottom , bottomless.
simple , merely, only, nothing but; zich - geven , lay one's Bodemplanken , z., me., garboards , z.
self open , expose one's self , commit one's self ; - leg- Bode.nerl , z., bottomry, gross adventure.
Bodemerij brief, z., letter of bottomry, bill of bottomry
gen , lay bare.
bottomry bond.
BlooteliJk, bw., barely, only, simply, merely, alone.
Blooten , t. w., level pasturage-ground, and clear it from Bodemstaven , z., mv., cross-bars (coopery).
Bodemstuk , z., breech (of a cannon) , bottom-piece, head
thistles and other noxious weeds.
ing-staff (coopery).
Blootgesteld , b., open, unmasked.
Bodemtrekker , z., turrel , instrument used by coopers
Blootheld, z., nakedness, bareness, openess, publicity.
to pull up the bottom of a cask.
Blootlegging , z., laying bare , denudation.
Boedel, boel , z., estate, possession; zijn - wordt op hon
Blootsbeens , b., bare legged.
derd duizend guldens geschat , his estate is valued at ,
Blootshoold , bw., bare headed.
hundred thousand guilders ; een - scheiden , divide a]
Blootstelling , z., exposure.
estate of inheritance among the heirs; een - met den roe
Blootsvoet , bw., bare footed, with bare feet.
stooten t , den sleutel op de kist leggen t, renounce any state
Blootwoi , z., fell-wool, carrion wool.
not accept of an estate , leave an estate to the creditors
Blos , z., blush.
Boedelcedel , z., zie Boedellijst.
Blouwel , z., brake (for dressing flax).
Boedelhouder, z., he that remains possessor of an estate
Blouwen , t. w., brake flax , dress flax.
after his wife's death , etc.
Blozen , i. w., blush; iemand doen -, make a person blush,
Boedelhoudster , z., she that remains possessor of a;
put a person to the blush , make a person ashamed.
estate after her husband's death.
Blozend , b., blushing ; -e wangen , red cheeks, rosy cheeks.
Boedelhuls, boelhuls, z., house where of the furnitur
Blozendheld , z., redness of face.
is sold to the highest bidder.
Blozing , z. blushing.

Bloklood , z., pig -lead.

Bloksch ij f, z., block-sheave, pully.
Bloksteen , Z., grit.

Bod

.

-

-

Bl usschen , t. w., quench , extinguish , Q ut out ; kalk -,
slake lime ; gebluschte kalk , slaked lime ; zijn brand - §,
satify, gratify one's passion , satiate one's desires.
Blusscher ,
Blussching

of lime.

z., quencher , extinguisher ; slaker of lime.
, z., quenching, extinguishing (of fire) • slaking

Bluts , z., bruise , contusion.
Blutsen , bruise , squeeze, squash.
Blutsing, z., bruisching, contusion, squashing.
Blutskoorts, z., spotted-fever, purples.

Boa , z., boa , dress for the neck.

Bobbel ,

z., bubble, swelling, rising in the skin.

Boedelkamer, z., office of the commissioners of ban

kruptcies.
Boedellijst , z., inventory , list of household-goods.
Boedelredder , boelredder , z., commissioner appointee

in an encumbered estate, bankruptcy, that regulates ani
fixes the dividends of the creditors thereof.
fixing th
dividends of an estate , bankruptcy.
Boedelschelder , z., executor of a will.

Boedelredding, boelredding, z., regulating,

Boedelscheiding , z., dividing an estate.
Boedelochrij ^er , z., writer of an inventory,

of an inventory.

scrivene
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JIocdtiscbrtjving , z., inventorying of , in cstaie.
Hoef, z., rogue, knave, villain, scoundrel, good for nolli-

arranting fellow, blackguard, wretch, varlet; reyte
rogue, arch-rogue , arch-villain very knave, mere rascal; galei -, galley slave ; rasphuis -, newgate-bird , criminal; spot-, jester wag , banterer; -, kiiae.
Boefachtig, b., roguish, villanous knavish, rascally.
Boefachtigheid , z, roguishness, villasiousncss , villasiy.
lloefachtigkJk , bw., roguishly.
Boefje, z., little rogue.
Meg, z., 1)01V, forepart; tegen de - zeilen, fall foul upon;
sier eest - blijven sturen of zeilen, keep sailing one course;
keep sailing on the oasis point of the compass; iemand
dwa,s voor den - A•omell , cross a person , thwart a person oppose a person ; liet over een anderen - wenden ,
van koers veranderen , tack about, alter one's course ; een
enak over een anderen - wenden 1 , try every tliii;g , use
all means, leave no stone unturned; Sr/ier/)e -, lean bow,
0.; volle -, full bsi , bluff-bow, 0.; slog- ie 't zei/ei tack
5.; nadeelige -, unfavorable tack , z ; voordeeli[/e favorable tack, Z.; over den anderen - liqyeis , lie sender the
other tack, z.; over denzelfden - zeilen, lay on the same tack
sail on the same tack , 5.; - stoeIr/rei , jagers, bowchaners.
Boeganker, a., bower, bower-anchor, stream-anchor.
Sloegbanden , z., me., breast hooks , z.
Boeglegger, z, boat hired for carryaig this gemis which
the ordinary vessel consist take in.
Hoeesceranker,, C., hedger, z.
Joescerboot , C., towing-boat, Z.
Boegseertotiw , z., towing-rope, tow-line, tow-rope, z.
Boegmeren , boegsjaarden If, 1. w., tow a ship take (a

ship) in tow.
llsegsering , 0., towing.
Hoegsiag , a., tacking about.
Boegspriet, 0., bow-sprit, bold-sprit.
Boegstagen, Z., bow-stays, Z.
Hoestcug , z., sprit-sail topmast.
Boegstuzkken , C., rnx., guns on the forecastle, pieces of

tiniber used at the loo'.
Hociaai , C., great bustle, alarm , outcry, commotion.
Roei , ankerboel , ;., buoy (of a (inc/so); - ton, l)liOy,
niark for avoidirg shoals , sands, rocks, at sea, etc.;
shackle, fetter ; gurken-, cork buoy, z.; tonne-, nun buoy, z.
ISeselbiok , z., wooden buoy , z.
HoeLjen , C., me. van boei , fetters, shackles , irons, bonds;
hand-, manacles , cuffs.
Rotijen , t. W., fetter , shackle , put into irons, manacle,
confuse , tie , fetter uvfthu manacles, handcuffs of fetters.
Roeljer , z., pleasure-boat, tender, z.
BoctJng, C., fettering.
Boelpiank , C., side plank of a ship.
Poelreep , C., buoy-rope.
Sloefsel , C., covering of the sides of a ship with planks,
upper planking, z.
Boeitang , z, tongs for joining planks close to one another,
plank pinchers, z.
Hoek , C., book; 9edrsilct -, printed book; sctirijf-, writingbook; - in folio, book in folio; ongebonden -, book in sheets;
uiofjemaalct -, counterfeit book ; verboden -, prohibited book;
- met privilegie, hook with a licence; exemplaar van een -,
copy of a book; band van ecu -, binding of a book; - doorbladeren , peruse a book; -eis seturijveii , write books, compose
books , compile books; de -ea tij een koopwitta honde)t , keep
a merchant's books ; iets te - stellen , write a thing down
enter a thing into a book ; - papier , quire of paper
be'iuil , beech , beech-tree; -cohen! , tcu/eii/uou't , beerh.

Boekbewaarder , C., librarian.
Hoekbeschrijver , C, bibliographer.
Boekbeschrilving , C., bibliography.
Rockb1isdis , C., bookbinding , book-binder's trade.
Hoekbinder , C., book-binder.
Boekbinderspers. C., binder's piess, cutting press.
Boekdeel, 7., volume.
Hoekdief, Z, :j: , plagiary, 1)55k-thief, one who copies
other people's works and publishes them for his own.
Hockdritk5eeis , v. t., print books.
Boekdrukker , Z., printer, typographer.
L5uckdvukkertj , £., pcssitusig office, printing shop, printiug-liousse , printing-estal)hishiment.
Hoekdrukkersbal , s. inking-ball, beater.
Hoekdrukkerspers , Z., printing- press , letter-press.
Hoeledruikkunst , C., typography, art of printing.
Boekel + , 0., buckle , hiuivcurl.
Boeken, z., mv., books; nzt9clezene -, choice books; select
books; gewijde -, sacred volunies, sacred writings, Holy
Scripture; /ij is alliid snel den neus in de -, lie is closes
poring upon books.
Hoeken , t, Sv., enter is a book, write, put in a book,
set douvis in a book, register.
Hockeutsarner , s., library, room for books, closet for
hooks, study.
Boekenkast , Z., closet book-case, press for hooks.
Boekenkensils • z., bibliography, bibliognosy.
Boehenkeiirder , z., censor of books, reviewer.
BockenkeurIn , s., censure of books, reviewing of books,

judging authoritatively the contents of books.
Boekeukrauin , n. book-stall.
Boekenplank, z., hook-shelf, hook-stand.
Hoekensehrtjver , C., writer, author, composer, corn-

Pier of books.
Bot-kenstal ,

Z..

book-ease.

B,,ekes,vcrzainclaar,, 0., book-collector.
Bockerfj , z., library, hibhiothcque , museum, repository

of learned curiosities.
Boekgeleerdheid, z., hook-learnsiig.
Bock1saitdc , z., book-trade, bookselling.

Boetehandelaar, ., hook-seller, stationer; -s beurs, stationer's ball ; -5 Ioisorariussn , copy money.
Rt)CIiIsOUdCfl , 0., book-keeping, keeping a merchant's book,
tite art of keeping mercantile books ; dsbbel book-keep-

5515 by double esitiy.
Boekhouden , i. es., keep books, keep accounts after the

mercantile way.
Boekhouder , 5.,

book-keeper, head-clerk, accountant.

Boekje , z., little hook, small book, little treatise, pamphlet.

J5ockliuneii , z., stripes, ljook.hisseis.
Bockschuld , z., book-debt, ordinary debt.
Bocks1aaf, z., letter, character , printer's type , printer's
character.

, 5., me., letters, chsaiacters • types.
Boekstaven , t. W., spell.
Boeko'erkooper,, C., book-seller , stationer.

Hoekstaven

Boekverkoopster, C., female 1)00k-seller.

Boekvei'koopiug • r., hook-trade , book-selling, auction,
sale of books.
Bo&'kverzotheld , s., hibhiomany.
Boekweit, z., buckwheat.
Boekwsellcnbrel , t., buck-Wheat-porridge.
Uockwcltcn -meel • z., buckwheat-meal.

Bocku.'InkcS , a., book-shop.
Hoeeworrn , 5., hook.worni , hook.niakcr ; t - petty bock.
seller , lsltu' hookuiler . pciUlsr in books -, close student.
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Boekzaal , x., library ; - van de
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geleerde wereld, library Boersch , b., clownish, rustic , boorish , clumsy , course

of the Learned World (4 Periodical in the Netherlands). unmannerly, ungainly; op zijn - gekleed gaan, go dresses
z., critic, critical reviewer, critical examiner like a farmer, etc.
of books.
Boert, z., jest, joke, banter, pleasantry.
BoekzifterLj , z., criticism, critical examen, critical review Boertachtig, b., jocose, jocular, pleasant, humorous
of books.
facetious.
Boel , zie Boedel.
Boerten, i. w., jest, joke, sport, banter, droll, rally
Boel , z., adulterer.
play with , play upon words , pun.
Boel , boelln , z., concubine , mistress , adultress.
Boertende, d., b., joking, jesting; al - de waarheid zeg
gen, tell the thruth with a joke.
Boeleerder , z., adulterer.
Boerter, z., jester, joker, banterer, droll, wag, humor
Boeleerster , z., concubine , adultress , adulteress.
Boeleren, t. w., live in concubinage , live in adultery.
ous fellow , punster.
Boerterij , z., jesting, joking, drollery, waggery; het wa
Boelering , z., concubinage , adultery.
Boelin , z., mv., bowline , bowling ; haal aan de -, sharp
slechts -, it was but a joke ; die - ging te ver, that jok
the bowlines, z.; fokke-, fore bowline, z.; groot boven bram -, was too blunt.
main-royal bowline, z.; groot bram -, main-top-gallant bow- Boertig, b., jocose, jocular, facetious, comical, humor
line , z.; groote -, main bowline , z.; groote marsze -, main ous; in een -en stijl, in a comical style; in een -en zin
topsail bowline, z.; kruis -, mizen-topsail bowline , z.; kruis- in burlesque sense; een -e vent, comical fellow, merry
bram -, mizen royal bowline , z.; kruis hoven bram -, mizen andrew.
royal bowline , z.; voor boven bram -, fore royal bowline , z.; Boertiglijk T, bw., comically, facetiously, in a burlesqu
voor bram -, fore top gallant sail bowline, z.; voor marsze -, manner , in a comical manner.
fore top sail bowline, z.; lij -, lee bowline, z.; loef -, weather Boete, z., penance, pentante, repentance; - doen, underg ,
bowline , z.; los de -s , let go amain , z.; - spruit , bridle of the church discipline for misdemeanour, do penance, respect
the bowline , z.; - steek , bowline knot, bowline hitch , z. make amends; -, fine, mulct, amercement, pecuniary pun
Koelschap , z., concubinage, adultery , gallantry.
ishment , penalty ; in de - beslaan , fine under a certaii
Boender , z., scrub, rubber , rubbing brush.
penalty; in een - vervallen, incur a penalty.
Boenen • t. W., clean with a broom and water, clean with Boetedag, z., fast-day.
a brush , rub ; iemand uit het huis -§ , turn a person out Boeteling , z., penitent.
Boeten , t. w., atone (for) ; - wegens , atone for , suffe'
of doors, drive a person away.
Boer • z., peasant , boor , husbandman , farmer ; lompe -,
for , pay for , expiate ; -, make atonement, make amende
ment of life (for) , suffer punishment (for) , undergo punish
kinkel , clown , clownish fellow , rude , unmannerly fellow, course ill-bred man, churl; - (kaartspel) , knave, ment (for) ; hij zal het niet 't verlies van zijn leven moeten als: klaveren -, knave of clubs; schoppen -, knave of spades; hij zal het met den dood moeten -, it will cost him his life
ruiten -, knave of diamonds ; harten -, knave of hearts; iets met geld -, come off with an amercement, mulct, fins
-, oprisping, belch, belching , rifting wind upwards, break- pecuniary punishment of penalty; hij zal de schade moete)
ing wind upwards.
-, he will be obliged to bear, suffer, sustain, undergo
Boerachtig, b., clownish, rustic, uncivil, rude, unmanrepair of pay the damage ; zijn lusten -, indulge , gratify
nerly , coarse , clumsy , ungainly.
satisfy one's passion, take one's fill of one's passions
Boerachtigheld , z., rusticity , clownishness, rudeness,
netten -, mend nets; oude ketels -, mend old kettles.
Boeter • z., tinker.
unmannerliness , coarseness, clumsiness.
Boerderij , z., farm.
Boetgebed • z., penitential-prayer.
Boeren, i. w., belch, rift wind upwards, breach wind Boeting • z., expiation, atonement, paying a forfeit, payin;
upwards; -, be a farmer, be farming.
a mulct, paying a fine; lust-, satisfying of one's lust
Boeren, z., me. van boer, peasants, farmers, country
satisfying of one's passion.
people, country men.
Boetkieed , z., penitential-robe.
Boerenboonen , z., mv. of boerenboon , beau.
Roetpreek, boetpredikatie, z., sermon on repentance
Boerenbruiloft, z., country-wedding.
and amendment of life and manners.
Boerendans , z., country-dance , jig.
Boetpreker , boetprediker , z., pastor that zealousl ,
Boerendorp , z., village , country-place , country-town.
exhorts his flock to amendment of life and manners.
Boetpsalm , z., seven penitential psalms (of the Roman
Boerenfeest , z., country-feast, country-wake.
Boerenfluit, z., reed, pipe.
Catholics) , penitential psalm.
Baerenhuls • z., farmer's house, country-house.
Boetseerder • z., one that moulds any thing whatever ii
Boerenhut, stulp, z., cottage.
wax , plaster of clay.
Boerenjongen • ,jongeling , z., country-lad, country-boy. Boetseren, t. w., i. w., mould in wax, counterfeit in wax
Boerenkermis, z., country-fair.
Boetsering , z., art of moulding in wax, art of counter
Boerenkast, z., peasant's meat, coarse victuals, coarse food.
(siting in wax.
Boerenleven • z., country life , life of a peasant.
Boetvaardig, b., penitent, penitential; - zijn, be willing ti
Boerenlied , z., rural song , country song.
undergo penance , suffer penance ; ware -e , true penitent
true repentant sinner, true repentant soul.
Boerenmeid , z., country-maid.
Boetvaardigheid, z. • penitence, repentance, contrition
Boerenmeisje, z., country-lass, country-girl.
Boerenstulp • z., cottage , hut.
contriteness , sorrow.
Boerenwerk, z., peasant's work , peasant's employment. Boevejagt, r.., roguish crew.
Boerenwoning, z., farm , farm-house.
Boeven , z., mv., rogues , villains, knaves.
Boerin, z., country-woman, dame.
Boevengespuis, z. • crew of rogues, pack of rogues, pad
Boerinnetje • z., country-lass, country-girl ; mooi -, fine
of villains.
country-lass.
Boevenklok , z., bell that is rung before a fair , am
Boekzifter,
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whereby all vagabonds of strollers obtain leave to come
into the city during that fair.
Boevennet, z., Wettings on a ship to

the musket-shot of the enemy.

cover the men from

Bokkenhaar, s., goats-hair.
Bokkenleder , z,, goat's skin , goat's leather.
Bokkig , b., rutting , lustful after the he -goat,

goatish,

rammisli.

Boeverij , z., roguery , knavery , villany.
Boevenstuk, boevenstreek, z., piece of roguery, roguish trick, roguish action, knavish trick, roguery, vil

-lany,foup.
Boezel , boezelaar , z., safeguard (being a course woolen

apron for women to preserve their clothes for dirt).
Boezen §, z., bosom, breast; in den - der kerk wederkee-

ren, return to the bosom of the church, return to the
communion of the church ; -, bay, guiph.
Boezemvriend , z., bosom friend , intimate friend.
Boezeinvriendin , z., female bosom friend, intimate female friend.
Boezeinvriendschap, z., intimacy, intimate, friendship,
cordial love (between persons).
Bof • stoot • z., shock , blow.
Bogchel , z., bunch , hump , hump-back , crooked-hack.
Bogeheiaarster, z., crooked woman, humpbacked woman.
Bogchelen § , i. w., work hard and long, slave night and day.
Bogchelmannetje, z., crooked man, humpbacked man.
Bogcheltje , z., little humpback.
Bogen , t. w., glory (at).
Bogenmaker , z., Bowyer , maker of bows.
Bogt , z., bend , flexure ; bay , gulf, cove , bight , z.; - in
't opschieten , bight , z.; - van 't touw , bight of the cable, z.; - van de balken , rounding of the beams, z.; holle -,
rounding in , z.; neer -, rounding down, z.; op -, rounding up , z.; uit -, rounding out, z. ; voor iemand in den springen , do one's best for a person , help a person,
extricate , rid of disengage a person from some difficulty,
take a person's part, maintain a person, protect a person;
uit den - springen, be merry, be jovial , divert one's self;
-, crookedness, turning, winding, serpentine running; die
weg is rol -en , that way is full of windings; het is maar
-, het zijn maar lorren § , it is nothing but trash , but
slight, useless of good for nothing stuff; hij nam al dien
- met zich § , he took all that lumber , trash of refuse
along with him.
Bogtig, b., crooked, sinuous, serpentine, turning of winding in and out.
Bogtighelct, z., crookedness, sinuosity, winding in and
out , turning in and out.
Bohn , z., bustle.
Bok, Z., lie-goat, buck-goat, male -goat; steen-, wildgoat , caprieorn ; hij stinkt als een - § , he has a goatish,
rammish of stinking smell about him; - stavast spelen
play at leap-frog, play at skip-frog; -, crab; -§, blunder,
stumble ; - § , lewd, debauched fellow ; een - schieten § ,
commit a blunder; -kever, capricorn beetle, goat-chafer;
-kast, coach-boot; -, box of a coach; -, sheers, z.; zaejers -, gin, triangle with pullies, z.; -naaijiny, sheerlashing , z.
Bokaal , Z., large drinking glass , bumper.
Bokachtig , b., rude , brutal , brutish , churlish , uncivil,
goatish, lascivious.
Bokachtigheid • z., rudeness , brutality , churlishness,
uncivility, roughness.
Bokachtigljk , bw., uncivilly, rudely, brutishly.
Bokaniërs , z., mv., buccaneers , bucaniers , freebooters,
pirates.
Bokje • Z., young he-goat, kid.
Bokken , z., me., goats.
$fokkenbaard, e., goats-beard.

z., red- herring ; hij gaf hem een
goede - § , he gave him a severe rebuke, reprimand of

Bokking , bukking ,

lecture, lie took him up sharply.
Bokkinghang , z., place , where herrings are smoked.
Boksdoren , z., goats-thorn.
Boks T- , z., breeches ,, a pair of breeches.
Bokshoren , z., fennigreek ; hooks at a gun carriage,

bolt, wit ring and hook, z.
Bokstal • bokkestal , z., goats-stable.
Bol , z., bowl , globe ; - van een hoed, crown of

a hat;

-, bulb , bulbous root ; hij is een schrandere - , he
has a good head , has a good pate , he has good brains,
lie is a learned man, he is a skilful man, he knows
which is which ; hij is een harde -§, he is very obstinate,
he is stronglieaded , he is inflexible , he is not yialdtng ,
lie is not easily to be moved ; het scheelt hem in den -,
hij is niet wel bid liet hoofd, hij heeft een slag van den
molen weg t , lie is crackbrained , lie has a weak place
in his head, lila head is a wool-gathering; -, round loaf
of bread.
Bol , b., swoln , puffy , puffed up , bloated , squably, plump,
fat , round , bulbous , globular ; - van aangezigt , plumpfaced; met -le wangen, blob-cheeked; -, spungy, light;
- gebak , poffertje, puff-paste.
Bolachtig, b., globulous , round as a bowl of bullet,
spherical, spungy, plumbish , little swoln, a little puffed up
Bolaciitigheld , z., globosity, globoseness.
Bolbaan , z., bowling-green.
Bolder, z., black grain that is sometimes found in corn.
Bolderwagen, z., certain stage-coach not suspended by
leathers.
Bolgewas , z., bulbous-plant, bulbous root.
BolSieid, z., being swoln, being bloated.
Bolk, z., whiting (a fish).
Bolkvanger, z., large coarse coat, frock without sleeves.
Bollen, z., mv. van Bol.
Bol ten , t. w., hale , haul , bowlings , bowliness ; set the
bowlines sharp, set the bowlines close by the wind, z.;
os -, fell an ox; -, balance; de bezaan -, balance the
Wei zen , z.
Bolletje , z., little bowl , little ball , globule ; - knoflook,
clove of garlic.
Bollig, b., bulbous.
Bolrond , b., globulous , like a ball , spherical, convex,
not concave.
Bolster • z., green shell , husk , cod, coat, peel ; - of/iaten , polish , civilize, teach manners.
Bolsteren, t. w., shell nuts, take off the green coats of
nuts , etc.; bonen -, peel beans, shell beans, shell beans.
Bol „s , z., bolus , bole.
Bolvorunig, b., convex, round like a bowl, round like a
bill on the outside.
Bolaverk, z., bulwark, bastion, rampart, fort, defence.
Bolwerken , zie Bebolwerken.
Bolwerktoren , z., tower-bastion.
Bolvorm , z., maggot in the pate, maggot in the head,
+ whim, + whimsy, freak, caprice ; van den - gestoken
worden § , be maggotty, freakish, capricious of whimsical,

be full of maggots.

Bo,n , z., hung , stopple (of a barrel); -gat, bung-hole ,
- van een drukpers , parchment which covers the tympazi.
of a printing-press ; -, bomb , bombshell.
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HHombammen , i. w , imitate the sound of bells.
Bombardeer - galjoot , z. , bomb ketch , z.

mission ; een - laten doen , send on , send upon an arrand;
een - wel verrigten , acquit one's self well of a charge,
execute a charge punctually , execute a charge in due order;
Maria -, annunciation ; blijde -, glad tidings , gospel.
Bombardier , z., bombardier, bombardeer.
Boodschapbrenger , zie Boodschapper .
Bombast, z., bombast, humbug.
Boodschaplooper, zie Boodschapper, Bode.
Bombazijn, z., fustian, bombazine; gestreepte -, striped Boodschappen , t. w., i. w., do an errand, bring word,

Bombarderen , t. w., bomb , bombard , attack with bombs.
Bombardering, z., bombardment, bomh^Lrding.

fustian.

announce , bring news.

Jiombeen, z,, swoln leg, thick leg.
Bomgat , z., bunghole of a barrel.
Hoinketel , Zie Mortier.
Bommel , z., intricue , plot , conjuration ; de - is uitgebroken , the intrigue is discovered.
Bommen , i. w., sound like an empty barrel ; ledige vaten
- het meest t , an empty vessel sounds most , foolish peoply are the greatest talkers.
-Bon , bun , z., well (of a fishing boat) , z.
Bond, z., covenant, league, alliance, confederacy, confederation , pact , engagement.
Bondbreker , z., covenant-breaker , violator of a covenant,
violator of an agreement.
'Bondbreuk , z., violation of a covenant, of a treaty, of
an alliance.
Bondel

1,

bundel,

z., bundle, small bale, pack, packet;

- pijlen , sheaf of arrows.
Bondelbijien , bijibondels , z., fasces .
bundeltje, z., small bundle, little packet.
Bondgenoot , z., ally , confederate , associate.
Bondgenootschap • z., alliance , confederacy , association.

Boodschapper , z , messenger , nuncio.

Boodschapping, z., message, advice, annunciation.

Boodschapster , z., female messenger.
Boog , z., bow ; voet -, cross-bow , arc , portion of a circle,
arch , vault , fiddle-stick ; - voor 't halfdek , breast-rail ,
breast work , z.; de - kan niet altijd gespannen zijn § ,
the how cannot be always bent, there must be now and
then some relaxation from business; graad-, jacob's-staff,
cross-staff, fore-staff; -, arch; regen -, rain-bow.
Boog , pret. van Buigen.
Boogaard , boomgaard, z., orchard .
Boogdak , z., arched-roof.
Boogie , N., little bow , little arch , small arch.
Boogscheut 1 , boogschot , z,, bowshot.
Roogsehieter, boogschutter, z., archer, bow - man .

ltoogsgewl.Js , b., bw., arch-wise.

Boogvenster, z., bow-window, bay-window.
Boogvoranig , b-, bow-shaped , vaulted (bot.).

Boom , z., tree ; dwerg -, dwarf tree ; geënte -, grafted
tree ; een - valt niet met den eersten slag § , things are
not done at once , things are not done at one blow , it
Bondig . b., solid, steadfast firm, not loose, itot spungy,
must be repeated, it must be tried again and again; mei
set up may-poles ; schippers -, pole to push with -pla;nte,
-compact , strong , nervous , thick , not liquid , not thin,
,lense, binding, irrefragable, irrefutable, pithy, energetic,
sluit -, barrier; sluit - van een haven., boom at the entrance
of a haven; een - aan de deur, a bar at a door; - van
full of pith , succint , thick , concise , laconic.
Bondigheid , z., solidity, firmness, strength.
een weefgetouw, weaver's beam ; geslacht -, tree of consanguinity ; giek -, zie Giekboom.; jager -, zie Jagerboom; 1- luiBondiglIk, bay., solidly, strongly, firmly, significantly,
ter-, zie Kluifhout; smeer -, zie Smeerboomen; wind-, spil -,
convincingly.
zie Windboomen.
Bondkist, z., ark of the convenant.
Boomachtig , b., like a tree , resembling a tree.
Bondsehender , zie Bondbreker.
Boombast , z., bark of a tree , rind of a tree.
Rondschrift, z, bond.
Bondteeken • bondzegel , z., eucharist , holy sacrement. Boomblad , z., leaf of a tree.
Bonk • z., large hone, large lump, large piece, large mass. Doornen • i. w., push forward with a pole , push , z.
Bonken, t. w., strike.
Booment , z., graft .
Doornenter , z., grafter.
Bonkig , b., bw., bony, full of bones.
Bonnet , z., little cap , bonnet ; -, bonnet , z.
Boomenterij , z., nursery of a tree.
Bons , z., bounce , thump, heavy , hard , blunt and sudden Booingaard , boogaard , z., orchard .
blow, knock , noise ; den - krijgen , § be turned away, be Boomgeld , Z., passage-money at a boom.
turned out of doors, be turned out of office, be sent away, Boomhakker , zie Ilouthakker.
Boomklok , z., bell that is rung when a boom of barrier
(by one's mistress) be sent away by one's sweet-heart.
of a haven is to be opened or shut.
Bonsem , z., pole-cat, fitchew, fitchat.
Bont , b., party-coloured , variegated , of different colours, Boomkwast , boomknoest , z., knot of a tree .
pied , spotted , stained , speckled with a variety of colours; Boomkwv eeker , Z., gardener, nursery-man.
-e kraai, royston crow ; hij is bekend als de -e hond+, he 13oomkw•eekeri. , z., nursery of trees.
is known every where ; - en blaauw slaan , beat black and Boomloof, boomlof, z., leaves of a tree.
hue, bruise all over; hij maakt het al te - §, he goes too Boommos , r.,, moss , growing on trees.

Bondettje ,

far , he is too wild , he is too extravagant , lie keeps no Booinmusch , z., sparrow.
measures ; maakt het niet te - §, keep within proper hounds, Bootnolle , oil of olives, salad-oil.
tlooinooft, Z., zie Ooft.
keep within proper limits.
Bont , z., fur ; een rok met - voeren , line a coat w ith fur . Boonplanter, z., planter of trees.
Booanrijk , b., abounding with trees, full of trees.
Bontekraal • zie Bont.
Boomschender , z., offender that willfully injures trees.
Bontheid , z., piedness.
Boomsi ii i ter . z., he that opens or shuts a boom.
Bontwerk , z., peltery ware, things made of fur.
BooansnoeUer , z., pruner, lopper.
Bontwerken , z., furrier's trade.
1FSoomsnoejJing, z., lopping of trees, pruning of trees.

Bontwerker , Z., furrier, skinner.

Bonzen , i. to., bounce , knock hard.
Boodschap • e., message , errand ; - doen

,

do an errand,

Boonstronk , z., trunk of
Boomtak , z., branch of a

a tree, body of a tree.
tree.

go on errand , go upon an errand , go and execute a com- 1 Boomtalie , z., boom tackle, z.

BOO
Boomp.e , z., little tree , h r ul .
Boomvaren , s., oakferr . , p) Ynody of the oak.
Boomvelling, z., fellin; of trues, cutting of trees.
Boomvrucht , e., fruit of a trees.
Boomwol , N., cotton , cottotnwool.
Boomworm , z., worn , grub.
Boomzell , z., boomsail , z.
Boon, z., bean, pulse; groote -, large bean; -en pellen, shell
beans; paarde-, horse-bean ; snij-, french-bean ; witte -,
white bean; -en inlegyen, pickle beans ; dat is geen - waard §,
that is not worth a fig; dal is zooveel als een - in een
brouwketel r, that is as good as nothing , that doesn't help
a bit; hij is in de -en , he is quite wrong , he is quite
out of the way , he dreams.
Boonakker , z., field sown with beans.
Boonheer , z., gentleman that stands upon the list for
becoming a magistrate.
Boonmeel , z., meal of beans , bean-meal.
Boonschel , z., bean-shell.
Boomstaak, z., stick for beans, prop for beans.
Boonstroo , z., beanstraw, dry stalks of beans.
Boonstruik , z., stalk of beans.
Boontje, z., small bean.
Boor , z., piercer , bore , borer ; groote -, auger ; dril -,
drill; trepaneer-, trepan; fret-, wimble, drill, z.; pomp-,
schulp-, pumpborer, z.; spker-, gimlet, z.
Boord, z., border, edge, seam , welt, hem, hemming of
clothes , bank, brim , brink , margent, margin , board,
ship-board ; aan - gaan , go on board, take ship , take
shipping ; aan - komen , come a board ; -en van een schip ,
sides of a ship; een schip aan - klampen , board a ship
aan - klampen , attack , fall foul upon ; over - rallen §, lose
olie's cause, be cast, be nonsuited; aan liooger - geralren ,
rise in the world , thrive , prosper , grow rich ; over - merpen, heave over board; - aan -, along-side, by the side of;
aan - liggen , lay along side , z.; 701/ - komen, fall aboard , z.
Doorden , t. w., ])order , line, seam , hem, lace , edge;
een hoed -, lace a hat.
Boordevol , b., bw., brimful , filled up to the brim.
Boordje, z., little piercer, hitte gimlet.
Boordlint , z., galloon , ribbon , lace.
Woordschaaf, z., fore-plane.
Boordsel , z., edging, galloon , lace.
Boorgat, z., bore-hole, augur-hole.
Boorgereedschap , Z., boring-tools.
Boorijzer, z., boring-rod.
Boorpr•iern, z., priming-wire, z.
Boors , boorts , z., overflowing of the gall.
Boorschaaf, z., fore-plane.
Boos, b., ill, bad, wicked, impious, naughty, deproved,
malicious, malignant, ill-natured, mischievous, vicious,
scandalous , angry , troublesome , perverse , evil ; - worden,
grow angry, grow passionate, fly up; op iemand - zijn,
be angry with any olie , be displeased with aiiy one
churlish , inflamed.
Boosaardig , b., malicious, wicked, malignant, perverse,
ill-natured , passionate , choleric , bad , mischievous ,
rancorous , spiteful.
Boosaardigheid , z., malice, maliciousness, ill-nature,
malignity, wickedness, perversity.
Boosaardigiijk, bw., maliciously, malignantly, wickedly,
with ill-nature.
Boosdoener, z., wicked-person, malefactor, felon.
Boosheid, a., wickedi;ess, sinfulness, depravity, malice,
maliciousness, malignity, auger, passion, wrath , spitefuliiess, villany, tig itiousness.
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BooslUk: , km., wickedly , itaughtly , irreligiously, maliciously, etc.
Booswicht , z., villain , wicked , naughty wretch, profligate
wretch , impious person, miscreant, recreant, reprobate.
Boot, z., boat , skiff, yawl; de - uitzetten , put out the
boat ; -, diamond necklace; yroote -, long-boat, z.; kleine -,
jolly-boat , small-boat , z.; advies-, advise-boat , z.; dogger -,
dogger-boat, z.; kanonneer-, gun-boat, z.; paket-, packet,
passage-boat, z.; redding-, live-boat, z.
Bootie, z,, little boat, yawl.
Bootsanker , z., grapnel , grapling , z.
Bootsen , bootsereh , zie Boetseren.
Bootsgezel, z., sailor, sea-man, mariner.
Bootshaak , z., boat-hook , pole with an iron hook at the
lower end , boat-staff, setting pole.
Bootsklampen, z., mv., scantles, boats-scantlings, z.
Bootskrabbers, z., me., gripes, z.
Bootsrnan , z., boatswain.
Bootsrnansbak, z., boatswain's mess.
Bootsmansfluitje, z., boatswain's call, boatswain's pipe, z.
Bootsinansgast , z., boatswain's man , z.
Bootsrnanshut, z., boatswain's cabin, z.
Bootsmansrnaat , z., boatswain's mate , z.
BootsniansrnagazUn, z., boatswain's store room, z.
Bootsinast, z., boat mast, z.
Bootsring, z , boat ring, z.
Bootsvolk • z., men (of a ship) , ship's crew, ship's company, sailors.
Bootswachter, z., keeper of the boat, z.
Booze , z., wicked-one , devil , satan ; verlos ons van den
-, deliver us from evil; -n strafen, en de goeden beltsren , punish the wicked , and reward the good.
Borasch , borax, z., borax; ruwe -, tineal; - zuur zout,
borate ; - zuur , boracic acid.
Borat , z., kind of fine wool , woolen thread , thin woollen
ribbon.
Borax , zie Borasch.
Bord , z., shelf, plank; -en van een boek, pasteboards of

a book ; tafel-, plate; zilveren -, silver plate ; houten -,
trencher ; schenk-, salver ; vithany-, sign-board ; hij heeft
een, - voor het hoofd, he has no shame, he has a brazenface , he is a brazen-faced man.
Bord , zie Boors.
Bordeel , z., bawdy house, l ►agnio , stews, brothel.
Bordeelbrok , z., great whore-master, rake, profligate
fellow, profligate wretch.
Bordeelhoer, z., prostitute, common strumpet, common
whore.
Bordeelhouder , z., pimp , pander, cock-bawd, one that
keeps a bawdy-house, procurer of whores, bully.
Bordeelhoudster, z., bawd, mistress of a bawdy-house.
Bordeeltaal, z., unchaste language.
Bontje, z., little board, little shelf, small board.
Borréia , b., stiff.
Bordigheld • z., stiffness.
Bor•d1,apier , z., paste-board.
Bor•dpoplerinaker, z., paste-boardmaker.
Bor•duur'en , t. iv., í. w., embroider.
Bord,rurder, z., embroiderer.
Borduurmam ; z., frame for embroidering.
Borduursel, z., embroidery.
Bo r duurster • z., female-embroiderer.
I3ordce urwerk , z., ernhroulery.
IOoren , t. ie., i. w., bore , pierce . perforate ; een schip in
rlea grond -, sink a ship ; door An neus -, cheat, rook
rireuiiivent, bubble, outwit,

BOR.

BOT.

Borg , Z., surety, bondsman, bondswoman , bail, security,
pledge ; - blijven , become bail , surety , security , bail,
answer for, pass one's word for , be bound for , stand
good for ; - aannemen , take bail , accept for a bail , etc.;
CHRISTUS is onze -, CHRIST is our pledge; -, preventer, z.;
- aan de gagel , gaff preveuter strap , z.; - op de onderraas,
preventer strap and lashing of the lower yards, z.
IBorgblLjven , i. w., be bail.
BorgbiU v ing, z., becoming bail , security , etc.
Borgen , t. w., bring upon credit, bring upon trust, sell upon
credit, sell upon trust, sell upon the tally, sell upon tick.
Borgen , z., buying upon credit , trust , tick , etc.; - baart
zorgen t , the selling upon credit occasions much care and
anxiety ; lang - :is geen kw& tschelden t , a long credit is
no acquittance.
Borger, z., one that buys upon credit, one that sells upon
credit, tally-man, borrower.
Boring , z., zie Borg , Borgen.
Burgketting, z., yard-chains, z.
Borgstag , z., preventer-stay , z.
Borgstellen , t. w., zie Borg.
Borgstelling, z., bailing, giving, bail, etc.
b.;orgster , z., woman that buys upon credit , etc.
forgstrop, z., preventer-strap, z.
Sorgtogt , z., bail , security , pledge , pawn ; onder - ontslagen worden , be released upon bail , set at upon bail , etc.
forgtouw, z., preventer-rope, z.
Bornput: , z., well , spring , fountain.
z., well-water, spring-water, water of a
Ilornsvater
fountain.
Bornwaterkrutk ° , z., pitcher.
Borrel • z., bubble; -, dram, z.
Borrelen , i. w., bubble up, come up, rise to the surface;
-, take a dram.
Borretflesch , r. , dram-bottle.
Borreling, z., bubbling-up, rising-up.
Borst, z., breast, chest , thorax; een ruime - hebben,
have a free respiration ; helder uit de - spreken , speak
loud, speak freely, speak boldly, speak without disguise;
snel de - op iets vallen, fall upon, apply to a thing with
might and main , in good earnest , go to a thing tooth
and nail ; -, nipples, paps; een kind de - geven, give a
child the nipple, let a child suck ; -, stomacher; jonge - § ,
lad, youth; -, notch, z.
Borst , borstbezie , z., jujub.
Borst- harnas, z., cuirass, breast-plate.
Borst -hemd , z., little shirt of flannel , small shirt of
flannel.
Borstader , z., thoracic vein , mammillary vein.
Isorstbalsenu, z., pectoral balsam.
Borstbeeld, z., bust, busto, half-length picture.
Borstbeen , z., sternum , breast-hone.
Borstbekleinnzing, z., tightness of the chest, narrowness
in the chest.
Borstbeztcnboom, z., jujub-tree; zwarte -, smooth-leaved
cordia.
Borstdrank, z., pectoral decoction, decoction for the chest.
Borstel , z., brush , bristle , hog's-hair.
Borstelen , t. m., brush.
Borstelig, á., bristly , with stiff hair.
Borstelmaker, z., brush-maker.
norstelenakerswinket, z., brush-maker's shop.
llorsteltje, z., little brush.
Borstelwinkel , z., shop where brushes are sold.
Borsten i- , i. ie., burst.
Borstgezwel , z., pectoral sore, empyema.

Borstholte , z., cavity of the chest.
Borsthoogte , z., breast-high.
Borstje, z., young lad, youth.
Borstjuweel , z., breast-jewel.
Borstklier , z., pectoral gland , kernel of the breast.
Borstkoekjes , z., me., pectoral lozenges, cough lozenges ►
Borstkwaal , z., pectoral disease, disease in the breast.
Borsttap , z., stomacher, breast-cloth, pectoral, ornamented
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breast-plate, plastron (in fencing).
Borst niddel , z., pectoral-medicine, medicine for the breast,

pectorals , pectoral remedy.
Borstontsteking , z., inflammation in the chest.
Borstplaat • z., breast-plate.
Borstpoeder , z., pectoral powder.
Borstriem., z., martingale, breast-leather.
Borstrok , z., waist-coat, vest , sailors-jacket.
Borstschild , z., breast-plate, thorax , scutcheon , poitrel.
Borstsiroop , e., pectoral sirup , lohoch.
Borstspier , z., pectoral-muscle.
Borststreek , z., mammary region.
Borststrik , z., breast-knot of ribbon.
Borsts a i ker , z., kind of candy-sugar.
Borstvin , z., pectoral fin.
Borstvlles , z., pleura.
Borstwapen, e., armour for the breast.
Borstwater , z., pectoral water.
Borstwaterzucht, z., hydro-thorax, dropsy in the chest.
glorstwering, r.., breast-work, parapet, rampet.
Borstziekte , z., dEsease of the chest.
Bos , z., bunch , rope , bottle , bundle , sheaf ; takke-, fagot;
reder-, tuft of feathers , plumage ; haar -, bush of hair;
metalen - in een schijf ran een blok, brass coak in a
sheave , z.; -, pipe , lining.
Bosboorn , z., box-tree.
Bosch , z., wood , forest; kreupel, -, tricket.
Bosetiaadje , z., little wood , small wood , small forest,
grove.
Boschachtig , b., woody, full of woods, forests.
Ibosct.achtigheict , z., being full of woods.
Boschbewaarder , z., forester, forest-keeper, wood-ward.
Boschbewaarders -ambt , z., office of a forest-keeper
Boschbetvoner , z., inhabitant of the woods , one that
lives in woods.
Hoschbezie , boschbes , z., bilberry.
Boschdutf, z., wood-pigeon , woodculver.
Boschgeregt , z., swanimote , swainmote.
Boschgod, z., sylvan-god, satyr.
Boschgodtn, z., wood-nimpli, goddess of the woods.
Boschhaan , z., wood-cock.
Boschhakker, z., woodman, cutter of trees, feller of trees.
Boschhen • z., wood hen.
BoschJe, z., little wood, small wood, grove, thicket.
Boschulanf, z., wood-nimph.
Boschregt , z., forest-law.
Boschrcgt, z., justice in eyre.
Boschveller, z., zie Boschhakker.
Bosch%vachter , N., forester.
Boshuizing, marlLn , z , skain of house of marline, z.
Bosje , z , small hunch , little bunch , parcel.
Bossen, z., viv., scupper-holes of a ship.
Bossen , t. w., tie up into bunches , bundles , fagots , etc.
Dosser, z., one that ties up into bunches, bundles, fagots, etc.
Jsossing, z., tying up into bundles, etc.
root , z., kind of small turbot , kind of small flounder;
zoo -, parcel of flounders ; - rangen , catch flounders ; hij
zal de - vergclleri §, hij zal het werk verknollen §, lie will

B0U,

79

spoil the affair, bussint ss , sc iceme , plan , etc.; -, but Bottelierskainer , z., steward's room.
eye , shoot ; een touw - çien , -- vieren , veer a rope, pay Botteliersmaat • z., steward's mate.
cable , z.; - korten , short cahl , z.; - van een touw, part BottelUk , bw., stupidly, bluntly, impertinently, inconof a cable , z.; een kind le veel - geven , indulge a child siderately , all at once , slapdash.
too much , grant a child too much liberty.
Botten , i. w., bud, sprout out.
Bot , b., bw., coarse , clumsy, clownish , rustic, rustical , Botterik, botoor, z., dunce, dullard, block-head, numuncivil ; een - antwoord geven, give a blunt answer , answer
scull , ignoramus.
shortly, answer bluntly; -, dull , blunt, thick-sculled, Bot uit, bot weg , bw., bluntly, plainly, without dis
sluggish , slow of apprehension , doltish , ignorant , dull,
-guise,wthorv.
blunt ; - maken , make dull , make blunt , bluntly , incon- Bond, bw., boldly, with confidence, inconsiderately, presiderately, indiscreetly; - blijven staan, stop, stand still
sumptuously.
all of a. sudden, stand still all at once.
Bouillon , z., broth , beef-tea.
Boter, z., butter; verscue -, fresh butter; new butter ; tonne-, Boussole, z., box-compass.
pickled , butter ; - karnen , churn butter . - op brood srnerea , Bout, z., bolt; drijf-, drive-bolt; - met weerhaken, barbed
spread butter upon bread ; in de - braden , fry in butter. bolt ; klink-, clench^-bolt ; ring-, ring bolt; den - op den
Boterland , z., cape fly away, butterland , z.
kop krijgen § , lose one's cause , lose one's law-suit , be
cast , be cast off , be rejected; schapen-, leg of mutton,
Boterachtig, b., buttery, like butter.
voor-, shoulder, duck; op de -en komen § , appear in public ,
Boterbloem , z., hutterflower , common mary gold.
stir out, show one's self active; weder op de -en komen,
Boterboer , z., butter-man , butter-former.
get upon one's legs again , recover from a fit of illness, etc.
Boterboerin , z., butter-Woman.
Boutje, z., small iron bolt; - van een vogel, leg of a
Boterboor , z., butter-knife.
fowl ; -s , small and stiff goose-quills; mijn -, my dear
Boter-doos , z., butter - box.
my jewel.
Boterdeeg, Z., puffy - paste.
Boutkogels, z., me., cross - bar - shot,
Boteren , t. w., put butter into , over, upon (victuals)
spread butter (upon bread) ; die melk wil niet -, there is >5ouw , z., harvest, harvest-time, gathering in, building,
erecting, erection, rearing up, raising; land-, agriculture,
no butter to be got out of that milk.
til lage , husbandry.
Botergebak, z., light pastry cakes.
Bouwen , t. w., build , erect, rear up; de zee -, use the
Ooterham • z, piece of bread and butter.
sea , navigate ; - op , depend on , rely upon , put one's trust
Boterhuis , z , zie Boterwaag.
in ; z jn fortuin op derf oderyanr vem een ander -, raise
Boterkarn , z., churn.
Boterkoek

, z., butter-cake.

Boterkooper, z., butter-merchant, dealer in butter.
Boterkoopster, z., feudale butter-merchant.

Boterrnartct, z., butter-market.
Boterinelk , z., butter-milk.
Boterpeer • z., butter-pear.
Boterpot , z., butter-pot , butter-crock.
Botersaus , z., butter-sauce.
Boterspaan

, z., wooden spoon for taking butter out of a

one's fortune jupon the ruin of another.
Houwen, ,., l)uilthug, e: - ecting , making; Ii(j is een lief-

hebter vara -, tie is a great lover of building.
Bouwer, z., builder, inaker, founder, tiller of land,

lwsbasdman.
Bon %ver i , z., farm , niessuage, agriculture , husbandry,
culture , tillage.
Bouwgereedschap , bouavanansgercedschap, z., imple-

n,ents of hus'^s.ndry

pot , etc.
Botertanden , z., mv., two upper-fore-teeth.
Boterton , botervat , z., buttercask.
Botervat • z., zie Boterton.
Boterver kooper,, z., seller of butter.

Bouwgevaarte, z., huge pile of huilding.
Bouwheer , z., founder of a huilding.

H3uterverkoopster, z., woman that sells butter.
Boterwang , Z., public weigh-house for butter , etc.
Boei-zuur, z., butyric acid.
Hothead , z., stupidity, dullness, blockisliness, bluntness,
clumsiness , awkwardneos.
Botje , z., little flounder.
BotVnake.n, t. or., make dull , make blunt , dull , blunt, etc.

Boa•wkonst t, bouwkunst, bouwkunde, z., archi-

Rotmarkt

• z., flouuidei-market.

Bouevlauis , z., barn.

B^uuuving, z., building, erecting, rearing up, founding,
agriculture , husbandry , plowing , tilling.
teetltre, art of building; er zijie vijf orden in de -, als
de Toskaansclae , de Dorische , de Corintlaisclie , de Ionische
there are five orders in architecture,
viz, the Tuscan , the Boric, the Corinthian , the Ionic,
and tl^e composite or Roman order.
Bon-w kitudHg , b., skilled in architecture, skilled in the
era de zaanei,gestelde ,

art of b.,iildit,g.

Bottuuaaió , z., block-he,Ld , numscull , dunse , ignoramus
thick-sculled , dull , stupid , ignorant boy of fellow.

Bouwkunst, z., zie Bouwlronst t.
Bouwgoud, z., arable land, land fit for tillage,

B^dt^f, botsinj, z,, shock, collision, clashing together,

Bou` ,nan , z., husl)andnian , farmer , tiller of the ground.
Bouwrneeeter , z., architect , master-builder , surveyor of
edifices , mastersliipwright , z.
Bouwineeaterschap , z., office of an architect.
Bouwstoelen, z., cie., maattrials for a building.

clashing against olie another.
Botsen, t. w., i. w., collide, strike, dash, knock against,
olie another.
Botsing, Z., zie Bots.
Mottelargj , z., pantry , buttery.

B,su^vval, z., ruins , rul;l)ish.

Bottetbbier, z., bottle-beer.
I5a,ttelen , t. w., draw into bottles.

Bouwvsalti5 , b,, decayed , gone to riiin , ready to fall
feeble , weak , crazy , decayed , decrepid , wou n out with
age , worn out witei sickness.
Bouac'` aicigheial, z., decay , decayed state, decayed condit ion, weakness, decrepidness, infirmity, craziness, decay

h u ars , z , ale-house.
• z., butler, cater er, steward ; als kok en - te zomen
k ijeen , dan weet men waar de boter blijft t, when the cook

Bottel

Bottelier

and Butler disagree, then generally the cheat is found out.

off

tod i) , decay (Of rni;d).
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Boven

,

spa., above , aloft, on high , up .cards, up stairs;

van - komen , descend , come down , come from aloft,
from on high , come down stairs ; van - neervallen , turnbie down ; kom -, come up ; de heerera zijn nog -, the
Lords, are still assembled, the court is still sitting;

- iemand zijn , be above a person , be superior to a person; to - gaan, excel, surpass, outvie, outdo; iets te komen, get the better of a thing, surmount a thing; hid
zal hel wel te - komen , he will get the better on ; dat
is - mijn bereik , that is beyond my reach ; een goede
naam is - rijkdom t , a good name is above wealth , a good
name is better than riches; zijn rok was bespat van onder
tot -, his coat was bespattered all over , his coat was bespattered from top to bottom; - de waarde koopen, buy too dear.
Boven-aan , bw., at the top, the first; zijn naam staat op de lijst , his name is the first in the list.
Bovenal , hw., above all , especially, chiefly, principally.
Boven -blinde -raa , z., sprit , top -sail-yard, z.
Bovenbroek , z., pair of upper-breeches , pair of trowsers.
Bovendat , bovendien , bw., beside this.
Bovendeur, z., upper door.
Bovendorpel , z., lintel.
Boven-eind, z., higher end, upper end.
Bovengemeld, b., above-mentioned, above written, aforesaid.
Bovengevel , z., ridge of a house , top of a house.
Bovengoed , z., upper-clothes.
Bovenhuis, z., house above stairs.
Bovenkaaier , z., upper-room , chamber on the second story.
Bovenkant, bovenzijde, z., upperside, upperniostside,
edge.
Bovenkousen , Z., me., upper-stockings.
Bovenlanden , z., mv., high-lands , mountainous part.
Boveniast , opperlast , z., uppercargo, goods baden on
a ship's deck.
Bovenleder, z., upper-leather.
BovenUJf, z., upper-body, upper-part.
Bovenlip , z., upper-lip.
Boventucht, z., upper region of the air.
Boveninate , boveninaten , bw., beyond measure , above
measure, extremely , excessively , extraordinarily, exceedingly.
Bovenmeester, z., principal master, chief master.
Boveninenscblkjk , b., what is beyond human power.
Bovennatuurkunde, z., metaphysics, supernatural knowledge.
Bovennatuurkundige, z., metaphysician.
Bovennatuurlijk, b., bw., metaphysical, metaphysic, su
-pernatul,mhysicpernatul.
Boven op , bw., above board; in good circumstances; ik
ben er -, I am above board.
Bovenrok , z., upper-coat, great-coat, surtout, woman's
opperpetticoat.
Bovenschip, z., upper-works, dead-work of a ship.
$ovenstaande , b., standing above , uppermost ; said,
afore-said, above mentioned, above.
Bovenste, b., uppermost, highest, supereminent, most
excellent , superior.
Bovenstem , z., treble.
Boventand, z., uppertooth.
Bovenverdek , z., upper-deck , z.
33ovenwater , z., freshes , land-floods.
Bovenwoning , z., dwelling , habitation above stairs,
lodging above stairs.
Bovenzaal , z., upper-saloon, drawing-room.
Bovenzang, z., zie Bovenstem.
Bovenzeil, z., arty., upper-sails, z.

Bovenzijde , zie Bovenkant.
Braadharing , z., herring for broiling.
Braadijzer, z., rack for laying a spit upon.
Braadpan , z., frying-pan , dripping pan.
Braadspil, z., windlass , z.
Braadspit, z., spit, jack; hij heeft een - op zijde

§, he

wears a long sword; -, capstan, windlass, drawbeam , z.
Brandspitdraatjer, z., turn-spit.
Braadvet, e., dripping meat, gravy meat, roast-meat.
Braadwerk , z., jack.
Braadworst, z., link sausage, pudding that is broiled.
Braaf, b., bw., brave, honest, upright, trusty, gallant,
courageous , valiant, honestly, bravely.
Braafheid , z., honesty, bravery, valour.
Braak , z., brake.
Braak , b., fallow , laid up , not cultivated , untilled.
Braakdrank , z., vomit , vomitive , vomitory , emetic.
Braakland , z., fallow-field , fallow-ground , land laid up.
Braaklust hebben, z., feel a motion for, an inclination

of impulse to vomiting.
Braakmaand , z., month of June.
Braakmiddel , z., emetic , vomit.
Braaksel , z., vomit , stuff that is vomitted.
Braakwijn , z., emetic wine, wine that provokes a vomit.
Braam , braambosch , z., bramble.
Braam , braambezie, z., blackberry.
Braarnboos , z., raspberry.
Braamboosboom , z., raspberry-tree.
Braambosch , z., bramble , bramble-bush , bush.
Braamstruiken , bramen, z., mv., brambles, bramble-

shrubs , bramble-bushes.
Brabantsch , z., Brabant tongue, language, speech, idiom,

dialect.
Brabbelaar, z., stammerer, stutterer, jabberer.
Brabbelaarster, z., female jabberer, etc.
Brabbelen , i. ee., t. ee., jabber, jibber-jabber, rattle-off,

speak inarticulately, confusedly of unintelligibly; dingen
of zaken onder een -, confound, blend, mingle , mix things
together of with one another.

Brabbeling, z., jabbering, gibberish, rattling, confusion,

niish-gnash , medly of things, confounding together.
Brabbeltaal , z., barbarism , confused, inarticulate speech,

nonsense, gibberish , pedlar's french.
i. w., roast, fry, broil, bake; brood tegen
het your -, toast bread.
Bi-ader, z., cook.
Br aderij , z., cook's shop.
Brak , b., brackish, briny, salt, saltish, somewhat salt;
- water, brackish water.
, wild-buck,
Brak , Z., setting-dog, setter, pointer; black-guard , airy , conceited of good for nothing fellow
- water, brackish water.
Brak , pret. van Bieken.
Braken , t. W., brake , vomit , spew , bring up , discharge
one's victuals upwards.
Braker , braakster , z., one that breaks flax of hemp.
Braking , z., breaking of flax , vomit , vomiting, spewing.
Brakkigheid , brakieeid , z., brackishness.
Brallen t • i. u., brag, make (a great show), make (a great
Braden , t. vv.,

ostentation).
Brain , e., top-gallant-sail , z.
Bramsteng , z., top-gallant-mast, z.
Braintop, z., top- galant-masthead,' z.
Bramzeil , z., top-galant-sail , z.; groot -, main-top-galantsail , z.; groot boven -, main-royal , z.; kruis -, rauzen -top-

galant-sail , z.; kruis boven -, niizen-royal, z,; voor-, fore-
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top-galant-sail, 2.; voorboven-, fore-royal, z ; -3 koelte,
top-galant-sails' breeze.
Brand, ., burning, fire, combustion; -, caries (sur.) ;
koude -, sp'hacelus , mortification; -, blast, blight, smut,
ergot, carhisnculation; groote -, conflagratioi, great fire;
een huis in - steAeis, burn a house , set a house on fire,
set fire to a house, fire a house;een schip in - scliielen ,
1)10W up a ship; in - geraken, take fire, ratel; fire, ignite;
- blussc/ien , quench , extinguish of put out a fire in zijn , he on fire; - roepen, cry out fire! tire! - beat,
inflammation in the body, etc., eruption, hiiniour (ie the
face) , fuel, mildew, blast (flu t/ir corn, etc.) ; in - jera.
ken, take fire.
L5randader,, Z., iliac vein, crural artery.
Brandbaar, t., comlmotihie, inflammable; -e .etoffce, cornbustjl)le matter, combustible stuff.
53randbIass , z., blister caused by fire.
LIrandbief, z., incendiary letter.
I
llrondcnuuer , z., leatherij bucket used in the quenching .
of fire.
Branden, t. w., burst , he burr.ing , be in flames; can
liefde -, burn with love;zich -, burn one's self, scorch
one's self, scald one's self; de ringers -, ])urn one's fingoes § , go too far §, entangle one's self in difficulties ;
t hiiiY a thing too dear ; sierice wateren -, distill strong
liquors; cell sr/lip -, bream a ship, z.
firandend, b., burning, on fire, lighted, ardent, fervent, hot.
Brander, z., distiller for gin; fire-ship, z.
lOranderig, brandig, t., blasted, blighted, smutty, mildewed, gangrenous , hot burning , fiery , inflamed.
Brandew ij n , z.,brandewijn -, eloJje -. drain of lirandy.
flrandewijn-brander,, z, distiller of brandy.
Rrandewiju-branderij , n distillery.
Rran1ewijn-fIeschje , ., brandy-hottle , vial.
flrandewLju -kroeg, z., gin-shop, whisky-shop, grog-shop.
SJranclgereedscbap , C., instruments for queiicliing a fire.
Brandglas , z., burning-glass.
lraiadhaak , z., fire-boons, long pole with an iron hook
at the tsp.
flsandhout , z., fire-wood, fuel ; dik -, billets, logs ; dun
Th sticks, small wood, chips, fire-brand.
UrandI , I., zie Branderig.
Tirsindijzer , z., brand-iron , burning-iron , cautery, hot-iron.
Brandijzers , z., see., andirons, dogs.
Branding . t., hiuriiing, being on fire , inflammation , heat;
-en, breakers, oases of the sea broken by rocks, sand.
l)asIkS , etc.; niet een sr/zip in de -en vervallen, fail with
it ship within the breakers of the shore, etc.
Brandklok, z,, alarm-bell, alaruns.bell.
Brandkogel , e., fire-boll.
Brandkoren , Z., corn I lasted, cons spoiled by mildew,
blighted corn,
flrnndkialen , C., mv,, beads of amber.
Brandkruid, z., mullein, wool-blade.
Brandladder, brandaeer, s., firc-l;ulder.
Iliandineester,, z., officer who has the direction in quench.
ing a fire.
Brandmerk , z, mark made with a list iron; S dishonorer,
disgrace, lstain, spot, blemish, § blur, stigma , badge
of infamy.
Rraidnierken , t. w., mark with it hot iron , burn the
back, etc., f stigmatize , brand, infamy, disgrace.
flrandnildd,1 , z., caustic, cautery (tory).
Brandnetel , r., stingis;g nettle.
Brandoffer, Z., burr;t.offeeing , holocaust.
Brandoffer-altaar, r., altar for the hiucsit-olteris;n,
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., aritliracotis.
Brandoven, z., furnace.
BrandpLjp , z., fuse (of a bomb) , z.
Brandpunt , ., focus , focal point.
Brandreuk , z., burning-smell.
Brandrol , 0., fire-lull , z.
Hrandsctiat tcn , z., put under contribution on pain of
settitg on fire.
Brand-schatting, z., contribution demanded by of paid to
an enemy.
Brandschilder, brandvcrw-scbllder , z., enameller.
Brsndsehildcreu , braiidvcrwen , 1. ei., enamel , colour,
,japae , variegate, inlay, adorn , embellish gold, silver,
brass, etc., with diverse colours.
Brandschildering , Z., cimnielliiig.
Brandschip, c. fire-ship.
Brandslat-a-, z., leatherus pipe of a fire engine.
anintspiegei ,brandgas , buriiing-glass , burning rehector.
Brandpuit , 0., fire-engine.
Brandstapel, z., pile.
Brandsteen , helsebe steen , c. infernal stone.
Brandstichten , i. ir., net on fire.
Brandstichter, e , nicesidiary,, firer of houses.
Brs.idstichting , t,, firing , setting on fire , burning, etc.
by fire , incesidiariom , arson.
Brandoog,

Brandslof, n. fuel , combustible stuff, combustibles.

Rrandtceken , z., mock got by a burn , sear got by a burn.
Brandvcrw . e., enamel.
soraiilwacht, z.. advaneed-guacd , pignet.guard , fire-watch;
outermost gisardsliip , z.
Brandzalf,z., bia;t-Oii;tflient , salve for burnings , salve
for a burn.
Rraidzwabbcr,, z., fire-swab.
Brandzool , a., inner-sole.
Bras, c. brace (of a skip's yards oud sails, for setting
turns square of across) ; al de - was tegen hens § , every
one was against him ; brigijne -, cross-jack, z.; folrlre fore-brace , 5.;groot boven brom-,main royal brace, z
groole freon-,main top galant brace, zn' greote -, mom
brace , z. ;groot marsze-, main-top-sail-brace, z.; kruis-,
niizen-top- sail -brace , z.; kruis hornsbram—,mizen-royalbrace; roos- ferns tram-, fore royal brace , z.; voer brass-,
fore-top-galaut-sail-brace , z.;voor ssarsze-, fore-top-sailbrace, z.
Bras-blok, C., brace-block, z.
Brasdagen , C., me., carneval, shrove-tide.
Brasem , e , bream.
Braspenning t, z., five farthsings.
wsrasselsiissecl , s. brace-pendant, z.
Bi-assen , i, rn., feast, eat and drink luxuriously, banquet,
fare sumptuously, live too highs, gourinandize , gluttonize,
debauch , eat excessively, drink excessively, beyond mea
stire , etc.
Brassen, z., me. van Bras , braces; tegen -, preventer braces, z.; l)-, lee braces, z.;bef-,weather braces,
bef- u;(jhalesi , haul taught the weather braces.
Brassen , t. w., brace (the yards), brace (the sails); af—,
brace up, z.;hij—,brace si , C.; Or—, brace to;tegen -,
brace aback, z.; vierkant -, square the yard, z.
Brasser , c. feaster, banqueter, gourmanclszer.
Biassrj , c. feasting, banqueting, faring sumptuously,
lisis;g too high, feeding too high, debauchery, gluttony,
ca-coo in eating and drinking.
Hraercn , i. ee., make a br;;vade, make a rsdsmontssdo,
oengoer, vaunt, boast, crack puff, hector, essatbrave, l)ully.
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Brazelet • z., bracelet.
Braziliënhout • z., brazil-wood, brasil, brazil.
BreebUl, z., broad hatchet.
Breed , b., broad, wide , large , extensive; -e raad, grand

Breihoutje, z., wooden needle, for knitting coarse work,
small stick hollow at the top, to fix a knitting-needle into,
for the convenience of the knitter.
B reU en , t. w., knit ; -, lisp , speak thick , pronounce some
words of letters ill , especially the L of R.
Bretjing, z., knitting.
Breikinderen , z., mr., children that learn to knit.
Breimatres , z., woman that teaches children to knit.
BreimeisJe, z., knitting-girl.
Brein , z., brain , brains; hij is een man daar - in zit §,
he has a good brain.
Breinaad , z., knitting-seam.
Breinaald, breipriem, z., knitting piu, knitting needle.
Breinloos , b., senseless, stupid, simple, foolish , without
wit , without understanding.
Breinvlies, z., membrane, etc., coat of the brain.
Breischool , z., knitting school.
Brelster, z., knitting woman.
Breivrouw , z., woman that teaches knitting.
Breiwerk, z;, knitting, knitting-work,
Brekebeen, z., bungler, cobler, sorry, pityful, etc. workman of writer , in any art of science.
Breken , t. w., i. w., break ; van een -, break asunder,
break in pieces , shatter ; zijn hoofd met iets - § , break
one's head , beat one's brains with , about any thing ; den
sabbat -, break, violate the sabbath; de wet -, break,
infringe, transgress the law; klein -, break small , broise,
pound; hij staat te - § , he is ready to break, fail , become insolvent, turn bankrupt; de lading van een schip -,
break bulk , begin to unload a ship ; het ijs - § , break the
ice , pave the way (to) , lay the foundation of it; echt -,
commit adultery; een echt -, part married persons, divorce; een testament -, revoke, snul, make void and of
none effect a will ; zij doet niets als maken en -, she minds
nothing but cutting a figure and dressing extravagantly;
last -, break bulk, z.; de masten -, spring the masts , z.
Breker , z., breaker.
Breking, z., breaking, fracturing.
Brem , z., pickle, brine , water replete with salt particles ; -, broom.
Brems , z., horse-fly.
Brengen , t. w., bring, carry, conduct, convey; in ar
bring, reduce in poverty, make poor, make in--moed,
digent; te wege -, bring about, effectuate, execute; aan
den dag -, publish , reveal , make known , make public;
in een openbare veiling -, bring to public sale.
Brenger , r.., bringer , bearer, carrier, messenger.
Brenging, z., bringing, carrying.
Brengster, z., female bringer , carrier , bearer , etc.
Bres , z., breach ; - schieten , make a breach by cannonadinr; voor iemand in de - springen §, defend a person,
maintain a person's cause.
Breuk , z., fracture , crack , breach , rupture ; fraction
tin arithmetic), crack, flaw, blemish, fold, crease, falling
in; met een - behebt, hernious; -, hernia, burstenness of
the belly.
Breukband , z., (hernia) truss.
Breukbandveer , z., springs for trussses.
Breuke f, z., pecuniary punishment, pecuniary penalty,
mulct, fine.
Breukmeester , z., surgeon that cures ruptures, surgeon
that makes trusses for ruptures; -) , hernia-curer, rupture-curer.
Brevet , brêve , z., brief.
Brevier, r., breviary (of the Roman church); -, letter,
brevier.

82

council fully met; er met den -en bijl inhakken 1 , spare
nothing, live , act , talk at randon; - verhaal , ample,
diffusive , extensive account , recital , detail ; ira den -e,
bao., at hrge , largely , amply , verbatim , from word to
word ; w jd en - bekend maken, publish, divulge , make
known every where, on all sides, etc.; dat is zoo - als
het lang is §, that is as broad as it is long, that is the
same, that makes no difference; - over iets uitwijden,
enlarge upon a subject, speak largely upon a subject;
- opgeven §, talk of great things , boast; het is zoo - niet
met hem als men wel denkt § , he is worth less than people
imagine.
Breedachtig, b., broadish, somewhat broad.
Breedbaard , b., bragger boaster.
Breedbladerig, b., broad-leaved, latifoliate, latifolious.
Breedborstig, b., broad-chested, having a large breast,
full-breasted.
BreedelLjk +, bw., large, largely, amply, zie Breedvoeriglijk.
Breeder , compar. of breed, broader, larger, etc.
Breedgerand , b., broad- brimmed.
Breedheld , z., zie Breedte.
Breedschouderig, b., broad-shouldered, round-shouldered.
Breedsnavelig, b., broad-beaked, latirostrous.
Breedspraak , z., hyperbole , exaggeration.
Breedsprakig, b., ample, hyperbolical.
Breedspreken, i. w., carry it high, boast, brag, puff,
magnify, exalt.
Breedspreker , z., boaster, bragger, ostentatious person.
Breedst , sitiperl. of breed , broadest , largest.
Breedte, z., breath, width, depth; latitude, distention,
wideness ; in de - voortzeilen , run down latitude ; zuider
-, south latitude; noorder -, northern latitude.
Breedvoerig , h., ample , large , diffusive.
Breedvoeri gbeid , z., amplitude , ampleness , largeness,
diffusiveness , extensiveness.
Breedvoeriglijk , bu , ., amply, at large, largely.
Breedvoetig, b., broad-footed.
Breifok , z., lower square sail of a one mast vessel , z.
Breêgang., z., strake between the chain wale and gunnel, z.
Breekbaar , b., brittle , fragile , apt to break.
Breekbaarheid, z., fragility, brittleness.
Breekbeitel , z., iron-crow , chisel , crooked-chisel.
Breekbomen, z., me., large hand spikes, z.
Breekdlssel , z., break adz , z.
Breekijzer , z., iron-crow.
Breekspel , z., disturber, spoiler of a feast; ik wil geen
- zijn , I will be no hinderante to the party of pleasure.
Breekster, z., female breaker.
Breeuwen, t.10., calk, caulk, stop the seams of a ship
with oakum , z.
Breeuwer, z., calker, caulker, z.
Breeuwhamer, z., calking-hammer, calking-mallet, z.
Breeuwstoel. z., calking-box, z.
Breidel, z., bridle, curb, bit.
Breidelen , breid-len , t. w., bridle, curb, check, restrain,
keep in awe.
Breidelloos, breidloos, b., without bridle, uncurbed,
unrestrained.
Breiden , breUen , t. w., i. w., knit; netten -, make nets;
haar -, braid the hair.
Breeder , breUer, z., knitter , 1braider.
$relparen , z., knitting, worsted , cotton thread.
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Brads, z., wooden frame, wooden couch on which soldiers ! Brllgat, z., privy-hole, z.
BrlllehuiliIe, z., spectacle-case.
lie in the guardhouse.
Bridsen, t, w., lash, whip of flog with a cat-o'-nine-tails. Brillen, i. w., use spectacles; iemand -, bubble, cheat of
deceive a person.
Bried, braadde, pret. of Braden.
Brief , z., mv. brieven , letter ; koopmans -, mercantile Brillenkramer , z., seller of spectacles.
letter , merchant's letter ; een - opstellen , onderteekenen , Brillenmaker , z., spectacle- maker.
goedkeuren , toevouwen, bezegelen , adresseren , draw up , Brillenman , brillenverkooper , z., spectacle maker,
suscribe , approve of , fold up , seal , direct a letter ; spectacle seller.
zend-, epistle; een opene -, patent, letter patent; toeye- BrlitenslLper, z., spectacle glass-cutter.
zegelde bevel- van een koning -, secret letter , order from 1 Brillentoestel , z., spectacle-glass.
a king; yezondheids-, zie Brieven; vracht -, bill of loading; Brilslang, z., crowned serpent, hooded snake, spectacle
rondgaande -, circular letter; wissel-, bill of exchange; Í snake.
} Brilstangen , z., spectacle-sides.
een - spelden , a paper of pins.
Briefbesteller, brievenbesteller, briefdrager, z., letter- , Britsch , britannisch , b., british , britannie; -e kust,
English coast; coast of Great Britain ; -e eilanden , British
carrier , messenger.
Briefbestelster, brievenbestelster, briefdraagster, z., f Islands, islands belonging to Great Britain ; zijn -e Mafemale letter-carrier, messenger. jesteit, His Britannic Majesty.
Briefje, z., note, small note, bill, ticket upon a bag of Broddelaar, z., bungler, botcher, cobbler, sorry workman.
Broddelarij , z., bungling , bungling work , cobbling,
money, etc.
botchir;g.
Briefloon , z., postage charge , freight of a letter.
Broddelen , t. w., bungle , botch , cobble , spoil it.
Briefport , z., postage.
Broddelwerk, z., bungled work, spoiled work.
Briefschrijver, z., writer of a letter.
Broeden , i. w., brood, breed , create , cause , occasion.
Briefstijl , r,., style in letter writing , epistolary style.
Briefwisseling , z., correspondence , exchange of letters ; ; Broeder , z., brother ; volle -, brother german ; halve -,
- houden , keep a correspondence with, correspond with , half brother; oudere -, elder brother ; jongere --, younger
brother ; zoog-, foster-brother ; schooit-, brother in law;
exchange letters with.
-s vrouw , sister in law ; -s zoon , nephew ; klooster-, friar,
Briesehen , i. u., roar , neigh , hiss.
monk , lay brother ; hij is een gezonde -, he is a jolly felBrleschend , b., roaring , neighing, hissing.
low , merry companion , boon companion , merry grig ;
Briesching , z., roaring , neighing , hissing.
Brieven , z., me. van brief, gezondheids-, certificates of -, baked pudding.
sanity, z.; kaper-, letters for privateering, z.; - van schade- Broederlijk, b., bw., brotherly; -e liefde, brotherly love,
{ brotherly kindness, like a brother.
verhaling, letter of mark, z.; zee-, sea papers, z.
. Broederlijkheid , z., fraternity, fraternal love.
Brievenboek , z., letter-book.
Broederloos , b., brotherless.
Brievendrager , z., letter-carrier , postman , post-boy.
Bries endrukker , brievenhand , brievenhouder, z., 1 Broedermoord, z., fratricide, killing, staying, etc. of a
brother.
letter-presser , note-presser , paper-weight , letter-clasp ,
j Broederinoorder, z., fratricide, killer, murderer of a
letter-spring.
brother.
Brievenomslag, z., wrapper, envelop.
Broederschap , z., brotherhood , brotherly relation , fraBrievenportboek , z., petty ledger , pos+age-book.
ternity, society, club.
Brievensteller, z., letter-writer , letter-book , epistolary
, Broeders-dochter , z., niece , brother's daughter.
guide.
, z., brother's child, nephew, niece.
Broeders-kind
pocket
book.
Brieventasch, z., lettercase,
Broeders-vrouw , Z., brother's wife , sister-in-law.
Brievenzak , brieveninval , z., mail , letter-bag.
Brigade , z., brigade, a number of companies of foot, troops Broeders-zoon , z., brother's son , nephew.
Broedertjes, z., ure., small cakes , puddings of meal.
of horse , in war.
Broedertjespan, z., pan for small cakes.
Brigadier, z., brigadeer.
Broedsch , b., broody ; -e Zien , broody hen , brood hen.
Brigantijn , z., brigantine.
Broedsel , z., brood , breed, offspring.
Brigzeil , z., main-sail of a brig, z.
Broeibak , z., hot-bed.
Brij , z., pap , porridge.
Broei -el , z., rotten-egg.
BrUbek , brijbaard , z., lisper.
Broeihen , z., brood-lien.
Brijen , i. to., lisp , speak thick.
Broeijen , t. w., i. w., brood, breed, produce, ferment, grow
BrUpot , z., milk-porridge pot, milk-porridge kettle.
hot; kuikens -, hatch chickens, breed chickens ; -, foment,
Brijzelen , t. w., bruise, break , crush, pound , beat small,
stove, bathe (a wound) ; planten -, preserve, shelter, culreduce into powder.
Brijzeling , z., bruising , crushing , pounding , beating tivate plants ; linnen -, soak linen in warm water of in
a lye of wood-ashes , etc.; een varken -, scald a hog ; kosmall , breaking (into small particles).
ren in een kuip -, mash corn , mash malt in a roasting;
Brik , z., brig.
-, tub , grow hot; zijn kinderen allen -, cocker , indulge
Bril , z., pair of spectacles ; deze - is niet goed voor naij ,
these spectacles won't do for me, these spectacles are not one's children too much , bring one's children up too
good for my eyes , for my sight ; ik zal hem wel een - op softly, too tenderly of with too much indulgence.
den neus zetten, zoo dat hij wel zorg zal dragen, het niet Broeiiend, b., brooding, breeding, stoving, fermenting.
rrceer te doen, I will give him such a rub, that lie will Broeijing, broeding, z., brooding, hatching, fermenting;
take care to do so no more ; - van een sekreet, cover of - der lucht, sultriness of the air.
it privy; de - van een vogel , the merry-thought of a fowl ; Broelkas , z., hot-house, stove (in a garden),
iemand een - op den asks zetten §, bubble, cheat of deceive Broeikuip, z., mashing-tub , bucking-tub.
. Broelsel , z., brood,
a person.
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BroeitLd , z., time of brooding.
Broek , z., pair of breeches ; den - aandoen , put on one's

breeches ; een vrouw, die den - aan heeft , a !wife that
wears the breeches; vrouwen-, drawers, pair of drawers;
matrozen over-, pair of trowsers ; -, achterste deel van
een stuk geschut , breech of a cannon ; -, pool , marsh,
marshy, moorish ground , fen , fenny ground; de masten
en pompen met -en óf kragen , en de luiken met prezenningen behoorl ijk voorzien zijnde, the masts and pumps
being duly provided with coats, and the hatches covered
with tarpawlings.
Broekachtig , b., marshy , moorish , wet , watery.
Broekband , z., band , waistband of a pair of breeches.
Broekgesp , z., kneebuckle.
Broeken , z., mv. van broek, breeches, etc., zie Broek.
Broeken 1' , t. w., pocket up , pilfer away , embezzle , steal
cunningly.
Broeking , z., breeching of a gun; - van de masten, mast
coat , z.; - van 't roer , rudder coat , z.
Broekland, z., wet land, marshy land.
Broekmannetje , z., little boy that begins te wear breeches.
Broer , z., brother.
Broekstuk, z., crotebe, z.; breech (of a canon).
Brok , z., piece , lump , fragment , remnant , morsel , gobbet, Crum, crumb, bit, scrap, mouthful, large bit; iets
bij stukken en -ken verscheuren , tear a piece piece-meal ;
zijne schulden bij stukken en -ken betalen, pay one's debts
by bits ; hij verwacht een goeden - van zijn ooms nalatenschap , he expects a good share of his uncle's estate.
Brokje , z., small piece , little crumb , morsel , little bit,
fragment ; hij is een lief - § , he is a sad fellow , he is a
sad chap.
Brokkelen , t. w., i. w., crumble , break into crumbs, break
into small pieces , etc.
Brokkelig , b., brittle, fragile.
Brokkeligheid, z., fragility, brittleness, aptness of any
thing to break into crumbs , etc.
Brokkeitje, z., 'very small bit, morsel, crumb.
Brokken , z., mv. van Brok.
Brokken, t. w., break into small piece; hij heeft niets in
de melk te - i-, he is quite bare , he is as poor as Job,
he is as bare as a bird's tail.
Brommen , i. w., make a hollow sound, grumble, growl,
buzz , grunt , be angry , be discontented , be displeased.
Brommer, z., grumbler.
Broinptjp , z., drone of an organ.
Bron , z., well , spring , well-spring , fountain , source,
fountain-head , head-spring , origin ; de - des levens § , the
fountain of life.
Bron-ader , z., source , origin , first cause.
Bronfeesten, z., mv., fontenalia, religious feasts celebrated
by the ancients.
Brongod , z., god of the fountains.
Brons , z., bronze.
Bronssen , i. w., rut.
BronstUd , z., rutting-time.
Bronwater , z., fountain-water , well-water.
Bronzen , t. w., bronze, braze, paint the colour of bronze.
Bruod , z., bread ; iemand het - uit den mond nemen S,
take the bread out of a person's mouth , deprive any one
of his livelihood; leger-, ammunition-bread; de toon-en I,
alien' bread; het gewijde - in het nachtmaal, the consecrated bread, in the sacrament; dit heb ik alle dagen op
mijn - § , this I must bear continually , this is always twit
in my teeth ; men sluit geer - voor vrienden , nothing is

withholden from friends , friends are always welcome.

BRU.
Broodbakken , z., baking of bread.
Broodbakker, z., baker.
Broodbakkerij , z., bake-house.
Broodben , z., zie Broodkorf.
Broodbezorger, z., pantler of a court.
Broodbooin , z., bread-fruit tree.
Broodbord , z., bread-plate.
Brooddeeg , z., zie Deeg.
Brooddronken , b., petulant, wanton and luxurious.
Brooddronkenheld , z., petulancy, wantoness, occasioned

by prosperity.
Broode , z., livelihood.
Broodeloos, broodsoos, b., breadless, unemployed.
Broodka.ner , z., bread-room , pantry, bread- board.
Broodkast , z., closet, safe , pantry.
Broodkorf, z., bread-busket.
Broodkorst , z., crust of bread.
Broodkruimel , z., zie Kruimel.
Broodmand , z., pannier.
Broodnes , z., knife for cutting bread.
broodnijd, z., envy of trade, professional envy, profes-

sional jealousy.
Broodrasp , z., bread-rasp.
Broodsuiker, z., loaf-sugar.
Broodvrucht , z., bread-fruit.
Broodweger, z., officer who examines the weight of the bread.
Broodwinder, z., ring-tail sail, z.
Broodwinkel , z., bread-shop.
Broodwinner, z., supporter of a family.
Broodwinster, z., she that earns bread for her family.
Broodwinning , z., livelihood , trade , business, whereby

one may get one's bread ; als -, in a professional way.

Broos % , z., buskin.
Broos, bros, b., fragile, frail, brittle, apt to break asunder.
Broosheid , z., fragility.
Brouwen , t. w., brew ; iets ondereen -, mix , mingle to-

gettier, make a mishmash of things ; kwaad -, broach,
contrive, devise, hatch mischief.
Brous en , i. W., speak thick , lisp.
Brouwer, z., brewer, adulterer. , hatcher , broacher, con-

triver , deviser.
Hrou ,weria , ,z., brew house, brewing office.
Brouwing , z., brewing , lisping , speaking thick.
Brouwketel , z., copper, large kettle, caldron (for brewing).
Broawsel , z., brewing.
Brouwster, z., female brewer, brewer's wife.
Brug , z., bridge ; ophaal-, val-, draw bridge; gier-, bridge

of boats whereby they cross a river.

Brugbok , z., trestle (of a bridge).
Bruggehoofd , z., bridge-head, head of a bridge.
Bruggeld • bruggegeld, z., bridge-money, passage-money,

bridge-toll , pontage.
Bruggetje, z., small bridge, bridge of a fiddle.
Brugjuk , z,, props , supports (of a wooden-bridge).
isruggen'an , z., bridge-man, one that draws up of opens

a bridge.
Brugpaal , z., stilt (of a bridge).
Brui, z., violent blow, violent stroke; hij kreeg een lus

got a violent blow ; ik heb er den - van § ,-tigen,h
I wil nothing have to do with it, I will care take of it;

al den - is in het water gevallen en weg, all fell into
the water and is gone.
Braid, z., bride, woman new married, woman new-betrothed.
Bruidegom, z., bridegroom.
Bruldegomskleed , z., bridegroom's wedding-clothes.
Bruidsbed , z., bridal-bed , nuptial-bed, bride-bed.

BRU.

BUI.

Bruidsdag, z., bridal-day, betrothing-day, wedding-day.
Bruidsgaaf T , bruldsgift , z., presents made to a bride
by her bridegroom.
Bruidsgeschenk, z., bridal-present, nuptial-present, dower.
Bruidsgoed, z., paraphernalia, the goods which a wife
brings her husband besides her dower, and which remain
at her disposal, etc.
Bruidskleed, z., bride's wedding-clothes, bride's weddinggarment.
Bruldskoets , z., bride-coach.
Bruldskrans , z., bridal wreath.
Bruidskus, z., nuptial kiss.
Bruidslied • z., bridal-hymn, epithalamiunl.
Bruldsmaagd , z., bride's-maid.
Bruidsnacht, z., wedding-night.
Bruidspaar, z., betrothed couple.
Bruidsring, z., wedding-ring.
Bruidsschat, z., dotal property.
Bruidstooisel , z., nuptial ornement.
Bruidstranen, z., me., hippocrass.
Bruidstuk , z., present made by the bride to her
servants.
Bruidswagen , z., bridal-carriage.

Bruis
, s., zie Schuim.
Bruisen
i. w., foam , roar.
Bruising
brulsehing, z., foaming, roaring, seething,
Brullen • i. w., roar , bellow , low.
Brullend, b., roaring; -e os, bellowing ox ; -e leeuw,

Bruigom , zie Bruidegom.
Bruigomsstuk, z., present made by the bridegroom to

f
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roaring lion.

Bristling, z., roaring, etc.
Bruck, b., brisk, fiery, hasty, passionate, soon angry.
Brusklield
z., passionateness, hastiness, etc.
Brij • z., pap, spoon- meat.
Buchel +, z., hump, hump-back, zie Bogchel.
Buchelen: , ï. w., work assiduously.
Buurel, z., buffalo; - kolder, buff coat; - § , rude fellow,

:1:,

brutish fellow, brute.

Bufelachtig, b., brutish, beastly, § rude, § uncivil.
Bu>%lachtigheld , z., rudeness.
Buffelen, b., of a buffalo , of buffle leather ; - rok,

buff coat.

Bufelhuld, z., buffalo hide, buff, buff-leather, buff-skin,

losh-hide.

Bufelsiang, z., buffalo-snake.
Bufelsleder, z., buff-leather, thick leather.
Bul , z., gust, squall (of wind) ; regen-, shower of rain;

hagel-, hail storm , shower of hail ; donder-, storm attended
with thunder ; ligte -, flying cloud ; inaartsche -en, shohis servants.
wers in March , unsettled weather; hij had een kwade -,
Brutjen, zie Plagen, Kwellen.
he was in a bad humor, in a bad cue, in a passion, in
a harty fit ; hij heeft nu een goede -, he is now in a good
Brutter i , z., teaser.
Iiunlor , good rue , etc.
BrutierIJ , zie Moeilijkheid.
Bruikbaar, b., that is fit to be used, fit to be made use Bulachtig, buUig, b., unsettled, changeable, showery,
of , serviceable.
blustering , squally, blowing, tempestuous, boisterous ,
stormy.
Bruikbaarheld , z., usefulness, serviceableness.
Buiachtigheld, z., unsettledness, variableness, changeaBruikweer, zie Pachthoeve.
bleness.
Bruiloft, z., wedding, wedding feast, bridal.
Butaei , z., sack , bag, satchel, beggar's pouch, tinker's
Bruiloftsbed , zie Bruidsbed.
pouch , shepherd's scrip , purse , pocket.
Brulloftsdag, z., nuptial-day, wedding-day.
Buideldrager, zie Beursdrager.
Bruiloftsdeun, zie Bruiloftslied.
Ruiigbaar, buigzaam, b., flexible, pliant.
Bruiloftsdicht, z., epithalamium, nuptial poem.
Buigbaarheid , zie Buigzaamheid.
Brulloftsdisch, zie Bruiloftsmaal.
Buigen , t. w., i. w., bend , make crooked , grow crooked,
Bruiloftsfeest, z., wedding.
yield, give way; hel is beter te - dan te breken §, it is better
Bruiloftsgast, z., one invited to a wedding.
to bend than to break , it is better to yield than to be
Bruiloftskleed , z., wedding-garment , wedding-dress,
ruined; het moet of - of bersten i-, it must go either the
wedding-attire, wedding-clothes.
z.,
nuptial-coach.
Bruiloftskoets ,
one way , or the other, it cannot continue so; -, yield,
Bruiloftslied, z., epithalamiunl, nuptial-song, weddingsubmit, stoop to, bow to, make a bow to, salute with
a bow.
song.
Buiger, z., one that bends, stoops, yields, submits.
Bruiloftsmaal, z., wedding-feast, dinner.
Buiging , z., bending , crooking , bowing , genuflexion,
lliruiloftsvolk , z., wedding-guests.
stooping , submitting.
Bruiloftszang, zie Bruiloftslied.
Bruin , b., brown ; - laken , brown-cloth ; -- aangezigt, sun- Buigzaam, b., flexible, supple, soft, limber, pliant, do.
burnt complexion , sun-burnt face ; - paard , bay , horse; cile , submissive , tractable.
Buigzaainbeld , z., flexibility , pliantness , suppleness
- brood, rye-bread, brown-bread.
softiness , limberness , docility, submissiveness , tractaBruinachtig , b., brownish , somewhat brown.
bleness.
Bruinachtigheld, z., brownishness.
BulgzaamlLk f , bw., by suppleness, flexibility, submisBruinheld • z., brownness.
siveness, etc.
Bruinen , t. w.• make brown.
Butjen , i. w., storm, blow hard, tempest.
Bruineerder, z., burnisher, polisher.
Bruineertjzer , z., burnisher, burnishing iron • burnishing Buijig, b., squally, tempestuous, stormy, showery.
Bulk, z., belly, § wemb, abdomen, venter; een - inasteel , polisher.
ken § , bulk out ; - van een zeil, bout of a sail, z.; - van een
Bruineersel , z., burnishing stuff.
kerk, nave; een hongerige - luistert naar niets § , an
Bruineertand , z., dog's tooth , wolf's tootle.
hungry belly has no ears ; een dikken -- hebben , be gorbelBruineren, I. w., burnish • polish , make brown , dye
lied, big-bellied; pijn in den - hebben, have the belly
brown.
ache , have a pain in the belly ; uw ooggin zijn grooter
Bruinering • z., burnishing.
dan uw - i- , your eyes are bigger than your belly ; ik heb
Brugnet, z., woman of a brown complexion,
er ,gin - vol van , I have got nay belly full of it, I have
Hrulnvisch , z., porpoise, sea-hog.
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got enough of it, I want no more of it; den - vol lagchen,

thing ; - gaats zijns , be outside of the narrows ; z.; n
laugh one's belly full, laugh heartily, split one's sides
- reilen, sail out, z.
with laughing ; het zijn twee handen op een -, they dance Buiten, z., zie Buitenplaats.
Buitendeur , z., outer-gate , outer-door.
to one pipe.
Buikachtig o b., that has a belly.
Buitendeurs , bw., out of doors, abroad.

Buitendeursch , b., what happens without doors.
Buikbreuk, z., hypogastrocele.
, z., belly-baud.
Bultendtjk, z., outer bank.
Bulkdenning , z., ceiling of a ship , z.; -en, inboard BultendUksch , b., what is without the bank.
Buitengemeen , b., uncommon , singular , extraordine
lower thick stuff and ceiling, z.
Buikdienaar, z., belly-god, glutton, pamperer , epicure. Buitengracht, z., outward-ditch, outward moat, outw^
trench , outward boss.
Bulkgording, z., me., bunt-lines, z.; blinde -, sprit sail
bunt lines, z.; fokke -, fore sail bunt-lines, z.; groote -, Buitenhof, z., outer court.
main sail bunt-lines, z.; groote marsze -, main top sail Buitenhuid , z., epiderm, cuticle, scarf-skin; -, outs
bund-lines, z.; kruisbram -, mizen top galant sail bunt-lines, plankings , z.
z ; voor bram -, fore top galant sail bunt-lines , z.; voor Buitenkans, buitenkansje, z., extraordinary advanta
profit, perquisite.
marsze -, fore top sail bunt-lines, z.
Buitenkant, z., outward border, outward edge.
$uikhechting , z., gastrophary.
Buitenlander , z., foreigner, outlandishman , stranger.
Buikje, z., little belly.
Buitenlandsch , b., foreign , stranger.
Bulkig, b., thick-bellied, bulky.
Buitenlieden, z., mv., country-people, peasants.
Buikloop, z., diarrhea, belly-flux, loossness.
Buikiozing , z., going to stool, evacuation of excrements, Buitennoan , z., villager , country-man , peasant, boor.
Buitenmate, bw., extraordinarily, exceedingly, exeessivf
voiding of excrements.
BulkpUn , z., belly-ache • pain in the belly , gripes, extremely , mightily, hugely.
Buitenmoeder. z., lady-governess of an hospital, e
cholic.
not living within it, but who has the oversight
Buikriem, z., girth by which a saddle is fixed upon the
the same.
horse.
Butten.nuur, z., outer-wall.
Huikselzings, z., mv., middle gaskets, bunt gaskets, z.
Buitenplaats, z., country-house, country-seat.
BuiksnUding, z., gastrotomy.
Buitenree, z., outer road, z.
Buikspreker, z., ventriloquist.
Buikstákken , z., mv., ribs , stoors , timbers (of a ship) , Buitenregelig: , b., irregular.
middle floor timbers, z.; kromme -, curved floor timbers, Buitensingel • z., zie Singel.
z.; vlakke -, flat-floor timbers, z.; - ran de kattesporen, Buitenshuis, bw., out of doors, abroad in the opens
in the open street.
floor-riders , z.
Buitena'slands, bw., abroad, out of the country.
Buikvlies, z , peritoneum.
Bultensiuiten, t. w., lock out, shut out, exclude, seeli
Buikwateraftapping, z., paracentesis.
from.
Buikwee, z., belly ache, eholie.
Buitensluiting , z., shutting, locking out, excluding.
Buikworns, z., belly worm.
of
Buitensporig , b., bw., extravagant, exorbitant, excessii
Bulkziek , b., peer, fruit that is too soft • too mellow
irregular, wild , extravagantly.
half rotten.
Bulkbreukband

-

-

-

-

-

Bull , z., boil , bile , tumour, swelling got by a blow, etc.;
-, buidel , boiling sieve , p xiket , poke , satchel.
Bullen, t. w., i. w.,

bolt, boult (meal).

Bulling, z., bolting (of meal).

Bullkist, huiltrog, z., bolting chest, bolting trough.
Buis , z., pipe , channel , conduit , gutt ; herrinabuss ; -,
doublet, jacket.

Buiskool , z., round cabbage.
fluit • z., booty_, plunder, pillage, spoil.
Buitelaar, x., tumbler.
Buitelen, i. w., tumble, tumble upside

, beyond;

extravagancy.

stand without, withdraw ; men be
hem - te -, he was ordered to withdraw.

Buitenste, z., outside.
Buiteustooten, t. w., thrust out, turn out of doors.
Buitenstreeks, bi►w., out of the common way, out of I

common track.

bw., out of season, unseasonably, at an
proper time , at an unseasonable time.

Buitentijds,

down; van boven
neer -, tumble down ; doen -, make tumble , make fall.

Buiteling , z., tumbling , falling upside down.
Buiten , i. w., make booty , pillage , plunder.
Bulten , z., without , abroad , besides , except

Buitensporigheid. z., extravagance,
Buitenstad, z., suburb.

Buitenstaan. i. w.,

i

Buitentred , z., deviation (from) , digression (in).
Buitenvader , z., gentleman-governor of an hospital i

living within it , overseer.

Buitenverblijf, z., zie Buitenplaats.
Buitenwaarts, bw., outwardly, towards the outside.
Buitenwacht, z., advanced guard, picket guard, piqi

iemand bevelen - le staan , bid a person to withdraw ;
dal is - mij , I have nothing to do with that, I am not guard, picket.
concerned in it; hij woont -, he lives out of the city, etc., Buitenweegs, bw., out of the way, out of the coma
he lives in the country; hij is - 's lands, he is abroad, road.
he is in a foreign country; zoek hem - de deur , look for Buitenwerk, z., extraordinary work, outworks (of a f
him without doors; iemand - de deur zetten, turn a tification).
person out of doors ; hij deed het - mijn .kennis , he did Buitenwesten zUn , bw., have lost one's course • z.,

it without my knowledge ; dat is - verwachting , that is confounded, § have lost one's wits, be in a delirium.
unexpected , that is beyond expectation ; hij is - hulp , he Buitenwinst, z., zie Buitenkansje.
has no help , he has no aid , etc.; iets van - teeters , get Buitenzijde, z., zie Buitenste, z.
.a thing by heart , say one's lessons by heart ; le - gaan, Bulter, buitzoeker, N., fortune-hunter, free hooter, p
,go too far, bie extravagant, go beyond .snea5ur-e in uy alter,
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Sulzen i , i. w., bouse, tipple, drink hard, fuddle one's self. Burgere : , z., citesse.
Buizen , z., mv., herring-busses.
Burgerheersching , z., democracy , popular government.
Bukken , i. w., stoop down , bend down , bow down , submit Burgerij , z., whole body of citizens of a place ; gewapende -^,
trainbands.
to , stoop , yield to.
Bukking, z., stooping down, yielding, red-herring.
Burgerkost, z., common fare, ordinary fare.
Buks , z., rifle ; met een - schieten , shoot with a rifle.
Burgerkrtjg , z., civil war, intestine war.
Burgerleven , z., private life.
Buksboom , z., box , box-three.
-

Burgerlieden, z., rnv., Citizens.
Burgerlijk , b., civil , common , citizen-like; -e bouwkunst,
civil architecture ; - regt , - wet , civil law like a private

Buksboornen , b., boxen.
Buksboor , z., gun-borer.
Buksdoorn , z., box-thorn.

Bukskogel , z., rifle - hall.
Buksloop, z., rifle - barrel.
Buksschieten , z., rifle-shooting.
Buksschutter , z., rifle-man.
Bul, zie Bulle; -, bull; -§, rough, rude of unfriendly

man, brute.
Bulachtig , b., § rough , § brutish.
Bulderaar, z., blustering fellow , raging fellow.
Bulleren , i. w., rage , bluster , tear and swear

sad noise , heavy do , bustle , etc.

, make a

man , like a citizen ; -e regten , civil rights, civil priv>iI eges.
Burgerman , z., zie Burger.
Burgerregering, z., democracy , popular government.
Burgerregt , z., civil rights, right and privilege which

citizen has.

a

Burgerschap , z., right of privilege which a citizen has
Mot of possesses.
Burgerstaat, burgerstand, z., condition of private cit..

izens , corporation of a city of town.

Bulderig , b., boisterous , blustering , stormy.
Bulhond , z., bull-dog , towzer , mastiff.
Balken , i. w., low , bellow ; dit is geese zingen

Saar -,

Biergertrant , z., common and plain manner of living.
Burgervader , z., father of the country, town of city.
Burgervoogd , z., governor of a city.

Burgervrouw , z., female citizen.
, z., mv., bulkheads, partitions made athwart Burgerwelten, z., mv., political laws, civil laws.
a ship with boards whereby one part is divided from Burggraaf, e., viscount, burggrave.
Burggraafschap , z., jurisdiction of a burggrave.
another , z.
Burghaak , z., hold-fast.
Bulking, z., lowing, bellowing.
Burghalten , z., mv., dove-tails , hooks , z.
Bulle , z., bull , brief , letter patent from the Pope.
Bullebak , z., bull-beggar , bugbear, rawhead and bloody
Borgt, e., borough , borough-town , borough-castle , feudal.
this is not singing but bellowing at.

Buikhoofden

bones.

castle , stronghold.

Bullentonw , z., boom-rope, bar-rope
Bullepees, z., bull's-pizzle.
Belos, z., bullock, gelt bull.
Bulster , z., bolster of a bed.

, boom-guy-swifter, z.

B u 1 t , z., bunch , hump , humpback , boss , knop , stud,
dint.
Bultachtig , b., hump-backed, hunch-backed, crooked, humpshouldered.
Bultenaar, z., hump-backed, hunch-backed, crooked man.
Bultje, z., little hump, little bunch, little boss.

Burgtgraaf , , z., burgrave T- , borough-reeve.
Burgtgraafschap, z., burggraviate.
Burgwal , z., rempart (of a fortress).
Burrie , z., hand-barrow ; draag- , litter.
Bus , bos , z., box ; dat sluit als een - , that shuts very

close , is very tight ; -, harquebuss , small gun , small
firelock; -, carabina , z.
Busboom , z., box - tree.
Buskruid , z., gunpowder;

§ opvliegen als -, fly immediately into a passion.
Busschieter , e., gunner , cannonnier , arquebusier.
Buitig . b., bunchy, humpy.
Bultzak, z., straw-bed , bed with call, straw ; soldaten -), But i , z., large wooden can for beer.
Butoor, z., bittern.
common strumpet , baggage , whore.
-

Bun, zie Benn.
Bundel, z., bundle, parcel, pack, luggage, truss, sheaf

(of arrows) , bottle (of hay) ; - bijlen , fasces, axes bound
up together with rods.
Bundeltje, z., small bundle, small pack, small parcel.
Bunder , z., acre.
Bunning , z., polecat,

fitchew.
Buren, i., w., visit one's neighbours familiarly.

Burgemeester, z., burgomaster, mayor.
Burgemeesterlijk, b., like a burgomaster, with authority.
Burgemeesterpiants , zie Burgemeesterschap.
Burgemeesterschap , z., office of a burgomaster , mayo

-rality.
Burger, z., citizen, burgess, freeman of a city.
Uurgerachtig . b., like a citizen, eit.izenlike.
Burgerbestuur , z., civil of political government of a city,
police.

citizen.

one's neigl,ourhood.

disturbance, noise in

Buurkind , z., neighbouring child.
Buurlieden , z., mv. ran buurman , neig hbours .
Buaurman , e., neighbour ; een goed - is beter

dan eta
verre bloedverwasit t - , a good neighbour is better than a
distant relation.

Burg, zie Borgt.

Iturgerdragt

Buur , z., neighbour.
Huurhuis , z., neighbouring house.
B.eurgerucht snaken, t. w., raise

, e., garb , dress becoming an ordinary

Buureneid , z., neighbouring girl, neighbouring lass.
Buurpraatje houden , t. w., cleat with the neighbours,

gad abroad.
Buurschap houden , t. w., hold familiarity with one's

neighbours.
, z., neighbourhood ; -, hamlet consisting only in a
few houses.
Buurvri.er, z., neighbouring young man, neighbouring lad.
Buurvrüster, z., neighbouring girl , neighbouring lass.
Buurvrouw, z., female neighbour, neighbouring woman.
Buxboom, vie Busboorn.

Buurt

C.
De woorden, die onder deze letter niet warden gevonden, Carga, z., cargo, loading, lading (of a ship).
Cargadoor, kargadoor, z., cargador, supercargo.
zoeke men onder K.
Cab, z., cab.
Cargazoen, z., loading which is shipped in any quantity.
by particulars, cargo.
Cabaal , kabaal, z., cabal, faction, party, club, inCarrnl.Jn , karmijn, z., carmine.
trigue; -, cabala (of the jewish .Rabbis).
Carnaval , karnaval , z., carnival.
Cabaan , kabanes) , z., hut, hovel , tent.
Caroli¡jn, karolijn , z., Caroline.
Cabaleerder + , kabaalmaker, z., caballer, intriguer.
Cabaleren , kabaleren , i. w., cabal , intrigue privately. Caronnade , e., caronnade.
Carousel , z., carousal.
Cabalist :1: , kabalist, z., cabalist.
Cabalistlesch+, kabalistiesch, b., cabalistical, cabalistic. Carte-blanche, z., carte-blanche, blank.
Cabinet T- , kabinet, z., cabinet, closet, collection , § go- Cartel , z., cartel, challenge, letter of defiance, cartel,,
agreement made between two states for the exchange of
vernment council ; -s order, order in council.
their prisoners of war.
Cabret , z., young kid.
Cartoneren
, kartoneren , t. se., put in boards, bind in
Cabretleder , z., kid-leather.
hoards.
Cabretlederen, b., kid; - handschoenen, kid-gloves.
Cascanen Zr, z., mv., cascans (holes in form of wells serving.
Cacao , kakais , z., cacao.
as entries to galleries to give rent to the enemies' mines).
Cacao-boon, kakauboon, cacao -noot, z., cacao-nut,
Casemat, kazemat , c., casemate.
chocolate-nut.
kazerne, z., caseras, barracks.
Caserne;,
Cachoe, z., cashoo.
Cachot , kachot , z., dungeon , dark hole in a prison. Cassa, kassa, z., cash; ik heb niet veel in -, my cash
is low.
Cadans :1::, kadans , z., cadance, fall.
Cassatie, kassatje, e., cashiering, disbanding (of troops);.
Cadet T , kadet , z., cadet.
dismissing, turning out (of a person).
Calange, kalange, z., prosecuting an action against any
Casseren , kasseren , t. w., cashier, disband (soldiers)
one for smuggling.
dismiss , turn out , turn away (a servant).
Calangeren , kalangeren, t. w., enter an action against
Cassave , z., cassave.
a person at law for smuggling, etc.
Cassuaris, kasuaris, z., cassuary.
Calcutsche haan , Z., turkey-cock.
Casuist, z., casuist.
Calcutsche hen, Z., turkey-hen.
Catalogus, katalogus, z., catalogue, list.
Calender f , kalender, z., calendar, almanac.
Cataplasma, z., cataplasm, poultice of herbs, etc.
Camisool , kamisool, z., under-waistcoat, doublet.
Catechesant , katechezant , z., catechumen.
Camomil , kamomil , kamille , z., camomile.
, katechezatle, z., catechisation.
Catechisatie
Campêchehout, z., campechio, campeshwood, campeachy
Catechiseermeester , z., catechist.
wood, logwood.
Catechiseren, t. w., i. w., catechise.
Campher: , kamfer , z., camphor.
Canapé, kanapé, z., canopy, couch, day-bed, sofa, settee. Catechismus, z., catechism.
Cathedraal :1: , z., cathedral.
Candidaat, kandidaat, z., candidate.
Cathegoriesch, b., cathegorical, positive, determinate.
Canon :1: , kanon , z., canon of faith , rule of faith.
Catheter, z., catheter.
Canonisatie , kanonisatie, z., canonization.
CatholLJk, katholiek, b., catholic, papist, roman catholic.
Canoniseren :1: , kanoniseren , t. ev., canonize , saint.
Cantle, borgstelling , z., caution , security.
Canoo , kano , z., canoe.
Canonlek :1: , kanonniek , b., canonical ; ele -e boeken Cavalier n , kavalier , z., cavalier, knight, gentleman,
des ouden en nieuwen testaments, canonical books of the soldier on horseback.
Cedel , ceel , z., note , bill , list.
old and new testament.
Canton :1: , kanton , z., division of a country , part of a Ceder, cederboo m . z., cedar.
Cederen , b., cedrine, of cedar.
country, province.
Cantonneren, t. so., divide into provinces, districts, etc,, Ceel , zie Cedel.
Ceeltje, z., small note, small bill.
canton, place troops along the frontiers.
Ceintuur, z., girdle, sash.
Capillarlesch , b., capillary.
Capitulatie +, kapitulatie, z., capitulation, agreement. Cel , z., small room in a convent.
Capituleren +, t. w., capitulate, submit, yield, sur- Celadon-kleur, z., sea-green.
Celebreren , t. w., celebrate, solemnize, magnify, praise,
render upon terms.
commend.
Capot +, kapot , b., dead , killed , vanquished ; - maken ,
Cement, z., cement.
kill, murder, stay, massacre, gain all the tricks.
Cementeren :i: , t. w., cement.
Caprice, z., caprice, freak, whim, fancy.
Capriool +, kapriool, z., caper; -en maken, cut capers. Cent, Z., cent.
Centenaar, z., quintal , hundred-weight.
Caracol : , z., caracol.
Cerat , ceratum , z., cerate , cere-cloth , sear-cloth.
Caracoleren T , oorrennen , i. w., caracol.
Caramboleren , karamboleren , i. ie., make a carambole, Ceremonie, z., ceremony, formality.
Ceremonieboek , z., book of ceremonies.
cannon.
Ceremonieel, b., ceremonial.
Garcas }, z., carcass, carcase.
Ceretnonlemecster, c., master of the ceremonies.
cardamom
,
amomum.
Cardamom :1: , karda:none , z.,
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CUnsbaar, b., tributary.
Cervelat-worst , s., Bologna sausage.
Cercen . z., mat wrapt about a certain quantity of indigo, Cilinder, z., cylinder , roller , rolling atone.
Cilinderbedekking, z., steam jacket .
etc. coming from the Indies.
Cilinderdeksel , z., cylinder-cover.

4 erte - portie , charter - partU , Z, charter - party .

z., certificate , testimony , attestation , decla- Cilluderlamp , z., argand-lamp.
Cilinderhorologe, z., horizontal-watch, lever-watch, cy.
ration.
linder- watch.
Certificeren , i. w., certify, assure, declare for truth.
Cessle, z., cession, assignment, abandonment, endorse- Cilindervorml g , b., cilindrical , cilindric.
Cillndriesch, b., cylindric, cylindrical.
suent, transfer; akte van -, act of abandonment.
Cimbaal , cimbel , z., cymbal.
Cesseren , t. w., give up , yield, resign.

Certificaat,

Cimbelspel , z., music executed on a cymbal,
Cinaber, z. , cinnabar .

Cessionarls, z., cessionary.

Chats, z., chaise.
Chalot , z., shalot, scallion.

z., chamade , parley ; - slaan , beat a parley ,
beat a cliamade.
Chamarreren :1: , t. w.. lace with gold.
Champignon , z., mushroom, champignon.

Chamaste ,

Chaos , z., chaos.
Charter , z., rate,

z.

Chemist , z., chymist, chimist.
Cherclser :1: , z., custom-officer , searcher, exciseman , who

seizes smuggled goods.
Cherubijn, z., cherub, cherubim.
Chicaneren,

with malignity.
z., chyle.

Chijl,

ChLjlachtig, b., chylaceous, chylous.
ChL¡Imakiug, z., chylification.
Chinine, z., quinia, quinine.
Chirurgie, z., sur gery .

ChirurgtJn, z., surg eon.
Chloor, z., chlorine, - kalium, chlorate of potash; - kalk,
chloride of lime, bleaching-powder; - natrium, chloride of
sodium ; -zuur , ctiloric acid; -zuur rout, chlorate; -stik-

compasses.

b., circular, round, in the form of a circle;
-e brieven circular letters.

Circulair,

Christelijk , bui., christianly, like a Christian.
Chr stelUkheid , z., temper of a Christian.
Christen , kristen , z., Christian; - vorst, Christian

Citroenboom, z., citron-tree.
Citroenkleur, %., citron-colour.

Civet, r.., civet.
Civet -kat, z., civet-cat.
Civiel ,

-e

Prince.

Christendom, kristendona, x., christenry, Christianity,

christianism.
Christus, e., CHRIST.

Chrysollet, z., chrysolite.

Ciborie, ciborikas+, z., cibprium .
Cicers, sissers, z., mv., chick - peas .
Cicero , z., pica , sort of type in printing.
Cicorel , zie dndivie.
Cider, zie Appeldrank.

, z., cipher ; hij is als een 0 in het -, hij heeft niets
te zeggen, he stands for a cipher.
Cliferaar, z., accomptant, accountant.
Cijferboek, z., book of arithmetic.
Cijferen , i. w , t. w., cipher.
Ci fergetal , Z. number of any sum in figures (in arithmetic).
Cijferkunst, z., arithmetic.

C j fer

Cijferletter , z., figure.

z., arithmetician , master•acconlptant.

school where arithmetic is taught.

move round, move constantly
in the same order.
Citadel , z., citadel.
Citatie, z., citation, summons, quotation, quoting.
C1 teren , t. W., summon , cite , quote.
Citer , z., cithern , guittar.
Citroen , z., citron ; iemand knollen voor -en verkkoopen t,
make any one believe that the moon is trade of greencheese.

I. bw., civil, courteous, civilly, courteously, friendly,
cheap , reasonable , not dear.

chocolate-drop.

Christdag +, z., christmas -day.
Christelijk, b., Christian, belonging to a Christian;
godsdienst , Christian religion.

CLjfermeester,

-

,

t. w., harass with malicious tricks, persecute

Cijferschool , z.,
Cijferschrift, z.,

Ciprusgras , z., Cy prus .
^ Cipruswiajn , z., ciprus - wine.
Cirkel , z., circle, compass, ring, circular line; een

Circulatle, z., circulation.
Circuleren, i. w., circulate,

z., chicanery, chicane.

stof , bichloride of nitrogen.
Chocolade, z., chocolate; - koekje,

Cipres, cipresboom, z., cypress.
Cipres, z., cypress; - boom, cipress - tree.

met een passer trekkers , draw a circle with a pair of

Chemie, z., chymistry.

Chicane, chikane,

Cint-gat , z., vent, touch-hole, z.
Cipier , , z., jailer.

writing in cipher, occult figures, occult
characters.
Cijns , z., cense, public rates, tribute.

Civilizeren , t. w., civilize.
classis , z., assembly , convocation.

Clausal:, z., clause , article, particular, stipulation,
proviso (in a contract), charge, condition in a testament.
Client, kneipt, z., client.

Coadjutor , z., coadjutor.

Cochenille, cossenille, koinsenlije, z., cochineal .
Cochlearia, z., cochlearia, scurvy-grass.
Codex, z., code.
Codicil , z., codicil.
Cognossenent, z., bill of lading, bill of loading.
Collateral, b,, collateral.
Collatie, z., Collation.

Collation, z., collation.
Collationeren , t. w., collate .
Collecte , kollecte , z., gathering, as for alms for the
poor, etc.
Collecterep , koliecteren , e., collect, gather , pick up.
Collecteur, kollecteur, z., collector, tax gatherer.
Collectie , kolieetie , z., collection , gathering together.
Collega , kollega , x., colleague fellow , co-partner.
Collegians , z., collegian, member of 4 college , meeting,
society of university.
Collegae , z., college,

meeting, sopiety of men, club; het
- van kardinalen, the sacred college; het - der admiraliteit,

the college of court of admiralty.
ColoinbUn, eoto#nbUntie, z„ sort

of sweetmeat.
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ColombUn-kleur, z., lead-colour, violet-colour.
Colon, z., colon..
Colonlaal , cotontale , koloniaal , koloniale , b., Colo

nial ; - waren, colonial produce ; handelaar in - waren, dealer
in groceries , wholesale grocer ; -handel , plantation trade.
Colonle, kolonie, z., colony, plantation.
Colonisatie : , kolonisatie , z , colonization.
Colonist:, kolonist, z., colonist, planter, settler.
Colonnade , kolonnade , z., colonnade.
Colonne, kolonne, z., column , line.
Colophonlum , z., colophony, rosin.
Colossus, kolossus, z., colossus.
Comma , komma • x., Comma.
Comma-punt , komma-punt • z., semi-colon , a point

and a comma.
Commandant, kommandant, z., commander, commandant.
Commanderen , kommanderen , i. w., zie Bevelen.
Commandement , z., command.
Commandeur , s., commodore , captain.
Commanditair, b., dormant, sleeping; - vennoot, dormant

partner , sleeping partner.
Commando , e., zie Bevel.
Commis 9, kommies, z., custom-officer, clerk.
Commissaai • commensaal , z., boarder.
Commissaris , kommissaris , z., commissary, commissi-

oner , one that has the superintendence of passage-boats,
who registers the goods , etc., laden therein.
Commissie, kommissie, z., commission, order for one
goods ; een zaak in - stellen , nominate commissaries for

the determining any cause , appoint commissaries for the
determining of any canse; -, factorage.
Coinmissieboek , z., order-book.
Commissiegoed , z., consigned goods.
Co,ninissiehandei • kominisslehandel , z., commission-

trade , commission-business.
Comanissiekentoor , z., agency office.
Commissievaarder, z., privator.
Commissionair, z., commissioner, commission-merchant,

agent, consignee.
Committé , kosnité , z., committee.
Committeren , t. t e., give in charge , give i-n trust ;

de

gecommiteerde raden, a college at the Hague, called the
committed council,
Communlant , communiante , communicant , commanicante, z., communicant.
Communicate, z., communication, imparting, intercourse,

conference, converse; - geven, communicate, impart.
9 , b., communicative , unreserved , apt
to infect.
Communiceren , t. w., communicate , impart • tell to,
acquaint with ,. inform of, partake of the Holy sacrament.
Communie , kommunle , z., communion of faith.
Compagnie, kompagnie , z., company, club , meeting of
people; -, society of merchants, partnership joined together in one common interest; Oost- en West- Indische -,
East and West-.Indian company ; in - handelen , he in company, he in partnership, trade in company with.
Compagnieschap • z., partnership, company, society; een
- sl ?citen, enter into a partnership, contract a partnership.
Cnnnpognon, kornpasnon , z., partner, companion, intimate friend , intimate acquaintance , comrade.
Cnrnpsrant • comparsnte, z., appearer.
Compareren , i. w., appear before a judge , etc.
Comparitie, z., appearance in a court of judicature.
Compassie +, z., compassion • pity, commiseration, fellowfeeling.
Eomrnunicatief

reward , recompense; z j
werden verwezen in de - der kosten van het proces, they
were condemned equally in the expences of the lawsuit.
Competeren, i. so., belong, concern, have a title to, have a
right to ; volgens die rekening competeert hem de somma van...,
according to that account he is intitled to the sum of....
Competent , b., competent.
Competentie, e., competence , competency.
Compleet i , komp leet , b., complete , finished , full,
pei feet.
Completeren *, kompleteren, t. w., complete, make up
a deficiency , perfect , finish.
Complement +, Komplement, e., complement.
Complexie + , z., temperament, constitution , color, look
of the complexion.
Complicatie, z., complication.
Complice 9 , z., complice , accomplice.
Compliment 9, kompliment, z., compliment; maak mijn
- aan dien heer als het u belieft , please to make my
compliments to that gentleman ; hij maakt mij een cot -,
be made me a foolish compliment.
Complimenteren 5, komplimenteren, t. w., compliment, congratulate.
Complimentmaker :: , komplimeutmaker , e., complimenter, man full of compliments.
Componeren , komponeren , t. ev., compose , compile,
write , make tunes , make airs.
Componist :, komponlst, z., he that adapts music to
words.
Compositie T-, kompositie, e., composition.
Compres T- , kompres, z., compress.
Compres, b., close.
Compromis , z., compromise.
Compromitteren +, t. w., compromise, expose.
Concept, koncept , z., conception, notion, idea, draught,
rough-draught , first plan.
Concert , kontert • z., concert.
Concessie, koncessie, z., concession, allowance, permission , granting , yielding , license, grant of permission.
Concierge , z., keeper of a great house, castle of townhali.
Concilie , e., council.
nonclave , e., conclave.
Conclavist, z., conclavist.
Concluderen :J: , konkluderen , i. w., t. rev., conclude,
determine, make an end, resolve on.
Conclusie, konklusie j , z., conclusion, determination,
resolution.
Concordantie , z., concordance, agreement.
Concordaat, z., concordance.
Concurreren +, konkurreren, i. w., concur with, agree
Compensatie, e., compensation ,

with.
Concurrent • z., concurrent, rival , competitor.
Concurrentie, z., concurrence, agreement.
Condemnatie • e., condemnation.
Condernneren • t. w., condemn,
Conditie + , konditie , e., condition, terms, proviso,

state , situation.

Conditionneren + , t. so., condition, stipulate, article,
agree , bargain , contract with.
Condilionneel, b., conditional, implying condition, implying terms.
Condolere,, . t. w., condole.
Condoleantie • z., condolance.
Conduits, z., conduct, behaviour, deportment, management
Confederatie • z., confederacy,' confederation, league.
Confereren , t. W., confer.
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Conferentie, z., conference.

Confesseren f , t. w., confess , own.
Confessle 1-, z., confession.
Confident :f: , z., confident, trusty, intimate, bosom-friend.
Confdentle + , z., confidence.
Confideren , t. w., confine, shut up.
Confinement, z., confinement, shutting up.
Confirnsatle, z., confirmation, full assurance.
Confirmeren, t. w., confirm, approve, establish, make

authentic.
Confiscatie, konfiscatle, z., confiscation.
Confiskeren, konfiskeren, t. w., confiscate.
Conformist, konformist, z., conformist.
Confrontatie , confrontering • z., confrontation , con-

fronting.
Confronteren, t. w., confront, compare, hear.
Cunfus f, b., ashamed, at a loss.
Confusie , z., confusion , disorder, tumult.
Congratulatle J , z., congratulation.
Congratuleren J, t. w., congratulate, wish joy, compliment.
Congregatie , z., congregation , assembly of cardinals.
Congres , kongres • z., congress.
Conjugatie, z., conjugation.
Conjugeren , t. w., conjugate.
Conjunctie • z., conjunction , uniting together.
Connossement , zie Cognosserrcent.
Conrector, z., second master of a latin school.
Consacreren , t. w., consecrate.
Conscientie , z., conscience.
Consecratie , z., consecration.
Consent, konseut, z., consent, approbation.
Consenteren + , t. w., consent , agree (to) , allow (of).
Consequent , z., consequent.
Consequentie, z., consequence, importance, moment.
Conserf, z., conserve , sweet-meat.
Conserveren, t w., conserve, preserve, keep.
Considerabel , b., considerable , great , important.
Consideratie, z., consideration , weighing , pondering,

reflecting (on) , bethinking (one's self).
t. V)., consider , ponder , deliberate , weigh,
take into consideration.
Consignatie, z., consignation, consignment.
Consigneren , t. w., consign , make over , deposite into,
send goods to.
Consistorie , z., consistory.
Consonant, konsonant , z., consonant.
Consonant, konsonant, b., consonant, agreeing.
Consonasntie f , z., consonance, agreement.
Consort , konsort, z., consort, companion, fellow.
Conspiratie, z., conspiracy, plot.
Conspireren f , t. w., conspire, plot, combine.
ConstitIseren, t. w., constitute, appoint, ordain , make,
empower.
Constitutie • z., constitution.
Constructie, z., construction , forming , building, making.
Construeren :j: • t. w., construct, build, erect, construe.
Consult , konsul , z., consul.
Consulaat :, konsulaat, z., consulate, office of a consul.
Coarsult T, konsult, z., consultation, advising with,
taking advice of deliberation.
ConsuLeren , consulteren • t. w., consult , advise with.
Consumeren , t. w., consume, waste, spend, pine, vend, sell.
Consumptie , z., consumption.
Content , kon.tent , t., content, satisfied.
Contenteren :, kontenteren , t. to., Content, satisfy.
Contexture f , e., Costtexttire.
Consideraren ,

Contingent , z., contingent, quota, share.
Continuatie , z., continuance • duration,

durableness,

length of.
Continued l , b., continual , incessant, perpetual , without

intermission.
Continueren,

t. w., i. w., continue, pursue, hold on with,

hold on , abide, last.
Contra +, kontra, vi., contra, against, opposite.
Contra- balanceren, t. w,, counterbalance , weigh

things

against one another.
Contraband , b., contraband, prohibited, forbidden

goods,

forbidden wares.
Contraboek , z., control , check.
Contraboekhouder, z., controller, comptroller.
Contract :1: , kontrakt, z., contract, agreement, bargain,

covenant.
contractant, kontraktant, z., contractor, covenanter,

bargainer.
4 , kontrakteren , i. so., contract, make a
contract, make a bargain , covenant with a person.
Contradictie or: , kontradlktie, z., contradiction, oppo-

Contracteren

sition.
Contramanderen ,

t. w., countermand, contradict for-

nier orders.
Contramarsch , z., counter-march.
Contramerk + , kontramerk , z,, countermark.
Contramin , z., countermine.
Contransineren : , t. w., countermine , thwart, oppose

secretly.
Contrapartij , z., counter-party, antagonist, adverse party.
Contrarieren , t. w., contradict, thwart, oppose , cross.
Contrarlerend , b., contrariant, contrary to, contradictory.
Contrarie , b., contrary, opposite , clashing with ; de wind

werd geheel —, the wind shifted about and came-right

against us.
Contrarie, z., contrary, opposite.
Contrasigneren , kontrasigneren ,

t. w., countersign;
gecontrasigneerd , counter-signed.
:j
Contrast _, kontrast, z., contrast, distinction, difference.
Contraventle 9= , z., contravention , transgressing.
Contravenieren 9 , 2. w., contravent , transgress.
Contrescharp , z., eoiuiterscarp.
Contrept.an : , z., counter-pane , coverlet, quilt.
Contribueren , t. w., contribute, bear one's part.
Contributie, z., contribution, quota, proportionate share.
Controlleren, t. w., control, examine, overlook, disprove,
censure , find fault with.
Controlleur, z., controller, overseer.
Convenieren , i. so., agree.
Convenientie . z., convenience, conveniency, fit occasion,
suitable opportunity.
Convent :f:
convent.
Conversatie , z., conversation.
Converseren , i. w., converse with , frequent.
convex, b., convex.
Convocatie, o., convocation, calling together.
Convoceren , t. w., convoke , call together.
Cooperatie , z., Cooperation.
Coopereren , i. w., cooperate.
Copie , kopie • z., copy, duplicate, imitation.
Cogieren , t. Sv., copy , trasiscribe , imitate.
Copiëerboek, kopiëerboek. z., copy-book.
Copiëermacitine, kopiëermachine, z., copying-machine,
copyirng-press.
CopiiCerpapier. kopiëerpapïer, z., copying-paper,
Cop5cer5nkt, kopiëerinkt, e., copying-ibk.
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:Copulatie *, z., copulation.
cordaat T , kordaat , b., bw.,

Crediterep , krediteren ,

resolute , bold , hearty,

generous ; resolutely, boldly , etc.

t. w., credit , trust, give upon

trust, give credit.
Crediteur, z., creditor.
Crimineel, krimineel, b., criminal, guilty.
Critiek, kritiek, b., critical , uncertain, captious,

Corduaansch -leer, z., cordovan leather.
Corporeel :1: , b., bw., corporeal , bodily.
. Corpulent , korpulent , b., corpulent, big-bodied,

apt to

find fault with , difficult to please , not easy to please.
z., critic, nice censurer, nice
judge , critic , carper , caviller, fault-finder.
Critiseren , kritiseren , t. se., criticise, find fault ' with,
make remarks on , censure.
fault.
Crisis , z., crisis.
Correcteur :1:, corrector, z., corrector.
Correctie , z., correction, mending; -, chastening, punish- Cruxiñx, krulsbeeld, e., crucifix.
Cubeben , z., mv., cubebs.
ment , reproof.
Cubiek, kublek, b., cubic , cubical ; - getal , cubic number.
Corrective middelen, Z., mv., correctives.
Cubiek, cubus, kubiek, kubus, z., cube.
Correspondent , z., correspondent.
Correspondentie, z., correspondence , intercourse, fami- Cubiekmaat, z., cubic measure, measure of capacity.
Cubiekroede , z., perch.
liarity.
Corresponderen , i. W., correspond, answer to, suit, be Cublekvoet , z., cubic foot.
Cubiekwortel • z., cube-root.
proper , be fit with , treat with.
.Corrigeren, t. w., correct, improve; -, chastise, punish, Cuiras • kuras , z., cuirass.
Cuirassier , kurassier , z., cuirassier.
reprove.
Cultiveren, t. w., cultivate, till, improve the soil, imCoulise, z., moveablescene, side-scene, slip, wing.
prove the ground.
.courant,, z., news-paper, news, journal, gazette.
Cupido , z., cupid.
Courant , b., current.
Curator , kurator, z., curator.
Courantier, z., gazettier, writer, news-monger.
Curcief, eurcijf, cursijf, z., Italic printing type.
-Courier, koerier, e., express.
Curcuma, kurkuma, e., turmeric.
Courtage, courtagie, z., brokerage.
.Convert, z., covert; tafel met veertig -s, table with forty Cureren , t. W., cure, restore to health, heal a wound.
Curieus , kurieus , b., curious , fine, nice , rare, excellent.
covers.
Custos , z., trustee ; -, catchword, direction-word, direct- Cravat, kra.vat, z., cravat, stock.
word (printer's term).
,Credentialen 9 , z., credentials.
Jredit, krediet, z., credit, trust, esteem; op r koopen, Czaar • z , Czar.
Czerin • e., Czarina.
bray upon credit , buy upon trust.
bulky,
fat, jolly.
Corps , z., corps , body of troops, detachment.
Correct , korrekt , b., correct , exact , curious , without

Critiek, kritiek, krlticus,

D.
0o., i. p. V. dito; -cc,, i. p. V. December; -ep., -ent.,
i. p. v. departement; -gi., i. p. v. dergelijke , the like such;
- 1., i. p. V. dat is, that is; -z,, i. p. v. dozijn, dozen;
-- T., i. p. v. Doctor Theologiae , doktor in de godgeleerdheid;
- m., i, p. V. Medicinae Doctor, doktor in de medicijnen;
- C., i. p. V. Da Capo, nogmaals.
Da, i. p. V. Werde ? who is there?
fl a ad • z., action , deed , fact , exploit, achievement ; in

de -, adv., indeed, in truth , actually , effectually ; op de
- betrapt worden, lie taken in the fact, be taken in the
very act, be taken in the very deed ; raad en -, word
and deed; iemand met raad en - helpen, give any one
effectual assistance.
Daadvaardig j • b., active, ready for action.
Daadvaardigheid, z., activity, readiness for action.
Daadzaak ,* . z., fact.
Haag. van daag , Leden , dezen dag , bu., to day,
this day.
Daagbrief, z., summons, writ of summons.
Daags , 's .daags , bw., by the day ; -, by day, time in
the day , a day ; - te voren , bui., the day before , the preceding day; des anderen -, den volgenden dag, the following
day, next day; zoo veel - verdienen, earn so much a day.
Daagsanker , s., best bower anchor , z.
Daageck , alledaageel, dagelijks , b., bw., daily , quotidian; -e koorts, quotidian fever , quotidian ague ; antler-e

koorts , tertian fever , intermittent , intermittent fever ;
derden-e koorts, quartan fever returning on the fourth day.
Dual , zie Pompdaal.
Daalder , z., dollar.
Haan , van dean , bw., from whence, where from ; daar
van -, from thence; hier van -, from hence; hij woont
hier niet ver van -, he does not live far off, he does not
live far from hence ; blijf er -, stay away from there,
don't go there ; blijf er -, let it alone , don't touch it;
hier -, get you gone , get away from hence.
DaAn -` , poetical abbrevation of Daden.
Daar , bw., there; hij woont -, he lives there , he lives
at that place; gaat - ik u gezegd heb, go where I told you.
Daaraan , bw., there to , to it, to that; tot -, so far,
to that place; hetgeen - volgt, what follows after it; het
jaar - is zij getrouwd , she was married the following year;
die zaak is - vast, that will be the consequence of it; ik
zou mij - niet bekreunen, I would not mind it, I would not
concern of trouble myself about it ; als ik - denk, when
I think on that; - is het at aan gelegen, every thing
depends upon that ; ' mij is - niet gelegen , that does not concern me , that is of no consequence to nie, that is of no
importance to me ; - is te veel gelegen , that is an affair of
too great importance , too much depends upon that , there
is too much at stake ; hij laat zich - niet gelegen liggen,
he does not concern, trouble himself about that, be does
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not interest himself in it; wat hebt gij -? what will that
avail you ? what good will that do ? what advantage do
you get by that ? what do you reap from that ? what
will acrue to you from this of that ? - kan men zien
hoe weinig de vriendschap tegen eigenbaat vermag , one
may see by that how little power of influence friendship
has in composition with selfinterest.
Daaraf, bw., of that.
Daarachter, bw,, behind that, on the back of that; - is
nog een vertrek, there is another room behind that : als
hij daar eens achter kwam, if he was to come to the
knowledge of that; hij is niet -, he does not enter into
the meaning of that , he is not in the secret.
Daarbeneden, bw., below there, beneath that.
Daarbeneven + , bw., besides that; - heeft hij een aanzien
landgoed, besides that .he has a considerable estate. -lijk
Daarbinnen , bw., within there , within that place.
Daarboven , bw., above there , up there , aloft there.
Daarbuiten , bw., without there , out of the place.
Daaarbi3 . bw., with that , to that ; - komt nog , to that
must be added , besides that it must be considered.
Daardoor , door dat middel , bw., by that , thereby,
by that way, by those means; hij werd - in den grond
bedorven , he was entirely ruined by that, -, through there,
by that road.
Daarenboven, bw., besides, moreover, besides this.
Daarentegen , bw.. on the other hand , on the contrary,
in opposition to which.
Daarginder, bw., yonder , out there , in that place.
Daarheen, bw., thitherward, towards that place; ik ga -,
I am going thither of there ; hij is met zijn geheel huisgezin - getrokken , he is gone there with his whole
family.
Daarin , bw., therein , in that, in there ; wat kwaad steekt
-, what harm is there in that , what is in it ; wie komt
-, who is coming in there ? het waar geluk van den
mensch bestaat -, dat hij zijn driften beteugelt, true
happiness of man consists in the bridling of his passions.
Daarlangs , bw., along there ; de vijand is - getrokken ,
the enemy marched along there.
Daarmede , bw., therewith , with that; is hij - tevreden ?
is he contented with that ? ilc bemoei mij - niet, I don't
concern myself with it, I don't trouble myself about
that; wat will gij - bewijzen? what do you want to prove
by that?
Daarna , bw., thereafter , afterwards , after that , soon
after , accordingly , after this , some other time after
this.
Daarom, bw., therefore, for that reason, from that motive;
- heeft hij zijn gedrag veranderd, he therefore altered his
conduct.
Daaromtrent, bw., thereabouts, thereabout, in the neighbourbood of that place; hzj heeft vijftig duizend guldens
of - geërfd, be has inherited fifty thousand guilders or
thereabouts.
Daaronder , bw., among; -, under that place, under there;
de kosten van oorlog - begrepen, the experices of the war
included in it ; gij zult het - vinden , you will find it among
them; - schuilt wat, that has some secret meaning.
Daarop , bw., thereupon, upon that.
Daarover, bw., over that, over there, opposite, on the
other side; - was hij gestoord of gebelgd, he was offended
at that, lie was out of humour at that; hij heeft - ge
he spoke about that ; hij was alleen - nit om-sproken,
snaar zijn oogmerk te bereiken, he had no other design
(i'iew)

but to attain his sirs.
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Daartegen, bw., against it, against that.
Daartoe, bw., thereto, thereunto, for that purpose; de

persoon , die - bevoegd was , the person who was qualified
for it ; hij kwam tot - en niet verder , he came so far
and no farther.
Daartusschen, bw., between there , between that.
Daaruit , bw., from thence , thence , out of it , out of
that; - volgt, from thence it follows, from thence it
proceeds ; - besluit ik , from thence I conclude.
Daarvan, bw., thereof, therefrom, of that, of it, relating to, concerning that, concerning it.
Daar van daan , bw., from thence, thence, from that,
out of that.
Daarvoor,, bw., for that, for it; hoe veel geeft gij how much do you give for that ? - kan ik niet , ik kan
niet -, it is not my fault, I can't help it.
Dadel , z., date , fruit of the date tree.
Dadelboom , z., date-tree , species of Palm.
Dadelijk , b., bw., actual, real, effectual, effective, active;
presently, by and by, immediately, directly, just now,
actually , effectually , by deeds.
Dadelijkheid, z., fact, matter of fact, commission, action,
engagement.
Daden , z., mr., actions, deeds, facts , exploits, achieve-.
ments.
Dader , z., doer , agent , actor , author , perpetrator.
Daderes , z., agent, she that commits any crime.
Dadigen 1 , t. w., approve of, ratify; -, zie Kapituleren.
Dadiging, z., approbation, ratification.
Dag , z., day; het krieken , het aanbreken van den -, break
of day, daybreak, dawn, dawning of the day; het wordt
-, de - komt oan, it is almost day, it begins to dawn;
de - begint aan te breken, the dawn appears; het is hoog
-, it is broad daylight; op klaren -, in broad daylight;
heilige -, holyday, saintsday, festival ; nieuwjaars -, new
years day ; geboorte-, birth day ; op dezen -, this day,
on this day, this very day; daar zal een - komen, there
will come a day; een - uitstel nemen, take a day's respite,
delay for a day, postpone for a day ; een gat in den slapen i', sleep too long in the morning ; den - onnut doorbrengen , spend the day idle , spend the time idle , waste
time ; elke - is er een, each day counts for one, every
moment is of value, there must be no time lost; die twee
broeders verschillen als - en nacht , these two brothers
are as different as light and darkness; om den anderen -,
every other day; om den derden -, every third day; hij
oordeelde dat werk den - niel waardig, he dit not think
that work worthy of being published ; aan den - komen,
come to light, become manifest; zoo kwarn het bedrog aan
den -, thus the fraud was discovered ; iets aan den - brenyen , ontdekken , bring any thing to light ; hd bragt het
bedrog aan den -, lie brought the fraud to light; voor den.
- kornen, appear , come forward in the transaction of any
affair ; koen voor denn. - als gij durft , come out if you
dare ; in het sluiten van een koop , kom voor den -, in
striking a bargain , conic forward of make a fair offer ; de
- en schedum van een schilderij, the light and shade of a
picture ; de - valt niet wel op die schilderij , that painting
hangs in a false light ; die moord geschiedde op klaren -,
that murder was committed in broad daylight.
Dagblad , zie Courant.
Dagboek, dagregister, dagverhaal, z., journal, daybook,
diary of.
Dagdief, z., workman, labourer who spends his time idly.
Dagdieven: , i. w., loiter, misspend the time.
Dagdier Brij , z., loitering , lazy working (of daylabourers),

94

DAM*

DAG.

Dagelijksch, dagelgkis, b., bw., daily, quotidian, diurnal,
every day ; geef ons heden ons - brood , give us this day
our daily bread, ik wacht hem -, I expect him every day;
dat gebeurt -, that happens daily, that happens every day ;
-e omloop van de dwaalsterren, diurnal motion of the planets;
-e koorts, quotidian fever , quotidian ague.

Dagen , z., mv., days , life , period of life ; in onze -, in

Dagwaebt, z., day watch, guard, patrole by day; -., morning-watch , z.

e., day's work, daily task.
Dagwerker, z., zie Daghuurder.
Dagwtzer , z., calender , almanac.
Dak , z., roof; plat -, staf-roof ; spits -, pointed-roof ; af
hangend -, sloping roof; nokspits van een -, top of a roof,
ridge of a roof ; een huis onder - brengen , cover in a house-,
put on the roof of a house ; een huis in rak en - houden ,
een huis in goede orde houden , keep a house in good
repair ; het sterren - -t , the starry firmament , sky ; vader
-, paternal roof ; hij sprak als of het van een -je rolde,-lijk
his tongue ran like the clack of a mill ; zij konden naauwelijks onder - raken , they could hardly find lodging
room, hij kreeg lustig op zijn -, he was Beverly taken to
task, checked, reprimanded, reproved; coo ik op uw kom, if I once get hold of you; het zal op zijn - aankomen, he will pay for it, he will be the sufferer; onder brengen , bring under shelter , put under cover.

Dagwerk ,

o
our days , in our time ; in de - van ouds, in the days of
yore , in former times ; hij heeft goede -, he lives very
happy , he spends his days very happily ; de beste - des
levens , the prime of life , the bloom of life ; op zijn komen § , advance in years, grow old ; dat is een man op
- § , that man is far advanced in life , that is an old
usan; ik bleef daar omtrent acht -, I staid there about
a week ; ik was daar acht - geleden , I was there this day
sennight , I was there a week ago ; ik zal over acht derwaarts vertrekken , I shall go there this day sennight,
I shall go there a week hence.
Dage* , t. w., i. w., summon , subpoena ; hij werd gedaagd
. te verschijnen als getuige in een geregtshof,, he was sum- Dakbalk, z., beam, rafter, joist, which supports the
roof.
moned to appear as evidence in a court of justice ; -,
Dakbinten , z., mv., tie beams.
dawn , grow light ; 't begint te -, the day is breaking.
Dakbord , z., shingle ; -en, shingles, thin planks to cover
Dager , dagvaarder, e., summoner.
a roof.
Dageraad , z., dawn , break of day ; het spel begint met
Dakdekker , zie Leidekker.
den -, the sport begins as day breaks.
Dageraad , z., day-break , § Aurora ; met den - opstaan, Dakdfgt, b., weather proof.
Dakdrup , z., eaves , droppings.
rise at day-break.
Dagge , z., dagger , poniard , cat-of-ninetails, ropes-end, Dakgebinte , z., timber-work of a roof.
Dakgoot , e., spout of lead , woods under a . roof to carry
piece of rope.
Daggeld, z., daily wages, daylabourer's hire; zin -. trek- off the rain , gutter , house-eaves.
DakgootpiJp . a., conduit-pipe , spout of a gutter.
k en , receive one's daily wages.
Dakie! , z., roof-slate, roof-slating.
Daggelder, z., daylabourer, jobber.

Daging , z., summons , subpoena.
Daging hebben , i. w., receive a summons , receive sub-

poena, be cited.
Daglicht , z., daylight.
Dagloon , zie Daggeld.
Daglooner , zie Daggelder.

Daklulk, z., luthern, opening in the roof.
Dakpan , z., tile , pan-tile , roof-tile.
Dakrib , z., zie I)akbalk.
Dakspar, z., rafter , spar of a roof.
Dakstroo, e., straw-thatching, thatch.

Daktyl fesch '^` , b., dactilic.
Daktylus It , z., dactyle , dactyl.
Dakvenster , r.., roof-window , window in the roof , dor war window , garret-window; plat - van boven , skylight;
Dagpost , z., daily post.
dwarsribben van een -, purlins (of a roof).
Iagregister, z., journal, diary, logbook, journal at sea.
Dagreis , z., (lays-journey; groote dagreizen maken , take Dakwerk , z., roof-work , roofing.
Dakzoldertje , e., garret , cock-loft.
long days-journeys to a place.
Dal , z., vale, valley , dale.
Dagschool , z., day-school.
Dalen , z., mv. van dal , valleys , dales.
Dagscholler , z., day - scholar.
Dalen , i. w., descend , go down , set , decline , fall.
Dagster , z., morning star.
Daling , z., descent, coming down , decline , fall.
Dagsein . z., day-signal , e.
Dagteekenen , t. w., date, note the day and year on a Dam , z., dans , mole , hank , dike , embankment ; het weter stond b j haar op den - § , her eyes were brimful of
letter.
tears ; -, king at the game of draughts ; een schijf - spelen
Dagteekening, z., date of a letter , date of writing.
get a king ; ik heb -, I have got a king,
»aguerrotype , z., daguerreotype.
Daglooper , z., runner , courier.
Dagmarsch , z., daily's march.

Daguerrotyplst , z., daguerreotyper , daguerreotypist.
fagvaart , z., assembly, meeting of the states council , session , convention , diet ; ter - komt "raen hier om in het
gemeen te raden , we meet here to consult together ; - hou
hold a meeting , council , convention , session , diet;-den,
- uitschrijven , issue a writ , convene , convoke of call a
meeting ; hij is ter - afgezonden , he is deputed to the
assembly, meeting of council.

Dagvaarden, t. w., summon, subpoena, cite before a judge,

magistrate of court ; de leden van de staten vergadering zijn
gedagvaard , the members of the assembly of the states

are convened, convoked , desired to meet.
Dagvaarding , z., summons, subpoena.

Dagverbaat , zie . nagregister.

Damascener , b., damask.
Dainascenerstaal , z., damask-steel.

Dainascenerzwaard , z., damaskblade.
Dainasceren , t. w., damask , damaskeen.
Damast , z., damask.
Dausastbloem , e., sort of July of gillyflower.
Damnstfabriek , z., damask linen factory.

Damastlinnen , z., damask linen.
Damastpruim, z., damascene, damson, small black plum,

damaskplum.
Damnattafelllnnen , e., damask table linen.

Damastwever , z., damask weaver.
Damastwol , z., mock satin.
Damastz}Jde , z., damask silk.
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Dambloeni , z., common fritillary, chequered lily.
Dambord • z., draughtboard.
Damlooper , damschuit , z., bilander.
Dainlooper , z., debauchee , vagabond.

Dammren, i. w., play at the game of draughts; een schijf -,
crown a king at draught ; -, throw up a dam • throw up
a bank.
Dammer , z., draught-player.
Dannpheffing , z., refraction , z.
Damp , z., vapour , steam • exhalation • fume • mist.
Damp geven • t. w., fire.
Dampen , i. w., exhale , emit vapour , emit steam , smoke,
reek , steam ; op zijn gemak met een pijp zitten -, smoke
a pipe at one's ease.
Damper , z., smoker.
Dampgat, z., airhole, vent.
Dampig , b., bw., damp , heavy, foggy, thick , cloudy air of
atmosphere ; -, donker , beneveld , deinzig weer , dash , hazy,
misty, close , gloomy weather; -e wijn, koppige wijn, heady
wine ; - paard , short winded horse • broken winded horse.
Dampigheid, z,, dampness, thickness, mistiness of air,
mistiness of vapour.
Da,npkring, z., atmosphere.
Damschijf, z., man at the game of draught.
Damspel, z., game of draughts.
Damspeler , zie Dammer.
Dan , bw., then , than , at that time ; nu en -, now and
then, sometimes; - eischt hij dit, - dat , now he demands
this, then that; gij doet anders, - gij beloofd hebt, you
act differently from what you promised; hij spreekt geheel
anders - gisteren , he speaks now quite differently from
what he did yesterday; ik kan u niet zeggen of hij reeds
gekomen is , - dat hij nog verwacht wordt , I cannot tell
you whether he be already come or whether be be yet
-expected.
Dank , z., thank, thankfulness , acknowledgment, expression of gratitude ; thanks , reward ; - zeggen , return
, thanks , give thanks, snake one's acknowledgments , thank;
iets - weten aan iemand, take a thin, kindly of any one;
met -, gratefully; hij is, Gode zij -, nog zeer wet, he is
very well still , thank God ; iets in - opnemen , take a
thing kindly; in - aanssenien, accept thankfully , accept
with thanks; tepees zuil eis -, in spite of one's teeth; iets
tegen wil era - doen , do a thing against the grain ; hij
deed het tegen mijn wit en -, he did it against my will,
he did it in spite of my teeth ; hij meet met of tegen daartoe besluiten , he was forced to consent to it, in
spite of his teeth.
Dankadres, z., vote of thanks.
Dankaltonr , z., altar of thankofferings.
Dankbaar , b., grateful, tllankfull; ik ten u hartelijk -,
I heartily thank you.
Dankbaarheid, z., gratitude, thankfulness.
•Dankbaarltjk +, bw., gratefully, thankfully, with gratitude.
Dasikbetulging, z., zie Dankzegging.
Dankdag , z., day of thanks-giving; plegtigen - houden,
hold a day of solemn thanks-giving.
Danken, t. w., say grace, thank, give thanks.
Dankenswaard , b., thankworthy.
Danklied, z., thanksgiving-song.
Dankoller , z., thankofiering.
Dankpreek, z., thanksgiving-sermon.
Dankstond, z., hour of solemn thanksgiving.
Dankzeggen , zie Danken.
Dankzegging ,

z., thanksgiving, acknowledgment.
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Dans , z., dance; den - leiden, lead the dance ; den ontspringen § , escape narrowly , make one's escape ; hij zal
dien - niet ontspringen, he will not escape that danger,
he will not slip his neck out of the collar ; aan den komen § , fall a fighting ; geen pijp , geen - , no money
no friend ; niet langer pijp , niet langer - § , no longer
pipe, no longer dance.
Dansen • i. w., dance ; op de maat -, dance to time; op da
koord -, dance on the rope ; ik wil naar zijn pijpen niet
-, I will not dance to his pipe; ik zal hem de deur uit
doen - § , I will turn him out of doors ; ik zal hem ran do
trappen doen - § , I will kick him down stairs.
Dansen • z., dancing.
Danser, z., dancer.
Danseres , z., female dancer.
Dansfeest, z., ball.
Danslied, z., dancing tune, music for dancing.
Dansmeester , z., dancing master.
Dansrij, z., row of dancers, circle of dancers.
Dansschoenen, z., mv., pumps.
Dansschool , z., dancing school.
Dansster :f
female dancer.
Danszaal , z., dancing-room.
Dapper , b., brave, valliant, courageous, bold, intrepid,
undaunted , stout.
Dapperheid, z., bravery, valour, courage, boldness, intrepidity , prowess.
Dapperlijk + , dapper , bw., valiantly , courageously,
boldly, bravely, stoutly, vigorously; hij heeft hem • he gave hint a severe lecture of reprimand ; hij
k
werd - afgerost, he was severely thrashed.
Darin , z., gut; -en, intestines, bowels.
Darmbreuk, z., intestinal rupture, hernia, enterocele,
preternatural eruption of the gut.
Darinjicht, z., illic passion.
Darinkanaal , z., intestinal canal.
Darmkinkel, darinkronkel , z., twisting of the guts.
Darunknoop , z., twisting of the guts , miserere.
Darmnet , z., caul , omentum , kell.
Darmontsteking, z., inflammation of the bowels, inflammation of the guts.
Dainpin , z., gripes, griping in the belly, belly ache ,

belly colic.
z., intestinal chyle.
Darmscheel , darinscheidsel , z., mesentery, midriff.
Darnnvalling, z., eruption of the guts, eruption of the
bowels.
Darrnvet , zie Scheelvel.
Darmwee , zie Darmpijn.
Darniw urm , z., belly-worm, ascarid.
Dartel, b., lively, frisky, sportive, wild; -, wanton,
lascivious; luxurious, petulant, licentious, presumptions,
intoxicated with prosperity.
Dartelen, i. w., toy, sport, trifle, frisk.
Dartelheid, z., vivacity, wantonness, petulance, sportiveness.
Das , z., badger ; -, cravat , neck-cloth.
Dasbeenig, b., hager- legged.
basharen penseel , z., badger's hair pencil.
bashol, z., earth, burrow, kennel of a badger.
Dashond , z., hound for hunting badgers, terrier • turnspit , Spanish pointer.
Dassenvel, z., skin of a badger.
Dat, vw., vow., that.
Datum , dagteekning, z., date ; zonder -, dateless , un
latere -, post-date; van dezelfde -, of the same date.-date;
Darinsap ,
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Dauw, z., dew.
Dauwdroppel , e., dewdrop.
Dauwel t, z., careless, unhandy, slovenly woman • lazy slut.
Dauwelen t, i. w., do a thing carelessly, slovenly of lazily.
Dauwen , o. w., dew.
Dauwworm , e., letter , ringworm.
Daveren, i. w., quake, skake, tremble violently.
Davering, z., shaking, trembling.
David , z., davit, z.
De , 1w., the.
Debet, bui., debtor, Dr; die man is mij zooveel -, that

man owes me so much ; het - en credit ran een koopman
groolboek, the Dr. and Cr. in a merchant's ledger; deze
"post moet op de -zijde van . t. 11. yebragt worden, this
post :must be entered on the Dr. side of A. B's account.
Deblet, z., sale of merchandise.
Debitant , z., tradesman , dealer.
Debiteren , t. w., enter on the Dr. side; -, sell merchandise , dispose of merchandise.
Debiteer, z., debtor.
December, z., December.
Declinatie, z., declination, z.
Deed , pret. van Doen.
Deeg , z., dough ; . amandel-, almond paste; zij zijn allen
van een - § , they are all of one stamp ; iemand een koekje
van zijn - geven §, pay a person in his own coin, give a
person as good as he brings , give a person a rowland
for his oliver; wij zullen er - ran hebben §, we shall
enjoy it ; ter dege , to the purpose.
Deel • a., share , part ; elk zijn -, every one his share;
voor mijn -, for my part, as far as relates to me, as far as
concerns me ; ergens - aun hebben , be concerned in , have
a hand in any thing; ik heb ergens - aan gehad, I had
no hand in it ; ergens - in hebben • have an interest
share, concern of part in any thing; het zijn een schurken, they are a parcel of rogues; hij vertelde ons
een - leugens , he told us a parcel of lies ; -, volume;
-, board, plank ; Noordsche -en , Norway deals ; -, barn,
thrashing floor; -, deal, plank, board, z.; - van prijsgeld,
share of prize money, z.
Deelachtig, b., partaking of, participating, having a share,
interest of concern in ; - waken , communicate.
Deelachtigheld , e., participation, partaking of , having a
share in.
Deelachtigmaking , z., communication , imparting.
Deelbaar , b., divisible , capable of being divided into parts.
Deelbaarheid , z., divisibility.
Deele (ten) , bw., in part, partly.
Deelen, t. w., i. w., divide, make a division; -, distribute,
distinguish ; -, separate; -, partake of , participate in, have
a share , have a portion with another ; met iemand gelijk
in een boedel -, have an equal portion with another in
an inheritance.
Deelen , z., mv., parts , shares , postions ; bij - verkoopen,
sell by the piece ; met -, with divisions , by parts ; in alle
-, in every respect, entirely; ik kom met u in alle - overeen , I agree with you in every respect , I entirely agree
with you.
Deelende , d. b., dividing.
Deeler , z,, divisor.
Deelgenoot, z., associate, sharer, partner, companion,
partaker.
Deelgenootschap , z., partnership, company, association.
Deelhebber , z., zie Deelgenoot.
beefing , e., division, dividing, sharing , participation,
distribution , dividing into shares.

D1 I.
, bw., partly, in part; eens-, in one respect, in one
point of view, on the one side; ander-, on the otherside,
in another respect , in one point of view,
Deeltje , z., small part , particle.
Deelwoord , z., participle.
Deen , z., wild goose.
Deensch , b., danish.
Deerlijk, b., miserable, pitiful, sad, unhappy, wretched,
dreadful.
Deerlijk , bw., shockingly, dreadfully.
Deern , deerne , z., young girl , maiden.
Deernis, e., pity, compassion, commisoration; - hebben,
have pity on any one; men kan het zonder - niet aanzien ,
one cannot see it without being moved.
Deerniswaardig, b., worthy of pity.
Deesem , z., leaven.
Deesemen , t. w., leaven the dough ; gedeesemd brood, leavened-bread.
Defekt , b., defective , imperfect , not complete ; -e boeken,
defective books, books which are not complete.
Deftig , b., bw., grave, sedate , serious , respectable , creditable , genteel ; -, excellent , fine , magnificent, noble,
elegant, stately, splendid; gravely, nobly, creditably; hij
gaat - gekleed, he dresses genteely; rich - gedragen, behave
with propriety; gij hebt hem - geantwoord, you answered
him to the purpose.
Deftigheld , z., gravity, grandeur, excellence.
DeftlglJk, bw., zie Deftig.
Degel , z., platen of a printing press, platine of a printing press.
Degel ij k , b., proper , decent , properly.
Degelijk , bw., to the purpose , really, truly, indeed , in
good earnest , most undoubtedly.
DegelUkbeld , zie Deugdelijkheid.
Degen , z., sword , rapier ; bloote -, naked sword ; korte -,
short sword , euttlass ; met den - doorsteken , run through
the body with a sword; den - opsteken, sheath up one's
sword , put up one's sword ; hij stak hem den - tot het
gevest toe in de zijde , he thrust his sword up to the
hilt into his side ; met den - in de mist sterven, die
sword in hand ; den - zwaaíjen , brandish a sword,
flourish a sword.
Degene , zie Geen , Gene.
Degengekletter, z., clash of swords.
Degengevest, z., hilt of a sword.
Degengreep , z., zie Degengevest.
Degenkling , z., sword-blade.
Degenknop , e., pommel of a sword.
Degenkwast, z., sword-knot, sword-tassel.
Degenriem, z., sword-belt, hangers of a sword, sword -t
girdle.
Degenschede , Z., scabbard of a sword.
Degensmid , z., zie Zwaardveger.
Degenvormig, b., sword-shaped, ensiform.
Deining, z., swell of the sea, z.
Deinzen , i. w., retreat , retire , go backward , give way,
fall astern , have stern-way, shieve ; de vijand werd gen
noodzaakt te -, the enemy was obliged to retreat; het ge
werd verloren door het - van de ruiterij , the battle-vecht
was lost by the cavalry giving way; -, go astern, z.
Deinzer, z., flincher.
Deinzig, a., hazy, z.; - weder, - wedr, hazy weather.
Deinzing , z., retreat , retreating , - giving way, giving
ground.
Deist, z., deist.
Deus terli : , z., deism,
Deels

DRK»
bek , z. deck (ofa 8h12)) ; locen-, upper-deck, Z.; gescut-

gun

deck , z.; gesiroken -, flush deck, Z.; half -, quarter deck,
loos -, loose deck , Z.; onder-, lower deck, Z.; -, cie TJeken.
Dekbalkeij , z., mv., deck beams , great crosstimijers , z.
Dekbed ., feather covering coverlet.
Dekbiad , o., bracteal leaf, floral leaf bract; -, tobacco
used for wrappers.
Dekdeelen , a., mc., deck deals , dccle planks , z.
Deken , z., blai;ket; qeotilcte -, quilt ; pronk-, oprei
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sop sail, C.; kruis -, spilling lines of the mizen top sail,

z.; voor morare -, spilling lines of this fore top sail,
- van de tornan , upper miren brails , z.
DempIng , c. extinguishiiiig , extinction; - van de onlusten,.
suppression of the tumult, extirpation (of heresy).
Dei. , zie 1)e;;neboorn.
Denkbaar , t., cogitable

, conceptible , imaginable, con-

cenobio.

, coon- Dejikbeeld , z., idea , notion , conception ; ingeschapess -,
ferpane , coverlet ; euler de - iivjgea , lie sling ¡51 bed; isuiale ide;;.
de coeten niet langer strekken doe de - buy is t, cut Denkbeeldig , t., imaginary.
one's coat according to the cloth ; zij spelee onder reis - t, Denkelijk , denkljk , bw., likely, probable.
they conspire together ; -, dean of a chapter , of a faculty. Denken , i. nr., think, have ideas, muse, meditate, coil.
sjdec , reflect, judge, imagine , conceive, fancy, suppose,
flekensohap , o., deasiery , dealIoJIi1).
reflect, contemplate, contrive.
flekken • t. w., cover , defend , screen , protect against;
dek de tafel, lay the cloth ; dek u zelveis , be covered Denkend, d., b., thinking, reflecting, musing, considerput on your hat; z&oe leqerploats werd ano de cene zijde 11 1 g, rational, reasonable.
door een ozoeras ,qedkl , his camp was defended , covered Denker, z, thinker, reasoner.
J)ciikiiig • 5,, act of thii;;kiiig , meditation.
on the one side by a iiiarsli.
Deukkanebt, c. , faculty of thinking, cogitative power,
Hekken , z., mr. van dek • decks (of s/zips ) .
i;iteilcctual power.
Dekker, z., coverer ; drie-, three decker , z.; twee-, two
decker, Z.; drie -s schip , three deck ship , z.; lore-s schip, Denkwijs, z., manner of thinking, way of thinking.
Dennen , z., deck of a small vessel; buik -, roof of a ship.
two deck ship , z.
Deii.icnappel , z., fir-apple, fruit of the pine tree, fruit
Dekking , e., covering.
of the fir tree.
Dekk2eed , z., cloth to cover, saddle cloth.
licuneubsinin , 2 , fir, h;rnetree.
Delolood , lood , o., slieetlead.
Dekmantel • z., cloak , disguise , cover, veil , mask , blind, Den,,enboch , z., forest of firtrees.
pretence , appearance onder den - cosi godsdienst under the De,,ncu5out, z., firwood
cloak of religion ; ecu - iemeu, wake a pretence, dissimulate. Denni.gei1 , z., ins., zie B;;ikdenisinqen, z.
Der, lw, of the.
Dekpialiken , z., mi'., deck.planks.
Dei-de , t., third ; ee;; -, een - deel , a third part; de - man
Deksct.ilden , o., 2nv., wingsbello.
fc;;9t de vreugde aas; , a third person enlivens the conbeksel , z., cover, covering , coverlid ; pot -, cover of a
pot ; voedsel en -, food and rainiest ; onder liet - van gonsi, versation; de - vertel zei kabel hooi/en , the third time
will succeed; - in het p;ketspel , drie kaarten, die op elkanunder the cloak of lavour.
der co/ge;; , tierce, sequence, three following cards at the
I)ckstcen , e., capping brick , coping brick.
game of piquet.
bcks(roo , z., straw for the covering of a house, hawm,
Dc,dehall, t., two and a half; le;; -, in the third place,
thatch.
thirdly.
Dekst.,tten , z., iiiv., pillars , stantions , z.
Heide baud , z., sea yoke, z.
Dckerf, z., bodycolour, watert)OdyeoIour.
LhKvei-ffl • z., cream , turpentine varnish for covering Derdendaagich , I., tertian, every third day.
Derde jvraak, z., third mate, z.
copperplates.
Del-en, t. iv., i. '5)., give concern, grieve, afflict, make
Dckzwabbci- , z., owah , Z.
sorry; -, ail; wet deer u what ails you? what is the
Delcie,lcre • s. dehciedere, guaranty ; - staan , stand delcredere , stand guaranty , osarrant delcredere , warrant iiiatter with you? -, hurt, harm.
guaranty ; voor de verzekeraars - staan , insure the solvency Derge5ijk , dergelijke, desgcltJks • desgeitjke, I., such,
the like, similar.
of the underwriters.
h, hie., therefore, for that reason, on that account.
Deifbasir, I., capable of being dug.
Dermate , uw., to such a degree, in such a manner, so,
Delfstcr, e., female digger.
Herrie • C., clay.
DcJgen , zie Verdelgeir , Uitdelgen.
HerSel • zie T)artel.
Heling :: , zie Loopte.
DeiIIe,i , t., thirteen.
Deluw j: , deluwe , t., zie Loodcerwig.
Delsen , t. w,, dig, (lelve, turn up the earth with a spade. Dertiende , Ic, thirteenth.
Dertig , b., thirty; -ste , thirtieth.
DeJser, z., digger , delver.
Dertiginasi , 1w., thirty times.
Delving, e,, digging, delving.
Deiveis , t. W., miss, be without, lack, want; ik kass
Usmoedig , I., humble , meek , submissive , lowly.
dot niet -, 11 cannot do without that.
De rnoedigheid , z., humility,, meekness , lowliness of mind.
DeiuoedigllJk :, deinoedig, t., l, hunable, meek, sub- Dei-ver , z., one who is deprived of any thing.
Derving z., privation of, want of.
missive ; liiimtsiy, meekly,, submissively.
Dempen , t. w., extinguish , smother ; -, subdue , over- Derwoarts , bw., there, to that, to that place, thitherwards , thither.
come • reduce to obedience ; -, oppress , crush ; -, fill up;
de put - als liet kalf verdronken is J-, shut the stabledoor Derzelves. cow., her, their, the.
Des, lw, of the.
when the steed is stolen ; een zeil -, spill a sail , z.
Des, 1w., So much; - to beter , , so much; the better; - le
Dcmper ,, z., quencher,, extinguisher.
erger , , so much; the worse.
»ewpgurdlngs , e., mv., spilling lines • z.; foPPe -, spilling
lines of the foresail , Z.; graste -, spilhis;g lines of the Des 1, lw, of it; ik ben - wet bewust, I know that very.
mainsail, z.; groots niarsee -, spihhipg lines of the main well, 1 am informed of that.
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Deserteren , i. w., desert , run away.
Deserteur , z., deserter • run-away , z.
Desertie, z., desertion.

DeSgel;¡ks, bw., in the same manner, likewise.
Desniettemin , bw., nevertheless, nothwithstanding that.
Desolaat : , b., in confusion , in disorder • in confused

DIE
Devies, z., device, motto.
Dewelke , vnw., which , the which.
De Ul, zw., as, seeing that, since.
Deze, vnw., this, these.
Dezelve, dezelfde, b., the same, the very.
Dezer , vnw., of this , of these; den eersten

-, the first
instant , the first day of the current month; ira - voege,
in this manner, in these terms, to the following purport.
despotic power , arbitrary Dezes , vnw., of this.
power • arbitrary government, despotic government , tyranny. Diadeem • z., diadem , tiara , crown.
Deswege • bw., for that reason , because of that, on ac- Diaken, z., deacon.
Diakenschap, z., deaconship, deaconry, office of a deacon.
count of that.
Diakense, z., deaconess.
Deszelfs, vnw., his.
Diakonesse, z., deaconess.
Deugd, z., virtue, moral goodness, property, probity.
Deugdelijk , b., 1w., virtuous , honest , noble , just, true, Diakonie, z., poor's funds, assembly of deacons, body of
deacons ; de - aanspreken , apply to the deacons for assisreal ; -, certainly , really , undoubtedly.
tance; van de - teven, live upon charity, be upon the
DeugdelLjkhesd, z., honesty, uprightness, candour.
parish.
Deugdeloos, b., without virtue, devoid of virtue.
Diainant, z., diamond, jewel, precious stone.
DeugdrUk , b., rich in virtue , replete with virtue.
Deugdzaam, b., honest , upright, virtuous, candid • good, Diamanten, b., diamond, of diamonds.
Diamanten-boot , e., diamond necklace , clasp in any
useful, serviceable , substantial.
shape.
Deugdzaamheid, z., honesty, uprightness, goodness of
Dia,nanten -haak , z., diamond clasp.
quality.
Deugen, i. w., be worth ; dat boek deugt niet veel , that Diamanten-ring , z., diamond ring.
book is not worth much; dat deugt nergens toe, that is Diamantgroef, z., diamond-mine.
good for nothing, that serves no good purpose; die be- Diamantgruiis, z., diamondduist, diamondpowder.
Diamantslüper • z., diamondcutter.
wijzen - niet, those proofs are good for nothing.
Diamentsteen, zie Diamant.
Deugniet , z., good-for-nothing fellow.
Diamantvormig , b., diamond-shaped.
Deuk , z., dint , impression, pushing in , thrusting in.
Dicht, z., poetry.
Deuken, zie Induwen.
Dicht, gedicht, dichtstuk, e., poem, verses.
Deumeaje, z., (term of contempt) dwarf, shrimp.
Dichtader, z., vein of poetry, poetic vein.
Dean , b., near , sparing , parsimonious , niggardly.
Denn , z., song, tune , air , ballad; een - met iemand Dichten, t. ev., write verses; -, invent, forge, contrive.
hebben, turn a person into ridicule ; orn den + , out of Dichter, z., poet.
Dichteres, z., poetess.
sport, out of fun.
Dichters , z., mv., poets.
Deunen, zie Zingen,
Dichtje, z., short poem.
Deunheid , z., nearness, parsimony , niggardliness.
het
z., art of poetry ; zich in de - oefenen,
Dichtkunde,
Deuntje, z., short song, sonata, tune; hij zingt altijd
exercise one's self in the art of poetry.
zelfde -, the burden of his song is always the same;
hot oude - zingen, repeat the old story; hel is een ander Dichtkundig, b., poetical, having a taste for poetry.
Dishtmaat, z., metre in poetry.
- , that is an other story; -s, tunes , songs.
beur , z., door ; aan de - kloppen , knock at the door; Dictainbruid • z., dittany (an herb).
de -- uitzetten, turn out of doors; door de regte -, by Die, vnw., that, those, these; alle -, all those, all who,
the proper means ; over zijn - liggen , lean over one's -, which , that , who ; - mij gezonden heeft is u bekend,
door; het is een weer, men zou geen hond buiten de - he that sent me is known to you.
Dief, z., thief , robber , felon ; de gelegenheid maakt den
jagen, it is not weather for a dog to be out in.
- t , opportunity makes the thief ; elk is een - in zijn
Deuren , z., mv., doors.
, nering t , every one is a thief in his profession ; een Deurhamer , z., knocker of a door.
aan de kaars, a thief in the candle.
Deurhengsei , t., hinge of a door.
Dierachtig , b., thievish , felonious , thievishly inclined,
Deurraam , z., lintel and side posts of a door.
given to thieving ; die meid is -, that maid is rather givers
Deurring • z,, ring of a door.
to thieving ; zij heeft -e oogen , she has roguish eyes ; hij
Deurslot, z., lock of a door.
heeft het op eene -e wijze van de tafel genomen, he took
Deurstijl, z., doorpost.
it off the table by stealth.
Deurtje , z., little door , small door.
Deurwaarder , z., doorkeeper , tipstaff, sergeant , bailiff, Diefachtigheid, e., thievishness, thievish inclination.
Diefachtiglljk, bw., thievishly, feloniously.
inferior peace officer.
rieurwaarderschap, z., sergeantship, office of a bailiff. Diefdui,n , z., thiefbolt.
Diefegge, z., female thief.
Deurwachter , z., porter, doorkeeper.
Diefhenker T , z., executioner , hangman.
Deus, z., deuce, two at backgammon.
Deutet , z., small wooden wedge to drive in a treenail, Diefijzers , z., mv., iron bars.
Diefje , z., little thief, petty thief.
in order to swell its head.
Deutet-ijzer , z., small iron wedge to open the head of Diefkelder , z., dungeon.
Dielleider , z., thiefcatcher, thieftaker.
a tree-nail, z.
Dietiijk • bw., thievish , thieflike , secretly, stilly , by
Deuvekater , z., christmas loaf.
stealth.
beuvik, z., spigot; -:, very short puray man.
Diefstal, z,, theft, robbery, larceny, felony1
beuvikken , t. w., tap, draw off beer, etc.
estate.

Despoot , z., despot, tyrant.
Despo#isme , z. despotism,

i,
Diefstok t , z., stocks.
Diefzak , z., fob.

Diegene , zie Die.
Diemet , z. , dimity.
Dien, vnw., that, to that, NvOom.
Dienaangaande, biv., with respect to that, for that purpose.
Dienaar, z., servant, one who fills any menial office;
lamer-, valet de cliambre ; -, one who serves in any post
of office; - des yodde(iplcen woords, Minister of the Gospel ; stads yereyts-, town's officer; sergeant, constable ,
peace officer.
Dienares, z., female servant, handmaid.
Diender, Z., constable.
Dienen , i. w., t. w., serve , be in service ; de tafel -, wait
at table ; -, serve , render , do a service ; iemand in ver
gelegenheden -, be of service to a person on-scheidn
sundry occasions ; iemand in z jn reytszaak -, defend,
serve a person's cause in a law suit, undertake the defence of any one ; ¡case ik er it eense ier - ? can I be of
any service to you ? -, serve in a military capacity ; te
land -, serve in the army ; ter zee - serve in the navy;
-, i. w., be of use, be of service ; die k^aecht dient it niet ,
that servant does not suit you, is not of use to you;
dat dient nergens too , that is of no service , good for
nothing; -, be good, be salutary; die .ep)s dien t niet voor
zieken, that food is not good for sick people; resume
vruchte^s - dienen niet voor zwakke mayen, raw fruits are
not good for weak stomachs; -, regard, relate to, concern; dat dient tot die took islet , that does not concern
that matter; -, stand in lieu of; dear ,r j ow nader ver
hebt , wil ik it gaarne tot vader -, as you have lost-toren
your father, I am very willing to stand in ilea of one
to you ; -, reply , answer ; wij zullen 5; daarop -, on that
subject we shall reply to you; zich ergens vase -, make
use of any thing.
Dienende , b., waiting ; niet ter zake -, not to that purpose.
Diens, vnw., whose ; - brood gij eet, - woorden yïj spreekt,
we ought to promote the interest of those whose bread
we eat.
Dienst , z., service use ; ten -e stean , render service
vriendelijke -en, friendly offices; -, military service ; in
'S konings - zijn , be in the king's service ; ik ben altoos
tot uav -, I am always at your service; kerke-, church
service, divine service , ministry ; -, assistance, good
offices ; - nemen , enter into service , list as a soldier
zee-, sea service, navy, z.; alle -doende teile i bijzetten.,
set all the serviceable sails , z.; zware •-, hard ditty ; een
goede - bezv^jzen, do a good turn; in - tijm, be on service.
Dienstbaar, b., subject to serve, ministering, familiar;

anderen aan zich - ;naken , make other's airee oste's f^urpose.
Dienstbaarheid

1I

e .

, -. ,; bondage , service , slaver;'.

Dienstbaar iiJk j , bw., servilely, slavishly.

it is not proper fr ,r e to know every thing; -r ,
wwvi^id, serviceable wind, ..
Dienstigheid, z., usefulies: , utility.
DienstigiiJlz , bw., usefully , serviceably.
Dienstijver , z., official seal , professional seal.
Dienstkieecï , z., uniform , livery.
zeal,

Dienstknecht ,

z., servant , footman , serving man , man-

oervarit.
Dienstaoon , z., wages , earned salary, lire.
Dienstnsaagd, z., maid servant, handmaid, servant-girl,
s; ving -girl , maid.
Dienstinan, e., vassal , feudatory, soccager, dependent.
Dienstpligtig, b , ceremonial , ceremonious, bound to serve.
Dienstpligtigbeid , z., ceremony .

Diensttrouw , .z., faithfulness, loyalty.
Dienst aardig, b., friendly, kind, ready to do service,

officiously zealous.
Dienstvaaraigbeia , e., readiness to service, readiness to
(lo a good office, zealousness.
Dienstvrij , h., free from service, exempt from service.
D ieiisvolgens , bw,, therefore , accordingly , in consequence
of , consequently.
Diep, b., deep, profound; schip dal niet - gaat , vessel
that draws but little water ; stille waters hebben -e gronde^n , the still sow drinks the draught ; dat is een zeer Imis, that house extends very far backwards; -e gedachten, profound throughts; het is er niet -er §, his c apacity extends no further ; een -e buiging maken, make a
low how; -, deeply; iemand te - ondervragen, examine a
person closely ; neen moet de dingen zoo - niet onder
one should not examine too far into matters;-nelc,
chit kwaad is al te - ingeworteld, that evil is too deeply
rooted ; ik beu el - in de vejftig , I am far above fifty.
Diep'` , z., deep ; sea , ocean ; w ij kwamen des nachts in
het -, we got to sea in the night ; - verbonden schip
deep waisted ship , z.; - gaan , draw much water ; - in
zee zijn, have sea-room, z.; - in den winter, in the dead
of winter ; in 't -e van den nackt, in the dead of night;
-e hlik , penetration , sharp-sighteduess ; - denkend, pene.
totting , profound; - gaande, deep-drawing; - leggend,
deep-seated.

Diepaclitig, b., rather deep, somewhat deep.
Riepen , t. w., i. w., deepen ; men spreekt van de haven te
-, they are speaking of deepening the harbour; dat kan
noch - noch drongen § , that can have no effect; -, shade,
dat sleek is sterk gediept , that piece is deeply shaded;
-, sail sounding, sail with the plummet in hand.
Diepgaan , i. w., sink deep , draw a great deal of water;
-d schil), a chip that draws a great deal of water.
Diepgang , z., crater draught , z.; - meter , differenciomete: , 2

flies, grondig, bic., profoundly.
Dieplood, z., plummet, sounding line, sounding lead;

- eeitwerpen , throw out the line.
—s van een schilderij , shades of a
painting , shades of a picture.
Diepte , z., depth , deepness , profoundness , profundity;
de - ran Bene wonde peilen , probe the depth of a wound;
veel -en la dies , keep a number of servants.
int de - van het haart , from the very bottom of the heart;
Dienstbroeder , z., lay brother, comrade, fellow servant.
-, sea, gulf, abyss, pit; dat is eens grondelooze -, that
Diensteed , z., oaths of office, oath of allegiance.
is a bottomless pit; - in 't hol, depth in the hold, z.;
Dienstelijk , bw., usefully , conveniently.
- van een zeil , drop of a sail , z.
Diensthuis, z., house of bondage.
Dienstig , b., nsef ul , serviceable , proper , suitable ; alles r)iepzinnig , b., abstruse, profound, remote from apprehension.
is hem niet -, every tiring does not suit him ; dat zo me de
en^j zeer - zijn, that would be very useful to me, that Diepzinnigheid , z., abstruseness , profundity of learning,
would he convenient to me; het is niet - dal mean alles thoughtfulness, reverie, profoundness, penetration.

Dienstbereid +, dienstwiiiig, b., bu., ready to serve.
Dienstbieding, z., offer of service.
Dienstbode , z., man servant, maid servant ; de -n ran
een hiris, the servants of a house, the domestic servants;

Diepsel , z., shade;
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i )iepzinniglljk , bw., profoundly, abstrusely , deeply.
nier, z., animal, beast; de mensch is een redelijk -, man

beschouwt , when one takes a near view of it ; hij stond
- (aan) de dear , he stood near the door; kom wat -er
hij , come a little 'closer.
Digten , t. w., close , make close ; kant -, mend lace.
Digthamer , zie Digt , b., op -hamer.
Digtheid , z., nearness , proximity, contiguity; -, closeness,
solidity, massiveness, density, compactness, consistence.
Digtheidsmeter , z., manometer (for elastic fluids) , areometer (for liquids).
Digtjzer , z., zie Kalfaatijzer.
DU , dije, z., thigh.
DiJen, zie Gedijen.
Dijgen , zie Uitdijen, Uitdijgen.
DUharst, z., thick part of a leg of mutton.
Dijk , z., dike , bank , mound ; iemand aan den - retten,
1 impoverish a person, ruin a person; dat zet weinig coden aan den -, that will not help much.
DLykaadje f, z., materials with which a dike is raised,
labour done at a dike.
Dijkbaas, zie Dijkoieester.
Dijkbreuk, z., breach of a dike.
Dijken , z., mv., dikes , banks.
Dijken, t. w., dike in, encompass, fence with a bank, etc.,
raise a dike , etc.
Dijker, dijkwerker, z., one who labours at dikes; hij
eet als een dijker t ' , he eats like a ploughman.
Dijkgraaf, z., superintendent of dikes, inspector of the
dikes.
Dijkgraafschap , z., office of a superintendent of the dikes.
Dijkmeester , z., overseer of the dikelabourers.
Dtjkregt, z., laws relating to dikes, regulations relating
to dikes.
Dijkschouwen, i. w., inspect the dikes.
Dijstuk, zie D( harst.
DLJzak , z., breeches pocket.
Duzig, b., misty, foggy, hazy; - wehr, misty weather,
hazy weather.
Dik , b., thick , lusty, jolly , fat ; hij is - en vet, he is
very jolly; hb is - van lijf,, he is corpulent ; - gekleed
gaan, dress warmly; - worden, grow fat, grow lusty;
-ke regen, thick of close rain.
Dik , z., calf (of the leg).
Dikachtig, b., inclining to be fat, lusty, jolly, corpulent.
Dikachtigheld , z., bulkiness , bigness.
Dikbuik, z., gorbelly, swag-belly, fat belly, paunch.
Dikbulkig , b., big-bellied , gorbellied, paunch bellied.
Dikke , b., thick; - melk , thick lopperd , sour milk.
Dikken, i. w., thicken, grow thick; -, thicken, to make
thick.
Dikkop, z., thick scull , loggerhead, dull stupid fellow;
-, buffle.headed duck.
Dikkoppig: §), b., thick-beaded, thick-sculled , obstinate.
Dikli.vig, b., corpuleut, thick-bodied, ) big-bellied.
Dikiivigheid, e, corpulency, bulkiness.
Diklippig , b., blubber-lipped.
Dikmaal t, dikmaals t , dikwijls, bw., often , oftentimes, frequently ; hij herhaalt duit -, he repeats that often.
Dikrnuliig , b., pouch-mouthed.
Diknekkig , b., thick-necked.
Dikneuzíg, b., bottle-nosed.
Diktator, z., dictator.
Diktatoriaal , b., dictatorial ; -, bw., dictatorially.
Diktatorsehap , e., dictatorship, dictature.
Dikte, dikheid , e., thickness.
Dikveilig, b., thick-skinned, thick coated, § callous, insensible.

is a. rational creature; o,zredelijk -, irrational creature;
wild -, wild beast; wreed -, ferocious animal; tamme -en,
tame animals.
Dier, vnw., of those; in - voege in that manner.
• Dier 9 , zie Duur, (p).
Dierbaar, b., precious, beloved, dear.
Dierbaarheid , z., dearness , fondness , lovingness.
Dierbaarlijk t , bee., dearly , lovingly.
Dierenriem , z., zodiac , the circle in the heavens in
which the twelve signs are described.
Diergaarde , z., park , menagerie , zoological garden.
DiergelLjk, b., like, suciclike, similar ; van - geval heb ik
nooit gehoord, I never beard of such a case; hij hield zich
met -e praatjes op, he amused himself with such stories.
bierkoop , zie Duurkoop.
Dierlijk, b., animal, belonging to an animal.
DierlLkheid, z., animality.
Dierperk , zie Diergaarde.
Díerte t, zie Daune.
Diertje, z., little animal, insect; het minste - dient tot
de volmaaktheid der natuur, the smallest insect contri
-butesohprfcinatue.
Dies , bw., therefore , for that reason.
Dieshalve ir, bw., therefore , for that reason ; om -,
because.
Diets maken , t. w., make a person believe, persuade;
hij wil mij -, dat, he wanted to make me believe that;
hij zocht hem dat met alle kracht diets te maken , he did
his utmost to persuade him to that.
Dieven , z., me., thieves, robbers , filchers , pilferers ; herbergen , harbour thieves ; j de groote - hangen de
kleine op , the great thieves hang the little ones; de
groote - laat men loopen en de kleine hangt men t, great
thieves are allowed to escape , but petty ones are banged.
Dievenbende, z., gang of thieves, band of thieves.
Dievenfluit, z., dog-whistle.
Dievengezigt, z., hanging-face.
Dievengeluk, z., undeserved good-luck, windfall.
Dievenlantaren , z., dark lanthorn, dark lantern.
Dievensleutel , z., pick-lock.
Dieventaal • z., cant of thieves, jargon of thieves, slang.
Dievenvanger . z., thief-catcher.
Dieverij , z., theft, felony, robbery, thievery, stealth
iets rerkoopen de helft minder dan het waardig is, is
Bene openbare -, to sell a thing at halfprice is a manifest theft; van - een ambacht maken, make a trade of
stealing.
Dievig, im., thievish.
Diggel , z., potsherd, (p.).
Digt, b., close, solid, massive, near, dense, consistent,
massy, condense, compact, tight; - aan elkander, close
together ; - zijn, i. w., be close, discover nothing; hij is
heel -, he is as close as wax; hij is zoo - als een mande § ,
lie is as close as a sieve ; - houden , keep close , be
cautious.; - toegedekt in een bed rijn, snug in bed; al te
,- schrijven, to write too close; gif schrijft te - in elkan.
der, you write your lines too close; - toetrekken, draw
very tight; het huis is rondom - gesloten , the house is
shut, . close on all sides; - bij den wind, close to the
wind, z.; de halzen - halen, haul the tacks on board, z.;
- schip, tight ship, z.; bij den wind houden , run close
upon a wind , z.; - langs de kust zeilen , hug the land;
--hamer , calking-mallet , z.
Digtbu , digtebu , Im., near, nearly; as mesa het van -
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Dikwerf, zie Dikmaals.
lPikwüls, zie Dikmaals.
Dikzak, zie Dikbuik.
Dille, z., dill.
Ding, z., thing, business; doe uw -en, mind your business.
Dingbank :1: , z., bar at which causes are pleaded.
Dingdag , z., session day.
Dingen, t. w., cheapen, offer less than is asked, bargain
for; naauw - en wel betalen t , bargain hard and pay well;
-, plead at the bar; ergens naar -, aspire after, be a candi
-datefor.
Dinger, z., pleader, cheapener, bargainer, candidate.
Dingetje, z., little thing.
Dinging, z., aspiring after, being a candidate for.
Dingsdag , z., Tuesday.
Dingspligtig if: , b., subject to justice.
Dingtaal -t , z., pleading ; de - verstaan, be versed in the
law , be skilled in the law; hij spreekt -, he speaks solidly,
firmly, to the purpose.
Dingtalen 1• , i. w., plead in court, plead at the bar,
zie Pleiten.
Dirk (van de gaffel) , z., peck hauliard, z.; - (van den
giekboom) , derrick of the boom , z.
Disch, z., dining table, board, § dinner; aan den - zitten,
sit a table; vrijen - hebben bij, board free with; den - dekken , lay the cloth , spread the cloth ; aan den -, at table.
Dischbier , z., tablebeer.
Dischgeid 9, z., board-wages.
Dischgenoot, z., messmate, fellow-boarder, guest; -,
companion at table.
Dischgeregt, zie Tafelgeregt.
Dischgezang, z., table-song, convivial-air.
Dischgesprek:j:, tafelgesprek+, tafelpraatje, z,, tabletalk , discourse at table.
Dischlinnen, z., table-linen.
Dischvarken, l
z., tablebrush.
Dischstoffer, j
Dischvriend, z., tablefriend, parasite.
Discipel, z., disciple, scholar, pupil.
Disschen : , i. w., sit at table , dine , feast.
Dissel , z., addice (tool used by coopers.)
Disselboom , e., axle-tree of a waggon; -, adz, z.; holle
-, hollow adz.
Disselen , t. w., adz.
Distel , e., thistle ; -ijzer , sharp-hoe.
Distelbioem , z., thistle flower.
Disteibol , kaardebol, z., thiller's thistle.
Distelig , b., thorny, full of thorns, full of thistles,
intricate , troublesome , difficult ; een - geschil , an intricate question.
Distelvink , z., goldfinch, thistle-finch.
Distillateur , z., distiller.
Distillatie, z., distillation.
Distilieergias, z., retort.
Distli leerplaats , z., chymical laboratory.
Distilleerketel , z., still , alembic.
Distiileerwinkel , z., distiller's shop.
Distilleren , t. w., distil.
Distillering, z., distilling.
Dit, vow., this.
Divan, z., sopha; -, divan, court of justice, council of
state (Turkey).
Dobbel , z., game of dice; een goeden - hebben , have a
lucky hit at dice, have a lucky throw at dice.
Dobbelaar , z., gamester , diceplayer , gambler ; hij is een
- en een ligtmis, he is a gamester and a rake.

Dobbelar(j , z., dice playing.
Dobbelen • i. w., game at dice , play at dice ; tegen twaalf
oogen - ) §, play a desperate game; de zieke dobbelt tegen
twaalf engen , the patient is in a hopeless state.
Dobbelkroes • dobbelhoorn • z., dice box.
Dobbeischool , z., gaming house,
Dobbelspel , z., dice playing, game of dice; de -len zijn
verboden , dice playing is forbidden.
Dobbelsteen , teerling , z., die ; het deeg aan -tjes sn dejs , cut the paste into small squares ; een - voorschoot,
a cliequed apron.
Dobber , z., float of a fishing-line ; - anker-hout , wood of
ass anchor; hieze -s, bunch of bulrushes, -schuit, very
light small vessel.
Dobberen, i. w., swim, float; - als een schip, hull like
a ship , fluctuate like a ship , z.; tusschen hoop en vrees -,
fluctuate , waver betwixt hope asid fear.
Dobbering , z., fluctuation.
Doch , vise., but , yet , however.
Dochter, z., daughter; bastaard -, natural daughter,
daughter not born in wedlock; schoon-, daughter in law ;
stie f-, stepdaughter ; -s man , son in law ; jonge -, young
girl.
Dochtertje • e., little daughter , missy.
Dochteriijk , b., like a daughter , daughterly.
Dodderig , b., sleepy, listless, heavy, drowsy.
Dodderigbeid , z., drowsiness , listlessness.
Dodöor, z., humdrum, sleepy fellow, drone.
Doedelzak , z., bagpipe.
Doek • z., linen cloth, canvas ; gewascht -, oil cloth ; -en,
lucen, child's clouts; een kind in de -en winden, swaddle
a child , swathe a child ; branseeils-, canvas number 6,
7 , or 8 , z.; karrel-, canvas number 4, or 5, z.; presenning-, course canvas for taipaulings, z.; vlagge-, bunting,
z.; zeil-, sail cloth , canvas number , 2, or 3, z.
Doeken, t. w., blind, deceive, cozen, dupe any .one;
blind-, blindfold.
Doekt'r , z., deceiver.
Docking, z., blindfolding, deceiving, creating, trepanning.
Doekje, z., rag; dot is maar een - voor het bloeden, that
is only a frivolvus excuse; ik wind er geen - om, I do
not mince the matter, I speak as I think.
Doel , z., mark , aim ; de woede van den vijand ten - staan,
be exposed to the fury of the enemy; -, place for exercising the armed citizens.
Doelen, i. w., aim.
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Doeipen , z., aini.

z., aini, end.
t. w., condemn.
boeining • z., condemnation.

Doelwit,
Doemen,

Doeinavaardig, doenienswaardig, b., condemnable, bla-

usable , culpable , rash.
t. u., do, make, execute, perform, achieve, act,
transact , make ; soft -, act wisely , do wisely; het is om
nu; geluk te -, your happiness is concerned , your happiness is involved , it is only for your happiness ; het is
rjiij ora zijn vriendschap te -, his friendship is of import•
anee to nie , his friendship is what I care for, his friendship is what I sin at , I should like to secure his
friendship; zij - iii huiden en leer, they deal in hides
and leather ; een aanspraak aan het volk -, harangue
the people; - gedenken, put in mind, remind, bring to
recollection. ; een eed -, take an oath ; te zamen -, carry
on business in partnership; handreiking -, aid, assist;
hij maakt er veel om ie -, he makes a great work about
it ; iemand z jn zin -, give any one his own way; to

Doen ,
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,ziet -, bring to nought , annihilate , annul , abolish
het - en lacen , the life and morals ; hij haalde het - en
Wen der kloosterlingen dapper door, he inveighed severely
against the life and morals of the monks ; ik wil er niet
mede te - hebben, I will not meddle with it; het is m jn
- niet, it is none of my business ; in goeden - zitten ,
he in good circumstance; reel te - hebben , to have a
great deal of business; met iemand te - hehlen, be concerned with any one ; gij hebt mij te hard - loopen , you
made me run too fast; hel is one een uur te -, it is the
matter of an hour, an hour will suffice ; - alsof men iets
verzetten wil, make a show of resistance; zij -, alsof zij
slapen, they pretend to sleep; doet wat gij wilt, take your
course ; een eed -, take an oath , swear ; een vraag -, put
a question , ask a question ; een schot -, fire a gun ;
iemand goed -, confer favours upon one, confer bgnefits
upon one; zij hebben te -, they have work on hand, they
have business on hand; hij heeft andere zaken te -, he
has other business to attend to ; hij heeft met haar te gehad; he has had communication with tier; ik wil niets
meer met hem te - hebben , I will not be concerned with
him any more , ( I'll have nothing to say to him ; niets
te - willen hebben met , refuse to meddle with , disclaim
all interference with; veel te - hebben , have much work
upon one's hands, ( have a good run of work; te - krijgen , get work, get business , come into business ; te peven , give to do , give (one) work , find (one) work,
employ, ( cut out work for ; de weet - (, inform , give
notice, send word; de preeken - het niet alleen, preaching alone does not avail ; de namen - niets ter zake , the
names do nothing to the purpose , the names do nothing
to the point; dit doet niet reel ter c ake , this matters
not much to the question.
Doende, d., doing, busy, active; er mede - rin, be busy
about any thing.
Doener , z., doer.
Doening , z., deed , act , action.
DoeniLJk, h., practicable, feasible, that can be affected,

Doldriftigl,eld,

e., fury, madness, rage, phrenzy.

Dolen , I. w., wander , err , go astray , be mistaken.
Dolend , b., wandering, errant; -e ridder, knighterrant;

men moet de -en teregt helpen , we must set right those,
that err.
Doleren t , i. w., complain.
Doltin , z., dolphin, kind of sea fish.
Dolgaten , z., mv., thole-holes , z.
Dolheld , dolligheld , z., madness, insanity, fury, phrenzy,
rage.
Dolbuts , z., madhouse , bedlam.
Doling t , z., error , mistake, going astray; in - brengen,
lead astray.
Dolk , z., dagger , poniard , dirk.
Dolkje , z., stiletto.
Dolklampen , z., me., thole-clamps , thole-cleats , z.
Dolkop , z., furious fellow, madman, madcap.
Dolkoppig, b., madbrained, hotbrained , hotheaded.
Dolkoppigheid , z., hotheadedness.
Dolksteek , z., stab (with a poniard).
Dolkstoot, z., zie Dolksteek.
Dolleman , zie Dolkop.
Hollen +, i. w., be delirious, be lightheaded, rave, rant.
Doitigheld , z., madness.
Dol maken , t. w., make any one mad.
Doiphynen , z., mi'., supporters under the quarter galle-

ries , lower finishing , z.
Dom , b., stupid , dull , awkward.
Dozn, z., steeple, dome; -kerk, hoofdkerk, cathedral church.
Domdeken , z., dean of the cathedral, dean of a ca-

thedral.
Domnein , z., domain , demesne.
(Domheer , z., canon of a cathedral ; prebend.
Domheerschap .

z., preliendaryTsliip.

Domheld, z., dullness, stupidity.
Domhof, z., cliapterhouse.
Dominikaner, z., dominican, black friar.
Domino ,

z., domino ; -, dominoes ; - spelen , play at do.

minoes.

possible, achievable.
Doenlijkheid, z., feasibility, possibility, practicableness.
Doennlet, z., idle person, lazy person.
Doezelen , t. w., sketch , make a rough draught; een

teekening -, sketch out a drawing.
Dof, b., dull , heavy , stupid.
Dof, z., push, thrust, shove.
D u tten , t. w., push , thrust , beat.
Dofer , z., male pigeon.
Dofighetd , z., dulness, stupidity.
Dofheid, zie Doffigheid.
Doft, z., rower's bench; -, thwart, bank, seat, z.; cell-,

mast thwart, z.
z., mastiff.

Dog ,

Doggerboot, z., fishing boat for cod fish, doggerboat.
Doggeren , i. w., fish in a doggerboat.
Dojer,, door, z., yelk of an egg, yolk of an egg.
Dok , z., dock (for ships) , inner harbor ; droog-, dry dock.

Dorninosteenen , z., ,nr., dominoes, cards.
Domkapitel , z., chapter.
Domkerk , z., cathedral.
Domkop , zie Botterik, Bot mull.
Domkoster , z., sexton , sacristan of a cathedral church.
Dommekracht , z., machine used by ship wrights to raise

heavy weights, landscrew, jack.
Doin.nelen, I. w., buzz; -, slumber, mutter.
Dommeting, z., huzz;ng.
Dommel j k + , bw., awkwardly , stupidly , clumsily.
Dommigheid , z., stupidity, dullness.

Doinoor , zie Botterik, Bot nail.
Doinp , zie Damp.
Dompblok , z., zie Stapelblok.
Dompelaar , z., diver.
Dompeldoop, z., baptism by immersion.
Dompelen , t. w., dip , duck , plunge , immerse.
Dosopeler, z., plunger, dipper, anabaptist.

Dokken , t. zc., lay up (ships) in a dock, dock a ship;
-, give money, pay money.
Dompeling , z., plunging , dipping , immersion.
Dompen , t. w., cool the canon.
Dokkebleden , z., mv., dockleaves.
doctor.
Dompen , dempen , .iUtdooven , t. w., quench , extin
Dokter, z.,
guish , put out; 't geschut -, dip the gun ; in 't water -,
Doktoraat, z., doctorate, doctorship.
Doi, b., mad, crazy, furious, enraged, insane; een dip, z.
mensch , a mad man , a maniac ; een -le bui , -le
,
Domper, dompertje, z., extinguisher.
Dompig, b., dampish.
mad fit; - (van een sloep), thole, z.
Dolboord , z., gunnel of a boat , z.
Dompneus, z., large nose.
DoInproost , z., provost of a cathedral.
Doldriftig, b., passionate, furious.

slang
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Domsticht , z., diocese 1)clonging to the caapter.
Dondhoek , z., oi)liV'ion.
Donder , z., t)tunder ; del was een zware - isla(/ , 1 L,xt was Doodbraken , i. w., be in the list agonies ,bein fate
a toud clap of tliun(ler ; de — ill opp (ie kerk , the fu i en- .igmi ies of death.
der struck the church ; tiao ' den - getrotfe 2 , tli iith struck. Dood1)ies , zie Doodkist.
Donderaar , z., tltunderer.

t^oo_ticeci , z., list of persons invited to a burial.
FCyfáf i Ps , l)., mortal , dett(lly, fatal , that causes death,

Donderbaard , z , ilcuseleck.

Donderbui , z., thurtderstorm , tltuncler ,roil , z.
hut
; unie deatii ; - zoi^iligen, sin mortally, commit
Donderbus , s., hlun(1er11oiss.
. a I ti9i sirs -e er,n'(le death-v; outtd.
Donderdag , z., tltursday; ?.uitte -, - (oor I'aseheib, m^zundy, Doejdienn, ti., iv., tl}e dead; leve tuien eia - oordeelen, judge

holy tliursday.
Donderdistel , z., common eryngo (%ß(í.)
Donderen • i. w., thunder ; liet / (hit hi[/On te -, the artillery Mega n to tltulnder , play; Igel kza am hein zoo r ree.ri I
voor als of hij liet te A'eitle^a Trod hoeren - f •he was
thunderstruck ss ith astanzslinii wit ; dt, leid deed ,ref daga
- e,s bliksenen dele c^^l^:e ,'r-^a f (1, i iio fellow (lid not liino
but curse and swear t), ti;°hole 'ii .
Donderend • k, tliunclei ire ; - ftrac,i, tiiurderine noise ;
-e ster,, tltuncterii' \-oice.

t li(, (,tt^ek tulil the di iii.
t Dooi u , t. w., kill , l)nt to (eatlt , slay.
1 5oß ,makker • .^., l,;,ryiiaO•-Oromid , citurcli-yard.
1 ito# e n!i cz s , e erder , ;^., itf,croniaiicer.
e^,a g , ., neerolliancy.
., ohituary.
iii3oe
j J eeg ild • 1i., t cat I
flto e ^tns, c., c; ice of tale dead.
iuis , , ., c1 i(l-house , liouse for depositing the dead.
nui
^a_i.(;eai iii st , j:., oi)iivaty, list of tute dead , register of

Dondergod , ._., t lila ii ei , er, Jupiter.

ï,i rt<i,lity.

Donderkcii , ''., tluirmf'1'I;olt,

Donderkloot , z.,
i)onderleid,er ,

,

Arlie c •fl! AAI iek ,

) onderslag, z., chip ot' thunder, tlilincier-clap, tl
crack , t,urst of tlluuc^er , peal of tltun(ler.
Dondersteen,

7..,

tltun(terstelic,; —ea,

s

ndety

I

a rt

Till.

iqá uc ir, :_., i-li1ific^e T (1°e(1fortute dead.
c 1laver)ns sm(-11 1, snïe3l of the dead.
^^^rc^^Ie. •

wo(.i.e ^ e..4) !T

Donker, b., (lark , oltseitI P , ric^olny elo;t(ly.
Aonkeraehti
b., dar la ll , r t.tlter (;1'k.
i onkerbia.iu^v . b., ct(trk ó111e , deep lllue.
3)onket•hrktin , t., TI ii
1)1(1Io11.
D1onkere' `erben • ,.., ?Ï"' , (1.^iik cOiers , dark li 'c3.
d)Hker cel , b., (? ii ti ^' llac' .
! (DnkI"I€'r()(U, b., t;iit'K -reen .
Doobkci•Ileirl • z., ii albees, ii' SC11rity.
]E)o
ert K j , b. zc, (Mthly, ohscltliy.
^J^onigerroOci • h.,

•

l\lL'ean-Stol:f',S, iii' . C 33 v^4:mdhTiri'gk, 2., 1•(;tii11 I I 1 O Llea1.

row-stones.

^,!olis, c.,

, w., soca.! i t a fI'.reral.
z., ftir,er„,1 march , funeral procession,

ñ<nlrsa

• tolt.

., (Oil(, i :•t (i i , 7.

d liT Í% I Ill.

town.
:

-., (c

lie_'i ingztest, necroscopy.

p e
•;^ ^ -^,^h,^,i^^ a ^^u t e . -., ()l 1)10 r.
8l n , , ., I Iarse.
! + e-",?a ^me^'s^„ en • b i
91(, b s I• • „. t1 ilf;t , :t;yt.r.
{¡

i3s.
iC ter,
, iTi(Sc 1;"(;1 1 A I ' T iI 1 Il ii .
a`; Qa I ^;t$c?•1 , (t , S= tit ( '1 a(i.
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Doopel i ng , z., adult , child held up to baptism,
Doodshoofd, z., skull, death's head; -, dead eye, z.
Doodshoofdsblok , z., round shipsblock without a pully. Doopen , t. w., christen, baptize ; - met besprenging of
indompeling , to christen by aspersion or immersion ; -,
Doodskramp , z., convulsion of death , tetanus.
give a name at baptism ; hij is Jan gedoopt , he was chrisDoodstaan, t. w., kill, slay.
tened John; -, dip, mix; zijn wijn -, to mix water with
Doodsraap , e., sleep of death.
one's wine; -, name (of a ship), z.; -, duck (of the crew), z.
Doodslag , e., slaying , manslaughter , murder, homicide.
Doodslager, z., slayer, manslayer, murderer, homicide. Dooper, z., baptist, baptizer.
Doopgetuige, zie Doophe er, Doophefster.
Doodsnik , Z., last gasp.
Doodsnood , z., agonies of death ; in - zijn , op sterven Doopheffer, z., godfather.
liguen , be in the agonies of death , be at the point of Doophefster , z., godmother.
Doophek , z., rail, that surounds the pulpit in a church.
death , be in the last agony.
Dooping , z., act of baptizing.
Doodsstii, b., as silent as the grave.
Dooping, s., ducking, z.
Doodsstilte, z., dead-silence, silence of death.
Doodsstrijd, z., agony, struggle of death, mortal combat. Doopkleed , z., christening mantle.
Doopmaal , z., christening feast.
Doodsteek, z., mortal stab.
Doopnaam , z., christian name.
Doodsteken, t. w., kill with a sword, knife, etc.
Doopsaus , z., egg sauce.
Doodsteken , z., sign of death.
Doopsel , zie Doop.
Doodsteker, zie Moordenaar.
Doopsgezind , z., anabaptist, baptist.
Doodsteking, z., stabbing mortally.
Doodstonde, z., hour of death.
Doodstra[ , z., capital punishment of death.
Doodstrijd, z., pangs of death.
Doodstulpen, z., inn., convulsive pangs of death.
Doodsuur, z., hour of death.
Doodszweet , z., cold sweat of death.
Doodverw, z., deadly paleness , paleness of death ; hij heeft

de - al gezet , hij heeft de - al op het aangezigt geschilderd,
death is pictured in his countenance ; -, dead colours.
Doodverwig, b., deadly pale, of a deadly hue, as pale
as death.
DoodvUand, z., mortal enemy, implacable enemy.
Doodvonnis, e., sentence of death.
Doodwond , z., mortal wound.
Doodzelien • zie Doodloopea.
Doodziek, b., sick to death.
Doodziekte , z., mortal sickness , disease which threatens
death.
Doodzonde , z., deadly sin , mortal sin , capital sin.
Doodzweet, z., death sweat.
Doof, doove, b., deaf; - maken, deafen; - zijn, - worden, be deaf, become deaf; - zij ► voor ie,nands klagten,
lend a deaf ear to any one's complaints; zich - houden,
feign deafness, pretend not to hear ; een - hout, piece of
charcoal ; het is voor eens dooven mans deur geklopt, it is
talking to a deaf man; -, dull, -, gloomy.
Doofachtig, b., deafish , rather hard of hearing , rather
dull of hearing.
Doofheid , z., deafness.
Doofketel • doofpot, z., pot used to extinguish live coals.
Dooi , z., thaw.
DooiUen , i. w., thaw ; hel dooit, het weêr ontlaat, it thaws,
the weather gives.
Dooiweder, z., thaw , open weather.
Dook, pret. van duiken, ik dook, I plunged, I dived.
Dooi h of, z., labyrinth, maze; hij is in een verwarden gevallen , he is got into a bad scrape.
Doolweg • z., bad way , road of way to ruin ; iemand op
den - brengen , debauch , seduce any one.
Doop, z., baptism; - der kinderen, infant baptism; - der
volwassenen , adult baptism ; een kind ten - hondeo , become sponsor for a child at baptism; zijn - wel beleven,
to live up to one's baptismal rows.
Doopbekken , z., baptismal font.
Doopboek • z., baptismal register.
Doopcedel , z., certificate of baptism.
Doopdag • z., day of baptism.

Doopvader, zie Doophefer.
Doopvisch , e., fish that one eats with sauce.
Doopwater , z., baptismal water.
Door , vl., through , thoroughly ; - elkander , one with
another ; de eene week - de andere , one week with another;

- de bank, commonly, generally; - heet, hot through.
Doorbakken , b., thoroughly baked.
Doorbakken, t. w., bake thoroughly.
Doorbersten , i. w., crack, burst asunder.
Doorbijten, i. w., bite through , crush with the teeth,

pierce with the teeth.

Doorbladeren, t. w., turn over the leaves, peruse cursorily.
Doorbiadering , z., perusal.
Doorblazen , t. w., blow through.
Doorblinken , i. W., shine through.
Doorboren , t. w., bore through, pierce, perforate, stab,

run through.
Doorboring , z., the act of boring through , perforation.
Doorbraak , z., breach through a dike.
Doorbraden, t. w., roast thoroughly; het vleesch is -, the

meat is thoroughly roasted.

t. w., i. w., make a bole with a red hot
iron , burn through ; dat hout zal haast doorbrand zijn,
that wood will soon be burnt to charcoal.
Doorbreken , i. w., appear , break forth , burst ; -, fight
one's way ; -, come into use ; -, break in two.
Doorbrengen , t. w., wear out , dissipate , waste ; get
through , lead through, run through , bring through , rear,
squander away , spend, lavish ; ik bragt hem dwars door
het leger, I conducted him quite through the army.
Doorbrenger, z., spendthrift; one who wastes his substance , squanderer.
Doorbrenging, e., wasting, dissipation.
Doorbrengster, z., extravagant woman, female spendthrift.

Doorbranden ,

Doordelven , zie Doorgraven.
Doordenken • t. W., penetrate, perpend, meditate on any

thing , consider in all parts , run over in one's mud,
ponder , weigh , reflect upon , calculate.
Doordien , vw., since , as , seeing that.
Doordoen , t. w., scratch out , to erase ; strike , filtrate,

strain off.

Doordouwen 9e , doorduwen, t. w., push through.
Doordragen , t. w., carry off, carry through.
Doordraven , i. w., go on firmly.
Doordreggen, i.\w, zie Doordrijven, i. w., z.
Doordrijven, t. w., drive, hunt through, bring to an

issue ; -, i. w., drag , be adrift, z.
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Doordringbaar , , b., penetrable, pervious.

Doordringbaarbeld , z., penetrability, perviousness, permeability.
floordr5nc!ijk , 1w , penetrable, that can he penetrated.
Iloordi-ingen , t. iv., press through , crowd through ; perietrate into; pierce, pervade, permeate, prevail, succeed,
fill in all parts ; comprelieiid fully; -, push on, carry
through , bring to su issue.
Doordi-Jngcnd , b., penetrating, cunning , subtle; een man
van een - verstand, a man of acute penetration ; —e regen,
soaking rain.
Doordringendheld , e., penetration.
Doordrnging , e., penetration.
Doordrongen , I., d., penetrating, piercing.
Doordroog , &, thoroughly dry.
ftoordrulpen , t. u'., drop through, leak through.
Doordruipen , i. se., steal away privately.
DoordrukkEn , t. SV., press through.
Hoorduwen , zie Doordonv:en.
Door elkander ,, 1w., entangled , confused , intricate,
involved, complicate, promiscuously, confusedly, pell-mell,
helter-skelter ; - werpen, jumble (together), huddle (together).
Door en door eng, t., very narrow.
Doorgaan , 1. w., pass through , SSS across any place.
Doorgaan, t. w., go off, elope, go throngls, walk through,
pass through ; run awa y; -, run over, audit accounts:
hij is stihietjes doorgegaan , lie went off privately; met een
juffer -, elope with a lady; -, go quite through, conic
out on the other side; -, pass, be permitted; de anders oan
door, the anchors are dragging, e.
Doorgaande , t., passing through , pervading, piercing,
transient, passing, continual ; eess - koorts, continual fever
vincli has no internuisoion.
Doorgaans , hie., commonly, usually, generally, universally, through out, in every Past.
Uoorgal.ncn , i. w., sound through.
Dooigang , e., passage, thoroughfare, gate, alley, pass.
Doorebeten , d., t. VilO .Tioorbjten , bitten through.
Doorgebladerd , d., t. van Doorbladeren , perused, read
over cursorily.
Doorgeblazen , d. van Doorhlsze;i , blown through.
Doorgeboord, d., 1. van Doorbore;s, pierced thiougli and
through.
Doorgeborsten , d. van Doorbersien , burst quite through.
Doorgebragt , d., P. van Dosslreiugen , spent, dissipated,
lavished away.
Doorgebrand , d., P. van .Doorlreundeua, burnt through and
through.
Doorgebroken , d., I. van Doorlselcen , hrokeui through.
Doorgedann , d. van Doordoen , erased, scratched out.
floorgedoleen , d. van Doouletven , diggcch through , dug

Doorgehakt , d., b. van Doorliakhen , chopped through.
Doorgeholpen , d. van .TJoorhelpen , helped through.
Doorg*shouwen, d. van Doordouwen, cleft of cloven througin
I)ooi-gejaagd , ii. van Doosjogen, hunted, chased of dri-

ven tl rouugh;.

Dooi-çekeken , el. van DoorPjPen , looked through.
Doorck1enst , d., P. van Doorklenzen , zie I)oorfJeZefJeSs.
Dooi-ckiefd , d., P. van Doosdlieven, split, divided, clove,,
Door5eklonken , d. van DoorAlinAen , resounded.
Doorgekloofd , d., b. van Doorlioven , zie Door/loven.
Doorgelsiopt , d. van Door/eloppen , thoroughly beaten.
D,)or5eknaagd , d., t. van DOolAsso9en , gnawed through,

bitten through.

Dooi-gckivabbeld , d., b. van Door/nahbelen , zie Doos-ge-

kîlOa(yd.

Doo,eI?omen , si. van Dooriomen , passed through.
Doorckookt , d., I. van I)oos/ro/crn , thoroughly boiled.
Doorgekorven, d. van Door/cerveua, minced to pieces, cut
to pieces.
Doorgckrabt , d., P. van Door/raliess , scratched open

scratched through.

Doorgekropen , d. van DoosJervipen , crept through.
DoorgekruIt , d., van Door/ru/ascii , crossed, traversed,

cruised.

Doorgekuijerd , d. van DoorPo;jeren , zie Doorgewandeld.
Doorgelaten , d. van Doorlslen , let through.
Doot-aeleerd , d., b. van Doorleeren , learned by heart,

thoroughly learned; dat is een - man that is a man of
profound erudition.
quite through,
'
Doorge5czen , d., P. van Doorlezen , read
fron; 1)eginning to cult.
of carried
led,
conducted
Doorleiden,
DoorcIeitl , d. van
thi;o:;ghi.
Doorgelicht , d. van Doorlicliten , lighted through.
Doorgeloopen , d. CuSS Doorloopen , run through.
Doorgrinaukt , d. van Doosma/ren , perfected.
, mixed together,
Doorcmengd , d. van
mingled together.
sewed
very strongly
Doorgenaaid , d. van Doornaoijen ,
together.
Doorgesiageld , si. van Doornageleuz , nailed all through.
Doorenoinen , ( I. van Doornemen , reprimanded, found
fault uuithu , reproved.
Doorgepakt , d. van Doorpokken , packed up, escaped.
Dooigepeild, it. van Doorpeilen , sounded, penetrated unto,
Doorgeprienid , d. van Doorpriesnen , pierced though,
515 with a bodkin.
Doorcraakt , d. van Doors-eu/ceo , passed clear through,
got tiitC thirouugts.
Dooi'ernkcn, '/.1e Doorrolen.
Doorgereden • d. v;tui Doorrijden , rode throuughi on horseback, passed thro-acb1 h in a carriage.
through;.
Doorgeregen , d., I. van Doorrjgen , pierced throuugh.
Doorgcdouwd ' , zie Doorgeduwd.
Doovge,egcud , d. van Dooriegenen , drenched with rain.
Doorgedrngen , d. van liooedrogesu , carried thuroughi.
Doopereisd , d. van Doorreizen , travelled through.
Doorcdrewen , (t., I. van ])oordrjren, pushed through.
Doorgedrongen , d., & van Doordringen , crowded though, Dooi-geroofd , d. van Doorroeden , rowed through in a boat.
Doorcrookt , d, t. van Doorroo/cen, thoroughly smoked,
pressed through.
thioroeglihy perfumed.
Doorgedropcn , d. van Doordruipen , dropped through
»ons-gerukt , d. van Doorru;/cAen , rushed through.
leaked through.
Doorcschenen , d. van Dsorsch)síen, shined through,
Doorgedun'd , d., pushed through;.
shone through;.
Doorgegaan , d. van Doorgaan , passed through;.
Dooi-gegoten , d., t. raus Doorgietei , strained through a Hoorgesseheurd, d. van Doorsr/ieuren , torn all to pieces,
thirouighs of from one end to the other.
staue.
Doorgegraen , d. van Doorgraven , tUgged through, dug Doorgeschoten, d., I. van Doorschieten, shot through
iiiiil thiro'igh;.
through.
Doorge-scbrabt , dooreschrapt , d., b. van Doer
oorgebnaId , d., t. van Î)eorlialen , erased, censured.
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schrabben, Doorschrappen, effaced, erased, scratched out,
obliterated.
Doorgeschreven,

d. van Doorscïzrijven, written from one

end to the other.
Doorgeslagen ,
Doorgeslapen,

d. van Doorslaan , pierced , penetrated.
d. van Doorslapen, slept soundly, without

intermission.
d. van Doorslepen, dragged, pulled, drawn
or hauled through.
Doorgeslopen, d. van Doorsluipen, passed through by
stealth , sneaked away.
Doorgesneden, d. van Doorsnijden, cut through.
Doorgesnufeld , d. van Doorsnufelen , pried into , closely
examined.
Doorgespeeld , d. van Doorspelen , played through.
Doorgespekt, d. van Doorspekken, interlarded.
Doorgespit, d. van Doorspitten, zie Doorgestoken.
Doorgespoeld , d. van Doorspoelen, rinsed out, flowed
through , run through.
Doorgestaan , d. van Doorstaan , suffered , endured.
Doorgestikt , d., b. van Doorstikken , stitched through.
Doorgestoken, d. van Doorsteken, pierced trough, stuck
through , stabbed.
Doorgestooten , d. van Doorstooten , zie Doorgestoken.
Doorgestoven, d. van Doorstuivers , fallen through.
Doorgestraald, d. van Doorstralen , zie Doorgeschenen.
Doorgestreept, d. van Doorstrepen, zie Doorgeschrapt.
Doorgestreken . d. van Doorstrjken , reprimanded, een
-sured,pov.
Door gestroomd , d. van Doorstroomen, streamed through,
run through.
Doorgetast , d. van Doortasten , proved tried.
Doorgetogen , zie Doorgetrokken.
Doorgetreden , d. van Doortreden, trodden through.
Doorgetrokken, d. van Doortrekken, pushed through,
marched through.
Doorgevailen, d. van Doorvallen, fallen through.
Doorgevaren , d. van Doorvaren , sailed through.
Doorgevlamd , d., t. van Doorvlammen , burnt in.
Doorgevlochten , d., b. van Doorvlechten , interwoven.
Doorgevloeid , d. van Doorvloeijea, trickled, through,
dropped through.
Doorgevlogen , d. van Doorvliegen , flown through.
Doorgevioten , d. van Doorvlieten, floated through , run
through.
Doorgevoerd , d., I. van Doorvoeren , conveyed through,
carried through.
Doorgewaad , d. van Doorwaden , forded through , waded
through.
Doorgewaaid , d. van Doorwaaijea, blown through , blown
hard without intermission.
Doorgewaakt , d. van Doorwaken , watched the whole
night, been awake the whole night.
Doorgewandeld , d. van Doorwandelen , walked through.
Doorgewerkt , d. van Doorwerken , worked through.
Doorgewischt, d. van Doorwisschen, scratched through,
erased , effaced.
Doorgewond , d. van Doorwonden , wounded through and
through.
Doorgeworsteld, d. van Doorworstelen, struggled through.
Doorgewreven , d. van Doorwrijven , zie Doorgewischt ,
rubbed through.
Doorgezaagd , d., b. van Doorzagen , sawed through, sawn
through.
Doorgezakt, d., I. van Doorzakkeia, pressed down, weighed
down , sunk through,
Doorgesteept,

Doorgezegen , d., b. van Doorzijgen , filtrated.
Doorgezeild , d. van Doorzeilen , sailed through.
Dosrgezien, d. van Doorzien, seen through.
Doorgeztft , d., I. van Doorziften , sifted through , passed

through a sieve.
Doorgezidpt, d., b. van .Doorzijpen , dropped through.
Doorgezocht , d., b. van Doorzoeken , visited closely , ex-

amined into, searched into.
d. van Doorzinken sunk to the bottom,
fallen to the bottom , precipitated.
Doorgezworven , d. van Doorzwerven , wandered through.
Doorgieters , t. w., pour through, filter, percolate , strain.
Doorgieting , e., percolation, filtration , straining through.
Doorgoed , b., thoroughly good , excellent.
Doorgloeijen , i. w., glow through , make red hot.
Doorgooijen, t. w., break (the windows).
Doorgraven , t. w., dig through; zich een weg -, dig oue's
way through.
Doorgrijpen, t. w., act decidedly, take vigorous measures,
take decisive measures, use authority.
Doorgronden, t. w., penetrate into, be thoroughly versed
in; die zaak is niet te -, that affair is impenetrable.
Doorgronder , z., searcher.

Doorgezonken ,

Doorhakken , t. w., cleave asunder, chop through.
Doorhalen, t. w., erase, scratch out, efface; ik heb dat op

°zijn boek doorgehaald, I have erased that out of my book;
papier -, moisten paper; linnen -, starch linen; lustig -,
take a person soundly through hand ; ik zal er die zaak
wel -, I shall bring that affair to bear; die zieke zal het
er niet -, that patient will not get over it; de loos -,
haul the slack in , z.
Doorheen , bw., through and through.
Doorheet, heel heet , b., thoroughly heated, red hot.
Doorhekelen §, t. w., censure severely, criticise severely,
criticise maliciously, satirize.
Doorhelpen , t. w., help through , extricate out of; hij
heeft at zijn geld er doorgeholpen, he has run through
all his fortune, he has spent all his fortune.
Doorhitten, t. w., heat thoroughly.
Doorhouwen, t. w., cleave, hew through, cut through;
het hoofd met een sabelslag -, cleave the skull with a
broad sword.
Doorhutselen , t. se., jumble together.
Doorlagen, t. w., drive through, push through, hunt
through , pursue through , hasten through , gallop over;
zijn goederen -, dissipate one's estate.
Doorknauwen, t. w., masticate sufficiently, chew thoroughly.
Doorkaaien (emmer zeilen) , t. se., pipe lug-sails, z.;
den bezaaoo -, change the mizen, z.; een gifzeil -, gybe.
á Doorkerven , t. w., colt small , chop small , mince.
Doorkijken, t. w., see through, look over, search, pry
into, examine narrowly, peep through.
Doorklaren , t. w., filter , percolate.
Doorklenzen :1: , t. w., strain, filtrate, filter.
Doorklieven, t. w., split through, cleave.
Doorklinken , t. w., resound.
Doorkloppen, t. ee., thresh soundly, beat, drive through,
knock through.
Doorkloven, zie Doorklieven.
Doorknaauwven, zie Doorknabbelen.
Doorknabbelen, t. w., gnaw through, bite through, corrode.
Docarknagen , t. w., zie Doorknabbelen.
Doorkneden, t. w , knead thoroughly, knead well.
Doorkoken, t. w., boil thoroughly.
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; daar i yee
i. w., pass through
ID
there is no getting through it; de zieke zal er nog wet -,

Doorregenen , j. W., rain through, wet thoroughly, soak
with rain , get wet to the skin with rain; sniiss mantel ja
geheel doosyieregeusd , say cloak is quite soaked through
vitli ruil;.
Doorrei , doorreizen , z., passage through , passage
across passing through, passage.
Doorreizen , t. w., travel through; ik lieb heel Frankrijk
loosyei'eizd , I have travelled all through. France.
Dooqijde,i , j. or'., ride through , pass through;.
l)ooiri.en , t. w., pierce, stab through and through;
ieinciiil -, iiin a person through.
Doorrijp , I., thoroughly ripe, very ripe.
Door. , ncjJen, t. iv., row through;, navigate.
L500rioeren , zie Onocerea.
Doorroilco , t. w., roll through.
Hoorrooke,, , t. w., perfume, smoke through, funae through.
Doorruiken, doorgaan, i. u., push; through, pass through.
Doorseiaven , i. to., gall, fret, chafe.
Deorsc;uei,ren , t. w., tear in pieces, tear in two, rend
asunder, break, tear through , be torn asunder.
Hooischieten , t. W., shoot through; hij heeft kein snel een
7)iStLOl door den lop 9esel;oteis , he shot luna through the
lintel uvitls a pistol; - siseo , together; de kaarten -, shuffle
Ilse cas , do lasst dat -, let that pass; cese kamer -, parti.
kon oil a coons.
DoorsciljIberL , i. W., shine through.
DoOrocSit',,end , I., transparent, diaphanous.
Doorsebrabben , t. W., scratch out, efface, erase.
Dooe'clir[Jye,u , t. 50., write out from beginning to end
Doorschutte,, , j. w., p ass thsrsughs st sluice.
Doorslossn , j. se., t. u., pierce, snik, penetrate ; -, make
way through ; duces door de rjai;deii alaass , force one's
way quite through the enemy; Cif/CiiS -, make liaste , finish
a thug cent ni Land; -, open ; ti líaliceis slaan door, the
hiouicis (pen -, hreak apes; , herst opeis ; een kamer -, beat
uu , hzi;sck down the partition cf a ross;; ; cesa bal wel
dosi
-, st .i- u 1;Ah house.
Doorinuund , hi., ersdeist , rii;u;ifeat , sspparent.
Doors5a , e., sieve , cuhlesider , strainer ; vised op den zeltet lest fishona strainer ; -, shoemakersisuusch.
SlOo()rsispen , t. cc., sleep soundly , withsnt waking.
Deuusrsesci, h. vesy cuususilsg, thoroughly artful , crafty,
shy ci - beiieiryíce , artlusi ouvsusdler , inspostor.
Doousiepvn , t. SV., drag thizoughu , drag alsuug ; doos of
lzi/. (ie zlrolcz -) smug through; the streets.
Dooislepeoticid , u., uit , cus;ussig , malt.
Dooisli.Jsei , zie Sljtei.
Doorslulpcsi , i. se., get off privately , steal away , escape.
Dcoisnede , e., diameter ; holco -, desuus.dianaeter -, inicrscctsoi , fsaissept , 5CitiOi5.
D()Ors,kiJdcro , t. u., cut through, cut inpieces, divide
iets garts ; laat ein liet verschil -, let us split the diiiereuicc ceo tesad net sloten eis vaarten -, intersect a country
'viti; ditches asid canals.
Dooisnijding , e., intessection , division , retrenchment.
Doorsouffelen , t. w., pry into , inquire , examine very
usars stuly issto.
DorsnuffcIer , doouuaouffelaar , onderzoeker , C., f55vestigator ; - der ousdlieid , antiquary.
Doorsniiflellng , e., chose exansination into, investigation of,
Doorspekken , t. w., lard , iusterlard; eeuu werk met grioizscli
ei liitji -, isiteshard a work with greek and latin.
Doorspekt , d., larded , issterlarded.
Doorspelen , t. se., continue game , continue gaming ; don
ganscless zacht -, spend thse whole night in gaming.
Dootepst(en , Zie .Doergravnis , .Doorstekeso.

Doorkomen ,

the patient will still get through it, the patient will
still recover.
doos is 9eeil andere voor lice; dcuo deze , there is no other method of cxtri
eating him but this.
Doorkoud , IL, thoroughly cold.
DoorkrabbeSen , zie Dooikruipeio.
Doorkrabben , t. w., scratch Open.
Doorkrulpen , i. ev., creep through.
Doorkruisen , t. w., traverse , cruise, ramble.
Doormat, e., passage.
Hoorlaten , t. w., let through , permit, pass through
transmit; glas laat lcIststralea door, glass transmits rays
of light.
DoorSeeren , t. ie., learn thoroughly , learn entirely
through.
Doorleiden, t. w, lead through, conduct through.
Doorlezen , t. w., read through, peruse to the end , go
through.
Doorlezing , z., perusal.
Doorlichten , i. 00., t. W., light through , shine through.
Doorloop , e., passage
, thoroughfare.
V.
Doorloopen , t. w., traverse, run through , pass through
go through; (ceso boek) -, peruse cursorily; met een ;seioje
-, elope of run away with a girl ; -, streaked.
Doorlouteren, t. or., puriíy thoroughly.
Doorluchten , t. oc., air thoroughly,, ventilate.
Dooriochtig, IL, illustrious, noble, renowned, august,
celebrated, eminent ; - ¡ruiz , illustrious house, family of
race, well lighted house; -, transparent, clear, airy,
diaphanous; het glas is -, glass is transparent; era verstasd, a sublime genius.
Doorlochtiglield, a, ensiiiesiee, exeeliesuce ; -, hiighiuseso,
title of honour given to crrtaiu pi ; /uaivorste
hijke -, his ciectoral hiivhiiieos.
Doorivarsch , z., marching througi , passage.
Doorm8lkan(ler :f: b i z., entangled, confused, intricate,
involved, complicate; -, upsii an average ; de bazArs
kosten eno galAnt liet stal: - yereicriid , those books (oat a
a ll
a piece upon an avcragz.
Doormarsch , ese I)oos'ti'rikiiig.
Doorinengen, t. w., interruix, mingle.
Doorinest , I., well fatter.
Doorn , e., thssrsi , briar, prickle; - jis 't 001 eye.05re
offensive to the sight ; op dit laid ecassea . zt i/si —e l,
ea distelea , nothing but thorns and thist les tzrow eis that
ground; dal is íiij cci; - it 't 00y , ti;: is a thron in
my side, it gires me great uneasineaz ; hzii —, white
thorn; ijle—, corn.
DoornaaLjen , t. u., sew fast, Sew thoroughly.
Doornachtig , t., thorny, full of thorns.
Doornagelcn , t. w., pierce with nails.
Doorubosch , e., thorn bush , bramble bush, brake, Prier.
Doornemen , t. W., reprimand, chide, reprove, rebuke,
find fault with , take through hand.
Doornenkroon , z., crown of thorns.
Doornhaag , e., hedge of thorns, bramble bush.
Doornvink, zie .Djotelviilr.
Doornzwijn, zie Eel.
Doorpellen , t. TV., sound.
Doorploegen, t. w., plough thoroughly; -, search through,
rummage, work one's way through.
Doorprlenien , t. w., pierce with an iron bodkin.
Doorraken , doorgeraken , i , w., get through , campe.

Doorkonist , C ) issue, event;
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DoorsplLten , zie Splijten.

t. w., i. w., flow through ; met water -,
wash out , cleanse out , rinse out with water.
Doorspoeling , z., current , flowing through (of water) ;
ten sluis tot beter - van 't water maleo, make a sluice,
in order to facilitate the current of the water.
Doorstaan , i. w., endure , sustain , hear , suffer , undergo,
brook , go through , stand out ; -, hold course , let the ship
run, not to shorten sail, persevere to the end.
Doorsteken , t. w., stick through , stab through , perforate,
pierce through , penetrate ; een pen door eery gat steken,
stick a peg through a hole; een dijk -, pierce a dike;
een draad garen door de naald steken, thread a needle;
een gezwel -, open of make an incision into an imposthume.
Doorsteken, b., secretly contrived; dat is een doorstoken
of - werk , that is a deep laid plot.
Doorsteking, z., act of stabbing, act of piercing, perforation.
Doorstikken , t. w., stitch through , quilt.
Doorstombeu , i. w., t. w., radiate , shine through , fill
with rays.
Doorstooten , zie Doorsteken.
IIoorstraling , zie Doorschijning.
Doorstrepen , zie Doorschrabben.
DoorstrLjken, t. w., erase, efface, obliterate, scratch out,
cancel, blot out, strike out, run a line through, linnen
-goed,
iron linen.
Doorstrooinen , i. w., pass through, flow through, stream
through , run through.
Doorstuiven , i. w., fall through ; die zolder stuift door,
the dust falls through that ceiling.
Doorsuikeren , t. w., preserve , candy.
Doortasten, t. $v., go through with a thing, do a thing
to some purpose.
Doortogt , z., passage , course , march ; het water heeft
geen -, the course of the water is stopped.
Doortrappen, t. w., tread through, step through.
Doortrapt , b., cunning , artful , crafty , subtle , sly; het
is een -e gast , he is a sly boots.
Doortraptheid , e., cunning , craft , art , slyness, guile.
Doortreden , t. w., tread through , step through , tread
a hole in.
Doortrekken , i. w., pass thoroughly, march through,
pierce through , penetrate.
Doortrekking, z., march troops.
Doortrokken , b., saturated, satiated, filled, penetrated,
pierced.
Doorvaart, z., passage (of ships), thoroughfare, opening,
gate , gateway, tunnel , channel , z.
Doorvallen , i. w., fall through.
Doorvaren , i. w., t. w., pass through by water , pass
, through ; de trekschuit moet onze stad -, the barge must
pass through our town; -, drive through, run through,
hurry through, shoot through.
Doorvegen , t. w., sweep thoroughly , chastise , rebuke
severely.
Doory isschen , 1. w., fish thoroughly (a pond).
Doorvla,nmen , zie Inbranden.
Doorvlechten , t. W., intwine , twist together , wreathe
together.
Doorvliegen, i. w., fly rapidly through, pass rapidly
through, peruse hastily, skim over.
Doorvlieten, i. w., flow through , take its course, run
through.
Doorvr men, zie Vlijmen.
Doorvloeijen , i. w., pass through , flow through ; -,

Doorspoelen ,

forget, slip one's memory.

Doorvochten , t. w., wet thoroughly, moisten thoroughly,
soak.

Doorvoed , b., bw., well fed.
Doorvoeden, t. w., feed, nourish well.
Doorvoeren, t. w., carry, convey off, drive through.
Doorvorschen , t. w., examine thoroughly, investigate

thoroughly , enquire into strictly , scrutinize into , dive
into , search into.
z., thorough search, deep search, research , investigation, close inquiry , accurate inquiry
scrutiny.
Doorwaadbaar, b., fordable; op hel eind van den zomer
zijn bijkans alle stroomen -, towards the end of the summer almost all rivers are fordable.
Doorwaajjen, i. w., blow fresh, blow without intermission ; - § , escape recollection; het is mij reeds doorgewaaid , het zal hem ook wel - , it has escaped my memory and he will likewise forget it.
Doorwaden, t. w., ford, pass over; men kan den Rhijn
op sommige plaatsen -, the Rhine is fordable in some
places. .
Doorwaken, i. w., watch, he awake all night.
Doorvorsching,

Doorwaking, z., long watch.
Doorwandelen , t. w., walk of go on foot through; wij

hebben den Haag doorgewandeld, we walked all over the
Hague.

Doorwarm , b., thoroughly warm.
Doorwasschen, t. w., wash out thoroughly, rinse out

thoroughly.
b., fat, streaked with fat and lean; dit
stuk ossenvleesch is wel -, this piece of beef is well
streaked with fat and lean.
Doorweeken , t. w., soak through , steep , drench.
Doorweekt , d., thoroughly soaked , steeped , drenched.
Doorwerken , t. w., work with (gold and silver) through;
stevig -, keep on working , interweave.
Doorwerpeii , I. w., cast through.
Doorweven , zie Doorvlechten.
Dooravit , b., entirely white.
Door.visschen , t. w., blot out, efface , erase.
Doorwoelen , t. w., force one's way through by rooting,
make one's way through by rooting, by grubbing, root up
thoroughly , grub through.
Doorwonden , t. w., stab through and through ; hij lag
geheel doorwond op den weg, he lay in the road wounded
through and through.
Doorworstelen , t. w., struggle through , extricate one's
self out of a difficulty by violent efforts, surmount.
Doorwrtd ven , zie Doorwissehen.
Doorwroekt , b., finished , elaborate.
Doorwroeten , zie Omwroeten.
Doorzagen , t. w., saw through.
Doorzaging , z., act of sawing through.
Doorzakken , i. w., give way by too heavy a weight,
Doorzakking , z., act of giving way.
Doorzeilen , t. w., sail. through , continue sailing.
Doorzetten, 1. w., force, set to; -, proceed quickly.
Doorzien , t. w., look through , see through ; een zaak
-, go to the bottom of a thing ; door de vingers zien ,
connive at, wink at; ergens een gat -, see an end to a thing.
Doorziende , b., sharp , quicksighted , penetrating.
Doorzitten , t. w., sift to the bottom , examine closely.
Doorzigt, z., prospect, perspective, sharpness of sight,
penetration acuteness , sagacity, skill , experience revision,
inspection , examination , view , vista ; een man van weinig

Doorwassen,

-, a mars of shallow understanding.
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Dorring, z., fading.
Dorschen , t. w., thrash corn.
lucid, diaphanous , pellucid , clear, limpid ; clearly , etc.; Dorscher , z., thrasher.
glas is -, glass is pervious to light.
Dorsching, z., thrashing, act of thrashing.
Dorschschuur , z., thrashing barn.
Doorzigtigheid , z., transparency , penetration.
Dorschviegel, z.. thrashing flail.
Doorzigtbaarheid , z., transparency, pellucidity, diaphan
- van 't glas, perviousness of-eity,clarnsmpd; Dorschwloer, z., thrashing floor.
Dorst , z., thirst ; - hebben , be thirsty , suffer thirst; ran
glass to light.
- versmachten , be parched with thirst; den - lesschen,
Doorzigtkunde , z., perspective.
quench one's thirst; het water verslaat geen -, water does
Doorztgen , t. w., strain , filtrate , percolate.
not quench thirst.
DoorzLjpen , i. w., sink down to the bottom, precipitate.
Dorsten, i w., thirst; hongeren en - naar de gereytigheid,
Doorzinken , zie Doorzak ken.
Doorzlgtbaar , b., zie Doorzigtig.
Doorzigtig, doorzigtigitjk + , b., bw , transparent, pel.

boorzitten , i. w., t. w., continue long sitting , wear by

sitting upon.

hunger and thirst after righteousness.
thirsty, dry; - zijn naar de rijkdommen, be
covetous after riches, thirst after riches; de hitte maakt

Dorstig , b.,

t. w., visit , search , examine ; iemands zak-, heat excites thirst.
ken -, search any one's pockets.
Dorsti gheid , z., thirst , drought , thirstiness.
z., searcher, examiner.
Dos , z., array , dress , clothing, clothes, raiment, habit,
Doorzoeking , z., search , examination , visiting.
garment, vesture, wearing apparel; wel in den - zijn, to
Doorzult, d. van Doorzulten.

Doorzoeken ,
Doorzoeker ,
Doorzulten ,

t. w., pickle; -, interlard, intermix.

Doorzweeten, t. w., sweat through, madefy, moisten clo-

thes with sweat, perspire.
Doorzwelgen , t. w., swallow , absorb.
Doorzwerven , t. w., range through.
Doos , dooze , z., box, case ; kompas -, compass case , z.
Doove , zie Doof.
Dooven

, t. w., pat out, extinguish coals.

z., deafness.
Dop , z., shell ; eijer - , eggshell ; noten -, notenschaal , nut-

Doovigheld ,

shell ; eijeren uit den

-

eten , eat eggs out of the shell ;

hij komt pas uit den -t, he has just peeped out of the
eggshell ; ik zou er niet een noten- voor geven , I would
not give a nutshell for it ; heeft hij neutjes , zij zal wel
pen maken 1 , if he has mosey, she'll find ways to spend
it ; een gouden -, a gold head ; - van een kompas , dobb
of the compass needle , z.; - gude , large gouge , z.
Doppen, t. w., shell; eijeren -, shell eggs; boonera -,
erwten -, shell beans, shell pease; -, measure (a ship), z.
Doppen , z., mv., round cleats.

, z , one who measures ships , measurer.
• dorre, b., dry, withered , arid, barren; -re boom,
withered tree ; -re grond , dry soil ; -re heide , barren
heath; -re zomer, dry summer ; - verstand , barren wit ;
-re wind, bleak wind; -re vrijer, cool lover.
Dorachtig, b., rather dry, barren, withered.
Doren, zie Doorn.
Dorheid, z., drought, aridity, barrenness.
Dorp, z., village, hamlet ; op een - wonen, live in the country.
Dopper

Dor

Dorpachtig, bw., rustic, rural.
Dorpbewoner , e., villager .
Dorpel, z., threshold, step under a door, sill.
Dorpeling, z., villager, inhabitant of a village.
Dorph u is , zie Landhuis.

, z., small village , hamlet.
z., village fair , country wake.
Dorpluiden , z., mv., villagers, rustics, clowns, inhaDorpje

Dorpkermis ,

bitants of a village.
Dorpprediker ,

z., country parson, village clergyman,

village preacher.

be well dressed.
-^ . t. w., array, dress, clothe, deck.
Dot , z , entangled slip of silk thread, cord, etc.
Dotskop t , z., blockhead, blunderhead, jolthead, numskull , dolt, dunce.
Douw, z., push, jog.
Douwen , t. w., push , press , squeeze , thrust; iets in
de hand -, slip anything privately into the hand; ik zal
srrij dat niet in de hand laten - § , I will not let myself
Dossen

be put off with that.

Douwworn. , zie Daauwworm.
Dovej ut , z., outrigger, z.
Dozijn, z., dozen, twelve in number;

Doz%jndichter 1 , z., had poet, a poetaster.
Dozijnsclsilder I, z., dauber, signpost painter.

quickly, soon, speedily; ik zal - komen, I will
cense soon ; zoo - als , as soon as.
, e., thread, wire, yarn, fibre; lijn van N. -, N.
yarn line, z.; de - van het hout, grain of the wood; van een uses, the wiry edge of a knife; als ik den - heb,
zal ik het kluwen wel vinden i-, when once I have the
thread I shall come at the clew; -trekken, wiredraw; ijzer
wire- ganze ; ijzer- en traliewerk, wire•trellis,-venstr,

Dra, Im.,
Draad

wire-lattice , wire-grate, wire-work.

Draadachtig,

b., wiry.

Drandtjzer , z., olSom iron.
Draadkool, z., wire-cage.
Drandinolen , z., wire-drawing mill.

Draadtang, z., wire-pliers, nippers.
Draadtrekken, t. w., draw wire.

z., wire - drawer .
z., filigree work; vrachtmandje van -, filigree

Draadtrekker, Ijzerdraadtrekker,

Draadwerk ,

fruitbasket.

Draadwerker , z., wire-cutter.
Draadwinder , z., wire straightening -tool.
Draadwurm , z., wire - worm, (water) hair-worm,
Draagbaar, b., portable, that may be carried.
Draagbaar, z. , bier .
Draagbak , e., bricklayer's hod.

Dorpsch,

Draagband , z., swordbelt.
Draagbed, z., litter.

village , country-magistrate.
Dorpsgemeente, z., country-parish, congregation of a village.
Dorren, i. w., fade, wither, decay, be scorched, dried of
burnt up ; de boomen beginnen te -, the trees begin to

Draagboom ,

b., zie Dorpachtig.
Dorpsehout, z., judge, bailiff, justice of the peace in a

wither , etc.

een - knoopen, a

dozen of buttons ; b j het -, by the dozen.

Draagloon

z. , chair pole.
, z., porter's wages, porter's hire , porterage.

Draagstoel , z., sedan chair.
Draagzadel , e., pack saddle.
Draagzetel , zie Draagstoel.
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Drager , z., carrier, porter, chairman, bearer, bearer at

Draai , zie Draaiboom.
Draai

• z., turn , twirl • twist.

Draalbank , z. • turner's bench.
Draai bas , Z., swivel-gun , pivot-gun • z.
Draaibrug , z., turn-bridge, swing-bridge.
Draaibeitel • z., gouge.
Draaiboom , Z. turn-stile, toll-bar, post; handspike to

twist a rope, z.

Draalbord , x, baffling board.

Draalhout, z., turning wood, wood set for turning.
Draatjen, t. w., 1. to., turn, twist, wind, twirl stukjes -,
play the truant; zich -, ., turn round; -, turn ; change,
roll ; de wind draait om, the wind is changing of getting
round ; de ooyen - hem in den kop , his eyes roll in his
head ; sommige voyels -4 in het vliegen , some birds turn
as they fly; het hoofd draait mij, my head turns round,
my head is giddy; -, coil ; -, prevaricate, evade, shuffle,
quibble.
Draatjend , d., turning ; een -e moles , a mill which is
turning round.
Draaljer, z., turner, shufer, quibbler, prevaricator; -,
winch , lid, z.

Draaierij • z., shuffling , quibbling, prevarication.
D raaU ing • z., , turning round , change ; --, giddiness

in the

head , megrim.
z., whirlpool.
Dranikunst , z., art of turning.

a funeral.
• z., dragoon.

Dragon

Dragt • z., load , burden ; -, pregnancy ; zij is in de zesde

maand van haar -, she is in the sixth mouth of her preg^
nancy; -, garb , dress, manner of dressing; -, litter; die
teef heeft vier honden in een -, that bitch has four puppies
at a litter ; -, matter , pus ; -, gumminess (of the eyes).
Dragtig , b., with young, running; een -e koe, cow that

is with calf; -e oogen, running eyes.
Dragtlljn , z., line of üottation , z.
Drakenbioed,

z., dragon's blood, species of gum used in

medicine.
Drakenboom , z., dragontree.
Dralen , i. w., delay; hij besloot zonder te

-, he resolved
without delay; at -de, slowly, leisurely, deliberately.
Draler, z., slow person, trister, loiterer, idler.
Draling , z., slowness, tardiness , lingering • tarrying,

loitering.
Drang, z., crowd; door den - geraken, press through the

crowd.

Drangreden

, z., forcible argument.

, z., drink, beverage, liquor; heete -en, spirituous
liquors ; tot den - geneyen zijn , to be given to drinking;

Drank
-

, medicinal draught, potion; innemen, take a medicine.
-

Draaikolk ,

Drankineester, z., buttler.
Drankoffer , z., libation , drinkoffering.

Draai reep , e., tye ; yroote marsze -, main-topsails tye,

Dras,

Draaistroom, z. , whirlpool .
Draaltolletje, z., totum, child's plaything, whirl -bone.
Draalwerk, z., turner's wares.
Draatwind • z., whirlwind.
Draak , z., dragon , winged snake; zij is een - van een wijf,

a fast trotting horse; -, run at a great pace, run very
fast ; draaf daar eens heen , run there as fast as you can.
Draver, z.; horse that is trained to trotting.
Dravig • z., kind of weed that grows among corn.
Dreef, z., flock, drove; - schapen, flock of sheep; - ossen,
drove of oxen ; niet op zijn - zijn , be indisposed , not to
be at one's ease ; iets weder op zijn - helpen , restore a
thing to it's former footing; - t, blow, box on the ear;
iemand een - yeven, give a person a box on the ear.
Dreevel , z., starting-bolt, z.
Dreg , z., grapling iron , grapnel , kedger ; -, miser, covetons wretch ; enter-, hand grapnel , z.; sloeps-, boat grapnel , z.; visch-, fish grapnel, creeper.
Dreggen , t. w., grapple , board a ship with grappling irons;
de ankers -, the anchors are dragging , z.; naar een verlo~
ren anker -, sweep after a lost anchor, z.
Dregnet, z., dragnet.
Dregtouw, z., grapnel rope (of a boat), z.; -, sweep rope,
rope to sweep after a lost anchor, z.

z., mud, marshy ground, mire.

z.; kruis -, mizen-top-sails tye , z.; voor marsze -, fore-top- Drassig, b., marshy, wet, muddy, miry, boggy, fenny,
swampy.
sails tye , z.
Drasland, z., marshy land.
Draaispit , z., jack.
Draven , i. w., trot, go a trotting pace ; een hard-d paard,
Draaistoel , t. ; turning-chair, pivot -chair.

she is a dragon of a woman , she is a thorough vixen;
den - steken , ridicule , expose to contempt , expose to
laughter.
Drab • zie Droesem.

, b., thick, turbid , muddy, not bright; - bier,
thick beer ; - water , muddy water.
Drabbigheid , e., maddiness , thickness.
Dradig, b., thready, fibrous.
Drar, z., grounds which subside after any liquor has been
strained off , grains ; -, trot, trotting pace; dat paard gaat
op een -, that horse goes atrot; op een - loopen, run
fast, trot on briskly.
Draflooper , zie Draver.
Dragant , e., tarragon.
Drabbig

bearable, that can be supported; een Dreigement • zie Dreiging .
Dreigen , t. w., threaten, menace ; at dat - baat niet , all
- juk , bearable yoke.

Dragelijk, b., bw.,

Dragen , t. w., i. w., carry , bear , wear , suffer , support;
alle zeilen -, all the sails are set, all the sails are filled;

those threats are of no avail.
z., threatener, menacer, one who threatens.

Dreiger ,

die vrouw draagt een kind , that woman is with child, Dteiging , z., threat, menace, threatening, the act of
that woman is pregnant; een kleed -, wear a suit of clo- threatening , the act of menacing.
thes ; een lijk -, carry a corpse ; zorg -, take care , be Drek , z., dirt , mud , ordure , dung , filth , soil ; koe-,
upon one's guard; wie kan die lasten -, who can support cowdung; het heeft hem uit den opgebeurd, he raised

those burdens ; -, suppurate , discharge matter, discharge
pus ; de word begint te -, the wound begins to suppurate; de zeilen -, the sails are bearing; veel zeil -, carry
sail well.

him from a dung hill.

b., carrying, bearing; een last- dier, a beast of
burden ; een zaak - houden , protract au affair ; '-e houden ,

Drekbraken, zie Darmkinkel. ,
Drekgoot , z., drain , sink , comon sewer.
Drekhoop , z., dunghill , heap of dirt.
Drekkar, z., mud cart, dung cart.
Drekkig , b., dirty, muddy filthy, nasty,

keep free , z.

Drekwagen , z.,

Dragend,

dungwaggon,
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Drem pel , z., threshold; hij stoot zijn voet aan den -, hij Driest, b., rash, foolhardy, daring, audacious, bold, conkomt al kijvende in huis , he begins scolding at the very fitlent , venturous , precipitate.
threshold ; - van een poort , port-sill , z.; boven-, upperport Driestal , z., threelegged stool , tripod.
sill, z.; onder-, lower port-sill , z.; zijde-, portside, z.
Driestheid , z., rashness , temerity, foolhardiness, preciDrenkbak, z., watering trough.
pitation, contempt of danger.
Drenkeling, z., man of animal that is drowned.
Drietal, z., number of three.
Drenken, t. w., water, drench; de paarden -, water the Drietand , z., trident.
horses.
Drietandtg, b., threeforked, having three points.
Drenkplaats • z., watering place, horsepond.
Drievoet, z., trevet, trivet, iron stand with three legs.
Drentelaar , z., loiterer, trifler , idler, lounger.
Drievoetig, b., threefooted.
Drentelachtig, b., slow, sluggish, loitering , trifling.
Drievoudig, b., treble, triple.
Drentelen, i. w., loiter, idle, trifle, lounge.
Drievoudig, bw., trebly, threefold.
»renteling , z., loitering
Drievuldig, zie Drievoudig.
Dream , dreumel • z., thrum, the ends of a weaver's Drievuldïgheid , zie Driecenigheid.
threads; -muts, thrum cap ; grove -, rags of old cloth Drieveeg , zie Driesprong.
of bunting , make tar and pitch mops , z.
Driewerf, b., threetimes.
Dreun, z., vibratory motions.
Drift , z., drove (of oxen) , flock (of sheep , geese, turkies) ;
Dreunen , i. Ze., shake, tremble, quake (with a loud noise).
zwaiaen-, pond , bason , piece of water where swans are
Drenning , z., shaking.
kept ; -, course of a vessel; - van het water, the current
Dreutel, z., pigmy, shrimp, dwarf.
of the water; - der vogels ira de lucht, the flight of birds
]reutelaar, z., idler, loiterer, saunterer.
in the air ; -, passion , anger , zeal , ardour desire , love
Drevel • z., iron pin.
eagerness; zijn - vervoert hem, lie is carried away by his
Driiskel , z., venice treacle.
passions ; hij deed dot met een groote -, he did that with
Dribbelaar, z., one who jumps, leaps with his feet close.
great eagerness ; - hebben om te drijven , ruimte hebben om
Dribbelen , i. w., jump, leap with one's feet close together.
te drijven, have space to drive, have room to drive, z.
Driibbelgat, zie Dribbelaar.
Driftdoos, b., dispassionate, not moved with passion.
Dribbeling, z., leap with the feet close together.
Drifteloosheid , z., dispassion , exemption from the pas.
Drie, b., three; ruiten -, the three of diamonds; in -ën,
sions , freedom, from mental perturbation.
in three, in three parts ; zij zijn met hun -ën, they are Driftig, b., buoyant, which will not sink; - zijn, float,
three of them.
be afloat, be buoyant, be adrift, z.; -, hasty, quick,
Driebeenig zie Drievoetig.
passionate , choleric , hot•headed , testy , peevish.
Drieblad , z., trefoil.
Driftigheid , z., hastiness, warmth, passion, quickness,
Driedekker, z., first rate ship, man of war of the first rate.
anger, choler, testiness, peevishness.
Driederhande, zie Driederlei.
Driftigltjk : , haastiglUk , bie., hastily, passionately,
Driederlei , b., of three kinds , of three sorts.
warmly , eagerly , testily , peevishly.
Driedubbeld, b., treble, threefold.
Driftig worden, i. to., get afloat, float, fly into a passion,
Driedubbele, bw., trebly, in a treble manner, threefold. Drifzand , drtjl'zand , z., gravel , hard sand.
Drieëenig, b., triune, three in one; de -e Godheid, three D ri fzandig , b., gravelly.
persons and one God.
Drijfbeitel, z., chisel.
Drieëenigheid , z., trinity ; de bestrijders der heilige -, Dr&Jfbout, z., starting-bolt, z.
unitarians , antitrinitarians.
Dri3 fhamer , z., mallet, wooden hammer.
Drie en twintig, b., twenty-three.
Drijfgout , z., cooper's driver.
Driegdraad -, z., tacking-basting thread.
Drijfsteen • zie 1'uimsteeu.
Driegen . t. u'., tack , sew slightly together, baste.
Drijftol, z., whippingtop.
Driehoek, z., triangle, figure of three angles.
Drijfton, z., buoy, piece of cork, piece of wood floating
Driehoekig, h., triangular, triagonal.
as a mark.
Driehoeksnseting, z., trigonometry; klootsche -, spheric Drijfveer , z., cause, rgiotive , incitement , principle.
trigonometry; reyllijnige -, rectilineal trigonometry.
Drtifzand, z., drifts of sand, z.
Driehoofdig , b., threeheaded.
DrIfzeil , z., zie Drijfanker.
Drive. , i. w., t. w., drive, swim, float, hover, komen aan -,
Driehoornig , b., having three horns.
Driejarig, b., triennial , three years old.
be washed ashore; de wolken - naar het weiten, the clouds
Driekoppig, zie Driehoofdig.
drive westwards; -, force , compel , chase , enchase, emDrieling • z., one of three children horn at one birth;
lboss , carry on ; -, calk , stop the leaks of a ship with
die broeders zijn -en , those three brothers were born at one oakum, tow; den spot met iemand -, turn a person into
ridicule , expose a person to laughter ; een zaak laten -,
birth ; -, large china dish of a particular kind ; -, particular lind of wineglass; -, billet, log of oak fire-wood. let a thing take its course ; op zijne eigene wieken -, shift
Driemaal , liw., three times, thrice.
for one's self , stand on one's own bottom ; boven-, surDriernaandig • b,, every three months, quarterly.
mount, rise superior to; tegen den wal -, drive ashore, z.;
b., triple, treble, threefold.
de mastbeugels aan -, drive on the hoops round a mast, z.
Driemalig
Drieman , z., triumvir.
Drijvend, b., floating, swimming, driving, etc.; -e, bto.,
Driesnanschap • ., triumvirate.
inirnf,diately, instantly, directly.
Driemast • z., ship with three masts.
Drijver , z., driver ; ossen-, drover , cowherd; varkens-,
Drieponder , z., threepounder.
swine herd ; -,' chaser, embosser; een handel-, tradesDriepúntig, b., threepointed, having three points.
I man, merchant; een domme -, stupid, obstinate fellow.
Drieslag, z., pace of a horse that cuts.
.DrtJving, z,, floating, driving; handel -, trading; - van
Driesprong, e., place where three roads meet.
zilverwerk, chasing, embossing of plate.
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x., drill, a smith's instrument to bore'holes in iron; Drinkschaal , z., cup , bowl , goblet.
-, calves' feet jelly.
Drinkv at , z., any vessel to drink out of -, scuttle cask, x.
Drilblok , z., launching block, :z.
Drinktvinkel , zie Drinkhuis.

Dril

,

Drllboog, z., drill bow.
Drllboor, zie Dril.
Drilgat , z., gossip , tatler.
Drilkunst , e., manual exercise.
Drillen ,

t. er., i. w., drill , train soldiers , exercise , drill

Droef, zie Droevig.
Droef, zie Droevig.
Droefenis, zie .Droefheid.
Droefgeestig, b., melancholy,

gloomy, dejected, lowspirited, grieved, afliicted, distressed, sorrowful, sad, troubled,
low , castilown , depressed.

the men; -, go through the manual exercise; -, drill a
hole through any thing ; -, cut , engrave on glass ; ik Droefgeestigheid , z., melancholy, gloominess, dejected.
zal mijn wapen op deze bokaal laten -, I will get my arms ness , depression , lowness of spirits.
cut , engraved on this goblet ; -, shake , brandish ; - om Droefheid , treurigheid , z., sorrow, sadness , grief,
een schip van stapel te doen , ram a ship in order to launch trouble, affliction , distress, misery, contrition.
her, z.; - over modderige diepten, track a ship over muddy Droeg , pret. van Dragen.
shoals, z.
Droel , z., fool , silly person, butt of the company; met
Drilling, z., act of -shaking, act of brandishing, etc.
iemand -en :1: , make a fool of any one.
Drilmeester, z., drill serjeant.
Drilplaats , z., place for exercising soldiers.
Drilzang , z., hacksaw , z.
Dringen , t. w., press, crowd , push ; zi, j drongen heel sterk

Droes,

z., strangles (disease among horses); -, deuce, devil;

hij is zoo boos als de -, he is as wicked the devil.

, z., dregs ; lees , grounds, sediment ; - van wijn,
wijn -, lees of wine , wine lees; - van bier, grounds of

Droesem

in den schouwburg, the theatre was quite crowded; -, press,
beer, dregs of beer.
urge ; hij drony mij daarop , he urged me hard on that Droesemig, bv., muddy, thick, not bright.
subject; de nood dringt , necessity compels, want compels; Droevig , b., bw., sad, sorrowful, woful, doleful, wretched , miserable , melancholy , dreadful ; -, sadly , sorrow
ergens op -, solicit earnestly, urge a suit ; - om iets te doen,
compel , oblige , urge to do a thing ; het water dringt fully , miserably , wofully , wretchedly , dreadfully ; h ij
opwaarts, water rises of presses upwards.
kwam - om, he came to a miserable end; hij zag haar zoo
Dringende , b., pressing • urging , urgent ; een - nood, an
- aan , he looked at her so sorrowfully.
urgent necessity.
DroevigiLjk 9 , zie Droevig.

Dringer , z., one who urges , one who pushes another on; Droezig , b., horse that has the strangles.
-, solicitor , promoter of any thing ; hij is een sterke -, Droezigheid , z., glanders.
he perseveres in his entreaties , he uses his utmost en- Drog , z., cheatsbite.
deavours to attain the object he has in view.
Droget, z., drugget, a light kind of woollen stuff.
Drinkbaar, b., drinkable, potable ; die wijn is niet -, Drogrede , z., sophism.
that wine is not drinkable, that wine is not fit to drink; Drol , z., turd.
b., droll , comical , farcical , humorous, odd.,
Drollig
- goud, potable gold.
Drinkpak , z., watering trough.
merry , facetious.
Drinkbeker , z., cup, goblet , chalice.
Drol llgheid , z., drollery , humor , merriment.
Drinkebroer, z., pot companion,. winebibber, sot, drunk- Drom, z., multitude, crowd, troop, party, band; - ruiard, toper, tippler.
ters , troop of horse.
Drinken , t. w., i. w., drink; zamen , drink in company; Drommedarls , z., dromedary; hij is een regte -t, he
sterk -, drink to excess, drink hard; drink immoderately; is a great calf , he is a stupid brute.
met kleine teugjes -, sip , drink little at a time , tipple; Drommel , z., devil , deuce.
op iemands gezondheid -, drink any one's health ; hij is Drommelsch , b., devilish.
door het sterk - zoo jong gestorven , he died so young by Drommelskop , z., obstinate mule.
hard drinking; ziele dronken -, drink till one is drunk; Drong , pret. van Dringen.
daar was geen - meer voor geld te krijgen , there was Dronk , pret. van Drinken.
no more liquor to be had either for love , or money ; een Dronk , teug, z., draught; hij heeft een kwaden -, he is
quarrelsome in his cups.
vol glas -, toss off a bumper.
Drinker , zie Drinkebroer.
Dronkaard , z., drunkard, sot, toper.
Drinkgelag, z., share, scot, club, reckoning; -en zetten, Dronken, b., drunk, fuddled, intoxicated , inebriated,
worse for liquor; - worden, get drunk, get fuddled; -^
tappen , keep an inn , ale-house etc.
Drinkgeld , z., drinkmoney , vails • gratification , considemaken , intoxicate , inebriate , get drunk , make drunk.
Dronkenschap , z., drunkenness, sottishness , inebriation,
ration.
ebriety , ebriosity.
Drinkgezel , z., bottle companion.
Drinkgezelschap, z., company of tipplers, drinking -bont. Droog, b., dry, arid, parched; - hout, dry husky cough
hij heeft zijn schaapjes op 't -el, he has feathered his
Drinkglas , z., wine-glass , tumbler , rummer.
nest, he has got a competency; hoog en - zitten, sit high
Drinkhoorn , z., drinking-horn.
and dry, z.; op - zitten , be aground, z.; - vallen, fall adry;
Drlukhuis , z., alehouse , tap-house , tavern.
Drinkkan , z., mug , pot , tankard.
het - vallen van een bank, the falling adry of a bank, z.
Droogachtig , b., rather dry.
Drinking , z., act of drinking.
Droogdoek , z., towel.
Drinklied, z., bacchanalian song, drinking song.
Droogen , t. u'., i. w., dry, wipe; -, become dry; laat dat
Drinkpenning, zie Drinkgeld.
zoo sterk niet -, do not let that dry so fast; zeilen -,
Drinplaats, zie Drenkplaats, Drenkwed.
dry the sails , z.
Drinkpot , zie Drinkkan.
lDrinkprieel T , z., arl,our , summerhouse where friends Droogerij , z., place for drying; -, drugg.
,

meet to drink a cheerful glass.

Droogheid , z., dryness , drought.

DRU
brooging, z., act of drying.
Droogist , z., druggist.
Droogistwinkel, z., druggist's shop.
Droogmalen , t. iv., drain.
Droogmonds , bw., fasting , without breaking one's fast.
Droogscheerder, z., hurler, clothshearer.
Droogscheren , t. w., burl , shear cloth.
Droogte, z., drought, dry quality, aridity; -, dry wea-

Druipen, afdruipen,

.
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i. w., drop, drip; de goten - nog,

the spouts from the houses continue dropping; hij druipt
door zijn bedstroo , he wastes away , he declines visibly,
hij ging heen -, hij ging stilletjes weg, he stole away unperceived of privately, he made off unperceived of privately;
door de mand - § , contradict one's self, be caught in a
falsehood ; - zal hij daar hij gaat , he will be constantly
shunned, nobody will associate with him ;'t anker laten -,
drop the anchor and keep it atrip, z.

ther; -, zandbank, shoal , shallow, flat, shelf ; het schip
Druiping , z., dropping.
geraakte op een -, the ship got upon a shoal.
Druipneus, z., snivelling man, snivelling woman.
Droogvoets f , hw., scottree.
Druipoog , z., blear-eyed man , blear-eyed woman.
Droom , z., dream.
Doornacktig, b., drowsy, sleepy, subject to dreaming. Druipstaarten, t. W., sneak off.
Druischen , zie Ruischen.
Droo}nbeduider : , z., interpreter of dreams.
-, z., vineyard.
Droomen , i. w., dream ; altijd van zwarigheden -, he con- Drviivenakker,
Druivenbloed , zie Druivennat.
stantly dreaming of difficulties.
Droomer , z., dreamer ; hij is een regte -, he is a dull, Druivendrager, e., one who carries grapes in a basket
on his back.
stupid, dreaming fellow.
Druivenkorf, z., basket to carry grapes in on one's
Drootnertj , z., dreaming.
back.
Droomngespuls , z., foolish thought, ridiculons visions,
Druivenkorlen , e., mv., stones of grapes .
reveries.
D r u i v enlezen , I. w., gather in grapes.
Droomgezigt, e., nocturnal vision.
Druivenlezer, z., vintager.
Droomig , zie Droomacltfig.
Druivenlezing, z., vintage.
Drooinster , z., female dreamer.
Druivenmand, zi e Druirenkorf.
Droomuitlegger, zie Droombeduider.
Druivennat, z., juice of the vine, wine.
Droopen t , bedruipen , t. w., baste.
Druivenoogst, z.. vintage .
Drooppan - , zie Braadpan.
Droopsel f , z., fat of the roastmeat which runs into the Druivenpers, z., winepress.
Druivenperser, z., winepresser.
drippingpan.
Drop, z., drop, eaves droppings; men mag den - van Druiv enpersing , e., act of pressing out grapes.
zijn seater niet op zijns bnurmans erf laten vallen i- , it is Druivenplukker, zie ?Jruivenlezer.
not allowed to let one's eaves droppings fall on one's Druivenrank, z., branches of the vine.
neighbour's ground ; - § , liquor ; hij houdt veel van den Druiv ensap • zie Druivennat.
-, he is very fond of a drop, he is given to liquor; -, Dr uivensehil , z., outside skin of the grape.
(van zoet hout) , juice (of licorice) ; -, disorder to which Druivensteel , z., stalk of the grape.
women that give suck are subject, occasioned by the milk, Dr uiventreder, z., he who treads the grapes in the
witievat.
coagulating in their breasts.
Druiventras, z., hunch of grapes.
Droppel , z., drop.
Druivenvocht , zie Druivennat .
Droppelen , i. w., drop , fall drop by drop.
Druk , z., misery , wretchedness • misfortune, distress,
Droppelings , bui., by drops.
affliction, unhappiness, calamity, tribulation, sorrow
Dropwiju , z., wine which leaks out of the cask.
grief ; -, print , impression , copy , edition ; h.ij kocht den
Dropje, z., little drop.
Dros , z., dregs (of tar) , z.
geh.eelen -, lie bought up all the copies; heldere -, clear
type ; eerste of tweede -, first or second edition.
Drossaard , z., bailiff, justice of peace, lord of a manor,
Druk , b., very busy , much occupied ; het - hellen , he
sheriff of a county.
very busy, have much business on hand; wij zijn in het
Drossaardschap, z., office of a bailiff, etc.
-ste van den td, this is the busiest time of the year.
Drost , zie Drossaard.
Drukballen, z., mv., printer's balls.
Drostin, z., lady of the manor, sheriff's lady.
Drukfout, z., typographical error, error of the press.
Drostschap , zie Drossaardschap.
Druïde, z., druid(priest among the ancient Britons and Gauls). Drakinskt, z., printing ink , ink to print with.
Druif, z., grape; de druiven tija zuur, zei de vos -h, the Drukken • t. W., print, engrave ; een boek voor de tweede
grapes are sour, said the fox; -, Bead, knob of a lighter , l a u d -, print the second edition of a book ; -, press,
squeeze, crush, afflict, grieve, oppress; dat zadel drukt
man's pole ; - van een kanose ,° cascabel , poamillon , z.
het paard te veel , that saddle pinches the horse'sback too
Druifmes, z., knife to prune vines with.
much; dat verlies drukte hervr zeer, that loss afflicted him
Druifschot, z,, small grape shot, z.
sorely ; het volk roet .zchattingen -, burden the people
Druiftros, ^., hunch of grapes.
with taxes, oppress the people with taxes.
DruiftUd, z., vintage.
Droll , z., kind of small sail ; -, mope , mopus , slow Drukker, z., printer; - can de kraanbalk, supporter of
the cat head , z.; - in de rusten , chain waleknee , z.
indolent fellow ; -, driver , z.
Drukkeri , z., printing office.
»ruhen , tannen , i. ev., loiter , linger , slumber.
Dr ukicing , z., pressure, oppression, affliction.
Druilnpast, z., driverni tst, z.
Drukkunst, z., act of printing.
Druiloore n, I. sv., mope, be listless, be half asleep
Druiloorig , b., loitering, indolent, slow , lazy , listless, Drukletter, z., type, printing letter.
Drukpapier, z., printing paper.
tedious.
lruiloorigheid, z., laziness , sluggishness, tediousness, Drukpers , z., printing I,ress, press; de vrijheid van de -,
liberty of the press.
slowness, listlessness, inc?oleuce.
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Duikertje , e., duckling.
Duiking, z., act of diving.
Duim , z., thumb ; onder den -, secretly , privately ; zig
doen het onder den - § , they carry it on privately; iemand
onder den - houden §, keep a person short of money; -,
iron pin of a hinge; een deur uit haar -en lipten, lift

)Drnkproet, z., printer's proof.
Druksel , zie 4fdruksel.
Drukte, z., hurry of business.
Drup, zie Drop.
Druppel , zie Droppel.
Druppen , zie Druipen.
Dubbel, b., double, dissembling,

false; vier- toestaan,
fold into four; -e deur, folding doors; - mensch § , dissembler, deceiver, hypocrite, doubleminded man, double dealer.
Dubbel , bw., doubly; hij is - schuldig , he is doubly
guilty; ik zal he hem - vergelden, I'll reward him doubly.
Dubbelen i , t. W., double.
Dubbelhartig, b., doubleminded, deceitful, hypocritical,
false, treacherous, guileful, insidious.
Dubbelhartigheid , z., guile , deceit, hypocrisy, falseness, treachery , duplicity , double-dealing.
Dubbelheld, zie Dubbeliny.
Dubbeling, z., act of doubling; -, sheating, z.
Dubbeltje, e., small silver coin, current in Rolland

for

two stivers , two pence english.

Dubbeltongig, zie Dubbelhartig.
Dubbeltongigheld, zie Dubbelhartigheid.
Dubbelzinnig, b., equivocal, ambiguous;

ambiguously.
D ubbelzlnnlgheid ,

dealing.

-, equivocally,

z., ambiguity, equivocalness , double.

Dubben t , t. w., doubt.
Dubber, x., doubter.
Dubbing , z., doubt , uncertainty.
Dubbletten, z., mv., doublets at dice.
Dubloen • z., doubloon.
Duchten, t. w., fear, apprehend, suspect, dread.
Duchtig, b., dreadful; een - pak slagen geven, beat soundly.
Duchting , z., fear , dread, apprehension , suspicion.
Duf, b., musty, fusty, mouldy.
Duffigheld, dufheid, z., mouldiness, fustiness.
Dufsteen, tufsteen, zie Duifsteen.
Duidelijk, b., bw., plain, clear, evident, manifest, apparent,

a door off its hinges.

Duimeling , z., thumbstall , thumbcap.
Duimljzer, z., hinge.
Duimijzers, z., mv., thumb screws , instruments of torture.
Duimkleppers, z., mv., castanets.
Dui,nkruid § , z., cash, money.
DuimspUkers, z., mv., kind of nails.
Duimstok, z., rule, a carpenter's three foot rule; -,

inchmeasure, z.

Duinen, z., mv., sandhills.
Duinbelm, z., sedge.
Duinkant, Z., that part of the

country which is bordered
with the sands.
Duinkonijn, z., rabbit bred in the downs.
Duinmaaijer, z., gamekeeper appointed to prevent poaching among the sandhills.
Duinstrand , zie Duinen.
Duinzand, z., sand from the seashore.
Duister, b., bw , dark, obscure, gloomy,

intricate, knotty,

darkly, obscurely , dimly, gloomily.

Duisterachtig , b., darkish, dusk, rather obscure.
Duisterheid, z , darkness, obscurity, gloom, intricacy,

dimness , tenebrosity , gloominess, dulness.
Duisterling :1::, z., obscure person.
Duisternis, z., darkness, obscurity;

- van den nacht,

darkness of the night.
Duisterrood , b., dark red.
Duisterverwig, b., dark-coloured.
Duit , z., doit ; dat is geen - waard , that is not worth
a farthing.
Duitsch, b., german; de -e keizer, the emperor of Ger
; de -e orde , the teutonic order.
-many
intelligible, legible ; -, plainly, clearly, evidently, dis- Duitscher, z., German.
tinctly, expressly; - en zonder omwegen sps eken , speak Duive, zie Duif.
plainly, without evasions; de woorden - uitspreken, arti- Duivel • z., fallen angel, devil, demon, fiend, evil spirit;
hij is een yevleeschte -, he is a devil incarnate ; een culate the words clearly.
van een mensch , a very devil ; als men van den - praat ,
Duldeljkheid, z., clearness, plainness, evident certainty.
staat
hij achter de deur t , speak of the devil and his
apply,
interpret,
explain,
forebode;
iets
Duiden, t. w.,
ten goede of ten kwade -, give a good or a b ,d turn to imps appear ; den - jagen , press (wares) in a ship , z.
Duivelbanner, z., exorcist, one that casts out devils.
a thing; iets ten beste -, take a thing in a good part.
Duivelbezweerder, zie Duivelbanner.
Duiding , z., interpretation , construction.
Dulf, z., pigeon , dove; mannetjes -, male pigeon; slag-, Duivelbezwering, z., exorcism, conjuration.
Duivelen¡, z., foul play.
tame pigeon ; duiven houden , keep pigeons.
Duivelin, z., she - devil, vixen, Xantippe.
Duifhuis, z., pigeon-house, dovecot.
Duiveijagen, i. w., league, enter into a league with the
Duifje, z., small pigeon.
devil.
Du1rsteen, z., soft gravelstone, sandystone of a loose texture.
Duig, z., stave; in -en salten, fall to the ground, not Duiveljager, z., magician, conjurer, sorcerer, necroman.
to succeed; die aanslag viel in -en, that undertaking did cer,, etc.
not succeed; zij smeten dat geheele werk in -en, they Dulvelebrood, e., toadstool.
Duivelsch . b., devilish , infernal, diabolical.
overturned that whole affair.
Duivelsdrek, z., assa foetida.
Duikelaar, z., waterfowl; -, sprig, z.
Duiken • duikelen • i. w., dive, plunge ; -, stoop ; die Dulvelskunstenaar, zie Toovenaar.
man duikt in het gaan, that man stoops as he walks, Duivelskunstenarij, zie TooverU.
that man has a stoop in his gait; -, yield, give up; Duiveltje, z., little devil.
Duiven, z., mv. van Duif, x.; kaapsche -, dammers, z.
hij wil voor niemand -, he will not yield to any body.
Duivenboonen, zie Paardenboonen.
Duiker, z., diver.
Duiker, zie Duikelaar; -, floodgate, to let the water Duiven,Irek, z., pigeondung.
out and in; den - ophalen om het water te doen ofloopen, Duivenei, z., pigeon's egg.
to draw up the floodgate in order to let out the water; DulvenhoK, zie Uuifhui.s.
. 5 , liincl of nails with small heads; -, dip of the horizon, z. Duivenkervel , z., fumatory.
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Duivenkot, zie Duifhuis .
Dulvenmarkt,

z., pigeonmarket.
z., one who breeds a great number of

Dulvenmelker ,

pigeons.
Dulvenmest ,

zie Duivendrek .
Duivennest , z., nest of doves.
Dulveusiag, zie Duifhuis.
Duiventil , zie Duifhuis.
Duivenvlugt , z., flight of pigeons.
Duizelen, i. w., grow dizzy, grow giddy, be seized
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i. w.., last, dure, continue, remain, endure, sub•
sist, keep fresh, remain untainted; het vleesch kan niet in den zomer , meat will not keep in the summer ; dat zat

Duren ,

nog long -, that will require a considerable space of time.
d., lasting ; eeuwig -, everlasting • perpetual
eternal.
Duren tijd, z., dearth, famine.
During , z., duration , continuance .
DurfäI , z., intrepid fellow.
Durende ,

with

Durfniet,

z., coward.

a swimming in the head.
Durk , z., sink of a ship.
b., giddy, dizzy; ik ben zvat - van hoofd, I am Durven, t. w., dare, venture, have the power; als ik mij
a little giddy-headed.
zoo durf uitdrukken, if I may be allowed the expression;
Duizeligheld, z., dizziness, giddiness.
ik darf heden niet uitgaan, 1 am obliged to stay at home
Duizeling , z., dizziness, giddiness, vertigo, swimming
to day.
in the head.
Dus , b. w., thus , so , in this manner , therefore ; het is Du izend , b., thousand.
gekeurd , thus it happened ; is het -, is it so ? hij beweert
Duizendbeen, z., caterpillar; -, soort van gespekte mat,
hl,t, - moeten wij het gelooren, he asserts it, therefore
long chafred mat, chafred sennit, z.; -, soort van schild- we must give credit to it.
pad, large rack to belay ropes, z.
Dusdanig, b., bw., such, of this kind, of such a nature;
Duizendblad, z ., milfoil, yarrow.
-, in such a manner; deze geschiedenis droeg zich - toe,
Duizenderlei, duizenderhande , b., of a thousand sorts.
this event took piace in the following manner.
Duizendjarig, b., of a thousand years.
Dus,toende , b., at this rate , by acting thus.
lm► uizendknoop, z., knot gcaes.
nut, z,, nap, sleep, dotage; ik was in mijnen eersten -,
Duizendkruid • z., centaury (a bitter herb).
I was in my first nap ; iemand uit den - helpen , undeDuizendmaal , b., thousand times.
ceive any one, set an y one to rights
Duizendpoot , zie Duizendbee;z.
Dutten , i. w., dote, rave, talk incoherently, doze, slumber.
Duizendschoon , z., sweetwilliam (a flower).
Dagaar , t., bw., dear, high priced, costly, expensive; dure

Duizelig,

Duizendste , b., thousandth:.
Duizendtal , z., number of a thousand.
Duizendwerf, zie Duizendmaal.

eed ,

Dukaat , z., ducat (a gold coin formerly current in Holland

ifs/land, for three guilders, three slivers) .
Dukdalf, z., harbor-pole, z.
Duidelijk, b., supportable, sufferable, tolerable, that can ,
be endured.
Dulden, t. w., bear, suffer, endure support, tolerate; die
smart is niet te -, that pain is insupportable , that pain
is not to be endured.
Dulding , z., toleration, suffering.
Dun , b., bw., thin, lein , slim , slender, small , thinly ;
de vrome lieden zijn zeer - gezaaid, good people are scarce .
Dunharig , b., having but little hair, almost bald.
Dunheld , z., thinness , scarcity, fluidity, rarefaction ,
slenderness (of shape).
Dunk, z., thought; eert slechten - van iemand hebben, en Certain ill thoughts of a person, have an ill opinion of a
person.
Dunken , i. w., think ; mij dankt , methinks , I think , it
appears to me ; wat dunkt u daarvan ? what do you think
,of that ? mijns dunkens, 9 naar min -, in my opinion ,
according to my way of thinking.
Dunlijvig , b., lax, loose.
Dunlijv igheid , e , laxity , looseness .
D,innen , t. w., thin , dilute , weaken, rarefy, attenuate;
het koorn moet gedund worden, the corta must be thinned;
't hout -, beard tinfiber , z .
Dunnetjes , b., bm., rather thin, thinly.
Dunnigheid ,

Dunte,

zie

Dzc .zheid .

z., the first leaves, thinnings of lettuce, used in

Holland as a salad .

-ste,

at the highest rate, at the

-, in the long run ; het wordt verdrietig op den -, it grows
troublesome in the long run ; - hebben, continue; die schoenez zijn op den - gemankt , those shoes are made to last.
Duurte , z., dearness , high price ; dot is geen -, that is

for five gulders, five slivers).

Dukatengoud , z., ducat gold which is reckoned the
finest.
Dukaton, z., ducatoon (a silver coin, formely current in

Dunsel,

solemn oath ; ten

dearest.

Duur, z., duration, continuance, length of time; op den

I

not dear.

Duurzaam

ing long.

, b., durable, lasting, strong, firm, continu -

Dnurzaamheld , z., duration, continuance, durableness,

durability, the power of lasting long.
D,i , zie Douu•.
D ^, w•en ,

zie Douwen.

D"-aal , zie Handdoek.
I) %aalgeest, z, erroneous spirit; one that follows the
leadin s of the spirit of error.
Dwaalleer, z., false doctrine.
Dwaallicht, z., false light, ignis fatuus, jack-a-lantern,
will with a wisp.
Dwaa1pat1 •
zie 7lwaalliclat .

Uwasispoor, f
Dwaalster, z., planet, moving star, wandering star.

Dnvaulweg , z., road to ruin , evil way ; iemand op den hrengen , lead any one astray , make him take a bad course
Dwaalziek , b., given to error.
Dwaas, b., foolish, silly, weak, simple.
Dwaas, e., fool; -, weak, silly person.
Dwaasheid, z., folly, foolishness, weakness, silliness.

Dwaasselijk
, b., foolishly, sillily, weakly.
Dwalen , i. w., wander , stroll, rove, ramble, stray, go

astray, deviate, err, be mistaken.
, b., errant, wandering; , erring, roving, ram•
häng, strolling , vagrant, vagabond.
D•v^► Ier • z., vagrant, vagabond, wanderer , stroller, ram.
tiler, one who errs , one who goes astray.
Dwalend

Dwaling, z., error, mistake, wandering, deviation.
Dwang , z., constraint, coercion, compulsion, -force, violence,
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Dwangdienst , z., forced service.
Dwangmlddel, z., zie Dwang.
Dwangnagel , z., hangnail.
Dwarlen ; i. w., whirl , entangle.
Dwarling, z., whirling.
Dwarlwind , z., whirlwind , baffling-wind.
Dwars, b., oblique, cross, curve, crooked; over -, athwart
asquint, athwart ship, z.; -, obliquely, crookedly, across;
- over, across, almost opposite; - door, straight across,
straight through ;. - af, on the beam , abreast , z.; -zees
liggen, lie athwart the, waves, z.; - koers, oblique sailing, z.;
-scherf , , butt-scarf , z.; -schotten, athwart bulkheads, z.;
-zalingen , cross-trees , z.
Dwarsbalk , z., cross beam.
Dwarsboom , z., cross bar.
Dwarsboomen, t. w., thwart, cross, traverse, oppose, hinder.
Dwarsdrijven, t. w., thwart, traverse, cross, contradict,
wrangle, cavil at.
Dwarsdrijvend, b., cross , perverse , petulant, peevish,
constantly finding fault , thwarting , opposing.
Dwarsdrljver, z., caviller, wrangler, quibbler, chicaner,
contradictor.
Dwarsdrijverij • z., chicane, chicanery, contradiction,
sophistry, wrangling, petulance, cavilling, perverseness,
quibbling , peevishness , thwarting , opposition.
Hwarsdrliving, zie Dwarsdrijverij.
Dwarsfluit, z., german flute.
Dwarsgeest, 8., perverse spirit, zie Dwarsdrijver.
Owarshalen, t. w., haul athwart, z.

Dwarshout • zie Dwarsbalk.
Dwarspaal , z., crosspile.
Dwarspad , z., cross-path , by-path.
Dwarsslag , z., by-stroke , back-stroke, reverse (of fortune).
Dwarsslee , z., kind of float used by shipwrights.
Dwarsstraat , e., cross-street.
Dwarsstroom • z., stream that cuts across another.
Dwarsweg, z., cross-way.
Dweeper, z., bigot, zealot, fanatic, enthusiast.
DsveeperLj , z., bigrotry, misplaced zeal, fanatism, en-

thusiasm.
Dwell , z., swab , mop on board of a ship; clout used in

Holland to wash the , floor.
Dweilen , t. w., mop ; -, zie Zwabberen.
Dweilstok, z., mopstick.
Dwerg , z., dwarf , pigmy.
Dwergachtig, b., dwarfish.
Dwergboom , z., dwarftree.
Dwergpaard, z., poney, little horse.
Dwingeland , z., tyrant , oppressor.
Dwingelandij , z., tyranny, oppression, cruel government;

- oefenen , tyrannise , oppress.

Dwingelsndsch , b., tyrannical , oppressive.
II wingen , t. w., constrain , compel , force , oblige

; denvijand tot een digten slag -, force the enemy to a close action , z.

Dwinger, zie Bedwinger.
Dwong • zie Dwingen.
Dynamica • z., dynamics.
Dysenteric, z., dysentery, bloody flux.

E.
txtr., i. p. V. extract; U. -, i. p. V. Uw Excellentie, Your
Excellency; - E., i. p. V. U Edele, Your Honour; -te.,
i. p. v. et cetera , en zoo verder , en zoo voorts.

Eb, z., ebb, reflux of the tide towards the sea, ebb-tide;

- en vloed , ebbing and flowing , flux and reflux of the
sea; het geluk heeft zijn - en vloed, als de zee, fortune
ebbs and flows like the sea; achter -, after-ebb, the end
of the ebb-tide, z.; halve -, half ebb-tide, z.; voor-, be-

Echteband , z., matrimonial bond , matrimonial tie.
Echtebed • z., marriage bed , nuptial bed.
Echtelieden • z., mv., married persons.
Echtelijk , b., lawfully , legitimately, matrimonialj, conju-

gal , connubial • nuptial • born in wedlock ; -e geboorte,
legitimacy.
b., illegitimate, spurious, bastard; - kind,
bastard child.
ginning of the ebb-tide , fore-ebb, z.
Echte man, z., lawful husband; - vrouw, lawful wife;
- liefde, conjugal affection; - trouw, conjugal fidelity.
Ebanker, z., ebb-anchor • z.
Ebben , i. w., ebb , flow back towards the sea ; de zee ebt , Echten , t. w., legitimate ; een kind -, legitimate a child.
op haar gezetten tijd , the sea ebbs at its stated periods. Echter , vw., yet , nevertheless , notwithstanding, however.
Echtestaat , echtstaat , z., marriage state , wedlock ; -,
Ébben • z., eben , ebon , ebony , ebony-wood.
Ebbenboonn, z., ehon-tree, ebony-tree.
matrimonial state, matrimony, conjugal life; in den - Ireden , marry, enter upon wedlock.
Ebbenkas • z., cabinet of ebony.
Echtestand • zie .Hiuwelijk.
Ebbenlist, z., ebony frame.
Echtgenoot , z., consort , mate.
Echel , z., leech , bloodsucker.
Ech teel u k , z., connubial happiness.
Echo • z., echo , return , reverberation • repercussion.
Echt, z., marriage, wedlock, matrimony, connubial union; Echthaat , z., misogamy.
zich in den - begeven, marry, enter into the matrimonial Echtheid, z., authenticity, genuineness, real, pure quality,
state ; de - wordt in den hemel gesloten t , marriage goes lawfulness , legitimacy.
Echting, z., act of legitimation.
by destiny.
Echt, echte, b., undoubted, authentic, lawful, legitimate, Echtkoets , z., marriage bed , nuptial bed.
horn in wedlock ; een kind - maken , legitimate a child. Ecl;tkontrakt, z., marriage-settlement.
Echtkruis , z., the troubles of matrimonial life, matrimo.
Echtband, z., matrimonial engagement, conjugal union.
vial yoke.
Echtbreekster • z., adulteress.
Echtbreken • t. w., commit adultery, break the nuptial Echtlustig, b., bw., zie Trouwlustig.
Echtschat + , z., dower , dowry.
bonds.
Echtbreker , z., adulterer, one who commits adultery, Echtscheiden, t. w., divorce.
Echtscheiding , z., divorce.
one who defiles the marriage bed:
Echtsehender , zie .Pcisibreker.
Fhtbrseuk , e., adultery.
Echteloos,
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Eendenkroost, z., zie Eendengroen.
Eendennest , z., duck's nest.

Echtvtyand , z., misogamist, marriage-hater.

Eobtzegen , z., conjugal blessings , § many children.
rank ;
haar -e groot mogende de Heeren Staten van Holland en ;
West Vriesland , the high and mighty lords , the States '
of Holland and West Friesland ; -, exalted , elevated ,
precious, sublime, magnificent, generous, liberal, magnanimous , excellent.

Eenderhande , zie Eenerhande.
Eenderlei , zie Eenerlei.

Edel , adelijk , b., noble , illustrious, -raised to hig h

Eendragt , z., concord , harmony , unity, union; - maakt
rnayt , concord prodnrces strength.
Eendragtl'gik , eendragteltjk , bw., unanimously, with
one consent , with one accord.
Eendragtig, b., unanimous, with one consent; -, besluit,
Edelaardig , zie Edelmoedig.
Edeidoin:, adeldom, z., nobility, rank, dignity, per- I unanimous resolution; - met elkander leven, live in har -

i

mec:y together.
sons of a high rank.
Edelgeboren , b., noble by birth , of a noble family ; I Eendr agtigheid , z., unanimity , concord , unity , unani; rnous agreement.
hoog -, right honourable.
3 Eeneenaal , hw., entirely , wholly , totally , completely,
Edelgesteente , z., gem , precious stone .
Edelheld , z., nobleness, generosity, liberality of sentiment; hoog -, his excellency , his honour.
Edelknaap , z., page .
Edellieden, z., mv., noblemen, nobility.
Edelmaken , t. w., ennoble .
Edelmaking , z., act of ennobling , ennoblement.
Edelman , z., nobleman , one who is ennobled.
Edelmoedig, b., generous, noble, great, magnanimous,

liberal , elevated in sentiment; iets nil een - hart doen
be actuated by a noble impulse .

Edelmoedigheid

, z.,

I perfectly , fully,, utterly.
I Eenendertig , b., thirty one.
{ Eenentwintig , b., twenty - one.

Eener, van eene, of one.
Eenerhande , b., one kind , one sort, of the same kind,

of the same sort ; op - wijs , in one and the same way.

Eener-lei , zie E'enerhande.
I Eenhandig , b., having only one hand, one handed.
, Eenheerschapplj , zie Eenheerscliing.
Eenheerscher , z., monarch , sovereign, despot, ruler in.

generosity , greatness of mind ,

magnanimity, liberality, elevation of sentiment.

vested with absolute authority.
Eenheersching , z., monarchy, despotic government,

Edelmoediglijk j , bw., generously, liberally, magnani- ; solute government.
Eenheid , C., unity.
mously .
I Eenhoofdig , b., monarchy.

Edik , z., vinegar .
Edoch,

ab.

I Eenhoorn, z., unicorn.

vw., but.

Eed , z., oath , affirmation ; een - doen , take oath • affirm ? Een i g , b., bui , only , sole , alone , any , some , solitary,
upon oath, attest upon oath; onder -e stasis, be upon I loneiy; - mensch, some body, any body, any one , sonic
oath ; een - afnemen , put to oath , require an oath of; iets one ; -e reizen , some times , several times ; te -er dage,
met duren -e verzekeren , affirm a thing with a solemn oath ' sonic day or other , some time or other.
Eedbreken , t. ie., be false to one's oath , break one's oath. Eenigerhande ,
z ie Ee niyerw?js.

Eedbreker , z., one who breaks his oath.
, z., violation of an oath .
Eedgenoot, z., conspirator.
Eedgenootschap , z., conspiracy , confederacy in an oath .
Eedgespan, z., confederacy, crew , tribe, gang of conEedbreuk

spirators.
Eedverwant ,

eedverwantschap ,

zie Eedgenoot, Eedge-

nootschap.

Eedzweerder , z., he who takes an oath .
Eedz^weren , t. w., take an oath.
Eedzwering , z., taking of an oath .
Eck , zie [tun ; -, zie Eik; -, zie Edik .
Eckel , zie Eikel.
Eekhorentje, eekhoorntje, z., squirrel .

Ee'l , b., delicate , nice , pure , fine.

Eêliieid , z., delicacy , purity, beauty.
Eelt, z., callosity, induration (of the skin), etc.

Eeltachtlg , b., callous , indurated , hardened.
Eeltachtigheid , r,., callosity.

Eenigerlei ,
Eenigermate

}

, b., in some measure, in some degree, some.
what , in a manner, in some sense , rather.
Eenigerwtls ,
z., any way , in any way , in any
Eenigerwi3ze, Jmanner.
Eenigheid, z., unity, unanimity, union, concord, har -

moray , solitude , solitariness , loneliness, retirement ;

ira

I z?J11 -, only, solely, simply.
Een i gste , b., only , sole.
Eenigzins , bw., in some sense , in some degree.
Eenj arig

, b., of one year , one year old , a year old.

1 Eenkennig , b., shy , reserved , unwilling to approach.
¡ Eeniedig , b., of cue joint , of one syllable.

I Eenling, z., unit, single one.

EeniL¡k , b., lonesome , lonely , solitary.
Eenioopend , b., single, unmarried .
Eenmaal , bw., once.
Een fnoedig , b., unanimous , with one accord , with one
consent.

1 EPrrrnoedigheid, z., unanimity, general consent, univerEeltzweer, z., zie Eelt.
Een, b., lidwoord, a, an, one; men lean niet op - tijd sal consent, agreement, union, unity, concord, harmony.
bw., unanimously, with one consent.
eten en drinken, one cannot eat and talk at once, one can- , EenanoedigltJk

not eat and t alk at the same time ; met -en, at the same j Eenoog • z., person that has but one eye ; in 't land der
blin ;lega is - ko ding t, among the blind , he who has but
time ; met -, presently ; - voor -, one by one , one at once ;
- van de twee , - van beiden , one of the two ; de -e , the one eye reigns of bears sway.
one ; dat kom op - nit , that comes to the same thing; - Eenoogig , b., one-eyed.
Eenparig , ti., bw., uniform, united, one and all; zij beiayelijk, -ieder, each, every one .
Eend , z., duck.
elote;; - te vertrekken , they one and all resolved to depart;
Eendenel , z., duckegg.
er werd - besloten den korting te serzoeLen , it was unaniEendengroen • z., duckweed.
Eendenkooi

• z., decoy , lure , trap (for wild ducks).

mously resolved to petition the king.
Eenparigheid ,

z , uniformity , unanimity , union , unity.
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EenpariglLjk, zie Eenparig.
Eens , b., once; ik heb hens meer dan - gewaarschuwd, I

EER.

out of respect, as a -mark of
have respect, as a token of respect.
warned or caution'd, him more than once; hoor -, barkee; Eerbiedig , b., respectful ; - zwijgen , respectful silence.
-, agreeing , consenting , of one accord ; even - worden, Eerbiedigheid, z., reverence, respect, veneration.
agree , come to an agreement.
EerbiedigiUk, b., respectfully, reverently, humbly.
Eensdeels , bw., partly , in part.
Eerder , bw., sooner , rather , before.
Eensgangs,, bw., immediately, directly, this moment, with- Eerdicht , zie Lofdicht.
out delay.
Eerdief, z., defamer, calumniator, slanderer, asperser,
Eensgezind, b., unanimous, of one mind, agreeing together,
backbiter, detractor.
with one consent.
Eerdienst, z., worship.
Eensgezindheid, z., unanimity, unity of mind, concord, Eere , bw., honor , glory ; ter - van, to the honour of, to
harmony , union.
the glory of, in honour of.
Eensklaps , bw., on a sudden , suddenly, all at once.
Eereboog, z., triumphal arch.
Eensluidend , b., of similar tenor , the same tenor.
Seren , t. w., honour , respect, reverence, venerate, pay
Eensteminig, b., unanimously, nem. con. i. p. v, nemine
hommage , pay fealty.
contradicente , with one consent , with one accord.
Eerenfeste , b., venerable , worshipful.
Eenstemmigheid, zie Eendragt, Eenmoedigheid.
EereprLJs, z., speedwell, fluellin (an herb); -, Sie Eere-

Eenstemmigltjk, zie Eenslemrriig.
Eensweegs , bw., the same way, of the same colour.
Eental , z., unit, one.
Eentallig , b., of one number.
Eentoonigbeld, z., monotony.
Eenverwig, b., of the same hue, of the same colour.
Eenvormig, b., uniform.
Eenvormigheid , z., uniformity.
Eenvoud. enkelvoud, z., singular number.
Eenvoudig, b., singular, single, ingenuous, simple, open,

Eerbledenisloalve, bw.,

teeken , Eerpenning.

Eerespoor , z., spur to honour, incitement to honour.
Eereteeken , z., mark of honour , token of honour.
Eeretrap , z., degree of honour , step towards rank , step

towards distinction.
wine presented to persons of distinction as
a mark of honour.
Eergenoot , z., partner, associate, companion in any
Eerewijio, z.,
honour.
Eergierig,

b., emulous, covetous (of honour), ambitious,
generous, noble.
ambition, generosity, nobleness, dignity,
emulation.
Eergieriglik j, bw., ambitiously, generously, nobly.
Eergisteren, bw., the day before yesterday.
Eergraf, z., very pompous funeral monument, mausoEenwerf, zie Eenmaal.
Eenzaam, b., bm., solitary, lonely, alone, retired, in solileum, cenotaph.
tude ; - leven , live solitarily, live in solitude , lead a Eerkrans, z., garland, wreath.
retired life.
Eerkroon , zie Eerkrans.
Eenzaamheid, z., solitude, retirement, loneliness, reti- Eerlang, bw., erelong, before a long time passes, shortly,
soon.
redness , solitariness , secrecy , privacy.
Eenzijdig , b., partial , prejudiced in favour of.
Eerlijk, b., honest, upright, just, sincere, true, good,
EenzUdigheid . z., partiality, prejudice in favour of.
chaste , decent, virtuous.
EenzkJdiglijk f, bw., partially, with unjust favour.
Eerlijk, bw., honestly , honourably , justly, uprightly,
Eenzinnig, b., obstinate, headstrong , stubborn , contutruly , sincerely , virtuously.
macious.
Eerlijkheid, z., honour, virtue, chastity, honesty, upEenzinnigheid, z., obstinacy, stubbornness, perverseness.
rightness , justice , goodness.
EenzinniglLjk f, bm.. stubbornly, obstinately, perversely. Eerloos , b., infamous, base, devoid of honour , shameEer , bw., ere, before , sooner ; hoe - hoe liever , the sooner;
less, scandalous , notorious.
the better ; -, rather; - ik dal doen zou , rather than I Eerloosheid, z., infamy, baseness, scandal.
would do that.
Eerloosiijk , bw., infamously, basely, scandalously.
Eer ,' z., honour, dignity , reputation , respectability, glory, Eernaam , z., honourable title; dal is maar een rjdele -,
chastity , respect ; iemands - rooven , reflect dishonour upon this is but an empty title.
a person ; de laatste - bew ijzen , to pay the last honour. Eerpenning , e., medal.
Eerambt • z., post of honour , bonourable office , public Eerpoort , zie Rereboog.
employment, public place.
Eerpost , z., post of honour.
Eerbaar, b., chaste, modest, reserved, honest, honour. Eerrang , zie Eeretrap.
fair , candid , plain unaffected , unadorned , artless.
plainness, ingenuousness , candour,
simplicity , credulity.
,
EenvoudsgiiJk J
bzo., plainly, simply, unaffectedly, artlessly, candidly, openly, ingenuously.
Eenvoudigheid , z.,

Eergierigheid, z.,

able, virtuous.
Eerbaarheid • z., chastity , virtue , honour.
EerbaarltJk :1: , bw., chastely, virtuously, modestly, reputabl y.
Eerbare scbaa#nte, z., modesty, pudicity of a woman.
Eerbeeld :f: , eerebeeld, z., statue erected to the honour

Eerroover , zie Eerdief.
Eerrooving, z., calumny,

detraction, slander, defama-

tion , aspersion.
Eersehot , z., salute.
Eerst, eerste , b., first,

chief, principal; -e o,icier, acting
officer , z.; -e wacht , first watch , z.
first , in the first place ; -, niet eer , niet vroeEerbewijs, zie Eerbewijzing.
Eer, but , not before , no sooner ; hij zal - over acht dagen
EerbewLjzing, z., homage, obeisance, reverence, respect,
komen, he will not come but this day se'nnight; dan -, then.
Eerstdaags , bw., soon , the very first opportunity.
veneration , duty honour , fealty.
(ten) , b., imcnedibtely, instantly , without delay,
Eerste
Eerbied, z., respect , reverence, regard.
Eerbledenls :j: , zie Eerbied.
instantaneously, speedily.
of any one.

Eerst , bw.,

EliJf .
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smooth, even, serious, plain; een weg - maken,
level a road ; -, vere,(fend , cleared , settled ; nu zijn wij tot
heden -, now every thing is settled between us , we are quite
clear to this day , now we are quits ; een - rekening , balan-

Effen , b.,

terstelUk, bw., first, firstly, in the first place.
Eersteling , z., first , first-fruit ; -en (eerste vruchten van
het land) , the first-fruits of the earth ; de -en moest men
onder de wet Gade opqfferen , the first-fruits were to be

cod account , settled account; op een - lodern staan §, geus
schulden hebben , be clear in the world, be out of debt;
hij is zoo - niet als hij wel Ijkt , he is not so grave as
pardon any thing for the first time.
lie appears to he; -- is kwalijk passen i- , it is very difficult
Eerstgeboorte, z., priniogeniture, eldership.
to please every body; -, grave, serious, demure ; - maken,
Eerstgeboorteregt , z., birthright, right of primogeniture.
polish
; -, slightly, but just.
Eerstgeborene, z., firstborn, eldest.
I Efeneu , t. w., smooth , polish , gloss over; Bene rekening -,
Eerstkomende , b., very next, immediately.
offered to God, under the ancient law.

Eerstemaal , bw., first time; iets voor de - verschoonern.

Eertitel , zie Eernaam..
Eertijds, b., formerly, in times past, of old, heretofore.
Eertrap : , eeretrap , e.
Eervergeten , bw., destitute of all honesty, lost to all

I close an account , settle all account.
Efenheid , zie Gelijkheid.
Ef ming , z., settl ieg an account

, balancing an account,
act of settling, deciding of putting an end to a difference,
dispute.

sense of honour ; een - schurk, an infamous rascal.
Eervol , b., with honour.

Etter -i- , zie Echter.
Ega , egade T, z., spouse.
Eerwaardig , b., honouratle, venerable, respectable , re - • Egaal , b., equal.

Eerwaarde , b., z., reverend.

- vader, honoured father, ':, Egdis , zie Hagedis,
reverend father ; een oud - man , a venerable old man. ! Egel , z., hedgehog.
Egelantier, z., eglantine, sweet-briar.
rank, honour, reverence, grace, worship, your reverence, Egelantierroos, z., wild rose.
Egge , z., harrow.
grace , worship.
Eerwaardigltjk
, bw., reverently , respectfully, with Eggen , t. w., harrow.
Egger, z., harrower, one who harrows the ground.
profound esteem , with profound veneration.
I Eggerig t , h., acid , sour , austere, sharp.
Eerzaain , zie Eerwaardig .
Eerzueht , z., ambition , thirst after honour, dignity , ^ F.ggerigheld t , z , sourness, sharpness, acidity.
verend , worthy, honoured ;

Eerwaardigheid , z., dignity, merit, importance, gr andeur,

preferment.
Eerzuchtig,

cement.

s Eggig t, b., ou edge.
b., ambitious, aspiring, desirous of advan- ! Egging, z., act of harrowing.
Ei , t., prythee; - zeg mij toch eens, prythee now tell mé,

Eerzuchtigheid

, zie Eerzucht.

Eerzuchtigljjk , bw., ambitiously.
Eerzuil , z., monument, column , obelisk.
Eest , z., maltkiln.
Eetbaar , b., eatable , edible , fit to be eaten , esculent ;

,

eetbare waren , esculents , food in general.

o
Eetkamer , zie Eetzaal.
Eetlust, z., appetite, stomach, desire, inclination to eat.
Eetmaat ,

z., regimen , diet; allowance of victuals , z.

Eetpraats, zie Eetzaal.
Eetregel , zie Eetonaat.

Eetster , z., woman who is a hearty eater.
z., dining table.
]Eetwaren, z., mv., victuals, provisions; door verkoopt
Eettafel ,

men

Ei , z., mv . eueren, egg ; vuil -, stale egg, addled egg;
week gekookt -, egg boiled soft, egg boiled in the shell;
wind-, - zonder schaal, wind egg , eg g without a shell;
dojer van een -, yolk of an egg; wit van een -, white of
air egg ; geroerde ejeren , buttered eggs.
Eigen , b., own , pi Oper , peculiar , natural, singular, partitular ; -lof,self applause , self commendation ; - lof is
hatelijk, self applause is odious; - heer, vrij , independent,
not subject to control; tija - heer rijn, be one's own
naster, be independent; zijn - dood sterven, die a natural death ; op - e wiehert drijven , stand upon one's own
bottom , depend entirely upon one's self ; - hoard is goud
woord t , home is hone, be it ever so homely.
Eigenaar, z., owner, proprietor, proprietary, possessor.
Eigenaardig , zie Natuurlijk.
Eigenares , z , owner , proprietress.
Eigenbaat, z., self interest, private interest.
Eigenbatig , zie Baatzuchtig.

allerhande -, there all kinds of provisions are sold .
Eetzaal , z., dining-room , dining hall , refectory .
Eeuw , eeuwe , z., age , century , space of a hundred
years ; in vroegere -era, in former time , in former ages .
Eigendon , z., property, right, title; mijn -, my own;
Eeuwfeest, z., centenary , secular feast .
- i e. bankaktiën, bank-stock.
Eeuwig, b., eternal, perpetual , endless, constant; het levers , life eternal ;, een - gevangenis , a perpetual inrpri- Eigendomlijk , b., peculiar , own , proper.
Eigendoinlijkheld,
z., property, peculiarity, singularity,
.
sonmesit, confinement for life
quaintness.
Eeuwigdurend , b., everlasting, of eternal duration, perEigendomsregt, z., right of possession, ownership, pro.
petual , stable , permanent.
prietorship; letterkundig -, copyright.
Eeuwigdurendheid, z., eternity, perpetuity.
F1uwlgen, t. w., eternize, eternalize, perpetuate, im- Eigendunkelijk, h., arbitrary.
Eigenen , t. w., appropriate to one's own use, claim ; zich
mortalize .
een andermans goed -, claim the property of another.
Eeuwigheid , z., eternity.
Eigengeleerde , Z., selftaught.
Eeuwigi Jk , b., eternally, for ever .
Eigengereed,
b., of one's own making; - linnen, home
Eeuwjaar, z., secular, jubilee year.
spun linen.
Eeuwspelen , z., mv., secular game.
EfFekt , z., effect; -en, state-papers, stocks; -enhandel, Eigenhandig , b., autographical, in one's own hand, with
overgeven 1
business in the stock-exchanges ; -enhandelaar , stock job• one's own hand , under one's own hand ;
deliver into one's own hands.
ber, actionary.
.¢ Eigenhoofdig, zie Eigenzinnig ,
EMekta®reú , t, u ., el eetuate, execute.
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Eigening, 0., appropriation, act of owning of claiming.
Eigenliefde, z., self-love, self-liking.
bw., properly speaking, in a strict sense,
Eigeniilk

,

in proper time , precise , exact , real , intrinsical.
Eigenlijk, b., real, true, strict, proper, peculiar.
EigenlUkhcld, z., propriety, fitness, suitableness,

ac-

curacy, justness.

Elgenlof, z., self-praise , self-applause.
arbitrary , absolute , independent of others.
Elgenmagtig
Eigenschap , Z., propriety , property , attribute, inherent

, b.,

Einden , i. w., end , terminate.
Eindje, z., small piece, little bit.
Eindhoudend
b., tenacious.
Eindhoudendheid + , z., tenacity.
Eindig :j:, b., finite, limited, bounded in point of time.
Eindigen , t. w., end, close , terminate , conclude , come to

+,

a conclusion of close, finish.
Eindiging, z., end, conclusion, termination, finishing, close.
Eindigheld, z., finiteness, finitude.
Eindletter, z., final letter.
Eindlettergreep, z., final syllable.
Eindoorzaak, z., final cause.
Eindpalen, z., ow., boundaries, limits, bounds (of any

quality , mark , nature, capacity , character.
Eigenste, b., the same, the very same, the self-same.
Eigenwijs , b., selfconceited, vain, conceited, fantastical.
country).
Eigenwijsheid , z., selfconceit, vanity, conceit, armoEirond , b., oval , oviform.
gance.
Etsch, z., demand, claim, pretension, requisition, exigency.
Eigenwillig,, b., selfwilled.
Eigenzinnig, b., obstinate, headstrong, stubborn, contu- Eischen, t. w., demand, ask, claim, require, exact; -,
challenge.
macious, wayward, wilful, capricious , peevish, cross.
Eigenzinnigheid , z., obstinacy, stubborness, wayward- Elscher, z., plaintiff, claimant, demander, demandant.
Eischeres , z., female plaintiff.
ness , wilfulness, caprice.
Elgenzinnigltjk, bw., capriciously, whimsically, fantas- Eisching, z., claiming, demanding, requiring.
Eivormig, zie Birond.
tically.
Eiwit , z., white of an egg.
Et¡erdojer, Z., yolk of an egg.
Eklips, z., eclipse, darkening of the sun, darkening of
Etjerdoop, zie Bijersaus.
the moon ; een volle -, a total eclipse.
Eierdop, zie Bijerschaal.
Ekster , z., magpie.
Eij erkoek , Z., pancake , fritter , omelet.
Eksteroog , • ., corn on the foot.
Eijersaus , z., egg sauce.
El , t., ell ; hij meet anderen naar zijn - t , he judged of
Etjerschaal , z., egg shell.
others by himself; hij weet wat er de - van kost t, he
Elk , eikenboom , Z., oak, oak-tree.
knows it by dear bought experience.
Elkel , z., acorn, fruit of an oak.
Eland , x., elk ; -shuid, elk's skin • elk's hide.
Eiken , t. w., gauge , admeasure (a ship) , z.
Elasticiteit, z., elasticity, buoyancy.
Eikenbosch , z., forest of oak-trees.
Elastiek , b., elastic.
EikenboschJe , z., grove of oaks.
Elboog, z., zie Elleboog; -, ulnar, cubital; pees, cnbiEikenboschjes, x., mv., small faggots of oak firewood.
tal muscle.
0
Eikenhout, z., oak, oakwood, oaktimber.
Elders, bw., elsewhere, somewhere, else, in other places,
r.,
cabinet
made
of
oakwood.
Eikenkast , ,
in some other place.
Eikenkrans, Z., garland, wreath of oakleaves, oaken
Elefant , zie Olifant.
garland.
Elegie 'i` , z., elegy.
Eikenloof, z., oakleaves.
Elektriciteit , z., electricity; -smeter, electrometer.
Eikenpiank, z., oakplank.
Elektriseren , t. w., electrify.
Eikenschors, z., bark of an oak, oakbark.
Element , z., element ; 1 hi' is in zijn - als hij spelen
Eikenstam , z., trunk, stem of an oak.
mag, the is quite in his element, when he is at play.
Eikentafel , z., oak table.
Elf, b., eleven ; -maal, eleven times; de -de , the eleventh.
Eikentak, z., branch of oak, oak-branch.
Elf, z., elf, fairy , goblin ; -en koning, king of the elves;
Elkentelg, z., young oak-tree.
-en koningin , fairy queen ; -en sprookje, fairy-tale.
Eikenvuur , z., fire of oakwood.
Elft, z., shad.
Eiker , z., gauger, z.
Elger, z., eelspear, fish-gig.
Eilaas, t., alas!
Eiland, z., isle, island; schier-, peninsula; -en onder den Elboren, zie Klier.
Elikser, z., elixir , quintessence.
wind, leeward islands, z.; je, small island, isle, z.
Elk, b., each, every one.
Eilander + , z., islander, inhabitant of an island.
Eiloof, z., ivy.
Eiloofsbladeren, V., sac., ivyleaves.
Eind • z., end , term , termination , conclusion , close;

ten
-e loopen , draw to an end, draw to a conclusion , close;
op het -e , at the end; ten - van zin geduld zijn , be out
of all patience ; het - goed al goed t , all's well that ends
well ; hij woont aan het -e van de wereld, he lives at a
great distance ; -, piece , bit ; - § , death , our latter
end; hij is nog aan zijn -e niet, he is not dead yet;
-e, aim, purpose, end, issue, termination, success, event;
ten -e , vw., to the end that , in order that.
Eindelijk, bw., at length, at last, finally, to conclude,
after all.
Eindeloos, b., innumerable, endless, infinite, innumerable,
not to be numbered.

Elkaar, zie Elkander.
Elkander , vnw , each other , one another.
Elkeen • b., every time , continually.,
Elle, zie El.
Elleboog , z., elbow, cubit; op den - rusten,

recline upon

one's elbow; tot den - in hel geld tasten §, take out

handfuls of money.
Ellemaat , z., measure of an ell.
Ellemannetje, z., dwarf, pigmy, little fellow.
Ellen , t, w., measure by the ell.
Ellende , z., misery , wretchedness , distress , trouble,
calamity.
Eliendig, b., iw., miserable, unhappy, wretched, distressed, calamitous , pitiful , paltry , wretchedly, miserably,
dreadfully.
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misery, wretchedness, miserable state. I
Ellendiglijk , bw., wretchedl y. miserably ; - leven , lead
a wretched life, lead a miserable life , Lead an unhappy life.
Ellenhandel , z., draper's trade.
Ellenwaar, z., dry goods.
Elpen , b., ivory, made of ivory.
Eïlendigheld ,

z.,

Elpenbeen • z., ivory.

Els, z., alder , alder-tree; -, awl.
Eist , zie Elzenboom.
Elzenboom , zie Els.
Elzenbosch , z., alder-grove.

Elzenhout , z., alderwood.
Emailjeren, t. w., enamel, variegate with colours burnt in.
Einaus , z., enamel .
I
Embargo , z., embargo ; een schip onder - stellen , put a
ship in embargo.
Emeritus , b., superannuated, applicable to ministers in
Holland who, in cases of age or infirmity, are ailov.ved to
enjoy the ineome of their church without doing the duty.
Ennigreren , Z. w., emir ate.
Emmer, z., bucket, pail ; het regent of liett met -s gegoten wordt , it rains as hard as it can pour ; brand-, fire
bucket , z.; pomp) -, lower pump-box , z.

Enterbiji, o., grappling axe, tomahawk , z.
. z., grappling iron , hand grapnel , z.
Enteren , t. w., board (a ship).
Enterij • z., nursery of trees.
Entering , z., act of boarding • z.; see schip bij - neozen ,
take a ship by boarduig, z.
Enterlooper , zie Lorrendraaijer.
Enternetten , z., 115 v., boarding nettings, z.
Enterdreg

z., nursery garden,
Entertje:_ , z., nursery, plantation
pinn
z., grafting, inoculation.

Entiaor,

of young trees.

Enikweekerij , _., place were trees are raised.
neppe • z., wild parsley.
Eq^a i page , zie Toerusting ; sclieeps-, ship's crew , z.

Et1wpa5ezneester, z., master of the equipage, master
al te;idarlt , Z.
Equiperen , zie Toerusten.

Er , f., there , of it, of them ; ga - zelfs naar toe, go there
yourself; ik lieb - genoeg gran, I have got enough of it.
Eract•tcns , mijns erachtens , according as I think.
E, In , t•nei i k , h., pitiable , piteous , pitiful , miserable,
sad , wretched , deplorable.
E ba ranee l k , bw., lamentably , deplorably , miserably,
sadly , piteously, wretchedly, mournfully.
Emineral , z , great canvass bucket , z.
Erbarmer klield, z., lamentableness.
Enninertje , z., small pul , small bucket.
:rbvi , iaen , i. w., have pity on , have compassion with ,
E
Etnmerzell , z., lui -sail , z.
compassionate , pity, lament, bewail, move to pity, move
En , ende , ein., and .
to rorrrnriseration , cause to pity , raise pity, raise comEn(1 , z., duck; mannetje van een -, mallard, drake; w )tjes -,
duck ; - van een touw , end of a cable , end of a rope , z.; miseration , cause commiseration.
l :ri,arnning , z., compassion , pity , commiseration , merci-.
geslurpt -, end pointed and tapered , z.
Erf, z., inheritance, patrimony, heritage; vaderlijk -, paEndeldarm , z., rectum.
te.real inheritance , patrinmony; -, ledig -, yard , court
Enden : , zie Eindigen , Eiirden.
yard, farm yard ; eest lrutis en - te koop • a house with
Fnciivie , z., endive.
the appurtenances to be sold.
Endvogel • zie Eend , (p.).
Erfbezit , zie Esfieittiiiy.
Eng , b., small , narrow , strait , close.
Engborstig: , b., asthmatic, short-breathed, short-winded; Ert'bezitter, ., hereditary possessor, possessor by inhe.
ritance ; - Ivan het rk , heir to the empire.
- paard , broloed , winded horse.
Errbezitting, s., inheritance, possession by inheritance,
Engborstigheid, z., asthma, shortwindedness.
hereditary possession.
Engel , z., angel , divine messenger ; -, my angel.
Erreijos , zie Grondi'eg't.
Engel;; chtig , b., angelical , angelic.
l:etdeel , z., hereditary portion, portion by inheritance.
Engelenkoor , z., choir of angels.
Engels , z., gold and silversmith's weight, the twentieth Erfthai► ter , z., heiress.
Erretje , tt., hereditary.
part of an ounce.
Eugelsch , b., enl;lish.; de -e kerk, the church of England, Errents , z., inheritance, heritage, patrimony.
Er rgaar, ., legacy.
the English church.
L, í ensaakte , ,s., leg nary , legate.
Engeisch , z., english language.
EE,ikensmn•n , , ., heir , heiress.
Engelsciutar , zie Engelenkoor.
Errgenoot, z., coheir, coheiress.
Engelzoet , z., polypody.
Engen , t. w., contract , reduce into a narrower compass. EvfN,eruclnt , o., traditional report , oral report.
Er fi-I. t , zie Erfgaef.
Enghalzige, h., narrow necked, narrow mouthed.
j Erfsoes , z., property inherited , -, heritage , estate of
Engheld , z., narrowness.
Enging , z., contraction , act of reducing into a narrower

in l;eritance , patrimonial estate , paternal estate , maternal

compass.
, z., narrowness , straight , defile , pass ; -, difficulty,
trouble ; in de - brengen , puzzle (in an a;'gnmeel) , push
hard (in an argument) ; -, narrows , z.; zee-, straits , z.
Enkel , b., bw., single , simple , unmixed. ; -, pure , un
-aloyed,untr
naere, merely, only.
Enkel , z., ancle ; tot de -s toe in het sir jk treilen , to wade
up to the ancles in mud.
Enkelvoud g , zie Eenzo;d .

estate.

EFi'gri.l, z., family vault, family burying-place, herediti; ry sepulchre.
sz t'5rond , a., hereditary estate , landed property posses.
seil by inheritance.
Errflsuis, z., house where auctions are held.
Erfbals i • )eden, i. w., sell by action .
Eri'hreish ouder , z., auctioneer, appraiser .
Erfkoning , o., king who holds the crown by hereditary
r; lit.
Enkiaauw , .z., ancle.
Erf5oningrijk, z., hereditary kingdom, hereditary moEnt , z., graff, graft, young crow.
n.rclsv.
Enten , t. w., graft , inoculate ; de kindere ;i -, inoculate
Erfinatster , c., testatrix.
for the small pox.
I ^^,^^4^auttcn , c., zz., hereditaro lands.
Ls ter, ., one who gratis.

Engte
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Erflater, z., testator, bequeather, devisor.
Er5atingsregt, z., right of bequathing one's property by will.
Erfleen , z., hereditary fief , absolute fee , fee simple.
Erflleenheer , z., proprietor of a fee.
Ertlijk, b., heretable, hereditihly; -e adel, hereditary
nobility ; - ambt , hereditary office.
Erfloos, b., having no heirs, of without heirs.
Erfpacht, z., quit-rent, ground-rent, fee-farm, hereditary

Ernstigheid , z., earnestness, seriousness, gravity, eager.
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tenenient, long-lease.
Erfpacht , z., one who lets grounds on quit-rents , fee-

farmer , copy-holder , hereditary tenant.
Erfprins • z., hereditary prince, next male heir to the crown.
Erfprinses , e., hereditary princess.
Erfregt , z., hereditary right, right of inheriting, right
of inheritance.
Erfrente , z., perpetual rent.
Erfstadhouder , z., hereditary governor , hereditary stadholder ; zijn hoogheid de - der rereenipde Nederlanden , his
highness , the hereditary governor of stadholder , of the
united Netherlands.
Erfstadhouderschap, e., hereditary government, hereditary stadholdership.
Erfster , z., heiress.
Erftogt , zie Lijftogt.
Er ry iJ anct , z., perpetual , deadly of mortal enemy, hereditary enemy, sworn enemy.
Ert'e-ijandschap , z., perpetual enmity.
Erfwachter , z., presumptive heir.
Erfziekte , z., hereditary disease , distemper of disorder.
Erfzonde, r.., origina! sin, primitive sin, innate corruption.
Erg , loos , b., zie _4rg.
Erg , b., bad , dangerous , ill ; die - denkt , vaart - in het
hart , evil he to him who evil thinks (the motto of the order of
the garter); dat leidt op een - aan t, that promises no good.
Lr gdenkend , zte 4rgwanee.d.
Ergens , bw., somewhere , In some place ; - heen reizen,
travel to some place ; - mede belast zijn , he charged with
any thing; - iets op te zeggen vinden, luid fault with any thing;
els ik se - in dienen Jesu , if I can be of any service to you.
Erger , b., bw., worse.
Ergeren , i. w., t. w., grow worse, offend , give offence;

zich -, be offended, be displeased, take offence.
ErgerlL k , b., bw., bad , wicked , sinful , scandalous , infamous , offensive , badly, wickedly, infamously , scandalously;
een - leven leiden , had a scandalous life.
Ergerijknetd , z., scandalousness.
Ergernis , scandal , offence.
Ergste , b , worst , vilest, most infamous ; de - kwaal van
e ile is de armoede , proverty is the worst of all evil.
Erken! , d. van Erkennen , acknowledged , owned.
Erkennen , t. w., acknowledge , be grateful for , own.
Erkenning , zie Erkentenis.
Erkentelijk , b., thankful , grateful , acknowledging.
Erkentel j klieid , z., thankfulness , gratitude , acknowledgenent.
Erkentenis , z , acknowledgment.
Erlangen, t. w., acquire, get, obtain.
Erianging , z., obtaining , getting , acquiring.
raast, z., seriousness, gravity, zeal , eagerness, earnestness.
'rnsteILJk, b., seriously, earnestly.
ïEr nsthaftig , b., grave , venerable , sedate, serious.
Ernsthaftigheld, z., gr:►vity, seriousness, sedateness.
Ernstig , b., bw., earnest , serious , grave ; -, seriously,
earnestly, gravely, zealously, fervently, eagerly, warmly;
- opnemen, take in earnest; hij spreekt niet -, he is not
in earnest, he does not mean it.

ness , zealousness , warmth.
Ernstigljk , zie Ernstig.
Ernstigste, b., most earnest, serious; op het - verzoeken,

solicit in the most earnest manner ; op het - aanbevelen,
recommend most earnestly of seriously.
Erts , z., ore.
Ertsgroeve , z., mine.
Ervaren , d., experienced , proved.
Ervaren , b., expert, skilful, versed, experienced.
Ervarenheid , e., experience, skill , knowledge.
Ervaring , e., experience , knowledge , skill , practice.
Erve, zie Erf.
Erven , z., mv., heirs.
Erven , i. w., t. w., inherit, acquire by inheritance , be heir

to , fall by inheritance , devolve to a person by inheritance.
Erving , zie Erfenis.
Erwtenboown, z., siberian acacia, pea-tree.
Erwtenbrel , z., mashed pease.
Erwtennneel , pease-meal.
Er`vts , z., pea.
Erwtsehaal , z., pea's cod.
Erwtvormig , z., pisiform , pea-like.
Erwtennat, z., pease soup.
Es -bogt , z., curve like an S.
Es-haak , z., hook like an S.
Eskader , z., squadron; loef-, weather squadron, z.; lij-,
lee squadron , z.
Espenbooin , z., an aspen tree.
Esschenbooin , z., ashtree.
Estrik t , z., brick ; vloer van roode en blaauwe -ken, floor

of red and blue bricks.
Eten , t. w., eat ; des middags -, dine ; des avonds -, sup;

ko,n na den - bij mij , cone to me after dinner ; na den -,
after dinner ; midday -, middagmaal , dinner ; avond -, supper ; -, food , what ever is fit to eat ; - gereed maken ,
prepare the victuals for dinner , etc.; hij laat er het - era
drinken ans staan , he leaves eating and drinking for it.
Etensbakje , z., little drawer , little trough in a bird cage.
Etenskas , z., pantry , buttery , safe.
EtenstL d , z., dinner-time , supper-time.
Eter , z., hearty eater.
Etgroen , z., after-brass , second crop , aftermath , fog.
Etmaal , z., natural day ; de storm duurde een -, the storm
lasted four and twenty hours ; -, round day, z.
Etsen , t. w., etch , engrave , corrode.
Etser, z., etcher.
Etsijzer, zie Naald, Graveernaald.
Etskunst , z., art of etching , art of marking out prints.
Etsnaald , zie Naald, Graveernaald.
Ettelijken , b., some , several.
Etter , z., matter, pus.
Etterachtig , zie Etterig.
Etterbuull, zie Ettergezwel.
Etteren , i. w., suppurate,, discharge matter, discharge pus.
Ettergezwel, z., imposthume, boil, ulcer, abscess, gathering.
Etterig , etterachtig , b., purulent ; -e stof, purulent
matter.
Ettering , z., discharge of matter.
Ettersiijin, zie Etter.
Etterwond , zie Ettergezwel.
Itunjer t, z., imp, evil spirit.
Euphonie , z., euphony.
Europeesch , b., european.
Euvel, z., evil, disease; hand-, gout in the hands; voet -,

gout in the feet,

EUV .
om

Etsvel, b., biro., disconten ed, offended, sick, bad, perverse,

pride, r,isltness, foolhardiness , temerity,
boldness , contempt of danger.

Euvelmoed, z.,

Evangelie, evangelium , ., gospel.
Evangeliedienaar, ., initiisier of the gospel.
Evangeliedienst, N., nsinistery, nui,iist.rv.
Evangelieleer , -., doctrine of the gospel.
Evange[ieprediker,

Evenredigheicl , z., pro-, ort.o;;.
zie Eve;;.
Evenveel , b,, equal , the sanee , indifferent ; equally ; a ;;
moeste;s - Netalen , they eiern obliged to pay the same.

EventJes ,

ill , wicked.
Euveldaad , z., base act.on , wicked action.

la;:eisig.

Even`vigtig, b., equiponc erant, equipondious, being of the

z!e Evangeliedicaaar.

Evangelisch, b., evangelical;
Evangelist. z., evangelist.
Evel , zle Easel.

Evenovei , bui., yet , lion ever , notwithstanding , nevertlieless, with all tint, how best.
Evenwigt , ;., equilihriuni , equá.libration, equipoise, equiponderance , equipoiu. e^aiscy, equality of weight; is; -,

sargte weiglit.

-c waarlccid, gospel truth.

Even, h., bw., just , even, equal ; - goor, just before ; - na,
just after; - als of, just as if; - Metal , even number;
- of on-, even or odd ; -, equally , justlVr.
Evenaar , -., equator ; -, tongue of a balance ; - ï ne t echa len , balance «- ith scales , z.
Evenaardig , b., similar in nature, similar in kind , like ,
homogeneous.
Evenaardigheid , a., similarity in nature, similarity in
kind , honiogeny , homogeneousness.
Evenaren , t. w., equal , equalize , make equal , become
equal , balance.
Evenaring , z., act of equalling , act of equalizing.
Evenbeeld , z., resemblance, semblance, likeness , similitude , one's own image.
Eveneens , b., equal , the same.
Evenen , zie Efenen.
Evengelik , e., equal in every thing.
Evengeiijkbeid , e., equality.
Evening, dag en nacht, ,.,

equinox .
Eveninatig , zie Gelijkmatig.
Evenmatigleid , e., proportion.
Eveninensch, z., fellow - creature, brother, neighbour.
Evennaaste , zie Even^ssensch.
Evennachts ➢ ipn , z., equinoctial line.
Evenredig , b., in proportion, proportionate, proportional,

I venwigtigheid , zie Lvenwiyt.
ira gein« ijdig , b., parallel.
Evt•nzinnig, b., sv- iiolquions.
r.•erti()ek , a., sas -clot li i o. 7, sail-cloth no. S.
F 6 eiwortel , z., reman thistle , canine thistle.
mverv%vi.n,

z., ;vi!dl;e;tr.

Examen , e., examine;tiort , trial , proof.
Foaininator, z., exos;;ir;er, prolsator, approver.
Exempel -1 , me Ivoorbeeld..
i:veinplaar , ZOO

.o fdr2!l.

Expres , b., express , positive , expressly, purposely, on

purpose.
Expresse , z., express , courier , messenger.
E tens , z., nov., rising floor timbers aft and fore , z.
Ezt l , e., ass ; schilders-, painter's easel; -, ass, blockhead,

suunsskull, dunce, dolt, dullaard.
r^'zelachtig , b., l w., stupid , like an ass , stupidly; -e dom- ; d , gross ignorance , sttapidity.
F.eeiachtigheid , a., stupidity, dulness.
1Oae5drij ver , z ., :;ss-driver.
Lzeie,a , 2. w., work hard.
Ezelin , z., she-ass.

Ezelshoofd, ezelskop ,

cap of a mast , z.

z., dui;ce, blockhead, silly fellow;

Eacit,je , z., little ass.

Ezeiceulen, z., ass's colt.

proportionable.

F.
Fa , fa (musical note).
Fabelleer, z., zie Fabelkunde.
Faal t , zie Feil , Gebrek.
Fabelschrijver , z., zie Fabelclicl;ter.
Faaigreep t , zie Misslag.
Fabeltje , z., little falle.
Faam , Ñ,, fame, report, renown, reputation , honour, glory; Fabriceren , t w., fabricate , manufacture.
ter goeder rraam en - slams, be in good repute , to have Fabrijk , fabriek , e., etile , inspector of buildings.
1^'abriekgoed , e., manufacture.
a good character; -, fame.
Faamroov er • t. say., defame , detract, slander, caluminate. Fabriek#int, e., manufacturer , ruiker.
Faamroovend , b., defamatory , detractory, slanderous, Fabriekarbeider . e., niauuiitcturer, manufactory man.
Fabriekatie + , fabr€ekage =j , e., rnanulactory, making,
scandalous , calumnious.
fabrication.
Faamroover , z., defamer, detractor , slanderer , calumniator.
Fabriekdistrikt , e., manufacturing district, manufacturing
Faamrooving . z., defamation, detraction, slander, eacountry.
Fakriekeigenaar , z., owner of a factory, manufacturer.
lumny , scandal.
Fabriekgebou nv , z., manuf;sctory , factory , work house.
Faas t, z., front (of a building).
Fabel , z., fable , fiction ; de -en van Esopus , Esop's fables; Fabriekopzigter, e., fore maant.
g ; j vertelt ons -ea , you tell us stories , you impose upon us. Fabrieksprijs, z., factory price.
Fabelachtig , t., fabulous , fictitious , lictious , imaginary, Fabrieksstaat, z., manufacturing state, industrial state.
counterfeit , feigned.
Fabrieksstad , z. , manuf;scturing town.
Fabeldichter , z., fabulist.
Fabelkunde, z., mythology, system of fables, explanation.

of fables.

Fabriekwerk , z., manufactures.
Fabriekwezen , z,, manufacturing industry, factory system.

Facet , z., facet.
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Facetteren , t. w., cut with facets , cut into faces.
Factie , z., faction , cabal , party, pinto , political intrigue.
Factoor , z., factor , agent.
FactortJ , z., factory, factorage.
Factotum, z., doer of all work, factotum.
Factuur , z., invoice , bill of parcels ; luidens
as per
invoice ; . onder -prijs verkoopen , sell at a loss on the invoice.
Factuurboek , z., invoice - book .
Faculteit, z., faculty, association of professors.
Ftsilleren, i. w., fail, become bankrupt, break.
Falzant, z., pheasant; -haan, cock-pheasant; -hen, henpheasant; jonge -, pheasant-poult ; perk , pheasant walk;
-hok. , pheasantry.
Fakkel , z , torch , flambeau , link, taper ; brandende -,
lighted torch, burning flambeau; optoyt met -s, proces
-sionwthrce,psionrade.
F akkeldnns , z., dance with flambeaux.
Fakkeldistel , z., torch-thistle.
Fakkeldrager, z., torch-hearer, linkboy, torcher, torchman.
FakkelJagt, z., hunting by torch-light, bat fowling.
Fakkellicht, z., light of a torch, torch-light.
-,

Falen , zie Feilen.
Falie, z., covering

of black stuff worn by the lower ranks
of women in Holland round their shoulders in form not

unlike a plaid.

Fees ( eling

, z., one who celebrates a festival.

Feestgebaar , z., festivity.

F'eestgelul , z., festive peal of bells, chimes.
t eestgever, z., entertainer.
F eestgewaad, z., holiday clothes, festival habit.
Feestgezang, zie Feestlied.
Feestteleed , zie Feestyewaad.
F eesliled , z., festival sorg.

Feeetolier , z., festival offering , sacrifice.
, z., holiday sermon.
Feestzang, zie Feestlied.
Fetl, z., fault, mistake, failing, error, blunder.
Fell , zie J weil.
• eitbaar, b., fallible, frail, liable to error, liable to mistake.
Feiibaarlield, z., fallibility, liableness to err.
Feilen , i. w., fail , err, go astray, mistake, blunder.
Feestrede

Feilen

, zie Dweilen.

, inisslag , z., zie Feil.
, z., fact , act , deed , action , achievement , exploit.
Feitel , z., swaddling clout for little children.
F ei tel kjk , b., hostile , inimical , adverse ; -, hostilely, inimically, in a hostile manner.

Felling

Feit

Ieiteiiekheid , z., engagement with an enemy, act of
hostility.
Fel , b., bw., violent , keen , severe , fierce , furious , impe-

tuous , cruel , outrageous , raging , terrible , strong, hard;
-, violently, outrageously, furiously ; -le stroom , strong
current , z.; -le vaart, fresh run, z.; -e wind, strong gale,
Fallevouwen :, t. w., dissemble, feign, counterfeit, coax,
heavy gale , z.
wheedle , flatter , entice, inveigle , trim.
Fallevouwer, z., flatterer, hypocrite, fawner, adulator, Felheid , z., violence , keenness , sharpness , severity, impe
tuosity.
dissembler, parasite.
Feloek , z., felucco , felucca (an open boat).
Falkonet , z., falconet .
Fallekant t

dissembling.

Falsaris

, b., false, unfaithful, deceitful, treacherous,

:, z., forger, dissembler, hypocrite, cheat, im - Feip t , zie Fluweel.

postor.

z., family, tribe; -stuk, family picture; -graf,
family-vault; - hoofd, head of a family, father of a family;
-ziekte , family-distemper , hereditary disorder; -kring ,
domestic circle ; -trots, family-pride ; -wapen , coat of
arms of a. family ; -twist, family-discord.
Fardeel , z., weight, bundle.
Farizeer, z., pharisee.
Farizeeseh , b., pharisaical.
Fatsoen , z., fashion, mode, form , make, cut, rank, credit,
reputation ; op het nieuwe -, new fashioned.
Fatsoeneren , t. w., fashion , form , model , mould, shape.
Fatsoenering, z., fashioning, forming, modelling.
Fatsoenlijk, b., proper, decent, becoming, fit, creditable,
reputable.
Fatsoenlijk, bw_, decently, properly, creditably, reputably, becomingly.
Fatseenlijkheid , z., propriety , decency, politeness , gen
-telns.
Fazant , zie Feisant.

Familie,

Februarij, z., February.
Federalisme , z., federalism.
Federalist , z,, federalist.
Federaltstiesch , z., federal ,

Femelaar, zie Fijmelaar, enz.
Feinden , zie Fijmelen.

Fenix , z., pheuix.
Feppen) , t. w., tipple , guzzle , tope, drink to excess.
Fepper) , i., toper, tippler, drunkard, sot, guzzler, hard
drinker.
Fepster , z., woman that drinks to excess , toper , drunkard , etc.
Ferinoor , z., shipwright's chisel , large chisel , z.
Festoen , z., garland , wreath.
Fezikken , i. w., whisper.

Fielt , z., villain , rascal , rogue , scoundrel , knave.
fiel tachtig , b., roguish , knavish , villainous , rascally.

, z., knavery, roguery, villainy, rascality.
Fieltst,,k , z., piece of knavery.
Fielterij

Fiemelen , zie Frjmelen.
Fier , b., Im., proud , lofty

, haughty , arrogant , majestic,
stately; -, proudly , majestically, haughtily.
, z., majesty, dignity, pride, haughtiness, loftiness , arrogance.
Fierte , zie Fierheid.

Fierheld

z., figurant, dancer, § supernumerary.
Figureren
, i. w., figure.
z.,
figure , countenance, form, appearance,
Figuur,
cut, engraving.
Figurant,

shape,
federative.
leeks , z., shrew, jade , wench ; eene (ooze -, a cunning
Figu u rl j k , b., bw., figurative , typical , metaphorical , alle
sly jade.
-gorical,e;futivly,meaphorc iFeest , z., festival , feast, holiday , festivity , banquet,
rally, allusively, allegorically, emblematically.
sumptuous meal, treat, entertainment.
Feestavond , z., vigil of a holyday.
Feestdag , z., feast-day , holiday , high-day

Fl¡, zie Foei.

, saint's day Fï.rnelaar , fLjnieiaarster , Z , trifler , idler , loiterer
false devotee, hypocrite, canting person, false bigot.
festival.
Feestel ij k , bw., sumptuously , splendidly , solemnly ; - 1^ LJrnelen , i. w., trifle , loiter, cant , dissemble , play the
hypocrite.
out/mien , feast, receive splendidly, treat sumptuously.

1
ttUïl , ti., fine , Clear , ] -,ItI e , t^iin , siv , clunin g ,

j

crafty, insidious , subtl(
;cilailical , higa ±ed, eieruntre,
sanctified, hypocritical , ele' icaft, ; -e kalen , close comb, small
toothed comb, dandriff comb; ..rj is een, -e, pry, sie is an
artful jade, she is a canni.ig gipsy; dal is eeh - r ïstei1d,
that is a subtle wit; e. is een - zusje, she is a demure
miss, she is a sanctified : e iss.
Fijnen , z., mv., lhypocrites, puritans, false devotees, bigots.
FLJnigheid, z., fineness , thinness, purity , hypocrisy , bigotry , false devotion.
Fijnman , z., hypocrite , false devotee , sirrah.
Fijnschilder , e., lininer.
Flinte , z., fineness , thinness , slenderness.
Fidnties, bw., slily, cunningly, wilfully, subtilly.
Fut, z., whitlow ,^swelling at, the end of the finger.
Fikfakken , i. w., fiddle - faddle.
Fiksch , b., bin., ready , readily , cleverly , healthy ; h.ij is
ran daag niet al te -, he is not quite the thing to day,
be is rather indisposed to day.
Fikschheld , z., cleverness.
Fiioineei , zie JVachtegaal.
Fi¢ozel , z., coarse spun silk.
Filozoof, zie. JPijsfeer.

.._JS ,

F i ii, , Siabic: , zie Fiep.
Fladderen , i. w., (lisp , t n

:"i;f itI
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(M: .lie wings.

Flalnbouwv , zie Fal- kel.
Flank, z., flank.
Flankeren

,

t. er.,

flank, a, tack the side , be on the side,

of an army.
Flankering, e., flank.
Flansen , zie

Aaneenf anse;s.

Flap , z., slap, stroke , knock, blow ; -, carm , z.
l i apbanden , z., mv,, cap clamps of a guncarriage , z.
Flapkan , z., pewter mug, pot with lid.
Flarden , z., mv., tatters , rags , pieces ; een wervelwind sloeg
bet zeil in -, a whirlwind rent of tore the sail to tatters.
Fiatteren :1: , t. se., flatter .
Fleemen , t. w., flatter , wheedle , coax , fawn , cringe.
F leerner , z., flatterer, coaxer, wheedler, fawner.
Fieemerij , e., flattery , coaxing , wheedling , fawning,
cringing.
Fieernster , Z., female flatterer.
Fleemtong , z., wheedler, flatterer , cringer.
Fienters, z., nie., rags, tatters, flitters.

j

Flep ,

Z.,

croslet.

FlerecLJ n , e., gout.
Fieseb , z., '►zottle, flask , flagon; veel van de - houden § ,
be fond of the bottle ; leidsche -, Leyden jar , electrical
Filtreerkan, z., (coffee) higgin.
jar; op -enn trekken, bottle.
Filtreerrnacihine, z., fil tering machine.
Flescl,je, z., little bottle; apothekers -, vial, phial.
Filtreer papier, z., filtering paper, sinking paper.
F leschkelder , llesschenkelder , z., bottle - case.
Filtreersteen, z., filter ing - stone.
Flesscheudrager , z., bottle-carrier, bottle-tray.
Filtreertrechter , z., fi'tering funnel , colander.
Fle€schenkorf, z., basket for bottles.
bag.
Filtreerzak , z., filterizdg Fiesschensch,Ljer , z., bottle-brush.
Filtreren , t. 2o., filter.
F lesschenstandaar d , z., bottle-stand.
Financie, z., finance.
Fiesschenz,ik, z., bottle-rack, decanter-stand, eruet•stand.
Fivanciekarner , e., court of exchequer.
Fiets , b., bao., faintly , lightly coloured.
Financie r, z., finacicier.
Fleur , z., bloom, zenith , summit of prosperity, glory;
Fineerder , z., refiner, purifier.
je dell - z jiïer fiareis , in the bloom of his life ; -, sort
Fineren , t. w., refine , purify, fine, clear.
of fishing line.
Fáool t , z., phial , vial ; -, violin , fiddle.
Fleuren , e., vor., old wives' stories, fictions.
Fiolist j- , violist, z., fiddler.
Fleuren , i. w., fish with a certain fishing line.
Fioolanaker , z., violin i naher.
Fico rig , b., flourishing , healthy, in prosperity.
Fioolspeler, z., violin player.
Fienrigheid , e., zie Fles;r.
Firmament , z., firing cent , skies , heaven , air , canopy Fuik , z., pack of cards.
of heaven.
FlilbilooLjen, t. w., flatter, wheedle, coax, cringe, fawn,.
Fiscaal , z., office in Holland, nearly similar to that of
c ;ij ie.
attorney general in England.
FlikfloolJer, z., flatterer , coaxer, wheedler, fawner,
,
fistula.
Fistel z.,
cajoler, cringer , adulator, parasite.
Flaauw, b., faint, week, feeble, cool, pale, low; -e re- Fiikfooijerij , z., flattery, wheedling, adulation, cringdeieen , weak arguments; - van honger, faint with hunger; lug , fawning , coaxing , cajoling.
- worden , faint away ; ik ben zeer -, I am very taint; Flikilooister , , z., female flatterer, etc.
een - antwoord Vie r en, give a cool answer; -, lie., faintly, Flikken, zie Opflikkert.
coolly, feebly, weakly , lightly.
Flikken , i. ie., (lose term) , play at cards.
F lanu^vht^rtdg, b., faint at heart , fainthearted, chicken- Fll ikkeren , i. w., glitter , glisten , glister, sparkle , shine
hearted, dejected, tumorous, fearful , timid, cowardly,
brightly, gleam, glare, flash.
spiritless, depressed, low spirited, disheartened, cast down, Flii+ kering, z., shining , glittering, glistening, sparkling,
pusillanimous.
flashing, glare, lustre, brightness, gleam.
F1aauwhartigheid, z., faintness, weakness, feebleness, Filskervurir , z., shining light, flash, gleam.
debility, dejection, lowness, cowardice, fearfulness, ti Fiiiikervuren, z., ese, shining meteors, ignis fatuus,
-nsorue,timdypsonulaimty. jack a-lantern) , will with the wisp ).
ianitwhartigiUk , bee, faintly, weakly, feebly, dejectedly, Flink , b., fine, clever; dat is - schrijven, that may be
fearfully, timorously, timidly, faintheartedly, cowardly.
called writing.
FLaaussvheid , zie Flaauwte.
Flits+, pijl, z., arrow, dart, fib, story, untruth.
fiaauwigheid, zie Ftannwte.
Fsitsboog , zie Pijlboog.
Flaauwte , z., swoon , fainting fit, syncope, weakness, de. Flitskoker, zie Pijlkoker.
hility, faintness; in - calle,c, faint away, swoon, have Flodder , zie Klei, Slijk.
Flodderen , t. u'., splash ; door water of slijk -, splash
a fainting fit.
through water , splash through mud.
] hala utjes, bzv., coolly , sl ghtly.
Filtreerbekken, z., filtering-basin.
Filtreerdoek, z., filtering-cloth.
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Floddermiin , z., fougade , a sort of little mine in the
shape of a well.

Fokkerij , z., poultry-yard where fowls are fattened;

Floddermoer , z., slut, slovenly
Floddervos, zie Sloddervos.

jade , dirty jade.

paarden -, stud , collection of horses to breed.
Foliant , z., folio volume.

Floers , i. w., crape.
Flonkeren , i. w., glitter , sparkle, twinkle , shine , flash.

Flonkering , z., glare , flashing , twinkling , brightness.
Flonkerlicht, z., glare, flashing, twinkling, dazzling

Folio, z., folio, page; - vorm, folio; boek in -, folio (book).
Folter bank, z., rack, § torture, § torment; op de - leggen,
put to the rack.
Folterkauner , z., torture-chamber.

Floret, z., spun silk; -, foil; met -ten schermen, play at
foils , fence.

Fotternar , z., torturer, tormenter.
Folteren , t. se., torture , torment , put to the rack.
Foltering, e., torture, rack.
Foitertuig, z., instruments of torture.
Fonnwelen , 1. w., rumple , wrinkle, tumble , touze.
Fommelaar, z., one who rumples of wrinkles, tumbles,

Floretgaren , z., floret -yarn.
Flotille, z., flotilla, small craft, z.
Flouw , z., springe , trap , snare for birds.
Fluim, z., phlegm; veel -en opwerpen, discharge,

Fondateur

light.
Flonkerstar , z., twinkling star , bright star.

Flonkerstraal , z., bright dazzling gay.

torate a great deal of phlegm.

expec-

Fluimachtig , b., phlegmatic.

touzes.
Fonmm.eling , z., rumpling , wrinkling, tumbling, touzing.
Fondainent u zie Grondslag.
j , zie Stifter, Grondlegger.
Fondatie u, zie Grondlegging.
F ondatrice , z., foundress, a woman who founds or esta

Fluin , zie Fluwijn.
Fluisteren , t. w., whisper.
Fluit , z., flute , pipe , reed;

Fonderen : , t. so., found, endow.
Fonds • z., funds , stock , capital.

trade ; bootsmans -, boatswain's pipe , z.
Fluiten, i. w., whistle, sing, tell untruth;

Fondsenbeurs , z., stock-exchange.
Fonkelen , zie Tintelen , Flikkeren.
Foutange, z., topknot, riband.

whistle, fife ; de dwars-, Ger
jagers-, whistle; -, flute, vessel of a particular-manflute;
build employed by the Dutch in the Greenland and Baltic
volk boven -, pipe the people up, z.

-, pipe, z.; 't

Fluiter, zie Fluitspeler.
Fluitje, z., flageolet, flagelet, small flute, whistle, pipe.
Fluiting, zie Gefluit.
Fluitineester • z., master for the German flute; - register

(in een orgel) , flute-register of an organ.
Fluitspel , z., flute , sound of the flute.
Fluitspeler, z., player on the German-flute.
Fluks , bw., immediately, directly, without delay, quickly.
Fluksch , b., active, clever.
Flukschheld , z., activity, cleverness , dexterity.
Flus , bw., presently, anon , by and by, in a short time;
ik zal - komen , I'll come presently , I'll cone by and by.
Fluweel, z., -velvet.
Fluweelbloem , z., flower-gentle.
Fluweelen • b., velvet; - woorden, soft, smooth, honied,

flattering words of expressions.
Fiuweelwerker , z., velvet• weaver.
Fl uwLn , z., species of weasel.
Fniezen • zie Niezen.
Fnulken , t. w., wing, clip (the wings) ; magt -, reduce , diminish , weaken power of influence, clip wings, lessen credit.
Fnuiking, z., (of a bird) winging, clipping the wings.
Foei , t., fie , fy.
Foelie • z., mace , foil.
Foetselen • i. w., game played by the children in Holland.
Fok , z., foresail ; de - ophalen , clew up the fore-sail;

-blisheanyudgorve.

Fondsenbezitter, z., stockholder, capitalist.

, e., fountain , fount , well , spring ; spring-, water
works , jet, artificial fountain ; koperen -; copper cistern.
z., spring, source of water, fountain-bead.

Fontein

Fouteinader,

Fonteinbak , z., cistern , vase under a fountain.
Fonteinbuis, z., conduit of a fountain, pipe of a fountain.
Fonteintje , z., little fountain, ewer.
Fonteip^vater, z., spring-water, well-water,
Fontenei , z., issue , fontanel.

fountain-water.

Fontenel-papier , z., issue - paper .
Fontanel- pleister, z., issue - plaster.

Fool, z., drink-money, vails; ik zal hem een - geven, I'll
give him some drink-money; in Engeland geeft men geen
jen aan de dienstboden , in England it is not customary
to give vails to servants.

Fooien f • t. w., handle , paw , fondle , caress.
Foppen , t. w., ridicule any one, turn into ridicule, cheat,

deceive, play the fool with.
Fopper, z., jester, wag.
Fopperij • fopping , z., cheating, bantering, jeering, hoax.
Forceren , t. w., force , make one's self master of a thing

by force , compel , overdo , over-urge.
Forello , z., trout.

Forketstok , z., rod to clean guns with.
Foren } , z., form , figure , shape , make.
Formaat • z., size , form , shape.

, z., formality, form , ceremony.
F or,natie • z., formation , system, group.
strijk de -, down the fore-sail ; - § , spectacles ; bree -, lower Formeel , zie Úitdrukkelijk.

square sail of a one masted vessel, z.; kluif-, jib, z.; stag-,
fore-sail , z.; storm-, fore stay-sail , z; -Ice boelijn, zie Boe-

Fornsaliteit t

Foriueren j , t. w., form ; een beleg -, commence a siege.
Formulier, z., form, formula, formulary, directory; - van
lijn ; -ke brassen, zie Brassen; -ke buikgordings, zie Büik- den doop, administration of baptism.
gordings; -ke derapgordings, zie Dempgordinys; -ke gijtou- Fornuis , z., furnace , fougade ; keuken-, kitchen range.
wen , zie Gij touwen ; -ke kardeels , zie Kardeei ; -ke mast, Forsch , b., austere , stern , harsh , brutal.
zie Mast; -ke schoot, zie Schoot; -ke-stag , zie Stag; -ke Forschheld , z., sterness, austerity, harshness.
Fort , zie Kasteel.
toppenants, zie Toppenants; ke want, zie WTant.
Fortepiano , z., pianoforte; -speler, pianist.
Fokjes • z., mv., foxes.
Fortificatie, zie l estingbouw,
Fokkeinast, z., foremast.
Fortuin , z., fortune; planken, zie Verstuiring.
Fokken § , i. w., use spectacles.
Fokken , zie %Ian fokken.
Foriun , e., forum , § tribunal , § court, § pleading-place,
Fossiel , b., fossil,
Fokker , z,, breeder of cattle.

os
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Fossiel , z., fossil , fossil;:.
Fossilienbeschrijver, :. oryclograp'ner.
Fossiliinbeschrj ving, :., orvi;tography.
Fossillenkenner, z., fos:;ihst.
Fossiiiënkennis , z., knowledge of fossils,

oils , fossilogy , oryctology.

Freiikr , ú_, title by which the unmarried daughters o!
Germaan nobility are addressed.
a'rie, z., frieze, frize.
Frite^tta^tel , z., nsinced beef , veal-hall.
science of fos- ge.j5ç ► , b., fresh , refreslzirng, clear, healthy, florid, stout;
- eia ieeoad , brave and hearty.

I Fri-s dt,

, z., freshness, clearness, purem
z., frisket (of a pri,ltiu Zpress).
Frt uthmeien , zie 1/Tej^ teken.
Fourier , z., forager , dti,arter-master.
Font z., fault , fail , failure, mistake , blunder , I) lenlish. Finns , e;., wrinkle, frown.
Fraai , b., [iv., handsome , pretty , fine , ,we'at; -, le ild- ; F!'r &nael , zie i roils.

Fourragie , zie [ceder.
Fourageren , i. w., forage.

somely , prettily , finely featly; zij
charmingly.

F,•lr;eS,heid

-ingt -,

sh(

sin(rs Frewi ss , t. ie., frown , knit one's prow
t'o1 % ^:ead , gather of plait linen.

Fraaiheid , z., prettiness , neatness , beauty.

F a on-sing,

wrinkle one's

e., frowniii , act of knitting on e's brow , of

w'i'uhl;ng one's forehead.
Fraaities, hzv., finely, handsomely.
Front , ^., trout.
k rak , z., dress-coat.
5 ,^,, C ieren , z., nrv., frontiers , borders.
Framboos , z., rasberry , raspberry , rasp.
Fron"eierplaats , e., frontier-tows, border-to
Frambozenboom , ;;., raspberry-busts.
Franco , bw., franked, free, paid , post-paid, p r pall, ' Fruit , z., fruit, fe«itage.
l II,, i thems , z., fruit-basket.
post-free; - tot Leiden, post-paid to Leiden.
Fr,ö i Cbosa, l , e., l"tllt-tI'Pt .
Fi ante , z., fringe ; wet -s, fringed.

Fri;Eeuu, t. jo,, fry, bake in the pan.
, e., fringemaker.
lruuiing, ;e., act of iry113g.
Franjemaakster, z., woman who makes fr r. e.
°esU ei er , e., cellar to preserve fruits in fruitery.
Frankeren , t. 2v., frank.
F ,ii nanet , z,, freit- b;ssket.
Flansch , b., French ; - kramer, milliner ; - krr,; , ;1 •, ,
iet , e., fruit - market.
winkelwaren , millinery , milliner's wares ; eer. 1 : set Frail
een -en band , book bound iln calf; op zij e -, in the frencli t Iri'iti, a ,a, z., fryiiig-pan.
i1 ruitschi1der, z., painter of fruit.
taste.
Fransch , z., french , french language ; - leeren learn F rti itsei ► otel , e., freit -dish.
lrLitst,,k, e., fruit pece.
french ; - sprekers , speak french.

Franjeinaker

a'r,,i5 'erlst,oper, ;e., te int -mahl , dealer in f,

Franschen • z., mv., French.
Franschgezind , b., in the french interest.
I'ranschinan , z., frencbman , native of France.

"ren i ti-erkoopster , z., fruit-woman , fruit -i
l'uiie, z., veel, bownet; hij is at in de - t,
in the trap.
Feitgp , zie Flmveel.
Fa, , r , ., rascal , rogue , scoundrel , knave.

FransLJn , z., parchment.
Fratsen , z., mv., pranks, tricks, frolics.
I+ ratsenmaker ,

z.,

wag.

it ,,st , ee., casks , fustage , e.
F5-a'aine1IC , z., bastard dlttany.
Eregat , e., frigate ; zweíar -, heavy fricate, stout frigate. ¡ Fuutsetaar, z., loiterer, idler, trifler.
5'satselboek , z., delay, evasion.
Fret, z., small gimlet; -, ferret; -, usury.
s Nlatsele, , i. u., inlees , kilter, idle , trifle.
Fretboor • z., win;l',le , z.
F retteren , i. iv., lima it rabbits with ferrets , f^: •set out ! i s Ce viewer . , e., fiddle - facIdle, trifünb work
LUyO trouble.
rabbits.

fruiterer.

is caught

giving need-

G.
G., i. p. V. guldens; -eb., i. p. V. gel)ore i ; -b., i. p. v.
gebroeders, brothers ; -cage., i. p. y. geogrr,ilüe ; -oen.,
i. p. V. geometrie; -eseh., i. p. V. deselne(Ienis ; -OW.,
i. p. v. .geitiyt; -ymn., i. p. V. fAu7rayzasirc1> 7 .
Ga , pres. van Gaan, go.
Gá , zie Gade.
Gaaf, zie Gave, Gifte, Begaafdheid.
Gaaf, b., sound , whole, entire, undamaged , well preserved,

unimpaired, undecayed; gave crocl^ten, fruit well preserved;
gave poederera , well conditioned of undamaged goods ; hout , sound of undecayed timber.
Gaafheid , z., soundness, good condition.
Gaai , zie Gade.
Gaal • z., threadbare stripes , blemishes.
Gaan, 2. tv., go; vas het oostere slaar liet westen -, go
Irons east to west ; te roet -, go oti foot; te tail -, go
by land ; te ,.i„ utc; , .-, ge by seater ; sas --, go f set , "o

quickly; laiif/coam -, go slowly; tr yi snoet -, go to meet;
heen -, s+oe f -, go away , depart ; voorbij -, go past, pass
by ; vooruit -, go before , precede ; voort -, go on, proceed;
achter -, go behind; achteruit -, go backwards, be relured in circumstances; - reize; a , go on a journey, travel;
oils-, go about; uit den weg -, go ont of the way ; scheep
-, go on board ; op zee -, goo to tea ; whiter zeil -, gei,
under way, set sail; - slepen , go to sleep; naar bed -,
go to bed; terug-, go back ; oar..-, call at a place ; dal
gaol hens niet aan, that does not col.cern him.; hid gaaf
erg aan , he takes on s;idly, lie makes a sad noise about
it , he is dreadfully agitated ; hoe gaat het smet u ? how
do you find yourself? het gaat Jens wel, lie is doing very
well, he is prosperous, he is thriving, things go well witli
limns; alles zal ezel -, it will do very well ; ire kan wel I can walk; door 't seater -, wile through the water ; -ivonti, e be wills eilires, be prLgl; ;rit, le beg with child; (,;'-,
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GAA.

go off , go down , decline , decrease ; te grond -, go to the
bottom , sink , founder, go to wreck and ruin , be reduced
to poverty ; open-, open ; die roos begint open te -, that
rose begins to blow; met voorzigtigheid te werk -, go to

work cautiously, act with prudence, act with caution; te
boven -, surpass, excel , exceed , go beyond; zicli te buiten
-, forget one's self, he extravagant, commit excess; ter
harte -, affect , move, give concern ; -, go , be current;

zij - als een slak die kruipt, they go a snail's pace; zij
- met een been in het graf, they have one leg in the
grave; - loopen, run off, fly to one's heels , take to one's
heels; de zon gaat onder , the sun sets ; op een begrafenis
-, attend a burial, attend a funeral.
Gaande, d. van Gaan, going ; -, getting into motion, growing angry ; de ballast raakte -, the ballast shifted ; - ra
drive from the anchors; - maken, set a going, put-ken,

in motion, stir up, excite, animate, provoke, exasperate,
incite , raise ; de inwoners - maken , stir up the inhabitants ; maak hem niet -, do not exasperate him , do not
provoke him ; - houden, keep a-going, keep in motion,
keep in action , keep it up , hold it out ; daar is genoeg voor
der, -n en komenden man, there is enough for the present
demand; daar is iets -e, there is something brewing,
there is something hatching; iemand al - en staande genezen, cure any one without confinement; met 't getij -,
with the running tide , z.; - houden , keep under way , z.
Gaanderij , zie Galerij.
Gaans, bw., passing, stirring, going on; seat is er gaans?
what is there stirring , what is there going on ? een nur
-, one hour's walk.
Gaapspel , z., gazing - stock.

G A L.
dader ,

lies., together.

Ga,Ieren , t. git,., collect, aseemble , gather in, zie Ves-za-

melen.

Gadergeld • e., collector's fees, tax gatherer's income,
collector's income.
Gadeslaan , t. u'., attend, observe, be attentive, notice,
note , mark , regard , mind.
Gading, z., kind, sort, species, inclination to buy, desire to buy ; liebt gij - in het huis, do you like the house P
will the louse suit you ? dat is mijn - niet, that is not
my bargain , that does not suit me.
Gaf, pret. van Geven , Gave.

• z., prong , pitchfork ; hooi -, hay fork ; vleesch-,
meat fork ; -, gaff, z.; -top cil, raff- top-sail, z.; -topzeilshals, zie Hals; -top eilsschoot, zie Schoot; -topzeilsval, zie
Val; -zeil, gaffsail , topsail , z.; -stnk, a forky piece of
timber, z.
Gagel , x., wild myrtle.
Gacel

Gagelen , gaggelen , I. w., cackle.
Gagle, zie Loon of Soldij.

Gal , z., swelling in horses' legs ; -, gall , bile , . rancour,
malice , spite ; overloop van -, overflowing of the gall ; zijd
pen in - doopen § , dip one's pen in gall ; hij is vol - § ,

he is full of rancour.
, z, gala, show, pomp, state ; in -, gala, in courtdress , in full dress.
Gala -dag, z., gala-day, court-day.
Gala

Gala- degen, z., dress-sword.
Gala - hoed • z., court - hat.
Gala- kleed , z., court-dress , fuiil-dress , presentation-suit.
Galachtig, b., bilious, biliary, choleric, passionate, hot,

hasty.
Galant , zie flofelijk.
enough ; alte -, Galanterie, z., gallantry; - winkels, shop where all small
overdone; half - kooken, parboil ; heel era -, bee., entirely, wares of the ornamental kind are sold.
Galappel , z., gall , gal l•nut , oak-apple.
totally.
Gal biaas, z., gall, gallbladder.
Gaarboorden , zie Kielgangen.
Galblaasslagader, z., cystic artery .
Gaarde , zie Lusthof.
Gaarder , z., collector of the customs , collector of the Gallaraking , z., vomiting of bile.
Gaapster, z., female yawner , gaper , gazer.

Gaapstnk , z., gazing, staring person.
Gaar , b., done , boiled , baked , roasted

excise.
Gaarkeuken , z., ordinary, eating house , cook's shop.
Gaarkok , zie Kok.

Gaarmaken , I. w., roast , boil , bake enough.
Gaarne, bw., willingly, readily, fain, gladly ; zeer -, very
willingly , with all my heart ; hij wilde het - doen, he would
fain do it ; - viseh eten , be very fond of fish.
Gaas , z., gauze.
Gaasdoek , z., sampler.
Gnats (binnen) , bw., within the port ; de vloot is al -,
the fleet is got out of the harbour.
Gaauw, b., quick, nimble, clever, diligent, active, ready,
dextrous , fleet , swift , speedy, expert , ingenious , intelligent, cunning; -, bw., actively, quickly, swiftly, nimbly,
cleverly , expertly ; zoo - als , as soon as.
Gaauwdief, e., rogue, rascal, knave, sharper; een olijk
-je, arch little rogue.
GaauwdleveriJ , z., felony, larceny, roguery, knavery,
theft.
Gaauwerd § , e., nimble fellow , clever fellow.
Gaauwheld , z., quickness , nimbleness , cleverness , diligence , activity, dexterity , fleetness , speed , speediness,
rapidity, swiftness, expertness, ingenuity, quickness of apprehension , cunning.
Gate • z., niate, spouse, consort.
'Gadetoos +, b., matchless, unequalled , unparalleled , peer-

less , unprecedented, incomparable.

• z., gallery, z.; zij-, quarter a galley, z.; achter -,
stern gallery, balcony, z.; valsche -en, badger, z.; - van
een galei, balustrade of the canopy of a galley, z.; -lijsten , stool-rails and gallery-runs , z.
Gain t , e., galley; Reine -, small g alley , z.; tweerangs -,
bireme , z.; drierangs -, trireme , z.
Galeibank , zie Roeibank.

Gaidervj

z., galley slave.
Galelboot, z., long boat of a galley, pinnace of a galley, z.
Galeiroeljer , zie Galleried, z.

Galeiboef,

z., zie Galeiboef.
Galelvolk , z., crew of a galley, z.

Galeislaaf,

Galerij , z., gallery.
Galg, z., gallows,

gibbet; cross-timber, cross-beam, z.,
gallows-bits , z.; halve -, gibbet ; hij ziet er nit of hij van
de - goeollen was ; he looks like a scape-gallows ; loop
^ 7aaar de -, go and he hanged.
Galgactatig, b., patibulary, belonging to the gallows.
Galgenbrok , z , newgate-bird , villain fit only for the
gallows , gallows-bird, hang-dog, crack-hemp,
Gatgeugezigt , e.., hanging features.
Galgenveld , z., place of execution.
Galgbout, z., gallows-tree, gallows wood, rotten wood .
Galgladder ,

zie Ladder.

Galgpaal , z., gallows-tree, gibbet-pillar.
Galgstandaards • z., mv., gallows bit-pins.
Galgwaarts , bio., to the gallows,

GAR.
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O^ anger , voetganger • z., foot-passer , walkcï .
(xatigetje, z., alley, narrow entry , lane.
Galinsckt , z., gall-insect , gall-fly , cyuips.
1 Gangpad • z., foot-path.
Gals, z., galeas.
Gaijcien, z., ship'ahead, hankhead p ow, galïion, gaflcosi. ¿CnnviiH, z-., zie ouder Gand, z.; achter-, klein -, afterGaljoot , z., galiot , bomh-vessel ; bow.hardeer-, f)t;13? h-hCtc1?. ¡ ('a.I Ot n , Z.; yroote -, mail; cepstai11 , Z.; den - gereed ilatalig, I)•, striped, full of l;lenusiies.

Galkoorts, z., bijious fever, gall-sick,tess.
Gaden , t. w., extract the gall.
Gallen, z., mv., splents in a horse's legs; - i.2 en ka-

non , honey-combs, z.

zie Galaclaticg.
, 7., sound , noise , shout, reverberation , t:e°11L

Gallig,

Galm

-oaten van een klokloïïen, the pent-holes of u steaph..
Galmen, i. w., sound, echo.
Galnoot, z., gall, gallnut.
Galon, z., sort of gold lace of edging.
Galop , z., gallop; korte -, short gallop , lurid gallop;
gestrekte -, main gallop ; snelste -, career ; in vollem -,
at full gallop, full tear, full speed; io, - rijden, ga,llcp;
een paard in - brengen , put a horse to a gallop , gallop
a horse ; -, gallop , galopa; .e.
Galopperen, i. u.. gallop.
Galsteen , z., gall-stone.
Galvaniesch, b., bw., galvanic, galvanically ; -e batterij ,

de L , rig

tie capstan , z.

G,anßi4ter , z., female walker.
Gaanns , z., goose ; inank dot de ganzen wijs § , make those
l,el;e e it, you can, tell that to those who are fools enough
to believe it ; jeeps -, free;; goose , gosling , goosey.
o .usrh j • la, c;i1;ie, whole, all; -, bw., entirely, wholly,
i totally, completely, perfectly; - ;tiet, by 110 means, not
at ; i l^, far froh; it ; -, itt f'ul

I

(Oa.nvcu , Z., Inv., geese.
t ,vs , Y nbord , z., board on which the game of goose is
plsved ; op 't - speie ;; , to play at the game of goose.
triaa mciibout, z., goose-lei;, le- of a goose.
t aai o('ndiste° • z., cornsa.w thistle, hare ' s lettuce.
;tanzen hok , z., goose gen.
ewaJ.zentiop t, z., ninfly, blockl;ead, goose-cap.
€C ii c r een , z., ;posl;r;g , young goose.

i

1 (Aannemer er , z., goose's liver.
tCa..zc.gles erpastei , e., goose - liver pie.

galvanic battery, galvanic trough ; -e ,nil , galvanic pile
-e stroom, galvanic curre^lt, galvanic fluid; -e ver^juidirr9,
electric gilding ; -e ver'zilcering , electro- plating.

Galore inarkt, e., goose - Iliarliet.

a 5aaizenntarsch, z., goose step, single-file; indian file (N fl.).
tsanzenpen , z., goose-quill.
t.anze,lpoei , z., goose-pond .

t. w., galvanize.

Galvaniseren ,
Galvanisme , z., galvanism, v oltaism..
Gialvanograaf , z., electrotypist.
Galvanographie , e., galvanography, electrography.

4 a :,eupoot,

zie Gao encoet.

(ianzen51)el , z., game of goose, the game of Mother-Goose.
Qgalizentroep • z., goose - Berd .

, b., electrographic; -e afbeelding ,
electrotype.
Galvanometer , z., galvanometer.

Qáanz .z^reh ren

Gal.v anoplastiek , z., galvanoplastic art , electro-metal-

txanreuvet , z., goose-fat.
e;ssssze[9vletegel , z , 'goose-wing.
(Os. sst roet , z., goose's foot; -, oraclse, the golden herb.

Galvanographiesch

t anaeveIc1, z., conlnmon where geese are fed.

lurgy.

Galvanoplastiesch , b., galvano -plastic, electro -metallurgic.
Galvlieg, zie Galinsekt.

Galziek, b., hypochondriac, splenetic, hippish, Inelancholy, troubled , atrabilarian , atrahilarious , with the
vapours , with the spleen.
Galziekte, z., bilious complaint, spleen.
Gang • z., walking , walk , pace , step , gait , course , track,
errand • motion , tack, way , alley , entry , lane, corridor,
passage, deportment; -, tack; een - of twee gaan , take
a tack or two ; den - ergens heen nerven , direct one's
steps of course towards a place ; zjn - qc;aía , go on , proceed , keep of hold on one's course , keep one's course up;
ga uwen wereldschen -, go on and prosper ; aan clergy raken, begin • commence , engage ; ear; de;; - helpe,z , set
on, excite, encourage others; de koetsier heeft rile -cc ne daan, the hackney coachman has had three famas ; - in
laveren , tack, z.; korte -, short board , z.; lenige -, loep
board , Z.; een - ;nake;i , make aboard, Z.; loodpltrrlk ,
yang, strakes, streaks, z.; breede -, stiakr; l;etwec o the
channel wale and g;;nuel , z.; pese/ial-, planks hetwec;;
the wales, planks between the portholes, z.; - irz 'I vlerk,
floor- strake, z.; kiel-, garhoard strake , z.; 1r im-, zie Kirre
weger, z.; splits-, steeler , z.; -, doOrlool; , gangw.cy , a.;
-boord , zie Loopplank , z.; -spil , capstan , e.
Gangbaar , b., passable , c;u•reet, salea` ie , circulatory,
vendible, merchantah.e ; - artikel , current-article , leadin.pr
article , marketable commodity • staple goods ; - rr,z,itae r,
current coin.
Gangbaarheld, z., curren,y, saieat;lenese ;nert'l. ut;d <

ness, ready sale.
(.'angboord , e., gang'vc v.

• z., SOC., goose-down, goose-feathers.

tianzeur el , z., goose-skin , corrugated skin.

(aanze 'i
e., silver herb, wild tansey.
ta a i, en , i. w., gape , yawn , stare , gaze ; tij - heel wijd § ,
their demand is exorbitant.
t.,apt- , z., gaper , yawner , gazer.
Gaping, opening, z., chasis , opening, breach, fissure,
clmik, gap.
dOarde • z., rod ; -, zie Lijfwacht.
(iarries, z., viv., guards , life-guards , body-guard; - te voet
ei; le paard, the horse-guards asid foot-guards.
Gareel , a, trace, harness for draught horses; die twee
looplen in liet zelfde -, those two are inseparable companions.
Caareelraker, z., trace - maker.

(taren , z., thread, yarn , trappel , twine , z.; geteerd -,
tarred twine, z.; lcal-el-, rope.-yarn, z.; kardoes -, cartridge

I

to ;; e , z.; 1. jA:-, bolt-rope twine ; sclsiewans-, spun-yarn , z.;
IC!; ^^l-, twine to whip ropes, z.; trens -, poil► üng-line, z.;
rlogye-, twine for lisps , z.; wit -, white twine , z.; zeil-,
sail-;wine, extra tsviile, -r.. ; iicrai-, sowing thread; kluwen
-, c'e e of thread; drercrdje -, needle-full of thread; rzcw
-, u.a,leached yarn; scheeps-, rope-yarn ; h,zj is 7nenigmaal
voor hot - ye;céest , he has often narrowly escaped being

i takes;.

Gssrrnniiaslie➢ , z., reel , hasp , yarn-windlass , winch.
t-:^renieiuplwr, z., ni(tllet to teat leen;p wvitls.
t ^ smskooper, z., denier, shore} ant in thread of yarn.
(ia ►'rnsaßolen • zie l'w.) iosole^i.
Oiarentwkinder, z., yarn-twister.
O,arcnverkooper, z., seller of thresh.
Gs.rs'. sa t-s'er , z., yarrl•`.vcav; .
?; s>,J• ; :,, $T0' ß':

zi e S ' ja ; ,}1.
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Garenwinkel, z., thread-shop.
Garf, garve, z., sheaf.
Garnaal , z., shrimp ; garnalen, shrimps.

Garnizoen, z.; garrison; - in eene stad leggen, garrison
a town; in - leggen , be in garrison.

Garst, z., barley; geparelde -, pearl-barley; -emeel, barley-meal ; -ebrood, barley-bread ; -edrand, -ewater , barleywater.
Garstegort , z., coarse barley-meal.
Garstekern, z., barley-corn.

Garstig (, b., rusty, rancid, dirty, nasty, foul, filthy,

spoiled , rank , bad.
z., rustiness, rancidness, rancidity, dirtiness , nastiness.
Garve, zie Gorf.
Gas , z., gas ; draagbaar -, portable gas ; in - veranderen ,
gasify.
Gasaardig, b., adriform, gasiform, gaseous.
Gasbereiding, z., gas-making, gas-burning.
Gasether, z., gas-ether.
Gasfabrjk, z., gas-works.
Gashouder, z., gas-holder.
Gaslamp, z., gas-light, gas-lamp.
Gasleider, z., gas- (delivering-) tube.
Garstigheid,

wasmeter , z., gas-meter.
Gasontwikling, gasontwikkeling, z., evolution of gas.
Gaspijp, z., gas-pipe, jet.
Gasstroom , z., stream of gas.
Gastoestel , z., gas-apparatus.
Gasverlichting, z., gaslighting.
gast , z., guest , visitor ; ongenoodigde -en zet men achter

de deur t , those that come unasked must sit unnerved;
-, abroad to dinner , abroad to supper ; -, journeyman,
handicrafts-man ; slechte -, good -lor- nothing fellow ; ,qij
zijt nog de oude -, you are still the same genius; brui
wedding-guests; -, able seaman, z.; kabel-, hold--loftsen,
man , z.; mars-, top-man , z.
Gastennoodiging , z., invitation to a feast.
Gastereren , i. w., feast , banquet, be often in company.
Gastera. , z.. feast, banquet.
Gastheer, z., landlord, host, master of a feast, innkeeper.
Gasthuis, z., hospital, infirmary; dat is de regte weg naar
het -, that is the true way to grow sick, that is the direct
road to ruin ; in het - leggen , be in the hospital ; het is
daar een heel -, that house in quite an hospital.
Gasthuismeester , z., governor of an hospital.
Gasthuismoeder, z., matron of an hospital.
Gasthuisvader, z., overseer, director of an hospital, superintendent of an hospital.
Gastmaal, z., banquet, feast.
Gastregt , z., right of hospitality.
Gastvrij , b., hospitable.
Gastvrijheid, z., hospitality.
Gat , z., hole, opening , breach , fissure , aperture , chink;
een - stoppen , stop up a hole ; sleutel-, key-hole ; een - in,
het hoofd vallen , fall down and break one's head ; - van
den oven , mouth of an oven ; -, dungeon , prison , blackhole ; hij it in het - § , he is in prison ; keel-, gullet,
throat, swallow ; zee-, the mouth of a river, harbour ; wij
moesten dat - ii loopen , we were obliged to make that
harbour; een voet in liet -, a kick in the breech ; een kind
voor het - slaan , whip a child's backside ; een -- stoppen §,
stop a gap, pay a pressing debt; ik zie er al ecu - door,
I now see day-light through it , I see the end of issue
of it; hij is voor geen - te vangen , he is too fly to be
caught ; de wind waait lang nit heteelfde -, the wind con-

GEE.
tinnes a long time blowing from the same corner; een
- in de maan ,naken , nut de noorderzon verhuizen j- , make
a moonlight flitting , steal away by night , foil , become
bankrupt, take french leave; ik zal u dat - wel vernayelen,
I will put a spoke in that wheel , I will take care to
prevent that, weet gij een spijker, hij weet een - -- , lie
always has an answer ready; - van 't schip, stern of the
ship, z.; zee-, entrance., z.; spil-en, capstan bar-holes, z.
Gaten i- , bw., bore a bole through, pierce , perforate.
Gaten , z., mv. van Gat, holes.
Gatlikken, t. w., cringe, fawn, flatter, wheedle, crouch.
Gatlikker, z., base adulator, parasite, cringer, flatterer.
Gave , z., gift, present, endowment, quality, property,
accomplishment, donative, donation, alms, charity, talent;
de -en der natuur en geleerdheid, the endowment of nature
and of science.
Gave God , t., would to God , God grant!
Geaard , aarden , d., b., natured ; wel -, good natured;
kwal k -, ill. natured.
Geaardheid , z., disposition of mind.
Geaasd, d. van 4zen, lured, allured, enticed, fed upon,
preyed upon.
Geacht, d., I. van fichten, esteemed, valued, regarded.
Geadeind , d., B. van Ademen , breathed.
Geaderd, b., veined, veiny, full of veins, streaked.
Geallieerde , z., ally, confederate.
Geämnailleerd , b., zie Geëmailleerd.
Geankerd , b., b. van Ankeren, anchored , cast anchor ; dat
huis is wel -, that house is well secured with cramp-irons;
hij is aan het hof heel vast -, he has got firne footing at
court.
Geantwoord, d. van Antwoorden, answered, replied.
Geappelleerd , d. van Avpeleren , appealed.
Gearbeid , d. van . drbeiden , laboured.
Gearceerd 1 , d. .dreeren , hatched.
Gearkebuseerd k, d. van ,4rkebuseren, shot.
Geaz&nd , d., b. van .flzijnen , seasoned with vinegar, mixed
with vinegar.
Geb , z., sort of fishing net.
Gebaad, d. van Baden, bathed.
Ggbaand , d., b. van Banen, beaten; -e weg, beaten road,
path , track of way.
Gebaar, z., posture, carriage, demeanour, gesture, action;
movement of the body (in oratiizg) ; overtollig -, gesticulation , affected gestures ; -, clamour , noise , disturbance,
out-cry.
Gebaard , d. van Baren, born , brought forth , been delivered of ; -, b., bearded, having a beard.
Gebaarmaker , z., gesticulator.
Gebaat , d., profited by, availed of.
Gebabbel , z., mumbling in eating , bubble , bubbling,
prattle, muttering , chattering.
Gebabbeld, d., mumbled, muttered, prattled , babbled,
chattered.
Gebaf, geblaf, z., barking of a dog; - van een vos, yelping
of a fox.
Gebaft , d., basked, yelped.
Gebaggerd , d , deepened , cleaned out.
Gebak , z., pastry, batch , baker's ware.
Gebakend , d, b., set, marked out with beacons; ik weet
hoe het dear - is , I know how the land lies there.
Gebakerd , d., swaddled , swathed, bound about; heet - §,
choleric , passionate , hasty.
Gebakken, d., b., baked; - steen, brick; in de pan -, fried;
ik heb hens dat -, I played him that trick , I did him that
good turn, lie lias me to thank for that.
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report , thumlering , loud noise.Gebeurtenis , e., event , accident , incident , casualty,
adventure.
Gebalderd , ii., t., roared , thundered.
Gtb,Ikt , d., bawled , braved. GebeUZelti d., trifled , dallied.
Gebal!ast . d., t., hallasted.Gebezigd , cl., used , made use of, employed ; ltht kasz
Gebalsemd , d., t., embalmed, preserved from putrefaction nergeis toe - worden, it can he put to lis use whatever.
i Gebieetit , d. , confessed , made coefesoion.
by spices.
Gbinketteerd , d., feas 5 ed , haviquetted, fared sumptiously. Gebied , ., goveriilIicnt , empire , veigii , command , district,
tei'ritoi»y , ground , domain , jurisdiction , § province , § deGebanne,, , Z., exile , person baiisbed.i
field ,range
Gebannen , d., IL, banisheil , exiled , transported. paitmeet ,sphere , § vegion , § reulni,
illtlkr1ty , yule , ,juriedictiou , doniiiion , directioii ; liet
Gebaren , z., mv. van Gcaar, Z.; - mclxii , gesticulate ,
v(:xFei , reigit , bear sway,, govern , rule ; - rondom de
play antic tricks, make pestures.
Sf(x? , jïiI isdictioii of a town ; OJ)per8te - supreme power
tiebare,,k !lIide ,
.
‚ art of posture-makiiig, mimics.
supreie authority.
Gebar,.,Iunst ,
Gebitdcn • t. w., command , order,, direct , govern , pre(ebaienspel • z, paitominie dumb olioii.
sCri1ie , bid , impooe , dictate ; enjoin; ieinaad - te zwijgen,
Gebarejispraak , o., conversation by gestures , mimicry,,
pantomime.eiçjoiii any one silence.
imperious do
C bi d
1 t imperative, commandin
6 b
e birkin yelpin
pratin babblin chatterini
iiiiiieeriiig , authontative , dictatorial , haughty.
, d., barked.i
(iebast
respects
,
service.
compliments
,
Gbidenis
,
.,
(iebed • e., prayer,, devotion , address , entreaty, supplieation , eariieot Tetitiso ; - des Heeren, Lord's prayer ; z»i Gebedei, Z., governor,, chief, ruler, commander, master,
.. doen , say one's prayers ; in let - zjii , he at prayers ; 11 lord.
(senieding , zie Gehod.
openbaar —, public prayess.
CCcbethter • e., gaverIless , mistress , lady.
Gebedc ,., beggi
ng , iniliontanity.
It
(Scbicdoerder ,zie Gelieder.
Gebedeld , d., I., begged . asked in alms.
ticbeden , Z., mv., prayers , entreaties , supplications , pe. Gebi,,Ioeic,,d . I., hearing sway.
GebicIzuchtig, ¡liv., aiiiluiious, aspiring at supreme power,
titionoj
Geb.den , t., prayed , supplicated , entreated , besought ,
as irleg at supreme coismaiid.
9: , g esis , C., hissing of a serpent.
implored. Gcbics
. Gtjg1,t it , trickled , cliii down.
GcIude,,boek . e., prayer.hook.
(lebiht , if., cut off,, ui1iped of,;.
Gebeef, z., tremliliiig.
tiebeef,I , d., trenihied , quaked , staken.Gebild , d., cut for griiidiiig , si arpened for grinding.
(Sebeeld , ii., worked , oniianiented ovitli imagery ; zilveren t Gcb.,de , e., beanis and joists (gf a tuildis[/) , frameJ ivOlie , tralieatiois , eittalilature , eiitableisient (t coloreas).
-cii Ieder , embossed cup of chalice.
Gcbit , o., teeth , set of ieeili ; ecii goed - /iebtesi , liare
Cieboend , I., legged , having hones of legs; sterd' —, stroiìg
a gúod set si teeth een »oord liet - bi den mond leggeis,
legged , strong-honed , large.1)oiieci.
Gcbecne , e., hones ,remains (of a deceased picoso) , ' bit a lioise ; - net sfeuiííei , eaiion-l);t , fast.mouth
ode
r stooges , siiaffle -bit , water.let — eiasidoen , bit
It limbs ,body ; een ligcliaorn iii liet - zet/es , set up a
skeleton ; de esdeiigd 61 desi tot in liet - toe , vice is -dt thug , curb.
deeply rooted in his nature. GeLilaaLS , d., burnt , inflamed , scorched , singed.
z., blowing , liissiig , whistling , breathing,
Gebeft , I., having a band on. Gcuu,as ,
Gebcijer , e., chiase , ebiuiiiig (of hells).piiiI.g.
Gebekt , b., having a bill , having a niouth ; °&f - , bard ; Gebiet, zie Gebleet.
mouthed ; zj jo wel —, her tongue is well hung clAc vogel Gcliaderd , zie liladrijk.
zingt zoo als hij — is t , every bird sings according to its Geblaf, z., barking of a dog.
, if., barked , yelped.
nature,Geb1ft
Gbh.nkct , d., I., pa;nted.
Gebeld , cl., rung.
ticb!i,iiwI , t., roads blue, dyed blue, painted blue.
GcbeId , d., affionted, offended , hurt, displeased.
G.b,zea , it., lilowi.
Gcb.iedigd , zie Gezegend. I
Gebergte , e., hills , mountains , chain of mountains , tiebeekt , el., I., bleached , blanched , whitened.
C.eblcct if: , C,, bleatiiig of oleep.
highland. .
C'elil&'ikt , d., I., zie Gehecht.
Gebet , d., t., bathed , moistened , humected , washed.
Gebeten , d., bit, bitten ; op iemand - zjîi §, have a pique 1 Gchcken , d. van Bidden , seemed , appeared.
Gebleven , d., remained , stayed , eositniued ; —, lost, shipagainst any one.
Gebet,4 , d , smesided, mended, grown better, recovered ,wrecked , perished ; liet schip is met man cii muis —, the
improved , reformed.5111)) was wvecked and all the crew perished.
Gebeteret. , j. w., help , avoid.Gcl'ik , Z., twinkling of tie eyelids , glance of the eye.
Geliflkt , d., twinkled, glanced at.
Geheuk , z., heating.
Gebeukt , d., I., beaten , beat ; liij meid — als stokcisch §, GctWsemd , el , lightened.
, blidfolded.
Gs5,!i,.d
, d,
lie was beat to stoekfloli. I
Gebeurd , it., happened , come to pass, fallen out, occur- Gehh,tldoekt , d., liooiiwisiked, deceived, imposed upon
i
Getliiiditoeict.
d.,
zie
tCeili.,,It,okt t ,
red ; e zoo/c , received money.
Geheuren , 5. IC., happess , occur,, fall out , come to pass, Gebhk , Z., gl;sierug.
i G,'boed . d., bleíi , lost blood, run with blood.
befall , betide.
Gebeurli,Jk , t., Im., which may happen , likely to happen. Geblocid cl., blossomed , blown , bloomed, flourished.
Gebeurlijkisejd , c., being likely to happen, being likely Gebloelfid, t., tlawered, flowery, florid.
i Geboemte , e., flowers.
to occur.
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Geblokt, d., plodded.
Geblonken, d., shined, shone, glittered, glistered, sparkled.
Gebloosd, d., blushed, reddened, coloured.
Gebloot, d., levelled, cleared.
Gebluscht, d., extinguished, quenched, put out, slaked.
Geblutst, d., bruised, crushed.
Gebobbeld , d., bubbled up , risen in bubbles.
Gebod , z., commandment, mandate , order , precept , or-

dinance, decree ; huwelijks -en , banns of marriage ; aflezen, publish the banns of marriage; zijn eerste hebben, be called for the first time.
Geboden , d., commanded , ordered , directed , governed,
prescribed , enjoined ; -, offered , bid , proffered.
Geboefte , z., mob , rabble , vulgar , populace , scum of
the people . blackguards.
Geboegseerd , d., b., towed , taken in tow.
Geboeid, d., b., chained, fettered, manacled, shackled;
-, neaped, z.
Geboekt, d., b., booked, entered in a book, registered in
a hook.
Geboert t, d., joked, jested, bantered, rallied.
Geboerte : , z., peasantry.
Geboet , d., expiated , atoned for.
Geboetseerd , d., moulded in wax of plaster, modelled
in wax of plaster.
Geboft, d., suffered, endured.
Gebogeheld, b., hump-hacked, having a crooked back.
Gebogeheld , d., b., slaved , worked hard.
Gebogen, d., b., bent, hended, bowed, inflected; - neus,
Roman nose.
Gebolwerkt , d., fortified with bulwarks , ramparts,
bastions.
Geboin , z., sounding of an ampty barrel.
Gebonden , d., b., bound, tied, attached ; - saus, well
mixed sauce; - warmte, latent heat; -, connected, syneopated , § compact , concise.
Gebons , z., bounce , bouncing.
Gebonsd , d., bounced.
Gebood , pret. van Gebieden , ordered , commanded.
Geb000md , d., b., pushed forward with a pole.
Geboomte , z., trees.
Geboord, d., b., bordered, bound, edged, laced, hemmed, seamed; -, bored, pierced, perforated; hij heeft een
schip in den grond -, he sunk a ship.
Geboorte , z., birth • extraction , descent , nativity , family,
race , beginning • origin ; ontijdige -, premature birth
miscarriage, abortion ; na-, afterbirth , secundine ; in de
- gesmoord, stuffed in the birth ; doorluchtig ran -, illustrious by birth ; van cene geringe -, of low extraction.
GeboortebewUs , z., certificate of birth.
Geboortedag, z., birthday, anniversary,
Geboortedicht, z., poem on any one's birthday, birthday-ode.
Geboortefeest , z., anniversary , birthday.
Geboortegroet , z., felicitation , congratulation on any
one's birthday.
Geboortejaar , z., year of birth.
Geboorteland , z., native country , native soil.
Geboortelied , zie Geboortedicht.
Geboorteplaats , z., native place , birth-place.
Geboorteregister , z., register of birth.
Geboorteregt , z., birth-right.
Geboortestad , z., native place , native city , native town.
Geboortester , z., horoscope.
Geboortestond , z., precise period of birth.
Geboortetijd , z., time of birth.
Geboortetrots • z,, family-pride , pride of birth.

Geboorteuur , z., hour of birth, natal hour.
Geboortewensch, zie Geboortegroet.
Geboortezang , zie Geboortedicht.
Geboortig, b., born, native, descended; - van Leiden,

born in Leiden; - nit een edelen stam, descended from
a noble race, descended of a noble extraction.
Geborduurd, d., b., embroidered, tamboured; - netel
tamboured muslin.
-doek,
Geboren, b., born, native; eerst -, firstborn; nieuw -,
tijd
new born ; - worden , he born , be brought forth ; de
is nog niet -, the time is not yet come; voor den tijd worden, be born before one's time.
Geborgen , d., b., saved , concealed, hid, safe, secure,
§ well off, § in easy circumstances. t
Geborrekllz, e., croak , croaking of a frog.
Geborreld, d., bubbled up.
Geborsteld , d., brushed.
Geborsteld , b., bristly.
Geborsfteu, d. van Bersten, burst , bursten, split, cracked.
het geschut is -, the cannon burst ; die pot is -, that pot
is cracked.
Gebost, d. van Bossen, fagotted, bundled, tied up.

, d., budded , sprouted out.
Geboterd , d., b., buttered.

Gebot

Gebotst,

d., bounced, knocked against, hit against.

G ebo„wd , d., built , erected , reared , cultivated, tilled,

plouglteO. land.
Geno,,wen , z., mv. van Gebouw , buildings.
Gebouuwmeester , zie Fabrijk.
Gebraad , z., roasted meat of every kind.
Gebraakt, d., b., vomited, spewed.
Gebrabt ► ei , z., scribbling , confusion • nonsense.
Gebrabbeld , d., scribled, blurred, blotted, written confusedly.
Gebraden , d., roasted , baked ; op den rooster -, broiled;
- brood, toast; van de zon -, sunburnt.
Gebragt , d., brought , carried , conducted , conveyed ; hij
heeft het ver -, lie has made great. progress ; tot armoede
-, reduced to proverty.
Gebrand , d., burnt, hurt, injured, damaged, destroyed
by fire , distilled.
Gebrandmerkt , d., burnt, marked with a hot iron, marked in the back, stigmatized, braided with infamy, branded
with disgrace; yeyeeseld en -, whipped and burnt with a
hot iron.
Gebrandschat, d., laid under contribution on pain of
having one's house plundered.
Gebrast, d., feasted luxuriously, fared sumptuously.
Gebraveerd, d., vaunted, boasted, bragged.
Gebreeuwd, d., b., caulked, filled up the seams of a ship
wills tow.
Gebreid , d., b,, knitted, braided.
Gebreideld , d., bridled , reined in , curbed, restrained,

checked.
Gebrek , z., want , poverty, penury, indigence , need,

defect, blemish , imperfection , failing , deficiency, infirmity , lapse, fault; - lijden, be in want, poverty, penury,
indigence; do ouderdom komt met veel -en, old age is attented with many infirmities; -en, faults, failings, defect,
imperfections, infirmities; in -e blijven, fall short, neglect,
omit.
Gebrekkelijk , gebrekltik , b., bw., infirm , helpless,
weak , crazy , defective , imperfect , vicious , corrupt ; -,
lamely, awkwardly, helplessly, imperfectly.
Gebrekkelijk held, z., infirmity, infirmness, helplessness,
inmperfection , defectibility, defectiveness, blemish.

GEB.
Gebrekkig, zie Gebrekkelijk.
Gebridst, d., lashed, whipped.
Gebriesch, z., neighing of a horse;

the roaring of a lion,

GEC.
het - ran een leeuw,

Gebrleschd , d., neighed , roared.
Gebrtjzeld , d., bruised , crushed, broken.
Gebrild , d,, spectacled (said of a person wearing spectacles),

cheated , deceived.
Gebroddeld , d., bungled , botched, cobbled.
Gebroed , z., bred , brooded, hatched.
Gebroed , z., brood , race, nest.
Gebroeders , z., me., brothers , brethren.
Gebroederschap , z., fraternity, brotherhood, association,
corporation.
Gebroedsel , z., race, brood, generation, nest; adderen-,
generation of vipers.
Gebroeld , d., b., brooded , bred , produced , hatched,
stoved, fomented, fermented.
Gebroekt , d., b., breeched, having breeches on , pocketed,
pilfered, embezzled.
Gebroken, d., b., broken; - zijn, have a rupture, hernia,
preternatural eruption of the gut; - getal , fraction ; dat
zal nu alles in het - zijn § , that will only be done by
halves now, that will be quite imperfect now.
Gebrokkeld , d., b., shivered , broken into small pieces.
Gebrom , z., sound of a great bell ; - van een beer,
grumbling of a bear; - van een hond, growling of a dog;
- van bijen , buzzing of bees , humming of bees.
Gebromd , d., resounded , grumbled , growled , grunted,
buzzed.
Gebrbnst , zie Bronsen.
Gebrouwd , gebrouwen , d., b., brewed, contrived, plotte , machinated , planned , spoken thick , lisped in pronouncing the letter R.
Gebrni , z., noise , clamour , outcry , exclamation , vociferation , bustle, stir , disturbance , tumult , confusion , hurry.
Gebruld , d., teased, vexed, plagued , tormented.
Gebruik , z., use , usage , custom, practice, habit, employment, application , exercise , usance, fashion , mode,
way , manner , rite , ceremony , ritual observance ; - maken
van iets , make use of, avail one's self of ; buiten - raken
grow out of use , fall into disuse , fall into desuetude.
GebrulkelUk, gebrulk$Ijk b., bw., ordinary , current,
fashionable, usul, common, customary, frequent, general,
useful; - spreekwoord, common saying, common proverb;
-, usually , commonly , etc.
Gebrulkeltjkheid , z., usage, usual custom , usualness,
commonness , frequency.
Gebruiken, t. w., use, make use of , apply, employ,
practice, enjoy; zij - krachtige redenen, they alledge powerful arguments; iets -, take any thing, enjoy any thing.
Gebruiker, z., user.
Gebruikt , d., b., used, made use of , employed, worked out.
Gebruineerd , d., b., burnished , polished.
Gebruls, z., roaring of the sea, foaming of the sea.
Gebruisd , d., roared , rustled.
Gebrul , z., roaring.
Gebruld , d., b., roared.
Gebruld, d., d., bolted, sifted.
Gebukt, d., b., stooped, bowed, bent down.
Gebuider, z., roaring, loud noise.
Gebulderd , d., b., roared , bellowed, raged.
Gebulk , z., lowing.
Gebulkt, d., lowed, bellowed, roared.
Gebult, b., humpbacked, having a crooked back.
Geburig, b., neighbouring, adjoining, adjacent.

Gebuur , z., neighbour.
Gebuurlanden J , z., mv., adjacent countries.
Gebuurschap , z., neighbourhood.
Gebuurzaam : , b., neighbourly, becoming a
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neighbour,

kind , civil , obliging.
Gebuurzaainheid, z., kindness to one's neighbours.
Gecantonneerd + , gekantonneerd , d., cantoned,

cantonized, divided into small parts, stationed, placed along
the frontiers.
Gecapituleerd , gekapitilleerd, d., capitulated.
Gecapteerd t , d., cavilled, chicaned.
Gecatechiseerd, d., catechised.
Gecíijferd , d., ciphered, reckoned , calculated.
Gecizeleerd i-, d., zie Geyrareerd.
Gecollecteerd, gekollekteerd , d., collected, gathered.
Gecommuniceerd, gekoinmuniceerd, d., communicated,
imparted, partaken of the holy sacrament.
Gecompenseerd , gekompenseerd , d., compensated,
counterbalanced.
Gecompeteerd, gekompeteerd, d., completed, perfected,
finished,
Gecomplimenteerd • gekomplimenteerd , d., complimented , congratulated , felicitated.
Gecomponeerd , gekomponeerd , d., composed, written.
Gecomprosnitteerd , gekompromitteerd, d., compromised , exposed , brought into question.
Geconcerneerd : , d., concerned, regarded, belonged to,
related to.
Geconcerteerd + , d., concerted, settled , contrived, adjusted..
Geconcludeerd , gekonkludeerd • d., concluded, decided , determined , ended , finished.
Geconcurreerd, gekonkureerd, d., concurred, agreed,
joined.
Gecondemneerd , gekondemneerd , d., condemned,
doomed to punishment , blamed , censured.
Geconditionneerd, gekonditionneerd, d., b., stipulated,
contracted, bargained for , conditioned, previously agreed,
articled; -, conditioned; wel -, in good order of well conditioned; slecht -, in had order, in bad condition.
Gecondoleerd , gekondoleerd , d., condoled, lamented,
bewailed (with).
Geconfereerd, gekonfereerd, d., conferred, discoursed
with , compared, bestowed.
Geconfesseerd :f: , d., confessed, owned, acknowledged.
Geconfineerd , gekonfineerd, d., confined, shut up,
imprisoned , immured.
Geconfirmeerd , gekonflrmeerd , d., confirmed, esta
-blished.
Geconflsqueerd , gekonfiskeerd , d., b., confiscated,
seized.
Geconfronteerd , gekenfronteerd , d., b., confronted ,
compared.
Gecongratuleerd , gekongratuleerd , d., b., congratulated , complimented , felicitated.
Geconjugeerd, gekonjugeerd, d., b., conjugated, inflected.
Geconnlveerd :1: , d., connived at, winked at.
' Geconsacreerd , gekonsakreerd • d,, b., consecrated,
made sacred.
Geconsenteerd , gekonsenteerd , d., b., consented to,
agreed to.
Geconserveerd , gekonserveerd, d., b., preserved, conserved.
Geconsidereerd , gekonsidereerd , d., b., considered,
weighed, pondered,
12
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Geconsigneerd , gekonsigneerd , d., b.,

mitted , entrusted.

consigñed , cam-

Geconspireerd : , d., conspired , plotted.
Geconstitueerd, gekonstitueerd, d., b.,

constituted,

Geconstrueerd, gekonstrueerd, d., b.,

constructed,

deputed , appointed , empowered.

built , erected , construed.

Geconsuleerd , gekonsuleerd, zie Geconsulteerd.
Geconsulteerd, gekonsulteerd, d., b, consulted,

vised with.

Geconsumeerd • gekonsumeerd , d., b.,

spent, pined away.

ad-

consumed, wasted,

Gecontenteerd, gekontenteerd , d., b., contented, satisfied.
Gecontinueerd , gekontinueerd , d., b., continued, per-

severed.

Gecontraballeerd, gekontraballanceert

terbalanced.
Gecontracteerd, gekontrakteerd,

gaíned.

T- , d., b., eoun-

d., b,, contracted, bar-

Gecontradiceerd ; gekontradikteerd , d., b., contradicted.
Gecontrafelt f , d., b., counterfeited, forged, falsified.
Gecontramandeerd f , d., b., countermanded.
Gecontra,nineerd j , d., b., countermined, counterworked,

defeated by secret measures.

Gecontrarleerd + , d., b.,

contraried.

thwarted , crossed • opposed,

Gecontrasigneerd , d., b., countersigned.
Gecontravenleerd 9, contravened, transgressed.
Gecontribueerd , contributed.
Gecontrolleerd , gekontrolleerd , d., b., controlled,

restrained , checked.

Geconvenleerd : , gekonvenleerd , d., suited.
Geconverseerd, gekonserveerd, d., conversed,

discour-

sed, frequented, held intercourse with.

convoked , called
together , convocated , summoned , convened.
Gecopieerd , gekopieerd , d., b., copied , transcribed.
Gecorrespondeerd , gekorrespondeerd , d., corresponded, suited.
Gecorrigeerd, gekorrigeerd, d., b., corrected, chastised.
Gecrediteerd , gekrediteerd , d., b., credited, believed.,
placed on the credit side of an account in book-keeping.
Gecretizeerd , gekretlzeerd , d., b., criticized , judged,
animadverted upon.
Gecristallizeerd • gekristallizeerd , d., b., christallized.
Gecultiveerd , gekultiveerd , d., b., cultivated, tilled,
improved.
Gecureerd, gekureerd, d., b., cured, restored to health,
healed.
Gedaagd, d., b., summoned, subpoenaed, cited.
Gedaagde, z., defendant.
Gedaald, d., descended, come down, declined , set, fallen.
Gedaan, d., b., done, made, executed, performed, achieved,
transacted, finished ; het is met hem —, it is all over with
him; het is bij hem nooit — werk, he has never done; het
zal daarmede nog niet — zijn, matters will not stop there;
gij ziet er wel- nit ,. you look healthy.
Gedaante , z., form , external appearance , shape , repreGeconvoceerd , gekonvokeerd , d., b.,

sentation.
Gedaanteverandering, z., transformation , metamorphosis.
Gedaanteverwisseling, zie Gedaanteverandering.
Gedacht, d., b., thought, mused, meditated, considered,

reflected, judged, imagined.
z., thought, idea, reflection, conception, notion , meditation , consideration , opinion ; geestige —, happy
thought; zeer in -- staan, be buried in thought, be buried

Gedachte,

in deep reflection , be in a brown study; zijne —n over iets
laten gaan , take a thing into consideration ; ik was van —,
I imagined ; ik zal het in mijne —n nemen, I shall think
of it ; waar zijn uwe —n ? what are you thinking of? groote
—n van zich zelven hebben , have a high opinion of one's
self; dat gaat mijne —n te boven, that goes beyond any
conception.
Gedachtelobs , b., bw., thoughtless , negligent , careless.
Gedachteloosheid, z., thoughtlessness, negligence.
Gedachtenis , z., memory, remembrance, recollection,
§ monument.
Gedachtig, b., mindful, heedful, attentive; — zijn, be
mindful , remember.
Gedagteekend , d., dated.
Gedagvaard , d., cited, summoned , subpoenaed , convened.
Gedaind , d., b., thrown up as a dam, played at draughts.
Gedankt , d., thanked , praised.
Gedans , z., dancing, act of dancing.
Gedanst , d., danced.
Gedarmte , z., entrails , intestines , bowels , guts.
Gedaver • z., shaking noise.
Gedaverd , d., quaked , shaked , trembled.
Gedebiteerd , d. van Debiteren , zie Debiteren.
Gedeeld, d., b., divided, parted, shared, distributed, separated.
Gedeelte , r.., part, share , division.
Gedeeltelijk . bw., in part.
Gedeesemd , d., leavened.
Gedeinsd , d., retreated, retired • given way, flinched.
Gedelgd • d., zie Verdelgen , Uitdelgen.
Gedekt , d., b., covered, screened , protected, sheltered.
Gedempt , d., b., filled up , extinguished , smothered , subdued, overcome, quelled, restrained, checked, oppressed,
crushed.
Gedenkboek , z., register, memorial , memorandum-book.
Gedenken • t. w., remember • be mindful , recollect , keep
in mind , call to mind , bear in mind.
Gedenkgraf, z., monument , tomb, cenotaph , mausoleum,
memorial.
Gedenknaald , z., obelisk.
Gedenkpenning, z., medal struck in commemoration.
Gedenkpilaar • z., monument.
Gedenkrol • zie Gedenkschrift.
Gedenkschrift , z., memorial , memoir.
Gedenkschri.J ver, z., historian, writer of memoirs.
Gedenkspreuk , z., apothegm , epiphonema.
Gedenkteeken • z., monument , memorial.
Geden$ewaardig , b., memorable , worthy of notice.
Gedenkzuil , zie Eerzuil.
Gederteld t • d., frisked , toyed., sported.
Gedestineerd , d., bound , destined.
Gedewikt , d., tapped.
Gedicht, z., poem, fiction, tale; —en, poetry; een — maken,
compose a poem.
Gedicht • d., composed, written, penned, invented, forged.
Gedichtsel, z., device, invention, imagination, contrivance.
Gediend, d., served; hij heeft mij trouw —, he has served
me faithfully.
Gedienstig , b., serviceable, officious.
Gedienstigheid, z., serviceableness, officiousness, kindness.
Gedienstiglijk, b., officiously, kindly, obligingly.
Gediept, d., deepened, shaded.
Gedierte • z., animals , creatures , beasts.
Gedrild, d., tended, redounded, contributed, succeeded,
prospered.
Gedijen, i, w., thrive , get on. well , increase, advance,
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come to, reach to , tend , redound , contribute , succeed,
prosper.
Gedikt , cl., b , diked in , surrounded with a dike.
Gedikt , d , thickened , made thick.
Geding , z., lawsuit , process in law , litigation , action ,
cause, plea; met iemand in - staan, he at law with any
person ; een - aanvangen , go to law ; - voeren , carry on
a lawsuit ; - verliezen , lose one's cause , be cast.
Gedingbezorger , zie Procurez±r.
Gedingdagen • z., mv., court-days.
Gedingschriyver , zie _Notaris.
Gedingstukken , z., nur., writs , writings , pieces , legal
instruments.
Gedingvoerder, z., litigant, one engaged in a lawsuit.
Gedingzanl , zie Pleitzaal.
Gedingzuciitig , b., litigious , fond of lawsuits.
Gedistilleerd , d., b., distilled.
Gedobbeld , d., gamed , played at dice.
Gedobberd , d., swum , floated, hulled, fluctuated, wavered.
Gedol , z., noise, bustle, work.
Gedockt , d., b., blinded , deceived , cheated , cozened,
duped , hoodwinked.
Gedoeld , d., aimed , intended , designed.
Gedoemd , d., condemned ; ter dood -, condemned to death
sentenced to death.
Gedoezeld , d., b., sketched.
Gedoft , d., pushed , thrusted.
Gedoken, d., stooped, yielded.
Gedokt • zie Dokken.
Gedolven , d., digged , dug , delved.
Gedornmel , z., hum , buzz , buzzing , confused murmur,

noise.

Gedoodverwd , d., b., sketched.
ttedoogen, bio,, suffer, bear, put up with, undergo,

submit to , permit , endure , tolerate • allow.
, d., suffered, tolerated , allowed, endured, permitted , undergone.
Gedoogzaam , zie Verdraagzaam.
Gedoogzaamheid, zie Veedraagzaamheid.
Gedoold , d., thawed.
Gedoold , d., wandered, rambled , erred, gone astray,
mistaken.
Gedoopt, d., b., baptized, christened.
Gedoomt, b., thorny, beset with thorns.
Gedoamte , z., thorns.
Gedopt, d., b., shelled, measured, guaged.
Gedord , d., b•, faded, withered, decayed.
Gedorscht , d., b., thrashed.
Gedorst, d.. thirsted, desired eagerly.
Gedort, d., arrayed, decked, dressed.
Gedauwd, d., _pushed, pressed, squeezed, thrusted.
Gedraafd , d., trotted.
Gedraaid , d., b., turned, twisted, thwirled, meandered,
evaded , prevaricated , rolled.
Gedrag , z,, conduct , behaviour , deportment, carriage,
denleaiuour, comportment.
Gedragen , d., born , carried , suffered , supported , worn,
referred, behaved, conducted.
Gedragen, i. w., refer , behave , conduct one's self , appeal.
Gedoogd

Gedraging, z., zie Gedrag.
Gedrang , z., crowd, press,

Gedreigd, d., menaced, threatened.
Gedrenkt, d., watered, drenched.
Gedrenteld , d,, loitered, idled., trifled, lounged , lingered.
Gedreun , z., vibration , vibratory noise.
Gedreund , d., shaken , trembled, quaked.
Gedreven , d., hunted, chased, driven , pursued, embos-

sed, carved, raised, impelled, urged, incited, swum,
floated ; - zilverirerk, embossed plate.
Gedribbeld , zie Dribbelen.
Gedrild, d., drilled, put through

the manual exercise,
cast, thrown, cut, engraved.
Gedrocht, z., monster; heisch -, infernal monster.
Gedrochtelijk, b., bw., monstrous, monstrously.
Gedrochtelijkheid , z., monstrousness.
Gedrongen, d., forced, constrained, compelled, urged
pressed hard, solicited, earnestly, crowded, squeezed,
thronged, pressed by a crowd of multitude; - zitten,
have very little room to sit in, not to have elbow room;
- Haan, short fat man; -, compressed, forced into ,j
narrow compass.
Gedronken , d., drunk , drunken.
Gedroogd , d., b., dried, become dry, wiped off; op den
eest -, kiln-dried.
Gedroomd , d., dreamt , imagined , idled , spent one's
time idly.
Gedropen , d., dropped , dripped.
Gedroppeld , d., dropped, fallen drop by drop.
Gedruisch, Z., noise, sound, roaring of the wind, roar.
ing of the sea.
Gedruischt, d., zie Ruischen.

, d., t., printed , engraved, pressed , squeezed,
crushed, afflicted, grieved, oppressed, impressed , , stamped.
Gedruppeld , zie Gedroppeld.
Gedubbeld , d., doubled.
Gedubt t, d., doubted.
Geducht, d.. feared, apprehended, suspected, dreaded;
-, b., fearful, terrible, tremendous, dreadful, formidable.
Geduld, d., applied, interpreted, explained, foreboded.
Geduckt, d., plunged, dived.
Geduizeld, d., grown giddy of dizzy.
Geduld , z., patience , forbearance , endurance , indulgence.
Geduld, d., b., born, suffered, endured, supported, tolerated.
Geduldig, b., bw., patient, patiently.
Geduldigheid , zie Geduld.
Geduldlglijk :, zie Geduldig.
Gedund , d., b., thinned, diluted, weakened , rarefied,
attenuated.
Gedurfd, d., b., dared.
Geduren , zie Duren.
Gedurende, vl., during, while, whilst.
Gedurig, b., bw., continual, constant, incessant, uninterrupted ; -, continually , constantly , incessantly.
Gedurigheld , zie Duurzaamheid.
Gedut, d., doted, raced, dozed, slumbered.
Geduurd , d., lasted , endured , dured , continued , re.
maiiied, kept , subsisted.
Ged u urzaam :_, d., lasting , durable , continual.
Gedu urzaambeid • zie Duurzaamheid.
Geduwd , d., pushed, pressed, squeezed, thrusted.
Gedwaal, z., straying, wandering.
Gedwaald , u., erred, strayed, wandered, strolled , roved,
heen mistaken , gone astray.
Gedwarld , d., whirled.
Gedwee , in'., supple , pliant, pliable, soft , flexible_,
Gedrukt

Gedompeld , d., dipped , ducked , plunged , immersed.
Gedonder • z., thunder, thundering , continual thundering.
Gedonderd , d., thundered.
Gedongen , d., bargained , aspired to , pleaded.
Gedood , d., b., killed , slain , put to death.

throng, multitude.
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Gedreig, z., menacing, threat.
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spiritual, immaterial, incorporeal,
distinct from matter, ghostly, ecclesiastical, ecclesiastic,
devout , holy pious , religious ; -- regt , canon law ; het
— kleed aannemen , take orders , take the veil ; —e dochter,
nun ; — lid , sgiritual member • ecclesiastical member; -,
spiritually, in a spiritual sense , in a spiritual manner.
Geestelijke , b., clergyman, ecclesiastic; de -n, the clergy,
priesthood.
Geestelijkheld, z, clergy, body of clergy, priesthood,
ecclesiastics.

GeestelUk, b., bw.,

tender, meek; — maken, tame; — worden, become pliant,
be moved with pity.
Gedweeheid , z., suppleness, softness, tenderness, meekness, compliance, pliableness, pliantness, flexibility.
Oedwelid, d., mopped.
Gedwongen , d . constrained , compelled, forced, obliged,
affected , pedantic , laboured.
Gedwongenheld, z., constraint, compulsion, force.
Geëbd , d., ebbed , flowed back.
Geacht , d., legitimated.
Geëerd , d , b., honoured,

Geesten , z., mv., spirits.
Geestig , b., bw., witty, ingenious;

respected, reverenced , venerated,
worshipped, paid homage of fealty, venerable , respectable.
Gegffend , d., levelled, smoothed, made even, laid iflat,
polished, adjusted, closed, settled.
Geeister • Z., she who gives.

- schrijver, witty author;
-e verzinninq, ingenious contrivance; -,wittily, ingeniously.

Geestigheid , z., wittiness, wit, ingeniousness, ingenuity.
Geestlgjes • bw., witty enough.
Geestlgllk , bw., wittily, ingeniously.
Geestkracht , z., strength , power of force of the mind.
Geestrijk, b., witty, ingenious, bright; -e drank, strong

Geëgd , d., harrowed.
Geëigend , d., appropriated, owned, claimed.
Geëindigd, d., finished, ended, closed, terminated,

conliquor.
cluded, come to a conclusion, come to a close.
d., demanded, asked, claimed, required, exacted. Geestvermogen • z., faculty of the mind.
Geetat
, d., etched.
Geel , b., yellow.
Geetterd , d , suppurated , run with matter.
Geel • z., yellow.
ll^w
Geevenaard , d., equalled , come up to.
.
Geelacht1g , b., yellowish , rather ye
Geeuwaard , zie Geeuwer.
Geelachtigheld, z., yellowishness.

Geeischt,

i

Geelgleter, z., brazier.
Geelheld, z., yellowness.

Geeuwen

, i. w., yawn, gape , open wide.

Geeuwer, z., yawner, gaper.

Geelvinle, z., greenfinch.
Geelzucht z., jaundice.

Geeu^verd t zie Geeuwer.
Geeuwing • z., yawning, gaping.
Geeuwster , z., female yawner , female

b:, neuter, of neither kind.
Geenzins , bui., by no means , in no-wise.
Geënt , d., b., grafted, inoculated.

GefU,meld, d., loitered, lingered, trifled.
Gefineerd , d., fined , refined.

,

gaper.
Geetzuehtlg, b., jaundiced, infected with the jaundice.
Geeuwzucht • z., constant inclination to yawn.
Gegmallleerd , d., 6., enamelled.
d.,
manufactured,
fabricated.
Gefrableeerd,
Geen , b., vw., none , none at all • net any , not one ; in
-en deele , in.no-wise , in no respect of manner , in no Gefailleerd • d., failed, become insolvent, become bankrupt.
degree ; -, those ; het-, which , what, that which ; deze Gefatsoeneerd, d., fashioned, shaped, formed, moulded.
Gefeild • d., erred, failed, gone wrong, mistaken, done amiss.
en -en, such and such a one, several people.
Geeperhande, b., of no kind; op - wijs, in no-wise, in Gefemel , z., loitering.
Gefept
+ , d., toped , sotted , tippled , drunk to excess.
no manner whatever.
Geenerlel,

boarded.
Geeps T- , b., pale , wan.
Geer • e., gusset (of a shirt), shift; gore (of a sail).
Geerden, z., mv., vangs , z.
t,^eerdschinkels , z., mv., vang -pendents , z.
Geënterd , d., b.,

z., vang-tackle, z.
• i. w., lean , incline, slope , slant , run slanting,
slopingly , obliquely.
Geërfd , d., inherited, acquired by inheritance.

teerdtalte,

Leeren

Geërgerd ,

d., offended, scandalized , given offence.

Geerst, z., millet.
Geesel , z., whip , scourge , rod , lash , plague.
Geeselaar, z., whipper, scourger.
(Geselen , t. W., whip , scourge • lash • flog , castigate.
Geeseling , e., scourging, whipping, lashing, flogging, Hagel.

lation , castigation.

Geeselpaal , z., whipping-post.
Geeselroeden • z., mv., rods , lashes, scourges.
Geeselslag, z., lash.

Gefingeerd ,

d., imagimary, supposed, forged, invented,

contrived.
Geflankeerd , d., b., flanked, attacked on the side..
Geflanst , d., patched.
Gellatterd , d., flattered, coaxed, wheedled.
Ge fl eem , zie Feimerij.
Gefleemd • d., coaxed, caressed , wheedled, flattered,

fawned upon.
Geflihher, e., glittering, glistering, sparkling.
Gefllkkerd, d., glittered, glistered, sparkled.
Gef flee , d., patched, botched, pieced, mended, cobbled.
Geflodderd, d., splashed.
Geflonker , z., sparkling • glittering.
Geflonkerd , d., sparkled , glittered, shone.
Gefluit , d., whistled.
Gefnuikt , d., b., winged, clipped
Gefoetseld , zie Foetselen.

Gefokt

the wings.

, d., b., bred.

, d., b., tortured, racked, punished by torture,
put to the rack of torture.

Gefolterd

Geeseltje, z., little whip, rod, scourge.
Geest , z., ghost , spirit , soul , wit , genius , quickness of
fancy, sense, mind; zwaar van -, low-spirited, melancholy,
dejected; onrustige -, restless spirit, quintessence , extract.
Geestachtlg , b., spirituous , full of spirits.

Gefonimeld , d., rumpled, wrinkled, tumbled, touted.
Gefopt , d., b., bantered , rallied , ridiculed , played the

Geestachtigheld , z., spiritousness.
Geestader , z., vein of wit.

Gefrankeerd

GeestdrUver, t., enthusiast, fanatism, bigotry.

fool with.
Geforceerd ,

stormed.

d,, b., forced, taken by force , overpowered,
, d., b., franked, freed, exempted from pos
-tage,xmpdfroiht.

Gefriseerd, d .,

b., frizzled, curled, crisped.
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4etrommeld , d., b., Lid, concealed.
Gefronst, d,, b., wrinkled, frowned, knitted one's brow.
Gefruit, d., fried.
Gefutseld, d., loitered, lingered, trifled, fiddle-faddled.
Gegaan , d., gone, departed.
Gegaapt, d., gaped, yawned, opened wide.
Gegaat, d., perforated, pierced of run through, bored.
Gegaderd , d., zie Vergaderen.
Gegadigde , gegadlgden , z., he of those who are inclined
to bay.
Gegaggeld , d., cackled as a goose.
Gegalind , d., resounded , rung , echoed.
Gegald , d., extracted the gall.
Gegastereerd, d., feasted, banquetted, junketted, lived
riotously.
Gegeed, d, extracted the gall.
Gegeeuw , z., yawn , yawning , gaping.
Gegeeuwd, d., yawned, gaped.
Gegeid, d., b., clued up, brailed up,

z.; - zeil, clued
sail, sail clued up, z.; - zeil met afgehaakte gordings,
sail clued only by the clues, z.
Gegekt , d., mocked, rallied , ridiculed.
Gegespt, d., buckled, fastened with a buckle.
Gegest , d., b., fermented.
Gegeten , d., eaten , eat , dined.
Gegeven, d., b., given.
Gegierd . d., bawled out very loud, cried out very load,
scraped together.
GegiJzeld , d., b., arrested , imprisoned , thrown into prison, confined.
Gegil , z., shrieking.
Gegild, d.; shrieked, screamed; zie Gillen.
Gegispt, d., b., whipped, lashed.

137

d., b., engraved , engraven.

,

Gegraven, d., b., digged, dug.
Gegrendeld , d., b., bolted , barred

, secured with bolts of

bars.
, d., van Grijnen, scolded, grumbled, murmured.
Gegrensd, d., bordered upon, joined to, adjoined.
Gegrepen , d., taken hold of , seized , griped , held fast ,,
Gegrenen

caught, apprehended.
Gegriefd, d., wounded, hurt, injured.
Gegriffeld, d., b., euigraftcd, inoculated.
Gegrift , zie Geyri ffeld.
Gegrijnsd , d., zie Gegrenen.
Gegrtfsd , d., grown grey.
Gegrild, d., shivered, shaken, quaked, trembled.

Gegr-iind,

d., b., leaned over to one side.
Gegeeseld , d., b., whipped , scourged , lashed , flogged.

Gegeerd ,

Gegist , d., b., zie Geyesl.
Geglansd , d., b., glazed , glossed.
Gegleden , d., b., slid , slidden , glid.
Geglibberd, d., b., slipled, slidden.
Geglinsterd , d., glittered , glistered

Gegrarcerd

d., scolded, roared.

Gegrinnikt, d., nei;lied.
Gegroeid, d., grown.
Gegroet , d., saluted , greeted.
Gegrold , d., scolded , grumbled.
Gegromd , d., scolded , grumbled.

d., wallowed, weltered, grovelled.
, d., b., founded , established.

Gegrcirnn,eld,
Gegrond

Gegrundvest, d., b., founded, established.
Gegruisd , d., b., zie Vergruisd.
Gegruwd , d., abhorred, abominated, detested.
Gegruweld, d., abhorred, held in detestation.

Geguicheld

, d., zie Gegoocheld.

Gegund, d., b., vouchsafed, granted, not grudged, not envied.
Get,nakt , d, b., hooked, longed for of after, desired.
Gehaald , d., fetched , brought.
Gehaard, b., hairy, having hair.
Gehaast , d., hurried , hastened, made liaste.
Gebaat, d, b., hated, detested, odious, hateful, invidions.
Gehad , d., had.

Geeageld , d., hailed.
Gehak , z., hacking, mincing, chopping, force-meat.
Geti„kkel , z,, stammering stuttering.

d., hacked, mangled, haggled, stammered.
d , wrangled , disputed, squabbled.
d., b., hacked, minced, chopped; het yansche leger
werd zig de pan -, the whole army was cut to pieces, the
whole arniy was put to the sword.

Gehakkeld,

Gehakkereerd +,

, sparkled , shone

brightly.
Gegttpt , d., slipped , glided.
Gegloeid , d., b., glowed , reddened.
Gegloruuiaen, d., b., shined, shone, glowed, lighted, taken

fsre; - kolen, lighted, burning coals.
Gegluur,, z., spying; zie Gekijk.
Gegluurd , d., spied, pried.
Gegoed , b., affluent, in easy circumstances, having a
competence of sufficiency; -c lieden, people of property
of substance.
Gegoedheld , zie Welvarendlieid.
Gegolden, d., been worth, sold for.
Gegolf, z*, waving.
Gegomd , d., b., gummed.
Gegons , z., buzzing.
Gegonsd , d., buzzed.
Gegoocheld, d., conjured, played with cups and balls.
Gegool , z., act of throwing.
Gegooid , d., thrown , cast , flung.
Gegord, d., girt, girded, bound round; -e zeilen, furled
sails.
Georgeld, d., gurgled.
Gegoten, d., poured out, cast, founded, moulded.
Gegraasd , d., grazed , fed upon grass. Zie Grazen.
Gegrab 5d , d., scrambled.
Gegrauwd, d., snubbed, checked.

Gehakt,

Gch st te , z., intrinsic value of any coin , metal.

d., b., lialved, divided into parts,
Gehnrner , z., (contiiaual) hammering.
Gehandeld , d., used , treated , handled, traded.
Gehtandhaafil , d., b., maintained, supported, kept up..
Gehalveerd,

Get,angen , d., hanged , hung.

Gehanteerd , d., b., practised, carries on,
Gehaperd , d., hesitated , faltered, stuck.
Gehukt , d , snapped , bit.

frequented.

Genard , d., b., hardened , indurated , tempered.
Geharkt, d., b., raked.
Geharnast , d., dressed in a suit of armour.
Geharpoend , d., struck with an harpoon.
Geharnt , d., sifted.

Getsarputsd, d., graved. Zie Harpuizen.
Gebarst , b., rosined , rubbed with rosin.
Gehrt, b., cheered up, inspirited, encouraged; wel -, in

good spirits, cheerly, cheery.
d., wound; door elkander -, entangled, intricate;
ij doen niets als -, they do nothing but spar , dispute ,

Gehaspeld,

wrangle.
Gehavend ,

d., b., used, treated, handled roughly.

, d., attached, joined.
Gebeet , b., entire, whole , complete , full , undivided.

Gehecht
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, bw., entirely , wholly , quite , completely , fully' Gebeuld , d., collided , conspired , plotted.
totally, utterly; - en al, entirely , the whole; in 't - niet' Geheveld , b., leavened, raised.
not at all ; -, z.; whole, total ; de /Ioo fdsorn in zijn - laten Geheven , d., heaved, hoven , lifted.
leave the principal untouched.
Gehield , d., heeled over , zie Hielen.
Geheelal , z., universe.
GehLjgd , panted for breath , gasped for breath.
Geheeld, d., healed, cured, secreted, concealed, received, Gehij st , d., hoisted up , heaved up , hauled up.
Gehikt , d., hiccupped.
.bought stolen goods, sold stolen goods.
GeheellLjk, bw., wholly, entirely, quite, totally, utterly, Gehinderd , d., hindered, prevented, zie Verhinderd, Belet.
fully , completely.
Gehinkeld , d., hopped on one leg.
Geheerscht , d., ruled, governed reigned, had power over, Gehinkt , d., halted , limped.
borne sway.
Gehinnik, z., neighing of horses.
Geheet , d., heated.
Gehinnikt , d., neighed.
Geheeten, d., called, named, denominated, ordered, desired. Gehitst , d., excited , stirred up , incited , provoked.
Geheid, d., b., driven in piles.
Gehobbeld , zie Hobbelen.
Gehelllgd , d., b., hallowed , consecrated , sanctified made Gehoed , d., b., tended, kept, guarded , protected.
Gehoefd , b., hoofed.
sacred , canonized.
Geheim, b., bw., secret, hidden, concealed, private, privy, Gehoekt, b., cornered, angular.
unseen , unkonown , clandestine , mystical, dark , obscure, Gehoest , z., coughing.
reserved , sullen , not open , not frank ; -e trap , secret Gehoest , d., coughed.
staircase , private staircase; -e raad, privy-council, coun- Gehoetel , z., bungling , botching , clumsy management.
cul-board ; -e. smart , inward sorrow ; -, secretly , in pri. Gehoeteld , d., bungled, botched, done in a clumsy manner.
vate , etc.; - gezant , emissary ; - raadslid , privy coun- Gehold , zie Sollen.
cillor ; - middel , secret remedy , arcanum , nostrum ; - Geholpen, d., helped, aided, assisted, succoured, cured.
raadsbevel , order in council ; - taal • secret language , enig Gehommel , zie Gedommel.
-maticlngue. Gehommeld , zie Gedommeld.
Gehelen , z., secret , thing unknown , mystery , secrecy, Gehompeld, d., hobbled, halted.
privacy; in het -, secretly, privately, privily, not openly, Gehongerd , d., hungered.
not publicly,
Gehonkerd 9. zie Geltunkerd.
Gehetinbewaarder , z., confidant.
Gehoogd, d., b., raised, exalted.
Geheimbewaarster , z., female confidant.
Gehoond , d., affronted , offended , insulted, treated with
Gehelmenis , z., mystery, secret thing, concealed thing.
contempt.
Geheimhouding, z., secrecy, privacy
Gehoopt , d., hoped, wished for, longed for; -, zie Opgehoopt.
Qeheimkamer, z., cabinet, private room, place for counsel. Gehoor , z., hearing , ear, attention ; scherp -, quick ear,
Geheimkoor , z., secret temple , secret choir.
good ear ; muzikaal -, musical ear, correct ear for music;
den gezanten - geven of verleenen, give audience to the
Geheimkunde y z., !knowledge of mysteries , cabal.
Geheimkundig , b., acquainted with mysteries, having a
ambassadors ; -, admittance , hearing , ear ; - geven , give
knowledge of mysteries.
audience , listen , hearken , give ear , lend an ear ; geef -,
Geheimraad , z., privy-counsellor.
audience, auditory , assembly of hearers, congregation,
silence.
Geheimschrijver , z., secretary.
GeheimschrLjverschap , z., secretary's office.
Gehoord , d., heard, overheard, examined, interrogated,
Geheimschrijfkunst, z., secret writing, steganography.
questioned.
Geheimvol , b., bw., mysterious, mystical.
Gehoorleer, z., acoustics.
Geheimzinnig , b., mystical, mystic.
Gehoorud , b., horned.
Geheinnd, d., hedged in of round, enclosed with a hedge. Gehoororgaan, z., auditory organ, organ of hearing.
Gehekeld, d., hatchelled, satirized, censured, criticised. Gehoorplaats , z., auditory of an university.
Geheld , d., heeled, leaned over to one side.
Gehoortrompet , z., auricular-tube, hearing-trumpet.
Gehelmd, b., helmed, covered with a helmet, covered with Gehoorviles, z., horny tunicle of the ear, drum of the ear.
a head piece.
Gehoorzaal , e., court of audience , hall of audience,
Gehemeld , zie Hemelen.
sessions-house.
Gehemelte , z., roof , top , tester (of a bed).
Gehoorzaam, b., obedient, compliant, submissive , docile,
Geheugd f, d., permitted , tolerated , suffered , allowed.
tractable, ductile , pliable, dutiful ; obsequious.
Gehengeld , d., angled.
Gehoorzaamd , d., obeyed, regarded.
Gehengen , i. w., permit, tolerate , suffer , allow.
Gehoorzaamheid , e., obedience, submission, compliance.
Gehenging , z., permission , toleration, allowance.
Gehoorzaamltjk t , gehoorzaam , bw., obediently, comGeherbergd , ti , harboured, lodged , received , taken in,
pliantly , submissively.
entertained.
Gehoorzamen , t. w., obey , pay submission to , be obeGeherkt , zie Geharkt.
dient to.
Geheugd , d., remembered.
Gehoorzaming , z., obeying.
GkeheugelLJk , b., memorable.
Gehoorzenuwen , z., mv., auditory nerves.
4eheugen , z., remembrance, memory , recollection ; boven Gehopt , zie Hoppen.
's menschen -, beyond the memory of man, time out of mind, Gehort, d., pushed, jogged, thrusted.
time immemorial ; bij menschen -•, in the memory of man. Gehost, zie Gehotst.
Geheugeq , t., w., remember , bear in mind , recollect , call Gehotst, d., jolted, shaken in a carriage.
to mind.
Gehot t , b., curdled.
tehgugenis , z., memory, remembrance , recollection..
Gehouden, d., held, kept, beholden, bound, obliged; ten
4J ,ttke.ugeniebaek, ,e, e. 5 mentor.andum•book..
dool -, livid at the fugt,
Geheel
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Gehoudenis C , z., engagement, obligation.
Gehouwen, d., b., chopped, hewn, hacked, cut.
Gehucht, z., hamlet, small village without a church.
Gehuicheld , zie .Huichelen.

Geitenmelk , z., goat's milk.
Geltennzelker, z., sort of owl.
Geitenstal , z., goat - house.
Geitenvel , e., goatskin.

Gehuikt , d., stooped , bent.
Gehull , Z., howling , yelling , screaming , cry , yell ,

Geitouwen

scream.
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, z., mv,, clew-lines , clew-garnets.

Gejammer , z., continual lamentation.
Gejubel , zie Gejuich.

, e., acclamation , shout of applause , shouts,
huzzaing , repeated shouting.
Gejuicht , d., applauded, acclaimed.
Gek , I., foolish , silly , weak, simple , witless, mad,
crazy , crackbrained; -Ice praat , nonsense.
Gek , a., fool, simpleton, idiot, ninny, ninnyhammer , nizy,
nincompoop, dolt, weak fellow, silly fellow, oaf, changeling, madman -. het is een - in folio , he is a great fool;
Itij hield zich of hij - ecas, he feigned madness ; den - met
iemanii steken, iemand voor den - houden, play the fool
with one , make a fool of any one ; fiel is altemaal -steken ,
jumping.
it is all a joke, it is all nonsense; -, fool, merry-andrew,
Gehuppeld, d., bounded, skipped, leaped, h oped, jumped.
buffoon, antic, -, brake of a pump, handle of a pump, z.;
Gehutseld, d., shaken , mixed.
- vicia een sclioorstee.a, chimney-hood, clsininey-cap, z.
Gehuurd, d., b., hired.
Gekaaid , zie liaoijen.
Gehuwd, b., married; de -e slaat, the marriage state.
Gekaakt , zie Kaken.
Gejaagd, d., b., hunted, chased, pursued, driven.
Gekaamd ii: , d., moulded.
Gejagt , d., hurried , hastened.
Gejammer , z., lamentation , moan , bemoaning , wail, Gekaapt , d., priv;iteere4, pirated.
Gekaard , d., b., carded.
wailing , bewailing , mourning.
Gekaatst , d., played at tennis , thrown.
Gejammerd, zie Ja,nnieren.
Geknauwd, f1., chewed, ruminated, masticated.
Gejank, Z., howling, yelping.
Gekaibast i- , d., filched, pilfered, sharked.
Gejankt , d., 'howled , yelped.
Getkabbeld , d., beat against.
Geiblok , z., pally , pulley , tackle.
Gekakel , z., clucking, cackling, babbling, nonsense,
Gejeukt , d., itched , tickled.
GeLeren, t. w., clew, raise up the sails, draw up the tattling.
Gekakeld, d, clucked, cackled, prated, babbled, tattled.
sails.
Gekal , z., babble, babbling , chattering , piating , jabGelikt, d., b., assized.
hering.
Getild , d., raved, talked incoherently.
Gekalanderd , d., b., calendered..
GeiJsd , d., shuddered.
Gekald
, d., prated, babbled, chattered, jabbered.
IJveren.
d.,
zie
Geijverd,
Gekalfaterd, d., t., calked, patched, pieced, botched.
Geijzeld , d., zie IJzelen.
Gekalfd, d., calved.
Geil , b., bw., lascivious , wanton , lustful , libidinous
loose , lewd , obscene , impure , incontinent , unchaste , im- Gekalkt , d., b., plastered, whitewashed, limed.
Gekalin^d , d., calmed.
modest , lecherous, salacious , lubric , fat , rich , heavy
-, lasciviously, wantonly, lustfully, lewdly, obscenely, wekamtl , d., b., combed.
libidinously, unehastely, immodestly , lecherlously, sala Gekamd, b., crested, having a comb of crest.
-ciously. Gekkavnerd, b., kept in a chamber; Bene -e jufer, a kept
mistress.
Gelibler , z., wort , new beer.
Geilheld, z., laciviousness, wantonness, lust, looseness, Gekamnpeerd , d., encamped.
Gekampt,
cl., fought, combated, duelled.
lewdness, obsceneness , impurity, incontinence, incontineney, immodesty, unchastity, lubricity, lechery, salacity, Gekankerd , d., cankered , corroded , grown corrupt.
Gekant , d., squared , laced , adorned with lace ; -, opposed.
voluptuousness , lusciousness , richness , fatness.
Gekap , z., chopping, cutting , mincing.
Geilkuip , e., cooler.
Gelsapei•d, d., hooded, having a hood on.
Geïnd, d., zie Invorderen.
Gekapitteld , d., b., lectured , reproved , reprimanded,
Geïod , z., shouting , vociferation.
checked, rebuked, divided into chapters.
d.,
Gejoeld ,
shouted for joy.
Gekappeld , d., curdled .
Gejok, e., raillery, jest, joke, joking.
Gekapt , d., b., minced , chopped , hacked , cut , dressed.
Gejokt, d., joked, jested, fibbed, lied.
Gejongd , d., brought forth young ; de Jest hee f t -, the Gekarnd, zie Gekermd.
cat has kittened; de teef heeft -, the bitch has pupped. Gekarteld , d., curdled , turned . coagulated.
Gekasseerd , d., cashiered , broke , discarded.
de koe heeft -, the cow has calved.
Gegast , t., cased , shut in a case of chest.
Geit, z., goat, kid.
Gekastijd , d., chastised , punished.
Geitenbaard , z., goat-beard (a plant).
Gekat , zie Katten.
Geitenblad , z., honeysuckle, woodbine.
Gekaveid, d., b., lotted out, divided into lots , parcelled,
Geltendrek, z., goat's dung .
cast lots.
Geitenhaar , z., goat's hair.
Gekauwd, d., b., chewed, masticated, ruminated.
Geitenhoeder , z., goat - herd .
Gekeeld , zie Kelen.
Geltenh,ild , z., goatskin.
Ceelieend i' , il., hurst , split.
Geiteneer , z., goatskin , kid , kid-leather , kid-skip,

Gehuild, d., howled, screamed, cried out.
Gehuisd, d., housed, lodged, having a house; - era ge hof d , having a house and garden.
Gehuisvest, d., settled, established.
Gehuiverd , d., shivered, shaken with cold.
Gehuild, zie Huilen.
Gehuldigd, d., invested, installed.
Gehunker , z., hankering.
Gehunkerd, d., hankered after.
Gehuppel , z., bounding , skipping , leaping , hopping,

Gejuich

140

GEK.

GEK.

Gekeerd , d., turned ; om-, turned round ; reversed, terug-,
turned back, returned.
Gekef, z., snarling , barking , chattering , babbling.
Gekeft , d., snarled , barked , prated , chattered.
Gekegeld , d., played at nine-pins.
Gekeild, d., jerked.
Gekekeld t, zie Gekakeld.
Gekeken , d., looked , gazed.
Gekelderd , d., b., laid in , laid up in a cellar.
Gekeurd , d., b., combed.
Gekend , d., known.
Gekenterd , zie .genieren.
Gekeperd , b., twilled.
Gekerfd, d., b., notched, jagged, cut, hacked, chopped.
Gekerkerd , d., b., thrown in a dungeon , imprisoned.
Gekerm, x., lamentation, groan, groaning, wail, wailing,

moan , bemoaning.
lamented , groaned , wailed , bewailed ,
moaned, bemoaned.
Gekernd, d., churned.
Gekerteld, d., b., hitched, stuck, hesitated, rumpled..
Geketend , d., b., chained, fettered , shackled.
Gekermd , d.,

Geketst , d., b., missed fire.
Gekeurd, d., b., hooded, having a hood on.
Gekeveld t , d., b., numbled, munched.
Gekeven, d., scolded, chid, wrangled, squabbled,

quarelled, disputed.
Gekheld , z., folly, foolishness, silliness, weakness, sim
-plicty,madnes crzi.
Gekibbeld , zie Geknibbeld.
squirted
out
of
the
mouth
,
(
p.).
Geknidst : , d.,
Gek.e, z., little fool.
GFeklelhaald , d., b., careened, keel-haled.
Gekielt , zie Gekielhaald.
Gekijf, z., scolding, chiding, wrangle, wrangling, squabble , squabbling , quarrelling , dispute , disputing.
Gekijk , z., looking , gaping , gazing , staring.
4Geklkt , zie .Kikken.
Gekinkt, zie Sinken.
Gekant , d., hatched, picked , chosen.
Geklr, x., cooing.
Gekird , d., cooed, sighed, complained , moaned.
Gekist , d., b., coffered, cheated, laid up, coffined.
Geklist , zie Kitsen.
Gekittel, Z. zie .Kitteling.
Oekttteld , d., tickled.
Gekkelik ; , b., bw., foolish , ridiculous , absurd ; -,
foolishly, silily, absurdly, ridiculously.
Gekken,i . w., jest, jeer, banter , play the fool; zonder
-, without joking • seriously ; al -de, joking, jesting,
playing the fool.
Gekkenhuis , z., madhouse, hospital for lunatics, bedlam.
Gekkernlj , z., foolishness , nonsense, joking, jesting,
mocking.
Gekkin , z., foolish woman.
Geklaagd , d., complained, murmured.
Geklaard , d., got, ready, finished.
Geklad , d., b., blotted , blurred, spotted,

stained , daubed,
smeared , dirtied, soiled , sullied.
complaint,
plaint,
murmur,
murmuring,
Geklag, e.,
lamentation, wail, wailing, bewailing, moan, moaning,
bemoaning.
Geklanopt , d., boarded , grappled.
Geklank , z., sound , noise.
Geklap , z., babbling, banging, smacking , cracking , chattering , prattling , prating.

Geklapper , e., chattering.

, d., chattered; -, babbled, prated, gabbred ,
jabbered , struck , clapped.
Geklater, z., clatter, clattering; - van den donder, rol ling of thunder.
Geklaterd , d., rolled , cracked.
Geklauterd, d., climbed up.
Geklauwd, d., b., clawed, scratched.
Gekleed , d., dressed , clothed , arrayed , decked.
Gekleefd , d., cleaved , stuck to, adhered to.
Gekleinsd - , geklensd j , d., filtered, strained.
Geklensd , d., zie Gekleinsd.
Geklep , z., peal of bells , chiming of bells, noise.
Geklepperd, d., zie Geklept.
Geklept , d., zie Kleppen.
Geklets , z., smacking.
Gekletst, d., smacked, cracked.
Gekletter , z., zie Geklater.

Geklapperd

Gekletterd , zie Geklaterd.
Gekliekt, d., spit.
Geklikklak, zie Geklink.
Geklikt , d., zie ("erklikt.
Geklingel, z,, continual tinkling

bells.

, ringing a bell , § the'

Geklink, z., sound, chinking, clink, jingling.
Geklisteerd, d., clystered, zie Slisteren.
Gekiitst, d., entangled, knotted, matted.
Gekloet , zie Kloeten.
Geklok, z., clucking.
Geklokt , d., gulped , clocked.
Geklomnmen, zie Klimmen.
Geklonken , d., fastened, riveted , secured.
Geklonken , d., resounded, sounded, zie Klinken.
Geklonterd , d., b., curdled, congealed, clotted.
Gekloofd, d., b., cleft, cloven, split, riven, divided..
Gekloosterd , d., b., confined in a nunnery.
Geklop, z., knocking, hammering.
Geklopt , d., b., knocked , beat, rapped, struck.
Geklost , zie Klossen.
Geklots , z., beating of the sea against a rock.
Geklotst, zie Klotsen.
Geklouterd, zie Geklauterd.
Geklouwd, d., b., careened, refitted.
Gekloven , d., b., picked, gnawed.
Gekluisterd , d., b., chained, shackled, manacled, fettered.
Geknaagd, d., b., gnawed, chewed.
Geknabbeld , d., nibbled, bit.
Geknakt , d., b., snapt, cracked, knapt, knacked, caught.
Geknars, z., grinding of the teeth, gnashing of teeth.
Geknarst, d., gnashed with the teeth.
Geknauwd , d., b., gnawed, chewed.
Gekneed , d., b., kneaded.
Gekneed, d., b., pinched., galled, fretted.
Geknepen , d., b., pinched, nipped.
Geknerst,. d., zie Gekuarst.
Gekneusd , d., b., bruised , crushed.
Gekneuter, z., babbling, chattering.
Gekneuterd , d., chattered, babbled.
Gekneveld, d., b., having whiskers; -, pinioned, shackled,
Geknibbeld , d., zie Knibbelen.
Geknield , d., kneeled , knelt.
Geknlerd, d., languished, pined.
Geknik , z., nodding , nod.
Geknikkerd, d., played at marbles.
Geknikt, d., nodded, beckoned.
Geknakt , b., cracked.
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Deknipperd ,

zie Knipperen.

Geknipt , zie Knippen.
Geknobbeld , b., knotty.
Geknoeid , d., b , bungled

, done stupidly, done clum-

sily ; —e wijn , adulterated wine.
Geknoffeld , d., worried , pulled about, touted.
Geknoopt , d., b., buttoned.
Geknopt , d., b., budded ; —, having pimples , having

car-

buncles.
Geknor , z., scolding , grumbling.
Geknord , d., scolded , grumbled.
Geknot , d., b , lopped.
Geknufeld , zie Geknofeld.
Gekocht, d., b., cherished.
Gekoflterd , b., put into a trunk.
Gekokerd , b., put into a case of sheath.
Gekold , d., b., felled.
Gekolfd , zie Kolven.
Gekomen , d., come.
Gekonfijt, d., b., preserved, candied, confected

; in het

kwaad — zijn § , be rooted in evil.
Gekonnen t , d., been able.
Gekonterfeit : , counterfeited.
Gekooid , zie Kooijen.
Gekook , zie Kooksel.
Gekookt , d., b., boiled , sodden.
Gekoot , zie Koten.
Gekopieerd, d., b., copied, transcribed.
Gekoppeld , d., coupled , paired , mated.
Gekopt , d., zie Koppen.
Gekoren , d., chosen , elected , preferred, culled.
Gekorld , d., divided into grains.
Gekorst , b., crusted.
Gekort , d., b., shortened, abbreviated, contracted.
Gekorven , b., chopped.
Gekost , d,, cost.
Gekout , z., chatted , conversed.
GGekozen , d., zie Gekozen.
Gekraai , z., Crowing.
Gekraaid , d., crowed.
Gekraak , z., cracking, crash.
Gekraakt , d., cracked • zie Kraken.
Gekraamd , b., brought to bed • delivered • confined.
Gekrabbeld , b. • scribled, scrawled, daubed.
Gekrabd , d., scratched , clawed.
Gekrakeeld • d., quarelled, squabbled.
Gekras , z., croaking.
Gekrast • d., b., croaked , scratched.
Gekratst • d., scraped , scratched.
Gekraauwd , d., scratched.
Gekreeld, d., bound, laced.
Gekreeuwd , d., cried • squalled , screamed.
Gekregen , d., got , obtained , received.
Gekrengd • zie Krengen.
Gekrenkt • d., weakened, invalidated, crack-brained, crazy
Gekreten , d., cried, wept.
Gekreukeld, d., wrinkled, rumpled.
Gekreukt • d., d., wrinkled , rumpled • zie Kreuken.
Gekreun, z., groaning, moan.
Gekreund , d., groaned , moaned.
Gekreveld • d., itched.
Gekried , d., dawned.
Gekriei , z., crowd , multitude.
Gekrield , d., swarmed.
Gekriemeld • d., haggled • bargainèil • chaffered.
Gekriewel , z., crawling, creeping.
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aekrijech , z., noise, clamour.
Sekriischt , d., cried, howled.
SekrUt , z., crying, weeping , lamentation.
Sekrijzeid , d., gnashed with the teeth.
Sekrikkrak • z., cracking noise.
aekrinkeid • d., wrinkled , crisped.
Gekrioel • z., confused motion,
Gekrioeld , d., swarmed.
Gekristend j • b., bw., cliristenedl.
Gekroegd , zie Kroegen.
Gekroesd, d., b., frizzled, curled, curly.
Gekrold • d., caterwauled.
Gekromd , d•, b., crooked, bent, broken-backed.
Gekrompen , d., b., shrunk , crimpled, contracted.
Gekronkeld, d., b., curled, coiled, rumpled, wrinkled.
Gekrookt , d., b., cracked , bruised.
Gekroond , d., b., crowned.
Gekropen , d., crept , crawled.
Gekropt, d., b., headed (said of lettuce, cabbage, etc.).
Gekrouwd, d., b., scratched.
Gekruid , d., b., spiced , seasoned.
Gekruld, d., b., carried on a wheelbarrow, advanced by

the interest of friends, promoted by the interest of friends.
Gekruimeld, d.; b., crumbled.
Gekruip, z., creeping, crawling.
Gekruisigd , d., b., crucified.
Gekruist, d., b., crucified.
Gekruld , d., b., curled , turned with an iron.
Gekscheren, i. w., banter, rally, jest, joke, play the fool;
zonder —, without joking , in earliest.
Gekschering, z., jest, jesting, bantering, joking, playing

the fool , ridiculing.
fool , fop , coxcomb , fool's cap.
e., stick ; handle with a ludicrous figure at the
end of it, fool's bauble.
Gekuch • z., coughing.
Gekocht • d., b., coughed.
Gekuifd, b., crested, copped, coppled, tufted.
Gekutjerd • d., walked.
Gekuipt , d., worked as a cooper , intrigued.
Gekutscht • d., b., cleaned , purified , felled.
Gekunsteld, b., bw., artificial, affected, elaborate, refined.
Gekus , z., act of kissing , continual kissing.
Gekust , d., kissed.
Gekwaak , z., croaking, cackling.
Gekwaakt , d., croaked.
Gekwak , zie Gekwaak.
Gekwakt , d., zie Kwakkelen.
Gekwanseld , zie Kwanselen.
Gekweek • zie Gekwaak.
Gekweekt , zie Kweeken.
Gekweel, z., melody, warbling, song (of birds).
Gekskap ,
Gekstok ,

Gekweeld, zie Kweelen.
Gekwel • z., vexation.
Gekweld • zie Kwellen.
Gekweten, zie Kwijten.
Gekvy etst , d., wounded.
Gekwetter , z., chirping.
Gekwijl • z., driveling.
Gekwtld, zie Kwijlen.
Gekwijn , z.. languishing.
Gekw ij nd, zie Kwijnen.
Gekwinkeleerd , zie Kwinkeleren.
Gekwispeld, zie Kwispelen.
Gekwiteerd • zie Kwiteren.
Gekwispelstaart , zie Kwispelstaarten.
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Gelaafd , d., b., refreshed , relieved.
Gelaakt , d., b., condemned , censured, blamed , disappro-

Geldbank • zie Wisselbank.
Geldbeurs, z., purse.
Geldboete, z., fine, mulct, penalty, forfeit, forfeiture,

ved , slighted.
Gelaarsd , d., b., booted ; - en gespoord , booted and spurred.
Gelaat , e., countenance , face , visage , air, look , mien,

physiognomy; iemand met een koel - ontvangen, receive
any one coolly ; iemand een goed - t onen , receive a person cordially, give any one a warm reception.
Gelaatkenner, z., physiognomist, physiognomer.
Gelaatkunde , Z., physiognomy.
Gelaatkundige , zie Gelaatkenner.
Gelaatstrek , Z., feature.
Gelabbeid t , d., babbled , prated, chattered.
Gelach , z., laughter , act of laughing ; luid -, loud laugh
horse laugh ; in - uitharsten , burst out into a roar of
laughter, burst out into a fit of laughter.
Geladen, d., b., loaded; op juiste drayt -, loaded in proper
trim , z.; stampvol -, full to the brim.
Gelag, Z., scot, shot, club, share, portion, lot; het betalen § , be the dupe, be the sufferer.
Gelagchen , d., laughed, ridiculed.
GelagvrU , b., scotfree.
Gelakt, d., b., waxed, sealed, zie Toeyelakt.
Geland , d., b., landed, arrived on shore, set on shore.
Geland , b., possessing, land in any particular spot;
hij is naast mij -, his estate lies contiguous to mine.
Gelang , z., proportion.
Gelategd, d., reached, reached down, given, given over,
handed.
Gelapt, d., b., mended, cobbled, pieced, patched, botched.
Gelardeerd , d., b., larded.
Gelascht, d., b., lashed, bound, tied together, joined
together.
Gelast, d., b., charged, commissioned, desired, ordered.
Gelasten, t. w., zie Lasten.
Gelasterd, d,, b., calumniated, defamed, libelled, slandered ; God -, blasphemed.
Gelastigde , z , one that is charged with any commission.
Gelaten, d., b., patient, composed, cool, even-tempered,
placid, passive, tame, resigned, submissive, moderate,
humble, calm, tranquil; -, left, abandoned, bled, blooded,
let blood; - blijven, keep one's temper.
Gelatenlield , z., resignation , submission , moderation,
humility, calmness, tranquility, modesty, direction, composeduess , temperateness , placedness , placidity.
Gelauwrlerd , gelaurierd , gelauwerd , b., laurelled,
laureate, crowned, decorated, invested, decked with a
laurel.
Gelaveerd , d., tackled , tacked about , plied off and on.
Geld , z., money , metal coined , cash , pelf ; klein -, small
money , change; pot-, money saved, money laid up; kwaad
-, bad money , base coin ; gereed -, ready money , ready
cash ; gangbaar -, current money , current coin ; zak-,
pocket-money; - munten, coined money; zijn waar op houden, keep up one's wares to their full value; te -e
maken , make money of , turn into cash , sell ; - is de ziel
van de negotie § , money is the spirit of trade , money
makes the mare to go ; - dat stom is , maak regt, dat
krom is, - vermag alles, money is all powerful; - bij
den visch geven , pay down ready money ; daar - is, wil
het - wezen, where there is money already, more generally comes.
Geldaangelegenbeld, z., money-matter, money-concerns.
Geldadel, Z., purchased nobility, moneyed nobility.
Geldafpersing • z., extortion , imposition.
Geldarlstokratle, z., moneyed Aristocracy.

premunire.
Geldbuidel, z., purse, money-hag.
Geldbuidelringen, Z., mv., purse-runners, purse-sliders.
Geldbus, z., money-box.
Gelddorst , z., thirst for money.
Gelddorstig , b., covetous , thirsting after gain.
Geldelijk , b., bw., pecuniary; - geschenk, gratuity in

money, pecuniary present; -e hulp, pecuniary assistance,
-e middelen, pecuniary resources; - voorschot, advance in
money ; -e rijkdom , wealth in money.
Geldeloos , b., moneyless, pennyless, unmoneyed, bare of
money.
Gelden , z., mv.. moneys , sums of money.
Gelden , i. w., cost , be worth , avail , be of value, cost,
bear a price, be current, prevail, be valid, be of good
effect, be esteemed ; hoeveel geldt dat ? what is the price
of this ? what do you value it at ? het gold mij , 1 was
aimed at; 't geldt mijn eer, it concerns my honour;
't geldt zijn leven, his life is at stake; 't geldt u, it is
intended for you , it is aimed at you.
Geldgebrek, z., want of money, lack of money, scarcity
of money.
Geldglerig, b., covetous, near, stingy, greedy, niggardly.
Geldgierlgheld , z., covetousness, nearness • greediness,
stinginess, niggardliness, niggardness, meanness, closeness.
Geldgferiglijk :, bw., covetously, etc.
Geldgordel , z., pouch (for money), belt (for money).
Geldhandel , z., banking-business , trading in money,
money-dealing, money transaction , money-trade.
Geldhandelaar , z., money-dealer.
Geldig, b., monied, wealthy, opulent, dear, expensive,
costly.
Geldkoers , z., course of exchange.
Geldkas , z., strong box.
Geldkist, z., strong box, money-chest, iron safe.
Geldlade , z., till (in a shop).
Geldlast , z., pecuniary tax.
Geldleening , z., loan of money • money loan ; - met woeker, usury.
Geldmangel , z., want of money.
Geldmarkt, z., money-market, stock-exchange.
Geldmiddelen , z., mv., ways and means , resources of
finance.
Geldmunten, i. w., coined money.
Geldinunter, z., coiner.
Geldnoot, z., distress for money, pressure for money.
Geldovermaking, z., remittance of money.
Geldplakkant, z., money edict.
Geldrijk , b., abounding in money.
Geldrol , z., pack of money, money-packet, rouleau.
Geldschat • z., hoard of money.
Geldschroeljen , i. w., clip coin.
Geldschroetjer,, z., clipper of coin, one who clips coin,
money-cutter.
Geldschuld, z., money debt.
Geidsomloop , z., circulation of money, flux of money.
Geldstraf, z., pecuniary punishment, zie Geldboete.
Geldswaarde, x., value of the money, money's worth,
value in money.
Geldtafel , z., money-table, money-Board, counter.
Geldtascb , z., flat-purse.
Geldverlegenheld, z., pecuniary embarassment; in - zijn,
be str4itened for money.
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Geldverlies, z., loss of money.
(eldvretend (, b., expensive , money-consuming.
Geldwisiaar, geldwisselaar, z., exchanger, banker,

i. a:., become yellow.
Gelengd , d., b., lengthened , become long, grown long,

money-changerGeidwoeker, z., usury, money-jobbing.
Geldzaak , z., pecuniary affair , money matter , money trade,

stock-jobbing.
Geldzak,

z., money-bag.

Geldzaineling, z., collecting, of gathering in of money.
Geldzucht , z., love of money , covetousness.
Geldzuchtig, b., covetous, avaricious, greedy of money.
Geldzuchtigheid, z., avarice, covetousness, avariciousness.
Geleden, b., ago, since, past.
Geleden, d., suffered, endured, borne , undergone.
Geledigd , d., b., emptied.
Geleding , z., joint.
Geleefd, d., lived.
Geleegd , d., b., emptied.
Geleek, pret. van Gelijken , resembled.
Geleemd , d., b., clayed , covered with clay.
Geleend, d., b., lent, borrowed.
Geleerd, d., b., learned, taught; -, versed in science,

skilled ; de -o, the learned; de -e wereld, the republic
of letters ; -e stand , station of literary men , body of
literary men; - tijdschrift , literary journal , scientific
journal.
GeleerdeliJk , bw , learnedly.
Geleerdheid, z., learning, erudition.
Gelegd , d., laid , put , placed.
Gelegen, d., lain, situated, convenient, fit, apt, commodious , proper , seasonable , opportune , agreeable , pleasing;
gij kofnt mij zeer -, you come very opportunely; - komen,
suit, be convenient; - t;jd, suitable, proper, convenient
time, in the very nick of time, to the purpose, seasonably.
Gelegenheid , z., opportunity, occasion , leisure, situation,
state, way, manner, means, conveyance, convenience; bij
-, when occasion offers, when occasion serves; bij deze -,
on this occasion ; met de eerste -, upon the first oppor
de - maakt den dief § -,tuniy,bhefrsopt;
opportunity makes the thief.
Gelegerd , d., encamped , camped.
Gelel, z., jelly; - van aalbessen, currant jelly.
Gelel, z., convoy, protection, escort, guard, care, attendance ; onder het -de van oorloyschepen, under convoy of
men of war.
Gelelbrief, z., pass , passport , licence , permission in
writing to pass.
Geleid, zie Gelegd.
Geleid , d., led , conducted , guided , protected , escorted,
convoyed.
Geleide • S., safeguard, conductor , guide ; -, zie Gelei.
Geleldebrief, z., letter of safe-conduct, passport, cocket,
certificate of the customhouse.
Geleidelijk , bw., b., orderly , methodical.
Gelelden, t. W., lead, conduct, escort, protect, attend,
accompany, convoy; een lijk -, attend a burial, attend
a funeral.
Geleider , x., conductor , guide.
Gelelding , z., leading.
Geleigeest , z., familiar spirit.
Gelelgelden , Z., mv., convoy-money.
Geleken , d., ressembled.
Gelekt, d., leaked.
Gelel, z., noise, tattling, babbling.
Geleid , d., babbled , importuned , teased with clamorous
ßolicitations.
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mixed , adulterated.
, d., emptied.
d., extinguished, put out, quenched, assuaged,
slaked.
Gelet, d., observed, noted, , noticed, attended to.
Geletterd , d., learned , lettered ; een - man , a man of
letters, erudition , reading, learning.
Geleugenstraft, d., given the lie.
Geleverd , d., b., delivered.
Gelezen , d., read , perused.
Gelid, z,, joint; schouder-, shoulder blade; - soldaten,
rank of soldiers; tot in liet derde -, unto the third generation.
Gel ldknoop , z., vertebra , joint of the back-bone.
Gelidsluiter, z., last soldier of a rank of file.
Gel idteekend , d., b., cicatrized, scarred, marked with a
wound.
Geliefd, d., b., beloved, dear; -, pleased, been agreeable.
Geliefkoosd, d., caressed, fondled, cherished, cajoled,
coaxed.
Gelieven , z., m., lovers.
Gel ie` en , i. w., choose, be pleased to ; gelief te betalen
aan toonder, please to pay the bearer ; zij - het niet te
doen , they do not choose to do it.
Geligt, d., b., lightened, raised, heaved, relieved, eased,
allayed , alleviated , disburdened.
Gelijk, b., similar, like, homogenous, equal, tantamount,
equivalent; - de meester is , zoo is de knecht f , like
master like man ; - zoekt -, like draws to like , birds of
a feather flock together ; twee -e knien , two parallel lines;
-, smooth , even on the surface, polished ; - maken,
smooth , level , equalize , make even.
Gel jk , c., right; hij heef t -, he is in the right.
Gelijk , bw., together, at the same time, at once, in the
same manner , equally ; - op spelen § , play without winning , play without losing ; -, rw., as.
Gelijkaardig, b., similar in nature, similar in kind, homogeneous, homologous.
Gelijkaardigheid , e., similiarity in nature, disposition
of kind, liomogenousness, homogeny.
Gelijkdragtig stellen, t. w., balance (the sails) fore and
aft, z.
Gelijkeljk +, bw., at once, at the same time, together,
Gelensd

Geleschd,

equally.

i. w., resemble, be like , have likeness of; zij
- elkander als twee druppelen water , they are as like one
another as they can stare; dat zou mij niet -, that would
not suit me, I should not like that ; -, the same , in
like manner.
Gel ij kenis, z., likeness, semblance, resemblance, similitude , parable , comparison.
GelUkerhand, bw., at the same time, at once, together,
with one accord.
Gelijkerwijs, vw., in the same manner, likewise, just as.
Gelijkheid, z., similarity, likeness, resemblance, sameness , equality , conformity , uniformity , smoothness
evenness.
Gelijkhoekig, b., equi-angular.
Geljkjarig, b., of the same age, equal in years.
Geljklastig , b., upon an even keel, z.
Gelijkluidend, b., of the same tenor, to the same pur
-port,cnsahmiu,grensod.
Gelijkluldendheld , z., similarity of tenor, similarity of
Gelijken ,

purport, cozi onance, accord of sound, accord of tenor.
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Gelijkmatig , b., suitable , proper , conformable , agreeable.
Qelijkmatighel.í, z., conformity, affinity, relation, com-

parison , proportion, egniformity.
GelUkmatiglUk, b., proportionably, proportionally.
GelUkmoedig, b., equanimous, even, calm, cool, sedate,
unanimous , with one accord.
Gel{jkmoedlgheid, z., equanimity, calmness, composure,
evenness of temper, unanimity, conformity of sentiment.
GeILJkmoedIgILJk, bw., unanimously.
Gelljknacht1g, b., equinoctial.
¿IelLjknamig, b., homonymous.
GelUknamlgheld, z., homonomy, similarity of name.
Gelijke , bw., along ; — den grond , along the surface of
the ground, even with the ground.
GelLjkolachtig, b., homogeneous, homogenial.
Ge1IJkslachttghetd, z., homogenousness, homogeny, similarity of kind.
GelUkstaltig, b., of the same height, size, of form.
GelLjkstaltigheid, z., similarity in height, conformity
in height , size of form.
GelUkstandig, b., of the same state, situation of the
same rank.
Geltjkstandighesd , x., conformity in state , situation of
rank.
Gelijkstellen, t. w., compare, assimilate, assimulate.
GelUlistemmig , b., consonant, suitable, consistent, con-

sonous, harmonious.
Gelijkstemmigheld, z., consonance, agreement, harmony.
GelUkswater , b., at the waterline , z.
Gelijktijdig, b., contemporary, cotemporary, contempo-

GEL.
Gelonkt , d., ogled , eyed , gazed at.
Geloochend, d., denied, disowned, disclaimed,
Geloodst, d., piloted.
Geloof, z., faith , trust in God , belief, credit

renounced.

; daar men
geen — aan geven lean , incredible , not to be credited.

b., credible, creditable, that can be believed,
that can he credited.
credibility, credibleness, credit, creditableness.
Geloofd , d., believed, credited ; —, praised, extolled,
lauded , blessed.
Geloofeltjk, b., credible, creditable, that may be believed;
that may be credited.
GeloofelLjkhetd , z., credibility, credibleness , just claim
to belief.
Geloofgever , z., believer , one that believes.
Geloofsbel[jdents , z., confession of faith.
Geloofsbrieven , z., mv., letters of faith , credentials.
Geloofsdwang , z., persecution for religious opinions.
Geloofsgenoot, z., one of the same faith, brother in Christ.
Geloofspunt , z., article of faith, point of faith, doctrine.
Gelocifbaar,

Geloofbaarheld, z.,

Geloofstuk, zie Geloofspunt.
Geloofsverzaker, z., apostate,

that forsakes his religion.

renegade, renegado, one

Geloofsverwant , z., brother in faith.
Geloofwaardig, b., credible, worthy

of credit.

of belief, worthy

Geloofwaardigheid, z., credibility, credibleness.
Geloogd, d., b., washed in lye.
Gelooid , d., b., tanned.
Geloond , d., b., rewarded , recompensed.
Geloop , z., running , concourse , crowd.
Geloopen , d., run.
Geloosd , d., passed , discharged.
Geloot, d., cast lots.
Geloove , zie Geloof.
Gelooveloos , b., faithless.
Gelooven , t. w., believe, credit, add faith, give
to ; ik moet er aan —, I must submit to it.
Geloover , z., believer.
Geloovig , b., faithful , believing.
Geloovigheld , e., credulity.
Gelord , d., bubbled , gulled , cheated.

raneous, synchronical.
b., uniform, consistent, conform, conformable.
Qelljkvormigheld, z., uniformity, conformity, consistency , agreement.
Gel U kwaardig , b., equivalent , equal in value , equal in
price.
credit
Gelijkwaardigheid, z., equivalence, equality of worth,
equality in value, equality in price.
GeILJkwLjdig, b., egni-distant, parallel.
GeILjkztjdig, b., equi-lateral.
GrIUkztnnig, b., synonymous, unanimous.
Geltjkzinnigheld , z., similarity of meaning, similarity of
signification, conformity of sentiment, conformity of mind. Gelost, d., discharged, unloaded, redeemed, ransomed,
fired off.
Geltmd, d., b., glued, fastened with glue.
Gelouterd, d., b., refined, purified, fined down.
Gelijnd , d., b. ruled , lined.
Gelubd
, d., b., gelded.
Gelijst , d., d., framed, put in a frame.
Gelui , z., ringing of bells , peal of bells.
Gelik, x., licking.
Geluid , d., b., ring , pealed.
Gelikt, d., licked.
Geluid , z., sound, noise; naar —, dreadful shriek, dreadGetild, d., quaked, trembled, shivered, shaken,
ful cry.
Gelipt, b., blubberlipped.
Geluidteeken, zie .Klankteeken.
Gelispel , e., continual lisping.
Geluijerd , d., idled , lounged.
Gehst, d., looped.
Geluisd, d., loused, cleared from lice.
Gelletje, z., droll story, laughing stock.
Geluisterd , d., listened , hearkened , whispered.
Geloefd , zie Loeven.
Gelak, e., fortune, happiness, prosperity, good fortune,
Gebet , z., lowing , bellowing.
luck, success , felicity ; wanneer zal ik het — hebben u te
Geloeid , d., lowed , bellowed.
zien, when shall I have the pleasure of seeing you; — op
Geloerd , d., eyed , spied , watched • gazed at, observed.
uw reis , a prosperous voyage to you ; daar sla — toe , —
Gelofte , e,, vow , promise.
daarmede , it is bargain , I wish you joy with it ; bij —,
Gelogen , d., b., lied , prevaricated , shufiied, quibbled.
by chance, by accident, accidentally.
Gelogenstraft, d., given the lie.
Gelukken , i. w., succeed , prosper , be prosperous, be
Geloken , d., shut , closed.
successful.
Getokt, d., attracted, allured, enticed, drawn.
Gelukkig , b., bw., happy , fortunate , prosperous, lucky,
Gehst • z., yawling, caterwauling.
successful ; happily, fortunately, prosperously, successGelold, d., caterwauled, yawled.
fully, luckily,
Gelonnbard , d., put out money to usury.

Gelijkvormig,
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Geleakk1glLk, zie Gelukkig.
Gelukt , d., succeeded , prospered , taken effect.
Gelukwensch, zie Zeyenwensch, Gelulcwensching.
Gelukwenschen, t. w., congratulate, felicitate, wish joy,

rate , temperate ; - in zijn oordeel zijn , be moderate in
judgment.
Gematigdheid, z., moderation, temperance, moderateness,
temperateness.
Gematst t , d., knocked down.
Gernbcr, z., ginger.
Genieen , b., common , universal , mean, low , base, coarse,
meniia.l , public , frequent , general , familiar , vulgar, orciinary ; - soldaat, private soldier; - spreekwoord, vulgar
proverb , common saying , familiar phrase ; -, common
inferior , low ; - linnen , common , coarse linen; -, common
abundant, not sc-iree.
Gem 9n , z., common people , populace, mob , public in
genneral; in het -, in common.
E5erneend, d., thought, meant, supposed.
rerneenebes;t , z., republic, commonwealth.
Gemeenheid , z., commonness , frequency, meanness, inferiority, vility.
Geineenitjk, bei'., commonly, ordinarily, generally, in
general.
Gerneeninaken, bw., publish, make public, communicate,
devulge , reveal , familiarize.
Geaneenrnaker, z., publisher, spreader, divulger of any
thing.
Gemeenmaking, z., communication, divulging.
Gemeenschap , z., intercourse, communion , conversation,
coinnnznication, familiarity, society, brotherhood, relation,
connection , resemblance , comparison.
GeinecnschappeliJk, gerneenschaplijk, zie Gezamenlijk;
- kapitaal , joint stocks; -e vriend , mutual friend; voor
-e rekening , op -e kosten , for joint account ; de gevolgen
- dragen , share the consequences.
Gemeensman , z., tribune of the people.
Gemeente, z., commonalty, common, community, congregration , church , parish ; uit de - gebannen , excommunicated; -, commonalty, common people, commons; - weide,
coisnnm-pasture, conimnon; -,grond, common, parish-ground;
-huis , common-hall ; -kudde , common flock ; -land, common
appurtenant ; -schr,Jver , parish-clerk.
Ge,neentelbestuur, z., magistrates of a village.
4eun3eenteraad , z., common council , town-council.
Genneenteregt, z., privilege of the parish, right of common.

wish happiness.

Geluk-wenscher, z., conzratuiator.
Gelnkwensching, z., congratulation, gratulation, felici-

tation , good wishes.
Geiukzalig, b., happy, blessed.
Gelukzaligheid, z., happiness , beatitude , blessedness,

bliss , felicity , glory.
Gelukzegger , z., soothsayer, fortune-teller.
Gelukzoeker, z., adventurer.
Gelurkt , d., sucked.
Gelust, d., liked, desired.
Gelusten , i. w., like , choose, be agreeable.
Geruwd, d., diminished, ceased, fallen.
Gemaaid , d., b,, mowed, cut down, reaped; - lessen, corn

that is reaped; - gras, mowed grass.
, d., made, formed, affected, feigned, put On;
pedantic , counterfeit; tj testament -, made over by last will.
Geinaaktheld • z., affectation , dissimulation.
Gemaal, z., husband, spouse, consort.
Geinaal, z., grinding; mask zoo een - niet tt , do not make
such a noise.
Gemaald T, d., portrayed, drawn; -, plagued, importuned,
raved.
Gemaand, d., dunned, claimed, required, demanded the
accomplishment of a debt , set with cressents.
Gemaauw , z., mewing.
Geinagtigd , d., authorised , empowered , warranted , commissioned, deputed; -e van een staat, plenipotentiary from
a state.
Gemak, z., ease, convenience, commodiousness; met -,
gently, softly; huis met veel -ken , house with many conveniences ; dal huis heeft schosse -ken , there are elegant
rooms in that house; geheim - (, privy, watercloset, ne
-cesary.
Gemakkel[Jk, gemaklLjk, b., bw., easy, convenient, commodious, easy, comfortable, gentle tempered, easily, conveniently , at one's seise.
Gemakkelijkheid, z., ease, facility.
Gemakeld , d., accomodated, mediated , regulated , acted
as broker.
Gemal , z., romping , playing the fool.
Geinald , d., romped , played the fool.
Gemalen , d., b., ground ; - koorn , ground corn.
Gemalin , z., spouse , consort, wife.
Gemand , b., manned.
Gemangeld , d., wanted , lacked , exchanged , bartered,
swopped, trucked, mangled as linen.
Gemanlerd , b., mannerly, well behaved ; wel of kwalijk
- zijn , have good manners of bad manners.
Gemanierdheid , z., mannerliness , good breeding , good
manners , politeness.
Gemanteld , b., cloaked , having a cloak on.
Gemar, z., tarrying, delaying, loitering, lingering.
Gernard :f: , d., delayed, loitered.
Gemarkt , d., offered for sale , exposed for sale.
Gemarmeld , gemarmerd , d., b., marbled.
Gemarteld , d., b., martyred.
Gemaskerd , b., masked , covered with a mask ; - bal,
masked ball.
Gemat , d., matted , covered with mats , fatigued , tired,
knocked with mats, knocked up, exhausted with fatigue.
Gematigd , d., b., moderated , regulated , tempered , modeGemaakt
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Gensteenteschool , z., parish-school.
Gemeenzaam , b., familiar, affable, free, civil , complaisant, obliging, condescending.

Gemeenzaam , bw., familiarly, affably , condescendingly.
Gemeenzaamheid, z., familiarity, affability, condescension.
Gemeenzaa3rnliJk , zie Genieeiazaant.

Gemeerd , d., b., moored , belaced , land-fastened.
Gemeerderd, d., augmented, increased.

, d., cured, healed.
Gemeeuwd , d., mewed.
Gemeld, d., mentioned; -e heer, said gentleman; boren -e,
above mentioned ; de onder-e , under mentioned.
Gernel t¡k , t., peevish , cross , out of humour, waspish ,
petulant , fretful , morose , perverse , angry.
GemelLkheid , z., peevishness , fretfulness , moroseness,
crossness , ill humour.
Gernei.kt, zie Gemolken.
Gehrend, d., b., mixed, mixt, mingled.
Gernengeld , zie Mengelen.
m e.nergeld , d., marled , covered with marl , exhausted.
Gemerkt, d., b., marked , noted, observed, remarked,
Gemeesterd

perceived.

Gevnerkt , vie., in consideration of , seeing that.

Geu,vst g

d.,

fattened , crammed , rnanured.

146

GEM.

Gewet, s., certain space of arable land.
Gemeten, d., b., measured, strict, exact,

GEN.
Oemopt , d., sulked , murmured, taken the pet.
Gemor, z., murmuring, grumbling discontent.
Gemord , d., murmured, grumbled.
Gemorld , d,, fumbled in the dark, groped in the dark.
Gemors , z., nastying, sullying , soiling dirtying, slop,

formal, punctilious, stately, stiff.
OeMetsel , zie Metselwerk.
Gemetseld , d., b., made , built , walled.
puddle.
Gemeukt , d., mellowed , ripened , matured , softened.
Gemiddeld , d., b., mediated , interposed , intervened , ac- Gennorseld , d., crushed , to pieces of atoms.
comodated, adjusted, acted as mediator; -e breedte en leegte, Gemorst , d., nastied , dirtied , slopped, sullied , soiled.
Gemorteld, d., wasted, decayed, fallen into ruin, fallen
middle latitude and longitude , z.
into decay.
Gewijd , d., avoided , shunned , eschewed.
Gemot, d., drizzled.
GemUmer, z., raving, doting, ranting.
Gemotst , b., cropped.
GemUmerd, d., doted, raved, ranted.
Gems , z., chamois , goat of the Alps , wild goat ; -bok,
GemUnd , d., called in.
buck of the chamois.
GenlU terd , d., mitred , having a mitre.
Getnsenjager, chamois-hunter.
Gemak, z., aim, aiming.
Gemsenleder , z., chamois-leather.
Gemikt , d., aimed , levelled at, endeavoured.
Gemsenvel, z., chamois-skin.
Gemind , d., b., loved , cherished , nursed.
Gemshoorn , z., chamois-horn.
Geminderd, d., lessened, diminished.
Gemswortel, e., leopard's bane.
Gemint, d., missed, failed.
Gemuft, zie Muffen.
Gemist, zie Misten.
Gemuilband , d., b., muffied, muzzled.
Gemist , zie Gemest.
Gemodderd , d., mudded, daubed with mud , daubed with Gemuisd , zie Muizen.
Gemuit, z., rebelling.
mire.
Gemoed , z., mind , heart , conscience ; naauw van - zijn, Gemuit , d., mutinied , revolted , rebelled , risen up.
be conscientious , scrupulous ; naar -e met iemand handelen, Genauld, d., mouldered, perished in dust, wasted away.
Gemunt , d., b., coined ; het is op u -, it is levelled at
treat a person conscientiously , with equity.
you , it is aimed at you.
Gemoed , b., affected in mind ; wel-, of good cheer , in
Gemurmel , z., murmur, purling of a brook, murmuring,
good spirits.
muttering, buzz of discontent.
Gemoedelijk, b., bw., conscientious, conscionable, conGemutst, b., covered with a cap; hij is niet wel - §, he
scientiously, conscionably.
is discontented, he is out of humour.
GemoedelUkheld, z., conscience, conscientiousness, conGem u u rd , zie Bemuurd.
scionableness.
Gena , zie Genade.
Gemoedeloo , b., unconscionable.
Genaaid , d.; sewed, stitched.
Gemoeder , Z., god-mother , female sponsor.
Genaakbaar, b., accessible, that can be approached.
Gemoederen, z., mv., minds, hearts , consciences.
Gemoedig, b., mild, peaceful, yielding, pliant, pliable, Genaakt , d., approached , drawn near.
Genaamd , b , named, called ; zoo -, pretended, supposed.
supple , limber.
Genaast , d., b., taken over , taken to account.
Gemoedigd + , d., encouraged, given of infused spirits.
Gemoedsaandoening, z., emotion (of the mind), affec- Genaauwd , d., b., narrowed , contracted.
Genade, z., grace, mercy, pity, compassion; de koning
tion , excitement , passion.
bewees hem eene zonderlinge -, the king favoured him highly;
Gemoedsstemming, z., disposition, frame of tone of mind.
zich op - overgeven, surrender at discretion of the enemy, surGemoegd , zie Gemoedig.
render at the mercy of the enemy; om - roepen, cry mercy.
Gemoeid , d., molested, importuned , troubled ; op straat
- worden, be molested in the street; ik wil er niet mede lenadebrief, z., pardon.
- zijn , I will not be troubled with it, I will have no GenadelUk , bw., graciously.
GenaderUk, b., merciful, gracious, abounding in grace,
concern in it.
abounding in mercy.
Gemoet (te) , bw., before ; - komen , meet ; - gaan , go
before , go to meet ; met zachtzinnigheid - komen , address Genadestoel , z., mercy seat.
kindly, with mildness of gentleness; - voeren, object, Genaderd , d., approached, drawn near.
oppose ; - zien , look forward to , expect ; -ziening , pros- Genadig , b., gracious , merciful , mild lenient.
Genadigl(jk, bw., graciously, mercifully, favorably,
pect , expectation , looking forward to.
Gemofei, z., muffling up, cheating at cards.
Genageld, d., nailed, fastened with nails.
Gemoffeld, d., muffled up, cheated, played unfairly at Genaken, i. w., approach, draw near.
Genas , pret. van Genezen , cured, healed.
cards , privately murdered.
Genat , d., b., wetted , moistened.
Gewogt , zie Mogen.
Gene, zie Geen, Geene.
Gemok , z., concealed discontentment.
Genebt , d., having a beak , having a bill.
.Gemolken., d., b., milked.
Geneesbaar , zie Geneeslijk.
Gemolmd, d., grown of become worm-eaten.
Geneesdrank , z., medicinal draught, potion.
Gemoord, d., b., masked, disguised.
Geneesheer , z., physician , doctor of physic.
4 emommeid, zie Gemompeld.
Gemompel, z., murmur, murmuring, whisper, buzzing. Geneeskunst • z., art of medicine, physic.
Gemompeld , d., whispered, murmured, hinted, mumbled. Geneeslijk , b., curable , that can be healed , that can
be cured.
Gemonsterd, d., mustered, reviewed.
Geneesmeester , z., physician , doctor.
Gemonteerd , d., equipped , mounted.
Geneesmiddel , z., medicine , remedy.
Gemoord, d., murdered, massacred,
f eneespoecler, z,, medicinal powder.
*aemop, z., sulking, murmuring.
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Oeneeswaren , x., mv., drugs , medicines.
Genegen, d., b., curtsied; -, inclined, desirous, disposed,

Genoegen doen,

Genegenheid, z., inclination, desire, affection, attachment.
Geneig , z., curtsy.
Geneigd, d., inclined, prone, desirous, bent, disposed,

Genoegdoening, z., satisfaction, atonement, expiation.
Genoegdoener , z., pledge , hail , security.
Genoegelijk , zie Geneuyelijk.
Genoegelijkheld , zie Geaeuyeljkheid.
Genoegen, z., contentment, satisfaction, pleasure, hap+

attached.

willing, addicted, favorable, propitious, favorably inclined,
favorably disposed.
Geneigdheid , z., inclination , disposition , willingness,
bent , tendency , proneness , propensity , favour , kindness,
affection.
Genepen, d., pinched, nipped, twitched.
Generaal , z., general , commander-in-chief , superior,
high master of a religious order; - adjudant , aide-decamp, adjutant-general; advokaat -, advocate-general; auditeur -, judge advocate-general (of an army) ; kon,ul -,
consul-general; - konsulaat, general-consulship, consulategeneralship; - veldluigmeester, master- general of the ordnance; - fiskaal , attorney-general; youverueur -, governorgeneral ; inspecteur -, inspector-general ; luitenant -, lieutenant-general ; - majoor, major-general ; - pardon, act of
oblivion , general pardon ; postdirekteur -, postmastergeneral ; - kwartiermeester , barrack-m aster -general , quartermaster-general ; Staten -, States of Holland; ienerale
volmagt , general power of attorney.
Generaal , b., general , universal , usual , common ; de
Staten - van het koningrijk der Nederlanden, the states
general of the kingdom of the Netherlands.
Generaalschap , z., office of a general, general's staff.
Generen , t. w., gain one's livelihood.
Genest , d., nestled , placed , put.
Genesteld , d., nestled , trifled.
Genet, d., wetted, moistened; -, z., genet.
Geneugeltjk, b., cheerful, merry, gay, pleasant, lively,
facetious, jovial.
GeneugelLkheid, z., cheerfulness, gaiety, mirth, merriment, pleasantry, entertainnent, pleasure, amusement,
recreation.
Geneugte : , zie Geneugelijkheid.
Geneusd, d., smelt out.
Geneuteld , d., loitered, lingered , trifiied.
Geneuzeld °: d., searched, rummaged.
Geneveld , zie Nevelen.
Genever , z., gin.
1
Geneverbezie, z., juniper-berry.
Geneverboom , z., juniper-tree.
Geneverd rank , zie C#enever.
Geneverolie , z., juniper-oil.
Genezen , t. w., i. w., cure, heal ; -, d., b., cured, healed,
recovered.
Genezing , z., cure , curing, healing.
Genibbeld , d., zie Geknibbeld.
Genie,, z., spirit, talent, § original fellow, queer fellow.
Genies , z., sneezing.
Gentesd , d., sneezed.
Genietbaar, b., fit for enjoyment, eatable, drinkable,
edible , esculent, palatable.
Genieten , t. w., enjoy , possess , receive , make use of,
take food, take drink, taste food, taste drink.
Genieter , z., enj oyer , possessor, reiceiver.
Genieting, z., enjoying, enjoyment, fruition.
Geulkt , d., zie Gek,,ikt.
Genius, z., genius, guardian-angel.
Genoeg, bw., enough , sufficient, sufficiently, hij heeft -'
om van te leven, lie has a competency.
genoegd , d., zie Yer,genoeyd.

t. w., satisfy, atone, expiate, give satis.

faction , make atonement.

piness; - nemen, be content, be satisfied, acquiesce, agree.
i. w., be contented, be satisfied, be
well pleased ; iemand ver-, satisfy a person, give a person
contentnment, give a person satisfaction, etc.
Genoegzaam, b., bw., enough, sufficient, sufficiently.
Genoegzaamheid, z., sufficiency, -validity, competency.
Genoegzaamltk, zie Genoegzaam.
Genoemd, d., called, named, denominated, chosen, appointed (to any office).
Ge,ioifel • z., zie .dayelier.
Gemok, z., sobbing.
Genokt, d., sobbed.
Genomen , taken.
Genommerd , d., b., niumbered.
Genood , zie Genoodiyd.
Genoode, z., guests.
Genoodigd , d., invited , asked.
Genoodzaakt , d., constrained , forced , necessitated,
obliged, compelled.
Genoopt , d., impelled, spurred on, incited; door pliyt -,
in duty bound.
Genoot , z., companion , fellow.
Genoot, pret. van Genieten, enjoyed, received.
Genootschap , z., society, company, partnership, fellowship.
Genot . z., enjoyment, possesion , fruition.
Genoten , d., enjoyed, received.
Genotenboomd , d., painted in imitation of walnut-tree
wood.
Gent , z., gander , male goose.
Gentiaan, z., gentian (a plant).
Genut + , d., zie Genuttigd.
Gen uttigd , d., b., taken , swallowed , used.
Geoctrotjeerd , b., privileged ; de -e Oost- Indische Cone.
paynie , the privileged East-India Company.
Geoefend , d., experienced, expert, skilful , trained, exercised.
Geofferd , d., offered up , sacrificed.
Geolied, d., oiled.
Geoogd , d., having eyes, spotted.
Geoord, b., having ears.
Geoordeeld , d., judged.
Geoorloofd, b., lawful, permitted, allowed.
Geoorloofdheid , z., lawfulness.
Geoorloogd, d., warred, made of carried on war.
Geopenbaard, d., b., manifested, revealed.
Geopend , d., b., open , opened.
Geopperd, d., heaped up, gathered in heaps, mentioned,
touched upon , brought upon the carpet.
Georberd , d., b., used , consumed.
Geordend , b., ordained, in orders.
Geordonneerd, d., b., ordered, commanded, enjoined.
Gepaald , d., cozened , gul led , decoyed , coaxed.
Gepaald, d., limited, bounded, cribbed, confined.
Gepaard, b., bw., coupled, jointly.
Gepacht , d., b., farmed.
'4
Gepakt , d., b., packed up, crowded.
Gepaleerd I , b., adorned, attired, arrayed.
Gepand, zie Panden.
Gepapt , b,, stiffened with paste , glued, pasted.
Genoegen (zich) ,
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Gepareld , gepaarid , b., pearled ; - e garst , pearl-barley.
Geparfumeerd , d., b., perfumed , scented.
Gepast , d. b., tried on , fitted , suited , applied ; dat is

d., pumped.
Geponjardeerd, d., stabbed with a poniard, stabbed with
a dagger.
net - § , you come just in pudding time.
Gepoog , z., endeavour • attempt , trial.
Gepeild, d., b., sounded, gauged, measured, fathomed.
Gepoogd , d., tried, endeavoured, striven, attempted,
Gepeins , z., meditation , thought , reflection.
laboured.
Gepeinsd , d., meditated , reflected , thought.
Gepoorterd, d., admitted as burgher of a town, received
Gepekehi, d., b., salted, pickled.
the freedom of a city.
Gepekt, d., b., pitched, daubed with pitch.
Gepoot , d., b., planted.
Gepeld, d., b., peeled, shelled; -e gerst, pilled barley, Gepopel f • Z., fear , anxiety, apprehension.
hulled barley.
Gepopeld :, d., quaked for fear
Geperst , b., furred , covered with furs.
Gepord, d., excited, urged on, i?npelled, driven.
Gepend, b., feathered, trussed.
Gepot , d , saved, laid up.
Gepeperd , d., b., peppered; wel -, sold at an extravagant Gepraald , d., made a great show , cut adash , bragged,
price.
boasted.
Gepereld , zie Gepareld.
Gepraaind , d., oppressed, tormented, worked, pressed,
constrained.
Geprest , cl., b., pressed , constrained, urged.
Gepeupel, z , populace, rabble, mob, common people.
Gepraat • z., talk , babbling, chattering, tittle-tattle.
Gepeurd, d., begun , set into.
Gepracht, d., saved covetously, saved meanly.
Gepeuter , z., picking, poking , groping, fumbling.
Gepraingd, d., pressed, crowded, squeezed, pinched.
Gepeuterd, d., picked, poked, groped, fumbled.
Geprat • d., sulked , pouted, looked sullen.
Gepeuzeld , d., picked , pecked , triffled.
Gepredikt, d , preached, prated.
Gepreekt • d., preached.
Geplep , z., chirping of birds.
Gepiept , d., chirped.
Gepreid t , d., b., hailed, spoke (as a ship at sea).
Gepierd, d., hummed, gulled, mocked, taken in, cheated. Geprent , d., imprinted , engraved , printed.
Gepijnigd , d., tortured, racked, put to the torture.
Geprest, d., b., pressed, forced into the public service.
Gepikt , d., pecked (as birds do) ; -, pitched.
Gepreutel, z., grumbling, scolding, growling.
Gepimpeld , d., tippled , toped.
Gepreuteld , d., scolded , grumbled , growled.
Geplaagd, d., plagued, tormented, infested.
Geprevel, z., muttering, mumbling, murmuring.
Geplaasterd +, zie Gepleisterd; -, b., plastered, covered Gepreveld, d., b., muttered, mumbled, murmured.
Geprezen, d., b., praised, applauded, commended, extalled.
with plasters.
Geplaatst . d., placed , put , deposited , deposed , laid.
Geprieind, d., b., pierced (as with a bodkin of dagger).
Geplakt , d., b., pasted.
Geprijkt, d., paraded, shone, exhibited ostentatiously.
Geplaneerd , zie Planeren.
Geprikkel , e., pricking , tickling, goading,
Geplant , d , b., planted, introduced, established.
Geprikkeld , d., pricked, goaded, spurred on.
Geplas, z., dabbling.
Geprikt, d., zie Geprikkeld.
Gepast , d., splashed, paddled , puddled.
Geproefd, d., b., tasted, tried, proved.
Geplaveid, d., b., paved.
Geproest, d., sneezed.
Gepleegd , d., committed, perpetrated, done.
Geprofeteerd, d., b., prophesied, predicted, foretold,
Gepleisterd, d., b, plastered, covered with plaster; baited,
prognosticated, foreshown.
taken refreshment on a journey.
Gepronkt , d., b., paraded, made a figure.
Gepleit, d., pleaded (in law).
Geproponeerd, d., b., proposed, offered, proffered.
Geplekt , b., spotted , stained, marked.
Gepropt , d., b., stuffed , crammed.
Geplengd , d., b., spilt , shed.
Geprotesteerd, d., protested, affirmed, asserverated.
Geplet, d., t., crushed, bruised, flattened, pushed.
Geproviandeerd, d., b., victualled, furnished with proviGeploegd, d., b., ploughed, turned up with a plough,
sions , furnished with victuals.
cultivated.
Gepruild • d., taken the pet, pouted
Geploft, d., d., bounced, thumped, plumped.
Gepruischt , d., frothed up, foamed.
Geplompt, d., plumped, plunged.
Gepruttel, zie Gepreutel.
Geplunderd t , d., b., plundered, pillaged , sacked.
Gepuild, d, swelled out, projected.
Geplooid, d., b., plaited, folded, doubled up, wrinkled. Gepuld , d , tippled, toped.
Geplotst , d., fallen with violence.
Gepunt , d., b., pointed, sharpened.
Gepluimd, d., b., plumed, feathered.
Gepunteerd, d., b., sharpened, pointed, aimed, dotted.
Gepluisd, d., picked out, culled.
Gepurgeerd , d., purged , taken laxative medicine.
Geplukhaard, d., pulled the hair (in fighting).
Gepurperd. b., adorned, arrayed with of clothed in purple.
Geplukt , d., b., picked, gathered , tattered , torn pulled Geput , d., drawn out of a well.
to pieces; wat ziet gij er - nit, how tattered she looks. Geijualificeerd , gekwalificeerd , d., authorised, empowGeplunderd, zie Geplonderd.
ered , commissioned.
Gepoch • z., boasting, bragging.
Geraamd , d., swept away cobwebs with a brush.
Gepocht , d., boasted, vaunted, bragged, exulted, puffed, Geraakt, d., attained, got, risen to; -, touched, meddled
paraded.
with ; -, b., paralytic, helpless ; hurt, touched , piqued,
Gepoeijerd, d., b., rpowdered.
offended.
Gepolt , d., puffed , blown.
Geraaktheid , z., palsy, apoplexy; sensibility of mind,
Gepokt, d., b., having had of gone through the small pox.
contrition , sorrow.
Gepolijst, d., b., polished, refined, burnished.
Geraamd , d., conjectured , foreseen , divined • aimed.
Gepolst ; d., b., sounded, tried , examined.
Geraamte , z., skeleton; -, frame (of a ship), z.
Gepumpt,

¿eranpt, d., gathered to ,eLl,er, scraped together, collected.

Geras , z., noise, racket c 1 t er, clamour, bustle, dis-

turbance.

Geraasd , d., raged , etc , z e 1, aNe;a.
Geraaskald, d., raved, ia iteJ
Gesabbel , z., stuttering , s ; i`,` lince,
Gerabbeld , d., rattled Ov e,• , s ;uttered

, scribbled.
-, almost
bruised to death.
Geraden, d., b., advisel, coaiselled, guessed, divined;
advisable , useful, advantageous, suitable, convenient,
prudent, fit.
Gerageheld, d., zie Geroyciaeld.
Geraf'ineerd , d., refined , fined; F cunning, sly , slim,
artful , subtle.
Gerak -, z., assistance, aid, relief, service, entertainment.
Geraken , i. w., attain , come to, rise, obtain ; in zee -,
get to sea ; vit eeni,q geraas -, escape out of any danger ;
nit zijn goed -, be impoverished, be reduced in cireneastances.
Gera] , z., tattling , eilui tering , joking , bantering.
Gerald
, d., joked , chattered.
IGerarnineid , d., battered with a catapult, battered with
a battering ram.
Gerainmel, z., noise, racket, clamour, clattering, bubbling.
Geramineld, d, rattled, racketed, made a noise , t►aaittled,
chattered.
Gerand, b., edged, bordered; -e guldens, milled guilders.
Gerantsoeneerd, d , b., ransomed, redeemed.
Geraspt , d., b., rasped ; -e broodjes , rasped rolls.
Geratel , z., rattling, chattering , babbling.
Gerateld, d., rattled, chattered, babbled.
Geravot , d., romped, dallied, toyed, played.
Gerebelleerd, d., rebelled, revolted.
Gered , d., b., rescued, saved , delivered ; - zijn , be saved.
Gereden , d., rode, ridden.
Geredekaveld , d., argued, disputed.
Geredeneerd , d., reasoned , argued , disputed , debated.
Gereed , b., ready; -, d., prepared, disposed , ready; zich
- maken, prepare one's self; eigen - linnen, home spun
linen.
Gereedelük, bw., readily, immediately.
Gereedheid , z., readiness , zie 17aardigheid.
Gereed maken , t. w., make ready , prepare ; het eten -,
dress the victuals.
Gereedschap , z., preparation; -, tools , utensils, instru.
meats, chirurgical instruments ; keuken -, kitchen-utensils ;
bouwmaas -, implements of agriculture, implements of hissbandr. y.
Gereefd , d.,, reeved, drawn in (as a sail) ; onder dipt -e
marszeilen, under close reeved topmast, z.
Gereet i- , d., b., steeped , soaked.
Gereformeerd, b., reformed, of the reformed religion.
Geregeerd , d., reigned, ruled , governed , borne sway.
Geregeld , d., b., ruled , lined ; - ( geschikt) , regular ,
well regulated , orderly.
EIeregeldheid , z., regularity , order.
Gerrl en , d , b., laced , strung ; naduw -, strait-laced;
door het lijf -, run through the body.
Geregend , d., rained.
Geregt , z., court (of justice) , tribunal , judges ; seer het
- veroch.ïjr,en , appear before the court ; - -splaats , place
of execution , gallows ; -, mess . disli ; tafel -, course
service ; liet - van Haarlem strekt zeer ver , the jurisdiction of Haarlem extends very far ; -, d., executed,
punished with death , clone justice, pleaded, gone to law.
Gerábraakt, d , broke u pun 1 lie wheel ; liúlf

Geregte , b., lawful , ju ,t , le; i imate.
Geregtelijk , b., bw., ji dicial , judiciary, good in lo-,

valijl in law , legal , sict;x ► 1 , in a judicial way , lefore
the justice, at law, by law : - verkoopes, sell by sub.
N il station; - waarschuwen, n in, summon; -e oproeoi;iy,
suninions; -e bekenteitii, )'ec,_;r►isance; -e oorkoude, neotarial document, legal docunr ent, legalized documejit,
verified document; -e v,,rkce» , sulihastation, open sale
sale by order of a court of law; -, legally, judicially;
iemand - vervolgen , prosecute a person at law.
Geregthuis , zie Stadhuis , Ileythuis.
Geregtig , b., just, righteous.
Geregtigd, b., authorised, qualified, empowered, entitled,
having a right to, having a title to ; hij is daar niet toe
-, lie is not authorised.
Geregtigheld , z., justice , justness , impartiality, right,
righteousness; naar - oordeelen, judge equitably, judge
according to justice; in de - spreken , speak impartially.
Geregtiglijk, hw., justly, lawfully, righteously, legitimately , judicially.
Geregtsbank , e., tribunal , court of justice.
Geregtsbedlende , a., officer of justice , police officer.
Geregtsbode, z., messenger of it court of justice.
Ger•egtsdegen , z., inc., assizes , terms.
Geregtsdienaar, z., sergeant of justice, usher of a court
of jasnee, beadle, doorkeeper , conetable.
ceer,,yts.,eer t, e., niazistrate , justice, judge.
Geregtsliof, z., court of justice.
Geregtskainer , z., justice-room.
Geregtskosten , e., ins., law-charges , law-expenses, courtfees costs of a suit, mise.
Geregtsplaats, z., session-house, place of execution.
Geregtsscl,rijver , s., secretary of a court of justice.
Geregtvaardlgd , d., justified , acquitted , absolved.
Gereikhalsd, d., longed, ardently wished for, ardently
expected.
Geselkt, d., reached.
Gereinigd , d., b., purified , cleaned, cleansed.
Gereisd, d., travelled, journeyed.
Gerekend, d., reckoned, calculated, ciphered, cast up,
ranked, estimated.
Gerekt , d., stretched, extended , retched.
Gereld, d., rattled, raved, ranted, chattered.
Gerend , d., galloped.
Gerept, d., made haste, hurried, mentioned, divulged.
Gereten , d., split, full of fissures, full of chinks, full
of cracks.
Gereutel, z,, rattling in the throat of a sick person at
the point of death , murmuring, murmur, grumbling,
scolding.
Gereuteld , d., grumbled, scolded.
Gereven , d., b., raked.
Gerezen , d., b., risen, arisen , proceeded; - brood, leavened bread; rogge is -, rye is advanced.
Gerfkamer t , z., sacristy , vestry , consistory.
Gerfnclaaaf, z., joiner's plane.
Geribd , b., ribbed.
Gerief, z., convenience, accommodation, serviceable, obliging.
Gei iefelUk , h., convenient , commodious , serviceable ,
obliging.
Geriefelijkheid , z., conveniency, commodiousness, accomn ► odation , kindness, willingness to oblige.
Gerieven , t. w., furnish, serve, oblige, accommodate,
entertain.
Geragt, z., zie Geregt; -, d., b,, directed, made straight,
raised up.
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cr , , z., riding.
ckkr j f, zie Gerief.
4reryj feliJk , zie Geriefe ijk.
GerjfeliJkheid, zie Gerie Fel,jkheid.
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Gerstebrood , z., barle3 -X rea^.l.
Gersten , b., hordaceous . of karley.

, z., beer • .)reved of barley.
z., barley-water, barley-broth, worts.
Gerstengort , z., barley-groats.
Gerstenkoek , z., barley -cake.
Gerstenkoorn , z., barley -corn.
Gerstentneel , z., barley-meal .
Gerstenstroo , z., barley-straw.
Gerstenwater , zie Gerstendrank.
Gerstenbler

Gerstendrank,

G =er &jm, z., rhyming, versifying, versification.
d., b., rhymed, versified, made in rhyme.
GerLj pt , zie Rijpen.
."erLj ven , zie Gerieven .
Gerikkekik , z., croaking of frogs.
Gerijmd,
;

d., shivered , shaken quaked , trembled.
, d., b., wrinkled, shrivelled, rimpled • thinly Gerstig , zie Garst2g.
frozen over.
Gericht, z., report, news; daar Loopt een -, it is re.
Gering, b., trifling, mean , small , low , weak, light, ported , there is a report ; -, noise , rumour.
slight, unimportant, obscure, humble, insignificant, sim Gerugd, d., backed, zie Ruggen.
van -e geboorte, of mean birth, of mean extraction;-ple: Geruid, d., moulted , mued (shed the skin, shed the
- geneesmiddel , simple medicine ; - achten , despise ; -e feathers).
most • meagre fare ; tegen -e kosten ., at small expence.
Geruild, d ., charged, exchanged, bartered, trucked.
Geringd , d., closed with a buckle, closed with a ring, Geruim, b., considerable; -en tijd geleden, a considerable
ornamented with rings.
time ago.
GeringelUk t , bw., poorly, insignificantly, meanly.
Geruimd, d., b., evacuated, emitted, quitted, discharged,
Geringeloord , d. , led by the rose.
voided; de wind is -, the wind has veered aft, z.
Geringheld , z., meanness, simplicity, weakness, insig.ni- Geruisch , z., rustling noise, roaring, etc., purling, murfiance.
mur, bubbling, rustling, howling, whistling, rattling,
Gerinkel , z., gingling.
rolling, tingling.
Gerild ,

Geriandeld

Gerinkeld , zie Rinkelen.
Gerinkelrooid, zie Rinkelrooijen.
Gerispt , d., belched , eructed.
Gerist , b., tied up in bundles, tied

Gertz , z., bustle • stir.

d., murmured, purled, bubbled, rattled, rolled , roared, rushed , rattled, tingled.

Geruischt,

Geruit j , d., plundered, stolen, pillaged, robbed, rifled.
Gerukt , d., pulled, snatched, torn, hauled, dragged

up in clusters.

advanced rapidly.

Geritsel , z., rustling.
Geritseld, d., rustled.
Geroeid , d., rowed, driven forward with oars.
Geroemd , d., b., praised , extolled , lauded ,

Gerund, zie Geronnen.
Gerust, b., peaceful, calm,

boasted,

vaunted.
Geroep, z., cry, shout, clamour, rumour, acclamation.
Geroepen, d., called, cited, summoned.
Geroerd, d., stirred, -mused, beaten.
Geroest , d., rusted , grown ' rusty, become rusty.
Geroesd, zie

.Roezen.

Geroezemoesd § , zie Roezemoezen.

Geroffeld , zie Roffelen.

Gerogchel , z., spitting , spawling.
Gerogcheld , d., spit , expectorated

, slavered , spawled.

GeroUeerd, d., cancelled, erased.
Geroken

, d.., smelt.

Gerwe , z., milfoil , yarrow (an herb).

balanced , closed.
Gesansaard t- , b., having a gown on.
Gesammel , z., loitering , lingering , delay.
Gesammeld, d., loitered, lingered.
Gesaldeerd t , 4.,

Gesard,

d., b., taunted , provoked, incensed, reviled,

reproached.
Geschaad 1- , d., zie Beschadigd.

Geschaarnd, d., been ashamed.
drawn up ; een - mes , notched knife,

knife with notches.

thickened, curdled, clotty;

pilfered.

Gerooid , d., b., hit. regulated, made regular.
Gerookt , d., b., smoked ; eees -e rib , a smoked rib of beef.

d., b., roasted , toasted, broiled ; - brood, toasted
bread • toast.

Geroost ,

Gerstakker , e,, field of barley,

z., tranquilizing.

Geruststelling,

Geschaard , b.,

zoo gewonnen, zoo - f , evil got, evil spent.
Geroofd, d., robbed, pillaged, plundered, rifled, stolen,

a crowd) , rotted, rotten.
Gerst , z., barley.

z., quietness, tranquillity, calmness, peace,
peacefulness , peaceableness , security.

Gerustheid,

with , played at chess.

Gerom.nel, z., rumbling , wambling of the bowels.
Gero.nmeld, d., rumbled, wambled.
Gerood , d., b., rounded.

Geroskamd , d., curried (as horses),
Gerost , d., drubbed • thrashed.
Gerot , d., b., gathered together, assembled

tranquil, mild, easy, quiet;

Geschaafd, d., b., planed, shaved, smoothed (with a plane).
Geschaakt , d., ravished , carried off by force , run away

Gerokkend, d., brewed, contrived.
Gerold , d., rolled , fallen , rolled up.

Geronk , z., snoring.
Geronkt , d., snored.
Geronnen , d., b., congealed,

-, rested , reposed.

GerustelLJk: , bw., peacefully, peaceably, easily , quietly.

Geschaduwd , d., b., shaded.
Geschaft , d., furnished , supplied

, suggested , eaten.
Geschagcher , z., extortion , overreaching, sharping, im
Geschagcherd,

d., cheated, sharped, extorted.

Geschakeerd, d., b., variegated, chequered.
Geschakeld, d., b., linked.
Geschal , z., sound, noise, resounding.
Geschampt , d., b., grazed , touched , slightly.
Geschandelekt, d., b., branded with infamy,

-positn.

branded

with disgrace, defamed, disgraced, stigmatized.

together

(as

Geschapen , d., created.
Geschapenheid , z., state , situation , condition.
Gescharrel , z., scratching of liens in the earth,

kicking,
shaking of the legs.
Gescharreld, d., kicked the legs, shaken the legs.
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Geschat, d., estimated, -.1 - i i appreciated, taxed, rated,

Geschiktheid, z., order, el ularity, decency, propriety.

assessed , appraised.
Geschater , z., resoundir. g , v c i ie , burst
Geschaterd, d., burst ol.tE. ighuig.

Geschavotteerd,

of laughter.

d., exposed upon the scaffold, stood in
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Geschil , z., dispute, disagreement, difference, quarrel.
Geschild , d., b., peeled , pared , shelled.
Geschilderd, d., b., painted, stood sentinel.
Geschilferd , d., fallen off in scales , scaled off, peeled off.

Geschlilig • , b., at variance: , in dispute, zie Oneenig.
d., differed, wanted; het heeft weinig -, it Geschllpunt, z., point of difference.
differed little ; wat heeft haar - ? what was the matter Geschimmeld, d., b., moulded, mouldy.
Geschimp , z., scoffing , railing , mocking, taunting, rewith her ? what ailed her?
Gescheept, d., b., enibarked, shipped, loaded; met iemand
riling , reproaching , derision , incessant abuse, abusing,
- zijn, be saddled with a person; die met den duivel - abusive language.
is, moet er med overt , he , that is embarked with the Geschimpt, it., mocked, ridiculed, scoffed at, derided,
taunted , reviled.
devil, must sail over with him.
Gescheiden , d., b., parted, separated, divided; van bed en Geschitter , z., gleam, glittering, flashing.
tafel - zijn, be separated from bed and board; uit -, Geschitterd , d., glittered , gleamed , dazzled , shone,
brightly.
given over, left off.
Geschobd , b., scaly, having scales.
Gescheld, d., rung, pealed, skinned, shelled, pared.
Geschoeid, d., b., shod, having put on, got on shoes.
Geschenser, z., glimmering, dim, faint light,
Gescheinerd , d., glimmered, shone faintly, shone dimly. Geschoffeerd , d., ravished , violated, defloured.
Gesclaoeèld , d., cleared the walks of a garden, shovelGeschempt , zie Geschimpt.
led away the dirt.
Geschenen , d., appeared , seemed , looked.
Geschenk , z., present, gift, donation,.. donative; ten -e Geschoft, d., rested.
krijgen , receive as a present; - gever, donor, giver; - Geschok, z., shaking, jumbling, jolting, shock.
Geschokt , d., jolted , jumbled , shaken ; door de zee -,
nemer , donee.
beaten by the sea, z.
Geschept, d., drawn up; moed -, taken courage, taken,
Gescholden , d., abused, insulted, scolded, railed at,
heard.
declaimed against, given foul language.
Gescherfd, d., cut, chopped, minced small.
Gescholen , d., concealed, hid.
Gescherru , z., fencing.
Geschommel, z., stir, bustle, fumbling.
Geschermd , d., fenced.
Geschoinmeld , d., fumbled, bustled.
Geschernsutsel , z., skirmishing.
Geschonden, d., b., violated, abused, disfigured, injured.
Geschermutseld , d., skirmished.
Geschongel, z., swinging in a rope as children do.
d.,
Gescherpt ,
sharpened , made sharp.
Geschongeld, d., swung in a rope.
Gescherts, z., joking, jesting , ridicule.
Geschonken, d., given in a present, made a present of,
Gesehertst , d., jested , joked, ridiculed.
poured in.
Geschetterd, zie Geschateod.
Geschoofd, d., b., bound up in sheaves.
Gescheurd , d., torn, rent , pulled to pieces, ragged.
Geschoold,
d., b., roved about, begged.
Gescheurdheid, z., raggedness.
Geschied , d., happened, fallen out, come to pass, be- Geschoold, d., flocked together.
Gescho.or t, z., rabble, mob, populace.
fallen, occurred.
Geschoord, d., b., supported.
Geschiedboek, z., history, historical rook.
Geschieden • i. w., happen, occur , befal , come to pass. Geschopt , d., kicked ; met de voeten -, spurned at , trampled under foot; hid heeft zijn fortuin met voeten -, he
Geschiedenis , z., history , annals, fact, story , tale,
cast his fortune at his feet; van den troon -, dethroned.
narrative, narration; 't is in de - geboekt , it is upon
recui d ; 't merkwaardigst voorbeeld , dat de - heeft doen Geschoren, d., b., shaved , shorn, trimmed; hij werd erg
-, lie was very much laughed at ; ergens mede - zijn § ,
bewaard blijven , the most remarkable on record ; een
be embarrassed with any thing ; - § worden, be cheated
mooije - F § , fine doings ! a pretty pickle ! a nice go ! de
gulled, imposed upon; -, warped.
geheele -, the whole concern.
Geschorst, b., covered with bark; -, ci, ceased, deferred,
Geschiedenisboek , z., book of history.
put off, postponed.
Geschiedenisschrijver , z., historian.
Geschort , d., deferred, delayed, put off, suspended.
Geschiedkenner , z., historian.
Geschiedkunde, z., historical knowledge, history, his- Geschoten , d., fired , shot , advanced, lent.
taeschouderd, d., shouldered, put upon the shoulder.
torical science.
Geschiedkundig , b., historical , historic; -e vertaling, Geschouwd, d., b., surveyed, visited, viewed, examined;
de dijken zin -, the dikes have been surveyed.
historical narrative.
Geschoven , d., shoved, pushed, driven forward.
Gesehiedkundige, z., zie Geschiedkenner.
Geschrangd, d., b., propped up, sustained, stopped.
Geschiedvorscher, z., historical inquirer.
Geschraapt , d., scraped; bijeen -, scraped together, ae.
Geschiedvorschiug, z., historical inquiry.
cumulated, hoarded up , heaped up.
Geschiet, z., shooting, firing.
Geschrabd , Cl., b., scratched, clawed.
Geschift, d., b., curdled, turned, run.
GescIi, sist , d., devoured , eaten greedily.
Geschik , z., ordering.
Geschrapt , zie Geschrabd.
Geschikt, b., orderly, decent, fit, apt, convenient, regular , modest, proper , commodious , skilful , skilled , Geschreden , d., strii,deii with the legs.
adroit, able, dexterous, clever, handy, discreet, well Geschreeuw , z., loud cry , shriek , clamour , noise , vo
lbeliaved; -, d., disposed, destined, arranged, dispatched,
veel - en weinig cool t -cit'eraon,hlgwi;
great cry aild little wool , much ado about nothing.
sent off ; set aside; -, orderly , regularly, modestly,
Geschreeuwd , d., cried, shrieked, howled,
discreetly, becomingly,

the pillory.

Gescheeld,
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generation, kindred, pr.rzrt,oge, lineage, descent, stock;
progeny , offspring, family, reader , kind, genus, species,
sex, sort, gender; mer,.sola, ^jï,• -, mankind, the human
species , human race ; 't sc ;oo e -, the fair sex.
Geslacl,tboom , z., tree of `eaealogy, tree of consanguinity, genealogical tree.
cument.
Geslachtbrief, z., genealogical register.
Geschrijf, z., writing.
Geschrikt , d., frightened, startled , terrified , daunted, Geslachtkunde , e., genealogy.
Geslachtkundige, z., genealogist .
scared, alarmed, dashed, checked, made afraid.
Geslachtltst, zie Geslachireíisler.
Geschrobd , d., scrubbed, cleaned, scoured.

Geschrei , z., weeping • crying , wailing , shedding tears.
Geschreid , d., wept, cried, wailed , shed tears.
Geschreven , d., written , penned.
Geschribbel, Z., scribbling, scrawling.
Geschrift, z., writing, writ, written deed, bond, do-

Geschroefd, d., screwed; - geld, milled coin.
Geschroefd, d., scorched , burnt up, parched,

Geslachtloos , b., neuter • without sexual distinction.
seared, Geslachtsdeelen , z., mv., private parts, privy parts, ge.

clipped (as corn), burdened.
Geschrok , z., gluttony , greediness.
Geschrokt , d., eaten greedily , devoured

nitals.

greedily , gor

-mandize.
Geschroi, z., grumbling, growling, murmuring, discontent.
Geschrold, d., grumbled, growled, murmured, complained.
clipped (as corn).
Geschrookt, d., scorched, singed, parched.
d.,
feared, apprehended, dreaded.
Geschroomd,
Geschrooid, d.,

Geschubd , b., scaly, scaled, squamous , covered with scales.
Geschud, d., shaken, tossed, jumbled, jolted.
Geschuifel , z., hissing of serpents.
4Oeschulfeld,

sexual organs , genitals.
z., name of the family of any person,
generic name , family-name , surname.
Geslachtsoorkonde , z., document of pedigree.
Geslachtsleden , e., mv.,

d., hissed as a serpent.

GeschuLjerd, d., brushed, scoured.
Geschuimd, d., foamed, frothed, scummed.
Geschuind, d., sloped, made sloping, made slanting.

Geslachtsnaam,

Geslachtsregister , z., genealogical register , pedigree,

genealogy.
Geslachtsrekenaar , e., genealogist.
Geslachtsrekening, e. , genealog y.
Geslachtsrtjpheid, e., puberty, maturity

of age.

Geslachtsuitgang, z., termination of gender.
Geslachttafel , z., genealogical table.
Geslachtwapen , z., family-arms.
Geslagen

, d., beaten , struck, smitten, defeated , routed;

- over, thrown over, thrown a cross; lot ridder -, knighted,
ik weet wel wat de klok - heeft § , I know very well how
the affair stands; dood -, struck dead, killed; zijn sogen
ergens op - houden, keep one's eyes fixed upon any thing;
- vijand, inveterate enemy, professed enemy; los - touw,
rope badly twisted, z.; stijf - touw, stiff twisted rope, z.

4Oeschurkt, d., shrugged, shivered.
Geschut, d., prevented, stopped, forbid; de beesten zijr
-, the cattle are pounded , the cattle are shut up.
Geschut , z., artillery , ordnance, cannon , gun, great
guns; klein -, field pieces , light metal , small gun ; me- Geslagt , d., slain , slaughtered, killed.
s aal -, brass cannon ; het - planten , point the cannon ; Geslantpampt , d., feasted, junketed.
liet - lossen , fire off the guns ; -gangen, the port-holes; Geslapen, d., slept.
- innemen, take the guns in, z.; - lossen, take the guns Gestapt, d., b., slackened, abated, diminished, weakened,
declined in price.
out, z.
Geslecht, d., b., levelled, pulled down, demolished, razed.
Geschutgleter, z., gun-founder, founder of cannon.
Geschutgleterti , z., house fit for founding cannons, Gesleep , e., suit , train , retinue.
foundry for cannons.
z., arsenal, magazine of guns.
z., gun jeer, z.

Gesleept

Geslempt, d., gormandized, eaten too immoderately.
Geslenderd, d., loitered, lingered, sauntered.
Geslepen, d., b., ground, whetted, sharpened, cunning,

45eschuthaag , z., ordnance lighter, z.

Geschutleng, z., gun strapping, z.

Geschutineester , z., master of the ordnance.

Geschutperk, z., artillery park.
Geschutpoort, z., port-hole.
Geschatrol, z., quarter bill, z.
Geschuttreln, z., train of artillery.
Geschutwerf, z., ordnance wharf, z.
Geschuurd, d., b., scoured, cleaned by hard rubbing,
housed.
Geschuwd , d., avoided , shunned, eschewed.
Geseuld, d., zie Gesuild.
Gesidderd , d., shuddered, trembled, quaked,

, d.,. dragged, trailed , pulled along , hauled along.

, z., gluttony, gormandizing, excess in eating,
immoderate feasting.

Gesiemp

Geschuthuls,
45escbutjeyn,

with fear,

shivered , shaken.
Gesis • z., hissing noise , whizzing.
Gesist , d., hissed, whizzed.

sly, skilful, polished, clever, dexterous, cut

(of glass).

Geslepenheid, e., cunning, sliness, craftiness, craft,

subtility , art , skill , dexterity, polish , refinement (of
manners) , politeness.
Gesleten, d., worn, worn away, worn out.
Gesleurd, d., trailed , dragged, hauled.
Geslibberd , d., slipped, sudden.
Geslierd, d., pilfered, stolen, filched.
Geslikt, d., swallowed.
Geslinger, e., repeated slinging , throwing
Geslingerd , d., tossed about , cast.
Geslipt , d., slipped.

with a sling.

Ges3 ou wd , d., worked , laboured hard , slaved.

Geslisd, d., adjusted, accommodated, terminated, decided,
settled.

Gesisafti , d., slaved , worked like a slave.

Geslobberd , d.,

Geslaagd , d., succeeded , thriven, fallen out well, prospered.
Geslaakt, d., b., released, set at liberty, loosened, slackened.
Geslabbakt, d ., slackened, fallen oil, flinched.
Geslabd, d., slavered one's self , lapped.
Geslacht, z., race, breed, tribe, caste, extraction, birth,

Gesloerd ,

Geslof,
Gesloft

gobbled up .

d., zie Sloeren.

z., lazy, heavy step, shuffling with the feet.
, d., neglected , omitted.

Gesloken, d., smuggled; -

traztand wares.
Geslokt, d., sw allowed .

waren, smuggled goods, con•

ES.
'Geslom^merd, d., embroiled, perplexed, entangled,

Geslonken , d., shrunk.
Gesloofd, d., slaved, toiled, moiled.
Gesloopt, d., b., taken to pieces, demolished, destroyed,

broken up.
Geslopen, d., sneaked off.
Geslorpt, d., swallowed, gobbled up, supped up.
Gesloten , d., shut, locked, closed, concluded.
Gesluierd,

b., veiled, having a veil on.

Gesluimerd , d., slumbered , dozed.
Gesmaad , d., zie Versmaad.
Gesmaakt, d., tasted, savoured, relished.
Gesinaal ,

z.,

reviling.

Gesmaald , d., reviled, vilified, treated with contempt,

calumniated.
Gesnracht , d., zie Versmaclzten.
Geswakt , d., cast lots.
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d., clipped, snipped.
Gesnipper , z., sliced , slip , snip.
Gesnipperd , d., snipped , clipped, cut off.
Gesnipt, d., cent,
Gesnoef, z., vaunting, boasting, bragging, puffing.
Gesnoefd, d., vaunted , boasted, bragged, puffed, swaggered.
Gesnoef , z., lopping, pruning , cutting , clipping ; eating;

Gesnippeld,

raw fruit inimoierately.
Gesnoeid , d,, b., pruned, dressed, lopped, clipped, cut,

eaten raw fruit.
Gepoept , d., zie Snoepen.
Gesnoerd , d., s-rung ; ik heb hem den mond - , I stop-

ped his mouth.
Gesnor , z., buzz , whistling humming noise, continual

rattling, continual purring.
Gesn,,rd , r?., buzzed , hummed,
Gesnork, z., sportroti, snoring,

whistled , whizzed.
romancing, gasconading,
Gesnnaldeeld, d., subdivided, divided into small parts,
rant , rodomontade , vain boasting.
divided into small districts.
Gesnorkt, d., snorted, snored, gasconaded, romanced,
Gesmart , d., smarted, grieved, vexed.
ranted , boasted.
Gesmeed, d., b., forged, cast, contrived, devised.
Gesnoten , d., blown , snuffed.
Gesineek , z., entreaty , supplication , humble petition
Gesnoven, d., taken snuff.
suit , request.
Ges sufel • z., act of sniffling.
Ges,neekt, d., b., supplicated, entreated, besought.
Gesnutfeki , d., rummaged, ransacked, looked diligently.
Gesineer , z., greasing.
Gesnuft, d., zie Saufen.
Gesmeerd, d., h., greased, rubbed with grease, rubbed Gesnuit, z., blowing of the nose.
with fat ; spread as a plaistc.r.
Gesold, d., tossed, agitated.
Ges,nert, d., zie Gesmart.
Gesoldeerd, d., soldered, sodered, cemented, joined with
Gestnet, d., zie Besmet.
solder.
Gesmeten , d., thrown , cast , slung ; op den grond --, Gesopt , d., sopped , steeped , soaked.
knocked down.
Gesorteerd , d., assorted, matched, sorted.
Gesmets , z., gormandizing, riotous feasting.
Gesp , z., buckle ; broek-, kneebuckle.
Gesmeul(i , d., lurked , lain hid.
Genpannd , d., abstained.
Gescneur(l , d., zie Besmeurd,
Gespaard , d., b., spaced, saved.
Geslialk , z., baddaging of a broken limb, bursting open of
GesmIJ(Iig :: , b., limber , malleable , pliant , tractable.
Gesmijclibi,eid, z., limberness, suppleness, malleability,
the eyes.
Gespalkt , d., b., opened wide, splinted , secured by splints
rnalleableness.
Gespen t , z., flinging , casting, throwing.
(as a broken limb).
Genpan , z., teem , set of horses ; eed-, conspiracy.
Gesmodderd, d., b., spotted, stained, soiled, sullied.
Gespannen, d., b., stretched, extended, heut, swelled,
Gesmokkeld , d., b., smuggled.
assenihiedl, conspired, plotted; de borg Jean islet altijd Gesmolten, d., b., melted.
Ges m okt , d., b., smoked.
zljn , the bow can sint always be bent.
Gesmoord, d., b., stifled, smothered, suffocated; - vleesch, Gespanseerd, d., walked.
Gespartel , z., struggling , kicking,
stewed meat.
Gesparteld, d., struggled, kicked.
Gesmulgd , d., zie Smuiyen.
Gespeel , z., play-fellow, playing , sound of music, sound
Gesmuld , d., zie Smullen.
of hells.
Gesnnauwd , d., snubbed, checked, reprimanded.
Gespeeld, d., played; ik heb hem een poets -, I have
Gesnakt , d., longed, babbled , chattered , prated.
played him a trick.
Gesnap , z., chattering , babbling , prating.
Gesnapt , d., longed for , ardently wished for , babbled, Gespeend, d., b,, weaned, taken from the breast.
prattled, prated.
Gespeet, d., spitted, put upon a spit.
Gesnater, z., chattering, babbling, prattling, prating, Gespekt, d., b., larded; z ss beurs is wel -, § his pocket
is well lined.
jabber, jaw,
+Gesnaterd, d., chattered, babbled, prattled, prated, jabbered. Gespeld , d,, pinned ; op den mouw -, imposed upon , made
to believe. .,
Gesnaveld, b,, having a snout, having a beak of bill.
Gespeld, d., spelled.
Gesnebd , b., having a beak, having a bill.
Gespen , t. w., buckle.
Gesneden , d , b., cut, carved, hewn, engraved.
Gespen , z., mv., buckles.
Gesnedene, z. , eunuch.
(.espenmaker , z., buckle-maker.
Gesneefd , d., zie Gesneuveld.
Gespens, zie Spook.
Gesneeuwd , d., snowed.
Gespeten , d., grieved , mortified, vexed.
Gesneld, d., made haste, hastened.
Gespiegeld , d., zie Spiegelen.
Gesnerkt , d., b., fried in butter.
Gesptkerd, d., b., nailed, fastened with nails.
Gesnerpt, d., hurt, made to smart.
Gespssd , d., zie Spijzen.
Gesneuveld , d., killed, slain in battle.
Gespikkeld , d., spotted, speckled, full of specks of small
Gesnik, z,, sobbing.
spots.
1lesnikt, d., sobbed.
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Geeplld, d., dissipated, wasted , spent.
Gespin , z., spinning , work that is spiet.
Gespit , d., digged, dug.
tespitst , d., sharpened , pointed , whetted , empalad.
6esple#en, d., b., split, slit, cracked, cleft, cloven.
Gesplitst , d., splitted, divided , parted separated , rent.
Gespoed, d., made haste, sped, hastend.
Gespoeld, d, washed, rinced out.
gespogen, d., spewed, vomited, spit, expectorated.
Gesponnen, d., b., spun, twisted; - tabak, pigtail.
Gespook , z., apparition, haunting of ghost , haunting
of spirits.
Gespookt , d., zie Spoken.
Gespoord , b., spurred, having spurs on, urged on, incited.
Gespot, d., scoffed, at; mocked, ridiculed.
Gespot, z., mocking, scoffing , railing, ridicule.
Gespouwd , d., spit, spewed; -, split, cleft.
Gespraakzaam , b., affable, civil , courteous , complaisant; mild, obliging, chatty, conversable.
Gespraakzaamheld + , z., affability, courteousness, cour
-tesy,complainures,cvlty.
Gespreeuw + , z., mocking • jeering , bantering, ridicule ,
scoffing, rallying.
Oespreeuwd , d., bantered, jeered , ;oked , ridiculed,
mocked , scoffed at , rallied.
Gespreid, d., b., spread, made.
Gesprek , z., discourse , conversation spreeh , talk.
Gesprengd , d., powdered, sprinkled, scattered.
Gesprenkel , z., sprinkling.
Gesprenkeld, d., b., sprinkled, watered, spotted, speckled,
marked.
+Gespring, z., jumping, leaping.
Gesproken , d., b., spoken.
Gesprongen , d., jumped, leaped, skipped, blown up, burst.
Gesproten , d., descended from , sprung from, originated,
arose.
Elesptesngetj e , z., tongue of a buckle.
Gespuis , z., scum of the people ; snood -, wicked crew,
vile crew.
Gespult , d., spouted , squirted, spurted , syringed.
Gespuwd, d., spit, spewed, expectorated.
Gest , z., yeast , barm.
4 estaafd, d., ratified, confirmed, corroborated, streng.
thened ; met Bede -, with solemn oath.
Gestaakt , d., b., suspended, discontinued, stopped, left off,
ceased.
Gestaald , b., tipped with steel , pointed with steel.
Gestaan, d., stood; ket heeft sus of zoo -, it wanted very little.
Gestaart, b., having a tail.
Gestachtig , b., yeasty , yesty.
Gestadig , b., continual , unremitted , permanent, durable,
incessant , perpetual , constant, steady , settled , unshaken;
-e wind , steady wind , settled wind, z.
Gestaggeld t , d., -stamped with the feet.
Gestald , d., b., stabled , put up , put into the stable.
Gestalte , z., stature , height , size , figure , form , shape.
Gestaltenis , z., zie Gestalte.
Gestaltewisseling , z., transfiguration, transformation,
metamorphosis , change of figure, shape , form.
Gestamer , z., act of stammering , stammer , hesitation
of speech.
Gestameld, d., b., stammered , stuttered, spoke with hesitation.
Gestamerd, zie Gestameld.
4Ieatampt , d., brayed • beat in a mortar • bruised , stamped,
ground.

testand

doen, 1. W., stand to, fulfil, keep, perform $

abide by; tija woord -, keep, hold, stand to, abide by
one's word; zijne gelofte -, keep, fulfil, accomplish one's
promise.
Gestapeld, d., b., piled up, l heaped up.
Gestapt, d., walked, marched, stepped.
Gestarnd i', b., starry, starred.
Gestarnte, Z. the stars, constellation, cluster of fixed stars.
Gesteek , z., sticking.
Gesteeid, d., stalked, having a stalk, having a stem.
Gesteen , z., groaning , moan , moaning , lamentation.
Gesteend , d., groaned , lamented of.
Gesteenlgd , d., stoned , lapidated.
Gesteente, z., precious stone, jewels, gems, brilliants.
Gestegen , d., mounted (on) , alighted (of horseback).
Gesteigerd, d., advanced, reared.
Gestel , z., structure • fabric, system, constitution , figure,
1 hurry, + bustle.
Gesteld, d., set, put, placed; zijn leren werd op prijs -,
a reward was offered for his life, he was proscribed, he
was outlawed ; een wel - man, a man of property ; het
is met hem anders -, his case is very different.
Gesteldheid , z., situation , state , condition , disposition,
state of mind , constitution • state of the body , teniperature, state of the atmosphere; naar de - van zaken,
as circumstances may require, according to the exigency
of affairs.
Gestelpt, b., zie Gestempt.

Gesteltenis, zie Gesteldheid.
Gestemd , d., voted , given suffrage.
Gestempeld , d., stamped.
Geste.npt, d., stanched, stopped blood.
Gesten • gisten , i. W., work, ferment, rise.
Gesterkt , d., strengthened, fortified, enforced, confirmed.
Gesternd, zie Gestarnd.
Gesternte, zie Gestarnte.
Gesteun , z., continual groaning, continual stumbling.
Gesteven , d., b., starched , stiffened.
Gesticht, d., b., built, erected, raised, founded,,

edified.
Gesticht, d., building, edifice, structure.
Gestlerd:, d., sent, dispatched, steered,

directed the
course of any thing.
b., yeasty, yesty, covered with, full of yeast.
• d. , stiffened , made stiff, become stiff, starched,
strengthened , encouraged , confirmed.
Gesttjleerd:, d., drawn up, penned.
Gestikt, d., b., stitched, quilted; -e deken , quilt; -e
rok, quilted petticoat; -, smothered, suffocated, choked.
Gestild, d., appeased, quieted, tranquillized, silenced,
quelled, abated, soothed, assuaged, mitigated.

Gestig,
Gestijfd

Gesting , zie Gisting.
Gestippeld , b., speckled, full of specks, full of spots.
Gestoel , z., romping.
Gestoelte, z., distinguished seat; pew (in the church).
Gestof, z., dusting.

z., zie Gesnoef.
furnished, provided, garnished, forged , invented, devised; -e kamers te huur, ready furnished
lodgings to be let ; -e leugen • forged lie.
Gestoft , d., dusted off ; boasted , bragged.
Gestoken , d., stuck , stabbed , stung , poked ; dood -, stabbed to death ; in geraar -, run into danger.
Gestokt•anker, b., anchor that is sticked, z.
Gestold , d., b., congealed , clotted , curdled , loppered.
Gestolen , d., b., stolen • robbed, pilfered.

Gestof,

Gestoffeerd, d., b.,
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Gèetrootnd • L, streamed , flowed in a stream.
ttestomd • d., stummed.
Gestroopt , d. ; b., skinned , flayed , plundered, pillaged.
Géstommel , e., bustle , noise , rumbling.
Gestommeld , d., bustled ; made a bustle ; weg-, poked Gestruikeld, d., stumbled, tripped.
Gestudeerd , I., studied, meditated, mused, considered
away in a hurry , hurried away.
attentively.
Gestoofd , d., stewed.
Gestookt , d., kindled, brewed ; er is hard -, a good fire Gestuit, d., stopped, checked, stayed, closed up, rebounded, spru]g back, reverberated.
is kept up.
Gestoord , d., b., disturbed , interrupted hindered, stopped, Gestulpt, d., i., covered, overspread.
Gestut , d., b., supported, propped up, sustained, borne
disquieted , displeased , provoked , angry.
up,
Gestoordheid , z., anger , displeasure , wrath ; ire.
G
urd,l sent, dispatched.
Gestoot • z., pushing , jogging , crowding , shoving.
Gestooten , d., pushed , jogged , hit , crowded , shoved, Gestuwd , d., é., stowed , laid up in order.
Gesuft,
d., dcted, raved, dreamt, grown silly, grown
en
blaaaw
-,
bont
;
knocked, pounded, ground, bruised, beaten
childish.
beaten black and blue.
Gesuikerd , d., b., sugared , sweetened with sugar; - ooft,
Gestopt, d., b., stopped, mended, shut up, closed; -e kou
preserved fruit, -e woorden, soft words, wheedling exdarned stockings.
-sen,
pressions.
Gestormd, d., stormed, assaulted hel heeft in den nacht
Gesuild,
d., zie Suilen.
sterk -, there was a violent storm in the night.
Gesuls, z., buzeing, humming noise, whisper, tingling
Gestort, d., spilled, shed.
(ira the ears).
Gestorven , d., died , dead , deceased.
Gestouwd, d.. b., stowed, laid up, placed in order, Gesuisd, d., btizzed, hummed, tingled, tinkled, rung,
tinked.
packed in close.
Gestoven , d., raised dust, been dusty ; men weet niet Gesuizeld, d., Crown giddy.
waar of hij - of gevlogen is i- , no body knows where he Gesukkel, z., lingering, loitering, idling, fiddling.
Gesukkeld, d., lingered, loitered; die zaak heeft lang -,
is gone to.
that affair has leen very tedious; die man heeft lang -,
Gestraald , d., b., irradiated, cast forth beams ; radiated
that man has bien long lingering.
(of flowers).
Gesuld , d., slipped, slidden.
Gestraft , d., paved, laid with stones.
Gesust,
b., silenced, quieted.
punished,
chastised.
Gestraft, d., b.,
Gestrand , d., b., stranded , run ashore , run aground, Getaald, d., wished for, desired.
Getaand,
b., tawny, tanned, sunburnt, eclipsed; -, tinged,
wrecked.
dyed, z.
Gestreden , d., fought.
Getabberd, b., robed, having on a robe, having on a gown.
Lestreeft , d., struggled , striven , wrestled , contended.
Gestreel , z., caressing , stroking , coaxing , fawning , flat- Getakeld , d., fitted out , rigged, equipped.
tering, wheedling, enticing; met - iets van iemand ver Gelakt , b., having branches, branchy.
coax any thing out of a person , wheedle any-krijyen, Getal , z., numbex
Getalletter , z., numeral letter.
thing of a person.
Gestreeld , d., caressed , stroked coaxed , flattered , enticed, Getall ig , b., numiral , that can be summered.
Getalm , z., lingtring , loitering , trifling , sauntering,
wheedled , fondled , soothed , assuaged.
idling.
Gestreept, d., b., streaked, striped; -, flogged, whipped,
Getalmd, d., lingered, loitered, trifled, wavered, saunlashed , scourged.
tered.
Gestreken, d., stroked , rubbed , ironed.
Gestrekt , d., stretched , extended , expanded , tended , Getand, d., b., ha'ing teeth, notched, indented, toothed,
dentate.
conduced, served,
Gestremd , d., curdled , coagulated , congealed , loppered, Getopt , d., b., tapled, pierced , broached; -e melk , skimmilk.
clotted; hindered , stopped , retarded , impeded , intercepted.
Gestreng , b., severe , rigid , inflexible stern , austere, Getarnd • zie Getornd.
Getart, d., taunted, provoked, vexed, enraged, roused,
harsh , rough , cruel , honorable.
dared, defied, clial'eriged.
Gestrengeld , d., interlaced, plaited, interwoven.
GestrengelLjk 9, b., severely, sternl y , rigidly, harshly, Getast, d., touched, felt, groped, thrashed, drubbed.
Getast, z., feeling, fumbling, groping.
rigorously , inflexibly , austerely , roughly , hardly.
Gestrengheld , z., severity, sternness , harshness , rigidity, Getaxeerd , d., taxed, imposed, accused, charged, valued,
estimated.
rigidness , inflexibility, rigour, austerity , austereness ,
Geteekend • d., snaked, noted, signed, speckled, spotted,
strictness.
drawn.
Gestribbeld , d., wrangled, squabbled, disputed, quarrelled.
Gestrikt , d., ensnared , entrapped, caught in a net, caught Geteeld, d., begotten, begot.
Geteem, z., whinirg, cant, tedious speech, tautology.
in a snare, tied in a bow, tied in a noose.
Geteeind, d., spokes tediously.
Gestript , d., zie Gestreept.
Geteerd, d., tarrel, rubbed over with tar; - en qe.
Gestroken , b., lowered , struck , z.; - dek , flush deck.
smeerd , gormandizet, devoured ; -, digested.
Gestrompeld , d., stumbled, tripped, slipped; made a false
Geteisterd , d., b., larassed, wearied out, fatigued, tired,
step.
troubled , worked.
Gestronkeld , d., stumbled , tripped.
Gestrooid • d., strewed , scattered , dispersed, spread , Geteeld, d., b., courted, numbered, told, reckoned.
Getemd , d., b., tamsd, subdued , crushed.
sprinkled.
Getemperd, d., tenpered, qualified, made fit, mollified,
Gestrook , x„ zie Gestreel.
+gestrookt , d., fondled, caressed.
allayed, moderated, moderate, ¿oft, tranquil.

d.,
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Getemperdbeid , z., moderation , temperance, temperate.

Getroeft , d., trumped (in playing at cards).
Getroetel , z., caressing , fondling , coaxing , caresses,.
stroking.
Getroffen , d., touched, struck, reached, hit, moved,
affected , melted, guessed.
Getroggel , z., mean begging.
Getroggeld , d., begged meanly , fawned , crouched.
Getrokken , d., drawn , pulled, dragged, hauled, gone,.
marched ; - goud , goldwire.
Getrommel , z., drumming , beating of drums.
Getromineld , d., drummed, beat a drum.
Getrompet , d., trumpeted.
Getroond , d., b., enticed , prompted, incited, allured ; -,
enthroned, seated upon a throne.
Getroost, d., comforted, cheered up, eased revived; zij
is daar niet wel mede -, she is not pleased with that;
zich iets -en , take a thing in good part , bear any thing
patiently , bear any thing with resignation.
Getrotseerd , d., braved, defied , dared, challenged, bullied , insulted.
Getrouw, b., I'm., faithful, trusty, honest, true, loyal;
onze -e onderdanen , our loyal subjects ; -, faithfully,
sincerely, truly, steadily, honestly, loyally; iemand - zijn,
be constant to one.
Getrouwd, d., married, wedded; een nieuw - paar, a newly
married couple.
GetrouwelUk, bw., faithfully, sincerely, loyally.
Getrouwheid , z., fidelity, faithfulness, sincerity , truth,
loyalty , allegiance ; den eed van - afleggen , take an oath
of allegiance , take an oath of fealty.
Getruggeld , d., zie Getroggeld.
Getuchtigd, d., punished, corrected, chastised.
Getuigd , d., witnessed , attested , affirmed , evidenced,
borne testimony , borne witness ; -, b., bw., bridled , rigged,
equipped ; breed -, square yarded , square rigged , z.; goed
-, well rigged ; hoog -, high- masted , taunt-masted , z.;
1 laag -, low-masted , z. ; net -, snug-rigged , z.; smal -,
small-yarded, narrowly rigged; zwaar -, heavy rigged, z.
Getuige , z., witness , evidence.
Getuigen , tw., testify , witness , give evidence, prove,
show, depose.
Getuigenis, z., testimony, evidence, deposition, proof,.
testimonial.
Getuigsehrift, e., certificate, testimonial, written testimony ; - onder eede , affidavit.
Getuild, d., zie Tuilen.
Getu ispei , z., tumbling down , fall , tumble.
Getuimeld, d., tumbled, fallen down.
Getuind , d., hedged in , surrounded with a hedge.
Getuinierd , d., gardened, cultivated in a garden, worked
in a garden.
Getuiscit, d., trucked, bartered, changed, exchanged,
swopped.
Getuit , d.., blown a horn, buzzed , tingled.
Getutband , b., bw., turbaned.
Geturft, d., laid in a supply of turf,
Getuurd, d., gazed, stared hard at, looked hard at.
Getweernd , d., zie Getwijnd.
Getw U feld , d., doubted , questioned , called in question.
Getwijnd , d., twined , twisted , writhed.
Getwist, d., quarrelled, contended, disputed, ' wrangled
differed.
Geuit, d., uttered, expressed.
Geul , z., little trench, little ditch , gullet.
Geur , z., scent, flavour, odour , pleasing smell , perfume.

ness , temperature , temperament.
Getergd, d., taunted, provoked, roused, enraged, vexed,

incited , plagued , teased, tormented , exasperated, inflamed.
Getesteerd: , d., made a will , made a testament.
Geteugeld , d., bridled , reined ,. restiaited , withheld,

kept in , curbed , checked , stopped.
Getj ankt , d., yelped , barked (as a hound).
Getter , z., noise , sound , outcry , clamotr , disturbance.
Getierd, d., made noise, sounded loud, bawled out.
GetJeuter, z., chattering,
GetU , z., tide , flux and reflex of the see , stream , flood.
Getijboek, z., breviary, popish prayerbook.
Getilde , e., season.
Getijden, z., mv., roman catholic prayers,
Getkidig • zie Tjdig.
Getijgerd , b., spotted.
Getjilp, z., chirp, chirping.
GetJilpt, d., zie Tjilpen.
Getikt , d., just touched , slightly touched.
Getild , d., lifted up , raised , heaved.
Getimmer , z., building, edifice, structure, act of buil

-ding,carpet'swok.
Getimmnerd, d., b., built, constructed, em)loyed a carpenter.
Getinteld , d., tingled , tinkled (with cdd) sparkled.
Getiranniseerd , d., tyrannized over , cppressed.
Getiteld , d., entitled , named , denoniinsted.
Getobd , d., struggled , laboured , moiler , toiled , drudged.
Getoefd , d., waited , stayed , tarried , copped, continued.
Getoet , z., sound of a hunter's horn.
Gebet , d., blown of sounded the hort.
Getoetst , d., tried , proved , examined, essayed , sounded,

probed, searched , felt.
Getogen , d., drawn , pulled , taken out -, gone, travelled
Getokkel , z , groping , spurring up.
Getold , d., played at top.
Getond , d., packed in casks , barrellet up , tunned.
Getooid , d., b., ornamented, adorned decked.
Getoomd , d., b., reined in, bridled, restrained , curbed,

bontroled.
Getoond , d., showed , pointed out , represented , exhibited,

demonstrated.
Getooverd , d., bewitched, enchanted, conjured.
Getopt , b., topped , lopped off, bavirg the head cut off.
Getornd , d., b., ripped open , unsewe.
Getorst , d., carried on one's back.
Getouw , z., weaver's loom.
Getouwd, d., tanned, dressed, eurr.ed.
Getraand , d., shed tears , wept.
Getracht , d., tried , endeavoured , attempted.
Getrakteerd , d., treated , feasted, eitertained.
Getralled , b., grated , latticed , trellised , cross-barred.
Getransporteerd, d., transported, noved from one place

to another.
Getrant, d., walked, sauntered.
Getrantel, z., sauntering, walking u? and down, walking

to and fro.
Getranteld , d., sauntered, walked shout slowly.
Getrappel , z., trampling with the eet.
Getrapt , d., trampled , trodden und;r foot.
Getreden , d., stepped; met voeten -, trampled under foot.
4Oetreild , d., zie Treilen.
Getreur , z., mourning, sorrow , griff , lamentation.
Getreurd, d., mourned, grieved, lanented, bewailed.
Getrippel , z., tripping along.
Getrippeld , d., zie Trippelen,
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b., odoriferous, fragrant, odorous, odorate, sweet Geveinsd, b., hypocritical, dissembling, false; - tranen,
scented , high flavoured. 1 crocodile's tears; -, dissembled, feigned, played the hy-

Geurig,

, z., perfume, odour, fragrance, sweet smell, pocrite.
Geveinsde, z., dissembler, hypocrite, double dealer.
sweet flavour.
nickname which the Spaniards gave the Protes- Ges-e nsdeltJk' , bie., dissemblingly, hypocritally, falsely.
tants in Holland, beggar; -, jack (fay on the bowsprit). Gev *-insdheid , z., hypocrisy , dissembling , falseness

Geurigheld
Geus, z.,

Geusstok • z., jack-staff, z.
Gevaar , z., danger, peril, risk, hazard, adventure, jeopardy;
- loopen , be in danger , run a risk ; in - breiigen , expose,
endanger , hazard , jeopardize ; buiten -, out of (langer,
safe , under shelter ; tunet - van 't bozen , at the hazard
of one's life.
Gevaarltk , b., bia., dangerous , perilous, hazardous; -,
dangerously , perilously , hazardously.
Gevaarlklkheld , z., dangerousness , danger , Hazard , risk,
perilousness.
Gevaarte, z., massy bulk, huge pile , great machine.
Gevaat , d., barrelled up , put into barrels • put into
casks , tunned.
Gevaceerd , d., attended , applied to.

falsehood, deceit, dissimulation, artifice.

r evci , z., front (of a hou.ne) ; opper-, boven -, cap , ridge,
toi (of a house); achter -, back-front (of a house); voor-,

forf-front; t hij heeft een mco &jen -, lie has a good handle
to his face, lie has a very long nose.
feveld, d., felled, hewn clown, cut down, thrown down;
met -e i)/joszetten, with fixed bayonets; het vonnis is -,
the senteiiee is pronounced.
Ges-etingen, z., i))?., bulklheads, z.
Geo-ettdi) , _., frontispece.
tweeen , t. u)., give , bestow , deliver , pay, yield , resign;
z:f) lesen voor het vadeeland -, sacrifice one's life for one's
country; aan de hand -, suggest, recommend, furnish,
provide; dot zal hem moeijelijkheid -, that will bring him
into trouble ; tot antwoord -, answer, give for answer ,
Gevademd , d., fathomed , measured by fathoms, sounded.
return for answer ; veel te doen -, cut out a good dealof
[evader, z., god-father, sponsor.
woi k for; te keriue^e --, acquaint, hint, give to understand;
Gevaderschap , z., office of a god-father, office of a
raad -, odvise, counsel , give advice, give counsel; nersponsor.
gen.s om -, care for nothing ; een i aard de sporen -, set
Geval , z., accident , adventure , occurrence , case , fortune,
spurs to a horse ; een book in het licht -, publish a book;
chance , in allen -, at all events ; bij -, accidentally, caiemand wat oen de oorera -, box any one's ears.
sually , perchance , by chance ; in-, in case of.
Ges- etisterd , d., b., living windows.
Gevallen • i. w., please, give pleasure.
Ges'8llen , o., nee'., adventures, accidents.

fallen.
Gevallig , b., casual , accidental , uncertain, fortuitous;
-, accidentally , by chance , fortuitously , casually.
GevnVligheict, z., casualty, accident; chance.
Gevangen , d., b., caugl..t, taken, seized, arrested, stopped;
- nemen , take prisoner , apprehend , captivate ; - zetten ,
imprison ; zich - geven , render one's self up a prisoner,
sulmit.
Gevangenbete aarder , N., jailer.
Gevangene , z., prisoner , captive.
Gevallen , d., b.,

gevangenhoedster • o., female jailer .
Gevangenbasis, zie Gevangenis.
t.es'angenis , z., prison , jail , goal.
(úevangenisopzigter , z., jailer , keeper of a prison,
j ai l- keeper , turnkey.
Gevdn genneming , z., imprisonment, taking prisoner.
Gevangenschap , z., imprisonment , captivity , bondage,

slavery, subjection, thrall, thialdom, servitude, i urance.
t5evangenzetting, e., putting into prison, imprisonment.
t:evankll.Jk, gevankelik, bie., in prison, iniprisoucd,

captive.

Gevaren , z., me., dangers , perils, risks, hazards.
Gevast, d., fasted, abstained front food.
Gevat, d., caught, taken, seized, arrested, stopped,

Ge, ciet , d., offered for sale.
(Oever , z., giver, donor , hestower,
Geverfd , zie Geverivd.

benefactor.

Geverd, d., exacted, extorted, urged, solicited, demanded.
Ges ernisal , d., varolislled.
tpever`vd, d., b., painted, dyed, tinged, coloured, tainted,
tinctured ; met ver s c h eidene fr/ e u ren -, party-eolourgd,

painted with various colours.
tßes est , z., hilt of a sword.
Gevest' , d., established , fixed , settled , determined ,
fasteiied, attached.

Ges esti.d , d., b., established , built , confirmed , fixed,

feinted.
Geve turd , d., laced.

tievt. • , d., solemnized, celebrated, kept, indulged, giveil way to.
trevie,•e,,deeld, d., quartered.
tico ijlkt, d., b., filed, cut with a file.
eseviist, cl., fizzled.
efes ze><ct , cl., raised with liandscrews.
6eviat5 , d., h., flayed , skinned, stripped of the skin; leve^ohq -, flayed alive.
t.es iud, iw., finny.
tomes imegcrt3 , d., fingered, touched witli the fingers.
t es: inkt , d., zie Viniken.

apprehended, comprehended , understood; íj?j hebt m?j daar niet (Oes-tactut, d., fished.
-, you mistook my meaning, you did not understand nie I (Ci % it , d., cavilled, carped, quibbled, censured, chicaned.
t;ry tat.t • d , zie Gensekt.
rightly.
Gevecht, z., Battle, combat, engagement, fight; zee-, GeE lnnad , d., 1)., tainotskent;d.
(Oeii t, d., zie Ilassert.
battle , scafight, z.
Gevederd, b., feathered, covered with feathers, feathery. Gevieesct,ct , d., b., incarnate , clothed in flesh ; -e duivel,
devil incarnate.
Geveeg&i , d., b., swept , cleaned with a besom , wiped.
meelei , z., flattering, fawning, wheedling, coaxing, caGeveeld , d., suffered, endured, borne.
, d., fizzled.
, d., exposed for sale , held out for sale , valued,
appraised.
reved tgd , d., taken care of, secured.
Geveins , e., dissembling, feignisig, d;soimulation.

Geveest
Geveild

johli;.

c^estet^l, d., flattered, fawned, wheedled, coaxed, cajoled.
(es - tetct , d., b., spotted , stained , blotted , masked
speok.'led.
ei,, svuot , d , winged , hoeing wings , ivingv.

GEV.

GE\^

Gevleugeld , b., winged , wingy ; pinioned , bound with

red , forwarded , raised , hastened , quickened , exacted,
extorted , demanded , taken , claimed , asked , required.
Gevorkt, b., forked.
Gevormd , d., formed, shaped , modelled , made , fashioned , moulded , cast.
Gevorscht , d., sifted , made inquiry, searched into.
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cords.
Gevlieg, z,, flying .
Gevolgd , d , ranged • arranged, put , placed in order,

set in order.
GevlU tntl • zie Vl men.
Gevlochten , d., twined • twisted , interlaced , woven,

plaited, matted.
Gevioden , (1, fled , flown.
Gevloeid , d., flowed, run , blotted.
Gevloek , z., cursing and swearing.
Gevtoekt , d., cursed , sworn , imprecated.
Gevloerd, d., b., floored, paved.
Gevlogen, d., flown, fled.
Gevlooid, d., cleansed of fleas.
Gevlot , d., floated on the surface of the water, succeeded.
Gevingt, d ., run away, escaped, departed, emigrated.
Gevochten , d., fought.
Gevoed, d., fed, nourished, supported, fat, well fed,
fleshy, plump.
Gevoederd , d,., lined, foddered , fed , foraged.

, d., folded, doubled up , wrapt up.
d., asked , requested , deniarded , claimed,
inquired , required , questioned , interrogated.
Gevreestt, d., feared , dreaded , been afraid , apprehended.
Gevouwen
Gevraagd ,

Gevreten , d., devoured , eaten ravenously, gormandized.
Gevrienneld , zie Vriemelen.

Gevoedsterd , b., fattened , well fed , nourished.
Gevoeg, z., discharge; zijn - doen 9, void excrement, go

Ge.vri,J , z., courting.
Gevrijd, d., b., enfranchised, freed, delivered, made free,
set at liberty; courted, wooed, made love.
Gevroren , si., frozen.
Gevuld, d., filed, made fall.
Gevuurd , d., fired, zie Vu;en.
Gewaad , z., habit , dress , raiment, clothes , garments,
vesture , attire , apparel , robes ; priesterlijk -, sacerdotal,
priestly habit.
=ewaad , d., waded, forded.
Gewaagd, d., risked, hazarded, ventured; -, made mention.

to stool.
Gevoegd , d., joined , added , fitted , suited , become.
Gevoegelijk, t., bui., becoming, fit, suitable, decent, pro-

Gewaagd, d., blown.
Ge waaie , z., watching.
Gewankt, d., watched, guarded, tended, observed, sat up.

per, reasonable, convenient, reasonable, easy, compliant;
-, properly , suitably , becomingly , etc.
Gevoege lijkheid , z., propriety, decency , ffitness , coiivenience , suitableness ; - maakt vrienden , propriety of beha

of friendship.

-vioursthebnd

Gevoel , z., feeling, feel, touching, sensation, impression.
Gevoeld , d., felt, touched.

, i. w., feel , comprehend, conceive , apprehend,
understand ; rich onpasselijk -, find one's self indisposed.

Gevoelen

Gevoelen • z., opinion , sentiment, idea, thought, judg-

ment, notion, doctrine, tenet, persuasion, principle.
Gevoelig , b., feeling , delicate , painful , severe , visible,
palpable; zich - toonen, resent; h j is er zeer - over, he
is very much hurt at it ; -, tie., severely , feelingly,
keenly, palpably, violently, roughly.
Gevoeligheid, z., sensibility, feeling, tenderness, palpo
-bilty,resnmdpauger.
Gevoelloos , b., insensible , unfeeling , inhuman.
Gevoelloosheid , z., insensibility, wait of feeling , apathy
numbness.
Gevoer d , d., zie Geroederd; -, conveyed , carried • transported , led , lined.
Gevoet , b., footed, having feet.
Gevoeteerd , d., footed , travelled on foot.
Gevogelte, z., birds, fowls , feathered race.
Gevold, d., fulled.
Gevolg , z., consequence, effect, issue, suite, train, retinue
attendance , train of attendants.
Gevolgd , d., followed , pursued , prosecuted, sued.
Gevoagelijk : , bw., consequently , in consequence , on account of, by virtue of, accordingly.
Gevol.nagtigd , d., authorised, commissioned , empowered,
warranted, qualified.
Gevoliungtigde , z., plenipotentiary.
Gevonden , d., b., found , discovered, found out, settled,
accomodated , compounded, adjusted, compromised, made up.
Gevonkt

, d., lighted , kindled.

Gevonnisd , d., judged , sentenced , passed sentence , condemned , doomed , decided , terminated.
Gevorderd , d., advanced, furthered, promoted , prefer-

Gewaaid , d., zie Verkiezen.
Gewaand , d., thought, imagined,

conceived, presumed;
-, b., feigned , pretended, false , dissembled, devised.
Gewaar , bw., aware ; - worden , become aware of , catch
sight of , see, perceive , descry, discover; plotseling - worden , be struck with the sight of.
Gewaard , d., zie Gespookt.
Ge^vaartleerd, b,, d., appreciated, estimated, valued, rated,

appraised , computed, calculated , assessed.
Gewaarschuwd , d., warned , cautioned.
Gewaarwording, z., perceiving, perception.
Gewacht , d., waited, expected.
Gewag, z., mention.
Gewagen , i. w., make mention , mention , tell , touch upon.

Gewaggei , z., wa ;iling.
Ge%vaggeld , d., waggled , waddled , shaken.
Getvaginairing, z., making mention of, touching upon
any suubject.
Gewakkerd , d., increased.
Gewiegd , d., disgusted, loathed.
Gewan, pret. van Gewinnen, begat.
Gewand , d., winnowed, sifted.
Gewandeld , d., walked.
Geevanheld, it., shaken , tottered, reeled, staggered , wavered.
Gewapend, d., armed.
Gewapenderhand, bw ., sword in hand .
Gewar d , d., entangled.
Gewarmd , d., b., warmed, heated.
Gewarreld

, d., entangled.

Gewas, z., crop, growth, harvest; herb, shrub, fruits of

the earth; vreemd -, exotic, foreign plant; zee -sen, marine
productions, sea-weeds.
Gewasschen , d., b,, washed, cleansed with water.
Gewassen, d,, grown, produced, increased.
Gewast, d., waxed, smeared over with wax; - doek, oilcloth , wa x- cloth.
Ge.v aterd, d., watered, sprinkled with water ; -, b., watered.
Gewed , d., betted, laid a bet ; laid a wager , wagered.
Geweef, z., weaving, any woven stuff.
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GEW.

Gewoonheid • r., usualness , frequency, customariness.
Gewoonl ij k, bra., usually, accustomarily, customably,

according to custom, generally, ordinarily, commonly.
Gewoonte, z., custom • usage , use, Way, habit, fashion,

practice.

Geworden, d., become, grown, come to hand, reached;

zinc -, fallen sick.

Geworden , i. w., become , befall.
Geworinte, z., worms, vermin.
Geworpen , d., cast, thrown , littered, brought forth ; op

strand -, stranded ; hier en decor -, scattered here and there.

Geworsteld, d., wrestled , struggled , striven.
Geworteld, d., rooted, taken root, fixed deep, radicated.
Geworven , d., raised , levied , recruited , listed , enlisted.
Gewraakt, d., rejected, discarded, refused, disclaimed,

disapproved, censured.
Gewreven, d., b., rubbed, scoured, fretted; -e kleuren
of verwen, ground colours.
Gewricht, z., joint; hel - van de hand, the wrist.
GewrLjt, d., wrangled, disputed, quarrelled.
Gewrlkt j, d., moved, shaken.
Gewrocht, d., wrought, worked; - zilver, plate.
Gewrocht , z., work, effect, consequence, issue.
Gewroeg4
, d., moved , agitated.
Gewroet , d., poked , groped , toiled , slaved.
Gewrok , z., grudging, fretting , envy.
Gewroken , d., b., revenged , avenged.
Gewrokt , d., grudged , envied.
Gewrongen , d., b., wrung out , twisted , writhed.
Gew a i fd , zie Waisen.
Gewurgd, d., b., strangled, suffocated, choked.
Gewurnn , z., drudging.
Gewurmd, d., struggled hard for any thing.
Gezaagd , d., b., sawed.
Gezaai , z., sowing.
Gezaaid , d., b., sown; An -, thinly scattered, thinly

9

sown , § very scarce.
Gezaand , b., turned.
Gezabber , z., drivelling , slavering.
Gezabberd , d., drivelled , slavered.
Gezadeld . d., b., saddled ; uw paard is - en getoomd,

your horse- is saddled and bridled.

Gezag, z., authority, power, rule, jurisdiction, govern-

GEZ
Gezeelet

, b., bw., zie Gebonden.

Gezeet - t, z., suit, dress, habit.
Gezeg , z., saying , maxim , proverb.
Gezegd , d., said , told ; zi.o - zoo gedaan , no sooner

said than done ; dat is genoeg hiervan -, enough of this,
one word is as good as a thousand.
, d., sealed, sealed up, stamped ; - papier,
stamped paper.
Gezegen , gezij gd , d., strained, filtered, trickled down,
run down , blown , run through, sunk down, fallen down,
fainted.
Gezegend, d., b., blessed, blest, prospered, praised, favoured, happy , charming.
Gezeggelijk, b., obedient, submissive, compliant, dutiful, pliable, flexible, tractable, docile, pliant, ductile,
duteous , obsequious ; -, bw., obediently, submissively,
dutifully.
Gezeggelijkheld, e., docility, pliableness, pliancy, pli antness, tractableness, compliance, flexibility, flexibleness,
obedience, submission, meekness, gentleness.
Gezeggen , E. w., let one's self be persuaded, let one's
self be advised, be tractable, be manageable, be governable.
Gezeild,' d., sailed, set sail.
Gezel , z., companion , mate , partner , comrade, associate,
fellow ; an ibachts-, journeyman , workman ; reis-, fellow
traveller; een boots-, sailor; een vrij-, bachelor, unmarried man.
Gezellig , b., social , sociable , familiar , friendly , good
natured, kind, companionable, convivial, gregarious.
Gezelligheid, z., sociability, sociableness, sociality, sofcial disposition , socialness , conviviality, familiarity.
Gezellin , z., female companion , mate , partner.
Gezelschap , z., company, society, fellowship, association , association, assembly, party, sodality ; gestolen -,
club.
Gezelschappelijk , bw., sociably.
Gezeischappig, gezelschapachtig, b., social, sociable,
jovial, fond of company.
Gezengd , d., singed , scorched.
Gezet , d., put, placed, set, fixed.
Gezet, b., fat, pursy, full, replete, inclined, given to
any thing; ergens op - zijn, have an inclination for any
thing; -, fixed, determined, settled; dat is een - prijs,
that is a fixed price.
Gezeten, d., seated; hij was op een ezel -, he was mounted
upon an ass.
Gezetheld , z., obstinacy, stiffness, zie Diklieid,
Gezien, d., seen, regarded, in esteem; hij is daar niet -,
he is not much in esteem there.
Gezift , d., sifted, garbled, parted, examined, tried.
Gezagt , z., sight, face , countenance , visage , eye , looks,
ruien, apparition, form, aspect, appearance, look, view,
survey, prospect, vision, phantom; een schip in 't -, a
sail in sight, a ship in sight, z.; - van 't land hebben,
have sight of the land, z.; iemand vlak in 't - zien , look
one full in the face; iemand in 't - uitlagchen , laugh
in one's face ; een scherp - hebben , be quick-sighted ; we
hebben Engeland in 't -, we are in sight of England;
land in 't - houden , keep the land aboard, z.
Gezigteinder , z., horizon.
Gezigtkring, zie Gezigteinder.
Gezigtkunde, z., optics, the science of vision, physiognomy.
Gezigtkundig, b., optic, optical, relating to optics, relaGezegeld

ment , command ; - voeren , govern , rule , reign.
Gezaghebber , zie Bewindfiebber.
Gezaghebster , zie I3ewindhebster.
Gezagvoerder • zie Bewindhebber.
Gezakt , d., sunk, pressed down, weighed down, packed
in a sack , pocketed , cashiered , discharged.
Gezalfd , d., anointed, rubbed with oil.
Gezaligd, d., saved, chosen, elected to eternal happiness.
Gezameld, d., collected, assembled, scraped together,
gathered.
Gezamenderhand , bw., conjunctly, conjunctively, all together. , at the same time , with one accord.
Gezamenlijk, b., bw., whole, united, joint, aggregate,
collective, all the; - ministerie, body of the ministers of
state; - bedrag, sum total , total amount; -e raad, joint
council , full council.
Gezang , z., song , canto , ode , ditty, warbling (of birds).
Gezand, d., sanded, covered with sand.
Gezant, z., ambassador, embassador, envoy, messenger;
pauslijk -, nuncio ; de buitenlandsche -en, the foreign
ministers.
Gezantschap , z., embassy,. embassage, legation.
ting to vision.
Gezantschapskennls , e., diplomacy.
Gezógtkundige, z., physiognomist, optician.

CIE.

GEZ.
Gezitsbedrog , 1., optic illusion.
Geztgtspunt , z., point of view, visual point, aspect.
Geulgtszwiakte , Z, weakness oí sight.
Gezin , e., family.
Gezind , 6., inclined, disposed.
Gezlndhejd , z., persuasion, opinion, religious tenets, disposition, temper, inclination.
tiezijidte, e., sect.
Gezocht , d., sought, demanded, in demand , premeditated.
C.ezoden , ii., boiled, sodden.
(Sezoek, e., search, searching, seeking.
Gszoen , e., kissing.
Gezoenti , d., kissed, saluted.
Gezoeteld , zie Zoetelen.
Gezogen, d., sucked, nursed, suckled.
Gezolderd , it , floored, housed, laid up in a loft.
ezond , t,, bw., healthy, wholesome, hale, in health,
salubrious, salutary, healthful, liesltlisoine , sound;
brave and hearty ; in good
makes, cure; frisch ea
health ; cese - broeder , jolly fellow , jovial companion;
.- ieorders • recover from illness, get well , be restored to
health; - en frisch, hale and sound, safe and sound.
4ezondeia , (1., sent, dispatched.
Gezondheid • e., health, healthfulness, wholesomeness •
soundness • healthiness, salubrity; op iemctnds - drinken ,
drink one's health, toast one; uw - I your health! ( here's
to you ; iSl ,qoede - cij)t , to be in good health ; op cija leven , follow a certain diet; -sbrief, certificate of sanity, z.
Gezondigd , d., sinned, transgressed.
Gezondmaking , e., curing, healing, recovering.
Gezond%vording , e., cure, remedy, recovery.
(Oezone,, , (L, sun-, chanted.
Gezonken, d., sunk, settled, subsided.
GeZE)Ogd , d., suckled, nursed.
Gezoonid, d., t., henimed hound, seamed.
Gezopen , u., drunk, tippled, toped.
Gezouten , d., salted, powdered, corned, sprinkled with
salt; - visch , salted fish, - eleesrh , powdered beef, corned hieef.
Gezucht , e., sighing, lamentation , complaint, grieving,
sorrowing.
Gezucht ,

(1., sighed, lamented, grieved, mourned.

Geza.ld , ti., lulled , lulled to sleep, put to rest.
Gezuip , ;;., guzzling, toping, tippling.
Gezuis , zie Gesuis.
Gezul serd , d., purified, cleansed, refined,
Gezult , ti., pickled, preserved in pickle.
Gezusters , e., inn., sisters.
Gezuurd , cfi, soured, made sour, beconic
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Gezwe , s., tumour , weii swelling, sore, ulcer, hopostl;un;e , aposteme , boil.
5ezave1g , e., act of t)anquetillg , revelry.
Gezwenk , e., wielding, brandishing, turning • twirling.
Gezwenkt , (fi, wielded, brandished, swayed, turned,
twirled, round.
Geewerin , z., swarming.
Gezwerind , d., swarmed, crowded, thronged.
Gezwets , e., boasting, swaggering, bluster, rodomontade
empty noise, rant, bravado, brag, idle talk, senseless
prattle, babble, tittletattle , chit-chat, gossip.
Gezwetst , d., boasted, blustered, rodomentaded , ranted,
hravadoed , bragged, swaggered.
Gezwicht, d., given way, slackened.
Gezwertt , ( 1., hovered, flown, wondered,
Gezw&Jind , d., swooned, fainted, sickened, sunk.
Geewijinelit , d., become giddy, grown giddy, fainted,
swooned.
Gezwlkt , ci., put out of joint with a jerk; dat kind is
-' t ha t child's back is broken by a jerk.
Gezwind , t. ) lee., fleet, expeditious, ready, prompt, immediate, quick, swift, active, fast, speedy, alert, without
delay, sudden; -, quickly, actively, swiftly, speedily;
-e gijpjes , quick tubes for guns, z; -e marsch , quick
march, Issnesisig search; -e tred , quick pace, quick step
quili march, quick time.
Geiwindeld, d,, swindled, defrauded, cheated.
Cczsvliisleltjk , zie Gezwiizd , b.
Geewkidheht , z., swiftness, quickness, agility, celerity,
speed, alertness.
Gezwocg.I . d., zie Geh ijgd.
(Oezwo1eii , d., swallowed.

d., t., swelled, swollen, swoln, tumid, puffed
up, iioiiibtstic , pompous.
Gezwollenheid • e., swelling, tumour, wen.

Gezwollen,

Gezwo,ninen , ti., swuns.
Gezwo,c,i , d., sworn, declared upon oath ; -en, the jury,

confederates, conspirators; - rijand , mortal eiselny; - (reise

esa woude), festered, ulcerated, gathered, insposthuniated.
Gezworsen

ranged.

, h. wandered, rambled, roved, gone astray,

(iIefl , e., sort of willow shrub.
Gids

, e., guide, conductor, director.

Geagen , i. iv., bray like an ass.
Giekboorn , e., spanker-boom, driver-boom, main-boom.
Glelezell , Z., boornsail , z.
Gier • z., vulture, hawk; -, sheer, yaw, z.

Glerachtig , t., vulturiiie § , greedy , ravenous, voracious.
Gleibrug, e., flying bridge, bridge of boats.
Gieren, j. w., t. w., fly, swIng , sway, wield, wave, scream
out, cry loud; -, scrape together; amass nioney, hoard
up; -, y aw, e.; naar 't anker -, sheer to the anchor, C.;
Oree en weer -, yaw, sheer off and to.
mop (sss hoard of a ship).
Gezwncbte3d , L, swaddled, swathed • bound about, put Gierig , b., covetous, avaricious, greedy, stingy, niggardly,
siear,, miserly.
on a banda g e.
GierIginrd • z., miser, covetous person, avaricious person.
Gezva,1der,zie Zwadder.
(1erigheid
, e., covetousness, avarice, nearness , niggardGezwager,, zie Zwager.
liness , parsimony, 1)arsinsoniouoneos.
Gezwart, d., blackened.
Gezwaveld , d., smoked with brimstone, smoked with GeriILjk • t., covetously, avariciously, greedily, nigg ardly, parsimoniously, i;early,, eagerly, keenly.
sulphur.
Gierklaa*iwen, e., ins., pounces of a vulture, talons of
Gezweefd , zie Zweven.
ii vulture.
Gezweenid • d., resembled in a small degree.
Gierkon5ig, z., king-vulture.
tOezweept . d., Whipped, scourged.
Gierst, zie Geist.
Gezweer • e., ulcer, iIuposthume , gathering.
t5iervefle , r,, gerfalcois , cryer.
Gezweet , (I., perspired, sweated.
Gezwecn , d., kept silence, been quiet, held one's tongue. (Lei'ws;kt, e., ravenous ooit.
sour.

Gezunetteeseund . t., leavened.
Geawsiald , d., swayed , wielded, brandished.
Gezwabberd , it. , cleaned with a swab, cleaned with a

GTE.

GLA.

Glerzwalnw , z., martin, horse-marten.
Gieteminer, z., bucket, pail.
Gieten, t. W., pour, shed water, sprinkle, cast, found.
Gleter, z., watering pot (to water flowers), watering scoop

Glldebroeder , a., freeman of the guild.
Glldebuls , z., guild-hall.
Gildekamer , z., room , where guilds meet.
Glldeknecht , z., beadle of a company, beadle of a guild.
Gildemeester , z., deacon of the guild.
Gildepenning, z., medal given to every member of a
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(used by bleachers to sprinkle linen with) ; metallist,
founder of metals ; -, skeed, z.
Gleterij , z., foundery, foundry, casting-House.
Glethuis , zie Gieter( .
Meting , z., watering , pouring, shedding, sprinkling with
water ; casting , founding.
Gletkunst, Z., art of casting, founding metals.
Gietlogen , z., notorious liar.
Gletvat , z., ewer, laver, watering-pot.
Gif, z., poison.
Gift, z., gift, donation, present ; huwelijks-, dowry, dower,
portion • vrijwillige -, free gift, , donation; de - is gering ,
maar hfrt hart is goed § , the gift is small , but love is
all ; -, poison , venom , bane ; § malice, § wrath , § anger;
- en gal spuwen § ), vomit one's venom, vent one's venom.
Giftdrank , z., poisoned draught , potion.
Giftig, b., poisonous, poisoned, venemous, envenomed,
deleterious.
Gij , vow., thou , you.
G(Ibelen, zie Laychen.
Gijën, i. w., clue up, brail up, z.; - en gorden, clue up
the main-sail.
GUk , z., yard which supports one of the sails on board
of ships.
Gi i , z., wort, sweet-wort.
GIJ1, chi31, z., chyle.
Gijibier, z., unfermented beer, wort.
Gijlen, i. w., be amourous.
Gijikuip, Z., cooler, coolvat.
Gijn , zie Takeltouw.
GLJ p , z., derrick of a boom, boomderrick , z.
GLJpen , i. w., ('t overslaan der zeilen) , gipe , z.; op het
- leggen, t beat the last gasp.
GLJlouwen , z., inv., clue-lines, brails, z.; lemons -, mizen
brails, z.; bezaan stagzeils -, mizen stay-sail brails , z.;
blinde -, sprit-sail clue-lines, z.; bovenbrarn-, royal clue
lines , z.; bovenbram stenge stagzeils -, royal stay-sail
brails, z,; boten kruis stenge stagzeils -, mizen top galant
stay-sail brails, z.; tram -, top galant clue-lines, z.; brain
.stenge stagzeils -, top galant stay-sail brails, z.; fokke -,
fore-sail clue lines , z.; groote -, main-sail clue lines , z.;
groot boven bravo -, main royal clue lines, z.; groot bran
-, main top galant clue lines , z.; groote marsze -, main
top sail clue lines , z.; groot stenge stagzeils -, main top
mast stay-sail brails , z.; kruis -, mizen top-sail clue
lines, z.; kruis boven brain -, mizen royal clue lines , z.;
kruis stange stagzeils -, mizen topmast stay-sail brails, z.;
kruis brow -, mizen top-sail clue lines , z.; vlieger -, middle stay-sail brails, z.; voor boven brans -, fore royal clue
lines, z.; voor bram -, fore top galant sail clue lines, z.;
voor marsze -, fore top sail clue lines, z.
Giwind, z., eddy wind.
GiJzelaar • z., hostage , pledge.
Gijzelen , t. w., arrest, imprison, confine.
Gijzel ing , z., prison , arrest , confinement.
Gizelkauner , z., debtor's ward , place of confinement for
debt.
Gil , o., shriek, scream, squeal, squeak, sharp cry.
Gild, z., guild, corporation, company, society, fraternity
(of tra, trade).
Glldebode, zie Gildekiiecht.
Gildeboek • z., books , register of the Øuild.

guild.
Gilderegt, z., laws of a guild., right of a guild.
Gildös, z., very fat ox ornamented with garlands and

led about the street.
i. w., shriek , squeal , scream , squeak , give a
piercing cry, stand on edge, cast diagonally , saw dia
-gonaly.
GilIing, z., shrieking, squeaking, squealing, screaming;
-, goi e (of a sail) , z.; - houten, counter timbers , z.
Gi rader , bw., yonder; - en weer, to and fro , thither and
back again ; - heen, out yonder.
Gindsch , b., zie Ginds zijde.
Gindswaarts, bw., yonder way.
Ginds zijde , bw., on the other side.
Ging, pret. van Gaan, went.
Ginnegabben , i. w., giggle, titter, chuckle , laugh sillily,
Ginnegapster , Z., giggling girl, giglet.
Ginniken, i. w., sneer, laugh contemptuously.
Gips , z., parget.
Gipsen , t. w., parget.
Girgel , gergel , z., notch of a cask where the head pieces come in.
Girofel -nagel + , e., clove.
Gis, z., guess, conjecture, surmise, supposition; b ij de -,
at random, by guess, by conjecture.
Gisp, z., rod.
Gispen , t. w., whip with a rod; reprimand, reprove.
Gisping , z., whipping, reprimand.
Gissen , t, w., guess, conjecture, surmise , suspect; het is
drie uren naar -, it is three o'clock as near as I can
guess; - doet missen §, guessing is missing.
Gisser , z., conjecturer.
Gissing, Z., conjecture, guess, surmise, calculation; maken, compute, calculate, estimate; - maken op zee,
make an estimation at sea ; liet gaat uit nijn -, it exceeds
my expectation ; -, dead-reckoning , z.
Gist, z., yeast, yest, barm.
Gistachtig , b., yeasty, yesty, barmy.
Gisten, i. w., work, ferment, cast up yeast, cast up barm.
Gisteren,. gister, bw., yesterday; - nacht, last night,
- over acht dagen, yesterday se'nnight; eer-, the day before yesterday ; voor -, three days ago.
Gistig , zie Gistachtig.
Gisting, z., fermentation, working.
Git, z., jet; -zwart, as black as jet, jetty.
Gitten , b., jet, made of jet.
Glaasje, z., glass, little glass, casement; wij waren onder een -, we were cracking a bottle together.
Glad , b., slippery; slippy , glib, smooth , bright, polished,
sleek, easy; - en vet, plump and jolly, fat and sleek;
-, 1w., entirely, completely, fully, wholly, totally, flatly.
Gladbek , z., false jewel , false stone.
Gladboenen, t. w., scour bright.
Gladdigheid , z., slippiness , slipperiness , smoothness,
brightness, glibness, polish; - van stijl, fluency of style,
smoothness of style.
Gladheid , zie Gladdigheid.
Giadrnaken, t. w., smooth, polish.
Giadslager, z., hammerer.
Gladslijpen , t. no., polish.
Gillen ,

G01).
Glans , z., gloss, lustre, brightness splendour , brillianc y
glory , radiance , glare , flash.
`
Glans geven ,
Glanshamer,
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tafiiisterworni, z., glowworm.
Glippen, i. is., slip, slide ; stilletjes -, steal off, make
u le's escape.
6Ailiperig , zie Glibberig.

i. w., shisie , glitter.
z., polisllinz-llamnler.

, b., resplendent , brilliant, splendid, bright, Slipping , z., slipping.
shining, glaring, dazzling, glittering , radiant, sparkling. tOOssen, zie Glijden.
GlansrUkheld , z., resplendence, resplendency , lbrillianc:y, (alabe, z., globe.
lustre, radiance, brigllti ess , splendour.
Gi a^edd , z., glowing heat, flame, fire , bright gloss.
Glanzen , i. to., t. w., shine , glitter , tauender , give a
1, i á tte , z., white heat ; roode -, red-heat ; hoogste -,
gloss to any thing, be bright, sparkle.
u, elclilg-heat.
Glanzig, b., glossy, shining; , glittering.
Git)(jen , i. w., glow, be red hot; het ijzer gloeit, the
Glas , z., glass, window , a glass to drink out of; bier-, iron is red llot, is glowing.
tumbler , goblet ; zoo broos als -, as brittle as glass; Gloeijend, b., glowing, burning, red hot; -e kogels, red
lisir-, hour-glass ; zijn - is afgeloopen § , he has run his
list halls.
race , he has finished his career ; liet schip heeft ac/it m^j- Gloetjing, z., glowing.
lese gezeild in zes glaze,i ; the vessel sailed eight leagues in Giociciven, z., annealing furnace, caicinating furnace,
calcar , reverberatory furnace.
six glasses, the vessel sailed eight leagues in three lloLu's.
Glansrijk

Glasachtig , b., vitreous , glassy.
Glasblazen , i. w., blow glass, zucke :lass.
Glasblazer , z., glass-blower , glass-nniker.
Glasblazerij • z., glass-house.
Glasblazer, i oer • z., blow- pipe.
Glasdrager , z., glass - pedler.
Glashandelaar • z., dealer in glass, ( glass-man.
Glashuis, z., glass - house.
Glaskorf, z., crate, hamper.
Glaskruld, z., pellitory.

Glasoogig, b., wall-eyed, silver-eyed (ej it horse).
Glasoven, z., glass-furnace.
Glasraam • z., glass - window.
Glasroede , z., window-rod.
Glasschilder , z., one that paints upon glass.
Glase euster , z., glass-window.
Glaswerk , z., glass-work ; -, glass-vessels, glass-ware.
Glaswinkel, z., glass-shop.

Gioeiisana , z., fire-pall.

i
{

Gaze n kas , z., Caluiiuot 1. , lth glass lao s.
Glazennnaker , z., glazier.
Glazen slaan , i. ev., liest the hells , z.
Glazendvasscher . z., illetru?2lerlt; to >ta '11 wil; €to;YÑ cutis.

Gieecl , pret. van Gl jdec , slid , sluded , elil)1)e=1.
Greis , b., glazed.
Gleisen , i. w., zie Blinken.

Torfe,

Glc,rierijk , b., glorious, full of glory.
Gioriezucht , a. , anibition , thirst after glory.
Gloriezuchtlg, Fi., ambitious.

i Glos , z., explaining.
Gosseren • t. w., explain , zie Uitleggen.
E uluipen, i. iv., snerp:, snudg;e.
Gluiperd • z., sne aking, low , mean fellow, sneaker.
Glu,^en , t. ve., leer, eye , ogle , spy , peep.
(,id, r_., God, the SUI)ITMe 1,W111g, first cause; op -s geriuu!uí (lrjve;z , drive at the mercy of wind and waves, z.
Goes,icliJlc , h., divine, godlike.
CCoeie W i{i:z éd , z , ii\-.::lt\ , c«ity, Goulbueuud, divine es

Glijden,

GlLen •

s€;¡la , Ali í'111L u uutlll)l1 i y.
, h • , 2121.`,(; lhi , s` uclïi'd, imp1o'ls, profane, islasi)l','a wa s; —, /)50., wIr_i€ fly,lll:.."sdly, 1'l11)uovuuiy, profanely.
Cz,
, it .ä i Isc-lit • a., 11 icl,COI1 C'.w;i , i fI'C11",uoil , Ikligo iiin s s

l)l'ui<i:;elivas , 1.í;úc±y , t11lluoiliil. s.

55,s iu t`s , .., iïa., GC)l!5

('Clui-r, di visuities,

,ueii 8 dranic , S., liccitsr.
(i,)il c:Sp s, ''., 21I.Ihtasi.t.

Qr,

ie&.,

t, t., theslogi€;uu1, relating to theology.

i)iioe ii- o,4Ë1'.ñij`k , ¿u;., Lluesloyucuui v.

(rod afee Qliicid

, glibness.

i. w., slide.
Glijden.

zie

(limlach • z., smile.
Gii/ulagchen , i. w., smile .

Glimninen , i. w., shine brightly , glow, kindle.
Giiinmend , b., shining , glittering , glowing, red list.
Glimp , z., veil , gloss , colour , false appearance.
Glimpen, i. w., glimmer , glitter , shine , glister, glisten,
sparkle.
, b., specious , plausible, having a fair appearance.
Glirnworm, zie Glinsterwormt.
Glinsteren , i. w., glitter, glister, sparkle , shine, glisten.
Giinste>i end , b., glittering , glistering , sparkling, shining ,
Gliinpig

bi •ight.

(Slinsterig , zie Glinsterend.
Glinstering,

G

(Oath tc: eerde, i., tl!ectlugist, divisie, nusiister.

Gleiswerk, z., glazed ware.
Glibberen , i. w., slip, slide , glide.
Glibberig, b., slippery, slippy, glib.
Glibberigheid , z., slipperiness , slnootluress
Glijbaan, z., slide.

(Sioren, i. w., kindle.

honour.
i Gtorieloosz.,,glory,
b., inglorious.

Glaszand , z., vitreous sitild.

Glazen , b., glass, made of glass, gl:zssv, vitreous.
Glazen deur, z., glass tlOor.

m bus , pret. vuils Gliauoseus.
Ouioor , a., gloss, lustre.

z,, brilliancy, sparkling glittering, untie,

Goy ;^^

, k.,

,`
ill el ¡i li`.) ^Y , €ÁÁ^lnit
tiT .

;^i, b., sacre dw detlictlted, cslsoecrated to God.

Gq')(9.Gcies, :., go€Ilieauu., diviinity, divune essence.
Si,i,i i,e , a., ` oddess.
tO,,dist, z., frest.
Gcrdistec•ij • ry., deism.

tio, lie. enci , b., devout, pious, religious.

Goi11ie vend1iekii , z., devotion, piety, religion.
Go, iooehcnam. , zie Godverzsi eu-.

ot sbocie, ,z., olivine messeluger.
Go,iveiiennst , a., religion, worship of God, divine service.
Goduudiensti , , b., 1'vligious, devout, pious.
G odsdicn tigkeid, z., piety , devotion , vuevoutness.

Godu.a ienvtigitjk , 1)15., religiously, devoutl ,, , piously.
Godsdragt, 2., procession of the Colísecrated host in
roulttili catholic countrizs.

Godsgel,eircniis , z., divine mystery , sacred mystery.
(,crcisicnis, z., llosputal, i!1{irmsi'y; the ]sonsa of God,
tl gar{_'
tirl ,e.

GOD.

GOO.

Godskundo , z, theology.
Godslasteraar, z., blasphemer , one that speaks impi-

i Goedgunstig , b., favourable, kindly disposed, well in-
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ously of God.

Godslastering, S., blasphemy, impious, profane, irreli-

gious discourse.

b., bw., blasphemous , impious , profane ;
-, blasphemously, profanely, impiously.
Godspenning , e., earnest-penny , earnest.
Godsregering, z., theocracy.
Godsspraak, z., oracle.
Godsvrucht , z., piety, religion.
Godvergeten , b., impious , desperately wicked.
Godverloochenaar , godloochenaar , zie Godverzaker.
Godverzaker, z., atheist.
Godvreezend, b., pious, religious, devout, fearing God.
Godvruchtig, b., pious, religious, fearing God.
Godvruchtigheid, z., piety , religion, devotion, godliness.
Godvruchtlglijk, bw., piously, religiously, devoutly.
Godzalig , b., godly , pious , religious , devout.
Godzaligheid, z., godliness, piety, devotion.
GodzaliglUk, bw., piously, devoutly, religiously.
Goed , b., good , useful ; zeer -, very well ; een - slag van
een man , a good sort of man; dat doet snij -, that I
enjoy, that pleases me , that gives nie pleasure ; - rond,
- zeeuwsch, sincere, frank, candid, without feigning, with.
out dissimulation ; do -e week , passion week , week before easter ; een verlies - maken , indemnify any loss,
make good any loss ; - doers , do good , indemnify a loss,
indemnify damage; -e mannen, umpires, arbitrators; ik
cal het u ten -e houden, I'll trust you, I'll credit you;
iets te - hebben , have something due to one ; hij heeft
niets te -, there is nothing due to him.
Goed , z., good , virtue ; -, goods , effects , possessions
estate , fortune , things , clothes, stuff ; liebt gij iets -s
have you any good news?
Goedaardig , b., good-natured , good-tempered , obliging,
kind.
Goedaardigheld , z., good-nature , obliging temper , dis
-positn.
Goedaardiglijk, bw., good-naturedly, kindly.
Goedbezitter, z., possessor, actual occupier.
Goeddadig, b., benevolent, bountiful, charitable, geneeons, liberal, kind.
Goeddadigheld, z., benevolence, bounty, liberality, generosity , charity , kindness.
Goeddoende , b., benevolent, bountiful , liberal , generous.
Goeddoener , z., benefactor.
Goeddonker , z., opinion , sentiment , judgement.
Goeddunken , i. w., think fit , convenient , proper, zie
Meet.
Goederen , z., mv., goods , wares , merchandise , effects;
stuk-, merchandise in bales ; roerende en onroerende -,
moveables and immoveables , moveable and immoveable
effects.
Goederhand (van) , bw., in good faith, faithfully, sincerely, honestly,
, b., merciful , clement, ggracious tender,,
humane.
Goedertlerenheld , z., mercy, clemency, lovingkindness,
graciousness , tenderness , humanity.
Goedertierenl(jk, b w ., mercifully, clemently, graciously,
tenderly, humanely.
Goederwil (ter) , bw., at a Iucky period , just in time,
very apropos , in the very nick of time.
Goedgekeurd , d, b., approved , ratified.
Goedgevonden , d., thought proper, meet, fit, convenient.
GodslasterliJ k ,

clined.
Goedgunstlgheld , z., favour , kindness , favourable inclination, favourable disposition.
Goedgunsttgllk , bw., favourably, kindly.
Goedhartig , b., affectionate , kind, friendly, cordial.
Goedhartigheid , z., good-nature, kindness , humane disposition , friendly disposition.
Goedhartlglijk, bw., cordially, kindly, in an affectionate ,
manner , in a friendly manner.
Goedheid, z., goodness, favour, kindness.
Goedigheid , zie Goedheid.
Goedigl(jk , bw., graciously.
Goedkennen , zie Goedkeuren.
Goedkenning , zie Goedkeuring.
Goedkeuren , t. w., approve , ratify.
Goedkeuring, z., approbation.
Goedkoop , b., cheap.
Goede caking , zie Vergoeding.
Goedsmoeds . bw., deliberately , in cold blood , in good

spirits, cheerful, without any thought of mischief.
Goedtt,Jds, bw., early.
Goed vinden, i. w., think fit, proper, convenient,

Meet.

zie

Goedvinden, z., choice, approbation, leave.
Goedwillig , bw., freely, willingly, with a willing mind,

voluntarily.
Goedwilligheid ,

z., willingness, good will, ready coni-

pliance.
GoeILIk , bw., handsome , pretty, well favoured, fair,

pretty , mild , agreeable.
Goeiijkheld, z., prettiness, fairness, mildness, goodness,.
Goeman , z., arbitrator.
Goed, pret. vais Gellen, zie Gelden.
Golf, z., wave, billow , surge; —, gulf, bay, sinus; -,

sheet of water.
Go 1 ven , z , mv., waves of the sea.
Golven , i. w., swell (as a wave), fluctuate.
Gone , z., /guns.
Gomachtig, b., gummy.
Gommen , t. 1w., gum.
Goincner, z., gunimer.
Gomninig , zie Go naciitig.
Gondel , z., gondola.
Gondolier , z., gondolier.
Gons, z., buzz, buzzing noise; -, violent push.
Gouzen , i. w., buzz , hum.
Gonzing , z., humming.
Goochelaar, z., juggler, conjurer.
Goochelar, , z., juggling, conjuring, slight of hand.
Goochelen , t. w., juggle , conjure, play at cups and balls.
Goochelspel , zie Goochelarij.
Geocheltasch, z., conjurer's bag, juggler's bag.

Gooi , z., throw , cast.
Gooljen, t. w., throw, fling, cast; de glazen in-, break.

windows; -, cast lots, throw the dice.
z., thrower , one that throws any thing.
Goo{¡ing, z., throwing.
Goon -` , z., mv., Gods.
Goor, b,, turned sour, rancid , rusty; -e melk , sour
milk ; - spek, rusty bacon ; -e jongens , naughty boys.
Goorachtig , b., sourish.
Gooren. i. w., turn sour, become sour,
Goot, pret. van Gieten, poured.
Goot, z., spout, sink, drain, kennel, channel, gutter.
Gootgat , z., opening of a kennel , hole of a kennel.
Gooijer ,
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Gootsteeii , Z., sink.

Gou4selszslm ,

Gootwater , z., kenne1vtter , dishwater.
Gorde! , z., girdle , belt.
GordeJmaier,, e,, girdleissaker,, heitnioker.
Gorden , t. iv., gird, bind on erts zeilfurl, gist spill
(a sail), Z.
Goidiju, Z., curtain.
¿SordiJnrnls , í:., curtain-lecture.
Gortl(Jnring , a., curtain.rnig.
GoitltJnroede , z., curtain-rod.
Gortflugs , a., ribs of a ship; mast-, girtliiìo , o.; tvi-,

Gosids.Ia,'er • t., gold-heater.
GoudsmcUer • t., gold-is;elter,, finer , refiner (of gold).
am ssshssnid , t., goldes;;itls.
(soudstecia , zie getsstce;;.
(Ooidstof. t. stuff v'totkcd of silk and gold, gold bro.
cacle , tinsel.
toiidti,iletuur , z., potable gold, tincture of gold.
(5,ois5tr&Is1eer • t., golthvsce drawer.
(iesudvcrw , a., goldeolour.
Gouds'nk , t., l)nllfiu;rh;.
e;ofl(lOisch , o., goldfish.
Cos,etvleccta , t., gold heater's skin.
tioudvflcg • t., Spanish fly, casitliaride.
Ge)Hd'i'OS • t., yellow-dun horse.
tioudwerk , t., goldsmith's work.
Goudwerker • t., worker in gold, goldsmith.
Goudwos-in • t., glowworm.
Goudwortel • t., cel;;sidiise.
Goudzanej • t., gold sand, gold dust.
Gouthioeker , w, alcl;ymist, gold searcher,
E5oudz,igei . z, . , usurer.
sitouw , Zit Goudwortel.
Grand , t., degree; I;; lea uitersteu -, the highest ¿legres,

bunt-lines, z.; de mp-.. spilling-hiises, z.; tiolc-, leech-lines, e.
Gor(1tiern , Z., zie Gordel.
Gorgel , e., throat, gullet, throttle, thropple.
Gorgeidratik , Z., gurgle, g argle g
a rgarisni.
Gorgeleu, i. w., gurgle, gargle.
Goigeling , e., gurgling,, art of gurgling.
Go.gelpiJp , e., wili(lpipe , gullet.
Goigeiwater,, zie GorgeldreiiJc.

Gort, e., groats, pelted barley, polled oats, barley.
Gortheuling , zie Gorttrorot.
Gortentelder,, 0., cotqueau.
GwiIg , t., nieasled , measly, unhealthy.
Gortigheid , e., measles (disease is swine).
Gor5ninkcr,, o., Gentler.
Gortinolen , e., mill to grind oatmeal.
Gortworm , C., worm found among barley and oats.
Gortwort , e., blood pudding made with oatmeal.
GoteHug , e., pederero , petterero (a anteil ca/son).
GottiMch , t., gothic.
(SOUd , e., gold; geplel -, beaten gold; yetrmticen -, goldwire; stof-, goiddust; zoo trouw als -, very faithful;

geen - zo;;der schuim , there is no gold without dross;
- geld, gold.
Goudader • e., vein of gold in the mine.
Goudberg , e., goldmine.
Goidbeurs, o., purse to put gold in.
Goudbloiqu , e., marigold.
Goudbt-sssem, e., goldfish;.
Gouddraad , o., goldwire , gold thread, spun gold.
Gouddraad(rekkcr,, 5, g;;ldwsre drawer.
Gouden , t., golden, made of gold.
Gouderts, e., gold ore.
GoudfojcI , z., golding.trout , girl-bead, golden-eye.
Goudgeel , t., as yellow as gold; - ¡suar , , golden locks.
Goudgeld , e., gold specie, gold coin.
Goudgewigt, o., gold weights.
Goudglid , o., lith;asge of gold.
Goudgvoef, e., goldnsine.
Goudgulden , o., gold guilder.
Goiidkccr, e., ii;aybug, goldfly.
GoudkIt , o., strong box, box to keep money in.
Goidkleurig , b., golden, gold-coloured.
Goudkiomp, e., bullion, ingot of gold.
Goudkust , e., gold coast, coast of Guinea.
Goudlakers , o., tissue.
GoueHcez ,

ii,, gilt leather.

Goudlelie , e., yellow day lily.
Goudlejrn , o., cl;ryoocol , gold site.
GOUdVUakSI- • t., alchyn;iot.
Goudiunkerj , e., alch;yn;y,, seeking for
stone.
Goiidrncerle • zie Weduwaal.
(.oudrnLJn , e., goldmtne.
(soudtnujnt , z., gold Coln, gold specie.
Goustrtjk • b, rich in gold.

in the utiisost degree.
Grandbotg , t., cross.otaff, force-staff.
Gradstok • t., Jitcohi's staff.
Grant*, t.. count, earl.
Ginafschap , z., county, earldom.
Grasifijeer,, t., pickaxe.
Giasslaverk . t., diggss;g.
Gtassg , I., bw., eager, sharpoet , very desirous;

willingly,

readily, fain, gladly.
GraaheId , t., eagerssess, avidity, keenness, keen appetite.
Graate , t., eagerness, appetite, stomachs.
Graan . o., grain, corn.
Giaangewas, o., crop of corn, crop of grain.
Graai,haisdel , 0., corn-trade.
Giaankooper,, t., cormnercliant.
Graknschuur,, 2., granary, garner, barn, storehouse for

corn.
Graantje , z., small grain.
Giasnaloot , t., fleet of merchant ships loaded with core.
(Sraanzol,Iev , t., corn-oft, granary.
Great • t., fislihone ; rug-, backbone; h(j rail schier ross

ile -, lie is as lean as a rake.
(itistuw • t., gray , grey ; - papier , , brown paper ; -e
loe/it, cloudy sky.
Grasiuw , t., rabble, populace, scum, dregs (of the peofile); -, snarling, growling, surly, snappish word.
.
Grasiuwachtig, t.,grayish , rather gray
Gr,auwbroeder,, Z., cordehser, franciscan friar.
G,a,,nwen . i. u., snarl, growl.
Gra,iui.vigheld , t., grayness.
traauwtje , t., gray poney,, guzzle.
Graaiwieuster,, t., gray nun.
Grabbelen , i. W., srr;;n;t;Ie , fumble, grope.
Grssbbeflisg , e., act of scrar;;hlsng for any thing.
Gracht, t., ditch, moat, fosse round the town, canal in

a town.
the philosopher's

Graf, o., grave, tomb, sepulchre; -§, deaths, ruin, des-

truction.
Gvafdieit , tie Grafsr/lrift.
Gra5efljk , t., belonging, relating to a count, relating to

sits earl.
Gratefl.k5,e5d , r., earidoni , county.
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Grafkelder , z., tomb, burying-place.
Grafkuit, z., grave hole.
Graflied, z., funeral hymn , elegy.
Grafmaler, e., eiave -digger.
Grafnaald , e., obelisk, pyramid erected upon a grave.
Grafsehrift , z., epitaph , inscription on a grave.
Grafspelonk, Z., subterraneous burying-place.
G rafsted.e , zie Grad.
Grafsteen , Z., tomb-stone.
Grafto ;albe, zie Torerbe.
Graft , zie Gracht.
Grafzang , zie Graflied.
Gram, b., angry, wrathful , enraged, irritated, exuspe-

rate , provoked , displeased.
Grammatica , zie Spraakkicyast.
Grainrnelijk :j; , lie., angrily, wrathfully , passionately.
Gray .moedig , b., passionate , choleric , irascible, testy.
Gramnmoedigheld , z., anger, choler, passion, wrath,

G1lI
6c•ay , cerjzer • e., harina , graving tool.
Gr.iveerkunst, Z., the art of engraving.
t.raveersel . z., engraving , engraved figures.
G,•aveerstaal • zie Grareerjzer.
Graveeriverk , z., engraving.
G: raven • z., air., earls , counts ; -, graves , tombs.
Graven, t. w., dig, delve.
Graver , z., digger , delver.
Graveren, t. w., engrave.
Gravering • z , engraving , act of engraving.
Gravin , z., countess.
Graving • e., digging , act of digging , act of delving.
Grown , i. se., graze.
Grasig , b., Grassy , green.
Greb , zie Greppel.
Ereel , z., horse-collar.

Green , prel. , van Gr&azen , grumbled, murmured.
Greene,abooen, z., fir, fir-tree.
Greenenwoiàd, e., .fir wood, fir timber.
illnature , irascibility.
Graenunoedlglijk 5L5 bw., wrathfully, angrily, crossly, Greenendeelen, z., rev., fir deals, fir planks, fir boards.
Greep, pret. van Grijpen, seized, caught, griped, apprepassionately.
hended.
Gramschap , z., anger , wrath , indignation , displeasure,
Greep , z., handful , grasp , catch , pluck, knack ; -, hilt
rage, ice, fury.
of a sword ; tlireeprouged fork.
Gramstorig, b., cross, testy, illnatured, crabbed, peevish,
Greft j , gruje , z., slate-pencil.
waspish, etc.
, z., complot , camlet, grain , common sort of pepper.
Grein
illnatsire
,
testiness
,
peevishness,
z.,
Granestorigheld ,
crossness , waspishness , crabbedness , hastiness , sourness. Grendel , z., bolt, bar.
Grendelbooen
, z., liar to secure a door within.
Grainstoriglijk :, bw., crossly, illnaturedly, crabbedly,
Greniielein, t. se., bolt, bar a door.
peevishly , hastily , sharply , angrily.
Granaat, z., granate; -, grenade, granado, hand-grenade. Greudelskmt, z., lock with a bolt to it.
Grens , z., border , limit , bound.
Grenaatappel , e., pomegranate.
Grenslinie, z., boundary-line, line of demarcation.
Granaatboom, z., pomegranate.
Grensanuur, z,, boundary-wall.
Granadter , z., grenadier.
Grensoorlog, z., border-war.
Graniet , z., granite.
Grap , z., trick , frolic , prank; het is snaar voor de -, it Grenspaai , z., border, boundary, limit, frontier, landmark,
Grensplaats , z., frontier-town.
is only for a frolic.
Grenspunt , z., point in a boundary-line.
Grappenmaker , z., jester.
Grappig, b., frolicsome, gamesome, droll; - vertelsel, Grensscheiding , zie Grens.
Grensstrc.o,n • Z., boundary-river.
droll story; -, biv., drolly, with humour.
Grensverdrag, z., boundary-treaty.
Grappigheld, z., drollery.
Gras , z., grass ; bij hooi en bij - § , now and then ; iemand Grenzeloos, b., boundless, § interminable, infinite, immeasurable.
het - onder de voeten afmaaijen, undermine a person.
Grasachtig , b., grassy , full of grass , covered with grass. Grenzeloosheid , e., boundlessness, § infinitude,
Grenzen,
z., mv., borders, frontiers.
Grasboter, z., grass-butter.
Greppel , z., furrow , little trench, ditch to drain land.
Grasduinen, z., mv., hills covered with grass.
G retiß , b., eager, greedy , rapacious, desirous.
Grasgroen, b., grass-green.
Greti5beici , z., eagerness, avidity, rapacity, rapaciousGrasharing • z., herrings caught near the strand.
ness , greediness.
Grasje, z., sailor's Cap.
Gretlgli k la., eagerly, greedily, keenly, rapaciously.
Grasland , z., grass-land , grazing-ground , meadow.
Grief, g,•ieve , z., hurt, mischief.
Graslook , zie Bieslook.
Grmeksch , b., grecian , greek; - vuur, wild-fire.
Grasinaatjen , i. w., glow grass.
Grielen, zie Grabbelen.
Grasmaaijer, z., mower.
Gr,end • z., willow-grove.
Grasmaand , z., April.
Griend land • z., marshy ground where willows grow.
Grastusch , e., grass-sparrow.
Gries,
grlezel, griezeltje, z., zie Griezeltje.
Grasserend, b., sporadical.
Gs•iet , z., ticoriiback ; -je van d,jk , wizen top galant sail, z
Grastuin , z., grass.garden.
Grieten
, z., 7nv., ledges , z.
Grasworan , z., caterpillar.
G rietenij , z., manor in Friesland.
Graswortel • z., dog's tooth.
Gvietinnn , z., lord of a nianor (in Friesland).
G ratig , b., bony , full of bones.
Gm•ieven , t. w., stab, hurt, wound.
Graveel , z., gravel , stone.
Graveelachtig , b., subject to the stone, subject to the Gm•if, bw., cleverly, glibly, fluently , smoothly.
Griffel , e., slate-pencil, gruff, graft, young scion, shoot,
gravel.
sucker.
Graveelig , b., dear , expensive , costly.
Graveeligheid , z., laving the stone , having the gravel. Grif'elen, t. w., ingraff, iiigraft, graff, graft, insert a
young scion, insert a shoot.
Graveerder , z., engiaver.
Gentile, z., roll..
Gr aveergereedscbap , z., engraving tool.
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j Groclj g, zie Groeijend.
roc hig, z., grotiving, vegetation.

(Oi-iffierschap, z., oflice of a recorder.
Griffloen , z., griffin , gr ifï'ou.
GrUtlaeid • z., cleverness, skill , dexterity.
Griet, zie Gracht.
Grift, zie Griffel.
Gaijii, z., cross old fellow.
Grk3nen, i. w., cry, ei eelt, frot. , gr^inible, growl.
ç r kbni g , b,, cross , peevish , ill^i^itured, crabed.
Grkin s, z., mask.
(rPjnsaard , zie Grin.
Gr ij nzen , i. ee., slow grief, slow displeasure by corres pondent gest u res.

Grocisel , z., growth , sprig , shoot , sucker.
Groe3zaain, b., fruitful , fertile , salutary for growth.
Grvei i t*mlAej iI, z., fertility, fruitfulness.
Grucuu, b., ggeen; -e (IpJ)eILrr , unripe apples; - §, young,
in { e spril^g of life, in the dawn of life, amorous;
- c% ,' jr , eery t illor;t distinction.
mrz z , z., verdure , green colorar , greenness ; in het
s,-/,,,i
, play upon the n een , iii the grass.
p
ce re
c'au
h., g ïee, is.
r•G i^P cu , i. Z r' ., grow green, sprout out, grow young,
Tí)\ ;i;norous.
^ g•^eiiharixi ;, zie Tt'ei.r,ri;ig.
(0)ei:®g, zie GroenacJLti,q.

Grijnzer , z., grinner.
G1-ijiizèng, z., 'estu,;res of grief, gestures of incigtiation.
Grtj;), z., zie Grijpnoyel.

, ;•., greenness, verdure, green colour.

e%cthsiiict► tig, b., greedy, covetous, selfish, interested, Greoerkikt-kier, z., cellr where green vegetables are sold.
^ v lricioius.
Greeik loper , e., gardener, one that deals in vegetables,
Gri„ pena, t. w., ditch, seize, gripe >l)ilicl. , take hold of,
rl,c that deals in g eei.s.
lay hold of, apprehend , arrest ; pleats -, take e(ie(t ; ( e;,. G : = uoa tes• , e., woman that deals in vegetables
olie, f -, apprehend a thief.
\e C,iI tlt deals in greens.
Cwj ,ki)cf(1 , b., ravenruts , voracious.
{ r rcea land • z., Creerla It).
e,-k..is,vogea, z., bird of prey, extortioner, miser, usurer. seria
iau iss nr ce•,r., ship in the Greenland trade,
G!•3.tM , b., gray.
sni:' in the Greer^lan trade, st ra it Ilavid's man.
Grias,sar,I , z., gene headed old man, graybeard.
Grocrniriau: , gruennhoer, zie Gi•oeirdoeper.
Drys QCh0g , b., grayish.
(• eFi ,u ,,,I , C. h: ket to put greens in.
Gr jslieiai , z., gr< Dess, gray 1M;sirs.
C5r(5 y t s. , las , Z., grresnnariet.
Grizeën , i. ie. grow `ray, become gray , get gray hair.
•s e loge. , e, girl t.l at keeps a green stall.
GrUU , e., shivering, s1uidOering , treriddYrig . slinking, ww'him, '; BUZ ^)€ ))c^()(^ • Ñ., pel Iieii)s, ve°retatdes, greens.
trick, fancy, OdU fancy, caprice, freak , fantasy, crotchet, coIle :te, 0, greenness, verdure , foliage , greens, vege.
v[1giii .

til

Ii' . , poi herbs.

Gril,en , i. zv., Oliver , shake.
(O F•c,',,4, c , e., _freenliern , novice, bergamot pear.
G,•i l i ig , b., chilly , (ír011, conti cal , lntrniorrous , ivliinisi- ` ii i cigt u
. zie 1ilorstuii í?.
nil , fantastic , freakish , crotchety.
ar ^e,erl c,o gs.r,• , i re (.arr;e-.77°ooper.
GríIHn ; , z., sluiven sg seit Ii cold , trembling With col íT.
Grcn :ia erN-ukop i1cr . Zie Groenac f'.
Grllziek , b. Rill cf eíipriee.
11 so ,juli , e., geeeiïfini ?.

(iii) , zie Gr ii, ig rin.
i iGrr vztvn i . z., crlt}aa.r,,de.
Grinamissez,, z., ion, tricks, grinisees, wry face; - vankeli, Grcc>ai
,v, z,, white it 1'nuit keeps o. green stall.
ni ike feces , play theks play unties.
z-., ereiieiii that dials in vegetables , woman
G, ,ni)cUkeud ,

Zie

#

f il' ;,'CGLI !,'%LL'IL.

rintI ec h , N., s1131iC.

(,1 sil i) chc,, , 2. sr., senile,
G rif
fln*_e2en , i. se , sit nein.

t ik e WAS in greens.
ci, e, a i,,ks'l • ?
giieiAeiier'S shop.

e0, oc j) , rr , furrow , groove , £? r oisp.
OO, s:cn • ,'., ssls`.ati^;l, hotisp , soluf e.

Grtannuesi, i. w., whimper, whine (as a chLildl), roar (as *is,oeucn, t. ire., salute, n.r^he a bow, greet; zijt gegroet,
a lion).
j I solute yoil; cyroet lirio, Van ii jiaentweye, present my
C,•in ,naig, b., bw., angry-, cross, peevish , illnotured, nie- I cseirnlinirsats to their.
rose , surly ; -, angrily . peevishly , crossly , mor osely.
I G rciet, s és , r., coiupliments , salutation , greeting , reGrimin6;;i,e5d, e., anger, elige, wrath , indignation, dis-;

offen liraiice.

pleasure.
j Grocthng, z., greeting, salutation.
GrhSu ID2g, z„ roaring of a lion.
Gr,,eee, i., furrow , groove; -, chamfering (of a pillar),
Grinniken, i. u., i,eigh., sneer; /iet - rann de perirdes,
channelling (of a pillar).
the rei ;Bing of horero,
sa, ue en , t. w., clhannel, cliantfer (in erelaitecture).
G=rippe t, zie Grei-gel.
4u ur, b., tie., great, laige, thick, coarse, coarsy, clumsy,
G rinzen • i. iv., n•ltine.
lIsn:ely , gross , rough , rudc , kluut, Bluff , uncoutli, un 11ref, zie Gral
polis( ed, ill-Tired, urticivil , rustic , clownish, boorish
G,•e'ef, pret. %rann Grat=eii, dug, Pigged.
ctIiirlisli, insolent, deep, base, 1irofaEd; - pesr/u it, large
Grocfbi(keer j , zie Bidder of .4rrspi'eI er.
0.r! Hcry, great gins, heavy caliber , heavy metal , ortlG, ocRizcr , ^.., graving tool, iirine.
n<<tirc ; — t1elil , large hieres of nieiiey ; — verslond, dolt
Groeiswiji e, b., grooved , hollowed out , cut into channels.
Lrr^ >us ; — sl;eten , play hi;ili game ; /nj ,íieskt het te —,
Grcefaverk, rr, siiy thing grooved, an thing Hollowed out.
fie is too fuel; dot is to — cielopeii, tl3iit is too gross a lie.
(a,.oei , z., growth , increase, advance.
c;,.,r í ,,,s,ug, b., ciiarsis)i , fStlser coarse.
G1 , oekie,, , i. w., grow,v , vegetate , increase , w; ax : ;,gil varice , mmru fiir^(ilg , t , coaeee-tlireaued, of coarse thread , coarseliet

lind gra>e)t

els

d ooi § , the ebikt

`rows any

r",.t kc1ii - i och, I oet¡e^, y , she pities aw uy; e
take delight in airs; i 1mig.
GrorLi encl , b., st el its k e , gion iiig , ^i

tast

c s iA

, eoaese-graii ",Cl.

t z e l Arta, ;
bw., co;irsely , e^i ossly- , clumsily.
C;rsost,cial , z,, coarseness, grossness.
ti
; , %., corp leiit , I , j out - , fast s-.
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GroflUvigheld, `z., corpulency, fatness, jolliness, lustiness.
Grofschilder, z., dauber.
Grofsmid, z., anchorsmith, blacksmith, farrier.
Grofsmidswerk, z., blacksmith's work, farriery.
Grol, z., silly tale, foolish story ; -len maken, , play an-

tics , play foolish tricks; een -maker , antic , buffoon.
Grollen , i. w., grumble, growl, snarl, scold.
Drollig, b., nonsensical, foolish, silly.
Groin , z., entrails of fish.
Grommelen, i. w., welter in blood, wallow.
Groinmeling, z., dirt, mud, mire.
G rominen , 1. w., gut fish , grumble, growl , scold , snarl.
Grommer, z., grumbling, growliing, snarling fellow.
Grompot , zie Knorpot.
Grond, z., ground, earth, bottom, foundation, basis; de

-en, grounds, fundamental principles; iets tot in den verstaan , understand a thing thoroughly ; ee;s schip in
den - boren , sink a ship ; te -e gaan, he reduced to po.
verty, he impoverished, be ruined; iemand in den - helpen , ruin a person; in den - bedorven, entirely ruined;
den - peilen, sound the depth, heave the lead; aan den
- zitten , be in poverty , be aground , z.; klei -, flint
ground, z.; klip-, rock ground, z.; aan den - zeilen, run
aground , z.; den - raken, touch the ground, z.; van raken, loose ground, z.
Grondbeginsel, z., principle.
Grondbewijs , z., principal proof.
Grondbraak , z., breach in a dike , breach in rampart.
Grondbrief , , z., mortgage , pledge.
GrondciJns , z., ground-rent.
Grondeigenaar , z., landholder.
Grondeigendo,n , z., propriety of ground.
Grondel , zie Grondeling.
Grondelidk, zie Grondig.
Grondeling, z., groundling, roach.
Grondeloos, b., bottomless, fathomless.
Grondeloosiield, z., unfathomable depth.
Gronden , z., me., grounds, foundation , bottom , principles.
Gronden , t. w., sound.
Grondgebied, z., jurisdiction, territory, dominion, district.
Grondgetal , z., sum total.
Grondheer, z., landlord , landholder.
Grondig , b., bw., muddy , earthy , thick , fundamental,
splid; thorough, fundamentally, thoroughly.
Grondiglik , zie Grondig.
Grondlis , z., ice found at the bottom of the water.
Grondkennis , z., knowledge of the sounding , z.
Grondleen , zie Leen.
Grondteer , z., principle , ground, fundamental doctrine.
Grondleggen , i. w., found, lay the foundations.
Grondlegger , z., founder , he that lays the foundation
of a building.
Grondlegging, z., foundation, founding.
Grondlegster , z., she that founds any building.
Grondles, zie Grondregel.
Grondoorzaak , z., original cause.
Grondpacht, z., quit-rent.
Grondregt , z., rights of the manor.
Grondregel, e., fundamental principle, rule, ground,

maxim.
Grondrenten , zie Erfrenten.
Grondsap , zie
Grondschatting GrondsYr-ondcijns.
• zie
Grondeiag, z., foundation support, ground basis.

Grondsop , z., ground , dregs, sediment; het - is zoor de
goddeloozen § , the grounds are for the wicked.
Grondsteen, z., corner-stone, foundation-stone.
Grondstem , z., bass part in music.
Grondstof, z., element, principal matter.
Gron,itaal , z., original, original language.
Grondtalie, z., rudder-tackle, z.
Grondteekening , z., plan of a building, ground-plot.
Grondtekst , z., original
Grondtouwen , z., mv., relieving ropes, relieving tackles, z.
Grondvast , b., groundfast , adherent to the ground.
Grondvest, z., foundation-ground.
Grondvesten, t. w., found, ground, lay the foundation.
Grondvester , z., founder , lie that founds any building.
Grondvesting, z., foundation-grounds.
Grondiiakte, z., surface, area, ground-plot.
Grond`vaarbeid, z., fundamental truth.
Grondwerk , z., groundwork; het - van een orgel , the

sounding board of an organ.
Grondwet , z., fundamental law.
Grondwoord, z., original word, original expression.
Groot , b., great , tall , large , big, extensive , vast , huge,
ample, high, lofty, tall, important, eminent, renowned,

nolle, main; - koopman, eminent merchant; niet -, but
little.
Grootachtbaar , b., venerable.
Grootachtbaarheid , z., reverence; awe grootachtbaarhe-

den , your reverences, your worships.

Grootboek, z., ledger.
Grootdadig , h., magnificent, heroic , heroical.
Grootdadighcid , z., magnificence, heroism.
Grootdadigliik , in., magnificer►tly , heroically.
Grooteiitiös, bw„ greatly, extremely, extensively, vastly,

very much.
Groothartig, h., magnanimous, generous, higliminded.
Groothartigheid, z., magnanimity, greatness of mind,

heroism.

z., greatness, largeness, highness, tallness,
size, elevation, extent, immensity.

Grootiseid,

Groot- hertog , z,, grand-duke.
Grootje, e., granuam, grandam, old grandmother; hoor

eens -, harkee granny, harkee good woman.
Grootkruis, z., grand-cross.
Groot- maarschalk • z., lord-marshal , lord-high-steward.
Grootmagttg, b., mighty, majestic, powerful, potent.
Grootmagtiglieid, z., power , powerfulness, potency,

rnaj esty.
Groot snaken, t. w., educate, bring up, raise to honour,

promote to honour , magnify , glorify.
Grootmaking, z., glory, glorifying, magnifying.
Grootmeester , z., grand-piaster of any order.
Grootnteesterscbap, z., grand•mastership.
Grootmoeder , z., grandmother ; over -, great grandmother.
Grootmoedig,

h., magnanimous, generous, noble, high
minded, munificent.
Grootmoedigheid , z., magnanimity , courage , greatness
of mind , nobleness of mind , greatness of soul , bravery,
elevation of sentiment, munificence.
Grootmoedigl&jk, bw., magnanimously, nobly, grandly,
courageously , generously.
Grootmogend , b., high and mighty; hun edel -e, their
great and high nsiglitinesses.
Grootinul l , z., large-mouth , braggart, bully, huff.
Grootsch , b., proud, haughty, arrogant,
Gr-ootschheid , z., pride, haughtiness, arrogance.
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roofpraak , ß., hyperbole, exaggeratioi , domination ,
vin -g1ory,, boastfulness , boatiiig bravado, brag , rodomorLtade , bluster , swagger.
Gs-ootspraklg , grootsprakefl.jk , &, bw, byperholical
hyperbolically, sairily osCeutttious vain-glosious owaggeruig , vaunting , boastful , braggart.
Groodprcken , i. U'., vaurt , boast, rodoniontade , hector.
Grootsprckenderwtjze , g_, hyperbolically speaking.
Grssolsprckei- , a., boater , puffer, braggart, vaunter,
hector.
GrooCprekIi.g , C., boasting , bragging, vaunting, ruffing , hectoring , rodomontade.
Grootte , e., size; - Van een schip, burden of a ship.
Grootvader ,, e., grandfatlier , grand sire ; over—, gr
e atgrauid-faiber.
(irootodcrIIjk , t., relating to a granul-futlier , belonging
to a grand-father.
Grop , zie Groep.
Gros. e., gross, twelve dozen;

Gaids , a., gouge, chissel with a round edge, hollow chissei , e.; dop—, large gouge , C.; sleek—, somit gouge, a.
Guden , t. W., 1. w., work svitli a gouge , gush out , gouge, z.
Guictselsar , zie Goochelaar.
GuicjiclariJ , c., deceit, delusion, fascination, bewitching

encluaiitnient.

Guichele.i , Zie Goochelen.
GuicIit-fspel , zie Gnichelar(j.
Gug, e., mouths, wry mouths, grimaces, fares.
Giafi , C., snare tliitt has never been covered ; -, stallion.
Gott, z., rascal, scoundrel, villain, knave, rogue.
tuu,îtachtijç , z., roguish rascally, knavish, villainous,

dishonest.
Guitar, C., guitar.
Guite,isttik , C., piece of

villainy , knavish trick, piece of

rouzueu\

(u1te,,werk , e., knaveiy , roguery, villainy.
¿CsiteiLj , e., roguery,, villainy , knavery , dishonesty.

in 't - Tiandeleuu , deal Golven , i, w., howl (.o a dog) , whistle (as the wind).
wholesale; het - taus Iue€ leger, the main-body of the Guce,, :1: , I w., beguile, cheat, deceive.

6 ul • :., codling, young cod.
army ; -, engrossed copy of a law-deed.
t. w., engross draw out a copy (a law term); GuS , I., soft, good-natured, liberal • cordial, frank,
ingenuous.
-, exaggerate , speak hyperbolically.
G,,1.Ie , b, gold, golden.
Grossier , , z., wholesale-dealer.
Gulden, z., guilder, florin.
Grot , e., grotto , grot , cavern , criVe.
Grotwerk, z., little stones, pebbles and shells for a Guldenstuk , e., guilder-piece.
Gultiartig , I., frank, cordial, open hearted, candid, ligrotto.
beral , hearty , friendly.
Grouwel , zie Gruwel.
GulI.artlgheld , C., frankness, candour, openness, candid,
brick-dust;
diamant—,
Gruis , z., dust, sand; - van steen
ness , liberality, cordiality, sincerity.
diamond-powder; tot - norden , moulder away.
Gulhartlgltjk , 1w., frankly , candidly, openly , cordially,
Grulsachtig , t., gravelly.
sisueerely,, freely, plainly , ingenuously.
Grulsje , a., small pebble, grain of sand, grain of gravel.
Guiheid • e., softness of soil, depth of a sandy road,
GruiszRnd , C., gravel, coarse, sand.
heaviness of a sandy road, cordiality, frankness, candour,
Gruizen , t. w., bruise, pound; zie Ves-grajeen.
liberality, ingenuousness.
Gruz1g , t., gritty, sandy, gravelly, nasty, dirty.
Gulp, e,, gulp.
Gruizigheld , z , grittiness, dirt (Jocund in rice).
Guipen , i. UL, gulp down, swallow eagerly.
Gruppel , a., trench , furrow, small ditch.
Guizig • b., Im., greedy, ravenous, voracious, gluttonous;
Grut , a, groats, trash, refuse of fruit, etc.
-, greedily, ravenously, voraciously, gluttonously.
Grutwolen , z., oat-meal mill.
Gruttenbrij • a., porridge of oat-meal, oat-meal porridge. Guzigaard , e., glutton, greedy-guts, ravenous eater,
voracious eater.
Grutteumeel , a., buck wlucat-meal , oat-meal.
Gu1z5heId , e., gluttony, greediness, ravenousness, voraGrutter • z., dealer in hulled barley and meal.
city, voraciousness.
GruttertJ , e., place where oat-meal is made.
GulzlgILjk, im., greedily.
Gruwel , e.. abomination, wickedness.
Gunnen , t. w., not to envy; rij - hens dat getale , they
Grnweldaad , zie Gruwelstulr.
do not envy him that happiness; zie Vergunnen.
Gr,,welen , t. to., abominate, detest, hold in abomination,
Gisnoer • e., granter.
feel horror at aiiy thing, hold in detestation.
Z., granting.
Gruwel ij k , t., lw, horrible , abominable , detestable,
execrable, atrocious, enormous, horrid, terrible, heinous; Gunst , a., favour.
Gunstbetoon
• zie Gnnstbewsjs.
-, horribly, abominably, detestably, horridly, terribly,
Gu,istbewijs , 0., testimony of favour, testimony of friendshockingly.
ship.
Griawelijkbeld , e., abomination, horror, horridness, horribleness, enormity, vileness, abominableness , execrable- Gu,,stbrlef, e., privilege.
ness, terribleness, atrocity, atrociousness, heinousness, Gunsteling • C., favourite.
Gs,nsteloos , b., unfavourable.
wickedness.
Gruweistuk • e., heinous crime, abominable action, hoc- Gunstgeuoot, C., favourite.
Gunstig • unstI1ijk , b., hm., favourable, propitious
rid action , atrocious deed.
auspicious; -, favourably, propitiously, auspiciously.
Gruwen , i. as., abominate, abhor , detest, hold in abomiGt,ustrljk , zie Gunstig.
nation bold in detestation, abhorrence.
Gruwzaaiu , t., horrible, dreadful, shocking, enormous, Guustwoord , C., favourable word, favourable expression
atrocious , horrid , terrible, abominable, heinous , execrable. Gust, I., not bearing young, barren.
Gruwzaansbeid , a., horror, horridness, horribleness, Guur , , I., bleak, keen, sharp, cutting cold; - weer,
atrociousness, atrocity, execrableness, abomination, hei- nasty weather, z.
Guorbeld , e., bleakness, keenness.
nousness, dreadfulness.
Grosseren ,

R
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Haardstedegeld , z., hearth - money.
Haarkloven , t, w., split a hair, cavil

Ha, ¿., ha, ah, ho.
Haag , o., hedge.

Haagappel , z., crab-apple , *ild.ing.
Haagappelboom , a., crab-tree.

quieks.

, use shifts, uso

• z., caviller , chicaner , captious disputant.
Haagbezie, z., haw, berry of the h'hwthorn, blackberry HaarkloverU • haarkloving , z., cavil , cavilling , chicane
,
chicanery
, quibbling, quirk, quiddity.
(of the bramble).
Haarlok , z., lock of hair.
Haagdis , hagedis , Z., lizard
Haagdoorn, hagedoorn, z. , hawthorn, white -thorn, Haarloos, b., bald.
Haarnaald , z., hair-pin.
bramble-bush , thorn-hedge,
Haarpueder , z., hair - powder.
Uaagelk , z., wilding tree.
Haarschaar , z., pair of hair-scissars.
Haagmes , z., bill, hook.
Haarsnijder
, z., hair-cutter.
Haat • e., shark.
Haak , z., hook , crook ; enter-, grappling iron ; sloten Haarsnjdtng, z., hair - cutting.
z.,
hair-lace.
Haarsnoer
,
pick-lock; haken en oojen, hooks and eyes;-makers,
iusschen twee haakjes , in a parenthesis ; aan den - han Haartje, z., small hair, little hair, fibre, root.
leave long undecided ; het hout in den - scharen -gen,, Haartooisel • z., wig.
square any thing; bálk-, dog, z.; boots-, boat-hook, z.; Haartrekker • z., tweezers.
hand-, hand-hook; kat-, cat-look, z ; klem-, holdfast , z.; Haartrens , z., braid of hair.
naad-, rave-hook , ripping-iron , z.; peuter-, fish tackle Haartuit , zie Haartrens.
pendant hook, z.; pomp-, pump-hook , z.; roer-, pintles Haarviecht, zie Haarlok.
of the rudder, z.; schinkel- can-hook, z.; takel -, tackle- Haar werk , z., ornamental hair-work, hair-plait.
HHarw_orm , z., ringworm.
hook, z.
Haalzachtig , b., hooked, that easily hooks into any thing. ä-Inarwortel , z., root of the hair.
Haas, z., hare; een - opdoen, start a hare; de legersteé
Haakje , z., little hook , little crook.
van een -, a hare's form; koppel hazen, brace of bares;
Haaksgewts, b., with a hook, with a crook.
drie hazen , leash of hares.
Sinai , hedgel s z., pot-hook, crook; -, pull, draught.
, z., leveret, young hare, small hare, little hare;
Haasje
Healbier • z., beer bought by retail.
- van een has-st , inside of a loin of beef; - over spelen ,
Ucalboone, z., crate.
play
at
leap frog.
Haalover , z., housewife , freshwater seaman.
Haast • z., haste, speed , precipitation, hurry ; hoe meerder
Haalwun, z., wine bought by retail.
^ -, hoe minder spoed § , the more haste the less spead.
Haam , z., tame, harnees.
¡lean , z., cock ; -kalkoensthe -, turkey-cock ; een - van Haast, haastelijk, bw., speedily, soon; met der -, speedeen vent, brave fellow; den gebraden - spelen in een ily , quickly , soon ; -, almost; hij heeft - gedaan , he
gezelschap §, give one's self airs in company; daar zat has almost done.
geen - naar kraaijen § , nobody will take any notice of HaastelLk : , b., speedily , quickly , hastily , soon.
that, it will pass unobserved; zijn - kraait koning §, he Ha u sten (zich) • i. w., make haste, make speed, hurry
wears the breeches ; de - van eed kraan , the cock of a one's self , dispatch , make dispatch.
tap; de - van een roer, the cock of a gun ; de - van een Haastig , b., hurried , in great liaste , in great hurry,
roer overhalen, cock a gun; gesneden -, capon; roode -, sudden, precipitate, quick, hasty, passionate, hot, testy;
zie Haastelijk.
4 lighted match; ergens den rooden - in steken, set fire
Haastigheid, z., haste, speed, dispatch; hastiness, preto any thing.
cipitation , quickness , passion, testiness.
Haantje, z., little cock.
Haastlgltlz , bw., speedily, quickly, hastily, precipitately,
Haar, vnw., her.
passionately.
Haar • z., hair ; elkander in het - zitten , fall together
by the ears, pull each other by the bait ; met de handen Hanstmaken, i. w., make haste,. speed, hurry one's self.
in het - zitten § ,, be greatly at a loss; het - laten snij- Haat, z., hatred, hate, aversion, detestation.
den , get one's hair cut ; het - stond hem te berge , his Haatdragend , b., bearing envy , bearing malice , vindica
-tive,ndcmalousrevngf.
hair stood on end; - op de tanden hebben § , be firm and
resolute, not to be played the fool.with; hij moest er - Haatdragendheid , z., bearing envy, bearing malice, revengefulness , revengeful , disposition,
laten t , he came off a loser.
Haatster , z., female enemy.
Haarachtig , zie Hang.
Hachje, z., rake.
Haarband • z., hair-string , hair-fillet, head-band.
Dacht , z., lunch , lump , large piece.
Huarbles • z., lock of hair.
Had , pret van Heilen , had.
Haarbos, z., tuft of hair.
Haard • z., hearth , fire-side, chimney-corner ; eigen - is Hals , z., ephemeral insect, ephemeral fly.
goud waard t , home is home be it ever so homely ; in Hagchelljk, b., hazardous, dangerous, perilous, critical,
het hoekje van den - zitten, sit in the chimney-corner. doubtful , dubious , uncertain.
HagchelUkheld, z., hazard, chance, risk, danger, peril,
Haardgoden , e., mv., household - gods.
doubt , uncertainty.
Haardijzer, z., grate, dog, ant-iron, fender.
Hagedis , zie .Haagdis.
Haardplaat , 9., plate of iron in a fire-place.
Hagedoorn
, zie Haagdoorn.
Haardstede, e., hearth, fire-place, chimney.
Haarklover

.

;

-

-,
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Hagel , z., hail , shot ; j irze -, small shot; jan -, Hiob,
rabble, scum, dregs of t. e people; -, sort of dainty.
Hagelbul , z., storm of h,,il , ht^.ii-shower, shower of hail;
een - van pijlen , a shower of arrows.
Nagelen , i. w., hail .
Hagelslag , z., storm of mail , bail-stroke.
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Ualfdtek , z., quarter-deck , r.
Halfje, z., half a quarterii, less than the half of any

thing.
Halfse.beld, zie Helft.
5da l t'slacbtlg , b., amphibious.
Halsster, e., halter, rope.
Hali'vat, z., kilderkin.
Haifverdek, z., second deck of a ship.
Haim, z., stalk, stem, oaten reed, oaten pipe, blade.

, z., hailstone.
Uagelwit , b., as white as hail.
Hagendeveld , zie Puik.
Hag=e , z., allowance , z.; -sda l , flesh-day , meat-day , z. Halinknoop , z., ear.
Hak , z., heel ; iemand op de -ken zitten, be at any one's Halinsteel , z., stalk of a blade .
Hals , z., reck ; om - raken , lose one's life ; om - àrenheels , be close after any one.
Hakbank , z., block , chopping-block.
gen , kill , make away with ; arme - , poor devil , poor
Hakbijl • zie .blakmes.
creature , poor fellow ; goede -, good soul, good natured
Hakblok , z., chopping-block.
creature ; regte -, simpleton, silly creature, idiot, natural; den - er aan nayen, risk, hazard, venture one's
Hakbord, z., musical instrument, stern of small vessels.
Haken , t. w., i. w., hook in any thing ; -, long ; -, hook, life; -, tack, z.; bezaans-, mizen-tack, z.; bezaan stagclasp ; aan een spijker -, be caught by a nail ; los -, unclasp,
cells-, mizen stay-sail tack, z.; boven bram stenge stagzeils-,
unhook.
royal stay-sail tack, z.; bram stenge stayzeils-, top galant
Hakensteel , z., hook-gaff, z.
mast stay-sail tack, z.; fokke-, fore-tack, z.; gagel tópMaking • z., hooking , clasping , longing , ardent desire.
zeils-, gaff top-sail tack, z.; groote -, main-tack, z.; groote
Hakkelaar, z. stammerer, haggler, stutterer.
because-, spanker tack, z.; groote stayzeils-, main stay-sail
Hakkelen , i. w., stammer • stutter , faulter , haggle,
tack , z.; groot Stenge stogzeils-, main topmast stay-sail
mangle.
tack, z.; lager-, flying jib tack, z.; kluiver -, jib-tack, z.;
l takkeling , z., stammering , stuttering , faultering , hesi- kruis boven bram stenge stagzeils-, mizen royal stay-sail
tack , z.; kruis bram stenge stagzeils-, mizen top galant
tation, haggling, Niggling, mangling.
Makkelkees , z., stammerer, stutterer.
mast stay-sail tack, z.; kruis seenge stayzeils-, mizen top
Ilakkeltong • z., stammerer.
mast stay-sail tack, z.; storm fokke-, fore stay-sail tack, z.;
Hakken , i. w., chop , mince , hack , hew , cleave , hatch;
vlieger -, middle stay-sail tack, z.; soon stenge stagzeils-,
een leger in de pan -, cut an army to pieces, give no
fore topmast stay-sail tack , z.; - van een knie , elbow of
quarter ; er op in - §, attack sword in hand, speak boldly,
a knee, z.; -blok, tack-block, z.; dubbelde -en, double
speak freely.
tacks, z.; enkele -en, single tacks, z.; met bak- of stuur
Hakkenbord , z., tafrel , tafarel , z.; -s knieën , tafrel
toezeilen , sail on the larboard or starboard-bordsen
Hagelsteen

knees , z.
Hakkenel , z., ambling horse , hackney.
Bakker , z., chopper , cleaver.
Hakketeerder, z., wrangler, caviller, quarrelsome mincing
fellow.
Hakketeren, i. w., wrangle, cavil, quarrel, dispute, spar.
Hakketering, z., wrangling, quarreling, cavilling.
Hakking , z., felling of trees , felling of timber.
Haknes , z., bill , cleaver , chopper , chopping-knife.
Hakrnoes , zie iaksel.
Haksel , z., minced meat , chopped straw.
Hal , z., hall , market, shatrnbles , flesh-market ; -, crust,
induration of the earth caused by frost.
Halen , t. w., fetch , bring , draw , pull ; op den borg -,
run a score in a shop ; dat zal geen tien pond -, that
will hardly fetch ten pounds; over hoop -, pull dowvii , throw
in confusion ; omver-, pull down ; bijeen-, scrape together,
gather together ; zcwe ongelukken - het niet bi het ?nij ,,e ,
your misfortunes are not to be compared to m ine, de ver
lese nit de sloot - §, rip up old sores, revive old-dronke
disputes; kinderen -, bear chilUrcn.
Half, halve , b., half; - blind , almost blind ; - vise/i,
- vleeseh, neither fish nor flesh ; - April , middle April;
- rond, semicircle ; - wind , side-wind ; - uur, half an
hour ; - jaar , half a year; - een, , half past twelve ; inocan , crescent, hilf-moon ; - »ich , spontoon , half-pike;
ten -, by halves , half ; hij doet z; a werk ;natra teca -,
lie does his work by halves ; ten -, noch ten Iceele cij,z,
stick in the middle of a thing ; ten - kolen , parb►^► il ;
- gaar , half-done , half-roasted , half-boiled ; tea Naiver°
woge, half-way ; onzent, ;zijsent. -, in our behalf , for our
sakes; in his behalf, for his sake; - zonal , wind on ; lie
bean;, z,

tacks , z.; -era opsteken , raise the tacks, z.; -en Whalen ,
set the tacks on board, haul the tacks on board, x.; tusscheu twee -en zeilen, sail both sheets aft, z.

Halsader, z., jugular vein.

Halsband, z., collar.
Halsdoek , z., neckerchief.

Halsgeregt, z., high court of justice.
Hals h eer , z., person who has the power of life and death.
HalsneerliJkbeici , z., power of life and death.
HalsLzer, z., iron collar.
Halsketen , z., collar worn about the neck, chain worn
about the neck.
Halsklasnp , z., chess - tree , z.
Halskraag, zie Zlingkraay.
Halskwabbe , z., dewlap, the skin which hangs under
the throat of oxen.
Halszegt, z., capital punishment, the power of life and
death;.
Halsre; ter , z., judge who sits upon life and death.
:taissieraad, z., necklace, collar.
IIQte£sstarrig , b., ohsthiate, stubborn, perverse, stiffnecked,

rebellious , contumacious , headstrong.

Hadsstarrigiteid, z., obstinacy , stubbornness, pervereness,
st ffnness , cositunlac;ousness, contumacy.
Ha sstarrigllJk , bw., obstinately, stubbornly, perversely
stiffly , contumaciously.
z., capital punishment, pain of death.
tsar sstreng , z., Halter , rope , cord , quinsy , squinancy.
r,Hafssti,k , z., neck-piece.
taal`taaie, e., tack-tackle, vretac, z.
flitskeer , sie heister.
Haainvi leed , c., bosom-friend.
eiai %zank , z., criminal cause, capital crime.
Halsstr as ',
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Halte, halt, z., halt, stop.
Halve , b., bw., half; op -r sten/ vlagge , display the flag

at half staff; - maatregelen, half-measures, half-and-half
measures ; - broeder, half-brother, step-brother; - geleerde,
half-scholar, smatterer of. - , small dealer in learning;
- zuster, half-sister, step-sister; - laarzen, half-boots,
bootees.
Halveren , t. to., halve, divide into halves.
Halzen , z., mv., zie Weeds.
Ham , z., ham.
Hamel , z., city gate.
Hanel , z., wether.
Hamer, z., hammer ; houten -,'mallet; kalfaat-, caulking.
mallet, z.
Hameren , t. w., hammer, beat with hammer, beat with
a mallet.
Hamerslag, e., scales which fly off from iron when hammered upon the anvil.
Hamersteel, a., handle of a hammer.
Harnervisch , e., hammer-headed shark, balance-fish,
hammer-oyster.
Hammebeen, e., ham-bone.
Hammetjie , z., little ham.
Haiminevet , e., fat of a ham.
Hand, z., hand; in de -en klappen , clap one's hand; van
- tot -, traditional , handed of delivered from one to an

other; ter - stellen, hand, hand over; bij de -, at hand;
wet ter -, handy , convenient; oit de - verkoopen , sell by
private sale; van de - in den tand, from hand to mouth;
van - wijzen, refuse , re _, ct, deny , throw out; aan de geven, furnish, hand, propose; aan de beter -, on the
mending hand ; bij de - vatten , take in hand , undertake;
de -en ruins hebben , have one's hands free , be at leisure;
iemand op zijne -en dragen, be much attached to any one,
make much of any one ; hi' wordt door het volk op de -en
gedragen , he is very popular , he is a great favorite with
tue people; -en uit de mouw steken, set diligently to
work ; in de -en vallen , exceed one's expectation ; nst de
- vallen , fall short of one's expectation ; dat is een kolfje
naar zijn - t , that just suits him ; verre van de -, a great
way off; de laatste - leggen , give the finishing stroke ;
voor de - zitten , be the elder hand (at cards) ; over -,
more and more , continually ; de - liften, sell below the
market price ; de - boven het hoofd houden , patronize,
protect , support , defend , countenance; aan de winnende
-, in a thriving way, making money; voor-en, at hand, near
at band ; op-en , at hand , near at hand , on hand ; van
hooger -, by authority , from those in power , from those
in authority ; langzamer-, slowly . gradually • leisurely
by degrees ; de - hieden , assist , help , aid , succour ; de
behulpzame - bieden , lend a helping hand ; de - leenen,
lend a hand, bear a hand, help, assist; in de - komen,
grow useful , grow serviceable.
Handbekken , z., bason , ewer to wash one's hands in;
derde -, sea yoke , z.
Handblediug, z., itssistance, aid, succour, help.
Handblaker , x., flat candlestick.
Handboeien, z., mv., manacles, chains, shackles for the
hands.
Handboekje , e., manual , pocket-book.
Ilandboog , z., bow.
Handboom , z., lever , beam.
Handbreed , z., handbreath.
Handbas , z., hand-gun.
Handdadig , b., accessory , helping , aiding , abetting.
Handdadiger , a., accomplice , aider , abettor.

HAN.
Handdoek , e., towel , cloth to wipe the hands with.
Handel , r., proceeding, act, deed, trade, traffic, commerce;

een oneerlijke -, dishonest proceeding; een groote - drijven ,
carry on an extensive traffic, carry on an extensive trade;
- en wandel § , life and conversation , deportment, beha
kust-, coasting-trade; slaven-, slave-trade,-viour,cndt;
African trade; sluik-, smuggle-trade, smuggling.
Handelaar , z., trader , dealer , merchant; sluik-, smuggler.
Handelbaar , b., tractable , manageable, supple, pliant,
pliable.
Handelen , t, w., trade , deal , handle , touch , treat of,
negotiate , treat.
Handeling, z., handling, management, proceeding, action,
behaviour, way of acting.
Handelsadresboek , z., commercial directory.
Handelsbetrekkingen , z., mv., commercial relations.
lsandelsgeschledenls , z., commercial history.
Handeisgewigt , z., avoirdupoise-weight.
HHndelsbuls, z., commercial house, commercial establishment, trading house , mercantile house , firm.
I-landelskapitaal, z., stock in trade._
Handelsverkeer, z., commercial intercourse.
Handelsvrtjheld $ z., liberty of trade, free-trade, license
for trading.
Handelswoordenboek , z., commercial dictionary.
Handeiwljs , z., manner , way of acting.
Handenloos, b., handless, unhandy, awkward, clumsy
Handenloosheld, z., awkwardness, unhandiness, clumsiness.
Handenwerk, z., handiwork, handwork, manual labor,
handicraft.
Handeuvel , z., gout in the hands.
Handgaauw , b., lightfingeredness , thievishness.
Handgebaar, z., occupation, employment, something to do.
Handgeklap , z., clapping of the hands, applause.
Handgeld, e., bounty given to soldiers and sailors when
enlisted, earnest-money, earnest, advance-money.
Handgemeen, b., engaged In battle; - zijn, be engaged;
- worden, engage in battle, begin fighting, commence fighting.
Handgemeenschap , z., engaging in battle.
Handgeweer , z., musketery, small arms.
Handgict , z., handsel.
Handgreep , z., handful , gripe, knack of doing any thing.
Handhaafster , z., protectress , woman that protects.
Handhaven , t. w., maintain, support , protect.
Handhaver , z., defender , maintainer , protector.
Handhaving, z., maintaining, maintenance, support, protection, defence.
Handliouden , zie Handhaven.
Handhouding, zie Handhaving.
Handig, b., handy, convenient, dexterous, clever, expert.
Handig, bw., handily, dexterously, cleverly, expertly.
Handigheid , z., handiness, cleverness, dexterity, expertness.
Handtdzer, zie Hand boei.
Handje, z., small hand, little hand; -klap (plak spelen),
play at hot cockles.
Handjielt, z., chjragra, gout in the hands.
HandkiJker , z., palmister , chiromancer , one that tells
fortunes by looking at the hands.
HandkiJking, z., chiromancy, palmistry, divination by
the hands.
Handk5jkkanst • zie Ilandkijking.
Handkus, z., hand-kiss.
Handlanger , z., tray-n,an, ]rod-man, hod-carrier, underworkman , mate , jobber.
Handlangers (bI geschut), e., ese,, artillerymen, gunners, cansioniers.

HAN.
1and1ctdIng • z., inanuductioii.
Htindligtlng , z., release.
Handrnerli • ;., sign.rnasival , sigisature.
Handmolen • ., handuiill.
Handopeuiag :1: • z,, permission given by the magistrates

of a town to proceed to the election of a cicrgyuian or
miiiisier.
Haudopleggen , i. w., arrest , seize , invest.
HandopIeging , e., arrest , seizure of effects , investing

with sacerdotal power,, ordination.
Ilandpaard , e., led-horse.
Ilandpiji , e., jacelisi . dart.
Handielken , t. w., stretch out one's hand assist , aid,

help, succour, relieve , support.
iIaidreIking, o., assistance , aid, support, charity, relief.
Handscbcrt • z., hand -scieen.
Handschoen , z., glove ; ijzeress —, gantlet , gauntlet ; het

is geeis kat coo zûnddr -co aas te tasten , it is not an
easy matter , it is not to he played the fool wills.
Handschoenleer ,, e., glove-leather.
Ilandschoenmaker , e., glover,, glove-maker.
Haudscl,ocn,uaakstci , e., WOfliStSi who makes gloves.
Handschrift, e., manuscript , written copy, ancient manuscript.
1Iaiidsag, e., slap, blow, stroke given with the band.
Hand1ede , e., liarsdsledge.
Handspaak , e., bever ,, hiaudspikc,
Ilaudsi,ies , zie IICL?s(ipl.
Ilandtastiig , z., maus , prize , giving the hand.
Ilandtastel ij k , t., fW., palpable , palpably, grossly, plainly.

Hantitcekening , e., signature , sign.nsanuah.
Ilandvat, e., hasidic; alle dissçjese hebbeu twee -en , every

thing has two handles , every thing has two sides.
Handvesten , e., mv., charters , grants , patents , deeds,
privileges.
Handvestbreuk , z., breach of privileges , infraction of a
charter.
Handvogel , e., bird accustomed to fly from the hand.
Handvol , e., handful.
Haudwaarzegger , e., chiromaiicer ,, palniister.
Haiidwater ,, e., water to svaoh wie's hands with dat
heeft daar geen — tij , that is siot to be compared with it,
there is no coniparisoss between thesis.
Handwerk , z., handicraft , handwork , manual occupation,
profession , trade,
I1ii,dwcrksman , e., hiandicraftsnian • actificer , artist,
mechanic.
Handwhjzer ,, e., sign.post.
Ilandzasg , e., hand-saw.
Ha,idzaain , t., soft , tractable , pliant , manageable , phiable, mild.
IEaadaaawhcad , e., tractableness , pliableness , softness,
mildness.
Ilaisebalk , Z., cock-loft.
Ilanegekrasi , e., cork-crowing.
Slnnegev-cht , e., cock-f ghtiiig.
Ha,ieldaauw , zie Henespoer.
11 aueknippe1ing , o., cock-sealing.
IIstneuat , ;z., cockpit.
Hanepoot , e., cock's claws ; - eis , scribbling , scrawl (in
ws-itisg) ; — vais de gaffel , ccowfoot of the misen peek, z.;
— vais seso zeil , foot.hiue , z.
Ilanespoor ,, z., cock's spur.
Ilanetred , e., cock's treadle.
Jianeveer , e., cock's feather,, cock's plume, shrew,, scold,
brazes , impudent woman.
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HaIle%Oct, z., crow-foot (a lies-b).
Allang, Z., beam in a chimney to hang any thing on.
C., halter, rope, uewgate-bird , rogue , rascal,
villain , scoundrel.

ilasighast ,

I[azsgblaker,, e., sconce, hanging candlestick.
Hangbord , zie Uitlzauigbord.
Hangen , t. w., hang, hang up; water over

—, hang a
hei le of water over this fire; de bulk naar de wind —,
shift with the times, he vicar of Bray; den kap op dew
seer about, change sides; —, i. w., be hung, be
hanged ; aass ell-aisder —, he firmly attached to each other
I'll
"
; ¡set haojt aso el/candes- als droog zand § , it is
very loose , it is only incoherent, it is very unconnected;
die s-os/c hangt voor het hof, this cause is now pending;
ei- Aosvjt ons een eoossr osiceder beizen het haofd , a dark
cloud is gathering over our heads ; het hoofd laten —, lose
courage , sang once bead de 11/) loten —, pout, look gruff,
look sulky ; tussclieii - eis sivsyesa § , between the devil and
tue deep sea, between hanging arid drowning; aan den
uiod —, lie too near to the wind, z.; 't - van de achtersteren , the rake of the ster;ipost , e.; 't hangen van de vaas-eieren , this rake of the stem, z.; 't — van de asaeten,
the rake of the masts , z.
Hangend , d., hanging; -e wagen , carriage on springs;
;iet -e pootjes , cap in hand , with great humility, with
great submission.
Hanger, e., hanger, pendent, z.
fla,igcrt , e., dragghetail.
Ha,ghoi1oghs , pendulum, clock.
Ha ,, gijzer, e., pot-hanger.
hangup , e., blubber, long-lipped person.
j- , e., hangman , executioner, jack-ketch.
IInignuit , e., hanimok , bed-suspended on board of a ship.
flangoor, e., dog with long ears, slovenly fellow.
iIa,ij;e!s
, e. inc., lunges.
Hangsot , z, padlock.
IN&mfliso, zie Geil, hiiinig.
Hassneke,s , e. , iiickname given to time Germans who come
flaHg,flan

from tVeotphialia.
Henimekenrnnaijar , z., labourer from Westphalia, many

of whom conic aii;inahly to Holland, mostly, to mow.
, C., John, goiitleniisn , § nobleman; ¡set is een groote
- b hie is a great gentleman.
Dansop , e., Dle ri y-andrew , jack-pudding, pantaloon.
Haimsworst , zie I[oiisop.
ia,itarcn , j. W., deal, trade, traffic, haunt, frequent.
IIasmeer5,g , o., trade, traffic.
si, e., ini'., hìssnse.
15s, , C., bile, snap, mouthful, morsel.
Hnpcieii , i , to., coitse short, fall short, stick, hesitate,
staisner.
Hape,-ing • C., obstacle, hinderance , hesitancy.
Happen, t. iv., shill), snack, bite at.
H: ,f)5g , I., greedy , eager , peckish.
ftappiae2I , e., grieiiiiieso , eagerness , avidity.
5ispscieer,, bapscaa&im , e., catch-pole, mm -bailiff.
t, bard, tough strorg , stale, severe, harsh
austere, hardhearted; —e eieren , hard eggs; -e spj.v,
iisiiigeotiblo food - brood, stale bread; -e woos-den, high
words; -e winter, severe winter; hij heeft het —, he suffern a great deal; he is much to be pitied.
Hard maken , t. w., harden , make hard, indurate.
Hard worden, i. w., harden, grow bard, become cal.
ioi;, become hard.
5iasdachtg , 1w., hard, loud, loudly ; - loopcn , run fast
laugh aloud.
1581)5
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flardachtig , b., harclish, rather hard.
Hardbittig , b., hardmouthed.
Harddraven, i. w., trot a race , trot for a wager.
Harddraver , z., horse that trots very fast.
Harddraverij , z., trotting of horses for a wager.
Hardebol ,

, a., player upon the harp.
Harpuis, z., mixture of pitch, tar and rosin with which
ships are rubbed over , rosin.
Harpuisketel , z., rosin - kettle, z.
Harpalager

Harpuiskwast, z., rosin-mop, z.

Harpuislepel, z., rositi- laddle, z.
e., obstinate mule.
i. w., knock heads together, dispute a Harpulzen, t. w., grave a ship, rub it over with, pay

Hardebollen : ,

it with rosin.
point keenly.
Harre • zie Herre.
bw., hardly, severely, harshly, roughly.
H arden , t. w., harden , indurate , endure , bear , support. Harrewarren , i. w., jar , wrangle , jangle , quarrel,

JIardeliJk,

squabble.

Hardheid , zie Hardigheid. .

Ilardlartig, b., hard-hearted, cruel, inexorable, pitiless,

merciless.
fardhartigheid, e., hard-heartedness, cruelty, etc.
Hardhoofdig , zie Sl jfhoofdig.
Hardhoorend, b., deafish, hard of hearing.
H:irdhoorendheld, z., hardness of hearing, deafness.

Hardigheld , z., hardness, induration , toughness , callosity, roughness, ruggedness, harshness, severity.
b., dull of comprehension, slow of comprehension , stupid.
b., costive, bound.

Ilardleerend,
Hardlijvig,

HardltJvigheid, e., costiveness.
Hardlooper , zie Looper.
Hardnekkig,

necked.

b., obstinate, stubborn, headstrong, stiff-

Hardnekkigheid , z., obstinacy , stubborness.
111ardnekklgltjk , bw., obstinately, stubbornly.
Hardvochtig, b., hardy , stout, sturdy, vigorous, robust.
Hardvochtigheid , z., hardness, stoutness, sturdiness,

z., jarring, wrangling, jangling, quarrelling, squabbling.

Harrewarring,

Harrewarreri. , zie Harrewarring.
liars , z., rosin.
Ilarsachtig, b., rosiny, resinous.
Harsboorn • z., pine , pine - tree.
Harst, z., loin of beef.
Harsten , t. w., toast bread.
Hart, z., heart ; flaauw van -, fainthearted

; dat is hem
een steek in het -, that is a stab to his peace , that is a
dagger in his breast; zijn - ophalen , take one's fill, take
one's swing; iemand een ricos onder het - steken, encourage any one, give any one courage; goed - toedragen,
be well disposed towards ; terg -e gaan , grieve , afflict,
vex; alle -en bij het zijne rekenen , judge of others by
one's self ; waar het - vpl van is, vloeit de mond van over §,

from the fullness of the heart the mouth speaks, what
the heart, thinks the mouth speaks ; van -en , with all
one's heart, from the very heart, from the bottom of
strength , vigour.
one's heart; stag-, stay, dead-eye, z.
Ilardzetler , z., fast sailing vessel, z.
Hartader , z., artery of the heart.
Haren , b., hair , made of hair.
Hartbioed, z., heart's blood.
Harig , b., hairy , thorny , difficult.
111arteleed , z., grief of heart.
Uarigheld, z., hairiness, difficulty, embarassment.
Hartelijk , b., bw., hearty, cordial , sincere , heartily,
Haring , z., herring; gerookte -, red herring ; zoo gepakt
with all one's heart, cordially, sincerely.
als - , very close packed ; ik zal er - of kuit van heb- Hartelijkheid • z., heartiness , cordiality , sincerity.
ben § , I will win the horse or lose the saddle ; - kaken, Harteloos, b., heartless, spiritless, lowspirited.
gut and pickle herrings.
Harteloosheid, z., faintness, low spirits, dejection.
Ilaringbuls , z., herring-vessel , herring-buss, cobble.
Hartelust, Sz ., one's heart's desire.
glaringkaker, z., one that guts and pickles herrings.
Harten , z., mv., hearts ; - aas, ace of hearts ; - heer,,
Haringpakker , e., herring-packer.
king of hearts ; - vrouw, queen of hearts; - boer, knave
Harington , z., Herring-barrel of cask.
of hearts.
Haringvauger, z., herring-fisher.
Harteviies , r., ericardinm.
Haringvangst, z., herring-fishery.
Ißartevriend, z., bosom-friend .
liarlugvlsscher , zie Haringvanger.
Hartewee • zie Harteleed.
Hartngvlssche rt , zie haringvangst.
Hartewensch , z., wish of one's heart,
Haringwi r, z., woman that sells herrings,
I-Iartgrondig , bw., heartily, with all one's heart, from
llaringzout • z., coarse salt.
the bottom of one's heart.
Mark , z., rake.
Hartje, z., my love, my dear, little heart, small heart,
IHIarkebuseren 1 , t. w., shoot.
middle, inside, heart of a thing.
-

, t. w., rake, level, smooth.
Harmonie, z., har mony, harmoniousness, concord.

Harken, harken

#Iarnas, z., harness, armour, suit of armour, breastplate, cuirass; het - aantrekken §, take up arms.
Ilarnasmaker, z., armorer, person
harnassen , i. sc., put on armour.

• b., hale , hearty , strong, robust; -e kost , savoury,
food , victuals that are well salted.
Hartig, bw., heartily, savourily.
Hartig

Hartklopping

, z., palpitation of the heart.

that makes armour. Hartog t , z., duke.

Hartpjn, z., sickness at heart.
Ilartroerend • b., moving , pathetic , heart-piercing, heart-

Harp, z., harp; kind of sieve to sift corn.
Uarpen, t. w., sift corn, winnow corn..
rending.
Harpenaar , zie Harpslager.
Ilartsteek • z,, mortal stab.
IlarpU • z., harpy ; zij is een regte -, she is a harpy, Hartsterkend , b., cordial • invigorating , restorative, carshe is a rapacious wretch.
diac , nourishing , strengthening.
iIarpluls, z., tow of hemp, tow of flax.
Hartstogt , e., passion; ongeregelde -en, irregular passions,
I1.^rpoen • z., harpoon, dart to strike whales with.
irregular desires.
harpoenen , t. w., strike with a harpoon, harpoon.
Hartstogteljk , b , affectionate , passionate.
IIarpoener, harpoenier, z. , harponeer.
Ilartvang , z., synope , fainting fit , qualm , apoplexy.

HAIL

HEE.

Hartzeer , C., grief , sorrow , affliction.
Haspel , z., reel, windle, spindle, sounding post of a violin.

Hilebben , t. w., have ; - is -, maar kr'sjrjen is , de kunst F,
there is a difference between having and getting.
rietlust , zie Hebzucht.

Haspelaar , z., he that reels, he that winds yarn.
Haspelen , t. w., reel , wind , entangle , shuffle , jumble,
mix together, throw into confusion, wrang le.
I1aspeling, z., reeling, confusion • disturbance.
Haspel^verk, z., bunglir ^c, botching.
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lt o creen , z., me. lrel^rresys.
l5cbreer , z,, hebrew'.

riebreen,sysch , b., hebrew ; -e spreekwijs , hehraism.
rsebz,,csat , z., rapacity , avidity, eagerness for gain.
Hassebassen , i. w., scold, wrangle, jangle, squabble, HHebznchtig , 1., rapacious, greedy, eager for gain.
take great pains.
Hecht , :., bandle; het - in de hand houden i- , keep the
Hassebasserij , z., jangling , wrangle , altercation.
Hatelijk , b., bw., hateful , odious , detestable , abominable;

eich - maleen, render one's self detestable, render one's
self odious ; -, hatefully , odiously , detestably , abominably ,
maliciously.

Lai;k is one's owns bands; -, jack, pike.

HHetlt , t., Strong,', bral , Close.
ticcl,tba k, z., joint-beans.
iieet,ten, t. 2v,, laster:, make

fast, join, attach , close.
liecistenis , o., clusto6y , connfnement, imprisonment.
rieclitin , a., fastening, joining. attaching , closing.
Hatelijkheid , e., odiousness, detestableness.
Haten , i. w., hate , detest , abominate ; iennand als den dood Heden , h. W,, clay, this day; de dag ran -, thisday, this
-, have a mortal antipathy to any one.

very day ; -í;zor Jeri , this nioruitig.

z., hater , detester , enemy ; weirschcn-, misanthrope. Hedeniiaagseli , b., modern.
Hnve , z., goods , effects, substance ; lerendige -. cattle.
flee] , fie Geheel.
Haveloos , b., slovenly , dirty , ragged , tattered , careless Heel , b., whole, entire, full, complete, sound, healed, cured,

I-later ,

reserved, cold, unfriendly , repulsive in manners ; - en al,
z., slovenliness, carelessness (of -dress), entirely, fully, wholly, completely, totally, utterly, quite.
raggedness.
Heel , biv., very, great , many ; in het ge- niet , not at all,
Haven , z., harbour , port , haven ; binrzerz-, basin , inner
by no means.
port, z.; gesloten -, shut harbour, z. ; oozjdige - , neutral Heelbaar , b., curable.
Heeler , z., receiver of stolen goods, harbourer of thieves.
port, z.; sluip -, creek , z.; vrije - , free port, z.

(of dress).
haveloosheid,

Havenclns , z., harbour-dues.
Havenmeester , z., warden of a port , harbourmaster.
Havenregt, z., port-rights, harbour-dues.
Havenschender , z., he that infringes the rights of a port.
Haver , z., oats ; de - steekt hem , he is wanton , lie is
frolicksome.

111averbler • z., oat-beer.

HaverbrU , z., oat-meal porridge , oat-meal mush.

, z., grits , groats , hulled oats.
HaverLJ , z., average, damage (in commercial language).
Haverkoek , z., oat-cake, barsnoek.
Havermeel , z., oat-meal.
Haverpat, , zie Haverbrij.
Havergort

Iiaverstroo , Z. oat-straw.
Haverzak , z., sack for oats.

Heeles , t. ie., i. w., heal , cure.

..

Heel l,ei,i , z., entireness , wholeness , completeness, reservedness , reserve, coldness of manners.
I5eelhoof ds , bw., with a whole skin, unhurt, safe and sound.
Heeling , z., cure, curing, healing.
Heelkruiden, z., inv., simples, medicinal herbs of plants.

Nachkunde, e., surgery, chirurgery.
Iteeikeindig , b., chirnrgic , chirurgical.
á-ieelkunst , zie leell lolde.

Heel,neester , z., surgeon , chirurgeon.
Hee11,leister, z., healing plaster.
Heelvicesch , z., wholesome flesh, flesh that easily heals.
Heennrand , z., inspector of dikes , inspector of banks.
Heest,raadschap , z., office of an inspector of dikes , etc.

Hee,nsxvortel , z., rnarsta-mallows.
Heen , bw., to, away , as in the following instances, nan:ely ; tier ora-, hereabouts , in this neighbourhood , in
the environs; - en weer, to and fro, there and back again;
Hazekop , z., head of a hare.
overal -, ever yw here ; loop-, get you gone; -teilen , set
Hazelaar , z., nut-tree , filbert-tree , hazel ; -s roodje, hazelsail ; - slepen , drag along , drag aiVay ; - sleuven , trail along
twig.
the griinnd ; om een goed - .torne ;s zien , endeavour to make
Hazelaarbos , z., filbert-copse, grove of nut-trees.
one's escape, look out for a good refuge, look for a backI<azelaarhout, z., nut-tree.
door , look- for a hole to creep out at ; - eia weer houden
Itazelatouvv , z., sow-thistle (a plant).
keep of and to , e.
Hazelmuis , z., dormouse.
freer , t., lord, the lord. ; de - van; het dorp , the lord of
1 azelnoot, z., hazel-nut; filbert.
the manor; ede groote -, the sultan, the turkish emperor;
Hazelnotenboom , z., nut-tree.
vreemde -, strange gentleman ; de --era staten, my lords the
Hazeinosid , z., hare-lip , fissure in the upper-lip.
states; iemand roar de -en roepera, summon any one before
Hazen , z., mv., hares.
the magistrates ; -erg, gentlemen, sirs , messieurs, lords,
haze's , b., of a bare , relating to a hare.
nay lords ; -, army , hot , legion.
Hazen,la;t, z., coursing , hare - bunting.
Heerbaan , z., high-road , military road, military way.
Hazenoot • zie Hazelnoot.
Heerbtji , z., battle - axe , axe.
Hazenpadkiezen , i. w., take to one's heels, run away.
JIeerendienst, z., labour due by a vassal to his landlord.
Hazepastei , z., hare-pasty, bare-pie.
Hoerenhuis , z., gentleman's house.
Hazepoot , z., bare's foot.
55eerenknecht , z., gentleman's servant, footman , lackey.
Ilazeslaat,, z., dog-sleep.
Hoerenlogement , z., inn for gentlemen, hotel.
Hszeavinct, z., grey-hound.
Heerenstraten ('s) , z., mv., public streets .
IHebachtig , b., greedy , rapacious.
Ueerenwegen ('s) , z., mv., highway s.
Hebachtigheid , zie f eb. ucict.
Havik , z., saker (sort of hawk).
Haviksneus , z., aquiline nose , roman nose.

Bethel l , b., habitual , decent, cleanly.
Helbbeljkheld , z., habit, custom, decency cleanliness.

Heerkamer, zie Heerbijl.
Heerkrac b t , zie Heerleger.

HEE.

HEIA.

Heerleger . zie Heer.
HeerlUk, b., bw., noble, lordly, grand, magnificent, sump-

Hefting, z., raising, levying, elevation, lifting, heaving.
Hefoffer • z., heave-offering.
Heft • zie Hecht.
Heftig, zie Hevig.
Heggen, t. w., hedge in, inclose with a hedge, surround
with a hedge.
Iles , z., heat , engine to ram piles into the ground.
Ifeibaas , z., overseer of the labourers that ram in piles.
Ileibezern , z., broom , besom.
Heiblok, z., yammer.
Heldebloem , z., wild thyme.
Heiden , z., heathen, pagan, idolator, idolist, gentile , gipsy.
I-teidendom, z., paganism, heathenism, gentilism, idolatry.
Hei densch , b., paganish , heathenish , idolatrous.
Heidin , z., female pagan , heathen woman, gipsy.
Heijen , t. w., i. w., ram piles into the ground ; die grond
is geheid, the foundation is made there with piles; -,
draw a great deal of water , go very deep, soil slowly.
Helder, z., labourer employed to ram in piles; hij eet als
een -, he eats like a ploughman.
Heil , z., salvation , safety , happiness , prosperity.
Heiland , z., saviour, messiah , deliverer , rpdeemer.
ï-Ieitbot • z., halibut.
Heilig, b., holy, sacred.
Heitigavond, z., evening, when one's woik is done; hebben , have finished one's work.
Heiligbeen, z., os sacrum, holy bone (in anatomy).
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tuous , charming ; -, nobly , grandly, magnificently, sumptuously.
HeerHJkheid , z., glory , magnificence , grandeur , sump-

tuousness, beatitude, eternal bliss, happiness, glory, state
of salvation, lordship, seigniorage, seigniory, manor.
Heerscharen , z., mv., hosts , armies.
Heerschachtig , b., bw.., imperious , lordly, arrogant,

haughty; -, imperiously, arrogantly, haughtily.
Heerschachtighetd, z., imperiousness, arrogance, haught-

iness, lordliness.
Heerschap , z., master.
feerschappij , z., monarchy, dominion, rule , sovereign

authority, government, reign, sway.
Heerschen , i. zo., govern , rule, reign , have dominion ,

bear sway, command.
Heerscher , z., governor , ruler.
Heersching , z., dominion , power , supreme authority,

sovereign rule , sovereign sway.
Heerschouw t, Z., review of an army, mustering of an
army.
Heerschouwer, z., muster-master.
Heersebzucht, z., ambition, eager desire for power.
Heerschzuchtig . b., ambitious , aspiring to supreme power.
Heerschzuchtigheid , z., imperiousness.
Heertogt t, z., march of an army, military expedition.
Heertros, z., train of an army, rear of an army.
Heervaart , zie Heerlogt.
Heervorst , z., general , commander-in-chief.
Reerweg , zie Heerbaan.
Heesch , b., hoarse.
Heeschachtig • b.. hoarsish , rather hoarse.
Heeschheid, z., hoarseness.
Heester • z., shrub, bush.
Heesterbos , z., thicket, shrubbery.
Heestergewas • zie Heester.
feet , b., hot , sultry ; -e koorts , burning fever ; -o zo -

raer, hot summer, sultry summer; dat is te - om aan te

tasten §, that is a dangerous business to meddle wills;
in het -ste van den strijd , in the beat of the battle;
men moet het ijzer smeden terwijl het - is , one should
strike the iron while it is hot; op -e kolen staan , be in
great haste; het ging er - van den rooster § , it was a
bloody action, a sharp engagement of battle; - op iets
zijn , be very eager after any thing; - zijn op zin spel,
be very fond of a gaming ; -, hot, hasty, irritable, testy,
passionate ; - maken , heat; - maken , heat ; - worden,
grow hot , grow warm.
Ileeten , t. w., heat , make hot.
Heeten, i. w., be called, be named; hij wil het mij liegen , he pretends to deny it.
IIeeterdaad , bw., in the very act, in the very fact.
Beet gebakerd , b., passionate , hasty , testy.
Heethoofd, z., hasty man, hot-headed man , rash man,
violent man.
Heethoofdig, b., hot-headed, passionate.
Heethoofdigheid , e., violence of passion , hastiness,
rashness.
Hef, z., lees, dregs, grounds, sediment; de wijn loopt op
de -, the cash is almost empty.
Hefboom, e., lever.
Hefdreg , z., leaven.
Helfen , t. W., raise , lift , heave , levy , elevate , extol,
hold; schattingen -, levy taxes , raise taxes.
heifer , z., one that lives upon his income.

Ileiligbitter, z., bitter-holly (a plant).
Hei i igdom , z., holiness, sacred place, sacred thing,

sanctuary.

t. w., sanctify, make holy, consecrate, canonize;
Gods naam -, glorify the name of God, hallow.
Heiligen , z., mv., saints.
Heiligenbeeld, z., image, picture (of a saint).
Heiligheid, z., holiness, sanctity, sacredness.
Heiliging, z., sanctification, sanctifying, hallowing, keeping holy, consecration , consecrating , dedication to God.
Heiliglijk, bw., holily, sacredly, inviolably.
Heilig,naker, z., sanctifier.
Heiiiginaking, z., sanctification.
heilloos • b., wicked, impious , profane, fatal , vicious.
Heilloo8bekd, z., wickedness, impiety, impiousness, pro•
fanity, profaneness.
HeilrIk, zie Heilzaam.
Heüweg • z., way of salvation.
1Ieliwvensch • zie Gelukwensching.
Heilzaam, b., wholesome, salutary, salubrious, salutiferous , useful , good.
Heiizaainheid, z., wholesomeness, salubrity, usefulness.
Heilzaa,ntijk, bw., wholesomely, salubriously, salutarily,
usefully, advantagously.
Heinte1Ljk, b., bw., secret, clandestine, hidden, privy,
private, concealed, unseen; -, secretly, privately, clandestinely , privily.
IleimelLikheld, z., secrecy, privacy.
Heimraad, z., inspector of dikes.
Heinde en verre, hw., far and near.
Hei sien , zie Omheinen.
Heining, z., hedge, wooden partition.
Heinsloot , z., ditch.
Heipaal • z., wooden pile.
Heir, zie Beer.
Heiwerk • z., ramming of piles into the ground.
Hek , z., rails, feiice , baluster, gate , inclosure ; het - is
van den dam §, these is no more restraint; -, rail that
surrounds the pulpit in church ; -, stern-frame, z.
Heiligen,

HEM.
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Hekbalk, z., wing-trans,oicz , z.
Hekboot, z., boat of a particular build , flat sterned
vessel, flat sterned bark , r.
hekel , z., hatchel; over dr r -- halen §, reprimand severely,
reprove severely.
Hekelaar , z., hatcheller, ,atirist, critic.
Hekeldicht, z., satire, satirical poem.
Hekeldichten, z., satirist, satirical writer, satirical poet.
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jut out, heel as a ship; in liet -- des bergs, on the declivity of the hill.
Heller, z., old small coin.
Hellev eeg, _., shrew, virago, scold , Xantippe.
Ifellewaarts , bw., towar ds hell , down to hell.

z., wicked wretch , impious wretch , reprobate.
IIel lt^ig , z., declivity, slope, slant, jutting out , dock,
stocks , the heeling of a ship, slip; bouw -, constructionHekelen 1. w., hatchel , reprimand severely • reprove
stoJks , z.; voor -, launch , z.
severely.
Helen , z., helmet , headpiece, casque; met een - ge b oren
Helzellnig, z., hatchelling.
r6 i s , be born with a golden spoon in one's mouth , be
Hekelschrift, z., satirical pamphlet, lampoon, squib.
horn to good fortune , be very fortunate , be very prosHekeister , z., woman that ` liatchels (flax • etc.).
perous ; -, alembic, still ; - (van een schip), hehl,' rudder
Ileliewicht ,

,

Hekelteef, zie Hekelster.
Hekelzucbt, z., satirical humour.
Hekken • z., mv., gates, rails; de

(of a slid)); -, broom, heath.
HHelmet, zie Helm.

Hekwerk , z., stern-frame, z., trellis-work.
Hel , z., hell, place of torment; van het vagevuur in de -,

Hel per , z., helper, aider, assistant, reliever , succourer
adi utor.

out of the frying pan into the lire, from bad to worse ;
die man en vrouw bouuwea de -, that couple live like cat
and dog, that couple are constantly fighting; -, crust,
induration occasioned by frost, forepeek, z.
He! . Be ll e, b , clear, shrill, sonorous.
Helaas , t., alas 1
Held , e., hero, champion , great warrior.
Helddadig, b., heroic , heroical , valiant.
Heldenbloed, e., noble blood.

Helpster ,

- rijn verdangen i- , the Heinnkain, z„ crest of a helmet.
tables are turned.
IHelmlzruld , e., little celaniline, pilewort (an herb).
Hekknieën • z., rev., transom-knees.
Helnsplant, zie Helmkruid.
ISeks , z., witch , enchantress, female magician • sorceress. Itelinspits, z., top of a helmet, point of a helmet.
Hekschee , z., laths , rails.
Heln'stok , z., teller, whipstaff, handle of a rudder.
Heksen, i. w., bewitch, enchant.
He!iatteeken, z., crest.
HeksertJ , zie Tooverij.
rletin .u i, , zie Helmspits.
Hekstutten, z., top-timbers of the fashion-pieces, tran- Helpen , t. w., help, aid, assist, succour, relieve; het
som-timbers , z.
mr)gt item niet -, it availed him nothing.

Heldendaad ,

heroism.

z • heroic actions , exploits , achievement,

Heldendeugd , e., heroism , heroic virtues , heroic actions.
Heldendicht , z., epic poem , heroic poem , epopee.

z., female assistant, etc.

Helpzeel. hulpzeel, zie Hennepzeel.

Heelwik , b., infernal, hellish, diabolical , diabolic , devilish.
Heister, z., head-stall (of a bridle), halter, horse-collar.
Ifeni ! t., hem I
hein , vw., him.
Hemd, z., shirt, shift, sark; tot op het - vitscltudden,

strip to the shirt ; het - is mij nader dan de rok t , close
site my shirt but closer still my skin ; een vrouwen -,

shift, smock.

Reiadenkleed, z., winding sheet, shroud.
Heipidenlinnen , z., linen proper to make shirt.

Heindrok , z., under-waistcoat.
H emdsboord • z., heng , border, edge of a shirt, collar.
Hemdskraag , e., neckband of a shirt.
Heldeneeuw , e., heroic age.
Hemdslip , z., skirt of a shirt .
Heldenlied, z., heroic song.
111ei nel, z., heaven, air, sky, firmament; - (van een lediHeldenmoed , z., magnanimity', heroic courage , valour,
kanzt), tester; - (van een rijtuig), top (of a coach).
prowess , personal bravery.
Hemelbode, z., divine messenger, heavenly messenger,
111eldensf uk , zie Heldendaad.
angel.
Helder, b., bw., clear, transparent, shrill, bright, diaphan Hennelboog , z., firmament.
het is er niet -, things are not right there, there is-ous; Neinelen , i. 2o. , die .
Heldendichter , z., epic poet, heroic poet, writer of epic

poems , writer of heroic poems.

something brewing; -, clearly, brightly, soundly, completely.

I-lelderheld, e., clearness, brightness, shrillness of voice.
Heldhaftig, b., heroic, heroical , valiant, valorous, brave.
IHeldhaftigheld , zie Heldenmoed.
IleldhaftiglLyk , bw., heroically.
Heldin , z., heroine , brave woman , courageous woman,

, z., zone.
Ueinelheir, z., host of heaven, heavenly host.
He • elgordel

Hemellicog, b., as high as the heavens, reaching to the

skies.
Heiiielkloot, z., celestial globe.
He,uellicbten, z., inv., luminaries.

Heervellingen , z., Inc., inhabitants of heaven, celestial
amazon.
inhabitaiits, heavenly spirits.
Helen, t. W., receive, conceal stolen goods.
Henoelloop , z., course of the planets, motion of the
zie
Heelder.
Heler,,
stars , course of the stars.
Helft , z., half; de - grooter, half as big again ; een groote Ile•nelpdort , z., gate of heaven.
-, something more than the half; op de -, about the half, HeinelrLk, z., kingdom of heaven , paradise.

halfway.

Heihond • z., cerherus , hellhound.
Hellebaard , z., Balber d.
Hellebaardier , Ñ., soldier that carries

a balbard , constable , petty office of justice in some towns in Holland.
Heilest , i. w., hang over , lean over, slope , slant out,

Heanelsblaauw, b., sky-blue, azure.

Heircelsbrood , z., manna.
He maisch , b., heavenly, celestial.
I- Henielsgezlnd , b., heavenly minded , pious, religious.

Heene lsgezindheld • z., heavenly-mindedness.
Mrinel,iteeken , z., constellation , sign in the heavens.
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Hemellstreek , z., climate.
Hemeltanl , z., heavenly language , celestial
Hemelvaart, z., ascension to heaven.
Hemelvaartsdag, z., ascension-day.
HeBnelverschLjnsel , z,, meteor.

HER.
Herdekken ,
Ilerdekt , d.,
Herdenken!,

language.

reflect.

Herdenking ,

Heinelvoogd, z., Lord of heaven.
z., celestial bliss, heavenly joys, happiness of heaven, joy of heaven.
Hemelwaarts, bw., towards heaven, up to the sikes.
Hemmen , t. w., hem , call after a person.
Hen , z., hen ; - met sporen , shrew , scold ; Jan -, cotquean.
Hen , vnw., them.
Henen , zie $een.
Hengel , z., angling-rod, fishing-rod.
Hengelaar , z., angler.
Hengelen, i. w., angle, fish with an angling-rod, long
after , hanker after any thing.
Hengelroede, z., angling-rod.
Hengelsnoer , z., angling-line.
Hengsel, z., hinge, handle.
Hengselinand • z., hand-basket.
Hengst • z., stallion , stonehorse.
Hengstebron , z., pegasian fountain.
Henker • z., catchpole , jack-ketch , hangman • executioner.
Hennebezlen • z., mv., raspberries.
Hennegat , z., pinhole of the rudder, helmport, rudderhole.
hennep , z., hemp.
Hennepkoeken , z., mv., hemp-seed cakes
Henneplinnen, z., hempen cloth.
Hennepolie • e., hemp-seed oil.
Hennepstokken, z., mv., hemp-seed stalks.
Hennepvenster , z., hempen window, door een - kijken 1,
be hanged.
Hennepzaad , z., hemp-seed.
Hennepzeel • z., porter's strap.
Hemelvrengd,

Hensbeker , zie Beskeme(jer.
Herademen , i. w., breath again.
Heradeining • z., breathing again , respiration.
Heraut , z., herald.
Herbakken • t. w., bake over again.
Herbaren , t. w., regenerate , reproduce.
Herberg , e., inn , public-house , tavern , hotel.
Herbergen , t. w., harbour , lodge.
Herbergje, z., alehouse, low public-house, petty inn.
Herbergier, z., innkeeper, landlord, host, master of

inn of tavern.
Herbergierster,

of public-house.

to

brance.

z., recollection, calling to mind, remero.

Herder, z., shepherd, herdsman, pastor.
Herderin, z., shepherdness, pastoress.
Herderlijk, b., pastoral.
Herderlijk, bw., pastorally.
IHerderloos, b., without a shepherd.
Herdersdicht , z., eclogue , idyl , pastoral poem.
Herdersfloit, z., shepherd's pipe, reed, flageolet, flagelet.
Herdershond , z., shepherd's hound.
Herdershulsje, z., shepherd's hut, shepherd's cottage.
Herderskout , z., pastoral dialogue.
Herderslied, z., rural song, pastoral bucolic.
Herderspijp, zie Herdersfluit.
Herdersspel, z., pastoral drama.
Herdersstaf, z., shepherd's crook.
Iierderstasch, z., shepherd's scrip, of small bag.
Herderszang , zie Herderslied.
Herdoen • t. w., do again , do over again.
Herdoening, z., doing again.
Herdoop , z., anabaptistry, rebaptizing.
Herdoopen, t. w., baptize again, christen again.
Herdooper • z., anabaptist.
Herdooping, z., baptizing again.
Herdruk , z., new edition, re-impression.
Herdrukken , t. w., reprint, print a new edition.
Herdrukking , zie Herdruk.
Hereenigd , d., re-united , joined again.
Il.ereenigen, t. w., re-unite, join again.
Hereeniging, z., re-union, re-uniting, rejoining.
Herelschen, t. w., redemand, ask again, demand again.
ITerernL t , zie .Kluizenaar.
Herfst, z., autumn, fall of the year.
Herfstachtig , b., autumnal.
Herfstboter , b., butter made in the autumn.
Herfstbloenn, z., autumnal flower.
Herftsdag , z., day in autumn , autumnal day.
Hertstdraad, z., gossamer, white moats which float in

the air.
an

e., landlady, hostess, mistress of an inn

Herberging, z., harbouring, lodging.
Uerbergzaam , b., hospitable.
Herbergzaainheid, e., hospitality.
Herbidden , i. w., pray again.
Herbinden , t. w., bind again.
Herbloetd , vi., flourished of blown again.
Herbloeijen , i. w., flourish again, blow again.
Herbogen , b., bent back.
Herboren , b., regenerate , born again , revived.
Herbotten , i. w., bud again.
Herbouwd, d., rebuilt, built again.
Herbouwen, t. W., rebuild.
Herbouwing, z., rebuilding.
Herbuigen , t. w., bend back.
Herbuiging , z., bending back.
Herdaan , d., done again , done over.
mind , recollected,.
Herdacht , d., recalled

t. w., cover again.
covered again.
t. w., retal to mind, recollect, remember

Herfsthool, z., second crop of hay.
Herfsthans , z., cheese made in the autumn.
Iferfstinaand , z., the month of September.
Herfstpeer , z., autumn pear.
Herfstroos, z., autumnal rose, holly-hock.
Herfsttkid , z., autumn, fall of the year.
Herfstvruchten , z., mv., autumnal fruits.
Herfstweder , z., unsettled weather, autumnal weather.
Hergeven , t. w., return , give back , restore.
Hergieten , t. w., found over again , cast over again.
Hergoo en , t. w., throw again.
Hergoten , d., cast again , founded again.
Hergraven , t. w., dig again.
Herhaald, d., b., repeated, rehearsed, reiterated , reca-

pitulated ; - e malen , repeatedly , over and over, often.
t. w., repeat , reiterate , recapitulate, rehearse,
say again.
Herhaling , z., repetition, repeating, reiteration , reiterating, recapitulation, recapitulating, rehearsal, rehearsing,
renewing , renovation , renovating.
Herhalen •

Herhouden , zie Wederhouden.
Herhuwd , d., married again.
Herjagen, t. w., drive back , chase

back.

.
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¿. w.,recollect remember,, call to mind , Ucrmunt , d., b, recomed , coined over again.
recal to remembrance put in mind.
IJer.nuuten • t. w., coin over again.
Ilcrinnefng , z.,remembrance ,recollection , callieg to He,i.aaId , d., sewed again.
mied, putting in mind.
I HernaaiJen , t. ev., sew again.
Ilerk , zie hark.
I 1Iereinon , t. W., reply,,take back;cene stad -,retake
Herkaai,wd , d., rilminated , cleewed again, chewed the cud.
a town.
Ilerkaanwen , t. w., ruminate. chew the cud , chew over lierne.nI..g , e., retaking , taking back again.
again , meditate , think seeiously.
Jcinicwcn , zta Vernieuwen.
Herkaauwing , e., rumination , chewing the end , masti. tlernoernen , t. w., name over again.
cation ,chewing over again , meditation , reflection , deep Heruomen , d., cetaken , taken again , taken back.
thought , deep study.
Heroveren t. w., subdue again , reconquer.
Herken , zie flanken.
ileipaard , i, coupled.
herkend , d.,known again ,recognised , acknowledged , Herp.*el.t , d., farmed again.
owned.
ilerpacliten , t. w., farm again.
Herkennen, t. to., recognise, known again , acknowledge , Hrpachtiu . e'., renewal of a lease, farming again.
own.
Ilerpakken, t. ev., pack over again, pack up again.
Herkenning , e.,recognition ,knowing again , acknsw- IJcipakIng , C., packing up again.
ledgment , acknowledging.
, Ilerpakt d., packed up again.
,
Herkneed d., kneaded over again.
IXrpnven . t.20 , , marry,, pair again , couple again.
Ilerkneden , i. w.,over
knead again , mould over again. 1e.pau5e , e., kettledrum.
Ilerknoopen • t. ee.,tie again ,button again,renesv , I5erpchJnen , t. ZC;., pitch over again.
recommence.
Herpelet , eL,pitched again , pitched for the second time.
Ilerkneoping, e.,buttoning again, tying again, recom- 55e.crscs. , t. u'., rcJ)rrSo, preso again.
menciug , renewing.
Heriinntcn , herpoteii , Zie Verplanten.
llerknoopt , d., ransomed, redeemed, bought again , pur. : 5k.re , ., hinge , hook.
chased again , cepurchased.
í SJerrckend . P., reckoned , calculated , computed over again
Ilerkokeu, t. ir.,boil over again.
cphcred over again.
Ileikoking , e., second boiling , second rochan.
iie,rekc,,c,n , t. w., reckon again , compute over again,
J1,rkomc,, , V w., iosue, spring, descend from, originate.
calculate over again.
Herkomen , eL, issued , sprung , descended from.
Hcrrope5Ljk . t.,revocable , revecoibe.
Herkomst , zie Afkomst.
Uerr(,.?5,el ij kheid , e., revocablesiess.
!Ierkonst1g , zie4fkomstig.
Herroepen , t. w., recal , revoke , recant , reverse , repeal.
flerkookt, d.,boiled over again, boiled for the second tJer,twpen, P.,recalled, revoked, recanted, reversed,
time.
i repealed.
IXekoop , e., ransom , redemption , purchasing back again , Iserroeplug , e., repeal , recantation , revocation.
buying hack again.
I5erschapcu , d., created anew, metamorphosed, transformed.
Ilerkoopesi , t. w., ransom, repurchase , redeem , buy back IJerschepen , eiS Verschepen.
again.
Herschcppn , t. w., create anew,, regenerate , metamorHerkooper ,, e., ransomer,, redeemer.
Iphiose , transform.
Herkregen , d., got back, recovered, obtained again.
flesschepping, e., new creation, regeneration, metamor Herkrijgen , t. w., recovCr, get back, obtain again.
phoois ,transformation.
51erkrLJIug , e., recovering, getting back, obtaining again. Derschikken , t. w., arrange anew , regulate over again,
Ilerleefd , d., revived , resuscitated.
i Herschikking , e., new arrangement , new regulation.
Ilerleerd , ti., P., learned over again.
5ic,cbikt , d., newly arranged , newly regulated , newly
Jierleeres. , t. w.,learn over again.
Put into order.
JJerJed , d., led back, conducted back.
Ilerschflderd , d., painted over again.
Ilerleven , t. w.,revive , return to life , resuscitate , live Mvrsehildersn , t. w., paint over again.
over again'
IIerschouven , t. w., take inspection again , examine again.
Herleving,e.,resurrection, resuscitation, reviving, re- Llerschr ij vsn , t. so., write over again.
turning to life.
ISerschrijving , e., writing over again.
Herlezen , t. w., read over again , peruse again.
i1creh,sddcn , t. ev., shake again.
Berlezi..g , e., reading over again.
Hersenen , e., inc., brains ; de - inslaan , knock of dash
Ilerliebten, i. w., shine again, give light again.
out osie's brains; het scheelt liens in de -, he is crazy, he
Hermassijen , t. w., mow again.
is ciackbrained ; het is hemin de - geslagen , it has turneit
Hei-maakt , d., b., made again , repaired , mended , altered.
his brain.
Hermaken , t. w., repair,, mend.
Uersen.ccJd , e., chimera , wild fancy,, odd fancy.
Hermaking , e., making agates.
Hersenbekkene., brain.pan.
Hernsalen , t. or'., grind again.
Uerengedsogt , e., vision of the brain , wild chimera.
Ilerinaling , e., grinding again.
Ilersenklier ,, e., pineal gland.
Hermanen • t. w., dun again , dun for the second time.
Ilersenloos , P., brainless , silly,, foolish , stupid.
Uermanlng • e., dunning again.
Ilersenpan , zie Bekkeneel.
Herniafroddie, e., hermaphrodite.
Herseisschim, C., chimera , wild fancy, vision of the brain.
Hermelijn, e., ermine.
Jierse-owerdichtsel , e., whimsical idea, idle fancy, strange
Hermetsn , t. or., measure over a g ain.
whiim.
Hermeten , d., b., nieasured over again.
Hersenwoede • e., frenzy in the brain, madness, distraction
Uermefjn , e,, measurisig over, nseasuring again.
flejzenziek , 1., frenetic , distracted, mad, raving, brainsick
Herinneren ,

180

1EV.

HER.

HIeromeden , t. w. , forge again , cast again.
Hersmeed , d,, b , forged , again , cast again.
Hersmelten, f. w., melt again.
Hersmolteu , d., melted again.

Hersneden , d., cut again.
Hersntjden, t. w., cut again.
Herspeeld , d., played over again.
Herspild, d., pinned again.
Ilerspeld , d., spelled over again.

i

HerwtJd , d., reconsecrated, consecrated again.
Uerwtjden , t. w., eecousecrate , consecrate again.
Herwiding, z., consecrating anew.
Herwtkken • t. iv,, weigh again, consider again.
ferwinden

, t. iv., wind back.

Herwinnaar , z., retaker.
Herwinnen, t. w., regain, retake, reconquer, win back,

gain back.

Herwinning, z., retaking, regaining, winning, taking,

gaining back.
rechange , re-exchange.
Herwit , d., whitened over again.
Herspelling , z., spelling over again.
Herwitten, t. w., whiten over again.
Herspitten , t. ev., spit again.
Herwogen , d., weighed over again.
Herstelbaar , b., reparable , retrievable, that may be resto
Herwonnen , d., regain, retake, reconquer, win back,
of re-established.
-red
gain back.
Hersteld, d., restored, re-established, retrieved, recovered, Her^vreven , d., reground.
redressed , repaired.
Her wrl ven , t. w., grind over again , rub over again.
Herspelden , t. W., pin again.

Herspelen, t. w., play over again.
Herspellen , t. w., spell over again.

L1erwissel , z.,

Herstelder , z., reformer , restorer , retriever.
Herstellen , t. w., restore , re-establish , retrieve , recover,

Herzaaid , d., b., sown again.

redress ; in zijn geheel —, rehabilitate , restore wholly , recover wholly ; linie van bataille —, reform the line of
battle , z.; een bedorven lading -, bonify ovary ; z.

Herstempeid , d., b., stamped over again.
Herste.npelen , t. w., stamp again , nurk again.
Hersticht, d., b., rebuilt, built again.
IIlerstichteu • t. w., rebuilt, built again.

Bert, z., hart, deer, stag; jong —, fawn.
Herteekenen , bw., sign again, suscribe again.
Herteekend , d., b., signed again , subcribed again.

Herteld , d., b., counted over again.
Hertel len , t. w., count over again.

Hertenj agt , z., stag-hunting.
Hertenpasttj , z., venison pasty.
Hertenvleesch , z., venison.
Hertie , z., fawn, young stag.
Hertlnamerd , d., b., rebuilt, built

-

again.
Hertimmeren, t. w., rebuild, build again.
Hertimmering , z., rebuilding, building again.
Hertog, z., duke; groot —, grand-duke.
Hertogdom , z., duchy, dukedom.

llerzaatjen , t. w., sow again.
Herzamelen

, t. ?,o., rally , re-assemble , collect together.

Herzegd , d., said over again.
Herzeggen • t. W. repeat, tell again, say again.
Herzenden , t. w., send back again.
Herzten, t. w., review, look over again, survey, re-examine.
Herziening , z., re-examination.

Herzocht • d., researched , re-examined.
Herzoeken , t. w., seek again.
Herzoektng , z., research , review , investigation.
ilerzulveren , t. w., purify again.
Herpe , zie

Hieltje.

Het , bw., it , the.
Nette +, zie Hitte.
Hetzij , VU.'., either

..... N.; —, if not.

Heu , z., hoy (a ship).
Heug en Ineag, bw.,

tegen —, against one's stomach,
against the grain, in spite of one's teeth.

Heugel , z., pot-hanger.
Heugelijk, b., pleasant, delightful, pleasing,
Heugelijkheld, e., pleasure, joy, delight.

Hertogen, z., duchess.

t. w., remember , recollect.
Heugenis, e., remembrance.

Hertoglijk, b., ducal , of a duke, belonging to a duke.

Heukelaar,

Hertogt • z., retreat.
Hertred , z., retreat.
Hertrouwd , d., b., married again.
lilertrouwen , i. w., marry again.

Ilertshoorn , z., hartshorn.
Hertstong, z., hartstongue.

Hervallen, d., b., relapsed, apostatised, fallen back.
Hervat , d., b., resumed, recommenced.
Hervatten, t. w., resume, recommence, repeat.
Hervatting, z., resumption, resuming.
Hervor►ntt, d., b., reformed, transformed..

Hervormen , t. to., reform , redress , transform.
Hervormer , z., reformer.
Hervorming, z., reform, reformation , transformation,

metamorphosis.

Hervouwen ,

t. w., fold again.

Hervouwing, z., folding again.
Hervraagd, d., b., redemanded, asked back again, deman-

ded back again.

Hervragen , t. to., redemand, ask back again,

bw., hither, hitherwards , this way, here.
Herwasschen , t. w., wash over again.
Herwegen , t. w., weigh again.
Herwaarts ,

agreeable.

Heugen ,

z., huckster, hunker, pedlar, retailer of small

articles.

Heukeren , t. w., hawk about, sell out by retail.

Henl , z., aid, assistance, support, comfort, small wooden
bridge , poppy.
Heulbloein , z., poppy -flower.
Heuibol , z., bud of a poppy.
Heelers , i. so., collude , conspire , plot together.
Heulsap , z., sirop of poppies.
Heulzaad , z., poppy-seed.
Heup , z., hip, haunch, high.
Heupwee, z., sciatica.

Heusch , b., complaisant , civil , obliging.
Heuscheiuk, bw., civilly, complaisantly, obligingly,
kindly, courteously.

Heuschheld , z., complaisance , civility, kindness • friend-

liness.
Heuvel, z., hillock, rising ground.
Heuvelachtig, b., hilly.
Heuveltje, z., little hill, hillock.
Bevel , z., lever , syphon.

Hevig, b., violent, vehement, impetuous,

In., violently, Vehemently, impetuously, hastily,
passionately.

Hevig ,

H E V.
Hevigheid ,

z., violence , vehemence , impetuousness , im-

petuosity.

z., hyacinth.
Hief , pret. van Heen , raised , lifted.
Haie , e., heel ; de - en toonera, take to one's heels.
Hielen, i. w , heel; een kabeltouw -, bend a hawser, z.
Hielp, pret. van helpen, helped, handed.
Tiieistak , z., heel-piece.
Hielje, z., knuckle of pork.
Bier, bw., here; - en daar over spreken, speak upon different subjects; -bij, near by, not for off; -door, through
here, by this means ; -om, on this account , by this
reason; - omstreeks, here-abouts; -aan , -Iaiernezens, annexed; -bij komt, this must be added; -toe , for this
purpose; tot - toe, thus far; -?tit, from this, by this.
Hiefen f (p.) , t. w., order , command ; hi het hear te
vertrekken , he ordered hint to withdraw.
Hieuw, pret. van llouwen, cut, hewed.
Hij , mir., he; - reif, lie himself.
iiijgachtig , b., shortwinded, asthmatic, broken.winded.
Heigen, i. w., pant, gasp, breathe short and fast, long
for any thing.
Hijging, z., panting, gasping for breath, puffing and
blowing.
H;tik, z., marriage.
itijlikmaakster , z., woman that makes marriages.
lItjIikn. aken , t. W., couple, make matches.
1-Iijlikmaker, z., match-maker, sort of gingerbread cake.
Hiacint,

Htschbiok, z., pully.
Hijsctaen , t. w., hoist tip.
HtJsching, z., hoisting.
HIischtouw , z., rope to hoist up any thing by.
I-Iijpotheek , z., mortgage.
HUaop, z., hyssop.
lijk , z, hiccup.
Hikken,

i. w., have the hiccup, sob.

Hiitik , zie Bikkel.
Hiltikken , zie Bikkelen.
Hinde , z., hind , doe.
Hindekalf, z., fawn.
Hinder , z., harm , hinderante , damage , prejudice.
Hinde ,-en, í. ay., hinder, impede, prevent (frone), trou-
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Hitsigheid , e., heat , desire, inflammation , lewdness.
Hitte, z., heat, hot weather, beat of the passions.

Hsttig, b., hot, flaming.
Hittigheid, s., heat, hotness, warmth, fervency, violence,

fury.
1Iittigligk, bw., hotly , fervently, ardently, violently
furiously.
Robbe, , N., stammerer , stutterer.
hobbelen , i. w., stammer, stutter, toss on the water.
l5obbciig, b., rugged, rough.
Hobbeligheid, z., ruggedness, roughness.
volben en tobben, i. or., slave and toil,

toss to and

fro , struggle.
hobo , z., hautboy.
HH•uddebek , z., stammerer, stutterer.
Hoe, vt., how; - ook, however, whatever, notwith-

standing; - langer - sneer, more and more ; - langer el /er , worse and worse ; -wet , though , although.
Hoed, z., hat; - steenkolen, chaldron of coals.
Hoedianig, b., of what kind, of what sort, low, how-

ever.
Hoedanigheid ,

z., quality , attrihute.

ItoedanigttJk , bw., in what manner soccer.
aloedbarid, z., laatband.
SIoeule, z., guard, protection, care.
Hereden , t. w., guard, protect, keep , take heed; schapen

-, keep sheep; zich -, beware, avoid.
Hoedendoos , zie Hoedenkas.
Hoedenkas , z., hat-case, hat-box.
Hoedensoos, b., without a hat.
Hoedenmaren, t. w., make hats.

Hoedenrnaker , z., hatter , hatmaker.
ÍloedenmakerU , z., place where hats are made.
Hoeder , z., keeper , shepherd , herdsman.
Hoeding, e., taking hived, care.
IEioef, z., hoof.
Hoefbiad , z., coltsfoot (a plant).
Hoefijzer , z., horse-shoe.
Hoefnes , z., farrier's buttress.
hoefnagel, z., nail for a horse-shoe.
Hoefsmid , z., farrier, blacksmith.

Uoefst:at , z., trove of travis , frame in which horses are

coutined when in the farrier's hands in Holland.
greatness, bigness, largeness.
/aalen, produce, make public;
-era en winkels, holes and corners ; -, hook to fish with ;
het aas aan den - stones , bait a hook ; -, angle ; - van
bance , trouble.
't tend , point of the land , landpoint , nose ; z.; Ba«! -,
1-9in.derpaal , z., obstacle , impediment ; alle - te boven
shark-hook , z.
koynen , surmount every obstacle.
Hoekachtig , b., angular , full of corners , full of angles,
Uinderste =1, z., back part of a horse.
angulous , annulated , hooked.
rear-guard.
JI í ndertogt : , z.,
Hoekbank , z., counter (in a shop).
kling, pret. van Hangen, hung.
Hoeker, z., hooker.
Hinken , t. w., halt, limp, go lame.
Hinkende , b., lame , limping , halting , cripple ; het - Hoekhuis , z., corner-house.
paard zal achtereau konen t , the sting is in the tail, Hoekje, z., little corner, small piece; - lands, small
piece of ground.
the worst is to follow.
hoekig, b., angular, having corners.
I-tin2epink , z., cripple.
Hoekornaat, z., sine (in geometry).
nuking , z., halting, limping, going lame.
Hoekmannen , z., sise., statues placed in corners.
H{inkperk , z., hopscotch.
Hoekmeting • e., trigonometry.
Hinneken , i. w., neigh ; zie .Runneken.
Hoeksteen • z., correr-stone.
IIlstorle , z., history, story.
HoekswiJs, bzv., angular, with corners.
Historieschilder , z., historical painter.
Hoektanden, z., mv., tusks, tushes, eye-teeth.
Ytistorieschrljver, z., historian, historiographer.
Sloek nand, z., hooked fishing nets.
b.,
historical.
Historisch,
Hoen , z., fowl , pullet ; gebraden -, roasted fowl.
fitsen , btu., excite , incite , provoke , incense.
Hitsig , b., heated, hot, incensed, inflamed, lewd, desirous. Hoenderbvs!ag, z., victuals for fowls,
ble, disturb, incommode.

z., hinderante.
Hinderlaag, z., ambuscade, ambush.
Hinderlijk, b., hurtful, prejudicial, inconvenience, distiirHindering,

Hoegrootheid, z., quantity,
Hoe k , z., corner; uit den -
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Hoenderbout, z., leg of a fowl.
Hoenderdlef, z., poultry thief.
Iloenderel , z., hen's egg.
Ijoenderen , z., mv., poultry , fowls , chickens.
Hoenderhok , z., fowl's pen, hen-house , hen-roost.
Hoenderkooper , z., poulterer.
Hoenderkoopster, z., woman that deals in poultry.
Iloendermaag, z., greedy stomach , appetite.
Hoendermarkt, Z., poultry-market.
Hoendermelker , z., one who is fond of keeping poultry.
Hoendernest , z., lien's nest , fowl's nest.
Hoenderpastel , x., chicken-pie.
Hoenderpoot, z., fowl's claw.
Hoentje, z., little hen, chicken.
sloep , z., hoop.
Hoepelen , i. tc., trundle , drive a hoop.
Htoepelstok, z., hoopstick.
noephout , z., wood to make hoops of.
Iioepkooper , z., hoop-merchant, dealer in hoops.
Hoepinaker, z., hoop-cutter, one that makes hoops.
Ißoepring, z., plain ring.
liner , z., whore, harlot, strumpet, wench , prostitute.
Hoerachtig , b., whorish , unchaste.
Hoerdont , z., whoredom , prostitution.
Hoereerder, e., whoremonger , whoremaster.
lloerendop , z., keeper of a house of bad fame.
Hoerengewaad , z., loose dress , harlots attire.
Hoerenj agen , i. W., frequent bad houses.
Hoerenj ager , z., debauchee , libertine , rake.
Hoerenkind, z., bastard, whoreson, illigitimate child,
Hoerenkot, z., bawdy house, bagnio, stew, brothel.
Hoerenliedje, z,, bawdy song.
lloerenloon, z., wages of a whore, salary of a prostitute.
Hoerentnal , z., unchaste language.
Hoerentranen , z., mv., crocodile's tears.
Hoerenvoogd , zie Iloerendoyp.
Hoerenwaard , z., bawd.
Hoerenwinkel , zie Hoerenkot.
Hoerenzoon, zie Hoerenkind.
Hoereren, i. w., whore.
Hoererij , z., whoredom, incontinence.
lloerhuis, zie Hoerenkot.
Hoest, z., cough.
Hoesten, t. w , cough.
Iloester , z., cougher , one who coughs.
Jloest.Je, z., slight cough.
Hoesting , z., coughing.
I loetelaar , z., bungler , botcher , one who bungles , one
who does a thing clumsity.
Hoetelanrster, z., woman that bungles.
U oetelarlj , z., bungling , botching , clumsiness , awkwardness.
Hoetelen, t. sv., bungle, botch, do a thing clumsily.

Hofbediende, z., one that serves at court.
Hofdienst, z., court-service.
HoIfeILJk , h., courteous , polite, civil , genteel.
HutrelLk, bw., courteously, politely, civilly , genteelly.
HoffelUkerwtjze, bw., in a courteous manner, in a civil
manner , in a polite manner.
HoláelLjkheid , t., courteousness, courtliness, politeness,
civility , complaisance.
Hofgerigt , z., council-chamber, aulic chamber.
Hofgewas , z., garden-plant.
Hofgezin, z., household, suite, retinue, train of a attendants of a prince.
Hofhond , z., cur, mastiff dog.
Hoft,ouding , z., household, court.
IIofhuis ie , z., little summer-house.
Hofje, Z., little court, garden, alms-house.
HofJonker , z., courtier.
Hofjueèr, z., maid of honour.
Ilorkapel, z., court-chapel.
Hofkapelaan , Z., court-chaplain.
HofkomUn, s., carraway.
Hofkruidet, , z., mv., garden-plants.

Hoeteiwerk , z., botched work.

t., stay! hold! stop!
Hollander , z., Dutchman.
Hollandsch , b., dutch.
Hollen , i. w., run away.
Holligheid , z., hollowness, cavity.
Holoogig , b., hollow-eyed.
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Hoeve , z., farm.
Hoeveelheid , z., quantity.
Hoeven , t. w., want, need,

Ho Haan • z., walk in a garden , garden-walk.
Jiormeester, z., steward, captain's steward, z.
I-lofineesterschap , z., stewardship.
Ilofnar, z., fool , buffoon at court.
Hofraad, z., counsellor of the court, aulic counsellor.
Hofregt, zie Hofgerigt.
Hofsleep, zie Hofstoet.
Hof.tede, z., country-seat, country-house.
Hofstee, s., sheet-anchor.
ai[ofstoet, z., suite of a court, retinue of a court.
Hofwacht, z., court-guard.
Hofivachter, Z., yeoman of the guard, dog that keeps.

watch in a garden.
t. w., hog , z.
pen, kennel , sty; dock , where ships are laid
up; turf-, turf-corner.
Hokkeling, z., calf one year old; overgrown boy.
Blokken , zie Stuiten , Tegenhoudees.
hol , z., cave , cavern, den , hole.
Hol, b., hollow, empty; -le zee, rough sea, rolling sea;
de zee ging -, there was a heavy swell ; - over bol, helter
shelter; all in confusion, topsy-turvy; op - gaan, run.
of ; § take had courses , go a- raking ; op - hielpen , lead
astray , take into had company; - water, hollow sea.
Holachtlg , b., rather hollow.
Holblokken , z., mv., wooden shoes.
Holbollig, b., rugged, rough, droll, comical.
Holboiligheid , z., drollery , humour.
Holbulk, z., glutton, gormandizer.
Holder de bolder, bus., topsy-turvy, helter- skelter.
Holen, z., mr., holes, caves, caverns, dens.

Ho ;gen ,
Hok , e.,

Holla!

require ; het zal niet -, it
. will not be necessary, there will be no occasion for it.
Hoevenaar , Z., farmer.
Holrond , b., concave , hollow.
Hoevepachter , s., farmer , one who farms an estate.
Holster , z., pistol-case , bolster , knapsack , haversack.
Hoewel, zw., though, although, howbeit.
Holte, zie Ilolligteid.
Hof, z., garden.
Hoc, z., court ; - van Holland, the provincial court of Holwortel , z., hart-wort, birth-wort, aristolochia.
justice of Holland; j t - van Engeland, the court of En- Horn , z., milt, soft roe of fish.
gland , the English court ; zijn - maken , pay one's court, Hombuars , z., perch with a soft roe.
Hombergát , z., hole at the top of the mast of a ship.
make one's court; open - houden, keep open table.

BOM.
Hommel , Z• ) humblebee , drone.
Hoinmelen , i. w., hum like a bee murmur.
Iøommer,, Z., fish with a soft roe; -, mast-hounds, z.
Hosninergat , z., tye-hole.
Honip , e., lump, lunch.
flompelen , i. w.,hobble ) limp, halt.
Ilonipelig, I., rugged, rough, uneven.
Hoinpelvoet , y., cripple.
Hond , z., dog; -en werpen , pup; den - in de pot , lose

one's dinner, come too late;als cneo een - slaaa wil ,
heeft men ras ceo stok geronden 1- , when orte wants to beat
a dog one can easily find a stick; slapende -en wakker
canJeen , wake churlish dogs; daar r ij o twee -en aan een
been § , there are two clogs at one hone , there are two
candidates for the sanie thing.
tionticend , z., ropemaker's end, z.
Hondef'ok, o., garnet, stay-whip, z.
flondeubrood , o., dog-bread.
Hondenenden • o., mnv., old pieces of ropes and cables.
Hondenhok • e., dog-kennel, dog's house.
Ilondenkot •zie Hondenliole.
Hondensiager,, e., person employed to keep dogs out of
the church.
I1ondemwacht , e., dog-watch.
Honderd • e., hundred; in het

-, pell-mell , at rondom ,

helter-skelter.

Ilondertihasidig , I., having a hundred hands.
Honderdjarig , P., centenary.
Honderdrnaal • lw, hundred times.
Honderdinan , e., centurion.
5Oonderdste , e., hundredth.
flonder(lvoud , I., centuple, hundredfold.
Honderdwerf. zie Handerdmnai.

lOondje, e.,puppy, little dog, lapdog; infers -, lady's
lap-dog.
SJondsch , b., doggish.. currish , brutal , beastly.
Iflondsdagen , o., mv., dog-days (front July 1 9 to August 19).
llondsdraf, e., ground-ivy (a plant).
51ond,lrek , e.,dog's-dung.
Hondsgestes-nte , z , dog-star.
Honds5ras , e., dog's-grass (a p7ont).
floasdshoi,ger • e., canine hunger, canine appetite.
iIondsJoisge, e., puppy.
ilondsjon5en , e.,hey that takes care of the dogs.
Hontiskers , e., upright woodbine.
Ilondskruid ,zie llOndsfJraS.
Hon,lsSuIs • 2.,insect.
Hondster,, e., dog-star.
Hondstand , zie Hondagras.
I1esnlseong , z.,hound's-tongue, dog's-tongue (an herb).
Hoadssot , Z., dog, rascal, villain, rogue, knave, scoundrei , blackguard.
Hon,lswov,n ,e.,worm that grows under a flog'stongue.
Hondsivortel ,zie Hondsgras.
Mitten, t. a,., affront, disgrace, treat with scorn, treat
with contempt.
Honer, e., reproacher, contemner.
Hong, pret. van Rangen, hung.
Honger , e.,hunger;il heb -, 11 am hungry ; die's romoers niet werden wit, moetwinter
- lijsten,they will
'o
starve in winter who will not work in summer.
Hongeren, i. w., he hungry , suffer hunger , liimiigec ; -e'm
en dorsteio naar do geregligheid, hunger and thirst after
righteousness.
Jloisgersg , P.,hungry, sharpoct; - naar geld," reedy of
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money, covetous, avaricious; eea -olui3 1jtscherpa
poor creditor duns sharply.
Ilongesïgheld , o., hunger, eagerness.
Hongersnood , o., famine.
Honig, e., honey; - one den mond smerea, cajole, coax,
flatter, honey, wheedle.
15onigachtig, t., lionied, sweet.

Hoiiigbloem , zie Honiglcruid.
Hongbij , o., bee.
ltonigdnanw,, z., honey-dew, mildew.
Hoigdi'ank , o., mead.
Honigkoek , e., honey-rake.
Honlgkruld , o., honey.flasver,, melianthus.
5IongEaat , o., honey-comb.
Ilonigsap , o., sirop of honey,
Honlgverw , e., honey-colour.

HoiiIgvater, o.,mead.
II,)DigwLj,I

, c.mead.Zie Mede.

i[ongwi,iner,, e., man that keeps

bees, deals in honey.
, e., honeycomb.
, I., honied, as sweet as honey , flattering words.
HossEng , e.,affronting , contemning , treating with scorn.
Houk • e., word used by children in their games, place,
port-home; van - loopen , quit one's port, go from home;
iie heb -, I am at emmy place of port, I sen at home.
Honkereu , zie Plunderen.
Hoofd , e.,head , pate, noddle; iemand het - warm ma.
ken , break any one's head; -, mole, pier, quay; - van
een bock , head of a book, title of a book;hij wit zijis
Aar ni#i remede hrezez , he will give himself no troul1e
about it; zjn - erf/cao voor stooten , meet with a repulse,
disappointenient , foil in my undertaking; voorhet staaten , give a flat denial, treat in a disgraceful manner,
treat with contempt; iemand de deur voor 't - smijien,
shut the door in a person's face; zijn - toonen • be ob.
stinate , be headstrong , show one's bad temper;hij speelt
met zijn -, lie risks his life, he runs the risk of losing
his head; het zjms twee -en onder een deken,they con.
spire together , they collude together , they art in time
same plot; smet wel bj het - c ij a , be deranged in one's
intellect, he wrong-headed, be crazy; iets omit het - praten , dissuade from any resolution, reason out of any
opinion; over het - wassen, out-grow; den 8pj1cer op liet
- sloan , hit the nail on the head; voor het - geslagen,
thunderstruck with astonisment; zoo veel -en, zoo veel
-innen - , so many mess so nsany minds, so many heads
so many wits; wie kan daar - of staart aan vindenwho
,
can make either head or tail of that; - voor -, one by
one; pillen legen -pija , cephalic pills; - bij de toawsisiers , laving-top, e.;doods-,dead-eye, z.;coals-, cap, z.;
Upper-, chef.cornmander,, e.; - van een smaideel , consman
der with the broad pendant, C.; Hoots-, chief-admiral ,
- van een haven, pier, mole-head,z.;-wind, cardinal
wmiid ,z. ;- zeilen , principal square sails, e.
5-Scofdader , e , cephalic vein.
55oofda'-(55ses , z., civ., grounds, principles, fundamental
articles, chief-articles.
He,of,Iban,t , e.,fillet, head-band.
UiiotdbeeIlsebbers, e., nie, principal officers, bead-nMecco , commasidersin-chief.
H,uf,15,rektn , e., trouble , plague, vexation, torment.
ISooiddeeS , e.,chapter, liens].
i,inf,hk-k,n , 2.,head of chief of corporation of guild.
ezie,sssdckse , e , covering of tue head.
saoofddeigden , v.inc., cardinal virtues.
Slooiddoek , e., handkerchief to put round the head.
Honigzeen'
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l.Hoofddraaijing, z., giddiness, dizziness, vertigo, swim-

ming in the head.
Iloofdduizeling , zie Hoofddraaijing.
Hooide, bw., account; uit -, on account.
zsuol'deloos , b., headless,
flOofdenefnde, z., head of the bed.
HoofdgeEd • z., capitation , poll-tax.
Hoofdgeregt , z., supreme court, supreme tribunal.
Hoofdhaar, z., hair of the head.
Iloofdje, z., little head.
Hoo fdig , b., headstrong , obstinate , stubborn.
Iioofdigheid, z., obstinacy, stubbornness.
Hoofd -ingeland , z., chief-landholder.
Hoofdkerk, z., cathedral,, episcopal, metropolitan of head-

1100.
Hoofsch , b., courtlike, courtly.
Hoofschheid , z., court-fashion , courtliness.
Hoog , b., high , tall ; elevated ; bij - en laag owes-en , swear

solemnly; - rood , deep red , bright red ; -, high , taunt,
loft , z.; - getuigd schip , taunt masted ship , z.; - land,
high land ; - opgetimmerd schip , deep waisted ship , z.;
- water , h ighwater , z.; -e branding , high breakers,
high surf, z., -e zee, high sea, z.
Hoog, bw., high , highly, te - vliegen met zijn verstand,
soar too high ; zij wil te - vliegen , she aspires too high
she is too ambitious.
Hoogaanzieuljk, b., illustrious, highly respectable.
Hoogachtbaar , b., most venerable.
Hoogachtbaarhelid, z., deserving of respect, deserving
church.
of veneration.
Ifoofdketter, z., arch-heretic.
Hoogachten , t. w., esteem highly , hold in great respect,
Hoofdkleed , z., head-cloth.
Hoogachter, z., esteemer, one who highly esteems.
Hoofdkussen, z., pillow, cushion.
Hoogbaijuw, z., upper-bailiff, chief-bailiff.
Hoofdkwartier , z., Bead-quarters.
Hoogbejaard, b., very old, greatly advanced in years,
Iloofdieer, z,, capital-doctrine.
stricken in years, at an advanced period of life.
hoofdletter , z., capital letter.
Hoogbej aardheid , Z., great age, advanced age , extreme
Hoofdlieden , z., me., heads , directors of chief men of
old age,
a corporation.
Hoogberoemd, b., highly renowned, very famous, very
celebrated, very illustrious.
Hoofdluls, z., louse which breeds in the head.
Hoofdman , z., captain , director, head, chief man.
Hoogbewind , z., chief administration.
Hoogbootsman , z., boatswain.
Iloófdmanschap, z., captainry, captainship.
Hoofdmis , z., grand-mass.
Hoogborstig, b., high-breasted.
Hoofdmisdaad , z., capital.
Hoogdag, z., broad daylight.
HoofdoWicier , z., mayor , chief-bailiff.
Hoogdravend, b., highflown, elevated, sublime.
Hoofdpan • zie Bekkeneel.
Hoogdravendbeld, z., sublimity, elevation.
Hoofdpeluw , z., ' bolster.
Hoogdringend, b., very urgennt, very pressing.
Hoofdpijn, z., headache, pain in the head.
Hoogedel , b., right honourable.
Hoofdpunt, z., principal, fundamental point,
Hoogeiijk, bw., highly, greatly, extremely, very much.
Hoofdregter , z., chief-justice.
Hoogen , t. w., heighten, raise, elevate.
Hoofdscheel , z., scull.
Hoogenraad , z., high-council , diet.
Hoofdscho,,t, zie Hoofdofficier.
Hoogepriester • z., high-priest.
Iloofdsieraad • z., diadem, wreath , ornament for the Hoogepriesterschap , z., high-priesthood.
Hoogerhand , z,, right hand ; van -, by authority.
head , chief ornament , principal ornament.
Uoofdsiersel , zie .Hoofdsieraad.
Hoogerhuls, z., house of lords.
HoofdsluUer , e., veil to cover the head with.
I-loogerwaardig, b., right reverend.
Uoofdsoin, z., principal, capital sum.
Hoogeschool , z., university.
HHoofd stad, z., capital, capital city, chief city, metropolis. Hooggaande, 1,., rising, high, great, enormous, heavy, z.,
Hooftistof, z., element.
Hooggeacht, d., b., highly esteemed, highly respected.
lttoofdstofTel5k , b., elementary.
Hooggeboren , b., right honourable , nobly descended,
Hoofdstuk, z., chapter, principal point.
illustrious by birth.
Hoofdtoolsel , z., head-dress.
Hooggeducht, b,, august, much to be feared.
Sloof4ttouwen, z., mv., shrouds (of a shcip).
Hooggegerd, b., reverend, honourable, much honoured.
Hoofdtrefen , z., regular engagement, pitched battle, Hooggeleerd , b., very learned.
decisive engagement.
Hooggeleerdheld, z., profound learning, profound cru
Hoofdv$jand , z., chief enemy, principal enemy.
-diton.
Hoofdvjeesch • z., kind of brawn.
Hooggestemd, b., of a high tune.
Hoofdvloed, z., violent cold, rheum of gathering in the head. Hooggewelfd, b,, high arched.
Hoofdvonttis , z., sentence without appeal.
Hooggezag , z., chief command , supreme command.
Hoofdhvacht , z., guards , heads-quarters.
Hooggezaghebber, z., commander-in-chief.
Hoofdwerk , z., chief busines.
Hooggezind, b., hi ghmincled.
I[oofdzáak , z., principal affair , main business , main point. Hooghartig, b., proud, haughty, highminded.
Hoofdzakelijk, b., bw., principal, material; -, principally, Hooghartigheid , z., high-mindedness, magnanimity.
chiefly.
Hoogheid , z., highness, grandeur , dignity, greatness.
Hooging , z., elevating , raising , making higher.
Uoofdzakelljkheld • z., principal affair.
Hoofdzee , z., ]head sea , violent rolling of the waves.
Hioogleeraar, z., professor in a university.
Hoofdzeer , z., headache , pain in the head.
Hooglied, z., song of Salomon.
Hoogloffelijk, b, very laudable, much to be praised,
Hoofdzeilen , z., mv., bead-sails, chief sails.
Hoofdzete1, z., metropolis, capital city, chief see, prinmuch to be lauded, illustrious, glorious.
Hoogloopers, z., nie., loaded dice, false dice.
cipal see.
Hoogonis , z., high-mass , grand-mass.
Iloofdzonden, z., mortal sin.
Hoogmoed , z., pride , haughtiness , highmic.dedness.
Hooft zweer , zie Hoofdpijn.

LEES]

HOP.

Hoogmoedig, b., proud., haughty, higliminded, lofty,
supercilious.
Hoogmoedigheid, z., iiig hnlindedness, loftiness, high
spirit, elevation of soul.
Hoogmoedigiijk , bw., proudly, haughtily, superciliously.
Hoogmogende , b., high and mighty ; .Izuuoe -u, their
high mightinesses.
Hoognoodig, b., highly necessary, very urgent, needful,
requisite.
][toogrood , b., deep red, high red, vermilion , crimson.
Hoogrug, e., hump, humpback, hunchback, roundback,
high shoulders.
Hoogruggig, b., humpbacked, hunchbacked, round-shouldered.
Hoogsel , z., lights of a picture , lights of a painting.
Hoogstatelijk, b., very stately, very majestic, grand,
magnificent of superb.
Hoogst, b., highest, most lofty, most elevated; de ziekte
is no[/ niet op haar -, the disease is not yet come to its
crisis ; ten -e , bw., to the highest degree , at most , at
the utmost.
I5oogte , z,, height , elevation, loftiness, eminence, hill,
rising ground; de pools-, the elevation of the pole, degree
of latitude.
HoogtLyd , z., festival , holiday, feast-day, solemnity ; het
is -, it is high time.
I-Ioogv-iiegen , i. w., soar high.
IIoogvIlegend, b., elevated, sublime, high-flying.
Hoog Beget , z., high-flyer.
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HooimUt , z., hay-cock.
Hoolopper , zie Iiooirnijt.
Ilooirook , zic Ilooisn jl.
Hooiscisuur, z., hay-barn.
Hooitild , z., hay-harvest.
Hooiveld , z., hay-field.
Hooiveld, zie Hooiga fel.
Il[ooiwa ;en , e. , hay - waggon.
Hooizolder , z., bay-loft,
Icoon , z., affront, disgrace, contempt, contumely, scorn,

disdain , shame, opprobium.
Hoop , z., heap , parcel , pile , number, troop , crowd,
multitude; iets op den - toegeven, give something into
the bargain ; -, crowd of l}eople ; te - loopesa , gather in
a crowd; over - halen, pull down, throw into confusion;
de gemeene -, the vulgar; -, hope • hope, trust, confidence.
Hoopen , zie Ophoopen.
Hooplooper , e., supernumerary sailor.
Hoorder , e., hearer.
Honren , t. se., hear, listen; gij zult er sass - §, you will
hear more of it; i/c heb het van - zeggen, I only have
it by report , I have it by hear-say ; -, i. p. v. .Behoore,e ,
ought, should; belong to.
Hoorende, d., hearing, listening; -- doof zijn T , pretend
not to hear , turn.
Iloorenswaardig ,
be listened to.

b., worthy to be heard, worthy to

IToorn, Z., parchment, vellum.
H oorn , z., horn; de - van overvloed • the horn of plenty,
corsiucopia ; alles op zijn -s ovillen nemen , undertake every
thing, he afraid of nothing, he undaunted ; hzj neemt het
hncis op z^jae -s i , he turns the house topsy-turvy, tie
worthy, very eminent, excellent , august.
throws the Incise out of the windows; hij heeft vrij wat
Hoogwaardigheid, z., excellence , value , eminence, worth.
Jloogvvaaardigtijk , bw., reverently , with profound reve- op ziiaz -s , lie has a good deal to answer for ; -s opretten i- , griet -a kroolsei , l lana a pair of horns upon the
rence, with profound respect.
forehead, cuckold any one.
IEoogweigeboren, h., high and noble, right honorable.
Hoogvvigtig, b., very important, very consequential, of Hoornig , b., horny.
I
z.
doornklarnp , z.,
great weight, great im /ortance.
Hoorplaats, z., auditory.
Iloogzwanger, b,, far advanced in pregnancy.
Hoorzaai , zie Iioorpplcoats.
Hoogzwevven , t. w., soar aloft, tower, rise high.
1io0gza evend, b., high soaring, towering, elevated, high linos, z., stocking, linee , water spout.
Ssoosaat, z., water-well of a ,boat.
flown, sublime.

Boog vaarde,

e., right reverend.

Hoogwaarderen , t. 2v., esteem ]uglily , value highly.
Hoog®vaardig , b., highly valuable , estimable, highly

HoogzImevendheid, z., sublimity, elevation.
Itooi, z., hay; rook-, hay-rick, hay-mow, hay-stack, haycor k ; voer-, load of liay ; bij - en hij [Jars § , now and
then , seldom; h j heeft het - t'hm+is .§ , lie has got his
gravy, lie is tipsy, lie is fuddled, cie is in liquor.
Itooiachtig, b., of hay, belonging to hay.
Hooiakker , zie .Flooiland.
Hooiberg, z., liay - rick, bay - stark.
HDoolboter, z., hay-butter.

Hooibou`v, z., hay-lsarvest, haymaking.
Hooigafel , z., liay-prong.
I5ook1en , i. se., make l ay , gather in the crop of hay,
Hooijer , e., hay maker.
Mtoo;i;ryas , e., cheese made in the winter when the cattle
feed upon hay.
IHooiihar , z., liay - waggon.
hooiland , e., meadow , hay-grotnnil.
Iloeslumandi , z., the mouth of July.
Ilooimaaijen • i. so., mow down the hay.
IioolmaaPUer , e., mower of hay.
fooimaaijing, z., mowing of hay.
Mooimarizt , z., hay-market.
Hooimenness , t. 10., carry home the

Iloo;isat , e., water - scoop.

Hoovaardig, b., proud, haughty, supercilious, lofty.
Iloovaardigheici, zie IIooraardij.

Hoovaarctigiilk , bw., proudly, haughtily, superciliously,
arrogantly.
Hoozen , t. se., throw water out of a boat.
ISop , z., hops.
IOnpachtig , h., tasting of the hop.
Itopakker , Ñ. , }cop-field.

xopeloos , b., hopeless, destitute of all hope, in despair,
desperate.
Hopeloosheid, e., despair, desperation, desperateness.

I5open , t. w., hope, trust, place trust, place confidence.
Hoping , z., hoping , trusting , confiding.
IEophooper , z., hop-dealer, hop-merchant.
Hopland , z., land where hops grow.
15oj.Zlede,', e.,

sie.,

captanso.

, z., captain, commander of a company of soldiers.
tfoppe, ;., hooper, hoop (a sort of bird).

IOuibuesann

hop sen, t. w., infuse with hops.

Btoppestaak, z., hop-pole.
AQoppezt^ad , z., hop-seed.
hay.

oipperoh , z., hop-bag, lisp-sack.
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Horde , z., horde , gang, band , crew, clan • hurdle.
Hordeninaker , z., hurdle-maker.
Hordenvlechter, zie Horden,naker.
Ilordenwand, z., pen, coop, fold of hurdles, inclosure
of hurdles.
Holdetje, z., blind before a window.

Horen , zie Hoorn.
Horenachtig, b., horny, callous.
Horenband , z., parchment , vellum , binding.
Ilorenbeesten , z., mv., horned cattle.
Horenblazer, z., horn-blower, he that blows a horn.
Horendier , z., rhinoceros.
Horendrager, z., cuckhold, one that wears horns.
Horengeld, z., tax upon horned cattle.
Horen hard , b., as hard as horn.
Horenioos , b., without horn.
Horenparkement, z., parchment, vellum.
Horenslak, z., snail.
Horenslang, z., species of serpent, species of snake.
Horentje , z., little horn , small horn, cockle.
Horentoorn , z., may-bug , lady-cow.
Horenvee, zie Horenbeesten.
Horenwerk , z., hornwork.
Horenwor,n , z., worin bred in the inside of horns.

Horizont, z., horizon.
Horizontaal , b., horizontal.
Horologle, z., clock; hang-, pendulum, pendulum clock;

zak -, watch.
Horologiekas, z., watch-case.
Horoskoop , e., horoscope.
Horrelvoet , z., club-footed fellow.
Hort , z., jog, justle, push ; met -en

stooten , by fits and

starts.

Horten , i. w., jog , justle , push.
Hortende , b., rough , unequal.

Horzel , z., horse-fly.
Horzelen , i. w., buzz

like a horse-fly, hum like a horse-

fly, scold, wrangle.
Horzeling, z., buzzing of a horse-fly.
Hossebossen , i. so., joggle , jostle , justle , jog , push.
Hostie , z., host, consecrated wafer in the roman catholic

c Burch.

hostiekelk ,

z,, chalice , communion-cup.

Hot , z., curds (of milk).
Iltotsen, i. w., jolt, shake,

justle, jog.

Hotten, i. w., curdle as milk.
lion , t. W., hold l stop l - en getrouw, faithfully attached,

faithful.

Houbaar, b., tenable, that cait be held, zie Huwbaar.
houden , I. w., hold, keep, pretend, § stop ; wacht

-,
staled centinel, keep watch ; zich taai -, stand firm, keep
day
;
zijn
fatsoen
-,
rest
for
a
one's ground ; rustday -,
keep up one's rank, character, reputation; zich gesloten
-) , he as close as wax ; boek-, keep accounts , keep books;
vriendschap -, he in habits of friendship with ; slepende -,
keep a thing pending ; zijn stuk vast - § . stand firm to
one's clause ; van iets -, like a thing , love a thing , be
fond of a thing ; in toom -, keep short , keep strict ; zich
doof -, pretend to be deaf , counterfeit deafness ; ik zal
hem wel van hel lijf - § , I will keep him at arm's length;
iemand te vriend -, cultivate any one's friendship; den
wind -, keep the wind , hold the wind , z.; de zee -, keep
the sea , z.; in 't gezipt van 't land -, keep within sight
of the land, z.
Houder , z., holder , bearer , keeper.
Houding , z., keeping , holding • attitude , posture.

Houkind ,

z , child at nurse, foster child.

z., wood , timber ; alle - is geen timmner- t , every
one is not fit for the same thing; kuipers -, pipe-staves;
yewaterd -, seasoned wood, seasoned timber ; -(, wood ,
grove; afgekeurd -, refused timber, coudewned timber, z.;
berken -, birch ; beuken -, beach ; brand-, fuel , wood ; den.
neu-, pine ; dor -, dead wood; eiken-, oak; esschen-, ash;
gaaf -, sound timber; gebogen -, bunched planks, bunched
deals ; geschaafd -, planed timber , planed deals, planed
planks ; geschzeurd -, splitted timber ; greenen-, red fir;
groen -, green wood; groen eiken -, live oak; ingewaterd -,
watered timber; iepen -, elm ; krom -, compass-timber ;
kwasterig ., wenny timber ; pok -, lignum vital ; rond -,
mast spars ; ruw -, rough trees, rough timbers; splinterig -, shivered timber ; vervuurd -, rotten wood; verwurmd
-, worm-eaten wood ; vlot -, floated wood ; willigen-,
willow; zink-, sink-wood; in 't hout staan, stand in full
frame , z.; rantzoen-en, side-counter-timbers, z.; slag-en,
wood for stowage , z.
Houtachtig , b., woody.
Houtaders, z., mv., veins in the wood of timber.
Houtbeitel , z., chisel.
Houtdraailjer, z., turner (in wood).
Houtduit', z., eulver, wood-pigeon.
Houten, b., wooden.
Houtenha,ner , z., mallet.
Houtenklaas, houteninan, z., stupid clumsy fellow.
Houthakken , i. W., cut wood, chop wood, fell timber.
Houthakker, z., woodman , woodcutter, feller of timber.
Houthoop, z., heap of wood.

Hout ,

Houthouwen , zie Houthakken.
Houthouwer , zie Bonthakker.
Houthuis , zie Houtschuur.
'Houtig , b., zie Houtachtig.
houtkloven , t. w., cleave wood, split wood.
Houtklover, z., cleaver of wood.
Houtkoop , z., pile of wood , faggot-pile.
Houtkooper, z., pile of wood, faggot-pile.
Houtkoopster , z., woman that deals in wood.
Houtlaag , z., row , heap of wood.
1-loutmarkt, z., wood-market, timber-market.
HoutuaUt, z., faggot-pile, heap of wood, pile of wood.
Houtrijk, b., woody, abounding in wood.
Houtschild, z., porter.
Houtschuur, z., wood-house, barn to keep wood in.
Houtskool, z., charcoal, burnt wood.

Hautslang, z., wood-snake.

Houtsnede, z., wooden plate.
Houtsnep , z., woodcock.
Houtstapel , z., pile of wood, heap of wood, faggot-pile.
Houttuin, z., timber-yard, wood-yard.
Houtvester, z., wood -reue, forester, steward of overseer

of woods , forests.

Houtvlot , z., float of wood , float-timber raft.
Houtwachter , zie Houtvester.
Houtwagen, z., waggon for carrying wood.
Houtwaren , z., mv., wooden utensils, wooden wares.
Houtwerf, z., wood•yard.
Houtwerk, z., wood-work, wainscot.
Houtwinkel , z., shop where wooden wares are sold.
Houtvorm, z., wood-louse , wood-worm.
Houtzagen, t. w., saw wood.
Houtzager, z., rawer of wood.
Houtzolder, z., wood-loft.
Houvast, z., cramp iron, greedy hunks, holdfast.
Bouw, z., cut, slash, chop, wound, hack.

r_- V ^
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Houw1)Lji , z., axe , hat '(:t.
Uouwblok , z., block , c

i

o pl;inl .l,loi ly.

Ho"aovdegen , ,z., hroad-€word , cutlass.
Houweel , z., hoe , inattocl:.

HouweliJk ,

zie huwelijk.

Ifouwen, t. w., hew, lack, chop, cut, fell, slash.
Houwertie, z., falchion, fanchion.
Bouw hamer , z., mason's hammer.
Houwing, z., hewing, hacking, slashing, felling, chop-
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I2 nlstzezoekiug , z., visie a ;i 31z made by clergymen to the
meinI!ers of their congre;<<t.ou.
Ida, isb1al41 , z., icing - glass.

I

Hu,sbrsa:•k , z., liouse•break;vg , burglary; - doen, break
Hi l o a house, commit bur la.-oy.
IHuisbr ef, z., llaiidbill oit ;a house advertising it to be
let or sold.

lit, iabroodi • z., horse-1 of1-bread , poene -leaked-breast.
Irßaisciefr , z., fore-door , house-door.
Huisdier, z., domestic trief , servant that robs his master.
IHuisdienaar, z., domestic servant, servant in the house.
Huisdrop , z,, eaves-dropping.

plug, cutting.
HoulvInes, z., chopper; hatchet, chopping-knife.
Iloveling , z., courtier.
IHuisduiven , z., mv., taaie pigeons.
Doven , z., mv., courts.
Huisgeld, zie Verpponding.
hovenier , z., gardener.
, Huisgcrnak • z., Conveniency- in a house.
hovenieren , i. ui., garden , work in a garden.
tluisOenoot,
z., domestic, any one belonging to a house
I-Iovenierster , z., gardening woman.
Pt' la,llily.
Hui , z., whey , hoy (kind of boat rigged as a sloop).
Iltaisgenootschap, z., family, household.
Huichelaar, z., hypocrite , dissembler , deceiver , cheat,
Iiuisc;erak , zie Huisgemak.
impostor.
Huisgezin, z., family, household.
Huichelaarster, z., female hypocrite, false devotee.
Ieulolioden, z., mv., household-gods.
Huichelar es, zie Huichelaarster.
Huichelarij , z., hypocrisy, dissimulation, deceit , fraud. huisheer, z., landlord, owner of a house, proprietor of
It á1ouse.
I-Iaichelen , t. w., play the hypocrite, dissemble, deceive,
ituiehen, z., good housekeeper, Housewife, very domestic
cheat , defraud.
worlan.
Iiuicheling, zie Huictielarij.
Huid , z., skin, hide ; de - afsiroopen , flay; iemos^d op Huishoud, z., louse-dog ; mastiff set to guard a house.
HinisiioudelUk
, b., economical , fit for housekeeping
tij
er
heels -s ofde - komen §, curry any one's hide ;
is
yekomen § , he came off with a whole skin ; iets met z ne dom)mestic.
- betalen § , pay any thing with one's skin ; de - deelers Isuishouden , i. ie., keep house ; z?j rerstaat het -, sim
is a good housekeeper, she ue,aerstaiids housekeeping;
eer de leer gera,igen is t , divide the hide before the bear
7nel -?) i vi•oicoo goed —, live happily; with one's wife , agree,
is killed ; moon snoet de - niet verkoopen eer de beer gehe ul.o_i good terms; slecht —, behave in a disorderly manrild ist, one should not sell the skin rmefore the tear is
rier , commit irregularities.
caught ; -, side-plinks ; de - dipten , caulk , careen a ship,
I
refit a ship, -, outer planking, z.
I Iuislioutien , z., family, household. Zie Iluisgezin.
Iluishoudend , b., domestic, belonging to housekeeping.
Iiu eden , z., my , skins , hides.
Huishouder , z., housekeeper, head of a family.
Huiden , hm., this day.
,
Huishouiiing,
z., housekeeping, household, economy.
H-Iuideukooper, z., hide-merchant, hide-dealer.
Huistsoudk,inde , z., economy, the art of housekeeping,
Huidig , h., of this day , this very day.
the art of domestic managerneilt.
Huidvetten , I. w., curry leather , dress leather.
huishoudster, e., housekeeper, housewife.
Huisbuur, z., house-rent; op een uvero - zitten §, pay
a very high rent.
h 1151 , z., coif, hoof.
Iíuig, z., uvula, sore throat; iemand ran de - lipten §, huisje, z., little house, small house, little dwelling;
- van eery slak, sail's shell , bril-, spectacle-case; -, little
ease a person of his purse , pick any one's pocket.
house ; peper-, totuul bay; ; - van deschaal , scale of a
Huis - , z., old fashioned cloak , hood ; de - naar de wind
Iluidvetter , Z., currier, tanner.
IIuidvetterli , z., tan-yard, place where leather in dressed.

-, he a time-server , turn with every wind.
, i. w., bow, stoop, bend; -, reef the sails, take
in a reef.
Huilebalk, z., blubberer, howler, crier.
huilen , i. 2v., cry, weep , howl , roar , whistle; sirio moet
- met de wehen t , one must do as others do.
h unier , z., crier, weeper, howler , mourner at a burial.
huls, z., house, home; hij is overal vacs t'-, lie is liever
at a loss , he is at home in every part , lie is expert at
every thinti; ik avert hem niet te- te brenge,i § , I cannot
recollect «rho lie is ; ran - tot -, from door to door ; oost
west t'- best i- , hoble is lionie be it ever so homely ; Aar
is geen - of het heeft zijn kruis í', every faisuly has its
share of affliction.
IJulsarinen • z., mv., poor inhabitants, poor housekeepers.
Hulken

leal alce.
Huisknpel, z., private chapel.
Ii i sknecht , z., footman , man-servant, valet, lackey,
domestic.

IIuiskrakeel , z., domestic feud, domestic dissention,

frunui ly-quarrel.
ISRiiskr•uis, z. ,
afiffiet1011,

family-distress, domestic trouble, grief of

Huisiietien • z, mv., farmers, country people, villagers,
rustics, peasants, husbandnlen.
HIuisioop, z., house-leek (a plait).
Iluisluiden , zie Ilzcislieden.
Iluisrnaagd t, z., maid-servant.
55u,5s,nan, z., farmer, peasant, countryman, husbandman,

villager, rustic.
Iiii1seaaeester :1::, z., master of a house, head of a family,
IGuisenoeder , z., liousevvife, mistress of a house, nluilier
z., mv., domestics, servants, menials, N of aa family.
Ci xmisn^ oord , z., murder committed by one of the family.
menial servants,
I Hu roei ssc1, , z., sparrow ; - en schieten , steal,
Hu isbestier , z., family direction , housekeel;inp.
j huisiuiiis, z., mouse that infests houses.
Huisbewaard5r, z., guard of a house, housekeeping.

Ifuisbakkenbrood • z., household-bread , hone-bakedbread.
Huisbedienden •
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Huisraad , z•, furniture , household-furniture, household-

stuff.
IlulselUk, b., domestic, thrifty, economical.
HulselLkhetd, z., economy, thriftiness, thrift.

zie Buiskruis.
Huisvester , t. w., receive, take into one's house, lodge f
entertain, settle, establish oneself.
Huisvester , z., one who lodges , entertains.
Huisvesting, z., lodging, entertainment, boarding.
Huisvrouw, z., mistress of a house, housewife, landlady
housekeeper.
Huiswaard, z., landlord, master of a house.
Huiswerk, z., household-work, house-work.
;Huiszaken, z. mv., domestic affairs, family-affairs.
Huiszoeking , z., searching , visitation of a house; ergens
- doen, search a house.
Huiszorg, z., care of a family, direction of a house.
iluive, zie .Huif.
Huiverachtig, zie Huiverig.
Huiveren , i. w., shiver, shake, tremble, quiver, quake
with cold, be chilly.
Huiverig, b., chilly, shivering with cold, shaking with cold.
Huivering , Z., shivering , shaking , trembling with cold.
Huize (ten) , at the house of ; ten zijnen -, at his house.
Huizen, t. W., take into one's house, receive into one's
house.
Huizen , z., mv., houses.
Huiselijk,

Huizenbias, z., ising-glass.

Huizing, z., house, dwelling-house; -, houseline, z.
Hukken, i. w., squat.
Hui , z., child's cup, head.
Hulde, z., homage, fealty, respect , duty.
Hulden , t. w., do homage , pay homage , pay fealty.
Huldegift , zie Heergewaad.
Huldigen,

Huldiging,

t. w., instal, invest, instate.
Z., instalment, investment, instatement.

Hulk • z., hulk ; 4e - van staat bestieren , hold the helm
of the sate, direct the helm of state; -, sheer-hulk, z.
Hullen, t. w., dress the liead, put on a cap.
Hulp, z., aid, assistance, help, succour, relief; - bewU*
zen, te - komen , assist , succour , relieve ; om - roepen ,
call out for help, aid, assistance; met Gods -, please God,
with the divine aid , with the help of God , door - van
by means of , with , through the assistance of any thing.
Hulpbenden, z. me., auxiliary troops.
Hulpeloos,

b., helpless, aidless.

Huipiniddel , z., remedy.
Hulptroepen,

z., zie Hulpbenden.

Huipzaam, b., assistant, assisting, helping, succouring,

useful, serviceable.
Hulsel, z., woman's head-dress.
Hulst, z., holly.
Ilulster, zie .Kapster.
Iituizen, z., me., husks, shells of peas, beans

etc.

Hulzenboom, zie Hulst.
Hun, vow., to them.
Hun, vuw., their.
Hunkeren,

i. w., hanker after, long for, desire ardently.

Hunkering , z., hankering after , longing for a thing.
Huppelaar, z., hopper, leaper, skipper, jumper.

Huppelen •

i. w., skip , hop , leap ; jump, bound, frisk.

Hupsch , b., honest, good.
Hupset,

bw., orderly, decently.

Hupschheid, z., honesty, good conduct, good behaviour.

Huren, t. W. hire, rent,
Huri;er , zie .lukken.

lease.

Hut, z., cottage, cot, hut, shed, roundhouse, z., poop,
z. cabin , z.; - ten op de kompayne , canopy.
Hutgasten, z. inc., officers that lodge in the upper room.
Hutie, z., little hut, cottage, cot; het - met het mutje ,
the one with the other.
Hutselbekertie, zie Dobbelkroes.
Hutselen, t. w., shake, jumble, shuffle together.
Ruisen, zie Nutzelen.
Hutspot , z., ragout of beef , ragout of mutton ; dat is
opgewar;nde -, that is an old story ; den heeten - ontdekken, discover the whole mystery.
Huur, z., salary, pay, wages, rent, hire; dat huis doet
. veel van -, that house lets at a high rent; rye pen is te
-, he is a mercenary author; he writes for pay.
Uuur-brief, z., ticket upon a house.
Huurceel, huurcedel, z., lease, contract for the rent of
a house , contract for the rent of is room.
Huurciiais , z., post-chaise.
Ht,urder, e., tenant.
Huurgeld , zie Huur.
Ißuuriss is , z., hired house.
Huurkamer, z., hired room.
Huurkoets, z., hackney-coach.
Huurlieden, z., mv., tenants.
Huurling , z., hireling, mercenary prostitute.
Huurloon, zie Huur.
Huurmoordenaar , z., murderer , assassin one who mur ders for pay.
Huurpaard, z., hired horse.
Huurpenning, z., earnest-penny.
Huurpenningen , zie Huur.
Huurvracht, z., freight, loading cargo.
Huurwagen, a., hired waggon, carriage to be let.
Huwbaar, b., marriageable, nubile; -e jaren, the age of
puberty.
Huwbaarheid, z., marriageableness, nubility.
Huwelijk , z., marriage , matrimony , wedlock ; gelroppeld
-, made np , mated ; eene j ufvrouw ten - vers oeken , ask
a young lady in marriage; het - voltrekken, consummate
a marriage.
Huwelijken , zie 2irouwen.
Huwelijksband, z., nuptial tie, conjugal tie.
Huwelijksbed, z., bridal-lied, nuptialbed.
z., promise of marriage.
Huwelijksbelofte,
,
Huwelijksch, b., nuptial, conjugal , matrimonial.
Huwelijksfeest, z., nuptials, wedding.
Huwelijksgift, z., present given in marriage.
HuwelUksgod, z., hymen (a God).
huwelijksgoed, z., portion, dowry, jointure.
I-IuaveIUksliefde, z., conjugal love.
Huweliikstrouw, z., conjugal fidelity.
Huweli üsvuorwaarde, ; ., marriage-contract, marriage.
articles.
, Huwen, t. w., marry.

I.
Ibis, z., ibis (a bird).
Ideaal, z., ideal.
Ideaal , &, bw., ideal, imaginary, ideally.
Idealist, z., idealist.
Idea li sme, z., idealism.
Identiesch , I., identical.
Identiteit , z., identity, sameness.
Idioot , e., idiot.
Jc4ct • vaso., each; —ease , every one, every body.
legelijk , een iegeijk , yaw, every one., each person,

iJsbaan , z., slide, paths upon the ice kept clean for

skaters.
iJsbreker,, Z., vessel with an iron prow (used in hollend

to break to the ice with).
iJsda,n , e., dam of ice, pile of ice.
iJskegel , e., icicle.
IJsk.ider,, e., ice-house.
iJskoud , I., as cold as ice.
rJschoi , zie lissehots.
Ijivichots , e., sheet of drift-ice.
JJsseile , t., horrible, terrible, shocking,

dreadfub
frightful , hideous, direful, woful , ghastly, monstrous;
hoc.,
horribly,
terribly,
horridly,
shockingly,
dread-,
fully, frightfully, hideously, direfully, wofully,, monstrously.
IJsseiLjkheld , r,, horror, horridness, horribleness, dreadfulness, frightfulness , hideousness, direfulness , wofuland he'll ride to the devil ; wealth makes wit waver;
- of seat,
ness , ghastliness.
rather, a little, something.
iJslede , e., sledge used upon the ice.
Jewers • zie E g e a s.
Jde1 , b., ChiC., idle, fruitless, ineffectual , frivolous, iJsspoor, C., kind of cxaznp iron, kind of frost-nail
trifling , empty ; —e pogingen , fruitless endeavours ; —e (woru cuiden the feet los Holland to prevent one fosar
/loojs , vain hope ; - voorwendsel , frivolous pretext; —e slipping).
iJsîogei , c., king-fisher.
gloats, vacuum, empty space.
iJszee , e., frozen orean , ice-sea.
IJdeldarin +, 0., glutton, gormandizer.
IJdelheid , e., vanity, idleness, lightness, levity, frivo- liver, ., zeal, zealousness met - werken , work diligently, with zeal, with emulation.
lity, frivolousness, futility; de - eener stelling , the futiiJveraar,, e., zealot, person full of zeal.
lity of an argument.
IJveren , i. 00., be zealous, act with zeal • act with srIJdelhoofd , zie IJihoofd.
dour, exert one's self zealously in any cause.
JJdelJLJk , b., vainly, idly, loosely • thoughtlessly, friJJvergeest, e, spirit of jealousy, emulation of zeal.
volously.
iJvergioed , Ijverhitte , zie IJver,, Ifvervuur.
JJdeltust , ijittilt , zie IJihoofd.
Wk, o., assize, public stamp, public mark on measures, JJverijç, le., zealous, ardent, diligent, emulous, jealous;
-, tic., zealously, fervently, aidently, emulously, diliweights.
gently.
liken, t. W., assize, stamp with the public mark.
iJker,, Z., officer appointed to mark weights, officer ap. IJveigbeid , s, zealousness.
IJvtrloos , b., remiss, negligent, indifferent, lukewarm,
pointed to mark measures.
careless, slack, without zeal, without emulation.
liking, e., marking of any weight, marking of any meaiJverloosbeid , e., remissness, negligence, indifference,
sure.
lukewarmness , carelessness, slackness, want of zeal, want
IJkinaat , e., standard, settled rate of weights and measures.
of erusslation.
IJkmeester,, zie IJken.
Iii, z., speed, haste, hurry; in der -, in a great hurry, iJvervni,v , e., very fervent zeal, ardour of zeal.
IJverzucist
, z., zealousness , emulation , jealousy.
in great haste, with all possible speed.
Iii, b., loose, slight, not close woven; —koorts , fever in IJverzuchtig , zie IJrerig , Jaloersch.
iJzegelin • e., grumbler, bully, morose person.
the brain, frenzy fever; - zijn , be lightheaded.
iJien, i. W., be lightheaded, he delirious, be raving, be iJzel , r., glazed frost.
iJzeling, zie IJzel.
distracted; -, speed, haste, make haste, hurry.
IJzen , i. 00,., shudder, shiver, tremble with fear, horror,
iJihoofd , z., thoughtless, giddy, lightheaded person.
quake with fear, horror.
JJllioofdig , I., lightheaded , delirious, raving, distracted,
thoughtless, vain, giddy, frivolous, trifling careless, IJzer,, e., iron; staaf -, bar-iron; geqotea -, cast-iron;
seen moet het - srnedeoi terwijl het heel is f, one should
idle.
strike the iron while it is hot, make hay while the sun
iJihooldighelti , e., lightheadedness, deliriousness, delishines,
rium, carelessness, thoughtlessness, giddiness, levity,
iJzecachtig
, I., resembling iron.
frivolousness, frivolity, vanity, idleness.
i.JIIngs , die., speedily, quickly, with all speed, with all IJzercls'aatl , e., wire.
IJzeren , b., iron , noado of iron.
haste.
iJzergraaisw,, I., iron-,- -my.
iJituit, zie IJllioofd.
I.Izc'rhard , b. , sa hard as iroii.
lip, ijpeaibooni , z., species of elm.
iJzerkist , ., strong-lox , iron-chest.
,
the
ice
begins
to
iJs , e., ice; het - hegiiit to kruijesi
float, op glad - strum , be in a ticklish situation; wel Ijzeik,'aan, , e., ieoiiroouiger'o-ahisp
beslegea tea - kooien , be roughshod, be well prepared LJsv,Osra,ncr , C., irouiiiúiger,, dealer in iron,
Ojzer5ss-,,iri , e,, o vrraloi vcrviaie (lot.).
upon any suhjcct.
each, every body.

Iemand • yew., some—body, anybody.
Jepenbonni f , zie IJpenboone.
Ierch , t., Irish.
Iets • let, Vase. something, anything; als niet komt tot
, loot het otch zelveis niet -I- , set a beggar on horse back
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z., infringer, burglar.

IJzermUu , z., iron-mine.
IJzerpan , z., iron-stone.
IJzerroest, z., iron-rust.
IJzerschuim , z., iron-dross.

Inbreker,

Inademen , t. w., breathe, respire.
Inademing , z., breathing , respiration.
Inbakeren, t. w., swaddle up, swathe.
Inbalsemen , t. w., embalm .
Inbeelden , t. w., imagine , fancy .
Inbeelding , z., imagination, fancy, idea , thought , con-

Indoen, t. w., put in, insert, introduce.
Indompelen , t. w., immerse , duck , plunge , dip , etc.
Indoinpeling, z., immersion, ducking, plunging dipping,

Inbreking , zie Inbreuk.
Inbrengen, t. w., bring in, fetch in, take in, introduce,
import, adduce , alledge ; weinig —, bring in very little,
furnish very little.
IJzerslag , zie .Hamerslag.
IJzersmet, ijzervlek, z., iron-mould , spot in linen, Inbrenger, z., he that introduces, importer, pawn-broker.
Inbrenging , z., introducing , importing.
IJzersmid , z., blacksmith .
Inbrengster , z., female pawn-broker.
HJzersmi^se, z,, forge.
Inbreuk, z., breach, infringement, infraction, encroachment,
IJzerverken , z., sea-hedgehog , urchin.
Inbrokkelen , zie Inbrokken . .
IJzerverkooper , Z., iron-merchant, dealer in iron.
Inbrokken , t. w., break , crumble.
IJzervlek , zie IJzersmet.
Inbuigen, t. w., inflect, bend inward.
äJzervonk, zie famerslay.
indachtig , b., mindful, keeping in memory; — zijn, remcm,
IJzerwerk, z., iron-work, every thing made of iron.
her ; — maken , put in mind of, hint , remind of.
IJzing , z., dread, shuddering, shivering, horror, fear,
Indagen , t. w., cite , summon , subpoena.
trembling.
Indaging, z., summons, citation, subpoena.
Ik, vnw., 1; — zelf, I myself; — niet, not I.
Indamninen, zie Bedijken.
Ikker , zie Nikker.
Indamming, zie Bedijking.
Imboedel , zie Inboedel.
Indelven, t. w., dig into, bury under ground.
Immer, bw., always, ever, still, yet, nevertheless,
Immers , bw., certainly , surely; hij heeft het — gedaan , Indelving, z., burying under grourad.
it was he that did it, was it not? ik heb het u — gezegd, Inderdaad, bw., indeed, in reality, in effect, in fact.
Inderhaast , bw., in haste , in a hurry.
did I not tell you so?
Inderminne , bw., amicably , in an amicable manner.
Impost, z., tax, impost, duty, toll, custom.
Indie , z., the Indies .
Iinpostmeester , zie Pachter.
In, vt., in, into, withim; — geenerlei wijze, by no means; Indien, vw., if, whether.
— den wind, wind ahead, in the wind, z.; de vaten den Indienen, t. w., deliver in, present.
ballast graven , sink the casks in the gravel ballast , z, Indigo , z., indigo.
Indijken • zie Bedijken.
Inachtnecuing, z., observance.

ception.

z., total amount of objects comprised in a certain space , circumference , etc.
Inbel len , t. w., call in with a bell.

Inbegrip,

Inbijten, t. w., corrode, eat in, fret, bite into.
Inbijtend , b., corrosive , corrodent , corroding.
Iobij tang , z., corroding , eating into.

Inbikken, t. w., Curve in stone, flute.
Inbinden, t. w., take in, tie in, bind in, bind closer;

het zeil een reef —, take in a reef, reef a sail ; zijne hartsto ten —, bridle one's passions.
z., binding in, tying in, bridling, checking,

Inbinding,

restraining, repressing.
Inbitter , b., very bitter.
Inblazen, t.w.,

spire.

blow in, inflate, prompt, suggest, in-

Inblazer, z., inspirer, suggester, prompter.
Inblazing, z., inspiration, suggestion, instigation.

clip.
Indoopen, t. w., dip, sop, soak, steep.
Indooping , z., sopping, sop , -steeping , soaking, dipping.
Indouwven , zie Induwen.

Indraaijen , t. w., screw iii ; zich ergens — §, intrade.
IndraaLing, z., screwing in.
Indragen , t. w., carry in , bear in.
Indraging , z., carrying in.
Indrang , z., intrusion, encroachment, zie Inbreuk.
Indraven, t. w., i. w., drive in, sink in, force in, float

in; —, drive, float (with the stream tide etc.).

Indrt¡ ving, z., driving, hunting in, floating in.

Indrillen, t. w., bore, drill, cut on glass, engrave on glass.
Indringen, t. w., intrude, crowd in, push in, force one's

way in, penetrate; insinuate oneself.
Indringer , z., intruder.
Indringing, z., intrusion, crowding in, forcing one's way in.
Indrinken, t, w., drink up, swallow down, imbibe, soak,

sink , suck in , drench.
z., drinking up, swallowing, imbibing, soak-

Indrinking,

ing , sucking in , sinking.

Indroog , b., very dry .
1. w., stay at home, stay within.
, z., household-furniture , household- Indroogen , i. w., shrink in .
Indrulpen, i. w., drop in, instil, infuse by drops.
stuff, goods and chattels.
Inboezemen, t. w. • inspire, impress, instil; insinuate, Indruiping, z., dropping in, instilling, instillation.
indruk , z., impression, idea , conception.
suggest , inculcate.

Inblijven,

.

Inboedel , inboet

Inboezeming ,

z., inspiration , suggestion , instigation,

insinuation.
Inbonzen , t. w., bounce in , enter by force , break into.
Inboorling , z., 'native.

Inboren, t. w., bore , pierce , penetrate.
Inborst , z., disposition , nature , turn of mind , character.
Inbraak • z., burglary , infraction.
Inbranden, t. w., burn in , mark with a hot iron.
Inbreken , t. w., break in , break through.

Indrukken

•

t. w.,

imprint, impress, inculcate, push in,

thrust in.

Indrukking, z., imprinting , impressing, zie Indruk.
Indruksel , z., stamp , impression .
Indruppen , t, w., i. w., drop in, instil, infuse by drops.
Induiken , i. w., draw much water , go deep.
Induwen , t. W., push in , crowd in , thrust in.
Indi,wing , z., pushing, crowding in, thrusting in.

Inenten , t. w., inaraft, graft, grad, inoculate.
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InentIng , z., ingrafting , grafting, inoculate.
Inënten , t. iv., i. w., corrode, eat in, wear away by degrees,
fret away by degrees, corroding gradually.
Jnctend , I., corrosive, corroding, corrodent , gangrenous.
Inking, e., corrosion, gangrene.
Inëtteren , i. se'., putrefy, corrupt, rot, become corrupt,
become putrid.
Intantrie, z., infantry, foot-soldiery, foot.
Infantrist , z., foot-man, foot-soldier.
Inflansen , zie Iilappen , invoegen.
Iiijaan, t. w., enter, go in enter upon; met pri700 Janearij in te gaan, be entered upon the first of January; -,
hold, contain.
1igaande , d., beginning , commencing , entering , geizig in.
Ingadereaa , t. 00., collect, assemble, gather in.
Ingadering , e., collection, collecting, gathering in , assembling.
Ingatig , e., entrance, entry, beginning , commencement,
credit, belief, faith.
Ingeadernd, d., inhaled, respired, breathed in.
Ingebakerd . d., t, swaddled up, swathed.
!nebee1d, d., I., imagined, fancied, conceived; -, imaginary, fancied, ideal, supposed.
Ingebeten , d., gnawed into , eaten into, corroded.
1nebkt, d., fluted, carved out.
Ingeblazen , d., blown in, prompted, instigated , inspired,
suggested, instilled.
Ingebleven , el., continued within of at home, remained
within of at ¡sonso.
Jngeboezemd, d., inspired, suggested, instilled, infused,
insinuated.
Ingebogen , (1., 1,, inflected, bent in , varied as a asousi
of verb in grammar.
Ingebonden , Li., I., bound in, bound up, bound, bridled,
curbed, restrained.
Iugebonsd , (1., bounced in, broken in, intruded.
Ingeboren , t., native, inborn, innate.
Ingebragt , d., brought in, taken in; imported , alledged,
adduced.
Ingebrand , eL, I., burnt in.
Ingebroken , eL, broken in.
Ingebrokt , d., broken in , crumbled in.
Jmgedaagd , d., cited, summoned, subpoenaed.
Sugedaan , el.. put in.
lneda,nd , zie Bedjkt.
In g edoken, zie Indssigen.
lagedolveis , d., dug in, buried under ground.
Sngedoinpeld , d., immersed, plunged, ducked, dipped.
lisgedoopt . ti., sopped, soaked, steeped, dipped
Ingedouwd :j: , i., pushed, thrusted in.
Ingedraald , d., screwed in.
Is'gcdragen , d., carried in , borne in.
Ingedreveis , d., driven , chased in, hunted in, carried

in, floated in.
lngedrild , d., bored , drilled.
Isigedrongen , d., I., crowded in. forced one's way in,

insinuated, one self into, penetrated, engaged in; -, pursy,
well set, replete, thick , short, squalsbioh.
ingedronken , d., drunk up, imbil)ed , soaked.
Ingedroogd , d., t., shrunk in by drought.
Ingedropen, d., dropped in, instilled, infused by drops.
Jngedrukt , (1., t., imprinted, impressed, stamped, hirn!.

cated , instilled.
Ingeduwd , d., zie Ingedsnsed.
Inge5nt , d., grafted, inoculated.
Ingeëtterd , d., putrefied.

Isigegaan , d., entered, entered upon, begun, commenced,
concluded.
Ingegaderd , el., collected, gathered an.
Ingegeten , el., corroded, fretted away, eaten in.
Ingegeven , L, administered , suggested, inspired, instigated, instilled, inculcated, presented, delivered in.
1ngeIcdesi , (1., slipped in.
Inegoten , d., poured in.
Jiegraveii , iL, I., dug sss.
5ier5fle5d , d., t., grafted, inoculated.
Itigegroeld , d., I., grown in, grown inwards.
Iogegtilpt , d., gulped lowsi , swallowed eagerly.
Ingcl,aalcO, ei., fetched in , brought in, drawn in, attracted , received, introduccd, overreached.
Jnehad , zie In/iehbeio.
Ingsheid , (1., rammed in, driven in piles).
Iugehîjscht , d, hoisted in.
Ingetioudsus , it, kept in , held in, restrained , kept back,
retained ; repressed, curbed, stopped.
Ingeliouwen , zie Inliosrwen.
Sisgebuldigd, d., invested, instated.
Ingehuurd , rl., hired.
Ingejoagd , d., chased, hunted in, driven in.
Ingekabbeld , d., dug , undermined.
Inge5nsiskerd , (1., t., inveterate, rooted.
Inekeept , zie Is[/elcipt
Jngkeerd , rl., tmsrsicd inwards, turned in, entered, gone in.
Ingekelderd , (1., t., deposited in a cellar of cave, lodged

in a cellar of cave.

!ngeklpt , cl,, notched; nicked.
Ingekiept , d., chimed in, called in with a hell.
5nek1opt , d., t., knocked, driven in, struck in.
Ingekocht, d., I., bought up, purchased.
logekomen , it., conic iii, entered, received.
Jngekoohnt , (1 , boiled away to nothing.
Ingekort , d., contracted, shortened, made shorter, dimi-

asiolsed.
flngekregen , el., got iso , received.
Stsgekrompen , (1., ¿1., shrunk iii, shrunk up, crimpled,

contracted.
Jiigski-opeu . ei., crawled in, crept in.
Jngckt-opt , (1., ssmsottiered , zie Iirkroppesm.
Ioeeuipt , CL, barrelled up.
Ingekvar!Ierd , u., billetted , quartered.
JugeSailcu , d., loaded, token on board.
Jisge2aimh , t., possessing land, having landed property.
Irigelaimi , o., land-holder, freeholder, proprietor (of a

lsulcd estate).
Itmgcli.pt , d., t., patched in, poked iii, inserted.
Jisgeisseht , d., inserted.
IssseIsten , d., admitted, let in.
IigcImsvecrd , d., zie I,iias,eeieis.
IneFegd , (1., t., laid in, put hi , placed in; pickled, pro-

served , inlaid; lioeceei hebt gij eerst -? how much did you
put in at first , e tofel , inlaid table.
Ingcek1 , it., conducted in, led in, introduced , zie Isgelegd.
Ingeleverd , cl., delivered in, liandcd , presented.
Jne!LJ1d, d., incorporated, embodied.
Ingeloodsd , d., piloted is.
Ingeloopes. , d., run into, sailed into, put into , touched

at, made, overtaken, overreached.
Ingeluid , (1., summoned by a bell.
Ingeluisterci , d., whispered.
ingemaakt , iL, Is,, pickled, preserved.
Inesuannd , d., called in.
ngcmeten , d., measured at the purchase.
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Ingemengd , d., mixed in.
Ingenaaid, d., b., sewed in, stitched in.
Ingenieur , z., engineer.
Ingenomen , d., taken , conquered , subdued , prepossessed,

Ingetogen , d., retired , reserved, grave , sedate, modest.
Ingetogenheid, z., reserve, sedateness, gravity, modesty,
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prejudiced.
ingenomer►held, z., prepossession , prejudice.
Ingeoost , d., reaped , got in (the harvest).
Ingepakt, d., packed up, embaled.
Ingepalmd , d., engrossed, encroached , invaded.
Ingepeperd , d., peppered.
Ingeplant , d., planted.
Ingepraat , d., persuaded.
Ingepreekt , d., inculcated , impressed (upon the

mind)

]Ingeprent , d:, imprinted impressed , stamped.
Ingepropt , d., crammed in , stuffed in.
Ingereden, d., rode in, drove in.
Ingerekend, d., covered with ashes.
Ingerend , d., galloped in, overtaken.
Ingeroepen , d., called in , summoned.
Ingeruild, d., b., changed, exchanged, bartered., swap-

ped, trucked.

Ingeruimd , d., evacuated, quitted, made void, made empty.
Ingerukt, d., marched in, invaded.
Ingeschapen, b., innate, inborn.
Ingescheept , d., embarked , loaded.
Ingescheld, d., called in, summoned in (with a bell).
Ingescherpt , d., imprinted , infixed, implanted , impres-

sed , inculcated.

Ingeschikt, d., accomodated, arranged.
Ingeschonken , d., b., poured in.
Ingeschoten , d., shot in, lost, come short.
Ingeschreven, d., written in, enrolled, inscribed, sub-

scribed, signed.
Ingeschrokt, d,, swallowed down greedily.
Ingeslagen , d., b., knocked in, beaten in , taken in, laid

up (a supply of any thing).

Ingesleept, d., dragged , trailed in , hauled in.
Ingeslikt, d., swallowed up.
Ingeslokt, zie Ingeslikt.
Ingeslonken , d., shrunk in.
Ingeslopen, d., crept, crawled, slipped in, sneaked in.
Ingesloten, d., b., enclosed, inclosed, shut in, locked in.

—, inclusive , taken in , comprehended.
d., b., thrown, flung in, cast in, broke, broken.
d., engraved, notched, jagged, nicked.
Aasgespannen , d., b., harnassed , put to , yoked; intense,
close, deep.
;
Ingespat, d., bounced in.
Ingespoeld, d., floated in, driven in.
Ingesprongen, d., jumped in, leaped in.
Ingestampt, d., h., stamped in, rammed in, impressed.
Ingestapt, d., stepped in, walked in.
Ingesteld, d., instituted, established.
Ingestemd • d., consented , voted for.
Ingestlerd • d., steered in.
Ingestoken, d., stuck in, put in, suggested, instigated,
insinuated.
Ingestooten, d., pushed in, thrust in.
Ingestort , d., poured in , infused , fallen down , relapsed.
Ingestouwd, d., stowed in, packed in.
Ingestoven, d., rushed in.

ingesmeten ,
Ingesneden,

led, curbed.

ched in ; retracted.
d., fallen, fallen away; fallen down, sunkdown , sunk in.
Ingevaren , d., sailed in.
Ingeven , t. w., administer , give in , present (a request)
suggest , instigate , instil , inspire (a thought , an idea).
Ingever , z., suggester , prompter , he that inspires , in
culcates of instils, instigator.
Ingeving, z., inspiration, suggestion, instigation.
Ingevlaind, d., damascened.
Ingevlijd, d., accommodated, adjusted, arranged.
Ingevloeld, d., flowed in.
Ingevlogen , d., flown in.
Ingevoegd , d., b., added , inserted , joined , put in.
Ingevoerd , d., introduced , brought in , conveyed in.
Ingevolgd , d., acquiesced in, agreed to , consented to d
Ingevorderd, d., required, called in, demanded, exacted.
Ingevouwen, d., folded in.
Ingevuld , d., filled up, filled in.
Ingewacht , d., expected.
Ingewand • z., bowels , entrails , guts , inside.
Ingewaterd , d., watered • soaked through.
Ingewijd, d,, consecrated, dedicated.
Ingewikkeld, b., involved, intricate, entangled, confused i
embarrassed , perplexed.
Ingewilligd , d., asquiesced in , consented to , agreed to.
Ingewoekerd , d., inveterate , rooted.
Ingewonden , d., enveloped , wrapped up • folded up,
involved.
ingewonnen , d., gained back , won back • got in.
Ingewoond . d., inhabited • dwelt , resided , lived.
Ingeworpen , d., cast in , thrown in , flung in.
Ingeworteld, b., rooted, inveterate, having taken deep root.
Ingezakt , d., sunk down • given way , settled.
Ingezameld, d., collected, amassed, gathered in.
Ingezelid . d., sailed in.
Ingezet, d., placed in, put in, instituted, established,
Ingezeten , z., inhabitant , resident.
Ingezien , 4d., looked into , considered.
Ingezoden , d., boiled up.
Ingezogen , d., sucked in.
Ingezonken • d., sunk in.
Ingezopen , d., drunk up, drunk eagerly.
Ingezouten, d., b., salted down.
ingezult, d., b., salted down, pickled, preserved.
Ingezwachteld, d., swaddled, swathed.
Ingezwolgen, d., swallowed up.
Ingezworen , d., festered , gathered.
Ingierig, b., very greedy, very parsimonious, very covetous.,
Ingleten, t. w., pour in, infuse.
Ingletiug, z., infusion, pouring in.
Inglijden , t. w., slip in , slide in.
Ingoed , b., extremely good.
Ingoo.tjen , t. u•., fling in, cast in, throw in.
Ingraven , t. w., dig in.
Ingrlffelen, t. w., graft, ingraft.
Ingroetjen, i. w., grow in, grow inwards.
Ingroen , b., very green.
Ingroeven , t. w., cut , engrave , carve.
Ingulpen, t, w., swallow greedily.
Ingevallen,

persuaded.

Ingestuurd, zie Ingestierd.
Ingeteekend, d., subscribed, signed, enrolled.
Ingeteugeld, d., restrained, repressed, reined

seriousness.
Ingetoomd , d., bridled , reined in , curbed, restrained.
Ingetreden , d., entered; stepped , in.
Ingetrokken , d., b., drawn in, pulled in ; contracted; mar-

ini, brid-
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Inhaku , t. w., hook in.
inhakken , zie Inliouwen.
Jnhalen , . îD thaW iii , drag , pull in, haul in , attract,

fetch in, 1)rrng in, overtake, reach , caine up with ; (le

reilen -, take in the sails; -, gather, collect, receive;
deii verloren tijd -, make up for loot time ; rijo woord -,
retract, revoke, cecal one's word, promise ; de loos haul in the slack, e.; sfv7cicen -, house the guns , e.
Inhalesid , inhaHg , b., rapacious, greedy, covetous , avaricious.
Inhaler, ;;., inl;auler,, e.
Inhaling, e., attraction , drawing, pulling , dragging,

tugging , trailío in , hauling in, receiving, gathering,
recovering , overtaking , retracting , revokwg , bringing in
fetching in.
Jisham , e., gulf, creek, bay , cove.
Inhangen , t, ee., hang in.
Inhebben , t. er., contain, possess.
Inhechien , t. w., stick in, infix.
Inheeinsch , t., domestic, native, of one's own country,
of one's own growth ; —en en vitl;eemschen , natives and
foreigners.
Inlieljen , t. w., ram in piles, drive in piles.
InheLling , e., ramming in of piles, driving in of piles.
Jnhijchen , t. se., hoist in , h;snl in.
inhoud , e., Contents, tenor, purport (of a letter) , substance, sense, meaning; korte , compendium , compend,
epitome, abridgment; - can een SC/lip capacity , bulk of
ii ship.
Inhouden , t. W., contain, comprehend, enclose, include
retain, keep in, hold in, moderate , refrain , keep sip
unsold, keep up on hand; loon -, keep in , keep back,
retain wages.
Itihouding , e., reterision in , keeping in , holding in
retaining, refraining, moderating, curbinc.
Inhouten, e., mv., ribs (op a ship).
Inbouwen , t. er., hew, hack, cnt , chop in.
Itihuldigen , t. w., invest, install, instate (in ani, office).
Inhuldiging , e., instalment, investment, instatement.
Jnhuien , t. se., hire, hire again , take a new lease.
Snhuring , y., hiring , liirisg ((gain , taking a new lease.
Isijagen , t. w., drive, chase in , hunt sei ; iemand -, over
takt any one.
lnkabbeb,n , t. se., sap , undermine , mis;e.
flnkankcrcn , t. se., take root, beconse inveterate.
Snkarnaat , t., carnation colour.
Jukeep , e., notch, indent, nick, ja , score.
1,ikeci , e. contrition, repentance, compunction, remorse;
turning ill, turning isisraid ; tot - .lOflej , considc one's
nays, repent.
Iikeevcis , t. se., turn in, turn inwascis.
Inkcldcrcn , t. W., lay in , lay up.
nkepcn , t. w., notch, indent, stick, jag, score.
Jukeping , e., cutting ill, scoring.
Inkerven , zie Lsdepe;s.
Inkliozen , Zie .leebchoren.
Inkiemen , i. w., leak through, drop through.
Inkijken , Zie Inzien.
Inkippen , zie Inkepns.
Inkleppen, t. w., eisig in, chime in, summon in

b i llet, quarter.
5nkwrtieijn5 , e., quartering of soldiers.
Iiifitng , hinge , ese Julep.
Iiila,ticji , t. 1;'., embark, load, lade, freight a ship.
issiader , z., shipper, loader , leider , freighter.
I,hdiiig, e., loading, lading11 , freight , cargo.
Inlander, z., native, native born, inhabitant.
!nIjwatcren , t. W.,

inlandseli , 15., inland, intestine, domestic; -e beroerten,
(destuse troubles , broils, consnsotiosis; —e oorlog, civil war.
cnIas)pe11 , t. se., patch iii, poke in, hap up, gobble up,
gulp down.
ltsh,ssclien , t. W., insert, add, join in.
lintasschisig , e., inserting, snsertssss , adding, addition
si,ntei, , t. (V., admit, het in, leave in; zi e h in een çjeepic/c -, engage in discourse; zich; mei eesie zaak -, meddle

wills, enter upon, engage in any business, engage in
any affairs.

listaveren , t. St., tack in , enter by tacking.

IflI(C!tjk, t., very ugly, very delorsseed.
IHk.n, 5., bet, stake.
riICgerssig , zie Iiskseartierin.q.

5"Icgicn , t. sc, put in , lay in , pickle, preserve , take
i ii; cesgain honour, reputation, glory.
1,ilegfcitd , I., enclosed.
Iiilegging, e., takisg irs, contracting; pickling, preserving,
zie Jnleq.

lt,Jehien , t. w., head in , conduct in, introduce.
,sicitcr,, e., introducer.
IniekIíun C., isitroduction, exordium.
I,iJcvemn , t. o'., present , deliver in.
tIe erin , e., presenting, presentment, presentation, delivcrir;g in a request.

with

a hell.
Inkllisirnen , t. W., climb in.
1nk1oppn, t. w., knock in, strike in, beat ín.
liiknoopeu , t. w., tie in.
In1ornen , e., income, revenue, pension entry.
Jnkonie , i. ee'., come in , cuter,

, d., entering, coming in;

en nitgaande poe.
deren , goods imported and exported.
Iukojn,t , e., entrance, entry, coming in, entering in,
importation, income, revenue.
inkoop , C., purchase, hssvmg up.
Inleonpeis , t. se., purchase, buying in order to sell again.
Inkooper , e., purchaser, buyer.
Inkoiten , t. W., contract, shorten, deduct, reduce, abate.
Inkortiug , e., contracting , contraction , shortening, de
d;ictioss , abatement.
Jiskoud, t., very cold.
Inkrjem , t. w., receive, get in.
Inkrbnpeu , i. W., t. W., shrink in; de wind krimpt in
tile wise) falls.
Inkrimping , e., shrinking in, contraction, contracting.
Iikroppen , t. w., cram in, smother (one's resentment).
Inkropping , e., cramming in , smothering.
Iiikiuipcn , t. ie., creep, crawl, slip, slide of glide in.
1ikrisping , e., progress, creeping, crawling , sliding,
glidisig , slipping iej.
Inkt , e., ink.
Inktbakje , e., issk.standishs , ink.stassd.
lnktfleseh , e., ink-bottle.
1nk5glaasje, e., ink-glass, ink-bottle.
1I)ktboorfl , z., ink-hiorss.
1nitkoker,, z., isjk.stand , ink-horn.
Sr.ktpot, ne Inhctkoker.
IikU1)CU , t. W.. inclose in a cask.
Iiskui1,ng . e., inclosing in a cask.
Inkoimn.de

stsiicisecia , zie Toelichten , Osderrigten.

SnR?ven , t. u., incorporate, embody, amalgamate, coalesce.
iitvizsg , e., incorporating , isseorporation , embodying.

)

Jisicnsi;.cn, 1. e., pilot sil,
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ltnloodaing , z., piloting in, steering in.

Inrennen ,

Inloop, zie Inbreuk.

t. w., gallop in, overtake by galloping, rush

into , drive into , run into.
, t. w., overtake by running, run in, make Inrigten , t. w., order, dispose, regulate.
(a haven) , make (a port) , enter (a port).
Inrijden, t. w., ride in, overtake by riding.
Inluiden , t. w., ring in, chime in.
inroepen , t. w., call in , summon , cite, subpoena.
Inlulding, z., ringing in, chiming in.
Inruilen, t. w., truck, barter, change, exchange, swop,
Inlusteren, t. ee., whisper in one's ear, prompt.
chop.
Inmaken, t. w., preserve , pickle, confect.
Snrulmen, t. w., evacuate, quit, yield, abandon.
Intnaaksel , z., pickles , preserves , sweet-meats , confects , lnrulining, z., evacuation, quitting, abandoning, sur
confections.
-rend.
Innianen , t. w., dun, call in, exact , demand payment Inrukken , t. w., march in , invade, throw oneself in.
of debts.
Inrukking , z., invasion , irruption , inroad, marching in.
Inmaner, z., dunner, person who duns, demands, exacts Irrschellen , t. w., call in , summon by a bell.
payment of debts , calls in debts.
Inschenken , t. w., pour in, fill glasses, etc.
Inmaning , e., dunning, demanding payment of debts, Inschenktng, z., pouring in.
•calling in debts.
Inischepen , t. w , embark, ship, load, lade goods etc.
Inuuengen , t. w., mix in , intermix , infuse , intermiddle, (on sliip board) ; troepen -, embark troops, z.
engage in.
Ii^scheping, z., embarking, embarkation, shipping, loadIm m enging, e., intermixture, infusion, meddling, inter- ing , lading , putting on board , going on ship-board.
Inloopen

meddling.
Innsengsel , z., intermixture , ingredient.

Inmiddels, bw., in the mean time, zie Middelerwijl.
InmU nen , t. w., call in (at an auction).

, t. w., sew in , stitch , patch.
, t. w., take in, receive in , load , lade , take on
board, conquer, subdue, take, make oneself master of,
occupy , fill ; ballast -, take in the ballast, z.; revea -,
take in the reeves, z.; viktualie -, take victuals on board, z.
Inneming , z., taking in , loading , receiving on board.
Innen , zie Invorderen.
Innerlijk , b., inward , internal , intestine , inner , iutrinsic, intimate; -, BW., inwardly, internally.
Innig`, b., inward, interior, internal, mental, deepest,
piercing.
Innige , z., interior , inward , internal part.
Innigheid, z., divine contemplation, holy musing, pious
thoughts.
Innigltjk , bw., internally , inwardly , heartily , cordially.
Inning , zie .Invordering.
Innaalen
Innemen

Inscheren, t. w., reeve, z.
Inscherpen , t. w., inculcate,

infix.

instil, imprint , impress,

inculcating, instilling, imprinting, im
-presing,fx.
, t. w., i. w., enter, go in, fit in, occur to
menmory ; , -, shoot in, fire in , rush in , enter suddenly
interrupt, put in, join in, insert.
Inschikkelijk , b., accommodating, condescending, obliging , discreet.
Inschikkelijkheid , z., condescending, obliging disposition, accommodating disposition.
Inschikken , t. w., accommodate, yield, condescend, adjust, arrange, allow , bear with.
Inscherping. z.,
Inschieten

Inschikking , z., condescension, accommodation, giving

way, bearing with.

Inschoon , b., very fine, beautiful.
Ieschoppen , t. w., kick in.
Inschrapen , t. w., scrape together

, amass, collect, ga-

ther in.

Innoodigen , t. w., invite any one into the house, ask

Inschrijven , t. w., inscribe, enrol, insert ,

t. u'., reap, get, gather in the harvest.
Inongsting, z., harvest, reaping, getting, gathering in

Inschrijver , z., subscriber , inscriber, enroller , inserter,

one in.

Inoogsten,

the harvest.

Inpakken, t. w., pack up, embale, pack in.
Inpakking, C., packing up, embaling.
Inpalmen, t. w., outreach, take by stealth

-, hand in,

write in, sub-

scribe, register.

one who registers in , writes in.
subscription, enrolment, inscription,

Inschrijving. z.,

registry , record , insertion.

gradually;

z.

Inpalming, z., encroachment, gradual usurpation.
Inpekelen, t. w., pickle, salt, preserve.
Inpeperen , t. w., take revenge, resent.
Inpikken , t. w., hook in , z.
Inplanten, t. u'., implant, inculcate, imprint, instil.
Inplanting , z., implanting, inculcating, instilling.
Inpompen , t. w., pump in.
Inpraten , t. w., persuade by argument.

Inschroeven , t. w., screw in.
Inschrokken, t. w., gobble down, gulp in, defraud.
Inschuiven, t. w., shove in,
Inschuld , z., debt owing.

push in.

insgeliJks, b., likewise, also, in like manner.
Insinuatie, z., summons, judicial order, command.
Inslaan, t. w., beat in, knock in, fold in, break (windows),
take in a stock of any thing ; eerie straat -, turn up a
street ; reel drank -, (binnenslaan) , drink hard.
Inslag , z., woof , tucking in, folding in, turning down.
Inslageeel , z., permit, licence.
Inpreken, t. w., convince, persuade.
Inslapen , i. w., fall asleep.
Inprenten, t. w., imprint, impress, infix, inculcate, in- Inslepen , t. u'., drag , trail , tug , pull in.
stil , inspire.
Inslikken , t . w., swallow , absorb.
Inprenting , z., imprinting impression , infixing , incul- Insllkking, z., swallowing, deglutition, absorption.
eating , instilling , inspiring.
Instinken , i. w., shrink in , fall away, diminish.
Inproppen, t. w., cram, crowd, thrust in, squeeze in.
Inslokken, t. w., gobble down, swallow greedily, devour,
Inpuilen , i. w., sink in.
absorb , seize unjustly , usurp.
lnraken , t. w., get in, gain admittance, gain entrance.
Insiokking , z., swallowing greedily , devouring greedily,
inregenen , i. w., rain in.
usurpation , unjust seizure.
Inrekenen , t. w., cover fire with ashes.
Jusluijen, t. w., creep, slip, crawl in, slide in,
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Instrnnaent , z., instrument , tool , engine , machine , implement , utensil ; —, instrument, deed , act, document
in, subreptíon.
writ , writing , paper.
Insluiten, t. w., enclose, contain, comprehend, include,
Instrumentkoker
, C., case of instruments.
invest, surround , blockade, block ; —, fit in , close.
Instrumentinafter , z., instrumentmaker.
Insluiting, z., blockade, investment.
Instuiven , t. w., fly in , rush in , bounce in.
Inslurpen , 1. w,, swallow , sip in , suck in.
Insturen , zie Listieren.
Inslatrping, z, slippinC, sucking in, swallowing.
Instuwwets , t. w., crane in , stoic in , squeeze in, stuff in.
Insinakken , zie Insnajten.
Intast, z., pluck.
Insmelten , t. w., melt in.
Itateekenaar, z., subscribe.
Insnoeren , t. w., grease.
Inteekening, c., subscribing.
Insmijten, t. w., throw in; 71azen —, break windows.
Interest , z., interest , concern.
I nsntjden , t. w., notch in , cut in , make an incisiom.
Interttnnttus, z., ilnternuncio.
Insniding, z., notching.
Inteugele,a , t, w., rein in, curb, bridle, restrain, repress.
Insnorren , i. w., enter with a noise.
Itzteugei ing , z., bridling , curbing, restraining.
Insnuiven, t. w., snuff in, snuff up.
Insolvent, b., insolvent; — boedelkarrcer, office of the com- Itttogt, c., inroad, isuvasion, entrance, march in.
Iutoomen , t. w., 1mridle, rein 111, curb, restrain, repress,
missioners of bankruptcy.
moderate , subdue.
Inwippen , t. w., dip in.
Inspannen, t. w., put to (of horses), exert; zijne krachten Intooming , z., bridling , curbing , restraining, refraining,
repressing.
—, exert one's whole strength.
Inspanning , z., harnessing, putting horses to , exertion Intrappen , zie Intrappen , Intreden.
lutrede, z., entry, entrance.
of strength.
Inspatten , i. w., bounce in , drive in , enter suddenly, Intreden, i. w., enter, enter in , come in.
Intrekken , t. w., march in , enter, go in , attract, draw
enter impetuously , fall down.
in , pull in , retract , res oke , recall , repeal , contract,
Insprijkeren , t . w., nail in.
narrow , shrink , entangle.
Inspoelen, i. w., flow in, float in.
Intrekking, z., inroad, marching in; entrance, entry,
Inspraak , z., dictate , suggestion , inspiration.
revocation , repeal , recall , retraction , abrogation ; — van
Inspreken , t. w., meddle , intermeddle , interfere.
'I boven.sclaip , the thumbling home of the dead work , z.;
Inspringen, t. w., jump, spring in, leap in.
— vaii den spiegel, the rounding aft of the stern, z.
Inspugen, zie Inspuwen.
Intussciten, vw., bw., in the meanwhile.
Inspuiten , t. w., seringe , inject.
Inval , c., inroad , irruption , invasion , idea , sudden
Inspuiting , z., seringiaig , injection , squirting into.
thought, notion , fancy, conceit.
Inspuwen , t. w., spit in , spue in.
Instaan , t. w., i. w., stand in ; —, answer for , guarantee, Invaueu , i. w., fall in, sink in , march in , rush in
invade , make an inroad, make an irruption, make a
become bound, become security, become surety.
descent ; occur , interrupt.
Instampen , t. w., stamp in , ram in , inculcate , imprint
Invallende, b., sudden.
with difficulty.
Instamping, z., imprintiug, imculcating with difficulty. Invalling . z., falling in , tumbling in.
Instappen, t. w., enter, step in, go in, walk in, over- Invaren , t. w., i. w., fall in , enter , row in , overtake
with a ship , adduce , al ledre , oppose , enter upon.
take.
Insteken , t. W., stick ir. , drive in , push in , thrust in, Invaten , t. w., put into casks.
Inventaris , z., inventory , list.
suggest, instigate, 't ankertouw —, bend the cable, z.
Insteker , z., instigator , suggester , he that sticks in , lie Invlammen, t. ir., damascene.
Invlecliten , zie Invoegen..
that drives in.
Insteking , z., driving in, pushing in , thrusting in , sug. Invliegen , i. w., fly in , fly at.
Invlieten, i. w., flow, float in, stream in.
gestion , instigation.
Instellen , t. w., institute, establish (a law) ; gezondheid -, Invitien , t. w., adjust , arrange.
In r load , z., influence , sway.
give a toast , propose a toast.
Insteller, z., institutor, establisher, lie that gives a toast, Invioewen, i. w., flow in ; eaten —, insert.
he that proposes a toast; author of a memorial , author Invloeisel, z., influx , flowing in , streaming in.
Invloouen, 1. w., throw, fling in, cast in.
of a letter.
Invoe;e, vu, ., in such a manner, so that , in-so-much.
Instelling, z., institution , establishment.
Insteminen , t. w., vote , give oue's vote , give one's suf. Inveegen , t. w., join , add , eke , insert.
Invoeging, z., addition, insertion, eking, junction.
frage , consent.
Invoegsel , z., addition , insertion , clause.
Justieren , t. w., steer in.
Iu6oer , z., entry , importation , introduction.
InstUgen , i. w., mount up in.
tiavoeren , t. w., carry in , convey in , import, introduce
Instooten , t. w., push in.
Invoering , z., introduction , importation , carrying in.
cram
in
,
thrust
in.
Justoppen , t. u'.,
1A `-oi 5eH , t. w., :ccquiesce in, agree to, comply with ,
Instor,nen , i. w., maree; in , lush in.
grate i'c . fol lolt'.
Instorten , i. w., fall down , fall in , pour in , infuse,
I:av a, ®int , z., acquiescence , consent, compliance , agreesuggest, instigate ; weder —, relapse , fall back.
Instorting, z., falling down, overturning, relapse, sugÍ Invorderen , t. w., call in , dun , demand of exact paygestion , instigation.
nueets of debts , etc.
Instouwen , t. tv., stow in , pan k in.
Invordering , e., dunning, demanding, payment, exactiop.
Instroomen , i. w., stream in.
I has ouwen , t. ti'., fold in , fold down, bend in.
Instruotie , z., instruction, orders.
Insluiping, z., creeping , stealing, sliding in , sneaking

INV.

JA A.

invreten, 1. w., corrode, gnaw , eat in , fret.
Invullen , t. w., fill up , fill in.
Inwaarts, bw., inward, inwardly.
Inwachten , t. w., stay for , wait for , expect, hope.
Inwacbting • z., expectation.
Inwateren , t. w., soak through.
Inwatering, s., leaking through, soaking through.
Inweefsel , z., woof, parenthesis.
Inwellen , i. w., sink in , sink down.
Inwendig , b., inward, interior, intestine ; -, bw., inwardly,

Inzameling, z., gathering in, collecting , amassing , assem
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internally.

Inwendiglljk , zie Inwendig.
Inwerpen , t. w., throw in , cast in , bring in • break

(windows) , adduce , alledge • affirm, suggest , object , oppose , urge.
Inwerpsel , e., objection , allegation , suggestion.
Inweven , t. w., weave in , insert , put in a parenthesis.
lnwiJden, t. w., consecrate, dedicate, inaugurate.
Inwijding , z., consecration , dedication , inauguration.
InwLjk , z., bay, creek , gulpt.
InwLjken, i. w., bend inwards, retreat inwards.
Inw.tking , z., retreating inwards , bending in.
Inwikkelen , t. w., involve , entangle , engage.
Inwil;keling, z., entanglement, engagement.
Inwilligen , t. w., acquiesce in, consent to, comply with,

grant , gratify , yield , indulge.

Inwilliging , z., acquiesence , consent, gratification • gran-

ting , yielding , ecmpliance , indulgence.
w., wind up, envelope, wrap up, fold up;
't touw -, heave the cable; z.
Inwinding , z., envelopement, wrapping up , folding up.
Inwlndsel, z., cover, envelope, wrapper.
Inwinnen , t. w., regain , gain back ; collect.
Inwinning , z., gain, winning , gaining, getting, obtaining.
Inwoekeren , zie Inwortelen.
Inwonen , i. w., live with any one, board with any one.
Inwoner , z., inhabitant, lodger.
Inwoning, z., dwelling, habitation, abode, residence.
Inwoonster, z., female inhabitant.
Inwortelen, i. w., take root, become rooted, radicate.
Inzage, z., looking into a thing ; inspection , notice.
Inzagen , t. w • saw into.
Inzakken , i. w., sink down , sink in , fall.
Inzakking , z., falling , sinking.
Inzamelen, t. w., gather in, collect, assemble.
Inzame.laar, z., gatherer, , collector.
Inwinden, t.

Inzeepen , t. W., soap , lather.
Inzegenen , zie Inhuldigen,
Inzeilen , t. w., sail in, overtake by sailing.
Inzenden , t. W., send, deliver,
Inzetten, t. w., set in, put in place, fix in, institute,

-bling,reaphvst.

establish ; een diamant -, set a diamond; masten -, set in
the masts, mast, z.; sloepen -, hoist the boats in, z.

Inzetter , zie lastet/er.
Inzetting , zie Instelling.
Inzieden , i. w., boil away.
Inziedsel , zie Afziedsel.
inzien , t. w., look into , examine, consider, weigh ; een

zaak diep -, be apprehensive about a thing ; ik zat 't wat
-, I'll take it into consideration , I'll defer it a little.
Inziende , b., shrewd , penetrating.
Inzigt , z., aim , mark , scope , view , design , intention,
motive.
Inzinken , i. w., sink through , sink in.
Inzoet , b., very sweet.
Inzonderheid , b., especially , particularly , chiefly , spe-

cially, in particular.
In zoo ver , bw., as far as, according as, in as much as.
Inzout , b., very salt.
Inzonten, t. w., salt down, preserve in salt.
Inzuigen , t. w., suck in , imbibe , soak in , drink in.
Inzuiging, e., sucking in, soaking, imbibition.
Inzulpen , t. w., drink up swallow eagerly.
Inzulten , t. w., salt down , pickle.
Inzulting, z., salting down, pickling.
Inzwachtelen, t. w,, swaddle, swathe, wrap-in swaddling

clothes.

Inzwachteling, z., swaddling, swathing.
Inzwart , zie Pitozwart.
Inzwelgen , t. w., swallow up , swallow eagerly , swallow

greedily.

Inzwelging, e., swallowing up, swallowing eagerly, swal-

lowing greedily.

Inzweren ,

wardly.

i. w., gather , fester , suppurate, ulcerate in-

Ipenboom , zie IJp , IJpenboom.
Irlas , z., kind of iris (bot.).
Ivoor, z., ivory.
IvoordraaUer , z., ivory-turner.
Ivoorzand , z., ivory-dust.
Izegrim § , z., peevish fellow.

J.
Ja , bw., yes • yea , ay ; - zeker , yes to be sure ; ergens -

Jaagster , z., sportswoman , huntswoman.
op zegen, consent to a thing, acknowledge it, answer in Jaagtros , z., warp-rope , tow-rope , z.
the affirmative ; bij - en neen gelooven , believe one upon Jaap, vouw, z., gasli, cut, slash.
one's word; -, wat meer is, nay, what is more, to go still Jaar , z., year , twelve months ; hij is hoog in jaren , lie is
farther.
of a great age , he is far gone in years ; - in , - uit, all
Jaaghout • z., flying-jib-boom , z.
the year round , every year; op jaren komen, get old,
Jaagland , z., champaign , sporting-country.
come to age ; een rond -, a whole year ; - en dag , a year
Jaagpaard , z., horse used to draw boats.
and a day , above a year, more than a twelvemonth;
Jaagpad, z., path on the border of a canal for the horse
burger-, civil year (beginning in England on the twenty
fifths of march).
that draws the barge ; towing path.
Jaarboeken, z., mv., annuals , chronicles, register of
Jaagpoorten • z., mv., chase-ports , z.
haagschuit , z., boat , barge drawn by a horse.
events , history , annals of history.

JJA
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Jaarrlicht, z., chronologi a p)etry, chronological verses.
Jaarfeest , z., anniversar . r.
Jaargeld, z., pension, salary , stipend, annual income,

Jakhalzen , i. -to., ride al e
on horse-back, be about on
horse-back.
Jakken , zie Jakhalzen.
Jaloersch , b., jealous , s ispicious.
Jaloerschheid , z., jealousy, suspicion.
Jammer , z., misery, suffe; in; , pity.
Jacnmeren, i. w., pity, lace compassion, lament, regret.
Jammergeschrei , z., zie Jnanmerklagt.
Jamrnerhartig, b., compassionate, merciful, tender-hearted.
Jaininerklagt, z., lamentation complaint, plaint, wailing,

yearly revenue, yearly a lowa. ice.
Jaargetijde , z., season (f the year; anniversary, annual

feast, annual celebration
Jaarkring , z., circle of a year.
Jaar1&jks , bw , annually, yearly , every year.
JaarlkJksch, b., annual, yearly.

Jaarloon , z., pension , salary , annual income , yearly

wages.
Jaarmarkt , z., fair.
Jaarsleutel , z., epact.

Jabroer , z., man who has no opinion opinion of his
own , one who assents to every thing.
Jagen , t. iv., Bunt , go a•hunting , chase , follow the
chase, drive, course; een haas -, course a liare; zeer
van - houden , be fond of hunting, be fond of the chase ;
liefhebber ran -, great hunter, huntsman, Nimrod; de
beesten in de weide -, drive the cattle into the field; -,
drive very fast ; op kosten -, put to expense ; een schrik
op het lijf -, give a fright , terrify, frighten ; door den
hals -, swallow Si thing greedily, gobble, gulp down.
Jager , z., hunter , huntsman , coarser , sportsman ; -,
chaser, chasing-ship, z.; -s, chasers, bow-chasers, chaseguns , z.
Jagerin , z., huntress , sportswoman.
Jagermeester , z., huntsman.
Jagerstiuit, z., hunter's-whistle.
Jagerstisk , z., hunter's piece of a hare . etc., near the tail.
Jagt , z., chase , hunting , coursing ; -- maken , chase , give
chase , make haste ; groole - liebten , be in a great hurry,
make great haste ; -, yacht , barge.
Jagtbedlende , z., huntsman.
Jagtdulvei , z., keen sportsman, hasty person.
Jagten , t. w., i. w., speed , hasten , snake haste , hurry.
Jagtfluitje, z., dog-histle, dog-call.
Jagtkleeding, e., liunting•suit.
Jagtiaarzen , z., me., shooting-boots.
JagtpartL , e., hunting-match , hunting-party.
Jagtspies , z., hunting- spear.
Jagttasch , z., hunting-bag, game•bsig , fowling-bag , bird-

ding-pouch , sliot-pouch.
Jagtgaren , z., hunter's-net.
Jagtgeregt, z., stewards part of the chase.
Jagtgodin, z., goddess of the chase, Diana.
Jagthoed , z., hunting-cap, hunter's cap, huntsman's cap.
Jagthond , z., hound , grey-hound , sporting-dog.
Jagthoren, z., horn, hunting-horn, huntsman's horn,

bugle , bugle-horn.
Jagthuis, z., hunting-lodge, hunting-seat.
Jagtig , b., hasty, hurried, quick, swift, in a hurry;

-, lie., rapidly, hastily, quickly, in great haste, swiftly.
Jagtkleed, z., hunting-dress.
Jagtpnard, z., hunter.
Jagtregt , z., game-laws.
.'agtroer, z., fowling-piece , sportsman's gun.
Jagtrok , zie Jagtkleed.
Jagtschip , zie Jagt.
Jagtsneenw, z., drift-snow.
Jagtsprlet , zie Jagtspiets.
JagttId . z., sporting-season.
Jagtvogel , z., hawk.
Jak , z., jacket, short cloak, short gown; bedde-, bedgown, night-gown.
Jakhals, z., Jackal, rip of a horse; low mean, pitiful- rascal.
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bewailing , moaning , moan , bemoaning.
Jainmerkiagtig, b., plaintive , lamentable, pitiful.
Jarnnierlijk , b., pitiable , mournful , lamentable woful,

direful , sorrowful , dismal , miserable , wretched, sad,
afflicted; -, 1w., pitiably, mournfully, lamentably, wofully, direfully, sorrowfully, dismally, miserably, wretchedly, sadly.
Jammerpoel , z., guiph of misery , sea of trouble , depth
of affliction.
Jammerri k , zie Jammerlijk.
Jangat , z., cot, cotqueau.
Jangelen , zie Janken.
Janhagel , z., mob rabble , populace.
Janhen , z., cotquean.
Janitsaar, z., janizary.
Jan teen , í. w., yelp , howl like a dog , wrangle , quarrel,
scold.
Janker , z., yelper , growler, grumbling person.
Janking , z., howling.
Jankster , z., grumbling woman , growling woman.
Jaren , a., mv., years, age; een man van -, a man in years.
Jarig, h.,

one year old, year ago; wanneer is hij -, when

is his birth day?

Jas , z., loose coat, great coat.
Jasintn , z., jasmine , jessamine.
Jaspis , z.. jasper.
JavellJn , z., javelin.
.Zegens , zie Tegen.
Jegenswoordig t, bw., at present.
Jein , z., jeer, e.
Jeiulooper, z., jeer-fall, z.
Jenever , zie Ge;lever.
Jeu , z., gravy , juice of meat.
Jeugd , o., youth , your;g people.
Jeugdel Jk , 3eugdigilJk, zie Jeugdig, ben.
Jeugdlg, b., biv., young, youthful ; -, youthfully, stoutly,

like a young person.

Jeugdigheid , e., youthfulness , youth , youthful state.
Jeuken , i. w., itch , desire eagerly.
Jeukerig, bw., itchy,

Jeaking, z., itching,
Jeukte , zie Jeuking.
Jezuit, e., jesuit.
JezuitIsch, b., jesuitical, equivocal.
Jicht, Jichtpajn, z., gout; heup -, sciatica.
Jichtig , b., gouty.
JUn, z., jeer, z.
Jodendom , z., judaism.

Jodengenoot , z., jewish proselite.
Jodenkerk , z., synagogue , jewish church.

Jodenkers • z., winter-cherry.

Jodenkrieken , z., mv., kind of cherries.
Jodenitjm , z., bitumen.

Jr,denpaim , z., palmetto leaf.
Jodenpek, z., asphaltos, jew-pitch.
.!ostentcmlrei , .., synagogue.
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Jodin , Z., jewels.
Joelen , t. W., revel , make merry.

.rok , z., joke, jest.
Joken , i. w., hanker after , long for, desire ardently,
Jokken , i. w., jest, joke , lie , fib, tell untruth, tell

stories.
.fokkenaar , z., story-teller , fibber , liar.
Jokkenaarster , z., female story-teller , fibber.
Jokkerni. , z., joking, jesting.
Jokster • z., zie Jokkenaarster.
Joksw1jze , b., joking ; in joke , in jest.

Jopenbier , z., spruce -b ;er.
Jorden , zie Jool.
Journaal , z., journal.
Jouw,, e., hissing, hooting..
Jouwen, t. w., hiss.
Jubel , z., jubilee.
Jubeljaar, z., jubilee•year.
Jubellied, z., song of jubilee, earol.
Jocht, z., rusian leather.
Judas , z., J idas ; een regte -, a traitor, a false , treache-

rous friend.

jot , z., yawl, jolly-boat, jacal; -touwen van een bok, girtlines of the sheers, z.
Jong , b., young; -e coon , boy.
Jong , z., young one ; met -, with young.
Jongeling, z., lad, youth , young man.
Jongelingschap, z., youth, adolescence.
Jongen , z., boy , lad , stripling , apprentice , er k omen
se]
zelden -, die de ouden verbeteren t , young people se
prove better than their parents.
Jongen , i. je., bring forth young; de kat heeft vejo ngd,
the cat has kitten'ed.
Jongetje , z , little boy , little lad.
Jougheld , z., youth.

Jongman • z., young man , youth.
Jonk , z., junk.
Jonker , z., boy , spark.
Jonkerachtig , b., gentlemanlike , genteel.
JonkeriLk, zie Jorckerachtig.
Jonkheer , z., young nobleman.
Jonkvrouw, z., young lady of noble family.
JonkvrouweltJk, P,, gentlewoman like.
Jonnen , zie Gunnen.
Jonst , zie Gunst.
Jood , z., jew.
Joodsch , b., jewish, judaic, israëlitis; de -e kerk, the

synagogue.
z., simpleton, fool, minny, minny-hammer , d MM
dolt, silly fellow.
Jopen , z., mv., hips.

Jool ,

Judasbaard, z., red-beard.
Judashaar, z., red-hair.
Ji,ths kus, z., treacherous kiss.
Judasooren , z., mv., hawse-pieces , z.
Judasstreek, z., false trick, treacherous trick.
Jafifer , z., miss , young lady ; staat-, maid of honour;

kamer-, waiting-woman, waiting-maid; juffer (blok zonder
schijf) , pullies without truckles ; -, dead eye , z.; beslagen
-, dead eye ironhound , z.
Jutrerachtig , b., like a lady, ladylike , genteel.
Juiferschap, z., ladies, fair sex.
Jnfvrouw , e., miss, mistress, madam.
Jufvrouwznerk , z., smallage (a plant).
Juichen , t. w., shout for joy, rejoice.
Juiching , z., zie Gejuich.
Juichjaar, zie Jubeljaar.
Juist , bu?., exactly , precisely , just.
Juk , z., yoke ; onder het - brengen , subjugate ; het - af

-schuden,
shake off the yoke; -, bay (arch.).
Juli.j , z., July.
J u n;J , z., June.
Jurk , z., frock.
Jutinis, z., latter-lammass; dat zal te St. Jutmis gebeuren,
that will happen when two sundays come together.
Juwweel , z., jewel , gem, precious stone.
Juweelkotáertje , z., box to keep jewels in.
Juwelier, e., jeweller, lapidary, lapidist, one who deals
in precious stones.

K.
Words not to be found under K , may be looked for under C.
Kaarijzer , z., crooked chissel , z.
Kaag, z. hoy, lighter.
Kaaginan , z., master of a JCAtAG.
laagschipper , zie Kaagr2aa.
Kaai , kade , z., quay, key, wharf, bank, dike, mound of

Kaakmes , z., knife used to cut out the gills of herrings.
Kaakslag , z., box on the ear.
Kaal , b., bald , bare , naked , callow , glabrous (bot.) ,

barren, bleak , branctless, unrigged , napless, threadbare,
§ poor , § empty ; - )aken , thread-bare cloth ; - schip ,
unrigged ship; kale ree , empty road , empty harbour;
kale edelman , poor nobleman ; zoo - als een rot § , as poor
Kaaiboef, z., porter; -, bum-boat, , bum-boat-man.
as a church rat, hoe -der hoe royaalder §, poor and proud;
KaaidUk , z., small dike.
- afkomen , come off poorly ; - maken , unrig , z.
Kaaidraaíljer , zie . aaiboef.
Kaaigeld , z., salary of a carrier , portage , porterage, Kanlachtig, b., rather bald.
Kaaiheld , z., baldness , bareness , nakedness , poverty,
wharfage , keyage.
poorness , invalidity , nullity.
Knaitooper, z., zie Kaaiboef.
Kaaiheitt , z., bald-head.
Kaaiman • Zie Krokodil.
Kaaimeester , e., officer that superintends the quay, Kaalhoofdig , b., bald-pated, bald-headed, bald.
Kaalhoofdigheid , z , bald-headedness, baldness.
wharfinger.
Kaak, z., jaw, cheek; kaken (van visch), gills (of fish); Knalkin , z., beardless fellow , beardless boy.
Kaalkop , z., bald-pate, bald-head.,.
-, pillory ; - (scheepswoord) , whirlwind.
earth.
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Kaalmaken , t. w.

mik ) d ¿eniapul - reduce any one

to poverty.
Koaloor,, z., bald-pate
r( ,p 1-pate.
KaaJpoot , z., bald-foot; -, po r creature.
Kaalworden , i. w., gro ; t ah , grow bare be reduced

in one's circumstances.
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Kan-,q , t., cheese ; .- en
tiread and cheese.
kaasboer , , e., farmer ti mt mmkes and sells cheese.
Kaasjeskruid , t., nimslhmvs am herb).
Kamtsarnei , Z., clieese-m:mrm house.
Kaasiooper,, e., cheese-nierchant , cheese-monger, cheese-

deal-r.

Kaaiii , z., mother, mouI ou I eer.
Kaamachtig, t., mould) motiery.
Kaanie1 , zie Xaan.
Kann , z., polish boat, kiid of flat basket.

Kssaskoopster, z., woman that deals in cheese.
Knashiclit , t., smell of cheese.
Ksasnarkt , z., cheese-market.

cape, proinoistory, point of land, lighthouse;
teerarem , go a-privateeríiig.
Kaapstander ,, r., heavy crab.
Kaar , , z., small boat of box with boles in which fl51; are
kept alive; - 1 , intimate friend, bosomfeiend.
Raarde , z., card for wool.
haarden , t. w., card wool.
Kaardeiibol , z., fuller's thistle.
haardeiidZstel , zie Kaae'deahoi.
Iiaardeninakei , C., wool -card maker.
Kaardenstek.'r , z. 2 lie that cleans the wool cards.
Kaarder , , z., wool-carder.
Kaardsef , o., wool that comes off from the comb.
Kaftrdster , e., female wool carder, leniale wool comber.
kaars , z., candle; szac1i—, night—candle, rusliliglit ; b) de
- werkess , work by candle light; hi) gin/ uit als ccii -,
lie went out like a candle , fie died without a struggle;
zi:iis haas Iicsnqt zoo regt a/s con -, his hair hangs like a
pound of candles, reses great risks; oor de - s'/ieqe;i , hurii
one's wings, fall into the snare; gj zeit het doeii of de
duivel zal de - Isoiedeie §, you shall do it in spite of your
teeth.
Kaauscnbak , z., candle-box.
Kaarsendiel, C., small fly, gnat which flies round the
candle.
Kaaisenkist , o., candle-box.
Kaarsenkroon , e., chandelier, branch-candlestick.

Kaasmat , e., vessel mis wich cheese is pressed, cheese-vat.
KaaasJade , e., cheese-cake.
Kaasvor,n , t., cheese-vat.
Kaaswt-I , ., whey.
Kaaswinleel , t., cheese-shop , cheese-monger's shop.
kaaszolder • e., cheese-loft.
kaitts , e., chase at tennis.
kast,.baan , t, tennis-couit.
Kasitsbaanhouder • ir., niaster of a tennis-court.
Kaatobmil , e., tennis-ball.
koatedak , ir., moot of a tennis-court.
Kaatse • i. mm'., play at tennis ; die - wil • moet den bal

Kaap , C.,

Kaarsenlade , o., candle-box.
Kaarsenmakcn , E. ie, make candles.
Kaarseninaker, o , cliaiidler, tallow-chandler.
KaarsenmakciiJ , e., place where candles are made.
Kaarslemnaet , e., wick of a candle.
Kaar1icht , t., candle-light.
Kaarsongd , z., candle-grease, candle-tallow.
kaarspit , z., wick of a candle.
KaarspiJpje , z., save-all.
Kaarssmecr,, z., tallow, candle-tallow, candle-grease.
Kaarssnuiter,, z., pair of snuffers.
Kaarssna1tse1 , e., snuff of a candle.
Kaarswinkel , z., chandler's shop.
Kaart , t., cards, map, chart; met de - apelen , play at

cards; de - doorschielen , shullle the cards; de - ctiemneie
cut the cards; de geven , deal; de - vergeven. , miss-deal,
lose deal, qe//ere ksijgeii de , fools have fortune, fortune favours fools; ie;sioiid in de - ¡cijicen , keep a sharp
look out, watch any one siarroaly t de - zomesi legeii
pack the cards; ecu afgezette -, coloured map; (le - ieiiiieii,
kisw the world, have experience, he experienced.
Kaartebiad , t., sieglecacd , card-paper.
Kaarten , i. VL, play at cards.
Kaartczikooper,, r., dealer in maps , dealer in cards.
ISsartournaker, ' card-maker.
KaaitenwinkI , .r., print-shop.
Kaartgeki , e., card-nmmmney.
Kaartspel , e., card-playing, , gamime of cards.

Knartsiie.er , r., ((mmCl-pti\ rr , player at cards.

K8005chuur, t.,

cheese-dairy, place where cheese is made.

((tiieoe!mteii t, lie, that gives a joke must take a joke.

Kaalser • C., tennis-player.
I Koaterneester • ir., toaster of a tennis-court.
I Kaatonet , e., racket.
Kaatsepel • t., teinimo , genie of tennis.
Kaatszer-f, t., taiiii)Omir in a tennis-court.
Knauw , , t., mouthful of chmemved. victuals.
Kauwen

• 1. me., clsemv, masticate.

Ka,,iiwir • e., chmeivem ; masticator.
Kan umving , e., chicwmsig , mastication.
Kaauwsel, zie Kalium.
Kaauwtnudeii • zie hÍimal1aadeis.
Kaaunvdje • t., small mouthful of chewed bread.
Kabnns , t., bagnio, brothel.
Kabas

, t.,

little basket,

Itatumiscn , t., filch pilfer, steal dexterously.
K,ib5•clei* • í. me., heat as time water does against a dike

of rü(lt wlieii it is suulfated,

Kabn'1sig , .u., beating of water, agitation of water.
Kabel • t., cable; den - iiïeteirese , moor the cable; dass

iiitl.edem , veer the cmliie ; cenen - op.cchietees , coil a cable;
het is een - op toldes' , it is a far fetched remedy.
Kabz'gmmen • t., rope-yarn, z.
KaIse5msst • t., Yeoman of time boatswain's store-room, z.
kabeigat • Z. cable-tear.
habemjamit,v , t., rod , cod-flsls ; versehe -, green cod,
white cod; gedcoo9de -, dried cod, cured cod; —lever,
cod-liver; —suman , (' Od-Oii,
Kabe!Jaauwvaugst , kabcIJaassav , LsscJaerfj • e., COdo-

tisiemv.
Kabc5engte , t., cable—length, z.

Ksbe5s5a , t., cable—laid, z.
KabCtOUV , t., hawser, e.

Kabinet , t., eahimmet , closet, small room; —stub , rarity
.-' cabinetcouricil of a court, etc.
Kabinctanaker , t., cabinet-maker, joiner.
Ka5ilie(ss'aad , t., catminet'councmi , privy-council.
Kabo,itev,. u., little fellow.

ro.ahmu.usci»nanneeje , u., pigmy, sprite, dwarf, fairy.
Ka,ho , ZIC ](aei.
Is.adSjIk • tiC Koeiiel7r,
Ku,im'aaS , t., cutler aencseg seamen.
. Iessmt'amijcu • (. e., 1c;('11 pmevmeuoiis to seansame.
Kacuues,aij,'ii- • uuue Kad.sas.
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Kaijsnat , z., veal-broth.
Kalfsoogen , e., mv., cal f's eyes , large eyes.
Kalfsoogig, b., heaving bolting eyes.
Kagehel , z., stove to heat a room with.
Kalfsrib,
z.
z., ribs of veal.
ward-room,
a
ship)
;
ofaciers
-,
Kajuit, z., cabin (of
Kalfsschijf, z., fillet of veal.
Kaj uitjongen , zie Kajuitwachter.
Kalfsschinkel , z., knuckle of veal.
Kajuitwaehter, z., cabin-boy.
Kalfssop, zie Kalfsnat.
Kak , z., excrement , turd.
Kalfsvel , z., calf's-skin.
Kakebeen, e., jaw-bone, cheek-hone.
Kalfsvleescli , z., veal.
Kakelaar , z., tattler , babbler , chatterer , prater.
Kalfsvoet , z., calf's-foot.
Kakelaarster, z., gossip.
Kakelartj , z., babbling, chattering • prating , cackling, Kalfszwezerik, e., sweetbread of veal,
Kali • z., potash , potassa , kali ; - cyanide, cyanide of
babbling, gossiping.
potassium ; - loop , potash-lye , alkaline liquor , liquor
Kakelbont, b., party-coloured, variegated.
potassae ; - hydraat , hydrate potassa.
Krakelen , i. w., cackle , babble , chatter , prate • gabble,
Kaliber
• z., caliber , bore , diameter a gun-bore.
blab, gossip.
Kalis, z., tatterdemalion, ragged, shabby fellow.
Kakeler , zie Kakelaar.
Kalk , z., lime ; ongebluschte -, quick-lime ; beslagen -,
Kakeling , zie Kakelarj.
mortar -, in - veranderen, calcine.
Kakelster, z., gossip, female babbler, chatterer, prater.
Kalkaarde , z., calcareous earth.
Kaken , t. w., cut out the gills of herrings.
Kaker , z., person employed to cut out the girls of herrings. Kalkbak, z., bricklayer's hod.
Kakhiel , z., chilblains in the heels, kibes , cheeps ; met Kalkbranden , t. w., burn line.
-en loopen , be in a ragged condition , stroll about like a Kalkbrander, z., one who burns lime, one who makes
lime.
vagrant.
Kalkbrok, z., rubbish, pieces of dry mortar, pieces of
Kalkhuls • z., house of office.
dry linie.
Kakken , i. w,, void excrement , cack.
Kakkerlak, z., cockroach, albino; je, jest, joke, fri- Kalken , t. w., plaster a wall, etc.
Kalkeren , t. w., chalk • cover with chalk.
volous excuse , evasion.
Kalkgroef, z., lime-pit, lime-basin.
Kakketoe, z., popinjay.
Kalkgrond , z., calcareous soil , limy soil.
Kaks , bw., zie als Koks.
Kalkloog • z., lime-lye.
Kakschool , z., school for children.
Kalknnaker
, zie Kalkbrander.
Kakstille, Z., close-stool.
Kakstoel , z., close-stool in the form of a chair for children. Kalkoen, z., turkey; zoo rood gekamd als een -sehe haan,
as red as a turkey cock.
Kai, z., babbling, idle prate, nonsense.
Kal koentJ e • z., turkey -poult , young turkey , wineglass
KalamLn, z., calamine, brass-ore.
of a particular form.
Kalander • z., corn-worm , weevil ; -, gloss on a stuff.
Kalkoven , z., lime-kiln.
Kalanderder , z., calendrer.
Kalkpot, z., lime-pot.
Kalanderen, i. w., calender, dress woollen stuff.
Kalkpat, z., lime-pit.
Kalanderij • z., calender-house.
Kalandermolen, z., calender, engine with which a gloss Kalktobbe, z., lime-tub.
Kalkwater, z., whiting, size.
is given to stuffs , etc.
Kallesnoer , z., old gossip , pratling, babbling woman.
Kalandizie, zie Nering.
Kallen , i. w., babble , chatter , prate.
Kalant , z., customer ; vaste -en , constant customer.
Kallevaar, z., prating old fellow.
Kalebas , z., gourd.
Kalm , b., calm , smooth , unruffled, composed.
Kalefaathamer , z., shipwright's hammer.
Kalmink , kalamink , z., callimaneo ; dubbele -, double
Kalefaten , kalefateren , t. w., caulk (a ship).
cal limanco , lasting.
Kalefaterder, z., calker, caulker.
Kalmte, z., calni, smoothness, unruffled state.
Kalefating, kalefatering, z., caulking a ship.
Kalmus • z., sweet cane, calamus.
Kales, z., calash, open carriage.
Kalf, z., calf; een nuchter -, a calf just horn, § silly Kalot, z., black-cap.
fool , § wanton, silly person, § blockhead , simpleton ; als Kalven , t. w., calve , bring forth a calf.
het - verdronken is, den put dempen, shut the stable Kalven , z., ans., mast-cheeks (of masts) , z.
door when the steed is stolen; -, 'chock, transom, z.; Kalverachtig, b., wild, frolicsome, merry.
- van een rolpaard, transom of a gun-carriage, z.; een - Kal veren , z., calves.
Kalveren, i. w., vomit.
maken, vomit.
Kalverliefde • z., calf-love • early attachment.
Kalfaat-hamer, z., caulking-mallet, z.
Karon , z., comb; over eenen - scheren § , treat alike, treat
Kalfaat -13zer , z , caulking-iron , z.
in the same manner ; - van een viool , bridge of a violin;
&iaifaten, t. w., caulk, z.
- van een ra, yard comb, z.; - van een rad, teeth of a
Kalfater , z., caulker, z.
wheel; - van 't galjoen, naval wood, z.
Kalfkoe, z., cow that is with young.
Kamborstel
, z', comb-brush.
Kalfsborst , z., breast of veal.
Kameel , z., camel.
Kalfsgebraad, z., roast-veal.
Kameeldrijver , z., camel-driver.
Kalfshoofd • :., calf's-head.
Kaineelin , z , she-camel.
Kalfshuid , zie Kalfsvel.
Kameelshaar, ., camel's hair; zie Kemclsliaar,
Kalfskarbonnade, z., veal-cutlet, veal-steak.
Kameelsrug , z., camel's back.
Kalfskop , zie Kalfshoofd.
Kameleon , z., rameleoll.
calls-leather,
matte
of
a
calf's-skin.
e.,
Kalfsleer,
Kaf, z., chaff.
Kasfa , z., mockadoes , thrurns.

KAM.

KAN.

Kamelopardel , z., cameleopard , giraffe
Kamelot , z., camblet , canilet , mohair.
Kamen, j. to., become mouldy.
Kamenler,, e., chambermaid, waitiiig.imtd.
Kametileren , i. w., dress, (leek, ornament oueself.
Kamer, Z., chamber, room, cabin apartment; ZJO - kou.

Kan • z, pot, can , cup, mug die liet onderste uit de -
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wil Iielben , krijgt het lid op den neus t, grass pall, lose
all ; een zilveress -, a silver tankard.
z., cam-al, channel 't - inzeiless , sail up the
channel.
Ka.iaije, c., mob, rabble, dregs of the people, scum of
the people.
Kana!.jmschtig, IL, mobhish.
Ka.saie • o., canary-bird.
KanarewLjn , r., canary.
Kanarlezaad • o., canary-seed.
KanasSea • knater,, e., canister, box (for tea) , tea-chest.
KanbcUel • e., canchiioocl , Z.
Kandcel , z., candle.
Kandeelmaal , o., gossip's feast.
Kandeelpot • o., caudlc.pot.
Kandeciwiju , zie Kosideel.
Kandelase , Z., candlestick.
Jiande!aarpLJp , o., socket of a candlestick.
Kand&j , o., candy ; - suiker , , sugar-candy.
Kandijsirooj, , o., sirup of candy.
Kaneci , z., cinnamon.
Kanecibloen. , s, ciiinamon.flower.
I(aneeboom , z., riunamon.tree.
Ka..eeJkeur,, 0., eiiuiamon.colossr.
Kanecikoekje • o., cinnamon-cake.
Kaneelolle • z., cinnamon-oil.
Kanee!ptjp , zie Kasiecistok.
Kaneelstok , o., stick of cinnamon, cinnamon-stick.
Kaneefsulkec , 0., sugar plumbs mixed with cinnamon.
Ks.nee5wafcl , zie KasieelTcoek.
Kanec waler , o., cinsianiosi.water.
Kaneewijn , zie Ilypocrao.
Kanemas , o,, canvass.
Kanker , , o., cancer, canker, gangrene , corroding evil.
Iianksrac5stg , t., cancerous.
Kankerbloem , z., wild poppy, corn-rose.
Kankeren , i. ie., be peevish, not content with any thing.
KanneSid , o., lid of a pot, lid of a can.
Kaunewasser,, z., hottIe.hscnhi.
Kanon , z., cannon, gini botero vino 't -, breech; drsiif
miii 't -, poniighiou of the gu
n
, z.; de osonci van 't -, the
niouth of the gun , z.; /o tappeis van 't -, this trunnions
of the gun , z.; de ziel van 't -, the bore of the gun, the
caliber of the gun, z. ; 't tode,n.omak cosi 't -, the first
reinforce of the gula, Z.; 't iosiic reid voor 't -, the chace
of the gun , z.; 't toppesistuk eau 't -, the second reinforce of the gins , z., 't troíspstulc rees 't the muzzle of
the gaii , o., 't zs'ntgot rae 't -, the s'esit of this gun
the touch-hole of the gsui , 1..; reilad; -, false muster.
Kanones • zie Ifcuionikcs.
Kn.sns •

den, keep one's room; seliepes -, judge's hall; - van eckenisgeo , chamber of accounts; - (voo geschut) , breech (of
cavity in a mine where
guns, cannons) ; - van een
gunpowder is laid.
Kameraad , e., comrade, companion, fellow-servant; zie
Maat.
Kainerbcbange1 , e , liangiiig of a coons.
Ksmerbeivnarder,, o., usher, doorkeeper.
Kailierbezein , 0., chamberhrush.
Kamerdeur, o., chamber-door, room-door.
Kamerdleunar,, o., footman.
Kaaneren , t. W• ) lock up, keep in a room.
Kaniergang , o., stool.
Kamergeregt , o,, imperial hall, imperial court.
Kam.rgewaad, 0., undress.
Kamerheer . , Z., chambcrlun.
Kainerhuur,, o., chamher-rent.
hanseriJks doek • o., cambric, lawn.
Kamerkat, o., kept mistress.
Kaineijing , z., chamberlain, officer of the bed-chamber.
Kamermeld , kaineemaagd , zie Kansenier.
Karnerpot , zie JYaEerpst.
I(ainerrok • a., night-gown, morning-gown.
Kan.erspel , zie Tooneelspel.
Kamerstoel , o., close stool.
Kamerstijk , z., pederero , petterero.
Ka.uertJe, a., small room, closet.
Kamfer, o., camphire.
Kamille , z., camomile.
Kamizool , a., waistcoat, vest.
kammeling , e., short wool combed out.
Kaminen , z., mv., combs.
hammen , t. w., comb hair, wool, etc.
Ita,umenmaker,, z., comb-maker.
Kammer, e., comber, wool-comber.
Kamwerad , a., notched wheel in a mill.
Kamoesleec • kamuisleer,, o., chamois leather.
Kamp, z., battle combat, field, piece of ground.
Kamp, t., quits, equal, even.
Kampaan , o., ornament on coaches, etc.
Kau.panje • o., quarter-deck of a ship, campaign, roundhouse, poop, a.
Kampechiehout , o., logwood , wood to dye with.
Kampement , o., camp, encampment.
Kampen, i. w,, fight, combat, conflict, wrestle, strive,
Kanonik , z., canon.
struggle.
Kaniper,, a., champion , fighting man , combatant, con- Kanonikes , e., canoness.
tender , wrestler, struggler,, fighter,, prize-fighter , pugilist. Kans, z., chance, hazard, hap, fortune, accident; erqenz
.eei;oo,se - toe ketbeo , stand a good chance for a thing;
Kampeufoelie , a., honey-suckle, woodbine.
sie - is verkeerd , the tables are t;;rs;ed , the case is alKampernoetie • o., toad-stool, mushroom.
tered; em - waf/en , try one's luck , take one's chance,
Kampersteur ,, o., dish , composed of eggs dressed with
sun the risk, run the hazard.
mustard sauce.
Knnsel , zie Preekstoel.
Kampevecht , o., duel, single combat.
Kanselilrij , o., chancery.
Kainphaan , 0., fighting-cock.
KsnseHer, o., chancellor,
Kampioen , 0., champion.
kansehede, zie Leeri-e;e.
Kan,pop , tie., quits, equal , even.
Ksuas.ie
. e., job.
place
to
tight
in.
Kampplaats , 5.,
Knot , z., lace; zilcere;i -, galloon, silver-lwe ; gouden -,
Kampvechten , i. sr, fight a duel.
:slloosi , gold-lace; ile,iaozde -, point; -, side , edge,
Kampeechter,, c. chainpion , hero.
;iargiii , shore, coast border, brink; sass alle -ea, on all
hamulsteer,, zie Kanoes(eci.
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sides ; aan een - doen , put a thing out of the way,
finish a thing; aan den - van , about , nearly , pretty
near; dal raakt - noch wal , that does not come near it,
van - raken, be killed; zich van - helpen, make away
with oneself; -, b., neat, pretty; - en klaar , ready,
in order.
Kantbeitel , zie .Breekbeitel.
Kanteel , z., battlement.
Kantelen, zie Omkantelen.
Kanten , t. w., square , cut square , make square , furnish
with edges , put on the edge ; tegen -, oppose.
Kanterstok, z., wbipstaff of a helm.
KantjTe, z., small lace, small edging, the very brink,
the very border.
Kantig , b., angular , edged , cornered.
Kantoor , z., counting-house , office.
Kantoorbediende • z., clerk.
Kantoorknecht , z., clerk in a counting-house.
Kautteekening, z., marginal note, reference.
Kantwerk , zie Kant.
Kap, z., cap, hood; monniks-, cowl; regen -, riding hood;
zich in de - steken , turn monk; de - op den tuin han pen §, throw off one's cowl, quit the religious profession;
- (van een gebouw) , roof (of a building) ; - van een trap ,
hatchway cover , hood , z.; - van een schoorsteen , chimney-hood, z.; - van 't roer, rudder-cap, rudder-hood, z.
Kapel, z., chapel, butterfly.
Kapellaan , e., chaplain.
Kapen, t. w., take, seize, make prizes, privateer.
Kaper • z., hood , privateer.
Kaperli , z., piracy.
Kaperson, z., cavesson.
Kapje , z., little-hood • little-cap , circumflex , the accent (e).
Kapitaal , z., principal , stock , capital , principal sum; -,
b., capital , excellent.
Kapiteel , e., chapiter, capital, top of a pillar.
Kapitein , z., captan► ; - ter zee, captain in the navy.
Kapitein-luitenant, z., captain-lieutenant; fregat-, master in command , captain of a frigate, z.; kaper-, captain
of a privateer , z.; koopvaardij -, master of a merchantnman , z.; scheeps-, captain of a man-of-war , z.
Kapiteinschap , z., captainship.
Kapstoot • z., capitol.
Kapittel , z., chapter, chapter-house, division of a book.
Kapittelen , t. w., lecture, give a lecture , give a reprimand.
Kapittelstok , z., kind of long sugar-plum.
Kaplaken • z., hat-money , primage.
Kapmes , z., chopper , chopping-knife.
Kapoen , z,, capon.
Kapot , z., great-coat , riding-coat.
Kappelen , i. w., turn , grow sour (as milk).
Kappen • t. w., chop, mince, cut, hack, lop, prune, trim,
dress hair ; het anker -, cut the cable ; -, gaauwdief ogreken , speak cant , speak gibberish.
Kappersmaakster, z., milliner; -winkel , milliner's-shop.
Kapper • z., chopper , hair-dresser.
Kapperboom , z., caper-tree.
Kappers • z., mv., capers.
Kappertjeskool , z., round cabbage.
Kapping, z., chopping, mincing, cutting, lopping, pruning.
Kaprave , z., short spar.
Kapriool , z., caper , leap , skip , frolic ; kapriolen maken,
cut capers.
Kaproen , z., nun's-hood.
Kapsel • z., woman's head-dress.
Kapster , z., tire-woman , one who makes head-dresses.

KAR.
Kapstok , z., pegs to hang clothes upon ; het is een -, he

is a silly fellow , he is a softhead.
KapucLjn, z., capuchin.
Kapucijner, zie Kapucijn.
Kapucii jnerklooster , z., cloister of capuchins.
Kapucinermonnik , zie Kap se c jn.
Kar • zie Keerre.
Karaak , zie Kraak.
Karaat • z., carat.
Karabijn , z., carabine.
Karabineer, z., Carabinier.
Karakter , z., character.
Karakterschrift, z., stenography, tachygraphy, braehygraphy, short-hand.
Karavaan • z., caravan.
Karavansera • z., caravansary.
Karbeel , z., bracket.
Karbonade, z., cutlet, chop, griskin, steak; kalfs-, vealcutlets; varkens-, pork griskin.
Karbonkel , z., carbuncle , § red pimple.
Karbonkelsteen • z., zie Karbunkel.
Kardeel , z., ropes to hoist up sails with ; bezaans-, mizen-

ropes; groot -blolc, great pulley, ram's block, ram's head,
z.; fokke -, fore-yard jeers, fore-yard falls, z.; groote -s,
main-yard jeers, main-yard falls, z.; -en van de groote
raa, main-jeers, z.
Kardinaal , z., cardinal.
Kardinaalschap , z., cardinalship.
Kardinaalshoed, z., cardinal's cap, dignity of cardinal.
Kardoes , z., cartouch , cartridge ; de - vullen , fill the
cartridge.
Kardoesgaren , z., thread with which cartridges are made.
Kardoeskist, z., cartridge-box.
Kardoeskl opper , z., cartridge-mallet , z.
Kardoeskoker • z., cartridge-box , z.
Kardoesnaald, z., cartridge-needle.
Kardoesscherp, z., case-shot, small-shot.
Kardoesstok • z., stick • form upon which cartridges are
made.
Kardoestasch , z., cartridge-box , pouch for cartridges.
Kareelsteen • z., brick.
Karel f , z., man , fellow.
Kargadoor , z., ship's commissioner.
Karig , b., scanty, sparing, niggardly, covetous, greedy,
stingy , near.
Karigheld , z., covetousness , niggardliness , stinginess,
greediness , nearness , avarice , scantiness.
Karigiijie , bw., sparingly , niggardly, covetously, stingily,
greedily, avariciously , scantily.
Karkant , z., jewel-necklace.
Karmeliet, z., carmelite, monk of the Carmelite order.
Karmelieter non • z., carmelite nun.
Karmozijn , z., crimson , crimson-colour.
Karn, z., churn.
Karnen, t. ie,, churn.
Karonje , z., jade , baggage , hussy , slut.
Karoot , karot , z., beet, beet-root.
Karos • zie Koets.
Karper, z., Carp.
Karpet, z., small carpet, small floor-cloth.
Karpoets , z., riding-cap.
Karre j , z., cart , car.
Karreman , z., carter, carman, one who drives a cart'
Karren , t. w., i. w., convey , carry (in a wheelbarrow) ,
cart, drive a cart, work with the wheelbarrow.
Karsteling , z., kind of pastry.

KAS.

KAR.
that punishes.

Kars , z., cherry.
Karsaai , z., kersey.
Karspel , z., parish.

Karsteng , z., Chesnut.

Karteien , i. w., notch, kern , turn sour , become sour.
Kartelig
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I K.astLcler , z., chastiser . corrector , he that chastises , he

Karrepaard , z., cart-horse.
Karrewel , zie Karwei.

, b., notched , jagged, turned sour , become sour.

Karteling, z., notching , jagging, turning sour, becoming

sour.
Kartels , zie Schroot.
Kartets , z., cartridge of grape-shot , grape , case- of can-

nister-shot, cartouch ; er werd met -en ouder de me)ayte
geschoten, they fired grape-shot at the populace.
Kartetsspiegel , z., tompion.
Karthuizer, z., Carthusian monk.
Kartouw , z., heavy piece of artillery.
Karveel , z., carravel , carrel.

Karviel , z., large pully at the main top-mast , to hoist
the yards.
Karvielhouten , z., mv., cross-quarters of timber.
Karwei , z., calf's-, sheep's-, hog's-pluck; job, piece of

work ; -, caraway.
Kas, z., chest, cabinet, closet, press, case, cupboard;
elens-, pantry , buttery , safe ; horlogie- , watchcase;

Kastjcliging , z., chastisement , correction, punishment.
Kastoor , n., castor-hat, beaver-hat.
Kasulfel , ti., priest's cope , sacerdotal cloak.
Kat , z., cat; muis -, mouser ; het is peees - om zonder
handsctioerae a aan te roke;c §, she is not easy to be managed ; een - in een zak koope;s § , buy a pig in a poke,
purchase array thing without seeing it ; in den nacht zijn
alle -ten groauw i- , in the dark all cats are gray, Ioan
is as good as mylady iii the dark; -, a sort of pink of
ship to load masts in ; -, cavalier , battery (in fortifica
post on a quay to fasten the beam of an ancher to;-tion);,
-, small anchor , small drag, mooring ; - om te straffen,
cat's-hire tails, z.; -looper, cat-fall, z.; -ten langs een kade,
bollards on shore, z.; 't an er -ten , back the anchor
cat , Z.; -lees kop , i;arman , z ; -less rug , hogging of a
s1h ip , z.; -tern spoor , rider , z.; -tees staart , z., pointed
tail, z.
Kataal , z., grin, small eel.
Kates hiseren , t. ce., catechise .
Katechisrna,s , ese Catechisínus.
Kater , z., boar - cat, lie - cat.
Kateriagen , i. w., caterwaal.

Katern , z., loose sheets of writing, loose sheets of letter
relikie-, shrine , depository of relics ; beeeder-, shrine
press, quire.
urn, vase; -, potliuisje, stall, shed; - houden, keep the Kathalzen , z., drudge , toil, labour hard.
cash, have the care of money ; -, geld-, strong box ; wel Katholicisme, e., catholicísnl.
bij - zijaa , have plenty of ready money ; ik heb geen geld Katboiiek, b., Catholic.
in -, I have no funds in hand; de - aacaspreken , have Katie , z., su;all leaden box in which the best tea is im -

recourse to the strong box.
Kasboek , x., cash-book , memorandum

out-side quires of paper.

of expenditure,

Kasgeld , z., current money, currency.
Kashouder , z., cashier , cash-keeper.

Kasi e , z., casket, small case , box , closet , cupboard,
cabinet.
Kaskade , z., cascade , waterwork , waterfall.
Kaspapler, z., out-side paper, damaged quires of paper.
Kasrekening , z., cash - account.
Kassa , z., cassaes.

set any thing in a chest.
Kasseren , t. w., cashier , discharge , dismiss , discard.

Kassen, t. w.,

Kassia , z., cassia.
Kassier , z., cash-keeper , cashier.
Kassig , b., torn , damaged.

ported; -, kitten , small cat, young cat;
Kati] v ig , b., infirm , weak , feeble.

-s werpen, kitten.

Kati.vigheid , z., infirmness.
Katov il , z., cotton , cotton-wool

, cotton-yarn , cotton.
tl; reu d , cotton-stuff ; gedrukt --, calico ; cesa stoic -, a
piece of calico ; - van eery kaar, wick of a candle; oost
-, moorries, izzarees.
-i,cdeshwt
Katoenbaal , z., bag of cotton , bale of cotton.

Katoenboesin , z., cotton-trce.

Katoe,,clrnadt, e., wick.

Katoendrukken , i. w., print cotton, print calico.
Katoenclrukker , z., cotton-printer, calico-printer.
Katoca,drukkeris , e., calico-printing establishment.
Katoenen , b., cotton, made of cotton.
Katoenfabriek , z., manufactory of calico

, cotton ma_

nufactory.

Kassiie , z., causeway , paved road.
.l .atot',iwever , z., calico-weaver.
KassLJen , t. w., pave a road.
Katoc:nw inkel , z., calico-slop, cotton-shop.
Kast , zie Kastje.
¡ Kat000 en, e., mv., cats-eyes , kind of gein.
Kastanie, z., chestnut.
Kata-oi, z., pully.
Kastanjeboom , z., chestnut - tree.
K.atroitouw , z., pully, cord, rope.
]Kastanjebruin , b., chestnut, of a chestnut-colour, light Kattekrulci, z., cat - mint.
brown, chestnut-coloured.
1.atten-kof, e., muff made of cat'skin.
Kastanjepan , z., pan with holes for roasting chestnuts in. Kattecc , z., cnv , cats.
Kastanjetten , Z., mv., castanets.
Kasteel , z., castle , manor-house

Kattenblok , z., slip's - pully.
, citadel , fort, fortress; Katteicgeschreeuw , z., caterwauling.
-en in de lucht bouwen, build castles in the air ; - op Kattenmuziek , z., meck music , rough music , noise of
een schip , half-deck on hoard of a ship; het voor-, the kettles , pipes , etc. in derision of any person.
fore-castle; het achter-, the poop; hij kreeg braaf cp zijli Kattenspel , z., rough play , quarrelling and fighting.
achter- § , he got a severe flogging.
Kattenstaart , e., cat's-tails (a plant).
Kastelein , z., castellain , constable of a castle , keeper of Katterigheid, e., seediness, indisposition (after a drunoa castle, landlord, innkeeper, host.

keia detanch).

Kateuii , z., schreeeh-ocvl.
Kasteleinschap , z., office of a castellain.
Kastelenij , z., castellany, house of a castellain, manor Katvisch , z., small fish (given as food to the cats).
of a castellain.
Katzwvijua , z. swoon , fainting fit, fainting qualm; in -.
Kastijden , t. w., chastise , correct , punish.
li^'gge;a, lie without steerage, e.
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Keilen , i. w., yelp , snarl , bark as little dogs do , chat.
Kauris , z., mv., cauris ()ind of shells).
Kauw , z., jackdaw.
I ter, babble, prate.
Keffer, z., yelping, snarling puppy, babbler , prater,
Kau voerde, z., gourd, cucurbite.
chatterer.
Kavalje, z., any thing gone to ruin, any thing fallen to
Keffing , zie Gekef.
decay.
Keg , z., wedge , z., wring-stave , z.; mast yen , mast-wedKavt^ilerte , z., cavalry.
ges , z.; stoot-gen , launch-wedges , z.
Kavel, z., lot, parcel in a sale.
Kavelen, 1. w., cast lots, draw lots; lot out, parcel Kegel , z., nine-pin , kayle , skittle ; met de - spelen, play
at nine-pins, cone, geometrical figure, like a sugar-loaf.
out, divide into parcels, divide into lots.
Kaveling , z., lot, parcel; bij -en verkocht worden, be Kegelaar , z., player at nine pins , kettle pins.
Kegelbaan , z., skittle ground , place where nine-pins are
sold by lots , etc.
played at, kayle ground, bowling green.
Kaviaar, z., caviare, caveer.
Kegelblok • z., wooden ball to play at nine-pins, etc.
Kawaan , z., coarsest sort of tortoise-shell.
Kegelen • i. w., play at nine-pins , play at kayle-pins.
Kazemat , z., casemate.
Kegeler, z., zie Kegelaar.
Keef , pret. van Kijven , scolded, chided.
Kegelsnede, z., conic line, conic section.
Keek , pret. van Kijken , looked.
Keel • z., throat, gullet; bij de - vatten , collar, seize by Kegelspel , z., game of nine - pins, play - pins, kayle - pins.
the collar, seize by the throat ; het mes op de - houden, Kegelspeler, z., zie Kegelaar.
hold a knife to any one's throat; de - smeren, wet one's Kegelsteen , zie Kei.
whistle; de verkeerde -, the windpipe; bij mijn -, upon Kegelvormig , b,, conical , coniform. , tapering , conical
shaped.
my life; heldere -, clear , shrill voice ; eene groote - opzetten, shriek out, scream out; -, frock; -, long narrow Kegge , zie Keg.
Keggen , t. w., wedge , . quoinse , z.
piece of. board.
Kel , z., flint , flint-stone , pebble.
Keelader, z., jugular vein.
Kelachtig, b., flinty, stony, pebbled, pebbly.
Keelband , z., string that is tied under the chin.
Keelgat, z., gullet; hij lapt alles door ket -, lie ruins Keilen , i. w., play at duck and drake; de kinderen - met
den hoed in de lucht, the children throw up their hats.
himself with gluttony.
Keisteen , zie Kei.
Keelgezwel. z., quinsey, inflammatory sore throat.

, z., popurn Adami , Adam's bit; protuberance Keizel , z., gravel.
Keizelgruis , z., gravel, any kind of rubbish, any kind
of the throat.
of ruins.
z., privet, prime-print.
Keizer • z., emperor.
Keelietter , z., guttural letter.

Keelknobbel

Keelkruid,

Keelziekte, z., sore throat.

Kernel , zie Kameel.
Keen , z., chap.
Keep • z., notch , jag; zijla - houden , stand one's ground,
maintain one's opinion; -, coak, z.; dabble -, double coak
(of a block) , z.

Keizerdosn ,

z., empire , imperial dignity, imperial ter-

ritory.
Keizerin , z., empress.
Keizer) jjk , b., imperial ; -e daad § , noble action; -e erf-

landen, the emperor's hereditary estate.
Kelzerl;Jk , bw., imperially.

, z., tour , turn , jaunt , time , circuit ; de fortuin Keizerrijk , e., empire.
neemt wel een -, fortune is fickle ; de zaken nullen een Keizersel , bw., imperial ; de -en , the imperial troops,
anderen - nennen , things will take a different turn ; elke those who adhere to the emperor's cause ; goed zijn,
-, every time , continually, constantly; twee -, twice; iets be attached to the emperor and his cause.
te - gaan , oppose a thing ; den vijand te - gaan , make Kelzerschvolk , z., imperialists, imperial troops.
head against the enemy; die zaak heeft geen -, that affair Kekers , z., mv., chick-peas.
is irretrievable ; gedane dingen hebben geen -, a thing Kekeren, zie Hakkelen.
Kelder , z., cellar; een ijs -, ice-house ; na den - varen,
once done is never retrieved.
go to the bottom ; -, vault, burying-place ; gevangen -,
Keerblok, z., quarter-block, z.
dungeon , subterraneous prison ; -, captain's steward's
Keeren , t. w., turn , twist , twirl • wind, oppose, stop,
resist, make head, repulse , address , direct ; -, i. w., re- room, z.
Kelderdeur • e., cellar - door.
turn , turn back; achterwaarts -, retreat.
Keering , z., turning , twisting , twirling , winding, re- Kelderen, t. w., put into the cellar, lay in a store, etc.
turning, turning back; case round the mast of a her- Kelderflesch , e., case -bottle
Keldergat, z., vent-hole in a cellar, air-hole ia a cellar.
ring bust.
Keer

-

.

z., vault, burying-place.
Kelderkerken , z., kitchen underground.
z.
Kelderknecht , z., drawer in a wine cellar.
Keerweer , z., street, alley that is no thoroughfare, Kelderkoorts, z., illness occasioned by drinking too freely.
Kelderluik, zie Keldervenster.
turn-again-alley.
Kel,lerinan , z., man that works in a cellar , cellarman.
Keerweg , e., circuit.
Kelderaneester , z., butler.
Keerzijde , z., reverse of a medal.
Kelderregt , z., laws of the cellar.
Keesjesbladen , z., mv., mallow-leaves.
Keestjeskruid , z., mallows.
Kelder rot , z., cellar-rat.
Kelderti e , z., little cellar , cellaret case to put cordials in.
Keest , z., kernel , pich, extract , quintescence.
Keet, z., saltwork, place where salt is refined; het rookt Keldertrap , z., cellar-stairs.
Keldervenster , z., cellar - window.
als in een - § , it smokes dreadfully there,
Keldervloer , z., cellar-floor, pavement.
Keeten , t. w., refine salt.

Keerkring , z., tropic.
Keernagel , z., scarf- tree -nail,
Keertouw , e., stop-rope , z.

Keldergraf,
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! kerkbeeld , z., í11C t.1 a church.

cdderw sarder, z'., zie K'elderineeslcr.

¡ Kerkbelofte , z.,

, z., hand-screw.

Kelderziekte , z., zie Kelderkoorts.
Keien , t. iv., cut the throat.
Keling, z., throat-cutting.
kelk , z., cup , mug , chalice , bowl ; -, pyx , box in w hich
the consecrated wafer is kept in Roman Catholic churches;
- van een bloem, bowl of a flower, cup a flower.

Kelkdlef, z., sacrilegious person.

vow , promise made to any particular
church.
Kerkbesl ult , X., ecclesiastical decree , canon-law, churchlaw.
Kerkbestuur , z., church government.
Kerkbewaarder , z., sacrist
Kerkboek , z., prayer-book.

Kerkdag, z., prayer-day, holiday.
1[Kerkdeur

Kelkje, z., wineglass .

, sacristau.

, z., portal, church-door.

Kerkdief, z., church - robber.

Kelkwijn, z., communion•wine.

Kerkdienst, z., church-service, divine-service, religious

Kernel, zie Kameel.

worship, religious ceremony.

Kemelen , zie Kameelen.
Kemelshaar , z., mohair-yarn , camel's hair spun ,
Kemelshaargreln , z., camlet.

Hemmen, t. iv., zie .Remmen.
Kemphaan , z., lapwing.
Kenbaar , b., manifest , plain , clear , notorious evident;

K.erkdiev erj , z., sacrilege , robbery of sacred things.
Kerkeboek , z., church - register.
Kerkedlenaar, e., minister of t he gospel,

Kerkekainer , z., consistory, vestry, vestry-room.

Kerkel ij k , b., ecclesiastical ; -, bw., ecclesiastically , by
the authority of the church.
knowable, distinguishable, discernible, conspicuous.
Kenbaarheid, z., notoriousness, notoriety, clearness , Kerkeii¡ke, z., clergyman, ecclesiastic; de -n, the clergy,
ecciesiastics churchmen.
plainness, evidence.
Kerkeorcie , z., ecclesiastical laws , ecclesiastical code,
Kenen , i. fe., split , burst , put forth , shoot.
ecclesiastical
discipline , spiritual canons , spiritual reguKennelijk , b., remarkable , that may be known.
lation.
J[ennelljkheid , z., zie Kenbaar/weid.
Kennen , t. sr., know , have knowledge of , be acquainted
with; zij - hem door en door, they know hiel tliorougtily.
Kennep , kennip, z., lierup ; - hekcle,a , hatcl^ei•hernp,

Ker keordening , z., zie Kerkeorde.
Kerker • •, prison , jail , dungeon.

Kennepkoek , z. , hemp-seed-cake.
ILennepstelen, z., mv., hemp-stalks .

Kerkerhol , z., dungeon.
Kerkering , z., imprisonment, confinement.

dress-hemp.

coiislstory , ecclesiastical assembly, council.
rkeren , t. w., imprison, confine.

ic `•lierend , z.,

Kerkerloon , z., jailor's fee , prison-dues.
z., hemp-seed .
Kerkernneeater , z., jailor , turnkey.
Renner, z., connoisseur , judge , knower .
Kennis , z., knowledge , acquaintance , cognizance , infor - Kerkgang , z., churching.
mation , skill , notice , science , acquirements , accomplish - Kerkgebaar , z., church-ceremonies.
silents , attainments ; - hebben van , be acquainted with , Kerkgebod , z., spiritual law, spiritual canon, publishing
have knowledge of ; - van cene zaak nemen, take cogni- of the banns of marriage.
zance of a thing, inquire into an affair , examine into an Kerkgebrulk , z., rites of the church , customs of the
affair ; - geven , make known , inform , give information , church.
give advice ; een vaart van groote -, a man of extensive Kerkgenoot , z., one of the same church , one of the same
faith , one of the same religious opinions.
knowledge ; a man of deep erudition ; - maken, make sequaintance; oude -, old acquaintance ; buiten -, insensible, Kerkgewelf, z., vault in a church.
Kerkgewijde , z., one who is ordained for divine service.
in a state of stupor ; in a state of insensibility.
Kennepzaad ,

&ennisneming , z., taking cognizance.
Kenteeken , z., distinguishing character ,

mark , sign ,

token , symptom , note , indication , badge.
Kenteekenen , t. w., mark, demonstrate .
Kentering , z., gimbleting , z.
li epen , t. w., notch , jag.

Kerkgezag , z., ecclesiastical authority , divine right.
Kerkgezang , z., church-melody , psalm, hymn, spiritual

sorg , canticle.
Kerkglazen , z., mv., church-windows.
Kerkgoed , z., ecclesiastical property, church-lands, funds,

possessions, books used in a church.

, z., woof, weft , texture of cloth ; cheveron , che- Kerkk tiger , z., prelate , clergyman of high rank.
Kerkhof, z., church-yard.
vron, two flat bends in heraldry.
Ker ktiofsbloemen , e., mv., flowers , which grow in a
Keperen , t. w., wharf.

Keper

Kerel , zie Karel.
Kerf, z., notch ; buiten de -, too far , beyond all bounds.
Kerfbil, z., large axe, hand-hatchet, z.; met de - in hakken , talk at random .
Kerfmachine, z., crimping-machine .
Kerfrad , z., jagging-iron .

Kerfstok , z., tally-stick , score ; op de - haten , go upon

tick ; op den - zetten , score up ; den - afdoen , settle ac counts , pay off.
Kerk , z., church ; de strijdende -, the church militant ;
de verheerlijkte -, the church triumphant; hoe nader bij
de - hoe verder van God, t the nearer the church, the
farther from God ; -, fore-cabin , z.
Kerkachtig , b., fond of going constantly to church,
Kerkbaas , z,, prelate.

church-yard.

Kerk, e , e., chapel , little church.
Kerkklok., z., bell of a church.
Kerkkroon , z., branch-chandelier hung in a church.
Kerkleer , z., doctrine of the church.
Kerkleeraar , z., eccicciastical teacher , preacher of the

gospel.
Kerklicht , z., light in the church.
Kerksnan , z., one who frequents the church constantly.
Kerkmeester , z., church-warden.
Kerkmis , z., mass for the consecration of a church.
Ker kpilaar , z., pillar of the church, zealous defender

of the faith.
Kerkplegtig , b., ceremonial.
Kerkplegtigheld , z., rite , ceremony of tlhe. church.
1.8

2G3

KEU.

K1R.

Kerkpligt , g., zie erkgeb ik.
Kerkplondering, z., church-robbery, sacrilege.
Kerkportaal , ;., church-porch , portal of door.
Kerkregel , r., ritual , liturgy, form of prayer, formulary
of public worship.
Eerkroot', z., zie Ierkdiever f.
Kerkroover , zie Kerkdief.
I1Lerkroovertj , zie Xerkdieverj.
Rerksch , zie Berkman.

Rersenbooingaarcl , e., orchard of eherry- trece.

Kersenkern • e., kernel of a cherry- stoppe.
Kersensap , z , juice of a cherries.
Kersensteen , z., cherry - stone.
Kersentaart, z., cherry-pie.

Kersfeest , z., christmas -holidays.
Kerslled, z., christmas -hymn.
Kersmis , z., mass performed on

christmas -day; christmas holidays , solemnised in commemoration of the na-

*e,, x., sacrilegious , profane , impious person. tivity of our saviour.
Kerkschenderij , 0., profanation , profaneness, sacrilege, Kersnacht, z., christmas -night.
Kerspel , z., parish.
impiety.

Rerkschendig , b., sacrilegious, impious profana.
Kerkschennis , t., zie Xerkschenderíj.
Kerksgezind , zie Kerksch.
Kerksleraden , r., mv., church-ornaments.
Herkstra f , r., church discipline , ecclesiastical ßne

Kersten , zie Christen.
Kerstenen , zie Doopen.

, pre-

munire.

*e,, a., church-time.
*►erktoren , o., church-steeple.
Herkuil , r., screech-owl , bigot , hypocrite.
Werkvaan • z., banner of the church , weather-cock.
T►erkvergaderlug , z., ecclesiastical assembly , council,

KerstiJd, z., christmas.
Kersweek , z., christmas - week.
Kervel , z., chervil ; dolle -, hemlock.

Kervelinelk, z., milk boiled with chervil
Kervel,noes • z., chervil-soup , chervil-broth.
Kervelstruif, z., omlette made with chervil.
1£erveltaart, z., chervil-pie.
Kerven • t. w., carve , slice

, cut , notch , slash , tally
cock , chop ; -, split , burst , cut , give way.
Kerver • z., one who cuts, carves, notches , chops.
Werkvoogd, e., pontiff, high-priest, pope, church-warden. Kerving, z., carving, cutting, slashing, notching, chopping, bursting, splitting.
*erkvoogdlj , e., prelacy, hierarchy, church-wardenship.
Kesp • z., floor-timber.
Kerkwork , z., work required in a church.
Werkwijding, e., consecration of a church, dedication of Ketel , z., kettle, pot; de - overhangen, put on the kettle ; de pot verwijt den -, dat hij zwart is t, the pot calls
a church.
the kettle black; brouw -, brewing-copper.
Werkzang , a., church-melody.
synod.

, e., mv., rites , ceremonies of the church„
, i. w., moan , bemoan , lament , groan.
d., groaning, moaning, lamenting.
Kerming , zie Gekerm.
8►ermis, z., fair; - houden, keep holiday, make merry.
Kermiebler, z., strong beer brewed to drink at fair time.
Kermisdicdt, C., ode on the fair.
lr^►ermisgast • x., guest on a visit during the fair , wild
fellow.
>i[ermisgift, kermis, 0., fair-gift, fairing.
Kermiskoek • z., ginger-bread bought at a fair.
►erkzedeu

Ketelaichtig, zie Kittelig.

Kermend,

Ketelboeter • z., tinker.
Ketelhoed , z., head-piece.

Kermen

gCi erniispop , 5., doll bought at the fair.
Kermisspeen, e., mv., shows at a fair.
^ïermlowerk, e., haberdashery, slight wares sold at a

fair.

gern , e., churn, kernel , stone , pitch , heart ; -- van een

Ketelboeten , i. v., mend kettles.
Ketelkoek , z., boiled pudding.
Ketellapper, z., tinker.
Keteltje, z., small kettle;

het - are sea tabakspijp, the

bowl of a tabacco-pipe.
Keteltrom, z., kettle-drum.
Keteltrommer . z., kettle - drummes.
Ketelen, zie Kittelen.
Ketel Ig , zie Kittelig.

Keten

• z., chain ; -en , irons , fetters • chatos.

Ketenen , t. w., chain, enchain, combine.
Ketenschakel , z., link of a chain.
Ketentje • z., little chain.
Ketsen , i_ w., miss fire.
Ketter , z., heretic.

appel , the pips of an apple; de - van het hout , the pith
of the wood; - , pith , marrow , quintessence , cream,
Iseart , core, main substance, bloom, flower, choice, best Ketterdom , z., body of heretic..
Ketterij , z., heresy; met -- besmet zij», hold heretical
part, firmest part.
opinions.
#kernachtig, b., kernelly.
J ettermeester , z., inquisitor.
Revuemelk , z., churned milk , butter-milk.
Kettersch • z., heretical.
KernemelkbrL , z., butter-milk porridge.
Kett5Ug • ij., chain; een hond aan een - Legen , chain up
B►ernen , t. W., churn.
a dog ; -, weavers-warp.
Kernhuls, zie $lokhuis.
Kettingbreak , z., continued fraction.
Bernschot, z., point-blanc-shot, z.
Kettingbrug , z., chain-bridge, iron-suspension-bridge,
Kernspraak, e., pithy saying, pithy sentence.
Kettinggaren • z., warp , water -twist.
1[erntroepen , C., mv., choice-troops.
^iettinghond , X., chained-dog , mastiff, watch - dog.
kers , C., cress.
Ketting-kogel • z., chain-shot.
.Kersavond, z., christmas -eve.
Kettingpomp
, z., chain -pump .
Kersdag , z., christmas -day.
Kettingregel • z., chain - rule , rule of equations.
Kerndicht , z., christmas -ode.
Kettingsteek • z. , chain- stitch.
Kersenbloesem , e., cherry-blossom.
Kettingwerk, e., chain-work.
Kersenboom , z., cherry-tree.
Kersenboomenhout , z., cherry-tree , wood of a cherry- Keek en , z., kitchen ; housekeep ing ; men heeft daar een
schrale -, they keep a poor table ; ket met de - hoe-des,
tree.

KEU.
stick to the kitdieii , phyic ; kou-, cod cktin ; met
de - omqamî , dress victuals.
Keukendeur ,, a., kitcheis-door.
ltLeukengereedschap , z., kitchen-utensils.
Keukenklouwer,, e., cotqeiean.
CteukeiiatJn , c., had Latin.
lieu kenrnecsfer , ., head-cook • superintendent of the
kitchen.
ieukenmed, Z., cook, cook-maid.
5ukentuk , Z., painting, representing it kitchen.
Keukenweik , e., kitchen-work.
Keul , z., savory (bot.).
Keur, z., choice, selection, election, approbation, statute , decree, law, act, standard, assay-stamp; volgens
de publieke -, according to the public statutes, laws.
Keurbende , e., legiou , body of foot amongst the Romans, selected soldiers, selected troops.
Keuren , t. w., assay.
Keurheer,, zie Reurvorot.
Sieurhuis . z., electoral house, electoral family.
Keur , t., nice , difiiciilt to please , choice , select ; superior quality, superior beauty.
Ketirigtis4 , e., nicety.
Keurijk , t., excellently, in a superior stils.
KeutUjk , t., choice , select, excellent.
Ci.erlijkheid , zie .Keerigheid.
Weurilugeu , e., me., the flower of the army.
?tcurineesfer,, e., assayor,, officer of the mint who tries
and stamps coin, the head of a guild, the dean of a guild;

.. der zeden , a censor of public morals (among the Romans).
Sieurisiuts
., electoral caps, electoral crown.
KeurprIn , z., electoral prince.
Keurs , z., petticoat.
KeursltJf, e., pair of stays, bodies.

KeJirsicen , z., touch-stone (to try metals wit!;).
!ieurstem , z., vote in voice, suffrage.
Keurteekcn , e., assay-stamp, standard.
1curtia , e., fine pewter, standard pewter.
K€Jrvort , e., elector.
Keurvorstt4Ljk, t., electoral, of an elector, belonging

KIJ.

207

keel , bottom; buiten-, outer keel,; innn-, keelkelsomi , timber nearest time keel; wet lernende -, a
Sh11) that iijwell manned; -, frock; -, zie Wig.

h JeI
son,, t.,

Kieme,i , t. w., careen, heave down ,
kielgang , t., garboard-ot -ake , e.
Kiekhalen , t. w., keell;alc , keelhaul , turn up the keel of a

slip in order to careen; een matroos -, keelhale a sailor,
under time ship's keel.

puDish by dragging the criminal
KIeIhtIIng , e., keelhaling.
Sileflng, z., careen, y.; halve -,

half-careen, e.; hcete -,
leaving down keel alises water, t.
KieSkiots , t., dead wood, e.
KIeSlits, e., keel-scarf, y.
Kis5lIter,, y., sheer-hulk, y.
KIs-IIaat , Z., careening place,
KicSstik , t., shore-prop, mast-prop, e.
Kewater,, y., wake, dead water, steera ge wa , track.
K5eni, t., shoot, sprout.
Kiemen, j. W., germinate, shoot; -, o., rev. van Tien.
Kier, t., chink of a door.
Kies, t.. eye-tooth , double-tooth, fang; een - taten trekA'.n , get a toofli drawn; iemand een - uittrekkes , get
money from a stingy person.
Jtiesbaar,, I., eligible elective , that can be elected, that
can he chosen.
KksbaarheLd , e., eligibleness , being elective , being
ehlCIb)le.
Eeicsci , I., dainty, nice, delicate, fastidious, squeamish,
easily disgusted, difficult to please.
Km,nchheid , a., niceness, daiutieiess , delicacy, fastidi.
oneness.
lUesSieer , z., elector.
Kioskaauwen, t. w., piddle, pick at table, eat titlumt
appe tit e.
Kie,weis , e., mv., gills of fish.
Lievit , t., pewit, lapwing; -j ejereft , pewit's eggs, (ti.
tIlamy (a plant).
Keic-zeJ , t., gravel, pyrites, quartz, flint, ûint.stoue, eilex.

5,-zeiaarde, e., nihiciosms earth, silica.
a; 5ceIatcbt*g , b., slicious , filmily.
Kmezeirrond, e., gritty land.
beurvorste,,dom , e., electorate, the territories of an t K,-oi5!sc , 5., (hint-glass.
elector.
eiss-e;s.o,messsm , t., containing gravel, pyritiferous, sill.
Keureorstin , y., electress , consort of an elector.
ci1eroua.
Keus, keuze, z., choice.
Keze1zs,,d , e., gravelly sand,
Keutci , z., dung, excrement; muizen-, mouse dung; kind Kiezen , t., mv., whelps (qf a capotera) , a.
to an elector.

of sugar plumbs.

hiero,, , t. W., choose, elect, prefer.

Kiezer , , t., elector, chooser.
Sieuvel t , t., cowl, monk's-hood, monk's-cap.
ScuveIen , zie J(euvelei , Praten , Rabieta.
KezIng , e., election, choice, choosing.
Ke:clisi, , j. w., mumble ) munch.
maje, z., dispute, contest, quarrel ; dal is tobten -, that
Kevelken , e., long c hem.
Is beyond dispute, that is beyond question, iudisputable,
Revels, e., gums without teeth.
incontestable, unquestionable.
C5.evtm- , t.. beetle; gouden -, may-bug.
Kijfacheg , I., quarrelsome, contentious.
Kawke, e., cage.
Kijken , t. w., look, gaze, see, stare ,regard ,
; einst
Kcido , e., whoredom.
ei; mond vol lanchen -, ei zijn miens
of veem- z}a
Kevtskjn5I , t., illegitimate child.
leus neer -, be ashamed, bashful, timid, out of cons;Iiibbelaar,, z., quarreller.
teimance , dashed; look foolish.
KIbbelirJJ , t., cavilling, nibbling, strife.
5ijker,, e., spectator, gazer;
, eyes.
KibbeSen , 1, mv., cavil , quarrel, nibble.
KtJkgae , e., peep-hole, hole to peep through.
Kfbbellng , e., outside pieces of saltfish.
KLjkglaasje, e., spying-glass,
Kdscn , t. ie., squirt out of one's mouth.
!ts.laJe', s, look, peep.
Kikeboe spelen , i. w., Play tit bo-peep.
I !c;jm;ns5 , sie lteeiyuigiig.
Kecken , e., chiche;; , chick, pullet; - iitlroede • latch
ii;inien , t., watch-tower.
chickens.

Kekendïe1, kuikemtdicf, 2., Lite,
Stiekenpastei , e,, chicken-Vie.

s.'. ;,,t 115; , z., little opening, little window.
H;tiiig, couteiitisn,

qmarrzling, wrangling, brawling, die.
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KLJ ven , i. uw., quarrel , wrangle , dispute , contend , scold. Kinderscbaol , A., child's school, school for little children.
Ktjver., z., wrangler , quarrelsome fellow.
Kinderspel , z., children's play, toys; het is geen -, it is
Ktjveri3 , zie Kijvaadje.
no joke, it is no trifling.
Kikken , i. w., mutter ; niemand durft er - of Wrikken, Kindersprookje, Z., tale of a tub, children's tale.
nobody dares to open his mouth.
Kindervraag , e., childish question ; dat is -, oude lieden
Kikker, zie Kikvorsen.
weten het wel, you know before you ask.
Klkvorsch , z., frog ; -en eijeren , frog's-spawn.
Künderwasch , z., baby-linen.
Kil , z., narrow channel, bed of a river; de eerste - weg Kinderwerk , z., children's work , babery , gew-gaw , tri
-nem,
take off the chill.
; dat is daar maar -, that is but-fling,chdsoupat
Killen, i. w ., be very cold, smart with the cold; zijn hantriflng in comparison to it.
den -, his fingers ache with the cold ; keep the sails alive. (van) Kindsbeen af, bw., from one's childhood, from
Killig, b., chilly.
one's very childhood, infancy.
Killing , z., aching pain in the fingers occasioned by Kindscis , b., childish , puerile.
severe cold.
Kindschheid, e., childhood, infancy.
Kim , z., brim, edge, horizon ; de zon is boren de -, the Kindsdochter, z., grand-daughter.
sun is above the horizon ; de zon is aan de wester -, the Kindskind , z., grand-child.
sun is set; de zon rijst ter -, the sun rises above the Kindszoon , z., grand-son.
horizon ; -men, floor-heads , rung-heads , z.
Kink , z., twist ; daar is een - in den kàbel § , there is an
Kamweger , z., thick stuff and ceiling about the floorobstacle, there is a lion in the way; -, kink, z.
heads.
Kinkel , z., clown , ploughman , vulgar low-bred man.
Kin , x., chin ; gekloofde -, chin with a dimple ; glad van Kinkelachtig , b., clownish , ill-bred.
- zijn §, be beardless, have no beard; - van de kiel, Kinken , i. w., peg.
fore-foot of the keel , z.
Kenketen , z., chain of a horse's bit , curb.
Kind , z., child, infant; - dragen, he pregnant, he with Kinkhoest, z., chin-cough, hooping-cough.
child; met - zijn, be big with child; met - malen, get Kinkhoorn , z., large-cockle.
with child ; -eren , children, infants.
Kinnebakken , z., jaw-bones.
Kinderachtig, b., bw., childish, infantile, puerile, boyish, Kinnebaksiag, e., slap in the face, box on the ear.
childishly; zich - aanstellen, behave childishly.
Kinnetje , z., little chin , firkin ; - boter, firkin of butter.
Kinderachtigheid, z., childishness, puerility.
Kip , z., hen ; met de -pen naar bed gaan § j , go to roost
Kinderbaren , i. w., bear children , bring forth children.
with the chickens; - ik heb je, there I have you.
Kinderbaren , z., child-bearing.
Kippen , i. w., t. w., hatch , come out of the shell ; select,
Kinderbed , z., child-bed , child's bed ; in het - liggen ,
pick out , choose , catch , seize , get hold of; 't anker
he brought to bed.
fish the anchor, z.
Kinderbel , z., coral with bells for children.
Kirren , i. w., coo as a dove , sigh , lament , complain,
Kinderdief, z., kidnapper , one who steals children.
moan, bemoan.
Kinderdiefstal, z., kidnapping.
Kissen , t. w., zie Ophitsen.
Kinderdoop , z., baptism of infants.
Kist , z., chest , case, box , coffer , trunk , coffin.
Kinderen, i. to., bear children, bring forth children.
Kastdeksel , z., lid of a chest, cover of a chest, case,
Kindergoed , z., swaddling clouts for children , child-bed
coffin, etc.
linen.
Kistenmaken , t. w., cabinet-making, cabinet-maker's trade.
Kinderhuis , z., orphan-house , public charity-school.
Kistenmaker, z., cabinet-maker, cabinet joiner.
.Kinderhuisraad , z., children's toys.
Kisten , z., mv., cases , chests.
Kinderjaren , z., mv., infant years, childish years.
Kisten , t. w., coffin , inclose in a coffin , chest etc.
Kinderkal , zie Kinderpraat.
Kistje, z., little chest, case, coffer.
Kinderkamer , z., nursery, nursery-room.
Kit, z., tankard, pot, jug, mug, Jack, house of ill fame,
Kinderklap , zie Kinderpraat.
Kits, z., ketch.
Kinderkost, z., child's food, food for children.
Kitsen , zie Braken.
Kinderlijk, b.,, childish, infantile, puerile, filial; -e liefde, Kittebroer , z., pot-companion.
filial love ; -e vrees , filial duty ; -, bw., childishly, in a Kittelaar , z., tickler , clitoris.
childish manner , in a puerile manner.
Kittelachtig , b., ticklish.
Kinderloos , b., childless , having no children.
Kittelen, t. w., tickle; zij - hem daar ket hem jeakt,
Kinderloosheid , z., childlessness.
they took him on his weak side.
Kinderluren , z., mv., child's clouts.
Kitteiig, b., ticklish.
Kinderma ss ! , z., gossip's feast.
Kitteling, z., tickling, itching, itch, titillation.
Kindermeester , z., schoolmaster.
Kittelkleurig, b., nice, too nice, difficult to please.
Kindermeid , e., nursery-maid , nurse-maid.
Kitteloorig , b., testy, touchy , ticklish, hasty.
Kindermoord , z., infanticide.
Kitteloorigheld , z., touchiness, hastiness , heat of temper.
Kindermuts , z., child's cap.
Kittig , b., smart, spruce.
Kinderpap , z., pap for children.
Klaagachtig, b., discontented, given to complain, querulous.
Kinderpokjes , z., small pox.
Klaaghuls , z., house of mourning, family in affliction ,
Kinderpop , z., child's doll.
family in distress.
Kinderpraat, z., children's talk, children's conversation. Klanglied , z., lamentation.
Kinderschoenen , z., mv., children's shoes; hij heeft zijne Klaagpsalm , z., penitential psalm.
- versleten , he has put away childish things , he has Klaagrede , z., complaining discourse.
sown his wild oats ; kij heeft zijre - nog niet versleten § , Klaagschrift, zie Sraeekschrift.
lie has not sown his wild oats.
Klaagstem , zie Klage.

KLA.

KLA.
Klaagster , x., cojoplau5 jng woman.
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moais , lodge complaint ; - heeft geen nood , roemen heeft
yc: aii brood t , those that complain are often richer than
those that brag ; zijaa nood -, disclose one's distress to a

Klaar, b., clear, pare , transparent, plain , evident, mauifest ; ready-prepared ; de sloeep - maken , mau the
Person.
boat, z.; tick roor'1 yeviceht - maken, prepare for battle, z.;
-, serene ; op den klaren day stelen , steal in l eoaít day- liloger, z., complainer, complainant, plaintiff.
ligl3t; dat blijkt zoo - eis de dag, that is as plain,, cvi- Khs ing, z., conmplaining, lamenting.
SUagt, e., complaint, plaint, lamentation, grievance, acdect , clear , manifest, as the sun in the firnia;uent.
tion, suit, impeachment, accusation.
Ittanraehtig , b., cleai•isll , rattler clear.
Klaarblijkelijk , b., evident, manifest, plain , clear , no- Kt n„;t,g , b., complaining , making complaint; - vallen ,
complain, make complaint, bring in a complaint.
torious , apparent ; -, 1w., evidently, plainly , clearly,
Kktkkebos, kiakkebus, z., squib, cracker; een - van
manifeste , apparently.
elierluovt, a pop-gun.
Klaarbl6kelijkheid , z., plainness, clearness, clear eviKtaLLke!oos, b., spotless, etc.
del:ce , perspicuity , niarsifestiiess.
Klakken, i, w., clack, clatter.
Kiaarbltjkend, zie Klaarbi jkelijk.
Klaarheid, z., clearness, pureness, evidence , perspicuity, .Klaart , b., clammy, viscous, glutinous, damp, wet.
Klam-aaiiJzer, z., horse - iron, Z.
serenity.
Khiu.achhtig , b., rather clammy, rather moist.
Klaarlejk , bw., clearly , plainly, distinctly, evidently.
Klsaarschjnend. , b., luminous , transparent , bright , Kiatnaijen , t. w., drive in the oakum with the horseirojï, , Z.
shining.
1ó GaarzLende , b., clear siglited, sharpsighted, penetrating, ISi,,xntield, e., clamminess, dampness, moistness, viscidity , viscosity.
acute , piercing.
blaas , z., INich ; een houten -, stupid fellow.
I Kl.lisp , z., clamp , ledge , hasp , clinch , holílfast ; -,
c:^.at , z.; beting -, bit-cleat under the cross-piece , z.;
klaas-jacobst.u.g, z., wooden engine to confine planks, z.
Klaauxv , z., claw , pounce , talon , clistcl; , scratch ; de b )'its-, boat-scanthing , z.; hals -, tack-chest-tree , z.; hoorn -,
llore cleat, z.; kruis -, belaying cleat, z.; lip-, snatch
-en ran een roofvogel , the talons of a bird of prey; snee
cleat, z.; mast-, lower-mast cleat, z.; pal-, pawl cleat, z.;
1°erst den - aan .ijsae -e.a, the lion is known by 1; is claws;
men kan niets vit zjjite -en krijgen , nothing can be got ra -, yard cleat, z.; rak -, sling cleat, z.; roei -, row lock,
row cleat , z.; sor -, hollow cleat, z.; spil -, whelp, z.;
out of his clutches ; -, weeding- knife,
sl/tit--, support cleat, z.; valreeps-, ship's step cleat, z.
Kiaatuwen, t. se., scratch, claw : ei•jens zijn hooft' seer-,
be embarrassed, be at a loss about ans thing, he dis - KIampen , t. u, ., grapple and board a ship; ik zal hem - § ,
I'll lay him by the heels.
pleased , be discontented. Kh ,,k , ti., sound, noise , accent , pronunciation; een leehlaaeuwier, klavier, a , hook.
1 1 ;c - achter tiijnea ruf hebben §, have a bad reputation
.L sobaijen , z., mv., bakens nailed under the beams, z,
hove a had character.
iUlabah- s , z., box on the ear , cuff.
liiIad, z., spot, blot, stain; de - ergens ira brengen §, de- Klank gegen , i. w., sound, resound; de ledige vaten ge.
press the market of any article by under-selling; de - is s'c.i den neesten klaaak - § , empty vessels make the greatest
tu dat Loek it that book sells below its value; -, sketch, sound , ignorant people talk most.
rough-draught , rou li-copy, minute ; dat stud t snaar obi' Klanlistippen , z., rr.v., Hebrew points.
ren -, that is only a sketch of it, that is a rough-draught KBai^kteeken , z., accent.
of it ; -, ealunii;y, aspersion, slot, stahl (luyen the cha Map • uu., slap , clap , blow , box , stroke ; dat is een leeii;i.e -, that is a sad blow; twee vliegen ira - slaan t,
, acler) ; eene vuàle - sm;wr jve;t , blast faame , blacken a-y
(.h;ur«.cter , cast a foul blot , stain on cl ;aracter ; ier,?atad kill two birds with sue stone ; ijdele -, idle talk; op den
- 1.;;'u § , live by spul;uinr ; cjoed op den - halen , fetch
ti, de -d in k; , yjgen , get a person by the ears.
tY()C^? s s;poii trust , upon tick; •- van een pomp , sucker of
1iiat1boeu , z., merchant's snemoranduns, waste-book, dayii Daal op.

hook.

K adde -boter • z., spoiled butter.
Madden , t. 2U., i. W., ,pot, Stall, l;lot , dirty; -., grow
dirty , soil • dallb (?,Y2 yi intiízl /) , undersell.
€ adder , z.. dirty ])(' s+.,ii , Clautier ill painting , 01S; ivlso
sells a thing n,nr'h b€ lowv its value.
Kladderi5 • zie 1' 'lctdditl.

CC3oddertj , e., rluYtincas , emul?ln° in painting, daub ,
wretches, painting, uii(lcrsellii;g otl;ers.
rä k ddig . b., dirty , nasty , chimed, soiled, blotted; -,
Gt;'., dirtily, nastily.
Riaddi5lseid • z., dirt , nastiness , blotting , foulness ,

íE1 -wi;;cu kiss.

iiÍ.hlnrso.
uhn1 X918¡'

Kln;uschtig , b., talkative , prattling , loquacious, garrs Lisio.
Fr . zal eeOItj5, Z., 71'21., castuislets.
5 tu,1, Doei • e., can buoy , z.
t <; ;bel ten, z., 1/75., lower chain link-bolts, z.
:.:lug ;ge td , z., tv;ZtrLillai.'s salary.
t/il.,1,ncli , Z. u - ict.et-gote tl/at falls shut.
Rl apt°--si,,t , ut., AVOMI lo u;;udíe staves ot.
g^.lalotsioper, o., parasite , spunger , trenclierfly, trencheeiz,,Ite; .-, Burton, z.; 1 wvp --pen, vuilvcrs, z.
,ss // }u,•nts, e., -outiil tuut-cap, chin:-sa.e with a lid,

, z., soil , clirtmess, hastiness,

5 Irsd,ti,icr • .u., bist bung'paper.
5CI,, I t'bEkk..-, 2., ditl l }vr, loiuse.Wpil.l114o'.

Kindscbilderen, t. 2i;., clauh, 1:iuiIt coarsely.
Kladschildert]

, e., staid) , coarse painting.

Kiadschuld, z., petty debt.
.lage , z., complaint , lamentation.
KiagelEk, b., lamentable , plaintive.
K Isegen • i. to., complain , make complaint , lament , wail

Ktuit,no,at, zie .i ollosnoot.
i^.l,, u, , z., (uI//I) , venereal infection.
s®jí,i,iat.i , ti., prating , lust/tiling «onian, gossip.
Kit'PpeUen , i. w., chatter , prate, babble, gossip.
wal^lreu, i. ac., clap, smack, clack, pop, bounce, chatter , prate , babble ; — als een ekster § , chatter like a

i7agpie; -, beklapppen, inform, tell tales, blab, peach,
impeach ; een suite voerman hoort nog gueerne liet - van
de uuree?i , old hunter loves to talk of ganze.
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Klapper, n., informer, informant, tell-tale , prater, 1abbler , tattler , prattler , rattle • squib , cracker.
Klapper, klapperboom , zie Kokosboom.
Klapperen , t. w., rattle , chatter with the teeth.
Klappering, e., chattering of the teeth.
Klapperman, a., watchman, bellman.
Klappernt , z., chattering, babbling, prating, prattling.
Klapperroos • z., wild poppy, corn-rose.
Klappertanden , i. w., chatter with the teeth.
Klappertje , z. • - merchant's account-current-book.
Klaproos , zie Klapperroos.
Klapspaan, z., mill-clack, informer, tell-tale.
Klaptouw , zie Zweeptouw.
Klapwaker , zie Klapperman.
Klapwieken , 1. to., clap the wing.
Klaren, t. w., perform, effect, bring about, clear up,
settle, wind up, bring to a close, bring to a conclusion;
-, clear, z.; touw -, clear the hawses.
Kiemen , z., clarion, trumpet.
Klasse • x., class , rank, order.
Klassen • zie Klatsen.
Klater • zie Ratel.
Klateren , t. w., rattle , clatter.
Klaterend , b.. rattling.
Klatering , z., clattering.
Klatergoud, z., tinsel.
Klauteraar , z., climber, clamberer.
Klauteren , I. w., climb, clamber.
Klautering, z., climbing, clambering.
Klauw , z., claw (of the gaff) z.; -en . claws, throats, z.
Klavantshamer • zie Breeuwhamer.
Klavecltn , z., harpsicord.
Klaver, z., clover, trefoil.
Klaverblad , z., clover , clover-leaf.
Klaverdoek • zie Kanefas.
Klaveren , i. w., climb , clamber up.
Klaveren , z., clubs; - aas , ace of clubs ; - heer , king of
clubs ; - vrouw , queen of clubs ; - boer • knave of clubs.
Klaverhonig , e., ..Clover-honey.
Klaverjassen , t. ev., roll in the grass ; also a dutch game
at cards.
Klaverweide , z., clover-field..
Klaverzade , z., clover-turf.
Klavieren, z., mv., keys of a barpsicord.
Kleed, x., dress, garment, raiment, vesture, coat; sedans-,
waist-cloth , z.
Kleeden , t. w., dress , clothe , array ; in de rouw -, go into
mourning; een stag -, worm a stay, z.; een touw -, serve
a cable , z.
Kleederen , z., mv., clothes; dat raakt mijne koude - niet §,
that is quite in different to me, that does not in the least
concern me.
Kleedij , z., dress , array , drapery.
Kleeding, z., dress, clothes, raiment, garments, vesture;
-, worming , serving, service, z.
Kleedkuil , z., serving-mallet , z.
Kleedspaan , 2., serving-board, z.
Kleefachtig, b., sticky, clammy, gluey, - tenacious, adhesive.
Kleefleruld , e., zie Klisse.
K.leen , b., little , small.
Kleerben , z., elothes-basket.
Kleerbewaarder , z., master of the wardrobe.
Kleerbezem , z., zie Kleertorstel.
Kleerborstel , z., clothes-brush.
Kleeren . z., zie Kleederen.
Kieerkainer, z., wardrobe, room where clothes are kept.

KLE.
Kleerkast • z., elothes-press.
Kleerkit , z., trunk , chest , coffer to keep clothes in.
Kleerkooper , z., merchant-tailor , broker in old clothes.
KleerkooperU, z., dealing in clothes, selling clothes.
Kleermaakster , zie Waldennaaister.
Kleer,naken , z., trade of making clothes.
Kleermaker • z., tailor , habit-maker.
Kleermand , e., clothes-basket.
Kleerschaft , e, pole on whick linen is hung to dry.
Kleerschuíjer , z., clothes-brush.
Kleersnijder , z., zie .Kleermaker.
Kleerstok • zie Kapstok.
Kleertob , zie Waschtob.
Kleerverkooper , zie Kleerkooper.
Kleerwinkel, z., shop whereready made clothes are sold.
Kleerworm , zie Motte.
Kleerzolder , z., laundry , garret.
Klei , z., clay.
Klelaarde, zie Klei.
Kleiachtig , b., clayey.
Kleiboer , z., farmer who cultivates a clay soil.
Klein • b., little, small • short, 'diminutive; - geld, small

money, change; - zijn in eigen oogen, have a modest
opinion of oneself ; in het - verkoopen, sell by retail; in
het - schil deren , paint in miniature ; met - zeil zeilen,
keep under easy sail , z.
Kleinachten, t. se., despise, disregard, dis-esteem, think
little of, think lightly of.
Klelnacbtig , b., smallish , rather little , rather small.
Kleinachting, z., contempt,-disregard, dis-esteem, disfavour.
Kleineren , zie Kleinachten.
Kleingeloovig., b., unbelieving, incredulous, having little
faith.
Kleinhartig, b., cowardly, fearful, timid pusillanimous.
Kleinhartigheid , z., cowardice, cowardliness, fearfulness,
timidity , pusillanimity.
Kleinhartiglljk, 1w., cowardly, in a cowardly manner.
Kleinijetd , z., littleness , smallness , minuteness , parvity,
diminutiveness , pettiness , humility , meekness.
Ktelalgheid , z., trifle , small matter, trivial thing, bauble,
toy , zich met kleinigheden ophouden, trifle, spend one's
time about trifles.
Kleinmoedig, 'b., faint-hearted, cowardly, timid, fearful.
Kteinmoedigheld , z., cowardice , cowardliness , faintheartedness , want of courage , pusillanimity.
Kleinood , z., jewel , treasure.
Kleinoodl énkamer, z., room, cabinet where jewels are kept.
Kleinoodiénkist, z., box, case to hold jewels.
Kleinoogig , b., having small eyes.
Kleinste , b., least , smallest.
K e5,nte, Z., littleness, smallness, minuteness, diminutive.
ness , parvity , small size , pettiness.
Kleintje, z., little one, child, infant, small .matter; zich
met een - vergenoegen , be contented with a small matter,
trifle.
Kleintjes, f., in a small, in•a trifling, in a low, manner.
Kleinverwer , zie Verwer.
Kieinzeerig , t., tender , delicate , easily hurt.
Kleinzeerlgheid , z., being easily hurt, delicacy, tenderness.
Kleispoor • z., point fastened under the shoe to prevent
one from slipping.
Kle,n , z., pinching , gripe , force , energy, weight; in de krijgen , seize , lay hold of ; in de - zijn , be in limbo, be
caught , be seized, be arrested; be at a pinch , be distressed;
in do -- geraken, get into distress, be at a pinch; de - kwijt
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raken • let go one's hold ; dat zots meer - geven, that would Kilm , zie Slimop.
give it additional weight.

Klimaat , z., climate , climature , clime.

Klemhaak , z., holdfast , catch • hook.
Klewmen , t. w., pinch • jam , nip • clinch.

Kllnnbooinen , z., mv., french-beans , kidney-beans.

Klimmen , i. w., climb , clamber , rise ; die te hoog klinst
kan zeer ligt vallen § , he that soars too high may soon fall.
, t. w., strain , filtrate , filter , percolate.
Klimmer , z., climber , clamberer.
Klenzer , z., strainer , sieve , straining bag.
Klimming, z., climbing, clambering.
Klenzing , z., straining , filtering.
Klimop , z., ivy.
Klep , ,., clapper, snapper , slap, sucker • cover ; teal-per, Klimstag, z., piece of timber at the bottom of the bowsprit.
sides , curtains of the awning.
Kling, z., blade of a sword; over de - springen, be killed,
Klepel , z., clapper , tongue of a bell , mill-clack.
cut to pieces.
Kleppelvers , zie Kluppelvers.
Klingen t , z., mv., barren 'sand hillocks.
Kleppen , i. w., clap , snap , chime , toll a bell.
Klingen , i. w., zie Klinken.
Klepper , z., courser , steed , horse.
Klink , z., latch of a door , draw-latch; - van eene kous,
Klepperen , i. w., clack, clap , snap.
clock of a stocking ; -scliuijer, rent, tear; -spijker, rivet,

Klemrede , z., sound argument.
Klenzen

Klerk , z., clerk • secretary , amanuensis.
Klerkschap , z., clerkship.
Klessen • zie Kletsers.
Klets , z., flap , box , lash , slash ; hij kreeg

clenched nail; -, slap, box.
Klinkbout, z., clinch-bolt,
Klinkant, zie Klatergoud.

-, he got a Klinkdeur,

z.

zie Klinket.

whipping; iemand een - aanzetten, boy a thing from a
person without ever paying for it; dat hebt gij aan uw -,
that is for your share.
Kletsen , t. w., slash , dash , clash , clack • crack, run tick.
Kletsoor, z., whip-lash , whip-thong.
Kletteren , zie Klateren.

Klinkdicht, z.,
Klinken, i. w.,

Kiieker, z., one who spits a great deal.
Kliekjes, z., mv., scraps, odds and ends, remnants.

Klisteerspuit,'z., syringe, pipe, squirt.

rhyme, sonnet, ode, piece of poetry.
sound, tingle; die daad zal ieder vreem4
in de ooren -, that transaction will surprise every body;
- met de glazen, strike the glasses together in drinking,
tipple , tope , rivet ; fasten strongly ; throw out , bounce
out ; de nagel is geklonken, the affair is clinched, the
Kleumen , verkleumen , t. w., benumb .
business is settled.
«zleunen , t. w., drub , thrash.
Klinkend_, b., sounding, sonorous; forcible; -e specie,
Kleur , z., colour , hue ; schoone -, beautiful complexion;
current specie, current coin.
íileeke -, pale complexion ; eer. - kr jyea , blush , redden, Klinker , z., sounder , vowel.
grow red.
Klinkert, z., kind of hard, brick.
Kleuren, t. te., i. w., colour, blush.
Klinket • z., wicket, small door in the city gate.
Kleurig , h., reddish , with a colour in the face.
Klinkknar , b., mere, pure; dat is - gekheid, that is
Kleuter , z., little wench , little gipsey.
mere folly.
Kleutergat, zie Kleuter.
Klinkletter • zie Klinker.
Kleutergeld, z., small money , change.
Klinknagel , z., clinch-nail , z.
Kleien, i.w., t. ur., cleave, stick, adhere, cling, glue, paste. Klinkwerk, z., timber-work riveted, timber-work clinched
Kleverig , b., sticky , clammy , gluey , cleaving , viscous,
together.
viscid , glutinous , ropy.
Ki 1 p • z., rock , cliff , shelf, crag; blinde -, sunk rock,
Kleverigheld , z., clamminess , stickiness , glutinousness,
sunk shelf, rock under water; stij le -, bolt rock, z.
viscosity, tenacity , adhesiveness.
Klipachtig , b., rocky , shelvy, full of rocks, full of cliffs.
K1e^-lg , zie Kleverig.
Klipgeit, z., wild goat.
Kleving, z., cleaving, sticking, adhesive.
Klippig , zie Klipaclitig.
Alley, zie Kloof.
K1ls , e., bur, burdock , knots.
Kliek, z., remnant, pieces of victuals left on one's plate, Kliskruld , z., dock, burdock.
odds and ends.
Kl l ssen • i. w., become matted , become entangled.
Klleken , i. w., spit , eat nastily , eat slovenly.
Klisteer, z., injection, cluster.
Klisteren

, t. w., inject a elyster, administer an injection.

Kllekpotje, z., spitting-pot.
KI;t, zie Klis.
4Kilekster , z., woman that often spits.
Klits, zie Teef.
Kier, z., gland; pijriappel-, glandula pinealis; koude -, Kloek , h., bw., brave , courageous , valiant, stout, sound;
swelling of the glands, evil, king's evil.
culi ently , bravely , courageously.
Klierachtig, b., glandulous.
Kloekaard , z., man of genius and abilities.
Kliergezwel , z., lump near the throat, flesh near the throat. Kloekeluk, bic., diligently, bravely , valiantly.
Blieven, t. w., cleave, slit.
Kloekhartig, b., brave, valiant, courageous, bold.
Kl lever , z., cleaver.
Kloekliartigheld , z., courage, valour , bravery , boldness .
Klieving , z., cleaving.
Kloekhartiglljk, b., courageously, bravely, valiantly,
Klif, z., cliff, declivity, descent of a hill.
boldly.
K f u r, zie Klimop.
Kloekheld • Z., courage , valour , bravery , stoutness,
Klik, z., bottom of a club, bottom of a bat; - echter oan
largeness, size.
't roer, after piece of the rudder, z.; - van den voorsteven, KEoek.noedlg, b., brave, valiant, courageous.

support at the fore-foot , z.
, t. 2v., tell-tales, blab, peach, impeach, inform;
-, i. iv., avail.

Klikken
Klikker

, z., informer , tell tale , informer.

Kllkster , e., female tell-tale, female informer.

Kioek,noedigheld, z., bravery, courage, valour.
Kiciehmoedigl jk f , 1w., valiantly, bravely, courageously.
Kloekzinnig , b., clever , ingenious .
Kloekzinnigheid • z., ability .

Kloekzinnlgltjk, WW., cleverly, ingeniously .
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Kloen , z., romp , hoyden, kind of beer.
Kloet , z., li hterman's pole t; daar zit klei

aan den - lt.
there is something wrong there.
Kloeten, t. w., push on a boat with a pole.
Klok, z., clock, bell; op de -ken spelen, chime the bells;
met de - van tien naar bed gaan, go to bed at ten a clock,
hij kan wel honren wat de - slaat, he understands what
they would be at; -, helm, head of an alembic; iets aan
de - hangen, send a thing abroad, divulge a thing, make
a thing public.
Klokgieten, t. w., cast bells, found bells.
Klokgieter, z., bell-founder.
KlokgieterU , z., bell-foundery.
Klokgieting, z., casting of bells, founding of bells.
Klokken , Z., clucking hen , hen that has a brood of
chickens.
Klokhuis , z., belfry , core of an apple.
Klokje, z., little bell, little clock, bell-flower, § small
draught of any liquor.
Kiokken , i. w., cluck like a lien.
Klokkenist, z., one that chimes upon the bells.
Klokkenmaker , z., clockmaker.
Klokkenspel , z., chime of bells , chimes.
Klokkenspeler, z., lie that chimes the bells, be that
rings the bells.
Klokkentoren, Z., steeple, belfry.
Klokklepel , z., clapper , tongue of a bell.
Klokt ulder , z., ringer, he that rings the bells.
Klokreep, z., bell-rope.
Kioksing , z., striking of the clock.
Klokspijs, z., bell•metal.
Moktouxv ,

zie Tilokreep.

Klore, z., pret. van Klimmen.
z , fib , story , sham, baw.
Klopep, z., lump, clump, mass.
Klompachtig, b., lumpy, full of lumps.
Kloinpeninaker, z., patten- maker.
Klompje , z., little lump , little knob.
Klompzak , z., drubbing , thrashing , beating.
Klonk , pret. van Klinken.
Klont, z., clod, lump.
Klonter, z., lump, clod, knob.
Klonterachtig, b., full of lumps, full of knobs.
Klonteren • i. w., become lumpy.
Klontje, z., little lump, little knob.
Klom,ner •

Kloof, pret. van Kloven.
Kloof, z., split, slit, chink, crevice, rent, tear.
KloofbUl , z., axe to cleave wood with.
Kloofha,ner , z., wooden mallet ('Aced in cleaving wood).
Kloofhout, z., wood to cleave.
sloofje, z., litte split, slit, gap, crevice, dimple.
Kloofkin , z., chin with a dimple in it.
Klooster, z., cloister, monastery , nunnery, convent,

priory.

Kloosterachtig, b., monastic, cloisteral.
Kloosterbroer, e., monk, friar.
l i i oos teren , t. w., cloister • shut up in a religious house.
Kloostergaren, z., nun's thread.
Kloostergelofte, e., monastic vow, religious vow.
Kloostergoed , z., effects belonging to a monastery

cloister , etc.
Kloostering •

Kloosterleven , z., monastic life.

Kloosterlieden , e., mv., monks , nuns.
Kloosterlingen , zie Kloosterlieden.
Kloostermoeder , e., lady-abbess, lady-prioress,

-perintdofamsy.
Kloostervolk, zie Kloosterlieden.
Kloostervoogd , zie Kloostervader.
Kloostervoogdij • z., priorship.
Kloosterwet, zie Kloosterregel.
Kloosterzuster , z., nun.
Kroot , z., ball , bowl , orb, globe, testicle ; mast-, mast -

truck , z.; rak -, parrel-truck , z.; want-, shroud-truck , z.

Klootachtig, b., globular, spherical, orbicular, etc.
Klootboog, z., cross-bow.
Klootspel , z., game of bowls.
Klootvormig , b., globular, spherical.

Klop , z., knock , stroke, blow ; - geven , thrash , drub,
give a thrashing, give a heating; -, secular nun.

Klopüainer , z., bookbinder's Hamnier.
Kloppen , t. w., beat, knock , thrash, drub , clap , pal-

pitate ; iemand op den schouder -, tap a person on the
shoulder.

Klopper, z., knocker of a door.
Klopping , z., knocking , beating , rapping , tapping , pal-

pitation , throbbing.
Klopscheen , z., shoemaker's tool ; kit , small violin.
Klopsteen, z., stone to heat upon.
Klopuil , z., wooden mallet, z.
Klopzee, z., dashing of the waves against the ship.
Klos , z., bobbin ; -, chock , z.
Klosaanzetter, e., rammei- chock, rammer-head, z.;

ser -, spurge-chock, spurge-head, z.

Klosbaan , z., bowling-green.
Klosbeitel • z., club-bat.
Kiosbeugel, zie Klospoort.
Kloskoord , z., loop-lace, edging.
Klospoort, z., large iron ring.
Klosring , zie Klospoort.
Klossen, t. w., make lace, make

retiring to a monastery.
Kloosterj user , e., nun.
Kloosterkerk, z., monastery-church
Kloosterlatijn, l., corrupted latín.

, cloister- chapel.

wis-

edging with bobbins,

play at bowls.
Klotsen ,

i. w., stamp, beat, dash with violence as waves

do against a ship.
Klotsing , z., dashing as the waves of the sea.
Klonw , z., knock, stroke, blow given with the fiat.
Klouwen • zie I luwen.
Kloutven , t. w., calk a ship , caulk a ship , claw,

scratch , drub.
Klo uwer , z., calker , calking-hammer.
ijloren, t. ic., split, cleave, rend, divide.
Klover , z., cleaver of wood.
Kloving, z., cleaving, splitting, dividing.
Klucht, z., trick, joke, piece of fan, drollery, farce;

- vertoonen , act a farce.
KluchtbedriJver, z., wag, merry-andrew.
Kluchtje, e., silly talk, funny story.
IIl uchtlg , b., conical , droll , farcical , funny, ludicrous;
-

z., taking the veil , retiring to a convent,

superior

directress of a convent.
Kloosterregel ; z., laws and regulations of a convent.
Kloostertucht, z., discipline of a convent.
Kloostervader, z., guardian, prior, superior, abbot, su

verhaal , droll story , laughable story , comical story,

funny story ; - mensch , wag , droll comical fellow ; - bue.,
drolly, comically, ludicrously.
Kluchtlgheld, z., drollery, fun, comicalness, oddity.
Kluchtmaker, e., merry-4udrew , motie, buffoon , wag.
Klucihicpel , ee., farce.

KNL

KLU.
k!uc10pe1er , ., cornie actor.
Kluft , Z., cliff, rock, heap, parcel ; - tongue scarf, z.
KIif, z., zie Kiwfje.
Kluifbeentje , zie JL7uifjß.
Kiulifok, z., jib.
Kiulihout , z., jib-boom, z.
Kluilje, a., bone to pick.
Rivas, a., hermitage grotto, hermit's cell , vault, arched
roof; -paten, hawses.
Kinisbanden , a., mv., breast-hooks of the hawse-pieces, a.
K1usat , zie Kluis.
KIuIhout , a., timber through which the hawses are made

pegs with which the hawses are some times stopped up,
hawse-pieces.
KIiiisusen , z., sea., boliters of the hawse-holes, a.
Kluisproppen , a., mv., Iiawse-plugs , Z.
Kinisrolle.. , a., mv., hawse-rollers, z.
Kinister,, z., fetter, chain, shackle.
KIiflteren , t. w., fetter, chain, shackle, bind.
KuIster1ng , 0., fettering, chaining, shackling, binding.
Kuszakken , a., nie., hawse-bags, a,
Kluit , a., hump, clod; h ij groeit Is-oaf nit da -en, he

grows very tall; hij heeft -en § , he has got the chink,
lie is rich.
Kluitac!stlg , 1., full of lumps , full of clods.
Kluitboog , a., sling-how.
Kluitje , a., little clod, little lump.
Kiultig , Ii., zie Kluituichtig.
Kiulven , t. w., gnaw, pick , nibble ; het lurmrnetje is ge¡claven §, every thing is spent, wasted, run through, -, t. w.,
play the foot, act the madman, act the buffoon.
Kiulver , a., he that picks t bone, miser; -, jib, z.; gsoote
.., maui-jib , a.; jaag-, flying-jib, a.; Aldus -, small jib, Z.;
middel —, middle jib, z.; storm -, sthrmjib, a.
KIuI1ng , c., picking bones.
K1iI,eu , i. W., heat.
1(IuiznaDr , a., hermit, anchorite , recluse.
Khuizenaarscel , c. hermitage.
Kiuppel , club, staff, heavy stick.
Kiuppelen :1: , t. iv,, cudgel.
Kiuppelkoek , a., sort of gingerbread.
Kiuppelvers , c., roundelay.
Kh.ts , c., small parcel, remnant, residue.
Klutscn , t. W . , beat up eggs , trifle.
KIuW?fl, 0., clew, - ontwindeii, find out, unravel the
mystery; die den draad heeft rindt het - ligt , when
one has the thread the clew is soon found.
Kluwwerk , a., clew of oakum, clew of twine, a.
Knaap , a., boy, lad , chap, servant, footman , squire;
jonge -, young chap, lad , stripling.
(naapjs , a., little chap, boy.
Knaausven , t, or., chew, masticate, munch.
nanuwIng , a., chewing, mastication.
Knaauwsei , z, , any thing chewed, any thing masticated.
Kliabbelaar,, a., nibbler, picker.
Knabbelen , i. w., gnaw, nibble, pick.
Knabbeling , a., nibbling, gnawing, picking.
Knagen , t. a;., gnaw , nibble, fiet , check.
Knagend , I., fretting , gnawing , nibbling; - geweten , bad
conscience.
Knager • a., gnawer, fretter.
Knngng, a., gnawing, nibbling, fretting; - van het gewe.
ten, remorse of conscience.
Knak , crack; hunne vriendschap heeft eec - gekregna , their
friendship, cooled.
KnalL , t., vexed , displeased , angry , out of humour.
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Knokken , i. w., crack, break, bruise.
Knap , ., crack, knack ; reel ran do - houn , fond

eating.
K,ia1s , t., clever, smart, nimble , quick;

-pejongere, clever

boy, smart boy; -, lw. cleverly, quickly, nimbly.
Knape,. , a., air., wooden nail-locks, a.
Knaphnndg , I., clever, handy, dexterous, quick, nimble.
Kn8ptsn!.dgheid , t., dexterity, cleverness, nimbleness,

haiiduicso.
Knaplií,n,UglLjk , bw., cleverly, handily, dexterously,

ninibly.
Knaisies , 1w., cleverly, sieatly,
Ktiapksse5e , z . , hard gingerbread.
Knappen. i. to., crack, knack, seize, catch, lay bold of,
cat, niiincli.
Knpzak, e., knapsack.

Knarsbveu , a., gristle, cartilage.
Knarsbeenig , t., gristly, cartilaginous.
gnash, grind with the teeth.
K,,a,setan,leii , i. w., gnash one's teeth.
K , liu- s;nv , a., gnashing of teeth.
Knuist , a, servant-man, footman, soldier, assistant in

a shop ; coo de meester , , zoo de —, like master, like man.
Knecistelijk • I , servile.
Ks.echtje , a., little boy, little fellow,
Knec!a5schap , a., servitude.

Knvchtsloon , z., footman's wages.
K»cchtswLJze , la'., servilely.
Knedsis , t. is., knead.
Knc,Ic, , e., kneader.

Kneedater • a., she that kneads.

KneQp, pret. van Knijpen, pinched.
Kneep , s., pinch, nip, mark, fold, trick, knack.

Kneleeflu,Is , a., charnel-house.
K,s.iI , z., gin , snare , springe; 1 hij is in de -, he is in
a sad scrape.

KneSlen, t. w., pinch, nip, gall • oppress.
Knelling, a, pinching, squeezing, oppression.
KneppeS , zie Klssppel.
Knersen , zie .K,sarseso.
Kneu , c., linnet.
Kueukej , a., knuckle.

Knenuest, z., linnet's nest; strong box, hoard of money.
Jtneu penal ng ,

any money that is laid up.

Kneuter , zie Kneu.
Kne,,teraar,, a., stammerer, stutterer.

Kneute.aarster,, e., woman that stammers, woman that

stutters.
Kneuteren • t. w., stammer, stutter, sing, warble.

Kseuter5,ij , a., stammering, stuttering, chirping, warbling.
KneutertJe, zie Kneu.
Kneuzen , t. iO ; bruise.
K.seuzlng , a., bruise.

Knerel , a., whisker; del is een -, he is a droll genius,
he is a cunning blade; -, toggle, a.
K,.evelaar,, zie Knereler.
KnevelartJ, zie Knereler).
kneveSbaard , zie Knerel.
Knevelband , Z4 rope string to tie with.
Kneveen , t. fir., pinion, tie, bind fast, plunder, rob, be
guilty of extortion, etc.

Kneveler,, a., extortioner, peculator.
K.,eve5erLj , a., l)eClslatiofl.
Kneve5Lng, a,, piilation , robbing , stealing, extortion.

Sinlbbelapr , 5,, quarrelsome person, wrangler, cisicaner,
cartller, haggler.

KNO.
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Knipoogen , i. so., leer , ogle , pink , wink with the eyes,
zie Knibbelig.
twinkle with the eyes.
Knibbelarr. , z., quarelling, chicanery, hard bargaining.
Knippen , t. w., fillip, give a fillip, give a jerk with the
Knibbelen, i. w., cavil, chicane; bargain hard.
finger , entrap , catch in a trap , get a hold of, crack , pinch,
Knibbellg , b., difficult, quarrelsome, given to chicane,
nip , clip , cut.
given to cavilling.
Knipperen, i. to., zie Rnipperspel.
Kuibbeling , z., dispute , wrangling , hard bargaining.
Kuipperspel , z., child's game.
Knibbe15pe1, z., game for ehildren.
Knibbelster, z.. quarrelsome woman, one thatbargainshard. Knipschaar , z., pair of small scissors to cut any thing
out with.
Kntbbelziek , b., quarrelsome , captious , litigious.
Knipsel • z., clippings , cuttings.
Knibbelziekte, z., litigiousness.
Knipslag , zie Knip.
Knibbelzucbt , zie Knibhelziekte.

Enibbelaehttg ,

Knibbelzuchtig , zie Knibbelziek.
Knie, z., knee; balk-, hanging knee, z.; pomp-, pumpcheck , z.; rust-, small chain-knee , z.; sloof-, check of
the head, z.; steek- van de heling, bit knee, z.; verkeerde
- aan den voorsteven, cut water standards, z.; verkeerde
dek-, deck knee standard, z.; winkel-, lodging knee, z.;
- aan den achtersteven , stern post knee , z.; - aan den voorsteven , stern knee , z. ; - binnen den. winkel , knee within
square , z.; - buiten den winkel , knee without square , z.

Knipslot , zie .Hangslot.

Knieboog, z., ham.
Kniebuiging , z., genuflection, bending of the knees.
Knielap , z., leather to kneel upon.
Knielen , i. w., kneel ; van - opstaan , rise from one's knees.
Knielende , d., kneeling, on one's knees.
Knieler, z., kneeler.
Knieling, z., genuflection, bending of the knees

Knoeijerij , z., bungling, botching, careless, clumsy work.
Knoeiwerk , zie Knoeijeríj.
Knoest , z., knot , knob ; t lot een harden - moet een scherpe

Knobbel , z., nob, knot; een stok vol -e, a knotty
Knobbelachtig , b., knotty , knotted.
Knobbelig , b., knotty , knotted, knobby , knobbed.
Knod , z., zie Knoop , Knobbel.

stick.

.nods • z., club, cudgel.
club bearer.
Knodsiag , x., stroke with a club , stroke with a cudgel.
Knoefjen , i. w., bungle, botch; met iets -, act unfairly
with any thing , mix , adulterate.
Kniebankje, z., hassock, foot-stool, foot-bench (to kneel
Knoefjer , z., bungler , dauber , careless workman.
upon).

Knierand, zie nielap.
Knies , z., mv., knees , crooked pieces of timber.
Knieschijf,

z., knee-pan, patella.

Kniestuk • z., armour for
Knieviool , z., base-viol.

the knee , half length portrait.

Kniezen , i. w., pine, fret, languish,
KnLf, zie .Knipmes.
KnUp

, z., pinch.

Kn j pen , t. w., pinch , nip , squeeze , extort , exact, oppress.
Knijpbindsel , z., frapping turns , z.
Knijpen, t. w., frap, z.
Kn&jper, z., pincher; -, pair of pincers.
Knijpers, z., mv., claws of a lobster, claws of a crab,

miser , stingy , covetous person.
Kniping, z., pinching, nipping, squeezing.
Knijptang , z., pair of pincers.
)&niJ zen , i. w., fret , envy , grudge , pine.

, z., grudger, envious, discontented person.
Knüzig , b., envious , discontented , peevish , fretful.
Knjzing . z., fretfulness, peevishness, envy, discontent.
Xntk, z., nod, crack; -, angle in a curved line, z,
KnUzer

Knikke beenen • i. w., walk with one's knees bent.
Knikkebollen , i. W., nod with sleep , knock heads.
Knikken , i. w., nod with the head, beckon.

Knodsdrager , z. ,

-

beitel zijn , knotty wood requires a sharp axe , -i hard heads

require hard words.

Knoestachtig , b., zie Knoestig.
Knoestig , b., knotty , knotted , knobby.
Knoet, z., westphalian hoor, clumsy fellow, clown.
Knoetachtig , b., clumsy, boorish, clownish ; -, clownishly,

boorishly , clumsily.

, zie Knoetachtig.
Knolreten, t. w., handle roughly, thrash, beat, drub.
Knoflook, z., garlick; - geven §, thrash, beat, drub.
Knok , zie Been.
Knokkel , zie Kneuket.
Knokkel , z., clown , clumsy fellow , boorish fellow.
Knokkelachtig, b., clownishly, clumsily.
Knol , z., turnip ; iemand -len voor citroenen verkoopent ,
Knoetig

make any one believe that the moon is made of green cheese;
een oude - van een paard, old rip of a horse, jade of a horse.
Knolachtig , b., having a taste of turnips , having a smell
of turnips.
Knolakker , z., turnip-field.
Knolland , soil fit forties culture of turnips.
Knolnat , zie Knolwater.
Knolradijs , z., turnip-radish.
Knolsap , zie Knolwater.
Knolwater , z., turnip - water , turnip juice.
Knolzaad • z., turnip-seed.

Knook , zie Knok.
Knoop , z., knot ; boeren-,

single knot , z.; kruis-, crownknot, z.; oude wijnen-, grumney bend, z.; platte -, carrier
bend, z.; taliereep-, stopper knot, canard knot , z.; valreeps-,
diamond knot, z.; wal-, wall knot, z.; want-, shroud knot, z.;
^ - van de voorsteven , apron , z.
Knoopachtig , b., knotty , knotted.
play at marbles.
Knoopen, t. w., button, tie with a knot; ant-, unbutton;
Knikking , z., nodding , beckoning , cracking , breaking.
Knikstag , z., stay of the top gallant mast , top-stay , z.; -, bend , lay knots , z.
groote bram -, main top-gallant-mast top stay, z.; kruis Knoopenruaker , z., button-maker.
brain -, mizen top-gallant-mast top-stay , a.; voor brain -, Knooper , z., he that buttons , he that ties.
Knoopgat , knoopsgat , z., button-hole.
fore top-gallant-mast top-stay , z.
Knoopgras • knopgras , z. , sort of grass .
Knip , z., fillip , trap to catch birds in.
Knoopig, zie Knobbelig.
Knipluis , z., prick-louse.
Knolping , 5., tia , buttoning.
Knipvues , 0., clasp-knife.

Knikker

, z., one that nods, one that beckons.

Knikker, z., marble .
Knikkeren, i. W., play at marbles.
Knikkerspel , z., game of marbles.
KnikkertId, z., season in which boys
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(noop:Jn ,

1og1ine.
KflOOpOOk , zie Knojiool.
Knoopniaker,. kiioopevininka 'r , a., hutvi-nutker,
2,

Knoopmaakter,, e., female aittoai-inkcr.
Knoopspan, e., overhand knot olleend e.
Knoop'orm , zie garni.
Kfloopwinke , osvope9wiibk1 , v, hutton-shop.
Knop , e., kuala , teit , bud, head, pommel, lenola.
Knopgras , ee Ä)roop[/ra..
Knop1'i , i. w., b lict, sproi.at out.
Kiioppe1de . a., large plo.
Kuba' , e., hone.
Knorachtg , &, zie Xsorsi.
5inorbien , e., gristle.
Knoebsan , e., grumbler.
Knorrcn , i. so., growl , grimble, scold , snarl.
Knorrepot, e., grumbling, growling, scolding fellow.
anor7ig. h.. cross, ill ei i used gtuff,
SC. )
im )l1i1
ding, racimn sijailinr out of liiie one pees ala frclfful.
Knorv1eesc3 , e., gristly irrerit , cartilaginous triest , fi(SlI,
Knot , e., knot, l)usicli . tuft, clove.
Knotten , t. se'., clean flax , I ie , lop trees , prairne trees.
KnotvI1g , e., willow that is lopped off every lourth or
fifth year.
Knuffehio , zip Knsffelen.
Knuflook, zie Knoflook.
Knutst , zie Knoezt.
Knuppel , zie Kiuppel.
Knuppelband , e., sweep, o.
Knuppelen • t. w., cudgel.
Knurf, knorl, e., kernel.
Kiriitsejas* , e., trifler.
Knutselen , i. w,, trifle , spend one's time about trifles.
Knuttels, e., ? as.,knittels, L.
Kobalt, a., cobalt.
Kodde ,zie Srstakcrij.
Kokcbetjcr • zie Duinmaajer.
se.orieiiaar •zie ,jojc.
KodderLJtje, zie Koddigjlzeid.
Kod.P, IL, droll, funny, comical, liurnorous, facetious,
merry, odd; -e vent , humorous, facetious fellow, humovist, wit, droll.
7.1 odd2g , bw., drolly, oddly, comically, facetiously.
5tod4hed , ra, drollery, comicalness, humour • oddness,
facetiousness.
KothilgUjie , bw. drolly.Zie loddig.
Moe, e., cow; ksi'J-, cow with calf ; jonge -, laeifer ; ecli.
tee de -ijen. 1009900, herd COWS; lip) is zoo fec/it als ces
vogeltje , dat - heet, he is as nimble as a cow, very
clumsy; eeaio vecdronlceo - nit destoo l¡talco , scratch
open old sores , revive old quarrels, revive old disputes.
Koebrug, e., bridge for cows; shallow deck of a strap,
orlop, z.; - vans do steisgers en raas, booms fore and aft, z.
Koedief, r., cow-stealer.
IioedLSIe • za, sort of camomile.
Eoedrek , C.; cow-dung.
Koedrtj er , t., cow-herd, cow-boy • cow-keeper.
Koegras, e., pasture fit for cows.
oehaar , e., cow-hair; - onder de verdubbeling , plog , e.
Koebcrder • zie .lfoedrjver.
Koeboren ,e., Cow's horn.
Kos-ijenkaas , e,, clause made of cow's milk.
Koei.JeniueJk , e., cow's milk.
KocLjcnvleesch , e., cow-beef.
Koeijcnud.Jcs- , C., COW'S udder.
Hock, e., cake; eocte -, giiigerhrertd ; dikke , large pion;.

cake.
upon
liii

mv
v
!vv;p

? t nijj
310nlach;

ai

ee - t'or
hart , it 11e
1 iS al"i eenaeergeaiaqei -,

spiïied , shc a quite loas , dejected.

heavy

she is

, ., pasture-jeeouint meadow for cows to feed iii.
. ., gingerbread-dough, gingerbread-paste.
Koc5eb:akkcn , t. w., trade of making gingerbread.
Kociacbakker,, a., gingerbread-baker.
koesenikkertJ , e., place where gingerbread is baked.
KOeIiirercm , i. or., trifle, loiter, stare, peep, ogle.
KOCkCpall, o., pan to fry, 1)01cc pancakes in.
K°cI.la. o., small cake, little cake , loeeege.
gocsskrainni , e., gingerbread-stall.
I Koekkrasner,, e., one that keeps a gingerbread-stall st
a fair, market.
Koekck , Z., cuckoo; cuckold, sky-light in a shop; corspoeoon , Z.
j Koekoeeonsocm, e., cuckoo-bud, cuckoo-flower.
KereUc4eksbrood,wild sorrel
e cucko s not
constant repetition a
l ii or rllrrag ; vii zingt des -, she is always harping
it
iupnz llworaras string.
Km -i . . /,;., coI , Iresh , Cold; -wijnen , low wines,
aviaco al an rirdilferent quality,wirresof an inferior
iquality;
coolly, taldIv , with indifference , drily.
. K,btt5i , o., caoier , coaiiirg -vit.
Koekbs5e, ., lall -lu•, matcl.trrl,.
,2a*'r.,l , Xoal,:iianiq.
KocrtletiI . ZIC
KeeI,rani , e., COOiifl ZI irlC(tlCllle.
j KoeSmi • t. oc., t. se., cual , refresh grow cool, grow cold.
KocUetd , o., coolness, Coldness, iridaflerence.
I Koeflng • C., cooling • growing cool , growing cold, freshcuing.
KocIkup , zie Eoelbafi.
Koessoeds, bu'., in cool blood.
Kse!tc , e., coolness, freshness; heldere -, fresh gale;
lote;'o -, sultry wind; hrasrzeilz-, top -galant breeze, za
gecccjde inars,.eils-, close reeved top nail's breeze, ./a
¿«tt;c-, irglit breeze, C.; marszeils-, top-sail's breeze, e.;
ünde Z011O-, strong wind, e.; staande - steady wind, z.;
stijve, gale, Z.
Koeltic , a., bresco , oar of wind.
Kocitjes, bac., colily, coolly.
Koeloot, e., cooler, cooling-vat.
KoeSreit , e., svand.oail , Z.
Kocizluuig , t., of a cool disposition.
K,vciiawaber , e., raolswai; , a.
Koesaek • r., cow's milk.
KocsneHser, e., milker of cows.
Kas -mient , e., cow-dung.
Koets , &, ))Old , audacious, dar ing intrepid.
KOCJliiekt , e., boldness, audacity, audaciousness, intre pithty.
Koei1LJk , In., boldly, audaciously.
Koepe' , e,, cupolar coons that juts out iii any building.
KoepoSe , e., cow-pox, vaccine.
Koeok5nnt1ug , e., Vaccination.
Diner l , e., man with a trumpet placed as sentinel in
watcii4ower.
Koeren , zie .Korren.
Koerhuis , e., watch-tower, guard-house.
Koers , e., course, tramway,, rate;dwars -, oblic course,
Ol)I1C sailing , e.; gegiztc -, course by dead reckoning , e.;
; ,sl;che -., false Course, C.; verbeterde -, corrected course, z.;
- ,etctie;s , mark, appoint the course to he steered,
.- store;, , steer proper course, r.. - rrvasderen , alter the
. course , change the conree •Z.
Ei)Ckavf
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Koertoren , z,, watch-tower.

Kokao4Js

z., country-sledge , common sletLge used by
the farmers.
Koestaart , z., Cow's tail.
Koestal, z., cow-house, stable for cows.

Koken

Koesleden,

Koesteraar , z., cherisher , encourager , patron , cultivator.

t. w., cherish, encourage , pamper , cocker,
protect , favour , cultivate.

Koesteren,

., cooking , dressing victuals.

, i. w., t, w., boil , sechs ; -, digest, cook; lea ialven -, parboil ; de meid kan heel wel -, the servant-maid
is a very good cook.
, z., case , sheath , quiver ; vele pijlen op zijn - heb ben t, have many strings to one's bow; dat komt uit zij
niet § , that does not come from him , that is not-ne
his own idea.

Koker

Koestering, z., cherishing, nursing, pampering, encou-

KokerU , z., cooking , cookery, the art of cookery.

Koet , z., moor-hen , coot.
Koeteraar, e., person that

Kokermuilen , i. w., grin, smile.
Kokernoot , zie Kokosnoot .
Koking , z., boiling , coction , digestion.

raging , protection , cultivation.

talks gibberish.

Koeteren , i. w., speak gibberish.
Koets , z., coach , bed ; huwelijks -, nuptial-bed.
Koetsenmaker , z., coach-maker.

Kokinie , z., kind of barley sugar.
Kokkelen , i. w., crow like a cock.
Kokosboon • e., cocoa-nut-tree.
Kokosnoot , e., cocoa-nut.
Koksjongen • e., cook's mate , scullion.

Koetshuis , z,, coach-house.
Koetsier , z., coach-man.

Koetspaard , z., coach-horse`
Koetspoort , zie Stalpoort.

Kokskraai,wel , zie Koksjongen .

Koetsslede , z., sledge in the form of coach.
Koetswagen , s., carriage, nearly resembling a coach.
Koevlieg, z., fly that is very troublesome to cattle.
Koevoet , z., cow's foot, iron-crow , lever.
Koeweitse , z., meadow.
Kof, z., kuff, z.
Koffer, z., coffer, trunk.
Kotl'er deksel , z., lid of a trunk, lid of a cq$er.
Koffermaker , z., trunk-maker.
Kotl'erslot, z., lock of a trunk.
I&o1*ertJe, z., little trunk, close-stool,
KolU , z., coffee ; een kop - drinken , drink a dish of coffee.
KoffUbaal, z., coffee-bale.
J(offi.3boonen ,

Kokermaker , z., sheath-maker , case-maker.

z., mv., coffee- beans.

Koksmaat , z., cook's mate.
Kokspomp, z., bar-bump, z.
Kor , z., witch , sorceress ; white spot on a horse's fore-

head, horse that has
a mallet.

such

a spot, knock on the head with

KoibUi , e., butcher's axe , butcher's bill.
Kolder , z., short leather-jacket.
Koldergat • z., whip staff hole , z.
Kolderlulk, e., whip stafillole scuttle, z.

Bolderstok , z , helm of a ship, whip-staff; , z.
Kolen , z., mv., coals; op heete - staan , be in it very

hurry.

Kolf, z., sort
glass receiver.

great

of hat, butt-end; een glaze -, glass recipient
A

KKoirbaan, z., place, fit for playing at golf, kind of tenniscourt.
Kolfbal , z., ball used in playing at golf.
Kolfje, z., small bat; het is een - naar zijn band , that

KoffUbus , z., coffee-canister.
offtjhuls , z., coffee-house,
U(ol Ukan , z., coffee-pot.

Kot ijketel , z., coffee-kettle.
5.u`á'4k1eur, z., coffee-colour.
l o¢rikopJe , z., coffee-cup.

exactly suits him.
Koljk , z., colic , griffies in the bowels.
Kolk , e., gulf, abyss , pit ; haard -, hole at the back of
Ko jijmeester.
the grate , into which the cinders fall.
Jioti'Umeester , z., man that sells coffee by the dish.
Kollebloem , z., wild-poppy , coral-rose.
KofUrnolen , z., coffee-mill.
Kol len • t. w., i. w., fell , knock down , kill with a mallet,
KotrUpot, z., coffee-pot.
kill with a hammer , een os -, fell an ox; -, ride upon a
KotffUschenker, zie Koff
lmeestes.
broomstick.
Koll"ijschoteltje, z., coffee - dish.
Kolibri • z., humming-bird.
Koffijwater , z., water to boil coffee with.
Kalok^viud , z.,. coloquinteda.
KoffUwlnkel , z., shop where coffee is sold,
li<og • z., ship of an ancient form , ship of an ancient build. Kolon , z., column, pillar.
![ogchel , z., pander, pimp, one who keeps a disorderly House. Kolonel , z., colonel .
Kogel , z., bullet , ball ; kanon -, cannon-ball ; gloeijende Kolonie , zie Colonie.
-s, red hot balls , red-hot-shot ; musket-, bullet; bout-, Kolos, zie Colossus.
double-headed bar-shot ; brand-, combustible-hall ; geweer -, KolrtJden , i. w., ride upon a broomstick.
musket-ball ; ketting -, chain-shot, chain-bullet ; knuppel -, Koer ij der , z., conjurer , sorcerer , witch , sorceress.
half-ball barred-shot , pistool-, pistol-ball , z.; schroot -, KolswiJn , z., keelson , z.
Kolven , i. w., play at golf.
grape-ball , langrel ; vuur -, fire-ball.
toil man, zie

Kogelbak , e., shot-locker.
Kogelen, i. w., fire with balls, fire with balls, throw
Kogelmal , z., ball-caliber.
Kogelrak , z., shot-rack.
Kogeltang , z., logger-head.
Kogelvorm, z., mould in which bullets are cast.

Kolver , z., one who plays at golf.
stones. 1 Kom • z., basin , any round vessel , pond , dock , harbour.

Kok , z., cook , man-cook ; het zijn alle geen - die lange
messen dragen i , they that have good tools are not always
the best workmen ; als de - en de bottelier kijft , dan weet
men waar de boter blijft t, when the cook and buttler fall
out, it is discovered what becomes of the butter.
-

Kombaars , z., coverlet.
Kombuis , z., cook's room,

grate, galley, kitchen , z.
Komedlant, e., comedian.
Komedie • z., comedy.
Komeet, e., comet, blazing-star.
Komen, i. w., come, arrive ; in de kraam -, be delivered,
be brought to bed, fall in childbed; in gebruik -, come
into fashion, become customary; in de kennis -, make
acquaintance , get acquainted ; in de gedachte -, enter one's

KOM.
thoughts, occur to the mirrd; te pas -, be of use; niet te
pas -, be not meet, fit, convenient, not to be to the
purpose; op het lijf -, assault, thrash, drub.
Kornenij , z., grocery, grocery-wares.
Komenijwinkel , z., grocer's shop , chandler's shop,
Korntour , z., chafing-dish.
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sow - thistle.
Konijuenlatouw , zie Konsjnenkruid.
KonUnenpastij , z., rabbit-pie.
Konijnenkruid ,

e.,

Konqjnenperk , z., ral )l)it-w arren.
Konijuenv el, z., skin of a rahhit,

cony's hide.

KonUneuv'eld , z., field in which there is a rabbit warren.
Koni;nensi - arnnde, z., rabbit-warren, place where ratsKomijn , z., Cumin.
hir e bllrrow and breed.
Koinijnkass, z., cumin - seed - cheese.
Koninenovorrd, zie Konijnenwarande.
Konikoinrner, z., cucumber.
Koning
, z., king ; -staf, royal sceptre ; zijn haan is - ,
z.;
commodore,
- van een retourvloot,
Kommandant, z.,
lie gets the better , lie has the advantage, he prevails;
commodore of a homeward-bouud fleet, z.; - van een
drie -en day , twelftlr-day , epiphany.
stek, captain of a gun, z.; - van een werf , master in a
Koningdoin, z., kinacloni, royalty, royal dignity.
dock-yard, z.
Koen neer , z., sorrow , care , anxiety , vexation , trouble , Konirigendag, z., tsvelftlr-day, epiphany.
Kofingje , z., petty king„ wren.
inquiei ude.
Koisingin , z., queen , consort of a king; - moeder, queenKomnmerdag, z., banian-day, z.
rnot 1, e r ; - weduwe , queen-dowager.
Korn merl ijk , b., bw., sorrowful , sad , full of care , full

of trouble, -, sorrowfully, with much anxiety, care.

Konsn ;rijk , z., kingdom.

, b., free l rom care , free from sorrow , free K'^ningschap , e., royalty.
Koningsgezind , b., favouring royalty.
from ui ► easintss, unconcerned, careless.

Korninerloos

Kommerioosheid , e., uuconcerneduess, exemption from

's Kot in5s3► of, z, king's palace.

care and anxiety.
KoninnetJe, z., small bison, small cup.

'S Koiiiogshiiis , z., r oyal household , officers and servants

Komrnissaal , z., boarder.
Kommissievaarder , z., letter of mark.
Kompagnie

, z., company of foot.

Koinp .ui,je , z., quarter-deck, round-house , poop ; het

was door saliere -, every thing was in a miserable situation there.

Clio ;,ttend upon a king.
K.oniiigbkfeur , e., purple.
Koniügsmooi -d , z., remaide

, murder of a king.

, z., regicide, murderer of a king.
s 1 ,f. z., sceptre.
Koiring%troon, z., rural throne.
Koningzcer , z., king's evil , evil.
Konint;tinmoorder

K,mni

z., store-keeper , director superinten- Koninklijk , b., royal , regal , kingly, kinglike; -, beu.,
royal ly, regally , kinglike , kingly.
dent of the magazines, arsenals of the marine.
, z., compass ; tiet - is verdraaid , the tables are K,snki , ., slut, rag, tatter, distaff.
turned , things are altered there ; aziinvtlz -, amplitude coni- Ko„toeten , i w., plot , intrigue , conspire.
pass, azimuth compass z.; harig -, llsingrng compass, z.; Konn,ui , t. w., be able.
misiv j end -, natural compass, z.; peil -, compass to take Ko' st , zie Kunst.
Kousttnbel • z., gunner , cannonier ; opper -, master gunbearings, z.; regtoe jze;id -, corrected compass, z.
r► er , z.; - vais de touwen , second master gunner • z.; -e
Koanpasdoos, z, compass box.
moat , gunner's mate , z.
Koinpaslainp, z , connpass-lsmp.
Konstahels kanoer , z., gunner's room.
kompasmaker , z., maker of compasses.
Kouterfelten , t.. w., take a portrait, craw a portrait,
Kompasnaaid t e., needle of a compass, compass-needle.
KompaiiJemeester,

Kompas

IKorni,asroos , z., commas-card.
Kompasstreek , z., point of a compass, rhumb of a compass.

Kompost , z., mixture , mish-mash , bodge-podge, salniaguudi , stewed fruits.
Koenst , z., arrival.
Kon, pret. van Kunnen, could, was able.
Kond , b., known ; - doen , make known.
Kondschap , z., knowledge , cognizance , acquaintance,

infoi mation notice.

Kondschappen, t. w., inform, make known.
Kondschapper , m., spy , messenger sent to gain

informa tion ; -s uitzenden, send out a reconnoitring party.
Konflt, z., sweet-rnhat, confect, confection, canclledl fruits.
Banfi.ten , t. w., confect, candy, preserve irr suugar.
Konfítnrccn , z., any., s ;v eet-rneats , coni is , preserves.
Konfitarier , z., confectioner.
Ki.oufituurinaker , e., conf ectioner .
Kon& erau,1 , z., conger eel.
K(inijn , z., rabbit , cony; oeijfjes -, doe-rabbit, mastnetjes
-, buck-rabbit.
Koninenberg , zie Konijnenwarande.
Konijneubosch, zie I(onijiaennwarand.
Konijnenhok , z., rabbit-House, rabbit-pen.
, z., cony-burrow, rabbit's hole.
Konuncnjngt , z., rabbit-hunting.
Konijnenkool , zie Komijiteythok.

Konijnenhol

draw a likeness, counterfeit, irritate.

, z., portrait , likeness.
Konv>i j,iaeel , z., belaylnr-pin , z.
Konvooi , z., export and import duties, custom - houseKonterfeitsel

clues , eoirvoy.
Konvoo,ceel ,

z.,

Locket.

looper , z., broker , chiefly employed in clearing
and entering goods at the custom-house.

Koos ooi

Ko,ieenilje , z., coeliineal.

Kooi , z., stable , cage , hammock • bedpl ace ; ,ga naar -, go to
roost.; sclurrrps-, streep- told; Byte -, woman of bad character.
Kooijen, t. w., put into a cage, catch birds in a cage.

Koji fijen , ., 7,zv., small pieces of wood used to close a printei's

forra.

Kotri^i^an . z., man who decoys ducks.

Kook , z., boil;

ursa de - Fijn,

boil.

kitclnnu.
Kodstc-;'mast , zie Kokerij.
K^'okpan , z., homier , ehaldron, kettle.
Knckset , z., boil;ng.
Ko., , z , cat,batre ; :.ar not sehe -, savoys ; roode -, red cab.'
lra,tte ; de - is de sop muiet waard t, the cabbage is not worth
dressing , that won't clear the eipence ; zij verkoopt u -,
she plays the fool with you.
Koolaarde , r., zie Steenkool.
Koolb:9te , e., coal-scuttle,
Koaalshiuis , z.,
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Koolbrandershut , z., charcoal-kiln.
Kooldrager , z., coal-heaver.
Koolduif, z., riugdove, woodpigeon.
Koolgas , z., coal-gas.
Koolgroef, z., coal-pit.
Koolhaas, z., }care that feeds upon cabbages.
Koaltsaler, z., master of a collier, master of a coal-ship.;
-, collier.
Koolhof, z., cabbage-ground.
Koollaag, z., stratum of coal, bed of coal.
Koolluis , z., zie Koolworan.
Koolmnees , z., tit-mouse.
Koolineter , z., coal-measurer.
Koolinijn, z., coal-pit, colliery.
Koolinoes, z., cahhage-broth.
Kooloxyde., e., carbonic oxide.
Kooiplant, e., cabbage-plant.
Koolschip , z., collier , cat , vessel that carries coals.
Koohsehu ur , z., coal-hole, coal-house.
Koolspruit, z., sprout, cabbage-sprout.
Kooistronlz , z., cabbage-stalk.
Koolstrulk , zie Koolstronk.
Koolstof, z., carbon.
Kooistofc;as, z, 7nephitical gas, mephitical air.
Iiootstoffio udend , b., carbonaceous.

Koopmanschap , z., trade, commerce, traffic, merchandise,
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Kooitsilci, Zip. Kool/wf.
Kooivloot , z., fleet of colliers , fleet of coal-ships.
Koolworin, z., cabbage•worm, insect that feeds upon

cab-

bages.

z., hydro-carburet of chlorine.
Koolwaterstof;aas, z., carburetted hydrogen gas.
Kool%vaterstofhoudend, b., carbono- hydrous.
Kooiavaterstofverbinding , z., hydro-carburlt.
Koolz,ad, z., rape-seed.
Kool zak , z., coal-sack , coal-hag.
Koolzuur , b., carbonic ; - zout , carbonate ; - gas , carbonic
.acid gas ; - kali , carbonate of potash ; - sodá , carbonate
Kootwaterstofchloor,

of soda.
Koolzuurmeter,

z., anthracometer.

Koolzwart , b., coal-black.
Koonzwang, z., cheek, face, jaw.
Koonslag, oorvUg, z., slap in the

face, box on the ear.
Koop , z., bargain , purchase , market; iets op den - toege- breken, break
throw
something
into
the
bargain;
ven ,
off the bargain; te -, to he sold; goed -, cheap; te - staan,
be exposed to sale, offered for sale ; te - zetten, expose to
sale, carry to market; hij komt er goed - af, he is very well
off, lie escapes up on easy terms ; doe liet eens op dien - §,
do it, if you dare; rouw - liebben, repent of one's bargain.
Koopal, z., one that is tempted to buy every thing.
Koopbrief, z., hill of sale , contract of a bargain , contract of a purchase.
Koopeeel, zie. Koopbrief.
Koopda ; , z., day of sale.
Koopen, tw., buy, purchase.
Kooper, z., buyer, purchaser.
Koopgierig, b,, eager to buy.
Koopgoed, r., goods for sale.
Koopgraag , zie Koopziek.
Koophandel, z., commerce, trade, traffic, marchandise;
- drijven, carry on trade.
Kooppe. z., bargain.
Kooplieden , z., mv., merchants, tradesmen.
Kooplui • zie Kooplieden.
Kooplust, z., desire to buy , inclination to buy.
Koopman , z., merchant, tradesman.

goods, commodities.
Koopmanschappen , i. W., carry on trade, merchandise.
Kooppenningen, z., mv., purchase-money.
Koopplasts , z., market.
Koopprijs , z., price of any purchased article.
Koopsehat, z., price of any thing.
Koopstad , z., trading town, commercial city.
Koopster , z., female buyer , female purchaser.

Koopvaarder, z., captain of a nierchantnsan; trading

vessel , merchantman.
Koopvaardij , z , commercial navigation.
Koopvaardijschip , zie Koopvaarder.
Koopverdrag, z., bargain between buyer and seller.
Koopvrot,w , z., female merchant, female trader.
Koopwnren, z., mv., merchandise, goods, articles for sale,
Koopw L f , zie Koopvrouw.

Koopziek , b., too much given to buying.
Koor , z., choir of a church.
Koord , z., cord , rope , string ; op de - dansen , dance upon

the pope; een stukje -, piece of rope, piece of string.
z., dean , canon.

Koordeken .

Koorden , z., mc., silver lace, gold lace; embroidery.
Koorde•da,,ser , z., rope-dancer.
Koordentlanserspel , z., rope-dancing.
Kozorilelidanster , Z., female rope-dancer.
Koorheer , z., canon , prebendary.
Koorjo,egen, zie Koorkind.
Koorkind , z., chorister.
Koorkleed , z., surplice.
Koorn , zie Koren.
Koorkna, p , zie Koorkind.
Koorrok, zie Koorkleed.
Koorts , z., fever , ague ; lang aan de - gaan

, he long ill
of a fever; allendaaysche -, quotidian fever, ague; anderen
double tertian fever ; derdendnagsche —, quartan-dagsche,
fever , fourth-clay•ague ; dubbele derdendaay.sche -, double
quartan fever , ague; aflatende, afgaande -, intermitting
fever ; slepende -, slow fever ; de - op het lijf jagen,
frighten dreadfully, throw into a fever.

Koortsachtig,

zie Koortsig.

z., peruvian lark.
Koortsig, b., feverish, febrile, aguish.
KoortsI Iseld , z., feverishness.
Koortsmiddel , z., febrifuge.
Koorzang , z., choral music.
Koorzanger , z.. chorister , choral-singer.
Koos , pret. van Kiezen, chose.
Koot , z., huckle-bone.
Kootiongen , z., boy that plays with huckle-bones; gij
holt riet een - te doen 1-, you have not got boys to deal with.
Kop • z., cup , vase, dish ; iemand -pen zetten , cup a person;
-, head , pate ; - van een zalre , jole of a salmon ; zij h eef t
cero stijven -, she has an obstinate pate ; met den - tegen
den muur loopen , § knock one's head against the wall;
het is een luthersclae did-, he is an obstinate mule ; - van
't roer , rudder-head , z ; - van 't spil , drum-head of the
capstern, z.; iernond den - warm maleen; stir one up, cause
anxiety , cause fear ; elkander hij den - kuijgen , fall together by the ears, come to blows, fight; iemand over den
- groeijea . grow upon one.
Kopbout , z , head-holt , z.
Koper , z., copper , brass; -en plaat, copperplate; - geschut,
brass cannon ; - beeld, brazen image, brazen statue.
Koperachtig , b., coppery.
Koortsbast,

K.operberg

, o., copper-nine„

I

r
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Koperblad , z., plate of copper.
Koperbiik , e., latten , brass.
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Koperdraad , z., brass- wire.
]operen , b., copper , mlcle of copper.
Ro fieren , t. iv., cover the keels of ships with copper.

Rori5e jagen T , z , wheel-barrow.
Koren , z., corn, wheat; het - stoat schoon op het veld,,
tine corn has a promising appearance.
C . eye , t. w., retch.
Morenaar . z., ear of earn.

Kopercrt ,

C{ !ánit

z.,

copper-ore.

er, z., corn fehl.

Kopergel(1 , z , copper-ruin , brass.
K.oper•gieten , t. w., cat-st brotnze, cast brass.
Kopergieter, z., brass-f.-)iln( ier.
KoperCroen , 7,ie Spoonrc/ ljroen.
Kopert jru , zie Itopeïf)rl f/.
Koperinoli n , e., COpre r-mill.
Kapernamit , z., vie Iíojez fie(d.
Koi1erroest , zie S/)rin,i/_S.cl,r/r0e7S.
Koperrood , z., crrpj,er is , vitriol.

i o n•s .4 eerg , z., graii.t r v of corn.
'r
-,r 'beurs , z., eorll - Inarktt.
Ko eR t> eem• • e., weevil , calender (a sort of insect).
Ki er cI1101isern! . z., blue-bottle, corn-flower; roode -, wild
t,op! y , corrí - rose.
Kere??'Pent , z., dracon-fly, water-butterfly.

Kopersi,E^^n , c., tra(le of a brazier.
Kolpei'sktger , z., brazier.

hr;ctidy.
Korea,dorschcr • z., thrasher .
Korendorsching , z., thrashing of corn.
Koe r,idrager • z., porter , one that carries corn,
Kí.orenrssIFei , z., pron`,-fork , pitch-fork.
Koresip srf, e., sheaf of corn.

KoI,ersmid , zie Koper.sla,ger.
Kopersnee , z., engraving upon copper - plate.
Kopersteken, i. w., en g r a ve on copper .
Koperwerk , z., all sorts of brazier's wares.
Kopje, z., small cup, little head.

KopLJëren , zie Koptrëi•en.
Kopij , z,, copy , original , manuscript copy.
Kopiëren, t. w., copy , trrinscribe, imitate.

KopUgetd , z., copy-money.
Kopijïst, z., copier , one that copies, one that transcribes.
Kl)pijioon, z., copy-wages , copy-salary.
Koppel, e., couple, brace , pair; - hatea, brace of hares;
- /ioerideren, couple of fowls.
Koi, eiaar , z., jockey ; pimp, maker up of matches.
Koippelares , z., Procures~ , bawd.
KOpezrj , z., pimpintil , nmrtkirrg up of matches, marriage.
litomieien , t. w., couple , hair , joint toget her ; een huwelijk
—, make up a nlatch , nulle up a marriage.
Koppeiiug, z., conjuction, coupling.
Ko;i!reikoers, Z., travels sailing, z.
K( )pppelw oord, e., Colrjuirrtion.
Koppen , t. ee., cup a person.
KOppEf , e., »2v., heads, clips.
Koitpvnzetster, z., fernitle capper.
Koppcnzetter , z„ cupi,er.

r isrsnnrand , z., liftt.,t, hllgfrt 1n corn.

z., distiller .
Korcr,brondew1jii • z., brandy distilled from grain, corn-

I oa - ('rii➢ r ader,

Kor eiegcavas , z., crop of corn.
Fioreirhainl , z., stalk of corn.
Ksrenharp , e., machine to sift corn with.
f oreut,00p, z., leap of corn.
Korenbuis, z., gr iis.ry to keep

Jtoreni,ulze,

K.orerokrekee , z., kind of grasshopper.

Koreriinnd, z., corn-land, corn-country, field fit to sow'
corn irt.
Koren; gtcr, z., corn-lighter.
ktrrernr,,,at, e., eorn-me^tsitre.
Ko,°ernrnnket ar , z., Cor n-fac tor.
Korei,n,z,, -kt, e., corra- market.
Korennieter, z., corn - nie ;tsurer , corn-meter.
korenmolen

, z., cor'rl-mull.

Korenroos,

i., corn-rose, wild poppy.

.orensciaoof,

Koji „renzetting , e., cupl,:rrg, the application of cnppinn
glasses.

Koppe, , zie Koppenzett er.
Koppermaandag , z., lost monday, the first monday after
the sixth of Jaoturiry.

grain in .

e., clialf

KOrenkeoper, z., corn-chandler, corn-merchant.
Korenkoopster, z., female dealer in corn.

z., csrii-shovel.

Kore nscisu,,r , e , granary , granar.
!Co.•cnsikke,, e., sickle, scythe, reaping-hook.
, zie Brent.
Korentje, e., small grain.
Korenreid • z., corn-field.
Kortent

Koreuz:,td • z., bag to carry corn in, sack to carry corn in..
Korenzeef, z., w innowing-siev e • cribble.
b., obstinate, stubborn, contlsniarious, headstrong, Kor esizoider , z , grain-loft, granary , garner.
heatrly; -e jongen, o ?rsturate hoy; -e wjil, strong wine, Iá^^rf, pret. van hereen , chopped.
heady wi ue ; -, biv., obstinately , stubhoi sly , etc.
korf, e., basket, hamper, pannier, flasket; rozijn -, frail
Koppij;lzei(l , z., obstinacy , stubbornness.
Korrilrnger , z., he that carries a basket of hamper.
KO ppiijk , bw., ot)stitlately, in a headstrong manner, Korsje , z , little basket.
in ata obstinate manner.
Koorui ker • z., basket-maker.
Kopster , e., zie Iioppe;izetster.
K4^rt^atnll , z., wool- cock.
Kopsti,k , z., head-piece , top of a hide, top of a skin. 5Corl. oete , z., wood-lien.
Korta.it , koorjongen, e., chorister, ehorist; -, coral, Koriander, e., coriander .
sea-rttoss.
KKoriantierzand • z., coriander - seedl.
t;
Kor*s boom , z., coral-tree.
e t.
K ¢,edit , zie nre
Kopifi ,

Koraalkruid, e., coral line.

KorasIii^eester ,

z., siii(ging-ma.ster employed to instruct

the choristers.
KoraaIsnoer,

z.,

reír iiie at.

string of coral.

Koraalwenk , any thing worked with
Koralen , b., of coral , like coral.
Koralen , kruleis , e., ein., beads.

Kordelier ,

Kaoi3.s , z , finest, sort of bran.
, koionei • z., colonel , el ► ief-commander of a

Kortli's

beads.

z,, cordelier , franciscan friar.

, z., ensign of horse; -, troop of horse, company
of horse, bugle-Born.

Kornet

Kor,sis , z., cornice , border of a wall , column.
Kornoelje , z., oornel -berry.
Koruoeljebcro,n , z , oornel -tree , cornelian-tree.

KOR.

KOU.

Kornult, zie Makker, Gezel.
Korporaal , z., corporal ; scheeps-, armourer , z.
Korporaaldoek , z., corporal.
Korrel , z., grain , pip.
Korrelen , i. w., break into grains.
Korrelig, b., full of grains.
Korren , i. ev., coo.
Kors , z., cress.
Korset , zie Korrel.
Korset, z., woman's bodice.
Korst , z., crust.
Korstachtig , h., zie Korstig.
Korstje , z., little crust, small crust.
Korstig, b., crusty, covered with crust.
Korstigheid • z., crustiness.
Korstpastei , z., pie with a crust over it.
Kort , b., short, little , brief , compendious ; - pruikje,

Kortzigtigheid, z., purblindness.
Korzel , b., hasty , passionate , quick , testy.
Korzelheid , z., hastiness , passion , testiness.
Korzelhoofd, e., hasty man, passionate man, hot testy
fellow.
Korzeihoofdig, b., hotheaded, passionate, testy, hasty.
Korzethoofidigheid, z., passion, hastiness, testiness.
Korzethoofdigijjk , bw., testily.
horzetig, zie Kornel.
Kosseen , z. dewlap of an ox.
Kost , z., victuals, nourishment, food, support, fare, main.
tenanee ; den - geven , maintain ; hij is goed voor zijn -,
lie is worth his meat ; te - gaan, board with ; om den arbeiden , work for a livelihood ; in den - besteden , put
out to board ; heele of halve -, whole- or half-hoard;
kinderen in den heelen -, whole-boarders; -, cost, expense,
charge , damage ; iemand - en schadeloos stellen , bear all
loss and damage; magere -, slender fare , small diet;
- en loon , hoard and wages.
Kostbaar, b., expensive, costly, dear, sumptuous, magnificient.
Kostbaarheid , z., expensiveness, costliness, sumptuous-
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bob-wig ; - begrip , ahridgnient, compendium , abstract ;
orn het - te maken , in short , to he brief , make a long
story short ; in het -, in short , in a short time , soon;
- van adem, short winded, asthmatic; - af , in few words,
flatly , plainly ; - na , a short time after ; binnen -, shortly,
in a short time, very soon; — koken , boil in little water ;
te — doen, wrong, not to do justice; — houden, keep
short , restrain , confine.
Kortaadje , z., brokerage.
Kortademig , b., asthmatic, short-breathed , short-winded.
Kortasemig, zie Kortndernig.
Kortbondig, b., short, concise, brief, laconic, compendious.
Kortbondigheid , z., conciseness , laconism , briefness,
shortness , closeness of stile.
Kortbondiglijk, bw., laconically, concisely, shortly briefly.
Kortborstig , b., zie Kortademig.
Kortborstigheid, z., shortness of breath, asthma.
Kortegaard , z., round-house.
Kortelas t, z., cutlass, hanger.
Kortelik, bw., in short, briefly, in few words.
Korteling , bw , short time ago , lately, not long ago.
Korten , t. w., i. nw., shorten , contract, make, short, cut
cut short; vleugels -, clip wings ; -, shorten , grow , become short, contract; bot -, shorten cable, heave short, z.;
op-, shorten a pendant , shorten a strop, z.
Kortheid , z., shortness , briefness, conciseness.
Kortheidshalve, bw., to cut the matter short, for briefness' sake.
Korting, z., deduction, discount.
Kortmueel , z., finest sort of bran.
Kortnagelen , t. w., cut nails , clip one's nails.
Kortom , bw., in short , in a word.
Kortoor , z., horse with short ears, dog with short ears.
Kortooren, t. o'., cut off a horse's ears , cut off a dog's ears.
Kort op , bw., soon after • close upon; - de hielen volgen,
follow close at the heels.
Korts , bw., shortly , quickly , soon.
Kortswijl, z., joke, joking, jest, fun, humour, drollery.
KortswUlen , i. w., joke , jest.
Korstwtler, z., joker, jester.
KorstwU lig , b., jocular , funny , droll , facetious.
KorstwtJligheld, z., jocularity, drollery.
Kort te voren , bw., short time before, not long before.
I
Korvet, z., sloop of war.
Kortvlerken • t. w., cut wings , clip the wings.
Kortvoer , z., strong liquor , drams.
Kortwieken , zie .Kortvlerken.
Kortzigt, z., at short date.

ness , magnificence.
Kostelijk, b., bw., rich , costly, precious, sumptuous,

magnificent, excellent, capital , expensive; richly, preciously , sumptuously , magnificently.
KostelLJkheid, z., costliness, preciousness, magnificence,

sumptuousness, rich dress, expensive dress.
Kosteloos , b., scot-free, without expense.
Kosten , i. w., cost.
Kosten , z., mv., expenses , charges , costs; een geding met

- verliezen, be cast with costs of suit; vergeefsche -, fruitless expenses.
Koster , z., sexton.
Kosterin , z., sexton's wife.
Kosterschap, z., sextonship, office of a sexton.
Kostgang , z., boarding.
Kostganger, z., boarder.
Kostgangster , z., female hoarder.
Kostgeld , z., board , money paid for board.
Kosthuis, z., boarding-house.
Kosthouder, z., keeper of a boarding-house.
Kostkind, z., child at a boarding.scbool.
Kostsehool , z., boarding-school.
Kostschoolhouder , z., boarding-school-master.
Kostvri,J , b., board-free, without expence; iemand - houdery , defray any one's charges.
Kostwinning, z., livelihood, maintenance.
Kot, z., cottage , hut, small house, sty, kennel; -, framebed , z.
Koten • z., mv., huckle-bones.
Koten , i , w., play with huckle-bones.
Ko tj e , z., little cot , little hovel , little cottage.
Kotten , z., mv., -.kot.
Kotten , i. w., vormt.
Kotter , z., cutter.
Koud , b., cold , frigid ; dat valt mij te - op het hart , that

chills my heart ; -e praat , insipid, silly discourse ; hij is
er om -, it is all over with him , he is a dead man.
Koubeltel , z., cold c ur sel , z.
Koudachtig, h., coldish, chilly, rather cold.
Koude, z., cold; groote - l jden, suffer a great deal of
cold , - in handen of voeten , chilblains on the hands or
feet; daar waait een mooije -, there is a fine breeze;
-e koorts , ague.
Koudelük , b., chilly.

KRA.

KOU
Koudepts , z., strangury , retention of urine.
Koudeschaal , z., mixture of wine and beer with bread
soaked in it.
Kou4held , z., coldness, frigidity.
koudjes , zie Koelijes.
Kouamaker , t. w., cool , make cold.
Koudschaat , zie Koudeschaal.

Koudvocht, z., phlegm.
ochtig , b., phlegmatic, pituitous.
Koucdvochtiglield, e., phlegm, pituitous state.
Koud uur , z., gangrene, mortification , fuel not kindled.
Kous , z., stocking , hose ; met de - op het hoofd te huis

Kouds

Kraam ,
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z., stand, stall , booth, tent; dat past hem niet iza,

zijn -, that does not suit him, will not serve his turn;
hij zond hem at de - weer thuis, lie sent me the whole
back ; -, child-bed ; in de - liggen , lie in , be brought to
bed, be delivered in child-bed, be in labour; zij moest in
de -, she was with child; in de - komen , full in labour ,.
be brou illt to bed, be delivered, lie in; eon kwade -,

a nli cal ringe.
, z., child-bed; - houden, lie in.

Kraanbed

Kraainbevallen , z., lie in.
Kraarnbevalling, z., lying in.
Kraa{-nbev garster , z., dry - nurse .
Kraaenbew aren , z., attend upon women

konen , § come off with loss , come off with disgrace ; -,
in child-led; uit
thimble, leathern service to cover a cable, iron ring to - yaa;; , serve as dry nurse.
hinder one rope from rubbing against another; ergens met Kraamheer , z., husband of a woman in child-bed.
-en en schoenen hakomen , enter any where without any leraamhnmer , z., lying-in-roan;.
difficulty; gewelde -, strong thimble, z.; heulen -, wooden Kraarnkind, z., new-born child; hij praat als een -, he.
talks like a child , lie talks like an infant.
thimble , z.
Kousenband , z., garter; ridder van den -, knight of the Kraanvrouw , z., lying-in-woman , woman in child-bed.
Kraamwar,en , zie 1i•raambewaren.
garter.
K,•na,i , z., crane, cock, tap; koperen -, brass cock; houten -,
Kousenbretder, z., knitter of stockings.
spigot-tap ; de - in het ese steken , broach a vessel , pierceKousenkooper, z., hosier, dealer in stockings, dealer
a vessel ; los-, crane , e.; mast-, sheers for mastitlg, z.
ill hose.
Kraamalk, z., cat-head, z.
Kousentapper, z., one that mends stockings.
Kraanbek , z., crane's-lull.
Kousenstoppen , i. w., darn stockings, darn hose.
Kraangeld , z., cra.Ilage.
Kousenverkooper , zie Kouseakooper.
Kousenver koopater , e., woman that deals in hose.
Kousenweven, t. se'. , weave stockings .
Kousenw ever , z., weaver of stockings, stocking-weaver.
KousenweveriJ , z., stocking-w eaving.
Kousenwinkel , Z. stocking-shop , liosiers's-shop.
Kout , z., talk, discourse, chat , conference , conversation.

Konten , i. w., chat, discourse , talk, converse.
Koster, z., talker, chatterer, patter, ploughshare.
Kouting, z., talk, discourse, chat, conver sation.

e., female prattler, talkative woman.
Kouw , z., cage.
Kozelaar, z., coax.
Koutster ,

Kozelen , kozen , t. W., coax, wheedle.
Kozijn , z., cousin, zie Neef.

, z. cock-case , a..
Kraankind, z., one that labours at a crane.
Kraann► eester , z., master of a crane.
Kraanzeugen :, i. ir., sleep with one's eyes half open.
Kraankast

Kraaanrn,i , z., wheel of a crane.
Krnansleaatel , z., siphon.
Kraansous , z., crow's eye , poison - nut, vomiting - nut.
Kraanmie, z., little cock, spigot.
Kr•aa,anogel , z., crane.

Kraanzaag ,

z., two-hand-saw.

Kran u.v , z., claw, clutch , rub • reprimand , rebuke.
Kraa,rwaadje , z., itch , mange, scab; sijne handen zijn
rol -, his hands are full of scabs .

, z., cramp-iron ; ; crooked fork with several
proms , finger-nail , t.oe-nail.
t. u,., scratch, claw, scrape, rake, rub, reprinuaiid , reprove , rebuke ; -, bang , maul , bel ihour, beat;
een mast, mast•eoat , z.; - van eeue stag , collar of a stay , z.
hj
heeft alles yekraau;u^d , lie has taken all away.
Kraagrnan , z., ducatoon.
Kraal , z., crow; een bonte - maakt geen winter 1 , one Kinn "wer , z,, extortioner, tax-gatherer, excise-Haan.
Kraau% erj , z., extortion , taxation, plunder of the
swallow makes no summer.
Kranióen , i. w., crow ; haar haan kraoit koning , she wears excise -neen.
the iar eeches ; geen haar zal er naar -, no soul upon earth Krab , z., scratch , claw,, crab ; de -ben te eten genen , be
will know it; oproer door de stad -, preach seditioia in very sick at sea ; hij gaat als de -ben, he goes backwards;
den -ben of kreeftengang gaan , go backwards ; -, scratch,
the city, raise an uproar in the town.

Kozijn, z., frame of a window, frame of a door.
Kraag, z., ruff, collar, cape ; ring-, officer's gorget; - van

Kär aatjenest , z., crow's nest.

KraaUer, z., informer.
Zie .Rietpeer.
Krfzatster, z., woman that impeaches, woman that informs.

Kraaipeer ,

Kraak , z., carrack , galleon.
Kraak , z., crack , sharp noise.
Kraakarm ndel , z., shell -almond .
Kraakbeen , e., gristle.
Krnakbeenig, h, gristly.
Kraanbessen , e., nie., sort of wild berries.
Krnssk porselein, z., oldest and finest China (so called

Kraanwet

Kraaarwen ,

blotch.
Krabbel

, e., scratch.

brabbelaar , z., scribbler , scrawler.
Krabbelen , t. u'., i. w., scratch , claw, hobble, scribble,

crawl , grope , sprawl , grab,ble.
Krabbelig , b., scribbling, scrawling.
Krabbeitug , z., scrawl , scribbling .
Krabbeivuisten: , i. 2v., fight at fisty Cuffs, coax.
Krabben , t. ev., scratch , claw , race ; z.; hij krabt er het

hoofd v+an, lie is embarrassed, he is in a scrape ; het zijn
twee ezels die elkander -, they are two fools that praise
from the name of the vessels in which it was first imported. I of flatter each other ; zij - hem daar het hem jeukt , they

Kraaksteen , z., stone (of any fruit).
Kraak zindelijk, b., extraordinarily neat.
Kraai , zie Koraal en Koralen.
Kraailijn , z., fancy-line, z.

flatter hint , they take him by his foible, they take hier
by his weak side.
z., scratcher , clawer ; rake ; boat to fish for crab&

Krabbe , ,

in ; -, racing knife , z.; geschut -, grater.
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Krabbing , zte Krabster.
Krabsel , z., scratching, scratch, scrape, scraping, clawing.

, i. w., peddle , retail.
KrameriJ , e., pedlery, pedler's wares, haberdashery.
Kramer sintkin, e., pedler's latin, jargon, gibberish, brokeii language.
Krasseren

Krabster , z., woman that scratches.
Kracht , z., strength , force , vigour ; den viijand met - aan
make a vigorous attack upon the enemy ; door --tasen, Kransinen , t. se., fasten with staples , fasten with cramp
van wapenen , by force of arms ; door - van redenen , by irons.
force of argument; die reden heeft veel -, that is very Kransp , z., cramp , spasm, convulsion.
forcible reason ; dat woord heeft veel -, that word is very Krampachtig , b., bw., spasmodic, convulsive, spasmodi-

energetic, strong, expressive ; -, forcible , emphatic ,
nit - van , by virtue of.

rally , convulsively,

strik

-ing,

Krachtdadig , b., efficacious , effectual , powerful.
Kracbtdadigóeid , z., etiicacy , virtue, tree strength,

power.
Krachtdadiglik, bw., zie Krachtiylij e.
Krachteloos , b., weak, ineffectual , impotent, debile

Krauepader , z., varicose vein, varix.
Krain5,aderlrrenk, z., cercocele.
Krank t , h., sick, indisposed, unwell ,

infirm, crazy, deb3le , weak , feeble , helpless , decayed , tottering.
Kr,+sak,,clitig , b., zie Ziekelijlc.

, fee- Krais5 sed, z., sick-bed.
ble; - maken, debilitate , weaken, enervate, enfeeble, KiraWADezoek.er + , u., inferior order of clergymen in Hol
-land,osebuitvandprywihtesck.
invalidate ; eene wet - maken , annul a law , render it
Kr8nkhecien gij= , z., one., sickness, infirmities, maladies,
of no effect.
disorder s, diseases , griefs, sorrows.
Krachteloost*eid, z., weakness, feebleness, debility, imKn-aukheid, z., sickness, illness, disease, malady, dis
potence, invalidity, nullity.
-orae,indsptcz,infrmes ty
Krachtig , b., strong, powerful, vigorous, nervous ener
-getic,forblmphanuisg,fervtald;- weakness, imbecility.
Krankhoofct
,
z.,
idiot,
fool
,
wrong-headed
person.
maken, ratify, coiifirin . verify; een -en wederstand bieden,
Lirankhoofttig f , h., crazy, wrong - headed, foolish.
make a stout of vi ;oious resistance.
Krachtig, bw., strongly, powerfully, forciitly, vigorously, Kranknoofctieheid, z„ foolishness, craziness, insanity,
madness.
nervously , pithily, energetical , substantially, validly.
lKra,, kie , z., sickness.
Kr:tefitiglelct, z., efficacy, powerfulness.
, zie K- ankhoofdigheid .
Kralfkxinnis5f.eid
,
bw.,
strongly,
vigorously,
powerfully,
KrachtigRi K
forcibly , effectually , efficaciously , energetically , emphati- Kraut:ziisnigiiuis, z., hospital for mad people, madhouse,
t,edlam.
cally, fervently, ardently , earnestly.
Kasus , z., wreath, garland, crown of flowers; goede wijn
Kra,L , z , crack , split, cracking Noise.
behoeft yeeos - -{- , good wine needs no bush ; -, society;
Krakeel , e., quarrel , dispute , contention , strife , dissen sion , contest.

-, nie emitery; -, strap, puddening, z.; - boven de yeschut-

poorten , weatIir-hoards, z.
Krakeelachtig , b., quarrelsome , contentious, litigious.
Krakeelen, i. w., quarrel, wrangle, squabble, dispute, Krasse,, , t. 2c., wreath.
^ Kraasie, z., little garland; § society, § club.
jar , jangle, contend, fall out.
R,-akeeier , z., quarreler , wrangler , squabbler , quarrel- EO a,,surnért , e., mar joranm .
K,•ausvverk , e., festoons , garlands , wreath, carving, etc.
50100 person, couten`ious person.
Krarib«'Ljze, bw., in the form of a crown, fashion of a
Krakeeoig , zie Krakeelachtig.
crown, wreath , garland.
Kroiceelfust, z., quarrelsotiie disposition, contentious dis
-positn,humr fid. Krant , z., gazette, newspaper.
Krantier , z., gazetteer.
Krakeelster , z., quarrelsome woman.
Krakceczaken, z., me., quirks, cavils, tricks, shifts, Ks-op , z., madder.
Krap, bw., scarce, narrowly; hij komt - toe, he has just
fetches , pettifogging,.
what he wants ; - bij 'horneo , approach narrowly; dat is
Krakeelziek , zie Krakeelachtig.
te -, that weight is too scanty.
Krakeelziekte , zie Krokeel!uot.
Krapje, e., thin slice of neat, steak, cutlet; - op den
Krakeel zoeti,en, i. w., pick a quarrel.
rooster gebraden, steak broiled upon the gridir.on; -, notch.
Krakeelzuclat , zie Iïralreellust. %
Krapjes, zie Krap , bu.
Krakeelzuchtig , zie Krakeelachtig.
xc.raab , z., scratch , incision.
Krakeling , z., cracknel , kind of hard brittle cake.
Kraken , i. w., crack , creak; i het vriest dat 'het kraakt, krasje, z., little scratch.
k
asse,i , t. w., i. w., scratch , scrape, jar , tread (of fowls),
it freezes very hard.
croak, caw, cry (as a raven), spatter (as apen does in writing).
Kraken , t. w., crack; dat is een harde noot om te - § ,
that's a hard nut to crack, difficult enterprise; hij heeft Krasser , z., worm, w aú-hook, z.; veer-, spring-hook ; spring.
ov'orin , Z.
e jrie loten wet yekroal t, he has feathered his nest; -,
Krasstn-, z., scratching , scraping, spattering, action of
stil wegnemea, purloin., carry off; manage, dispatch.
scratching
; -. croaking , caw ing , cry peculiar to ravens
Kwakende , b., cracking, creaking , slake a creaking noise;
de - wayeras dieren het langst , sickly people often live the Krat , z , back part of a dutch waggon.
Krf tscn , t. w., scour , scrape , grate.
longest.
Ka aker , z., cracker.
Kraking , z., cracking, creaking noise.
Kran, z., staple , Look, cramp.
Kramen, i. w , lie in ; zij moet -, she

Kreatuur, z., creature.
Kreb, zie Krib.

KreOeel, z., pediment (in architecture).
is with child, she Kreeft, z., lobster; rioter-, Cray-fish, cancer ; de coo is
ira het teeren van den -, the sun is in cancer; h) goat
is pregnant.
deis -enyany , lie goes backwards ; dat is een looze - 1
Krauser , e., shop-keeper , mercer, haberdasher, pedlar,
she is a sly baggage, crafty, sly woman.
dealer, chapman; grocer, tradesman, retailer.
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Krijgsgereedschap, zie Kri^ystuiy.
KrU gsgeroep , e., clamour , din of war.
Krijgsgevangene, z., prisoner of war, captive.
Krijgsgevangenschap, z., captivity; in — zijn,

loner of war.

Krk1gswapenen • z., mv., all instruments of war..
Kr[jgswet , z., law of war , military law.
be pri .

Krijgsgeween, z., arms, all sorts of arms used in
Kri.J sgeweld , z., violence of arms, force of arms.

war.

KriJgsgezel, z., ifellow-soldier.

KrLJgswoord , z., watch - word.
Krijgszaken , zie Oorlogszaken.

KrLgszuchtig, b., easily induced to make war, inclined to
make war.
Krtjsch , zie Gekrijsch.
Krijschen, i. w. , howl, bray .

• z., chalk, white fossil , white stone ; rood -, red
chalk ; zwart -, black ehalh; met boeren- rekenen , ree-•
stout, war- kou double , charge immoderately.
Krijtachtig, b., chalky.
like, martial.
KrLi ;shaftigheld , z., valour , courage , heroism, bravery, Krtj tberg , z., chalk-hill , chalk-cliff.
Krij ten • i. w., cry , weep , shed tears.
boldness.
Krijter , z., crier , weeper.
Krijgshandel , z., art and exercise of war.
KrLtertjc t , e., kit, pocket-violin.
Krijgsheer, z., army , legion.
Kri.j gs ;od , z., god of war . war-god , Mars.
Krijgsgodln , z., goddess of war, Bellona.
KriJgshaftig, b., valiant, courageous, brave,

Krijt

Krtjgsheld , z., hero, valiant man, champion, great warrior. KrLtnnin, zie Krijtberg.
Kr&Jtster , z., woman, girl much addicted to crying.
Kr&igsneodin, z., heroine, female warrior, amazon.
KrUgshooi'd, z., general, chief commander of an army. KeLJtstrand, z., chalky strand, chalky shore.
KriJzelen , zie Knarsen.
Kr ijgskans , z., hazard , fate , chance of war.
Krtizeltanden, zie Knarsetanden.
Krjgskasse , z., military chest.
Krikkemik, z,, crab; waagdrayers -, weigher's crab.
KrLjgsknecht, Z., soldier .
Krtigsuunst, z., tactics, military art, art of war, mili - Krikhakken , i. w., crack with repeated noise.
tary science.
KrLgsleger, zie Krijgsheer.
KriJgsleven , z., warfare, military life.
Kriigslied , z., military song.
Kr&Jgstieden, krLJgsliên, krtjgslulden, e., mv., soldiers,

troops ; - ter zee , marines , soldiers employed in the seaservice.
KrIgslist , z., stratagem.
Krigsloon , z., pay (of soldiers).
Krljgslot, zie Kr'ij,gskans.
]Kri.gsivagt, e., military power, troops.
KrtJgsinan • z., warrior • valiant man, soldier;

das is een

dapper -, that is a brave soldier.

KrLgsmantel, z., military cloak, campaign-cloak, sort of
surtout used in the army.
Krijgsnaarn

officers.

• z., military name given to soldiers by their

Krkidsorde , zie Krijyslucht.
KrUgtordening , z., rules, military
KrUgsorcler , z., military order.

institutions, discipline.

Kcik,n^in , z., brandy.
Krimp , z., want, scarcity, need , penury.
Krimpdarm, zie Krimper, Krimpster.
Kr6 inpen , i. w., shrink , make narrow , make

narrower;
pijn of koude -, shrink in with pain , shrink in with
cold ; de wind krimpt, the wind changes ; de wind krimpt'
tegen de zon in , the wind shifts easterly , the wind turns,
easterly; -, relent, relax u little, yield.
Kr iinperd • z., chilly man; -, fish that sets in cutting.
Krtinpig. b., chilly.
Krimping, z., gripes, griping, contraction.
Krimpkabeljaauw

, z., codfish which is finely set.

Ksimpkous • zie Kri^npster.
Krimpster , z., chilly female , frigid female.
Krünpvisch ,

z., fish which is finely set, grown firm

in cutting.

Kriinpzalrn • z., fresh salmon.
Kring , z , circle , ring , circus

, circumference ; dieren-,
zodiac , great circle of the sphere.
Kringswt¡ze, b., bw., circle-wise, circular, circularly.

KrUgsoverste, e., general of the army.
Krtgsraad , z., council of war, court-martial , military
council , board of war ; - houden, hold a council of war,
hold a court-martial.

Kri ekel , z., curve, bend, wrinkle.
Kriukelen , i. w., wind, curl , bend wrinkle.
Krinkelig, t., bw., full of turnings, full of

KrLgsregt,

Krioelen , z., swarming.

z., right, law of war, military law.

windings,

curled , bent.

Krioelen, i. w., swarm, intermix; de boomen - van mus z., preparation for war, warlike equipment, schen , the trees swarm with sparrows.
Krioeling , z., action of swarming, crawling.
implements of war , all sorts of arms used in war.
Krip , z., crape ; -pe japon , crape gown.
KUgssoldL , z., soldier's pay.
Krippeltje , zie Kruimeltje.
KrUgstoerust;ug • zie Krijysrusting.
Krtjgstogt , z., campaign, warlike expidition, march of an Kristal, z., crystal, certain hard transparent stone, na-

KriJgsrok, zie
KsUgsrusting,

Krijgsmantel.

turally colourless , and of a regular angular figure ; -,
army , military expedition.
^ glass made in Engeland to a degree of perfection nearly
KsiJgstooneel • z., seat of war, theatre of war.
equal to crystal.
Krtgstucht , z., military discipline.
KriJgstuig , z., instruments, machine used in war, mili Kristallijn , b., consisting of crystal, -en vocht der oopen,
crystalline humour of the eyes.
-taryengis.
KriJgsverbond

• z., league , alliance for carrying on a

war ; in een - treden , enter into an alliance.
KrLgsverrlgting , zie Oorlogsdaad.
Krt¡gsvoerder , krijgvoerder , zie Kr? ysman.
Krijgsvolk , z., troops , soldiers , military trained bands.
KrLJgsvrou w , z., amazon , military heroine.
KrLJ swacht , c., military guard.

Kristal schleteii, t. w., i. w., crystallize.
Kristal schieting, z., crystallization.
Kroeg , z., tavern ; hij is niet uit de - te houden

, he cannot
be kept from the tavern , smokkel -, secret tavern.
Kroegen , i. w., frequent a tavern.
Kroeghouden , i, w., keep an ale-house, keep a tavern,
keep an inn.

txsj
Kroeghouder , z., tavern-keeper, ale-house, keeper.

Kroeglooper , z., tipler, frequenter of tiplinn houses.
Kroes , beker , z., large drinking-glass , crucible.

Krok , z., vetch.
Kroken , E. w., break , bruise.
Krokodil , z., crocodile , certain amphibious animal ; -len
tranen , crocodile's tears , treacherous tears.
Krokus, r., crocus, saffron.
Krol t , z., shed , hut, hovel , cottage, paltry dwelling.
Kro $len , i. w., nieve (a:s a cat), caterwaul ; silt - gaan , go
a caterwauling, haunt houses of ill fange.
Krolletje, z., little cottage, hut, hovel, slled.

Kroiiig, b,, small , co iliited , little.
Kreisch , b., heated, inflamed, desirous, wanton, lewd,
lecherous, libidinous , litst.'nl.
Krolziek , zie Ir'rolsch , fritsig.
Krolziekte, zie .Hitsigheid, Geilheid.

Krom , b., crooked , wry- , tortuous , bandy ; -me knieën ,
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of his family, the flower of the flock ; de - spannen,
excel ; gorcdera -, crown of gold ; -, piece of dutch sil
- (om garen op te netten) , reel ; -en , kerk-vercoin;
-ere , lustres , chandeliers , branches in the form. of a
crown ; 7,j zet have man een sclaoone - op 1-, she does her
l,itsl,ineidgreat honour (iro eicelly) ; zij kroont hoar man
ter drie ) , o le o cuckolds lieu li,tÚbaiid.
Kc•ia©a,e-u , t. 2v., crown , seta crown upon the head; het
eiial Ares et liet creek , t!?e end crowns the whole.
Krurrnning , e., coronation.

kr•ooni jst, z., cornice of a pillar, cornice of a house.
Krc,,suprios, z., prnice-toyal.
Krn(311ra!d , z., er0'ejl-wlieul.
Kroonz•a,, , .., ver'; tee sort of serge.

Ks•ooritje,fz., little cronie; liet - can het oog, white of
the eye. , '

Kroontjeskruid, z., wild parsnip.
Krsmpn%verk, e., crowns 111 curving.

knock-knees; - liggen § , starve , suffer want , bent , awry , Kroop, pret. van ILrceipete, crept.
curved ; -me hals , retort ; zijne Bandeo staan -, he is light Kloses , e., instrument used by coopers in making the
fingered ; - van spraak, bad pronunciation ; -, bad , evil
groove at eiche enll of the staves of casks ; duck-weed (sort
perverse.
of preen weed that grows opon the surface of the water);
Kromacltig, b., rather crooked, somewhat crooked.
-, entrail , intestines of a fowl.
Kroinbeenig , b., crook-legged , bandy-legged.
Kroosjes, z., mi,., tianeasceites (a sort of small black plume).
Kroinbogtig , b., crooked , curved.
Kroost , z., children, posterity, race , offspring , issue
Kroinbrligen , t. w., bend.
ee-, sea-weeds, sea-wear.
Kromgann , i. w., stoop.
Kroot , z., red beet.
Krombals, z., one that has a crooked of wry neck.
Krointialzíg, b., wry-necked.
Kr•om held , zie h:ronate .
Kromhoorn , z., bugle-born.
Kroinhouten , z., mv., compass-timber , z.; men kon alle
- niet regt maken , one call not make all crooked timber
straight , one can not redress all bad things.
Krornbouwer , z., sabre , cutlass , sword bent at the point.
Krorniïdnig, b., curvilinear.

Kroinueeli.k, bw., crookedly (from crooked).
Krommen , t. w., make crooked , bend , curve ; -, i. iv.,
head crooked, grow crooked.

Krop , z., crop , c raw , maw ; -, breast; -, lettuce ; -,
swelling under the chin , sort of tumour ; - van de maag,

orifi:e of tl.e stoneach ; - rare de blaas, heck of t1w blad.
der ; het steekt hem nog fez den -, it still sticks in his
stomache.

, z., paste, dough used to feed fowls.
Kropader, z., jugular vein.

Kropaas

Kropbeen , z., breast-bone.
K;•olzgans , z., cran ► med - goose.
Kropgezwel , zie Iïropzweer.
Kropleip , z., sort of a neck - handkerchief for women.
Kroppen , z., mv., ctebbage - lettuce.

Kroanmes , z., shoemaker's cutting-knife; pruning-knife.
Kroinining, z., action of bending.
Kroinnecrs , z., one with a crooked nose.
Krornneuzig, b., crook-nosed , hook-nosed.
Kroinsteven , z., vessel with a bent prow.
Krointaal , zip Kroistonq.
Kromtalen, zie Iiromlo;aycn.

Kroppen , t. w., critici ; -, i. w., cabbage , form like a cab-

Kromte, z., bending, turning, curve, winding of a river.
Kromtong , z., one that speaks broken language, one that
has any inpediment in his speech, foreigner that has a
had pronunciation.
Kromtongen , i. w., lisp, stammer, stutter, speak with a

Kropvogel , z., bird that is crammed, bird that is fattened;

bad pronunciation.
Ks•omvoet , z., one that has a club-foot, twisted-foot,
crooked-foot.
Krom -weg , z., crooked way, winding way.
Krornwulf, z., curved arch.

Kronijk, z., chronicle.
Kronkel , z., plait, fold , rumple , wrinkle.
Kronkelen , t. w., rumple, tumble, wrinkle, ruffle, fold,

plait badly.
Kronkelig

htege.

one that crams, one that swells.
Kr•opperd , z., sort of pigeon with a large craw.
Kroppig , b., dry , difficult to swallow ; -, malicious , headstrong , opinionated.
Kropsalacte, zie Kroppen.
Kropper , z.,

-, bittern , cormorant.
Kropwraari en , z., mv., breast-hooks , z.

Krotrzweer , e., scrofula , kings-evil.
Krot, z., little paltry house, little room.
Krolt, n , i. w., revel , riot, spend the night in feasting.
Krotter, z., reveller.
K,•ugcicen • I. w., groan, lament, croaak.
K.1•s,55chercl , z., complainer, man always complaining, man
alte ays croaking.
Krgrica, z., le erle, plant, spice, groceries; -, gunpowder;
hj heeft al zijn - verschotete t , hij heeft al zijne krachtens
rer.^geld , lie has wasted all his strength.
Kruidachtig, zie Kruet/ep.

, b., crooked , crispy.

Kronkeligheld , z., Cr ookedness.
Kronkeling, z., twining , twisting, twining about, action

of rumpling , action of wrinkling.
Kroon , z., diadem , crown , throne , kingdom , royal go-

vernment; hij is de - van zijn geslacht, he is the glory

Kr,, idbed , z., larden -beti for herbs.
Kruidboek,

z., herbal.

Krutctbus , z., spice-box.
Kruidcloos , zie Kretidhus.
Kreisten , t. W., season with spice.
Kruidenier,

e., grocer.
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Kruinstip , z., vertical point , zenith.
Kruipen , i. to., creep , crawl ; in bed -, creep into bed,
slip into bed ; op handen en voeten -, creep on hands and
and medicinal herbs.
feet , go on all fours.
Kruipend, d., creeping; al -, slowly, heavily.
Kruklhaler , z., gatherer of herbs , lector of herbs sim
-pleandmic. Kruiper , z., infant, little hoy.
Kvuiphen , z., sort of little fowl ; -, little woman , little
Krnidhof, z., botanical garden, physical garden.
dwarf.
Kruidihoren, z., gunpowder-horn.
Kruiphol , z., hole, cavern, hiding-place , secret place.
Kruidhuis, z., gunpowder-magazine.
Kruidje, z., small herb; - roer mij niet, noli me tangere, Kruiping, z., creeping, action of creeping.
sensitive plant; § person that is ill-natured, cross, peevish. Kruis , z., cross ; veel - in de wereld hebben , have much
affliction in the world ; dat hoofd staat niet wel in zijn
Igru idi j , b., spiced , neat, stately , noble lofty ; sprightly.
-, that head makes a bad figure; - of raunt ? cross
Kruidkamer, z., powder-room of a ship.
or pile? - noch munt hebben, be without money, be penny.
Kruidkeuner, z., herbalist, botanist.
less ; - in de touwen , cross in t lie cables • z.; anker-, the
Kruidkoek • z., spiced-cake.
cross of the anchor, z.
Kraïdicoekjes, z., mn., little spiced-cakes.
Kruisbeeld, z., crucifix; diaper-linen.
Kruidkoker, z., charge of a gun.
Krisisbeeldverker, z., diaper-weaver.
Kruidkooper, z., dealer in gunpowder.
Kruisbeting , z., cross-beam of a ship.
Kruidkunde, z., botany.
Kruidlezen, t. w., garble, sift, separate spices, pick out Kruisberg, z., mount Calvary.
Kruisbezie, z., gooseberry.
the dirt.
Kruidlezer, zie Kruidkenner; -, sorter, sifter, separater Kruisbezicnboo,n , z., gooseberry-bush.
Kruisbloempjen, z., mv., sort of little flowers, lilly of
of spices , garbler.

Krnicienlers winkel , z., grocer's shop.
KruiderU , z., grocery.
Kruidhaaiister, z., woman who gathers simples

Krnidmant, zie Kruidkoker.
Kruidmagazijn , zie Kruidhuis.
Kruidenaker, z., gunpowder-maker.
Kruidmarkt, zie Groenmarkt.
Kruidinolen, z., gunpowder-mill.
Kruidnagel. z., clove.
Kruidnaweiboo,n, z., tree that produces

the valley.
Kruisbindsel , z., block-seizing, cross-seizing, z.
Kruisboek , z., outside quires of a ream of paper.
Kruisboog, z., cross-how.
Kruisbooin , z., cross, wood to which any one is fastened;

cloves, stock

illy-flower tree.
Kruidnoot, z., nutmeg.

Kru idp! u klier , zie Xruidhaler.
Krnidplukster, zie Kruidhiaalster.
Kruidtonnen , z., casks.
Kruidtoren , zie Kruidhuis; -, de

- is gesprongen, the

gunpowder magazine is blown up.
Kruidvat • zie Kruidtonnen.
Kruidlvinkel , z., herb-shop.
Kruidworzn, z., cater-pillar, (sort of insect).
Kru idzoeizer , zie Kruidlialer.
Kaiiden , t, to., i. w., carry upon a wheel barrow;

hij kan

heel zwaar -, he can carry a very heavy weight; -, crowd

up, pile up.
z., porter; als een - spreken, speak rudely like
a porter of clown ; hij heeft goede -s gehad, he has had
friends, protectors , patrons.
Kruijersloon, kruiloon, z., wages of a porter, salary
of a porter.
Kritik, z., earthen pitcher, earthen jug; urn, vase; de
- gaat zoo lang te water tot dat zij breekt T , the pitcher
goes oft to the well , but is broken at last.
Knifing, z., sort of apple.
Kru i na , z•, crumb , crumb of bread ; marrow , quintessence.
Kruiinachtlg, zie Kruimig.
Kruimel , z., crumbs of bread; de brood-s steken heue §,
lie is very wanton.
Kruácneiaar, z., narrow soul, one who crumbles.
Kruimelen , t. w., i. iv., crumble; -, fall to crumus.
Kruirnelig, b., crumbly; - brood, crummy-?head.
Kruimelingen • z., m.v., crumbs of sea-biscuit.
Kruimig, zie Kruimelig.
Kruin , z., top , top crown.
Kruippunt , zie Toppunt.
Kruipscheren , t. w., shave the head.
KritUer,

-, palm-tree, palma Christi.
z., my , cross-bearers.
mv., three rogation days before the Ascension.
Kruisdistel , z., sort of thistle.
Kruisdood , z., death of the cross.
Kruiselings, bw., across, laid across, in the form of a
!cross.
Kruisen , t. w., i. to., crucify, make the sign of the cross,
wander to and fro, pass and repass ; op zee -, cruise at sea.
Kruisers • z., mv., cruisers, ships that cruise for the protection of others that are richly laden.
Kruisgaig, z., cross, gallows, gibbet.
Kruisgetuigen , zie Apostel , Kruisgezanten.
Kruisgezanten, z., mv., men appointed to preach the doctrine of Christ's apostles.
Kruisgulden t , z , ten guilders.
Kruisharing , z., herring , caught after the day of the
invention of the holy cross.
Kruishoek, Z., latitude proper for the cruising of ships.
Kruishout , z., wood of the cross, cross, cross-work of
wood; hammer; -, mark for making stripes in wood.
Kruishouten , z., mv., large belaying clamps, z.
Kruisifiks , krusifiks , z., crucifix, cross.
Kruisigen , zie Kruisen.
Kruisiging , z., crucifying, crucifixion.
Kruiskerk , z., church of Christ.
Kruisklamp, z., belaying-clamp, z.
Kruisknoop, Z., crown-knot, z.
Kruiskool , z., charcoal.
KruisisozLJn, z., transome-window.
Kruiskring, z., circle.
Kruisleer , z., doctrine of Christ crucified.
Kruisnet, zie Totebel.
Kruispaal , z., standard of the cross.
Kruispad, z., cross-road, place where several ways meet.
Kruispapier, z., zie Kruisboek.
Kruispost, z., cruising-latitude, z.
Kruisbroeders ,
Kruisdagen , z.,

MW.
kruisraam •

L,

cross-bar-window, transomewinow.

Kruts-rtJksdaler, o., spaiiisli-dollar.
Kr•'ischerp , o., shot with old nails of other broken

metal.
Kiiisstag , zie Kruissten,q.
Iiuissteng, z., top-mast, top-gallant-mast.
Kruisstraat, Z., cross-street, cross-Way, one way crossing

another.
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Kialf, z,, tuft • cop upon the head of some birds , knot of
ribbons; lady's head-dress.
KuifIen, z., tufted-hen.
kuiJcr •Zie Ku/Jeii)Iq.
kt.ijcaen , t, w., wlk
htJ-•ing , s. waIkng.
Kiiisje, z., little walk, short walk.
k• s5e •z , ;::., chick, young chicken.

give, laie , ditch , pit , den , nape, hinder part of
the neck; -. aciters/e ge(Ieelte VOSSeenvisscherszegen
purse., Iiiuderpart of a fisher'sseinof net; —, waist, z.
Krulstop , z , mizesl-tophead.
iL•ii•cfst , t., full of holes.
Kruiisaarder , z., crusader.
I K•Hcn • t. w., bury, plant, set; eesige loomeis , set some
Kr;iswa8rt • Z • crusade , holy war.
t rees ;negen - spel ii , play at chuck • cliuck-farthing.
KI.Iisv4rheflhng , C., ci1tation of the cross.
Kv-u isw indi•ig , e., holvioodday.
. Ku i haai , zie Kuiteios,
Kruiiweg, z., cross-road, ay where two or more roads meet. hfli , zie Xuiloe/1t19.
KciI.os , z., nioso that grows near the roots of trees.
Kiuiswerk , z., traiisone-frame..
Kruiswijze , hw., cross-wise, in the manner of a cross. kiiUe , C., little hole, little pit, dimple ; cosijis de kin,
ii ullilple ill the eliisi.
in the forosof a cross.
Kruiswortel • 5., gesitian-s'oot.
: ' "a' . t., lareetuh , salting-tub , powdering-tub, wooden
vessel
used in salting meat; ileescii in de — doen,lay
Kruiszei! , ,, Mizell-topsail, z.; boveis-, zie itroenzeii (Kreis). •
sheet fl salt clot is ccii vetteos i l l zJn — , that is a profiK,.'•aiswagen • e., WllCell)OrrOW ;
protector , t patron ,
Iafle jib for him; 1oow-, brewing-tub op de -en werkeji,
de -s on lieu in le OÜeiil(/ VOort
I intercessor ; liii lieefi
teIielpeis , helisogood fiiesido to set him forscsrd in tall in the tub.
the world ; f 1j zit op dee —, he is in the way to preferment. Kijcn • t. so.,i. iii., work as a cooper , niales casks etc.,
ziend tulio etc.; 11 ¡jaat up - he is apprentice to ii cooper;
Kruizeel , zie Ileusepzecl.
put in, seek, site, ('OiiViiOO , be a candidate, court, make
Kitiiuuernunt , e., iiiiiit.
Kt',,Ie , e., crutch , Teich ; eeus suit op eer—, an owl upon ilitei(st for piefernieit.
Kipes , e , trade of a cooper; ens jousgeo op het - be.
it perch; —, bungler , awkward workman; gououp-, pup.
m

Kriilsstt•k , z., breast of mutton.
Kriiistot , zie Xruisvaart.

crutch , z.
Kiikken, 1. w., walk upon crutches, languish (after sielcoess).
Kr.kke , zie Kruit.
Ii.kIdg • cie Gebretldyi.
Krul , Z,, curl, curledlucir , shaving of a rod; h)j9 noet
(sllbd ee- 1 — osees' defiles dan een onder b , he must a lways
exceed asiotlier , lie niust tlsvao surpass iiiotluer ; -, fancy ,
whim , caprice ; /oj /ieett wo/derlu'JiOe -tees in het hoofd,
he tutees wouidei'ful fauieies into his hand.
KrilboI , e., barber's block ; —, one that has curled hair ,
curly-poll.
Krnlijzer,, z., curlin g iron.
Kr..Ikool , z , coiled cabbage, curled broccoli.
Kri,Het,,I , zie Jfs'oulboi.
Jir'Hea . t w., i. to., curl hair; -. curl one's self.
K'.i Ie.josgeti . z., carpenter's boy.
Jir.Ieu,siaaKster , z., tousle hairdresser.
Ki-uH,',- , z., curiel- .
IirtIIIîu , b., entauigled , embroiled, perplexed, intricate,
cartfouioded , rouifiioed.
Ki'iilliug , e., curling.
}jrtilsalade , e., curled-salad, succory.
KzutaInk , e., shoe-tobacco.
KruI5tHI5 , zie Kousljzer.
Kub • kbbe • e., huw.iiet.
KibU , Z., cubit , seehisuhiib of a foot and half.
K,,ck , e., cough ; disorder of the lungs incident to oxen.
Kuchster,, e., \u'onetii tiat coughs much.
Ku(Ide , Z., flock, Peril.
K•,dttebotcr,, o., hog's lord.
Kud*t,'hocdcr,, z., shepherd.
K,,,Id,'lioe,Iste,' , e., shepherdess.
Kudtien , j. W., isseusthle , call together in flocks , herds.
Ki,f, Z., low ale-house , bawdy-house.
Ktigchcn , i. u., cough.
Kugcher,, z., cougher,, one that coughs much,
Kugching , z., coughing , actionof coughisig.

u/c//i , put a boy to the trade of a cooper.
Kuper , z., canvasser , one that canvasses ; cooper.
k•ipri.j , z., iolicitiiig, uiiake interest for an office.
KnpeesgckI , e., Cooper's-Mild.
Kt.î;&'rsoronw , e., í:oOpci's wife.
E ¿u i pho u t , ze Kiepliout.
K u p!i is , C., COOpfcrage, work-place of a cooper.
K.ipkuo,, , e., Cooperage, cooper's-wages.
Kesis • e.,zieKnolls.
K,,iseis , t., chaste , modest, prudent, pure, clean , neat.
K,isehbooin , z., agsmus coo/us, Abraliani's-balm, citastetree, modesty-tree.
K.se2,tUk . bio., chastly, modestly.
K,,isekei , t. 10., purify, resise c1can.
K.iochI,eid , Z., uiiodesty,, chastity, purity.
ki' tsc!,kal f . e., hisll.c:ilf.
K•it , op., calf of iiie lop ; use of fish , spawn; det ijd zoo
- ,!ieteii , fisli.opa\v!1iuii I 11110 ; i/czulerharing of — van
/ietheii , 1 will koioc the truth of it, I'll go through with it.
Ku Ster . c. ieniale-fish, 5lJiiiei.
Kut¡seta , o.,leo dicedhou.
zt.iiJ('b.1teI ,zieIll ileiu,itell.
, e., eiog's'otoo , rag-wort.
N,s,sdc' , £., skill , knowledge , science.
Kuwug, I., cleiliul Chl)oe coced , expert.
K,tnttt0hci,! , e., skill, expertness, knowledge , having eertaiii knowledge.
K'on,h iu;Ujk , Inc. )Skilfully.
K 'o»t' , e., sex.
K .tnn su , i. o , zie Koiczen.
Kunst, e.,uit , science ; de - loopt ons brood, art yields
lt lO gain , engraving , copes-plates , prints , pictures,
tricks.
K"nuteijk , IL, skilful, iiigeniouus , artful, artificial; -,
tie,, skilfully, ingeniously, artfully, artificially.
Kunsleloos , &, im.,astless , artlessly.
Ktzi,stenssar,, z., artist, artificer.
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z., artifice , art.
Kunstgenoot, z., fellow of a society, member of an aca-

thing harm ; - brouwen , plot mischief; • voorbedacht -a
mischief.
Kwaadaarñlg, b., ill-natured, malicious, malignant.
Kwaadaardigheid, z., ill-nature, malice, malignancy.
Kwandaardiglijk, bw., maliciously, malignantly.
Kwaaddoen • t. w., commit evil ; do mischief.
Kwaaddoener, z., malefactor, criminal.
Kwaadgezind, zie .Kwaadwillig.
Kwaadgunstigheid, z., enviousness.
K-maadgunstigiijk , bw., envio;isly.
Kwaadheid, z., badness, wickedness, maliciousness, anger.
Kwaadje , z., unhappy occurrence, sorebout.
K.jaad,naken, t. w., vex, provoke, make angry.
waadspreekster, z., backbiter.
Kwaakspreken , t. w., speak evil, slander , backbite.
Kwaadsprekend . b., slandering, slanderous, backbiting.
Kwaadsprekendheid , e., slander.
Kwaadspreker , z., slanderer , backbiter.
Kwaadstoken , t. w., incite to evil.
Kwaadstokend, b., mischievous, inciting to evil.
Kwaadstoker , z., inciter to evil.
Kwaadwillig , b., ill- willing , malevolent.
Kwaadwilligheid, z., ill-willing, malevolence.
Kwandwilli5lijk, bw., malevolently.
Kwaadzeer , z., scald-head
Kwaatlzeerig, b., scald-pated.
Kwaal , z., disease, distemper, malady, infirmity; -,
pain , torment.
Kwaart, z., watch-boy, starboard-watch-boy.
Kwab , z., wen , excrescence ; -ben van de long , lobes of
the lungs ; kossem , -kwab van een os , dew-lap; -, certain
slimy fish found on the strand of shore.
Kwabaal , z., sort of eels.
Kwadraat • quadrant , z., quadrate.
Kwi dt-ant , quadrant • z., quadrant.
Kwak , z., tale , merry jest.
Kwaken , t. w., croak (as frogs).
Kwaker, z., quaker.
KwakeriJ • z., quakerism.
Kwakje , z., facetious tale.
Kwakkel , kw artes • wachtel , e., quail.
Kwakkelen , i. w., sing as a quail ; -, freeze and thaw
by intervals.
Kwakkelliuitje, z., cat-call.
Wvvakkelgeld, z., small money, change.
Kwakkelnet , Zie Sleepnet.
Kwakkelwvinter, z., soft-winter.
Kwakkelziekte , z., slight indisposition, when one is
neither quite sick, nor quite well.
Kwakken , i. w., croak , (as frogs do) ; - make , a noise by
falling down ; -, squat against the ground, against the
wall etc.
Kwakzalven , t. w., quack (as a mountebank).
Xwakzalver , z., quack , mountebank.
Kwakzalveri. • z., quackery.
Kwal , z., blubber ; zee-, sea-blubber , z.
Kwalijk • slecht , b., ill, not well , er - uitzien , look ill;
iets - nemen , take a thing amiss ; ik neem het -, I take
ill- contrived ; - opgeinaakte leugen,
it ill ; -.
ill-patched lie ; - varen , he not well ; h j kan er wel - van
varen , it is not improbable hut that he may suffer for it;
-, wrong ; - verstaan , understand wrongly ; - onderrigt ,
misinformed; -, squeamish, qualmish; -, hardly, scarcely.
Kwalijkheid , z., squeamishness.
Kwalm , z., steam , reek, vapour, mist.
Kwalster, z., phlegm.
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KunstenarLJ ,

demy.

z., society of masters of arts, college,
academy of learned men.

Kunstgenootschap,

Kunstgreep , z., art , artifice , subtlety , knack , trick.
Kunstig , b.; ingenious , skilful , artful , artificial ; -, bw.,

ingeniously , witfully , artificially.
z., cabinet of curiosities, museum.
Kunstkooper, zie Kaartkooper.
Kunstlievend, b., favouring , patronizing , encouraging
the arts.
Kunstineester, z., artificer.
Kunstredenaar , e., logician.
Kunstregel , z., rule of art.
Kunststuk, z., master-piece, fine piece of workmanship.
Kunsttuig , zie Kunstgereedschap.
Kunstvuur, zie Vuurwerk.
Kunstwerk, z., artificial work, skilful operation.
Kunstwerktuigkunde, z., mechanics, mechanism.
Kunstwoord , z.. term of art, technical-term.
Kuren , z., mv., pranks , tricks ; laat die malle - staan,
leave playing those foolish pranks.
Kuren , i. w., shelter one's self from the rain.
Kureninaker , z., buffoon , jester , droll fellow.
Kurk , z., cork; -, cork, stopper made of cork; doe de op de flesch, put the cork into the bottle.
Kurkboom , z,; cork-tree.
Kurketrekker, z., cork-screw.
Kurkerne , z., turmerick.
Kus, z., kiss.
Kutje, z., kiss.
Kussen , t. w., kiss , salute, give a kiss.
Kussen , z., cushion ; top het - raken , get into the magistracy; op het - zitten, sit upon the bench as a magistrate ; -s , bolsters , fir-linings , cheeks , z.; beting -a,
fir-linings of the bits, doublings of the bits, z.; boegspriet
-s, pillow of the bowsprit, z ; buik -s, cheeks at the
craddle , floor timbers at the craddle, z.
Kussensloop , z., pillow-hear.
KussenUUe, Z., little cushion.
Kusser, z., kisser.
Kussing , z., kissing , action of kissing.
Kust, z., coast, sea-shore; op de - bezet zijn, be embayed , z.
Kustbewaarder, z., coaster, guard-ship.
Kusting, z., payment by instalment.
Kustvaarder , o., coaster.
Kuur, z., trick, buffoonery, jesting, drollery; -, cure,
curing of a wound of other sickness.
Kwaad , b., 1w., had , ill ; kwade noten kraken 1- , prognostieate evil ; kwade gezelschappen bederven goede zeden, evil
communication corrupts good manners; -, evil wicked;
kwade menschen , wicked ; kwade naam , scandal ; zij is in
een - gerucht , she is ill spoken off; -, angry ; - hart, illwill; -, badly, wickedly, angrily, hard, difficult; het te krijgen , to be worsted , be in a scrape ; hoeveel is er te -?
how much is there owing? how much is there to pay?
ben ik u nog iets te - ? do I owe you any thing still
-, z., evil , mischief, hnrm ; - voor goed verge/den , requite
any one for good with evil ; wat - heeft hij gedaan ? wat
- steekt daarin, what mischief has lie done, what harm
is in it ? daar is geen - zoo -, of 't is , als 't wel gelukt,
een regte heldendaad i- , there is nothing so bad of so
wicked but it is called a noble deed when it succeeds;
ik meende er geen - rued , I did not intend to do any
Kunstkamer,

KWA.

KW I.

Kwalsterbe!en , z., red berries of a wild ash-tree.
Kwalsterboom , z., wild ash-tree.
Kwalsteren , i. w., spaw.
Kwansw#js, bw., as if, forsooth.
Kwant , z., fellow , young blade , chap.
Kwantselaar , z., ocie that spends his money with continual barter;ng of trucking.
Kwantselarij , zie Kwantseling.
Kwantselen , t. w., truck , squander , spend.
Kwantseling . z., trucking , squandering.
Kwaps, zie Kwipsch.
Kwart , z., quarter ; -, fourth in music.

Kwelaadje, z., vexation, tribulation, adversity.
Kwelachtig, b., vexatious, troublesome.
Kwelbast, zie Eweller.
Kweiduiv el , z., hobgoblin; hel is een -, he is a plaguy
rascal.
Kwelen , t. uw., i. w., warble, sing, chirp (as birds do) ; -,
zie Kwijnen.
Kwelgeest , z., troublesome man, haunting spirit.
Kwellen, t. w., vex, trouble, tease, pester; de boeren -,
planeier , pester the country folks.
Kweller, z., vexer, troul;ler.
Kwelling , z., vexation , trouble.
Kwelster, z., vexing, troublesome woman; -, wild thyme,
creeping thyme.
K.wcweiziek, b., troublesome.
Kwendel , zie Kwelster.
Kwepeer , zie Knie.
Kwestie , z., debate, contest, quarrel ; zij kregen zamen -,
they fell out, they quarrelled with one another; dat is
de zaak in -, this is the matter in question.

Kwartboek , zie Kwartobock.
Kwarteel , z., fourth part of hogshead.
Kwartel , zie Kwakkel.
Kwartier, z., quarter, fourth part; achter -, § breech,

hind-quarter ; -, quarter ; -, descent , -, quarter; regios ► ,
district ; -, quarter ; in welk - van de stad woont hij ? in
what quarter of the town does he live ; -, lodgings, slaap -,
lodging for common people ; -, quarters , places , where
soldiers are stationed, lodged; hoofd -, head-quarters; -,
quarter , mercy ; cm - roepen • cry quarter , call out for
quarter ; - geven , give quarter ; -, watch ; het - af ossen ,
relieve the watch.
Kwartierdag, z., dietine assembly of the deputies of a
district.
Kwartiermakers, z., oiv., among soldiers, sich as precede
the body, in order to prepare the quarters.
Kwartiernbeester, z., quarter-master, military officer who

229

Kwets , zie Pruim.
Kwets , zie Kwetsing.
Kwetsbaar, b., vulnerable, that can be wounded.
Kwetsen, t. w., wound; -, bruise; vruchten -, bruise

fruits, mash fruits; -, offend , injure.
1 Kwetsing, z., wounding, bruising, offending.
Kwetsuur, z., wound; hij is aan zijne - overleden, he
(tied of his wound.
Kwetteren , i. w., chatter; -, tattle, jabber, cackle, -,

t. n., bruise.
is charged with the care of quartering the soldiers , -,
Kwetterit; , b., bruised.
quarter- master.
!Kw
ettering, z., chat; -, bruising.
Kwartierschout , z., bailiff.
Kwartiervolk, z., that part of a ship's crew which is on duty. i Kwevleescln , z., confection of quinces ; quiddany, marmalade.
Kwartijn , zie Kwartoboek.
Kwezel , z., hypocritical woman.
Kwarto, quarto, bw., in-quarto.
Kwezelaar , z., dissembler , hypocrite , one that looks deKwartoboek, quartoboek , z., book in-quarto, quarto.
nlure , as if butter would not melt in his mouth.
Kwarts , z., quartz (sort of stone).
Kwast , z., brush ; wrj-, holy-water-sprinkler ; zijden -, tuft Kwezelari.J , z., hypocrisy.
of silk; - aan een behangsel, tassel; poeier-, powder-puff; Kwezelen, i, w., behave oneself hypocritically.
- in een bedstede, suspensory; -, knot in wood; - §, fop; Kwibus , z., silly fellow , silly fop, simpleton.
harpzcis-, rosin-mop, z.; teer-, tar- brush, tar-mop, z.; Kwidarn , z., strange kind of fellow.
Kw ii i , z., spittle , slaver ; hij huilde snot en -, he cried
-hout, stunted-wood, z.
like a babe.
Kwastig, z., knotty; -, foppish.
Kwijlaard , zie .Tlwijler.
Kwastigheid , z., knottiness, foppery.
Kwj
ibaard , zie Kwijler.
Kwh , z., quince.
Kwijlbub , kwijlebab , z., drivelling child.
Kweappel, zie Kwe.
KwtJldoek , z., bib, slabbering-bib.
K`veboom , z., quince-tree.
Kw i j i en , i. w., t. w., drivel , slaver , slabber , salivate , flux.
Kwedoorn , z., barberry-tree , barberry-bush.
KwLIer, z., driveller, slaver, slabber-chops.
Kweekaarde, z., foster-earth.
Kwijting, z., drivelling; - als geneesmiddel, salivation.
Kweekboolntje , z., young tree.
KwLillap, zie Kwijldoek.
Kweekeling , z., foster-child , pupil.
Kweeken , t. w., cultivate , nourish ; boomen -, cultivate Km - trilwortel, z., Bertram-root, pellitory.
Kwijnen , i. w., languish, linger , droop, pine.
trees; een wijngaard -, manure a vine, dress a vine.
Kw i j rend , b., languishing , lingering , drooping , pining
Kweekerj , z., seminary , nursery-garden , nursery.
away.
Kweekgras , z., slog's-grass.
Kwiyning, z., languishing, languishment, languor.
Kweekhof, z., seminary nursery.
Kw ii t , bw., lost ; - worden , get rid of.
Kweeking , z., culture , improvement.
Kwijtbrief, z., quittance, receipt.
Kweekschool , z., seminary for learning.
Kw ij ten , t. w., acquit , discharge : zich -, conduct oneself.
Kweeksel , z., growth.
K%viiting, z., acquitting, discharging.
Kweektuin • z., zie Kweekhof.
Kess, tscbelden , t. w., acquit, discharge, remit; lang
Kweeltie , z., very little spot, stain, chirp of birds.
borgen is geen - t , long patience is no acquittance, all is
Kween , z., barren cow , cow that never hears a calf ; -,

barren woman , barren doe.
Kweern • z., hand-mill.
Kweken , zie .Kwakend.

Kwekken , i, tv., chatter , quack.

not lost that is delayed.

Kwijtschelding, z., acquitment, acquittal.
KwLjtschrift, zie Kwijtbrief.

I KwiJtworden , t, w., lose , get rid of.
oo

I-

LAB.

KWL
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Kwik , z.,. quiek- silver, mercury ; -, liveliness, briskness ;

-, b., lively brisk.
Kwikje , z., ribbon, favour;

wat al -s egt strikjes, what

a deal of ribl,ons and favours.
Kwiicstaart, z., wagtail.
Kwikstaarten, i. w, wag the tail.
Kwvikzand, z., quicksand.
Kwikzilver, z., quicksilver, mercury.
Kwinkeleren, i. w., zie Kwelen.

Kwispelen ,

t. w., i. w., brush off with a fringe;" -, whip

with a rod ; -, zie Kwispelstaarten.
Kwispelstaarten • i.

w., frisk.

Kwistachtig , t., lavish , prodigal.
Kwisten , zie Verkwisten.
Aow aster , zie Verkwister.

xwistgelhi • z., spendthrift . prodigal.
Kdvistgoed , zie Kwistgeld.
, b., expensive, profuse, prodigal.
Kwvisttgt,eid , z., profuseness , prodigality.
Kwisttglijk, kwistig, bw., prodigally, profusely, expenKwistig

Ksvinkelering, z., sweet singin¢.
Kwinkslag, z., quibble , pun , jest.
Kwinkina , quinquina • z., quinquina , Jesuit's-powder.

K vInt, z.,' filth in musick; -, treble string of a violin;
-, trick.
xievintaal , z., hundred-weight.
Kwintappel , z., coloquinticla, fruit of a wild gourd.
Kwipscth t , b , sickly , weak , infirm.

sively.
L-i visting , z., spending.
Kwistpenning , zie Kwistgeld.
Kwitantie , z., quittance, receipt.
Kwiteren , t. te., acquit, give a
leave off, give over.

receipt, quit; -, quit,

Kwota , quota , z., share, contingent.

K^vtpsehheld, z., sicknéss, sickliness.
Kwl!peldoor • z., spittoon.

Kwotient , quotient • z. , quotient .
Kwotisatie , quotisatle , z., assessment.

Kwispel, z., sprinkle.

Kwotiseren, quotisatie,

t. w., assess, rate.

L.
Ls, zie Lade.
L.aadboorn • z., loading-boom.
Landbus • zie Roer.
Laadgereedschap , z., loading-apparel.

Laadgat , N., touch-hole.
Zaadje • z., little drawer, box.

Laadkruld , z., powder for priming a gun.
Laacllepel. z., cie Lader. Lepel, etc.

Laadpan, z., pan, part of the lock of a gun that liold8
the powder.

Laadprlem, z., instrument used in clearing, cleansing a

gun.

Jaag, b , bw., low; loop om -, go below ; -, humble,
pliant, ftvxible, tractable complaisant, docile; zich - hou den, behave humbly, humble oneself.
Laag , ril , z , rank , row, lay . layer, broad-side; -, amechte-sea
- bush , - kanonnen, tier of guns • z.; eery - van
krz¡gen, be raked, z.; een volle - geven , give a broadside, z.;
- watereaten, tier of water-casks, z.; onderste -, ground
tier, C.
Laagheld , z., lowness , vileness , baseness , wickedness.
Laagtes, b., bw., lowly, rather low, lowish.
Laagloopers , e., false dice (made for the purpose of
throwing a low number), dell , hollow, dale.
Langschout , z.; hailifi, subordinate officer.
Laagte . z., valley , low situation.
Laai , laaiye, zie

Lichterlaai.

Laaknaar , t., blameful , blamable , blame-worthy.
Laakster • 7., she who despises , censures.
Laakziek , h., censorious, calumnious, slanderous, abusive.
Lankzucht • z., tensorioolisness.
Laan • z., alley , lane.

Lnar + , b., thin , lean , skimmed.
Laars , z., hoot ; slappe laarz-en , buskins.
Laarzen • t. zo-, boot, put on boots.
Laarzen , z., mv. van Loars.
Laarzenknecht, zie Laarzentrekker .

Laarzennnaker , z., boot-maker.

Laarzenriernen , z., mr., boot-straps.
Laarzentrekker , z., jack to pull off boots.
Laas t , zie Helaas.
Laat, b., bw., late , slow; hoe - is 't ? what o'clock i s .it?

-, let.
LHathan,1, z., bandage used in letting blood.
Lnntaekkeu, z., bison to receive the blood from
from an
opened vein.
L.aaa'di,,ntzend, b., vain, conceited, arrogant, presum ptuoros, proud.
Laatdunke,iheid • z., presumption, conceit,
Pille , sla zzl)tiness.
Laati,^ze► r , e., bi sect.

arroga ace,

Lantkop , z., cupping-glass.
Laatst , b., lately, of late.
Laatste -, b., last; de eersten zullen de -n zin, the

first

shall be the last ; ten -e, lastly, finally.
, zie Laatst.

Lantsteii„jk

Lnatstledcn ,

bw., last.

Laatwindsel , zie Laatband .
Laauw , h., lukewarm, neither hot nor cold, indol ent,

indifferent, negligent,' without zeal, without fery our,
negligently, carelessly, with indifference.
Laauwechtig, b., rather lukewarm.
Laauweiijk , bw., coldly, with indifference, without

vour, faintly.
Laa u w heia , z., lukewarmness.
Laauwte, zie Laauwheid.
Labaar , z., large pocket-handkerchief.

Labbel , z., pratler , gossip , talkative . woman.
Labbeijen • i. w., prate , chatter , prattle.
Labbekak , z., babbler , prating
Labbekakken , zie Labbejen.

man, prating woman,

Labben , zie Kroppen.
Labberdaan , zie

ßhherdaan..

Labkeren , i. w., shiver, z.
Labberkoelte , e., cool breeze , light air, light breen
Labberlot, e., bully, desperado, wicked lewd fellow.

fer-
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LE I .
Lnbirint , x., labyrinth.
Labzalven , t. w., tar the rigging , refit the riggieg.
Lach, z.,

laugil, laue111nw, sun le, sun hug.

Lachje, ; ., laugh, the suction of laughing, siiiilü ►g.
Lachster, z., girl subject to laugh.
Ladder, z., ladder.

Ladle , z., box , drawer.
Laden , t. 2o., lade, load , charge , freight, overclt,l1'o?'e
overload; het is eerie divaash.eid, meer te - ^iaw i ne , rlragera kan , it is a folly to att.erll±it a thug , we caliuiot
accomplish ; zij duen niel dare los.ie^a eia -, • srli'VaIe;; i'mephozrdebjk , they do uiothiiuig hut clinitte and diseliar e
they fire irlcessal.tly, they shoot incessa.litly; zj^ doel r/ia's
darn la<aen era -. she is i/o sooner discl<<ir acï, !Lail 0 ' / e is
ballasted again ; biet op ie.,wf id ¡ja- detbe^a, }: :i ve 't l,yue
against any one , hij Iieej't Ixet allji op ,,w' ye-, lie has al «raps
a design upon nie ; — Yaal dorr /0etdereIi , bail l ii 1s alle , e.;
- net stukyoederen , load in pieces, load in hi/ICs , r.
Lader , z., louder ; -, freighter ; - V(,/ iaat ye, clra t , ¿un
-ner,caoli;dn.
Lading , z., charging , loading , freighting ; lzeltt gij awe al are you full, have you cat as much as yogi rau
in - liggeit , lay in }nadiii-; , z.; - eau eery srlii» , cargo.
Laf, latfe , b., insipid , saltless, too fresh , !unsavory tasteless, unsavory, flat, foolish; - irr de poni» pieteu , water
the pump.
Lafaard, zie Lefhek.
'
Lafbek , a., young, ignorant, hair-brained fellow.
Lafenis, z., ease, relief, comfort, refreshment, diversion,
pastime, recreation, pleasure; desa zieke eenifle - geven
comfort the sick.
Lafelijk: , bw., weakly, faintly.
Laf hartig

, b , cowardly , fainthearted , void of courage,

een - mensch, coward; eega -e daad, cowardly action.
Lafhartigheid , z., cowardice , timidity.
Lafhartiglijk
, Im., cowardly, with timidity, with
cowardice.

Lafheid , z., insipidity.
Lag , prel., lay.
Lagchebek , z., laugher.
Lagctien . i. 2U., laugh ; - dat het schatert, laugh heartily ;
ziele te berieten -, split one's sides with laurl ► ing ; ergens
orn -, laugh it a thin- ; ergens meé -, rues spotten , dery
spot med steken, ridicule, mock, deride any thing; wij
meenden ons te herster. te -, we thought we should have
burst with laughing; z j - niet allen yea, die voor -, they
who laughed last, laughed best; in zijn vuist -, laughs in

one's sleeve ; -, z., laughing.
Lagchend , b., sigui}}, , cheerful , pleasant , merry, gay;
iets niet een -e;i mo,id zeclgen, tell sonietluiig with a
snriliug air , -e, in jest, in joke, for the sake of diversion;
hij zeide dat -e , lie spoke it in jest ; cut -e , easily , with
ease, without trouble, without pain:
Lageher , z., laugher.
LagcherU , zie Jukkei'nij.
Lage , zie Laag.
Lagerhand ,
Lagerhm,,

z., lesser-hand, lower-1!and.
z., louse of commons.

Lagerwal . z., lee-shore , z.
Lak. e., lack, gum-lack; nagemaakt -, artificial lack, artiticial wax, selling wax; rood -, red wax; zwart -,
black wax ; - §, calumny , accusation.
Laken , t. w., blame, despise, slight, scorn , contemn,
undervalue, set light by , neglect, not to regard.
Laken , z., woollen cloth ; de ketting vain -, warp of cloth;

de inslag van -, the woof of cloth ; de !stray van -, the

nap of cloth ; karr.! -, tt ci' dare cloth ; de zelfkantcaz
cuya -, tllt/ lists of clot 11 ; -, sheet ; schoone s leggen, lay
cle: ;i :,}:erts on the Bral, sluit the sheets.
I entnev, kjcr •

Z.,

(.lral)er.

a.atc, h,l , z., l^:lll :iphr:ihriated to the examining and
vt/l iii V :l/ a of c'.ot.ïl.
t_.akks'nii, l

'i, ne Lilenïroopntanse%tap.

Lan 'uii,,i 6ett,v ,

1.

t',

'Lie L(ti eík )j)r.

ii,s lier, ^., tlrapper. riot.}:-niereliant.

t..iiS,•fli,)oirrntinsch,tla. f , drapery , bu siness of a draper .
Lakesa;antr, zte LEI, e//e;•eirter.
1'. ^ivnllopster , , ., rna;:l,er of cloth , picker of cloth.
Lakenraaan,, z., telster, fi'aille with }looks to hang cloth
i. /,áil, nsc',,

b., cloth , made of cloth ; een - kleed, cloth.

coat.
Lake isergie, a., sort of stuff, very thick serge, frieze;
cea. -,, he•nrlrok, sera e- waistcoat, frieze-waistcoat.
Lakaaleerkooper, cie L irke,.k ooper .
Lakencerwer . z., dyer of cloth.
LnUenverwerU ,

z., dye-house, rod1nl

for the purpose of

(iviil-,- cloth.
Lakenvoiles
Erak,'ciw ever

, zie r older.
, z., weaver of clod!.

LahenWe`e)-ïj , z., weaver's slop.
La leisas enkel , z., draper's shop.

Laker, z., despiser, contenlner.
l , ak.ii^g. z., censure, blame reproof, scorn, contempt.
Lokkei , z., lacquey, attending servant, footman.
[..iaen, t. w., seal, seal up.
Lokker , z., scaler , varnisher , japanner.
Lakences, z., orchal, litmus, lacmus, dutch-blue; -pappiier, litmus-paper; -olcz^ct, turnsof- plant.
Lakooi , lakooibloern , zie L 1 2olier.
Lakwerk

, _., japanned goods, japanned articles, japanned

ware , lacker-work.
Earn , b., lame , impotent, disabled in the limbs, halt,
halting , relaxed; - i,a alle leden zijn , be disabled in all
one's lim?is ; - en kreupel slazin , beat and bruise ; -,
poor , paltry , insipid , silly , weak , lamely ; dat zijn -tee
verren, those verses are very very insipid.
Earn , z., land) ; als eersi - leren , live qu iet and peaceable .
Lasnbrizerin5 , z., wainscot, wainscotting.
Laufer , z., crape , tiffany , a kind of ganze.
LHini,eid , z , l argeness , palsy.
Lanl[nekc, , z., little lalllh.

Las , nekensoor , z., allgoo(1.
La183n)er en , z. ; mu., lamlml,s ; als - te zamen leven, live
1 she lamsos , live peaceat,ly together.
Landnieren 9_, i. UJ., yeas} , bring forth lambs.
L,immetje , z., laint:kiii , catkin.

Lt,,nnne1 jesnoteqn , zie Ilazel, tonten.
L ar, i1Ine tjespap, z., skili- porridge, hasty-puddius.
Lia antnigheid, ele Lainlleïct.
Larnoen . z:e Lunde..
Las);), z,, limp.

Laaipe) , Iinder, z., chimney of a lamp.
L *,inpe,ipit , z., laciip-wick.

Llllnpet, z., ewer, vessel in which water is brought for
wasinig the hands; -, bison upon which the ewer staiuls.
Lamrj,etkan , z e Lam.let.
Eaing)etsehotel , zie Lsinpet .
Lanipfi,gt , z., lamp-light.
Lo!nisoiie , z., oil to burn in a lamp.
Lang rel , z., lamprey, lampiei , lampron.
Loup' ei , iannpreitJ/s , z,, yi4VJig rushibit.

232

LAM.

Lampzwart, z., lamp-black.
LamsbeeldJe , Z., lamb of God.
Lamsbout, z., leg of mutton.
Lamsgebraad , z., roasted lamb.
Lamshootd , z., lamb's head.
Lamsvacht , z., lamb's-skin.
Lamsvel, zie Lamsvacht.
Lamsvleesch, z., lamb, mutton.
Lancet , z., lancet.
Lancier , z., lancer.
Land , z., country, land , region ; op

het - zijn of wonen,
buiten zijn , buiten wonen , live in the country ; te - of
over - reizen , travel by land ; men kan geen - met hem
bezeilen §, men kan met hem niet omgaan, te regt raken,

they don't know what course to take with him, they are
quite at a loss with him; - voelen, genoeg gegeten hebben,
have eaten enough , have got one's fill ; -, territory , state,
government; het - is een weeskind, maar heeft vele mombers,
the country is an orphan, but has many guardians; - tusschen klinkwerk, laying over the planks of clinch work,
z.; boter -, cape fly away, z.; - aandoen, make the land, z.;
- gewaar worden, discover the land, z.; in 't gezigt van
't - zijn, be within sight of the land, z.
Landaard , z., people , nation.
Landbedrieger, z., quack, impostor, cheat, deceiver.
LandbeschriJver, z., geographer.
Landbeschrijving, z., description of a particular country.
Landbestuur , z., government.
Landbezit • z., possession of lands.
Landbezitter, z., landed-man, land-holder.
Landbouw, z., agriculture, husbandry, tillage.
Landbouwen, i. w., till the ground.
Landbouwer, z., farmer, husbandman, peasant, agriculturist.
Landbouwerswerk, z., rustic employment, agricultural
labour.
Landbouwing , zie Land/ionic.
Landbouwkunde, z., agriculture.
Landbo uwkundig , b., versed, skilled in, well acquainted

with agriculture.
Landdag , z., assembly of the states , diet.
Landdeken , z., dean of the country.
Landdekenschap , z., deanery.
Landdlef, z., embezzler of the revenues, plunderer of the

public treasure.
Landdier , z., land-animal.
Landdieverij , z., embezzlement of the public funds.
Landdrostambt, z., office of a magistrate, bailliff.
Landedelman , z., country-squire , country-nobleman.
Landen , i. w., land , make a descent.
Landengte , Z., isthmus.
Landerijen , z., mv., lands , fields, orchards.
Landgenoot , z., countryman.
Landgeregt, z., justice, court of justice.
Landgeschreeiw , z,, complaints, expostulation, cries of
the inhabitants of a country.
Landgewoonte , z., customs of 'a country.
Landgoed, z., estate, farm, country-house, manor, estate;

country-seat.
Landgraaf, z.,

landgrave, name given to some of the

german princes.
Landgraafschap, z., landgraviate, lordship of a landgrave.
Landgravin , z., landgravine.
Landheer , z., proprietor of land , landlord.
Landhoeve , z., country-seat, country-house, farm , estate.

Landhuis, zie Landhoeve.

LAN.
Landhuur , z., rent of land that is hired.
Landhuurder, z., tenant, one who-rents land.
Landing, z., descent.
Landjonker , z., country-gentleman, yeoman.
Landkaart, z., chart, map.
Landkost, Ñ., farmer's victuals, ploughman's food.
Landkunde , z., knowledge of the situation of a country.
Landleven , z., country-life.
Landlieden, z., country-people, people who reside in the
country.
Landioopend , b., vagrant, strolling.
Landlooper, Z., vagabond , beggar , stroller, rambler,

vagrant.
Landloopertj , Z.. vagrancy.
Landloopster, z., female beggar, female vagabond.
Landmagt , z., land-forces.
Landman, z., farmer, husbandman, peasant.
Landineetkunst, landineetkuude , z., mensuration, ge

-ometry.
Landmelsje, z., country-girl.
Landmeten , t. w., survey land.
Land,neten, z., surveying, geometry, the art of surveying.
Landmeter, z., surveyor, geometer.
Landineting , z., land-surveyiag.
Landmuis , z., field-mouse.
Landouw , z., lands . , fields ; hij stond verbaasd over de

schoone -, he was surprised at the beauty of the country.

Landpaal , z., landmark , boundary, limit ; landpalen,

boundaries , frontiers , limits.
Landpacht, z., quit-rent.
Landplaag , z., plague , scourge

; de oorlog is een wreede
-, war is a cruel plague , terrible scourge to a nation.

Landpiager, z., oppressor, cruel prince, tyrant.
Lasdraad, z., council of a country.
Landregt, z., rights of a country, laws of a country.
Landregter, z., sheriff.
Landrels , z., journey by land.
Landrent , z., land-rent.
Landrjk , z., rich in land , having great territories,

having landed property.
Landschap , z., province, district , country.
Landschapschilder , z., landscape-painter.
Landscheiding, z., limits of a country, separation of one

country from another.
Landschilpad , z., land-tortoise.
Landschool, zie Hoogeschool.
Landschrtjver, z., secretary, grand bailiff of a country.
Landsheer, z., lord of the manor.
Landshuis, z., house for the assembly of the states,

general hall of the country.
Landsknecht, z., soldier, foot-soldier.
Landsknechten, z., lansquenet, game at cards.
Landslasten • z., mv., taxes of a country.
Landslieden , z., sun., countrymen.
Landslot, z., harbour sheltered from the winds by the

surrounding hills.
Landsinaak , z., taste peculiar to any country.
Landsman , z., countryman.
Landspraak, z., language of a country, dialect of a

country, peculiar idiom.
Landstad , z., inland-town , city situated in the middle

of the country.
Landstreek , z., district , region , extent of country.
Landswtjze, z., mode, manners, fashion of a country.
Landverraad , e., high-treason.
Landverrader , e., traitor.
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tor;gue of 1:i^1 , point of the land.
Lauttverken in; , z., la-wJ f Al . recounoiiruig of the land
- hebben, have vlade th
id , z.
L^iucivIiigtig, Z., refuU^, , , .'n itive, exile,
Landtong, z.,

;.J
0

. fie _ .

G

i^ ë)

Langoor , z., long-ears , a;; , !,ss- lead.
Langs , vl., alorit .
Lfani-st1even,1e , b., longest liver.

.

z., ei.,

t;aestie-trees, z.

ia,,r'm1u • z., i)rbl)Iilel', pr
.itel'
Lan(Ivo^4eí1 , z., terrest)'°:ti
Landvolk , z., farmers
cuiIiitry-people , peasants , pea- Li.x ,v v I5)b , ) i ,1 x Jow , er than bread.
sai!t r v.
F,in x rl U,ä i n , h., tedio? s , prolix, long , tiresome.
Land oogdd , e., I.Ieatcle` int of g overnor of a province.
y i ï 13(•d( , e., tev ;o isness , prolixity.
Landvoogdes , z., gol ere c te oj go ti' I Iie S of a eeltiltry. i L.} 1 .,;

Lau(ivoogdij, z., goveriiralelit, sa,^relar authority , supreme
regency of a country.
Landv:Brat , z., sovereign , prince of z country.
Landvorstesijk , b., princely any tliin l)clongíitg to a
sovereign of pill ee.
Landeorstin, z., soverei^n princess.
Land% rouw , z., lady of the niauos .
Landvrouw, zie Laiidir.rcjf.
Laa(1vrHacht, z., revenues of a, country.

Landvruchten, z., inc., fruits of the earth.
Landwaarts , tie., toiv;+.rüs the iiiiirrp;irt of the country.
Landweg , z., path ttzr.)th the tieiús, by - wahr.
Laza %'erk , z., country -work , rustic labour, farming

Lsuz zaaani, u., sloe , d ,,ill , heavy, tedious, drawling,.
liii^ï^^r;z^^:^.
ILI ,,S ww 3 aAll • l)iO'., litt , Slt7\ly.

I,á^e^ Y: t^^^o^B ^•iti, z., siow.iess, heaviness, dullness, laziness.
L ; aan61kjk f , h r., slotivly, lingeringly, with heaviness.
Li' gzan -riaazid, 'Zie Jm,, pzaaïiil k.
• z., pi,itfor^ ;i, e.
S
naair ,, Zie : '))eer.

Lí s,ir=ees• , z., l ii;ee- ,)eurer , lance-man.
La nvi,,- , zie .L ui;i;i rater, lancer.
Llu nniieci,t, z., soldier at;;ied with a lance.
La,, ,asla at, .r., liui:rel - pesiide.
L-anstluenet, zie L /egt,/edit, lansquenet (a gaze at cards).
La,as+ru lie B°, cie 41 e ;ldter,

work of a farmer.
Lnnvvuinii , b., si ;;1 L' like a lance , spear- spapen ; -,
Landvr -Uf, e., country-wo:ilan.
Lal➢ (1^i%hid , z., laud-wiiid.
Landes nning , z., conquest of a country; -, growth, i I ,nntán tru , z,., lantern, lantl:orn ; bllaCle -, dark-lantern
(ji«; era led-, sby-liriit; er; gr)ote - zonder licjtt §, a great
crop , revenue.
lieer., a head void of uutlerstanding; geschut -, gun-lanLandzaat , z., inhal)itlllits of a country , militia ; alle
landzalen overden opoîatb(iden , all the in?iahitai,ts were ti ci- n, feint , z ; deel-, i ; i;d-lat;thorn, Z.; lied'-, poop-la1iti ? n, z.; da°j'; ;i -, ;it;;gatllte -las thiorn , z.; loop-, run-lanconvened , deor ed to asó°illtle.

, z., epidemical disorder , sickness , generally
prevailing.
Lanndzigt, z., view of the country, rural 1)rospeet.

tiJï it, Z.; 'i }?l(i'. -, top-liitl; 110I11 , z.; Seil-, signal -lanthorn, e.
Laulaal'9Bäy1-ag't1', e., i:l ?.t i".i -hi rcr, lent ernriierier.
f
, É., tax to (!'fray the expense i' lamps.

L,ui55k -ve njilieid , .e., lettgevity.
Labs 1 $t', zie Lo nnl,>,t.il'^i.

palliate the business , patcti up that affair, lie gives it it
liiie turn; voor e le billen -, spend, lavish, squander, dis
-sil);teo'frun.
Lá,pper, z., patchier- , hotelier , mender.
Lapper, z., s k ips carpenter, repairer, calker of ships.
L^rtsj)erij , z., repairing, rnenning, patching.

Landziekte

^. E "àiitfB!'[IIDY62 -:H:f',f', "., li n t :.)1'i; -TtaLel.
L:Bln1tzS 'eier , "., vt ► g ihoiid , vagrant , tv^uiderer.
, ( il , lid_ liter,
Lan , b., lie., long, tull ; - Vou if(leiii, loog GViíied; -, I t,í,, .aaracq «ioeket• ,
long ; Iaet is - <jelé^ len , it is long since ; loe - is hut qe- B.c.BAvnifl',5) t:.2 , u, liZCllp ;iet.
Lamia_ l saam , ujier , zie L/i ,toa ;icpsteifer.
leíl ? h o'.V long it is ego t - t/jura, Stiiy a great ivP ie;
,ani , etn , elS L G} trfe i i.
- slapeni. , sleep a long while ; zes - lung , sic years together.
L ' i i g îa,t , y , lounger , loiterer , idle person.
I,angachti , b., lol risp , saii,ei, heit brig.
Lanterga nicn • i. i;. loiter, lounge.
Lrngbfaard , z., long-t)r;.rd.
i. ."ins Ca•l.'mile5ij , y, idlel;ess.
íLailgi)ec l , z., sort of i ;.sect that Las remarkai;ly long
I Lijfval rcaa , Z., liiuter-hi (fame at cards).
fers ; - §, olie tl; it has boing , thin legs.
,, te uaJ
, i. ir., phiy the game of !cuter-loo.
Lz< nag.ieeui , b., I;^lvït)g leeg le g s.
Lfaniriradï'i , b., tedious , prolix. , ion; winded , trifling; - a,;, , ., 3 e^;1.:ant , 1?;it.^I (of cloth) ; ik zul ii deze - Jluwix l
^/0e kocp prei , 1 wiii sell you this renmant of velvet
ge /lc/;t . bug tiresome peris.
e ,•y Cheap ; o; le -»ei , i ago tatter•,s ; -pen en leuren, out
, z., proli ;ty, prolixness.
La^^^ ^9^•ta^á t^
e, o, old ieninatits, ci<ap, sla ;), 1 >ox on the ear; iemand
L it(gdia>•i- , i)., diural)il- , l ;lstnig , long , tedious.
ejes, -- c it Cle ooceii (eceii , e ive ing nun a box on the ear.
Lan dor®hckà , e., lung coiitinnanee , longevi+ty, durai.oq.-3e , z.,^ stell patch , .¡Meeli , sinall remnant.
bleness.
f. ,p iet • ^ , trul k , client , used to pat old rags , remLaugen , t. iv., give, r;^acll (local).
Lanact • z., tu reticl-lace.
t t.iA ty,n.eut(i • Zie Ln11r ist.
Lteaa ha 1s , z., lone- riech., Long necked lemon.
La'pmiBnrkt, z.. olcl-c;loti^es-market, rag-market.
Lail trig, b., sue hit has bug licit.
E.5`s,- i, t. tv., p;;tchi, nmeiiel; sc/teene ;l -, mend shoes ; era
Langkin , z., sue that lirio a long chin.
;'n,;, -, li+r^li .t cu^„t ; eer, sebi) -, calk, stop the leaks of
Laiig1ci dt-n , z., lng -4 kte , latin-hack.
aa ship; hij inert die zaad zoo zcat te -, he knows how to
I.F"nMievend , b., long-lived.

LanglLviig . b.,

lonja -bodied.

Lniig.iBoeQtig , b., patient, meek, long-suffering, forbearitlg , e lsy, can eseendiii rr.
Lange yuedighei,I, z., Citeekness, long-suffering, patience,
forheac;iiice.
I.annginoe(ti ;iiJk , lie,, patiently.
Lan ;muil , a., long-hill , long- Irak.
Lan neus , "., olie that has a long cost,

L.a4)g,iflg , e., patChii)g.
L.4r1)%ai3j(ier , z., nlevcier.
L. »pweru , zie Lapfa °iq ;

1vokk,

dat is near -, that is only patch.
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LAZ,

LAP.

Lapvvoord , zie Stopwoord.
Lapzalf, z., improper salve, pernicious salve;

Lastiün , z,, load water-line, z.
dat is maar Lastpaard , z., pack-horse.
- §, that is only quackery, patchwork, it cannot render Lastscl► ip , z. , merchant -ship, ship used for the transthe least service.
porting of marchandise.
Lapzalven , t. w., cure, heal by halves, not perfectly; Lastwagen , zie Vrar/ttieagen.
hij zoelet dat zoo wat te - § , lie endeavours , seeks, to Lat , z., lath. , lone tlii) ► piece of wood.
Lat , z., lath , ledge ; dikke -, scantling , z.; rooster-, gratpalliate , patch up , disguise , excuse , that affair.
ing lath , z.
Lapzalver , z., mountebai ► k, quack-doctor, vender of drugs;
Laten, t. w., let, permit, suffer; zich - gezeggen, zich that
is
a
spo.l
teade.
echte
-,
dat ie een
Lapzrxlverti , z., quackti^g , ha,l-curing , pitching ; dat is overreden , take counsel , he prevailed on ; z j -- zieti zien,
they show ttiernselves ; laat dat staae , let that alone,
maar -, that is but patchwork, good for nothing.
don't touch it ; - we/ei , make ïtui► \vii ; een kleeri - waken ,
Lardeerprle'n, e., larding - pin.
get a stilt of clothes made , zij ka,t het snuiven niet -,
Lardeersel , zie Landeerspek.
site tat ► tiot desist from, leave off takim , snuff; wilt gij
Lardeerspeeties, z., nie., small slices of bacon.
fact - ? will You leave off? Ik wil liet .tiet -, I will not
Lardeers }gek , e, lard used for larding meat.
leave off; letal den gek loopen , let the fool go ; - varen,
Larder#n , t. w., larding.
leave, quit, a,hal)don, forsake; —, leave, give, resign;
I.arlen , zie Beuzelen.
hij wit hot paard daarvoor niet -, he will not leave. the
Lariksbomen , z., larch-tree.
horse at that price ; ee,a zucht -, heave a sigh ; een wind
Lasch , z., seam , stitch , bit , piece ; - onder aan de ste-, heave, break wind; -, let blood., open a vein, bleed;
veis , joining to the keel , z.
die het zij^iewee hebben moeten ge- worden, those who
Lassehen . t. w., seam , join several pieces together , file
have the pleurisy niest he bled.
up , put letters etc. on wares.
Latierhooin , zie Stalgiooan.
Lassching , z., joining of two ends together.
Lattin, z., latin, laten language; hij spreekt goed -, lie
LaschUzer, z., jointer.
speaks (rood latin; iets in liet - overzetten, translate any
Last , z., burden , weight, cargo , load , charge; ten —e
tli+nñ into latir.
leggen , charge with ; - innemen , load , unload . - breken ,
brea hulk; een schip van twee honderd -, a ship of four Latijjnist , z., latinist.
hunderd tons burden ; -, impost , duty , tax ; -, order , Laciynsch, b., latin; - boek, latin book; -e school, latin
school.
decree, charge; - § , grievance, displeasure; -, danger,
La(Unzeit, z., lateen-sail, Z.
peril; - lijders , suffer, be oppressed , be overburdened.
Lastrsadje, z., sihip•carpeuter's yard ; boven -, upper Lating , e., iettisg of blood.
weight, z.; - innemen, take in the cargo, z ; op z;jra - Latoer, z., lastet).
liggen , lay in trim, z.; -balken, -dragers, orlop beans, z. Lotse , e., cod l,iece.
,.ratten , z., efe., laths.
Lastbeest, z., beast of burden.
Lastbrief, z., commission.
Lastdier, zie Lasíbeest.
Lastdrager, z., porter, carrier of a load, carrier of a

burden.
Lastetoos, b., without weight , without burdel.
i. w., contribute toward the expense , assist in
bearing the taxes.
Lasten, t. w , order, commission.
Laster . z., slander , caluniny, reproach.
Lasternar, z., slanderer , calunir^iator, def Liner, blasphemer.
Lasten,

t.ar t:, w , z., le t tire.
L^at%v erl. , z., loth-work;

- in een tuin, palissades of lath-

work for the use of a garden,
La,,r;er , zie Lauwer.

Lauries•en =, t. w., crown the head of any person with
laurels..
Lazrvc-er • z., brauch , leaf of laurel; het hoofd. met -en
.ye.,ierd , the head crosroed with laurels.

Lasterdicht , z., lstepson.

Lau werhezic , e., laut el-terry.
Leiu
, z., laurel-leaf.
Lauaveäboou,, z., laurel.
Laasawee •! {rans , z., wreath , crown of laurel.

Lasteren , t. ie., slander , reproach , defame, blasphame.

Lauovec• kroon,

Lsssterig , zie Lasterachtig.
Lastering, zie Laster.
L:ssterlljk, bw., falsely, slanderously.
Lasterniond , z., slaii Brous tongue.

La,,.veeol e , z., oil of laurel.

Lasterdand , z , calurr,ny , slander , delaruation.

zie Lou verkrans.

Lasterpen • z., defamatory , abusive pen.

, e , laurel , brandi of laurel.
Lavas, e., locate infused in brandy.
La vei t . z., pee mission , leave , liberty.
LaveLjen , t w., rest for a time from labour.

Lasterrecte , e , Caltunny.

Luvet.

Lnsterschrlft, z., li"el, defamatory writing, lampoon.
Lasterstuk, zie Laster.
Laestertaat • z., foul language, falsehood, backbiting, detraet.inn.
Lnstertong , e,, slanderer, calumniator, detractor, defamer.

Lavendel , z., lavender.
Lavei^deibioesn , Z., flowers of lavender .
Lavendelolie , z., oil of lavender.

Lanawertak

, t, so., recreate , refresh , ease, relieve , comfort,
alleviabte.

Laveresi , i. w., tack about , sail first upon one tack, and
tint upon a.1 oneer; sect korte slagers -, ply to wind^craïd by short latin , Z.
Lazaret, z., ltizaretto.
La terzucl,t , z., proneness to calumny.
Lazar. , e., leprosy.
Lastgeld , e., tonnage.
Lrsstig, t, troublesome, burdensome, inconvenient; gelijk -, Lxazarus , b., leperous.
upon an even keel , z.; voor - liggend schip • ship that Lazarus , z., leper.
Lasterwoord, z., scandalous word, slanderous word.

Lasterziek , b., slanderous , inclined to calumny.

lays by the head, z.
Last3ghetd , e., troublesomeness.

Lazarushuis,

Lazarusklep

z., hospital for the reception of lepers.

, e., clicket of a leper, clapper of a leper.

L:z

¿

Leekerepter ,

Lazuur, b., sky-blue, a^ ur(>.

Lazuurgewelf, z., f rrn rueilt,
Lazu urgroen , z., green 1e.

2:3%

., secnl:ar

Leekezuste , •, lay sis.er , e 'vant to a con vent of rims.
Leeli, k , b., bw,, ilgl yr , 1)a,':Isonle , plain , defonniecl ,
t«ud, lisc^r1ea')1e; Z h
j/ i; oo - (als de nacht §, llis
^^' i i . L i s ^K ^-i %ISt,' c (Lv
^ c ^^ - bescheid revea , g i r e

azure canopy.

Lazuurke ur , z., ,izu e • ct lr,ur, ult,ranrsirine.
Lazuursteen , z., Lt :s «;, ii
Lel,, aeLLe, z., rem t,p-,t!ieft t^ e f rment.

il
ert,l,r✓ ^t
1U)\ ( ' i';-, l)ad, ill, u1111aidsoiie;
t Í,'lt 1Siiy 111 ilui r of ]1'1.];
l.i - ?'C( i/C1 t/N U( - 1re1^c ed wo; Jí i. , he Bury il i tied ; -, cross, ill-matured.
Lci. kiA'Ed , M. i^l.'.Íui ei `y , i libe s.
tá".+sit-ei.
>•iay.
c <<

LL^Iaail , z., sort of cel ti%'ii li .1 p{'- ll:1ccl 111(;l.t!1.
Leiib65; , h., bui., til. tltg 1 1, rit et , j= clisd,tinful, spite
ftll, rllil'iCioas, el t'r u s, s iteÍ`'.ii;,' , ti ; liclolisly.
Lebbigtbeitt, .., bi11erïi(
v t,t,te, priti cti
1 ;t i

(i(t

eoii i ii,lrd wltli spite, (i)<I+f'úi),;t , <il,Hl>>,^Ity.
aíi,ntiri • f)., (!<1t' mis stiiig of clay.
Ledcnn•tta k, Z., luid laU ur 1 ) tii l 'u1 ili.-1;ï7, fractk;re of I,1.1- me , ,..iv. It c f, v - ; - zc^t^^d, clay-gall, unidtlte Bilil s.
ii
; - ;zei(, t;tae (git t'1Ey
Ledehg• aken = : , zie T n'ell.
14.eC d2(-, i'. iv., 11;<l t( 1° i - itil (i LV.
Ledebri:kig -, b., ptli l
r
toilsome. (iiiicult, lai)o"tolls. ' B•ex':a.de, z., i11CU11tie1.1enc:;, GIL,ease, distemper , malady,
Ledebreuk • z., fracture, l;sxattir13, disj iiii1itst}; tri fie 1,z1111S, ` iiiIiï 111'1y.
La e , zie Leib L.
Ledeksnt , z., C bi11 P
i pist 1)u'ctxsteud.,
id ,

Z., 11ia1.ei of 1;e
k-!a.
Ledemaat, zie Lirl,r^.ai t.
Leden , z., inn., 111ern1tet•s,
Leder, zie Leer.
Lederbereitien, t.t"., (cress legtiter, tali, Cl'=rT=>r.

.s •'•' ,

Lectekaizti,inker

li.ealerbereideea, e., trade of a tanner , currier, leather.
dresser.

ticf , í'eocirtl tentre , possession held by some

j

t, ;ui e oilt
.
si:per'ior; cleat i3ecu - vIríi de I rooit , that is
a f. i: tc:t(nt, to tl;e ero^•' ii ; Ixet - is verve//eni bij geb»soir, lit failure of ruzie issue tine fief is
c tii•t.' ic'l
at 'i ,iaiiil ¿ci - vr.rGe ii, desire, borrow

';

t ' - u, ^ ^ a; en1•r^c^

Lederbereider, e., leather dl' s ;r, tanner, etirrier,
Lentereu , oeèren , b., ll ,&4;tern.
Leciert000per , z., le;itlie,'-seller.
Leders,ien, t. 2v . , C'i11'i'VJ le^itlier.

ofvm;e, Leg t

luau o a tiiiiiè-,; le - nevera, lend,
l', e u f
t^„ed, load ; Ir,&nt'cl-, fee, manor
;I; tu a 'o:+ú.
. a, ►. , . ces ,Z. ten x'ee.
, z., book i i w'lucll the accounts of fiefs are

etc r `

Ledei•eooijer , z., ie:itiiei - cerner.
Le d,-g-skla, -kt, Ice,•Yo u ißt, ^., icatllei-alai eet,

,

t.r~ id s 1, 1, z., coi trt passed iets+- es.n t lord of tl;e ma1) u r ,,;,^^ l^i 3t 1C il ti 1:, ive
e possesswi of a fief, bill

]Letdei•t
,., ziee L ?cl'/.ivweJ'.
d ot Ï 'r' ,Í.I ".I
Íi^ii rlcl.i,e^1t111ent, Iit1!' (LE'fí..
11,eun i z-_ :t!at , .,ti l'r<i..i,
1,e[1eiv,,le• , 'L'.e LL!fcc tl r.
ing
.1
die fi`oni fit vassal
1 tt .sa l a-C.
Ledenetter , z , SLIIe int ttoiie.- Ct4r r.
tG ills laid of :.t
4
lt.,,,Ct',,, t 'lom', lit:(!, 1;1tiro .
Led
aas, lidgras. Z, ii -.': ' 3 :lil -^s (C,ß'Í.(A'17L dirt).
Ledig . b., tio., void . ellilril , vac 1)?1' ; 2„,%e { tti eii tt/Yan e7' B'eeNi,-i , ;_'., Dileis' 110 1;()rro s , one Li'lro luidt.

- i/s e le stud, rl),ai;y
il, tu c e:ty are ititiicitpiecl;
-, idle , lazy , ia itl^o ► t icul i, ; -e 1 j/1, leisisse, ~,tare tiïee;
-, idly , witl'.otit ei iglo\ nit.

Ledigen , t. w., errtty ,^ rl.,^he etapty.
, z., idlf tac gis.
i
Lech ti^0er,
z., i +tie i'eilo,v, street w;llher.

a.etttg aI

L •c•YW 41,
u1
ti., 111o1i^•y
1 'r,%,tl:e telit.t, to the lord of
t l:e ltlallor , t,vet y hule !ie t^Ahesp iris tiet.
',t i , e., flit 111 lil Ice t i c d,ll 1^^15! .
? Leei its i• , ._. lor'ri at ti C
Lt'(,ri
e , Eetdal rut.
t,tt, s , e., teltui itin

i 1t+ e

s11)tls
Lelt f¡ I , Ñ. i(ÁI;11i:tii rtálilt
°,loiil1 1ïiP.Sá
$lll u,l l:l:( so ; fly - is ee,ilutecioooi'ñ'i4 seit t , wi til.le 1)1'itiït

)a.'t'SlF
lt^t'- i ;ill¿r Beizt pos to ion
Ecei i'i" , e., loon , atzt .i ce !r( ril() :ey , pawiii)1'okel's shop,

e , leLi,k for usury , fig.
is the devil's shop.
loan..
Leca t,zg, z., evacuation, act of evacuation, act of ma- L,uiu ,¿a E^i• , z., food iI ( Dult.
i.e,t ? zf'rt ,, •e, ne.,t,•i1a 11s i:1 fee, they Wil() 1► oid by
kilid vin cl.
t iiu: ir i :t tenure.
Led+t
• zie Lec='ir/.
Led€Ogt^aoper , (IC Le(1iq„c;i9er.
L^;^^^ , e .,t ou ,tz1 , tewent , l lecenioti , Eedti ee , feud try.
f LceJ ia t i ehap, z., vasu.iltge, state of a saosal, teiluro
Leet,reen , zie Tai <ttere ;1.
pr'e't. van L.j(1ell.
Leest • e., li i tit, li eu t, injut y ; ie,ízan^i - dt?oen , liarteany
1irtOii; /iet is wij -, it grieves ti!e, I atii sorry for it.
Leed wezen • z., repent iii e , regi et, sorrow,
Leef,1 reteiit of Levena, live.
Leefaug • e•
li.'e . mete _i/ zj.i -en ice`s der. o l ds Who
ever sacv stach a tliiii in his lice- tinte.
Lee^iii
u cir.^eu , zie Leejto^^t.
Lect•tk •
t1 e., l,fe-tiliie , age.
Leeéto01 , e., provisiotl, food, sustenance.
Leetas ijz , e.,conduct, tllanrïer of liviiig .
Le,eg, zie Leíflq.
Leest ,

,

ilt

\5111.

` a.evi ir ,; ; t , z., ol,t,ist;it ee pnid t;o tie lord of the manor,
2,c ititi , z , fro(1,tl ri e it, fieoda.l Lair.
j .eeiir,^!i e , z., Pelan l relit pool to the lord of the manor.
? I.t &.,u t.;cr
b., to ;tL? , lioiilcil by fealty.
' Le. r'. eis otil
• Z ,ludal
i Lce^seci,, User, z,, secro torc to a feodal court.
r 1^^'sa• ,2^ea g1. , e., nietop ^ ei ,^ allegory.
¡ laeea^wtx ,e kt
b., eietapi;i,t'te, allegorical.
L s 'o , eï eJi'au
e., ref;ei+ ;i1 of a fier'.
Liop, h., 1)le, -eyes , eves that run sister; -, sly, conTI11:'°, S;ii)tile , siebte.

Lec -, en , zie- Le !i«en.
l L e est u hi • zie
LetgtLJd • zie Lrlib^.
Lee; ié1t,c d • z., cuiiliiii , sul>tilty, sr.l>tlety, crustiness;
Leek ,
1 slit,Css.
ret. vaiti L jAeoo.
Leek , z., secular , layniart , innocent , simpleton.
! Lee ong , z., one tltab, Las idear eyes,
Leekebrueder, e., lay- brother , friar not in priest's orders. ? LLeel,ocog g, b., blear-eycd,

LEE.
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Leepoogigheld, z., blear-eyetliiess.
Leer , ladder , zie Ladder.
Le.r , Z., leather; uit ee^es anders mans - is het goed r emen snijders t , it is easy to nicke free with an another
plan's purse ; - om - -t , tit for tat , a roland for an
oliver; van - trekke^e , draw one's sword.
Leer , z., doctrine , lesson.
Leeraar, z., divine, doctor, professor, preceptor, teacher,
inste uctor , tutor , master.

Leerzucktig, b., studious, eager to learn, inclined to study.
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Leeraarschap , z., doctor's degree.
Leerarenn , t. 'W., teach , instruct.

Leerbaar, t., teaclia ►le.
Leeruegeerte, zie Leergierigheid.
, z., opinEOU , sentiment of any doctrine.

Leerbegrip

Leerbereiden , zie Lederbereidea.
Loerdicht , z., didactic poem , didactical poem.
Leer t- u , b., zie Lederern.

Leerzuchtigheld • zie Leeryieriyheid.
Leesbaar, b., legible, easy - to be read.

Leesgezelschap , z., comp;nny, society for reading books.
Leespiarats, zie Gehoore'eots.
Leesseisool • z., school where readin g is taughit.
Leest , z., last ; schoen rn ricer hood u hij sie -, a shoemaker
must riot go beyond his lost ; zij schoe jen op eea -, they
agree in opinion ; hij schoeit het oh Bene andere - § , he
gives the affair quite another turn ; -, shape , posture of
body.
Lt-evtenaut,ken , t. iv., trade, business of last-making.
Leeslenmaker • z.. last-maker.
Leecaav , e., lion.
Leetisvac stip , b.,

lionlike.

Leeaa^sej,hart , zie

Leeuwenmoed.

Leeirdventa,sl • zie Leeuwe)ikuil.

t. w., teach, instruct; study, learn, improve , show. Leeoiweuhuld, z., 'Lion's skin.
Leeren , z., learning, teachin g apprenticeship, scholarship. Leeuwenjong, zie Lecucwtje.
Leeuwenz;ol,, z., lion's head.
Leergast, zie Leerk-neclit .
Leergeld , z., rnorley paid to the master of a school for Leetiwenkteil, z., lion's den.
instruction ; apprentice ce , money paid to the master of an Levi. wenau^anen , z., env., lion's mane .
apprentice , prenaiurn; tij heeft al - ieyeveie§, lie has Leeu„weunaoed , z., courage of a lion, intrepidity of a
learned by dear bought experience, he hei paid well for hole , ii.tlí'pidity.
Leeovve,,v,,et , z., lion's foot .
his instruction ; - goreds § , buy wit.
Leeaa ,s erns , z., lark.
Leergezel , z., school-fellow.
Leeren,

Leer gierig

, b., desirous of learning.

Leen werk , zie Leeuwerik.
Leeuwens, Z., mv., cringles,

holes in the bitt ropes of sails.
, z., lioness , female lion.
Leeuwrt5;
,
zie Leeuwerik.
tively.
Leerjaren, z., viv., apprenticeship; in zijn - zijn, begin Leea,weje, z., lion's whelp, young lion.
Legu, al, z., legacy, zie L'iftiiakirng.
one's apprenticeship.
Legateren► , t. w., he(lueatll.
Leering , z., instruction, doctrine, lesson , precept.
Eegulagein , z., Brav., days of demurrage , lyedays.
Leerjoaagen , z., apprentice, disciple, scholar.
LeergierIiglaei,J , z , desire to learn .
Leergier ilijk, bw., studiously, contemplatively, atten-

Leeuwin

Leergeld.
Leea•i^ ama , z., child at school.
Leerunaaap, zie Leerjozyea.
Leerk,,eeLt, z., apprentice -hoy.
Leerkaooper, zie L^derkooner.
Leert int; , z., learner , disciple , scholar

Legende , z., legend.

Leerstellig , b., systeivatical.
Leerstelligliljk, bw., systematically.
Leerstelling , z., dogma.

Legerjcri,gen , zie Lederboef.
Legerkaar, zie Lejeru•ngeit.
Le„erknecht , zie Le fes jo ►i feit.

Lee r.; a,ngensgeld , zie

Leeu•, ,:., army; - ira slagorde, ar my in battle-array; het
- o/)f)rekcia , ciec arnp, break up an army ; vliegend -, flying
c►E.ri.p fiyisg urE ►► y; -, rilrst, leiding place of; - , bed, couch.

Lees-ivaar , h., proper for cixuaipaient .
LN0erbtl , z., lo tLlr.oxe.
, student.
LeerIheester, z., master, preceptor; - bij eerie fino[jeschool, Lcj,ea•bode, z., courier, messenger.
Legerboet', z., soldiee's boy, blackguard.
professor of an uiiiversity.
Leerineesteres, z., mistress; de tegenspoed is de - der Legei°hroo,l , z., anirnunition-bread.
La'ereti , t. iv., i. w., e..Ilcallip , pitch one's camp, take one's
deugd, adversity is the school of virtue.
steeuun ; zicic -, encamp, pitch the tents of an army.
Leermeestersehap , z. , preceptorship .
Leer•h, oer, z., soldier's whure.
Leeriueisje, z., female apprentice.
Lege. hoogt , z., general of all army.
Leeroef&peng, z., study.
Legea•iiut, zie Leqerteiit.
Leerrede , z., Sermon.
Legerig , zie L'edriegerij.
Leerschool , z., school , academy.
Legering, z., eiicanlprssent, pitching of tents.
Leerspreuk , z., sentence , maxim , saying.

Leerstuk, z., tenet, doctrine, article , point.
Leer tje, Z., little ladder, small ladder.
Leertijd , zie Leerjaren.
Leertouwen, z., trade of a carrier, work of

a currier.
dress, prepare sole-leather.
Leerto« wer , z., tanner, currier.
Leertouwerii , e., tan - yard, trade of a tanner.
Leerwijze , z., method of learning , of teaching.
Leerzaam, b., studious, tractable, docile, teachable, instructive , useful , profitable , advantageous.
Leer zaamheid , z., tractableness, usefulness, Willingness

Leertouwen, t. W.,

to learn.

Leerzi,ciit ,_ z., desire , arilhitioii to acquire learning,

Leg,OerkOet , z., provision for an army.

kwartier, z., quarters of an army.
Le ;er•lastcn , z., rrev., expenses of an army, charge of an
Legea

arisiy.
Leersnagt, zie Leger.
Leäerineester , z., quartermaster.
Leermeting , z., the art of measuring a camp,
Leerpltaats , z., camp.
Legerscliaaren , zie Leger.
Leget-stede, zie Legerplaats.

Legersterle, z.,

beu,

place to lay upon.

..egertent , e., tent.

Le¡ en Logt

, z., march of an army,

LEG.
Legertrog , z., baggage belonging to an army.
Legertucht, zie Krijgstucht.
Legertuig , z., zie Krijgs- of Oorlogstuig.
Legerwacht, z., guard of a camp , piquet-guard.
Legerwagen , z,, baggage-waggon for the army, amuni-

tion-waggon.
Legerziekte ,

z., camp -feier , particular sickness common

in a army.
Leggen ,

t. iv., lay; een schip aan lij -, hoard a ship; de
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Lekkertong • zie Le 41rertand.
Lekking , z., leaking, the action of dropping
Lekking , likking , zie Likking.
Lekoor , zie Vlootje.
Lekw ij n , z., unpressed wine , wine mixed

of trickling.

with herbs,
bride's weine, t)ride's tears.
Lel , ,, smalI piece of soft skin, tip of the ear; -len ran
ee Iren,) , gills of a cock.
l.eiie , Z. ïiiv.
l'-nit-,ad , ,. lily-leaf.
Leila lmi , Ñ.,' lily-root.
Leiiev. , r., nzv., lillies; een fransche -, flower de luce.
Lelieotie , z., oil of lilies.
I.(. lee elci , z., field planted with lilies.
)retie,,, t, zv., irnporti ne by talking continually, tire with
t(diwls repetitioli.
Lenig, b. veiny.
Le! i In • r., rera etition of a thing.
Lesn,ncr , z., 1)15(1e of a sword , blade of a knife.
iï.em•net , z., wick of a candle , of limp.
Semis- , z., (lei) , I ity , weakooess , feebleness of the limbs.
t..endien , z., nnl., loins ; met gebrokena -, broken-backed,
Le,,,ienarnl • z., gut of the loin.
j Lrndenloos, b., weak-Joined.
l,ensienstuk , z., sirloin of beef.
Eche , zie Leuning.
Lenen , zie Le7men.
Leng , z., ling, small cod of which stock-fish is made.
Lengen , t n+;., i. w., lengthen, make loner, stretch.

handen cornea -, close one's hands ; de houden zaate,1 - §
plot together ; voor oogen -, lay before ; te la, *te -, 0c0use ;
lagen -, lay in ambush for , het hoo,I'd ire de schoot -, hucha,to, submit humbly; een wijngaard -, plar;t, a vine-yard.
Leggende, part. van Legiea, laying, puttioog.
Legger, z., guard, centinel on hoard of a ship; voor varen §, have no other employment in a scup than as
guard; -, undermost millstone; -, pitched water cask , z.;
-, lighter (a vessel into which, ships are lifhtened of v aloaded); -, plank for the convenience of going from a
quay on board a ship.
Legging , z., laying.
Leghen , z,, hen th;u t lays eggs.
Leghond , z., setter-dog.
Legioen , z., legion.
Legpenning, z., counter.
Legplaats, z., place where ships may lie of ride at anchor.
Legwerk, z., inlaid work.
Let , z , slate , grey fossil stone.
Leiband, z., leading-string.
Leu5ing • z., lengthening.
Leiaak • z., slated roof of a house.
Lengte, z., length; man ran een graste -, very tall man ;
Leidekken , t. w., slate.
groole - van tijd, great length of time; in de -, in length.
Leidekker • z., slater.
Leiden , 1. u., lead , conduct , guide ; den - leiden , lead a Lenig , b., soft , tender , pliant , tractable, malleable,
dance ; gevangen -, lead captive; een vroom leven -, live nluctile.
an honest life; zielt laten -, be supple ; iemand b(j den neus Lenigen, zie Verzachten.
Leniger, z, assuager.
-, lead any one by the nose.
Le,, g;heid , z., softness, effeminacy, easiness, pliantness,
Leider , z., leader , conductor.
ducti)oness.
Leider , ts., alas.
Leniging , zie Verzachting.
Leiding , z., leading, conducting.
Lening , zie Learning.
Leidslieden, z., mv., leaders, guides, conductors.
Lens , zie Logis.
Leidsman, Z., guide, conductor.
Lens , b., empty , void.
Leidstar , z., guiding-star.
].ens t, z., sort of pike, spear, harpoon.
Leidsvrouw, z., guide, conductress, female guide.
Lensen , t. in., kill a mv hale with spears.
Lefjonker , z., gentleman-usher to a lady.
Leiste , z., spring (s. f the year) , prime (of life).
Leireep , z., reins of a bridle.
Lentedagen , z., mr., days of spring.
Leis , z , dog's leash.
Lenteklokje, z., hare-bell.
Leizeel , z., reins of a bridle.
Lenntemaand , Z., March.
Lek , b., leaky.
Lenzen , i. 2o., sail with a foresail , z.
Lek • z., leak , crevice, hole.
5.z-nzen , t. iv., make empty; de beters -, pick the pocket,
Lekgat , zie Lek.
empty the purse.
Lekkaadje, z., leakage.
Leirel , z., spoon ; zilveren -, silver. spoon ; houten -,
Lekken , i. w., drop , trickle.
in ouden spoon , ladle ; -, om een stuk geschut te laden
Lekken , zie Likken.
charger ; dot schrijft al wat - likken kan, all the world
Lekker , zie Likker.
are writers of authors
Lekker, b., nice, delicate, dainty, agreeable, savoury; -,
Lepelaar, z., spoon-bird, spoon-bill.
dainty-mouthed, loving tid-bits , lickerish , sweet-tooth.
Lt-pelbiad, z., bowl of a spoon.
Lekker , lie., zie Lekkerlijk.
Lekkerbek, z., sweet-tooth, dainty-mouthed , lickerish Lepeibiaden , z., mv., spools-wort, scurry-grass.
Lept-ikesst, z., spoon-meat, soup, potage, all that is
person.
eaten r with a spoon.
Lekkerbekken , zie Sinullen.
Lepelkruid , zie Lepelbladen.
Lekkerbeid , z., niceness , daintiness , exquisite taste.
Lepeispjs , zie Lepelkost.
Lekkerlijk , bw., daintily , delicately Lepelsteel , z., handle of a spoon of ladle.
Lekkermond . zie Lekkerbek, Lekkertand.
Lepelstuk, z.. small piece of artillery.
Lekkernij • z., dainty , delicacy.
Lekkertand , z., one that is dainty-mouthed, sweet-toothed, Lepeltje, z.. small spoon.
i Leppen , lepperen , t. v., t. ur,, sip , bib.
friend to tid-bits.
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Leproos • 8., leprous.
Leproosd , zie Leprozenhuis.
Leprozenhuis, Z., hospital for lepers.

Les , Jesse • z., lesson ; - nemen , take a lesson; -, lesson,
lecture , instruction , exhortation.
Leschbak • z., smith's trough which contains water to

cool h's iron.
Leschdrank

, b., bw., literal , literally.
Letterineester, z., school-master.
Letternieuaas, Z. , literary news.
Letteroefening, z., study, literature.

Letterlijk

, z., drink , beverage, refreshing liquor.

Leschgereedschap , z., all sorts of instruments , machines

LettersniJtter, z., one that engraves letters.
Letter ieeken , z., accent.
Lettertje , z., small letter; ik verzoek dit gij mi een

van owe hayed wilt latest toelcomen, I beg that you would
write me a few lines.
anagram .
Letterwijs, b., acquainted with the letters; het kind is
haast -, the child will soon be able to read.
Lvttervvijsateid , z., knowledge of letters.

engines used in extinguishing fire.
Leschtrog , zie Leschbak.

Letterverzetting, z.,

, z., hurt , damage , injury , wrong , prejudice ,
hindrance , proverty , want; zoo ik geen - krijs , zal ik
komen , if nothing prevents me, I shall come.
Letten , i. w., take care , regard , obser ve , mind • mark • ail.
Letten , t. w., prevent , hinder, keep from.
Letter , z., letter, one of the elements of syllables, type,
print ; zondags- van den almanalr, dominical letter; iels
naar de - verstaan , understand a thing literally ; deze
weinige -s, zijn om u te doen weten , these few lines are
to acquaint you , to inform you.
llietterblokken, i. r., study with application, study intensely.
Letterdoek , z., sampler, coarse sort of linen upon which
children learn to mark.
Letteren , t. w., mark , make letters upon linen.
Letteren, z., me., letters, learning; hij heeft -, he has
studied.
Lettergieten , i. w., cast letters , found letters.
Lettergieten • z., letter-founder.
Lettergietertj , z., letter - foundery.

Leugenaar , z , liar.
Leugenaarster , z., female addicted to falsehood.
Leugc nachtig , b., given to lying.
Leugenaciatig , b., false , deceitful , fabulous.

of

Leschwater, z., water in which iron has heen cooled.
Lesschen , t. w , quench ; -, satisfy , gratify.
Lessch i ng , z., quenching , the act of quenching , extin- Letterzetten , zie Zotten .
Letterzetten , z., composing; een jongen op - besteden,
. guishing.
hind a boy apprentice to a printer.
Lessenaar , z., desk ; staande -. reading-desk; kerk -,
Letterzetter, zie Zetter.
reading-desk , chorister-desk in a church.
Lest , leste , b., last ; als gij het aan dat Eind zoekt , ben Letterziften , t. w., criticise.
je -, if you seek it there , you will be disappointed ; de Letterzi fter , z., critic , censor of books,
vrouw gaat op haar -, the woman is very near her time; Leugen , z., lie; - spreken , tell a lie; iemand op een betrappen, take, detect any one in a lie; een - verzinnen,
. in het -, at the end; ten -, lastly, finally.
forge a lie.
Letse, z., leash, leather-thong by which dogs are coupled.
Letsel

Lettergreep , z , syllable.

Letterheld • z., learned man , critic.

Letterhout , z., sort of speckled wood, of which letters

Leugenstra en , rue Logenstraffen.
Leugentaal , z., lying-tale, lying-speech.

, z., great liar.

Leugentap

Leugentje, z., insignificant lie, fib.
Leugentiding

Leugenzak
Leuk , Zie

.

, z., false news.

zie Leuye atap.

Lasses.

Leunen , t. to., lean.
Leuning, z., rail; de -en van een stoel,

the arms of a
clinic ; do achter- van een stoel , the back of a chair ; met
-en bezet , set with rails , railed in.
Leuningstoel , z., chair with elbows, arm-chair, elbowchair.
Leunstokje, z., painter's mastic, leaning-stick.
Leur , zie Lor.
(te) Leur (stellen) , V. t., disappoint, frustrate.
Leurachtig, b., trifling.
Leureinar kt j , z., rag-market, rag-fair.
, z., me., rags , tatters, old clothes ; lappen en
Leuren

-, remnants and shreds; het zijn geen - dat ik u daar
vertel , they are no trifles which I tell you.
Leurwerk , z., ill-grade work.
table.
Letterhoutwerk, z., piece of work made of brazil of Leus , z., sign , watctr-word , signal ; de - geren , give the
word ; hij gaf er hem de - ran • he gave a hint of it, he
speckled wood.
gave a hint of it, lie gave some notice of it; het geLetterkas , z., case that contains letters in a printing
schiedde ,naar sin de -, it is only done for a show; goed
odic.
is de -, niorley is the word , money governs the world, lie
Letterkeer • z., anagram.
is most esteemed that has most nioney.
Letterkeerder • z., airigramist.
Leuteraar, z , lingerer, loiterer, bungler, saunterer.
Letterkeerdicht , zie Letterkeer.
Leuteren
, i. W., linger , loiter.
Letterkeertlichter , zie Letterkeerder.
Le'^tering , , z., lingering , loitering, sauntering.
Letterkeering , zie Letterkeer.
were formerly made.

Letterhohten , b., speckled wood ; - tafel , speckled wood

Letterkennt,s , z., literature
Letter - krans , zie Lr f heist.

, learning, skill in letters.

Letterkutistenaar , z., grammarian .
Letterkunstig , b., grammatical.
LetterkunstiglLk, bw., grammatically,

rules of grammar.

Leuterwerk

, z., ill-made work, bungled work, lingering

bststtsess.

Letterkunde, letterkunst, zie Letterkennis.
Letterkunst, z., gramnvtr.
Letterkunstenaar , z., grammarian.

according to the

Leeuwers.
Le',ze , zie Leus.
Leven , i. w., live , be living , be alive; ophouden te cease to live, die.
leven, i. w., live, maintain oneself; - van, live upon;

Leuvers , zie

van de hand in den land - t, live from hand to month;
nun moet eten ons te -, maar niet - om is sten , ene must
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eat to live, but not live only to eat; croon -, live ho- Leverader, z^., hepatical vein.
nestly ; eenzaam -, live retired, live in solitz,de , live a i Leverancie , z. commission for delivering merchandise at
solitary life; slecht -, lead an ill-life, live lewdly , be an Í the stiplllated price vuilel; sold ; gereede beuling bij de -,
ill-liver, zij - niet wel te evince , tliey in iet. 11v e wel i li Colt pa,ynlent oil i lie li I very of the wares.
together, they jar , they c=is;agree; zij - al,
Leverancier, z., pun ever deliverer of wares at the fixed
/ t(/1 < /'a;r.
del$ te zamen § , they Its
togetl e; like vets iiii l o;, ^ l "`— iv fy' i 4í)1(1 ; — v't)t 9ïiOPd 1)cIloeften voor het leger, purthey are always it {jf ds, tlie.y ;ire ei is 7l'áí :1l; l? l vi sll.i e\'14of 1 ,e ei ivy.
Leven , z., life, vitality ; repleiq -, lire ete111 .l ,
.^y Levej, Laitt-, /v, 111 to he delivered , saleable , merchantable.
of life; werk'zaa'm —,

active lime ;

21'00„ÍG —
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torst.

gering -, hunlble 1 fe; oh een kwaad - r.ul,/t s.
il
, z., Ii ei o,f t e liver, hepatocele.
goed einde, lie that lives wwi °keclly, (till seal'(el1v
t, lto- Lis v ni , u , t. `wo., deLver; vlet,. een 'iets, wel Icvnnen verkoosiest ly ; in het - snijden , c;lt, to the g„l Eck ; -, i!,)ise , allo , ! queïi e:/ - t , he is very etuleU : /og -, join battle, engage.

coil , clatter ; veel — eet Sliet niet et , nlul'11 toto vloot Leo s'.`i•iEtg, 7.,., deli ery , 'Lie D„ rerviieje.
71otli no; een g000t — rno,i'8r1 , nlal e nl =í'1! i.i;i e.
' 2,everk'se(Ar, t., 1iveI t: `;h ll]'
ark red.
Leven(!, h., live, g111v,'le , alive. 11vlll?_”. ^) 1!('í;i1', ;tf'ti':e; (le Le
, b., liver t'''31oved.
-en en dopden , quick tinti ii.^ad; - rf`, 1;;'ril hl,:'vt :ti ve.
Levenstig , b. hw , lively , hrisl: ,
troiitt , vit.t,ti o)iis ,
iv

1'el (= •ier•(zidt , z., I've: ' out.
1-cverloiip , z , liep :ttie fliuxioii.
spirited, active, quick; -e Icovp. slit;ted i'H;,awe; - ?'it- 1 Leterontteking, z., iiitl nceation of the liver, hepatitis.
zift , gay prospect; - gí .^ch.il, , stroli<. 3eictti' ; - ,Ci. r'tt , r 5,l vo A-^si te-n z., aazv., 1 , umly complexion, red face , face
vigorous battle ; - remei' , (l idek, sl,-ii 11 , sn.:.lrt off' llirr- ; fal1 of pirnpies.
clog wit ; --, lively , vivaciously, 1)1'ithly , vigoruilsly , t Levertje , z., small liver ; 't - omperen , a play in which
sprightly.
aa pie(•e of liver is hissed through the company, whilst
Levendigheid , z , liveliness , briskness , spiritedness ,
evei , v 00e is to recite sollle verse.
sprielit,lirless, vivacity, lhr;ghtiiess, fire. 1.l'scc• t'('n, z., liep :±lils, liver -stone.

Levendcnaken t. 2t, ., t i^';1'y , animate.
Levendmakend , I., viv t?c.

l.t'vcri Hran , z. , rod- i i ver-ot 1.
Lc s ('i v& rsi(i )rim; , t.. hai teniti , obstruction of the liver.

I.even(11naking, v., vlilie'

Le-air t-k, z. i i(tI'-Ït'eekiv, l;ver-spot.

?tipli.

LeventOos , t., lifeless, in,lninlclte.

5_.^-w W'( hied , zie L vcr1'loeif.
Levc'ntoosheid, z., lif •eltesseess.
i Levertvvrst, z., liter-11c1Cid43g, liver - sausage, white pull.
Levensaard , z., wily , orde of manner of living,.
. rt , l , z ,
Leven^ia(oer , z., vital prirviple Leverziekte, z., l^ep,ctiva.l disease , liver-complaint.
1 -vensHecrn(t, z., eveiiiii'v of life.
Lea.-ii.nrtat, zie Lever`icA-1„.
Le '(nSi:(5Ct)A 'E'r, z,
i!?cIopi:cr.
i Lfvurzi:t( ttt , b., liel?%ltlf'711.
Li, f'A-Q c Ch1'ij1 1n , , z , i) ;og1`iil)Iiv, life .
ir! z(- , 1. 50., read , 1 et Í;'áe ; — eis her-. read and read
Levt'nsbr•on , etc Le2'ee ' . er.
! :teal ii
1?( t'l4SP, c111ii 1e1Jr1 t te ; ie liet oJ)e;iii1(lr —, teach in
Le ensduAAA•, v. (1clrlltIetc of life, loolitevity.
i pdliii'C' icier !ICj2/t r,'rr [i" lleev,'/c' z, op.1 welder te —, when
Levensgeesten , it., e1., t hill til.`irlt'S.
I ;i .l t i.e 1)i'oÍe-s()i s IJe l< n "i l •..''1 ltd t rites, —, pick , clean
Leven gloed . z., vital ';!ave.
ei , _;t,l^ev.
1' 1'át:! s,^e, fell ]cr._,tll.
, < <r
Leven^^rdznt, l., o^
5.-r ' , ,_
r ied er
irk, It ±czle.r.
Le%'ens rootte, Z. fit II c1ze, full leii ttl.
, ,_ , te.tflrl, , leCt;xlit .
tvvt&
, i lre , s '1 lig.
Levenski•act,t , z., vital force, vital poger, vital faculty. t.ï!

Levenslicht , Z., life.
Levenscoup , e., Wav of life.
Levenslust, Z., love of 11 fe.
Levenslustig, b., bic., loving life, merry, fond of life ' s
pleasures.
Levensmiddelen,

z., tee.,

victuals, provisions.

i I-ibaI^srd , zie Lee,cw.
i t.icut , .., Bells ; spent-, cal:dle- lig }t; breicy hier een -,
i

l rlv'.t a ('1L11UIt', lief('.; 1f f3 .'17/x( 1!'g,"e/íe1'2 in liet —, be stands
1 111 t ei ii li;tlit; ei,, i(_'Irtii/, echt lie' — v t/oaelc, kill it
i srl,t;i.el 11y í1íe ilisvl, alge cri <l firelock; pon. liet - Tress n
g^ a
l?11':!.' to ll'„Ilt , puhi,sll ; - geren . give light, give eludi-

c;it i< c to, clear lip snake ippear; it. zeal u da'irin - gevee , I will clear all tien violier to you.
L tclit , b., light , li1 , 111sonle, gay; -Buis , light-house;
i^:it y - lloitse.
Ltei tai a,,1(Ary , b., ligli blue.
Le % ensvraag , z., vital question, question of vital ills- 1 I.tei^telnaan , z., r11t,o11ilglit.
portallee.
► L.Wc'aoacn • i cc., ;grow ligrit Ziet begint te -, it begins to

Levensondert,oud , z., livelihood , sustenaiice , subsistence.
Levenscap, z., juice of thee nerves, juice of life.
Levensstaat , z., state of life.
Levenstijd • z., life - tirl,e.
Levensverzekering, z., life-insurance, insuraneeupon lives. !

Levensvuur. z., vital e1_lerales.
Levenswonder, z., coin ee of life,

be iivnt, It

condn t.

Legiris tij

grow liglis, the day begins t(3

ll)l eiiP , the ctoy 1)cg'll;s to town.
I .icttten , i. w., ll ,llteli .
Levi nsn ijstheld , z., worldly wisdom , piltclence.
1 LiekcAntan , b., all on fire, all in a blaze.
Leven int , b., bay., satiates witli life, weary of life ' a. l°utF r , zie Lvi'1,ler.
t.tct^t ,('tit , z., u,ol<< y paid for candles .
world-weal fed.
Leverwekker , z., vivifeltor.
Lic:iiiCrnen , z., 1 gá i,t green.
Lever, z., liver o;atsleki;ig aan de -, irlpanenu<tiocc of the Li;
, e., li <.;lhli, s, clearness.
liver - altlid moet ik de - gegeten hebben , 1 must always s.tettitt ;gis , z., li ght,-house.
bear the blame; - en long verteren, spelkt prodigally, Lictttk(unnde, z.; optics.
squander away; drooge - lever hebben, be a hard drinker. Lichtiris, z., earlctlemas.
Leveraar, zie Leverancier.
Lichtmnib, z., vicious, lewd, profligate of debauched fellow
Levens% ntec- , z., aqua I ilw.
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debauch oneself, étake a lewd course L iefkozer , z., blandisher, stroker.
Liefkozerij , liefkozing , z., caresses , blandishment ,

LichtmisserU , z., debauchery, lewdness , vice , profligacy,
Lichtrood , b., light red .
Lichtschuw , b, bw., shunning the light.
Lichtschuw held, z., fear, dread of light, photopleobia,
disease of the eye .

stroking , caressing , fondling.
Liefst , h., rather; ik zou het - niet zeggen, I rather would

not say it.
z., my dear, my love, sweetheart.

Liefste ,

Lieftalig , lieftallig

Lichtsteen . z., phosphorus , chimical stone , which , after
imbibing the light of the sun , shines in a dark place .
Lichtstraal, z., ray, beam, jet (of light).

gracious.
Lieftalligheid,

graciousness.

, b.,

lovely , friendly , amiable,

z., loveliness, friendliness, amiableness,

Llchtzkide , z., light side , luminous side.
Lid , z., member , limb ; -, joint; een arm in het - zetten,
set an arm ; van - tot - scheuren, dilaniate , rend , tear
piece-meal of limb from limb ; -, member of an assembly,
etc.; -, article ; -, lid , cover; - van 't oog, eye-lid .
Lidmaat , zie Lid.

Llefwaardig , b., worthy of love .
Liegen , t. w., lie; 'heeten -, give the lie.
Lier , z., lyre.
Lierdicht , z., lyric poens.
Liereiaauw , lierklaauw , b., lukewarm.
Lier einan , z., beggar playing on the lyre.
Lierspeler, z., one that plays on the lyre.
Lierzang , z., ode.

Lidteeken , z., scar, cicatrice.
Lldteekenen , i. w., c•icatrice.

Liet ,

Lichtstof, Z., luminous matter.
Lichtstroom , z., stream of light.

Lidinaatschap, z., membership.

Lies, z., groin; -gezwel, swelling in the groin, 'bubo,
- breuk, enterocele.
riot. van Laten.

Lidwater , z., water in the joints.
Lidwoord, z., article.

Lieve, b., dear , sweet.
Liev eling , z., favourite.
Lieven, t. w., love.
Liever , 1w., rather ; ik had - dat, I would rather
that ; can - lede , by degrees , by little and little.
Lied ert , z., darling favourite.

Lied , z., song, ballad ; bruiloftslied, nuptial-song, - lied,

have
hymn ; minne-, love-song ; herders-, pastoral ; hooge -,
canticles.
Liedeboek , z., book of songs .
Lleden , z., mv., people , persons , folk , men .
t Li fl a f , b., insipid ; - praat , insipid , nonsensical , dull',
LiederlU k , zie Los.
heavy conversation ; - spijs , insipid meat.
L iederlijkheid , zie Lichtmisserij , Losheid, Losbandigheid. É Liftaflen , t. w., flatter, fawn.
Liedje , z., ballad , song.
I Li laii'erij , z., insipid flattery.
LiedJeszanger , z., songster, ballad.-singer.
•
LIgchaaus , z., body ; hij is grof van -, he is gross, fat,
Lie d.eszaangster , z., songstress, ballad - singer.
foggy; - , assembly, body.
Lief, z., sweetheart.
Lief, lieve, b., dear,

belov ed, precious, lovely, handsome, pretty; iie zonde al zoo - sterven, I would rather die.

Ligchan,nsgestei , z., constitution, state of the body.
i LigchaamskastLJding, z.. chastisement, corporeal ptl{

nishrr^ent.

Liefdadig, b., charitable.
Liefdadig , 1w., zie Liefdadiglijk .

1 Ligchaaarnsoefening , z., exercise.
Ligchaarneiiik, b., corporeal, material.
Liefdadigheid , z., charity , universal love .
Lrgchanaeiijkheid , a., corporality , bodiliness.
Liefdadigiijk, bw., charitably, benevolently, liberally.
Ligchaineloos , b, bodiless.
Liefde, z., love, affection; -, charity; vaderlands -, patri- Liggen, i. w., lie; te bed -, lie a-bed; in de kraam -, lie

otism, love of country; eigen-, self love.

in ; voor een stad -, be encamped before a town; in 'bezetting -, be in garrison ; ten anker -, ride at anchor;
overhoop -, be at-odds, have some difference with any
one; de wind is gaan -, the wind is fallen; school -,

Liefdedaad , z., charity.
Liefdedrauk , z., philter, love , potion.
Liefdegift , liefdegaven, z., alms.
Liefdeloos -, b., bw., charitable , illiberal

; -, uncharitable,

illiberal ; -, uncharitably, illiherally.
Liefdeloosheid, z., uncharitableness , illiberality.
Liefderijk , b., charitable, liberal.
Liefdesavontuur , z., amorous intrigue , amour , love-

affair, love-intrigue.
Liefdeviam , z., flame of love. .
Liefdewaardig , b., worthy of love, lovely.

hoard at a school , live in a boarding school.
Liggende, b., lying, situated.
Ligging, z., situation.
Ligt , b., light; -, easy; veje

handen maken - averk t,
many hands make quick work ; -, bw., easy, easily ; -,
perhaps, maybe; - vind ik hem daar, perhaps, may-be,
I shall find him there; -, slightly; hij is - gekwetst, he
is slightly wounded; - in het hoofd zijn, he taken with
a dizziness of giddiness in the head; zij loopen er - over

z., work of charity, alms-deed.
, b., bw., pleasant, agreeable, sweet, fine; plea- heen, they make no work of it, they do it in a hurry,
santly, agreeably, sweetly, finely.
they take no pains about it.
Liefelijkheid, z., pleasantness, agreeableness, sweetness, Ligtanker, z., heave anchor.
Ligtekool , z., harlot , strumpet, whore, prostitute, conyfineness .
Liefhebben , t. w., love , have a regard for.
tesan.
Liefhebber , liefhebster , z., lover , admirer ; - van iets 1 Ligteliik , zie Ligt.
Líefdewerk,
LiefelLjk

e,n , love , like something ; ik ben een - van goede romans , • Ligten , t, w., lighten ; iemand de benrs -, lighten any
one's purse , cheat any one of his money.
I like to read good novels ; - vare gevogelte , bird-fancier;
Ligten , t. w., levy, take , lift, heave ; het anker -, weigh
- van oudheden , lover of antiquities, antiquarian .
Liefhebberij , z., love , inclination to.
anchor ; ,de huid -, gull , cheat any one ; zij lig t er
Liefje , z., sweetheart , love , darling.
de hand mede , they do not mind it much , they sell un-

lefkozen, t. w., caress , fondle', endear, blandish, stroke,

der the mawket; anker -, weigh anchor, z., 't roer -,
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unship the rudder, z.; 't zeil -, unship the capstern , z.;
't schip -, lighten the ship, z.
Ligte paarden , z., may., light-horse.
Llgter , b., lighter , easier.
Ligter , z., lighter; een - aan boord krijgen §, get assistanCe.
Ligterinan, z., lighterman, master, bargeman of a lighter.
Ligterschip , zie Ligter.
Llgtgeloovig, b., credulous.
Liglgeloovigheid, z., easiness of belief, credulity.
Ligtgeraakt , b., touchy , peevish , etc.
Ligtgeraaktheid , z., irascibility.
Ligthart, z., lighthearted, airy, jovial, gay person.
Ligthartig, b., lighthearted, airy, jovial, gay.
Llgtbartigtieid, z., lightheartedness, airiness, joviality,
gaiety.
Ligtheid, z., lightness, easiness, levity.
a.igthoofd , z., lightheaded fellow , merry fellow.
Ligthoofdig, b., lightheaded, thoughtless, careless, ne
-glient.
Ligthoofdigheid, z., lightness of the head, thoughtlessness , carelessness , negligence.
LigtJes , bw., coquet, wanton, gaudy; zij koint mij wat voor, she appears to me rather wanton.
Ligtigheld , z., lightness , easiness.
Lagting , z., levying , gathering; -, lightening, easing.
Ligtvaaardig, b., light, fickle, lewd, profane; - vrouwspersoon , coquet; hij is te - in al zijig doen, lie is too
rash , heedless , careless in all his doings; eega -, roeke-

loos oordeel vellen , pass a rash judgment.
Ligtvaardig, ligtvaardlglLjk =f , bw., rashly, lewdly,

in vaat► .

Ligtvaardigheid, z., fickleness, lightness, rashness, tenierity , unadvisedness.
Litvaardigheid, z., lewdness, licentiousness, wautonnes.
Ligtvink , z., lewd, debauched , profligate fellow.
Ligtvoetig , b., lightfooted , nimble.
Ligtzinnig , t., fickle , changeable , unsteady.
L.igtzlunigheld, z., levity, fickleness, unsteadiness.
Liguster, z., sort of shrub.

Lii • z., lee, that part of a ship which is pressed by the
witnd; het schip ira - wenden, tack about; acre -, a-lee,
leeward; ley het roer aan -, a-lee the helix, put the hells
to the leeside ; aars - yuan liyyen , go to lie below the
wind ; een schip ann - enteren , board a ship; in - cellee , fall to leeward ; in de - zijns J , be at a pinch , be at
a loss ; hij geraakte daar geweldig sic de - • he got into
a sad scrape there.
LIJ- boel[J&ien en halzen, z., ran., lee-bow-lines and tacks, z.
LiJ- boord, z., lee-side, z.
LLj- brassen en schoten , z., mv., lee-braces and shoots, z.
Lijdbaar, b., passible, that may suffer of be impressed.
Ltjdbaarheld , z., passibility.
LI.JdeltJk • b., sufferable, tolerable, endurable; -e geese.
lenen moderate opinions; -, passive.
Lij den , i. w., suffer • endure , bear , undergo , tolerate;
wel rnoycn -, dat de sons in liet water schijnt; agree not
to take notice of courting of of a jovial conversation;
-, last ; het zal niet - of hel zal hem zuur opbreken , it
will not last, of it will not be long but he will suffer
of smart for it.
Lijden , z., suffering, sufferings • pain, misery, distress;
as - komt verblijden • after sorrow comes joy.
Lijdende , b., suffering.
Lijder • z., sufferer • patient.
Lijderes , r., sufferer , patient.

LEjdig, b., bu'., grievous, cutting.
Lijding , z., suffering; -, passion of the hunasaaat heart.
Lijdzaam , b., patient.
LIjdzaa,nheid , Z., patience.
Lijdzannmlijk, hw., patiently.
LIJ t , z., body, shape; middel-, girdle, waist; onder
-, lower

part of the body, belly; te - slaan, eat and drink gluttonously ; - aaía - vechters, fight a duel; h) wil hens te -,
lie will attack hint; - era goed verliezen, lose one's life
and estate; zit reyl op uu> -, sit straight up; zijn - begyeai, escape; liet heeft weinig om hel -, it is of little
nionsent; de zaak heef, niets ons het -, the matter is of
no moment.
Lijfarts , z., particular physician.
LU fband , z., sash , girdle , belt for the waist.
Lijfcigen , z., bondman , bondslave, vassal.
LUfeigene, z., bondwon;an, boud -maid.
Lilfeigendonm, z., entire property of a slave.
Lij feigenscinap , z., iiotidage , vassalage.
Lijfelijk , b., bodily, corporeal.
Lijfemiikheicl , zie , iyc/iasnelijkheid.
LU ge% echt , z., duel.
Letje, z., stiff-jacket, bodice.
l.iifnouten, z., rnv., waterways, z.; - onder de kajaitbalken, counterclanips, z.
Li fkast;jdting, z., corporeal chastisement, correction.
Lijfiete,,r , z., flesh-colour.
l.ij fi: necb t , z., foot.nl;ut.
j•iifkiioop, z., bow-line knot, bow-line hitch, z.
Li.fk,,at, z., victuals, viasids.
1, tlatnd , z., Livonia.
Lijfsuoeder, z., womb, niatrice.
LIJfnn,ien , z., me., waterway's seams, z.
Lsjfoefeuing, zie Liycliaainsoefelliny.
Lsj frer,t , z., life-rent, annuity , pension for life; z1jfz geld

op - zetíen , buy an annuity.

Lijfrok, zie .11ok.
Lgpfaberging, z., escape out of some perilous hazard,

preservation of one's lire.

Lijfschut, zie Ljfseac/it.
Lij i'sgc, soe , z., mercy, pardon ; ons - bidden , cry mercy,
beg one's lire.
Lijtseestaite: , z., stature, shape, posture; fraai van .z,dn

, be of a handsome shape.

Lij fagevaar , z., danger of life.
Liii'stoct, z., suite, train.
Li, (straf, z., corporeal punisliment.
Lij i trafbaar, b., criminal, wort.tiy of corporeal punishment.
L ij t' traoeiijk , zie .Ljfsirafbaar.

Lejftogt, leeftogt, z., provision, victuals; -, usufruct,
use and temporary profit.
Lljftogtenaar, z., usufructuary.
Lijftogtselkip, z., victualley, victualling ship.

Lijftra`vant, z., yeoman of the guard.
LLjfverw, z., life-paint, colour like a mart's body.

Lijfwvitcht, z., guard, life-guard.
Lij f:wapen , z., corslet , corselet.
LIJfzaak , zie Halszaak.

LLj fzakeljjk , b., that belongs to a criminal cause.
Lijk , z., corpse, dead body; stinkend

dat dost zijt gij eens

-,

-, carcass; zoo g
you are a dead mail if you do

that; ; -, carcass (of a ship); - aan een zeil , bolt-rope
leach , z.; achter-, after-leech of a stay-sail, z.; barest -,
head-leech of a stay-sail, z.; onder-, foot bolt-rope, z.;

ras -, head-leech, ard 1:olt-rope, r.; staande -, side-leech, z.;
cut' , fore-lets 1s.
►- L
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Lijkasch , t3., ashes of the dead.
LUkbegraver, zie Doodgrarer.
LUkbegraving, zie Beyravenis.
Lljkbus, loodbus, z., urn.
LiJkdieht, romsdicht, z., epicedium , funeral poem , elegy.
Ltjkdienst , z., mass for the repose of the soul of a
deceased person , in the roman church ; een - doen , mi

-nisterhma.
LLikdrager, z., bearer at a funeral.

Lijken , z., me., bolt-ropes.

Lijken , i. w., be alike • look like , seem ; zij - elkander

LtJmmtok, zie Lijmroede.
Li. mziederlj , l^mkokerij , zie Lijmer ij,

Lijn , z., line ; erenr achts-, equinoctial line ; liet ze coo

reyt als een -, it is as straight as a lint; - om linnen
te droogen, clothes-line; jaag-, towing-line; de - vastmad-en , fasten the line ; een - trekken 5 , he of one mind
agree; hengel -, angling-line; slog-en, small ropes, cords
of a slip; landmeters -, line of surveyor, surveyor's line;
bonnen met de - geplant, trees planted with the line;
geteerde -, tarred line, z.; log-,log-line, z.; lood -, lead- linie,
sounding-line, z. ; opgeslagen -, line second laid, z.; slay-,
carpenter's line , lay-lii,e , z.; stile-, white near-line, z
trom -, drum-line, z.; witte -, wtute line, z.; scheer -en,
1 ► amniork-lines, z.
Lrjnbeas, , z., rope y ard ; het is een dais als een -, it is
a very diep house.
Ltn(trsratjen, t. w., make ropes, twist cord.
ILUn lraatjer, ILinslaer, z., r ope - maker.
Lijnen , t. w., line , rule; papier - , rule paper.

ire het geheel niet, they are nowise alike; liet lijkt als of
het regenen wilde, it looks as if it would rain; het lijkt
wel gekscheren met u, it looks like folly with you ; waar
lijkt dit na ? what a sad business is this ? het lijkt ner,qens na, it is altogether unbecoming ; het lijkt mij niet,
it will not do for me; -, t. w., leech a sail , sew the
bolt-ropes to a sail , z.
L ijkfeest, z., funeral-feast.
L4 nUoeken , 1ijsszaadkoekvn, z., flue., cakes of beaten
Liikgang, z., burial, funeral, funeral procession.
liriseccl.
LUkgebaar • zie" Lzjkkla-yt.
LL, u.si ie , 1j iazaadol le , z., linseed-oil.
LLïkhout • z., funeral-pile.
Lijkkist, doodkist, z., coffin.
LLkkiagt, Si., funeral-moan.
II,ijkkieed, doodkleed , z., pall.
LtJkkoets • z., funeral-coach.
LUkkosten, z., mv., funeral-expences.

Liikfaken , z., burial cloth.
Lokos er, zie Lijlcofreroade.
LIJkufferande, z., olation of a deceased, in the roman

church.
Lijkplegtighedex.. z., mv., funeral ceremonies, rites, so-

lemnities , obsequies.
L3ikpligt- pleging, Z., con ►plimenls of condolence to any
one on the death of one of his relatieais.
Liikpracht, z., funeral-grandeur, sutiiptuousness, nmagnilicence.

Ltjkpredikatie • z., funeral-sermon.

Likrede. z., funeral-oration of speech.
Ltjkstaatsie, zie Lijkyang.
LtJ+ kstapei , zie L^jkliout.
L Jkstoet , zie L jh;ganj.
LUktoorts , u., funeral - torch.

a.tkvuur, z., fire to burn a corpse, funeral-pile.
L ijkwagen • z., hearse, funeral-cur.

Lijidiclet.
Lijm • z., glue ; vogel -, bird-line ; visch-, ising glass ; joden-,
bitumen.
LLjmachtig • b., gluey, glutinous , viscous , clammy , ropy,
tenacious.
LLjmen, t. W., glue.
Lijmen • t. w., . zie Plakken; -, i. w., speak with a whining
Likzang, zie

L. z .pen • trekpeso , z., ruling-pen.
Ltjnrep,t, t., straight as a line, lineal.
LUUni-ccgt • bw., liuieally.
Lignstager , zie Lrjn-lraaijer.
Lijntje, z., small cord; in het - looperf,

draw a boat on
a line; - § , be a fool's bauble, be the laughiiiig-stock of a
company; trek none dat - niet ,• don't touch that matter.,
do not bug it to remembrance.
r.sj.i^zaad , z., linen-cloth, cloth.
Lijnzaad • z., linseed.
LiJnnz.uidkoekLen , zie T,,,71.oeken.
1Lijoozoaciolie , zie L^jn olie.
Lilsi,cind , z., weight of fifteen potluds.
L.Lst, z., list, lace, frame; de - rare een spiegel, frame
of a lookin g-glass; de - van, een sciaoorsteen, coruish of a
clii ►nr► ey ; -, roll, catalogue, public register of records;
cie - vara een konvooi , the hook of fates; -, rib-band, z.
Ljs€e,s , I. er., I; unie.
Lijstenmaker • z., f rame - maker.
Lijster , c., tl ► rusl ► .
LIJstec•i,escc,a , 1éjsterbezien , z., env., red berries.

r^iJst rboog, z., Snare to catch tlhrushes.
Lijstitjoeit, C., SOC., robbisis, r opebauds, z.; loops of buttons
of a ijsneet.
Lijstwerk , z., Cornish.
Ei,jvï , dln1Uv ig, b., corpulent, fat, bulky, fleshy, gross,
bib - bedled.

Lt.ysigheld, z., corpulency, bulkiness, fatness, grossness.

JLUwaHrta, aan lij • zie Lu.
Lijwal , z., lee-shore, z.
iLUYeil , z., studding-sail , z.; beven-, top-studding-sail , z.;
toile.
brawn-, top- galant-studding-sail, z. ; groot boren -, main-topLijmer , z., gluey.
studding-sail , z.; groot bram-, main-topgalant-studdingH.LJmer , z., whining-fellow.
sail,
z.; groot onder-, nsain-lower-studding-sail, z.; kruis--,
b.,
ropy.
lijmig,
,ij.nerig,
mizen-top-studding-sail, z.; ouder-, lower-studding-sail, z.;
, z., place where glue is made, glue manufactory.
LjvneriJ
L
kruisbram-, mizen-top- galant-studding-sail, z.; voorbove;a-,
LLjmerU • z., whining-speecli.
fore-top-studding-sail , z.; voor fraai-, fore-top- galant-studLUvnig, zie Lijmerig; -, b., whining; dat is een -e doding-sail, z.; voor onder-, fore-lower-studding-sail, z.; -s rad,
rniné, that is a whining fellow of a parson.
studding-sail-yard , z.; -sspier , studding-sail-boom , z.; -s
Lidlning, zie Lijmerij.
spierbeugel , studding-sail-boom-irons, z.; -s spierbeugels
Lijmkokerij , lijmziederij • zie Ljmerij.
met rollen , studding-sail-boons-irons with, rollers , z.;-s
LUinkwvast, z., glue-brush.
schoot, studding-sail-sheet, z.; -s ral,, studding-sail-haulLUinpot • z., glue-pot.
yard , z.
ILUmroede • 1LJmstang , z., lime-twig; reel de - loopent ,
LLJztJ le, z., lee-side (o a si',ip).
be a laughing-stock.
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Y.ikdoren • z., corn.
Likhout, z., shoe-maker's tool.
Likkebaard, z., licklip.
Likkebroer • z., toper , lickdish , swilbowl.
Likken , t. w., lick ; brao: f -, be given to drinking.
Likken, t. w., lap; -, sleek, make smooth.
Likker , z., licker ; -, sleeker.
Likking, z., lickin g.

Likking, z., sleeking.
Likkebroer.
sleek-stone, smoothing-stone.
Likteeken • zie Lidteekesa.
L11 , z., jelly.

Likspit • zie
Liksteen, z.,

Lillebeenen, trillebeenen, i. w.,

sliakisiir legs.

Liliesi , i. w., tremble, shiver, shake, quiver , shudder,
-, tremble, quake, shudder.
Lillend , b., shaking , trembling, shivering , quivering ,
quaking.
Lilling, z., shaking, trembling, shivering, quivering, quaking.
Limoen , citroen • z., lemon.
Litnoenboont, citroenboom, z. , lemon - tree .
Limr► endrank , z., lemonade .
Lirnoensap, u., lemon-juice.

Linde • z., linden-tree , lime-tree.
Lindebast, z., Dark of linden-trees.
Lindeblad, lindeioof , z., leaves of a linden-tree.
Lindebloeisel, lindebloesein, z., bloom of linden - tree,
blossom of linden - tree.
Lin,ieboorn , zie Linde .
L indenhout • Z., linden - wood, lime - wood.
Lindeschors • zie Lindebast.
Liniaal • z., rule, ruler.
Linie • e., line ; eeenach.t;-, equator, equinoctial line ; -,
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LinnennnaiJen , i. arp., sow linen.
Linnennaaister • z., linen - seamstress .
Linnenstrijkster, z. , laundr ess.
Linnenwaschstes• • z., washer - woman.
Linnei,weven,

t. w., weave linen.

Linnenwever. z., linen-weaver.
Linne,iweverij • z., manufactory of linen.
Lin ic-, %v ini -sel , z., linen - draper's shop.
Luit , :.., rihl)o1C , rilsand ; lianen -, tape ; gekeperd -, wharled
ri h'>oir ; eega bos -erg , knot of rkbbons, bunch of ribbons.
Liutwerker • zie Lirtlwerer.
L:ntwever , z., ribbon-weaver , narrow-weaver.
Liv,taxeve:-i3 • z., manufactory of ribbons.
Litil orna , z., tape-worm (a long worm found in the bowels
t f o,)1e people).

Linee • z., lentil.
Linzenkook:sel , z., pottage of lentils.
Li 1, , z., lip ; boven-, upper-lip ; onder-, under-lip ; roods -,
red lips , cherry lips ; groot van ,pen, great lipped; de
naam ligt mij op de -pea , I have the name upon my
ton<rne : de - late,a hanen, hang the lip • fret , pout;
Pa^rp-, Ulul>l)er-lip; -, terion, end of a rafter to put in a
glom tine ; -pe>a, kuotches, z.; borst met regie -pen, knotclses with square sides , z.; verloren -pen , knotches with
tapered sides , z.

Lipbloein , z., lahiated flower.
, Lipletter , z., labial (letter).

Lipw,-rk • z., lip-labour.
Lig, , has, z., loop.

Lisci, , z , flag;, waterflag, iris, flower-de - lace; -, mass of flag.

i<..isci,wortel , e , root of flag.

Liskoord , luskbord, z., bobbin, twist.
Lispelen • zie Lisperz.

line of battle ; een schip ran -, ship of the line ; - ran Lispen • t. w., lisp.
d r narcalie , line of demarcation, line of separation , line LiSpend • b., lisping.
of limitation ; -, line, branch of progeny; middags-, me- List , e. , cunning , subtility, plot, art, skill , craft; krijgs-,
ridional linie ; - von bola ille , line of battle ; - brrkboords stratagem; armoede zoekt -, poverty begets devices.
hij den wind, larboard close -hauled-line' z.; gesloten -, Listig, b., subtle , crafty, cunning, artful, sly ; -e meid.
close line , z.; - stuurboo 'ds bij den zoiiui , starboard closecanning gipsy ; - overleg , artful scheme.
hauled-line , z.; de - openen, open the line, z.; de - slui. Listigheid • z., cunningness, craftiness, artfulness, subton, close the line, z.
tility, subtilness, sliness.
Liniëren • t. w., r ule , draw lines on.
Listiglijk , bw., cunningly , craftily, artfully , subtly,
Linieschip , e., line of battle-ship.
refinedly.
Link • linke , e. , mark of a stripe.
Livverei , z., livery.
Linker, b., left; iemand bij het - been krijgen §, nose Lis ereibediende • zie Lirereivolk .
any one, offend any one.
Liv e,•eirok • z., livery coat.
Linker, i5nkerd , z., cunning do-, sly dog, sharp Liser eivolk , z., lacqueys, footmen.
blade, roguish fellow , old fox ; door rit een -- achter
Lob, zie Lob.
there is some pad in the straw , there is some mystery in it. Lobi,e , zie Long.
Linkerbeen, z., left foot.
L"bberen • i. w., wade through water.
Linkerhand , c. , left han d.
Lobbes, loboor , z., shagged dog.
Links • bw., to the left, with the left hand, on the left Lobbes • z., clownish fellow ; h%j is een - van een kerel,
side , on the wrong side , § awkwardly , § erroneously ; lie is a very harmless creature , he is a good creature ,
zijn, he left-handed.
lie is a clown ; het is een -, he is a fop, he is a fool,
Linkscb , b., left-handed.
lie is a boolb.
Linksom • boe. • towards the left-side. i Lol, i,, , z., sp anish ducatoon .
Linnen , z., linen-cloth ; eigeogereed -, home-spun cloth ; Lwhlt-rg(ezigt • z., wanton look.
ijl -, tliin linen ; grof -, coarse linen; Iiollaodscli -, hol- Ls,,ideri0, I,,,itleriljk, b., bie., wanton, og ling , lanl a n d linen ; l.rfel-, table-linen ; -goed • linen-clothes.
giushi rr, <1morons.
Linnen , b., linea.
Linnengoed • zie Linaeii.
Lindenkas , e, crapheard.

Linnenkooper, z., lineu- draper .
LInnenkoopmanscha. • z., trade

Linnenkraain, z., linen.-stall.

J.inueulint • zie Lint,

L,,ii,ieroog , e., amorous eye.

of linen .

l.oiteroo en • i. w., look amorously, look languishing, ogle.
Lori', z., lift, loof, weather-gage; - houden, keep the
lil, be upon the wind, he close hauled; - door, luff
round, luff a-lee; iemand de - afsteken §, get the whipmod and start of any one, surpass one; Legen ifs -,
i rinst the hair.
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Logentap , zie Logenzak.

Loefbalk , z., outrigger • z.
Loefboom , z., outrigger , bumkin , z.
z., mv., weather -braces • z.
Loefgierig , b., griping (of a ship).
Loefhals , z., weather-clue, weather-tack.
Loefhouder, z., good wind plier; - (aan den voorsteven),
gripe, z.
Loefpardoen , z., shifting bark-stay, z.
Leefschoot, z., weather-sheet, z.

Loefbrassen •

Logenzak, z., lying fellow, lying wench.

Loggaten , z., me., scupper-holes,
Loggen, t. w., heave the log.

limber•holes.

Logger , z., lugger , z.; als een - getuigd, lugger rigged , z.
Loggermast, z., lug-mast, z.
Loggerzeil , z., lug - sail , z.
Loggias, z., log-glass, z.

Logheid , z., heaviness, nnwieldiness, dullness, clumsiness,

dimness, stupidity , sluggishness.
Loefwaarts , bw., luffward ; te - van een schip, lay luff- LogILJn,"z., log-line, z.
ward of a ship; te - panbrassen, brace so as to becalm Logie + , z., box; -, freemason's-lodge, lodge.
Logplankje, z., log-plank, z.
the sails.
Logrol , z., log-reel , log-wheel, z.
Loefwal • z., weather-shore, z.
Logtafel , z., log-board, z.
Loeten , i. W., low , bellow.
Lok , haarlok , z., hairlock.
LoeL ing , z., bellowing , lowing.
1Loefspant , z., Tuff-fran* , z.

Leensch-, b., 1w., asquint, squinting; - kijken, squint, Lokaas , z., bait, decoy.
look a squint; - gezigt,'squinting sight; iemand - aan Lokazen • t. w., bait.
-zien, Lokdulf, z., decoy-pigeon.
squint at any one.
Lokeend , z., decoy-duck.
Loer, z., blunt, dull fellow, blockhead.
Loeren , t. w , watch , spy-, lie in wait; , lurch , gull. Lokeuitje, z., bird-call.
Loerman, z., cheese made of milk from which the cream Lokje, z., little hairlock, sort of saucer which seamen
use.
is taken off.
Lokkebrood, lokbrood § , z., bait.
coot, a., span.ish.broom, z.
Loev en, t. w., luff up, ply to windward, haul the wind, Lokken , t. w., allure, bait; vogels in het net -, allure
birds into the net.
spring the luff; even hoog -, share the witid.
Lof, z., praise , applause , commendation.
Lof, zie Loof.
Lofbazuin, z., trumpet that proclaims any one's praise.
Lotcttv,bt, lofgedicht, z., eulogy.
Loffelijk , b., laudable, praiseworthy, commendable, me-

ritorious.

Logeerijk, bw., laudably, meritoriously.
Lofgalm, z., praise, laudable reputation.
Lofgebed , z., laudatory prayer.
juotgezang , zie Lofzang. Lofgierlg,

be-, snuffle 'ta

one's head.

t. w., waal , loll ; de kat heeft den
gnnschen nacht niet gedaan dan -, the cat has ' waule4
the whole night along.

b., covetous of praise, covetous of laudable

krollen ,

Lollend , b., wauling.
Lollepot , vuurpot

, z., small earthen pot with a hinge.

Lollig, b., wauling.
Lombard , lomberd , z., lombard , pawn-broker's shop `i$

, zie Lofgalm.

Loflied, zie Lofzang.
Lofoffer, z., that k-offering.

den - brengen, take to the lombard, bring to pawn ; -houden, keep a pawn-broker's shop.
z., pawn-broker's bill.

"rpMulm , z., psalm of praise.
Lofrede , z., panegyric.

L.ousbardbriefje,

Lofredenaar, z., panegyrist.
Lofspraak , z., praise.
Lofspreker , z., extoller , commender , praiser.
Loftuiten , i., W., sound forth one's praise.
Loftutter , z., panegyrist , flattering praiser.

Loftalterj , zie Loftuiting.
Loftuiting, z., flattering, praise.
Loftiyaardlg, b., praiseworthy, laudable,

Loksnees , z., titmouse to allure others.
Lokvink, z., finch to call others.
Lollen :1: , z., me., clouts , rags ; zijn hoofd

Lo l reu ,

reputation.
Lofklank

Lokkend, b., alluring.
Lokker, z., allurer.
Lokking , z., decoying, allurement.

commendable,

'glorious.

Loinbardhouder, z., pawn-broker.
Lonsberspel , z., ombre.
Lommer, lommering, z., shadow;

lindeboomen geve s
een aangename -, lime trees afford a pleasant shade; zich
in de - begeven, get into the shade.
Lo^urerlg, zie Lommerrijk.
Loinmering, zie Lommer.
Lommerrijk, b., full of a shadow; -a bosschen, dark
woods.
Lomp ,

b., lump, lumpish, unmannerly, clownish, awkward; -, clumsy, unhandy, unskilful; -, dull, blunt',
Log , b., dull , slow , heavy , lazy, unwieldy ; - schip, thicksculled, sluggish of apprehension, slow of apprehension, stupid, blockish; -, ugly.
had sailing ship , heavy sailing ship, z.
Lompen , z., me., rags.
Logboek , z., log-book.
Lomperd , z., clumsy fellow , unmannerly fellow , clown.
Loge ," zie Logic.
Lofwerk , z., branehed.work.
L.otzang , z., hymn , anthem.

Logement , z., inn.
Logementhouder , zie Herbergier.
Logen , z., lie , zis Leugen.

Logenaarl, z., liar.
Logenachtig,

b., given to lies, lying.

Logenstraffen,

t. w., demonstrate falsity, demonstrate

fal^sehosd of any person.

Logentaal , zie (Leugentaal.

z., lumpishness, unmannerliness, clownishness,
awkwardness , stupidity; -, clumsiness , 'unhandiness, un
skilfulness; -, dullness, bluntness , sluggishness, slowness
of apprehension, stupidity, blockishness.

Lompheid,

,

Lompig, b., mean, paltry, sorry.
Lompigheid,

z., meanness , paltriness , sorriness.

Londensch , b., London ; -e gorter, London porter.
Long , t., lungs , lights ; - on lever «itspuwea § , spit obe'l

LOO.
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lungs, vomit heavily ; -- en lever verten,!. , spend otne's
estate , waste one's estate.
Longekruid! , z., lung-wort.
Longpijp , z., wind- pitje.
Longvuur , z. inflamm ation in the lungs of a horse.
)Longziekte, z., phtl)isic .

Longzucht, zie Longziekte.

Lank , z., cast of the eye , glance of the eye , ogle.
Lauken, i. w., smirk, cast a sheep's eye, ogle, look asquint.
Lonker , z., ogler.
Lonkster , zie Lonker.
Lont , z., match ; - ruiken
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Looi , zie Run.
'.00 jen , t. w., tan , tan leather.
Looijer, z., tslner.

Looijer;d , z., tnnl)o)tse , tanner's trade.
Look , z., leek ; bies -, bladed leek ; huis -, house-leek;
lc ioJ-, garlic.
Lookbo , z , clove of garlic.
ii..00ks ►►► ss, z., sauce of garlic.
Loon , P., slow, recleless , ietchless, lingering; -e ganq.,
slow gait.
Loorneiïlk , bw., slowly.
Losomiield , z., slowness, r ecklessness.

Lo') ►n i; , zie Loom.
Loo ►►aityi ► eid , zie Loomheid.
Loon, z, wanes, salary, rewardl, recompense, pay, hire.;
- ainc;r werf- cite" >i jea t , receive the reward of one's
works ; a j hebt uw reu;ten -, you are served right well,
you are served well enough , it is according to your deLoochenen , t. te., den.
merit; - rer.^oe t den nr•beid , the reward makes the work
Loochening, z , denyie)r.
easy, the impe of reward sweetens labour.
Lood, z., lead; klok -s, pig of lead; met - beleggen, lead; Lounen , t. sic, reward , recompense ; den kruijer voor zij e
met -en schoenen aankon ;en §., come slowly ; iemand op -en
moeite -, ;);ay the porter for his trouble; ik zal je -,
seizoenen nagaan § , spy any one's doing silently ; kruid en wuc.'it naar h, stay, I sv'iil pay you of£, I will he even
-, gunpowder and shot ; pas-, plummet ; liet han Jt in het
with you, ; liet kwaad loont zijn meester wel, crimes come
§, smell a rat.

Lontrnaker, z., match-maker.

Lontstok , z., match-stick.
Lontvet , z., match-barrel.
Loochensar • z., denier ; God-, blasphemer, atheist.
Loochenbaar , b., deniable.

-, it is perpendicular; diep -, sounding lead; hand-, hand
sounding lead, plummet, z.; zwaar -, deep sea lead, z.
, b., resembling lead.
Loodbnlie, z., lead-line tub, z.
Lootten • t. w., mark cloth with leaden tickets.
Looden, b., leaden.
Loodgieter • z., plumber.
Loodje , z., ticket ; hij zal er nog een - op leygen § , he
will still aggravate the matter ; hij moet het - schieten,
he must pay for the whole company.
Loodig, zie Loodacictig.
Loodachtig

Í.00dkieu r , z., lead-colour.

Lood'epel , z., iron ladle to melt lead.
Loodlijn, z., sea-line, line of a sounding lead, sounding-

litne , e.
L.00diidnblok, z., lead-line-block, z.
Lood,s,lJn, z., lead-mine.
Lood,-.5t , h., perpendicular , vertical.
Loods, loodsman , z., pilot ; kinnen-, steers-man ; luiten -,
pilot who directs the ship; den - inroepen, call a pilot;
dei - innemen, take the pilot aboard.
Loods , z., Darn.
Loodsen, t. w., pilot into, pilot out of; een schip binnen -,
bring a ship into the harbour ; een schip uit-, pilot a
ship out of the harbour.
Loocising , e., pilotage , act of piloting.
Loodspijkers , z., me., lead-nails, z.
Loodswezen • Z., pilotage , z.

home at last.
Looney • z., rewarder.

Los),aimg, z., rewarding.

Loot.treick -nti, 1,, having a salary
L,);2 ►strekkcr - , z., peilsloner.

of

pension.

Loep , z., run , cold se , race , career ; een - ne;zien ons
te s;rinqen, take a run to leal); die jongen is gedurig op
dec -, that boy is always out of doors , abroad ;' zijn
clon.en rij aa 07) den -, Lis mind goes a-woolgathering;
ln„j,c /r.oed is in den - (/eh,lereia, I have lost my head in
the crowd ; erge //.a den - hebben , frequent a place; -,
looseness ; hi heeft den -, lie loos a looseness; roode -,
bloody flux ; -, imri el (of a tun) ; getrokken -, sided
beurel ot a gun ; -, train ; eery - buslri'uid aanstekeen, fire
a train of gunpowder ; de - tot een mijn, the train to
a mine.
L.00pnctatig, b., apt to run.
Loo` ► imaa, N., career, race; -, list, lists; hij verbond zied

om legen leen? in het sty jlperk te treden, he entered the
lists against him.

Loopen , i. ac., run , go fast; op een drafje -, trot; iemand
onder den roet -, run any one down to the ground ; het
op een - zetten , set off, run assay , take to one's heels
in zijn verderf -, rijn into onne's ruin ; in zee .-, put to
sea ; achtero^n -, r))n al)ont the hind part of a place;
het schip kwam, met een slaande zeil binnen -, the ship
cattle into the harbour in full sail; de kosten - hoog,
the charges of expenses run up very high ; Igoe hoot zul
onkosten -, what will the expences amount to?-lend
Loodverwii; , b., lead-coloured.
de spriet laten -, down the mizenniast, z.; straat -, ramLoodwit , z., ceruse , white-lead.
tale ; gevaar -, he in danger , run a risk; in het oog -Loodwitnaolen , z., mill to grind white-lead.
draw the eves of others upon oneself.
Loof, lof, z., leaves of trees; het - valt of, the leaves
Loupend , b., running; -water, running water; -e eggen,
fall off; - van wortelen, green of carrots.
blear eyes; - werk, usual, daily work; men kan geen -e
Looft, moede, t, weary, tired.
paarden beslaan, one cannot do any thing well in a hurry;
Loofheid , z., weariness.
de tierde der -e maand , the tenth instant; -e rekening ,
z.,
feast
oftabernacles.
Loorhuttenfeest,
open account , account current.
Loofrijk , b., full of le aves.
Looper, z., runner.
Loofwerk , z., branches, loaves. Zie Lofwerk,
Loy►per , z., foot of a hare; -, Dour-glass; -, double key,
Loog , z., lye.
key that opens all sorts of locks ; cord to Hoist light
Loogasch , z., lye-ashes
packages in and out, of a ship; -, upper-millstone ; mniLoogbak , z., , bucket.
let , stone with which a painter grinds his colours.
Loogen , 1. to., scour with lye,

LOS,

LOO.
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Los•boord , z., loading skeeds , z.
Losbranden , x., firing of guns.
Losbranden , t. w., burn off, fire , discharge , pop OIL
Losbreken , t. w., I. w., break loose, uit de gevangenis -,
break out of prison.
Losceel , z., cocket.
Losdonderen, i. w., break out in thundering, burst out
in thundering, thunder away.
LosdraaiJen, t. w., untwist, twist off; de schroeven -,
turn the screws loose.
Losgaan , i. w., go loose , go unbound, go unfettered;
nu zal het er op -, now we are going to fall upon , now
we are going to assault.
Losgelaten , b., let loose , discharged ; let alone.
Losgeld , z., ransom , money paid for the deliverance of
a prisoner of war.
Losgemaakt , b., made loose , untied , unbound.
Losgesneden, b., cut asunder, cut loose.
Losgespen , t. w., unbuckle.
Losgetornd b., unseamed , rent.
Losharneren, t. w., hammer away.
Loshangen , i. w., bang loose.
Losheld , z., looseness ; -, uncertainty , changeableness,
fickleness; -, thoughtlessness , carelessness ; -, freeness,
easiness.
Loshespen, t. w., assist in getting loose.
Losthookd, loskop, z., fickle fellow, wild fellow, careless
fellow.
Losnoocdig, b., thoughtless, careless.
Loshoofdigheid, z., wildness, thoughtlessness, rashness.
Los, es , b., bw., graceful , rash.
Loskalpmen , t. w., comb.
Losknoopen , t. w., unbutton, untie.
Loskousen , i. W., get loose , be released.
Loskoopen , t. w., redeem , release , ransom , buy off.
Loskooping , z., releasing, ransoming, redemption, ransom.

z., ,iw., trenches , approaches; -, sort of galleries in the hold of a ship, trains in a fireship.
z., pun , quibble , pretty phrase , trick , pretty
story; zij is vol -s, she is full of puns.
Loopjongen , loopknecht , z., boy to do messages.
Loopplaats , z., career , course, race, groui►d, lists.
Loopplank , z., gangway, gangboard, z.
Loops, bw., in a hurry, zie Loopera.
J oopsch , b., given to run; -, salt ; -e teef, proud bitch,
salt bitch.
Loopstagen z., mv., manropes (of the bowsprit) , z.
Loopster , z., gadding gossip.
Loor , bw., te - gaan, go to wrack, be lost; te - sn(jden,
spoil by cutting.
Loos, z., old rope hanging in a ship.
Loos , b., cunning , crafty , sly , subtle ; -, false , figurated;
looze aanval , false attack ; looze deur , painted door ; - graf,
cenotaph , empty grave ; looze kiel , false keel ; booze stelling,
waterstop; - van een touw , slack of a rope , z.; 't - doorhalen , haul in the slack , z.; looze poorten , false ports , z.;
looze stengen en raa's, spare-topmasts and yards , z.; looze
zeilen , spare sails , z.
Loosheid, z., craftiness . subtleness, sliness.
Loot , z., layer , shoot , twig , stipe , sprig (of a plant) ; -,
branch.
Lor , z., rag; het is een - ran een vent, he is a good•fornothing fellow , be is a raggamuftin.
Lording , z., rope.
Lorkenboom , z., larch-tree.
Lorreinand, z., rag-basket.
Lorren , z., old-rags ; hij heeft niet dan - van boeken , he
has nothing but old worm-eaten books.
LorrendranUen . i. w., trade unlawfully upon a privileged
coast; hij heeft at zijn goed met - gewonnen , he gained all
his money by unlawful trade.
Lorrendraaijer 1, z., interloper; het is een -, he is a
Lo$kop , zie Loshoofd.
cheat , a sharper.
Loskrijgen, t. w., get loose, release.
LorrendraaUeri , z., sharping.
Loslaten , t. w., release , let loose , discharge , let alone;
Lore , z., sluttish woman , careless woman.
laat ons los, let us alone; de honden -, set the dogs (m. 't V. at);
Lorsen , t. w., buy deceitfully upon trust.
de honden willen niet -, the dogs will not let go their holst.
Lorshandel , z., unfair dealing.
Los , b., free, loose, easy, unbent, unlashed, untied, slack; Loslating , z., releasing , letting loose.
unconnected , independent, disengaged, dishevelled (of hair); Losteven , z., dissolute life.
-, dissolute, wild, unsteady, careless; het is een -se kwant, LoslkJvig, b., loose, lax.
he is a loose liver , he is a loose fellow ; hi3 is te - in zijn Losltjvigheld , z., looseness , laxity.
dingen , lie is too careless in his afairs; -, weak , incon- Losmakelijk , b., that can be made loose.
stant, uncertain, unsteady; -se geruchten, uncertain reports; Losusaken , i. w., loosen , make loose , untie.
biij is - van hem , he is free of him ; zij is - § , she has Losmakend b., loosing, freeing, releasing., enfranchising.*
sold her wares; het schip is at -, the ship is already un- Losmaking , z., making loose.
loaded ; zij was gevangen genomen , maar ik hoor dat zij nu Losmondig, b., loose in talk.
- is , she was taken prisoner, but I hear that she is libe- Losmondigheid , z., looseness in talk , futility.
rated; die sufvrouw heeft een zeer -sen gang , that gentle- Lospakken , t. w., untie , loose a bundle , parcel.
woman has a very genteel gait, dat is heel - geschilderd, Losplaats, z., port of unloading, place for unloading.
that is painted very free ; de zaken zijn op een te -sen Losraken , i. w., get loose , be released , be liberated.
boet om er veel op te kunnen bouwen, there is not foundation Losrentebrief, z., obligation of redeemable rents.
Losrenten , z., redeemable rents.
enough for those things to depend upon.
Losbaar , b., redeemable; losbare gevangenen , redeemable Losrijgen , t. w., unlace , lace loosely.
Losscherp , z., case-shot.
prisoners.
Losselijk , blo., loosely.
Losbandig , b., wanton , lascivious , licentious.
Lossen , t. w., unload , discharge , fire; -, disembark,
heen.
z.,
wantonness
,
lasciviousness
,
Losbandigheid ,
ransom , redeem ; - § , void , vomit.
tiousness.
Losser , z., redeemer.
Losbandiglijte , bw., wantonly.
Lossigdeid, z., dissoluteness, debauchery, laxity of manners.
Losbersten, i. w., burst.
Lossing, x., redeeming of slaves; -, discharge, firing of
Losbkiten , t. w., untie , undo with one's teeth.
guns ; -, unloading of a ship ; -, redeeming.
Losbinden , ontbinden , t. w , untie.
Lossnijden, t, w., cut loose, cut asunder.
Losbol , z., libertine.
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LUL

I Luchtje, z., little air , small gale, breeze; tweed-, eveningair ; - gaan scheppen , go to take a little air ; daar komt
een -, there comes some assistance ; om een - raken § ,

t. w., unyoke , unstring , unharness.
t. w., unpin.

Losspringen , i. W. spring loose , unloose.
Losstaan , i. w., stand loose, shake; jog.
LostUd , z., unloading time.
Lostooinig , zie Losbandig .
Lostooinigheid , zie Losbandigheid.

be dispatched out of the way, be killed; -, little air of
wind , z.
Luchtledig , b., airless , wholly devoid of air.
Luchtpijp , z., windpipe, weasarid.
Luchtpomp , z., pneumatic machine of pump.
Luchtreis, z., aërostatic voyage in a balloon.

t. w., unsew , unstitch.
Lot, z., lot, prize; -, fate, destiny .
Luci treizlger , z., aëronaut, one that goes up into the
Lotbus , z., urn.
air iii a balloon.
Loten • t. w., draw lots ; ik zal er om -, I will draw lots for it.
Luchtsprong, z., caper , capriol, gambol.
Loten • i. W., cast lots .
Luchtstreek, z., climate, zone, verzengde -, torrid zone;
Loterij , z., lottery.
bevro:e;ie -, frigid zone ; gematigde -, temperate zone.
Lotgemeen , b., of the same fate.
Luchtvaart , z., aëronautic excursion.
Loting • z., casting lots , dr awing of lots.
Lostornen ,

Louter, b., pure, unmixed, fine, massy, mere, free .

Luchtverdekkingstoestel , z., condensator, condensing
pump.
Lucht^erheveling , z., meteor, phenomenon.

Louteraar , z., purifier .

Luchtverschijnsel

Lotspel • z., game at hazard.
Lotwisseling, z., vicissitude.

, zie Luchtverheveling.

Luchts oehtmeter , z., hygrometer.

Louteren, t w., purify , refine .
Louterheid • z., fineness , massiness.
Loutering , z., purifying , refining .
Louterlijk , bw., r efinedly , elegantly.
Loaterstal , z., difficulty of pissing (horse-disease).

Lauclatvoorzegkunde , z., aer omancy .
Luchtvormig , z,, aeriform.
Luetitmveegkunde , luchtmeetkunde • z.,

alrometry ,

aerostatics.
Liichtwe ger • luchtmeter , z., barometer, weather-glass.

Louwrnaand • z., January .

Loven , t. iv., praise , land , commend , extol.
Lover, z., praiser, asker of money for wares; -, green leaves.
Loving, z., praising, extolling.
Lozen , t. w., emit, void, get rid of ; steentjes -, emit, I
void little stones; zucht -, fetch a sigh; watgr -, make water.
Lab , lob • z., ruffle.
Lub, lubbe, zie Leb , Lebbe.

Luichizeil , z , wind-sail , z.
L,ii , t., lazy . sluggish , idle , slothful ; - en lekker leven, live
voluptuously, hij leeft - en lekker, he lives sensually.
Luiaard • z., sluggard, idle fellow.
Luibak , zie Luiaard.
Luid , b., loud ; - bekreten , haast vergeten 1 , people for
whom one often mourns most, are often soon forgot.

Lubben , t. W., geld, castrate; een hond -, castrate a dog ; f Luidens , b-, according.
Luide , bw., loud
een haan -, capon.
Lulde ,* , lui • lieden , z.. mv., people, folk.
Lubber , z., gelder.
I Luiden, luijen, t. w., i. w, ring, sound; de klokken -,
Lobbing, z., gelding.
rind„ the bells ; de kermis ira-, usher in the fair by ringing
Lucht, z., air, gale ; - scheppen , take the air, take breath;
- geven, give vert; goede -, good smell ; - krijgen , reuken, ; a hell ; de kermis uit-, proclaim the end of a fair by

get scent; een hert geeft sterker - van zich dan een haas , ringing the bell; dat zal niet wel -, that will have an
a stag leaves a stronger scent than a bare ; hij heeft er ill report.
de - van, he has discovered the design ; -, sky; eels donkere ` Luidend , b., soundifrg; zoet -e stem, melodious voice;
eens-, lelijk-, consonant , agreeing; ongelijk-, dissonant.
-, lowering sky ; de - is er onklaar § , there is some evil
design on foot ; lichte -, light match ; kruid -, bruine -, Luider • z., bell-ringer.
brown match ; betrokken -, cloudy air , z.; dikte , verstopte -, ^ Lu iding , Iuijing , z., ringing.
thick air ; heldere -, klare -, clear weather, clear air ; mist- ` La^idkeels , bw., very loud ; - roepen, bawl aloud.
tiye -, foggy air, foggy weather, hazy weather, hazy air, z.; Luidruchtig, b., loud, clangorous; shrill, sonorous,
blustering.
overdrijvende -, light cloudy air . z.
Laldruchtigheld, z., loudness, clamour, shrillness.

Luchtader, z., artery.

Luifel , z., penthouse ; koddig

Luchtblaas • z., air - huhble, bubble.

Luchtbol , luchtbal , x., balloon .
Luchtdrukking, z., atmospheric pressure.
Luchten , I. w., air, linnen te - hangen

, air linen

-

schrift, motto on a pent-

house .
Luiheid, z., laziness, idleness, slothfulness .
; de ; Luijer , luur • z., swathing-cloth.

' Luijeren • i, w., be idle , be lazy.
Luijermand, luurinand, z., child-bed-basket, child-bedliven.
Luijing • zie Luiding
1 Luik , z., shutter , trap-door , hatch ; -, hatchway , z.;
achter -, after hatchway, z.; bottelarij -, steward's room
hatchway, z.; brood -, bread-room hatchway; digt -, batch
cover , z.; groot -, main hatchway, z.; hel -, forepeek
hatchway, z.; klein -, little hatchway, small hatchway,
z.; kruid - , magazine hatchway , z.; lantaarn - , hatchway
careless, thoughtless.
to the lightroom, z.; piek -, hatchway of the lady's hole,
Luchtigheld, z., airiness, lightness; - ran zinnen, levity
I z.; voor -, fore hatchway , z.; water -; water-hole hatchway,
of the senses.
LuehtlglLk, bas., lightly, slightly, superficially, rashly, I z.; wijn-, spirit-room hatchway, z.
easily, nimbly, swiftly .
i Luiken , z., inv., hatches, scuttles.

kamer -, air the room , air the apartment; -, smell ; ik
mag hem zien noch -, I cannot endure to be in his corn pany; -, clear; wijn -, make wine clear.
Luchter • lichter • zie Lamp , Kandelaar; -, airer .
Luchtgat , z., vent-hole , spiracle.
Luchtgeest, z., aërial spirit, sylph.
Luchthartig , b., of a gay humour, jolly, airy.
Lucbthartigheld, z., gaiety , jollity.
Luchtig, b., airy, light, clear; - van zinnen, light headed,

248

LUW.

LUI.

Luiken , t. W., shut, close, lock; oog -, connive at, wink

at , take no notice of.
Luikgat, z., scuttle-hole.
Luilak, z., sluggard.
Luiledig, b., very lazy, very idly.
Luirn • z., humour, cue, temper.
Luipaard, z., leopard.
Luipen , t. w., watch silently, wait.
Luiperd t , z., sullen , silent , saturnine , thoughtful
Luiperdachtig t, hw., sullenly, silently.
LuipiJp t, z., bagpipe.

i.w., succeed; het wil met hem niet
-, things will not succeed with him ; het mag - zoowel als

Lukken, gelukken,

het maar kan , it may fall out just as it will; dat kan zoo
niet -, that can not do at that rate.

Lukspel , z., game , play at hazard.
Lukster, z., good, propitious star, propitious constel.

lation.

Lui , z., triangular foresail; -, sucking-bottle; -, mouth

man.

Luis • z., louse ; een hongerige - bijt scherp t , hungry flies
bite sharp; plat-, erab•louse; weeg -, wand-, wall-louse,
bug ; hout-, wood-louse.
Luisachtig , b., lousy.
Luisbosch , z., lousy fellow.
Luishond • z., rascal , scroundel.

of the pipe of a fire engine.
Luliagie : , z., trumpery, idle talk , trifles.
Lullen • i. w., drink out of a sucking-bottle; -, talk

de-

sul tory ; -, cheat , deceive , impose upon.
LullepUp, z., bagpipe.
Luintne, z., loin of beef.

Lusninel , z., good-natured fellow, good-natured boy.
Lutn,nerharst • z., hindermost part of a loin of beef.
Luuderaar, z., loiterer.
L ;roderen , i. w., loiter.
Luiskop , zie Luishond.
Luns , lens , z., linchpin, key for the wheel of a carLuiskruid • z,, lice-bane, staresaere • precipitate.
riege; -, forelock, z.
Luisnek , zie Luis/lood.
Lunzen , t. w., put the key of the linchpin in the axle of a
z.,
splendour,
glory;
-,
magnificence,
pomp.
Luister,
wheel.
Luisteraar, z., calendrer; -, whisperer; -, listener, eavesLupUn , z., lupin.
dropper.
Luisteren • t. w., lustre ; zijde -, lustre; -, whisper, listen; Lu •ken • i. w., suck ; zie dat kind eens -, look bow that
child sucks.
-, listen, hearken , give ear; -, i. w., eavesdrop, overhear,
die luistert hoort zijn eigene schande t , he who peeps Lurier, z., sucker.
through a hole , may see what will vex him , listeners Lurven • z., mv., lay hold.
Lus
•
Lis.
zie
seldom hear good of themselves ; -, hearken , observe ,
follow any one's advice ; ecu hongerige buik luistert sear Lust, z., pleasure, joy, delight, humor, fun, mirth,
, deBeene woorden t , pearls are not valued by hungry swine, jollity , merrirrent , mind , inclination , fancy , liking
a hungry belly needs no adviser ; naar 't roer -, answer sire , lust ; - tot iets hebben , have a desire, long for any
thing; hij toont weinig - tot trouwen, he does not shQVIr
the helm , z.
much desire to marry; eet -, appetite ; een goed kind is
Luistermg • z., whispering, eavesdropping , listening.
zijn ouders -, a good child is the delight of its parents.
g..tisterloos • b., without lustre , inglorious.
Luisterrijk , ó., illustrious , glorious , noble , eminent; Lustbosch, lustboschje, z., grove, bosket, boscage.,
park , shrubbery.
-, magnificent, sumptuous , splendid.
Lusteloos , b., dejected, grieved , afflicted , cast down.,
Luistervink, z., listener, eavesdropper.
discouraged, depressed; -, heavy, dull ; -, without appetite.
Laiistervol • zie Luisterrjlc.
Lusteloosheid , z., dejection, grief, affliction , heaviness,.
Luisvoedend , b., breeding lice , lousy.
dullness; -, want of appetite.
Liiiszak • zie Luisbosch.
Lusten , i. w., like , lust , have a mind for.
Luiszalf, luizenzaif, z., salve for killing lice.
jt.uiszlekte, z., pedicular disease, lousy disease, phthiriasis, Lus(hof, z., garden of pleasure , pleasure-garden.
Lusthuis, z., villa, country-seat, summer-house, pavilion.
Luit, z., lute.
Luitenant, z., lieutenant; - admiraal, lieutenant-admiral; Lustig , b., cheerful , gay , merry, pleasant; het is den -e
broeder , he is a good companion , he is a good fellow,
kapitein -, captain- lieutenant.
he is a cheerful man ; -, lusty ; het is een -e meid, she is
)Luitenantschap, z., lieutenancy, lieutenantship.
a lusty wench , she is a brisk girl ; -, stout , hard. ; -e kerel,
Laitenist • r.., lute-;layer.
stout fellow ; - e slag , hard blow ; -, greatly, soundly.
L•itinaker, z., lutemaker.
, z., lustiness , cheerfulness.
Lustigheid
Li,itsnaar • z., lute-string.
Lustigiijk, bw., lustily, cheerfully.
.Luitspeler, zie Luitenist.
Lui vagen , z., scrub , scrubbing-brush • -, transom ; -, Lustprieel • z., garden-house , summer-house.
sweep (of the titter) , z.; - voor een schoot , leefanger , z. Lustwarande , zie Lustboseh.
Luthersch , z., lutheran ; de - kerk, the lutheran church.
Luiwammes • zie Luiaard.
Luizen • t. w., catch lice ; zich -, louse oneself; iessands Lutje f , z., little bit, morsel.
Luttel , b., little , few.
any
one's
pockets.
beurs -, pick
Litur • luger, z., swathing-cloth ; zij leiden hem braaf in
Luizenkam , z., comb.
de luren , they deceived him very much , they imposed
Luizenkramer, z., botcher, old-clothes-man, rag-man.
upon him.
Luizeninarkt, z., rag-market, rag-fair.
Luurmand, zie Luijermand.
Luizeplecht , z., beak-bead, z.
, b., out of the wind ; deze is de -e zijde van de schuit,
Luw
-e
is
een
hij
b.,
lousy;
-,
bad,
mean,
base,
vile;
Luizig,
this is the best side of the boat, where one is sheltered
snijder, he"is a mere botch, he is a mere bad tailor.
from the wind.
Luizigheld • z., lousiness.
begint le -, the
Luk, z., fortune; 't is -, it is hap-hazard, it is hit, it Luwen , i. w., cease from blowing; het
wind begins to cease.
.is miss
in
de
zjju , be becalz.,
shelter
,
calm-place;
Luwte,
Lakgodin , z., goddess of fortune.
med, z,
Lekje, C., hazard ; het is maar eer -, it is only a hazard,

M.
M., i. p. v. mijl; -b., i. p. V. marc banco; -ed., i. p. V. medicijn, medicaynent; - sept., -ss., i. p. v. handschriften; -S.,
i. p. V.

handschrift; -d.,

i. p. V.

maand.

Maag , z., kinsman, kinswoman; hij heeft er vriend noch -,
he has no relation at all there ; -, stomach , maw , ven

kalfs-, maw of a calf; de - der vogelen , crop , craw.-tricle;
Maagbitter, z., stomachic.
Maagd , z., maid , maiden , virgin ; eerbare -, virtuous
maid , modest virgin ; e ?jia degen is nog -, his sword is

still a virgin, his sword is still unfleshed ; vestaalsche
-. vestal nun , vestal virgin ; -, maid , maid-servant ; -,
virgo.

Maagdarm , e., oesophagus, weasaud pipe , gullet of the

stomach , mouth of the stomach.
Maagdebloern , zie Maagdom.
Maagdekontug, z., virgin honey.
Maagdeken, Z., young maid, little maid.
Maagdelijk, b., virginal, maiden, maidenly, virginlike;

-e zedigheid, maiden modesty, virgin modesty; -e staat,
maidenhead.
Maagdemelk , z., virginal milk, benjamin.
Maagdenrel , z., chorus of virgins.
Maagdenschender , z., one that commits a rape.
Maagdetischennls , z., rape , violent defloration.
Maagdepalm, Z., periwinkle.
MAagde-parkement, z., virgin parchment.
Maagdevltes, z., hymen.

Maagdewas , z,, virgin wax.
flMangdom , z., virginity , virgin purity, maidenhead.
Maagelixer, z., stomachic elixir.
Maagmiddel , z., stomachic.
Illaagpijn, z., pain in the stomach.
Maagschap , z., kindred, relation.
Maagsterkend , b., cordial.
Maagwater, z., strong cordial for the stomach.
Maagaiekte, z., disease of the stomach, sickness procee-

ding from an ill stomach.
Maaien , t. w., mow , reap ; hetgeen gij zaait moet gij -,

what you sow, you must mow of reap; het gras onder
de voeten weg - § , supplant, undermine, put the nose out
of joint, trip up the heels.
Maaien, z., mowing.
Maal.Jer , z., mower, reaper ; gras -, mower; koren -, reaper,
harvest-man.
Maatjtg, b., full of maggots.
MaaUing, z., mowing, reaping.

the that time I saw him ; ik vergeef u voor dit -, I pardon you for this time; verscheiden malen, often, frequently.
Maaitoon, z., money for grinding.
Haalster, z., doting woman.
1►lanistok , z., padlock of a mail , portmanteau.
Maaistrooisi , z., whirlpool ; ik ben in een - van gedachten § , I am sunk in a whirlpool of thought, I am sunk
in a whirlpool of reflection ; van de branding in den rervr!llen , fall out of the frying pan into the fire.
Manitnnd, z., grinder, jaw-tootle.
Maaltje, z., little mole.
Maaltijd, z., meal, repast, entertainment; ter - nooden,
invite to dinner; - houden, be at dinner, be at supper,
keep a feast; tusschen den -, between dinner and supper,
in the afternoon.
Maan , z., moon; nieuwe -, new moon ; halve -, half moon
volle -, full moon; wasschende -, crescent moon; afgaand
-, waning moon ; lichte -, clear moonlight ; de - komt op,
the moon rises ; de - gaat onder , the moon sets; -, mane
met een -, roet manen voorzien, maned.
Maand , z., month.
Maandag, z., monday.
Maandbrlef , zie Maandceel.
Maandeeel , z., seaman 's ticket ; hij heeft reeds een vijftig
guldens op zijn - ontvangen, lie has received already fifty
guilders of his wares.
Maandelijks , inaandelUksch , b., bw., monthly.
Maandgeld , z., monthly-pay.
Maandstonden • z., mv., woman's terms; monthly flowers,

courses , menses.
Maan.1aar , z., lunar year.
biaankeering • z., lunation.
Maankop • z., poppyMaankop -zaad , z., poppy-seed.
Maankring , z., cycle of the moon.
Maankruld , z., lunacy , moon-wort.
Maanlicht, zie Maneschijn.
Maanoog, z., moon-eye; dat paard heeft -en, that horse
is moon-eyed.
Maanst,,k • z,, last staff of a hogshead.
Maansverdulstering, maaneklips, z., eclipse of the moon.
Maanswijze, bw., moonlike.
Maantaning, zie .Maansverduistering.
Maallziek , ,naanzuelitig, b., lunatic.
Maanziekte, z., lunacy.
Maanzwidm , zie Maansverduistering.

, bw., vw., hut; de mensclt wikt - God beschikt, man
proposes , but God disposes ; dat is - waar , that is but
true; er is altijd een - aan , there is always something
of hay.
wanting; - bijaldien , but if so be; giet is - om te lagchen,
Maaltijd, z., mowing season.
it is only a jest; zwijg - stil, be but silent; ais het Maak , z., making; de schoenen zijn in de -, the shoes are aniet te laat is , if it be not too late.
making, a pair of shoes is ordered to be made.
, ware , z., news , tidings , report ; een goede -, good
Maar
for
the
making
of
things
used
for
Maakloon , z., pay
neus , good tidings , report ; de - gaat , there is a report.
clothing.
Maaksel , z., make , making , fabric ; dat is een wonderlijk Maarschalk • z., marshal ; veld-, field marshal.
- van een vent, that is a very odd fellow , that is a very Maarschalkschap • z., marshalsea , jurisdiction of a
marshal.
strange fellow.
Maal , z., mail, portmanteau, budget, bag; -, meal; ik Maart , z., march.
heb een goed - gedaan, I have eaten a good meal ; mid. Maartsch , b., march ; -e bijen , boisterous showers in the
spring ; hij is zoo krolziek als een -e kat , he is as amorous
dag-, dinner ; avond-, supper ; een-, once ; twee-, twice;
drie-, thrice; het was de eerste - dat ik ksm sag, it was as a cat in the month of march.

Maailand, zie Hooiland.
Maaisel, z., that which is mowed down

Maar

; - hooi, swath
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Maas, z., stitch in knitting; de - van een riet, mash of
a net , mesh.
Manswater , z., water out of the river Maes.
Maat , z., measure; koorn hij de ronde - verkoopen , sell
corn by the bushel ; kleine -, small measure ; scheeps -,
ship's measure; kleermakers -, tailor's measure; iemand de
- vol meten § , that is to fill the measure of our troubles;
met - drinken , drink moderately ; eenigermate , in some
measure ; naarmate , proportionably ; op de -, accordiing to
a certain measure ; op -, in verse , in metre ; op - gesteld;
brought into metre ; - houden , have the full measure ; houden, keep within bounds ; hij houdt nergens - noch regel
in , lie keeps no rule in any thing; bovenmate , beyond

MAK.
5iagnet1sanuus, s., magnetism.
Magt, z., force, power, ability, might; daar wordt groote
- toe vereischt , it requires a great force , power ; krijgs-,
forces, military power; zee-, forces at sea ; met een groote
- te velde trekken , come into the field with a great army;
met al zijn -, with all his might; met kracht en -, with
might and main ; hij heeft het in zijn -, he has it in
his power , lie is able to do it; -, power • authority,
might; lepaalde -, limited power; onbepaalde -, unlimited
power, despotic power; - geven, give power, warrant, authorise.
1tiagtbr€ef, z., warrant.
Ma5teioos , b., impotent, feeble , weak.
iftagteiooshcid, z., impotence, feebleness, weakness.

z., mv., powers .
Magthebbcnde, b., being in authority, powerful.
Magog • b., bw., mighty , a}ale • powerful , numerous ; hij
is z%jn =innen niet - § , he is out of his wits , he has lost
his senses; niet - te betalen, not able to pay, hij is -grootsch, he
is very proud, mighty proud; hij is - gevoelig over dien hoon,
mans -, zie Bootsmaas -.
he resents that affront very much; hij is - kwaad op n, he is
Maatgezang , z., metrical song.
very angry with you; - veel, very much; -, mightily, etc.
Maatje , z., small measure ; -, little comrade ; zij zijn regie
Magtigen , t, w., warrant, empower.
-s, they are intimate friends.
niagtighei^l,
b., powerfulness, mightinéss.
Maatjesperen , z., mv., bergamot-pears.
measure, out of measure; immoderately, exceedingly ; de
- slaan , beat time; -, mate , fellow , companion , commit;
-s, servants , sailors; een - kiezen, mess together; associate
as comrades of mess-mates; bootsmans -, boatswain's mate,, z.;
koks -, cook's mate; konstabels -, gunner's mate;, z.; sehie-

Maatklank , z., prosody.
Maatregel , z., standard ; -, measure , andere -s nemen,

take other measures.
Maatsciaap , z., fellowship.
Maatschappij , z., company, society ; Oost - Indische -, EastIndia company.
Maatslag , z., beating of time.
Maatstaf, zie .Maatstok.
Maatstok, z., perch, measuring-rod, rule.
Maatzang , z., song in metre.

MHgten , mogendheden ,

!llagtigia,g, z., authorization.
Magtig worden , i. w., grow powerful ; iets -, get any
thing , obtain any thing ; een stad -, conquer a town,
take a town.
Magtsprenlc , z., arbitrary saying.
Magt`voord, z., despotic saying, command of a despot.
Majesteit, z., majesty.
Maje steitschennis, z., high treason, crime against majesty.

Majoor, z., major ; generaal -, major -general.
Mack , b., time , gentle ; -ke leeuw , tame lion ; - paard,
MHauwen , t. w., mew, katten, die wel muizen - het minst t, gentle horse ; dat kind is zoo - als een schaap , that child
is very good , that child is very sweet ; vele -ke schapen
cats that mouse well , don . 't mew much ; silent persons
koenen ira een stal t, when people will agree together,
are the best performers.
Made • maai • z., maggot; de kaas krielt van -n, the cheese there is no occasion to fall out.
, z., broker , procurer of bargains ; een - its
Makelaar
swarms with maggots.
actiën, actiehandelaar, stockbroker; een - in warm vleesch),
Madelief, z., daisy .

Mattig , zie Maaijig.
I , b., bw., weary , tired ; ik ben geweldig -, I am extremely weary; ilc ben - van drinken, I am cloyed with
drinking.
Magazijn , z., magazine , warehouse ; 's lands -, arsenal,
store-house of arms.
14Jeu azljnrneester , z., storekeeper, purser.
Mager • b., lean , meagre , scraggy ; zij is zoo - als een
hout §, she is as lean as a stick; - uitgetaerd ligchoam,
lean body , skeleton ; -e kost , poor victuals ; - land , barreis soil ; snij snij wat -, cat me some lean.
Magerachtig, bw., leanish , somewhat lean.

Maf

Magerheid, z., leanness, meagerness.
Magerlijk • bw., poorly, meagerly.

Magerinan, z., fore-topsail's bowline, z.
Mager mannet.;e, z., bowline tack of the fore-top-mast.
Magertjes, 1w., somewhat lean; evij worden er - opyedischt,
we got a pitiful entertainment there.
Mager worden , I. w., grow lean.
Maglater , z., schoolmaster , pedant.
Magistraat • z., magistrate , body of magistracy.
Magistraatschnp , z., magistracy.
Magneet , e., loadstone ; beslagen -, armed magnet.
Magneetnaald, z., magnetical needle, needle of a com-

pass , compass-needle.
AJagneetsteen , zie Magneet.

lIaagnetiscb, b., magnetieal, magnetie.

pimp, procurer , pander ; scheeps-, shipbroker , z.
acts as broker;
een - in warns vleeseb , bawd , procuress.
Makelatuuar, maculatuur, z., mackle, waste sheet- of
Makeiares • makelaarster , z., woman w ho

printed paper , waste-paper.
Makelen , t. w., procure a bargain , play the broker.
Maken , t. w., make ; een wet -, make a law ; vrede -,
make peace, conclude a peace; een testament -, make it

will ; iemand iets -, bequeath any one a legacy; van den
nood een deugd - t, make a virtue of necessity; gelegen
maakt den dief -• , opportunity snakes the thief; plaats-heid
-, make room; iets te gelde -, veil any thing; hij maakt
goed geld voor zijn goed, he sells his wares at a good
price; zalig -, save; getier -, keep a racket; iemand een
geheim deelaclitig -, let any one into a secret; een bed -,
op-, spread a bed, make a bed; werk af-, finish one's
work ; zich van iemand af-, get clear of a person ; bij den
schout iets af -, compound with the bailiff for some tres pass of misdemeanour; iemand af-. kill a person; iemand
beschaamd, -, confound any one; de spijzen gereed -, dress
victuals; veel werk van iemand -, make much of a person;
veel werk van iets -, have a great regard for any thing;
een rekening effen -, pay off a bill , clear , settle ; moei.
lijk -, aggravate ; iemand moeilijk -, vex a person,
snake any one angry; zich moeilijk -, vex , one's self; wat
te doen -, musks work; de vhf leden welke het uitvoerend
bewind uit -, the five members which compose the e ecu-
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the directory; dat kan ?liet veel vit -, dal An niet reel --, 1 self wantonly; daar is geen - mee, there is no sport to
that signifies not much , tl;a.t is of ilo great iiorllelit , of be rlal_Ie m-ith it , it is riot to be dall i ed wit(1; -, mould, z.
no great consequence; veil klei , tjes - ec„a 71001 j-, nla,lly
”; _ in o der , z., nIOUzl(II(^ft, z.
a Iittle makes a mickle ; l".', tiz"(11Vz-o )'a(II'I
et
/C) , I
~ f (td , z., fun , fo1i5twess , sport, folly.
noels één tonteeA'raai l%eÍ1, cf,eil,te?' j , one sw,1 11ó,v rui tIi1:,; lïo i -'1'1=16 $.^C t • ;:., Í01)t1511 w eiiet , foolish1 woman, fiuscal woman.

sunlit er, nor one woo(l-c+)('k a ii'lliter;

SC''J(jtl!/1. -

tract debts, run into (1(^1) ; h(l)/A1'oet -, tm

Coil-

ï6tl1E3! i', 2., 121ellloti (/'291J U/ herb).

l)alll:rllpt;

nu c;ElEe, Z., oil (if' nlelilot.

zich te gemeenzaam -, lay eland to a tililïg; iii l4í'YlOC'tli l -, M.J se. `'e, C., 1'.0'0 1101(110 (aul ic eb).
discour'alge; naau Der -, Si:1'1Tili, 1'I) ilíe I:i ll'1't ;'('1 ; ?;(If -, ithi14-e19 , h., tciihei, (((lid of l te; - illeese1L, tender flesh.
wet water; Scbioo)L -, lc (l(, (TInl']1: t1; (O11!je1 -, 1iiakie 1ta•seracfkik, In., te1l(ÁC1ljT, (01Ily.
longer, stretch ; wjde)' -, enlar;e, L. í1íe 0 (SCI'; nee ('t -, ( Y a.ke i-old, z., b(i)íi('1'less, sweetness, snlooth isess.

blacken ; tee-, shut, close; 0)1e;I--, OJIII ; vel--, t 11; t(IIt(( -, i 1tOd5

et;< >a

de , ., knight of Malta,

empty; Zereediq -, aH111 iaic, eijíClInIC ; vro/ lib' -, ( , !i('er,
'a e , ^^., nlï11low.
snake gay; vruchteloos -, Ilii.ke 1151 i( S, Tei;(Iliss, x'11111 ; ICJ( -, 1 Hlt Cslo
, ïi%111I1ti(y.
instruct, Inélke wisc. llnl)OSe 0(1 , i et( 71 7 í - put a á11011í 1íI0011 , :.mate... ii , fl8ILQE•t , t., luzeioiis ; -e 2U7í72 , luscious wine.

delude; wctclr -, prove ;

,l;,l
C20h1(/ -, cure ; ^^(b It
2h 112
1 shill mate au hod yGitr 1('",5; í ri G e tr r1. it((
men Liet - zal, tie at u lass v, lat to io; 11 j bie ,' 1 hel
t ^ lik ^ a fr) ,1, ^^^
p emruikt als een gek , te has a ;( '(^
<<^^

f, (( ;(,,ter d , ,:., lu eie)u flC S.
Y'
., blc I
ti a o , C'aué4:r , z., 1f'J.nlnla, mother.
IS`1011^iAi,er.•i0 ' , ., kenii el fll((:ie of sailcloth (through which
''^
(,^!^^; ^-,,' the 1^^ lor
^,
n^' ct s7íi1) basses) , eallvass hose,

ass for his paln5 ; i1 ie SL'r.'er2i 7f11(<th'L SC/1(L'1'!" . `t , 'ril: ii
and T10 play makes Jank a 1ííU1 te ,S' 1
C'ïlC t

í1.'I ` t Il IICt
:^.:^6 ,E», . ,

weg-, take Ii ouch Ieav(, Lo ii i(y in ,1 ((III
beeeon -,

Í

spite gapes (I de; C'G'71, Jet. ?e(Ih'.
I (l • •
One fool n)akeo a lul.drec1; %iel hired i tat ,`z t (te)t (í9L 'j ,

1^

?lli TTY
l

L, r^Gíif.S.

:di(#i3 ,
, ]ll iii ; U/(/., '(11711íC' 1112111, Z"outll; %tr; qs-, soldier,
\i'I l Cil;i'; j1íí2?-, /02.1(!1-, I°noi, t Zt'n el'; Cíii iaehts-, journeyman;

woSt(len I',

fine feathers make tine 1)í10s.
t -, V,assa^ t(^ilant ijl fee ; 1Ictie('1 d-, husl)an(l; - voor -,
md'113er , z., maker, itiill..or; 91(1::e71.-,
1 t17,1ii ; 7%dir .'í`.'7l-, I11!a by I;1:t ; I t IC 1 ,(:1 l ' í72('t
en ((((2S (lel leven, ti:e
h aller; Je/eer-, tailor I 7.`^^t- e I till lel', i. l . (lli :.:iIce;
S í1j) lti Ctt^r í10': 1 ai . an l tli(S (browned , 1118 shill) is lost
slof -, lock smith ; Y-Uaje,t
cart III li:; et.;Íll-, :I o W'lt.t it .1 11'1:OIL' Cl II ; /?eÍ. /!c 1 2í1l í/i't (/((I <tea -, the
rooter ; stoelen-, ('ll.lil'illlster ;
ltlii on • 111'í;íl
JU S: t-,
^1'1L1'CS 1111 (lot ^Yo V ei , tllet e l i 1() 1(,11 ii< of the goods
fellow , sneer y-anlll eiv.

rz

l akhcld, z., 1íi„iieliess, L(Sit1enels.
M5•1iÍfle,, , z., Ii.i kim' , 1)('tll t'attll:!r.
Makkelijk , gC'*.nské eHjr€ , he.. !it,-, .
lilSklse!•, e., CliihJaliiO51, UOliIJ'ilUi., 11íw11'.
5cUkt'CCi , z., 1"ll11ckeicl , EconibLr.
Olail+C(lll , z., ]'i17- '_i tl (IC1'.

3 akvons,
lila,

., 7b1.,

,C 1,,

1

-

1

,, ;/r Cc?, -1 li e e in my allttlUr : (lalt is ?1)J54

-, ( l ( ;( (,((et !Íï 11G t1',' 11,, 11í1'I(. 1.: I a,
t v";uit ; iii) is
de - i?2 •L` (í111 te lií: , 'e' , l.
11Jí the 511011 t11 ,t 1í'11l tell
C lies; C' ia - 7li'f'1'IBiL, lii^'•,rr ,J I I!Ii sbaiid;
_'líA' 7_ 1G, gaarne
(1(1/ (Iem - '((i^tl, 1)(,' 1.:11'-uitllli]g for it iluSl)i5lid.
.°Y].e .t
, 1., 1.1J1" 1sí.í11.
R tai. siis, , r7., 1T1í 111' , lij is lot 15(íí17)0'e •'jareia geko112en,

i11 tC'1,1'I zit.

lie 1S Conte to 111(1,1111oi0( , „i(', Is co ,

, z., model , mould . 4'á,l her; roer -, rue er nso^i d , z. t it.aiibsalr , t • lit i

Mal , I.,

foolish , 31ll;i i. lit ; I i is -, lit' i

a 101)1 ; iii j

íí2/.'r -, ala is ní t 'Vet, •

t0 yei11'S of discs etsen.

)(51 ,Ii. 1 • laarl•illCel.i;le; I fi is aorg
l(”. 11 f111`;;)í;T1í1.

stelt zich - aura, lie 1)b1í; Olie bul , lie t)ei;ILVes 111111 , Cil 1 3&Snhnaa•5aesd , ., ni liilood, 111a111JACIIIS.
fc,olisllly ; íí'(;;l1 het' -Gs •+ • - .c lore,. ' ('.o v )Us W111)11í • e- 1 Titans , N., bi.,, "t , I t1íí1)81 ; Í i/f/ --, tl)1'f-1)asket • balie -,
1Uí'í afahsi - 1 oer/Je',
i l(haC '{ , li feud 11iothel' Ii.akuá
ill ;' i t be slut ; l9'0í1í`-- • ii C5l
k.et; l IUS' (t. - vallen
a fro'. and thud.

ltSaIsSei• , z., cert ain cor n.saeasure.

bá;í, t li..

lil).

t5si dc, ► ..'aker , z., hi l:et-nlal.rz

Malen, t. s , i' nd ; k)rc,L -, grind corn ; dI°009 -, (halls itssssd„e , w., I 1 le-1)iltil:('t.

with a shill; die eerst k'),,•rt, die eerst await r, first crone,

aa,s S ss era , ti., lnall(llake.

first served ; -, eat ; i?li(hl!C!%-, (í111P.; (1V0,lt -, i.isp ; -, rave , IIr^affit n , t. 2íJ., (an, j)t t 151 Inlliii Concerning a debt; scherp
dote; liet 7ncwlt mj ,j ijs liet hoofd , nl;„ tliougllts are II -, (11115 severely.

takels up with it , 1 have it in Silt tllou;;llt5 ; -, (ra'.v , >'t:,,s ',' , z., runner.
1111111 , i)aint.

Maler, z., limner, paiuter.
1►SaCer, ;., dotage.
1t1a1bekt , z., foolishness.

• 1505 Iac chi n , z., rll0o11sh.i11e.

Plailme; , '., \o. nt, defect, (lefault; hij -, for want, by
(Ief'.tiul;,; brj - visa geld bleef het weet' onvoltooid, for wails
of llirilel the is orl: remained unfinished.

Malie, z., ring of lion , hrass-Wire; -, mallet; -,, point. MssssheE , gla(1inititgel , 3., calender , niallale.
MaEiebaan, z., 111,111, 1)111-rnlall.
Msss ehs,sr, z., barterer.
Mallekol[', z., mall-stick , mallet.
eten, t. n. barter; change; -, roll with a rolling*
Mallén, i. w., play in the mall.
1)in, luidend -, roll knell on a rolling pin.

Maliënkolder, z., coat o f snail .
5,hOeir;se, i.1'), 11'u1Í1.
111iaking , z., caoing , (loting.
I 1 aLt,4-elien€,.° , ., bartering, ; -, rolling.
1Pás U,.aisder, elkander, via., one anotlier, earls of ier, 3ia,seeErok. ate 11 caaJelstok.

with another, togetlier; odder - verward in a liuriy- Masestk , Z. rolling-pin.
burly ; op -, esa -, succcssis^ely.
tisszJaft , ><nanha['c ; , h., nlanful , brave , valiant.

olie

M allesnolens , a., see., Sort of East India calico; -, Sort 33ai.lraftiglicíd, r., nI-,ullflilsiess, valour, prow ess, bravery ,
of 151í11s, used in f;^irs, ier people to sit in a circle, and MMksDhhafsiglb k, haw., t lialit.1 , bravely, manfully.
turn round.
14ikilliuis , :., hospital foe 0íc1 nmen.
aHein
• I, t)',, have Spoil , IP1i53' the fiool • f ellar e oi1iP.'á assn M' , n, 1Cl;nhiit:r, '0 isy, f111í 1("ii, cUSloisi, fancy; ie ereew
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leeft op zijpa -, every one lives here according to his fancy; Manziek , b., languishing for a husband; - vrouwspersoon,
ik hou van de oude -, I am for the old way ; ik versta lecherous woman.
het in geenerlel -, I do not underat=ind it at all ; - van Mare , zie Haar, blare.
spreken, way of speaking; hij -van spreken, as if one should say. Marentakken, z., mv., mistletoe .
Marg, zie Merg.
ManierWk , b., mannerly, modest, polite, well -bred .
Margrieten , zie Madelief.
Manierli.kheld , z., mannerliness, modesty, politeness.
Marineschool , z., naval academy.
Manifest , z., manifest, manifesto, public declaration.
Mank , b., lame , halting ; hij is -, he is lame.
Mank gaan, i. w., halt; die rede gaat -, that argument

is faulty.
Maakheld , z. , lameness .
Mankop , zie Maankop.
Manlui , z., ins., men.
Maninensch , z., snail.
Manmoedig , b., manly , manful • courageous.
Manmoedigheid • z., valour , courage.

Marionetten , z., me., puppets.
Marionettenspel , z., puppet-show.
Mark

, z., mark , weight of eight ounces ; -, mark.

Marketenter , z., sutler.
Markgraaf, z., marquess.
Blarkgraafscthap, z., marquisate, seigniory of a marquess.
iStarkgravin , z., marchioness , marquise.
Markpeal , inarksteen , z., limit.
Markt , z., market, market-place; jaar-, mart, fair; wal
is de - §, what is the market-price; boven de - § , above

Manmoedigi&Jk . bw., bravely • courageously.
Manna , z., manna.

Manneke, zie Mannetje .
Mannelijk , b., manly • male , masculine ;

Marioleiu , z , marjarom.
Marioleinolle , z ., oil of marjarom.

the market-price ; beneden de - § , under the market-price ;
de - rijst en dealt, the price rises and falls; hij heeft zijn
eijeren wel te - gebragt, lie has brought his eggs to
MannelUkheid , z., manhood , virility manliness.
good market , he has done his business very well.
s
•
arbitrators
•
ummen
;
acheids-,
arbiter
Mannen , z., env.,
Marktdag, z., market-day.
pires; -, husbands.
-,
Markteissnser,
z., pail.
Mannen, bemannen, t. W., man, hand, z.; een schip
Markten , t. W., bring one's wares to market.
man a ship.
Marktgang , z., marketing.
Mannenhuis , zie Manhuis.
- lid • man's

privy member ; -e jaren . manhood.

Mannenmoed, Z., manly courage.
Mannenstand , z., nau's estate , manhood, maturity.
l 1annenw aarheld , z. , man ly- truth.
Mannetje , z., little-man, little wooden image of a man,

baks -, pigmy ; kom hier -, come here my boy; - en wijfje,
anale and female; -s konijn, buck-rabbit, coney; -s wierook,
male incense, best incense ; -s ;aootmuscaat , best nutmeg;

Marktkraam • z., teut -shop, market-shop, booth.
Marktkramer , z., market-shopman.
Markta► eester , z., overseer of the market.
Marktplaats , zie Markt.
Marktprtis, z., market-price, zie Markt.
Marl^t^reizer , zie Marktkram er.
Marktschip , z., vessel carrying wares to the market

in

some town front another place , market-hoy , passage-boat.
-s , ledges between the headrails , z.
Marktschipper, z., master of a vessel as de cribed in the
Mauniu , z., woman, brave woman, virago.
Mans , b., of a man ; -he^nden , shirts ; -kleederen , man's former article.
clothes, man's dress; -rok, man's coat; daar zijt gij niet Marktvrouw , z., market-woman.
- genoeg voor, you are not strong enough for that; is Ia j Marlen , t. w., tie the sails with packcord, worm , taper,
marl.
niet - genoeg ons zelf te spreken ? is he not able to speak

Marlin , z., marline , z.

for himself.
Munscihap , z., militia; -, homage.

Manshoofden , z., me., bollard headtimhers , z.
Manskracht , z., manly force , vigour ; met - aanvalltn

Marling , z., packcord.

Mari4srieus , z., marling-spike , marlspike.
,

assault with manly force.

Manslag, z., manslaughter.
Mansmoeder , z., mother-in-law

Mailreep

MMiurlslag

Marsnel

, hushavd's mother.

Manvoor , z., male issue, boy; -, coltsfoot, wild spikenard.

,

,

zie

Marling.

, z., marling-knot, tapering knot, z.
zie Knikker.

Marmeldler , z., marmot.
Mar ilielen , zie Knikkeren.

Marnmelen , zie Marmeren.
111anspersoon , z., man.
Mantel , z., cloak , mantle , mantua , pall , ro 1 1e , gown; Maruner , z., marble ; met -en platen belegd, wainscoted
-, mantle , mantle-tree, mantle-piece, cloak ; greine -, camlet with marble ; met -s spelen , play with marble knickers.
cloak ; bonte -, fur cloak ; ruiter -, horseman's cloak ; -, Marmeren , b., marble , marworian.
-, mantel-piece (of a chimney); -, runner of a tackle , z.; Marmeren, t. w., paint like marble, vein; een boek op
snel -, marble a book on the edge.
-stay , running stay, z.; -want , swifters , swifter-shrouds, z.
Mariuergroel , z., marble-quarry.
Mansvader , z., father-in-law , husband's father.
lilarinerwtn , zie Marrneryroef.
Mantelbef, z.. collar of a cloak.
Mantelbef, zie, Bemantelen.

, z., hedgerow of trees, quick-set hedge.
Mantelkoord , z., galloon.
Mantelkraag , z., cape of a cloak.

Manteling

Mantelt.e , z., little cloak ; -, jacket.

Mantelverhuurder , z., person who lets palls mourning

cloaks.
Mantelzak , zie Valies.
Manvolk, zie 1llanlui.

*anwUf, z., h crinaphrod ite.

Marmerslijper, z., polisher of marble .
Marineristeln , z., marble -stone.

Marmersteenhouwer , 0., marble -cutter.
Marmerzager , z., stone-cutter.

marmot , zie Marmeldier
Marren, t. W., linger , tarry, delay, hesitate.
Mars , z., ?Mars, the god of war; -, Mars, one of the planets;
-, top , round top ; sort of platform surrounding the lower
masthead ; groots -, the top of the mainmast; bezanust:op {of the mixen eiast ; goor of fokke-, foretop ; boeysgriet-,
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bow-sprit's top ; -, pedlar's pack ; kruis -, mizen-top, z.; Mastboom • z,, fir-tree.
digte -, close planked top , z.; rooster-, grating-top , z.; Mastbosch , z., wood of fir-trees.
- schoot blok , shoulder-block , z.; - schooien , topsail- Msstdoit , zie .Mastbonk, z.

1*l asteleinbrood , z., merlin-bread.
Masteloos , b., without masts , dismasted.
, z., march of soldiers; -, march (piece of music). Mastensnaker • mastenzetter , z., mast-maker.
Marschroute, marschregeling, z., regulation of the Masthouten , z., mv., rough mast-trees and spars,, z.
Masticot , z., masticot , yellow colour to paint with.
march of soldiers.
Marsdrager , zie Marskramer.
nMastik , z., mastic , resinous gum from the leiitisk-tree,
sheets, z.

Marsblok , z., top-block.
Marsch

Marsepein , z., march - pane.
Marskliinmer, z., sailor who
Marskramer , z., pedlar.

ilitstikb^sam, ti, lent;sk - tree.

climbs to the round top.

inast-w edges , z.
a5astklainpen , z., ncv., checks of the mast, z.
Mastklimmer , z., one that climbs nimbly on the mast.
1►tastkoker • z., hole in which the mast of small .vessels
stan;ls , in large vessels the masts on the ship.
Mtlnnsike0gen , Z., mv.,

Marslantaren, z., top-lanthorn, large-lanthorn.
Marsmast , z., top-mast.
1V.tarssalingen, z., mv., cross- trees.
Marsvellen • z., mv., top armour, z.
Mars- windreep , z., top-rope.
MarszebolRJn • z., topsail-ho« line , z.
Marszebuikgording . z., topsail-buntline, z.
biarszedevnpgording , z., topsail-spilling-line,

111astj iyns , z., mv., i;;ast;i;g jeers , z.

Mastkraag , z., mast-coat, z.

Masfi,raail , z., masting-sheers on shore.

z.

Rliastiig;ter, zie Li,gtec.
Mastpasser , z., calliper compasses.

MarszegLi to u w , z., -• topsail-elewline , z.
Mastspoor, z., mast-step , z.
Marszeil , z., topsail , z,; de -en uit hebben , have the top- Mast t,itten , z., inc., mast-props.
sails set, z.; de --en op den mast brassen , brace the top- Mastwerk , z., roasting , mast - work.
sails to the wind, lay the topsails aback on the mast, z.; Mat , z., neat ; bieen-, mat of rushes; - van een stoel,
de -en op den rand strijken, lower the topsails down upon
n;at of a chair ; vloer -, chamber-mat ; niet - belegd, matted;
the cap , z.; - ter huiver steng , topsails half-mast up , z.; scheepps-, oil-cloth , pitched sail-cloth , z.; hane-, cock-pit;
groot -, main-topsail , z.; voor -, fore-topsail , z., 't - op
in dc - zijn § , be at a pinch ; in de - springen § ,. defend
stang, back the topsail , z.
a cause , appear in defence ; op het - kome;a , come in the
Marszeilskoelte • z., fresh gale of wind.
very nick of time, sterprise.
Marszetoppenant , z., topsail-yardlift , z.
Mat , h., taint. , feeble, exhausted, langrud , cull , i sapid.,
iliarszeval • z., topsail-hauliard , z.
fiat, stale , taaie, dim, weary , tired; - en moede. worden ,
Marszevalbalie, z., topsail-hauliard -tub, z.
r rowv quite tired, lien; den koning - zeilen, play the king
Martelaar • z., martyr.
eileek- rn;lte; -, unpolished; iaat -, unpolished, unwrought gold.
Martelaarsboek • z., book of martyrs, martyrology.
Matadoor, z., matadore.
Martelaarschap , z., martyrdom.
Martelaarslijst, naan.iijst • z., zie Martelaarsboek.
Martelares , z., female martyr.
MartelarU • z., tornlentin,p.
Marteidooct • zie 3fartelan.rsclzap.
Martelen • t. w., martyr, torment.
Martelkr oon, z., crown of martyrdom.
Marter, z., marterra, martin, marten.
telas • hoop , z. mass.
Masker , z., mask; het - afligten, take off the mask,

pull off the mask.
Maskerade, z., masquerade.
Maskeren , t. zo., mask , disguise.

Massa , z., mass , lulnp ; dat wordt alles onder eene - ge
-reknd,
that is reckoned all under one head.
Muasief, b., massy, massive, solid, heavy; een schotel van
- goud, •a dish of solid gold.
Mast, z., mast; - (op kleine schepen), pole-mast; fokke-,
voor -, fore-mast; groote -, middel -, main-mast, z.; achter -,
bezaans-, mizen, mizen-mast, -z.; onder -, lower-mast, z.;
boze mars-en , spare-top-masts , z. ; den - opzetten , set up
the mast ; me moogt gij zien hoe gij de - opkrijgt, now
you may see how you manage the matter , how you get
it done ; er moeten geen twee groote -en op één schip zijn t,
there neust not be two lnain-masts in one ship, there
must always be subordination, authority ; - en steng
nit een 'stoic , pole-mast , z.; yescharclde -, fished mast , z.;
zmr mgestelde -, composed ;;last, made mast, z.; achterste
- van ecu galei, main-mast of a galley; droit -, ringtail' mast, , z.; ,jcotei-, galley-mast, ' z.; slo°ps--, boat.n; ast, i: .
M,, 41s,afl4 gin, z., 55!?'., vlast -hoops, z.
M f.thank , -., mast-thwart, z.

Matefijii = , b., bw., nloder;;tely, pretty.

Mater , z., superior, abbess of a nunnery ; - , fewer, few .
Zie %!I_o dericruid.
Materialen

, z., mv., materials to build with.

Materie , z., matter , subject; -, matter.
51(iit,► eitt , z., weariness.
Mathesis • z., matthematies.
Matig , b., sober , moderate.
Matigen , t. w., moderate , abstain , temper , regulate.
Mati- heiai , z., sobriety, temperance, moderation,
Matiging , z., moderation.
Matigljk , bw., moderately , soberly, temperately,
Matras , z., quilt, mattress , squab.
Mat,-asmaker , z., upholsterer.

Diatres, minnares, z., mistress, lover, sweetheart.
Matres , schoolmatres , z., school-mistress.
Matroos , z., seaman , sailor , mariner. , tar.
Matrozenbroek, z., trowsers, slops.
Matrozenjekker • z., sailor's jacket.
Matschudciing, z., sweepings of corn in a ship.
Matsen t , t. w., kill.
Mattebles , z., bulrush.
Matten , 1. w , neat.
.Matter- , stoelen natter , z., matter of chairs.

Mattiheid , zie ZIJatheid.

, z., measles ; de - krijgen , get the measles.
Me • t., me; hij gaf liet -, lie gave it life.

Mazelen

Medaille, z., medal.
1cd , »te^ e , bw., i.rc., vi., smith; , b ) c; , also ; hier -, by this,
witli_ this ; uoar-, wl;ere;v;th; ziy ,,eiooft het -, she be-

hievvo it, ;;lao.

► ,*ri. , ,rat d , z. n1P;s;l

11sda avid.
L
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MEE*

Itedearbelder, x., fellow-labourer, colleague.
Medebegeerder, mededinger, z. , competitor,

rival, op-

Medeklinker , x., consonant.
Medeknecht , z., fellow-servant.

Medekomen , i. w., cone along with.
ponent.
MedekrLjasinan, z., fellow -soldier .
Medeborg , z., joint-bail.
Medebrengen , t. w., bring along with one ; wanneer de Medelijden , z., compassion, pity.
Medelijdend , b., compassionate.
zijn
gelegenheid het medebrengt , when opportunity serves ;
last bragt zulks -, he was enjoined to do it by his com- Medellidendhei 'd • z., compassion, fellow-feeling.
Medeluiden, medeklinken, i. w., resound equally.
mission.
Medeluideud • zamenluldend, b., consonant .
Medebroeder , z., companion , brother , comrade.
lKedebu rger , z., fellow-citizen.
Aledeburgerschap ,

z., freedom of the city, fellow-citizen-

Medeluldendheid • z., consonance, harmony.
Medernant, medemakker, z., companion, copartner .
Medeineid , Z., fellow-servant.
Medeinlnnaar, z., rival; een - den voet ligten, supplant

ship.
Mededeelbaar , b., 1w., communicable ; -, communicative.
communicableness, communicabil - a rival , un,.ermine a rival.
Medeminnares, z., female rival.
ity ; -, communicativeness.
Hededeelen , t. w., communicate; ik wil it van deze taart Medenelging, z., synmpathy.
Medeneinen
• t. w., take with.
-, I will help you to a piece of this pie.
Medenevning , z., taking with , taking away.
111ededeelen'd , d., communicating.
]tled edeelend , h., commniunicative ; hij is van een gemeen- Medepleger, z., abettor, accessor.
zaam - karakter, he is of a free communicative character; Medepligtig, h., accessory; hij is - aan de misdaad, he
hij is - en mild van aard, he is of a generous and liberal is accessory to the crime.
Medepligtlge, z., accomplice, complice, partaker, abettor,
disposition.

Mededeelbaarheld, z.,

Mededeelgenoot , x., partner , fellow-commoner.
Alededeel hebben , t. so., i. w., participate .
Ilededeelhebbend , d., participating.

Mededeel ing , z., participation ; -, communication.
Mededeelzaam , b., char itable .

)ls-dedeelzaainheld , Z., generosity, liberality; -, charity.
)lededeelzaainiijk, bw., generously, liberally; -, charitably.
lted edlenstknecht , Z., fellow-servant.
Hededingen, J. w., rival, stand in competition with.
Mededinger • z., competitor, rival, opponent.
fededingster, z., competitor.
Mededoogen, weedoogen, medelijden, z., compassion,

pity , commiseration , mercy.

)Iededoogend , meêdoogend , h., compassionate , having

pity , merciful.
lllededoogendheld , meêdoogendbeid , a.,

compassion,

pity , fellow-feeling.
Mededoogenloos, zie Meedoogenloos.
Mete- eeuwig , b., co-eternal.
Mede - erfgenaam, z., co-heir, joint-heir.

Jledegaan , i. w., go along with.

Medegaaude ,
aledegebragt ,

b., compassionate .

d., communicated.

Medegedongen , d., rivalled , opposed.
Diedegegaan , d., gone along with.

ll1edegegeven , d., given along with ; -, yielded.
Mtegekomen , d., come along with.
Idedegenoot , z., partaker , consort , partner.

Medegenootachap, z., participation, partnership, consortidn.
Medegesproken , d., defended.
Itledegeste,nd , d., consented.

Medegetuige. z., fellow-witness.
Medegeven , t. w., give along. with.
Medegeven , wijken , i. w., yield .
Mcdegevoel , z., fellow-feeling.

Mssdegezel , medgezel , z., companion , fellow.
Alyde -e zelain, snedgezellin, z., female companion, consort.
Isz .iiei,ns,delaar, z., partner , copartner, fellow-actor.

1szeaheheiper, z., assistant, fellow-helper, coadjutor.
ML5dehelpster, z., coadjutrix.
MMestchuip , z., assistance.
1t5edeklinken , t. w., tinkle, chink with , touch glasses
with any one; ik moet ook -, I must also touch glasses
in company.

accessory.

Medepligtigheld, x., accessoriness.
Mederegter . z., fellow -judge .
Medeschepsel , z., fellow - creature.
Medeschilldig, zie Medepligtig.
Medeslanf . z., fellow-slave.

Medespreketi, t. w.,

defend, protect.

Medestander, z., assistant , copartner, abettor, rival,
coadjutor.
Medesteinmen , i. W., vote , vote for.
Medestrev er at: , z., fellow-striver, competitor, opponent.
Medestrijd, z., competition, rivalry , contest.

MedestrtJder, z., ft llow-soldier.
Medevoogd, z., fello % -guardian.
11Medevrider, z, rival.

Medevrijster , z., female rival.
Medewarig, meewarig , zie Mededoogend, Nedeli dentl .
Medewerken, t. W., co - operate, concur.
Medewerking , z., co-operation , concurrence.
Medeweten , Z., conscious knowledge ; het was met rijn -,

it was with his conscious knowledge ; die zaak is met mijn
- overtegd , I was privy to that affair ; met mijn - zou
het nooit gebeurd zijn, it had come to no such thing , if
I had been informed; it would not have happened, if I
had known it.

Medewetendheld, medewetenschap, z., consCiousneSs.
Mcdew etig , bw., conscious.
Medezuigeling , Z., foster-brother, foster-sister.
Medlann , papier , ,Y., middle-size paper.
Medicijn, zie .trtsenij.
Medlc(jnmeester , zie Arts , Geneesheer , Geneesmeester.
Medicineren, i. w., take medicines, physic.
Meede , snee , zie Meekrap.
Meedoogen , ,nededoogen , zie Mededoogan .
Meedoogend , naededoogend , zie Mededoogend.
Meedoogenloos , bio., incompassionate, uncharitable, pit-

iless.

Meegaand , b., indulgent • tender , compassionate.
Itleegnandheid , z., tenderness , compassion.
Meegeven , bw., give way , yield.
It^eegevend, b., yielding, giving way, pliable,

supple , flexible,
Meegevendheid

pliant,

, z., pliantness , surpleness , flexibility.

Meek i rip • z., madder.
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Meel, z., meal, flour; rogge -, rye•meal tarwe-, wheaten-

Meerle , h., blackbird , merle.
Metra n , z., merlin.
Deeriiimg, zie Marling.

Meelachtig

Meerie,,aa,ls , meermalen , meermaal , bw., several,

liour; boekweit -, buck-wheat-meal ; grof -, coarse nieal
bloem-, flour; stof-, mill-dust.
, b., zie Meli 1,

Meelbluein , bloc nmeel , zie Heel.
Meelbooras , z., meal-tree.
Meelbres , z., me al - pap.
Meelbuil , z.. bolter, sifter.
Meeldeeg , z., paste.

Meelgei-egt , z., farinaceous rood , pudding.
Meelgei

end , b. farinaceous.

MeeUiandelaar , , z,, flour-chandler, meal-man.
Meelkalk , z., sort of very fine lime.
Meelhtst , z., meal - chest.
Meelkooper, z., meal-man.
Meekuip , zie Meeltobbe.
Meellijm , z., glue made of meal.
Meel snees , rneeze , zie P'impelniees.
Meelpap , bioe5npap , z., thick milk, pap .

Meelpot , z., pot used for meal.
M eeti ti!ker , z., powder-sugar.
Meeltobbe, meelkuip, z., meal - tub.
Meelton • z., meal-cask.
Meeltrog , baktrog • z., trough , kneading-trough.
Meelvat, z., flour-tub.

Meelworin , z., meal-worm.
Meelzak , z., meal -laag.
Meelzeef, builzeef , z., bolter, bolting cloth for meal.
Meenen, t. w., suppose, mean, think, intend, believe, he

ofteiiti flies.
Nleermnsn , z., triton.
31eevnt i,, , a., mernmai

d , siren.
iO eersch -I- , z., marsh • fen.
Mac--ec'iacl itig, h., heterogeneal, heterogeneous,
Meevaiaehtighekt , a., heterogeneity, heterogeneousness.
Meertouw , z., ropes of a ship used for mooring, bread
and sterli fase.
Meere iacla , i•.. fresh-water-fish.
t5eerv,,,pd , meer-woudig , b., plural.
Meci w dier , I-., fresh - water.
Meerwortel , z., sea-Holly (herb).
Meerzwijn , z,, sept -ho a.
Mees , !sooinaees , z , t itmouse; pimpel -, blue titmouse.
Meesintiilt-n , z., smile , s;4eer.

M.r esmatiller , z., sailer, sneerer.

, b., 1w., most , often , mostly.
Meest,s1 , hw , zie Meestentejd.
Meest

itl?eestbiedentl , a., Iii glimt I)idcïer.

Mcesiende>els , bw., for the most part.
Meestentkjd . bw., nlost-tines ; het gaat - zoo , it happens
naos?- tirues so.
Mec%ter, z., mister; hij kon liet paard geen - worden, he

Meerendeeis

could not manage the horse.; hij heeft zijn - gevonden
lie has niet with his aslaster; wij zijn nu - van de stad
we have subdued the town; dery - spelen, act imperiously;
wat voor ces - gaat er over ? what, surgeon do you make
use of ? - kleedermaker, master-tailor; - in het een of
dader- ambacht worden , take one's freedom of a company;
zoo de -, zoo de kneckt, such a master, gucll a man; het
oog des -s mash-t het paard vet t , the eye of the master
makes the horse fat ; acc^l*ns-, receiver of the excise ;
hosch-, forester ; hor.nn-, first teacher ; bouw-, architect;
tiptuil-, officer who takes care that a fire is quenched
breuk-, surgeon that cures ruptures ; barge-, burgomaster;
bus-, naaster -gunner ; dans-, dancing-master ; dik-, mustermaster ; er flauis-, auctioneer ; f i it-, mush-master who
teaches the flute; ga.stlads-, governor of an hospital ; gonees-, physician ; gilden -, master of a company ; groot-,
chief-master ; geschut-, master of the ordnance ; haren-,
warden of aa port ; heel-, surgeon ; hof-, steward; huis-,
governor of the house ; jager-, huntsmau; jagt-, gamekeeper;
kali -, inspector of the quay; I , ccitsbaan-, master of a tenniscourt ; kelder-, hutíe ►-; li-er ic-, church-warden ; kerker-,
gaoler, jailer; keiler-, inquisitor; keuken-, master-cook;
keur-, assayer ; keur- comet hoekeis , critic; kinder-, pedagogue,
7-ranrti-, master of a crane; leer-, preceptor; medicijn -,
physicians; molen-, surveyor of mills; onu;st-, master warden
of the alant ; ,nuz jk-, music-master ; onder-, assistant in
it school , usher ; ooi -, oculist ; peal-, g itherer. of the pilework money; paarde-, -, horse-leech ; penning-, treasurer;
CS!, surgeon to ciiie the pestilence ; post-, postmaster
proricculd-, victualler ; hewer/ier-, mluarter- rasaster ; reken-,
accor.Iilant; rid-, captain of cavalry; rooi-, surveyor of
buildings , rot-, corporal, <schat-, treasurer; scherm-, fencing- aslaster; school-, school- lasaster; scïir f -, writing-master;
-511i1s-, caterer ; stel -, asbister of the horse , hackney-man

Meerkrab , z., fresh-water-crab,

master of discipline ; vendu -, auctioneer ; vroed-, man-mid
wife ; waag -, inspector of the weighing-house; wacht -,
certain under-otïicer of cavalry equal to a sergeant in infantry ; wees -, officer for the repistriiig and taking care of

of opinion ; zij - dat hij het was, they suppose it was lie;
glÎ weet wat zij -, you know what they mean; het wel met , he well inclined to ; zij - het wel met u • their intention is good towards you ; elk meent zijn uil een valk
te zijn i-, every man likes his own things best.
Meeping, z., opinion, meaning; -, intention; is dat owe -,
are you thereabouts ? is that your intention

Meent

9

, z., common.

Meepsch h., weak , infirm sickly.
11eepschheid , z.,
Meer , z., like .

weakness , sickliness , infirmity.

Meer , aneerder, bw., more ; - en -, hoe langer hoe -, more
and more ; - of min , more or less ; wat - is , lij heeft
naij bestolen, moreover the has robbed me ; Joe - iemand
heeft, hoe - hij hebben wilt, much would have more.
Meeraal , z., conger.
Meerblad , z., water-lily, water-rose.
Meerboezen. , e., gulf, Z.
Meerder , sneer , bw., more , superior.
Meerderen , z., ome., superiors , betters ; de mindere moet

-, ne - eerera , the inferior must respect his superior ; als
meerpier komt moet minder zvijker -h , one neust yield to force.
Meerderen , t. w., auignient, enlarge ; aao een kous -,
i, idea a stocking in kuittiu,g.

Meerderheid , a., plurality, superiority, majority.
Meerderjarig , b., of age ; ceoo -e dochter , a girl of

age;
- worden , become of age ; zich - doen verklaren , cause
oneself to he declared of age.

Meerderjarigheid , inotidigheid , z., majority.
Meerdering , z., augmenting, enlarging
Meeren

, t. w., belay , moor , naoor head and stern.

, hw., for the roost part, mostly, generally.
M u-i-gc n*li, h., above iiientioned.
Meerkat , z., monkey.
Meer-kisteu ,. a , mv., mooring - chests , mooring - buoys , z.
Meerloet , z., coot , moor - lien.

bral-, teacher of latigriages; tand-, dentist; tocht-, cenggor,
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MEL.

the orphan's estates; werk -, work- naaster; wijk -, alderman
of a ward ; zany-, singing-master ; zede-, censor , moralist;
- Hans, Jack ketch , hangman ; -, Hr., master.
Meester achtig, b:, bw., masterly, imperious.

Meebak

Meesterachtigheld , z., imperiousness.

Meivisch , z., fish caught in the month of May.
Meivogel , z., bird that appears in the month of May.

Meesteren
and sores.

, t. w., cure wounds and sores , dress wounds

Hejufvrouw , z., mistress, madam.
Melaatsch , b., leprous.

Meesteres , meesteresse , z., mistress.
Meestergeld, zie 1Vleesterloon.
Meesterhand

, z., green-bough, bough of white thorn in blossom'
MeitLd , z., may - time.
Mej u teer , z., miss, madam.

, z., master-hand, skilful hand.

Melaatsche, z., leper.
z., leprosy.

Melaatschheid,

1Helanchol le , •z., melancholy , sadness.

Meesterij t , z., curing , dressing of wounds and sores.

Meianchol lek , b., melancholic , sad , pensive.

Meesterloos , b., masterless, out of service.

Meldenswaardig . b., worth mentioning.
Melder , z., nientioner.

masterly, like a master; die jongen schrijft Melde , Z., orach , golden herb.
-, that boy writes like a master; hij kan - liegen , he is Meloen , t. W., mention , make mention , notify, advise,
a great liar.
make known , inform , apprise , give information , give noMeesterloon , z., surgeon's fees.
tice , write , send word , tell , announce formally.
Meesterlijk , h.,

Meesterrib , z., midships-frame.
i4eesterschap , z., mastership; zijn - iconen, show one's
authority.
Meesterstuk , z., master-piece.
Meesterwortel , Z., master - wort.
Meet, z., mark, line; sta aan de -, stand at the mark-line;
van - af aan beginnen , do a thing over again.
Meetbaar , b., measurable.

I^ieetkunde , z., geometry.
Meetk^sndlg , b., geometrical.
Meetkundiglijk , bw., geometrically.
MeetIIjn , Z., plum-line.

Meetlood , Z., plummet.
Meetroede , z., perch , yard , measuring - rod.
Meetsnoer, zie Meetlijn.

Meetstok , z., measuring-stick.

Meeuw , z., sea - mew , gull (kind of bird).
Meeuwen , ïnaauweii , i. w., mew.
Meewarig , b , compassionate , tender-hearted.
Meewarigheid , z., compassion , pity.

Melding , z., mentioning.

, b., dusted with meal.
Mellloten , z., melilots , trefoil.
Mellsse , z., balm , balmgentle.
Melig

Melizoen , z., bloody flux, dissentery.
Meiizoenkruid

, z., herb much like coriander.

Melk • 'z., milk ; zoete-, koe-, cow's milk ; milk ; schapen-,

sheep's-milk ; geiten-, goat's-milk; ezelinnen-, ass's-milk;
kas ne-, butter-milk; ,gelapte -, flet of skim milk; geschifte
-, turned milk ; gestremde -, curdled milk ; gore -, sour
milk ; dikke -, sour curdled milk; vrouwen-, woman's-milk;
amandel-, almond-milk; maayde-, virginal-milk, benjamin;
v- jge-, juice of figs ; zij n - ophalen , recant , to make a
recantation.
Melkachtig , b., milky.
Melksders , z., lacteal veins.
Melkboer • ,z., milk-man.
Melkboerin • z., milk - woman.

Melkdistel • z., white thistle.
Melkeinmer, z., milk pail.
Mel, z., may, the month of May.
Biel , z., green bough , bough of white thorn in blossom. Melken • t. w., milk (the cows); iemand - § • make a perMelávond , z., may-eve.
son to one's milk-cow , § gull a person , § impoverish a
-

-

:

Meitiloeínen , z., me., may - flowers.
Meiboom , z., may-pole.

Meiboter, z., butter made in May.
Meld , z., girl, maid, spinster; mooie -, fine girl; lieve -,
charming girl ; oude -, oude vrijster, old maiden , elderly
maiden.
Mek , z., maid, maidservant; werk -. housemaid; keuken -,
cook, cook-maid, kitchen-maid ; kinder-, nurse-maid ; lra- mer-, chamber-maid, lady's-maid, waiting-girl ; knappe -,
clever girl.
Mèidoren , z., white-thorn , haw-thorn.
Meidrank, z., purge of herbs made in the month of May.
Mef jen :j: , i. w., walk under the trees in the fields for
pleasure ; uit spele - varen , go out with a boat for

pleasure.

Meijer , z., country-mayor, sheriff.

McLJ erel , z., manor , mayoralty , lordship.
Meimaand, z., month of May.
Meineed , Z., perjury, false oath.

1lieineedig . b., forsworn , perjured ; - worden , become
perjured , break one's oath , taint with perjury.

Melneedigheid , z .,

perjury.

MeineedigIIJk , bw., perfidiously.
Meisje, z., girl , lass; aardig -, handsome girl ; naai -,
girl that learns to sew ; dienst -, young maid-servant ; . ran pleizier, woman of the town , courtezan , prostitute.

Meisjesschool , z., school for git ls.

person.

Melker, z., milker; duiven-, pigeon-keeper.
MeikerLJ • z., cow-house , dairy.
Metketer • melkhuik , z., one that is fond of milk.
Melkhuls , z., milk-house.
Melking, z., milking.

Melkj uk • z., yoke to carry milk-pails on.
Meikkan , z., milk-pot.
1Heikkarn, melkkern , z., milk•churn .
Melkkoe, z., milk-cow, milch-cow.
Detkkoin , z., milk-bowl.
Melkkost , zie Xelkspijs.
11iellskrulk , z., milk-pitcher.
Melkmaat , z., milk-measure.
Melkrnarkt, z., milk-market.
Meikmeid , z., milk-maid.
Melkinouw, z., milk-tray.

Melkmuil, z., young chap, young beardless fellow.
Meikna'p, z., milk-cup ; little wooden bowl to pour the
milk out of one pitcher into another.
Metkool • melkschaap • z., milk -sheep .

Melkpap , z., milk-porridge.
Meikpiaats , z., milking-place.

Melkpot , z., milk-pot.
Melkschult, z., boat to carry milk.
Melksplis. inelkkost. z., milk - meat.
^ Melkspinde , zie Melkituis.

AlEL.

MER.

Meikater . z., woman-milker.
Melktanden , z., mv., young teeth .
Melkvrouw, z., milk-woman.
Melkweg, z., milky-way, galaxy.
Melk{wijf, zie Melkvrouty.
Melkwit, b., white as milk .
Meioen , z., melon ; geribde -, musk melon ;
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Men%eJIclom , z., mankind.
Menschel tjk , b., human , -e vermogens • human faculties
-e za 9nen1eving , human society; -, humane, kind, benevolent; -, humanely, kindly; -, of men; dwalen is -, to err
is human.
Menscl► efliker`vUs . In., humanely, naturally; - gesproruige -, keu , naturally speaking.

rough melon .
Mcloenbed, meioenbak, z., melon - bed.

MeiischelLkheid,
vole ice.

z., humanity, nature of men, bene-

Meloenglazen . meloensokken , z., me., glasses like a Mennschen , z., me., men; ik heb gisteren avond - gehad ,
yesterday night I received company.
hell , to cover melons whilst they are growing.
Menschenbehager, zie Meijer.
Meloenkernen, z., mv., melon - seed.
M -nschenbloed , z., blood of men, human blood.
llleloenkooper , z., one that sells melons .
11tenschendief , z., stealer of mankind, kidnapper.
Meloent,,in , z., melon-garden .
Menscheneter , z., man-eater, cannibal; -, basking shark,
Meloenzaad , zie Meloenkernen.

Melter,

mouter , rnoutmaker,,
Melterij, zie Mouterij .
Mein , z., mother.

white shark.

x., malter.

Memel , z., mite.
Mevneli, b., powdery, mitt'.
Memninctjeskruld , z., woodhine, honeysuckle .
Meinoriaal , z., memorandum-book, merchant's memorial ,
\baste-hook .
Me,norie , z., memory , rememhrance , recollection ; hij
heeft een - 'als een, garnaal, he has a memory like a
shrimp .
Meinorieboen,je, z., memorandum-book .
l5Ieinoriewerk, z., work- that is learned by heart .
Men , hu., onne , they , we , You , people .
Mengeldic!hten , z., ins., collection of verses on various

Mensehenhaat , z., hate to mankind, misanthropy.

M.-n chenhandel , z., traffic with men , slave-trade.
Mensci,enhnter, z., misanthrope, man-hater.
Meng chenheugen (, z., memory of man.
Menschenkennis , z., knowledge of men.
Mensehenieer , z., anthropology.
Sïenschenliefde , z., love to mankind, philanthropy.
+ Mensc!ienrnassa . z , collection of men , crowd of people
! Menschenmin, zie Mensclzenlief le.
Me,,schenrninnaar, z., lov er of mankind, philanthropist.
Menscheen,nuorder , z., homicide, murderer, manslayer
M-. uchenroover , z., kidnapper.
meal uu,4Ch lipt/ , t., shv of mankind.
Nrenschenvo-ornning, z., improvement of men, civilization.
Mensehenvriend . z., pliilantl ► ropist.
Menschenwaar de, z. , di g nit y of man.
Menschenzo,)n , z., son of mat ► , Saviour.

suhjvcts , miscellaneous verses.

Mengelen, z., quart; - melk, quart of milk .
Mengelen • t. w., mingle , mix , blend.
Mengeling.
z . mingling1 , mixing, blending
LI

itienscin- =ei ii"/g kvoi
rmn
g 1 b, i humanly , after the manner of
alen.
BIengeiklomp, Z., mixed lump, chaos.
Mengelinocs, z., medley , ming le-mangle, miste -mash, mixture . Menschgeworden , h., become mar► , incarnate.
AileiDgelstofen , z., me., miscella► nies, m;scellaneous works. , Mensci.je, z., little bocdy, little person, little man.
4 Trleuschk,inde , z., science of i ► uman nature.
Ma,ngen , t. w., mix, mingle , blend, alloy.
t Men%ehlievend , b., full of love to man, humane, ehariMetier , z., mixer.
I table.
Mens3ng • mengeling, zie Mengelif:g.
:1Menschlievendheld. z., charitableness, humanity.

hengsel, z., mixture.
Menie,

itlenschImard , z., eei► laur.

z., red lead.

Itlenig, bw., many; - mensehu, many - a - one , many people ; Menschwording, z., becoming mad ► , incarnation.
ik ken er - een , die ?iet niet doch zou , I know more than I Menuet, z., minuet.
Mercurius , z., mercury; -, mercury, quicksilver.
one who would not do it.
Menigerhande, unenigerlel, b., manif old, v arious, se - I Merc,,tar, z, niercurius.

ïiiierrmin, zie 17Jeermin.
veral; op - wijze, many ways, variously.
:ster ; , r., m^►rrunv ; die kerel heeft - in zijn knokken § ,
Atenirtnanl , bw., rn ►rnv-a-time , many times , often.
that is a robust fellow, strong fellow; -, marrow, quint.
nogal ;reis , zie Menigmaal.
Menigte. z., multitude, abundance, great, quantity, plenty, es er^ce, flower.
Mergacht1g , b., like marrow.
frequency; een - loopjes , a great many puns.
Mergbeen, z., marr ow - tone.
Menigcoudio, zie Meniyf'usldig.
ltlergel , z., marl.
Mer gelachtig , b., like marl.
Mergelen , zie Z^itrnergelera.
?mergelkuil , z., inarl-pit.
:MergptJp , zie Mergbeen.
Heridlasin, zie 1Iliddaglijn.
Merk, z., mark, sign, token, character; dat is het - aan

MenigsnIclig , bm., manifold, frequent, multiplicious .

z., manifoldness, multiplicity; - van
vruchte}u , abundance of fruits .
KlenigvukdlgIiJk . lw., manifoldly .
Menigwerf, zie Meniqoioul.
Menist, mennist, inenonist, z., mennonite , anabaptist .
Menistbianuw, z,, azure, powder-blue for. linen.
Mennen, t. w., (guide, manage, drive.
Menner, z., driver of a coact ► , driver of a chariot.
1►iensch , z., man, woman; een levered - heeft eeoc ziel, a
rational being has a soul; er was geen levendig -, no
living soul was there; geese - iced t er taan, no body knows
of it; een ziek -, a sick person; zonderling --, strange

Menigvuleiig beld,

being, strange person.

best zilver, that is the puncheon of the best silver; -en
you de luikesu, gutter legs, z.
, t., sensible, perceptible, retainable.
iuherkelijk, b., buy., considerable, notable, remarkable; -,

Merkbaar

considerably, notably, remarkably.
Merken, t. w., mark, perceive, discover, take notice; -,
I nark, note , keel) in memory, keep in remembrance.

i

NIER.

MID.

Merker, z., marker, scorer, noter, observer.
Merkijzer, z., iron stamp.
Merkje • z., little mark, note.
Merking, z,, marking, noting.
Merkletter , z., characteristical letter.
Merkpaal, z., limit.
Merkregel , Z., maxim, aphorism.
Merksteen, z., limit, laadmark, boundary.
Merkstok , z., tally, score.
Merkt, zie Markt.
Merkleeken , Z., mark, sign , character, characteristic.
Merkteekenkunde, z., characteristical art.
Merkwaardig , b., considerable
notable, remarkable,
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agree with; .-/bezig , busy with ; - verdrag § , by degrees,
gradually ; " het krieken vase den dag, by break of day;
- der daad, , indeed, really; laat mij - vrede, let me aloiié;
medelijden - iemand hebben, have compassion upon any
one ; - waterverw schilderen , paint in water-colours.
Metaal , z., metal , brass ; metalen stukken kassa , brass
guns ; prins Robberts -, pinchbeck , gilded brass.
Metaalgieter , z., founder of metals, metallist.
Metaalgieterij , z., foundery.
Metaalscheiding , Z., metallurgy.
Metalen , b., metallical , metallic, metalline , brazen.
Meten • t. w., measure ; land -, survey land ; een straat
-, measure a street ; met de maal waarmeê gij meet, zult
gij weder ge- worden, with that measure you measure , it
shall be measured to you again; anderen naar zich zelf
af-, measure other people's corn by one's own bushel; -,
gauge, z.
Meter , z., measurer ; -, godmother; -, gauger, z.
Metertje , z., rule.
Meting, z., measuring; -, gauging, z.
Metselaar, z., bricklayer, mason; -s lace, master bricklayer ; -s lenecht , mason's man, bricklayer's man; -,
mason ; vrij-, free-mason.
Metselarij , z., masonry; vrij -, free-masonry.
Metselen , t. w., lay bricks, mure, repair; een deur toe-,
wall up a door.
Metselhamer , z., mason's hammer.
Metselkalk • z., mortar.
Metselsteen , z., bricks.
Metselwerk , z., brickwork , masonry.
Metten , z., matins ; de - zingen , sing , officiate the matins;
de - voorlezen , chide , reprimand ; ik moet w de - eens lezen , I biave a crow to pluck with you.
Metworst , z., thick sausage.
Meubelen , z., moveables.
Meng , z., grain ; tegen heug en -, against the grain:
Meuken , t. w., i. w., make soft , make mellow.
Mevrouw, z., soy lady, mistress, madam.
- Michielsdag, z., Michaelmas.
Middag , z., noon , midday , at noon ; voor-, forenoon ;
achter-, na-, 's achter-s , in the afternoon.
Middagkiaar, 1w., 4s clear as the sun at noon; het blijkt
- dat zij gel;jlc hebben, it appears very clear that they
are in the right.
Middngl kln , z., meridian.
Middagensal , z., dinner ; 't - gereed maken, dress the
dinner, dress the meat for dinner.
Middag,nalen, i. w., dine.
Middagrust, z., nap after dinner.
Middags , zie Middag.
Middagslaap, zie Middagrust.
Aiiddagzon • e., sun at noon.
Middel, z., expedient, means; door wat -, by what mean!;
het - is al gevonden, the means is contrived already; ap
een - bedacht wezen , think on an expedient ; -, remedy ,
medicine ; -, middle, waist; hij tilde hem -op bij de , he
took-him up by the middle; - kluiver, middleujib, z.
Mid leiaar, z., mediator.
Middelaarschap, iniddelaarambt, z., mediatorship.
Middellandsche zee, z., mediterranean.
Middelares , z., mediatrix.
Middelbaar , b., middle-sized , indifferent; het is een man
- groot, he is a middle-sized man.
Middeleeuwen , z., mv., middle ages, middle centuries.
Middelen , t. w., mediate.
Middelen , z., me., means , riches, substance, estate; 'stile

principal.

,

Merkwaardigheid , z., remarkableness , curiosity.
Merode , z., marauding; ors - gaan, straggle about, go a

marauding.
Merodenr, z., straggler, marauder.
Merrie, z., mare; nacht-, night-mare.
Merrie- veulen , z., fill y .
Mes , z,, knife; de rnc.q ran het -, hack of the knife ; het

- trelcken , draw one's knife ; zijn - snijdt aan beide zijden f,
he has double profit, he has by two different causes, he
nains on both sides, he is a backbiter, he is a, slanderer
hak-, chopping-knife ; snoei-, pruning-knife ; scheer-, razor;
-penne-, penknife ; knip-, clasp-knife ; zak-, pocket-knife;
wei-, hunter's knife; schoennzakers-, shoemaker's knife,
paring-knife.
Meshecht , z., handle of knife.
Mesie, z., little knife ; hij 1-owl altijd met zijn - voor den
day, he is always ready to draw his knife..
Mestemmer . mesle,nmet , z., blade of a knife.
Messenkoker, z., knife-case, sheath.
Messenkraam , z., cutler's stand of stall.
Messeninaker, z., cutler.
Messenmakerij , z., cutler's workhouse , cutler's shop.
Messensl.jper, z., grinder of ttnives.
Messenavisikel , z., cutler's shop.
Messing, z., brass.
Mest , z., dung; koe-, cow-dung ; paarde -, horse-dung.
Mestaarde, z., fatting ground.
Mesthsk , z., dung-mote.
Mestbeer . Z., nickname for one that is burly fat.
Mestbeest, z., animal that is to be fattened.
Mesten , t. ii)., i. w., dung , manure with dung ; akker -,

dung a field, manure a field; -, fatten, cram; kalveren
-, fatten calves; ganzen -, cram geese.
Mester , z., fattener.
Mestgalret • z., prong.
Mesthoen , z., fat pullet.
Mesthoop, z., dunghill.
Nesting, z., fattening of animals; -, manuring of the

ground.
Mestkalveren, z., Mr., fatlened calves.
Mestkar, z., tumbrel , dung-cart.
Mestkooi , z., decoy in which fowls are fattened.
Mestkot • z., zie Meststal.
Mestpoel, mestput, z., dung-ditch.
Meststal. z., stable where cattle are fattened.
Mestvaalt , zie Mesthoop.
Mestvarken • z., hog that is fattening ; hij is een - ,

he is a fattening hog.
Mestvoeder, zie Mestin/.
Mestvogel , z., fattening fowl.
Mestwagen , zie 1blestkar.

Met, vi., with , by, in ; - geweld, by force ; - houden,

Middeling , z., mediation.
Middellijf. zie Middel.
MtddeIILjk , &, mediate , intervenient.
Middellijn, z., diameter.
MIddeIILJnIg , P., diametricall y .
Middelmaat, z., middle rate , medium.
MIddelmatg. t., iw., indifferent, tolerable-,

rently , , tolerably.
Middelmatigheid, z., mediocrity.
Middelmucir,. z, partition-wall.
Middeloorzaak , e., intervenicrit cause.
Middelpad , z, path betwixt others.
Middelpoint. z., centre.
Middelpuntsohuwend , i.centrifugal.
MlddeJpuii(trekkend , I., centripetal.
Middelrif, mlddelschht , e., diaphragm.
Middelsehot , zie Middeirif; -, partition ; -,
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MIN.

MJD
.- inTietwerk stellen , try all means ; Isij /ij(7r)(:/r lie is possessor of a great estate ; het is ets man vau -,
he is a rich man , he is in good circumstances.
MIddeIerwLJt , Int., meanwhile.

my equal.
5., mineral , ore.
Mijnwerker. z ., miner.
Mkit , 5., mite , mag-ot, worm breeding in cheese; -, a
mute; -, ancient small coin , pile of wood.

Mijntoffcn ,

muter,

indiffe

welens niet , bw,, not that I know of ; - gelijke,

MLJnii , -

., mitre.

Mijcrdraer, C. 005 that wears a
MLjte;Iijk , &, rnitstl.
Mik , z., forked stake ; -, gibbet ; -,

mitre, bishop.

crutch of a boat which
sustains the mainhoom of the mast and sail, when they
are lowered for the convenience of rowing ; -, coins
wedges of a cannon ; -, zie Doel;little bread, rye bread;
73Oiip-, pump-cheek , C.; - knoopaim.hnd , z.
a1Ikln , t. s')., aid , level at , point , take aim ; hij heeft
I lang op rja verderf,qensilct . he has, long since, aimed at his
destruction ; niemaod durft er van kikken of -, nobody
1 dares so much as to talk of it.
i Mikker.• z., one that aims at any
th
ing;
wisse -, good
sportman.

gristle betwixt I Mikk5ng , z., levelling at.
Mikpunt, i., aim , scope.
I Mild . t., soft , meek, kind , gentle, indulgent , liberal
Middelslag . z., niiddlin.
char table , generous . ti ee ; IC leven, live too freely , live
Middelst , t., middlernsst ; -e vinger, middle finger.
for) splendidly ; - weér, mild weather.
Middelstaat , mIddeIstiiid • e., middle-state , medoerity.
MUddodig , b., bouiitifiil , charitable , liberal, munificent.
Middelstreep , z., middle-line.
Nlilddsdighetd , r., bountifulness, liberality, munificence.
IlddeItogt , z., middle-passage.
MHddadgI&Jk . is',., bountifully, liberally, munificently.
Middelweg, C., mid-way -, means.
Midden , z., midst ; in, lietccii de tawcs • the midst of Milde ,zie Mide,
the room ; cut het -, from the midst ; - door sn ijden , cut MIPdeiJPe , lie.. liberally, freely.
Mildheid, z, liberality; -, mildness; de - vanwijn,
dec
in two , cut throucli in the middle.
the mildness of the wine.
MIddnsehceps . t., amidships , z.
iszunoen , z., million.
Middenwege . he'., half-way.
Militair .zie Kr1gsmeo.
Mddcrnacht , 5., midnielit ; ter -, at mid-night.
Miritle, r., soldiery , militia.
Mier • C., ant , pismire , eniiiiet.
Mt, z., nsilt, spleen ; d - van de noch, the soft roe f
Mlcrenetcr. C., ant-bear.
a fish ; -Oder, splenic vein.
Merentnest, C., ant-hill.
Miitbrand , z., aettirax.
Mterikwortsi . z., horse-radish.
MUtdai,ipen , c. mi., vapome . spleen.
Mij • en., me ; 't behoort - ,it is mine.
MII5ehnrng . z., ooftroe.heering.
l5tLJs1e 1 W . t., evitahle , avoidable.
Mijden , t. 5"., avoid , evitate , shun die spree7wije o'e?Jqt Mfltcr.. z., milter soft-roe-fish, male fish.
niet, men moet ze -, that expiession is not good, oiiemust 1 SliItkUe,ess , z, , n"., koreiels of the spleen.
Mfltkruid. z., spleen-wort, milt-waste.
avoid it; irh -, abstain , have a care of oneself.
Miltontstcklng . z., inflammation of the spleen, eplenitis.
MEjding • c. shunning , avoiding , eschewing , evilatisn.
Mfltzlck,zie .ilfiitiwiti[/.
isiijr , z., mile.
MfltzicktV,zie ]J[ilfueit.
Mijlpaal . Z., milestone, post-mile.
j tz,icht , z., melancholy , hypochondriac disease , splenMijmeraar , C., doter.
etic , peevish , hypochondriac , troubled with the spleen.
dote
, rave.
lltf.Jmer-n , i. v'.,
Milixuchtig . P., hippioh , peevish , hypochondriac, troubled
MIJtiserSg , 73., silly.
with the spleen.
MlJmcriisg • r, doting , raving.
Mijn • c. mi-ne; zilver-, silser.mine; -, mine , sap ; de - is asiatzu,cnelge , s. hypochondriac , splenetic.
ontdekt , the plot has miscarried ; Ik heb die - doen srein- 1101n, C., love ; ren - fietroeo , fallen in love ; -, minne,
wet nurse , nurse ;liet kind is ter -, the child is put to
gen, I have quashed those tricks.
m' ree.
Mijn. mijne. wijnen. Vw., my, mine.
Mn . tie., little; het iste -, it is too little ; cl is liet nog
Mi.Jndelver , , zie Mjnwerker.
em -, if it be ever so little ; zoo - als mets, os more
M ij nen , nilneren , t. a'., undermine , mine , sap ; een lolthan nothing ; -, less ; niet te nevertheless ; - of weer,
estel.- -, undermine a bulwark ; -, mine , dig ; -, buy in an
more or less; - soc/i sneer, more nor less; de ziele is - of
open sale by crying mine.
sneer qeletord, the patient is somewhat recovered.
as
for
see;
Mi.Jnent (tot), tic., at my house; - holes,
Minder , tm, less, lesser, smaller, inferior, lower, minor;
von -wege, in my behalf, in say name.
het is niet - te koop , it is not to he sold for less ; ill heb
Mimer , , z., have pity upon me • have mercy upon me.
het islet - lined don een. ander, I suffer es less hardship
1IJner • C., miner ; -, buyer at an open sale.
! than another; hij is reef - van jaren don zij, he is much
MiJngraver • zie .lttjnwerter.
,
younger than she.
MlJnbcr , r., Sir, Mr., master, Tm
lllLjnkssiner • C,, chamber of the mine.
ilinderbroeder,. m1isnehroc5cr • r., esr'lelier , francislJijidooj, , c., gallery of a mine.
I can friar . grey friar , frisr.mtsor.
the nostrils.
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MIS.

Minderen , z., ray., inferiors ; zie op aow -, zoe zult gij

Minn end , b,, loving , being in love.
altijd vergenoegd zijn, look at your inferiors, and you will Minnenijd , z., jealousy , envy for love.
always be content.
Minneiitdig , h., jealous.
Minderen • t, w., i. w., lessen, grow less, diminish, abate, Slinnepijn, minnesinart, z., love-sufferings.
decrease; dit mooi zweer zal den prijs van het koren doen Mlnnepligt , z , amorous duty.
-, this fine weather will make the price of corn fall ; de Minneprant, zie Minnekout.
koorts is a0n het -, the ague diminishes; een kous -, Minneschicht , z., cupid's arrow.
Minnespel , z., play of love.
narrow a stocking in knitting.
Minderheid, z., inferiority, minority.
Minnestuip, z., amorous fit.
Mindering , z., diminution.
Minderjarig , b., under-age,

infant, minor, non-aged.

Minderjarigheld , z., minority , nonage , infancy.

z., lessening , growing less ; in - van schuld,
deduction of account; tot - van smart, for allaying the
pain.
Mine f , z., countenance , mien ; hij heeft de - van een
verspieder, he carries the face of a spy with him; hij
maakt misselijke -n, he has a strange look, he looks
very odd.
Mineraal, z., mineral.
Mineraal , b., mineral.
Mineren , t. w., mine , undermine , sap.
Mindering ,

Mineur • z., miner, sapper , pioneer.

Mingeien • zie Mengelen.
Mingenoot , z., love-companion.
Mingenot • z., enjoyments of love.

ature; - schilder, painter in water-colours.
MinLjver, z., jealousy.

esteemed the least, is often most missed; op het -, tea
-e , at least.
b., least; hij heeft de - reden niet tot klagen,
he has not the least reason to complain ; gij kunt geen

Minste,

Minuut, z., minute, rough draught.

Minutitlijn , z,, log-line.
1liinuutwijzer, z., minute-dial, minute-hand.
Minzaam ," b., kind , loving , friendly , amicable , kindly;

- gesprek , amicable conference; op 't -ste groeten, salute
in the most friendly manner.

Minfjverig, b., jealous.

Minzaamheid , z., kindness, lovingness, friendliness.
Minzaansl Uk , hw., kindly , lovingly , friendly.

Minister , z., minister.
Ministerie, z., ministery , ministry.

Minziek • b.. lovesick ; -e lonken , languishing looks ; -s
aard , amorous complexion.
Mirakel, z., miracle, prodigy.

, b., ministral , ministerial.

Minlijzer • z., caltrop.
Minnaar, z., lover; koel. -, bashful lover.
Minnares, z., female lover.

MinnariJ , vriJerili • z., loving, courting.
Minne (in der), bui., amicably; een geschil - bijleggen,

reconcile a difference amicably.
Minne, zie Min.
Minnebrand , z., flame of love.
Minnebrief, z., love-letter.
Minnebroer, zoogbrueder , z., foster - brother .
Minnedicht, z., love-verses.
Minnedichter, z., lov e - poet
Minnedrank , x., love-potion.
Minnedrift • z., amorous passion.
Minnegloed, z., flames of love.
Minnegoodje , z., cupid.
Minnehaudel , x., affair of love.
Minnekind , s., nurse-child.
Minneklagt, z., amorous complaint.
Minnekozen , I let"aozen • t. w., stroke , blandish , fondle.

Minnekout, z., love-chat.
Minnekunst , z., art of love.

Mirakeleus , b., miraculous,
Mirre , z., myrrh.

, z., myrtle-tree; de - is altijd groen,
the myrtle-tree is always green.

Mirt, mirteboom

Mis , z,, fair ; -, mass ; de - bedienen , de - zingen , say
the mass ; ter - gaan , go to the mass ; hoon -, great-mass;
stille -, soft mass ; ziel -, mass for the dead , obit ; een
dienst ran dertig sic/ -sen , trental ; koper geld, koperen
-sen , no penny , no pater noster.
His , bus., miss , not hit ; gij hebt -, gij zijt -, gij zijt er
niet achter, you are mistaken , you are wrong, you are
not in the right; dat is -, that fails; dat is niet -, that
is not amiss; zijn mond - praten, overshoot oneself,
speak inside , speak not to the purpose.
Misnarden , ontaarden , i. w., degenerate .

, t. w., despise , disregard , neglect , slight
disdain , undervaalue.

Misachten

Misnchting , z., disregard, neglect, discredit.
Mtsanthroop , z., misanthrope, misanthropist.

Misbaar , z , sad moan , lamentable cry , much noise.

Minnelied, z. , love-song.
Minnelist, z., amorous intrigue.
Minnelonk , z., amorous look.
Minneluhn, z., amorous whim.

Misbakken , b., not well baked.
M5bedrLJf, zie Misdrijf.
111isbegrip , z., misapprehension , misconceit , misconception.
Misbehagen , t. w., i. w., displease , be inconvenient.

_iliinnelust, z., amorous passion.
Minneiijk , zie Minzaam.
Minnelijkheid , z., loveliness, friendliness.
Mhanernoer, minnevnoeder, zie Min.
nnrr, , beminnen , t. w., love; -, nurse

Minnevlaag, zie Minnestuip.
Minnevian, , z., love-flame.
Minnevuur, z., violent amorous passion.
^ Minnezong, s., love-song.
Minnezorg, c., solicitude of love.
Slinnezucht, llefdezacbt, z., languishing for love.
Minst . hw., least.; - geacht, mee-st verloren, what one

de -e hoop daarop hebben , you cannot have the least hope
about it ; van twee dienden het - kiezen, of two evils to
choose the least.

Mingod , z., cupid , the god of love.
Mingodiu, mingodes, z., Versus, goddess of love.
Miniatuur, z., miniature; portret in -, picture in mini-

Ministerieel

Minnetogt, z.. amorous passion.
Minnetreken , z., me., love tricks.
Minnevaar, z., foster-father,

a child.

Misbehagen, z., dislike, displeasure, dissatisfaction, discontent.
Misbestter, r., mismanagement, misconduct, ill management , misgovernment.
Misboek , z., mass-book missal,
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Misbrood , z., host in the mass.
Misbrood -kas , z., box wherein the host is kept , pyx,

Misgunstigl,eid , z., envy.
Mishaagd , d., displeased.
M1 hagen , t. w., displease, be disagreeable; -, riiislike,

ciboire.
Misbruik

, z., misuse , abuse , wrong use.
dislike , disapprobation , distaste, displeasure.
t. W., misuse, abuse , mispend ; een maaid Mi`hageltk , b., displeasing, disagreeable.

Misbruiken ,

-, abuse a virgin, deflower a virgin; - I , take in vain.
Misbruiker, z., abuser, mis- spender, prodigal, wasteful

spender.
Misbruiking, z., mis -spending, deflowering.
Misdaad , z,, crime , offence , trespass , misdemeanour,

transgression.
punishable person.
Misdadiger , misdadige , z., criminal , guilty, culpable,

condemnable , punishabie.
Misdadiglijk , bw., criminally.
Misdeeld , d., not having had a share, not having par-

taken , deprived of.
Misdeelen , t. w., overlook any one in sharing, deprive

him of his share.
Misdienst, z., service of the mass.

1iiisdoen , t. w., misdo, do amiss , misbehave, offend,
transgress.
Misdragen , i. w., comport oneself ill , misbehave.
Misdragt , z., abortive birth ; zij bragt een - ter wereld,

she miscarried, she proved abortive.
Misdreven , d., done amiss , trespassed.
MisdrtJ f , z., misbehaviour , misdemeanour , trespass,
crime.

,

Mishand , z., inconvenience.
itislsaudcid, b., abused, used ill.
Plishande1en, 1. iv., abuse, use ill, maltreat, misuse,

wrong.
Mishandeling, z., abuse, ill-treatment, ill-usage, cruelty.

Misdaan, d., offended , transgressed, done amiss.
Misdadig , b., criminal , guilty, culpable, condemnable,

Misdrijven

Mishaging , z., mislilce.

zie Misdrijf.

Misdruk , z., misprinted sheets . waste-paper.
Misdrukken , t. w., mis - print.
Misduid , d , mis -construed.
Misduiden , t. w., mis-construe, mis -interpret.
Misdulder , z., mis -interpreter.
Misduiding , z., mis- Construction.
Misgaan , i. w., go wrong ; -, het misgaat mij

wederom,
it does not go according to my wishes again ; -, zich aan
zijn kind -, be too passionate in chiding, correcting one's

Mishanden :1:, onthanden +, ontrUven, t. so., cause

an inconvenience , hinder , incommodate.
Mishebben , i. u'., be mist aken .
lllishooren , i. W., hear wrong, hear amiss .
Mi,huwd , d., zie Mistrouwd.
Mishuwen, zie .Mistrouwen.
Miskennen , zie Misduiden.
Miskocht , d., zie Bekocht.
Miskraam , z., woman's miscarriage, abortion;

eerie - krij-

lieu , miscarry.
misteg ,en , t. w., mislay, lay one does not know where.
Misleid , d., misled , deceived.
Misleiden , t. w., mis- guide , mislead; -, deceive , delude,

beguile.
Misleidend

, b., deceitful , fraudulent.

Misleider , z., deceiver, deluder, impostor.
Misleiding

, z., misguidance, false direction; -, deceiving,

deception , deceit , fraud.

Misiezen , t. w., read ill , read faultily.
M.isluopen, i. w., err, lose one's way, go astray; sla awe
regtechand om , dan kunt qij niet -, turn to your right
hand , then you cannot err , you cannot lose your way;
elkander -, miss , avoid one another on the same road.
Misleidend , b., untenable , jarring.
Mish,kken , lnishappen, i. a'., miscarry;

fail in one's undertaking.

in zijne onder
-newig,

Mislukking, z., mis -hap, nlis-chance, misfortune, miscar-

riage , ill-luck , disappointenient.
Mislukt, d., b., mis -happened, mis- carried.
child.
11Misznaakt, d., b., mis -shape;; , disfigured, deformed, wry,
Misgang , z., going to the mass ; -, going in vain , by
distorted.
error , by mistake.
Mismaakteiijk, bw., mis -shapenly, deformedly.
Misgeboorte , z., monstrous birth.
Mismaaktheld . z., deformity, deformedless.
Misgegrepen , d., missed in taking hold.
Mismaken. t. w., mis -shape, disfigure, mis- fashion, deform.
Misgelden , t. w., satisfy for , pay for, suffer for the fault M isunakíng , z., mis -shaping , disfiguring , deforming.
of any other person, pay with; met den dood -, pay with Misnias , z., medley, mish-mash.
the death.
Misinoedig , b., sorrowful , sad, disconsolate, dowsicast,
Misgeloof, z., misbelief , mis -creancy, mis -persuasion.
disheartened , discontented , ill-humoured , peevish, cut
Misgevai . zie Ongeval.
down, low-spirited, faint -hearted, uneasy.
Misgewaad , z., mass-weeds.
Mismoedigen , t. w., discourage , dishearten.
Misgeewas , z., had growth.
Mismoedigheid , z., faiiitheartedness, sorrow, sorrowfulness , sadness , peevishness , ill-humour, discontentedness.
Misgissen , zie Vergissn.
Misgissing , z., error of the dead reckoning , z.
MismoediglUk . bw., faintheartedly, uneasy.
Misgoederen , z., me., wares to be sold at the fair.
Mismoedig worden , i. ie., become , grow disconsolate,
lose one's courage , grow low spirited.
MisgooUen , t. w., throw amiss, miss in throwing.
Misgreep , z., fault , error , mistake , blunder , failure.
Misnoegd, b., discontented, malecontented; -e onderdanen,
nialecontents , dissatisfied of disaffected subjects.
Misgrtjpen, t. to., i. w., miss, mistake, take wrong.
MisgrtJping, z., miscarrying.
Mi,► noegdheld , z., discontentment , di scoutentedness, dis Misgund , d., envied.
affectedness.
Misgunnen • t. w., envy, grudge ; iemand zijn geluk -, Misnoegen , z., discontent , dissatisfaction , disaffection;
- oivatten, take pet; i.k vrees zijn - niet, I am not afraid
envy any one's good fortune.
Misgunner, z., envier.
of his anger of displeasure.
Misgunning , z., envying , grudging , repining at other Mis,^oemen, t. w., miscall , mis -name, name improperly,
people's enjoyment.
mis -terns.
Uisgunstig , b., envious , grudging , jealous.
Misuordeelen , i. us., mis-judge.
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Mispaap , zie Mispriester.
MisprLjsselijk , b., blamable.

MOE.
Mistrouwend , ,nistrouwlg • b., diffident, auspicious

mistrusting.
Mistrouwigheid, z., suspiciousness, mistrusting.
Mistvork , z., prong, dungfork.
Mistwagen • z., dnrig-cart.
Misval • z., misfortune.
Misvallen , i. w., miscarry, fall out wrong; -, be debarred, be excluded.
Misvaiiig, zie Ongelukkig.
Misraden , i w., guess wrong.
Misraken, i. w., go from the matter in hand, be at a Misvatten , t. w., understand wrong, mis -understand.
Misvatting, z., mistake, error, misconeeptidn.
non-plus.
4
Misverstand , z., mis -understanding, discord, strife, mis
Misramen, t. w., miss, not to hit, he nut.
mis -conception , error , cross-purpose, difference. -take,
Misrekend , d., mis -calculated , mis -reckoned.
Misverwen • t. w., d y e badl y .
Misrekenen , t. w., mis- reckon , mis- calculate.
Misvoegen
, zie Msstaan.
Misrekening • z., mis- computation, mis -calculation.
Misvormen, t. W., mimic-fashion.
Missaal , z., missal.
Misw&Jzen • t. so., slmew wrong, vary.
Misschapen • wanschapen , b., mis -created.
Miswuzing, z., variation, devitatioii.
Misschapenheld, z., monstrosity, monstruosity.
Miszaken • zie Verzaken.
Misschepsel , z., monster, monstrous birth.
Miszegd • miszeid • d , spoken amiss.
itlisschieden , t. w., mis-happen.
Misschieden, bw., perhaps it may be, possibly; - of het Miszeggen , t. w., speak antics, say wrong.
Miszetten • t. so., mis- place.
waar is ? who knows if it is true?
Mithridaat , z., mithridate, antidote invented by MithriMisse , zie Mis
dates king of Pontus.
Misselijk, h., bw., strange, odd, fantastical, droll, commical ; -, squeamish , ill , ready to swoon away, ready Mits , Yid., provided that, continually.
Mitsdat • Id , provided, provided that.
to faint away.
Misselijkheid, z., oddness; -, illness, incipient, fasti- Mitsdezen , hw., herewith, hereby.
Mitsdien • vd , since , whereas ; -, therefore.
diotts , debility, squeamishness.
Nissen • t. w., miss • want , fail ; ik miste de schuit , I Mitsgaders , bw., together, with , also.
missed the boat ; h ij mist in zijra oordeel, he fails in his Modder, z., niud, dirt, mire, puddle.
,judgment; het doel -, miss the mark; zijre slag -, miss Modderachtig, b., muddy, dirty, miry, turbid.
Modderen , t. w., draw mud out of a ditch of channel.
one's blow.
Moddergoot, z., sink, drain.
Missive , z., letter.
Moddergrond • z., mud-ground , oaze, z.
Misslaan , t. w., miss one's blow.
Modderig , b., muddy , dirty , puddly , miry.
Misslag , z., mistake , fault, failure , missing , blunder.
Misspreien, t. w., say amiss, mis -say, say ill, say wrong. Moddertuil, zie Modderpoel.
Modderman , z., one that draws the mud up out of channels.
Misstaan • i. w., mis -become.
Misstaand, b,, unbecoming, indecent, indecorous, un- Moddermolen, z., mud-mill.
Moddernet, z., net with an iron hoop to dig out the mud,
seemly.
Modderplas , z., puddle, puddle-water.
1►Iisstal • z., deformity.
Modderpoel • z., sink of puddle, sink of mud.
h►Misstaltig, b., deformed, ugly, mis - skapen.
Modderpraam • z., mud-bark.
Misstand , z., defect , fault.
Moddersloot, z., muddy ditch.
Misstap, z., wrong step, miscarriage.
Mode, z., mode, fashion, use, custom, way, vogue.
Misstelling, z., mis -representation.
Modeartikelen , z., mv., fancy-articles, fancy-goods.
Missturen, t. w., mis- govern.
z., beau, fop, spark, spruce gentleman, man
Modegek,
Mist • mest , zie Mest.
of dress, man of the mode.
Mist, z., mist, fog.
Modehandel , z., fancy-trade , fancy-shop, millinery-shop.
Mistasten, t. w., miss, mistake.
Modehandelaar, z., man-milliner.
Mistasting, z., mistake, misconception, error.
Modehandelaarster, z., milliner.
MiKtellen , t. w., tell amiss.
Mooiei • z., model, pattern, mould, form.
Mistelling , z., mistake in telling of reckoning.
Moderateur
• z., governor , conical pendulum (mechanical
mist
Misten , t. w., dung , manure with dung ; -, i. H.,
terra).
grow foggy.
Modeverf, z., fashionable colour.
Mistgaffel • z., dung-fork.
Modezot , zie Modegek.
Misthoop , z., dung-hill.
Modezucht, z., mania for fashions.
Mistig, b., misty; - weer, foggy weather, z.
Modezuchtig, b., bw, foppish, foppishly.
liMisting, iuesti.ig, z., manuring of the ground.
Mop, moede, zie Moede.
Mitred, z., miss in treading, error, miscarriage.
Moed , z., courage , heart , spirit ; den - verloren geven ,
Mistreien, t. w., make a false step , err.
lose one's hopes ; ik heb er nog - op , dat hij kernen zal,
Mistroostig, t., disconsolate, dismayed, despondent, de.
I expect him still , I am still in hopes that lie will come;
solate , despairing ; - maken, discourage.
laat din -- niet zakken, keep your countenance; -, mind,
Mistroostigheid, z., disconsolateness, despair, despondence
wel te -e, cheerful, gay; - kwalijk te -e, dis - comforted,
1liistrouwvd , d., mistrusted , distrusted ; -, mis -niatclied,
spiritless; in koelen . -e, voorbedachtelijk, in cool blood;
Mistrouwen, t. w., i. w., reis- trust, diffide, distrust, have
zijn - koelen', take one's revenge; goed -s, cheerfully,
suspicion ; -, i. w., mis- eicatch , match unsuitably.
inconsiderately, heedlessly; ik ging goeds -s naar huis tse.
Mistrouwen, z., rills-trust, diffidence, suspicion.

t. w., dispraise , blame , condemn , cry down,
underrate merchandise.
Misprij zer , z., dispraiser , blamer , censurer.
Misprijziiig, z., dispraise, blame, censure.
Misraden , b., mis -advised , ill-directed.
Misraden, t. W., zie Afraden, O,itraden.

Misprijzen ,
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I went towards home without thinking of any harm; hij he was drawn into it; haar geheel vermogeu was er mei
is altoos eveneens te -e, he is always in the same humour. gemoeid, she lost her whole fortune by it.
Moedbenemen , t. w., discourage • dishearten , discounte- Moeite, z., pains, trouble ; mijne - berouwt mij niet, I do
not grudge my pains; zonder -, as easy as kiss my hand,
nance.
without trouble; veel - doen, take much pains; verloren
Moedbenemer , z., discourager , discountenancer.
Moedbeneming , z., discouragement, discountenance.

Mede, b., weary, tired, fatigued; iemand - maken, fati-

gue a person , weary him , make him weary.
Moedeloos , b., faint-hearted, cowardly , dismayed , timorous.
Moedeloos , b., heartless, spiritless, dis -spirited, defected ,
discouraged.
Mo edeloosheld , z., faintheartedness, dismayedness, cowardice, timorousness, dejection, heartlessness.
Moeder , z., mother ; groot-, grandmother; overgroot-,
great-grandmother ; oud overgroot- , great-grandmother's
mother ; stief-, step-mother ; schoon-, mother-in-law ;
huis-, housewife ; - van een Iclooster , abbess of a nunnery ; minne-, wet-nurse ; baar-, womb, matrix ; -kwaal,
vapours, hysterical fits , fits of the mother ; ik spreek
van de -, en gij van de dochter f , I speak of chalk, and
you speak of cheese.
Moederbloesn , z., seed-flower, pasque-flower , milk-wort.
Moederkerk , z., mother-church , parish-church.
>MMoederkoek • z., placenta , secundine , after-birth , after-

burden.
Moederkruld, z., mother - wort.

Moederland, z., native country , mother - country.
Moederliefde , z., maternal love.
Moederlijk , h., maternal , motherly.

Moederloos , h., motherless ; - alleen, quite alone.
Moedermaagd, z., virgin Mary.
Moederinoord , z., matricide, mother-murder.
Moederinoorder, z., m,ltricide.
Moedermoordster, zie foedermoorder.
Moeder nt,Akt , bw., stark naked, state of nudity.
Moederslag, zie Moedermoord.
Moederspraak, moedertaal, z., nativ e tongue, mother

tongue.
Moedervlies , zie Maayderlies.
, alleen , 1io., all alone, quite alone .
Moedig, b., courageous, brave, bold, valiant, daring;
-, lofty, proud, arrogant, haughty.

Moederziel

Moedigen, zie .4asmoediyeo.
Moedi ;beid , ., coura ge , loftiness.
Moedig$tJi k , hw., courageously , loftily.

- doen , lost labour , pains to no purpose ; geen - sparen,
leave no stone unturned ; zonder verder eenige - te doen,
without any more ado; Kett heeft haar veel - gekost, she
had a bard tug at it, she had a bout of it; - aandoen,
cause grief , cause displeasure.
Moeltemaker , z., troublesome , quarrelsome , meddling
fellow , mischief-maker.
Moesje , z., pier , mole-head, moles.
Moer , z., lees , dregs , mother ; wijn -, lees , mother of
wine; de wijn is nog op zijn -, the wine is still upon the
lees; het venlea en<ijrs -, the foal and its dam; -haas,
doe-hare ; hij vraagt naar den duivel, noch naar zijn -,
he is afraid of nothing , he cannot be frightened.
Moer, z., womb, matrix, mother; -, chops of a vice.
Moes,, z., marsli, fen , moor, bog.
Moeras , z., zie onder Moer.
Moerassig , b., marshy, fenny, moorish, boggy, swampy.
Moerassigheid, z., mar shiness, bogginess .
Moerbezie, moerbei , z., mulberry.
Moerbezie'nboom , z., mulberry-tree.
Moerel len

, zie Jforellen.

Moergrond , z., marsh-ground, moor-land, fen.
Moerhaan , z., moor-cock.
Moerhen , z., moor-hen.
Moerig, zie Moerassig.
Moe ,- tand , zie moeras.

Moerngalen, z., me., seed-cloves.
Moerspel , moederspel , z., fits of the mother, hysteri ,
cel fits , vapours.
I1rioerzee , z., stormy sea, hollow sea, swell sea.
Moes , z., porridge , pottage of herbs; - eten , eat greens,

kool -, cabbage porrid ge ; appel -, apple-sauce.
zie Ploestuin.
Moe janken 1- , i. u., court the ladies, make love to them.
Moesliof,

Afnesjanker 1, z., ibeau, spark, fop, coxcomb.
Moesje, s., patch in the face; zij draagt -s,

p tehes.

she wears

Moesj esdoos , z., patch-box.

Moesbetel , z., seething-pot.
Moeskol^peu i- , i. w.. straggle about, go marauding.

M,)e%kruld, e., pot herbs.

M,uespot , z., porridge-pot.
Moedkoeting , z., revenge.
Moedwil , z., insolence , sauciness, petulance, wilfulness, Moestuin , z., kitchen-garden.
Moet , z., (usal in this expression only) ; het is een -, it
perverseness.
must be ; is het een. - ? is it absolutely necessary ?
Moedovillens, Uw., wilfully, perversely.
Moeten , i. ie., he constrained , be forced ; wij zullen het
Moedwillig , b., insolent, malapert, petulant, saucy
- doen , we shall he forced to do it ; wij zullen hern ook
wilful.
- iiooden, we shall be obliged to invite hini too; - is
Moedwilligheid , z., petulancy, perverseness, insolence.
bedwang , one must yield to force ; -, pull a boat
Moedwilligl5Jk, bw., wilfully, insolently, perversely,
slowly on.
t.etulantly.
Moevel , z., bag-pipe.
Moei , z., aunt; pete-, god-mother.
Moezelaar, •oezelaviJn, z., wine from fruit growing
Moeial , z., busy-bcdy, meddler.
near the Moselle.
Moeijelijk , moeilijk , h•, troublesome, difficult, tiresome,
painful , heavy ; - vallen, importune, be troublesome; -, Mof , ti., green-finch ; --, muff ; -, nickname given by the
vulgar to Germans , especially those of Westphalia.
angry; zich - maken , vex oneself, grow angry; hij is
Morfelaar, z., sharper, cheat, fraudulent man.
er heel. - om. , he is muc h displeased at it..
MBoeUelUkheld , z., difïicultness , painfulness; daar komt itIon -elan- J , z., sharping , cheating , defrauding.
Moffelen , i. w., t. w., cheat, bubt e ; -, filch, pilfer
at de - van (1a(1)z , from theuuce arise all those trou;)Ies.
Moeijen , i. ee., zie Bemoeijen : -, t. w., trouble ; ik zoek away ; - § , kill, murder.
niemand te -, I do not intend to trouble any body ; -, be itmotzentaal , moftensprank , e., West-phalian language
cc,r11upted German langums e.
sorry for glieve vex displease; hij raas er ,ned yzswcid
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z., nickname given by the vulgar to a Wrestphalian woman.
Mogelijk, mooglLjk , b., bw., possible , possibly ; it may
be ; men beloofde hem allen -en bijstand , all possible assistance was promised to him ; het is mij niet -, it is i n.
possible for me , I am not able to do it ; daardoor werd
het mij - gemaakt , by this I was enabled to ; alle -e gevallen , every variety of case ; 't eeniq middel , dat snij is ....., the only means within my command; zooveel -,
as much as possible.
Mogelijkheid , z., possibility, chance ; het is niet buiten
Moffin ,

-, it is not impossible.
Mogen , t. w., i. w., may, have leave.
Mogend , b., mighty ; al-, almighty ; hoog-, high and
mighty , groot-e , great and mighty ; edel -, noble and
mighty.
lilogendheld • z., mig htiness , power .
Moggel , mokkel , z., very fat child, very fat woman.
Mok , mock , z., crown-scale.
Moker , z., sledge-, great hammer, iron maul; een scheepstimmermans-, large iron maul used by shipwrights to drive
the tree-nails and bolts into the ship's side.
lokkelen , t. w., blandish, embrace tenderly and repeatedly.
, z., mole; zoo vet als een mol , as fat as a mole ; zoo
blind als een - t, as blind as a beetle; zoo blank als een

Nol

- 1 , very brown , very black.
Molen , z., mill ; ros-, horse-mill ; koren-, corn-mill ;
dwang-, mill wherein tenants are obliged to grind their
corn ; hij heeft een slag von den -, he is a `little crackbrained ; de - is bij hem door den vang he is not master
of his passions ; daar is iets in den -, there is some
secret machination on foot, there is something plotting
underhand; dat is koren op zijn -, that is profit for him.
Molenaar , z., miller; -, pollard, chub (a fish) ; -, kind of
beetle.
Molenaarsknecht , z., miller's man , miller's servant.
Molenas • z., axle-tree of a mill.
Molengeld , z., money for the maintenance and reparation
of the water-mills.
MolenLJzer, z ., iron upon which a mill turns.
Molenkap, z. • roof of a mill.
Moleukar, z., miller's waggon.
Molenligger , z., undermost of nether mill-stone.
Molenmaker, z., one that constructs mills.
,

Mollekruld , Z., palma christi (sort of plant).

MRI eu', t. so., kill any one privately.
Modeval , z., mole-trap.

11tollevanger • z., mole-catcher.
Mollevel , z., skin of a mole, hide of a mole.

Mollig, b., soft, mellow.
,, folligheld , z., smoothness , softness , mellowness.
Molm, z., mouldering stuff; turf-, grit, and dust of turf;
de - is in dat hout , that wood moulders.
Molinachtig , b., mouldering.
Rtolmen , molsemen : , i. w. ,

moulder .
z., mole-hill.
l!om, moinaangezlcht, z., mask, vizer; een - aandoen,
mask oneself ; het - afnemen, take off the mask; -,
mum (a kind of strong beer).

Molshoop,

Mounaangezigt , momaanzigt , momgezigt , mombaklies , zie Mooi.

11Joinber, z., guardian, tutor.
Momberkanier, z., orphan's hall.
Moiiiberkind , z., pupil .
Momberschap , zie Voogdijschap.
Moinbersche , zie Voogdes.

Moingewaad • zie Mommekleederen.
Moingins , z., mum-glass.
Momnnedans • zie Momspel.

Mo,ninekleederen , z., mv., clothes used at a masqueráge.
Morninelen , zie Mompelen.
11lommen , vermommen , t. w.,
Momsnert , zie Mommespel.

mask , disguise onesé4f.

Mommespel , z., mask, masquerade.
Mommlc , zie Mvn;iie.
Monspelaar, z., mumbler.

Mompelen , t. w., mumble , whisper ; zij - in de stad van
een aanslag, it is whispered about the town that there is
a design of plan on foot.
111oinpeling, z., mumbling.
{

lompen , t. w., munip , cheat.

Mointuig., z., instruments for masking, all that masks.
Monarch , z., monarch , sovereign , king.
Monarchie , z., monarchy, kingdom , empire.
Mond , z., mouth ; scheeve -, wry mouth ; den - open doen,
open one's mouth ; iemand den - snoeren , make a person
hold his tongue; ik zal u den - snoeren, I shall make
you hold your din; iemand den - stoppen, stop any one's
ittolenmeester, zie Meester.
mouth , put any one to a non-plus ; houd uw -, hold y our
Molenpaard , z., mill-horse ; hij wekt als een - § , lie
tongue ; ieder heeft daarvan den - vol , it is in every body's
works very hard.
mouth; zij is niet op den - ges'ollen , she talks very well,
Molenpraam, molenprang, molenwrang, z., curb of she is not bashful ; stout in den - zijn , talk boldly , be
a mill.
impudent , be audacious ; koud en warm uit een - blazers t,
Molenr at • z., wheel of a mill.
speak with two mouths, dissemble; daar staat hij met den
Molenroede • z., mill-handle.
- vol tanden, there he stands unable to utted a word of
Molenschut , z., mill-dam.
as mute as a fish ; geen spinnewebben voor den - laten
Molensteen • z., mill-stone.
wassen, veel snaps hebben, talk very much, tattle; iemand
Molenstof, z., mill - dust.
Molentje , z., little mill ` hij heeft een slag van het -,

he is a little crackbrained; maak maar geen -, none of
your subterfuges.

naar den - praten , iemand honig ons den - smeren, flatter
a person ; zij haler ons het brood uit den -, they take oir

bread out of our mouths; hij die den - mond scheps, schept
ook voedsel f, he that sends mouths sends meat ; hij -e,
Molentrechter • z., mill-hopper.
verbally; liet gehemelte des -s , the roof of the mouth
Molentreem , molentreinel • zie Molentrechter.
-, womb , stomach , bladder ; - van een kanon , muzzle of
i^totenwerf, z., yard , wharf , place round a mill.
a; cannon.
Molenwerk, z., inner structure of a mill.
Mondbehoeften , z., mv., victuals, provisions , store (of
Molenwiek, molenzwengel , z., sail beam of a windmill .
victuals and ammunition) ; red-, fresh allowance, z.; zee--,
Molhoop • zie Molshoop.
sea-victuals , z.
M►[olhuls, z., inn where the beer called mol is to be had. Mondel,&Jk , zie Mondeling.
Molik, zie Moolik.
Mondeling , %b., by word of mouth , vocal , verbal , oral;
Wollfgat, z., mole-hill.
-, bic., by word of mouth , verbally.
;

-

M OO.

M N
Ilondceoos , b., bw., rn uthless.

ItIonden, i. w., please the palate.
Mondgat , z., mouth , e?itrance to any thing.
Moudgctprck, z. , coiifer eiice, interview, conversation to-

265

Tuoc lIjes , 1,sá•., finely, liasnisomely, prettily; -, pretty well,
moderate.

a eokihamer, zie h.loker.
ms o i i^ , n., scare-crow , maulkin ; hij is bang voor een -,
lig is afraid. of a scare-crow of of his own shadow.
gether , parley.
foor, inooriaan , z., black, ivoor, negro ; zoo zwart als
Rlondhoep , z., muzzle-astragal.
el•li
-, as hla.vk as a »oor; -, mohair, silk mohair; ge Mondhout , e., privet.
i o/errl -, aratcrcd mohair.
Riondi5; , b., of age , rooie to age.
Rioo ► nn, ., nmurder, ass)issination, massacre, killing unDiondigheld , z., majority.
l^,« fully ; ^;ooi be (1(/e!rie -, wilful murder; algemeene -, masMoudijzer, zie Gehit.
: ncre ; zr, /ci°-, p r1i(icle ; rrzoedel•-, matricide; broeder-, zus Mondje , z., little mouth ; - too Ivoor je v-el • be silent do
you hear ; wij laadden maar -s maat , we got just erioiigli Inr-, fratricide; Ri;ni^i^/s- ; regicide; sera - doen, commit
n!uri.ier;
- roepen , cry murder; hij weet van den - § , lie
and no more.
l^nouv's of Mie affair; wij sc1/i•eenw-de - en brand, she cried
1!orntlkost, z., provision, victuals.
out desperately.
I>iommifn , z., glue which is only made wet in One's
oordbrand, z., setting on fire accompanied with raurmouth to glue withi.
dir, ayson,
Monalpranger, zie Gebit.
Ploordbranden , I. w., destroy all by sword and fire unMondstuk , z., mouth , mouthpiece.
lawfully.
Iiondvol , z., mouthful ; - v>ijii, mouthful of wilie.
I oordbra^nder, z., murderer and incendiary.
! sondvroe(l , b., modest in speech.
Pioorddacii0
, t., murderous ; - voornemen , cruel design,
Illonnik , z., monk, friar; bedel-, begging friar; doaainilraba) barons design, barbarous plot.
eer-, doniinican friar, black friar.
R5c:orddadirbeid, c., cruelty, barbarousness, barbarity.
19 onnikaeb tig, b., monkish, nionast^e.
ItSoorddadiglijk , incorddadig , b., barbarously .
Moniaíkendorn , z., monkery , monastic life.
!^^ot^lyddolk , zie 11loordpook.
MonnikenLclooster, z. , monastery, cloister.
l?Iesnnikenis*tijn , z., bad lath.
Monnikenle` en , z., nioiikisli-life.

MonnikenWerk, z., supererogatory works, works of su -

pererogation.

i?1iounniex •i. , z., monkery.
Monnitisclhap , z., monkliood.

OSonnikskf!) , z., cowl , monk's hood.
onuni kteed , z , moiik's habit , friar's weeds.
Monster , z., monster ; zee-, sea-monster ; -, saniple , pattern , model , essay , proof , spec men.
it5onsterne tig , b., bu., monstrous , horrible , l:ïc3eous
monstrously, horribly , hideously.
Monsterachtigheid, z., monstrousness, monstrosity, enor-

nuity.
Monsterblatt , z., sample-slieet of paper.
Nonstcrdier, zie Gedrocht, 111enster.
l onsteren , t. v)., show, exhih:t , Twister , review, compare.
Monstertueer , YnonStea•-COarvnissarie , z,, muster-master.
Monstering, C., muster, snusteiing, 3•eview ; /tij (Irao/t eert

i Moorddrank , z., poisonous heverane.
Moorden , t. 2b., murder, assasinate, kill.

Moordenaar
rdenaar , ^noor^iCC' , z. , m urderer, assassin; rader - ,
i parricide; moeder -, niatricide ; broeder-, zuster-, fratieide
I koaririgs-, regicilie ; kinder-. inf,aiiticide.

RZooreleres , z., feiil^ile murderer.
aIoortierU , z., massacre.

MMMsn&ei s Heest , z., bloody festival,
IMMooriigeocthreeu.^w , z., cry of murder, yell of murder.
rszossr,1uce ,s,Is , z., conjured. murderers , conspiration of a
Laain of nmurderers , plo/tug of a gang of murderers.
CsCuic^
r esi'ee r , z, tire urns , i iiiplements of murder.
C o ordgeia-e541 , z., niur7ierous rage.

,,, d ie^•i^, , b., bloodthirsty, sanguinary, cruel, murdi - mus.
S.

Moordnol •

zie 11foordkuil.

11+? asorQ, aar, z., cliruatorial year.
r ,in - tats , z., bell that is rung as a signal to begin a
iuuuiss:xce.

ii , lie wears I b5gsa,r,3kizii , z., den of murderers , den of robbers ; een
blasvwe sot snel eery zwarte - aan de ino we
- reis zzjra hart íaaken, smother a thing in one's heart,
a blue coat with a black facing.
Monsterkaort, z., card , paper for patterns , pattern-card. mince the matter; ik snaak geert - wan mijn hart, 1 do
loot mince the ni teer.
Monsterkoinwilssaris , z., clerk of the check , z.
Plourciz,zat, z., desire to murder, blood-thirstiness.
1MMonsterptaats , z., mustering-place, rendezvous.
Moos-dines
• z., mtirilerili knife.
')ooi;.
Monsterrol, z., mustering-list, musterMonstertemnier , z., hercules , vanquisher of monsters. Noordpook • naoercipricm , z., murdering dagger .
Monteren , t. w., mount ; ecu degen -, mount a sword ; moordrol • z., murderous part in a play.
Illo srdscdaas'ot , z , murdering scaffold.
't cintçjcit -, prime , z.
I moordstagen , z , nvv., sort of squibs of crackers.
Montering , z., uniform.
Mooi, b., fine, handsome, pretty; - huis, flue house; -je I5loordslaelonk, zie 11 oordX- nil.
meid , handsome girl ; -je vrouw , pretty woman ; -je stof, Noordsta^k , z., assassisiation.
pretty stuff ; - kleed , fine suit of clothes ; - hoofdhaar , Moordtooneel , z,, massacre ; - , place of massacre.
len tF Moorendaus , z., morris - fusser.
fine head of hair ; - weer , fine weather ; - weer spe
be merry by spending one's money; hij betert -, lie nero li^oorenland , z., Ethiopia.
vers apace ; lij is er zelfs - snede , be is proud of it, Moo'-enlander, z., Ethiopian.
lie even prides himself in it; hij zocht van alles, slat riet Mooriaan, z., black-a- gloor, negro; den - scJuren, labour
Lii N din , do fruitless labour.
er nu - nit §, these are fine things now; - yij,i 11)dcrs
one must suffer some pain for being lively drost , prid e íi1,Yaarin , z martin • z., female moor.
ilSooiheld , z., fineness, handsomel:ess • beauty.

, zie -floor, 11, ooriaann.
I luu,,e,m',a,,nn
si,rsela , b., nuoori sli,
n,

:^rootlerd , z,, fine fellow.

1 :f.N Y ml ,

is painful.
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MOP.

MOZ.

Mop, z ., brick; stapel -pen , pile of bricks; -, sort of i Mortel , z., piece of rubbish ; te

ginger-breast.

-

kalk-, dry mortar.

Mopinuts , z., woman's nightcap.
lappee, i. w., grudge, look surly, look
Mopper, z., grudger , one that pouts.

gruff, pout.

Mops-ter, z., woman that grudges, pouts, looks gruff.
Morel , neopre! • z., morel -cherry.
Morellebloesein , z., morel-blossom.
Morel.lebooin, z., morel cherry-tree.
Morellebooingaard , .z., orchard of morel clierry-trees.

Moreiiesa.p , z., price of morel-cherries.
Morellewkjn, z:, morel-cherry - wine.

slaan , beat to pieces;

Mortelbak • kalkbak , z., hod.

Mortelig , b., crumbling.
báortler , z., mortar - piece; -, mortar.
Mortiersta,nper • vtjzelstainsper , z., pestle.
Morzel • z., morsel , bit.
Morzelen , t.w., bruise , break , beat to pieces.
lefos , z., moss ; een rollende steen vangt geen -1-, a rolling
stom, gathers no moss.
Mosch • zie Mused.
Moskee, z., mosque, mahometan church.

, bw., morrow ; iie meen - aan te konen , I intend Moskuil, bree•nvvha,ner, z., mallet, z., commander, z.
to come , to call to morrow ; over- is het 2'alurdag , the :Hossel, z., muscle ; paal -en, muscles that stick on pileday after to morrow is Saturday; -, z., morning; -, about work; zoo ksvarnen de -en er uit, thus the rags were,
two acres of ground ; -, morn , § rast , § Orient.
thus the deceit was discovered.
Morgendanuw , z., morning-dew.
Mosselkreek , z., creek where muscles are caught.
Morgendrank, z., morning-drink, morning-potion , morn- MosselkrUg , z., slack-war.
ing-liquor.
Mosselkruijer, zie Mosselman.
Morgengebed , z., morning-prayer.
Mosselanan , z., one that sells muscles.
Morgengezang , z., morning - song.
Mosselschelp, mosselschulp, z., shell of a muscle.
Morgengroet , z., morning salutation , morning greeting. Mosselschuit, z., boat earryiug muscles.
countries.
eastern
eir.,
Morgeplanden , z.,
Mosselvangst , z., catching of muscles.
Morgen

Morgenlicht , z.; aurora , day - break ,
Morgenlied , z., morning-hymn.
Morgenlucht, z., mor ning scent.
Morgenmaal , ontbijt , z., breakfast.

dawn.

Morgenmaten , ontbijten , _ i. Zv., breakfast.
Morgenrok , z., morning-frock.
Morgenrood, z.,• aurora, break of day, morning twilight,
dawn, day-break, day-blush, the pui ple glory of the morning.

Morgenscheanering, z, faint light, before sunrise, morning-twilight.
Morgenspraak T- , z., chit-chat, tittle-tattle ; mask zooveel
- niet , of ik schop is weg , do not prate so much or I
will kick you out of doors ; zonder eenige -, without exchanging any words.
Morgenstar , morgenster , z., morning-star, day-star,
lucifer, venus; -, club, cudgel with pricks.
Morgenstond, oc5atenstond, z., morning - time; de - Beeft
goud in den mond i , the morning-time is very useful;

early to bed and early to rise, makes a man healthy,

Mosselvloot, z., paltry fleet.
Mosselvrouw, z., woman that sells muscles.
Mosselwagen , z., space between the two bits , z.
Mossclwtjf, mosselteef, z., scold, rude, low and foul-

^ mouthed woman.
Most , z., must, new wine, unfermented wine.

mustard ; dat is - na drie maaltijd , that l is
mustard after dinner , that is m;seasonal)le ; hij li.eef l er"
aasa gegeven t , lie bought it much too dear ; dat is dure -,

Mostaard , z.,

that is dear ir► deed.
.
Slostaardlepeitje, z., little of small spoon to take rnustarl.
Mostasrd,nan • -., mustard-grinder
Mosterd • zie Mostaard.

, mustard-seller.

Slot, z , chips left in the carpenter's yards ; -, moth ,
tiny; de - is in dien winkel i, that shop decays entirely;
-, mist, fog; -, whore.
Mothuifl- , z., sluttish woman's nightcap.
Motisuls, z., bandy-louse, brothel.
IUotpruik, z., old nasty wig.

wealthy , and wise.
li.otregen , z., drizzling rain , mizzle rain.
, z., alarm-watch.
Motregenen , i. w., drizzle, mizzle.
Morgenzang , z., morning-song.
Motsen 1= , t. w., crop the ears of a horse.
Morgenzon, z., morning - sun.
Mottekruid • z., moth - wort.
Morllj.e, morille, z., sort of mushroom; smallest and Motten, i. w., drizzle, mizzle.
daintiest kind of mushroom.
Mottig, b., drizzling; -, moth-eaten cloth; -, sluttish.
Mores leerera t • t. w., bite on the bridle.
Mobil , z., great flying -moth.
Morlen • i. w., do a thing in the dark , bungle in the dark, Mousson, iinouson, z., tiadewind in the East Indian
wash but half-clean, scour but half-clean.
ocean, which blows periodically , monsoon.
Morren, snarmureren , i. w., murmur, grumble.
Mout, z., tray; Qppernians -, mason's tray, mason's hod;
Morgenwekker

Morrig , knorrig,
Morrigheld ,

b., grumbling, .peevish, fretting.

z.. morosity, peevishness.

Morring • z., murmuring.
Morsbeer • z., sloven.
Morsdood , b., stone-dead; hij viel -, he fell stone-dead.
Morsebel, z., nasty slut, slattern, puss.
Morsen , t. w., i. w., do a thing hastily., daub, daub with

-, malt.
Mouten, t. sv., make malt.
$louter , , melter , C, malster, malt-man.
ltoasterU , melteri , z., place for making malt, malt-kiln.
.
Moutanaker, zie flouter.

N5outan ►king, z., malting.

Moutn;o:-cu , z., mill for making malt, malt - mill.

dirt, puddle in the dirt,; - laat dal - staan, have done Moutverkooper , zie Howler.
with that puddling.
M*uw, z., sleeve; het is een gemaakte -, it is a mere
Mora1g, b., bw., nasty, slovenly, sluttish; -s galaden, show; iemand. .iets op de - spelde;e § , put a trick upon
dirty hands; -e meid, dirty maid, slut.
any one ; hij doodt in de . -4, lie disguises his folly; den
Morsigheid , z., nastiness.
zap uit de - laten §, discover oneself without reserve.
Morspot , z., sloven.
15Ioza5k , b., mosaic.
Mortadel , z., well seasoned sausages.

Mozalscb , b., mosaic, mosaical.
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MiIzegat , zie iIuizeho.
MizIi* , ., mouse-hole.
Meiizct, Z., me., mice; de kabellerga -, mouse the mesJiluif, b. musty.
sellger , Z.
MuracbHg , b., in some degree musty.
Mullen, i. W., smell mustily; het niuft, it has an ugly smell. I Muien i. W., mouse, catch mice ; kat die wet muist,
j mousing-cat; het wil al - dal van katten komt 1- , cliiiMutflg , b., musty.
uren follow the example of their parents; hij rniziit, maar
Mutlighoid, nitifhelti , z., mustiness
1 CLi//t iiiet § , he eats but speaks not a word.
Mufti , z., mufti , high-priest of the Turks.
Mug, z., gnat; zien een - cez olifant maken t, make Mnizeiwst, z., mouse-nest; een Jioofd vol -en , head full

Mud, mudde , L, measure of about four bushels ; 1irwe
half a mine, of wheat.

I

mountains of molehills.

: of crotchets; —in in hel hoofd Iiebbeu , be thoughtful, care-

: fiil , morose.
Mugebeten , ., inc., bites of gnats.
Mugenzifteia , i. W., strain a point , cavil , be too nice Muizenleeutels , z., sir., mouse-dung; -, sugar-plumbs.
Miggeiiziftcr, 1iaarkoaer,, Z., caviller, captious critic, Mnhcn,naaltijd, e., eating without drinking.
Hiienoor,, z., mouse-ear (so herb).
dioputasit critic, caprci3iis critic.
Muggtnzrie'tj , Z, cavil, captious ; groundless Ol)jectisflS, iiiiuieer,, C., iiiousei ; die icat is een goeds -, this cat
Capricious criticism.

is

a good mouser.

MulzeiaI , z., mouse-trap.
1!1izevaiigr,, z., mouser.
gauss -I-, have a, 1 'flu! , z., grit and dust of turf.
competence, an iudepeuident fortune, be at ease, live I MuS , miille , b., soft anti dry; - sand,
easy; -, iuou;Ii of a beast, muzzle; leeusoen—, mouth of I Mnflen , brokke!eu , i. w., crumble.

Mgensteek , zie 71Jztqgeleleus.
Mi[Jet-en :j: , t ie'., i. w., mix together.
Mull , z., mule; -, slipper; op oij;i -lje.0

dry sand.

Inn-11g, t., sandy, dusty.
a lion ; ossen—, muzzle of snout of a hog.
Mnniie, z., niunimy.
MniIbznd, z., muzzle.
M,iiiianden , t. so., muzzle, restrain, curls.M o nt , c. must , corn ; -, pile; Irssio of
Muilbanding , c. muzzling.

MsiiIdrLjver • 0., mule-driver , mule driver, muleteer.
MuIezeI • z., mule.
Mullezcldrljver,, zie ]Jioiidr&cer.

-, cross or pile
in Iu;is Izelibeeu , have not a farthing, in one's
poovessiosi ; mnslicander met gelijice - betalen , serve one ah

) Au;); nov/i

other the same sauce, retaliate; -, mint.
circulating coin, current coin.
. M,inb,-iefJcs , c. ice., money-notes, cash-notes.
Miiilezelin , z., ilie-nus;le.
i5tiitt niujit, z., ramt (herb).
llltiiikiirl, z., mule-bag.
Mulipaarci, z., mule-lioise, animal begotten by a horse 1 Munten, t. 'to., COil, mint; hot ergens op -, pitch upon
on a she-ass.:

Muilpecr,, z., fioby Clii(, box of the ear.

Mtinlhecldv,inar,, z.,

any bluing.

M"nter,, z., coiner.

Muitstevk , z., half-hitch, z.

Muutgereedschap , z., tools of the mint.

Muiteliiig, c., rebel.

f Muschje, z., little sparrow.

Muntharner,, z., csinez's , mintman's hammer.
i?Iul5trounp , C., jew's harp.
MuntPiuis , Z., mint-house.
MuUzaal , naulizadel , 0., saddle of a mule.
fieldiIin(ing
, z., minting , coining.
aard—,
veld—,
house-mouse
;
huis—,
Muis , c. mouse;
mouse; vleer—, bat flitter-mouse, reer-mouse , rear-mouse ; Muntkanvr , z., mint-ball.
hei is een seine -, die cioer één hol heeftt, a mouse that Munlmatvrialen, zie .zJJuotstsf.
his but one hole is soon caught, it is but a poor escape 1II,int,iizester, c. master of the mint.
tq be forced always to the selfsame shift; dit —je zeil een aauiitssig, c. coin.
staartje hebbeo f , there is some pad in that straw, there rtxilxatspeelën, Z., me., different pieces of coin minted.
is some mystery in it; de - is in de vel t , he is caught mutatstempei, 0., coin, stamp for coining.
already, he is in the trap; het schip is net visa en - Muntstof, r., mint-metal.
gebleven , the ship is lost with man and mouse, all the muinistnio , z., piece of coin.
crew perished ; nerd—, eardaker, earth-uiut; -, muscle of the Muntwezcu, Z., whatever belongs to the mint.
hand ; -, fur-lining , serving of a cable; hsbellarga -, royal Muutzaken , z., me., mint-affairs.
mouse, niousingupon a messenger, z.; stag—, stay-mouse, z. Muron , t. w., wall, muce, fence about with walls.
I Muir-, zie .lJlerçi.
Muisiioorn . z., butcher's broom.
Murinelc,, • t. W., i. W., murmur, purl , flow with a gentle
Mulsgraauav • z., n;ouoe.gray.
swim—, grunible , mutter.
Muilsliont5 , z. , dog that catches mice.
M,,rnitaveerder • C., murmurer.
Muisje . c. little mouse.
Mns'rnurercn, inoi-ren • i. vs., murmur.
Muiskat, Z., cat that is clever in catching mice.
15ticmnuiering , z., murmuring.
Muisieer?ap • z., alioer.;iker'o gantlet, butler's gantlet.
1 xiti r r , &v , t., tender, mellow, soft.
llnisvai,I • zie .Muisqroouw.
Muitaclitig . t., seditious, rebellious, factious, turbulent. iivwacIstig , I., somewhat tender.
. s ti--ev !u-itl , inuewte , C., softness, tenderness, mellowness.
Mu ItactitgIij!e , zie Oproerijluj7c.
age ; o(t de - lcoine;i t, go abroad, make thuis tJes . lie., softly, tenderly.
Muite f • z.,
atooch , inoscia • z., sparrow.
one's appearance.
Muitemaker,. z., seditious person.Muiseui . miizen , Z., mv,, muses, sacred nine.
MuUen , z., rebel, revolt; aan het - slaan. , beg;n to revolt. M,skaat • z., nntnieg.
Muiter,

muiteSing, insuitemaker, z,, rebel.

osluiskaatbioem • z., mace.

as;sIaatbooin , z., nutmeg tree.
MullerLi • C., rebellion, revolt, sedition.
IlJuitzick, muitzuchtig, I., prone to rebellion, seditious, I it5nstaaCnoot, zie Mnskaet.
j
M,iskaatwLjn , zie Muskast,
rebellious, factious.
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z., muscadine grape.
Muskadellenwijn , z., muscadine, muscadel-wine.
1tluskeljuat , z., musk.

tition wall ; ring-, Inclosure, wall round about a price;
den - witten , whitewash the wall ; - van een bolwerk,
lining with stone of a bulwark ; stads-muren , city-walls,

Muskadel , muskadeldrulf,

Muskeljantbal, z., musk -ball.
MMMuskeljaatkat, civetk t, z., musk - cat, civet - cat.

ramparts ; -, wall-rue.
Muurbloem , z., white violet.

Sinus-boom , z., wall-tree.
Musket, z•, musket; het - dragen, be a soldier, carry a .Muurbreker, z., ram to break walls, great piece of

Muskeljaatreuk, z., muskiness.

musket.

ordnance.

Musketkogel , z., musket-ball.
Musketloop, z., barrel of a musket.

ltluurgevaarte, z., high and great walls.

Musketschot, z., musket - shot.

Muurpeper, z., wall-pepper, stone-crop.
Muurvate , z., gap in a wall.

Alu u rkru itl , H., chickweed.

Irlusketler , e., musketeer.
Muskus , zie Muskeljaat.
Muskusbal , zie Huskeljaalbal.

Muurwerk , z , walls.

Muskusdier, Z., musk.
Muskusreuk , zie 1lluskeljaalreuk.

Muzelu,an , z., mussulman , mahometan believer.
MuzLjk , z., music ; klavier-, music for the harpsichord,
dans-, music for dancing.

Muskusree, z., musk.

Mizzijkboeiz • z., music - book.

Muskussulker, e., mucked sugar.

Muzijkinstruuwent • z., musical-instrument.

Musschedronk , Z., nest of sparrows.
Musschekan • z., sparrow-can , sparrow-pot.

Muzijkkunst, z., musical-art, art of music.
Muziikkunstenaar, z., virtuoso, musical-artist.

Musscbeiiest , z., sparrow's-hest.
Muzijkiiefhebber, zie Muzijkoefenaar.
Muts , z., cap, coif ; kinder-, child's-cap; slaap -, nacht -, Mt
iz jkieest • z., love for music , taste for music.

night-cap ; bonte-, fur.ap ; de - staat hem niet wel van
daag t , he is in an ill Humour ; op zfju - krijgen § , be
beaten; hij heeft daar geen - op, zijn - staat er niet na §,
that does not strike his fancy ; hij is zoo gek niet als hens
de - wel staat , he is not so silly as he seems to be ; het
schort hein onder de -, he is crack-brained; hoogpriesterlijke -, bonnet; hertogelijke -, ducal coronet.
Mutsaard, z., fagot .
Mutseninaakster , zie Mutsenmaker.
Mutsenwnaker , z., capper, cap-maker.
Mutsje , z., little-cap, small-cap; -, quartern ; -, little cap.
Muur , z., wall ; steenen -, brick-wall; hardsteenen -, free
stone wall; enkele -, dead wall ; midden -, scheids-, par-

Illuazájkasssi!ier, componist , z., composer of music.
1f;uzukaneester,

z., teacher of music, instructor of music.

lllurtkisoot, z., note in music.

MMuzijkoefenaar, z., practiser, professor of music.
Jttuzkjkpapler, z .,

music - paper.

Muzijksieutel , z., clef in music.
Itluzijkverenaak • muziikspel • z.,

musical entertainment.

Muzilkwwerk • z., musical work.
Muzijkzsal • z., music-room.
Muzikaal

, b., musical ; - gehoor, sound ear for music,

good ear for music.

I Muzikant , z., musician.

N.
N., i. p. V. numers , numbers ; - ia., i. p. V. mark well ; - -, Naatsaren, I., sewing-thread.
i. p. V. nescitur nomen, de plaats onbekend, de naam ongenoemd. Naaijen • t. w., i. w., sew , lash • seize , z.; aan ni alkander
Na , bw., near , nearly , related ; iemand te - komen , offend
-, sew together; op - gaan , learn to sew.
any one;. dit laken is op verre - zoo goed niet, this cloth Naalklnd , z., child that learns to sew.
is not so good by far ; wij zijn er allen even - toe , we Naaikussen , z., cushion to sew on.
may all equally aspire to it; it is equally desirable to us Naatinand • z., sewing-basket.
all ; -, vl., after ; - elkander, one after another; - dezen,
hereafter ; - den middag, afternoon , in the afternoon
te - aan den wind , too close to the wind , too near to
the wind, z.; te - aan den wal, too close in shore , z.
Nai apster • z.,, mime , imitatrix.
Naast , z., seam ; -, suture ; dek-, deck-seam , z.; dwars-,

Naaimeisie , z , girl that learns to sew.
^taainaald • z., needle to sew with.
Naairing , z., thimble.
Naaischool • z., sewing-school.
Naaisel, z., seam.
Naaister, z., seamstress ; wollen -, mantua - maker.
Naaiwerk, z.,. sewing - work.
Nnauwiukcl • zie Naaischool.

square seam, seam of the butt-end, z.; geharpuisde -, seam
payed with rosin , z.; gepikte -, seam payed with pitch,
Z.; gestopte -, seam payed with mastic , z.; lijf-, water-, Nnaizijde • z., sewing-silk.
way seam, z.; open -, open seam, z.; papen- van een zeil, Naakt , z., naked, hare; moeder-, stark naked; iemand . monk seam , z.; platte -, flat seam , z,; ronde -, round ssitschudden, strip a person stark naked; - zijn, be halted;
seam, z., uitpuilende naad, seam that spits the oakum, z. -, pure ; - verhaal , bare recital ; -e beelden , nudities
-- zijn t, be poor.
Naadje, z., little seam; zijn - naaijen, do a thing cunningly,
ivaákttiUk , bw., nakedly, bare-facedly, openly.
do a thing dexterously.
1 aiak4bctid , z., nakedness , bareness , nudity , poverty,
1Naaf, zie Nave.
purity.
1 aadkaak , z., rave-hook, z.
Naald • z., needle ; naai-, stitching-needle ; brei-, knittingNandpresenning , z., parcelling upon the seams , z.
Naaldoos, z., sewing-box, work-box.
needle ; stop-, darning-needle ; pak-, packing-needle; het

NAA.
oog van een -, the eye of a needle ; ,wt de - a' r ia
work with the needle; - niet een draad, needlehi l ; weet
hij eelt -, ik weet een draad i- , if he knows a sore, I know
a cure ; -, tag ; -, needle of a sea-compass ; -, mariner's
needle ; -, hand, index of a clock; -, burinc, growing tool;
-, spire of a steeple; monument; lijk-, bolt-rope-needle ;
kardoes -, cartridge-r;eedle , z.
Naaldekop , zie Naald.
Naaldenkoker, z., needle-case.

Naaldenmaker , z., needle-maker.
Naaldenoog , zie Naald.
Naaldene erkooper , z., seller of needles.
Naaldenwerk , z., needle -work.
%aaldenavinkel , z., needle - shop .
Naam , z., name ; hoe is uw - ? what is your name ? voor-,
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stairs; - hUis , homewards ; - wensch , according to wish;
de tafel -- zich toe trekken , remove the table; ik doe -mijn beste vermogen , I do it to the best of my ability of
power ; - Uw believen , just as you like ; reikhalzen -, gape
after ; raden -, guess at a thing; - gelang , proportionalily ; - male, aecoi-ding to.
I%aardeinaal , vw., since', whereas, seeing.
N'aa••(lmen, bzo., since , because, whereas.
Naarteeert, Z., dismalness, ghastliness, frightfulness, me.
lanclloly.
Naars , aays

, z., backside , back-parts ; arse , breech , fun.

dainent.
;ciar•sdarui, z., arse gut.

Naaysgat , i., arse-hole.
N arsa , b., diligent, industrious.
proper name, christian name; toe-, van, surname, sir- Naarstigheid , z., industry, industriousness, diligence,
name; alles hij - en toe- noemen, call things by their
diligentness.
names, speak without dissimulation ; 1;et kind een - gv- Naaretlgltik , bw., industriously, diligently.
ven § , give a child a name, christen a child ; color , pal- Naarsmvisch, z., arse-wisp, bum-fodder.
liate an affair ; zeg hegira in »;jjn -, tell lijn; from me , tell Na,ikt , b., vt., next, nearest.
him in my siame ; in Gods -, for God's sake; bij-, scheld-, Naastbestaande, zie Nahiestaande.
nickname; ieward scl;eidnameia geven , call any one names
N :weste, z, neighbour; 's -^,s eer, reputation of one's
hij zal altoos den - veii oneerlijk ;naae lichten, he will n:;igl;Lour ; 's -,gis goed, goods of one's neighbour.
always have the character of a dishonest nian ; een gee- %aaister, , t. is., lay clams to a thing, use of assert one's
dote - hebben , have a good character ; een goede - is beter right of claim.
dan rij/corn t , a good name is above wealth ; onder een Nassl:a-:g , z., appropriartion ; refit van -, right of approkwaden - gaan, lie under infamy , lie under scandal ; die priation to oneself of any goods of state for a fixed
den - van vroeg' opstaatz heeft, slaapt zette;; te long 1-,
price , the power of redemption.
if one's name be up, one may lie a-bed; eens - hehhen, i eastkonaentde , h., next-coning; - week, next week.
have a name, he motet]. , be in repute ; ecte 9nette vats -, 1 maastiantste , I)., last lint olie.
a man of account; lieden vat; -, meet of renown ; een Naastvolgen,te , b., next following.
grooten - krijgers , get a great nan;e ; een schrifrer° van -, Noasto orige , b., next preceding.
celebrated author, distinguished author ; geleersde -, ficti- 1's;p au v , h., narrow , strait; de mouwen zijn te -, the
ous nare, counterfeit name.
s1eeVCs gare too strait; - behuisd, narrowly lodged; ter -er
l^ aainbuigiug , z., declination.
nooIl, narrowly , hardly ; wij ontkwamen dat gezoar ter -er
Naanaeeel ,

zie Naamlijst.

Naaontc;jfer , z., cypher of letters, flourish of letters.
Nannzdag , z., Warne-day , birth-day.
%aansdicht , z., acrostic.
Naamgenoot , z., namesake.

Nnnanhastlg , b., renowned.
i aamïetterkeer, z., anagram on one's name.
? aair.ljst, z., list of names, catalogue.
Naainrol , zie Naamlijst.
i ;ansroof, zie Naa;rti - oovinf.

Naamrooven , i. w., caluniniate, defame, slander.
Naamroovend , b., cainninious , defamatory , slanderous.
%aassaroover, z., calumniator, defamer, slanderer.
Naaisnrooving , z., calumniation , del"amatiorr , slander,
detraction.
Naamructitig, b., renow ned, celebrated, famous.
Naamschenden, zie

Naamroor-en.

Naarn tje, z., dwarf, dwarf - tree.
Naamval , z., case.
Naamwoord , z., noun ;

zelfstandig -, substantive; bijvse-

gelijk -, adjective.
Nappen , t. w., imitate , counterfeit , mimic.
Naftper , z., mime , imitator, mimic.
Naiëperi.J , zie Nanjing.
Naáptng , z., imitation , mimicry.

?a>rd ,

WO made a narrow esp cape out of that danger ; -,

etrimit close , strict , intimate ; daar moet zoo - niet op
'e/et wonden , that does not signify much, it is no great
nt,etter , one neust not look so Harr owly into it ; -, narrownemimided, saving , avaricious ; hi, is - bezet , lie is nairow3nliided; lij ziet heel - op hetgeen hij uitgeeft, he is a
metser , liulm ks , close-fisted nian ; Inset - dingen , cheapen,
haggle; - op liet kleine en ruis op het groote -b, penny.
wie;, pound-foolish ; -, marrow , scanty, poor; in -e onaStI;ediglmedeer. , in n=Lrrow circumstances ; hij behelpt zich
rc(/Cljt- -, lie makes a shift to ruin on ; -gezet , exact, putrctu.x.l , strict , careful ; de ware vriendschap ziet nooit zoo -,
true friendship is never so strict; its het - zon 1- , be at
a pnich , be in mi sad strait ; bijster in het - zijn , be in
a sat] strait, be in a dilernnma.
Nakkuwbezet, zie Jfoo rie.
Naauwbezethejd, s., avarice , niggardliness, covetous.
liens.

Daauenvet ks , bw., scarce , hardly , narrowly; ik had er
- dein tad toe, I was somewhat pinched for time.
1Jaauaven , t. w., straiten ; een rok -, straiten a coat.
Naauwer, b., more narrow, narrower; - maken, straiten
- werden , shrink.
Naaawgezet, zie Naavw.
Naauwgczetheitl , z., carefulness, exactness, punctuality.

Naar , b., vi., ghastly, dismal , frightful , horrid, dread- Nassawt► eid , z., narrowness, straitness, strictness, rigoful, uncomfortable , lonesome , solitary; in het -ste van
rousness, avarice, niggardliness, poverty, scantiness, exactden nacht, in the dead of the night; -, to, for, according
ness , punctuality.
to, after, at ; hij is er de man niet -, he is not a nian roíaaa,wkeurig, t, exact, strict, punctual, nice; - onderfor it ; loon -- werk, recompence of one's works ; - de reek , diligent, search , trial , examination ; - schrijver
kinist , artificially ; - bel gaan , go to bed ; naar totem , up
enact author.
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Nesnwkanhgós1d, z., strictness, exactness, punctuality,
niceness , nicety.
Naauwkeurigltjk , bw., strictly, exactly , punctually,
nicely; iemands karakter - beschrijven , set any one out in

Nachtbraken, i. w., toil all night; het, - verzwakt de.
geesten , much waking exhausts the spirits.
Nachtdas, z., night-cravat, neck-cloth.
Nachtdief, z., night-thief.
NachtdieverU , z., robbery in the night-time.
Nachtdoek , zie Nachthalsdoek.
Nachtegaal , z., nightingale.
Nachtelijk , b., nocturnal.
>dachtevening, z., equinox; voorjaars -, lente -, vernal
equinox; -najaars -, herfst -, autumnal equinox.
Nachtgast , . z., lodger.
Nachtgebaar, z., noisy mirth in the night-time, revellings.
Nachtgedrocht +, z., spectre, apparition, something pre-,
terriaturally visible.
Neciitgeesten, z., me., nocturnal spirits, hobgoblins, ap- ,
paranoias.
Nachtgespuis, zie .2Vactitspook.
Nachtgewaad, z., nightdress.
Nachtgezigt , z., nocturnal vision , nightly vision; -,
night-piece.
Nachtglas , z., hour-glass running four hours,
Nachtgoed , z., night-dress , linen which one wears at night.
%achthalsdoek, z., night-neckerchief.
..
Nachtbuisje, z., binnacle (iii a ship, where the compass is
used in the night time, by the light of a candle).
1 Tachthut , zie Nachthuisje.
Nachtkaars, z., watch-candle, rush-light.
Nachtkliker, z., night-telescope.
Nachtkleett , z., night-dress, undress.
Naceetkroeger, z., drunken fellow that passes the whole
night in a tavern.
Nachttamp , z., lamp for burning at night.
Nachtieger., z., resting-place at night , night-quarters,..
%achtlicht, z., night-candle, bedroom-candle, rush- light.
Nachtlijfje, z., night-rail.
Nacbtlooper , z., reveller.
Nachtmaal , z., night-festival; -, Lord's supper, corn-

his proper colours.

Naauwlettend, zie Naauw.
Naauwnemend , zie Naauw; -, touchy, easily moved,

provoked.

Naauwte, zie Naauw en Naauwheid.
Naauwtjes, bw., somewhat narrow, narrowly.
Naauwzlende, b., looking narrowly into, looking for a

fault, ready to spy out , nice , sparing.
Nabaauwen, t. w., repeat any one's words scornfully,

repeat any one's words in a mocking way.
Nabaauiwing , z., repeating any one's words in a mocking
way, eclio.
Nabafen , nabassen , t. w., bark after.
Nabakken , t. w., bake alike good , imitate in 'jbaking.
Nabanket , zie Nagercgt.
Nabassen , zie Naballen.
Nabedenken , z., second thoughts , reflection.
Nabedenken , zie Nadenken.
Naberouw, z., regret, repentance.
Nabestaan , i. w., be related to, be related with.
Nabestaande , z., kin , kinsman , kinswoman , relation.
Nabetrachten , t. w., meditate , consider after.
Nabetrachting, z., meditation, reflection.
Nabidden, t. w., pray after.
.Nabier , z., second brewing , very small beer.
Nabij , hw., hard by, near at hand , almost.
Nabijheid, z., nearness, propinquity, proximity, vicinity.
Nablalfen , zie Nahaffen.
Nabl ij ven , i. w., remain, tarry.
Nablocijen , i. w., flourish afterwards.
Naboorling, z., posthuine , child born after his father's
death.
Nabootsen , t. w., imitate , counterfeit , mimic.
Nabootser , z., imitator.
Nabootsing, z., imitation , mimicry.
Nabootsten , z., imitatrix.
Nabrengen , t. w., brim after.
Nabrenging , z., bringing after.
Nabruiloft, z., feast after the

wedding-supper , second

wedding-dinner.
Naburig, b., neighbouring.
Nabuur , z., neighbour.
Nabuurschap , z., neighbourhood , vicinity.
Nacht , z., night; zoinersche -, night in the summer; winterscha -, night in the winter; het wordt -, it grows

night; in het vallen van den -, in the dusk of the evening; tot diep in den -, till late in the night; in het holste
van den -, in the dead of night; den - overbrengen , pass
the night; men betaalt er tien stuivers iedere -, one pays
ten pence every night ; de zieke heeft een kwaden - yehad,
the sick person has had a bad night; optrekking bij -, night
revellings; rnidder-, midnight; ter -, at midnight; de na-,
the latter part of the night; kers-, christmas-night;
hruilofts-, wedding- night; 's -s zijra alle katten graauw t,
Joan is as good as Mylady in the dark-, het is - met
hens , he is at a low ebb , he is ruined , undone; zij is
zoo leelijk als de -, she is very ugly ; dag en - merken,
work day and night, work at all times; day en - in de
boeken wroetend, pore over hooks.
aabtbezoek, z., nightly visit.
Nachtblaker , z., candlestick with a handle.
Naclstbloemen , s., mv., nyctantlies.

munion.
Nachtmaaiganger, z., communicant.
Nachtmannetje, zie Kaboutermannetje, Nachtspook.
Naciit.nantel , z., night-rail.
Nachtinerrie, z., night-mare, incubus, brig; rijdt aa de

- ? are you -mad? are you crack-brained?
Nachtmuts , z., nightcap.
Nachtraaf, z., night-raven , nycticorax; -, reveller,
Nachtraven t, i. w., work till late in the night; -, sit

and drink in the night-time , keep late hours.
Nachtreis, z., nocturnal travel.
Nachtrok , z., night-gown.
Nachtronde • z., rounds , patrole.
Nachtv,tst, z., night-rest, sleep; ik

kan mijva - niet missen , I cannot be without rest by night.

Nachtschade, z., night-shade, petty-morel, hound's-berry.
Nachtscí,uit , z., boat going by night.
Nachtslot , z., double-lock; de deur is op het -, the, door

is double-locked.
Nachtspiegel , zie Waterpot.
Nachtspook , z., apparition, spirit, spectre.
Nachtstilte, z., still of night.
1Tachttabbcrd , z., woman's night-gown.
Nachtuil • z., night-owl ; -, man-hater, misanthrope.
Nachtvlinder, z., night-fly, night-butterfly.
Nachtvogel, z., night-bird ; -, reveller.
Nachtvrouwtje, z., spirit in the shape of a woman,

%aelstwaak , z., night-watch.
Nachtwacht , zie Nachtwaak.

N A Ce
Nachtwaker

, n., watchman.

Nachtwandelaar , Z., noctambulist, night-walker.
Nachtwandelend , b., d., noctivagant, noctambuhuit.
Nachtwandeling , z., noctambulation.

het wordt
-, it will he night-work ; -, the emptying of the necessary.
houses of jakes.
Nachtwerker, z., jakes-cleanser, jakes-farmer, gold finder , tom-turd.
Nnchtwizer, z., nocturlabe.
Nachstwitje, zie Nachtvlinder.
Nachtworrn , z., glow-worm.
Nacht oen , z., kiss on bidding a good night's rest.
Nachtzorg , z., care by night.
Nachtzwerver, z., night-reveller, brawler, rake.
Naclj feren , zie .N srekeness.
Nacourant, z., supplementary gazette.
Nadat , vw., after that , after.
Na dato , bw., since , after that day.
Nadeel , z., prejudice , damage , loss , hurt , detriment,
harm , mischief ; het is toch alles geen -, it is not all
damage however.
Nadeelig , b., prejudicial , harmful , hurtful • detrimental ,
pernicious , disadvantageous ; ik zie er niets -s in • I see
no harm in it.
Nadeeligheid , z.,' prejudice , perniciousness , detriment
harmfulness • disadvantageousness.
Nadenken , t. w., consider, reflect, meditate ; zijn les -,
meditate one's lesson ; over den raad , dien oos iemand ge
heeft -, consider the advice received.
-gevn
Nadenken , Z., Consideration , refiection.
Nadenkend , b., considerate , thoughtful , serious , prudent.
Nadenkendlield , z., considerateness , prudence • deliberation.
Nadenker, z., considerer, reflector.
Nadenking, Z., consideration, reflection; bij -, after reflection , considerately , on second thought.
Nader , nadere , b., bcc., nearer , nigher ; daar ral tot orde niets ira die zaak gedaan worden , nothing will be done
in that affair till nearer of further order; het hemd is
- dan de rok 1, hear is my coat • but nearer is my skin ,
charity begins at home.
Naderen , t. 00., draw near , draw nigh , approach ; zijn uur
nadert § , his hour draws nigh , he is near his end.
Naderhand , bw., afterwards ; ik heb dvarvan - niets meer
vernomen , sincè that tine I have heard no more of it.
Naderheid , z.; nearness.
Nadering, z., approaching, drawing near.
Naderkoinen , t. is'., approach ; -, come nearer.
Nadh%ct► , zie Nageregt.
Nadoen , t. w., irritate , counterfeit ; hij zou het hem niet
- willen , he would not do the same as he did.
Nadoener , z., imitator.
Nadoeni ij k , b., imitable.
Nadoenlijki► eid, z., suitability.
Nadoenster, z., imitatrix.
Nadorst , z., thirst after being drunk.
Nadorstig , b., much given to drink.
Nadraaijen , t. w., turn after any one.
Nadragen , t. w., carry after, bear after.
Nadraven, t. w., run after any person.
Nadrenteien , t. w., walk slowly after.
NadrLven, t. w., i. w., drive after.
Nadruk , z., energy , emphasis ; hij sprak met -, he spoke
emphatically; iets met - te kennen geven, express a thing
emphatically; express a thing energetically ; -, surrepti-

Nachtwerk, z., work done in the night-time;

N A G+

271

tious impression after a printed copy , pirated edition
counterfeit edition.
Na rukkclljk , nadrukltJk , b., leaving an impression
upon the mind , significant , energetic , emphatical , forcible. 4
i' adrulzkelijkheld , z., significance , significancy.
Nadrukken , t. 2r., print surreptiously after a printed
copy, counterfeit an edition.
i5a(IU1ken • t. 2v., dive, duck after, dive into, duck into.
Naeggen • t, w., harrow after, harrow a field a second time.
Naerfgennacn , z., vicar heir.
l%aeten , t. w., eat after others.
Nafecst , z., second festival.
tmagaaci, t. or., go after, follow, spy, dog; -, trace out,
find out ; het ging hoar geweldig na , she was very much
concerned about it ; dat zou zijn eer te -, that would be
an injury to his honour.
Nagalnn , z., echo , resounding.
Nagalcnen , t. w., resound.
Nagallning , z., resonance.
Nagang, z., track.
Na5apen , t. w., gape after, gape for.
Nageri*apt , d., imitated , counterfeited, aped.
Nagebaauwd, d., oiie's words repeated scornfully.
Nagebakken , d., inked alike good.
Nageboorte • z., after-birth. , secundine, placenta.
Nagebootst , d., imitated, counterfeited, forged.
Nageboren , h,, horn afterwards.
Nagvbr;•gt, d., bro«tht after.
Nageiout•r, zie ;stuoer.
Nagedaan

, d.. imit;.ted.

Nagedcactat , d., reflected , considered.
Nageddaclnte, z., nieclitation , reflection.
Nagede cnteq ils , z., memory.
Nageat - as kI • d., ti ried after.
%agedragen , d., c.irried after.
1®;agec ► reien , d., drove after.
Nage.trcc t , h., d., printed surreptiously

after a printed
copy , pirated.
zie Nagejon wd.
Nagegaan , d., follows ed ; -, traced out ; -, touched ; het
heeft ;nij zeer -, it has touched me very mucli • I have
leen much concerned about it.
NagepAi ed , d., echoed , resounded.
i'lagegeven , d., reported , imputed • rumoured.
Na ;egcsoácl , d., thrown after.
N age, aagd , d., pursued , zie Najagen.
Nagejouwd, d., hissed after, hooted after.
Nagekeken , d., looked after.
Nageklaagd • d., complained afterwards.
Nageklad , d., bungled after.
Nageklag • z., complaining afterwards.
Nagekiap , z., saying over again, repeating, imitating.
Nageklapt, d., said over again, repeated, imitated.
Nagekomen , d., conic afterwards , arrived afterwards,
folio red; -, observed, executed, performed, accomplished.
Nagekuijerd , d , walked after.
Nagel • z., nail ; de -s zijn heug gekort § , his nails are
cti.pped, his power of doing mischief is abridged; nijd-,
dwang-, flaw , rising skin above the nails; -, nail ; eest
- inslaan, drive in a nail ; die zoon is een - aan zijn
vaders doodkist § , that son is nail in his father's coffin ;
hokten -, wooden pin , wooden peg , treenail , z.; -, clove;
moer -en , seed-cloves ; -, treenail , trunnel • pin , z.; band-,
clinch-nail , z,; blok--, pin of a block • z.; karveil - belay-

Nageflult,

ing Pin, 7.
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Nagelag , x., what is ordered in a public house after the

account is given.

Nagelaten , d., left behind ; -, left off, omitted.
Nagelbank ,

z., ranges , rack for belaying pin , cross-piece
of the windlass.

Nagelbloem , z., gilly-flower.
Nagelboom , z., clove-tree.
Nagelen , t. w., nail.
Nagelezen , d., read over again ; -, gleaned.

loíahooi • z., latter crop, fog, after-math.
Naho,iden ,

Nagelgezwel, z., whitlow, paronychia.
Nageltrainer, z., shipwriglit's hammer, shipwright's mallet.
Nagelhout, z., cloves - wood.
Nagelkruid , x., avens , mountain-knot-grass.
Nagelneep , z., pinch with the nails.
Nagelhleuw, b., span-new , bran-new.
Nageioopen , d., run after, pursued.
Nageisinid, z., nailer.
Nageltang, z., nail-nippers.
Nageltje , z., little nail.
1%ageltrekker, z., nail - claw.
Nagelvast , b., fastened with nails , nailed , immovable.
Nagemaaid, d., moved later of after.

Nagemnaakt, d., counterfeited , forged , imitated, made

after.

Nagemaand , d., after-warned.
Nagemeten , d., measured again.
Nagepraat, d., repeated what is said.
Nagereden , d., followed on horseback, with a carriage

of on skates.

Nageregt , z., dessert, last course at table;

bring in the dessert.
Nagereisd, d., travelled after.
Kai eretrend , zie Narekenen.
Nagerend , d., pursued with full speed.

t. w., keep for sale.

Najaar , z., fall of the year , latter part of the year,

autumn.

Najagen, t. w., pursue, hunt after, chase; -, sue, pursue.
Najager, z., pursuer.

Na,iat;tng , na,^agt , z., pursuing, hunting after.
Natalen • t. w., run after any person, follow hastily, follow swiftly.
Naijver , z., emulation , competition , rivalry.
Na3Jv ertsar , z., emulator , competitor, rival.
NaU veren , t. w., emulate , rival.
Naijverig , Uverzcuchtig , b., zealous .
1%ajo,,wen, zie Uitjouwen.

:valzelen , t. w., bark after , bark behind.
Na-keis . t. w., approach , draw near.
Naken^t , b., d., imminent; daar is iets kwaad -e, there is
someevil at hand.
NakjJken , t. w., look after.
Nakind • z., child of a second marriage.
waking, z., approaching, drawing near.
10Taklaatden ,

Kaklagen ,

t. w., bung le after, copy, copy daubingly.

t. w., complain afterwards.

breng het -, 5 akh ging, z., complaining afterwards.

Nageroepen , d., cried after.
Nageschal , z., echo of the sound of a trumpet.
Nageschilderd , d., painted after , copied.
Nageschreven , d., copied.
Nageslacht , z., posterity.
Nageslagen , d., zie Naslaan.
Nagesp ea rd , d., traced out , searched out , found out,
studied , investigated. Zie Naspeuren.
Nagesproken , d., spoken after.
11agestapt , d., followed with hasty steps.
Nagestevend , zie Nagezeild.
Nagestreefd , d., strive , strove , aspired after.
Nasetogen, zie Nagetrokken.
Nagetreden, d., _walked after, followed.
Nagetrokken , d., gone after.
Nagevaren , zie Navaren.
Nageven, t. w., report of any one, impute to any one.
Nagevang , z., imputation.
Nagevlogen , d., flown after.

letagevoerd , d., carried after , brought after.
Nagevolg, z., consequence, event, issue.
Nagevolgd , d., followed , imitated , aped.
1 agedorscht , d., searched , isivestigated , sifted.
1^Tage^vandeld , d., zie Nagekuijerd.

Nagewas , z., after - math, after - crop, after - growth.

Nagewezen, zie Nawazen.
Nagezang • nazang , z., psalm sung after the sermon in

the church.

Nagezegd , d., said after.
Nagezelld . d., sailed after.
Nagezet , d., pursued, chased.
Nagezien , d., reviewed , revised

Nagezocht , d., examined.
Nagezongen , d , sung after.
Nagissen , t. w., conjecture , guess.
Nagootjen • t. w., throw after.
Nagras, e., after-grass, after-math.
Nahoede , zie Achterhoede.

, examined , corrected.

Naklagt , z., complaining afterwards.
iakIe,nk , z., resounding.
Th aklappen , t. w., say over again.
Naklucht, z., farce played after the representation of a
comedy, tragedy.
Nakoenel ing , z., descendant.

Nat..oneelingschap, z., posterity .
1Iako,nen, t. w., i. w., follow, come after, arrive after;
-, perform , observe , execute , obey, accomplish , execute
punctually.
Nakomend , b., next ; - geslacht , next generation.
Nakorting, z., performing, performance, obedience.
1 akoinst , z., coining afterwards.
Nakroost , z., offspring , posterity.
NY,ku1jeren, t. w., walk after, follow.
Nalaten, t. w,, leave behind; -, leave off, neglect, omit,
fail ; een kwaad aanwendsel -, leave off an ill habit; i siet
- te korneu , not neglect coming, not fail of coming, not
neglect to come , not omit to cone.

%alateuscbap , z., heritage , inheritance.

negligent, neglectful, neglective; ik ben - yeweest , I have been neglectful ; hoe kan men zoo - zijn ?

Nalatig, b.,

how can any be so neglective.

Nalatigheid , z., negligence , neglect.
Nalatij,ILJk , bw., neglectfully, negligently.
Nalating , z., leaving behind , leaving off; -, neglection,

neglecting , omission ; door - ran het goede , wordt het kwade
gedaan, by neglecting to do good, we do evil.
Naleen, zie dehlerleen.
Naleven , zie Nakomen.

Nalezen ,

t. w., glean.

Nalezing , z,, second reading , revisal ; -, gleaning.
Nalichten , t. to., light behind.
Natoop, z., running - after any one; die predikant heeft
grootes -, that clergyman has many auditors when he

preaches , that preacher is much followed.

TAL.

Piaschztcèereca , f. w., paint sifter , copy , imitate.
asctaip , z., huist ship ; h j komt altijd in het -, he conies
always too late.
O aschreenvi, , en , t. 2s'., cry after.

!i s.r ctcri ft , z., copy , transcript ; -, postscript.
%s®seii3;q'e n, t. so., write it copy.

Nan aakien , t. to., mow biter.

i arnaasset , z., latter of after-Wrath of snowing.

NHnmaak , zie 11%rtmaaksel.
Nainankse1, z., counterfeit , imitation , forgery.
1 aznanis , bw., afterwards ; hier -, stier this life , in the
world to come.
Namaken , t. to , counterfeit, make after.

Nainaker, z., counterf eiter, imitator, forger.
Namaking, z., counterfeiting, imitatilig, forging.
NHOnannen , t. 2o., demand afterwards.
Namnaning , z,, demanding of a debt after it is paid
after-war ning .
1 iarnelljk , naa ntijte , bee., namely, to wit, videlicet, viz.
Naineloos, b., bw., without a name, nameless, inexpres-

y

wa ant.i•&iver , z,, writes of a copy, copyist.
o-i eter ein ,. z., couving.
5.a t.ia:i , t. u-., gu ess at ; hij slaat er na als een blinde
rant rte vlier,eia , he is on the wrong side of the hedge

—, Coulltcrfelt coin.
Nnsis:;,,, z, coiunterfcit coin; -, striking after (of a clock).
i 5isu p , z., train , rc,inue , suit, train , attendants.
7rc i pen , t. u•., dra_i sitter , toss' , haul , z.
Nasl.c, x'en ,
V Lo traili lig along.
Nast ie apen , t. w., sneak sifter.

Nastaim s!5, z., after-relish) , sifter-taste, twang.
NoMciy, eer i. w., taste of.

Tas ;auffeien , zie

i%sssheuren.

sispei , Z. second representation on the stage , farce.
t. w., trace, search out, fiucl out, study,
investigate, search into.
%atyea^•kg , z., tracing , searching out , investigation.
Ncesireurijk , b., penetrable , investigable.

Naspeuren,

sible.

Nameten , t. 2v., measure again.

Na®neting , z., measuring again.

1 iacuictctag , z., afternoon.
Nasniddagschap , z., afternoon's nap.
Nacnis , z., last fair of Frankfort of Leipzic in the autumn.
Nanacht , z., latter part of the night.
Naneef , z., grand-nephew, grand-son ; de - zal het verlies nog jasninerlijk betrezcreia § , even posterity will bewail

the loss.
, t. W., lay much to heart, take on.
Nanacht, zie Achteroícht.
Nanenien

Nanoen , z., afternoon.
Naoogen , t. w., eye , follow with the sight , trace.
Naooging, z., following with the sight.
Naoogst, z., after-harvest, latter harvest.
Naoogsten , t. w , glean , reap after.
Nap , z., cup , bowl , porringer.
Nape , z., little bowl.
1Tapraten • t. W., repeat what any one says ; als een p apegaai alles leeren -, learn to repeat like a parrot ; hr
wit daarvan geen napraat hebben, I will not have it
spoken of.
Nar , z., fool, fop , coxcomb , droll • buffoon' harlequin,
merry-Andrew , Jack-pudding.
Narcis , z., daffodil , narcissus.
Narede , z., epilogue .
Nar eizen , t. Zv., travel after.
1\iarekeneii , t. W., reckon after , count again. , compute.
Nareieening , z., reckoning over , counting, over sst;aíis.
Nareiinen , t. W., pursue with full speed to run after.

Nartgt, Z., information; - krijgers , get of obtain information of any one.
Narijden , t. w., follow on horsebaick, follow in a car riage .
Naroepen , t. w., call after, cry after.
Narouev , z., after-thought.
Narren , z., mr., fools, buffoons.
Narren , i. w,, ride witte an ice-sledge upon the ice of snow.
Narrenkap , z,, fool's cusp ; - + , fool , buffoon.
Narrenkleed
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Naioopen , t. w., rim after , follow , pursue , rn tke one's
court; de meisjes -, court the ladies.
Nalooper , z., one that runs behind.
Nalooping, z., running after, followitia.
Nacnaag , z., near relation , kinsiDaii , lkiuswonlal .
itaunaasctiap, z., near kinship, clear !relationship.

, z., fool's dress, harlequin's dress.

Narrenpotsen , z., irtv., foolish tricks.
Narrenslede , z., ice-sledge; zwierige - , gaudy ice-sledge.
Narrenstreek , z., foolish trick , foolery.
Narrig , b., foolish , sottish; -, fantastical , hun ►oursonlc

capricious, fanciful, whinisical, odd.

Naru>nnen , zie

Narennon.

N5a5pciren , zie .A os]ue).'reut.

Naspraak, z., after-speech, report; ten einde van alle •-,
be free frons all blame, be free from all censure.
Naspreken , t. w., repeat words.
Nasstancter , z., competitor , candidate.
;Oa stapj)elV , t. w., step after.
NsVStsVcn , zie Naoog"n.
Nastevetnen, zie Na-eilen.

Nastreven , t. w., strive, aspire after.

Nastreving , z., aspiring.
;nasturen , nastieren , t. to., send

after .

Nat, z., liquor ; eert liefhebber vare het - zijn § , be a lover
of drinking; hij is gairrne met zijn, neus in liet -, he is
given to liquor ; -, plash , pool of water , rain ; -, broth
ha/fe-, veal-broth.
Nat, b., liquid; -, wet, humid, rainy, moist; door en door
- zujua, be very wet ; ik ben zoo - als een kat t • I am as
wet as a cat; - maken , wet.
Natachti , b., wettish , moist ; - weer , moist weather.
Natellen , t. w., tell again , number again.
%at,Oienii; , b., given to liquor.
%ateierigiicitt , z., passion , inclination for drinking.
%atteass , z., toper, wille- blht►er, tippler, guzzler.
, at€n.+-dxen, i. W. , guzzle, tipple .

'Qataicict, nattigi^eisi, z., wetiieSS, Moistness , moistur e.
N8tle, z., nation , people .
Narijd , zie Xl jaar.
Natogt , z., rear.
'5atr5VciVtCVL 1 , zie Trachten.
Nati•ed , z., walking after.
Natra(ien, t. w., step after, walk after, follow.
.N trekáien, t. W., go after, travel after, march after,
pursue.
i s trippeten , t, w., trip after.
1%r,.tten, t. w., wet, make wet, water; het zeil -, wet the
sail ; liet kanon -, cool the canon with a spurge.
Natst ;,aetcn . t. W. tumble after.
1atsV5°eca , nakijken , zie Naoogen.
:jai VV Vsr , z., nature, universe, world ; den lot aan de Zuet,clea §, pay the last tribute to nature, die; de gewoonte
I is gein ttveede - § , custom is a second nattere ; speoedist;
usat - te hossen, education surpasses nature; hij is zwaar-
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moedig van -, be is naturally heavy , he is of a heavy tem- Naweeën • z., me., after-pains, pains of a woman after she
per ; de godgeleerden oederscheiden Gods werken iet wer- is delivered of a child,
ken der - ee werken der gebade, divines distinguish the Na`vees , z., posthumous child, child born after his father's
death.
works of God, as works of nature , and works of grace;
-, nature, property; zijn - beteugelen, check one's nature; Nawegen • t. w., weigh again.
zijn haar kraalt uit de -, his hair curls naturally; tot een t aovsi de , zie Nagras,
andere - worden , grow into habit.
1 awjzen , t. w., point at.
Natemurkenner, natuurkundige, z., naturalist, natural Nawinter, e., latter part of the winter.
philosopher.
Nazaat; z., descendant, heir, successor; -, posterity.

Nat u aa rkennis , natuurkunde,

losophy.

z., physics , natural ph.y-

Natuurkundig, b., physical. •
Natuurkundlgiijk , bw., physically.
NatuurlUk , b., .w., natural -, innate, easy, free, un-

afffected; iets met -e verwen schilderen , paint a t!iing in
its natural colours ; -e zoon • bastard , natural son ; -,
naturally ; hrj t, ji•t zijn vader -, op een prils , he is very
much like his father, he resembles his father very much.
Natut rt{Jkhei^1, z., naturalness • simplicity, conformity

to truth and reality.

Natuurverschijnsel , z., phenomenon .
Natuurvorsclier, z., natural philosopher, naturalist.

Natuurvnrscóin;, z., natural philosophy.

Nazang , z., epilogue at the end of a hynin.

Nazeggen , t. w., say after.
Icazelaen , nastevenen, t. w., sail after.
Nazenden , t. zo., send after.

Nazetten , t. w., pursue.
Nissien , t. w., examine, correct, review, revise.

, z., reviser.
, z., review, revisal.
.
, t. W., sing after; ik kan die wijs niet wal -,
I cannot catch that tune well.
Nazoek , z., examination , inquiry.
wazoeken , t. w., search after, seek for.
Nazoener , e., latter part of a summer; wij hebben een

wazieaaer

1 iN,ieDlng

Nazingen

droogeva - ^/elaad , we have had a dry harvest.
Nazwennmen , t. w., swim after, follow in swimming.
Neb , z., bill , beak ; gauze -, bill of a goose.; - , upper

Natuinr%verking, z., crisis.
Natuurwet, r,, law of nature.
Navaren , t. w., pursue , follow

by water.
Nave , z., nave, stock of a wheel.
Navel , z., navel.

arm of a knee , z.
veebaal , z., eel with a pointed mouth.

Nebi,Jzer, z., plough-share.

Nav eibanflje, z., belly-hand.
Naveibreuk, z., navel-burst.
Navelstreng, z., navel-string.
Navenant , zie Ala nate.
Naverhalen , zie Navertellen.
Navertellen, t. w., rehearse, tell after another; zij zal
het niet -, she will not repeat it; de man is dood, hij zal
het niet -, the man is dead , he will not tell , repeat it.
Na vervolg, naar vervolg, na elkander, bw., after

tiebsctnuuIt, z., boat with a pointed mouth.

Naverwant, z., relation, kinsman, kinswoman.
Naverwantschap , z., relation , family , nearness

1 ederbuágiug, z., bowing down.

each other.

blood, affinity.

INNectar, z., nectar.
bw., down; de stad op en -, up and -town
the street.
Nederaspunt , z., nadir.
loletler bonzen , t. w., fall down • cast down with a noise.
Necterbru, neerbruiden, t. w., cast down negligently.
w., how down, stoop down, bend down;
-, vw., bow down, prostrate oneself.

Nederbuigen, i.

of Nederbull ,

l+Navigatie, e., trade by sea, navigation, affinity; -, art of
naui aatiorn , pilotage.
Navisseioen , t. w., fish after, search, discover.
Navl tegen , t. w., fly after.
Navoer, z., carrying after, later transport, transport,

convo y coining after.
Navoeren , t. w., carry after , bring after.

Navo!gbaair. •iavoageljJk, h., imitable.
Navolgen , t. w., follow after , dog , imitate.
Navolgend, b., d., following, copied, imitated.
Navolge r , z., follower , imitator , copier ; -,

ltecbtig +, naarstig, zie Naarstig .
Nestes, neer,

zie Onulerbuik.
:taTederbuitelen, neerbuitelen, vw., tumble down.
1%ederbukken , i. w., stoop down, bow.
Inederbukkende, b., stooping down, bowing.

Nederdalen • i. w., descend , come down.
I!5ederda1tng, z., descent.

, zie Vederduwen.
Kaderdourving, zie Nederdzswing .
Neder.lragen • t. w., carry down.
Nederdouwveu

Nederdruipen, vederdruppen , i. W.,

ederdrulpen, z., dr opping down .

drop down ,

Navolging , z., imitation , succeeding.
Navorsclien • t. se., search, inquire into, dive into, scru-

Vederdrukken,. t. w., press down.
l0iederdrukking • z., pr essing down.
Neder^tniken, i. w., duck under water, dive under water.
Neder.tuikk•iay, z., diving.
Iaederctuitsch, b., dutch; -e boeken, dutch books; -, of

i avorscher , z., diligent searcher, inquirer.
Na v orscia i ng, e , scrutiny , investigation , inquiry.

Nederd,isven , t. w., pilslh down, thrust down, press down.
Nederd a %vi ,g , z., pushing down.

%vraag

Neriierein,i • z., lower encl.

adherent , sectary ; -, succeeder , successor.

follower,

tinize, investigate.

, z., search , inquiry.

low Germany.

Nasvragen , t. w , inquire , ask after, search after; nergens i5ederi'1ansec, , t. w., scribble , write something without

-, mind nothing, care for nothing.
Navrsgin , zie Navraag.
101avrag.eli.jk, bw., inquirable.

i

Nssvrlend, z., near relation.
Navrucht, z., late fruit.
Nawvandeten , t. w., zie Nakuijeren.

Nedergebliksemd

naar

any attention , cast down negligently.
edergaan , t. w., go down , descend.

Nedergaande , b., bending downwards , sloping.
:vted.ergang , z., going down , descent, slope, declivity:

, d., struck down with lightening.

Nedergebogen , d., bent down , bossed down.

NED*

NED.

Nedergebonsd , d., bounced down, cast down.
Nedergebukt , d., stooped , bowed , bent down.
Nedergedaald , d., descended.
Nedergedoken , d., dived of ducked under water.
Nedergedouwd , zie Nedergeduwd.

Nedergezakt , d., sunk down.
iedergezegen , d., fainted away.
Nedergezet , d., set clown.

1 Tedergedragen , d., carried down.
Nedergedropen , d., dr opped dow ns.
Nedergedrukt , d., squeez. d , crushed down.
Nedergedruppeld , zie Neder jedropen.
Nedergedudvd , d., pushed , pressed of thrust down.
Nedergegaan , d., gone clown.
Nedergegooid , d., thrown , cast , flung down.
Nedergegoten, d, poured down.
Nedergehaaid , d , fetched down.
Nedergehakt , d., cut down , hacked , felled , chopped down.
Nedergehangen , d., hung down.

%edergezelen , d., seated.
% swlsigez5en , d., looked down.

:5ederg ezrt'oIecii, /., swallowed down, gulped down.
Aedergieten , t. w., pour clown.
eaer ;ede w , neerglLsten , i. w., slide down.
^5edergssetcn , t. w., throw down.
e€ ,. $
aes , t. w., fell , cut down

, chop down.
Nederamíeivji , t. w., fetch down; de zeilen -, lower the
sails, strike the sails.
Nedea•hnangen , t. w., hang down , hang downwards.
iwederhe$k.f • i. w., bend dow nwar ds, slope.
Nedn^rheHcnad • d., declivous, sloping.
tderl,eliing, z., de.livity, bending, shelving.
Neder-bor, z., lower court.
Rede &•A( ouden , t. w., keep down.
Nederho®ndnng, z., keeping down.
Ne.lerhni
s. en , t. w., fell down, cut down, put to the

Nedergeheld, (1., bent downwards.
Nedergehou`wen, d., cut down.
Nedergehuikt , d., stooped , tent down.
Nedergekuatst, d., thrown down.
Nedergekamd , d., combed down.
Nedergekeken , d., looked down.
Nedergekemd, zie Nederrjekasnd.
(%edergekiauterd, d., scrml)led down.
Nedergekiornmen , d., se.r antbled down.

sword.
Nedes •l'uiken , nederhurken , i. w,, squat, sit sloping
?lpor,_ oiie's lic°els.

Nedergeknield , d., kneeled down.
Nedergekomen , d., come down.
Nedergelnten, d., let doom.

%eder'he iking, sr'derhuurking, z.,
%craw- toss, zie 0ii(lerf?glis.
Ii odes h,Lkken , zie 2VcdejhieiAen.

Tedergclegd , d., laid, leut down.
(5 edergelegen , d., lain. Clow n.

e ery
h, hw., lrwly, li, :mi,le ; -, lowlily, humbly
1itimhly miest
ede^ i;;,aeeict, z., low lines, isu.zlblertess, humility, modesty

Nedergemaakt , d., killed , slain.
Nedergeperst , d., pressed down.
15edergeplakt, d., thrown down.
Nedergeploft, d., l lumped clown , thrown down, fallen down.
l edergeplompt, zie 1\Tedergeplo ft.
Nedergeplonst , zie i edleryeploft.
Neder^teregt, z., inferior of subaltern tribunal, of court

of justice.
Nedergeroepen, d., called down.
Nedergerukt, d., pulled down, snatched down.
Nedergesabe1d , zie Neergesabeld.
Nedergescheurd, d., torn of rent down .

Nedergestooten , d., pushed down , thrust down.
Nedergestort , d., poured clown , fallen down.
Nedergestreken , d., zie i eeriestreken.
Nedergestrekt , d., stretched down , prostrated.
Nedergestrooid , d., strewed , spread down.
Neder gestrooind , d., streamed , slowed down.
Nedergeteld', d., Counted , paid down
l5edergetrokken , d., drawn, pulled down.
Nedergevallen , d., fallen down.
Nedergevaren , d., zie, lVe derrssren .
Nedergeveld , d., struck down , killed.
Nedergevioeid, zie Nedergenloten.
Nedergevlogen , d., flown down.

1 Netie, ks,nl5se,, , t. us , throw down.
Ncdec•ik..inmen , t. ic'., comas down.
ee9ciiaappen , neerkappen , zie Nederhakken .
i Net€een ken , neerkijken , t. ir.., look down;

i siesta - tt , look ve1 - y silly.
1

'.de. 9 nêese,i , t. w., kneel (down.
, ., kIiccla) down.

ede, wmoe.Ben, t. w., cane down, fall down.
cdc, krip5en , zie 2't ë

ederk
down.

bij zijsz

edel- Matteren, i.2;'., scramble.

l ecd drk1lmanc[ , i. 2v., cleocenC! , -0 down.
cQiec sinn(sa ny, u. descend.
i

Nedergestampt , d., beaten dowel , trodden down.
Nedergestegen , d., descended , alighted.
^etedergesteld , d., put down , set down ; written , wrote
down.

squatting .

- c; ei;Ice(l zin , be

l5edergemaaid, d., mowed down.

Nedergeschud, d., shaken down.
Nedergeslagen , d., struck down ; -, dejected , cast
Nedergeslikt, d., swallowed down.
Nedergesmakt , d., flung , thrown down .
Nedergesmeten , d., throw n down .
Nedergesprongen , d., jumped of leapt down .
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flowed down .
Nedergew orpen , d , cast , thrown • flung down.
Nedergesloten, d.,

a.ipen

kerks oen.

, t. Zv., creep, crawl down.

Nedel-ja' , g , zie

iVzerlseic i.

eQag>r5a5en • t. w., let down; liet zeil -, strike the sail.
ndrr í amrig, z., letting down.
ecxea ¢og en , zie

fs eerleygen.

ederlaggen, i. w., lie down;
sleep a little.

ik ga

-, I am going to

Nedersucht, N., lower region of the air.
Xedennaken , t. w., kill , assassinate , slay.
down .

t i'erderpersen , neerpersen , t. w., press
10isderplakken ,

t. ee., throw down.

Neder paofen , i. w., fall down, plump, cast down headlong.
eties•p!Uanpen , nedezpl^ensen , zie Nederploffers.
'Neder5%er 5) en , t. w., Call down.
Necierroileu , i. to., roll down.
Nederri . kkeu, ueerrukken, t. w., pull down, snatch down

overthrow.
Nerde,.saire een , zie

.Xeersalelen.

l^edcrscheuren, t. w., pull down, tear down .
1%edersch udden , neerschudden , t. W., Shalïe down

sh ake oft.
1'5ederslaan , zie Neerslaan.
NedersliEsken , t. w., swallow

down .
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Vedersmakken

Nedersmtjten ,

NED.

NEG.

, t. w., throw , cast, fling down.
zie Nedersmakken.

, t. w., jump down , leap down .
Nederstampeu , t. w., bea t down .
Nederstellen, t. w., set down, write down.
Vederstijgen , afstijgen , i. w., descend, alight from
Vederspringen

horseback.
Nederstooten • t. w., push down , shove down.

geweldige -, that was a fatal blow to him; -, nip, taunt
biting jest , biting reproach.

Neepie, z., light pinch , light nip.
Neer neder , bw., down.

Neer , z., reflux; zij dreven met de - weg, they drove
away with the reflex, they drove away with the tide ;
- van den stroom , eddy, z.
Neergelegd , d., laid down, killed.
Neergesabeld , d., cut down , put to

Nederstooting, x., pushing down.

Nederstorten , t. w., i. w., pour down, cast down • fall
down.

1Weergeslagen , d., zie Neerslaan.

the sword.

Neergezet, d., zie Neerzetten.
weerhalen , t, w.. haul down ,

z.
weerbaler , z., downhauler , z.; bezaan stagzeils-, mizenstay-sail downhauler , z.; boven bram stenge stagzeils-, mainNederstrekken • t. w., stretch along; zich -, prostrate
top- galaut -stay-sail downhauler , z.; gaffel topzeils-, gaffoneselft
top-sail downhauler, z.; groot stagzeils-, main stay-sail
Nederstrijken , t. w., rub softly downwards , alight ; het
downhauler , z.; groot stenge stagzeils-, main-top-mast-stayzeil -, lower the sail.
sail dowi;hauler, z.; jager-, flying-jib downhauler, z.;
Neder^stroojen, t. w., strew, spread down, scatter.
Plainer-, jib downheuler , z.; kruis boven bram stenge stag.
Nederstroomen , t. w., stream , flow down.
mits- , mizen-royal-mast-stay-sail downhauler , z.; kruis
Nederstroopen , neerstroopen , t. w., pull down • strip
tram stenge stagzeils-, mizen-top- galpint -mast-stay-sail
down.
downhauler, z.; kruis stenge stagzeils-, mizen-top-mastNederstrulkelen , neerstruikelen , i. w., stumble down .
stay-sail downhauler, z.; storm fokke-, fore-stay-sail downNeciertetlen , neertellen , t. w., tell, count down.
hauler, z.; vlieger-, middle-stay-sail downhauler, z.; voór
Nedertrappen , neertrappen , t. w., tread dow n.
stenge staqzeils-, fore-top-mast-stay-sail downhauler, r,.
Vedertreden, neertreden , zie Nedertrappen.
Neerlang, z., manslaughter; -, defeat; de vijand heeft de
Vedertrekken, t. w., pull down.
-, the enemy is defeated.
Nederstorting , z., pouring down • falling down.
i. w., cast rays • reflect rays,

Vederstralen , neerstralen^,

shine downwards.

NedertuimeIen, neertuimelen, zie Nedervallen .
Nederval , zie Neerstorting.
Vedervallen , i. w., fall down prostrate.
Ne.lervalling, , z., falling down.

Nedervaren , i. w., be carried downwards.
Vedervellen , t. w., fell • strike down , kill.
Nedervelling, z., felling down, killing.
1 ederviiegen, i. W., fly downwards .
Vedervlieten • i. w., flow 'downwards.
Nedervlieting , z., flowing downwards.
Nedervlijen , neervIIJen , t. to., lay down softly.
NedervloeLen, zie Nedervlieten.
1liederv5oeging, zie Nedervlietinq.
Nederwaaien, t. w., blow down.
Nederwaarts, bw., down, downwards; - zien, look down.

de landen. - gelegen, the lower countries.
Nederwcrpen , t. w., cast down , fling down , overthrow.

, z., casting down , overthrowing.
Nederzaal , z., lower hall , lower parlour.
Vederzakken , i. w., sink down.
Nederwerping

Nederzetten, zie Neerzetten.

Nederzien , t. w., look down.

NederzIgen, i. w., droop, sink down.
Vederzinking, z., sinking down.
Nederzitten , i. w., sit down.
Vederzitting, z., sitting down.

Nederzwelgen , i. w., swallow down.

z., nephew; -, cousin; eigen -, cousin-Berman;
achter -, second cousin.
Neefje, z., young of little nephew of cousin.
Neef,

l%eerleggen, t. w., lay down.
Neerslaan , t. w., strike down ; zich -, pitch upon for;

een leger voor de stad -, encamp an army before a town;
de oogen -, be bashful, he shamefaced; naar de linkerhand -, turn to the left hand.
Neerslag, zie Neerlaag.
Neerslagtig, b., cast down, dejected, low, low-spirited, sad.
Neerslagtigheid, z., dejection, being cast
N eerslagtigiLjie , bw., dej ectedly ; sadl y .

down.

Neerstik, z., woman's neckcloth, tucker.
Veerstorting , z., downfal • ruin.
Neerzetten , t. w., set down, allay, appease; zich -, establish oneself.
t %eerzetting, z., setting down.
Neet , z., nit.
Neetachtig , netig , b., nitty .
Nel1ens , zie Nevens.
Negen , tw., nine .
Negeracte, b., ninth; ten -, ninthly.
Negenderlei, b., of nine sorts.
Negenentwintig , tw., twenty - nine .
Negenhonderd, tw., nine hundred.
Negenhoek , z., enneagon.
Negenjarig, b., of nine years.
Negenkuil , z., cherry-pit, chuck-hole,

hole to play at

chuck farthing.
; i. w., play at chuck-farthing.

Negenkuilen

1 egeninaal, bw., nine -times.
1 tegenmanneken ,

z., small coin in Braband , impost

on beer. .
, z., cousinship, nepotism.
Negenoog, z., lamprey.
Neesnachtig, b., propense to taking, inclined to appro- Negenste , . zie Negende.
priate to oneself the property of another.
Negenstek , z., game with nine men at draughts.
Neen, bw., no, nay; ik wed van -, 'I will lay a wager it 1Degenstekken , negenstrikken , i. w., play with nine
is not so ; ergens - op zeggen, say no, deny, refuse; men at draughts.
iemand bij ja en - gelooven, believe any one upon his word. j Negenstrik, zie Negenstek.
Neep 9 , kneep , z., nip , pinch , twinge , twitch ; de flesch i Negenstrikken • zie Negenstekken,
een brave - geven § , take a good drau ght out the bottle ; Negental , z ., 'number , of nine,
-, mark; -, pinch, loss, check , blow; dat gaf hem een Regentien, tee nineteen.
Neefschap

.,

NEG.
Negentiende ,

b., nineteenth ; -, nineteenth part.

Negentig , tw., ninety.
Negentigste • b., ninetieth.

Negenvond, negenvoudig, b. , ninefold .
Negenwerf , zie 1%Teyenmaal.
Neger • z., moor , black-a-moor , negro.
Negerin , z., female moor , black-a-moor , negro.
Negerij , z., village inhabited by negroes of East Indians.
Negerland • z., country of the negroes.
Negerschip, z., ship used for the slave trade.

Negotiant, z., merchant, trader.
Negotie, z., trade.
Negotieren, t. w., trade, merchandise, merchant; geld -,
borrow money upon interest.
Neigen, t. w., i. w., incline.
Neiging, z., inclination.
Neijen • i. w., neigh , whinny.
Nek • z., back part of the neck ; leemte in den - vatten ,
catch cold in the neck ; iemand den, - breken , kill any
one, beat any one soundly; de actiehandel heeft menigeen
den - gebroken, stock-jobbing has ruined many a mail ;
met den - aanzien , disdain looking at, despise ; iemand
den - toekeeren , tune one's back to any one.
Nekje, Z., little neck.
?lekken, t. W., slay, kill without any noise, kill Secretly.
Nektar , zie 7V eetar.
N ernaar , neeninaar: , vw., leut on the contrary.

semen , t. w., take; over-, take off ; op zich -, take off,
take upon , answer for ; voor iemand op-, take a person's
part, defend a person ; van den grond -, take up from
the ground; geld -, borrow money; geld op crediet take money on trust ; kwalijk -, take ill , take amiss ;
ergens in genoegen -, acquiesce in a thing ; geduld -, take
patiently , have patience; wij zullen 7eet ons lot geduld -,
we s'ill take our fortunes; ik zal bet als een groote ,gunst
-, I will take it as a great favour ; iemand op-, cheat
any one; in hechtenis -, take hold of, seize, apprehend;
de wijk -, refuge, fly; de vlupt -, take, betake oneself
to one's heels ; een stad -, take a town ; krijgsgei?an yen -,
take a person prisoner of war; dienst -, enlist oneself,
take service; den vijand het leven be-, kill the enemies;
den tijd -, not to haste oneself ; uitstel -, delay , postpone, defer ; een dog uitstel -, take a day's respite; dog -,
delay, put off, defer; alles moet eeu eind -, all things
must have an end ; gelegenheid -, take an opportunity
veel moeite -, take much pains; rust -, take rest, repose;
vermaak -, take pleasure ; ter harte -, be very much affected of afflicted with, take to heart, mind it very much;
zijn werk ter harte -, work with tooth and nail; ie;nand
ter zijde -, take any one aside; iets bij dr; hand -, tske in
hand, undertake; hij neemt meer b2j de hand dan hij kan
uitvoeren, he undertakes neore than he can execute ; in
acht -, take care , regard , take heed ; zijn eigen belang
in acht -, he a friend to oneself; een goed hese;;it -,
take a good resolution; in overweging -, in beraad -, take
a thing into consideration; kennis van iets -, take cognizance of; ergens berigt van -, take an account of a thing;
road -, take advice; zijn ke;;s -, take one's choice ; de vrij heid -, make bold; ie;nand hij zijn woord -, take any one
at his word ; iemand bet woord ?git den mond -, take a
person's words out of his mouth ; iemand liet brood unit den
mond -, supplant a person , bring any one to ruin; aan-,
accept, engage oneself, adopt, enlist; af-, take away , take
^lo;vn , clean , shorten , decay, diminish ; zijn hoed of-,
ím11 off one's hat; rle kaarten af-, cut the cords; vit iets
of-, guess, make arp, conclude from a thing; the-, lake
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away, take from, deprive; door-, reprimand; her-, take
back , take again ; in-, take in ; artsenij in-, take physic ;
een stad ita-, take a town; een land in-, conquer a
country ; ien;ands raad in-, take any one's advice; iemand
in-, will any one's heart , win any one's inclination ; een
plats in-, fill a place, occupy a place ; mede -, take with ;
onder -, undertake ; oat-, take away, take from , deprive ,
rob; op-, take up; over-, take over; toe-, increase , grow
up, improve; ?.rit -, take out; ver -, inquire, perceive, understand ; voorin -, preoccupate , prepossess , prejudice;
voor -, intend , purpose , design ; waar -, observe, watch ,
spy, keep, fellow, mind, take care of, make use, lay
hold ; weder -, take again, take back; weg -, take away;
zo;;;era-, take togetlier.
Nen'rar , z., taker.
Nesriing , z., taking.
Nep • Heppe • nepte , z., calamint, cat's-mint (an herb).
%err, Z., grain of leather.
1 e ;ens , biv., nowhere ; -, nothing ; - ran weten, know
nothing of; hij houdt zich of hij - van wist, he makes
a show as if lie knew nothing of the matter; - o m denhe;; , mind nothing; hij geeft - om, he cares for nothing.
Neri rrg , z., trade , custom ; - doen, keep a shop; lieden
van dezelfde - ejin elkander zelden genegen, people of the
same trade are seldom well inclined to each other ; die
lieden e oen een v;;ile -, these people have a nasty trade
al die zich, in zijn - schaamt, gedijt niet, all those that
are ashamed of their trade, do not thrive; hij heeft goede
-, lie has good custom ; - is geen erf, de beste -kan
vervallen , trade is no inheritance , the best custom ruav
decay ; zet sue tering naar uw - f , cut your cloak according to your cloth; op de - varen, go a-fishing for
l;erriiigs.
Nerir.gloos, b., tradeless, without custom ; - stadje, tradeless town ; neringlooze winkel , shop without custom.
Neringr iJk , b., well-traded.
Nest, z., nest; een - maken, make a nest, build a nest;
vogel-, nest of birds; honden-, dog-kennel; dieven-, nest
of thieves; lang op zijn - blijven, lie long in bed; me's
karn hem uit zijn - niet krijgen, Olie cannot make hirn
rise in Hie morning; zijn eiyen - bevuilen, get one's own
maid with child ; een ei ira het - laten, save something;
-, rag ; zij is een -, she is a slut.
Nestei , z., nest - egg.
%estei , z., point to tie with; leeren -, schoen-, leather
string , latchet, strap; -, distinctive mark on the shoulder
(as officers have).

Nesteiaar, z., nester, loiterer.
Nestelen , i. w., nestle; -, be a hum-drum, drum.
Nestelgat , z., oilet hole.
i%esteiing, z., nestling.
Nesteiknooper , z., conjurer.

Nesteirnaker . z., point-maker.
Nesten , zie 1iTestelen.
Nestje, z., little nest; - storen, disturb a nest, take out
a little nest.
Nestkor f , z,, fowl's basket, bird's breeding-basket.
Nestmaking , z., nidification.
N estr - eeren , z., mv., down, soft feathers.
Nestvogel , z., nestling.

Net , c., net ; kleine totebel , ophaal-, square fishing-net ;
schrob-, drag-net , sweep-net ; werp-, cast-nest ; jagers-,
h;intet's net; konijnen -, ba, -net; kwakkel-, sleep-, net for
quails ; risky--, draw-net for finches ; een - zette;; , set ;i
jiet Ie - 1 eeaG spca;s;ien, lay of spread the nets; de -ten te
dr;'

/Sighs, }lillig
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orn wat te Vangen , lay snares in order to catch something;
iemand in 't - krijgen, catch a person; zich in het - praten,
talk oneself into a noose ; iemand 't - over het hoofd
halen • ensnare a person , convict a person ; achter 't visschen t , be unfortunate in one's undertakings ; het
veilt of zwemt hem in zijn - f , he gets it without labour,
it swims into his net, he is very successful ; -, caul, covering the bowels,; blokke -, saving head-nettings , z.;
enter-, boarding-netting, z.; verschansing-, rail -netting, z.;
visch-, fish -net, z.
Net , b., bw., neat , quaint , spruce , polite , handsome , elegant, just , accurate , neatly , exactly.
I etbord , z., board, shelf to make the paper wet upon.
biste! , z., nettle ; doovf -s, white nettles; zee-, sea-nettle;
sen goede - brandt vroeg f , it early pricks that will be a
thorn.
.Netelachtig • b., full of nettles, prickly; resembling a nettle.
Netelbosch , z., nettle-bush.
3 3 eteldoek , z., muslin.
1etetel1g , b., bw., thorny; -, intricate , entangled , difficult,
critical ; -, capricious , peevish , crabbed , morose.
i eteligheld , z,, spinosity , thorny perplexity ; -, crabbedness , peevishness , morosity , moroseness.
Netheid , nettighetd , z., neatness , quaintness, elegance,
L egularity.
'etje • z., little net ; een - van een pruik , caul of a wig.
Netjes, bw., neatly; .het is er heel - in huis, it is very

neat in the house.
Netten • t. w., wet.
Nettigheld , zie Netheid.
Neurlen , neuren , t. w,, sing softly.
leun , z., nose ; -, beak , head , fore-part

of a ship , z.; in
den - liggen , lay by the head , z.; platte -, flat nose ;
dreads-, roman nose , hawk's nose ; spitse -, pointed nose;
puistige -, red nose , nose full of pimples ; den - snuiten,
blow one's nose ; den - vegen , wipe the nose ; 'door den spreken, speak through the nose ; iemand de deur voor den
- sluiten , shut any one out ; bij den - leiden , lead by i he
nose ; iemand bij den - hebben , nose any one , rook any
one; degeen die zijn - schendt, schendt zijn aanyezigt, if
a man cut off his nose , he spoils his face; een langen
- krijgen § , get a sad balk , come off with -disgrace ; op
den - kijken, be frustrated in one's expectation, he dis
hij kreeg zulk een -, he was put to the blush;-apointed;
iemand iets door den - boren f , cheat a person of any
thin ; iemand iets in den - wrijven t , upbraid any one
with a thing, twit in the teeth with ; iets in den - heb
swell out a thing , wind , scent , smell a rat ; den-ben,
-- hebben in f , thrust one's nose into , concern oneself,
meddle with ; den - altijd ergens over hebben, pore upon
ae thing ; niet verder zien dan de - lang is § , see no farther than one's nose; hij heeft een wild haar in den -,
he is hair-brained fellow; -, bolt of a lock.
1Sleusbeen , z., partition of the nose.
?eieusdoek, z., handkerchief, pocket-handkerchief.
1STeusdrop , neusdroppel , z., snivel.
Neusgat, z., nostril.
NTeusharen, z., mv., hairs in the nose.
Neushoren, z., rhinoceros.
NeusJe, z., little nose; het - van de zalm,

the joie of a

salmon; wijs-, peevish chit.
f , z., sailor stationed upon the prow of a
ship to take care that nothing may damage her.
NeuspIiper , zie Neuspranyer.
Neuspranger , z., barnacle.
Neuswijs, b,, self-conceited, arrogant, pedantic.
1lieusk1jker

NeuswLjsheld, z., self-conceitedness, conceit.
Neut, noot, z., nut; okker-, groots -, walnut;

hazel-,
hazel-nut ; oude - § , stale beauty, antiquated beauty;
kwaden - kraken, presage evil.
Neutelaar , z., trifler.
Keutelaarster, z., trilling woman.
Keutelarij , z., trifling.
Neutelen , i. w., trifle.
Neutelig , b., trifling.
Neutesnusesat, z., nutmeg.
Neutenboom, nootenboom, t., nut-tree.
Neutendop, notendop, z., nut-shell.
Neutenkraker, z., nut-cracker; het is een kwade - f , he
is a proclaimer of bad tidings, he never brings good news.
Neuteplt , z., nut-kernel.
Neutral , onzijdig, b., neuter.
Neutralitelt, onzijdigheid, z., neutrality.
Neuzelen f, i. w., spend one's time with looking either
into a book, print of any other speculative thing.
Neuzen , t. w., pry, spy, rook.
Nevel , z., mist , fog , haze , veil ; de -s , die het verstand
bedwelmen § , the clouds that overcast the mind.
Nevelachtig , b., misty.
Nevelen , i. w., be misty ; het nevelt, it is misty.
Nevelig, b., misty, foggy; -e lucht, misty air.
Neveligheld , z., fogginess.
Neven f , t. w., call any one cousin.
Nevens , bw., v1., with ; -, besides ; -, next to ; -, as well,
as much.
Nevensgaande, b., what is added of joined to any thing.
Nicht , z., niece ; -, cousin , female cousin ; -, grand
daughter.
Nfcntie , z., young cousin ; -. miss.
Niemand, z., nobody, no man, none.
Niemendal , niet meet al , bw., nothing at all.
Nfer, z., kidney, rein; de regter -, the right kidney.
Nierbed , z., whole bed of fat covering the kidneys.

%lerptdn , z., gravel, stone.

Nies-vet , z., sewet, suet, the fat wherein the kidneys lie.
Nierwee , zie Nierpijn.
1%ieskruld, z., sneezing-wort, hellebore.

Nieewnlddel, niespoeder, z., sternutory, sneezing-powder.
ï01iespenboons, z., asp, aspen-tree.
Nleswortel , z., the root of hellebore; zwarte -, black
hellebore', set-wort.
Niet, oogennlet, z., tuty, tutty.
Niet , niets , z., nothing , naught , nothingness; hij zegt
het, - om -, he does not say it for nothing, lie does not

say it without purpose; hij is van - opgekomen , he is an

upstart gentleman; daar - is, verliest de koning zijn rest t,
where nothing is to be had, the king must lose his right;

als - komt tot iet , is het allemans verdriet t , an upstart

is troublesome to every one ; -, blank in the lottery.

let , bw., not , no ; - tang geleden , not tong ago ; - alleen.

not alone , not only ; nog -, not yet ; - zoo , not so ; ik
heb nog - eenmaal gedronken , I have not drunk as yet;
er is - veel visch aan de markt, there is not much fish

on the market; - veel volk in de kerk , no great congregation at church ; het heeft - veel te beduiden , it is , no
great matter ; het gaat mij - aan , it is nothing to me;

het is mijn schuld -, it is none of my fault; dit deugt -,
this is good for nothing ; ik weet - hoe ik het verder
maken zal , I am past my latin ; gij houdt uw woord -,

you are worse than your word ; een zaak - uitvoerig genoeg behandelen , speak short of what the king is ; hij weet
- langer, wat hij snoet bedenken , lie is at his wit's end.

NOE.

NIE.
i;n curious
Met alleen , Wet allcenitJk , bw., not orty.
1et anders , bw., nothing else; men kao - Lea, one ito thiy.

can do nothing else.
1et eens , 1w., never; hij is er - door verbeterd lie has
never grown better by it;ik liet hem - sedert fjeie1t ,
I have never seen Iiiiui since ; hei is zoo breed - met hem ,
he is not in such good circumstances.
%Ietig , t., good for nothing, void, vain , of no effect, null.
Niefigheld , z., nothingness, nihility,, idleness, vanity.
Iet-met-al, nieusendal , bw., nothing at all.
Wiets , ., nothing, naught; weinig of -, little or nothing;
bijna -, almost nothing ; het is bijkans of ze/zier - § , it is
but a remove from nothing ; ik kan - in de zoo/c doen ,
I can do no good in it; die dingen leduidet - goeds , these
things do not look well ; gij zult er - tij verliezeij , it
will hinder no grist to your mill, you will lose nothing
by it; - imilgezommderd, without any exception.
Nietsbeduldesid , t., bw., insignificant, of no value.
Nietsbeteckenend , zie Nietsljediiidend.
!î1etswaardig, b., of no value , unworthy, of no account.
iettecisstaande , bio., notwithstanding ; des-, notwithstanding this.
Niettemin , bmem., nevertheless, for all that; uw spel slaat
zeer wel , - zult gij het verliezen , your game stands very
well, nevertheless you will lose it.
ilileuw, t., new; -e schoenen, new shoes; spikopelder -,
splinter -, nagel -, spick and span new, brand new ; -e
heereu , -e wetten,new lords , new laws ; -e tijdimig,
news; - ophooren , wonder, bear with astonishment; het
zal mij - doen of zij hem noçj trouwen zal , I'll wonder if
she ever will marry him; op -, van -s of, a-new, a-fresh,
again; met een -en lust aan het werk gaan , go again to
one's work with fresh courage.
%Ieuwachtlg, t., almost new, somewhat miew.
Nieuwbakken , t.,' new-baked.
Ieuwbcdaeht , 1., new-invented.
IeuweILJksch , bum., newly.
%icuweling , C., novice, new beginner, young beginner;
de -en zijn onervaren, novices, new beginners are iuexperienced , unskilful.
Nieuwelings , bw., lately, newly.
1iIeuwemaan , z., new-moon.
]1euwers • zie Nergens.
%ieuwerwtmtMch, t., modern, recent, not ancient.
Nleuwgehuwden • Z., mv., new-married people, new-marned folks.
%ieuwgcmunt, t., new-coined,
11ieuwgesmeed • b. new.fangled.

I %euwsfer1ghcItt ,

Z.,

curiosity, eagerness to know.

metrivsgieriglijk, to., curiously.
%ieuwstijding , Z, flCWO.
Nieawtic , z., novell y , new thing; het

is
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f eager to know what has happencd

110 1I1OFC ii iiovc1ty,

- is er al (if, it

the curiosity concerning it is past.

eiin , i. w. sneeze
Xiezer,, z., sneezer.
Niezing , z., sneezing
Nijd , C., envy; (IC benfjdess cIrrCz , moor de - blijftcn
viouci persons die, but envy remains alive.
Nkjdig , I., envious, malicious.
Niidigsiard , z., envier, envious person, malicious person.
Nijdlgheld, C., envy, malice.
NudilgiWe . 1w., enviously, maliciously.
ijd,mage1 , ., flaw, little skin that grows sometimes at
the root of one's nails.
%Uen , i. U'., bow, incline, make a courtsy ; lot op den
grond -, make a very low courtsy.
ijpcis , t. W., pinch, nip, tweak, twinge; sls liet maci'
eens ei 11(1 - komht, when it once comes to the pinch; de
•zaalI/einl Ie -, now it conies to the crisis of time affair
now it comes to the critical moment; (le fleech -, take
0 draught out of the bottle.
%ijpcnde, I. supping, sarcastic, sharp, severe.
N jjper, z., pincher.
N ijping, z., pim;rliii;g.
Nijptaiig , z., pair of pisiclmers, pair of suppers.
Nijver • n5jverin, t., industrious, laborious, assiduous,
diligent.
Nijverheld, z., industry, diligence, endeavour, assiduity,
exertion.
NLJverIg, bw., industriously, diligently, assiduously.
l%Ik , huk ,zie Hik.
Nikkei • z., kind of black poppy flower.
Niteken , knikken , 1. w., beckon , nod.
Nikker , , Z., imp lionel devil ; de - speelt er mee t , the
deuce is in it.
iiitnf, v., fairy; water-, water of sea-nymph; bose/i-,
fairy of the woods ; zuug-. muse; -, nymph.
Nhn,ite,• . i,i,nrnermeer,, bw., never; dit zul - gesehiedeo,
that will never happen.
Nippe, zie Nep
Nipperk, t. u'. drink in small draughts.
Ninflunnias • z., ui;eauees.
Nis, :., nieli.
Nobel , etlel , I. noble.
Nobel • 5., noble.
Ieuwgevormd, t., new-moulded
Nieuwheid , ze .2'Jieuwigheid.
Noch , vie'., neither, not-; - de een , - de cinder , neither
Nleuwjaar, z., new-year.
one uur the other ; - çjoed, - kwaad, neither good nor evil.
%Ieawjaarsbrlef, e., letter of compliment with the season %oembaai , zie Noeeueijk.
%uemeILJk y, I., nameable, that which may o f can be named.
of the year.
Noe,ncim , t. me'., minnie , call , term.
Meuwjaarsdag , z., new-year's-day.
Noemer, z., nsnsuuitive denominator, nanier.
Nleuwjaarsdich$ , C., poem at the time of new-year.
I Noruuhig , ., ivuning, calling, terreuig.
1euwjaarsgIft, z., new-year's-gift of present.
Nlcuwlghesd , nieuwheid , z., newness, novelty; -, in- 1'5oeu , ., i;ooii ; iOOf di -, fore-,won before nosms ; nei
(/()i., nfteri;ooii.
novation.
iVleutwigheidzoeker, z., lover of innovations changes of i%oc,i,,saoi , Z., dinner.
; oviiIaam.e , z., isap after dinner.
novelty.
Noeistijd , e., noontide.
%ieuwnagel , z., new-built ship.
Noest . , knot.
Nieuws, z., news, novelty • new thing.
%oesC, imoestig , b. diligent ; - knotty;
ieuwsbegeer1g , zie J5Tjeumosgjersg
intrieoie diffico It.
IeuwgIer1g, b., curious, eager to know; -e lieden zUs NoflgheId • n, knottiness; -, industry, Vigilance, (1111geuce ; -, iifliculty of a matter.
,qemeeulij/c onbescheiden , curious people are commonly im
pudent; i/c ben - le weten wat van daag is voorgevallen , Nog , lw. yet still never - eens , yet once cure susie;
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- meer , yet more ; - niet , not yet ; geef mij - wat brood,
give me some more bread; al was hij - zoo rijk, let him
be never so rich ; indien gij ook - zoo weinig misdoet, if
you do amiss never so little; tot - toe, hitherto; - eens
zoo veel, as much again.
Nogmaals, vw., yet once, once more, a second time.
Nogtans , bw., yet, nevertheless, howbeit.
Nok , z., hiccough of hiccup, yex ; -, roof, top of a house,
roof timber ; -, yard-arm, gaff-arm , sprit-arm, z.; - van
een ra, yard-arm, z.
Nokbalk ,' z., ridge piece of timber , z.
Nokbindsel, z., larrings, z.
Nokgordingen , z., mv., ropes of the yard-arm, z.
Nokken, i. w., yex, sob, hiccup.
Nokking, z., yexing.
Nokleuver , z., head cringle , z.
Nokpaard , z., yard-arm-horse, z.
Nokpan , z., ridge-tile.
%oktakei. , z., yard-tackle , z.
Nominatie, z., list of candidates for a nomination.
Hommer, numero, z., number.
Nommeren , z., number , mark with a number.
on , nonne , z., nuit.
Nonnenklooster, z., nunnery.
lvoo T , bw., loath , unwilling.
Nood, z., need, necessity, exigency, affliction, danger,

distress ; indien het de - vereischt , if need be , upon
a forced put; in - zijn, be in danger, be in distress;
iemand zijn - klagen, acquaint any one with one's need,
open one's heart to any one; de - perst ons , need drives
us; ik zal het niet doen dan uit ,grooten -, I will not
do it but upon great need; - breekt wetten ; necessity has
no law;" - leert bidden, need teaches to pray, necessity
makes the old wife trot ; van den - een deugd maken,
make a virtue of necessity ; iemand in den - helpen , bring
any one into trouble ; iemand uit den - helpen, redden

deliver any one from danger , relieve a person in his
distress ; iemand in den - laten , leave any one in the
lurch , leave any one in a scrape ; m en kent zijn vrienden 't best in -, one knows one's friends best in distress,
a friend in need is a friend indeed; uit - bedelen , beg
for want; in doods-, in danger of death ; als de - aan
den man komt, when necessity requires; het heeft geen
-, no matter for that; in grooten - zijn, bite on the bridle;
in den uitersten - zijn, be driven to necessity, be driven
to extremity , be put to the trumps.
Noodanker , z., sheet-anchor , z.
Noodborg , borg , z., pledge.
Nooddrang , z., urgency.
Nooddruft, z., necessaries of life, livelihood, exigency,
necessities ; hij weet zijn - wel te eischen , he knows very
well to ask what he stands in need of.
Nooddrurtig, b., needy, necessitous, distressed; - huisgezin , distressed family.
Nooddruftigheld , z., neediness , necessitousness , want,
poverty, penury.
Nooddruftiglijk, bw., needily, poorly, in poverty, in distress.
looddwang , z., imperiousness of circumstances, urgency
of circumstances.
Noode, bw., loath, loth, unwilling; een gierigaard scheidt van•zijn geld, a miser parts very involuntarily with his money,
Nooeleloos , noodloos , b., needless.
Noodeloosheld, noodloosheid, z., needlessness.
Nti den • t.. w., invite.
Nooder , z., inviter.
Noodhaven , a., harbour of refuge.

17k , e ,
Noodhulp , z., shift , make-shift, temporary servant.
Noodig , b., bw., needful , necessary ; daar is veel geld toe
-, that requires a good deal of money ; ik heb u van
daag heel - van doen , I want you sadly to-day ; ik heb
het -, I need it , I want it , 1 stand in need of it ; die
veel geld - heeft , is nooit rijk, he that wants much money
is never rich.
Noodigen , t. W., invite.
Noodiger , z., inviter.
i ioodiging , Z., invitation.
Noodigheid , benoodigdheld , z., needfulness, necessity.
Hooding, z., inviting.
1toodkiok , zie Alarmklok.
NoodlIdend, b., suffering, distressed, necessitous, needy.
Noodlijdende, z., sufferer, distressed person, needer.
Noodlot, x., fate, destiny.
Noodlottel,ik , bw., fatally , destructively.
Nootlottig , b., fatal, deadly , destructive.
Nootiotti5heid , z„ fatalness, fatality.
Noodenast , z., jury-mast.
Noodnaunt , noodpenning , z., money of no intrinsic
value, coined for want of silver and gold.
Noodschikking:, z., destiny, unalterable state, fate, doom.
Noodschot , z., distress-gun , z.
Noodschrikkelijk f, b., fatal, unalterably doomed, unavoidably destined.
Noodsein , z., distress-signal , z.
Noodstal, z., trave, travis, wooden frame for shoeing
unruly horses in.
Noodtalie , z., helm tackle , rudder tackle , z.
Noodvuur, z., alarm 'fire.
Noodweer, z., necessary defence; -, grievous tempest,
terrible storm.
Noodwendig, b., necessary, indispensable.
Noodwendigheden , z., mv., necessaries.
Noodwendigheid, z., necessity, need.
Noodwendiglijk , bw., zie Noodzakelijk. •
Noodzaak , Z., necessary thing , urgent circumstance; ik
zie er geenerlei - toe , I do not think it any way necessary.
Noodzakelijk , noodzaaklijk , b., 6w., necessary, necessarily , absolutely.
Noodzakelijkheid , noodzaaklLjkbeld , z., necessity,
necessitousness.
Noodzaken , t. w., necessitate , constrain , oblige ; tot betaling -, oblige to pay , compel to pay.
Nooit, bw., never.
Noord, b., north , septentrional.
Noord , z., north ; om den - varen , sail to the north,
sail to the northern parts of Europe.
Noordeltk, b., bw., northerly, northward, towards the
north , septentrionally.
Noorden, z., north, septentrion; het - ligt tegenover het
zuiden, the north is opposite to the south.
Noorder, b., northern, northerly, septentrional; het aspunt , the north pole ; met - zon vertrekken , steal away,
go away in a mist, take french leave.
Noorderbreedte, z., northern latitude.
Noorderlicht , z., north-light.
Noordewind , z., northwind.
Noordkaper, z., species of whale of a small-size.
Noord noord-oost, b., bw., north-north-east.
Noord noord-west , b., bw., north-north-west ; -e wind,
north-north-westerly wind.
Noord oost , b , bw., north -east.
oord oostelijk , b., north-easterly.
Noord oost ten oosten , bw., north-east by north.

~\OO.
z., east var: u.ion ,
~oordpool, e.; north pnle , arctic pole.
Noordscll, b., northern; -e Itnulen,
-e balken , fir-beams; -e hl{ijell, northern storms :
soms zulke -e buijen, he is someti mes very
fasten, -e balken , -e deeicn , all sorts of wood
coming from the north.
'-ioordo()8terin~,

,t; Ht t·\,t!;l''':~i:u.·n.;'H iH.

z.,

\'CU,tr;il},-i'fikr'f,

Hut"
NH~ ii~t' •

ruemornndum.
rnernovaudum ..book
November.
now C!.t present tlIIn - of I from this time;
, HOle,

'~otHj('bo('h

1

;:.,

Nfn(,Hlb~r. sla~tmaftnd. Z,
,"u ,

vessel , merchant-man

vie! aan , well, go on.
b., fasting; -e maar;" empty S~(>
much, - kal!, calf newly 'brought forth, that has druuk
no milk
-. sobcr , not
to drinking; Iii) i ~ ecn
a
man,
not given to drinking,
- man,
ran ccn
1~'.?de;' ~
fen roes uitslopcn ,
sleep oneself sober.
l'Wu(.·hhl'heid,
soberness.
Nil N~!I'st. 0(1).,
1I0W, 110 t before now,
Nu en dan, DV.i., 110W and then, sometimes,
F'S u eve n , (;w') even now
j nst now.
~ufJe.
uftccted , shy cf precise girl,
Nu'".
, ]IUIIlOl1r "U heef] ztjn oude -ken
ni«t
has not'"~t sowed his wild oats.
Nul, r.,
, nought, leto; - ilc ho« er fen, I carry
Que; hi)
maw' tp,n -le~je in het c~Jfel' 1 he stands 1";)1'
a mere cypher , he is of DO consequence at all.
~umerl.
numbers.
~u

I

.,

!''itr~':~(('J', HtH.'h.t-..rll'o,

north countries.
Noord teo oosteo, bio., north hy east.
~oord teo ,vesten. bto•• north bv west
Noordwnarts, bw., northward, northerlv.
Noo~dwest,
north-west.
.
Noordwest tco oOllten, OW., north-west by north.
Noordwest ten westen. bui., north-west 1Iy west.

z.,

Noordwesterln~,

,r;l1,r;,Li it.'( "\ o~)d

" di·~;hell s.

Noord8tar. z., north-star.
Noordsteen. zie Zeilsteen.
~oordsvaarder,

",

I

s., west variation: z

Noordzee, z., North-sea.
NoordzUde. s., north-side.
Nuorman, ~oor, e., Norman.
Noot, ?J., nut; okker-, (J1'oote -, walnut; hasel-,
hazel-nut, small-nut, tilhert , zink - i', hribc , ,flU

N.)

een horde - te kraken §, he has a difficult task, (/,/ crow
to pluck; -, bracket., shouldering-piece , -) tail-piece)
middlemost figures of it vaulted room; -) zie jV'I)/(,
~ootolle, e.; oil of nuts.
Nop, e., nap; dat lake» is rol -peH that cloth is full
of naps; kij wa.' wet in, de -pen, he was welt dressed ,
lIe.wears a good suit ?f clothes.
~open. t. W., spur, prick , encourage, touch,
Nopende. nopenfll, vl., touching.
NopU%er. Z., napping-iron.
1ll'oppell. t, 'W" nap cloth.
.Nopplg. b., full of naps.
NOllster. Z., napper , picker of cloth.
Nork. zie Nurk.
Norsch. b., bto., cross, stern, grim, peevish, frowning.
Norscbelljl' • bur, crossly.
lWorscbbehl. Z., sternness, ~rjmness.
Nota. t., note, mark, remark) memorandum, annotation,
memorial.
Notft bene. z., behold, note.
Notftrleel. b., notarial.
Notarls, z., notarv, scrivener.
NotftrlsliIcbnp, z.,· employment of a serivellcr.
Noten. Z., mv., notes (in m'usic); de - stellen rio1 , make
a great noise; naar de - zingen, sing by Hotes; lwhn:-,
llalf-notes, blank notes; - 1Joortbren.qende) nnrifel'01l8:
nutmegs; (/ekonjijte -, preserved nutmegs; 'fnanne(ies-)
male nutmegs; gal-, gall-nuts, nutgalls.
Notenbohter. z., green shell of walnuts.
!Wotenboom, e., walnut·tree.
I

l

.'J

~umwro.

IYomm:°l'.

nuncio.
grumhler.
NUI·k.achUg ". b., grumbling , peevish.
NiHlselnnr, x., loiterer» saunterer.
l'liu8selen. t W., loiter, saunter.
l"tiut. Z., use, beneflt , profit , er steekt q een - in: it is to
no boot, it is tit for nothing.
Nut. b., useful , tit, serviceable , profitable; dat is
coor icder eten lUI, maar niet 1'00" ieder eneu -, sure
is desirable for everyone, hut it is not fit for all
Nutbaat'. b fit to be used.
Nfl terf:1itond, bw., presently, c1il'cctly, without delay.
N'utfeUJ~. bw., profitahle, useful, heneficial, a<lraHtllge01,s.
l'iuHelool§. b.) useiess, 111 "aiu, unserviceahle.
RJuUeloo§held. z., usel essnt'ss, HlJserviceahlel1c~s.
~uH~n. i, to., he useful.
JIfIlUHNl, t. 11;., en.ioy.
l\1uHlg, zic Nut.
NUUI~er" t.1e., takr some "ir1unlEl, C:it~. drink: [J~i 1t:,)e,;
ieLs - ee'l' [1~J uitfJoat, you must eat sometlJillg before yon
£'0 ahroad.
~inHfgIEeid, z., llsrfnln('s~, sCf\'iceah1eness l profitabJcIH~::S
profit, henefit, advantage.
Nl!Hlgin~. t., taking some meat of drink.
NnnthHl

t

r-\'url(, ~;.,

1

rilt

\OortlUHil.

01f/., ~leJlceforth.

o.
011 I - mij! ah I - 1amp! alas:
wee f woe! - tea!
is dat mooi, all, how pretty tllat is; - 'Udell
zeden I
oll the times! oIl the manners! 0 tempora! 0 morr,s!
Oblle. z., thin wafer cake; ::00 dun al.~ eCIi
a;) thin ~!~
a wafer.
Oblle'bl,kl,el'
baker of wafer cakes,
0., fl.,

l

I

::"

-

ObB~'hll~. dOGs., '.'ommlf·i.
()bUekoek. zie Dblif',
O~J,J§O\.·nHHI. ubJh·t!ruRij('!' ...:
(;~b:iii;aU('. :..\ hO:i!\ fin'
~'u,,,tan. z,.,

tin

box to keep wafers

wafer-man.

-,v,~fcr-hn:,

--, }ttla ntil' f'Cr:,V~ll:

i!1

?8OCH.
would to
Go
(c , t. •W , ai 1 (bchteu1 , z., niornui ; i c lroij;v Inorgea

OLI.

God ! - nhJ aia. (IOf.eraar , ii., sacrificator, sacrificer, offerer.

mcs-OE-aflil C., function of a sacrificator.
- weer , I conic back
gain of return to niorro'.v morning; ik heb den qïh.ee1e; OSdesaisde, 7-ic Offer.
- op u yewacht . I have wjtcd for you UI? whole morining; Oaebaar , t., sacrifleabie.
Ocies-band , a., string to tin the victim.
s -S vroeg , early in the morning -;;;aa1t)d , breakfast.
Ocierbeest offerdier , a., beast which is to be offexeu
Ochteiitood • a., inoiiiieg-tiine , morn.
victim.
Octani, ., ei-lit, eighth part; -, diapason • eight (in
O5fcebcker,, zie Offerkelk.
music) ; -, octave (of Ike holy .iacraine;zt day).
Octant, a., hadley's quadrant, octant, z.
October, vUnniaand , a., October.
(ctroai , C., grant ; - verlcriyqe;i , get • obtain

011erbiji , ii., hatchet, axe for sacrifice.
O5i'erblocd , z., blood of the victim.

a giant of OfOerbus ,

licence.

Octroobrievcn , Z., MV., grants, licences, patent.
Oetrooljeren, t. in., groeit, favour with a grant, licence.
OcatLe , nocuIatie • zie Iiiëntiny.
Oculeren, Inociilereu , cie ladnien.
ftcniist • e,, oculist.
Ode, a., ode.
Odief, e., certain carpenter ' s piano.
Oefzzaar,, z., exerciser.
Oofesien , t. 20., exercise, imprint, implant, fortify; ge-

dul (1 -, practice patience, be patient; -, administer.

(5cfeu1fg ,

z., exercise, occupation, exercising practice;

-, catechism ; -, meeting , congregation.
Oefenkamer • zie Sti;;ieei'A-;nier.
5)efe,pIaat5 . Z., place of exorcise, study.
C)@CefllSCh(i(OI , Z., academy, university,
C)si'gst 1' , z., harvest.
oester, C., oyster.
Oesterbak, z., oyster-dish.
C)esterbasik , zie Oesterplaat.
COestereter,, Z., lover of oysters.

OlFes-kdlle • c. chalice used for sacrificing.

OO'r5ist , Z., chest for keeping the money that is offered.
Offeridsieti , zie Offesçjewaad.
075erknaap , e., sacrificer's servant.

Offejrn,ial , e., feast alter the sacrificing.

• z , offering knife of the sacrificing.
OO&.penn5ng , zie Offargeld.
Offerpijpen , a., inv., musical instruments of pipes used
in sacrificing.

()Oermcs

O5Oeipiiester , z., sacrificator.

oerci-rege , c. right of sacrifice.
5Ilfferstaate, cie OfPerpleytiyheid.
ogrc,-v,ze . n. vase used in sacrificing.

OUer1uder,, c. haruspex , extispex.

051crwet , Z., law about sacrificing.
()f5evwgche1aar,, zie Offervindsr.
ODervIju, z., wine used in sacrificing.

OffkIistcit . Zul .lmttenaar en Beamble.

oyster-creek.

vessel for fishing of transporting oysters.

Offzeiing , z., sacrificing.

sacrificing.
O5Fcip5egtlgheid , z., sslemnity • ceremonies usual in 5Il
cr;ficie;g.

(Sesteitoreek , Zie Oesterptaa€.
øestcrrnsio , C., oyster-maci.
OeiiternsoiJe , e., oyster-knife.
ÇI)sisteftnoeh',e , C., oyster-girl.
Cesteipastel , C., oyster-pie.
Oesterschelp oestersehulp , C., nyster-slinil.
Oesterschip • a., vessel for transporting' oyeteca.
Oesterschuit, oesteiseheepje , c, little vessel

OdFeren , I. w., offer, sacrifice ; op-, sacrifice.
OOcegeld , C., money which is offered.
OZOergswaad , c., clothes of a sacrificator.

OfferpSaats, z., offertory, place for offering, place for

school,

oesterhuis, z., oyster-stop.

OCtt?!iliUIt , C.,

zie Offerkist.

ISiterdienst • c. sacrifice.
Ociedier • zie Offerbeeat.

on-icks,

zie Ambt

en Bediening.

osncso-siscss,s , z., fise , exchequer office.
, small molder, z., officer; -, sheriff, bailiff; /zaofd-, grand-bailiff,
high-sheriff; dek-, petty officer, C.; zee-, officer of the

(3esSeesch U55) , zie oesterschelp.
Oesterton , oestervat , Z, oyster-barrel.
Oestervat • zie Oeslcrlon.
Oesterwtj 1, oesterverkoopster., II., oyster-wench,

flaky, Z .
OfecOzoosi , vw., zie Schoen, VW.
Oh a., heir.
oyster- OlekoinSe, Z., witnessing of the truth ;

woman.

ten

- reis welk,

in witness whereof.

Oker , , c. ochre.
Okkernoot • a.,

tIseer,, 0., shore, bank, water-side ; - dec doods , point
walnut.
of death.
Oiveeas , C., kind of flies upon the water that live but a day. Okkcivnodcnbooin , z., walnut-tree.
misses,
a.,
armpit,
cavity under the shoulder.
-,
put
as
if;
als
;
ere;;
(Sc, ofte t, vie., or, either ; -, it
-, whether; goed - kwaad z(ja , whether good or bad; -, ()O,seEchgooi , a., gusset.
lint; ik twjfel niet - hij was liet , I do not question but oussiou,I'd • Z. hogshead.
it 'i- as he; er is niets aas goed - het ken misirvilt worden, there is nothing so good but what may be abused
mais may linac niet oanspreken - zij wordt korrelig, she
is no sooner spoken to , but she grows peevish ; daar ie
geen pot coo lcs'arn - ei is een deksel toe 't , there is never

Oleander, a., oleander, rose-hay (plant).

015e, e., oil ; ongeperste -, sweet oil, pure oil, virgin
oil; heilige , gew ij de -, chrism ; toebedecling van de heilige -, chriornatioii ; balaesi-, balsam-ointment; beam-, oil
of olives ,, salad-oil ; lelie-, oil of lilies ; l(ja-, lijneeeid-,
linseed oil ; nofeii-, oil of nuts ; raap-, rapeseed oil ; soso liai.1 a jack, but there is as had a jill.
(OSfer • Z., offering, sacrifice, oblatios; ; ton - ss;e1s , offer; zes;-, oil af,rosee ; spijb-, oil of spikenard; lerpentijis-.,
terpentine
oil ; - in iiet inns gieten , add fuel to the
tea
;seetea
komen,,
he'll
bleed
for
it,
he
will
he
hi zei
iaade te) pay ; trr;;;d-, burnt offering, holocaust; donk-, thank- fire, throw oil in the fire, snake the thing worse and
nfering ; !uf-, heave-offering ; lij/'-, oblation for a deceased worse.
OHeac7*;g , h., oily.
;sros;; ; 'lO'('CI?-, rriorsìiug-olfci'ing ; ii(I[/t --, victim ;
, v., oiliness
, 1}r(c-nfÇI'jï ; ' );_, siiiofterisg.
IpiIaoY rri

Oitedt·oCSNU. e. oil-lees,

lOnl~eOi'den;

Olieflescb, zie Oliekan.
OIJehet.rc, zie Oiiedroese.i
Oliekan. Z., oil-bottle.
Oliekoek, e., oil-cake.
Oliekooper,
oil-merchant , oil-man.
Oliekrulk, Z., oil-can.
OBemoleu, e., oil-mill.
Olien. t. U·., oil; de saladc -, oil the salad,
Oliepot, e., oil-pot, jar.
OU('!§cl, Z., chrism; laatste -, extremo unction.
o lieseh' at , e., chrismatory,
Olieslagel·. «., oil-maker,

OmhooJ'd.ing,

Z.,

Olievat. zie Olieton,
Olieverkooper. zie Oliekooper,

elephant;

weir.

t,
up, tic up, clew in the sails,
t. io., bring about, hawk; -, kill, slay;
; -, "pass tthe time), een uur of ttoee met zijn
-, pass one or two hours with one's friends;
[Jut about, change the course of a ship, z.
Omh;'('D{;er, e., one that brings things about, hawker.
OmlH'enging, c., hringing about.
Otlnlwen~'!iiter, ;;.,

woman w110 brings things about,

(}mhruijen, t. w., overthrow any thing very inattentively,
Ombuil3"balOr, D., fit to bend about for retorting.
(J)mbuigbaarlH~ld, z., quality of being fit for retorting.

t. w., bend about, retort.
bending about , retorting.

OmhU!!~iHg, Z.,

snuit , trunk of an
elephant; -$ tanden , elephant's teeth; -.'1 beeuen, very
thick legs; zij maakt 'Dan een mug cen - § , she makes it
mountain of a mole-hill.
Olij f. z., olive,
Olijfberg, Z., mount called olivet, mount of olives.
OJijfblnrl, z., leaf of an olive.
Olijfboorn, Z" ol-tree , olive; wilde -, \ViM olive, olcaster.
Olljfbos~hJe, z., olive-grove.
Olljfkleur, z., olive-colour.
OlijfoJle, olijvenolie, z., oil of olives
Olijrtak, s., olive-branch.
Olijf,rerw'g, b., olive-coloured.
Olij:, , ooliJk, b., subtle, sly.
OIUkbeid, z., sliness , illness.
OEij,,-en. Z., mn., olives.
Olij,'enhout, z., olive-wood.
-8

Olijvenvornllg. b., like olives.
Olm, ohnboom , Z., elm, elm-tree;
Cllmboscb, z., elm, elm-plot.

U~(:~

edging.

:2:: • .1

Omb~'eu~en,

Ombuigen.

Olteverw, e., oil-paint , oil-colour.
OJifant. elefant, e.,

edge ~

0,

C~J>u~boord~e!. Z., welt,
(1}m~loB·lHl§eil.
W., truss

OlnbuHelen, t,

tumble about.

z., tumbling about.
Omdansen, t. W., i. 11)., dance about.
Omdnt, VW., because, by reason of.
Onuz..'ele:ll, t.so., distribute,
Om(h..elend, b., distributive.

z., distributer.

{PuH!ecler,

Omdcdh~~j, c., distnbution.
Oend{~b!!'n, t, W., dig up.

O~ndiij~en,

zie Red.jken.
10., float about,

Orndohberelll, i.

t. w., put on, put about , wiap
omdo!en. i. ui., rove about , go astray.
Omdolend. b., roving, rumbling.
Om.daH~n,

(JBlHloHng,
~)mdr.anl

,

z.,

erring, straying , roving.

z., turning ahout, winding.
t. W., i. io. turn about; whirl about, retort

OUHh'aaijel1l,

-, tum round,

jonge -, young elm-tree.

'lV.,

OmhuHd~lI1g,

de '([,iild

den molett -. 01,

wind causes the mill
hoofd doen _.
make anyone's head giddy
Om~'h'aaiJing. c., turning, wlurl inv ahout circumrotatio-,

branch of an elm.
~
cara.:ul , dizziness.
VW., vl., bw., to, in order to, '-, for, because of,
by reason of; - mijnent uiille , for my sake; - ZUll deumi , On'HJ~·?I!~en, t. u'., carry about; car rv in procession.
because of his virtue, - dit nocb - dat, - geeiu; reden , OUHh'agt, Z., procession.
for no reason at all; - strijd , - het ecrst , .. he! ceerst , Omdr~v.1n, i. io, trot round about.
in emulation of one another; ik ben - een Ioiech.t »crle- OmdN~ntelen., i. w., walk lingering:]y about.
yen, I am in want of a footman; - iemand denken . th ink {DnH~dlv('n, t. w" drive round :lhout.
of anyone; -, about; - de strul, ahout the town, - cn -, ()I1l.7Jddjving, Z., dri\'ing ahout.
round about; al -, every where; deze we!! is zoover niet -, Omdr'n~en, t.1O., crowd alJont, crowd dOWT:.
this way is not so far about; de wind is -, the wind is Onuh·huft;.cn, t.1O., urink about, put the glass about, plri;
round,
turned;' de tijd is -, the time is passel1 of expired; lemon{/, the
honing - den rnond smeren, cajole, fawn, iiatter ally oIle; ~D'~IH1111,v·eJm, t. W., push down, tlIrust dowll, overthro;\i'.
- den anderen dag, every other day, - de inaam!, every Omd~,,'7i<.,gen, zie Omdolen.
month; eens - de dric weken, once in three weeks: --. den OmdwnD('nd, zie Omdohnul.
rnidda.rJ, about noon; - liet lel'en Kamen, die, l)f~ killed; Om~G\'waEill~, zie Orndoling.
Omdwmden, t. 10., whirl about.
- hals, - zeep, er - koud raken, he depriver} of life.
Omarbeiden. t. 'w., dig, turn up; het land _., turn up the Omg:u~n, i. 10., go in processIOn, go from house to house:
zal de geestelijklu:id -, the cler!!y will go in pro:
gronnd, dig the ground.
to morrow; 1net de N'lwal -, go with tile poor's box
Omarmd. d., embraced.
from
to house; --, put ahout, pnt round n glass;
Omall'!llell , t. w., emhracc.
-, go ahout, go rOll1ld ahout; -, turn about, turn round ~
Omormcng, Z., embrneillg, em1,race, CmbmCi2illcnt.
about; -, happen, pass; -. converse, d{1gelijks met
Ombabbelen, t. W., divulge, chat about.
-, corl'rerse daily ,vith a person; met iedereen weten
Ornbakscn. t. 'lV., howse oppositely.
om U [;'{!flll, he aole to converse with any hody; zb weft
Ombnzulne=l. t. w., proclaim.
1/;e1 h.oe met
(nil, Ie gaan, s}le has the length of hi\';
Omber'. ;';., ombre (game at cards played by three 0" four
Ohntll\k, Z.,
(}m.

,/N,rsons.)
Omheren,

i.

OmbNn~Hm,
Ombil!ld~n.

'lV.,

t.
t.

play at omhrc.

1~'.,

O ..uboi VH,'i'l-\Nl.

overthrow, cast uown, su1n'cr'
tir :Jlvmt.
fny'

foot to a hair;
met JliX' ()i)l[1aat, 'll)o?'dt er j)lcde hesmet
he that plays at howls mnst expect rubhers; -, deal with
!ili't liedi'0p
he deceitful,
ijl) a~t~:;IHiQf':; ,

;l~IO~\<

Ire,; ,.~, ;"
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OMG.

--, going about , circuit ; -, gallery , battlements (of a
steeple) , -, conversation.
Onigearbeld , d., Jigged up , dug up.

babbled about.
, d., proclaimed about.

Omgebabbeld , d.,

Oingebaauind

Omgebogen, z., banded of bent down.
Omgebolwerkt , d., fenced about with
Omgebonden , d., tied about.
Omgeboord , d. , edged, laced.
Omgebragt , d., zie Ombrengen.

Omgenaaid , d., stitched about , edged.

, d., paled in , set about with posts.
Omgepakt , d., zie Ompakken.

Omgepaald

Omgeploegd , d., zie Omploegen.
Omgepraat , d., zie Ompraten..

bulwarks.

O'ngebrast , d., trussed up , tied up.
O'ngebulteld , d., tumbled about.
, d., zie Omdoen.
Orngedanst s d ., danced about.

Omgedaan

Omgedeeld , d., distributed.
Omgedobberd , d., floated about.
Omgedolven , d., digged of dug up.

Osngedoold , d., erred, strayed, rambled.
Omgedraaid, d., turned, whirled about.
Omgedragen , d., carried about.
Omgedreven , d., driven about.

Omgedronken , d., zie Omdrinken.
Omgedwaald , d., erred , strayed.
Omgedwarld , d., whirled about.

Omgegaan , d., zie Omgaan.
Omgegeven , d., distributed , divided , dealed.
Omgegooid , d., thrown down.
Omgegord ,, d., girded about.
Omgegraven , d., digged of dug round of about.
Omgegrepen, d., clasped about, compassed, encompassed,

encircled.

Omgegroeld , d., grown about.
Omgehaald , d., pulled down , drawn about.
Omgehakt, d., cut, felled of hewn down.
Omgehangen , d., hung round of about.
Omgeheind , d., kedged about.
Ongehoord , d., inquired.
Omgehouwen , d., cut , felled of hewn down.

Omgehuppeld , d., jumped , skipped about.
, d., tossed about.
Omgeiaagd, d., driven , hunted about.
Omgekaatst , d., tossed back , flung about , thrown about.

Omgehutseld

Omgeprot, d., revelled about.

Omgereden , d., rid about.
Omgereisd , d., travelled about.
Omgerend , d., caracolled (in horsemanship).
Omgeroepen , d., proclaimed , cried about the street.
Oingeroerd , d., stirred of turned about.
Oingerukt , d., pulled of snatched down.
Omgeschapen , d., regenerate, reproduced, born a-new.
Omgeschermd , d., zie Omschermen.
Omgeschomrneld , d., stirred about.
Omgeschopt , d., kicked down.
Orngeschreenwd, d., zie Omgeroepen.
Onngeschreveu , d., zie Omschrijven.
Omgeschud , z., shaken about, huddled together.
Omgeslagen , d., zie Omslaan.
Omgeslingerd , d., swung about of round entwined.
Omgesmakt, d., zie Omgesmeten.
Omgesineerd , d., daubed all over.

O'ngeameteu , d., overturned , overset.
Omgesmolten , d., melted again , reformed.

Omgesnufeld, d., zie Omsnnfelen.
Omgespannen , d., zie Omspannen.
Omgesparteld, d., fluttered, sprawled,

frisked about.
Om egespit, d., digged of dug up of round.
Omgespoeld , d., washed, rinsed.
O'ngesprenkeld , d., sprinkled about.
Omgesprongen , d., zie Omspringen.
Omgestaan , d.. stood about.
Omgestooten , d., overthrown, overturned.
Omgestort , d., overturned.
Omgestulpt , d., turned upside down.
Oingesukkeld, d., zie Onnsukkelen.
Oingetlmrr erd , d., built of huilded about.
Omgetogen, d., gone , travelled about. Omgetrokken , d., pulled down , travelled about.

O.ngetromd, d., zie Omgetrommeld.
Omgetrommeld . d., published by beat of drum.

overset .
Onngetrornpet, d., published by sound of trumspet, sounded
O Engekeerd , d., turned about , overturned , turned , re- forth , divulged.
versed ; -, b., bw., contrary , reverse ; - gedicht , parody; Omgetuimeld , d., tumbled over of down, tumbled about.
-e reden, inversion, inverse proportion.
Omgevallen, d., fallen down, overturned.
Omgekeken , d., looked back of about.
Omgevaren , d., sailed round, sailed out of the way.
Omgekanteld , d.,

Omgekenterd,

d., turned about, reversed.

Omgeklonken , d., zie Omklinken.

Omgeknoopt , d., buttoned about.
Omgekocht , d., bribed, corrupted.
Omgekomen , d., zie Omkomen.

Omgekromd , d., made crooked.
Omgekropen , d., crept of crawled about.
Omgekruld, d., carried of wheeled about in a wheelbarrow.
Oingekiruist , d., cruised about.
Oengeku5.jerd,

Omgelanden,

d., walked about.

z., me., inhabitants of circumjacent countries.

Otngelangd, d., reached about, handed about.
Omgelegd , d., laid about , turned about , edged, laced.
Omgelegen , d., laid about, overturned; -, b., adjacent,

contiguous , near to.
Omgeleld , . d., led about , conducted.

Omgeveld, d., felled, hewn of cut down.
Omgeven, t. w., give about, deal about , distribute; --,
surround , encompass , environ; -, deal (cards) ; nerg en s o,,
care for nothing ; ik zou er geen oortje -, I would not
give a farthing for it; -, d., surrounded.

Omgevlochten , d., bound about, compassed , entwined,

wreathed.

Omgevioeld , d., zie Omvloeijen.
Omgevlogen, d., flown about, circumvolated.
Oingevloten , d., zie Oorvlieten.
Ongevoerd , d., carried about, lined.

, d., folded • wrapped up.
, d., asked round, put to the vote, put about,

Ongevoawen
Ongevraagd

Omgewaaid • d , blown down. -.
Omgewandeld , d.,

walked about.

Omgewasschen, d., washed , rinsed.

Omgeloopen , d., zie Omloopen.
Omgewend , d., turned , tacked about , z.
Oangeluid, d., rung about.
(environed. Omgewenteld, d., tumbled, turned about.
Oingernuurd, d., siurrouucted with a wall, circummured,, Oinge^viggeld , d., tottered, shaken about,

OMG.

OML.

, d., wrapped about , inwrapped, enveloped , s
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, z,, turning, subversion; -, retortion, returaincased.
ing of an argument; -, zie Omwenteling.
Omgewonden, zie Omwonden.
Omkentelen, i. w., turn about, turn upwards.
omgeworpen , d., overthrown , overlet.
I Omkenteren , zie Omkentelen.
Orngeivorsteld, d., wrestled, struggled about.
Omkijken , i. w., look about , look for ; -, look back ; hij
Omgewroet, d., poked, rooted, toiled, slaved.
deed het zonder -, lie dia it without any hesitation.
Omgezakt , d., sunk down, pressed of weighed to one I OinkiJking , z., looking back, round of about.

Omgewlkkeld

side.

Onnkeering

Orua,leed ,

Omgezet, zie Omzetten.
Omgezeten , zie Omzitten.
Oingezien , d., looked round , about of back.
Orngczocht , zie Omzoeken.
Omgezonden, d., sent about.
Onngezoomd , d., seamed, hemmed, bound.
Oingez^vaaid, d., swung, swayed another way.
Omgezweefd , d., zie Omzweven.
Omgezwenkt , d., turned round.
Oingezwierd , d., rambled, roved, strayed.

Omgezwikt, d., turned about, wrenched, sprained.
Oingezworven , d.. wandered about, gone astray.

Omgieten, t. w., pour about.
OmgooLjen , t. w., overthrow, cast down.

Omgord , omgegord, d., girded.
Omgorden , t. w., gird about , girdle about ;

b., d., clothed.

Oinkleeden,

clothes.

t. w., circumvest, clothe; zich - f , change

t. w,, clinch , rivet; een spijker -, clinch a
nail, rivet a nail; -, publish a thing by the sound of a
bell.
Oinklinking, z., clinching, rivetting, publishing by the
sound of a bell.
Omkneetlen , t. w., transform , change in shape , change
in form , knead again.

Ornklinken •

Onnknoopen ,
Ornkornen , t.

t. w., button about.

w., i. w., come about , pass ; die tijd zal nog
wel eens -, that time will once come to an end; -, toekomen , have enough to give every one his share ; -, be
killed.

Omkoopbaar, omkoopelik, b., corruptible.

het zwaard Omkoopbaarheid , z., corruptibility, corruptibleness, su
-, gird on one's word ; een schip -, gird a ship , z.
-bornati.
Om;ording , z., girding.
Oinkoopen , t. w., corrupt , bribe ; iemand een steekpenOingraven , t. w., dig about ; -, intrench.
ning geven, iemand -, tip any one in the hand; getuigen
Omgraven, omgegraven, d., intrenched.
-, corrupt witnesses.
Omgrijpen , t. w., clasp one's hands about, compass.
Omkooper , z., briber , corrupter, suborner.
Oingroeljen, t. w., grow about.
Omkooping , z., bribing, corrupting, corruption, suborning.
Omhaal • z., bustle, great ado.
Omkoopster, zie Omkooper.

, t. w., fell down , cut down , hew down ; boom Omkorsten , t. w., crust about.
-, fell trees.
Ornkransen, zie Bekransen.
Oinhakktng , z., cutting down, hewing down, felling down. Onikreits • z., circuit.
Oinhalen, t. w., pull down, pull about, draw about; Omkring, z., circuit, compass, circumference, periphery,
Omhakken

huizen -, pull down houses.

Olnhaling • z., pulling down.
Ornhalzen • t. w. • turn the sail , z.
Omhangen, t. w., hang about, invest

-, put the curtains to a bed.

Omhangen

orb, circle.
Osukrommen , t. w., i. w., bend, make crooked; een mes -,
bend a knife ; -, go winding about , go in and out, be
with; een ledekant full of turnings and windings.

, h., covered , wearing.

Omhangrok • z., loose coat.
Omhangsel, z., that which hangs about any thing.
Oinhebben , t. w., have on, be covered with.
Omheen , bw., about, round about; daar -, theréabout.
Oinheind • b., hedged about.
Omheinen , t. w., hedge
Omheining, z., hedging

in , hedge about.
in, hedging about.

Oinhelsd • d. • embraced.
Omhelzen , t. w., embrace.
Oinhelzing • z,, embrace , embracement , embracing.
Omhoog • bw., aloft, on high.
Omhooren , t. w., inquire (for).
Oinhouwen , t. w., cut down , hew down.
Omhouwing , z., cutting down, hewing down.
Omhullen, t. w., circumvest, surround.
Omhuppelen, t. w., jump, skip about.

Omnhutselen, t. w., toss about, huddle together.
Omjagen, t. w., drive about, hunt about.
Oinkantsen • t. w., toss hack, hurry about, fling about.
Omkantelen • i. w., overset.
Orukeer • z., zie Omwenteling.
Omnkeerder , z., retorter.

Oinkeeren

,

t. w.,

z., bending, making crooked, being full
of turnings and windings.

Omkromming,

Omkronkelen,

t. w., i. w., wind about.

Ornkrnsijen, t. w., carry about, wheel about in a wheelbarrow.
O in k r u i pen , t. w., creep about, crawl about.
Oinkruiping, z., creeping about, crawling about.
Oinkruisen , t. w., cruise about.
Omkruising, z., cruising about.
Omkr ullen , t. w., i. w., crisp about , curl about.
Omlaag , bw., below , beneath , do , n.
Omiangen j , t. w., reach about, hand about.

Omleggen ,

t. w., turn about ; een schip -, turn a ship,

bring the keel above the water ; -, edge, lace, welt,

lay about; de kaarten -, deal, give out the cards; geld -,
put out money upon interest of rent.
Omlegging , z,, turning about , edging ; dealing (of cards).
Orniegsel , z., edge , lace , welt.
Omleiden

, t. w., lead about , lead another way.
z., leading about, leading another way, cir-

Omleiding,

cumduction.
Oeniiggen , i. w., be overset , turn the edge , lie near to,

border upon, be contiguous , be touching , be adjacent.
Onriigend , b., adjacent, bordering upon.
turn about , overturn , overthrow , sub- Oonelnen , t. iv., line about.

vert ; zijn rokje - § , change sides • change party ; -, retort;
zie Omwentelen,

Omloop , z., circumvolution, revolution • circular motion a
battl enients , pluck (of a calf) .
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t. w., i. w., run about, circulate, whirl about,
run round ; -, run about , be out of the way ; -, turn,
veer about, shift about; -, make giddy, put in a maze,

Omloopen,

be dizzy.

Omloopend,

circulatory.

b., running about, circulating, turning,

Omlooper , z., pedlar.
Omlooping , z., action

Omschenen , d., shined about.
Omscheppen , t. w., regenerate.
Omschepping, z., regeneration.
Omschermen, t. w., fence about, reason at random.
Omschieten, t. w., cant, z.
Oinschijnen, t. w., shine about.
Omschijning , z., shining about.
Omschikken , t. w., remove a little , stir , make room

of running about , circulating,
for another,
z., circulatory glass vessel, in which the Omschommelen , t. w., stir about.
infused liquor, by ascending and descending, rolls about Omschoinmeling, z., stirring about.
Omschoppen , t. w., kick about.
as in a circle.
Oml ulden , t. w., ring about , publish a thing by ringing Omschopping , z., kicking about.
Omschreeuwen , zie Omroepen.
a bell.
Omme , zie Om.
O'nschreven, d., detailed, particularized.
Omschrift, z., legend, inscription round the edge of a
Ommezien, z., moment, instant.
piece of coin of medal.
Ommezien , t. W., zie Omzien.
OinschrU ven , t. w., write about ; -, particularize , detail;
Ommuurd, d., zie Omgemuurd.
give a full account of all circumstances; -, periphrase ,
Ommuren, t. w., wall about, surround with a wall.
use circumlocution , use prolixity, express in many words,
Omnaauen, t. w., stitch about, edge.
-, go about in every ward from house to house in order
Ornneveleu, t. w., obscure, obnubilate, cloud over.
to take down the inhabitants , names , ages , estates ; etrr,.
Omoog, z., little notch.
Ompakken , t. w., pack up , make up in a bundle ; grof Omschrijving, z., writing about, particularizing, periphrase, taking down of the inhabitants , names, etc.
tinnen ergens -, wrap up a parcel in coarse linen.
Omschudden, t. w., shake about, huddle together.
Ompalen , t. w., pale in , set about with posts.
Omnschuiven • zie Omschudden.
Omplakken , t. w., paste about.
Omsingeld , d., surrounded, environed.
Omplanten, t. w., plant about.
Omsingelen • t. w., surround, encompass, environ.
Omploegen , t, w., plough.
Omsingeling, z., surrounding, encompassing, environing.
Ompraat, zie Ornrede.
Ompraten, t. w., make any one alter his mind by talking. Omsjorren, t. w., bind about with ropes, tie about with
ropes.
Omrammeijen , t. w., batter down.
Omslaan , t. w., i. w., beat down , overthrow ; -, turn ups
Omravotten , t. w., revel about.
-, turn , turn over , set over (the sail) ; put on (a cloak) ;
Omrede, z., circumlocution, periphrasis; -nen gebruiken,
--, publish (by beat of drum) ; -, be overset , be overturned;
periph rase.
Omreis , z., turn ; gij hebt een fraaije - gedaan, you have de wagen sloeg om, the waggon was overturned; <bet
schip sloeg om, the ship was overset; het blad sloeg ome,
taken a fine turn.
the thing took quite another turn ; -, upset , overset, z,
Omreizen , t. w., turn about ; de geheele wereld -, travel
Omslag, z., cover, envelope, case; -, hem, the edge of a
round the world.
garment doubled and sewed ; -, appurtenance , ineumOmrelzer , z., traveller.
brance, embarrassment, trouble; zonder veel -, without
Oznrelzing, z., travelling about.
ifs and ands; hij heeft weinig -, he is not much incnmOmrennen , t. m., caracol.
bered in his trade ; -, estimation , repartition.
Oanrenning, z., caracol, the half turn which a horseman
Omslagboor , z., kind of ship wright's whimble, z.
makes either to the right or to the left.
Omslingeren , t. w , swing about , hurry about ; -, leave
Omrid, z., riding round, riding about.
at random.
Omrijden , t. w., ride round, ride about.
Omslingering, z., swinging about.
Omring , zie Omkring.
Omslutjeren, t. w., veil, obnubilate.
Omringd , d., surrounded, encompassed.
Omringen, t. w., surround, environ, encompass, encircle, Omsluiten, t. w., fit, fit close.
Omsmakken, t. w., zie Omsmijten.
enclose.
Omsmeden, t. W., forge about, forge again.
Omringing , z., surrounding.
Omroepen, t. w., proclaim , publish , cry about the Omsmelten, t. w., melt again, reform.
Omsmeren , t. w., grease all over , daub all over.
streets.
O,nsmtjten, t. w., overturn, overset, cast to the ground;
Omroeper , z., crier , proclaimer.
Omroeping, z., proclamation, publication.
het zeil -, set over the sail; het roer -, turn the rudder,
shift the rudder, z.
Omroeren, t. w., stir about, turn about.
Omsmtjting, z., overturning, casting to the ground.
Omroering , z., stirring about.
Omsnljelen , t. w., cut a piece for every one at table..
Omrollen, t. w., roll about, tumble about.
Omroliing, z., rolling about, tumbling about.
Omsnufelen, t. w., spun.
Omrukken, t. w., pull down, snatch down.
Omspartelen , t. w., Rutter , fridge , frisk about.
Omrukking , z., pulling down , snatching down.
Omspelden, t. w., pin up.
Omspitten , t. w., dig up.
Oenschaduwen , t. w., overshadow , shade.
Omspitter , z., digger.
Omschaduwd , d., zie Omgeschaduwd.
Omspitting , z., digging up.
Omschaduwing, z., overshadowing, shading.
Omspoelen , t. w., wash , rinse ; een roemer -, rinse a
Omschansen , t. w., fence round , fence about, fortify.
glass, rinse a wine-glass.
O,nschansing , z., circumvallation.
Omspoken, zie Waren, Spoken.
Omsehanst, d., fenced about, fortified.
turning.

Omloopvat,
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Omspraak , Zie Omrede.
Omsprenkelcn , t. w., sprinkle about.
OrnprenkeHng , C., sprinkling about.
omspringen, i. w., leap about skip about;

Onivangen , d., encompassed, encircled, environed.
Oznvangen , t. W., encompass, encircle.

Oinstaan , t. a'., stand about.
Onutaandcr,, a,, bystander.
Omstandig, I., circumstantial, minute;

Oiimer,, onivecre , 1w., to the ground, down; — stooten,

Ouivaren , t. w., sail round about, circumnavigate, sail
ran vreugde out of the way.
.-, leap about for joy, manage; met iemand — als de kat Omvatten , t. w., compass, embrace • clasp, grasp.
O,nvelgen , t. w., fell, hew down.
met de muist, ride any one, rule any one.

overthrow, cast down, subvert, confute; — werpen , — halen,
throw down, beat down, pull down, fell, cut down; het
huis is — gewaaid , the house is blown down.
Omverbakken
, t. w., cut down.
cription.
Omstandig , omstandigUjk , 1w., circumstantially, mi- O'nvcrbales, , t. w., pull down.
nutely.
Onivcrssnakken , t. W., cast down.
Omstandigheid , z., circumstance; van bijzondere — gewa- O'nvusinLjte,i , t. w., oveitlirsw,, subvert, throw down.
gen, instance in particulars; in deze — zijnde, being thus Omverstoote,, , t. w., subvert.
circumstanced; —, condition, circumstances, state; in welke O'nvertrckkcn , zie Omtrelcken.
— gij ook zijn moogt, in whatever condition you may be Osuverwaaijen • zie Omwaaijen.
in; — , exactness, minuteness, prolixity; laat al die -, Onvreewes-pen , zie Onaweroen.
leave off that minuteness, tell me but in few words what Ornvlechtc,i , t. iv,, bind about, compass.
OrnvlengeJd , d., pinioned, surrounded by the enemy.
has passed.
Oiuvleugelen , t. w., surround • march about the wings of
Omstandiglijk , zie Omstandig, bw.
the army of the enemy.
Oinstevenen , 1. w., sail round, circumnavigate, z.
Oniwliegen , i. an., fly about, circumvolate , de mug aal coo
O,nstootbaar,, omstootelük , t., suhvertible.
bug one de kaars vliegen tot dat rij er in blijft • the gnat
Oinstooten , t. w., overthrow, overturn, subvert, frustrate,
thwart, cross.
will fly round about the candle till it is burnt.
Omstooting , C., overthrow, subversion.
Omvlicging , r., flying about.
Omstorineis , t, w., i. w., storm down, be subverted by O'nvllelcn , i. w., flow about.
Omviochic,, , d., hound about, compassed.
the violence of the wind.
O'n%IoclJcn , zie O.nvlieten,
Omstorten, t. w., overturn (acid of a glass).
Otnv!oeLiing , z., flowing about.
Oinstortfiig , c. overturning.
Onromcn , t. w., carry about, line.
On'stralen , t. w., surround with beams.
Ornstreek , z., circuit, compass, circumference, vicinage, Onivoering , z., carrying about, circumvection.
Oiuivouwen , t. w., fold, turn up.
vicinity, circumjacent country.
Onivraag , a., asking of every one's opinion of vote iets
Omstrengelen, zie Omslinqeren.
in .- brengen , put a question to the vote; hoofdelijl,-e
Osustulpesi , t. 00., turn upside down, topsy-turvy.
calling every one's name in order to collect the votes.
Onssturen , t. Cc., turn the helm.
Otusukkelen , t. w., live poorly, be behiudhand , make Omvragen , i. w., put to vote.
Omwaatjen
• i. w., blow down.
a hard shift, go in a sad condition.
Oiiiwaid , d., walled about, fortified.
Ointasten • i. w., grope round.
Olsiwallen , t. w., avail about, fortify.
Osntfaumeren , t. w., build about.
Omtrek • Z., compass, circumference; — VOO scoorden, going Otuwa,idelen , t. w., walk about; de stad —, walk round
about the town.
about the bush, compass of words, fetch about, penphrase . contour; - van een schilderij , contour of a picture Oniwandeling, c. walk.
Oiuwnren , zie O;sdoleii , Waren , Spoken.
of figure.
O'ntrckken , t. w., pull down, draw the contour (of a Ouiiwaschvi, , t. as'., wash , rinse.
O'aiws,terd , d., surrounded with a ditch of river.
picture) , march about, travel about, cover.
Omtrent , 1w., about, hand by, almost; — den dageraad, Oniwateren , t. n'. surround with a ditch etc.
at the dawning of the day, near the dawning of the day. Omweg , c., by—way, way that is farther about, great
compass , far-fetched speech; sonder —en, without dissemOiutroinmclen , t. w., publish by drumming, publish by
bling, categorically , -, evasion , subterfuge, shift, come
heêt of drum.
off, excuse; -en eec/eu , seek evasions, shift off.
Ountrominen , t. w , Zie Omtrommele;o.
Onitrompetten , t. 0V, publish by sound of trumpet; — , O'nwclfd , zie Oveiweifd.
divulge, publish , proclaim, abroad, spread abroad , blab Oniwelven , zie (.irerweiven.
Osuwenden , t. v)., tunii about, tack about.
out, sound forth.
Oiswendlng , z., turning about.
Omtulnielen , t. W., tumble down of about.
Oinnventclen , t. 0e., turn about, wind about; —, be in
Omtuinseling , z., tumbling about.
revolution.
Omtuind , d., hedged about.
Omwenteling , e., turning about, revolution.
Omtuinen , t. W., hedge about , fence about.
Oinwerpeu , t. w., overact, overturn; een huis —, pull
Orntuiiiing , c., hedging about, fencing about.
down , demolish a house; het zeil -, set over the sail.
Oruvaart • c., circumnavigation, sailing round about.
Oinwcrjilng , c., throwingzn down, overturning, demolish.
Omvadernen , t, w., fathom.
ing , setting over (of a sail).
omval , z., falling down.
OvnwaIlsn , i. w., fall down ; niet een wagen — be overset 5)nwigge1cn , t. iv ., totter, shake about.
O,iswikkeleu , t. w., wrap about, envelop;
in a waggsn.
met stroo,
wrap up in straw.
Ornvallfrig , 5., overturning falling down.
o,na;sseun , z., ivmapping up, enveloping.
Omvang , 0., compass.

een — verhaal

doen, give a circumstantial account, give a minute des-
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Omwindsel , z., cover ;

L,

een zaak zonder -en verhalen, tell

a thing without dissimulation.
Omwoelen , t. w., circumvolve , circumv est , surround.
Omwolken, zie Bewolken.
Omwonden , d., wrapped up, enveloped.

Omwoners • z., mti., circumjacent inhabitants.
Omworstelen , t. w., wrestle about , struggle about.
Omwroeten, t. w., poke, root, slave.

Omzakken , i . w., sink down , be pressed to one side.
Omzeggen , t. w., say , notify any thing all around.
Omzeilen, t. W., round, z.; een doek -, round a point, z.
Omzenden , t. w., send about.
Omzending , z., sending about.
Omzetten , t. w., turn about , set round about ; een stoel

-, turn a chair, set it another way; een tuin met palen
, enclose a garden with posts and rails; de juweelen van
een ring -, set the jewels of a ring in another way, in
another fashion of manner; zijn geld -, employ one's
money.
Omzetting, z., turning, setting round about, setting,
setting in another way ; employing one's money, turning
from one's opinion , corruption , bribing.

Onaangehaald , b., not seized , not arrested ; -, not quoted:
Onaangehecht, b., not fastened, not stitched, not affixed to.
Onaangehitst , b., not instigated.

Onaangehoord, b., not heard, unheard.
Onaangeklaagd , b., not accused, not indicted, not em

peached.
Onaangekleed,

b., in undress.

Onaangeklopt , b,, without having knocked at the door.
Onaangeligen, b., unimportant, of no consequence.
Onaangelegenheid , c., unimportance, indifference, being

of no moment, of no consequence.
Onaangemeld, b., unannounced.
Onaangemerkt , b., without remark , without reflection.
Onaangemoedigd, b., without encouragement.
Onaangenaam , b., unpleasant, disagreeable, unacceptable,

displeasing , loathsome.
Onaangenaa;nheid ,

z., unacceptableness, disagreeableness.

Onaangenaamlljk , bw., disagreeably , unpleasantly.
Onaangenomen , b., unaccepted.

Onaangenoopt , zie Onaangepord.
Onaangepakt , b., not laid hold of.
Onaangepast , b., not tried on, not fitted.

• t. w., look about , look for, care, take care;
-, look back ; doe wel en zie niet om -F , do your duty and
never mind what people say.
Omzien , z., looking about , looking back , looking for.

Onaangeplakt,

Omzigtig , b., circumspect, prudent, cautious.
Omzigtigheid , z., circumspection , prudence , caution.
Omzigtiglijk , bw., circumspectly , prudently.
Omzitten, i. w., sit round about.
Omzoeken • i. w., seek about.
Omzooxnen , t. w., seam , hem , bind.

Onaangeprezen , b., without recommendation.

Omzwenking , z., turning about.
Omzwerven , i. w,, wander, roam

Onaangesteld , b., not appointed.

Omzien

OmzwaaLien, t. w., swing, wave , sway another way.
Omzwaai] ing , z., swinging about , waving about.
Oinzwachtelen , t. w., swaddle , swathe.
Omzwenken , t. w., i. w., turn about , wheel about.

, rove about, go astray,

ramble.

b., not pasted on, not pasted up, not

stigation.
Onaangeraakt , b., untouched , not meddled with,
Onaangeraden , b., not advised , unadvised.
Onaangerand , b., not assaulted, unassailed.
Onaangeregen, b., not stringed, not filed up. :.
Onaangeroerd , b., untouched, not moved.

Onaangeseheld, zie Onaangebeld.•
Onaangeschreven , b., not entered.
Onaangesiagen, zie Onaangehaald.
Onaangeslagen,

tie Onaangeplakt.

Onaangestoken, b., not lighted, not infected, not spoiled,

not inflamed.

Omzwerving , z., wandering about, going astray • rambling.

Omzweven , i. +,v., hover about.
Omzweving , r.., hovering about.

Omzwieren , t. w., ramble about.
Omzwikken , t. ee., turn about , wrench.
Onaanhlddeli.jk, b., not to be worshiped , not worthy
to be adored.
Onaandachtig , t., inattentive, regardless, negligent,

careless, thoughtless.
Onaandachtig, b., irreverent.
Onaandachtigheid, z., inattention , irreverence.
OnaandachtlglUk , bzv., inattentively, irreverently.
Onaandoenlijk , b., impassible , not to be moved.
Onaandoenlijkheid, z., impassibility, impassibleness.
Onaangebeden, b., not worshiped, unadored.
Onaangebeld , b., without having rung.
Onaangeboden , b., unoffered, not offered for acceptance.
Onaangebonden , b., loose, not tied.
Onaangebragt • b., not brought; -, unprepared; -, un-

betrayed , unrevealed.
Onaangedaan

affixed.

Onnangepord , b., not excited, unprovoked , without in-

, b., not affected, unmoved; -, unassaulted;

not put on.

Onanngedraald, b., not hoisted into, not twisted up.
Onaangedreven , b., not pushed on.
Onaangedrongen, b., not insisted on.
Onaangegeven , 6., not entered at the eustom•liouse.

Dnaangegrepen , t., not l;iid hold on.

Onaangetast ,

b., not laid hold of, unengaged, not appro-

priated.
Onnangevallen , b., not attached .
Onaangevochten , b., easy , quiet.
Onaangevulti , b., not filled up.

Onaangewend, b., unused, unemployed.
Onaangezien , onaanschouwd , b., not looked at , not

beheld , not observed ; -, unregarded, not respected , unheeded; -, bw., notwithstanding.
Onnangezocbt , b., unasked , not solicited.
Onaanhaalbaar , b., not to be seized , not be arrested.
Onannhhaibaarheld, z., quality of being not to be seized

of

arrested.
Onaanklangbaar , b., not to be accused, impeached.
Onaanklaagbaarheld , z., quality of not to be accused,

indicted, impeached.

Onaanmerkelijk , b., unremarkable.
Onaannemelhjk, b., unacceptable .
Onaannemelijkheid, z., unacceptahleness .
Onaanprijsei.ijk, b., not recommendable.

onaapprUseltikheld, z., quality of being not recommendable.
OnaansehoawelLk, zie Afgrijselijk.
Onaanschouwelijkheid , zie _9fgrjjselijkheid.
Onaans^rekeiijk, t., not answerable .
OnaonspreieeWkheid , z., quality of being not answerable.
Onannstcekbaar , b., Y1ot to be lighted.
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Onaanstelbaar, b., not to be appointed.
Onnenstootelijk , b., inoffensive.

Onnfschseideli.Jk , ii., bw., inseparable ; -, indissolubly,

Onaanstootellkbeid , z., inoffensiveness , harmlessness.
OnaantrekkelLjk, b., not apt of succeptihle to he soon ;ric-

Onafscheidelijkheid , z., inseparability, inseparableness.
Onarvorderlijk , b., not to be extorted, not to be exacted.

inseparably.

eed of affected.
Onafzettelijk , b., not to be deposed , not to be deprived of.
Onarbeidzaam , b., sluggish , not laborious, lazy.
to the sight ; -, not stately , of a mean condition ; hij is Onargl astig , b., not artful , not crafty , upright.
van -e afkomst, he is of mean extraction.
Onargwanend , zie Onachterdochtig.
Onaanzienlijkheid , z., unsightliness, meanness of lowness Onbaatzoekend f . onbaatzuchtig , b., not selfish , not
. of condition.
addicted to private is,terest , disinterested.
Onaardig , b., ungentle, ungraceful, awkward. unhandsome. Onbantzeschtigheid , z., disinterestedness, indifference to
Onaardigheid, z., ungentleness, ungratefulness, awkwardof contempt of private interest.
ness.
OnbaatzuchtiglUk , b., disinterestedly.
Onaardlglljk, bw., ungently, awkwardly.
Ornbassdtg , h., unruly , licentious , ungovernable.
Onachtbaar, b., of no esteem , vile , ur;reverend.
Onbarmhartig , b., unmerciful , inclement, cruel, pitiless.
Onachtbaarbeid , z. , unreverendness.
Onbarmhartigheid , z., us ► mercifulness, cruelty, incleOnachterdochtig , b., without suspicion.
money.
Onachterhoudend , b., ire., unreserved , unreservedly.
Onbarsnhartiglijk , bw., unmercifully, without nmercy,
Onachterhoudendheld • z., unreservedness , frankness,
pity , compassion.
openness , candour.
Onhean *st , b., fearless, not frightened, not anxious,
Onachtzaam , b., careless , negligent • heedless , inadver- Onbeantwoord , b., unanswered.
tent , incautious.
Onbeantwoordeltjk , bw., unanswerable.
Onachtzaamheid , z„ carelessness , negligence , inadver- Onbearbeld , b., not worked.
tence , inadvertency, heedlessness.
Onbebloed , b., not bloody.
Onrochtzumelljk • onachtxaamlijk , bw., c arelessly , Onbebouwd , ongetinumerd , b., without buildings ; - ,
heedlessly , unmindfully , inadvertently.
nntilled , fallow , not cultivated , uncultivated , incult.
OnatlellUk , b., not noble.
Onbecij ferd , b., not ciphered.
Onaanzienlijk, b., unsightly, deformed, ugly, disagreeable

Onafbetaald , b., not fully paid.
OnafbiddelUk , b., indeprecative , indepreeatory,

Onbedrrgd , b., not stricken in years.
Onbedaard , b., not calm, unsteady, wild, rash , passionate,

Onafdoenliik , b., unfit for termination , undeterminable.
hasty, intrnoderate, raving, delirious, loosely, incoherently.
Onafaraaglidk, b., unfit for carrying down, not to be Onbedeardhelcl , z., -unsteadiness of mind , passion.
worn out.
Onbedacht, b., inconsiderate, rash, unthinking, not given
Onafdrijvlljk , b., unfit for being driven off.
to reflection , thoughtless.
Onafgebrand , b., not burnt down, unbu nt, not consumed j OnhedachteWk , bw., inconsiderately , rashly.
by fire.
Onbedacht held , z., inconsideration.
Onafgebroken , b., not broken off, uninterrupted.
Onbedachtzaam , b., thoughtless, inconsiderate, incautious,
Onafgedaan , b., unfinished , undetermined.

unwary , heedless , undeliberated.

Onafgedankt , b., standing forces.

Onbedachtzennsheid , z., inconsiderateness , thoughtless.

Onafgedragen , b., not worn away.
Onafgedreven , b., not driven off.

Onbedeeld

Onafgedroogd , h., not wiped off, not dried.

Onafgehakt , b., not cut off, not chopped off.
b., unladen, not yet laden.
Onnfgelezen , b., unpublished.
Onafgelost , b., not relieved, not discharged.
Onafgepaalcl , b., without ligrits, interrninate , utihouslded,
unlimited.
Onafgepast , b., not adjusted to the measure.
Onafgeperkt, b., without enclosure, not enclosed.
Onafgeperst , b., unexacted , tint extorted.
Onafgeplukt , b., not plucked off, not gathered.
Onaft escheiclen, b., unsevered, unpasted, undivided, tinOnafgeladen,

ness , rashness.
, b., not participating.
Onbedeesd , b., unabashed, fearless, dauntless.
Onbedeendheid, z., dauntlessness, intrepidity, fearlessness.
Onbedekt , Onbedektelijk: , onbedektlijk: , b., 1w.,

uncovered , naked ; -, unfeigned , open , candid, -, openly,
nakedly; -, unfeignedly, frankly, candidly, plainly.
Onbedektheicl , z., openness , nakedness; -, frankness ,

plainness , openness , candour.
OnbedenklkJk , b., unimaginable, not imaginable, - imme-

m oria 1 , past time of inemory.
Onbeder felIk, b., incorruptible.
OnbedledelUUk , onbeduidelUk=^,

inexplicably.

b., bw., inexplicable,

separated.
Onaffesleten, zie Onafgedragen.
Onafgesneden, b., not cut off, not cut down, not hewn down.

Onbedirnd , b., not being served by , unadministered ; de

Onafgetrokken, b., not subtracted, not separated.
Onafgeweken , b., not departed from.
Onafhankelijk , b., independent.
OnafhankelUkhehi , z., independency.
Onaflosbare obiigatien, z., ins., annuities, on survivorship.
Onafineet` aar , zie Onafrnetelijk.

OnbeciijkeltJk T , h., unfit for enclosure with dikes.

Onafsc ividhnair, h, bidt tolt hie.

0rkbctt,'4-vv itheld , "., 1u xp
e teirce, i11151killppll]et,•.

zieke stierf -, the sick person died without receiving the
sacrament.

Onbedtjkt, b., not inclosed with dikes.
Onbcdlid , b., not censured, not blamed , not found.
fault With.
Onbeelongen , b., not stipulated.
Onbedorven , b., incorrupted.
Onar,neteluk, onafn,eetfljk, t,, immensurable, immense, 4)tobcdorveuheld , z., incorraptness , purity of manners
immeasurably, immensely.
of conduct.
Oisafaneteltjkheid , o:safnteetl(jkheíel , z.. immcnsity I tt u.bcdrewen , onervaren , Ii., iinexpericuerd , isiexperietiinsmensurability.
red , unversed , unskilled , unskilful.
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Onbedrlegel^Jk ,
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ONB.
b., btv., infallible, incapable of mistake,

infallibly.
Onbedriegelijkheld , z., infallibility .
Onbedroefd, b., not sorry , not sad.
Onbedrogen , b., not cheated , not deceived.
Onbeducht, b., not afraid, fearless.
Onbeduidend, b., bw., insignificant, unimportant.
Onbeduldendheld, z., insignificance, insignificancy,

Onbebgerd , b., without direction , not ruled.
Oubehendtg , b., unhandy, not dexterous, awkward, clumsy.
Onbehendigheld , z., awkwardness , clumsiness, want of

dexterity.
Onbehoedzaam , b., uucautious , incautious.
Onbehoorlijk , b., bw. indecent , unbecoming, incongruous,

want

of meaning , unimportance.

Onbedwelind , b., not stupified, clear, disengaged.
,Onbed%velmdheld , z., clearness of mind.
OnbedwingelUk, b., nntanieable, unruly, invincible.
Onbedevingelljkheld , z., invincibleness.
Onbedwongen, b., without constraint, free, untamed,

unreasonable ; -, indecently , incongruously.
z., incongruousness; de - van den eisch,
the injustice of the demand.
Onbehouwen t , b., rude, unmannered, unmannerly, uncivil, rough , gross , ungenteel , foul , brutish.

Onbehoorlijkheid,

Onbehouwenheidt, z., rudeness, unmannerliness, incivility.
Onbehuisraad t , ongemeubileerd , b., unfurnished .
Onbehulpzaam , b., unhelpful , unfit of unable to help

oneself, unwilling to help another, unassisting, disobliging.
z., unwillingness to help of assist
another.
candour.
Onbeëedigd , b., unsworn , not bound by oath , not con- Onbej aard , b., not arrived at maturity, young, under age.
Onbejaardheld, z., youth.
firmed by oath.
Onbekeerd, b., not converted.
Onberaamd , b., not renowned , famed , celebrated.
Onbekeerlijk, b., inconvertible, obstinate, imperitent, ob
Onbefaamdheld , z., obscurity.
-durate.
Onbegaafd, b.,, uncapable, incapable, not capable, without
Onbekeerltjkheld , z., obstinacy, obstinateness, obduracy,
talents.
Onbegaafdheld , z., incapacity.
obdurateness.
Onbekeken , b., not viewed at, not looked at.
Onbegaan , b. , untrodden .
Onbegaanbaar , h., unpassable , impassible , admitting no Onbekend , b., unknown; - maakt onbemind t , by being
unknown one is not beloved; het is m geheet , I am
passage.
totally ignorant of it , -, unacquainted.
Onbegankelljk , ongenaakbaar , b., unaccessible , inacOnbekende , z., stranger.
cessible.
Onbekendheid, z., being unknown, being unacquainted;
Onbegeerd, b., undesired, unwished.
-, unacquaintance , want of familiarity.
Onbegeerig , b., not covetous , undesiring.
.Onbegeerigheld , z., not being covetous.
Onbeklaagd , b., unlamented, unpitied.
Onbegeerllik , b., undesirable , not covetable , not to be Onbeklagelljk , b., not worth being pitied.
Onbeklad, b., unstained, undivulged.
wished for.
Onbegeerlijkheld , z., not being desirable , not being Onbekleed , b., not clothed, naked, vacant.
Onbeklemd , b., unpressed, not pinched , free , joyful.
covetable.
Onbeklemdheld , z., freeness of mind.
Onbegeerte , z., listlessness', inattention.
Zie
b., inaccessible, that cannot be reached by
Onbezweken.'
,
b.,
not
disposed
of.
Onbeklimbaar,
Onbegeven
climbing.
Onbegeleid , b., unattended , having no retinue.
Onbeklommen , b., not climbed upon, not ascended.
Onbegenadigd , b., graceless, void of grace.
Onbekomeltjk , b., unattainable , not to be gotten , not
Onbegiftigd , b., knbenificell, unendowed.
to be obtained.
Onbegonnen , b., not begun.
Onbekommerd , b., unencumbered , unclogged , not emOnbegoten , b., not watered.
barrassed , easy ; een - leven leiden , live easy ; het is een
Onbegraven , b., unburied , not intered.
-e gast , he is a merry fellow.
Onbegrepen , b., not comprehended .
unconstrained.

Onbedwongenheld ,

z., freeness , frankness , openness,

Onbegraasd t , b., void of clear of grass.

Onbegrensbaar , b., illimitable , that cannot be bounded.
Onbegrensbaarlljk, bw., illimitably, without acceptibility

of bounds.

b., illimited, interminable ; -. unlimited,
not having bounds , unconfined.

Onbegrends ,

Onbegrensdheid, z., illimitedness .
Onbegrenslijk, bw., unlimitedly, without

bounds.
I., 1w., incomprehensible,
inconceivable ; -, inconceivably, etc.
OnbegrijpeliJkheld , z., incomprehensibleness, incompre-

OnbegrUpelUk, onbegrUpll k,

Onbehulpzaamheld,

Onbekommerdheid , z., unconcernedness, easiness, in-

difference.

Onbekookt , b., inconsiderate , thoughtless.
Onbekracbtsgd , b., not confirmed, not ratified.
Onbekrast , b., not spoiled with scratches.
Onbekreund, b., unconcerned, indifferent.
Onbekrompen , b., unstraitened, large , not contracted,

liberal , unrestrained , easy , free , not stiff.
z., liberality, freeness, openness,

Onbekrompenheld ,

caudour.

Onbekwaam , b., unfit , disqualified , unable , weak , uncapable , incapable, naturally unseasonable.
hensibility.
Onbegunstigd, b., not favoured, countenanced of supported. Onkekwaainheld , z., unfitness , want of qualification , incapability, incapicity, want of power, usableness, incapaOnbehaald , b., not being drawn into , not brought into
question, not censured , without blame.
bleness, natural inability.
OnbehagelUk, b., unpleasing, displeasing., unacceptable. OnbikwamelUk , bw., unfitly , improperly.
Onbehagelljkheld , z., displeasingness, unacceptableness, Onbelaagd; b., not beset, not ensnared.
Onbeladen , b., not loaden, not freighted, not charged, free.
unpleasantness , etc.
Onbelagehelijk, b., unridiculous.
Onbehandelbaar , b., unmanageable , unweildy, bulky.
Onbelast, b„ not charged.
Onbehandigd, b., not delivered.
Onbeleden, b., not confessed, not acknowledged.
Onbehangen , b., not furnished with hangings.

ri
OnbeIeed1d , & not offended, unhurt, uninjured.
Onbeleedlgefld , b., unoffenthug , harmless, inoffensive,
unhurtful , unobuoxious.
Onbeleefd, ., incivil , uncivil, uncourteous , unpolite.
Onbeleefdelijkt, oube1eefdIijk bw., incivIlly, uncivilly,
unpolitely,, uncourtly,, impolitely.
Onbeleefdheld , C., incivility, uncourtliness , impoliteness.
Onbeleend . b., unmortgagul , free
Onbelegen, b. new; - bier, new beer, wort.
Onbelegerd , I., unbesieged.
Onbelemmerd , I., not incumbered , not embarrassed, undisturbed, free.
Oubelemu'erdhekl , C., not being incumbered , freeness.
Oubelet , I., not hindered of prevented.
Onbelezen, &, unread, unversed in books.
Onbelezeubeid , zie Ongeletterdheid.
Onheilgehaanid t b., unbodied , incorporeal, immaterial.
Onbeloerd , I., unspied , unseen, unwatched.
Oube1o1en , I., not belied.
Onbeloond, I., unrewarded, not recompensed.
Onbelovend , &, unpromising, giving no promise of excellence.
Onbeluat , b, undesirous.
Oubeltistheld , C., want of desire.
OnbcmatIgd , I., not subdued, not conquered, without
authority, unsubdued , unconquered, unauthorized.
Onbemand , I., not manned.
Onbewerkbaas' , I., undiscernible, imperceptible, invisible,
imperceptible.
Onbewerkelilk t , b., 1w., unperceivedly, undisceruibly, imperceptibly.
Onbeinerkt , b., unperceived, undisrerned , unobserved.
Onbemiddelbaar, b., 1w., not accommodable.
Onbemiddeld, 1L, not rich.
Onbemind , 11., not loved, not liked; -, unbeloved , not
beloved, disregarded; onbekend maakt - t , by being unknown, one is not beloved.
OnbensinuelUk, I., unlovely, -, not amiable, unamiable.
OnbeininnelUkheld , C., unloveliness , unworthy of being
beloved; -, unamiableness.
Onbeniort , I., unsoiled, unsullied, pure.
Onbeuiuurd , I., unwalled, not having walls.
Onbenaaat , zie Onbenadesd.
Onbenadeeld , I., undamaged, unimpaired , unhurt , unprejudiced, not wronged, not demanded.
Onbénaderd , b., not laid claim to, not approached
Onbenard , B., unperplexed , not puzzled.
Onbenemelijk , b., that which cannot he taken from one.
Onbeneveld . b., unclouded,.clear.
OnbenvcIdheId , z., clearness, freeness.
Onbenijd , I., unenvied.
Onbenoemd , I., not named, not nominated.
Onbenomen , I., not deprived of, not taken.
Onbenoodid , b., not wanted.
Onbeoogd , I., 1w., not aimed.
Onbepaâlbnav, t, illimitable, unlimitable, indeterminable
undeterminable.
Onbepaalbaarheld . e., undeterminableness.
Onbepaalbaarliik t, 1w., illimitably, without susceptibilit
of bounds.
Onbepauld , B., undetermined, indefinite, indeterminate
OnbepaaldelJik , 1w., indeterminately.
Onbepaaidheld , C., illinuitedness , freeness; -, indeter.
minateness.
Onbeperkt, &, not fenced in, not hedged in; -e mqt
unlimited, unrestrained uacircumscribed power.
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Onbepikt , b., not done over with pitch.
Onbeplant, b., not planted.
Onbeplantbaar,, 1., unfit to be planted.
Onbeplelt , b., not pleaded for, not determinated by pleading.
Oubepioegbaar , Ii., unfit to be ploughed, unfit to be cultivated.
uncultivated.
Onbepioed , b.,
Onbep5uümd , Ir, not feathered, featherless, not adorned

unploughed,

with feathers.
Onbepoot , zie Onbeplant.
Onbepootbaur,, zie Onbepbantbaar.
Onbcprocfd , I., untzied , unexperienced; een - yebvA

an untried fortune; een - geneesmiddel, a new remedy;
geen middel - laten , leave no stone unturned.
Onberaden,

I., unadvised, inconsiderate, thoughtless,

careless.
I., unridden , not ridden upon, unbacked,
not backed, untamed.
Onbereld , b., unready, unprepared.
Onbereidheid , Z., unreadiness , unpreparedness.
Onbereikbaar , t., unattainable, not to be obtained.
Oubercikt, &, not attained, not reached.
Onbereisbaar, b., not fit to be travelled on, impracticable.
Onbereisd , b., not travelled through.
Onberckenbaiir , b., not to be calculated. incalculable.
Onberekend, I., not calculated, not estimated.
Onbereud , b., not invaded, not besieged.
Onberigt , I., uninformed, untaught, uninstructed.
OnbertJmd , I., not rhymed, in prose.
OiiberIspeIEJk , is., unh)lamable , blameless, unreprovable,
irreprehensible , irreproachable.
Onberispelijkheid, z., blamelessness.
Onberispt , I., not reprehended, unreproached.
Onberoemd , b., fameless , not renowned, inglorious;
without vanity.
Onberoerd, b., unmoved, unstirred.
Onberoerfljk , b., unmoveable.

Onbereden,

Onberoest , t., not rusty.
Onberoofd , t., not robbed, undeprived.
Onberooiat , b., not smoky.
OnberouweiLik , t., not to be repented of.
Onberucht, b., without an ill fame.
Onbeschaafd, b., rude, unpolished, clownish, unpohte.
Onbeachaaîdeitjk , 1w., rudely, clownishly, impolitely.
Onbeschaaidheld , C., clownishness, rudeness, rusticity.
Onbeschaamd, b., not ashamed, shameless, impudent,

brazen faced; een

-

gelaat, impudent, brazen face.

OnbeciaaindeflJk , 1w., impudently.
Onbeschaamdheid, r., impudence.
ønbesc!itsdij,d , b., undamaged, unhurt, unimpaired, Uninjured.
Onbeschant , I., not fenced about, not fortified, unfortified.
Onbescheiden , I., perplexed, confused, intricate, dark,

-, without being called, without being appointed.
z., indiscretion, inprudence , inconsiderateness , impertinence.
Onbescheldenlijk, tie, not clearly.
Onbeschermd, b., not defended, unprotected.
OnbeMclilkbaar,, I., lw., that is not within gunshot, that
cannot he wainscotted.
Oubechhnme1baar,, b., not subject to moulding.
OubeschliniUcId , t., not mouldy.
Onbeschoft, b., unweildy ; -, ungracious, rude, blunt,'
uncouth; , impudent, brutish.
Onbeachofteiljk , Ir, ha'., unwiehdily,, heavily; -, ungran
oushv , bluntly , uncouthly.

Onbescheidenheid,

ONB.

ONB

z uiiwieldiness ; -, rudeness , ungraciousness , bluntness.

Onise.testdigfljk , bw., unsteadily , inconstantly.
OubestSerhaar ,, 5., ungovernable , unruly , unmanageable.
Oubes(ierd , b., ungoverned , not guided, unbridled.
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Onhesehonken, &, unendowed; -, not drunk.
Otibsucbred • b. unbewailed , unlamented , not lamented.
Oisbeschrcven , &, undescribed , not recorded • not listed,

Oubesiolou , t., bw., n ot robbed.
Oisbesturtud • li, not assaulted.
Onbetoven , b.. not dusty.
unwritten.
OuLsestessald , b, not irradiated , not enlightened , not ilb.,
inexpressible.
OulcschrljfellJk ,
lumined.
Onbc$chrooiitd , b., not afraid , undaunted , not intimiOnbestraat, I., not paved , not laid with stones.
dated , feely.
O,,heschroonsdelijk , bw, boldly , without fear , undauiit. Onbestrssffel&Jk , b., irreproachable , blameless, irrepreheuslide , irreprovable.
edly , , intrepidily.
Otd,echrooiudheid , Z., boldness , freeness , intrepidity. Onbestraøefljkheld • C., blamelessness , etc.
Oubeshu1d1d • ij., not accused, not indicted, not im- OssbcstrafC , I., not reproved , unpunished.
Onbestreden , I., unopposed , -, easy , quiet , composed.
peach ed.
Oubestrekesa , t., zint plaistered , not daubed.
Oiibescbut , zie Oitheschanst.
Onbeselbaar • &, incomprehensible , inconccptible , incon- Osibcseuurd , zie O,zbestierd.
Onbcsulsd ,. P., fool-hardy , rash , sturdy , hair-brained,
ceivable.
obstinate , licentious.
Onbesefbaarheid , z., incomprehensibility.
Ossbesulsdeil.Jk • bw., rashly , sturdily , obstinately.
Onbesefbaarlijk , bw., incomprehensibly, inconceivably.
OnteulsdIae1d , C., fool hardiness , rashness., sturdiness,
Oubeseffelijk , 1w., inconceivable , incomprehensible.
obstinacy.
.
OnbeeffeWkhekI , z., inconceivableness , incomprehenOnbetaalbaar , b., not to be paid, not payable.
siblcness.
t.,
unpaid.
Onbetaald,
Onbeslageu , b., not seized , not arrested , unshod; -meel,
meal not made to batter; - kalk, unslaked lime , quick Oubetasuelijk t , oiseiaauilLJk , b., bw., indecent , unlime; - nestels, untagged points of laces; - , free of the seemly , uncomely,, unbecoming, unseasonable , indecently,
bargain; ,- ten Ijs komen , undertake a thing without unbecomingly.
Onbetansefljkbcki , C., unseemliness , indecency.
having the proper means to carry it on.
Onbeteuad , on getemd , b., untamed , unruly.
Ossbeslecht , 5., indeterminate , indetermined, undetermiOnbetemiisciijk , bw., untamable.
nate , undecided.
Onbetensmel(JkSacId , C., unruliness , iedecorum , unco,
Onbeslijkt, b., not dirty, not bemired.
meliness.
Onbeslist, zie Oubeslecilt.
Ospbeteugeld , fl, not bridled , unchecked, unrestrained
OobeslotuJnerd , 5., not encumbered , not embarrassed.
licentious.
. .
Onbesloten, b., not locked up, unwalled, not concluded.
Oubceerd , oub esmuld, b., not soiled , unsoiled , Un- Ossisceeuterd , b., 1w., resolute , undaunted; -, undauntedly,
fearlessly.
sullied.
Onbesmet , b, undefiled , unstained , unspotted , untinged, Onbeteuterdlield , z., resoluteness , boldness , courage.
not infected , immaculate, spotless , untingled , undefiled. Onbetigt , 6., not imputed.
OnbesiuettelkJk , 5., contagious; -, .that cannot be stained. Onbetlgtbaor • 5., not imputable.
Onbesneden, 1,., uncircumcised; - van has-Ic§ , uncircuni Onbetiuunerd , I., not built upon , not stopped by building.
Onbetiteld , 5., not titled , unqualified.
cised , hard hearted , obdurate.
Oisbctoogbaur,, &, undemonstrable.
Onbesnedcsaheld , C., uncircumcision.
Onbetoogd , f, not demonstrated.
Onhesnoeid, b., not lopped , not retrenched.
Onbetoomd , zie Onbeteugeld.
Ouhespaard , b., not spared , unspared.
Osibetouverd , I., not enchanted.
Oubcsjseurd , Is., unperceived , not observed • unheeded.
Onbetrapt , b., uncaught.
Onbespied , t., not espied , not watched.
Onbetreden , b., untrodden , unbeaten, unfrequented.
Onbespot , b., not mocked , not rediculed.
Onbespotteltjk , ii., not to be ridiculed , derided , mocked. Onbetreurd , I., unmourned , unlamented , undeplored,
unbewailed.
Onbespraakt , b., ineloquent , not persuasive.
OnbetroIken , t., not clouded, unclouded , uncloudy, clear;
Oubespresigd , 5., not sprinkled.
-, not being drawn cii (by bills of ciclueuyc).
Onbesproeld , t., not watered.
Osibetuigd • 5., not attested.
Osabes,roncn , zie Onberend.
Ossbetu5ssd
, b., not hedged of fenced about.
Onbesproken, 1;., not bespoken , not ordered; -, blameOnbetwist , fl, not disputed , contested of debated upon.
less , without an ill fame.
Onbestaunlijk • oubestaasibaar , t., bw., inconsistent, Onbetwistbaar , 5., indisputable , incontestible , inconincompatible , absurd , incongruous; -, inconsistently , in- trovertible.
O,sbetwlsteWkheld , z., indisputableness.
compatibly , absurdly , improperly.
Onbevssarisar , t, unnavigable.
OnbestaanlkJkhchi , onbestaanbaarbeid , z., inconsisOnbevallig , 5., unhandsome , ungraceful.
tency, incompatibility , absurdness.
nce.
OubevaHIlieLd , C., ungracefulness , inelega
Oubesteed , 5., not laid out; -, not put out apprentice.
Onbevaren , 5., where there has been no shipping; eeoc
P.,
not
bespoke,
not
ordered,
onbevolen
,
Oubesteld ,
-e zee, a sea where there has been no shipping; - , nunot commanded; -, not delivered.
experienced.
Oubetemt5 , 5., undetermined; -, not appointed, not fixed.
Obevat , h not comprehended.
Onbestendig, t., unstable, , inconstant , changeable , irre
Onbevattelijk, I., inconceivable , incomprehensible.
solute , unsteady , unstaid , fickle.
Onbevestid , 11. 1 not confirmed , uncirtain , not invested,
Onbestcndigheld , C. unsteadiness , unstaidness , inconnot ordained.
slaney , , irresolution.

^
()NC.
^a.;.

(3nbovlekkelUk í , bui,, that cannot be (t( ltd.
Onbevlekt , b,, unspotted , undefiled , inmiaculat

4)nbevaektbeld , z,, purity , innocence.
Onbevoegd , b., unqualified , incompetent.

Onbevoegdelijk, bw., incompetently.
Onbevoegdheid , z., incompetency.
Onbevochten , b.. not assaulted , not encountered.

2

93

(tu heznaid , G., it;1sowi ► , urncttltiv^ttct~.
),' ,cr,,,1igd , /1., t?nsowit , uncultivated ; -, tiitstinid , 1insteady, indiscreet, heedless, wild.
Oubezatilgdl,etd, z., lieccllessuess, wildness, unsteadiness.
esnbezenrd , b., unhurt , uninjured , not harmed.
Ounbezegetd, b., unsealed, not confirmed by seals, not ron firmed by stamps, riot sealed.
Onbezet , b., unguarded , not guarded , not garrisoned; -,

Onbev ocbtlgd, b., not moistened, not watered, sprinkled.
Onbevolen , b., not commanded , not ordered.
Itot adorned, not enriched.
Onbevolkt , k., not peopled.
Onbezield , b,, inanimate , lifeless.
Onbevooroordeeld, b,, bw., unprejudiced, without preju- j Onbezien , b., not viewed, at leap-hazard, at random.

dice , all prejudice laid aside , free from prejudice.
Onbevoorregt, b., not privileged, without prerogative.
Onbevorderd , b., not advanced , not promoted , not preferred , not forwarded.
Onbevraagd , b., not asked, not inquired after,

Onbevracht, b., not freighted.
Onbevredigd, j., unappeased, not reconciled.
Onbevreesd , b., fearless , dauntless , bold , not depressed

liy fear, unappalled.
Onbevreesdheid , z,, fearlessness , dauntlessness , boldness.
Onbev rlesbnar , h., which cannot freeze up,
Onbevrtd , b., not freed, not emancipated, not liberated.
Onbevroed, b., not comprehended, not conceived, not

understood.
Onbevroedig f , b., unappreliensive , not apprehending.
Onbevroren , onbevrozen , b., not frozen up.
Onbevrucht, b,, unpregnant , not big with child, not
prolific.
Onbevrucbitbaor , b., barren • sterile.
Onbevruehtbourheid , z., barrenness , sterility.

, b , ho'., not considered of.
Onberocbt, b., unvisited, not resorted to, unfrequented,
unexplored ; -, not attempted , unattempl sd , untried , not
experienced.
OiIbeoochtbeld , z., being not frequented of resorted to.
Onbezoedeld , b., not soiled , unsullied , undefiled.
Onbezoldigd , b., riot under pay, not pensioned.
Onbezonnen , b., bw., inconsiderate , unadvised , indiscreet,
injudicious, incautious . inconsiderately, rashly.
OBlber,011De„t^eid • ,s., rashness , inconsiderateness, indiscretion , imprudence.
©ntsczorgd , b., unprovided for , not secured ; -, unfurnished , not delivered ; -, without care , careless , negligent
reis L irtrï - lntco loopen , neglect a child ; hij heeft de -e
I'ost , he has his diet free , he lives very easy ; hij eel -vii ee horf, lie lives without arre, lie lives without trouble.

Onbeziens

Orlbez()rgdlUk , bid., without care.

O.tbeaorgdtleld,z., hieingnotprovided for; being without eiti

, not overcharged ; -, zint
subject to duty, free, free of mind, clear of conscience

OnFsezewattrd, b., not burdened

b., unguarded, undefended, not %vatclied.
ecii - gerraoerl , a free mind , a cleat- conscience.
Onbez w,eibt , b., unblentislied ; -e naast , unblemished
Onbewaard , b., not kept, not preserved, unpreserved.
Onlbewnartaeid, b., not verified, uncoufirmed, unfrequencharacter , unblemished reputation.
ted, untrodden.
Onbezweke,, , b., undecsti ed , rnsliaken , rndiminislied.
Onbewald , b., unwalled.
I Onbezwljkbnar, b,, not giving way, unshakable , itot
Onbeavandeld , h., not walked upon.
liable to decay.
Onbewapend . ongewapend, t., trot armed , unarmed.
Onbezwtjkbaarbeid , z., not being liable to decay.
Onbew aterd, b., not watered, not sprinkled.
Onbezw, aren , b., unsworrn . not bound by oath.
Onbeweegbaar, h., immovable , unrnovable, unshakable.
Onbillijk, b., bw., utiecluit^tl,le, unreasonable, not just
Onbc eega , b., staring.
not impartial ; eerie -e rise/ , an unreasoinable demand
Onbeweend , b., nnhewailed , unlamented.
- unreasonably , unequitably , unjustly.
Onbew eeinlL3k, b., not to be bewailed.
OcibltlIjklicj,á, z., unr easonableness, injustice, exorbitance.
OnbeavegeUjk, Ti., bw., unmoveable, immovable, unshakea- OQnbdjbt,aar , b., unappa, ent , obscure, sgloomy, ahstrusv.
tie , unshaken , obdurate , unfeeling; -, immoveably.
Oublanschbaar, b., bw., note tinguish^tble, unextirtguishahir-.
(tnbe^ egel Jkheld , z., immobility, obduracy, callousness. ©nb®ets ta.'srsiág , t., impeei ;teut , obdurate , unrepentixir.
Onbe`ves-5t, h., bene., not done, not performed, unpolished. ()n5mnetoss,,u'dSgheif4 , a., iwltenitence, obd:trateness.
Onbewezen, b., unproved, not evinced by argument, not Onbree^.k,a,,er • h., infraugil;le, tint to be broken.
Onbewaakt,

elucidated.
Onbewijsbaar , b., not provable, that cannot be proved,

evinced of elucidated.
Onbewilligd , b., not agreed unto, not consented to, un-

granted , not yielded.
Onbe`v inspeld, h., undisguised , not m^tsiii;d , bate, barefaced , round, freely, categorical , positive.
Onbewimpeldheid, z., bareness, openness.
Onbewoeest , b., not wound about.
Onbewogen , li., not moved, steadfast, firm , unshaken.
Onbewolkt, b., unclouded, not clouded, free from clouds,
clear.
Onbewoonbaar

, b., uninhabitable.

Onbewoonba,,rhekd , -., uninliabitableness.
Onbeiav,sond , b., not itnhabited ; ci ii - land ,

initetl country.
) ,b,-'w na . t,, to hn.'nlua1ilted with , ijeilainul oI
,sb,!4e si' ltnctd , ':
cssiíCl'?Íl1:i:iiI ii ^' ; Í:'3.1'a7

Onbru k , zie Oicgetruhic.

Oubrud €kbx:ntr , b., unfit to be used , unfit for use , unus;;i ul , useless , impassable , inipraetible.
O abru5kbai,rlieitl , z., being unfit to be used, ímpractica-

hleness,
On bauigbanr, onbuigzanaxn , b., unbending , unpliruit; - ,
unbending , stiff, inflexible, obdurate ; - van lunst , harshhearted , inexorable , obstinate.
()nitli5gzaamheed , z., inflexibility , stiffness , obstinacy,
GnbcsrgerlUk , onva%eólevend , b., uncivil , unpolitc , sit;complaisant ; - , not citizen - like.
Oea5strrgerBLJk2ictd • ,t., incisions.

Onbnsurlijk , h., tie., not neiglibourly,
O,,en , a., ounce.

an 1lIJ:Iii:st°

*gu 5se-ate5 k , h., te' , unchristian , contrary- to clizistiagit.`- •
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ONC.

ONDJ

Onclinsbaar , b., not tributary , not subject to taxes, exempt Ouz1eradir+iraolachap, z., vice-admiralty, vice-admiralship.
from taxes, excise-free.
Onderafdeeling , z., sub-division.
Oncinobnarheid, x., freedom from taxes, exemption from Onder -agent , z., vice-agent.
taxes.
Onder anderen , zie Onder.
Ondaad , z., evil action , evil deed , mischief.
Onderbaas , z., base and foot of a pillar, patten of a
Ondank , z., discontent., displeasure , - behalen , incur dis
pillar , busk ; -, upperservant.
disrust , lose favour ; zijns --s, maugre him, in-pleasur, Ouderbalk , z., architrave.
spite of him.
Onderbarbier , z., surgeon's mate.
Ondankbaar , b., unthankful , ungrateful.
Onderbed , z., bed to lay under another bed.
Ondankbaarheid , z., unthaukfulness, ungratefulness , in- Onderbek • z., under-beak, under-nib.
gratitude.
Onderbestierder • Z., under-governor , deputy-governor,
OndankbaarlUk , bw•, unthankfully, ungratefully.
lieutenant, vice- gerent.
Ordeeg f , bw., out of order , indisposed , not well.
Onderbeul, z., hangman's man.
Ondeelachtig , b., not partaking , uninterested.
Onderbevelhebber • z., commander of a lower rank, underOndeelbaar, t., indivisible, not to be divided.
officer , inferior , subaltern officer.
Ondeelb:inrt,eld • z., indivisibility.
Onderbinden , t. w., swathe.
OndeelbaarlU k + • bw., indivisibly.
Onderblljven , i. w., not to grow up, sink under the weight.
Ondet-iig, b., individual.
OnderblLver, z., one that does not thrive, one that does
Ondeeltie j , z., atom.
not grow well.
Onderhonden , d., zie Onderhinden.
Ondege, zie Ondeeg.
Ondegelijk, h., not honest, unfair.
Onderbottelier , z., under-butler.
Onder, vl., bw., under, below, beneath; - het jak buigen, Onderbrengen , t. w., subdue , conquer.
submit to the yoke; een paard - den man, a riding-horse; Onderbrenger , z., subduer , conqueror.
dat paard loopt wel - den man, that horse has an easy Onderbrenging , z., subduing , conquering.
motion ; iemand - de knie hebben , § , ride any one • have Onderbroek , z., pair of drawers.
a person's head under one's girdle ; het huis werd - den Onderbalgen , t. w., i. w., subdue, subject, submit, yield.,
voet gehaald , the house was pulled down ; - den blaastwen Onderbuik , z., lou-er part of the belly.
hemel , in the open air; hij moet er -, he must yield , lie Onderbargeeneester, z., proconsul, second burgomaster.
must submit; -, under, less ; ik kon het niet - de vijftien Onderburgetneestersciinp • z., proconsulship.
Ondereipier , z., sender jailer.
. ponden sterling tierkoopen , I cannot sell it under the , of
for less than, fifteen pounds; - de waarde, under the value ; Ondercovansies , z., under-clerk.
- de markt , under the market-price ; - de veertien jaren Onderdaags = , bw., the other day , lately.
oud , under fourteen years of age ; -, among; die brief Onderdaan , z., subject.
ligt - mijn papieren, that letter lies among my papers; Onderdanig , h., subject , submissive , dutiful , humble.
de. een - den anderen, pell-tnell ; - elkander, amongst one Onderdanigheid , z., submission.
another ; zij zullen het - elkander doelen , they will divide OnderdaniglLk, bw., submissively, humbly.
it among themselves; - ons zelven, amongst ourselves; Ouderdeel , z., under-part.
- het volle , among the people ; - vier ooyen , face to face, Onderdeelen , t. w., subdivide.
without witnesses; -, during; - de preek, during the ser- Onderdeeiing , z., subdivision,
mon; - een glaasje , over a glass of wine; - eede ver/da- Onderdeken , z., under-blanket; -, under -dean, sub-dean,
ren , declare upon oath ; ik hen - een eed van geheimhou- Onderdekken, t. w., cover under.
ding , I am under an oath of secrecy ; -- ten verpliglinq Onderdelven , zie Delven.
zijn , be under an obligation; - bedwang of bepaling zijn, Onderdeur , z., under-door.
be under restraint; - .schijn, under pretence, - voorwendsel Onderdoen , t. w., put under , put among , yield to.
van vriendschap, under colour of friendship ; - uw welne- O"derdninpelen , t. w., i. w., plunge under , plunge in,
vidn , with your favour ; - verbetering , under correction;
duck , bury ; -, zie Onderduiken.
- dienst zijn , he in military service , be, a soldier ; - eene Onderdonipoling, z., immersion.
gelukkige planeet geboren zijn, be born under a lucky planet; On,Ierdo uws n , zie Onderduwen.
gedegen - onze liandteekening en zegel, given under our Onderdr,,kken , t. w., oppress, suppress, conceal.
hand and seal ; een schil) - zeil , a ship under sail ; - zeil Onderdrukker, z., oppressor.
zin , be under sail ; - zeil gaan , set sail ; iets - handen Onderdrukking , z., oppression, suppression.
nemen, undertake to thins; hoe lang is het - handen ge Onderdrukt , d., oppressed , suppression.
-been a-making? -, under, under--west?holngai Onderduiken , i. w., dive under.
neath , below ; - en boven , above and below ; van boven Onderduwveu , t. w., thrust under, thrust down.
tot -, from top to bottom ; van -, underneath ; van -, Onderduoving , z., thrusting down.
from below ; vara - op , from beneath upward ; van - op- Ondereen , bw., promiscuously, together.
tellen , tell up from the bottom ; van -, take care , have Ondergaan . t. w., i. w., undergo, suffer , sustain, endure;
a care, make w.ay, stand out of the way; - de lij , at the straf -, suffer punishment ; -, decline , set ; de zon gaat
onder, the sun sets; -, overtake.
lee , z.; - den wind liggen , lay wind upon the beam , z.;
- drempel , lower port sill , z.; -kant van een zeil , the Ondergaan , z., suffering , enduring, decline, declension
foot of a sail, z.; -loop ran de kiel, forefoot, z,; -lijk, from prosperity , sunset , persuading , overtaking.
foot-bolt-rope , 2.; - lijzeil , lower studding-sail ; z.; -raa, ©nclergan; , z., decay, decline , declension from prosperity,
destruction , ruin.
lower yard, z.; -stuk, prop, z.; -stuurinan, mr,aster's mate, z.
Onderaan , rol., lie., zie Onder.
Onderyeblem•cn , Cl., zie Onderblijven.
Oi,deriuirdscta , h., suhterraneous, rindcr rmind, infernal. Oln,Ierehhesgen , d., subdued , conquered.
(OneLi'E' v1lnii,s, (/, T zit ()p lereloz?'iy
On.c5eradi tlrnhsi , z., vice ulnoirat.

ONft

OND,

ftntLergcdovcn , tL, zie (Jdo1ven.
Ondergedoken, iL, divel under.
Ondergeduiupeld , d., plunged , immered buried under .
Onde r geduwd , d., zie Ondergeduwd.
Ondergeduwd, d., thrust down.
Ondergegaan, b., gone down, set , declined, persuade.
Ondergegraven, d., zie Ondergraven.
Ondergegrepen , d., seized underneath, grasped underneath.
OndrgehaaId , it,, pulled under.
OndergehcnssehrIJver ,, a., under-secretary.
Ondergehouden, d, kept under.
Oiidevgekropen , d., crept under.
Ondergelegd, d., laid under.
Ondergelegen, d., lain under.
Ondergeloopen , d., overflowed. deluged, inundated.
Ondergeplaatst , d., put ander, placed under.
Ondergeplant , d., planted umler • set under.
Ondcrgcpoot , zie Ondergeplaut.
Ondergeschikt, b., subordinate.
Ondergeschlktelkjk , bw., subordinately.
Ondergeschiktheid, o., subordinacy.
Ondcrgeschoord , d., supported with props, supported
with stays.
Ondcrgechovcn , d., shoved under, pushed under.
Onkirgschreven , I., d., zie Ondersc/zreren uinlerwritten.
Ondergesprcid , d., spread under.
Ondergestaan, d., stood under.
Ondergcste)d , d., subordinated.
Ondergestoken , t., subdititious.
Ondergestret-pt , d, zie Onderstrepen.
Ondt-rgcstrooid , d., interspersed.
Ondergeteekend , t., subscribed. usiderwritten • si g ned.
Ondergetrokken , d., drawn under.
Ondereangeu , it., zie Ondervangen..
011dergevoeg(l , cl., added underneath, joined.
Ontlergeworpen , d., thrown under , thrown among.
Ornhsrgez*ahI , d., sown under.
Ondergezet , d., zie Onde r zetten.
Oudergezonken , d., sunk under.
Ondergod • z., deity of a lower rank.
Ondergoed • zie Onderkleeren.
Ondergooijen , t. w., cast down, throw under.
Ond-rgord , d „ undergird.
OudergordQl , z., under-girdle.
Ondergorden , t. w., undergird.
Onderraaf, s. viscount.
Ondergrnialscbap , z., viscounty.
Ondergraven, d., undermined; —, t. w,, undermine.
Ondergraving, z., undermining.
Ondergrond, a,, underground.
Onderhanld , e l., interlined ; —, overtaken.
Oudrhalen, t. W., draw under, pull under; zijn hoofd-,
hide one's head; hij heeft zijn hoofd moeten —, he was
obliged to submit , be was obligedl to yield; —, underline;
- :2f-, overtake.
Onderha1Ing , r., interlining.
Onderhandelaar, z., negociator.
Onderhandelen, t.w., treat, negociate.
Onderhandeling, z., negociation, treaty, intercourse; niet
iemand in — treden , enter upon a treaty with any olie.

t)u(lcllic
, &, Subject, liable , obnoxious.
Oiidcrhc%igbctd , a., subjection, liableness, obnoxiousness.
Onidertsooidman , a., lieutenant of a company of soldiers,
Oiiderbinngbuotennaii , r., bootowaiss's mate.
Onderhon-1g , s. t., subordinate, adjacent.
Onderhonrij,e54 , z., subordisiacy.
Oncl4irtnopman , Zie Onderliooprnan.
Ouderho,,4 , z., maintenance, sustenance, livelihood, sub-

Onderhanden,

zie Onder.

Otnderhandsch , onderhands, P., bie., not public, private, privately.
Ondertusne , cie IIOfl(iSdl(tf.
O'u(lcrJneb)c,•ni , t,, under nv once r)nhrannn.
Obiuv . olft
??(.1 ..
n.'
Onnuterisenosi ,
};
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sistence; —, discourse, talk, conversation.
ni. maintain. , support , keep , uphold , entertain , keep , in repair , cultivate; —, observe,
perform —, entertain; —, keep under, keep down; hij
zoekt inj Ie —, he intends to keep ure in subjection;
houden mijn geld onder zich , they retain moncy.
Oridciino uden , d., maintained, kept in repair, observed,
entertained.
Ondcrboude,, , e., maintanasuce , reparation, observing,
entertaining, keeping down.
Ouderliouder,, e,, sustainer, one that supports, one that
maintains, one that keeps in repair, one that observes.
Onnilerhotoding, z., sustaining, entertainment, observing,
iriasnitairvisag , supporting.
Oudcrtsu5d , z., curtis (in anatomy) , the main skin which
is covered by the epidermis of outward skin; -, quick work,
general nasie given to all that part of a ship which is under
the surface of the water, when she is laden fit for a voyage.
Onderhuis, a., lower house.
Ouderlu,,nq, , t ni. , lijve over a person's head.
Oliderinniurd , zie Onderlisireie.
Onderhouden , t.

Onndcrkann , zie hel.
Ouderkn,uerheer,, oliderkamerling jv , z., vice-cliitni-

beriatu.

Onderkinusciler,, e., vice-chancellor.
Ondcikn*nnsellersclnap , C., vice-chancellorship.
Onderkant , z., lower part of any thing whatsoever, lower

edge of any thing.
Onde.-baar , ouderkenueStik , &, discernible, dis-

tiriguishiahie , perceivable.

Oide,kqnbanrI,ejd , i, discernibleness, perceptibility.
O,dcike,,neii , t. w., discern, observe, perceive, distinguish.
Onde,-keu,je , c. under-petticoat.
Oaidcakâu

, e., double chin.

OnEIe,-klecre,n , z, mv., waistcoat and hireeclies of pantaloons.
OnttcrkJoostcvvuogd C., under-prior, sub-prior.
Onderkocht , d., zie Oviderdoopen.
O,•clerkok , z., under-cook, cook's mate.
Ondcnko•nng , z., viceroy , deputy.kinig; de — ran .16-land,

the lord lieutenant of Ireiaiivl.
Oiderk(niiIogIu , c., viceroy's lady.
Ondes-5onligsc1iap

,

Z.,

vice-royalty, dignity of a viceroy.

Ondcrkoopt-n , t. w, auppiant in buying.

OU(ICRk()05flU80 , 5., under-snerciiant.
Ouderkousen , Z., ore., wider-stockings.
OndcvkrLJgen , t w., subdue.

Onilerkropen , it., undermined, supplanted.
Onderkrulseu , t. w., undermine, supplant, crawl under,

creep under.
O,nderkruiser , z., supplanter, ussderminer.
Ondeikrulp1ng , z., Supplanting, undermining, surreptitious dealing.
Oinde,kusen , z, under-pillow.
Otuierlang , zIe Onder/ogen ; —, undermost of lowerniss

deck at I)attery for ordnance of a ship . — dossiifaii
vuhd!ud.
C)nsv-rin0cin ,
b(e
l .j

. vin',

eard

ii

u;vtder lie
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Onderlaten , zie Xalaten.
Onderleen , z., mesne, inferior fief.
Onderleenbeer, z., mesne.
Onderleermeester , z., zie Ondermeester.
Onderlegd , d., zie Onderleggen.
Onderleggen , t. w., lay under , underlay.
Onderlegger , z., zie Legger.
Onderlegging , z., laying under.
Onderliggen , i. w., lie under ; in het worstelen -, be

OND.

Oud©rsr held , z., difference ; tune/zen zeggen en doen ie
groot -, there is a great difference between words and
deeds ; zonder -, promiscuously , indiscriminately.
Onderscheidbaar, b., discernibleness, perceptibility.
Onderscheiden , t. w., distinguish , discern.
Onderscheiden , d., distinguished , discerned.
Onderseheidenheld, z., difference.
OnderscheldenlUk + , bw., differently, distinctly, plainly,
broad.
worsted in wrestling.
Onderscheiding, z., distinction, discernment.
Onderliggend, b., lying under ; de -e party , the subdued Onderscheppen, t. u., intercept.
party.
Onderschepping , z., interception.
Onderlijf, x., lower part of the body.
Onderschept , d., b., intercepted.
Onderling, b., bw., mutual; -e genegenheid, mutual af
Onderschikken , t. w., subordinate.
-fection;,mualy. Onderschoren , t. w., support with props , support with
Onderlip , z., under-lip.
stancheons.
Onderloopen • i. te., be overflown • flow into , inundate, Onderschouderblad-spier, z., subcapsularis, muscle which
deluge.
fills up the inward hollow part of the arm of shoulder-blade.
Onderlooping, z., inundation, overflowing.
Onderschout • z., deputy sheriff of bailiff.
Ondermaansch, b., sublunary. '
Onderscho.utsambt , z., office of under sheriff.
Ondermaat , z., that attains not to a certain of a due Onderschoutschap, zie Onderschoutsaraht.•
measure.
Onderschraagd , d., supported, sustained.
Ondermeester , z., under-master, usher.
Onderschragen , t. ie., support , sustain , shore up.
Ondermeid , z., female under-servant.
Onderschrager , z., supporter , sustainer.
Ondermengd , d., intermingled , intermixed.
Onderschraging , z., support , supporting.
Onderinengen, t. w., intermingle, intermix.
Onderschreven , d., b., suscribed , underwritten.
Onderschrift, z., subscription, postscript.'
Ondermenging , z., intermingling • intermixing.
Ondermijnd, d., undermined.
Onderschrijven, t. w., subscribe; eerie belofte -, sign a
promise.
Ondermijnen , t. w., undermine , subvert.
Ondermijner, z., underminer.
Onderschrijver, Z., subscriber.
Ondermijning, z., undermining.
OnderschrUving, z., signature.
Onderschutten , i. w., shelter under.
Onderenuts , z., under-cap.
Ondernemen , t. w., undertake , set out ; een reis -, set Onderschuiven , t. w., shove under.
out on a journey ; iemand , die alles onderneemt , an ad. Ondersleutelbeensspler, z., subelavius muscle (in anatomy).
venturer , one who undertakes every thing.
Ondersleutelbeensspieren , z., me., subclavian vessels.'
Ondernemer , z., undertaker.
Ondersneeuwen , i. w., be wholly covered with snow.
Onderspit , z., under-spit ; in het - geraken t , go hack.
Onderneming, z., undertaking, enterprise, attempt.
Ondernolnen , d., undertaken , attempt.
ward in one's affairs , get into a scrape.
Ondernuntius , z., internuncio.
On(lerspreiden • t. w., spread under.
Onderstaan , d., undertaken , ventured.
Onderofficler, z., under-officer, inferior officer.
Onderstaan , t. w., i. w., undertake , venture , try; -, inOnderpachter , z., subtenant.
Onderpand, z., pawn pledge; iemand iets tot - geven,
quire into a matter , stand under.
give any one something as a pledge.
Onderstaan , z., undertaking , attempt.
Onderpand , d., zie Verpand,
Onderstaande, b., that which follows underneath, subjoined.
Onderpanden , i. w., zie Verpanden .
Onderstand , z., aid, help , assistance; - verleenere , aid,
assist.
Onderpanding, zie Verpanding.
Onderplaatsen , t. w., put under , place under.
Onderstandgeld , z., subsidy , supply, aid.
Onderplanten , t. w., plant under, set under.
Onderste, b., bw., undermost, lowest; 't - bonen, upside
Onderploegen , t. 2o., plough under.
down, topsy turvy.
Onderpoten , zie Onderplanten.
Ondersteek doen , t. w., , supplant , undermine.
Onderraken • i. w., be subdued.
Ondersteekbekken , zie Ondersteeksel.
Onderregent , z., sub-regent.
Ondersteeksel , z., 'bed-stool.
Onderregten • zie Onderrigten.
Onderstek f , z., undermost story , lower story of a wareOnderre{iter , z., inferior judge , lateral , puisne judge;
house.
-, zie Onderrigter.
Onderstekeling ) , z., subdititious child.
Onderribbig, b., suhcostal.
Ondersteken , t. w., put under.
Onderriein • z., under-girdle.
Ondersteker • zie Ondersteeksel.
Onderrigt , d., instructed, informed.
Ondersteéking , z., putting under , incorporation, supposiOnderrigten , t. w., instruct , teach , inform , acquaint.,
tion.
make known ; ik zal a van mijn voornemen - I will make Onderstelbaar , b., supposable.
yon acquainted with my intention.
Onderstelbaarlijk , No., suppositively.
Onderrigter , z., instructor , teacher , institutor , informer; Ondersteld , d., supposed , granted.
-, zie Onderre9ter.
Onderstellen • t. w., suppose, take for granted; men neoel
Onderrigting , z., insti action , information,
it is to tie supposed ; -, subordinate.
Oxiderrok • z., uruler-coat , petticoat,
tln,lerstelrende , h., supposing.
4)nderrohje , zie Onderket"r :Je.
/iátl;irrstelifiig, N Ottpl)©sltlon, by.potlirsis (in- mathematics)

OND.
Ondersteund, d., supported, sustained, stayed.
Ondersteunen , t. w., support, sustain, assist , help.
Ondersteuner, z., supporter.
Ondersteuning, z., support, stay, assistance, aid, help.
Ondersteunsel , z., support, stay, prop.
Onderstoken, b., d., zie Ondergestoken.
Onderstrepen , zie Onderh.alen.
Onderstrootjen, t. w., intersperse , scatter.
OnderstrooLJ ing , :., interspersion , scattering.
Onderstut , d., supported , stayed , propped.
Onderstutten , t. w., underprop , support, shore up.
Onderstutter • z., supporter.
Onderstutting , onderstutsel , z., prop • stay • shore; -,

propping , supporting.
Onderstuurinan, z., second-mate.
Ondertand , z., undertooth.
Ondertast: , d., zie Ondertasten.
Ondertastcn , t. w., inquire into, sound, touch, scrutinize.
Ondertasting , z., inquiring , sounding , sifting.
Onderteekend , d., subscribed , signed.
Onderteekenen, t. w., subscribe , sign, put one's hand to.
Onderteekening, z., signing , subscription.
Ondertegengesteld + , b., sub-contrary.
Ondertrekken, t. w., draw under, pull under.
Ondertrou.v , z., espousals , betrothing.
Ondertrouwd, d., betrothed, espoused, affianced.
Ondertrouwde, z., he of she that is betrothed bridegroom

of bride.
Ondertrouwen, t.w., betroth, espouse, promise in marriage.
Ondertrouwing, z., act of betrothing espousing.
Ondertusschen , bw., meanwhile, in the mean time in

the interim.
Ondervangen, t. w., shore, stay up, z.
Ondervanging, z., zie Onderschrayiny.
Ondervindeliljk, b., bw., experimental; -, experimentally.
Ondervinden, t. w., experience.
Ondervinder , z., experiencer.
Ondervinding, z., experience ; de - is de beste leermees-

teres § , experience is the school of wisdom.
Ondervloetien, i. w., flow under.
Ondervloe.liend , b., snbterfluent, subterfluous.
Ondervonden , d., experienced.
Ondervraagd , d., zie Ondervragen.
Ondervragen, t. w., interrogate, examine, inquire into.
Ondervrager , z., examiner.
Ondervraging , z., examination.
Onderwaarts, bw., downward.
Onderwant , z., lower shrouds , z.
Onderweg, onderwege , bu.%., by the way , on the road,

on the Way.
Onderwereld , z., subterranean world.
Onderwerp , z., subject , theme.
Onderwerpelijk , b., bw., submissive • humble; -, submis-

sively , humbly.
OnderwerpelUkheid, z., sitbmissivless, humility.
Onderwerpen , t. sv., subject , subdue , submit; -, sub-

mit, yield, submit one self; -, throw under, amongst one
another , subdue.
Onderwerping , z., subjection , act of subdung ; -, sub-

mission , act of obedience to a superior.
Onderwezen , d., instructed , taught , teached.
Onderw(Jlen , onderwijl , bie., zie Ondertusschcn , mean-

while.
Onderwijs , z., instruction.
Onderwtjzeling: , e., disciple, pupil , scholar.
Onderwijzen , t. w., instruct, teach.
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OnderwLpxer, z., instructer, teacher, preceptor; -, catechist.
Onderwijzeres , z., preceptress.
Onderwijzing , z., instructing • teaching.
Onderwinder + , z., adventurer.
Onderwinden • t. u., undertake , attempt , endeavour.
Ondcrwinding, z., undertaking.
Onderwonden , d., undertaken , attempted
Onderworpeling , z., one who is subdued , submitted,
subjected.
Onderworpen , d., subdued ; -, submitted ; -, subject;
's menschen leren is aan veel tegenspoeden -, the life of man
is liable of subject to many misfortunes.
Onderworpenheid , z., subjection , act of subduing.
Onderzaatjen , t. w., sow amongst.
Onderzaat • z., subject.
Onderzetten • t. w., let the water overflow the country,
inundate , deluge.
Onderzetsel , z., prop , shore , stay.
Onderzteltje, zie Osderkeursje.
Onderzinken, t. w., sink under, sink down.
Onderzoek , z., inquiry , investigation • search ; geregtlijk
-, inquest; zeer naauw -, scrutiny.
Onderzoeken , t. ie., inquire , examine , discuss • scrutinize , investigate.
Onderzoekend , d., b., inquisitive , inquiring.
Onderzoeker, z., inquirer, inquisitor.
Onderzoeking, z., examination, inquiring.
Onderzoeklievend , b., propense , inclined to learn , inquire , investigate.
Onderzoeklust , z., inquisitiveness , cnriousity.
Ondeugd • z., vice, naughtness ; - 6 • mischievous person.
Ondeugdelijk , zie Ondeugend.
Ondeugdzaam , zie Ondeugend.
Ondeugend , b., wicked, naughty, bad, vicious, jadish ;
- kind , naughty child ; - leven , vicious life ; -e streken,
,jadish tricks ; smijt dat -e goed weg, throw away those rags.
Ondeugendheid (, z., wickedness , naughtiness , badness,
viciousness.
Ondeugendlljk f , bw., wickedly, naughtily, viciously.
Ondccht , z., prose.
Ondienst, z., disservice, ill service.
Ondlenstbaar , b., not serving , without service ; -, zie
Ondienstig.
Ondlenstbaarbeld , z., being without service ; -, zie Ondienstigheid.
Ondienstig , b., unserviceable , unprofitable , unexpedient ,
useless.
Ondienstigheld , z., being unserviceable , unprofitableness.
Ondlenstiglljk , b., unserviceably , unprofitably.
Ondienstvaardig, b., not willing to serve.
Ondiep , b., shallow.
Ondiepte, r., shallowness; -, shallow, ford, shoal, shelf,
sandbank, liet schip geraakte op eerie - vast, the ship rain
a-ground, etc.
Ondier, z., monster, monstrous creature.
Ondigt i- , b., sleazy ; -, leaky; -, loquacious , garrulous,
talkative.
Ondoenbaar , ondoenlijk , b., unfeasible, impracticable.
Ondoenlijkheid , z., impracticableness, impossibility.
Ondoorboord . b., unpierced ; -, imperforate.
Ondoorboorltjk , b., unpierceable.
Ondoordacht , b., unprudently , unadvised , not computed,
Ondoordringbaar, zie Ondoordringelijk.
Ondt>ordringelUk , b., impenetrable, impervious.
Ondoordrsngelkikheid, z., impenetrability, imperviousness,,
Oncloordringcnd , b., not penetrating.
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Ondoordringendheld , zie Ondoordringei`ijk1 eid.
OndoorgankelUk , b., unpassable , impassable.
OndoorgrondelUk, b., unsearchable, impenetrable,

Oneerbaar

, b.,

immodest , unchaste, indemit, hide-

licate.
in-

scrutable.

Oneerbaarbeld, Z.

immodesty, unchastity,, indecency,

indelicacy.

OneerbaarlUk f , 1w., immodestly , lewdly, incontinently.
OndoorgrondelUkheld, z., unsearchableness.
OndoorkotnelUk , b., unsurmountable , insurmountable. Oneerbiedig , b., irreverent.
Oneerbiedigheld , z., irreverence.
Ondoorlezen , b., not perused.
OneerblediglUk , bw., irreverently.
Ondoorl uchtig , b., not illustrious.
Ondoorschijnend, b., not transparent, not pellucid, opaque, Oneergierig , b., unambitious , not ambitious.

opacous.

Oneergierigheld, z., want of ambition.
Oneerlijk , b., zie Oneerbaar; -, dishonest;

- handelen,
play foul play ; -, dishonourable , shameful , disgrace.
shame-e
straf,
dishonourable
burial;
-e
begravenis
,
ful ;
superable , insurmountable.
ful punishment, ingnominious punishment; -, zie Oneer.
Ondoorwaadbaar, b., not fordable.
baarlijk; -, dishonestly; -, dishonourably; - de vlugt nemen,
Ondoorworstelbaar, b., impossible to strive through,
flee , take to flight disgracefully , shamefully.
unconquerable.
Ondoorwroet, b., not dived into, unsearched, uninvestigated. Oneerlijkheid , zie Oneerbaarheid; -, dishonesty, faithlessness ; -, disgracefulness, ignominy.
Ondoorzigtbaar , b., impossible to see througli, - impervious.
Ondoorzigtig , b., not sharpsighted; -, not transparent, Oneerwaardig, b., irreverent, unworthy.
Oneerzuchtig , zie Oneergierig.
not translucent.
Oneetbaar , b., bw., unfit to be eaten ; oneetbare kost, unOndoorzocht , b., unsearched.
wholesome food.
Ondoorzoekbaar , ondoorzoekelUk , b., unsearchable,
Onefen , zie Oneven.
inscrutable.
, z., inequality, ruggedness, unevenness.
Oneffenheid
Ondraagbaar, b., impossible to be carried, what can not
Onelgen, b., improper.
be born.
Oneigen?, bra., Oneigenlijk; -, improperly.
OndragelUk, b., insufferable, intolerable.
Oneigenbatig, b., unselfish, disinterested.
OndragelUkheld, z., intolerableness.
Onelgenbat1g5UK , bw., not selfishly.
Ondrinkbaar , b., unfit to drink.
Onduidelijk, b., bw., unintelligible, not plain, not clear, Onetgenhetd, Z., impropriety.
not to be understood; -, unintelligibly, so as not to be Oneigenlijk , b., bw., figurative , metaphorical; -, tiguratively, metaphorically.
understood.
Oneindelijk , b., bw., zie Oneindig.
Onduidelijkheid , z., unintelligibility.
OneindelUkheld, zie Oneindigheid.
Ondultsch, b., bastard dutch.
Oneindig , b., infinite , endless.
OndividelUk , b., intolerable, insufferable.
Onduurzaam , b., not lasting , of short duration, transitory. oneindig , oneindiglUk , bw., infinitely.
Oneindigheid, e., infiniteness, infinity.
Onduurzaambeid, z., brevity, shortness, conciseness.
Oneindigmaal, bw., numberlessly.
Onecht, z., concubinage, fornication.
Onecht , b., spurious , bastard, illegitimate; - metaal, spu- Onerfel U k , b., not hereditary.
rious metal ; -e waren , bastard wares; - kind, spurious OnergerlUk , b., bw., inoffensive, giving no offence; -, inoffensively.
child , illigitimate child , bastard-child.
Onerkend , b., unacknowledged.
Onechtelijk , bw., spuriously , bastardly, illegitimately.
b., bw., unthankful , ungrateful, ingrate,
Onerkentelijk,
Onechteling, z., zie Bastaard; -, bastard.
ingrateful; -, unthankfully, ungratefully.
Onechtheid, z., falseness, bastardy, illegitimacy.
OnerkentelUkheid, z., unthankfulness, ungratefulness,
Onedel , b., ignoble.
•
ingratitude.
Onedelaardig, zie Onedelmoedig.
Onerkentenis , z., unacknowledgenent.
Onedelheid , zie Onedelmoedigheid.
Onervaren , b., bw., unexperienced, inexperienced, unezpert,
Onedelmoedig , b., ungenerous , illiberal.
not versed, wanting skill of knowledge, u.oskilful , unOnedeimoedigheid , z., want of generosity, the being unsailed; -, in a manner as if deficient of of wanting knowgenerous , the being illiberal.
ledge, unskilfully.
Onedeln,oediglUk, bco., ungenerously.
Onervarenheid , z., want of knowledge , unskilfulness.
Oneendragtig , zie Oneenig.
Oneenig , b., discordant, disagreeing ; disunited; - ziji: § , Oneven , oneffen , b., uneven , odd ; een onef /'en rekening,
an odd account; - handschoen, odd glove ; gaf ik u een be at variance.
woord ? did I speak an ill word to you; -, rugged; - getal,
Oneenigheld, z., discord , strife.
odd number; even en - spelen , play at even andodd.
Oneenparig , b., differing, not equal , different, contrary.
Oneenparigheld , z., disparity , incongruity, inequality, Onevenileld. , zie Onef fenheid.
Onevenmatig , b., disproportional.
difference.
Oneens , b., not agreeing , at odds; zij zijn het -, they Onevennsatigheld , z., disproportion.
OnevenmatiglUk, bw., disproportionally.
are at odds, they do not agre. •
Oneenvo uilig , b., not single ; -, not plain , not without Onevenredig , zie Onevertrnatig.
, zie Onevenmatigheid.
Onevenredigheid
not
simple.
silly
,
ornament ; -, not
OneenvoudlglUk , bw., not singly ; -, not plainly, with- OnevenrediglUk , zie Onevenmatigl jk.
Onfeilbaar.
zie
Onfaalbaar T-,
out ornaments ; -, not simply, not artlessly.
OnfatsoenlUk, b., bw., unnirnuerly, unfashionable, unOneenzUdig:, zie Onzijdig.
genteel , unseemly , unbecoming ; -, unmannerly , unf ashioOneer , e., dishonour , disgrace , shame.; iemand - aandoex,
nably, unseemly, ungenteelly.
disgrace a person, put any one to shame ; -, scandal.
Ondoorschij nendheid, z., being undiaphanous, opacous.
Ondoorstreef baar , b., impossible to strive through, in-

ONF.
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Onfatsoenitkheld, z., unmannerliness, unfashionableness,'
unseemliness.
Onfeilbaar, b., infallible.
Onfeilbaarheid , z., infallibility.
Onfeilbaarlijk , be'., infallibly.
Ongaa f , b., unsound, rotten.
Ongaafdheld , z., unsoundness.
Ongnanbaar , b., not fit to go upon, impassable.
Ongaar , b., not enough done.
Ongaarne, bw., unwillingly.
Ongadelijk t(, b., not sortable , not vendible , not salable,
cross , peevish.
Ongangbaar, b., not current, not sterling.
Ongansch , b., unsound.
Ongastvrij , b., inhospitable , unkind to strangers.
Ongastvr[jheld, z., inhospitability.
Ongeacht , b., bw., disesteemed , slightly regarded ; -, in
spite of, not withstanding.
Ongeachtheld, z., disesteem, meanness.
Ongeadeld, b., not ennobled.
Ongeaderd , b., not intermixed with veins, without veins.
Ongealffecteerd j , b., unaffected.
Ongeakkerd, b., untilled, not cultivated.
Ongeautoriseerd , b., unauthorised.
Ongebaand, b., unbeaten, untrodden; -e weg, untrodden way.
Ongebaar.d , b., beardless.
Ongebakerd , b., not swaddled up , undrest.
Ongebakken , b., not baked.
Ongeballast, b., not ballasted.
Ongebalsemd , b., not embalmed.
Ongebarsteu , zie Onyebarsten.
Ongebedeld , b., bw., not begged.
Ongebeden, b., unasked, not desired, not solicited, not
asked for.
Ongebeeld , b., not figured , without imagery.
Ongebeten , b., unbitten , not bitten.
Ongebeterd , b., not mended , not recovered , not healed.
Ongebeukt, b., unbeaten; -e stokvisc/a, unbeaten stockfish.
Opgebeurd, b., not happened.
Ongebeurlijk , b., not likely to happen , not happening,
unusual , uncommon , rare.
Ongebeurlijkheid , b., unusualness , etc.
Ongebezigd , b., not used , not made use of.
Ongeb'echt , b., not confessed.
Ongeblanket , b., not painted, without dissimulation, unfeigned.
Ongebleekt, b., not bleached.
Ongebloemd , b., not flowered.
Ongebluscht, b., unquenched.
Ongeblutst :1: , zie Ongekneusd, b., unbruised ; -e kalk,
quicklime.
Ongeboden, b., not commanded, not ordered ; -, not offered.
Ongeboeid , b., without fetters , not fettered , not planked.
Ongeboekt, b., not entered in a book.
Ongebogen , b., not bent.
Ongebolsterd, b., In'., not peeled, not shelled.
Ongebonden , b., not bound , unbound ; -e boeken , books
in sheets ; -, dissolute , loose , lewd , profligate , riotous.
Ongebondenheld, z., dissoluteness, debauchery, lewdness.
Ongehoord , b., not bordered , not edged.
Ongeborduurd , b., not embroidered.
Ongeboren , b., unborn ; -, unborn child , foetus ; ik weet
er zooveel van als een - kind § , I know no more of it
than . the child unborn.
Ongeborsten , b., not cracked, not bursten.
Ongeboterd , b., not buttered.

Ongebouwd , b., unbuilt.
Ongebraden , b., not roasted,
Ongebrand , b., not burnt.
Ongebreldeld, b., unbridled, not restrained, licentious.
Ongebroken , b., unbroken.
Ongebrulk + , onbruik , z., disusage , disuse , cessation
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of customs.
Ongebruikelijk , ongebrulklLk , b., unusual , not com-

mon , rare , infrequent.
Ongebrulkeltjkheld, ongebruiklijkheld, z., unusual-

ness.
Ongebruikt, b., not used, unused, not put to use, un.

employed.
Ongebrulneerd , b., unburnished.
Ongebuild, b., unbolted.
Ongebuurzaam: , b., unneighbourly, not familiar, not

friendly with one's neighbours of not kind to the neighbours.
Ongebuurzaamltjk j, bw., unneigbourly, in an unneigh.

hourly manner, with little of no kindness.

OngeckJferd , b., not ciphered , not cast ; -, not ciphered,

not written in occult characters.
Ongecommuniceerd + , b., uneommunicated.
Ongecompleteerd + , b., incomplete , unfinished , unac-

complished.
Ongeconcerteerd

settled privately.

T , b., not concerted, not contrived, not

Ongeconcludeerd + , onbesloten , b., not concluded.
Ongecondemneerd + , onveroordeeld, b., not condem-

ned , not determined.

Ongeconditionneerd , b., not stipulated, not contrac-

ted , not bargained for , not conditioned , not previously
agreed.
Ongeconfesseerd , onbeleden , b., not confessed, not
owned.
Ongeconfirmeerd , onbevestigd, b., not confirmed,

not established.

Ongefiskeerd

9

, onaangeslagen , onaangehaald , b.,

not confiscated, not seized.

Ougeconfronteerd +, ouvergeleken, b., not confronted,

not compared.
OngeconsenteerdT-, niet toegestaan, b., unconsented,

not agreed to , not yielded, not granted.

Ongeconserveerd j , b., not preserved.
Ongeconsigneerd + , b., not consigned, not committed,

not entrusted.
Ongeconstitueerd , b., not constituted, not deputed,

not appointed , not empowered.
Ongeconsulteerd j , b., not consulted , not advised with.
Ongeconsumeerd , b., not consumed.
Ongecontlnueerd+, b., not continued, not preserved.
Ongecontracteerd
, b., not contracted , not bargained.
Ongecontradiceerd
, b., not contradicted , not opposed.
Ongecontramineerd j , b., not countermined, not coun-

f
f

terworked , not defeated by secret measures.
Ongecontrasigneerd + , b., not countersigned.
Ongecontroleerd
b., not controlled, unrestrained,

unchecked.
Ongeconvoceerd , b., not convoked, not summoned,

not convocated , not called together.
Ongecopleerd +, b., not copied, not transcribed

;

-, not

corrected.
Ongecorrigeerd : , b., not corrected , not chastised.
Ongecreditcerd j , b., not credited , not placed on the

credit side of an account in hook-keeping.
, b., not criticised.

Ongecritlzeerd

ef
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Ongeculttveerd *, b., uncultivated, untilled ; -, unimproved.
Ongecureerd : , b., not cured • not restored to health,

not healed.
Ongedaagd • b., not summoned , not cited.
Ongedaan , b., unmade , unfinished , incomplete,

unaccomplished ; -, ungraceful ; -, wan., pale , sickly.
Ongedaanheid: (, z., wanness, languor, paleness.
Ongedachtig , b., unmindful , inattentive , negligent.
Ongedagteekend , b., without date.
Ongedeeld , b • unshared , not divided.
Ongedeesemd, b., unleavened, not leavened, not fermented.
Ongedekt , b., uncovered, bare-headed.
Ongedenkwaardig, b., not memorable.
Ongedienstig , b., unkind, not obliging , unciyil , uncourteous, inofficious.
Ongedienstigheld, Z., unkindness, unfriendliness , nncourtliness , inotficiousness.
Ongedierte , Z., vermin , hurtful , insects , little noisome
, creatures.

Ongedisponeerd , zie Ongeschikt.
Ongedoemd, b., uncondemned, not condemned.
Ongedood , b., not killed.
Ongedoogbaar , ongedooglijk, b., bw., intolerable, insuf. ferable.
bw., intolerably.
OngedoogbaarlLjk
Ongedoogzaam, b., impatient, not to be suffered.
Onge.loogzaatnlljk , bw., impatiently.
Ongedoopt, b., not baptized, not christened.
Onged spt , b., not shelled.
Ongedraaid, b., not turned, not twisted.
Ongedragen • b., not worn.
Ongedresseerld , b., undisciplined.
Ongedreven , h., not driven , not embossed.
Ongedrongen, b., not crowded, not thronged; -, unur-

9,

ged , unpressed.

Ongedroogd . b., not dried.
O ngedrukt, b., unpressed, not squeezed; -, not printed.
Ongeduld , z., impatience.
Ongeduldig , b., impatient.
Ongeduldigheid , zie Ongeduld.
OngeduldiglLjk, bw., impatiently.
Ongedurig, b., not continual, interrupted.
Ongedurigltjk, bw., not continually, interruptedly.
Ongeduurzaam, b., not durable, not lasting.
Ongedwee , b., not pliant , not supple , not soft.
Ongedwongen , b., unforced , uncompelled, unconstrained;

ONG,.
Ongefrankeerd . b., not post-paid, not franked.
Ongefrizeerd, b., not frizzled, not curled, not crisped.
Ongefronsd, b., not wrinkled; - gelaat, cheerful edun-

tenance.
Ongegaat , b., not perforated, not bored , without holes.
Ongegeeseld , b., unwhipped.
Ongegespt, b., unbuckled, not buckled, not fastened with

a buckle.
Opgegeten , b., uneaten.
Ongegev en , b., not given.
ongegispt, b., unchidden,

not chidden, not carped at,

not censured , not satirized.

Ongegoed , b., not having an estate.
Omgegord , b., ungirt.
Ongegraven , b., not digged , not dug.
Ongegrendeld . b., not bolted.
Ongegrepen , b., not digged , not catched.
OngegriWeld , b., not engrafted, not inoculated.
Ongegroet , b., not saluted, not greeted.
Ongegrond, b., ungrounded, groundless, not founded, vain.
Ongegrondheid, z., groundlessness.
Ongegund , b., ungranted , not conceded ; - brood wordt

het meest gegeten § , envied bread is most eaten.

Ongehaakt, b., unhooked, not hooked.
Ongepaard , b., hairless.
Ongehaat, b., bza., not hated.
Ongehakt, b., not chopped of minced.
Ongehandeld , b., not treated , not traded.
Ongehandhaafd , b., not maintained.
Ongehangen , b., bw., not hanged.
Ongehard , b., bw , not hardened.
Ongeharkt , b., bw., unraked.
Ongeharnast , b., bw., not harnessed.
Ongeharpt, b., not sifted.
Ongehavend . b., imot cleansed, undressed.
Ongehecht, b., not attached, not fastened;

-, not inclined
to , not given to , not hurried away by.
b.,
Ongehelligd,
unsanctified, not consecrated, unholy.
Ongehekeld , b., not criticised , not censured, not blamed,
not impeded.
Ongehinderd , vw., notwithstanding.
Ongeholpen , b., unaided, unaisisted , not helped.
Ongehoogd, b., not raised, not elevated.
Ongehoopt, b., not hoped, not longed of wished for.
Ongehoord, b., unheard, unknown; -, unheard of, strange,
unprecedented , marvellous.
Ongehoornd , b., without horns.
-, free , easy.
Ongehoorzaam . b., disobedient.
Ongedwongenheid , z., easiness.
Ongeëerd, b., not honoured, not respected, not esteemed. Ongehoorzaamheid , z., disobedience.
Ongeefend , b., not adjusted.
Ongehoosd , b., not watered, not sprinkled.
Ongehouden , b., not kept , not retained ; -, not bound to,
Ongeeigend , b., unowned.
Ongeeludigd, b., unfinished, incomplete, unaccomplished.
not obliged to ; -, unobserved.
Ongehulsd, b., houseless, not having a house, not lodged.
Ongeeischt, b., unasked, not required, unsolicited.
Ongeenterd , b., not entered.
Ongehuld , b., not coifed.
O•geergerd , b., not offended , not taken offence.
Ongehuldigd, b., not installed, not invested, not ho.
maged , not professed fealty , not sworn.
Ongeestig • b., bw., not ingenious , not ingeniously.
Ongeevenaard, b., unequalled, unpamalled, -matchless.
Ongehuurd, b., not hired.
Ongeevenredigd , b., unproportioned , not suited • not Ongehuwd , b., not married • unmarried.
Ongehypothekeerd + , b., unmostgaged.
adapted to.
Ongelaagd, b., , not chased, not hunted; -, b., not hurried,
Ongefabriceerd , b., not fabricated.
not hastened.
Ongefatsoeneerd , b., unfashioned , unformed.
O•gefingeerd , b., not imaginary, not forged , not contrived. Ongeijkt , b., not assized, unstamped.
Ongekaauwd , b., unchewed , not masticated.
Ongefiankeerd , b., not flanked.
Ongekamd , b., uncomhed , not parted with a comb.
Ongefolterd., b., not tortured.
Ongeforceerd , h., unforced , uncompelled , unconstrained; Ongekapt , b., undressed.
Oiegenarnd , b., scot churned.
-, not injured, not damaged, whole.

ONG.

OilG,

Ongekarteld , b., bw., not notched.
Ongekastljd , b., not chastised, unpunisheeol.
Ongekeerd , b., not turned , unturned.
Ongekend, b., not known , unknown.
Ongekeperd, b., not twilled.
ongekend , b., not cut , not notched ; -e tabak , tobacco
in walls.
Ongeketend , b., not chained,
Ongekeurd , b., not examined , not approved, not licensed.
Ongekist , b., not coflined,
Ongekleed

, b., unclothed, not clothed, undressed , not ar

-rayed,notck.

Ongekiiefd , ongekloofd , b., not cleft.
Ongeklopt , b., unl)caten , not hammered.
Ongekiov en

, b., not picked , not gnawed.

bled , not bit , not picked.

Ongekneed , b., bue., not kneaded , uuibruised
Ongekneusd, b , bw., not bruised.
Ongeknoopt , b., untied ; -, unbuttoned.

nu+ - is te betalen, it is not convenient to nee to pay you now.
Ongelegenheid , z., inconveniency; ik zou u niet ongaarne

- oanuloen, I would not disturb you by any means; -,
unfitness ; hij was in -, be was gone back, he was behindhartcl in the world.
Ongc-let , bw., not considered, without considering.
Ongeletterd , b., illiterate, unlearned.
Ongeletterde, ongeleerde, . , illiterate person .
Ooirek-tterdiheid , z., illiterateness, illiterature , want of
On5etc.ercl , b., undelivered, not delivered.
Ongcieren , b., unread , not read ; -, not licked out , not
selected; die erwten zijn nog -, these peas are not picked
out as yet.
Oitgetiefci • onbemind , b., unloved,
Ougeiit, , engelachtig , b., suety .

Ongeknot , b., not maimed , not lopped.
Ongekocht , b., not beu cllt.
Ongekoesterd , b,, not cherished , not cultivated.
Ongekookt, b., unljoiled, not boiled, raw.

b., not coupled, not paired.
Ongekort , b., not shortened, not abrev iated, not contracted , not abridged.
Ongekorven , h., not carved.
Ongekozen , b., unelected, riot chosen.
Ongekrnakt , b., not cracked.
Ongekrabt , ongekrast , b., unscratclied.
Ongekrenkt , b., unhurt, riot weakened , unstained

disliked.

Ongelijk , b., unlike • not like, unequal ; die tweelingen

Ongekoppeld,

; -, not

rumpled , uncorrupted.
Ongek- relIkt, b., bie., not crumpled.
Ongekromd , b., not crooked • not beret.
Ongekrornpen . b., not shrunk.

N,Jn Deel - aan elkander, those twins are very unlike each
oiler ; zich zelf - zijn , be not content with oneself, be
rinequatile, difterent from oneself.
Ongeluk , b., bw., unesen, unecmal , not level , rugged
-e vloer , rugged floor; -, ruggedly , unequally,
Ongelijk , z., inistu,ke, nuseoneeption, error ; - hebben • be
in the wrong , he mistaken ; in liet - stellen , lay the fault
upon any one, lay this titanic at any one's door; gij hebt -,
ou are in tie wrong , your are out , ycin are mistaken
-, injury, wrong; iemand - doen, wrong airy oice.
Ongeii kelUk l_ , bw., unequally , without comparison.
Ongelijkheid , z., unlikeness, want of resemblance, une-

clualiuess, inequality, -, unevenness, inequality ; ruggedness , roughness.
, b., dissonant, discordant, harsh, contrary.
OngelLktuIdendheid, z., dissonance, discord.
Ongeii, k.natig, b., disproportional , unsymmetrical, dis l^re h ortionate, unsuit able , unequal ; -, disproportioned ,
OngelfJkIuidend

lank Bair, uncurled hair.

Ongekuift. b., not, crested.
Ongekulscht , b., bw., not cleaned, not made clean , un-

clean.
Ongekust • b,, not kissed.
Ongekweld , b. • rurvexed , undisturbed , untroulilesl.
Ongekwetst , b., unwounded, iiot wounded, not hurt.
Ongel , z., suet.

Ongelaakt • b., ur►lilamed , not blamed , uncensured.

•

Ongelaarsd , b. unbooted, without boots.
Ongeladen , b., unloaderi , empty • light , not

charged.

Ongelakt , b., unsealed , not sealed.

Ongelopt, b., unmended, not mended, not patched, not cobbled.
Ongelardeerd , b., unlarded , not larded.
Ougelascbt • b., not lathed , not joined with a seam.
Ongetart , b., hw., without order • without commission.
Ongelusterci , b., not caluniniated • not slandered of defamed.
Ongelastigd , zie Ongeluirt.
Ongelaten , b , immoderate • not composed , nat resi Tined ,
not submissive • wanton , petulant ; -, not liloocted • not bled.
Ongelatenheld , z. • immoderateness, ininloderatiou.
Ongeld . z. • small average, z.
Ongelcien • z., me., taxes • impositions , rates; -, charges,
costs.

Ongeleerd , b., unlearned, not learned,
Ongeleerde, cie Ourgeleiterde.
OngeleerdeliJk 9, bw., uu.le sarneclly.

Ongeleerdheid , z,, Ignorance.

fore the bear is cus.ught.
Ongelegen , t., inconvenient , unseasonable ; het komt mij

Ica,, >>iii , ig,iiorance.

Ongekiuisterd, b., unfettered, not chained of bound.
Ongeknsagd , ongeknalubeld, b., not gnawed , not nib-

ongekroond , b., not crowned.
Ongekruld , b., not Curled; - haar,
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b., not laid, not put, not placed; -e eijers zijn
onwisse kuikens -I- • flea kan de huid niet verkoopen , roor
dat de beer gevangen is 1 , one neust not sell the hide be-

Ongelep;d ,

ignorant.

disproportional ► le, unsuitable.

0a•g•'ttkrnatigheld, z., disproportion, disproportionateness,
uiiouitahleness.

, bus., disproportionally, unsuitably, not
synietrically.
Osr Itjis ormig • b., not conformable.
OHgc1ijkvortHig1ge1d, z., disparity, inequality, dissimilitude.
OngelLkvoriuiglijk • buw., not conformably.
Ongelij.n,t , b., not glued; - papier, paper without glue.
Oi'geiijnd • t., not ruled; - papier, paper that is not ruled,
iiot put into a frame • without a list.
Ongelikt , b., unlicked ; een -e beec h, unlicked hear; het is
eer -e leer, he is a clown, churl • rude, ignorant fellow.
Ongeliakmatlgiidk

9, b., tultlinrited.

Ongelimiteerd
Ongelinieerd , b
Oni;eiiquideertl

, uncurled.

, b., lan1fiquidated.

Ongelogen • b., bi,,., in truth , seriously.
Ongeloof , z., unbelief, incredulity, infidelity, want of faith.

Ongeloorbaar, b., incredible, not to be Lielieved.
OngetotufLDaarlseld, z., incredibleness, incredibility, quaIlt.y of being not credible.
On ;elcofelijk , b., 1w., riot believed; liet is - veel , it is
very xmaziiir; ; - weinig , a little incredible; -, incredible
tic., iiueiedth)ly.
e ,,netoefcgUkbeicl , z., ineredihilit~, quality of surpassing
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Ongeinest , b., not fastened , not crammed ; —, unmanured.
b., zie Onbeloond; —, unrewarded, not recom- Ongenieten , b., unmeasured.
Ongemiddeld , b., not middled, not mediated.
pensed , not rewarded.
Ongeinijnd , b., not called to.
©ngeloovig, b., incredulous, unbelieving.
Ongemijterd , b., bw., not mitred.
©ngeloovige, b., unbeliever, infidel.
Ongeinikt , b., unaimed.
Ongeloovigheid , z., incredulousness , incredulity.
©ngelost, b., not discharged, still loaden, unloaden, une- Ongeminderd , b., undiminished, not lessened.
Ongemoedelik, b., depressed, dejected, spiritless.
rnancipated.
Ongelouterd , b., not refined , unpurified, not fined down. Ongesnoeid , b., unimportuned, unmolested , untroubled.
Ongeloofwaardig, b., unworthy of credit, of belief.

Ongeloond,

Ongelubd, b., not gelded, uncastrated.
Ongeluk , z., misfortune , mischance , ill luck , calamity,

Ongesnot1eld , b., unmuffied.

Ongelukz*lig, rampzalig, b., wretched, miserable.
Ongelukzaligheld , z., wretchedness, misery, miserableness,

Ongeneesbaar , ongeneeslUk ,

Ongemolken , b., not milked.

fate; uw — is mij leed , I am sorry for your misfortune ; Ongemonsterd, b., not mustered.
een — komt zelden alleen t , a misfortune seldom comes Onge.nonteerd, b., dismounted, unarmed, unmounted,
alone; zich over een anders — verlieugen, rejoice at another's dismounted, dismantled.
Ongenas.nt , b., uncoined; — zilver, uncoined silver, bullion.
misfortune.
Ongelukkig, b., bw., unfortunate, unhappy, unlucky, un- Ongetnu urd , b., unw al led.
prosperous; een — voorteeken, an ill prognostication, a bad Ongeneald , b., unsewed.
omen ; — in het spel zijn , be unlucky at play ; hijmaakt Ongenaakbaar , b., unapproachable , inaccessible.
een — figuur t, he is the picture of ill luck; die — is, zou Ongenade , z., disgrace , displeasure; in — zijn , be disgrain een droppel verdrinken 1 , he that is unlucky would be ced; h j is in 'skonings — gerallen, lie has incurred the
king's displeasure ; zich op genade en — overgeven j, surrender
drowned in a drop of water.
oneself to the mercy of one's enemy.
Ongelukkige, z., unfortunate person, poor man.
OngelukkiglLjk , bw., unfortunately, unluckily, by ill Ongenadig, b., unmerciful, merciless, severe, very rudely.
OngenadlglUk , bw., unmercifully.
luck, by ill fortune.
infelicity , unhappiness.
OngelukzallglLjk T- , bw., wretchedly, miserably, unhappily.
Ongeznaald , b., unmowed , unreaped.
Ongemaakt, b., unmade, not made; —, unaffected, easy, free.
Ongemaaktheid, z., free from affectation, easiness.
Ongemaand, b., not asked for (a debt) not demanded,
not pressed, not dunned for.
Ongemagtigd, b., unauthorised, not warranted.
Ongemak , z., inconvenience, incommodity, inconveniency,
hardship, distemper, disease; de --ken van den ouderdom
zi?n menigvuldig, the infirmities of old age are -manifold;
hij heeft een — aan den voet , he has hurt his foot, he has
a sore foot ; iemand — aan doen, trouble, tire, disturb any one.
Ongemakkelijk, b., bw., uneasy, difficult: hij is zeer —
te bedienen , he is very troublesome of difficult to serve;
oude lieden zin doorgaans —, old people are commonly peevish;
hij is een -- man , ons mede te doen te hebben , he is a difiicult man to deal with ; —, uneasily ; — zitten , be uneasily seated.
Ongemakkeltjkheld , z., difficulty.
Ongemalen , b.. unground , not ground.
Ongemanierd , b , uumanr_ei ly , unmannered , ill bred,

uncivil, impolite.
Ongernanlerdheíd , z., unmannerliness, incivility.
Ongemaskerd, b., unmasked.
Ongematigd , b., intemperate, immoderate.
Ougematigdheld , z., intemperateness, intemperance.
Ongemeen , b., bw., uncommon , extraordinary, excellent;

—, uncommon, rare, singular, not frequent, infrequent,
not frequent, not frequently.
Ongemeend , b., unmeant, not meant.
Ongeineenheld , z., uncommonness ; extraordinariness,

remarkableness ; —, uncommonness , rarity , infrequency.
Ongemeenlijk, bw., uncommonly, extraordinarily.
Ongemeenzaam, b., not familiar, not intimate.
Ongemeld, b., unmentioned, not told, not named.
Ongetneit, ongemout, b. , unnialted barley .
Ongeinengd, b., unmixed, not made to paste.

, b., not marked ; -, unperceived , unobserved,
net regarded.

Ongemerkt

b., bw., incurable; -, in-

curably.

OngeneesiUkheld . z., incurableness.
Ongenegen , b., disinclined, not disposed, not inclined,

without inclination, disaffected; hij is U niet —, he is not
evil inclined towards you.
z., disinclination, unwillingness ; —, dis
-afectdns,iolke.

Ongenegenheid ,

b., disinclined, disaffected.
, z•, disinclination , disaffection.
Ongenepen , b., not pinched, not nipped, not twitched.

Ongeneigd,

Ougeneigd held

Ongeneugeltk , zie Ongenoegel jk.
OngenengelUkheid , zie Ongenoegeli^kheid.
Ongeneeigte, z., dissatisfaction, want of enjoyment.
Ongenezen , b., not cured, not healed.
Ongenoegelijk, b., unpleasant, disagreeable.
Ongenoegel3jkheld , z., unpleasantness, dissatisfaction,

disagreeableness.

— geven, dis
— hebben , be dissatisfied; zij hebben altijd-satify,doblge;
- te zaaien, they never agree ; het is een huis vol —, there

Ongenoegen, z., dissatisfaction, discontent;

is nothing but discontent in that house.
Ongenoegte, zie Ongeneugte .
Ongenoegzaam , b., insufficient, inadequate.
Ongenoegzaamb.eid , z., insufficiency , inadequately.
Ongenoeusd , b., not named , anonymous.
Ongenommerd , b., unnumbered.
Ongenood , ongeuoodfgd , b., ininvited , unasked ; —e
gasten, ininvited guests.
Ongenoodzankt, b., not necessitated, unforced, uncompelled.
Ongeoefend

, b., inexperienced, unexcercised ; — krigs-

vollr, inerierienced, undisciplined soldiers.
Ongeoefeudheld, z., uuexpertness, inexperience, inability,

incapacity.
Ongeoferd , b., unoffered, not sacrificed.
Ongeolled , b., not oiled.

ongeoogst , b., uureaped.
Ongeoordeeld , b., not judged, not condemned.
Ongeoorloofd , b., unlawful, illicit.
Ongeoorloofdheid, z., unlawfulness.
Ongeopenbaard , b., unreyealed , not

told, untold.

manifested, not
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Ongeopend , h., not opened , not

Cut open.

Ongepaald, b., not contented, unappeased.

, b., not coupled , not paired , not matched;
-e handschoenen, odd gloves; -, unmarried.

Ongepaard

Ongepakt, b., not packed up.
Ongepaleerd , ongetoold , b., not adorned, unapparel-

led, undressed.
Ongepapt , b., not stiffened with paste , glue of starch.
Ongepareld, h., not adorned with pearls.
Ongeparst • zie Ongeperst.
Ongeparuikt , h., without a wig.

, h., bw., zie O,iccangepasl ; -, improper , not just,
unfit, unqualified, incongruous, unsuitable; -, improperly,
unproperly, unfitly , etc.
Ongepastheid, z., impropriety, unfitness, unsuitableness,
incongruity.
Ongepekeld, b,, unsalted, not pickled.
Ongepekt , zie Ongegikt.
Ongespeld , b., not peeled , not shelled.
Ongepeperd , b., not peppered.
Ongeperst , b., unpressed, not pressed ; -, zie Ongedronqen.
OngeplJnd, b., unpressed, live; - honig, virgin honey.
OngepUnigd , h., bw., untortured.
Ongepikt, b., unpitched, not done over with pitch.
Ongeplaagd, h., not plagued, not teased, not harassed,
not infested , untroubled , unvexed.
Ongeplaasterd , zie Ongepleisterd.
Ongeplakt, h., not pasted up.
Ongeplant , b , unplanted , unset.
Ongepast

Ongepleegtl , b., not committed , not perpetrated.
Ongeplessterd , b., not plastered.
OngepSekt, b., not speckled, unspotted.

Ongeploegd,

b., unploughed, until led.

Ongeplooid , b., not plaited.
Ongeplulmd, b., featherless, unfledged, not covered with

Ongeregeldltk, bw., disordinately, viciously.
Ongeregen, b., not laced.
Ongeregt : , ongeregtigd , b., unjust, unrighteous • un-

rightf ul , iniquitous , wicked • sinfuI.
Ongervgteltjie:, ongereg(igILJk +, bw., unjustly, un-

righteouusly, wickedly, sinfully, iniquitiously.
Ongeregtigd, b., unauthorised, unqualified, not entitled

to, not having a right to.
Ongeregtigdheid, z., unqualifiedness, being not entitled

to; -, injustice, unrigliteousness, iniquity, wickedness.
Ongereinigct, b., unpurified, uncleansed.

. b., not , reckoned; - vuur • fire not covered
up in the ashes.
b., hie., not mentioned, untouched, chaste, pure,
undefiled, inviolate.
Ongerief, z., inconvenience.
Ongeriefel ij k ;, b., inconvenient, incommodious, inofficious.
On eriefclUkheid. z., inconveniency, incommodiousness,
difficulty , unfitness; -, inofliciousness.
OngerU and , h., not rhymed ; -, absurd , inconsistent , unreasonable.
Ongcs$Jnideljk, bw., absurdly, inconsistently.
OngerL vndietd , z., absurdity , inconsistency, foolishness,
folly.
Ongerimpeld , b., not wrinkled , not ruffled.
Ongeroepen , b., uncalled ; - binnen konten, enter without
being called.
Ongeroerd , b., unstirred , clear , untouched.
Ongeroid , b., not rolled.
On;eeronnen . b., not curdled, not clotted , uncoag slated.
Ongerust, b., uneasy, unquiet, restless, troubled, solicitous.
OngerustetlJk, bw., unquietly, disquietly, uneasily, restOngerekend
Ongerept,

lessly.

z., unquietness, disquietness, uneasiness,
solicitude , inquietude ; ira - leven , live in disquietude ; -,
remorse.
feathers.
Ongeschaafd, b., not planed, unplaned.
Ongeplukt , b., not plucked , ungathered.
Ongeschnakt , b., unravished.
Ongeplunderd, b., buw., not plundered, inviolate.
Ongesc apen , b., uncreated , not yet created.
OngepolUst , b., unpolished, not burnished.
Ongeschat , b., not prized, not valued.
Ongepoot , zie Ongeplant.
Ongescheept , b., not shipped.
Ongepraaind , zie Ongedrongen.
Ongesclieerd, d., b., unclipped.
Ongeprangd , h., not pinched , not squeezed.
Ongescheldeta, b., unparted, not separated, not divided,
Ongeprezen , b., unpraised.
not shared.
Ongeprikkeld , b., not prickled, not incited.
Ongescheld, b., not peeled.
Ongeproefd, b., untasted.
Ongescliept, b., not drawn out of a well.
Ongepubliceercd TZ , unpublished.
©ngepunt, b., not pointed, blunt.
Ongescraerfdt , b., not chopped, not cut, not minced small.
Ongescberpt , b., not sharpened , not shod.
Ongequaiificeerd i, f
unfit.
Ongerankt , b., untouched.
Ongeschertst, h., without joking, earnestly.
Ongeraden , b , not guessed ; -, not advised , unadvised. Ongeschenrd , b., not torn.
Ongeraden • onraa+tz aam , h., inexpedient, unexpedient, Ongescl,ift, b., not curdled, not turned, not run, not frayed.
inconvenient , unadvised.
Ongeschikt , b., unfit, not disposed, not adapted to; -,
Ongerafineerd , onverfif nd , b , unrefined.
not adjusted, not settled ; -, immodest, unmannerly; indecent.
Ongerand , h., not edged, unmilled.
OngescisikteltJk +, bw., immodestly, unmannerly, rudely,
indecently.
Ongerantsoeneerd, onafgekocht, b., not ransomed, not
redeemed.
Ons;eschiktheld, x., unmannerliness, immodesty, immoOngered , b., not retrieved, not saved.
rality , indecency , rudeness.
Ongeredderd . b., disordered , in confusion.
Ongeschild , zie Ongescheld.
Ongereed 9 , b., unready , unprepared.
O,ce,ciilderd, b., not painted.
Ongereedtieici , z., unreadiness.
Ongeschilferd, b., not scaled, unsealed.
Ongeschirnmeld , h., not mouldy.
Ongereformeerd, onhervormd, b., unreformed.
Ongeregeerd , b., ungoverned.
Onneschoelct • b., without shoes.
Ongeregeld , b., bw., inordinate , irregular , disordered , dis
()ngvschoffeld , b., not shovelled.
-ordely. Ongeschonden, h., inviolate, unviolate, unhurt, sound..
Ongeregeldheid • z., irregularity , inordinacy , disorder,
Osigeschoorti , b., unsupported , not stayed , shored of
propped.
disorderedness, unruliness,
Ongerustheid.
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Ongeschoren, ongesnoeid,

b., unshorn , unclipped; -,

ONG.
Ongesticht , b., not founded; -, offended.
Ongesteld , b., unappeased ; -, zie Ongeslempt.
Ongestofeerd , b., unfurnished ; -e kamers , unfurnished

not shaven, unshaven beard.
, b., not covered with bark ; -, not delayed,
rooms.
not suspended , not deferred.
ongestolen , bw., not stolen.
Ongeschoteld j , b., not put into a dish.
Ongestoord , b.,, undisturbed, calm, tranquil , not agitated.
Ongeschraagd, b, unsupported, not sustained.
Ongestooten , b., not pushed ; -, unhruised.
Ongeschreven , b., not written.
Opgestopt, b., not stopped; not mended, not darned, not
Opgeschroefd • b • not screwed.
closed , not healed.
Ongeschroeid , b., not seared , not singed.
Ongestorven, h., not deceased.
Ongeschud , b., unshaken , not tossed.
Ongeschuimd , b., not foamed, not frothed • not scummed. Ongestraat, zie Onbestraat.
Ongestraft , b., unpunished.
Ongeschuurd, b., not scoured, -, not housed.
Ongestraftheid , z., impunity.
Orngeslaagd, b., unsped, not successful.
Ongestrand, b., not run ashore, not aground.
Ongeslagen , b., unbeaten , not struck.
Ougestrooid , b., not strewed , not scattered.
Ongeslagt , 6., not killed.
Ongestudeerd , b., unstudied, not studied, not laboured.
Ongeslecht, b., unlevelled, undemolished.
Ongeslepeis . b., not whetted, not sharpened, not ground, Ongestui,nig , zie Onstuimig.
Ongestuwd , b., not packea up closely.
blunt, unpolished ; -, ingenuous, plain, not sly.
Ongesaikerd , b., unsugared.
Ongesleten , b., not worn out; -, not sold by retail.
Ongetaanil , b., untanned, not tanned.
Ongesionken . b., not shrunk.
Ongetabberd, b., bw., not gowned.
Ongesloten , b., not locked, not shut.
Ongetakeld , b., not rigged unrigged, dismantled.
OngesmaHkt , b., untasted.
Ongetast , b., unfelt , unhandled.
Onges,need , b , bw., not forged.
Ongesuneerd . b., not greased, unanointed , not adulterated. On5etaxeerd, zie Ongeschat; -, onbetigt, b., not accused,
not charged.
Ongesinet , b., unstained.
Ongeteekend , b., not signed ; -, not marked , without
Omgesmolten, b., unmolten , not melted, unmelted.
signature.
Ongesneden , b., uncut , not cut.
Ongeteeld , b., unbegotten , not generated , eternal.
Ongesnoeid, b., not pruned, not lopped.
Ongesnoerd , b., unstringed , untied ; - van tong § , not Opgeteerd , b., not tarred, not done over with pitch and tar.
Ongeteld , b., not told, not counted, untold.
tongue-tied.
Ongesoldeerd, opgeweld, b., not sodered, not joined Ongetemd , b., untamed , unbroken, wild, unreclaimed.
Ongetemdheid , Z., untamed state , wildness.
with ander.
Ongetemperd , b., not tempered , intempei ate , not well
Ongesorteerd , b., unsorted.
seasoned.
Ongespannen , b., not stretched , unbent , slack.
Ongetemperdheld, z., intemperature, intemperance, inOngespeend . b., not weaned.
temperateness , intemperament.
Ongespekt , b., not larded.
Ongetergd , b., unprovoked, untaunted, not roused.
OngespLjsd , b., unfed.
Ongeteugeld , b., zie Onbeteugeld; -, unbridled, licentious,
Ongespikkeld, b., not speckled.
Ongetimmerd, b., unbuilt, not yet erected.
Ongespit , b., not Jigged of dug.
Ongetoetst , b., untried , unassayed.
Ongespitst , b., not pointed.
Ongetooid, b., not ornamented, not adorned, unapparelled,
Ongespleten , b , not split , uncleft.
not dressed.
Ongesplitst, b.. bw., not spliced.
Ongetoomd , b., not bridled, unbridled.
Ongesponnen . b., not spun, untwisted.
b.. not shown , not exhibited.
ongetoond,
Ongespoord , b., not spurred.
Ongetouwvd, b., not tanned.
Ongespouwen , b., not split, uncleft.
Ongetreden , b., not trodden.
Ongespreld , b., not spread.
Ongetrofen , b., not hit, not reached.
Ongesprengd , b., unpowdered, not watered.
On€tetrokken , b., not drawn , undrawn ; - loopen , cast
Ongesprenkeld, b., not sprinkled, not watered.
barrels of guns.
Ongestaafd , b., not ratified , not corroborated.
Ongestadig, b., unsteady, unstaid, unstable, fickle, in- Ongetroost , b., comfortless, disconsolate , uncomforted,
without comfort.
constant , unsettled , loose.
Ongestadigheid • z., unsteadiness , inconstancy , fickleness. Ongetrouw , b., unfaithful.
Ongetrouwd , b., unmarried , unwedded.
Ongestadigiijk, bw., unsteadily, inconstantly.
Ongetrouwelljk : , bw., unfaithfully.
Ongestalte , z., ill shape.
Ongetrouwheld, z., infidelity, unfaithfulness, untrustiness.
unshapen
,
deformed
,
misshapen.
Ongestaltig , b.,
Ongetuchtigd . b., not chastised, not punished.
Ongestampt , b., not stamped , not beat in a mortar.
Onaetuigd, zie Ongetakeld.
Opgestapeld , b., unpiled.
Ongetweernd , zie Ongelwijnd.
Ongesteld , b., unturned , out of tune.
Ongetwvijfeld, bw., undoubtedly, doubtless, without gnesOngesteldheld , z., indisposition.
tion, certainly.
not
voted
;
-,
untuned
,
out
of
tune
;
-,
Ongestemd , b.,
Ongetwijnt, b., untwisted; - garen, untwisted thread.
unfit • not adapted to.
Ongevaar
, zie Ongeveer.
Ongestempeld, b., not stamped.
011gevaarlUk, b., not hazardous, not dangerous.
Ongesteinpt , b., unstaunched , not stopped.
Ongesterkt, b., unstrengthened, unsupported, unassisted. Ongeval , z., mischance , misfortune , disaster.
Ongevallig, zie Ongelukkig.
Ongesteveld, b., unbooted , not in boots.
Ongevedee d , b., unfledged , unfeathered.
opgesteven , b., uustiffened, not starched.

Ongeschorst

ONG.

ONG.

Ougeveegd , b., unswept.
Ongeveer , bw., about.
Ongevelld , b., not offered of not put up for sale.
Ongevelnsd . b., unfeigned , true , honest , sincere , unfeignedly , sincerely.
Ongeveinsdheid, z., unfeignedness, sincerity.
Ongevergd , b., not urged not pressed.
ongeverwd , b., undyed , unpainted , is -, is not painted.
Ongevernist , b., unvarnished , not covered with varnish,
not palliated, not extenuated.
Ongevestlgd , b., unestablished, vague, unsettled.
Ongevierd, b., not celebrated, unnoted.
OngevUld , b,, not filed.

Ougewenscht , b., unwished, not wished for, not desired,
Ongevverkt , b., unwroublht, not laboured, not manufactured.
Ongewet, b., not whetted, not sharpened.
Ongewettigd , b., not ligitimated , not made lawful.
Ongeweven , b., not woven.

Ongevild , b., not flayed.
ongevlakt, b., not spatted, not stained, not blotted.

Ongevield, b., not flattered.
Ongeviekt , b., unspotted.
Ongevlerkt , ongevleugeld , b., not winged .
Ongevlochten , b., not platted, not braided , untwisted.
Ongevloekt , b., not cursed.

ongevoed , b., nrifed , lean.
ongevoederd , b., not foddered, not fed.
Ongevoegelljk , b., bw., unsuitable , unfit , unseemly,
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Ongewied , h., not weeded.
Ongewiiegd , b., not rocked.

Ongewigtig, b., unimportant, not weighty.
Ongewkid, b., unconsecrated , unholy, profane, unhallowed;.
- unica , unhallowed vessels ; gewijde en -e schrijvers , sacredand profane authors; de -e gesc/aiedenis, profane history.
Ongewvikt, b., not considered.
Ongewild , b., in no request, unacceptable.
Ongewillig, onwillig, ongenegen, b., unwilling, not

inclined, loath , headstrong.
Onwilligheid, z., unwillingness, loathness, disinclination.
Ongewi11iglijk , b., unwillingly , not with good will.
Ongewilzuchtig, not covetous of gain, not rapacious.
ongewis, b., bw., uncertain, doubtful.
Ongewisheid, z., uncertainty, doubtfulness,

dubiousness..

Omgewisseld , h., uiichanged.

, b., uncertainly.
Ongewit , b., not whitened.
unnieet, improper.
Ongevoegelljkheld, z., insuitableness, unseemliness, im- Ongewogen, ongewikt, b., unweitrhed; -, not considered.
propriety.
Ongewold, b., not covered with wool , unwooled.
Ongevoegdzaam (, zie ()nvoegzaam.
Ongewond , ungekavetst , b., unwounded .
Ongevoelig, b., insensible , unfeeling , withont feeling ; -, Ongewonden , b., unwounded , not maimed.
Ongewoon , b., unaccustomed , unwonted , unusual , unbw., slowly, unperceivedly, unmaskedly.
corumon , rare ; dat is -, 1. unseasonable.
Ongevoeligheld , z., insensibility , dullness , insensible.
ness, nunitness.
Ongevoeliglijk, b., bw., insensibly, by slow degrees, im-

perceptibly.
Ongevoerd, ongevoederd , zie Ongevoederd.
Ongevoerd , b., not lined.

Ongevold , b., not fulled , not milled.
Ongevonden , b., not found.
Oalgevonnisd, b., not sentenced, not judged not condemned.
Ongevorderd , b , not advanced , not preceded; -, unexacted , not demanded.
ongevormd , b., unformed; -, not conformed yet.
Ongevouwen , b., not f olded.
Ongevraagd ,b., unasked; -ongeweiger(l, not asked not refused.
Ongev reesd . b., unfeared , not feared.
Ongevuld , b., not filled.
Ongewaagd , b,, unmentioned; - not hazarded, not ventured.
Ongewaardeerd , b., unestimated , not priced of valued.
Ongewaardigd z , b., not vouchsafed, disdained.
Ongewaarschuwd, b., unwarned, not admonished, not
cautioned.
Ongewacht, b., not waited for.
Ongewapend , b., unarmed.
Ongewarrnd , b., not warmed.

Ongewasschen, b., unwashed.
Onge`vassen , b., not grown , crossgrained , knotty.
Onge^vast, b., waxed.
Ongewaterd, b., not mixed with water; -e slof, unwatered
linen, = cloth , camelet or camlet.
011gewcekt , b., not soaked, not watered.
Ongeweigerd , b., not refused.
Ongeweken , b., not retired, not retreated, not withdrawn.

, b., not thickened by boiling; -, not soderect ,
not joined with coder, not cemented with coder.
Ongewelfd , b., not ceiled, not vaulted.
Onggewend , b., untiiri;ed , prat , turned about ; -, <<naccusOpgeweld

tonied , not ;std to.

Ongewisse) ijk

Ongewoonheid,

z., unusualness, uncommonness.

Ongewoonlijk, b., bw., unusually, uncommonly, rarely.
Ongewoonte • z., disuse , unfrequency , rareness.
Ongewortei,i , b., not rooted, not taken root.
Ongewraakt, b., not rejected not disapproved.
Ongew reven , b., not rubbed, unground,
Ongewrocht, b., unwrought.

, b., unievei,ged, not revenged.
Ongewrongen • b., not wrung ; een - stijl , an easy stile.
, b., not sawed.

Ongewroken
Ongezaagd

Ongezaald , b., unsown.
Ongezadeld

, b., not saddled, unsaddled.

Ongezalfd , b., unanointed.
Ongezegd, h., not said, unspoken.

ongezegei.i, h., unsealed; - papier, unstamped paper.
Ongezegentl , b., unblessed, unhlest.
Ongezegge ➢ ljk . b., not to be prevailed with , not easy to
be entreated , undutiful , untractable.
Ongezeggelijkheid , z., difficult to be entreated, untraetallleness , untractal)ility.
Ongezellig, t., unsociable, unconversable, uncommunicative.
Ongezelligheid, z., unsociallleness.
Ongezeten, b., not seated.
Ongezien , b., unseen , unapparent; -, unregarded, not
esteemed, slighted; -, deformed, hidious, shocking.
Ongezift , h., unsifted.
Ongezind ,
Ongezocht

b., bw., not disposed, not intentioned, not inclined.
, b., unsought, not searched.

Ongezotien , b., not boiled.
OngeZ(llderd , Vii., not floored, not housed, not laid up in a loft,
Ongezond , b., llnl ► ealthy, wanting
lul , 11T1w holesonle , insalul)ruous.

health, sickly, unhealth-

Ongezoanden • b., unsent.

, z., want of health , sickness , unhealthful,,esa ; -, noxiousness, lii ► \vl;olcsonreness,

Ongezondheid

QSg ,,inks.., ll., 11Gí stl)lli.
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Ongezoogd , b., not suckled .
Ongezooiud, b., not hemmed .

ONT.
OnherkrUgbaar , onherkrijgelijk, b., irrecoverable .
Onherleesbaar, b., not to be read again, not to be read

Ongezouten, b., not pickled, not powdered, unseasoned, twice.

, b., uncleansed, not purified; -, not cleared. OnherroepelIJ , b., irrevocable, unrepealable, irrevocably
promised.
Onherroepelijkheld , z., irrevocableness.
Ongezwachteld , b., not swadled , not swathed .
Onherroepen • b., unrevoked , unrepealed.
Ongezwaveld, b., not brimstoned .
Onherstelbaar , b., irrecoverable , irretrievable.
Ongezwegen • b., not kept silent .
Onhersteld , b., unrestored
Ongezwollen , b., not swelled .
Onhervat , b., not recommenced.
Ongezworen • b., unsworn .
Onhervattelijk, b., not to be undertaken again, not to
Onglad, b., unsmooth .
be recommenced.
Ougod , afgod , z., idol , graven image.
Ouhervorind , b., unreformed, not amended.
Ongoddelijk , b., uujodly , impious , wicked.
onbeugelijk, b ., immemorial; - voor jaren,
.
Onheugbaar,
Ongoddelijieheld, z., ungodliness , impiety, wickedness
time out of mind.
Ougodist , b., atheist.
Onheuscti , b., bw., uncivil ; -, unfair • false.
Ongodisterij • z., atheism .
OnheuschelUk, b., bw., uncivilly, rudely; -, unfairly,
Ongodsdienstig, b., irreligious, undevout .

Ongezalverd

Ongezuurd , b., unleavened.

z., irreligion.
Ongodsdienstigltik • b., irreligiously .

Ongodsdienstigheid ,

Ongodvruchtig , b., impious, ungodly, not fearing
Ongodvruchtighetd • z., impiety , ungodliness .

Ongodvruchtlgltdk , b., impiously.
Ongodzaiig , b., ungodly , impious.

Ongoeltik, b., not beautiful, unhandsome .
ungraag , zie Ongaarne.

dishonestly , deceitfully.

• z., incivility , rudeness; - , unfairness;
God. dishonesty, deceit.
Onhinderlijk , b., bw., not hindering . not troublesome.
Onhoffelljk , b., bw., unnolite, unmannered, rude, brutal ,
incivil , unmannerly , rudely.
Onheuschheld

Onhofelljkbeid, z., unmannerliness, incivility, rude-

ness • etc.

b., unfit to be kept.
, b., not fond of home, not like a good
of the earth .
h.,
inscrutable,
unsearchable,
unfathomable.
housewife
,
prodigal.
Ongrondelijl^
ongunst, z., disgrace, disfavour, disaffection, disaffected, Onhuisseltikheld, z., prodigality, not fondness of home.
Onhu wbaar , b., unfit for marriage , unrnarriageable.
unfavourable ; -ige voorteekens, bad omens .
Oninbeeldelijk, b., unimaginable.
Onguur, b., rough, rude , barbarous, brutish, rude .
Onindachtíg, b., unmindful.
Onguurheid, z., roughness, rudeness .
, b., unmindfully.
.
Onindachteljk
,
b.,
unwieldy,
unmanageable,
untractable
Onhandelbaar
Onindrukkeljk, b., bw., insensible, insensibly, not ins.
Ouhandelbaarheld , z., unwieldiness, untractableness .
unhandy,
awkward,
not
dexterous,
pressible.
Onhandig, b., bw.,
Oningeadeind , b., not inhaled , not breathed in.
clumsy ; awkwardly, clumsily , etc.
b., unimagined, not fancied.
Onhandigheid , x., clumsiness , awkwardness , want of Onlrugebeeld ,
Oningebogen , b., not inflected.
dexterity.
Oningebonden , b., not bound in.
Onhandzaaeu , b., intractable, unwieldly .
not brought in, not imported.
Onhebbellk, b., unmannerly, uncleanly, slovenly, dunce, Oningebragt,, b.,
Oninaebrand b., not burnt in.
ira, loggerheaded , awkward , nasty , rude .
,
b.,
not broken in.
OnhebbelUkheld, z., uncleanliness , slovenliness , inde- Oningebroken
Oningedaagd, b., not cited, not summoned.
cent, neglect of diers .
Oningedaan , b., not put in.
Onheelbaar , b,, incurable .
©ngroeizaam,

b., unfruitful, unfavourable for the fruits

Onhoudbaar,
Onhuisselijk

t

Onheelbaarheid, z. ,

incurableness .

OnIngedamd , zie

Onbedamd .

Onheelbnarliilk j , b., bw., incurably.

OningedUkt • zie Onbedijlet .

Onheil , z., mischief , harm , danger .
Onhellig , b., unholy , profane.
Onhelligheld, z., unholiness, profaneness .
Onheiliglijk, b., profanely, irreverently.

Oningedouwd, oningeduwd

Onhelizaarn , b., unwholesome , not salutary .
Onheilzaamheld , z., unwholesomeness .

Oningedoken

, b., not drawing much water , not going

deep , z.

, b., not pushed in, not

thrust in.

, b., not carried in.
Oningedreven , b., not driven in, not chased in, not car•
Oningedragen

in • not floated in.

ried
Onhelpelijk , b., irremediable , unrelievable.
Oningeënt , b., not inoculated.
Onherbergzaam , b., inhospitable .
Onlingehaald, b., not fetched, not
Onherberszaainheid, z., inhospitality .
Otiherboren , enwedergeboren , b., unregenerate (a theo• duced.
Oningehoouden , b., not kept in of
terug) .

logical

brought in, not intro'
held in, unrestraïned,

OnheedenkelUk., b., not to be remembered, immemorial. not retained.
Onherdoenllik, b., not to be done again, irremediable, Oningehuldlgd

irreparable .

, b., not invested, not instated.
Oningel&rompen , b., not shrunk in, not crimpled, not

contracted.
Onhereenigd , b., not reunited.
Oningelegd , b., not laid in, not put or placed in , not
Onherhaalbaar , b., that which cannot be repeated .
•pickled.
Onberhaaid , b., not repeated.
Oningeleverd , b., not delivered in , not hauled , not
Onherkaanwd , d., b., not ruminated .
presented.
in.
not
to
be
known
aga
,
b.,
Onherkenbaar
Onberkend , b., not known again .

Oningc tijfd , b., not incorporated.

ON I.

®NM.

Oningeluld , b., not rung in with bells.
Oningenaald , b., not sewed of stitched in.
Oningenomen , b,, untaken , unconquered , unsubdued ; -,
unprejudiced, un repossessed.
Ouingerekend,
uncovered with ashes.
Oningeroehen , a., unsummoned ; not called in.
Oningesteld , b., unestahlislied.
Oningetogen , b., immodest, unreserved.
Oningetogenbeld, z., immodesty, unreservedness.
Oningetooind , b., unbridled, unrestrained, licentious.
Oningetrokken, b., unretracted, not rebuked.
Oningevfijd , b., unnaccommodated.
Oningevoegd , b., not inserted , not put in.
Oningevoerd , b., not introduced , not imported.
Oningevorderd, b., not demanded, not called in.
Oningevuld, b., not filled up, not filled in.
Oningewijd , b., unconsecrated, not dedicated.
Oningewikkeld, b., not involved, not entangled.
Oningewiiligd, b., not acquiesced in, not consented to,
not agreed to,
Oningeï*on•en , b., not involved, not entangled.
Oningezaineld • b., uncollected, not gathered.
Oningezouten , b., not salted down , not pickled.
Oninkomeli]k, b., impossible to enter.
Oninneinelsjk , b., bw., impregnable , impregnably.
Onfnschikkeijk, b., not aecomodating, not yielding, not
condescending; -, intolerable , insufferable.
Oninschikkelikheid, zie Ontoeyeefdijkheid.
0113 vist , b., bw., unjust , unjustly , inaccurate.
Onkenbaar . b., unknowable , not to he known.
Onkennelijk , b., not notorious, not manifest, not evident.
Onklaar , b., not clear , troubled , muddy, thick , dim , out
of order , choked ; -, foul ; - anker , foul anchor , z.; onklare kluizen hebben, have foul hawzes, z.
Onklanriieid, z., muddiness , thickness.
Onklieiibaar, zie Onkloofbaar.
Onkioofbaar , b., that can't be cleft.
Oukosteltdk , b., not costly, not rich , mean.
Onkosten • z., charges, expenses.
Oukrachtdadig, b., ineffectually.
Onkrachtdadigheid , z., ineffectualness , ineffecacy.
Onkrachtdadigltjk , b., ineffectually.
Onkreukbaar , b., that which cannot be impaired of invalidated ; -, inviolable.
OnkrLjgbaar, b., unnattainable, not to be got, not to be
obtained.
Onkruid , z., tares , weeds , - nitroerjea , pluck up the
tares ; - vergaat niet § , weeds will always thrive.
Onkuisch, b., unchaste, lascivious, lewd, lustful • not
pure , immodest • wanton , dissolute.
Onkuisciref(jk , b., unchastely , lasciviously , lewdly.
Onkuisheid , z., unchastely, lewdness, lust, lasciviousness,

Onleerzaainheld , z., indocility , unteachableness.
Onleesbaar , Z., illegible , that cannot be read.
Onleschbaar, onlesschelLk, b., unquenchable, unextin-

b.,

impurity.
Onkunde , z., ignorance.
Onkundig • b., ignorant , unskilful.
Onkundigheid, s., unskilfulness, ignorance.
Onkundigllk, b., ignorantly , unskilfully.
Onkwetsbaar , b., invulnerable.
OnkwetselUk , sie Onkwetsbaar.
Onlaakbaar , b., unblamable.
Onlandbaar , b., inabordable , not to be fended at.
Onksngs , bw., lately.
Onledig . h., busy , occupied , employed.
Onledigheid • r_.., activity, agility, agileness.
Onfeerraan, , t,, unteachable , indocile, incapable
struction.
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guisllal)le.
Onleschbaarheid , z., unquenchableness.
Onleverbaar , b., unfit to be delivered, unsortable , uusalalble.
OnllefeltJk, b., unpleasant , disagreeable.
Onl i chameifjk , b., incorporal , immaterial , bodiless.
OutigehamelUkheid, z., incorporality, immateriality

distinctness from body.
OnlLJdelLJk, onlUdbaar, b., intolerable, insufferable.
Oniijdelijkheid, z., intolerableness, insufferableness.
Oniijdzaam . b., impatient.
Oniijcizaamheld, z., impatience.
Oniigdzaamlidk , bw., impatiently.
OniofteflJk, b., inglorious, mean.
Onloochenbaar, b., undeniable, that cannot be contradicted.
Onlosbaar, b., irretrievable, that cannot be redeemed.
Onlosmakelijk, b., indissoluble, that cannot be loosened

or disunited.
Onlust , z., discontent, sorrow, uneasiness, dissatisfaction.
Onlusten, z., me., animosity, strife, troubles.
Onlustig, b., uncheerful , gloomy , etc.; -, retchless,

having little inclination to stir.
Onl ustigheid , z., retchlessness , indisposition.
Onwagt, z., impotency, inability, feebleness, weakness;
-, fainting fit, swoon.
Onmagtig , b., unable , impotent, feeble, etc.
Oninanierliyk, b., unmannerly, rude, clumsy, indecently.
Onnianterlifkheid, z., unniannerliness, rudeness , incivil-

ity,, etc.

Oninannelfjk , b., unmanlike , unmanly , unbecoming a man.
Oninatig , b., immoderate , extraordinary.
Oninatigheid, z., immoderation, insobriety, excessiveness,

gluttony, immoderateness.
Oninntigltjk , b., immoderately.
, Osirnededeelbaar, b., incommunicable, not impartible.
Oninededeelbaarheid, z., incommunicability.
Onmededeelzaam , b., illiberal , sparing , parsimonious.
Onenededeelzaamheld, z., illiberality, parsimony.
Oninedeltjdend , b., incompassionate , uncharitable.
OnniedelUdendheld , z., uncharitableness.
Oninedepligtig , b., not accessory , not guilty of.
Oninedemeetbaar
b., incommensurable, incommensurate.
Oninedemeetbaarhefd
, N., incommensurableness.
Ourneedoogend, b., incompassionate, pitiless, merciless,

9,

f

unrelenting.
Onineedoogendheld, z., pitilessness, unmercifuluess.
Onineegaande (, zie Onmeedoogend.
Onineetbaar, b., unmeasurable, immeasurable.
Onuueetbaarheld, z., immensurability.
Onineewarig, b., uncharitable, incompassionate.
OmneewariglLjk, b., uncharitably, incompassionately.
Ontnengbfar, onvermengbatir, b., immixable, not capa-

ble of being mixed.
Onrnenscheitjk, b., bw.,

inhumane , inhumanly, barba-

rously , cruelly.
Oninenschelijkhefd, z., inhumanity, barbarity, cruelty.
O,iuneteltjk, b., biv., immense, boundless, unbounded

lingo , infinite, unlimited ; -, imniensurably , immensely.
O nietelUkheid, z., irnniensity,unbounded greatness, infinity.
()neniddelijk, b., bw., immediate, acting by itself.
Oniuin , -., disunion , disagreement; zij zijn in - yei•aai t ,

of in-

they are disunited, they have had a disagreement, they arc ,
at odds , they fell out together , they quarreled together,
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Onmannelijk. b., not amiable, unkind, rude.
Onmisbaar, b., bw., that which cannot be wanted.
Onmiskenbaar , b., bw., not undiscernible , not undiscernibly , that can he easily discerned.
OnmisselLk, b., infallible.
Onmogelijk , b., impossible.
OnmogelLkheld, z., impossibility.
Onmondig, b., under age, minor.
Onmondige , z., infant , minor.
Onmondigheld , z., minority , nonage , infancy.
Onnaakbaar , zie Ongenaakbaar.
Onnaauwkeurig, b., inaccurate, not exact.
Onnaauwkeurigbeid, z., inaccuracy, want of exactness.
Onnabootselijk, b., bw., inimitable, inimitably.
Onnadeelig , b., not prejudicial , not injurious.
OnnadenkelLjk, b., bw., unimaginable, unimaginably, impenetrable.
Onnadenkend, b., inconsiderate, rash, careless, precipitant.
Onnadenkendheid, z., inconsiderateness , rashness , carelessness, precipitancy.
Onnadoenlijk, b., inimitable; -, bw., inimitably.
Onnadoenlljkheld, z., inimitability.
Onnagaanbaar, zie Onnaspeurlijk.
Onnakomelijk, b., unperformable.
OnnainakelUk, b., that cannot be conterfeited.
Onnaspeurlijk, onnaspoorlWk, b., uninvestigable, nusearchable , inscrutable.
Onnatuurlijk, b., bw., unnatural, unnaturally.
Onnatuurlljkheld • z., unnaturalness.
OnnavolgeiLjk, onnavolgbaar, b., inimitable.
Onnavrageiijk, b., past finding out, unsearchable.
Onnemeltjk , onneembaar , b., untakable , impregnable.
Onnoemelijk, onnoembaar, b.,, unutterable, incxpressible , ineffable , numberless , inestimable.
Onnoodig, onnoodzakelUk, b., bw., unnecessary, needless , unnecessarily.
Onnoodzakelijkheld , z., unnecessariness , needlessness.
Onnoozel, onschuldig, b., innocent, silly, simple, harmless , free from guilt; - gedrag, an innocent behaviour ;
hij is - aan kennis met hen geraakt, lie became accidentally acquainted with him ; zij laat vier -e kinderen
na, she leaves four poor babes behind; zeer - rijn,. be
sick of the simples ; hij is een -e hals , he is fit for
nothing but to pick up straws, he is a simpleton.
Onnoozelbeld, onschuld, z., innocence, innocency, harmlessness, integrity, purity, innoxiousness; -, simplicity,
silliness.
OnnoozeltJk , onschuldiglLjk , bw., innocently, harmlessly.
Onnut , b., unuseful , useless , answering no purpose,
needless, unprofitable.
Onnuttelijk, b., needlessly, uselessly.
Onnuttig , zie Onnut.
Onnuttigheid, onnutheld, z., needlessness, unprofitableness.
OnombulgeIIjk, b., incapable of being bent, unpliable.
Ono.ngedraaid , onomgekeerd , b., unturned.
Onoingekocht , b., unbribed.
Onomkoopelijk • onomkoopbaar, b., incapable of being
corrupted of bribed.
Onoinstootbaar , ononnstooteltk , b., not to be overturned , irreversible, indefeasible.
Onomvatbaar , onomvattelljk , b., bui., I that cannot be
embraced.
Onomzettelijk, b., not to be persuaded to the contrary,
not to be dissuaded.

L/
OnonderhoudelLk, b., unmaintainable, unperformable.
OnonderscheidenlUk, b., indistinctness, obscurity, indistinction.
Ononderwijsbaar, ononderwijzelijk , b., unteachable.
Onontbeerlijk, zie Onmisbaar.
Onontbindelhjk, onontbindbaar, b., not to be united,
loosened, indissolvable, indissoluble ; -, indissolubly.
Onontbindeltjkheid, z., indissolubility, indissolubleness.
Ononthoudelijk, b., impossible to be remembered.
Onontknoopeltjk • b., indissoluble.
OnontnemellJk, b., not to be deprived of.
Onontstootbaar +, zie Onomstootbaar.
Onontvangelijk, b., incapable or unfit to receive.
Ouontviiegbaar, b., bw., that which cannot he escaped.
Onontwijkelijk, onontwijkbaar, b., inevitable, unavoidable.
Onontworstelbaar, b., bw., that which cannot be escaped by wrestling; -, inextricable, insurmountable.
Onoutzeggelijk , b., unrefusable , not to he denied.
Onoogenschijnelijk, b., unapparent, unlikely.
Onoorbaar , zie Ongeschikt.
Onopgemaakt, b., unfinished, not completed, not set
off, unsettled.
Onopgepronkt, onopgetoold, b., not adorned, undressed, easy.
Onophoudelijk. b., bw., incessant, continual ; incessantly,
continually , without ceasing.
OnophoudefUkheld, z., continuance, perseverance.
Onoplettend, b., careless, supine, negligent, indolent;
-, bw., carelessly , supinely, indolently, negligently.
Onopletttendheid, z., carelessness, negligence.
Onoplosbaar , b., unresolvable.
Onopmerkelijk, b., unremarkable, not worthy of notice.
Onopmerkzaam , zie Onoplettend.
Onopregt , b., unfair, disingenuous ; een - menseh, a,
double dealer.
OnopregteliJk, bw., unfairly, disingenuously.
Onopregtheid • z., disingenuity, unfairness.
Onopsprakeltjk , b., bw., irreproveable , irreprovably.
Onopzettelijk , b., bw., not wilful , not wilfully.
Onorderltjk, kwistig, b., unthrifty, prodigal, lavish.
Onordeltk, 1)., bw., unorderly; disorderly, irregularily.
OnordeltJkheld, z., unorderliness, irregularity.
Onoverbluft, b, not baffled, not put out of countenance.
Onoverdacht, b., not meditated, not framed by previous
thought.
Onoverdreven, b., not exaggerated.
Onovereenkomeitjk, b., not fit to agree.
Onovereenkomende, b., not agreeing, inconsistent.
Onovereenkomnstig , bw., inconsistently.
Onovereischt, b., not overrated.
Onovergebragt, b., not brought over.
Onovergegeveu, b., not given over of up.
Onovergehaald , b., not fetched over ; -, not distilled.
Onovergekoinen, b., unsurmounted, not overcome.
Onovergelegd, b., not laid over.
Onovergeleverd , b., not delivered up.
Onovergeloopen , b., not run from one's colours • not
deserted.
Onovergemaakt, b , not remitted.
Onovergenomen, b., not taken over.
i Onovergescheept , b., not shipped over.
Onovergeschoten , b., not remained.
Onovergeschreven , b., not copied , not written over
again , not transcribed.
Ouovergeslagen , b., not shipped over , not omitted.
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Onovergevoerd , b., not transported.
Onovergezet, b., not translated.
Onovergezien , b., unexamined, not looked over,
Onoverijld, b., not precipitated.
Onoverklimbaar, b., bw., insurmountable, insurmountably.
Onoverkomelijk, b., insurmountable, insuperable.
Onoveriegd , b., undeliberated.
Onovermand , b., not overmatched , unconquered.
Onoverpeinsd , b., not pondered , not reflected on.
Onoverreed , b , unpersuaded.
Onoverreedbnar, b., unpersuadable.
Onoverreikt, b., not reached over.
Onoverrompeld , b., not surprised, not invaded suddenly.
Onoverschaduwd, b., not, overshadowed.
Onoverschreeuwd , b., not outcried.
Onoversnaauwd , b., not over-awed, not over-liectored.
Onovertroffen, b., unsurpassed, not surpassed.
Onovertrokken, b., uncovered.
Onovertuigbaar , b., inconvincible.
Onovertuigd, b., not convinced, not convinced.
Onovervallen, b., unassailed.
OnoverwlnnelUk , ouasverwinbaar, b,, invincible , un-

conquerable, not to be subdued.
z., invincibleness, unconquerable.
'less.
Onoverwonnen, b., uusubdued, unconquered, not overcome.
Onoverzienbaar, b., bw., not to be looked over ; innumerable.
Onoverzilverd, b., not plated, not done over with ails er.
Onpaar, b., uneven, odd.
Onpaarbaar, b., unmatchahle.
Onpartijdig, e., impartial , unbiased, neutral.
Onpartijdig , onpartïjdiglUk , b., impartially.
Onpartijdigheld • z., impartiality, neutrality.
Onpaa , b., unfit , inconvenient ; niets komt hem ten -,
nothing comes amiss to hir ►i.
Onpasselijk, b., ill at ease, sickly, indisposed, ailing, out
of sorts.
Onpasselijkheid , z., sickliness, indisposition.
Onpeilbaar , b., unfathomable , incapable of being sounded,
too deep to be searched, unsearchable.
Onpellbaarheld , z., unfathomableness.
Onpersoonlijk, b,, impersonal.
OnliuxtiLk, b., bsv., unpalnlul , unpainfully.
Onpieizierig, b, unpleasant, unpleasing.
OnprLisselidk, b., illaudable.
oiiprofLtelijk, b., unprofitable.
Onraad , z., evil design , treason , mischief; daar is - in
de stad, there is an evil on foot in the town.
Onraadzaarn , b., unadvisable , inconvenient.
Onraadzaamheid , z., inconvenience , inconveniency.
Onraakbaar , b., not to be hit of touched.
Onreddeltk, onredbaar, b., irreparable, irretrievable.
Onredelijk , b , irrational , unreasonable, exorbitant.
Onredelkikheid, z., unreasonableness; het is de grootste van de wereld, it is the greatest injustice in the world.
Onredzaam , b., unhandy , unfit for business.
Onredzaarnheid, z., inability, incapacity.
Onregeltnatig, h., irregular, unmethodical.
Onregelmatigheid , z., irregularity.
Onregelrnatigljk, 1w., irregularly.
Onregt , z., injustice , w rong. ; - doen , to do injustice; hebben , he in the wrong; tens -e, te -, unjustly.
Onregtrnatlg, b,, unjust, notjust, not equitable, unreasonable.
Onregtinatighe id , z., injustice.
Onregtmatigljk , 1,, bw., unjustly , contrary to right and
justice.

Onoverwinneltjkheld,
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Onregtvaardig , b., unrighteous , unjust.
Onregtvaardigheid • z., unrinhteousness , injustice.
Onregtcaardigljk, bw., unrighteously, unjustly.
Onregtzinnig , b , bw., heterodox.
Onregtzinnigheid , z., heterodoxy.
Onrein , h., unclean, impure, dirty.
Onreinheid , onreinigheld (, z., uncleanness, filthiness,
impurity.
Onreinigiiik (', bw., uncleanly.
Onreisbaar, b., unfit to travel.
OnrekkeiiJk , b., unfit for stretching, stiff, unpliant;

unkind , disobliging.
Onrekkcltjkhcld, z., unpliantness.
Onriekbaar , b., inodorous.
Onriddbaar, onrijbaar, b., unfit to be ridden.
Onritin , z., prose.
Onrijp, b., unripe, green.
Onri jpiaeid, z., unripeness,
Onroerend , b., immovable, real , personal; -e goederen,

imn ► oval,les (jur.), real estate (jur.).

Onroerlijk, b., unnroveable, in ► nloveable.
Onrooinsch , onroounschgezind , b., protestant.
Onrui.n , b., narrow , not large.
Onrust , z., unquietness, trouble , strife ; in - leven , live

unquietly , balance of a clock , balance of a watch ; flier
of a kitchen-sack; hij is een regte -, he is a restless fellow.
Onrustig, b., bzr., unquiet, troubled, uneasy, restless, niutinons.
Onrustigheid, z., unquietness.
Ons , once , z., ounce.
Onsci.adeiijk , b., harmless.
Onscbadeltjkheld, z., harmlessness, innocence.
Onsclia nel : , b., shameless, impudent, immodest.
Onsebappelijk , b., disorderly , loose, irregular.
Onschappelijkheid , z., disorderliness, looseness , irregularity.
Onschatbaar, onschattelUk, b., inestimable.
Onscheidbaar , onscheldel(jk , b., inseparable.
Onscheidelijkheid, z., inseparableness, inseparability.
Onschendbaar , onschendelijk , b., fu,, inviolable, sa-

cred , inviolably.
Onschendbaarheid, onschendeitjkheid, z.,

sacredness,

inviolableness.
Onsc:%epbaar, onscheppelkJk, b., not to be drawn.
Onscherp, b., not sharp, blunt.
Onscheurbaar, b., not to he torn of rent.
Onscisitnbaar, b., unlikely, improbable.
Onschkjnbaarheid , z , unlikelihood , improbablity.
Ouschikkelïjk , b., immodest, disorderly.
Onsehikkelbkheid , .., immodesty, unruliness.
Opschoon, b., unclear, not clear.
Onschriftuurlijk, onschrifttnatig, b., bsv., unscriptural.
Onschuld , z., innocence , innocency.
Onschuldig , b., not guilty , innocent, guiltless.
Onschuidiglijk, bw., unguiltily, guiltlessly, innocently,
Onschuwelijk , onsebuwbaar , onvermLjdelijk , b.,

unav oidahle.
Onsierlijk , b., inelegant.
Onsii.tbaar, onslijteILyk,

b., which cannot be worn out,

which cannot be worn away.
Onsinaak , z., aversion , disgust, dislike.
Onsmakelijk , b., unsavoury, unpalatable,

disgustful

tasteless.
Onsinakelijkheid , z., unsavouriness,
pidity.
Onsnieedbaar, b,, not malleable.

tastelessness, insi-
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Onsmeltbaar, b., bw., unfit to melt, not liquefiable.
OnsrnerteltJk , b., not painful.
Onspeurlkjk, b., bw., imperceptible; imperceptibly.
Onspoed, z., adversity.
Onspraakzaam , b., not talkative , not loquacious, taciturn.
Onstade , bw., untimely.
Onstandvastig , b., unsteadfast • inconstant , unsteady,

unstable.
Onstandvastigheld, z., unsteadiness, inconstancy.
Onsterfelkjk , b., immortal.
Onsterfelijkheid, z., immortality.
Onsterk, b., not strong, weak; — linnen, bad linen, linen

that soon wears out.
Onsterkte, z., weakness, want of strength.
Onstichtelijk , b., unedifying, not tending to edification.
OnstichtelUkheid, z., looseness, immodesty, lewdness.
Onstichten , t. w., zie Ontstichtelijk.
OnstLjf, zie Slap.
Onstil, zie Onrustig.
Onstilbaar, b., bw., unappeasable.
Onstoffelijk, b., immaterial, immateriate; immaterialized,

unimportant.
OnstoifelUkheld , z., immateriality , distinctness from
matter.
Onstrafbaar, onstrafelLk,' b., inculpable, blameless,

irreproachable.

Onstrafbaarbeld, onstraffelijkheld, z., blamelessness,

Ontbioesemen, t. w., strip off the blossoms, pull off the

blossoms.
Ontbloot , d., made bare , stripped , uncovered.
Ontblooten, t. w., make bare, strip, uncover, discover,

rob, deprive, disgarnish, dismantle the frontiers.
Ontblooting, z., making bare, denudation, depriving,

robbing.
Ontbod , z., call , calling , recal.
Ontbodemd, d., unbottomed, bottomless.
Ontbodennen , t. w., unbottom.
Ontboden , d., send for.
Ontboeid , d., unfettered.
Ontboetjen , t. w., unfetter, free from irons.
OntboeUing, z., unfettering.
Ontboezemen , zie Uitboezemen.
Ontbolsterd , d., unwrapped.
Ontbolsteren, t. w., take off the shell, unwrap.
Ontbolstering , z., unwrapping.
Ontbonden , d., loosened , dissolved ; — schip, ship that
is loose in her fastenings , z.
Ontbranden , i. W., inflame.
Ontbreldeld , d., unbridled.
Ontbreldelen, t. W., unbridle.
Ontbreken , i. w., want.
Ontbreking, z., wanting, privation.
Ontbroken , d., zie Ontbreken ; —, wanted.
Ontburgeren , t. w., deprive any citizen of his civil

rights and privileges.

innocence , impunity (jur.)

OntcLferd , d., deciphered.
OnteU (eren , t,. w., decipher , uncipher.
Ontcijfering , z., deciphering.
Ontdaan, zie Ontdoen.
Ontdaan, b., frightened, alarmed, disconcerted.
Ontdarnien , t. w., take out the entrails , embowel , evis-

Onstrljdbaar, b., unwarlike.
Onstuiiinig, b., tempestuous, stormy, impetuous, turbu-

lent , rough , hard.
Onstulinigheld , z., storminess, impetuosity, turbulency.
Onstulmigltdk, bw., impetuously, turbulently.
Ontaal: , z., barbarism.
Ontalig +, b., broken in language.
Ontaard , b., d., degenerated.
Ontaarden, i. w., degenerate.
Ontadeld, b., deprived of nobility.
Ontadelen , t. w., deprive of nobility.
OntallLjk , b., innumerable, innumerous ; numberless;

cerate , gut.
Ontdekbaar , b., discoverable.
Ontdekken , t. iv., uncover, reveal, discover, have a thing

in the wind.
Ontdekking, x., discovering, discovery, revealing.
Ontdekt , d., discovered , naked , bare.
Ontdoen , t. w., undo , quit, leave off; zich -, get rid of.
Ontdoken , d., evaded by stooping, escaped.
Ontdonkeren, poet., t. w., remove the darkness, make

countless.
Ontankerd, b., disanchored, unmoored.
Ontankeren , t. w., disanchor , unmoor.
Ontastbaar • b., imperceptible to the touch.
Ontbakeren , t. w., unswaddle , unswathe.
Ontbast , ontschorst, b., barked, stripped of the bark.
Ontbeerd , d., missed , wanted.
OntbeerlLjk , b., superfluous , unnecessary.
Ontberen , t. w., miss, want.
Ontbering , z., missing, wanting.
Ontbeten , d., zie Ontbijten.
Ontbieden, t. w., send for, summon.
Ontbieder, z., summoner, he that sends for any one.
Ontbieding, z., sending for.
Ontbijt , z., breakfast.
Ontbeten , i. w., to breakfast.
OntbindelUk , b. dissolvable , resoluble.
Outbinden, t. w., untie, dissolve, release, unbend.
Ontbinding, z., release of prisoners ; -, acquittance,

divorce.
Ontbiaderd , d., stripped of green leaves.
Ontbladeren, t. W., pluck off the leaves.
Ontbiind , d., unblinded.
Outbiiuden , t. w., unblind.
Ontbllnding , z., unblinding.
Ontbloemen , t. w., deflower.

light , escape by favour of the night.

I

Ontdooid , d., thawed, melted.
OntdooUen , t. w., thaw , melt.
Ontdraaid, d., extorted, wrested from.
Ontdraajen , t. W., wring backward , wrest, extort.
Ontdraaljing, z., wresting from , supplanting, out crafting.
Ontdragen , t. w., d., carry away from one, rob.
Ontdraging, z., carrying away, robbing.
Ontdubbelen, t. u*, unsheath.
Ontduiken • i. w., evade by stooping down, evade by diving.
Ontedelen , ontadelen , t. w., deprive of nobility.
Onteerd, d., dishonoured, defiled, disgraced, violated,

deflowered.
Onteerder , Z., dishonourer , defiler , violator (jur.).
Onteeren , t. w., dishonour , defile , violate (jur.) , deflower.
Onteering, z., dishonouring , defilement, violation (jur.).
Ontegensprekelijk, zie Onteyenzeggeliji.
Ontegenzeggelijk, b., irrefragable, not to be denied, con-

futed, indisputable, incontrovertible.
Ontegenzeggelijkheld, z., irrefragability.
Onteigend, d., alienated.
Onteigenen • t. w., invade one's property, allienate, estrange.
Onteigening, z., invading, estranging.

ONT.

ONT.
Ontelbaar , b., innumerable , numberless.
Onteinbaar , ontemmel tjk , b., untamable.
Onterfd , d., disinherited.
Onterven , t. w., disinherit, exheredate.
Onterving , z., disinherison , disinheriting , exheredation.
Ontevreden , b., bw., discontent , discontented, discon-

tentedly.
Ontfermd , d., pitied.
Ontfermen , i. w., pity , have pity, yearn , commiserate,

be merciful , be charitable (to).
Ontfermend , b., compassionate.
Ontferming, z., pity, commiseration.
Ontfronsen , ontfronselen , t. w., to unwrinkle .

Ontfronst , d., not wrinkled.
Ontfutselaar, 'z., pilferer.
Ontfutseld, d., pilfered, robbed.
Ontfutselen , t. w., pilfer, steal petty things.
Ontfotseling, z., filching, pilfering.
Ontgaan , i. w., avoid , escape , go away, slip ; zijns ooms
erfenis kan hem niet -, the inheritance of his uncle cannot miss him ; die koop is mij -, I was deprived of that
bargain , in the buying of that parcel another was ready
before me.
Ontgaan , d., avoided , escaped, slipped.
Ontgelden , t. w., pay for, to suffer for ; het -, to be pu.
niched for.
Ontgespen, t. w., unbuckle.
Ontgesping , z., unbuckling.
Ontgespt , b., unbuckled,
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Onthalzer • z., beheader , headsman.
Onthalzing • z., beheading.
Onthnnden • t. tv., take out of hand , incommode.
Onthangen , d., b., unhinged, displaced.
Onthangen • t. w., unhinge, displace.
Ontharnast • d., b., stripped of one's armour.
Ontharnassen , t. w., pull off one's armour.

Onthaspelen, t. w., disentangle, unravel.

, t. w., unburthen, rid of a load, ease, take
eff, take from.

Ontheffen

Ontheffing, z., easing, taking off, abatement.
Ontheiligd , d., b., profaned.
Ontheiligen,

t. w., profane.

Ontheiligen, z., profaner.
Onthe611ging , z., profanation.

Ontheisteraar + , z., disturber.
Onthe: sterd , d., b., put out of order, harrassed, wearied.

Ontheisteren, t. w., disturb, put out.
Onthengseld, d., b., unhinged.
Onthengselen , t. W., unhinge.
Ontheupen , t. w., hip, strain the hip.

Ontheupt, d., b., hipped.
Ontheven, d., b., unburthened, taken off, taken away from.
Oiithoofd, d., b., beheaded, decapitated.
Onthoofden • t. w., behead, decapitate.
Onthoofiler • z., beheader , headsman, executioner.
Onthoofding , z., beheading, decapitating.
Onnthoud, z., remembrance , memory.
Onthouden

, b., d., zie Onthouden.

Onthouden , t. w., i. w., withhold, keep from; -, retain ,
Ontgiunen, t. so., make a first cut, carve.
keep in one's memory ; ziel -, abstain from ; -, forbear,
Ontgleden , d., zie Ontgl.+jden.
Ont gib
1 den ontgei
i en (, ont
Y,, refrain; -, sojourn , keep one's residence.
^ sl i Pp aw ay,
g li
ppen, i. w.

slip out of one's hands; men moet geen gelegenheid laten
-, one must lay hold of every opportunity.

Ontg1linmen, i. w., t. w., light, catch fire.
Ontglippen , i. w., zie Ontglijden.
Ontglipt, cl., zie Ontglijden , Ontglippen.

Onthoudend

, b., having a good memory ; -, abstinent.

Onthoudendheid , z., abstinence, continence.
Onthouder, z., withholder; -, rememberer.
Onthouding, z., withholding, refraiinig from;

-, remembering , retaining ; -, sojourning , keeping residence ; -,
abstinence , continence.
Onthullen • t. w., uncover.
Ontgloinmen , d., lighted, caught fire.
Ontgoed j , onterfd , d., deprived of one's goods, disin- Onthutsen , t. w., discompose, disturb, nettle, irritate.
Onthutseling , z., discomposing, disturbing , nettling, irherited.
ritating.
Ontgoeden, t. w., zie Ontjoed.
Onthutst, d., b., discomposed, out of order, nettled, dis
Ontgolden , d., zie Ontgelden.
-turbed.
Ontgord , d., ungirded.
Onthuwen • zie Ontirouwen.
Ontgorden , t. w., ungird.
Ontjaagd, d., b., zie 0ntjayen.
Ontgording, z., ungirding.
Outjagen , t. w., deprive by hunting, snatch away, intercept.
Ontgraten, t. w., take the bones out of a fish.
ontingiug, z., depriving by hunting, snatching away, inOntgrav en, t. w., d., dig up again, digged up again.
te; cepting,
Ontgrendeld , d., unbolted.
OntJ,s , z., inconvenient time , unseasonable time ; bij -e
Ontgrendelen, t. w., unbolt .
at an unseasonable tinne, in the night tine; hij doet alles
Ontgrendeling, z., unbolting,
ten -e , he does all things unseasonably.
Ontgrepen , d., taken away.
OnttJcleling,
z., abortive child, untimely birth.
Ontgrjpen , t. w., take away, snatch away.
Ontgroeijen , i. w., grow too much, grow upon any per- Ontijdig, b., untimely, unseasonable; -e vrucht, abortive,
untimely child of birth; ; de schelvisch is -, haddock is now
son, grow apace.
out of season.
Onthankt, d., unhooked.
Onti d glijk , bzv., untimely, unseasonably.
Onthaal , z., treat, entertainment, usage, reception.
Onti
tIigheid • ongepastheid , z., unseasonableness , disOnthaald , d., treated , entertained.
Ontglce;jen, t. w., i. w., inflame, kindle, be ardent.

Onthanider , z., entertainer.

Onthaken, t. w., unhook, unbasp.
Onthaking • 7., unhooking.
Onthalen ,

t. w., treat, entertain, salute, use.

Onthaling, Z., entertainment, reception.
Onthalsd • onthoofd , d., beheaded.
Onthalzen , t. w., behead, sever the head from the body

decapitate.

agreement with tine.
Ontijden, z., mv., unseasonable hours.
OntiJi + (, b., nasty, foul, dirty, filthy.
Ontilbaar • b., unwieldy, unmovable.
Ontkanten • t. 2v., beard, z.
Ontisapen , t.
Ontkenbaar,

Ontkend

w., take away secretly.

b., deniable.
, b,, d., zie Ontkennen,
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Ontkennen, t. w., deny, disown, disavow.
Ontkenner , z., denier.
Ontkenning , z., denying, denial , disavowal , disavowment.
Ontkerkerd , b., d., released, got out of prison.
Ontkerkeren , t. w., release of set a prisoner at liberty.
Ontkernen , t. w., take out the kernel.
Ontketend , b., d., unchained.
Ontketenen , t. w., unchain , free from chains.
Ontkiemen , i. w., shoot out.
Ontklaauwen , t. w., pare the claws.
Ontkleed , b., d., stripped, undressed, unclothed.
Ontkleeden • t. w , put off one's clothes, undress , strip;
-, unserve , take the service off , z.
Ontkleeding , z., stripping, undressing.
Ontkleven, t. W. • separate.
Ontkilminen , t, w., escape with climbing , escape by

climbing.
Ontkllnken , t. W., unclinch , Z.
Ontklinsteren, t. w., unfetter, free from shackles.
Ontknoopen , t. w., unbutton , resolve , unravel.
Ontknooping , z., unbuttoning, resolving , unravelling.
Ontkomen, d., b., zie Ontkomen.
Ontkomen , t. w., escape , evade.
Ontkoming , z., escape , escaping.
Ontkoningd t, b., d., unhinged, dethroned, deposed.
Ontkoningen t, t. w., sinking , depose, dethrone a king.
Ontkoppeld , d., b., uncoupled.
Ontkoppelen , t. w., uncouple , loose.
Ontkorsten , t. w , take off the crust.
Qnt k racht lgd • b., d., enervated , deprived of force , un-

settled , deprived of authority.
Ontkrachtigen , t. w,, enervate , deprive of force.
Ontkroonen , t. w., uncrown , deprive of crown.
Ontkropen , b., d., crept away.
Ontkrn1pen, t. to., creep away.
Ontkurleen , zie Ontstoppen.
Ontlaarsd, b., d., unbooted, without boots.
Ontlaarzen , t. 2r., pull off the boots, unboot.
Ontladen , b., d., unloaden.
Ontleden, t. w., unload.
Ontlading • z., unloading.
Ontlast , b., d., discharged , based.
Ontlasten , t. w., discharge, ease , acquit, disgorge, free.
Ontlasting . z., discharge , ease , purging.
Ontlaten , t. w., i. w., dissolve , melt • cease , thaw, yield,

relent
Ontlating, z., dissolving, melting.
Ontleden, t. w., anatomize, dissect, carve, dismember, discuss.
Ontleder , z., anatomist.
Ontledlgd, b., d., emptied, voided.
Onlediger , t. w., empty , void.
Ontlediging , z., emptying , voiding.
Ontleding . z., dissection , anatomy, analysis.
Ontleed . b., d., dissected, anatomized, dismembered.
Ontleedkunde • z., anatomy.
Ontleedkundig , b., anatomical.
OntleedkundiglUk, b., anatomically.
Ontleend , b., d., borrowed.
Ontleenen, t. w., borrow, derive.
Ontleening, z., borrowing.
Ontleerd , b., d., forgotten what one has learned.
Ontleeren • i. w., t. 2v., unlearn , forget what one has learned,

learn backward ; -, wean • unteach.
Ontliltd, b., d., killed.
Ontljjken , i. w., be grown unlike , be not resembling.
OntlUmd , b., d., unglued.

OntlLmen , t. w., unglue.
Ontli.Jven , z., ungluing, dissolving of the glue.
OntlUven • t. w., kill , take away one's life.
OntlLving, z., killing, murder.
Ontloerd, d., b., purloined, pilfered.
Ontberen , t. w., purloin, pilfer.
Ontloering, z, pilfering, purloining.
Ontloken, d., opened; zoodra de roos - is, as soon as the

rose is open.

Ontboden , t. w., take off the leads.
Ontloopen , d., b., zie Ontloopen.
Ontloopen, t. w., outrun, run away from; gij zult mij

niet -, you will not outrun me, I'll find y ou; zij zullen
elkander in jaren weinig -, they do not differ much in years;
hij is zijn meester te vroeg -, he left his master too soon.
Ontlooping, z., running away.
Ontlorsen , t. w., buy upon trust , take upon trust.
Ontlossen , t. w., dissolve , loosen, untie, rid, solve.
Ontlost , d., b., zie Ontlossen.
Ontlossing , z., solution.
Onttoveren , t. w., take the green leaves.
Ontluiken , t. w., i. w., open , blow ; de dageraad begint te
-, the morning begins to appear ; hij begint weer te - na

zijne ziekte § , lie begins to recover , he begins to perk up
again after his sickness.
Ontluiking, z., opening', blowing.
Ontluisterd, d., b., soiled, darkened.
Ontluisteren, t. w., soil, darken.
Ontluistering, z., soiling, darkening.
Ontmaagd, d., b., deflowered, deprived of maidenhood.
Ontmaagden , t. w., deflower, deprive of maidenhood.
Ontmaagding , z., defloration , act of deflowering.
Ont.nankt, d., b., unmade, deprived, undone; -, disin-

herited, deprived of inheritance.

Ontmagtigd, d., b., disauthorized, deprived of credit of
authority.
Ontmagtigen , t. to., disautborize, deprive of credit, de-

prive of power.

Ontint,ken , t. w., unmake, deprive of any quality, undo;

-, disinherit, deprive of inheritance.
Ontinaking, z.. disinherison , depriving of inheritance.
Ontmand, d., b, zie Oiítrna'inen.
Ontmande, z., eunuch, one that is castrated of effeminate.
Ontmannen, t. w., castrate, emasculate, geld, deprive of

testicles, eunuchate; -, make effeminate of womanish ; -,
(ontvolken) , unpeople, deprive of inhabitants ; -, (ontwapenen) , disarm, dismantle, unman.
Ont,nanner, z., gelder, one who gelds of castrates.
ontmanning , z., emasculation , gelding, castration ; -,
disarming, dismantling , the act of gelding.
Ontmanteld , d., b., dismantled.
Ontmantelen. t. w., dismantle, rob any one of his cloak,
pull down the walls (of a town).
Ontmaskerd , d., h., unmasked.
Ontmaskeren , t. w., unmask.
Ontmasten, t. w., unmast, dismast, take the masts out.
Ontmasting , z., dismasting , z.
Ontmenscht, b., become inhuman, cruel, barbarous, low.
Ontmenschtheid, z., inhumanity, barbarity.
Ontmoedigen, t. w., discourage.
Ontmoet, d., met, occurred.
Ontmoeten, t. w., meet, meet with, (tome inwards, occur,
encounter, treat, accost, address, receive; bergen - elkander nooit , maar »nenschen som!ijds I , hills never meet one
another, but men sometimes, friends may meet, but
mountains never greet.

ONT.
Ontmoeting , z., meeting , encounter , adventure , occurrence , accident.

Ontmoinmen , zie Ontmaskeren.
Ontmuren , zie Ontmantelen • Ontvesten.
Ontnaaid , d., b., unstitched.
OntnaaUen , t. w., unstlteh.
Ontnaatjing, z , unstitchiug.
Ontnagelen, t. w., extract the nails; —, unclog.
Ontnemen, t. w., take sway, take from, rob, deprive,

strip off.

Ontneming, z., taking away, depriving.
Ontnestelaar
z., a robber of nests.
Ontnesteld , b., d., unnestled, turned out, dislodged.
Oaotnestelen, t. w., unnestle, turn out, dislodge; —,

f,

lace , auntie.

un-

Ontnesteiing, z., turning out, dislodging.
Ontnomen , d., taken away frons , robbed, deprived.
Ontnachterd , d., b., breakfasted.
Ontnuchteren , i. 2o., breakfast.
Ontnuchtering, z., breakfast.
Ontoegaiikeljk, b., inaccessible, unapproachable.
Ontoegankel jkheid , z., inaccessibleness.
Ontoegefelijkheld, z., disinclination to yield of condes-

eend, stiffness.

Ontoegevend, ontoegeefltk,

not condescending , stiff.

b., not yielding, unpliant,

Ontoevriesbaar , b., which cannot freeze up.
Ontordenen , t. w., deprive any person of any order.
Ontpakken, t. w., unpack.
Ontpakking , z., unpacking.
Ontpakt, b., d., unpacked.
Ontpanden , t. w., redeem a pawn.
Ontparen, t. ie., uncouple.
Ontpaaliken, t. w., unplank, rip the planks off, z.
Ontpieiten, t. w., win by law-suit.
Ontploffen, i. w., detonize.
Ontplofini , z., detonation.
Ontploft , d., b., detonized , calcined with detonation.
Ontpiooijen , t. w., uttf'old.
Ontpiuiind, d., b., unfledced, having the feathers plucked off.
Ontpluimen, t. w., pluck off the feathers.
Ontpoorterd, d., b., deprived of citizenship , outlawed.
Ontpoorteren , t. sv., outlaw , deprive of citizenship.
Ontpoortering , z., outlawry.
Ontpraat, d., b., dissuaded from, talked out of.
Ontpratcn , t, w., dissuade by reasoning , cajole.
Ontprating, z., dissuasion.
Ontraden, d., b., dehorted, dissuaded, advised to the contrary.
Ontradend , b., dehortatory.
Ontrading , z., dehortation , advising to the contrary.
Ontrafeld, d., b., unravelled, z.
Ontrafelen. t. w., unravel , unweave.
Ontraken , t. w., unparrel.
Ontramponeerd, b., shattered, broken, disabled.
Ontranden, t. tv., emarginate.
Ontredderd , d., b., out of order, disabled.
Ontredderdheid (, z., disorder , confusion , irregularity.
Ontredderen , t. w., put out of order , disable , disturb.
Ontreden , d., out-ridden , escaped by riding.
Ontregen , b., d., unlaced.
Ontreinigd, d., b., polluted, defiled.
Ontreinigen , t. w., pollute, defile.
Ontreiniging, z., pollution, defilement.
Ontrekenen, t. w , deceive by reckoning.
Ontremd , d., out-inn , out-strip.
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Ontrennen , i. w., out-run , out-ride.
Ontre nt -F , zie Omtrent.
Ontried , pret., dissuaded.
Ontriefd , it., b., incommoded, hindered.
Ontriemen , zie Ontgorden.
Ontrieven , t. w., incommode, hinder ; zich

— om een ander te gerieven , to inconvenience oneself to assist another.

Oistrieving, z., inconvenience, disturbance.
Ontrijden , t. w., out-ride, escape by riding.
Ontriefd, zie Ontriefd.
Ontr;,jen , t. w., unlace.
Ontrijven , zie Ontrieven.
Ontrimpeien , t. tv., unwrinkle, smooth away

wrinkles,

reduce wrinkles, unplait, unknit.
Ontroeid , d., out-rowel.
Ontroeijen, t. ie., out-row.
Ontroerd, d., b., troubled, disturbed, affected.
Ontroerdheid , z., disturbance , perturbation:
Ontroeren, t. w., trouble, disturb, perturb, affect.
Ontroerents , z , trouble, perturbation.
Ontroering , z., troubling , perturbing, disturbance , sedition , sorrow.
Ont,-neaten, i. w., lose rust.
0111trol Men , i. w., roll away frons; —, display, unfurl; —,

piek out of one's pocket.

Ontronselen , zie Ontfutselen.
Ontroofsi , b., d., robbed.
Oniroomd, d., b., fleeted.
Ontó'oomen , t. m., fleet milk , take off the cream from
rtl i l k.
OntroostelUk , ontroostbaar , b., inconsolable, discon-

solate, without comfort.

Ontrooven , t. w., lob , steal.
Ontr,oa er , z., rol ►i;er, depriver.
Ontrooving , z., robbing, depriving.
Ontrouw , b., flu., unfaithful , disloyal ; unfaithfully.
Ontrouw , ontrouwheid , z., unfaithfulness, infidelity.
Ontruimd, d., zie Ontruimen.
Ontruimen , t. 2v., take up room ; -, evacuate.
Ontruinning, z., enlaraenient.
Ozitrnkken, t. w., snatch away, rob, deprive.
Ontrukking, , z., suaicliing away.
Ontruznnen , zie Ontrennen.
Ontrust, b., d., disturbed , troubled.
Ontrussten , i. w., disturb, trouble, harrass.
Ontruster, z., disturber.
Ongtrusting, z., harrassing the enemies by continual

sallies ; —, disturbance; trouble of mind, inquietude,
want of peace.
Ontschadigd, d., b., indemnified.
Ontschadigen , t. w., indemnify , make amends for a loss.
Ontschadiging , z , indemnity , amends for a loss.
Ontschakeid, d., unshackled, unlinked, unfettered.
Ontschakelen, t. w., unshackle, unlink, unfetter.
Ontschakeling , z., unlinking , unfettering.
Ontschaken , t. te., ravish, take away suddenly.
Ontscl► aker , z., ravisher.
Oiitschaking, z., ravishment.
Ontscheept , d., b., disembarked.
Ontschepen , t. w., disembark , unload , land.
Ontscheping, 1. w., disembarking, unloading.
Ontscilennren , t. iv., tear away, tear out.
Oistschieten , i. w., t. w., slip away , come short of one's
(mi ; uit den slaap —, awake on a sudden.
Onts-chikken , t. ir., put out of order. , discompose.
On(sciiiist, d,, out of order, discomposed,
27
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Ontschipperd , d., b,, deprived of the mastership of avessel.
Ontschipperen , t. w., degrade any one from being master
of a vessel , deprive of mastership, deprive of command.
Ontscloeid , b., zie Ontschoeejen.
OntschoeUen , t. w., pull off the shoes , unsboe ; -, dig
about a dike , dig about the root , bare the roots of a tree.
Ontschorsen, t. w., bark, pull off the bark, strip off the bark
of trees, pull off the bark of trees.
Ontschorsing • z., pulling off the hark.
Ontschorst, d., b., barked , stripped of the bark.
ontschoten , d., slipped away , slipped out, come short of,
be disappointed, insensibly failed.
Ontschuldeli jk , b., excusable.
Ontschuldigd , b., excused.
Ontschuldigen, zie Verontschuldigen, t. w., excuse, justify.
Ontschuldiger , z., excuser.
Ontschuldiging, z., excusing, defence , excuse.
ontsierd , d., defaced , disgraced.
Ontsieren, t. w., deprive of that which adorns, disgrace,
deface.
Ontsiering , z., defacing disgracing.
ontsiaan , t. w., discharge , excuse , release , acquit, ab
een gevangene onder borgtogt -,-solve,dirf;
bail a prisoner ; soldaten van den dienst -, ofilanken , disband soldiers ; van den eed -, absolve of an oath ; zich
-, resign; een lijfeiyen -, emancipate a vassal, emancipate
a slave.
Ontslaakt , d., released.
ontslag, z, discharge, release, absolution, dispensation,
absolution , redeeming.
Ontslagen, d,, discharged, released, acquitted, absolved,
rid, freed, delivered, got clear off.
Ontstaken , t. w., release.
Ontslaking , z., releasing.
ontslapen , d., deceased.
Ontslapen • i. w., sleep away one's life, yield up the ghost,
decease , die , depart this life.
Ontsiaping , z., deceasing.
Ontsleept, zie Ontslepen.
tentslepen , zie Ontdragen.
Ontslippen , i. w., slip away.
ontsibpt , d., slipped away.
Ontslopen , d , sneaked away, stolen away.
Ontsloping, z., dissolution.
Ontsluijerd, d., b., unveiled.
Ontsluijeren , t. w., unveil , divest of, throw off a veil.
Ontdlullering, z., unveiling.
Ontsluipen , i. w., evade steal away , sneak away.
Ontsluiping , z., sneaking away , stealing away.
Ontsluiten , t. w., unlock, open a lock.
Ontsiuiter , z., opener.
ontsluiting, z., unlocking, opening.
Ontsnappen , t. W., escape, slip out , steal away.
Ontsnapping , z., escaping , stealing away.
Ontsnapt , d., escaped, stolen away.
Ontsnelien, zie Ontloopen.
Ontsnoten , d., rooked, cheated, pilfered.
Ontsnoeren, t. w., untie, unbind, unstring.
ontsnuiten, t. w., cheat , defraud , pilfer , rook.
Ontspannen, t. w., relax, remit, unbend.
Ontspanning , relaxation.
Ontsparteid, d., escaped by a quick motion, skipped away.
Ontsparteten , t. w., skip out of, spring out of, escape.
Ontsparteling, Z., flight, escape.
Ontspeld, d., unpinned.
Ontspelden 9 t. w.,. unpin.

ON T.
Ontspringen , • t. W., leap away , escape

suddenly, spring

out of one's hands, start up ; derf dans -, escape, get
clear off.
Ontspringen , ontspruiten , i. w., spring, issue.
Ontspringing, z., source of a river, rise, spring, issue;
-, sudden bleeding of the nose.
Ontsprongen, d., sprung, started up, leapt away, skipped away , skipped away.
Ontsproten , d., sprung , risen.
Ontspruiten , t. w., spring up, originate , rise.
Ontstaan, d., proceeded, arisen , risen.
ontstaan , i. w., proceed, rise, spring.
Ontsteken • t. w., kindle, light, incense, affect, animate,
inspire , infest , inflame , provoke.
Ontsteking, z., kindling, ii ►flammation, inspiration.
Ontsteld , d., b., out of order , discomposed , out of tune,
not well touched , amazed , frightened, troubled; zeer zijn. to be at one's wit's end; een - geluat, a bewildered
countenance , disordered countenance.
Ontstelen , t. w., steal from , rob.
Ontsteiing, z., robbing, pilfering.
Ontstellen , t. w., put out of order , disturb, discompose,
disorder.
Ontsteiling, z., patting out of order.
Onsteltenis, z., trouble, surprise, astonishment , distur-

hance.

Ontstemmen , t. w , i. w., untune.
Onstenteuis , z., default; hij -van dien, in default whereof.
Ontsticht, d , b., not edified, provoked to evil, taken of-

fence at.

Ontstichteli.k , onstichtelijk, b., unedifying, not improvin; - leven, offensive, scandalous, life.
Ontstichte ,, , t. w., divert the mind from seriousness,

provoke to evil , give offence.

ontstichting , z.. provoking to lewdness, giving offence.
Ontstoken , d., kindled, lighted, incensed, inflamed, pro-

voked, angry.
Ontstoken , t. w., pierced.
Ontstolen , d., stolen from, robbed of.
Ontstopt , d., b., unstopped.
Ontstopl,en, t. w., unstop, uncork, open; -, loose the
stoppers, z.
Ontstraten , t. w., unpave.
Ontstrengeien , t. w., untwist.
Ontstrikken , t. w., untie.
Onttakeld , d., b., unrigged , dismantled.
Onttakelen, t. w., uurig, dismantle.
Onttakeling, z., disarming of dismantling of.
Onttarnd , onttornd , d., b., ripped up , unstitched.
Onttarnen, onttornen, t. w., rip up, unstick.
Onttogen, onttrokken, d., b., taken from, withdrawn.
Onttoovnd , d., b., unbridled.
Onttooinen • t. w., unbridle.
Onttooining , z., unhridling.
Onttooverd, d., b, disenchanted.
Onttoos'eren , t. u'., disenchant.
onttoovering , z., disenchantment.
Onttornd , zie Onttartind.
Onttrekken, t. te., substract, from, take from, keep back,

withhold , withdraw , abstain from.
onttrekking, z., subtracting, withdrawing, forsaking

abstaining.

Onttroggelen , zie Aftroggelen.
Onttrokken , d., taken from , withdrawn , etc.
Onttroond , d., b., unthroued , dethroned , deposed.
Onttroonen, t. w., untlirone, dethrone, depose,

ONT.

ONT.
Onttroonen , aftroonen + (, zie q ftroonen.
Onttrouwen , t. w., divorce , unmarry.
Onteigen, t. w.,

unbend , Unbind , unihridle, iinllarneos.

Onttweernen • onttwijneu , t. U) , untwine , unravel.
Ontucht , z. , incontinence , lasciviousness , fornication.
Ontuclitig , onknisch , b., lewd, lascivious; een -e vrouw,

a lewd woman , a whore • a strum pet, a prostitute.
Ontuciitigbaar , b. incorrigible.
Onttiichtiglieid , z., lewdness , lu tfiilness , obscenity.
OntachtiglUk , bw., lewdly , lasciviously • obscenely.
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Ontvoogden • t. w., deprive any one of guardianship,
tutorage of authority.
d., b., zie Ontvouwen .
t. w., unfold, unfurl , expand, display ,
explain , clear up, unravel.
Ontvouwing, z., unfolding, explaining, explication, clea-

Ontvouwd, ontvouwen ,

Ontvouwen,

ring up, unravelling of.
Ontvreemd , d., embezzled, filched , pilfered.
Ontvrec,ncie n , t. w., embezzle , filch , pilfer.

, z., embezzlement, misapplication of a trust.
Ontvri d , d, deprived of by courtship.
Ontvrijen, czutvriJden • t. w., deprive of by courtship,
Ontvang, ontvangst • z., receipt, reception.
supplant in courtship.
Ontvangbaar , b., receptive • capable of receiving.
Ontwaald , d., blown away.
Ontvangen , t. iv., receive • conceive.
OntovanUen , i. w., be blown away, be carried away by
Ontvangenis, z.• conception ; onheilekte -, immaculate conthe wind.
ception (theol.).
Ontwaakt • d , b., awakened.
Ontvanger , z., receiver; - generaal, receiver-general.
ontwasten , i. w., escape by wading; -tl, , undress, strip
O£'tvanggtas, z., recipient, receiver, vessel made fast to
a (lead body.
the head of an alembic.
Ontwaken , z., awake, awake out of a slumber.
Ontvanging • z., receiving.
Ontwaking , z. , awakening .
Ontvangvat , z. • receptacle, vessel of place to receive things. Ontw apend , d., b., disarmed.
Ontvankelijk, b., receivable, capable of being ieceiv ed. Ontwapenen , t. w., disarm , dismantle.
Oaltvnn ;st , Zie Oiitvon,q.
Ontward , d., b., disentangled , unravelled.
Ontvare•, t. w., go away, sail away with, escape w ith (a ship). Ontwaren , t. w., he aware of any thing.
Ontveinsd , d., dissembled, disguised.
Ontwarren, i. w., t. w., disentangle , unravel , extricate.
Ontveinzen • t. w • dissemble • disguise , conceal.
Ontwarring, z., disentangling, unraveling.
Ontveinzer • z., dissembler , disguiser.
Ontivassen • d., zie Ontwassen ,
Ositvelnzing, z., dissembling, disguising.
Ontwassen , i ie., grow bigger than , grow taller than ,
Ontvellen , i. je., lose the skin • gall , chafe • fret.
grow beyond , out - grow ; hij is de roede nop niet - , he is
Ontvreemding

Ont.iig, z., trash, tiltii, rubbish.
Ontvallen, t. w., fall out of, slip out of.

Ontvereven , t. w., take away of change the colour,
discolour , stain.
Ontvesten • ontm.ntelen • t. av , dismantle , pull down
the walls of a town.

not get grown too big for the rod.

Ontweid

, d., embo^vel

leeg ,

eviscerated , gutted.

OntweUen , t. w , enibowel , eviscerate , gut.
Ontwetjing , z., emboweling, eviscerating.

Ontveteren • t. w , unravel a point.
Ontviakker , ontvleizker , z., scourer of clothes.
Ontvlanibaar , b., bw., inflammable.
Ontvlainbaarlield , z., inflamability .

Ontweken

Ontviainnien • i. w., catch flame.

Onteveldiger, z., extorter, extortioner, oppressor.
Ontwend , d., b., disused, disaccustomed.
Ontwenneii , t. w., i. w., disuse , drop, disaccustom.

Ontvlechten, t. w., untwist, to disentangle.

Ontvleeschen • t. w., deprive of flesh , emaciate.
Ontvlekking, z., emacul ation .

Ontvtieden, t. w., evade, escape.
Ontvlieding , z., evasion, escape.
Ontvliegen , t. w., fly away, escape by flying.
Ontvlieging • z., flying away.
Ontvli.ten, i. ie., flow away, glide away.
Ontvlochten, d., b., untwisted, disentangled.
Ontvloden • d., evaded , escaped.

Ontvioeitl, d., flowed away, slowed from.
Ontvlogen , il., flown away.
Ontviugt , d., fled away, escaped.
Ontviugten • i. w , escape by flight , fly from.
Ontvlugting, z., flying from, escs.piiig.
Ontvoerd • d , b., carried away , coliveyed away.
Ontvoeren, t. w., carry away, take away by force, ravish.
Ontvoerer • z., violator , ravisher.
Ontvoering , z., carrying away , r,iv'shin ;.
Ontvu► lken • t. w., unpeople , depopulate.
Ontm hiking • z., unpeopliiig , depopulation.
Ontvolkt, ,t, b., unpeopled, untnliabited, deserted.
Ontvonken , t. w., kindle, intioase; coo hart in lsofcle -,
inílonie a heart with love.

, d., b., shunned, avoided, escaped, evaded.

Ontweldigd , d., wrested frons.

Ontweldugen, í. w., take away violently, extort from,
wrest out of.

Ontwenning, z., disusage.

Ontwerp • z., scheme , draught, sketch.

, t. w., form a plan, scheme, of project, make
a drought, draw up, forecast; het bestek van een gebouw
-, make a draught for a building.
Ontwerping, z., zie Ontwerp .
Ont% erven , 1. w , zie Ontwarren.
Oa.t wcrvelst , d., b., unhasped , unbolted.
Ontwerpen

Ontnvervelen, t, w., unhasp, unbolt.
Ontweven • t. w., unweave , unravel,
Oiitw&JJ , d., h., zie Oativ, den.
ontwijden • t. W. profane , degrade.
Ontwilidiing, z., profanation , degradation.
Ontwi feibn^,r, ontwijfi'elijk, b, unquestionable, doubt less , iiiidouhted , indubious , indubitable.
Oi,twi, re ib,,arheid, z., unquestionahleness, doubtlessness.

ontwSifetbaariUk , bw., unquestionably, undubitably.
Ontwijken • t. w , shun , avoid , escape.
Ontwijking , t. w., shunning , avoiding.

Ontvonking , Z., kindling, in laming.
Ontvonkt, d., b., kindled, inflamed.

Ontwtkketci, d., b., developed, disent angled. disengaged.
Ontwikkelen , t. w., develop, disentangle, disengage.
Ontw ikkeling , z., unfolding , unraveling, developing.
Ontwindien, t. w., display, unwind, disentangle, unravel;
het k1mven zal zich zelf wel -, the plot will unravel itself.

Ontvoogd, d, b., deprived of tutorage of guardianship.

Ontsssnedig , z., displaying, unwinding, etc.
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Ontwoekeren , t. w., get by usury.
Ontwoelen , t. w., unwind , unwrap.
ont.voikt, b., freed from clouds.
Ontwonden , d., displayed , unwound.
Ontworpen , d., drawn up , schemed , planned.
Ontworsteid , d., wrestled from , escaped with difficulty.
Ontworstelen , t. w., escape by wrestling , escape with

difficulty, surmount.
Ontworteld , d., rooted out.
Ontwortelen , t. w., root out, root up.
Ontworteling, Z., rooting out.
Ontwrichten , t. w., dislocate.
Ontwrichting , z., dislocation ; eene geringe

OnuitblusscheiUk

T,

oubluschbaar, b., unquenchable.

inextinguishable.

OnuitblusscbelUkheid, z., unquenchablen.ess.
Onuitdenkbaar, b., bw., unexcogitable.
Onuitdrukkelijk , onuitcirnkbaar , b., unexpressible,

ineffable , unutterable , inexpressible.
Onuitgedrukt , b., d., unexpressive.
Onuitgewezen, b., d., undetermined, undecided.
Onuitkoinelijk , b., not to be escaped from , of got out

of , inextricable.
OnuitleggelUk, onuitlegbaar,

b., inexplicable; -e droo-

men , inexplicable dreams.

—, sublaxa-

tien (sing).

Ontwrikken , zie Verwrikken.
Ontwringen , t. w., untwist, wrest from , extort , get by

force.
Ontwringing , z., wresting from , extortion.
Ontwrongen. d., untwisted, wrested from, extorted.
Ontzadeld, d., b., unsaddled.
Ontzadelen, t. W., unsaddle.
On4zftg , z., reverence , awe , duty , reverential regard.
OntzaggelUk , b., bw., awful, respectable, grave, venerable.
OntzaggelIJkheld , z., awfulness.
Ontzakken , zie Ontzinken.
Ontzegd • ontzeil , d , refused , denied.
Ontzegeld , d., unsealed , having the seal broken.
Ontzegelen , t. W., unseal.
Ontzeggen, t. w., refuse, den y , reject, unsay, renounce.
Ontzegging , z.. refusal , denial.
Ontzeid , zie Ontzegd.
Ontzeild , d., out-sailed, left behind by sailing, escaped by

sailing.

Ontzenuwd , d., enervated , enfeebled , weakened.
Ontzenuwen , t. w., enervate , enfeeble , weaken,
Ontzenuwing, z., enervation.
Ontzet, d., relieved, startled, astonished, amazed, de-

prived ; hij is van zij+ omit — , he has got his quietus.
ontzetten, t. w., i. w., relieve; —, remove, dismiss, depose,
disengage in battle ; —, astonish, amaze , startle , become
astonished.
Ontzetter , z., reliever.
Ontzetting, z., relieving; —, astonishment; —, deposing,
degrading , degradation , removal ; -, refusal , denial , repulse.
Ontzield, d., b., exanimate, exanimated, killed.
Ontzielen , t. w., exanimate , kill.
Ontzieling , z., murder , massacre, killing.
Ontzien , t. w., revere , respect ; —, i. w.,. be in awe, fear,
dread ; zij — geen gevaar , they fear no danger ; —, spare,
stick at ; hij ontziet zich niet lustig te werken om de
kost, he does not stick at working hard to get his livelihood.
Ontzien, d. van Ontzien, t. w.

Onuitputtelijk , onuitputbaar, b., inexhaustible.
Onuitroeibaar, onuitroeijelUk, b., inextirpable.
Onuitsprekelijk . b., ineffable, unutterable.
Onuitvindeiijk, b., impenetrable , inscrutable, unsearch-

able , impervious.
Onuitvindelijkheid, z., impenetrability.
Onuitvoerlijk, onuitvoerbaar, b., umperformable, ins-

practicable.
Onuitwisschelidk, onuitwischaar,

b., indelible, not

to be blotted out.
Onvaarbuar , b., innavigable.
Onvaardig , ongereed , b., unready.
Onvast , b., unsure, unstaid, unsolid, loose, unstable, fickle.
Onvastheid, onvastigheld, z., unstaidness, looseness,
instability , volatility , etc.
Onveilig, b., unsafe, insecure, dangerous.
Onveiligheid, Z., unsafety, danger, peril.
Onveiliglijk, b., unsafely.
Onventbanr (, b., unsalable, unfit to he exposed for sale.
Onveranderd, b., unchanged, unaltered, unvaried.
Onveranderlijk, onveranderbaar, b., unchangeable, un-

varying, unvariable, unalterable, immutable, intransmutable.
Onveranderlijk held , z., unchangeableness, immutability,

invariableness , constancy.

Onverantwoord, b.. not vindicated.
Onverantwoordelijk, b., unaccountable, indefensible;

—, not responsible.
Onverbaasd, b., undaunted, sedate.
Onverbasterd , b., not degenerated.
Onverbed , b., not having changed beds.
OnverbeeldelUk , b., bw., unimaginable, unimaginably.
Onverbeld , b., not waited for, unexpected.
OnverbergelUk , b., which cannot be hid of concealed.
Onverbeterbaar • b., unamendable , incorrigible.
Onverbeterd , b., unimproved, not mended, not repaired;

not corrected,

, b., bw., unamendable, of the best quality,
excellent, most correct; — schrijven, write masterly.
, b., inexorable, inflexible, implacable,
relentless; —, implacably, with constant enmity, severely,
unmercifully.
Onverbiddelijkheid, z., cruelty, severity, rigour, in-

Onverbeterlijk

Onverbiddelijk

exorableness , unforgivingness , relentlessness.
, b., distracted , mad.
Onverbledelijk, b., not to be prohibited of impeded; —,
Ontzinken , i. W., sink away.
obstinate, unruly.
Ontzondigen, t. w., expiate.
Onverbloewd , b., undisguised , undissembling, fair , inOntzonken , d., sunk.
genious.
Ontzachteld , d., b., unwrapped.
Onverbloemlljk, b., not to be disguised, dissembled.
Ontzachtelen , t. w.,, display , explicate , explain.
, b., unforbidden, lawful.
Onverboden
Ontzachteling, z., unwrapping, displaying, explanation.
Onverbogen , b., not folded , not bent.
Ontzwemmen , t. w., escape by swimming.
Onverbonden , b., not dressed, unbounded, unrestrained,
Ontzweinining, z., escape by swimming.
ituengaged.
Ontzweren , afzweren , i., deny by of upon oath.
I Onverborgen , b., not hidden , concealed.
Ontzwo,nmen , d., escaped by swimming.
, b., unburnt.
Onverbrand
t
, b., unrepresentable.
OnuitbeeldelUk

Ontzind • onzinnig

T

ONV.
b., fireproof, not to
he burnt, consumed of wasted by fire, incombustible.
Onverbreekbaar, b., infrangible, inviolable.
Onverbreld , b., not propagated, not spread.
Onverbrekelijk , b., inf rangihle , inviolably.
OnverbrLJzeld , b., not bruised. , not ground , not crushed.
OnverbrLzeljk , b., that which cannot be bruised.
Onverdacht , b., bw., unsuspected , unexpectedly , sinawares; zij kwamen - can boord, they came on board unexpectedly , they assaulted us unawares.
Onverdedigbaar, b,, undefensible, unwarrantable, unjustifiable.
Onverdedigd , b., undefended.
Onverdeelbaar, b., indivisible, not to be divided, individual, intrenchant,
Onverdeelbnarheld , z., indivisibility, impossibility of
division, individual.
Onverdeeld, b., undivided, united; not separated, unanimous.
Onverdeeldheid , z., union , concord, unanimity.
Onverdekt, onoverdekt, b., uncovered , open.
Onverdelgd, b., not destroyed, not desolate.
Onverderfelijk , b., incorruptible , not subject to decay.
Onverderfelojkheld , z., incorruptibility.
Onverdiend, b., undeserved , unmerited.
Onverdlenstelíjk , b., bw., not meritorious , not merito-

Onverbrandbaar , onverbrandelLjk,

riously.
Onverdoesnd , b., not doomed.
Ouverdoernelijk, b., not damnable.
Onverdonkerd , b., undarkened, not darkened of obscured,
clear.
Onverdoofbaar, b., bw., unextinguishahle, unsubduable.
Onverdorven , b., bw., incorrupt, incorrupted , entire.
Onverdouwelijk, zie Oaverdsswelijk.
Onverdraagbaar, b., unremovable, unportable, not to be

borne , intolerable.
, b., intolerant, easily offended, touchy,
passionate in suffering.
Onverdraagzaamheid , z., impatience, unwillingness to
bear with ; -, touchiness , techiness , intolerance.
Onverdranid, b., not wrested, not wrenched, not spoiled
by turning.
OnverdragellJk, b., bio., intolerable, insupportable, intolerably , insupportably
Onverdragelljkheid, z., intolerableness, insupportableness.
Onverd ragen , b., unremoved , fixed.
Onverdrietel &Jk , b., not unpleasant , not tiresome , not
tedious , not irksome.
Onverdrietig , zie 0iïverdrotess.
Onverdrij fe.ligk , b., not to be expelled.
Onverdringbaar , b., bra) , irremoveable.
Onverdroogd , b., not dried up, moist, succulent, juicy.
Onverdroten , b., unwearied, cheerful.
Onverdaisterd, b., not darkened, clear.
Onverduldlg + , b., zie Ongeduldig ; -, impatient.
Onverduldigheid j, z., zie Ongeduldigheid ; -, impatience.
Ouverduldiglljk, ongeduldigiiJk, bis., b., impatiently.
Onverdawd , b., undigested.
Onverduweiiijk , b., indigestible , insufferable.
Onvereenigd , b., not united.
Onverergerd, b., not grown worse.
Onverflanuwd ( , b., not fainted.
Onverflensd , b., not faded , not withered of decayed,
Onverfrischt , b., unrefireshed.
Onvergaderd . b., uncollected, ungathered, not assembled,
Onvergankeiiik, b., uup,-risha.ble, imperishable, durable,
not transitory , permanent.
Onverdraagzaam
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Onvergankelijkheid , z., imperishableness , durableness,

durability , permanence , permanency.
6., unpardonable , irremissihle , not to be forgiven.
Onvergeeflijk , zie Onvergevend, b., unpardoning, unforgiving , implacable , relentless.
Onvereetbaar, b., which cannot be forgotten.
Onvergeidbaar, onvergeldelijk, b., above reward, above
recompense of compensation.
Onverge11JkcllJk, b., matchless, incomparable, unparalleled.
OnvergeRjkelljkheid, weergaloosheid, e., matchlessness, incomparableness.
Onvergenoegd , b., unsatisfied, dissatisfied, discontented,
unhappy.
Onvergenoegdheid, z., dissatisfaction.
Ouvergen"egeljk , zie Orcvergenoegd.
Onvcrgenoeging , N., discontent.
Onvergenoegzaam , b., hard to be satisfied, grudging,
insatiable.
Onvergenoegzaamheid , z., insatiableness.
Onvergetei,LJk, b., rememhering well, never to he forgotten.
Onvergeteu , b , unforgotten.
Onvergeven , b., d., unpardoned, unforgiven.
Onvergeven, onvergiftigd , b., not poisoned.
Onvergevend , d., b., unforgiving , unpardoning.
Onvergezeld, b., unaccompanied, unattended.
Onverglaasd , b., not glazed.
Onvergoed, b., not repaired, not repaid, not recompensed,
not compensated.
Onvergoedeljk, b., irreparable.
Onvergoeltjkt, b., not embellished, not adorned, not repaired , not repaid.
Onvergolden, b., not rewarded, not recompensed, not
compensated.
Onvergroot, b., not enlarged.
Onvergroot , onoverdreven , b., not exaggerated.
Onverguid , b., ungilded , ungilt, not gilt of gilded.
Onvergund , b., not allowed , not granted.
Onverhaald, onverteld, b., unmentioned, untold, unrelated ; -, not avenged ; -, in one draught.
Onverhaast, b., not precipitous, hasty of rash.
Onverhaastelijk, b., not precipitately, hastily of rashly.
Onverhard , b., bw., not hardened, not obdurate.
OnverhelpelUk, b., bw., irreparable, irremediable.
Onvcrhinderd, b., not hindered, not impeded, not prevented.
Onvericit , t., unheated.
Onverkoedeli,jk, b., inevitable, unavoidable.
Onverhoeds, b., unawares, unexpectedly, on a sudden,
sud ienly , abruptly.
Onverholen , b., not hidden of concealed.
Onverholpen , d., b., irreparated , irremediated.
Onverhoopt , b., not hoped for , unexpected.
Onverhoord , b., piot heard , not examined.
Onvcrhuisd, d., b., unremoved, not taken away.
Onverhuurd, b., unhired, not let out, not leased.
Onverjaard, b., not having lasted a year, unprescribed (jur.)
(inverkeerd , zie Onaeranderd.
Onverkiesbaar , b., ineligible.
Onverkieslijk, zie Onverkiesbaar.
Onverklaarbaar, b., inexplicable.
Onverklaard , b., unexplained.
()nverkieed , b., not basing changed clothes.
Onverknocht', b., untied, not tied, not bound, not fastened.
Onverkocht , b., unsold.
Onverkondigd, b., unpublished, unproclaimed.
Onverkoopbaar , b., unsalable.
Onvcrgeefbaar, onvergeefl5jk,
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o nv erk e reu , b., unelected.
Onverkort , b., not prejudiced.
Onverkozen • b., not chosen.
Onverkregen , b., not gotten , unobtained.
Onverkreukt , b., uucrumpled, not crumpled.
Onverkridgbaar, b, unattainable, not to be gotten of ob•
tamed.
Onverlaat, z., wicked , profligate of mischievous fellow.
Onverlakt , b., unvarnished.
Onverlaten , b., not forsaken, not abandoned, unexecuted.
Onverlegen , b., never at a loss , with a will, unenibarrassed.
Onverle€4, b., not laid away, not mislaid, not laid aside;
—, unseduced.
Onverlept, b., unwithered, unfaded , not decayed.
Onverlet , b., ba., unhindered , without hindrance.
Onverlicht , I. unenlightened , uninstructed, uninformed,
ignorant.
Onverilefd , b., not enamoured , not fallen in love.
Onverliefdhold , a., insensibility, coldness, not being
enamoured.
Onveriiesbasir, b., that can never be lost of come in

Ontermurwvd, b., not made tender, unsofteiied, no'
touched , not moved to pity of compassion.
OnverrnuravelLjk, onvermurmh.u,r, b„ inflexible, unmerciful , inexorable , obdurate, lard-hearted.
Onvernageld , b., not nailed up, not, spiked.
Onvernederd, b., unabused, not humiliated, not liumbled.
Ons•ervitel ans-, ii., indestructible, not t,o be destroyed.
Onvernietigbaar , b., not to be annulled, indefectible,
indefeasible.
Onsernieuwd, b., not renewed of renovated.
Onvernoegd, zie Osvergenoeyd.
Onvernuct, z., heaviness of ► eind, dulness.
()nvernatftig, h., stupid, dull, brutish, clownish, irrational.
®nvernurf;igheid, z., dulness.
Onvernteftigltjk , 1)., stupidly.
Onverontschuldigbanr, b., inexcusable.
Onveroordeeld , b., uncondemned.
Onveroorzaakt , b., uncaused.
Onverootmoedigd, b., not humiliated of humbled.
Onverouderd , b., not growvn old. not isveterated.
Onvervoerd, b., unconquered, unsubdued.
Onverpacht , b., unfarnied.

omission.
Onverligt , b., not relieved . not eased.
Onverloold , b., unbetrothed.
Onverloren , b., bw., not lost, not perished.
Onverlosbaar,, b., unredeemable.

Onverpand , b., ur► pawiie(1.
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Onvertost, b., irredeemable, unredeemed, unrelieved, undelivered.
Onverinnak , z., displeasure , offence , anger.
Onverm$akbaar , b., not be refitted of repaired, unfit
to he mended.
Onvernntand , b , unexttorted.
Onvermaard , b., unrenowned, not famed , ignorant ,
inglorious.
Onverinnardheld, z., unnoticed state, privacy, obscureness

of descent, obscureness of birth.
Onvermakelijk . h., unpleasant , disagreeable.
Onvermnkeilkheid , z., unpleasantness, disagreeableness.
OnverrneesterlLjk, b., invincible, inexpugnable, inrpreg-

nable.
Onvermeld , b., untold , not mentioned.
Onvermengd , b., unmixed.
Onvermeten , b., not presumptuous.
Onvermijdelijk, b., unavoidable, inevitable, indispensable.
Onverrnijdelijkheid , z., indispensableness.
Onverminderd, b., unlessened, undiminished, not decreased.
Onvernriaderd , behoudens , vu?., saving , without pre-

judice.
OnverminderliJk, b., which can't be lessened, diminished

of decreased
Onveroninkt, b., unmainied, complete, entire.
Onvermoed, b, unsurmised, unsupposed, unsuspected.
OnvernsoedelWk , b , not to be surprised , not to be

thought on , inopinable.
Onvermoeid, b., unwearied, untired, indefatigable.
Onverinoeidheld , z., unweariedness, indefatigableness,

indefatigation.
OnvermoetjellJk, b., indefatigably, without weariness,

Witgout fatigue.
Onvermogen, z., feebleness, disability, inability, im-

potence (yen.).
Onvermogend, b., unable, impotent, insufficent, feeble,

indigent.
Onvermoirmd , b., not mouldered.

Onverrnomdl, b., unmasked, undisguised.

Onvcrplantst . b., not removed , not put into another place.
Onverplant . b., not transplanted.
Onverplct. b., snot bruised of crushed.
Onverptigt, b., not obliged, supererogatory, beyond truth

of duty.
Onverpoosd , li., without interruption, without a pause.
Onverrast, b., bw., unsurprised, not taken unawares.
Onverrigt , b., unperformnedl , undone , unacconiplished;

hij is —er zate teruggekeerd , he is gone on a bootless
ei - rand, he has returned disappointed.
Onverrigtelijk, ondoenlijk, b., unfeasible, not perfor-

mable.
Onverrijkt , b., not enriched.
Onverroerilik, h. imn►ovable, unshaken, unaffected, etc.
Oeverrot, b.. not putrifled or rotten.
Onverrottelijk , h., not subjet to putrefaction.
Onversaagd , b., intrepid, undaunted, courageous, brave,

dalring , fearless , valiant.
Onversaagdel jk , b., bw., intrepidly, fearlessly, daringly,
courageously.
O.sversaagdheld , s., intrepidity , courage , fearlessness.
Onverschaald, b., not dead , not flat.
Onverschanst, h., unfortified, not ini.renched.
Onve,•seheiirlUk , b., not to be rent of torn.
Ouvcrschiliig , b., indifferent, not impartial , insensible,

Heartless.
Onverschilligheid , z., indifference , indifferency, uncon-

cernedness , impartiality.
Onversct,illlgiijk , b., indifferently, impartially.
Onverscho,Anbaar, b., inexcusable.
Onverschoond , b., unexcused; —, not put on clean li- ,
pen, not shifted.
Onverschcsonlijkheld , z., inexcusableness.
Onverschoten , b., not shot away , not changed colour,
not grown pale , unfaded , unwithered —, startled ; — unturned; —, not disbursed.
Oeverschoven , b., not shoved from its place.
Onverschrikt, b., not terrified, not frightened, not shocked.
Onverschrokken , b., undaunted , intrepid.
Onverschrokkenheid , z., undauntedness s courage, intrepidity.
Onverschronspetd , b,, not shrunk away , not curled,
not shrunk.

ri
Ouverchrnokt , . not searched not shrunk.
Onverlerd , b., not adorsed , not trimmel.
OuversI$gn , t., not defeated, unconquered of subdued
undismayed; not dejected of depressed; -, not palled,
not flat, not rapid.
Onverslapt , b., unslackened , usiweakencd.
Onvett'it , t., not worn away.
Onvcrshjteu.Jk, t., not to le worn out, everlasting.
Ouversfluuncrd , t. not erown 'verse.
Oiuversrnoflen , I., unmelted.
Onversneden, 1), cot cut to pieces, unmended.
O,aerstaad , I., not liardeteil (as steel).
not Understood. not cornprehcuded
Onverstaanbaar, oncerstaa&,ijJk , b., etiintelligible, not
to be understood.
Ouerstaanbaarhc1d , C., unintelligibility, incomprehensihilty.
OiivcrstaanYtjk , t., unintelligibly, incomprehensibly.
Onverstand. z., dulness, stipidity,, ignorance; -, blockhead, duliheid , dullard, dunce, dolt.
Onve-i-stnndelî.Jk , zie Osverstcndz q ljlc.
OnertandR 11., unintelligent, dull , stupid, ignorant;
-, rude, iuireaeociable , indiscreet, impudent, injudiccous,
incautious, foolish.
OncrstaudgWk , onverstandelLjk , t., foolishly, icidis.
erectly.
OnversterThanr, onversterfe!LJk f, I., 1w. immortal,
undying, imperishable.
Onversterkt. li., not strengthened , unfortified.
Onverstoord, 1)., undisturbed, calm, tranquil, not perturbed.
Onver,storven , t., not mortified.
Onvertaald, t., not translated, not interpreted.
Onerteerbar., t., indigestible, not to he (Ilgested ;
inconsuniable , isconsuniptible , not to be spent, not to be
brougtit to an end.
Onver(ccrbsarbeid , Z, indigestion.
Onverteerd, t., indigested ; -, not consumed, not opent.
Onvertell,aar,, I., unutterable, unspeakable, ineffable.
Oiiverteld , t., not related , untold.
Ouverticrbaar,, onverkoopbaar, I., unsalable.
Onoertleid . /L, unsold.
t),rvertflbaar , t., 1w., not to be lifted of lifted up, irre-
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Ooverwachteheld . e., ui;expectedness , suddenness.
Onwciwetrd , I., not entangled.
Oi,vei-wai-rnd , I., not warmed, unheated.
Onverweerbaar,, 1)., defeicelso.
()nrerwecrd , t., not defended.
Oi'eerwc5digd , t., unforced, not conquered.
Onverwe4fil , I., not vaulted.
Onvccwe$kbaar,, onser%c1ke1&Jk , Ir, unfading , unwitlierii , not falling assay.
Onvei-wckt , I., ssntadcd , not withered of decayed.
Onsevwcrfeljk , onaviaweribaar , t., unattainable
svli cl c;ssiuot he otstaiiied.
O,vsrwci-pcii.Jk , &, which cannot he rejected, refused
e/- thrown aside.
(Snsvrweten , t., not siphra;ded.
Osciwvzen , t., not condenined , not sentenced , not

uoosiied.
Onsei-wi.J!d , I., 1w., not delayed, immediate, immediately,
iiistiiitly.
Onverwinnelijk, onverwinbaar. Te, invincible, unconI qsseraiie , impregnable, irrecoverable.
(151% erwls,sclbaar , I., tw.. unexchangeable.
OnrerwIsctd , h. unchanged.
Oiverwssn,eii , t., not overcome.
Onvcrworpcii , 11., slot rejected.
Oiiverworwen . I., not obtaisied.
Onoerw,,IftI , Ir, zie Oiiversre/fa'.
Onverwrikbani , Is., iiiiiiios stile , unshaken.
Onverwrikt j , t., unmoved, unshaken, unaffected.
Ons erzat1har • zie Oiis'erzadefjl.
Oiirersoclit • t., zie Ovesn.ui'wd , urisoftened.
(5ovizachte1LJk , lie., zie Overissasrwe/»h , obdurate.
Onvevzadefl.Jk , t., tie., insatiable, insatiably.
Onecrzadeijkheid • s. insatiableness.
Onverzadigd, t., not filled, not satiated, not saturated,
Onveru*meld . t., uncollected, not assembled.
(mna, t,setid , 1)., ssiilis.irt , whole.
Oaaocrzcgelbanr,. is., unfit to he sealed.
ønverzceld , I., not sealed, unsealed, without stamp.
Oavc,etossrd , IL, uW., unassuicd , uiiassuredly.
ø,vcrzvId , t., usiaccossilstilled , usiatteisded.
Onverzvt , t., unvesiosed.
t5fl%&zIltC5ï.jk , oioerzetbsiv*r,, t., immovable, ammo'
volle , olsstiiiate in opinie!;.
movable.
Onvcrze(teiiJkheid , z., stiffness in opinion, obstinacy,
Oiiveitlmmerd , t., not rebuilt, not repaired.
ohidsiracy.
Onvevtud , t., not tinned over.
Overtogen, Ir, iiot delayed, without delay; m unadvised. Onvevz,)cht , I)., unasked, not asked of desired.
Oi,erzqee,,baar • osnerzocn5tjk , b., implacable, irreOnvertold , i., i,ot entered at the custow.house.
coiirilihie , snortal.
OnertoIkt , I., uniriterpieted.
Onae,aovnd , t., irieronciled.
Onvcrlrcdc,a , t., not trodden under foot.
Oin&-izncneILJ!e , l)W., implacably, irreconcilably.
Onwertuoot, t., uncomforted, not consoled.
O,,vertroostl,aar., onwcrtroostefljk , t., inconsolable, O,iavrzocui.jkie!d , ., i rrvroicilahleneo.
Oivcrzoet , t,, uw-weetened, iot allayed.
disconsolate, iiot to be comforted.
Oiivrzoea1d , h., uiiolcd.
Onvertroostbaarhed , z., disconsolateness
Onverzorgd
. Ir, uiiprovided.
Onvervaard, h, not afraid, undaunted.
Onveizwaard , 7L, iiot aggravated.
Onvervaardheid, z., undamitedness.
Onvt-rzsegen • b , not csnvesled , not suppressed.
OiiverraardIgd . t., unprepared, riot made ready.
Onverswegbaar, t., tie., not to he swallowed.
Oiivsi-vaIscht , h. not falsified, genuine.
Ossvcrzw(sigen , t., not swallowed.
ORwerverscht , h. unrefresh3d.
Ouvczzw,Igb8ar,, t., tw., inevitable, inevitably.
OiivervortI,rd , I., not advanced.
OuvlijtiC ' t., not diligent, sot assiduous.
Oravcrvrveind , t , unalienated , not transferred.
ÖnvirieIjJk , t., not be to found, sininvestigalsie , undis.'
Ons'erwrevrndhaar,, 11.. unalienable, not transferable
coveraisle.
Onvervuld, b, unfslfilled.
Onverwacht , t, 1w., unexpected, unlooked for, unthought Oiivoegba*ir, t., which cannot be joined together of united.
Onvoegei.jk , os.geoegeIUk , I., insuitable inipiopee,
of, sudden.
saeisecnalv.
Onserwftchs , bar., unexpectedly, unawares, suddenly.
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Onvoegeiiykheld , z., insuitableness.
Onvoegzaam, b., incongruous, inconvenient, unfit.
Onvoegzaamheld • z., incongruity , unsuitableness.
Onvoelbaar, b., bw., not to be felt, not to be handled,

impalpable , unperceivable , unperceivably.
Onvolbouwd , b., unfinished (in b?aildin f).
Onvolbragt , b., unfulfilled , unaccomplished, incomplete.
Onvoldaan, b., dissatisfied; -, unaccomplished; -, not paid.
Onvoldaanheid, z,, dissatisfaction, discontent.
Onvoidoenlijk , b., not to be satisfied of pleased.
Ouvoleind, onvoleindigd , b., unfinished, incomplete,

imperfect.
Onvolkomen , b., incomplete , imperfect.
Onvolkomenheid, z., incompleteness, imperfection.

Onvolkomenitjk, bw., incompletely , imperfectly.
Onvolladen , b., not fully laden.
Onvolledig , b., bw., incomplete ,

undeserving, worthless.

, b., not having served out an apprenticeship.
Onvolmaakt, b., imperfect, unfinished.
Onvolmaakteliik , bw., imperfectly.
-.
Onvolmaaktheld , z., imperfection.

b., bw., not sufficiently praised , incapable
of being too much praised, surpassing all praise.
Onvolstandig, b., inconstant, not firm, variable, fickle.
Onvolstandigheld, z, inconstancy, fickleness, unsteadiness.
Onvoiatrekt , h., not absolute, limited.
Onvolstrektelijk • bw., in a limited way.
Onvoltallig, b., not complete in number, unrecruited.
Onvolprezen ,

Onvoltooid.

completed.

b., unperformed, undone.
, b , not come to full growth.
Onvoordacht , b., without design , not premeditated.
Onvoordachteltk, bw., without premeditation.
Onvoordeelig , b., disadvantageous, disadvantageable, not

beneficial , not profitable.
Onvoordeeligheld, z., disadvantageousness, inconvenience.
OnvoordeellglUk , bw., disavantageously, inconveniently.

Onvoorkomeltk • zie Onverm jdelijk.
Onvoorspoedig , b., unprosperuus, disadventurous, unsuccessful • unfortunate.
z., unsuccessfulness, misfortune.

bw., unprosperously, unsuccessfully,

unfortunately.

unpremeditated.

heedlessly,

Onvoorzigtlg, b., imprudent, unadvised, indiscreet, in-

considerate.
Onvoorzigtigheld , z., inconsiderateness , imprudence,

rashness.
Onvoorzigtiglijk

Onwaardlgheid, z., unworthiness, worthlessness.
OnwaardlglLk, bw., unworthily.
Onwaarheid , z., untruth , falsehood.
Onwaarschijnlijk , b., bw., improbable , incredible , unlikely ; -, improbably, incredibly.
Onwanrsehtjnitjkheld

incredibility.

, bw., imprudently, rashly, indiscreetly.

Onvrede • z., contention , strife.

Onvredig +, b., contentious , quarrelsome.
Onv reedzaam , b., not peaceable , unquietness, troublesome, turbulent , restless.
, z., turbulency • unquietness , rest-

Onvreedzaa,nheld

lessness.

, z., improbability, unlikelihood,

Onwankelbaar , b., bw., immovable , firm , unshaken;

-, firm, invincible; -, immovably , firmly , steadily.

ness.
not

Onvolvoerd,
Onvolwassen

Onvoorzien , b., unprovided, unfurnished.
Onvoorziens, bw., unawares, on a sudden,

z., invalidity, nullity.
Onwaardeerli.k , b., inestimable.
Onwaardig, onwaard, b., unworthy.

Onwankelbaarheid,

Onvoltooid , b., unaccomplished • unfinished.
Onvoltrokken, b., not consummated, not perfected,

Onvoorspoedigheid,

[dishonesty, faith lessness , perfidy.
Onvruchtbaar , b., unfruitful , barren , sterile.
Onvruchtbaarheid, z., unfruitfulness, barrenness, sterility.
Onvrachtbaarltjk+ , bw., zie Vruchteloos.
Onwaadbaar , b., unfordable , not to be forded of passed
b y wading.
Onwaar, onwaarachtig, b., untrue, false.
Onwaarachtigiijk , bw., falsely.
Onvroomheid, onvromigheid (, z.,

Onwaarde,

Onvolleerd

Onvoors^poedlglLjk ,

Onvrooiu , b., dishonest, faithless, knavish, perfidious.

Onwaard, onwaardig, b., unworthy, wanting merit,

imperfect.

Onvolledigheld , z., incompleteness.

Onvoltogen , zie

Ouvriendsohap , z., enmity.
OnvrL , onveilig, b., not free, unsafe, dangerous, prohibited.
On` rijwiIlig , b., bw., involuntary , involuntarily.
Onvroed , onvroedzaam , b., unwise , foolish.
Onvroedzaamltjk, bw., unwisely, foolishly.

z., immovableness, steadiness, firm-

, onweer, z., tempest, storm, stress of weather;
-, thunder, broil , z.

Onweder

Onwederkeerlijk,

b., irremovable, irreversible, admit-

ting no return.
Onwederkrtgelljk, b., bw., irrecoverable, irrecoverably.
Onwederlegbaar, onwederleggeU .jk, b., hw., irrefraga -

ble, irrefutable, not to be refuted, irrefr agably .
Onwederlegbaarheld • z., irrefragability .
Onwederroepeli jk , b., bw., irrevocable, irreversible, irre-

vocably, irreversibly.
Onwederroepelídkheld , z., irrevocableness.
OnwvedersprekelLjk, onwederspreekbaar, b., incon-

testably , incontrovertibly, undeniable.
OntvedersprekelLjkheld. z., incontestableness.
Onwederstaanbaar , b., irresistible.
OnwederstaaniLjkheid , z , irresistibility.
Onwederstandelidk, zie Onwederst oanbaar .
Onweer, zie Onweder; - in het hoofd hebben,

Onweerbaar , b., without defence , indefensible , defenceless.
Onaveeren (, i. w., storm , thunder.

Onweersbul , z., thunderstorm.
Onweershoofd , z., water-spout,

, z., storm-bird, bird of bad augury ; -, one
that happens often to meet with had weather; -, augur,
augurer ; - § , soothsayer.

Onweersvogel

Onweerswolk , z., thunder-cloud.
Onweerleggelidk, zie Onwederleggelijk.
Onwveerroepelijk, zie Onuederroegelijk.
Onweersprekeitk , zie Onwedersprekelijk.
Onweerstaanbaar , zie Onwederstaanl jk.

Onvriend • z., als : iemand te - hebben , have any one's
ill will , have incurred any one's displeasure ; iemand zich
te - maken , displease a person , give offence, to any one. Onwegnemeltik , b., not to be taken away.

, b., unfriendly , unkind , rude.
OnvriendeliJkheld, z ., unfriendliness, unkindness, incivility.
Onvriendelijk

expect a

storm, prognosticate evil.

Onwelkom , b., bw,, unwelcome.
Onweiluidend , b., bw., not well tuned.

ONW.
Onwciprekend , IL, bw., not eloquent.
Onwerktuagelijk , b., inorganical.
Onwerkzaam , b. inactive, idle, indolent,
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, 6., mad, distracted, lunatic, frenetic, frantic,
disosdered in wind.
sluggish, lazy. Onzinnigheid , C., madness, lunacy • distraction, fury.
Onwerkzaamheid, z., inactivity, idleness, sluggishness, Onzoet , t., not sweet , unpleasant.
indolence, laziness.
Onzondelijk +, •, sinless, not subject to sin, impeccable,
Onwetend, b., bw., ignorant, without knowledge , with- Onzondelijkheid , z., impeccability, impeccancy, innocence.
out knowing, ignorantly.
Onzondig , t., uuoffending , offenceless , innocent, lawful.
Onwetendheid , z., ignorance , unskilfulness.
Onzorgell.jk , I., without (langer of care.
Onwettig, onwettelijk, t., bw., unlawful, illegitimate ; Onzorgvuldig , I., careless.
-, unlawfully.
Onzuiver, t., unclean, impure, adulterated.
Onvetthe5d , z., unlawfulness.
Onzuiverheid. z., uncleanness, impurity, incontinence.
OnwIJ , is., unwise, foolish, imprudent, silly, weak of Onzuiverli.Jk , 1w., uncleanly, impurely, unchastely.
intellect.
Onzwaar.. h., not heavy, light.
Onwijshekl , z., imprudence, folly, weakness.
Onswichtbaar,, t , unyielding , not conceding.
,
bw.,
imprudently, foolishly, unwisely.
Ooft. z., fruit (with a soft shell).
OnwLJsJtJk
Ouwil , z., discontent, disinclination, unwillingness.
Ooftboom , o., fruit-tree.
Onwillig, b., unwilling, involuntary.
Ooftinarkt , Z., fruit-market.
Onwillige, z., stubborn opposer, obstinate opposer.
Oog, ii., eye; een splinter in 't -, an eye-sore; leepe -en,
Onwilligheld , z., unwillingness.
blear eyes; scheele -en, squint eyes; holle -en, hollow
Onwinbaar,, b, unconquerable, impregnable.
eyes, eyes sunk into one's head; -en in zij n hoofd hebben ,
Ouw1nbaarhed , c. unconquerableness.
he circumspect; met het bloote - beschouwen, look with
OnwinnelLJk , t., unconquesably, invincible.
the naked eye; iemand met een goed - aanzien , look
Onwis, I., 1w, uncertain.
upon any one with a favourable eye; iemand met 9een.,qoed
- aanzien §, look upon any one with an evil eye; een
Onwisheid, ongewisheid , 2, uncertainty, doubtfulness.
Onwisselbaar,, t., not exchangeable.
goed - 07) iemand hebben ( , trust a person; een kwaad Oiswssc1ijk , ongowsseijk , 1w., uncertainly, doubtop iemand hebben , suspect any one; een - in 't zeil houfully, dubiously, ambiguously.
den , look carefully to a thing; 't - op iemand hebben ,
Onwondbaar,, zie Onlivetsbuar.
eye any one, have an eye upon any one , watch any one,
Oiawoonbassr,, zie Onbewoonbaar.
watch any one's water; men moet de wetten der wellevendOnwrsinkv.uchtlg , onwraakgierig , 1., not vindicative,
heid in 't - houden, the rules of politeness must be renot vindictive, not revengeful.
spected; zijn - over iets later gaan, have an eye to a
Onwreekbaar,, b., which cannot he revenged of avenged.
thing, look to a thing, mind a thing; gij moet uw Onwrikbaar , B., irrevocable, irreversible, immovable,
over uw huishouden laten gaan, you must mind your family;
invincible.
iemand in 't - hebben, be aware of any one's tricks; iets
Onzacht, b., 1w., not smooth, not mild, rough, hard,
in 't - hebben, have a thing in one's eye; ik had niets
uneasy, rough.
dan goed in 't -, I had nothing but good in my eye,
Onzachtheid, t., roughness, hardness.
my intention was good; steel in 't - loopen , draw many
Onzachtmoedig , t., austere.
eyes upon oneself, be suspected; hij loopt bij elkeen. in
Onzalig. b., unhappy , wretched, miserable.
'I -' everybody'seyes are upon him , he draws the eyes
Ouzaligheld • s. wretchedness, unhappiness, damnation.
of every one upon him; zo - ergens op slaan, cast one's
OnzaIigILjk , bw., unhappily, wretchedly miserably.
eyes at a thing; zijn -en ergens afwenden , take off of
Onze, yaw., our, ours.
avert one's eyes frona a thing; ik heb hem nit 't - eerOnzedig, t., immodest, lewd, dissolute, loose.
toren, I have lost sight of him; iets uit 't - verliezen,
Onzcdlgheld , z., immodesty, lewdness.
be inattentive about a thing; iemand de -en openen, cause
OnzedlglLjk , bw., immodestly dissolutely.
any one to discover a cleat of an error ; de -en voor
Ouzeggeii.jk , B., unspeakable, ineffable.
iets sluiten, shut one's eyes at a thing, wink at a thing;
Onzeilbaar,, b., unfit to sail.
het geschiedde onder zi;n -; it was done under his direr.
Onzeker , I., uncertain; -, unsafe, dangerous.
tien ; uit de -en zien , look narrowly to a thing ; wel uit
Onzekerheid , C., uncertainty, doubt, dubiousness.
de -en zien, be clear-sighted, he sharp; zijne -en naar
Onzekei'Iijk , bw., uncertainly, doubtfully, dubiously.
iets uitzien , desire a thing very eagerly; iemand naar de
Onzelfstandig, b., unsubstantial.
-en zien, stand in awe of any one, keep fair with any
Onzenthalve, bw., as for us, for our sake.
one ; ii moet hem gestadig riour de -eis zien, I must always
Onzentwege, 1w. in our behalf.
endeavour to please him; ik wil hear niet looper naar de
Onzer, mw., of our.
-en tien ; I'll be no longer overawed by him; iemand onOnzes, vnw., of our.
der de -en zien , make head against any one; zijn vijand
Onzienlijk, b., unsightly, ugly, deformed, filthy, nasty.
onder de -en zien , neet of fire one's enemy boldly, look
Onzienlijkheid , c. unsightliness, deformity, disagreeablethe enemy in the face; zij durfden den vijand niet oude
ness, ugliness, filthiness.
de -en te komen , they dust not inert the enemy; keus
Onzlgtbaar,, I., invisible.
mij niet onder de -en, avoid my presence; iemand iets
Onzigtbaarheiti , z., invisibility, imperceptibleness.
ouder 't - brengen , remind any one of a thing; ik heb
OnziçibanriiJk , lw. invisibly.
hour iets onder 't - / C brengen, I have something to ruig
Onzijdig, t., neuter (cram,), neutral, of neither side, impartial.
in his cars; onder vier -en , face to face, without witOnzijdigheid , C., neutrality, impartiality.
nesses; ik zeg a dit ouder vier -en, I tell you this as
OnzijdlgltJk , bw., neutrally, impartially.
secret; dat is ouder vier -err geschied, that is done in
Onzindeitjk , b,, dirty, nasty, filthy.
secret; iemand met de -en, hetooveren , fascinate a persosi
Onzindelijkheid , z., dirtiness, nastiness, filthiness.
ieinarad een rod voor de -eis draa((euÇ, dazzle any one's
Onzinnig
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eyes , cast a mist before his eyes , cheat any one ; iemand
zand in de -en werpen §, blindfold , hood-wink any one,
cheat any one; de ligtgeloovigen zand in de -en werpen ,
blindfold, of hood-wink credulous people ; voor het - 4,
for a show ; het doet zich wel op voor 't -, it looks very
well , it makes a handsome show ; in mijn -, according
to my opinion; het is veel te laat in mijn -, I think it
much too late; iemand de -en uitsteken § , bribe a person
de -en waren hem met geschenken uitgestolcen § , he was
bribed with presents; de wereld is rol haken en -en , the
world is full of dissensions and strife ; -en, points (at
cards) ; stag-, eye of the stay , z.
Oogappel, z., eyeball, apple of the eye, pupil.
Oogarts , zie Oogmeester.
Oogbal , zie Oogappel.
Oogbeschrijving, z., optlialmography (g.), description of
the eye.
OogbILJkelLjk, b., ocular.
Oogbol, zie Oogappel.
Oogbout, z., eye-bolt, z.
Oogdeksel , zie Ooglid.
Oogen , t. w., eye.
Oogenblik . z., twinkling of an eye ; -, moment.
OogenblikkelLjk , b , bw., momentary , instantly ; -, momentally.
Oogenbl i kk 1g , b., momentaneous , momentally.
Oogenblikkiglljk, bw , momentaneously.
Oogeudlenaar§, z., eye-servant, flatterer.
Oogendienat § , z., eye-service , flattery.
Oogendragt , oogenetter , z., gum of the eyes.
Oogenetter , zie Oogendragt.
Oogenhoek , oogenhol , zie Ooghoek , Ooghol.
Oogenloop , oogenvioed , z., ophthalmic fluxion.
Oogensehemering , z., dulness of sight.
Oogenschijn, z., appearance.
Oogenschsjnlijk., bw., apparent, evident; -, apparently,
evidently.
OogenschítjnILJkheid , z., evidence.
oogenten, t. w., zie Enten; -, ingraft, inoculate.

Oogentroontje, z., iris (a plant).
Oogentroost, z., eye-bright, euphrasy (a plant).
Oogenvloed , zie Oogenloop.
Oogenzn!f, z., eye-salve.
Ooggetuige, z., eye-witness.
Ooggetuigenis , x., testimony given by an eye witness.
Ooggezigtkunde, z., ophthalmoscopy.
Oogbeetkunde , z., ophthalmiatry ; leer der -, ophthalmo-

therapa.thy.
Oogheelmeester , z., oculist.
Ooghoek , z., corner of the eye.
Ooghol , zie Ooghoek.
OogJ es , z., me., little eyes.
Ooglid , z., eye-lid.
Ooptionken , zie Lonken.
Oogluiken, i. w., wink at, take no notice of a thing

which one was obliged to stop, punish, connive at; suffer, tolerate.
Ooglaiking, z., connivance, winking at a thing, forbearance.
Oogmeester , zie Oogheelmeester.
Oogmerk , z., aim , design , intention.
Oogmiddelen, z., mv., oplithalmies, medicines for diseases

of the eyes.
Oogontsteking, z., ophtlialmy, inflammation of the coat

of tunicle of the eye.

Oogonyxsteen . z., Oculus Beli (in natural history , one

of the semi-pellucid gems).

Oogstbellen , z., me., shells on the eyes.
Oogst , z., harvest , crop.
Oogstar, oogster, zie Oogappel.
Oogsten , t. w., reap, crop, gather, get in the crop of

harvest of a field.

Oogstmaand , z., August, month of August.
OogsttUd , z., harvest-time.
Ooglanden , z., me., eye-teeth.
Oogvlak , z., pearl in the eye , web in the eye.
Oogvlies , z., film on the eye , tunicle of the eye.
Oogwater, z., collyrium , eye-water.
Oogwenk, z., eye wink, cast of wink of the eye.
Oogwit , zie Oogmerk.
Oogzalf, zie Oogenzalf.
Oogteer , zie Oogontsteking.
le
Oogzienl$Jk, zie Oogenschijnlijk.
Ooi , z., ewe; de - is besprongen, the ewe has taken tup.
Ooilam, z., ewe-lamb, she-lamb.
Ooljevaar, z., stork ; -s beenera, spillebeenen §, long and

thin legs , spindle-legs.
Ooievaarsbeen § , z., one that has very long and thin legs.
Ootjevaarsbek, z., nib of a stork, bill of a stork; -,
stork's bill.
Ootjevaarsbos , z., little faggot.
Ooijevaarsnest , z., stork's nest.

Ooit, 1w., ever.
Ook , vw., also , too , likewise ; noch -, neither ; wat -,

whatever ; hoe - genaamd , whatsoever ; hoe begeerig ik was , om derwaarts te gaan , however desirous I was of
going thither.
Doltik , zie Olijk.
Oolijkheid , zie Olijkheid.
Oom , z., uncle ; staat te maken op -en is droomen t , it
is sure lie often fails , who waits till the uncle ails ; bij
heer - te biecht gaan, go to a priest and do confession;
zijn horlogie is bij Jan - §, his watch is pawned of at
the pawnbroker's.
Oor , z., ear ; groote -en , large ears ; mijn -en ruischen
mij, my ears tingle; iemand een klap om het - geven,
give any one a box on the ear ; zijn -en open doen , het
- leenen , give ear , lend an ear; listen, hearken, give the
hearing; aan kwaden raad het - leenen , follow bad advice;
het zal hem zeker ter -en komen, it will certainly come to
his ear , he will hear of it by report; zoo hem dat ter -e
komt, ben ik verloren, I am undone if that comes to his
ears; iemand iets in het - luisteren , whisper a thing in
any out's ears; het eei;e - in en het andere uit, in at
one ear ai;u out at the other ; in het - Mazen § , suggest
maliciously, hij had daar geen -en na , hij was doof aan
dat -, he was deaf of that ear, he would not hearken
to it; tot de -en toe , up to the ears , o'er head and ears;
tot de -en toe in schulden steken, he over head and ears
in debt; iemand de -en warm maken §, vex a person,
make any one angry ; iemand -en aannaaijen , impose upon
airy one . ik laat mij zoo geen -en aannaaijen , I will not
he gulled in that manner , I will not be imposed upon at
this rate ; laat ons elkander geen -en aannaaijen , let us
not deceive one another, let us he plain ; hij sloeg zijn
mantel om de -egt , lie threw his cloak about his shoulders
he wrapped hiniself in his cloak ; iemand de -en wrijven ,
't hoofd tusschen twee -en zetten , heat a, person ; wees op
uwe hoede , ilc zal u zoo aanstonds de -en wrijven , look to
your hits, I'll be presently about your ears; elkander bij
de -en krijgen , fall together by the ears ; ik durf mijn
-en schudden, dat zij klappen, I may go with an erect
countenance, I have a good conscience; de -en laten han-
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yen , lose courage; de -en opsteken, begin to revolt -, op Oorlogsbazuln , zie Oorlof/strosnpet.
ooit - na gedaan hebben, lieve almost done , have very Ooringsbedrijf, e., martial exploit, achievement, feat of war.
near finished one's work; op zijn een - liggen , he a-bed, Oorlogsbehoelteii, z.. me., necessaries of war, ammunition.
sleep; -, ear, handle (of a rot); kleine potjes hebben ook Onriogabende , zie Krjgsbeide.
-en 1, little pitchers have long ears, one must not talk too Oorlogabode , zie Leçjerbode.
freely in the presence of children ; -en (vouwen in een boek), Oorogsbonk ( , z., rude soldier, rugged soldier of warrior.
dog's ears; dat boek is vol -en, that hook is full of dog'o Oorlogschlp , c. man-of-war, line of battle ship.
ears; -en van een sin/c geschut , trunnions of a piece of Oorlogsdaad , zie Oorloysbedrjf.
ordnance; -en van een anker, broad parts of the flukes Ooi -logsde.ugdcn , z., mv., military of warlike virtue.
of an anchor, z ; -, zie Oir; Judas- aan masten, cheeks, O()r5otss(iieflst , c., milItary service.
Ooroisfakkel , z., torch of war.
clamps at the masts, z.
Oorbaar , b., i., expedient , useful , proper , suitable; -, OOt-logsigebz ulk , zie Krj[/sfyebrnik.
Oorlogsgeweld , z., violence of arms, force of arms.
expediently, usefully, properly, suitably.
Ooriogsgod , z., mars god of way.
Oorbaarheid , C., usefulness, utility.
Ooriogsgodin , z., behloiia , goddess of war.
Oorbaar.
Oorbaar!ijk , zie
Oor1osgocd , c. zie Pint; -, booty, plunder, pillage.
Ooibagge t , z , ear-jewel, ornament.
Oorband , z., shape of a scabbard; -, string of a night- OnrIoghsichje ( • z., hold soldier, intrepid soldier.
OorIo5sheld , oorlogaheldin , zie ICrjgsl;eld, ICrijg3heldin.
cap, stay of a child's cap; -, box on the ear.
OoiIonskatiis , 5., chance of war.
Ooiblecht , z., auricular confession.
Ooiio;ska , zie I(rjgskns.
Oorblsizeis , zie Oor.
Ooiblazer,, Z., malicious suggester,, tale-bearer , sycophant, OoiJogskucchtcu , zie Oorloysvolle.
Ooiiogskunst , z., tactics, military art, art of war.
officious fellow.
Oorblazlng, ooiblazerLJ , c., malicious suggestion, tale. Ooi'Iogslasten • c., nie., taxes levied in order to supply
the necessaries of war.
hearing.
Oord , Z., place, quarter, country; -, quarter, fourth part. Oorlogslist , c., stratagem of war.
Ooriogsof
, zie Oorlogsroem.
Oordeel, z., judgment, understanding; -, opinion; mijns
—S is h ij ver mis, in my judgment lie is greatly mistaken; Ooslogsiot, zie Krjsknns.
Onrioa.nagt , c. military power.
-, judgment, decision, sentence ; - over cone zaak vellen
pass judgment upon a thing; de dag des -s, the clay of Ookssiinaii , Z., warrior, valirint man , soldier.
0ov1osiroetI , z., intrepidity, courage, bieroisni.
judgment dooms-day.
Ooiogaiaain , z., military name, given to soldiers by
Ooadeelaar,, C., judge.
their officers.
Oordeeleis , t. W., judge; met kennis van zaken -, judge
OorCogepaard , c., war-horse.
with knowledge.
Oorlogsrainp , Z., desolation of war, disaster occasioned
OoEdecicr • zie Oordeelaao.
he war.
Oordeeflng • &- , judging.
Ooriogarege , c. right of war, law of war, military law.
Oordeelkiinde, z., knowledge of judging, criticism.
Ooz1,sgsrs,cm , z., niiliiary fame, miliary renown.
Oordeelkundig, b., experienced in judging, critical.
Ooriosstaudaard , ooi-iogsseauder,, zie Oos-lojjsvaan.
Oordeelkundige, C., critic.
0t)rks0sttjd , Z., tinie of war.
Oordeelster,, z., female judge • female critic.
Oovlogstoehereidaeien, z., ray., prepavatioris for war,
Oordeelvelling, zie Oordeel.
f:svrliiiig
;
geen
liet
is
ecoard
§
,
it is not warlike equipment.
Oordje, z.,
OozIoatogt , z , campaign, warlike expedition, maccit of
worth of a farthing.
an artily.
Oorgnt , z., hole of the ear.
Oorlogstoorts , zie Oorlogsfoklcel.
OoietuIge , z., ear-witness, auricular witness.
Oo,gezwel . C., al)ecess , imposthume (in the car), tumour OOIJo5arompct , z., ti-iinipet of war.
Oorlogstincht , zie Krjjgslacht.
of the glands, swelling of the glands.
Oortogstulg , z., iiistruiiieuto , implements of machines
Oorhaan , zie Berjhoen.
used in war, military stores.
Oorhangsel , zie Oortnge.
Oovlsgsvasn , z., standard of war, banner, colours.
OorI.jzcr • z, wire for a woman's head.
Ooiioganerbond , C., league, alliance for carrying on
Oorklicren • C., me., parotids.
it war.
Oorklliak, zie Oorvijy.
Oorlogsverkla ring, z., declaration of war, proclamation
Oorkonde, zie Oi;-konde.
of scar.
Oorkonden , t. ie., zie Verklaren.
Oorkuseii , C., pillow; een lui snenscli is des duivels -, Oot1osverrigti,g • Zie Oorlogsiedrjf.
Oovlogsvlaiu • zie Oortoyscsiur.
idleness is the devil's shop.
Oorlogsv5oot , z., fleet of ships of war, naval armement.
Oorlapje, z., earlap.
Oorlogsvolk , z., troops, soldiers.
Oorlispies • c., mv., strings belonging to a woman's head.
OorIonvuur, z., flame of war.
dress.
Oor5ogsvupe,sen , zie Krjgswajseaen.
Oorlelletje, zie Oorlepje.
Ooslogawee, z., zie .Kuijfjswet; , law of war, military
Oorlepel • e., ear-picker.
law, martial lass'.
Oor1ktbtok , z., yard armhlock , ear-block, z.
Oorlof, z., leave, permission; met -b, with permission, Ooa'1oszaiaen , c., mv., military affairs, military operations.
Oogogvocrcud, t, belligerous.
with your leave.
0orIozuc1Itig, Ic ; inclined to make war, propense to
Oorlog, z., war; - voeren, make war, wage war.
make war, warlike.
Oorlogen, i. w., war, make war, carry on war.
Otui'panden • zie Oorring.
OorIogbanIcr,, zie OOrlO(JsvaaIs.
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Oorpeluw , zie Oorkussen.
OorptJn, z., pain in the ear.
Oorpup, z., canal of the ear.
Oorrand, z., auricle (in anatomy).
Oorring, z., ear-ring.
Oorsieraad, z., ear-jewel, ear-ring.
Oorsuneer, z., ear-wax, cerumen:
Oorsprong, z., origin, source, fountain, spring, rise.
Oorspronkelijk, b., bw., original, originary, primitive,

radical ; -, originally.
OorspronkelLjkheld, z., originality, originalness.
Oortje, z., little ear.
Oortipje, zie Oorlapje.
Oortulting, z., buzzing in the ear.
Oorvijg, oorveeg, z., boy, on the ear.
Oorvinger, z., little finger.
Oorvorm, z., ear-wig.
Oorzaak, z., cause, origin, occasion; ter -e van, because of.
Oost, bw., east; vlak -, due east; - west, t'huis best,

home is home , let it be ever so homely.
Oostelijk, b., bw., easterly, eastward; - zeilen, sail eastward.
Oosten • z., east ; naar het -, eastward ; ten -, to the east.
Oostersch , b., eastern, oriental.
Oostewind, z., eastwind.
oostindievaarder • 5., india-man, east-indian ship.
Oostlndiscb , b., east-indian.
Oostkant, zie Oostzode.
Oost-noord-oost , z., east-north-east.
Oost- ten-noorden, z., east by north.
Oost-ten- zuiden , z., east by south.
Oostwaarts , oostelijk , bw., east-ward.
Oostzijde , z., east-side.
Oost-zuid-oost , z., east-south-east.
Ootmoed, z., humility.
Ootmoedig, b., humble.
Ootmoedigheid, z., humbleness, humility.
OotmoediglUk, bw., humbly.

Op , vl., upon , on, up, at; - de tafel , upon the table;
- een boom klimmen, get up into a tree; - weg zijn, be
on the way; - een paard raden, ride on horseback; ik
steun op u , I depend upon you; dat boek staat - zijn
pooteg § , that book is very well written ; - en neer , up
and down; hij kan tegen hen allen -, he is able to match
them all ; - dat zelfde oogenblik, at the very instant; een sprong, on a sudden, in a trice; - zijn best, at best;
- het ni)pen, to the pinch ; - nieuw, anew; - den middag,
at noon; - ditmaal, at this time; dat is - een maandag
gebeurd , that happened on a monday ; - reis zijn , be on
a journey ; - schildwacht staan , be upon duty , stand
sentinel ; een wisselbrief - een koopman , a bill upon a
merchant; te betalen - zigt, payable at sight; - sterven
liggen', be at the point of death; - iemand schelden, rail
at any one ; - zijn engelscli , after the english fashion;
- strafe des doods, upon pain of death; ik moet het - een
andere wijs beproeven, I must try it in another manner;
brief - brief zenden , send letter upon letter ; er was veel
volk - de kermis, there were a great many people at the
fair; - hol zijn, run away ; -, upon; het brood is -, the
bread is eaten up, there is no more; het bier is -, the
beer is out; hij is den trap al -, be has got up stairs
alreadf ; de kaarsen zijn -, the candles are burnt out;
mijn geld is -, my money is spent ; hij is vroeg -, he is
up betimes; mijnheer is nog niet -, my master has not
risen yet , he is still a-bed ; - een ambacht gaan , to learn
a trade ; 't anker is - en neer, the anchor is a-trip , z.
Opaalsteen , z., opal.

OPD.
Opbaggeren, t. w., draw any thing with a net out of a

ditch.
Opbakeren , t. w., wrap up in swadling clothes.
Opbarsten, zie Opbersten.
Opbellen , t. w., ring a bell to make any one rise.
Opbersten , i. w., burst open.
Opbersting, z., bursting open.
Opbeuren , t. w., lift up , raise up; -, revive.
Opbeuring, z., lifting up, raising up; -, reviving.
Opbiechten , t. w., confess the truth.
Opbieden , t. w., out-bid.
Opbieder, z., out-bidder.
Opbi j ten , t. w., bite off the first bit, open with the teeth;

-, cut open the ice.
Opbinden, t. w., bind up, tie up.
Opb#nding, z., tying up.
Opblazen, t. w., blow up, puff up, inflate; -, heave

down, careen (a ship).
Opblazing, z., blowing up.
Opblijven , i. w., wake.
Opbobbelen, i. w., bubble up.
Opboeijen, t. w., buoy up, z.; birth up, z.
Opboeisel • z., weather-boards , z.
Opborrelen , i. w., bubble up.
Opborreling, z., bubbling up.
Opbouw , z., building up , reparation.
Opbouwen, t. w., build up; in het geloof -, edify.
Opbouwer , z., builder.
Opbouwing , z., building up.
opbrassen • t. w., brace to , bring to , z.
Opbreken , t. w., i. w., break open , break loose, open , force,

break up, move off , . go away, decamp; -, raise (a siege),
quite; -, offend (the stomach); hel zal hem zuur -, he will
smart for it de kabellaring -, break the messenger up,
wedge to break the messenger up, z.
Opbreking, z., breaking upon, decampment, rising of,
wambling, loathing (of the stomach).
Opbrengen, t. w., bring up, carry up; -, conduct to prison ; -, educate ; schattingen -, pay taxes ; -, yield ; de
landerijen brengen maar weinig op , the lands yield but little ; -, introduce , bring up ; de bramraas -, swing the
top-gallant-yards up ; den prijs -, bring in a prize, z.
Opbrenging, z., bringing up, carrying up, conducting to
prison, education, paying, introduction.
Opbrengst , z., product.
Opbruisen , i. w., effervesce.
Opcijferen, t. w., compute.
Opdagen , t. w., come forth , rise, appear.
Opdaging , z., coming forth.
Opdampen, i. W., steam up, evaporate.
Opdat, vw., that lest, in order that, that.
Opdekken , t. w., cover over.
Opdelven , t. w., dig up.
Opdeiving , z., digging up.
Optieuren , zie Opzingen.
Opdichten , t. w., impute , accuse, impeach , charge any

one with a crime.
Opdiepen , t. w., make deep, deepen ; -, afford.
Opdijken , t. w., heap up , make a bank.
Opdisschen , t. w., dish up, serve up, bring upon the

table ; liet eten -, serve up meat, bring up meat; zijn
gasten wel -, entertain one's guests well.
Opdissching, z., serving up, dishing up.
Opdoeken , t. w., gather up , z.
Opdoen , t. w., i. w., .open , be liberal , be openhanded ; -,
buy , lay in ; den wasch -, get the wash done , get the wash
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Up;

-, get of obtain by inquiring of discovering; zich

-,

appear arise.

Opdoeilug, z., opening, laying in.
Opdokken

( ) , t. w., pay.

Opdouiucn ,
Opdraaijen ,

t. w., zie Opduwen.
t. w., i. w., turn open; -, throw up (at cross

Open1tJv1ghid , z., the state of being lax of loose i n bo d y .
Openinaken , t. W., open , unlock.
opeHsnbau, t. ee., beat open.
Opeusnijden , t. w., cut open , incide (surp.).
Opeistaan , i. w., be open; -, tiC vacant; -, be not cleared,
be not adjusted , be not settled, unsettled.
Openten , t. w., inoculate.
Openteren • 1. w., inn aloft , Z.
Openzett€n , t, w., set open , open.
openzeteing, v., openiug.
Operateur, z., operator.
Operatie
z., operation.
OPereren +, Z., operate.
Opeten • t. w., eat up; h& eel zjss inlcomeu op eer hij het
oiztrnnpt , lie spends his revenue before it comes in , le eats
his corn in the grass , he eats the calf in the cow's belly.
Opeter • r., one that eats all up consumer; - waste.
good, speIidthrift.
OPfcilen , t. w., zie Opdweilen.
Opflakkeren , opfllkkeren , i, w , flame suddenly, blaze.
Opflaiisen • t. w., fling up.
OpIlikken 0 . t. w., new-vamp, trim up, put a gloss upon.
Opiokken , zie Aanfo2Aeu.
Opgaaf, opgave , ., notifying . mention , proposal ., infsr.
iiiation , advice, intelligence.
Opgaan , i. w., go up , go upward , rise , ascend. walk up;
-, he consumed; -, open , disclose.
Ojsgadercn , opgsreii , t. w., collect , gather, hoard up,
treasure up , serape up.
Opgadcriig . opgariilg • z., Collection , gathering.
Opgaog , z., going up , rising , ascension; -, success;hij
/ieett viel veel - in die stad , he has no great success in
that town , lie is not eminent; 't we/c had in 't eerst
een grooten -, the business had at first very good success
it succeeded very well at first.
Opgcbakertl • b., d., wrapped up in swaddling clothes.
Opgebeld , I., d., called up by ringing a bell.
Opgebenid, d., b., lifted up, raised up, borne up; -,
revived , encouraged.
Opgeblazen , d., t., blown up, inflated, puffed up; -, lofty,
haughty , elate , vain.
Opgeblazeiheid • z., loftiness , iiaughtines , vanity.
Opgeboeid , d., I., planked (of a ship).
Opgebonden , d., t., bound lip.
Opgebori'eld , d., t., bubbled up.
Opgeisorsten , d., &, burst.
Opgebouwd , d., b., builded of built up.
Opgebragt , d., &., brought up , educated , contributed,
yielded , introduced, conducted to prison; -, brought in as
a prize , a.
Opgebroken , d., broken losse • broken up, raised, warn.
bled , smarted for.
Opgednan , d., got, obtained.
S3pgcdekt , d., covered over.
OpgedtJke , d., banked up , thrown up.
Opgedisehe, d., served up.
Opgedoiven , d., digged up , dug up.
Opediaaid, d., turned upon, thrown up.
Opgedragen, d., carded up, transferred, resigned; dedicated.
Opgeireuiid , zie ()pdrennen.
Opgedreven, d., driven upward, floated upward.
Opedriescbt, d., iie Opduieschen.
Opgcd'IJd ,zie Opdrillest.
Opgedrongen , d., pressed upon, forced upon , obtruded,

and pile) , iie zal er weer voor moeten -( §, I shall be obli.
ged to run the hazard of it again ;
heave up , z.
t. w., carry up; -, transfer , resign , convey ,
make over; het bewind aas iemand -, give of isvest a
person with administration of command; -, dedicate.
Opdragt • z., making over , giving up , dedication.
Opdraatig j • b., fiery in the face , red in the face , having
red pimples in the face , face full of pimples.
Opdragtigheid • z , redness of the face.
Opdreunen , t. w , read negligently.
Opdrieschcia , t. w., coiijiire , mice up.
OpditJven, t. W., drive upward, z., float upward.
Opdrilleii , t. w., trim up , dress up.
Opdrhigeia • t. w., press upon , force upon • obtrude , enforce.
Opttiining • z., forcing upon , obtruding.
Opdriukeu , t. w., drink up.
Opdroogen . i. W., t. w., dry away , become dry; -, desiccate.
Opdrooend , b., drying up , drying away.
Opdrooging. z., drying up, absorbing, drying away ; -,
absorption , desiccation (med.).
Opdrulstig , I., zie Opdra.qtiq.
05)dru*stigheId , z.,zie Opdragtiqlieid.
Opdaukken , t. W., press on , press upon , press upwards.
Opdaiweii • t. w., shove up, pack off, have recourse to
one's heels , go away privately; -, bear away , z.
•
Opdwellen , wipe dry with a clout.
Opelscheu , t. w., demand , summon.
Opeisehing • z., demand , summons.
Open , 1., bw., open; - brieven , letters patent; met - Ian.
deis, open handed; - reede, open road, z.
Openbaar , , t., manifest , public.
Openbnai'flJk, bui., publicly.
Openhaarmftkln5 C., manifestation , making manifest.
Openbaren, t. w., make manifest, reveal, discover, disclose.
Openbater , , openbaarde. , s. revealer ,, discloser.
Openbaring , z., manifestation , discovery, revelation; - in
de heilige schriftes , apocalypse.
Openbreken • t. w., break open , unseal , force , provoke.
Openbrekhg , z., breaking open, unsealing, housebreakfig , burglary.
Openen , t. I')., l. w., open , unclose, draw out ; de oorea - S ,
open one's ears , hearken with attention- -, open , connience , take beginning -, explain , elucidate; -, disclose.
Openen • z., bilging (of a ship) , z.
Openhartig , t., openhearted , generous , caiidid • liberal ,
munificent , \s'itlisut deceit , corPfldent.
Open hartigheiti, z., openheartedness, frankness, candour,
liberality , munificence.
OpenharilgiejPe . bw., frankly, good naturedly , , ingenuously.
Openheid, c. openness, frankness, conduct without disguise.
Open hof 1S , z., open table.
Openhouden, t. w., keep open; -, keep the wind of
weather.gage , z.
Opening, z., opening, unclssing ; -, incision; -, hole, breach;
-, explanation.
Openieggen , t. w, disclose.
Openiegging, z., disclosure.
Openlijf&nnkend (, b., opening, laxative , sslutive.
Openlijk . 1w., publicly, openly , in public.
enforced.
Openijvig ( , t., not costive, sufficiently loose in body, lax, ! Opgeiis'onken , d., drank up of out.
Opdragen ,
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Opgedweild , zie Opdweilen.
Opgeéischt , d., demanded, summoned.
Opgefeild, d., wiped dry with a clout.
Opgegaan , d., gone up , risen.
Opgegaderd, d., gathered, treasured, hoarded.
Opgegeten , d., eaten up , consumed.
Opgegeven , d., given up , surrendered , yielded.
Opgegild , d., muzzled , clewed up, z.
Opgegord , d., girded up.
Opgegraven , d., digged up , dug up.
Opgegroeid, d., grown up, waxed.
Opgetsaald , d., fetched up , drawn up, pulled up , hoisted.
Opgehangen, d., hung up , hanged.
Otpgetielderd , d., made clear, explained , elucidated,

illustrated.
Opgehemeld, d., exaggerated in praise, extolled, magnified.
Opgeheschen, d., hoisted up.
Opgeheven , d , lifted up , elate ; met - hoofde, barefaced;

met - zwaarde , with an uplifted sword.
Opgeheuveld , d., raised , set up.
Opgehitst • d., b., instigated , spurred on , incited.
Opgehoogd, aanehoogd, d., raised, made higher.
Opgehoopt, d., heaped up, accumulated , hoarded.
Opgehoord , d., heard with surprise.
Opgehouden, d., held up, supported, kept up, stopped,

detained, ceased.
Opgehuid, d., tricked up, cajoled, flattered.
Opgejaagd, zie Opjagen.
Opgeien, zie Opgijen.
Opgeklaard , d., cleared up.
Opgeklauterd • d., scrambled up • clambered up.
Opgekleed, d., dressed handsomely, neatly, elegantly.
Opgeklommen, d., climbed up, ascended.
Epp ektoofd , d., cleft up.
Opgeklopt, d., zie Opkloppen.
Opgekloven , d., picked clean (of a bone).
Opgeknoopt, d., b., trussed up, tied up.
Opgekocht , d., forestalled, monopolized.
Opgekoesterd . d., b., nursed up , cherished.
Opgekomen, d., b., come up, hij is van niet -, he is an

upstart, a champignon of mushroom; -, perkt up, recovered.
Opgekookt , d., boiled up , boiled again.
Opgekort , d., drawn close together.
Opgekraamd , d., zie Opkramen.
mpgekrabd , d., scratched up of open.
Opgekroinpen, d., shrunk up.
Opgekropt , d., zie Opkroppen.
Opgekweekt , d., cherished , nursed up , fostered.
Opgeld, z., agio of bank-money.
Opgelegd, d, laid up; -, imposed, inflicted.
(regarded.
Opgeleid , d., led up, escorted.
O p gelet
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Opgedroogd , d., dried up , wiped off , dried away.
Opgeduwd, d., aie Opduwen.

, d., taken notice , minded , marked, observed,

Opgelezen , d., read aloud, gleaned.
Opgeilgt, d., lifted up.
Opgeloefd, d., loofel up, weathered, z.
Opgeloken-, d., opened, blown.
Opgeloopen , d., run up , swoln.
Opgelost, d., solved, resolved, unriddled, expounded.
Opgemaakt, d., made up, spent, stirred up, instigated.
opgemerkt, d., minded, regarded, observed, noticed.
Opgeinetseld , d., inured, walled up.
©pgennaid , d., stitched up.
Opgenomen , d., taken up; -geld wedergeven , repay bor-

rowed money.

Opgeofferd • d., offered up, sacrificed.
Opgepakt , d., packed up.
Opgepast , d., waited on , taken care of, attended to.
Opgepikt, d., picked up.
Opgeploegd , d., ploughed up.
Opgepoetst, d., trimmed, dressed up, brushed up.
Opgeproukt, d., adoxned, trimmed up, flourished, em.

bellished, ornamented, bombastic.
Opgepropt, d., filled up, stuffed, crowded close.
Opgepsaitd , d., swelled.
Operaakt, d., spent away, consumed, wasted away.
opgeraapt, d., taken up from the ground.
Opgeredderd, d., cleared, brought in order.
Opgeregt , zie Opgerigt.
Opgerekend , d., cast up , counted together.
Opgereten , d., ripped open, torn.
Opgerezen , d., arisen.
Opgerigt, d., raised up, erected, established.
Opgerispt , d., belched, broken wind upward.
Opgeroeid , d., rowed up.
Opgeroepen, d., called up, summoned.
Opgerokkend, opgeruid, d., incited, instigated, set on,
spurred on.
Opgerold , d., wrapt up , folded up.
O ipgeruld, opgeroold, zie Opgerokkend.
Opgerutmnd , d., b., made room ; -, contented , easy of

mind, cheerful, gay.

Opgerukt , d., pulled , snatched upon forcibly.
Opgeschaft , d., dished up , served up.
Opgescheept, d., embarked, gone on board a ship;

wij zijn niet hem -, we are troubled with him, he is a

troublesome companion with us; die met den drommel is , moet er mede onervaren § , those who have embarked
with the devil , must accompany him during the passage;
if one makes engagement with a bad person , it is difficult to get rid of him.
Opgeschept , d., take up with a scoop of ladle; hij meent dat
liet er - is , he thinks to find plenty of all things there.
Opgescherpt, d., whetted, provoked.
Opgescheurd, d., ripped open, slit, rent, torn.
Opgeschikt, d., b., dressed, arrayed, decked, spruce.
Opgeschilderd, d., painted over, mended.
Opgeschoeld , d., zie Opsclioeijen.
Opgeschorsebt, opgeschort, d., suspended, put off,

delayed , prorogued.
Opgeschort. d., girded up, trussed up, tucked up.
Opgeschoten, d., shot up, flung up, sprouted up, grown

up, coiled.
Opgeschoven , d., zie Opselsniven.
Opgeschranderd:j:, d., made witty, become witty.
Opgeschreven, d., written down, listed.
Opgeschrobd , d., ribbed, cleaned.
Opgeschroefd , d., screwed up.
Opgeschud , d., shaken up.
Opgeschuinid, d., foamed up, frothed.
Opgesierd , d., b., trimmed, adorned, dressed, embellished.
Opgeslagen, d., beaten up, struck open.
Opgeslobberd + , d., slopt up.
Opgeslokt, d., swallowed up.
Opgeslurpt, d., slopt up, lapped up, Licked up.
Opgesmukt , d., b., smugged up , tricked up , adorned,
q,
bombastic.
Opgesinuld , d., eaten secretly, ,junketter
Opgesnapt , d., snapped away , devoured..

, d., cut up.
Opgesnoven , d., vaunted , vapoured , 1ogsted.
Opgesneden

OPG.OPH.
Opgcpa1kt , d., wide, open.
Opgespannen , d., strained, stretched, bended , bent.
Opgespen , L w., buckle up.
Opesperd , d., open.
Opgespit , d., digged up, dug up.
Opesp1cten , cL, split asunder, rent.
Opgespoeld, d., cast up.
Opgespouwen , d., split.
Opgespreid , d», spread up.
Opgesprongen , d., leapt up.
Opgestaan , d., risen.
Opgestapeld, ii., heaped up, blown up.
Opgetcgesi , ti., mounted up, ascended.
OpesteId , d., set up, erected, written down, compiled.
Opgesten • zie Opyisteis.
Opgestoken , d. put up, stuck up.
Opgestoofd , d., stewed up.
Opgstookt , (1., stirred up, incited.
Opgesooten , d., thrust upon, shoved upon, pushed, open.
Opestopt , d., stopped up.
Opestoven , d., zie Opsluiven.
Opgestrswleii , ii., zie Opstrjdeis.
Opgestropt , d., stripped upward, turned up.
Opgeseuit , d, bounced up.
Opgeteekend , d., noted, recorded, written down.
Opgeteerd , d., spent, consumed.
Opgetegen , d., imputed to, charged, raised up.

Opgeteld , d., summed up, cast up, enumerated, computed.
Opgetild, d, lifted up, heaved up, raised up.
Opgetiiniierd , ei., builded , built.
Opgetogen , d., t., gone up, drawn up; -, ravished,
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Opgewlegd, d., trained up from one's infancy.
Opgewogen, d., counterbalanced.
Opgewonden, d., I., wound up, wrapt up.
Opgeworpen, d., cast up, thrown up; eest - vorst, an

usurper.
Opgezaaneld , d., gathered, treasured up, collected.
Opgezegd, d., said, recited.
Opgezet, d., set up.
Os'gezeten , d., mounted oil horseback.
Opgezetene, s., inhabitant of a country place.
Opgezien, d., looked upon.

opgezocht

,

d., sought out.

Opgezolderd , d., laid up in a loft.
Opgezopen, d., drunk greedily.
Opgezwollen, d., swolsi.
Opgezworen , d., accused, indicted with a solemn oath.
opgieten, t. w., pour upon.
Opgi.Jen , t. or., muzzle, clew up, brail up, Z.; een zeil -,

muzzle a sail, z.
Opglateas , t. w., cast up, yest, ferment.
Opglstlug , z., fermentation.
Opglanseis , t. w., polish.
Opg!lnsinen , i. w., kindle agaìsi.
Opgloeijen • t. w., i. us., glow again.
OpgooLjen , t. sn, cast upward, sling up.
Opgorden , t. to., gird up.
Opgovdlng , z., girding up.
Opgi-abbelen , t. W., scramble.
Opgrabbellng , z., scrambling.
Opgraven, t. v., dig up.
Opgraving, z., digging up.
Opgri.Jpen , t. W., take up.
Opgroeljen , i. w., grow up.
Ophaalbrug, z., draw-bridge.
Ophaulnet , z., square fishing-net.
Ophalen , t. sn, i. w., fetch up, draw up, pull up, draw
out of; een baai met een katrol -, hoist a hale with; z ijn

amazed, surprised , overjoyed; -, trained up, brought up,
educated.
OpgetogenheId , z., ravishment, amazement, rapture,
thoughtfulness.
Opgetoold , d., t., trimmed, attired, adorned, florid.
Opgetornd, d., ripped up, seam-rent.
schouders -, shrug up one's shoulders; 't hart -, take
Opgetroefd , d., trumped.
one's swing, enjoy oneself; —, gather, collect; geld go
Opgetsokken, d., drawn up, marched up, dissipated,
and receive money; lead up, introduce; -, repair; een
cleared up, revelled.
moser -, run up of raise a wall; -, make mention, relate;
Opgevangen , d., caught, catchefi , intercepted.
renew, repeat an old grievance; eest werk van den grond
Opgevaren , d., ascended.
Opgevat , d , I., taken up; eest -le argwaan , suspicion
Th trait a business from its first rise; een sloot -, raise
up the hank of a ditch; -, rend • tear; -, counterbalance
without reason, groundless suspicion,
couritervail.
Opgevelid, d., exposed to public sale.
Opgeven , 1. w., give, give up, render ; een raadsel -, Ophaler , z,, fetcher , gatherer , receiver, collector; - van
qijtouweis , girth-line, C.; kruid-, shrngger.
propose a riddle; hoog -, boast; -, give up, yield, surrender; den, moed -, lose courage; een stad -, surrender Ophaling, z., drawing, pulling up, hoisting up, gathering, loading, repairing, making mention.
a town.
Ophangen , t. so., hang up; -, hang.
Opgeving , z., yielding, surrendering.
Ophappen, t. w., snap away, snatch away.
OpgevtJzeld , d., raised, extolled.
Ophef, z., shew,, ostentation.
Opgevlscht, d., taken up out of the water.
opheffen, t. sn, i. w., lift up, heave up, raise, stretch
Opgevlogen, d., flown up, blown up.
out; -, give the tone of key in singing, intonate.
Opgevoed , d., educated, trained up.
Opheffing , z., lifting up, raising; -, intonation.
Opgevoerd, d., carried up.
Ophelderen, t. so., i. iv., nssske bright, make clear, illu.
Opgevolgd , d., followed, succeeded.
strate , elucidate, explain what is obscure; -, grow clear,
Opgevouwen , d., folded of wrapt up.
grow bright, clear up.
Opgevreten • d , devoured.
Opheldering, C., elucidation, illustration. dilucidation,
Opgevuld. d., filled up.
ophelpen, t. ie,, help up, raise, assist, support.
Opgewacht . d., waited on, attended.
Opgewarmd , d., heated again , twice heated; hel is snoei Ophelper,, s. supporter.
-e icosi , it is only twice heated meat, it is no new Ophelping , z., helping up, supporting.
ophemelen ( , t. w., extol, exaggerate in praising.
invention, it was said before.
Opsicuvelen, t. ie., raise, set up, lift up.
Opgewassen , d., grown up.
Ophlelcn , t. w., bend a hawser on a cable ) bend a hawser
Opgewekt , d., awakened, raised, stirred up, excited.
on another hawser, z.
Opgeveld , d., sprung up (as water) , bubbled up.

Ophieling, z., temporary bend, z.
OphUschen , t. w., hoist up.
ophijsching , z., hoisting up.

Ophitsen,
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t. w., instigate, incite, provoke, abet, set,

edge, of spur on.
Ophitser, z., inciter, instigator, abettor.
ophitsing, z., incitement, instigation, abetment.
Ophoogen , t. w., raise, make higher; -, outbid, bid

higher , enhance the price.
Ophooging, z., making higher, bidding higher.
Ophoopen, t. w., heap up, accumulate, hoard up.
Ophooren , t. w., hear with surprise.
Ophouden , t. w,, i. w., support, hold up; -, keep up;

uien hoed -, keep on one's hat ; -, keep open ; -, stop;
het water -, keep up one's water ; -, cease , leave off;
- te werken, leave off, work no more ; -, cease from
going forward; -, detain; ik zal u niet langer -, I'll
detain you no longer; -, stay; hij houdt zich nergens
op , he never stays in any place; -, keep one's abode,
sojourn , reside , live.
Ophouden, z., ceasing.
Ophouder, z., one that keeps up, supports , stops, stays,
conceals; -, relieving tackle, relieving rope, top rope of
masts jeers, z.
Ophouding, z., supporting, keeping up, keeping open,
stopping , detaining , ceasing , leaving off.
Opliullen, t. w., trick up, dress the head; -, cajole,
flatter, deceive.
Ophuppelen , zie Opspringen.
Ophutselen, t. w., huddle up.
Opjagen, t. w., chase away; Tiet water wordt door den
harden wind opgejaagd, the water rises with the wind;
-, rouse , start, spring (the three last words are hunting
terms); -, out-bid, enchance the price.
Opkaa uwen , zie Kaauwen , Opeten.
Opkalandereu, opklanderen, zie Opglanzen.
Opkamer , z., sort of upper room , kind of upper room.
Opkatten , t. w., cat up, z.
Opkippen , t. w., fish the anchor , z.
Opklaren, t. w., i. w., clear ; -, clear up , become clear.
Opklaring , z., clearing up , explaining, elucidating ; -,
clear spot, z.
Opklauteren, t. w., scramble up, climb up.
Opkinutering, z., scrambling up.
Opkieeden, t. w., dress handsomely, dress neatly, dress
elegantly.
Opklirnmen, t. w., climb up, ascend, succeed.
Opklimming, z., climbing up, ascension.
Opkloppen , t. w., knock at the door , make any one rise
out of bed , knock open.
Opkloven , t. w., cleave up.
O;'kl ui ven , t. es , pick clean ; een been -, pick a bone
clean ; een hoen. -, eat up a fowl.
Opknappen , t. w., smug up.
Opknoopen, t. w., truss up, hang.
Opkoesteren , t. w., nurse up , cherish , nourish.
Opkoken , t. w., boil again, boil fast.
Opkomen , i. w., come up , rise; een geest doen - § , conjure up a spirit ; -, rise out of , rise from a low condition
--, recover, perk up again; -, come up; -, march on;
met do achterhoede -, march on with the rear ; -, conic
hack ; de verlofgangers moeten binnen veertien dagen -, the
soldiers that have leave, must come back within a fortnight.
Opkomend, b., coming up, arising, making one's fortune,
recovering ; -e zwarigheden , rising difficulties.

Opkomeling, z., upstart, man of low extraction come

to fortune.
Opkoming , z., coming up.
Opkomst , z., rise , elevation; de val van dezen man was

de - van zijn broeder, the fall of this man was the
making of his brother; -, rise; -, recovery.

Opkoop • z., forestalment, monopoly.
Opkoopen, t. w., engross the commodities oii a market,

forestal , monopolize ; al de granen -, monopolize the corn;
goederen - eer zij ter markt komen, forestal the market.
Opkooper, z., monopolizer.
Opkooping, z., forestalling, monopolizing.
©pkoopster , z., female monopolizer.
Opkorten , t. w., i. w., draw close together , sweep ; -,
shorten ; de tijd kort op , the time shortens.
Opkorter, Z., dust-man.
Opkrabben • t. w , scratch open; een oude twist } -, ver
uit den sloot halen § , renew an old quarrel,-dronkeij
repeat an old grievance.
Opkramen , t. w., pack up one's baggage , set all in order,
break up.
Opkraming, z,, packing up, breaking up.
Opkrimpen , i. w., shrink up.
Opkrimping, z., shrinking up, contracting of.
Opkroppen, t. w., digest, swallow down , smother

grief.

one's

Opkruljen, t. w., i. w., carry up, convey (in a wheel
barrow) ; hij gaat - t (, he breaks up, he will be gone.
Opkruipen, i. w., creep up.
Opkrullen , t. w., Curl.
Opk,wveeken , t. w., educate.
Opkweeker , z., cherisher.
Opkweeking , z., cherishing , nursing.
Opkweekster, z., zie Voedster; -, nurse.
Opkwikken , t. W., trick up, trim up.
Oplaag , z., stock , store , laying on.
Opladen , t. w., load upon.
Opiang , z., futtock , z.
Oplangen , t. w., reach up , reach.
Oplanger, z., futtock; verkeerde -, top timber, z.; - van
de kattesporen , futtoek rider , z.
Oplaveren , i. w., gain to windward by tacking, work to
windward, play to windward , z.
Opleggen , t. w., lay upon , lay on , seize , arrest, bless,
confirm ; schuld -, inflict ; iemand een straf -, inflict a punishment upon a person ; -, charge , accuse; -, enjoin,
bid , charge , order ; -, impose ; schattingen -, impose
taxes ; -, lay up; koren -, lay up corn; ik zat er nog een
gulden -, I'll give one guilder more for it; hij zal er nog
een loodje - f , he'll find still another accusation; hoe veel
exemplaren meent gij van dit boek op te leggen ? how
many copies of this book do you intend to have printed?
-, unrig a ship and lay her in a safe place , z.
Oplegging , z., !;lying on , imposition of the hands, tilling
of a barrel , infliction of punishment, accusing of a
crime, enjoinment, imposing of taxes, stock of merchandise, laying up, unrigging.
Opleiden , t. ar., lead up, bring on high.
Opleiding, z, leading up.
Opletten, i. w., take notice, mind, observe, mark.
Oplettend , b., attentive , careful , mindful.
Oplettendheid , z., attention , attentiveness.
Opletting, z., taking notice, minding.

t. w., read aloud; -, gather, glean.
Opiezer, z., reader, gleaner.
Oplezing, x., reading, gathering, gleaning.

Oplezen ,
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Opligten , t. to., take up, carry away by force ; , impose Oi3peraotnsIraa , a,, high-admiral , chief-admiral.
upon to cheat, deceive; weigh up (of an anchor) , z. Opperbevel , a., chief-cosmmnmand.
Opligting , c., lifting up , taking prisoner , cheating
Opperbeveihebber,, a., chief—commander, commander-in.
sharping , spunging.
chief, generalissimo.
OPoeven , i. to., weather, keep the wind of weather-gage, Opperbewi,,d , z., chief-management.
haul the wind luff, z.
Opperbfschop , aartsbisscho p , Z., arch-bishop.
oploop, z., tumult, riot.
OI'pesboekbouder,, C., chief-bookkeeper.
Oploopen , t. w i. or., ruii up; iemand -, find any ore; OPPeedsvel , z., highest region.
-, run down, burst down; -, mu nit run up; -, swell
Ot'pivreii , t. w., i. or., carry ; het hooi -, gather the hay
chafe, fume; de joit -, close up with the cliace come
into cocks, cock bay; -, propose, move something.
up with the chace , z.
()ppeigebicd , c. chief command.
Opkopend , t, passionate, angry, boisterous;
water, Oi'pergeb1e,ter,, e., superintendent, chief—commander.
running up tide, z.
Op'ergercgt , oppergei-cgtshof. Z., supreme court of
Oploopessdheld, z., angry fit, passion.
justice, highs court of justice.
()pooping, z., running up.
OPPerezag , e., supreme authority.
Oplosbaar, opEosseltjk. z., soluble, resoluble.
(OPperheer , , C.. supeeme Lord, Sovereign ; opperleenheer,
OplOSsen , t. w., solve, resolve, unriddle ; -, dissolve, melt.
lord paramount.
OphDssSng, C., solution; -, resolution.
Opperheerschappi.j , C., sovereignty, supreme dominion.
Optuiken , outhilken , t. ee., i. so., open, perk up.
Opperheci-scher,, c. sovereign.
Opluisteren , t. ee , polish , give a gloss, illustrate.
0p5'crhof, z, upper-court.
Ophiste, , i. w., have a voracious appetite.
Opperhoold , z., chief-commander, chief.
Opnaken , t. w., make up, spend; make on account, cock Opperhooldigheld , C., supremacy.
Oppei-ho,, tvestr , zie Oppeojagermeester.
(a hot) , spread (a bed) ; ieh -, snake of get oneself ready
Th open (without a key); -, stir up, instigate, suborn.
Oppert,,iid , c. scarf.skin , cuticle, epidermis, outward skin
Opmerkelijk, t., 1w., remarkakle , observable, remarks- OpI'crjagerincester , C., forester, master of the stag-hounds.
Ny,, observably.
Oppei-kan.erHiag , c. grand-clmaruberlain.
Oprnerke1LJIiseId , c. remarkableness, worthiness of ob- Opperkspelaam , a., senior chaplain.
(Council.
servation.
Opinerken , t. vv, take notice, mind, mark, have regard.
Omnerkend , oprnerkzaan , t., attentive, mindful.
Opnierkzaninheid, z., attention, attentiveness, heedfulness.
Opmerker,, z., observer, regarder.
Opisserking . a., attention, heed, care.
Opmcrksauna . bio., attentively. Zie Opmerkend.
Opnietseen , t. iv., niure , wall lip build a wall.
Opnsiatjcn , t. w., stitch up, make shorter by stitching,

make on end of sewing.
, a., tuck.

OpiaiIsel

Opperkerkvcrgadeiing ,

z.,

supreme council, consistory

OPPerideed , C., upper-garniesit.
4Iiipe,kLczk , z., upper-clerk , chief-clerk.
O'per5aonsiabe , c. maater.gissiner.
Opperko,,pinau , e., super-cargo, cap-merchant (t).
OPPCIlamdvoogd , ve., supreme governor.
Opperivagt, z., chief-power, supreme authority.
Opperman , z., tsaynmarm , hodsmama , labourer.
Oppernicester , r,, chief-master.
Opperniogendheld , Z, supreme authority, sovereignty.

OPS'e'I'riestcr , C., chiief.priest.

woord -, take thee Opr'eai- ectcr , z., Chief-justice.
word; take in view , examine; de .ctenovnevs -, gather, col Oi'per-ochenieer,, a., chief-cupbearer.
1oct (the votes) ; -, take away; iets kwalijk -, take a thing Opperacliout , z., sheriff.
ill; de .strntea -, unpave the streets het nat van deco Opperntamcester,, a., master of the horse.
vloer -, wipe the floor; -, take money on loan, raise mis- Opperste , z., b., chief, uppermost.
iiey ; ioosoand in gunst -, take any one into favour ; weder Oiii'esstu,u- ,nao , v. ship-master's chief mate, master, z.
in yennde -, seadnoit into favour, pardon; -, succeed.
Op;)crtln,nreririsn , r., nmaoter.carpeuter,, z.
Opiicnea• , z., taker up.
Oi'PCCVCS , a., epidermis.
O,im-ntin , C,, taking up, raising, gathering.
()S'pe,- vehihee,- , c., chief. general.
Opnemen , t. w., take up, take; het

Opucstelcu . I. cv, tie vip.
Opneurk, , t. a'., zie Opdeoonen ; -, linus a tune.
Opnoenien , I. w.,
name.
O,otTercn , t. w., offer up, sacrifice, devote.
(!ipofleriis , z, sacrifice, consecration, dedication.
OP()fltbîCdCls , t. 0v., call for, send for, summon.
Oporitbod , c. summoning, general summons.
Oponthoden , d., called for , summoned.

Opmesviakkig , b., Inv., superficial, superficially, outwardly.
(Opiervimskio , z., ourlive , superficies.
()ppsuvHes , a., searf - skin,
O1 ) iervoogd , z., supreme ruler.

Oponthoud , c. stay, stoppage, sojourn, abode, ccii-

Opperzaal

enumerate,

Oppervorst

, r., sovereign , supreme prince.

Oppet-voi-stenthsrn , C., supreme principality.
Orm'ers orstin , c. supreme princess, sovereign.

Opperavni , c. weather-shore, z.
, C., room up stairs.

Op5'es- zeilrns,ke , 0., master-sail maker, r.
Oppikken , t. on., pick up.
Opi5akken , t. u. clap oil, stick tip, paste up.
Oppiocgt-n , t. w,, plough up.
I Oppoetsen , oppotsvt, , t. w., trim up.
I Op5'rement , zie Opreoieiot.
timt'passhi , C., waiting upon.
Opprouheii , t. or., nylons, trim up, embellish.
Opper . . z., hay-cock, cock of bay; liet hooi (tan —e ieqjeim , make ()pmn- onkiiiso , a., aolornmsmg.
hay-cocks;
-, shelter, z.; ceo - zee/vies , look for a shelter,,
mo., fill up to the utnioct , staff close
o'm'er f , a, ) b., iipjver ('11, 1.
t; t , vroom cviii;
iclo -, glimt oneself.

dence , retreat, haunt , delay, 'stop, luindsasoce , detention.
Oppakken , t. ee., pack up.
Opt'asi , , t. so., wait upon, tend, take care, wait at;
snel -, be careful ) he diligent; - is ole boodschap , one
must do one's duty, mind one's business (jos order to thrive).
Oppassei , C., waiter, suitor.
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OPpullen , 1. w swell.
Opraken , i. te., be spent, he consumed, waste away.
Oprameljen, t. w., ram open.
OPrapen , t. w., take up from the ground.
Opredderen. t. w., make a clear riddance, bring in order.
Opreddering , e., riddance.
Opregt , P., upright , just , sincere , true , genuine.
Opregtelijk , P., bw., uprightly, justly, sincerely.
OI'reten , zie Oprigten.
Oprcgtheid , c. uprightness , sincerity.
Oprekcneis , t. w., cast up, count together, compute.
Opreteening , z., casting up, computation.
Oprensent, z., orpiment.
Oprigten , t. w,, raise, set up, erect, rear up; -, establish.
Oprijten, t.w., rip, rip up, cut, rend open, tear open,
tear asunder.
Oprljzeu , j. w., rise, get up . ascend, zo upwards.
Oprisping, z., belching, belch, eructation.
Oproeden , t. so., clean the touchhole of a gun.
OproeLJeu , t. w., row up; tegen stroom -, row up against
the stream; tegen dec harden 8tr00m niet kannen -, not
to be able to stem the strong tide by rowing, not to be
able to row up against the strong current, z.
Oproep. zie Oproeping.
Oproepen, t. w., call up, call; -, convocate, convene,

convoke.

Oproeping, z., calling up, call.
Oproer, a., uproar, sedition, tumult.
Oproeren,- t. so., move upwards.
Oproerig , t., seditious, tumultuous, rebellious, mutinous,

restless, turbulent.
Oproerlgheld , z., seditious humour, mutiny, rebellion,

tumult.

OpioerlgltJk , tw., seditiously, tumultuously, rebelliously,
mutinously.
Oproermaakster,, r., female makehate.
Oproermaker, z., seditious person, makehate.
OPogchsIen, t. w., hawk, keek.
Oprokkeuc,,, tie., fill the distaff; -, incite, instigate, excite.
OProkken1isf, z., filling of the distaff, instigation, in-

citement.
Oprollen , 1. w., fprl ; de test -, furl the awnings, z.
Opruiiisen , t. w., make room, clean, break up.

Oprukken, t. ie., pull open by force.
EOpschalfen , t. ei., dish up , bring victuals on the table.
Opschakelen , t. w., hook sip by degrees.
Opschenken, t. w., fill up.
Opsehepen , t. w., embark.
Opscheppen, t. so., take up with a scoop of ladle; drek
-, scoop up dirt, take up dirt with a shovel ; soep -, take
the broth out of the kettle of pan with a ladle, dish up
porridge.
Opschepper, zie Pollepel.
OP-scheren, t. w., shear.
Opscherpen, t. w., sharpen again, whet the understanding, sharpen the understanding, provoke.
Opseherping , z., sharpening, whetting.
Opsciscisren , t. w., rip open , rend, tear.
Opschieten, t. w., i, os., fling up in the ar , fly, fire; -,
shoot out, grow up, sprout forth;
appear; -, lend;
die geld aan een vriend opschiet , verliest soms beiden 1
who lends money to a friend, loses money and friend;
-, coil away ; eels kabel -, coil away a cable, z.
Opschieiin, z., flinging up, growing up, appearing,
lending; -, coiling, Z.
CpchIIe , e., ornament, finery, attire, dress,

Opsehfleken , t, w., dress, trick up, trim , adorn; -, move,
stir, make room.
Opscblkking, z., adorning, ornamenting, making room
Opsebilderen , t. u', paint over.
OpsehoeLjeti , t. iv., raise the banks.
Opoehoffeeu , t. w., heap up with a shovel.
Opsehokken , zie Opscllrolcken.
Opschonsrneen, t. w., stir up; -, seek and find in some
corner or other.
Opsche,oijen , t. w., get by begging.
O5'sciiopi'en , t. W., scoop away, cant up with a scoop;
-, kick open.
Opsehorsess , zie Opschorten.
Opschorten , t. w., suspend, postpone, delay, put off; -,

truss up, gird up; -, tuck up.
Opschorting , z., suspension, delay, putting off, trussing

up, tucking up.
Opscisotelen , t. w., dish up.
Opschs'abben , t. w., scratch open;

een oud seer scratch open an old wound, talk of past misfortunes.
incite
to
wit.
Oj'sehranderen - , t. U'.,
Oi)schriinscu , t. W., eat all tip greedily.
OpscOiift , n. superscription , direction; -, inscription
record.
OpseSarijven , t. iv., write down, make a list , enrol.
Opschrî.Jsin, z., writing down, making a lint of inventory,, enrolling.
Opschrobheu , t. to rub, clean.
OpcLssoeseu , t. iv., screw up.
Opschikcn , t. w., eat gluttonously, eat greedily.
Opschvolekev , c. glutton , gormasdizer.
Opschusideu , t. w., shake up, make; een bed -, to make

a bed.
, 0., shaking upwards , stir, bustle, uproar,
alarm, tumult, convulsion.

Opscheding

Opsels,iirnen , t. w., i. w., foam up, froth.
Opsehulveis , t. UJ., shove backward, push upwards, draw

hack; -, prorogue; -, stir, make room.

Opschulving , C., pnshingback, shoving back of upwards,
prorogation, making room.
Opsehuppen , zie Opsrhoppen.
Opschuren , t. to., clean by scouring.
Opsehuitten , t. w., stop by sluices.
Opse-izen , t. w., nip the cable, z.; stf -, nip round by, z.

Opsioreis , t.

0,.,

adorn, trim, embellish, ornament, dress,

OPsering , C., adornment, embellishment, ornament.
Opslaan , t. iv., i. ie., fling up; -, strike open; -, open;

lift up, cast up; -, beat up; -, pitch; -, turn up; -,
rise in price, grow dearer; -, shoot up, appear out of
the ground; de schotten -, raise the bulkheads, z.; de
derde hand -, frage a sea-yoke upon some rope, z.
Ops1a , s., weeds; -, cuff; -, wink of the eye, lock,
beating, knocking; -, eldest
glance; -, rising of price;
hand (at cards) ; met een - van het oog , with a single look.

Opslikken , t. W., swallow, glut up.
øpslobberen , t. so., slabber up.
Opslokken , t. w., swallow up, devour.

Opslokker,, z., glutton, blood-sucker, oppressor, extortioner.
Opsiorpen , zie Opslurpess.

Opsisilten , t. so., lock up, shut up, confine; -, unlock.
Opsaiting, 5., locking sip, unlocking.
OpsI,rpen , opsiorpen , t. w., slop up, lop up, lick sap
absorb.
Opsnie,'tu , 1. 7v., anoint, spread upon.
0psssn5Sen , t, w,, toss, cast, throw up, fling up.
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tbi}sa►muigen t , t. w., eat secretly , junket,.
Opsmukken , t. w., smut up , trick up , a(ÁOfii , trimt up.

Opsceigeren , i. w., prance, rear up.

Opsmukking , z., smuggin up.

Op^5e5àen • t. w., i. ie., stick on ; —, pick , tap , broach ,

®psm ul ten , t. 2G'., eat gluttonously.
Opsnfappen , zie Op.slokl•en.

Ol'enapper , z•, gulton.

OpsnLden , t. in., i. vS,., cut up , cut. open , remake the fret
cut; cut open , open , dissect, anatomize; -, boast , brag,
hector ; -, recite , read.
Opsnejder, zie Voorsn^j(ler; - , 1)oaster, bragger ; - , r.ticiter.
Oi)4Ilijni.erij , oonieI' ki , "., llo:tst, ro(1omontude.

Opsull-ding , z., C11ttirs"' up, Cluttirg open , (1lsseCtiny.
Q➢ i, snaev en , t. w., vamit, , snub , v'apoar, boast , brag
buff , hector , bluster , swagger , bully , 1)o1111ce , puff
Opsna;, es er , z., vaunter , boaster , llr;ig art , bragger,
brasgadocio, hector, Buff, huller , blusterer , swaggerer,
bully , bouncer , puffer.
Opsnufeien , t. er., (guest, seek out.

Opsnuiven,

t. w., snuff up; --,

zie

Ops;toeven.

Opsommen , t. iei., sum sip.

Opstappen ,

ï, w., step on, step into.

pierce; -, lift up ., bet hoofd - ^ , lift up one's head, lift
up one's loins, carry it high , become unruly ; de Doren
.-, prick up one's ears ; een,, keel -, cry aloud, make a
great outcry; de beier -, set up the standard, colours;
lat up; zijt geld -, put up , purse up money ; zijn
rlejjea -, put up , sheath ol^e's sword ; -, light ; bij den
21:1 l t'

11:1,L1í the sviiul, Z. ti deft rid —, come to the

s irld, iseu>,d to the wint, z.; ale haken -, raise the tacks, z.;
cc;;, s et 1 ,, et y --, heretic breken -hacked , become cambered, z.,
't - ?u', (/ess wifl(l ,

the fl esllel?li g of the svii,,d, Z.; tressein

51) el is dec -, leid b^i^c sees , Z.
Ot)4*e Lrr , z., picklock ; -, lamp-lighter ; -, great knife,

(1 peer.
Opotel , ;t , draught, scheme.

Giis el ten , t. w., set up , erect; -, draw up , compile,
Wi te dictate; de spaattea van een sehi1^- , set up the
fiaea of a ship, a.

Opspalken , t. w., stretch , turn up , set wide open.

&ierwteller , z., author.

OpstPannen, t. 2v., strain, stretch , bend.
OI)spannin; , z., strainin ; , stretching, puffing up.
Opsiparren, zie Opsperren.

€
hag , z., setting up, erecting, drawing up, compiling.
C'i' aCII$IHCn , t. w., resolve on , rechtse , plot , agree shout,
OPPsievnlning , z., resolution , agreement , determination.

Opspehien, t. w., pill i!_.
Opspelen , t. 2v., play upon , be boisterous , be tui l_isilent,

be troublesome.
Opsperren , t. w., stretch open , set wide open.

l► 4áp_b en , i. 2v., mount up , ascend , raise to.
O1'stjg,iln ;, z., mounting lip, ascending; -, fits of the moti!.,r , silifscation of the Wu`rieo, hysterical fits, vapours.

. ()pvik, vez, • t. W., 2. 2e., stlule,l , strel]gthell , grow steady.

Opspeuren, opsporen, t. is., investigate , filicl out, discover. fI (5 ' l,ykrai , t,. ee., stir up the fire ; , incite , instigate
®PPSPc wring, opsporing, z., investigation, searching out.
siege on , excite.
O6?Sl► it5eil , t. w., dig up.
Opntfooien , t. ie., thrust opeis ; eert haas -, vecover a hal e ,

Opspiijten , t. 2v., i. w., Split asunder , rend.
shirt a hare.
cDi)%plj (ing . z., splitt;iig Asunder.
()istopilen , t. ee., sta;, lip , til.
®psimtsen , t. w., splice to , z.; een torso -, splice one Oq'sîopi)in
z., stoppage , delay.
cable to another , z.
Opstcoi te,i , t. 5"., pour uporl.
Opspoelen , t. w., cast sip, cash the linen again.
Op slos-,'s, , t. w., stew stasis.
OPPsPoren • zie Opspeur egt.
Opstrkjden • t. iv., assert obstinately, chart;(; upon , impute,

f)ï'sirouati-en, zie

OJ)spliiten.

OPi;tl•ijken • t. w., Iran lime,) ; -, U turn lap; -, take from.

0i)%i'r&iak , z., obloquy , detraction , reproach, lllame , Opsti•6 heen , t. Wv., tie up si'it11 a string , tie sip with a ribbon.
bailers - ;,fin, be without reproach of detraction , be lila•• Stip is , telg , t. w., strewv upo!1.
meless, be irreproachable ; s'an - si'iveren , vindicate.
øársi•fls) ian , t. w., strip lpv ,ir i , tatrn. up.
, h., tie , 1)lanial)le , cxpriaed to reproof, reprovable ; -, scandalously , shamefully.

©p)sprakefípk

4)uspreMen , t. w., spxetsi up.

Oespringen , I. ie., leap up , spring up , leap for joy,
exult , spring forth , hlOw up; -, guurst open ; -, boullci
open ; caper , frisk , slap , jump about.
©pshringiug , z., leaping up, sprivgiilg sip, bursting open,
jumping about; -, blowing up.
(3Ostpr„iien , i. w., sprout forth , 1)0(11, grow.
Opstons • i. ii, ., rise, arise, stand up, get up; die dei„
naam heeft van vrees, -, ia.(e,q wel tasr siege it tt , he tllt
lids the name of rising early , may sleep as bag as he
pleases ; -, rise , revolt ; het kan er teil leun -; , he call

Opst horn, t.'Ze, hence in

OfIsi 5G'ell , i. w., fly up In t te air , break out into wrath ,
fly 11110 a passil^.

Dáaai c 5e.sl • t. 2v., ii!.
Optsc,a , zie Optc
s,
Opia^Osesa • t. U.., pilt, •heap , lay upon.
O )ieeke ,aar • z., recorder, rensarker.

Oppáeeke «eye , t. w., note , write down , record.

ío , á: eiienin,i , a , ivritlllfry doirn , s'stl',.

Opt(,iien , t. w., seint lil), eist 111), entznIerte, tell , number.
()Fá á'a', C., tie that rota asp 13n accoisstt.

.sivUin

z., sunln,ii)g up, a(:itiition.

05IÉe,x n , t.

.0.,

sped all , consume.

afford it daar g eeg een glaasje wija -§, liieuoszpoii ene may Optie, t. , z., choice.
well drink a glass of ivine, that will afford a u pass.
Gptiiicn, t. it., lift ip, heave lip.
Op stnan(len wroet, bw., immediately, ii stal sla ; ik ,r+l, 0I)M 1 1g, z., lilting up, raising.
ogn - eseeron k•ornen , I will bie back again this rllonieilt of Oplitiii^rnea'en • t. w., blots].
presently.
Oprisp t , ., maceli , expedition.

, a., outhouses , superstrsicturc ; —, enloll ciem i s (jr.). O ptoo en . t. iv., tril), up , attire , ,sdarra , ornament.
®ápstanti . s., Insurrection, relellisn, rising revslt; gmti-' Op iooijing, z., trirnisany up, adorning, oriianlerlting.
cil^sted evacuation of a house for the be gefit of eoa;-e_ ()plc L 1'tá, z., ailsrllnua t, tire, ornament, enll)ellislimmit ,
iiievee of a hew lessee. t 5,11 F I1m n , t. ïe., 1idle ; —, cock.
Opsta'

1ltJsiande1Gn;, z., rebelser, rebel.

oi)sta nkaini; , _., rising from the deed . resurrectie,
i^84itY^^^ ^3 , t. ?.v., Pilo '1

lisp up. sreulsli [e.

Oh,t(i )Gels , í. i;., top, peals up ,
t. ;I,r(l , t,eal: lip the veils , z.

z,; ic raai --,

top the

OPT.
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Optornen, t. w., rend the seam, rip open.
Optreden , i. w., step forwards • step up.
Optrek , z., lodging, apartment.
Optrekbrug, ophaalbrug , z., drawbrid ge.
Optrekken , t. w., i. u^., draw up ; -, clear up

, t. w., awake , raise from ; -, stir up , excite,
provoke, stimulate , resuscitate.
Opwekker , z., exciter , provoker.

Opvaart, z., ascension.
Opvallen , i. w., fall upon.
Opvangen, t. w., catch, intercept;

Opwerping,

Opwekken

Opwekking , z., awaking , stirring up , rousing, resusci, dissipate; tation.
-, march up, exercise ; -, run up ; -, revel, riot; -, train up. i Opwellen , 1.50., bubble up, spring up.
Opweiling , z., bubbling up , springing up.
tiptrekker, z., he that draws up, reveller, rioter.
Optrekking, z., drawing up, clearing up, marching up, Opwenteien • t. w., roll up.
Opwerken , t. e., tide up , z.
running up, revelling , training up.
Opwerpen , t. w., cast up , fling up, spout, warp up ,
Optroeven , t. to., play trumps , trump about.
-, erect , raise ; hid heeft zich tot hoofd van die partij
Optuigen, t. tv., rig.
opgeworpen, lie heads that party.
Optuijeren, t. w., put on a head, dress with ribbons.

-, bridle up, z.

Opvanger, z. , catcher .
Opvanging , z., catching.

z., casting up, throwing up.
Opwerpsel , z., that which is cast up.
Opw.viegen , t. w., train up from.
opwinden , t. w., wind up , wrap uzp , pack up.
Opwinding , z., winding up.

Opwippen , i. w., swipe up , lift up.
opwisselen , t, w., take up by exchange.
z., ascending.
Opvatten, t. w., take up; de wapens -, take up arms; Opwrijven , t. zo., rub open ; -, rub over , rub upon.
iets wel -, take a thing well; iets kwalijk -, take a thing Opzadelen • t. w., saddle .
Opvaren

, i. to., ascend ; -, go up.

Opvaring ,

, t. w., fiddle.
Opzatneien, t. w., gather up, treasure up, collect.
Opzamel ing , z., gathering , collection.
Opzeggen , t. w., say on , recite, repeat; -, give warning,
Opve5ien, t. u'., expose to public sale.
of, redeem , pay off , break out , fall out.
Opveiiing • veiling , z., public sale.
Op verre na niet, bw, not by much; het verlies is - zoo Opzegger , z., reciter.
Opzegging , z., reciting , recital , warning.
groot, the loss is not by far so great.
Opzeilen , i. w., sail up , come up ; hij zal dat niet ic onOeverwen , t. W., paint , paint again.
flea - § , he will not be able to get the better of it of
Opvijzelen , t. w., screw up; -, extol, praise highly.
to perform it.
©pv&Jzeiing , z., screwing up, extolling.
Opzenden , t. w., send up.
Opvisseben , t. w., take up out of the water.
tipzender
, z., upsender.
Opvliegen , i. w., fly up, be blown up, soar up; -, fall
Opzet, z., design, attempt; met -, designedly.
out , grow angry.
Opzettelijk , b., bw., wilful; -, wilfully , designedly , on
Opviljinen • t. w., open with a lancet.
purpose.
Opvioeten , i. to., flow up.
Opzetten , t. w., set up ; -, put on , set; -. begin, raise;
Opvloeijing, z., flowing up.
het brood -, raise the price of bread ; -, impose upon; -;
Opvioeken , zie Opdreischen.
incite , stir up; -, hazard; ales voor de vrijheid -, hazard
Opvoeden , t. w., bring up, nourish , educate.
every thing for liberty ; -, set open ; een deel jke mond -,
Opvoeder, z., nourisher.
scold any one ; een anker -, stow an anchor , z.; stengen
Opvoeding , z., bringing up , education.
en raas -, hoist topmasts and yards.
Opvoedster, z., nurse (she toko brings up a child).
Opzetting , z., raising , beginning , imposing, venturing.
Opvoeren , t. w., carry up , carry on.
Optieden , t. je., seetli , wallop , boil up.
Opvolgen, t. w., follow, succeed, obey, satisfy.
Opzien , t. w., i. w., look upward, regard; -, be astonished.
Opvolger , Z., follower , successor.
opziener , z., overseer , surveyor, director , inspector.
Opvolging, z., following, succession.
Opzigt, z., oversight, overs.eing, inspection, direction;
tipvollen , zie Opvullen.
-, regard, reference, respect, relation; er is ten zijnen
Opvouwen, t. w., fold up.
-e nod nietsobesloten, as to him, nothing is resolved
Opvreten , t. so., devour.
upon him as y et ; ten haren -c, with regard to her.
Opvvreter , z., devourer.
Opzigteii.k , b., bw., respective, relative; het is - tot
Opvreting , z., devouring.
het vorige, it is relative to what happened before; Oipvulien , t. so., fill lip, stuff up , cram, fill.
respectively , relatively , with relation to.
Opvulling, z., filling up, stuffing, cramming.
Opzigter
, zie Opziener.
opvuisel , z., stutting , that with which a thing is stuffed.
Opwfaniyen , t. w., C. w., blow up , blow hard ; -, increase Opzigtig (, b., drawing every body's eyes upon , gaudy,
ill ; -, apprehend , conceive.

Opzagen

Opvatting , z., taking up , apprehension.
Opvegen , t. w., sweep away.

(of wind).
Opwaarts , bw., upwards , on high.
Opwachten, t. w., wait; -, stay for,
tipwaken , i. w., awake.

expect.

showy.
Opzingen , t, w., sing aloud ; -, sing out , z.
Opzinger, z., singer, outsinger , z.
• ..
Opzitten , i. w., t. w., sit up , make buckle to, bring to

reasonable terms; -, sit up in the night; mount on horseback.
Opzitting, z., sitting up.
©ppwnrneen, t. to., beat again.
t. w., look for, seek out, seek; een hond leeg
Opzoeken,
Opwassen , i. e '., grow up , thrive ; ilc ben tegen hers niet
ren -, teach a dog to bring back.
opgewassen § , I am not able to match him, he is much
Opaneking , z., looking for , seeking ; -, fetching , bringing
superior to pie in strength.
lack.
Oiiwegen , t. w., weigh up , counterbalance , value.
I Op usideren , t. w., lay on a loft.
Op®vekkeiik , b., raising, exaltnig.

Opivakkeren , i. M. enliven , cheer up , rouse.
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Opzuipen, t. to., drink in greedily.
Opzwaatjen , i. w., swing to , tend to.
Opzwelgen , zie riizwelgen.
OpzweHeii , i. w., swell; als een had SOC gramschap -,
swell with anger like a toad.
Opzwelling, z., swelling up; -, tumour.
Opzweiuinen , i. iv., swini up.
Opzwcren , i. W., charge, indict with.
Opzwetsen , zie Zwetsen.
Orakel , Z., oracle.
Oranje, z., orange; -kleur, orange-colour; - gekleurd lint,
orange-coloured ribbon.
Oranje-appel, z, orange.
Oranje-appelverkoopster, 5., orange.woman.
Oranjshlocscm , Z., orange-blossom, bloom.
Oranjeboom, z., orangetree.
Oranjerle , s. orangery, orange-house, hothouse.
Oranjeschillen, z., ass., orange-peel.
Oranjesluijer,, z., sash of an orange colour.
Oranjesnippers , z, mv., orange-chips.
Oranjesprult, 5, orange-twig.
Oranjevaan , z., orange-coloured flag.
Oranjewater, z., orange-water.
Oratie j- , z., oration, speech, harangue, sermon.
Orheren , t. w., use thriftily, sparingly.
Orberujk , 1w., thriftily, frugally, parsimoniously.
Orde, z., order, rank, method, dissipation; slag-, battle.
array; -, order, society; ridder-, order of knighthood;
ridder- van den kousenband, most noble order of the
garter ; de vrijmetselaars -, most ancient order of freemasons.
Ordelijk, t., 1w., orderly, well ordered, methodical,
minute, regular; - çjedraçj , orderly conduct; -, methodically, regularly.
Ordelijkheld , z., being in a good order, orderliness,
regularity.
Ordenen, t. or., ordain, install, invest.
Ordening, r., order, disposition; -, priest-order, ordaining.
Order, n. , order, command; gelief te betalen aan N. N.
of -, please to pay to N. N. or his order; - om bij te
draaijen , order to bring to, z.
Ordeskleed, Z., monk's habit, friar's weed.
Ordeslinit, z., mark of token of an order of knighthood.
Ordesteeken • zie Ordeslint.
Ordinantie f , z., ordinance, rule, appointment, law, rite.
OrdnarI -iS , r., ordinary.
Ordineren 1- , t. w., order, dispose, ordain, appoint, establish.
Ordonnantie • z., order, command, rule, law.
Ordonneren t , zie Bevelen.
Orego , n. orgaoy (kind of wild marjoram).
Orgaan , z., organ.
Organist, zie Orgelist.
Orgel, r., organ.
Orgelblazer, z., bellows-blower of an organ.
Orgeldeur, £., organ-door.
Orgelen , i. w., play on the organ.
Orgelist, or g anist, or g elspeler, z., organist, player
on the organ.
Orgelkas, n., organ-case.
Orgellood, z., organ lead.
Orgelmaker, r., organ-maker.
OrgcpLJp . z., organ-pipe.
Orgelregister, r., row of pipes in an organ.
Orge1peJer • zie Orgelist.
Orgeltrapper, zie Orgelblazer.
Orientaaisch 1- , b, oriental, eastern.

origineel, IL, original.
Ori!jct , zie Oorring.
Orkaan, Z., hurricane.
OrIenoet , 5., zie Ilorrelvoet.
Os-Haan, Z., orlean.
Orseille • a., orchilla , archil.
0s, n. ox, bullock.
Osje, 5., small ox, little ox.
Ossen , 5., mv., oxen.
Ossendrijver , 5., ox-driver.
Ossenhoofd, 5., ox-head.
Ossenhuid, 0., hide of an ox.
Ossesikooper,, r., dealer in oxen, grazier.
Ossenkop, zie OssenhoofdOssenleer, 5,, neat's leather.
Ossenmarkt, z., ox-market.
Ossenstal , 2., oxen-stable, neat's-house.
ossentong, z., neat's-tongue , bugloss (a plant).
Ossesivleesch , 5. 1 beef.
ossenvoeten, r., mv., neats' feet.
Osseuwelder,, r., grarier , dealer in oxen.
Otter • 0., otter.
Oubollig, snsiaksch , t., facetious, burlesque.
, old decrepid woman; -e lie
Oud, IL, old, aged; den .1 old folks , aged people; -e onensch , old man, flesh;
-, ancient; -03 Joodse/ze volk, ancient Jews ; -e testament,
the old testament; -e vrijer, old bachelor, old. celibate ; -,
,obsolete, antiquated; van -s, anciently, of old; -e leleeren,
old clothes; -, late; - burgemeester, hate burgomaster;
- schepen, late alderman.
Oudachtig, t., oldish, somewhat old, elderly.
Oudbakken, I., stale.
Oud-eigen, r., old rent.
Oudekleerenkooper,, c. seller of old clothes.
Oudekleerinarkt , 5., market of old clothes, rag-fair.
Oudelijk , lw, oldly,, anciently.
Oudemannenhuis, z., hospital for old man.
s , ancients.
Ouden, Z., rise., ancient sage
Ouder, I., older, elder; hoe - hoe gel-leer, the older the
more foolish; user - gewoonte , after the ancient custom.
Ouderdom, r., age; hij is van mijn -, lie is of my age;
de mannelijke ,-, manhood man's estate; de middelbare -,
middle age; hooge -, great age; -, old age.
Ouderling, 5., elder.
Ouderloos, I., fatherless, without parents; h ij is -, he
is an orphan, he has no parents.
Ouders , ouderen, 0., mv., parents; voor-, ancestors.
Ouderwets , t., 1w., after the old fashion, ancient, antique.
Oudevrouwenhuis , z., hospital for old women.
oudgrooemoeder • r., great-grandmother.
Oudgrootaader , 5., great-grandfather.
Oudheden, z., mv., antiquities.
Oudheid , C., oldness, ancientness; -, antiquity; -, ancientvy,, ancient lineage, dignity of birth.
Oudheidkenner, oudheidlieîhebber,, r., antiquary.
Oudinaaknieuw (, IL, new vamped, old mended.
Oudnioel , z., great-aunt.
Oudoons , n., great-uncle.
Oud-overgrootmoeder , r., great-grandmother's mother.
Oud-overgrootvader • r., great-great grandfather, greatgrandfather's fathes.
Ouds, 1w., anciently, of old; van -her, anciently.
Oudste , t., eldest.
Oudsten, 5., inv., elders.
Oudtkjds, 1w., in ancient times, anciently, formerly.
Oudvaders, e. • mv,, patriarchs, fathers of the church
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Oudwljfach , b., old-womanish , after the manner of Overbulgen , t. w., bend, bow down, stoop, crook, incline
to ; -, persuade, subdue.
fashion of an old woman.
Overbultelen ,

Outaar , outer, z., altar.
Ouverture t , z., overture.
Ouwel , z., wafer ; de gewijde -, host.
OuweidoosJe, z., wafer-box.
Ouwelkas , z., pyx.

Overbuur

i. w., tumble.

. z., neighbour, who lives opposite to any person.

Overdaad , z., excess , superfluity , luxury.
Overdacht, b., considered, meditated.

b., bw., excessive , superfluous , needless
excessively; - drinken, drink to excess. (abundance.

Overdadig ,

Ouwelings , bw., anciently, formerly.
Ovaal t, b., z., oval.

oven, z., oven, furnace; kalk-, limekiln.
Ovendel, z., creeping thyme , wild thyme.

Overdadigheid , z., excessiveness, superfluity, excess, super.
Overdek, z., cover, tilt, z.
Overdeken • z., grand dean.

Ovendeur, z., oven-door.

Overdekken

Ovendw ell , ovenwisch , z., maulkin , oven-mop.

Overdekking, z., covering.
Overdekt , b., covered; -e schuit , tilt boat.
Overdenken , t. w., consider, reflect , meditate , think on.
Overdenking, z., consideration, meditation, cogitation.
Overdoen , t. w., do over again; -, let have, give over

Ovengaffel , z., coal - rake , oven - fork.
Ovengebak, z., cake.
Ovenschop , z., oven-peel.

, t. w., cover.

Over, vi., over; -, of, about, upon, for; hij is - zi,^ne
moeder in den rouw, he wears mourning for his mother; some goods by private bargain; -, make over, transmit.
-, by; de brieven zijn - Frankrijk gekomen, the letters Overdragen , t. w., carry over , make over , transfer,
are come by France ; -, in , at ; - dag , in day time ; - transport , transmit; -, tell , report, inform of.
den maaltijd, at dinner ; - een veertien dagen , in a fort- Overdrager, z., reporter, tell-tale, informer.
night; - een week, in a week, a week hence; -, over, Overdraging, z., carrying over, transferring.
across, beyond, past, ago, since; kwartier - twaalf , a
quarter past twelve ; men moet geen hei roepen eer men er
- is § , one must not cry victory , before the battle is at
an end; de stad is -, the town has surrendered; -, over
against, opposite to ; zoodra de boot - was , as soon as
the ferry boat was at the other side of the water; - en
weer, to and again, reciprocally; -, above; daar is - de
honderd gulden, there are above a hundred guilders; -,
exceeding, too much; ik kan er niet mede - weg, I cannot away with it.
Overnardig, b., very pretty , exceeding , fair.
Overal , bw., every where ; hij spreekt - van , he talks of
every thing.

Overdragt, z., transmission; -, metaphor.
Overdragtig , b., metaphorical.

Overaltegenwoordig, b., omnipresent.
Overaitegenwoordigheld , z., omnipresence.
Overarbeid, b., overwrought.
Overarbeiden , t. w., overlabour, work above what is

Overslwarsing , z., thwarting, crossing.
Overeen , bw., agreeing.
Overeenbrengen , t. w., make agree, reconcile,
Overeenbrengelijk, bm., reconcilable .
Overeenbrenging , z., reconciliation .
Overeengebragt, b., reconciled.
Overeengekomen , b. , agreed.

convenient , labour too hard , take too much pains.
Overarm • b., very poor.
Overbelasten , t. w., overtax , tax
Overbeleefd • b., too courteous.

over high.

over ; -, overply, over-carry, overdrive.
Overdringen , t. w., overpress , over-whelm.
Overdroevfg , b., very sad , dismal, gloomy.
Overdrongen , d., overpressed , overwhelmed.
Overdwaalsch , b., exorbitant.
Overdwaas, b., arrogant, proud, haughty.
Overdwars , bw., athwart, across • cross.
Overdwarsen f , t. iv., thwart, overthwart, oppose, cross,

traverse . hinder, contradict.

equalize.

Overeengestemd , b., concurred , agreed.

Overbergsct , b., beyond the mountains, ultramontage.
Overbevruchting, z., super-impregnation.
Overblazen , t. w., blow over.
OverblLjde , b., overjoyed, exceeding glad.

Overeenko.nelLjk , b., agreeable , suitable.
Overeenkonielijkheld, z., agreeableness,

suitableness,

due proportion.

Overblijfsel , z., remander , remnant, remains , residual,

Overeenkomen , t. w., agree, suit, be according to.
Overeenkomst , z., agreement , answerableness , congruity,

conformity , harmony.

fragment , relic , relique.
Overblsjve3ing, z., relict.
Overblijven , i. w., remain ; -, be left.
Overbluffen, t. w., over-awe , over-hear,

Overdreven , h., over-plied , over-carried , over-drove.
Overdrijven , i. w., t. w., float over , waft over , drive

out-face , out-

stare , out-brazen.
Overbieden , t. w., over-bid, bid more than the value.

, b., overmuch, more than sufficient, in too
great a degree; de -e werken, the supererogatory works.

Overbodig

Overbodigheid , z., supererogation.
Overboord , bw., over-board, off a ship , out of the ship.

Overeenkoinstig, b., answerable, congruous.
Ov.-reenkomstigheld, zie Overeenkomst.
Overeenstemmen , i. w., agree , concur.

Overeenstemmend, b., consonant, concordant, harmonious.
Overeenstemming,
Overelseben

z., consonance, harmony, agreement.

, t. w., overrate, over-prize , value at too

high a price.
Overeisching , z., overrating.
Overeischt , d., overrated , over-prized.

. t. w., bring over , carry over , transport, Overend , overeind , bw., upright.
transfer ; -, report, tell again ; -, pass ; met iemand veel Over en weer , bw., to and again , back and again , to

Overbrengen

-, have a deal of trouble with any one.

, z., prattler , little tattler, babbler, blab,
tell-tale , informer.

Overbrenger

Overbrenging, z., transportation, transferring, carrying over.
Overbrieven , t. w., give notice by letters , write to,

inform of.

and fro; -, reciprocally , on both sides.

Overfraai , b., exceeding handsome, very excellent.
Overgaaf , zie Overgave.
Overgaan , t. w., i. w., pass over • desert , go over to;

-, change the sail, shift the sail, set the sail over, z.

-, surrender; -, cease , clear up.

OVE.

OVE.
Oveigaanwen , t w., overreach.
Overgang , C., passage, passing over, transition.
Oergaren , t. w., save lay up, spare.
Overgave , z., surrender.
Overgebleven , d., remained, left.
Osergebragt , it., brought over, transported, reported.
Overebriefd , d., signified by letters.
Oweredaan , d., done over again, give over some bar.
gain , made over, transmitted.
Overgedragen , d, carried over, transferred , reported.
Overgedreven , d., floated over, wafted over, drove over;
-1 given over, yielded, surrendered, vomited.
Overegoten , d., poured out of one vessel into another,
transfused.
Overgehaad , d., fetched over, brought over, distilled.
Overgehouden , id, saved by sparing of frugality.
Overg400snen , d., coins over, befallen.
Overgelaten , d., resigned, left.
Oveeegd , (I., laid over.
Ovcre1everd , d., delivered up, handed down by tradition.
Overctezen , it., read over, perused.
OvereIoof, bijgeloof, z., superstition.
Overgsioopen , ii., run over, run from oDe's colours.
Overgeloo'ig , &, superstitious.
OvcrgeIoovistsc1d , zie Overgeloof.
Overgemaakt , ii., made over, remitted.
Overgerneten , d., measured again.
Overgenaftid, d, stitched over again.
Overgenoeg . IL, more than sufficient, over-abundant,
plenteous, exuberant, rather too much.
Ovcrgcnolnell . d., taken over.
Ovrgcpakt , d., packed up again.
Oaergepraat , d., reported what one has heard privately.
Ovcrgereden , d., ridden over, rode over.
Ovev5it'ekcaid , d, reckoned again.
Overgecheept , 1., sent over by a ship.
Overgcschoiess , d., shot over, remained, left.
Owevescbreven , d., written over again, copied, trans
ferred, sent word by writing.
Overgeslagen, 11., skipped over, passed by, omitted, psi1
down for printing.
Overgcstcgn , d., climbed over, surpassed, surmounted
Overgssteld . d., set over, turned over.
Overgeirokkefl . d, drawn over, passed over, marched over
OveriesaIen , d., gone over the water in a ship.
Overgevml • t. w., give over, reach; -, give up, mi
down, resign, give over , surrender; -, vomit, eructate.
Overgeving . C., yielding, surrendering.
Overgevloeld , d., overflown.
Overgevoerd , d., conveyed, transported, translated.
OvergewSgt , z., over.plus of weight.
Overewogen d., overbalanced, overpoised , weighed again
Overgezesd . ii., reported, spread abroad.
Ovsrgezeild , d., sailed over.
OvereZet , d., carried over with a ferryboat, transposed
translated.
Ovcrgezefl , d., looked over.
Overezondcn , d., sent over. transmitted.
Osergieten , t. ie'., pour out into, transfuse; -, pour upos
Overgietin , C., transfusion, pouring upon.
Overgoed , t., exceeding good.
Overgoten , ei., poured upon.
Overroeid . £2., overgrown.
Overgroeljen , t. SD., overgrow.
OvergroeUIfl, C., overgrowth, improper ofuncommon sens
Overgroot , b., over-large, exceeding great.
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h7ergrootrnoeder , r., greatgrand.mother.
Overgrootvader, c., great.grand-father.
vergulden , zie Vergulden.
Overhaal , z,, ferry-place, ferry.
overhaal-man , c. ferry-man.
Sierhaaiphiats , z., ferry-place, ferry.
vvrhanst , d., overliasteiird.
Overhaasten • t, iv., overhiasten ; zich -, overhasten one-

self, hurry oneself.
verhssasti, b,, tie,, exceeding hasty, peevish.
)verhaasting, C., overliastiiiess.
)verhalen • t. ee., fetch over, bring over, ferry over;
-, rock (a gnu); -, persuade, engage, bring a person over
to an opinion; -, carry it with the majority of votes;
-, overpoiso ; -, distil; de tent -, haul the awnings over,
spread the awnings over, z.
)verkaling , c. distillation.
)vcrhals , overkop , 1w., top over tail.
)verhaud , e., upperliand , better, victory; de - krijgen,
to get the better.
)verband, 1w., the longer the more.
3verhandl5en , t. W., deliver, transmit.
[Overhands, bw., by turns, alternately.
Overhangen , t. 0e., hang over; -, overhang, jut over,
impend over ; 't - van de achter. en voorstevens, the rake
of the stern-post and stein, z.; 't - ran de rantsoeezgossten, the staring of the fashion-pieces, z.
Dvenisangend , iL, b., overhanging, jutting over, im
pending over, prominent.
Overhebben , i. 00., have ooniething to spare of lay up,
have a store.
mverssren . bee., over; lie zon er surer - stappen §, I would
pass it over this time, connive at it; dat gaat er -,
that is too much.
Overheen, overheden, z , me., magistrates, members of

the niagistraey.
Ovcrices- • opps.riiecr , s. master, sovereign.
Overboord , d., t., mastered, conquered; - meet

lijden,

One must yield to force, to violence.
t5serhecren , t iv.. master, conquer, overcome, subdue.
Overaeering , z., mastering , conquering, subduing.
Overheerlijk , t, glorious, excellent.
Overheerschen , t. w., over-rule, predominate, subdue,
conquer.
Overheerscher,, c. over-ruler.
Oveiheetsc5sing , e., over-ruling.
Overhcerscht , d., over-ruled, subdued.
Oveiheet, P., over-hot.
Overheid , r., magistrates, misgistracy.
Over heidspersoon , c, member of the magistracy.
Overhellen, i. w., overhai.g , impend over • bend another
way, incline, bow down, lean.
overhelling, c. leaning, bending downward, inclining,
stooping, overhanging.
Ocerh(,ef, z., swelling in the hollow of the horse's
pastern.
Overboeksch , 1w., away, asquint, transverse, athwart,
crossing.
O%erhoofd , z., superior, chief, commander.
ØserhooMms,n , z., chief-captain, commander-in-chief.
Overhoop, 1w., in a heap, in a huddle, in confusion;
de rjazdelke ruiterij - werpen, rout the cavalry of the
enemy; te reel - haten, take too much in hand; zij liggen samen -, they are at variance, they have fallen out
with one another; - raken, fall out , qusrrrel together;
- werpen , over-throw , overturn,
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Overhooren , t. w., hear if a person can say his lesson
Overhouden, t. w., save by sparing.
Overjagen , t. w., overply.
Overjagten ( , zie Overhaasten.
Overjarig, b., over-yeared, very old, superannuated.
Overig, &, remaining , remnant.
Overige , z., remainder.
Overigens , bw., for the rest.
Overtid, d., precipitated.
Overijlen (lice) , i. W. precipitate • hurry • overhasten ,

do in haste.
Overijling , z., precipitation , too great haste, overhastiness,
Overkant , z., the other side of a water.
Overkant , b., asquint, oblique.
Overizeurig, b., over-curious, nice.
Overlijken , t. w., overlook.
Overizlauteren, zie Overklimmen.
Overteleed , z., uppercoat, surtout.
Overkleed , b., clothed , covered.
'Overkleeden , t. w., cover with cloth , cover with stuff,
Overkllmusen , t. w., climb over, clamber over.
Overkomelijk , b., surmountable , conquerable.
Overkomen • t. w., i. w., come over , pass over ; -, arrive

out of to; -, overcome, surmount; kom ik over den hond,
zoo kom ik over den staart t , if I must lose the dog,
I do not care for his tail; when I must lose so much,
I can afford this trifle also; -, befal , overtake, happen
to ; wat zal ons nog - ? where will it end with us?
Overkomst , z., coming over, arrival ; -, accession.
Overkollen, i.w., boil over, seethe over.
Overloud, b, exceeding cold.
Overkousen , zie Bovenkousen.
Overkrachtig , b., exceeding powerful.
Overkroppen , t. w., glut, gorge , cram of stuff.
Overladen , t. w., overload , overburden , overfreight,
overcharge , surcharge , heap up ; -, clog.
Overladen , d., overloaden , overcharged , surfeited.
Overlading , z., overcharging , surfeit.
Overlang , b., bw., exceeding long , exceeding tall , over
long , too long continued ; -, long since • long ago.
Overlangeu , zie Overreiken.
Overlangs , bw., in the length.
Overlaugzaam , b., exceeding slow.
Overlast • z , importunity , trouble , insolence ; - doen,
importune, pester ; - lijden, suffer vexation; -, dunnage, z.
Overlastig, b., troublesome, importunate.
Overlaten , t. w., transmit , sign , put off, leave , let , pass.
Overleden , d., b., deceased, dead, defunct, departed,
died, late.
Overleefd , d., outlived, survived.
Overleer , overleder , z., upperleather of shoe , vamp.
Overleeren, t. w., repeat.
Overleg , z., deliberation , consideration , judgment ; in nemen, consider of; iemand zonder -, inconsiderate person; verkeerd -, wrong judgment, ill management, inconsiderate resolution.
Overlegd , overleld , d., deliberated , considered.
Overleggen , t. w., lay over, turn ; -, deliberate • consider , think on , examine , pass , spend ; calculate , make
.a computation ; 't roer -, shift the helm, z.; 't want -,
lay the shrouds over , z.
Overlegging , z., cogitation • imagination , thought , deliberation.
Overleven, t. w., outlive, survive.
Overleveren, t. w., deliver up, surrender; -, hand down
by tradition.

OVE.
Overlevering , z., delivery, tradition.
Overleving , z., survivorship, reversion, tontine.
Overlezen • t. w., read over , peruse.
Overlieden , overlulden , z., me., masters of a company.
Overlijden, i. w., decease, depart, die.
Overlijden , a., decease • death , departure of life.
Overlijrnen, t. w., glue over again.
Overlooden , t. w., cover with lead.
Overloofd, d., overrated, overprized.
Overloon , z., over-plus of one's wages , vails.
Overloonen , t. w., over-pay , reward beyond the price.
Overloop, z., running over, flowing; -, place (to run

over) deck (of a ship) , orlope, passage.

Overloopen , t. w., i. w., run over , run from one side

to the other , peruse; -, run away from one's colours,
forsake one's colours ; -, run over, boil over ; -, come too
often.
Overlooper , z., deserter.
Overlooping, z., running over , running away from colours , flying from colours , desertion.
Overlover , t. w., over-rate, over-prize.
Overloving , z., over-rating , over-prizing.
Overluid, bw., aloud, with a loud voice.
Overluiden 9, zie Overlieden.
Overmaat , z., over-plus , excess.
Overrnagt , z., superior power.
Overnnagtigen , zie Overheerschen , Bemagtigen.
Overmaken . t. w., make over, remit.
Overman , z., master of a company.
Overmand , b., over-matched , conquered , subdued.
Overmannen , t. w., overmatch , conquer by superior
strength.
Overmast zijn, i. w., be overmasted, z.
Overmatig, b., bw., exceeding, excessive, superabundant;
-, excessively.
Overmeesterd , d., over-mastered , subdued , conquered.
Overcneestereu, t. w., over-master, subdue, over-power.
Overmeten , t. w., measure again , fill up the measure
above what is due.
Overmidden , bw., across.
Overmijnent, bw., opposite my house.
Overmild , b., exceeding liberal, too liberal.
Overmits , zie Vermits.
Overmoed, z., presumptuousness, pride, arrogancy, overweening.
Overmoedig , b., presumptuous , arrogant, haughty.
Overanoedigheld , z., presumptuousness.
Overmogen , overkunnen , t. w., prevail , excel, exceed,
get the better of any one, overmatch him.
Overmorgen, bay., the day after to morrow.
Overinouw , z., upper-sleeve.
Overnaad , z., whip , overcasting seam.
Overnaaijen , t. w., whip , overcast (in sewing).
Overnaam , z., additional surname.
Overnacht , d., stayed overnight.
Overnachten , i. w., abide , stay overnight (at).
Overnatu urkundig , b., metaphysical.
Overnatuurlijk , b,, supernatural.
Overnemen , t. w., take over , take of , take upon , take
in pay of; een prijs -, man a prize, z.; goederen -, take
goods in , z.; veel water in zee -, ship much water at
sea, z.
Overneming, z., taking over.
Overoud, b., very ancient, exceeding old.
Overpakken • t. w., pack up again.
Overpalmen , t. w., measure with the palm of the hand.

OVE

OVE.
Overpassen , t. w., measure with compasses.
Overpelnsd , d., pondered, meditated.
,
coiieider.
Oserpeluzen, t. w., pondereIect,
Overpeinzlnç , C., pondering, meditation, ietlection.
Overpekken , zie Bepelcfcen.
OerpIakkeu , zie Beplaithen,
OverpeIsterd , d, piltetered over.
OerPfefstercn , t. W., plaster over.
O%erplocgen , t. W., plough over, plough aeain.
Overprateu , t. U'., report, tell ,sp read about what has
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, ., estimate, calculation, computation.
Ovmslager ,, ., sort of pigeon.
Ovsusepen, t. w., draw over, drag over.
OiisUngcren t. ei., cast over, throw over, fling over.
Orciomeren , t. w., grease over , anoint over again.
I
Ovzusnjjfen , t. ie, cast over, set over.
Osesnaaks , t., very odd, droll, facetious.
0 .essnaaszwen , oversssoeen , t. w., over-awe, over:,ç

hector.

Ovicssiceuwen , Zie Bcsneeuwe;i.
Ocesi,00d , lc, villaiioiis , most base.
been heard privately.
e.,
high—priest chief. ()scronorns.zs, t. w., overawe, out—brave, hector, snub,
()verprlester, oppeipilester ,
l;ijw.ljcat , holle.
Priest, pontiff.
h Ovessnorist , d., over-awed , liectored, brow-bestess, baffled.
Overiakeg, , t. w., get over.
O.eisunvtuz , t. ic.,snub, over-awe.
Overredsn , t. so., persuade, convince.
Oocsspas,ncis , t. ee., overstretch.
Overreden , (t., overrun.
h Overspe , e., adultery; - bedrijven , commit adultery.
Overredenil , I., bie., persuasive, persuasively.
i OverapeJer , e., adulterer.
Overredendheid , e., persuasiveness.
Ovesspoere , ovssspeester , e., adulteress.
Ovcrredthg . c. persuasion.
0,4 ci-spelig t., adulterous.
Ovurcetl , d., persuaded
Overrelken , t. w., reach over, deliver, hand, convey from Oserspred , d., over-spread.
i os esspreiden , t. U., over- spread.
hand to Iiai3d.
Oves-srcidiug , e., over -spïeading.
Overreiking , z., reachi ng over, delivering.
Orerepretigen, t. w., bespruikle, powder, salt.
Overvdllst, d., reacted over, delivered up.
OWcrptingesa , t. w., i. o'., leap over, jump over.
Ovs-rrersii , j. it.., travel over.
Owcrsps-on , z., ovecskipprng.
Overrekenen , t. W., reckon again.
Over
Overrekken , zie Verrelckee.
t# sniLJtcrs , t. W., tack about and go close by the
1 51111(1, C.; ierniznd -§,thwart any one, supplant any
Oserrensien • t. w., overrun, override.
one.
Overstasso , j. U'., stand over, stand god-fattier.
Oseriijdc,i , t. is., ride over; -, overrun.
h Ovcst,an , z., presence; Iris -, in the presence of.
oerroeLjen, t. W., t. 50., rosy over.
mves-ssg gaan, i. w., h;vave in sta)' s, Z.
Overroeqen, 1.5v., rail to be carried over of ferried over
h Oversealltg :1: , t., excessive,deadly.
-, cry about.
OacsCatgIic1d
9 , c. rxeesaivei;ess.
Overrok , c. ispperceat.
OvessiaHigUik 9 !t
excessively.
Overrompeld , it., surprised, invaded suddenly.
Oscrstarnpen , t. w., pound overagain , heat over again.
Ovcrrosnpe9en , t. w.,surprise, invade suddesly.
Ovsrstappei , t. w., step over) con( cscend , pass over.
OverroinpelIng , c. surprise, sudden isivas;oi;.
Overrugs, ruggeflngs, aeites-wearts, tic., ic;ck.va,id, I ?sceeiaipiig , c. stepp;i;g over, excusing, passing tn
Overschaduwd , d. overshadowed.
h pavdng over.
Oo;rrsie, z,, colonel, president, superior, captain; veld—,
Overschaduwen, t. W., overshado w .
Oseisciiaduwing , e., over.sti;;dowing.
Ocersciatten , I. w., over-tax.
1 Oxersizs , c., tracers, track :across,z.
Oversirkcsi , t. a;., 1. cc., pass 0' er by shipping , cross il;
Overschave,a , t. so., plane over , polish.
sealer in avessel;tcaisvaoate , vteeaut, pour outot
Owersc1enken , t. W., fill over, lul a glass too lUl.
, ve;; vessel into another; -, traverse from . . ..to.
Overschepen , t. w., semi over by a ship, by shi pp i ng.
OscrsCeileu , t. ee., set over ,, tune over agaIn.
O'icrschcptng , z., sendin g over by; hiippiiig.
Oxerstotpen , t. so., overwt;etm , overpreso.
overscneppen , t. 5V., draw over.
Ovcr;tependerwLJs , hip., overwheiinii;gly , in a destine.
Ocrscheren , t. ve., shave over agaiss.
t;ve mainier.
Overschieten , t. tr., i. w., sliest over; -, remain , rest.
Ovriisusci , ., o'ver.voted.
Overschijnen , t. ni, slime upon.
; e5v,stcsnnscn , 1. n. over-vote, carry by tl;e majority of
Oversc!ilkken, t. iv., scud over, remit.
voice.
Ovcrschi2deren , t. w., paint over ;igaiu.
Ovecstvr-k, in, exceedingly strong.
Øverschoon , t., exceedingly fair ,, beautiful.
Overschot , a., remaiiider , remains , remnant,res i due , Overaiteren 9, overstsrcn, I. w., rend over;steer over.
residual ,bones,skeleton ; - ran ceo scliipbreulc , waste Oscretijgcn , t. w., child) over; -, surpass, exceed.
Oseistolpen ,zie Oversteip.eo.
of a shipwreck, z.
Os.eistortcn, t. sv.pour out of Olie thing into snottier, shoot.
(Svcrschouwen , zie Onereies.
Oversssijden , t. iv., oveittiwart.
Overschreden ,zie Orersrhrjden.
Ovrschrceuwen , t. ni. out-roar, over-hear by talking. Overoerjken , t. w., rub over , anoint over again.
Oversclsrtjde,i , t. so',, strideover,mount ; -, suipass , Oversti-ootjen , t. so'., stiew , spread.
Oesstrooind , d., overflowed , inundated.
exceed.
Overschrijven , I. W., write over agaisi , make a new copy , fvesetroointu , t. so., overflow, inuudatc.
OverstroonJng, c. oveifiowisig, inundation.
transfer; -, send word by writing.
(lecratuSpen,zie Oeersteipeo.
Owerschiijver , e., espist, copier.
Os'es-siaan , t. w., ship over, pass by, omit; put down the . Oversturen ,zie Oeerstieren.
sheet of paper,which is going to be printed, lipea Iiie tOse, sal , z., surplus, siipeiior number.
t5 st*iiJij , t., aiipcei;ui;;erary.
turin in order to britig Patti together nuder the ie s .
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Overtappen , t. W., draw from, draw out of one vessel
into another.
Overteekenen , t. w., set down , copy , transcribe out of
one book into another of from one page to another.
Overtellen, t. w., tell over again, count over again,
number again.
Overtelling, z., numbering, telling, counting again.
Over het hoofd zien, t. W., overlook, neglect; -, connive
at, wink at.
Overteut, z., tilt over an awning, z.
Overtogen , b., covered, covered over.
Overtogt , z., passing over , passage.
Overtollig, b., superfluous, exuberant.
Overtolligheid, z., superfluity, exuberance, more than
enough.
Overtoorn , z., dam between two rivers over which boats
are d rawni by an engine.
Overtooanen, t. w., draw a boat over the dam.
Overtreden, t. w., step over, enter; -, transgress, go beyond.
Overtreden , d., transgressed, violated, gone beyond.
Overtreder , z., transgressor.
Overtreding, z., transgression.
Overtretlelijk, overbeerlijl , b., noble, glorious, excellent.
Overtreffen • t. W., surpass , excel , out-do , out-go , outreach, over-top, out-vie, out-craft, out-dare, out-fawn,
out-leap, out-lustre, out-shine, out-jest , out-march, outride, out-roar • out-knave , out-balance , over-weigh , outdate , out-grow , out-number • out-sweeten , out-v alne, outvenom , out-last, out-wear.
Overtreffend , b., surpassing, excelling.
Overtreilfing, z., surpassing, excelling.
Overtrek, z., case, cover, frock, scabbard, bed-case.
Overtrekken, t. w., draw over; -, cover ; -, pass over,
march over.
Overtrekking, z., drawing over, covering, marching over.

Overvloediglijk • bw., plentifully, abundantly, super•
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Overtreksel • zie Overtrek.
Overtroffen, d., surpassed, excelled, out-done, out-gone,

out-reached, over-topped, out-vied.

Overtrokken , d., covered; -, zie Betrokken.
Overtuigd, d., convinced, convicted.
Overtuigen, t.w., convince, persuade; -de redenen, con-

vincing arguments; -, convict.
Overtuiger , z., convincer.
Overtuiging, z., convincement; -, conviction.
Overvaart, Z., passage by water, ferry.
,Overval, z., surprise, invasion; -, syncope, sudden decay

of the spirits , swoon , fainting fit , fit.
Overvallen, t. w, seize upon, surprise, overtake, overthrow ; door een bui - worden, be overtaken by a broil , z.;
gloor een storm - worden, be overtaken by a storm, z.
Overvallen, d., seized upon, overtaken, surprised.
Overvalling, z., surprise, overtaking.
Overvaren . t. W., i. W., pass over by water , cross the water.
Overveel , b., bw., over much, too much.
Oververwen , t. W., (lye again, colour again.
Overvet , b., too fat , exceedingly fat.
Overvinnig, b, very fierce.
Overvliegen, i. w., fly over, cross by flight.
Overvlieger, z., excellent artist, exceedingly quick workman.
Overviieten, i. w., over-flow.
Overvloed, z., abundance, plenty, store, great quantity; hebben van, abound in of with ; uit den - van het hart spreekt
de mond §, out of the fulness of the heart the mouth speaketh.
Overvloedig, b., abundant, plentiful, plenteous, profuse.
Overvioediuheid, z,, plenteousness, plentifulness, luxuriance, exuberance.

abundantly, exuberantly, superfluously, profusely.
Overvloeljen, i. w., overflow, abound.
Overvloe;jing, z., overflowing, abounding.
Overvoeren, t. w., carry over, transport, convey.
Overvoering, z., carrying over, transporting, conveyance.
Overvriezen, t.w., freeze up.
Overwaag , zie Oeerwigt.
Overwaaijen , i. w., blow over.
Overwaardig • b., very worthy.
O verwandelen , t. w., i. W., walk over.
Overwasschen , t. w., wash over.
Overwassen , t. w., grow over.
Overwaterd , b., too much soaked of steeped.
Overwegen , t. w., i. w., weigh a second. time , weigh over

again ; -, overweigh , out-balance , preponderate ; -, overpoise ; -, ponder , weigh , consider , reflection.
Overweging , z., ponderation, considerance, consideration.
Overweg, bw., along the way, away.
Overwel , b., extraordinary well.
Overweldigd, d., conquered, overmatched, overruled,

overbore.
Overweidigen, t. w., overcome by violence of force, over

match , overbear , conquer.
Overweldiger , z., conqueror.
Overweldiging, z., overcoming by force of violence,

overmatching.
Overwelfd, d., vaulted, arched.
Overwelven, t.w., vault, arch over.
Overwelving, z., vaulting, arching.
Overwenden , i. w., retack , z.
Over verken , t. w., i. w., overwork, work too much , work

more than one's task.
Overwerken , z., 01v., works of supererogation.
Overwerpen, t. w., cast over , throw over, fling over.
Overwigt , z., overweight, vantage.
Overwigtig, b., weighing more than what is due, weighing

down; -, very important, very interesting.
Overwigtigheid , z., great importance.
OverwUzen, t. w., refer, assign.
Overwinden, t. w., draw over with an engine, wind

over again.
Overwinnaar, z., conqueror, subduer.
Overwinnelijie, b., surmountable.
Overwinnen, t. w., overcome, conquer, subdue; -, gain,

win, get, profit; get of procreate (children).
Overwinnend, b., victorious, conquering.
Overwinning, z., victory, upperhand.
Overwinst , z., profit, gain , increase of one's stock.
O verve inster , z., female conqueror.
Overwinteren , i. w., winter • stay during the winter in

a place.
Overwitten, t. w., white over, white again.
Overwogen , d., weighed over , considered.
Overwonneling, z., one that is vanquished of conquered.
Overwonnen , d., overcome , conquered , vanquished.
Overzaaijen, t. w., sow again, sow too much.
Overzee , bw., beyond sea.
Overzeesch , b., transmarine, from beyond sea.
Overzeggen • t. tv., tell again , report, repeat, spread about

what has been heard privately.
Overzeild, d., run foul of a ship, run down of

overset

by sailing.
Overzeilen , t. w., sail to the other side of the water;

-, run foul of a ship , z.
Overzeiling, z., overset of rian down by sailing,
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Oerzeudeii , t. w,, send over , transmit, make over,
remit.
Ovcrzet(en t. W., ferry over, carry over with a ferry.
boat; -, translate.
Overzetter ,, r., ferryman ;
translator.
Overzetting , c. translation , translation (from one language into another) ; de - der zeventi,i , the version of the
seventy , septuagint.
Overzicdn , overkokcn , i. W., to seeth over; to run
over boiling, to boil over.
Overzien , t. w., bole over, oversee; over iets zien , to look
of see over; een weric -, revise of look over a work; men
icon de gevolgen daarvan niet -, we camiot know what
may be the consequences of it; men kan van hier de !zeele
stad -, hence one may see over the whole town
(overslaan) , skip over , pass by, omit.
Ovrziener , z., overseer , reviser.
Overzieniug , z., looking over, seeing over, revising,
1 eview.
Overztften , t. w., sift again.
Overzlgt , z., review , revisal , looking over.
OvsrzLJde , z., the other side , opposite side ; hij weont aan
de - van de gear/it, lie lives at of on the other side of
the canal.
OwerziJdseh , P., opposite, situated of placed on the other
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side; de -e liniseiz, the houses standing on the other side
of over-against.
Oseezilverd , t., silvered, done over with silver.
Overzilveren, t. W., silver, do over with silver, varnish over.
Overzilvering , z , silvering.
Overzingen , t. w., sing over again.
Overzitten , i. w., Out-sit ) sit beyond the time; een gas.
scde nacht -, sit up a whole night.
Overzomer, i. w., paso the summer, to estivate.
Overzomering , z., sumuierii;g , estivation.
Overzout , t., too much salted, too salt..
Oversouteis , t. w., salt again.
Overztiiuig , I., bw. , zie te Zninif/.
OvcrzuJks Ti, hw., therefore, for that reason, insomuch
Iu;:j 13 ziele en - blijven de zolce;e steken, he is sick, and
therefore business stands still.
Overzwaar , t., too heavy; -, 1w., too heavily, exceedingly
of extremely heavy.
Oi erzwart , I., too black , exceedingly of extremely black.
Overzwerninen , t. it'., swim over; de rivier -, swim
across the river.
Overzsveinming , C., swimming over.
Overzwommen , d., zie Overzwensmen.
Oversweven , t. w., hover , fly over.
Oxci , oxhoofd , z., zie Oksel, Okshoofd.

P.
P , vijftiendet letter van liet alphabet.
Paadje , a., a little of narrow path.
Paal t , z., (gedeeltelijke betaling eenar som op zekeren tijd),

van het Fransch paye , Engeloch pay, Italiaatisch paga,
payment of arrears in part; h& is slechts een - ten achteren, be is only ons payment in arrvar ; iemand bij -jeu
betalen, pay any one by instalments; een oude -, 1) an old
fellow, a dotard.
Paatjement , paIJemcutM t) , a., instalment (small money
to make up a sum).
Paatjen t , t. w., (eigenlijk betalen en diie in overdragte lijken zin te vreden stellen , its de beteekenis van met beloften paaijen , aan de praat houden), appease, pacify,
quiet , amuse; iemand met ijdele hoop -, lull of delude any
one with vain hopes; iemand niet woorden -, in slaap
wiegen, blind a person with fair words, bring any one
into a fool's paradise of grave; iemand met beloften -,
blind a person with promises.
Pasijen, t. w., careen (met heurynis bestrijken), C.; -, grave.
Paal , z., (een lang en dna stuk hout of steen, voornamelijk
een grenspaal) a post, pile, pate, stake; een - nit den
grond halen, to draw a stake of pile out of the ground;
een - in den grond slaan , heijen , to drive in a stake,
to drive a pile; een - (weer bepaaldelijk in den grond)
slaan , to ram a pile into the ground; -werk, paling,
pile work (van bruggen) ; grens of sclueids-, limit, border,
hound, confine; een paard aan een - vastbinden , to tie a
horse to a post; zoo vast of zoo stevig als een -, insmova
bie as a post; het is binnen onze palen geschied, it happened within our borders iemands eerzucht - en perk stel.
len , to set bounds to any one's ambition ; dat is een - boven,
water S (iets dal zeker is) , that is not to be questioned;
deze stad is op palen gebouwd, this town rests upon piles ;
geesel-, whipping-post.

Paalgeld, z., keelage, anchorage, z.
PaaJmeeter,, z., receiver of the keelage

of anchorage,
gatherer of the pile work money.
Paalmosselen, z., muscles caught within a paled place.
PaaJsteen • z., (banpaal, sciteidsteen) butt, bound, landmark , mile-stone.
Paaltje, c., a little post.
Paalvast, I., immovable as a post, j S unshaken , unquestionable.
Paalwerk, z., pile-work, stakes pales, piers, piles, palisades.
Paalworm, z., pile-worm.
Paander, z., scuttle, pannier, osier-basket.
Paap, z., eigenlijk vader, in het Grieksch priester, in de
Latijnsehe kerk papa (zijnde het opperhoofd dier keek
oneigenlijk iedere roomochgezinde in het algemeen , zoo leek
als priester) , pope, parson , curate ; (voor priester) priest;
als een scheldnaam, papist ; bij den - le biecht gaan t
to confess to the curate.
Paapje, z., (zujworm die gesponnen heeft) , silkworm in
its cod; popje (product van een zijworm), cocoon, chrysalis;
(os sommige plaatsen) bull-finch (the name of a small bird).
Paar, z., ( twee bjeeuipasseiide dingen ran dezelfde soort,
een koppel) , two, couple (von vrienden) ; pair (van paarden);
a brace (van pistolen) ; een - handschoenen, a pair of gloves; een - kousen, a pair of stockings; een - duiven, a brace
of pigeons ; een - Poppet windhonden, , a brace of greyhounds; zij zetten ecu - worden, they are to be married;
een - e;jeren, a couple of eggs ; - aan - gaan tij eeoc
begravenis , to go in pairs at a burial; in ccii - woorden
in a few words ; er is geen - of het gel(jkt elkaar , there
is never a couple without some similitude.
Paar . I., (ever) ; - of on- I even or odd?
Paard, v. horse, (sag; oorlogs-, warhorse; ploeg-, ploughhorse; huur-, hire, livery-horse ; hand-, led-horse; volbloed -,
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blood-Ilorse ; tGûfli Van -en team of horse's ; wedren van -,
horse-race. ; sta/meester • die de -cii afriqt , horse-breaker,
trainer ; iemand, die altijd te - zit , hard rider ; persoon ,
die er -en op na houdt , horse-keeper ; persoon, die -en doet
boopen , horse-courser ; parade-, horse of state ; ecu jayt-,
a hunter , a stalking horse ; een pale-, a pack-horse ;een
post-, a post-horse ; -eislieg , horse-fly ; draagbaar door twee
-en , tusochea hen in gedragen, horse-litter ; te -, on hoe-se
back ; le - sitten , to go on horse back ; te - rijden, to go
on horse back; eau het- afstijgen, to alight from one's
horse ; een - nfrsgteu , to train a horse ; slecht te - zitten,
not to sit well on one's horse • to be badly off; een beslaan , to shoe a horse; een - slaan , to whip a horse ;
van zijn - afgeworpen zijn, to be throw from one's horse ;
liet - aan het r ij tuig spannen, to put the horse to ; Ie stijgen , to mount one's horse, ( to get upon one's horse,
to g et on horse back, to take horse, to ride on horse back ;
een - de spores; geven , to spur a horse ; van het - vallen,
to fall from one's horse, to fall off one's horse ; een - dat
hard in den bek is , a hard-mouthed horse ; een - dat den
tel gaat , pasganger, telganger, a pacing horse ; een - dat op
hol is , a horse that runs away ; een dasnpig -, a pursy,, a
short winded horse ; een schichtig -, a stubborn of restive
horse ; een - den volle;; toom geven, to give a horse the
rein; de -en afspannen, to unyoke; hij rijdt niet wel te -,
he is no good horse-man ; iemand te - helpen, to help any
one to mount on horse back, t to make the fortune of any
one ; iemand over het - tillen, to carry things too far with
any one, to drive him to extremities ; het - bij des; toom
honden, 1- to stand fair; het oog van den meester maakt hel
- vet I b • the eye of the master fattens the horse, business requires the eye of the master ; -en die de haver verdienen • krgen ze niet , the unworthy are often rewarded ;
ik vrees • dat het hinkende - zat achteraan komen , I fear
that the bad news may come afterwards; men moet een
gegeven - of gegeven -en niet in den bek zien § ; we must
never hook at a gift-horse in his mouth ; a present must
not be rejected let be it ever so little.
Paarden, t. ?O., (niet een paard eene schuit voorttrekken),
to draw a boat with a horse; to use horses.
Paardenarbeld , zie Paardenwerk.
Paardenarts, z., horse-doctor, veterinary surgeon, horseleech , farmer..
PaardenartsentJkuust • z., farriery.
Paardenbek • z., horse's mouth.
Paardenbertjder, pikeur, z., horse-breaker.
Paardenbloe.n , papeubloern • z., dandelion (bot.); -,
(Jcoer,sest) black wheat.
Paardenboon, Z., horse-bean (botanic).
P•ar;lenborsteI , z., horse-brush;.
Paardendek , z., horse-cloth.
I'aarden,Ieke,, , z., zie Paardendek.
Paardendief, z., horse-thief, horse-stealer.
Paardendieverij , z., hone-stealing.
Paardendoctor, z., horse-leech (insektenkunde)
Paardendrek, Z., horse-dung.
PaardesietuIg , C., zie Paardentuig.
Paardenhaar, z., horse-hair.
Paardenhals, z., neck of a horse.
(dealing.
Paardenhandel , z., jockey's trade • horse-trade, horse.
I'aardenhandelaar • z., jockey, horse-courser, horse-dealer.
Panidenhaster • z., horse-halter.
Paardenhoef • z., horse's-hoof.
Paarde•ikam • e., horse-comb, curry-comb.
Paardenkenner, z., judge of horses, jockey.
Paardenkennis, z., knowledge in horses.

FAA.
Paardenkeutel , zie Faardenvijij.
Paardeuklaauw • Z., horseshoe ,
Paardenkleed

•

colt's-foot (botanic).

zie Paardendek.

0.,

Paardenkueht • z., groom.
Paardenkop • C., horse's head, horse-courser.
Paardenkracht • paardenvermogen, Z., horse-power.
Paai-denks-evel • s. liippomaoe (zeker kruid).
Paardenlach • grinnekende lach , z., horse-laugh.
Paardenleder, C., horse-leather.

Paardenloof.

Z.,

horse-race.

Panrdenmaag , C., horse's maw.
Paardenmarkt, e., horse-market , horse-fair.
Paardenmeester, C., horse-breaker , horse-leech • farrier,
Paardenmelk • 0., horse's milk.

Pani-denmest , paardenmist, C., horse-dung.
Paardensmid , C., farrier.
Paardeustaai-t • 5,, horse's-tail (zeker kruid).
Ptsardensta • z., stable, horse-stable.
Pnamlel.st.)eterj • C., stud, breeding place for horses.
Paardenstrik , z., horse leash.
Paardcnstroo , z., straw litter.
Paardenteelt, z., zie Paardenstoeterj.
Paardentuig • e, trappings ph., harness.
Paardetiteilscher ( ,zie Paardenhandelaar •
Paardenvel , z., horse-hide.
Paardenvijg • z., horse-dung.
Paardeuvleesch • C., horse-flesh.
Paardenvlieg, z., horse-fly.
Paardenvoeder , z., horse-meat, provender • fors-age.
Paardenvolk , z., cavalry, horsemen, horse.

I'aardenvracht • z., horse-load.
Paardenwed, z., horse-pond.
Paar.ienwedren , C., horse-race.
Paardenwerk • z., horse's-work, hard work,
drudgery.
Paardenwik • Z., bitter vetch.
box on the ear, blow on the ear.
Paardenzoen , z.,

(half paard, half menech ; verdicht
wezen) centaur (mythologie).

Paardmensch , z.,

Paardr ij den, 0., horsemanship, riding on horseback.
Paardrijder, paardrijdster , c. rider, horseman.
Paarl • z., zie Parel, c., en de afleidingen van dit woord.
Paarlemoer • z., zie Parlemoer; -, mother of pearl, nacre.
PaarIeiiioern , I., made of mother of pearl.
Paars • b., (brains-sod, violetkleurig en purperachtig) of a

violet colour, purple; -e diens-, purple colour.
Paarsgewijs, paarsgeijze, t., two and two, two together.

Paareheid , c. purple colour.
Panrtje • z., a small of young couple, ( twins.
Paaschavond , z., caster-eve.
i'aacia best, z., (op zijn zondags, op ze best gekleed
zijn)be dressed in one's best clothes.
Paasebbioem • z., lunary,, moonwort.
Paaschbrood • Z, caster loaves, ph.
Paaschdag , r., easter-day.
PaachetJeren , c., me., easter-eggs ; eggs eaten on casterday ; eggs boiled for easter-day.
Paaschfecst , z., passover,, zie ook Paschen.
Paascbgczaiig • z., easter-song.
Panchkoek, z., easter-cake.
Paaschla•n • C., paschal lamb.
Paaschtijd , r., caster.
Paaschvacantîe • z., caster holidays, p1.
Paaschweek , z, easter-week , the caster holidays.
Paauw • z,, peacock ; zoo trotsch of fier als een -, as
proud as a peacock.
Paanwenbek , C, peacock's bill.

PAA.
Paanwenbals , z., peacock's neck.
PaauwenMtaart , C, peacock's train
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of tail, tail of train

of a peacock.
Paauwenvleugel , o., peacock.wiug.
Paanwin , z., pea-hen, § proud girl.

Pacht, z., (van het lat. pactio ; van daar huurcontract
oneiijenljk de geldsom die moet worden uitgekeerd voor liet
f/root VOO denopbrengst van deze of gene zaak) , farm,
impost; in - geven, to give to farm, to let out, to lease
out; in - hebben, to hold as a tenant, to rent; to nemen, to take in lease, to farm; S
, rent; hij lean
z ij n - niet opbrengen , he is not able to pay his rent; -,
impost; er is een zware - op die waren, there is a heavy
impost on those commodities ; -,belasting,duty; rout-,
duty on salt.
Pachtce1 , pachteedel , 0., lease.
Pachten , t. w., (in pacht nemenof hebben)farm ;hij
heeft de wijnen gepacht, be farms the duties on wine ;
In) heeft zich rik gepacht, he has become rich by farming
Pachter, ., farmer; voorname -, aanzienlijke —, great farmer;
geringe -, kleine -, hoefpachter -, hoevenaar,, petty farmer.
Pachtersvrouw,, c. farmers-wile.
Pachterszoon , z., farmer's son; oudste coon van den bezitter eener landhoeve , farmer.
Pachtgeld, z., farm-rent.
Pachtlaoeve , c. farm.
Pachihuur,, 0., vie Pacht, Laudpacht.
Pachtjaar, z., year of a lease.
Pachtspel , z., a certain Dutch play for children (unknown
in England),
Pachtster , z., farmer.
PachtttJd , z., time of a lease,
Pad, z., (een weg , eon voetpad) path, footpath;
I op het
regte -, op don regten weg zijn , to be in the right path;
een gebaand -, a beaten path; het - der deugd, the path
of virtue ; I het - der deugd inslaan , to walk in the path.
of virtue ; op een - zijn , to be upon a ramble , to be
gadding abroad; het haze- kiezen, to run away, to scamper, to snake one's escape;een - of een waneleldreef in
een tuin of hof, ass alley.
Pad, padde , z., (ccii behead viervoetig dier)toad; 1- hij
zwol als een -, hee swelled like a toad ; van geld voorzien
zijn als cone - van veêren , to be as hare as a bird's tail ,
to he as poor as a church-mouse ; t hij ziet n-el dat hij
01) een - getreden heeft, he area now that lie did amiss;
gedekt als cone -, toad spotted; kleine -, toadlet.
Paddebloein , C., (zeker kruid) toad-flower.
Paddegift , z., toad's venom.
Paddehaar,, z., zie Vlasbeard.
Padah'stceii , 3., (steen die seen in liet hoofd der padden
meende te vinden) toad-stone.
Paddestoel , c. (duicelsbreod) mushroom , toadstool, cham.

haar

pignon.
Paf, Z., (geluid von eon snaphaou , slag) pop, § box on the ear.
Paf f , &, (bol ,opgeblazen) puffy; — , (lusteloos) dull ;

- t, (slap) sluggish, lazy , slow , lither ; men wordt - van
at dat eten , one grows dull with so much eating (.
PaSSen , i. w., (eon pofgevees) to pop;er lustig op-, to drub
soundly, to give one a sound drubbieg ; -, (schieten), to shoot.
paffig , h.,zie Paf.
Paffigheid , Z. puffiness.
Pafzak, z., heavy dull fellow.
Page, pagie , C., (eon jongeling bohooreude tot den hofstoet
van vorsten , edelknonie) , page. .
Pagina, z., (bladzijde van een boek) page.
Pagode, z., (tempel der Indiaansche ofgodeis) pagoda.

Pair, c.(voorname titel) peer; de geestelijke en wereldlijke
pairs van Engeland, the lords spiritual and temporal of
England.
Pairschap , z., peerage, peerdom f.
1 Pairs-vrouw, vrouw ut den boogen adel, peeress.
Pak, z., (een hoop van onderscheidene zamengevoegde of bj
eenyebonden dingen) pack, parcel, bundle; een - linnengoed,
i, a parcel of linen clothes; roet - en zak, with bag and baggage; -, (drukkende last, last) , burden load; iemand tot ziji , ee,o last voor iemand zijn, to be a burden upon one; een
zwaar -, a heavy burden; een boos wjf is een las/i9 -, a
bad wife is a troublesome burden; dat ligt m) als een - op
liet hart, that oppresses my heart like a heavy burden;
-, (een stel van bijee;oeveeqde icleederen) suit; een - kleeree , a suit of clothes; I;ij heeft een - uitgetrokken , his
sickness has made him very meager § ; iemand het jak of
potje uitschudden , iemand ;luchtiq doorhalen, to take the
clothes from one's body; -, (dragt eener zwangere vrouw),
: zij heeft haar -je at gelost , she is already delivered
of a child.
Pakdoek , c. pack-cloth.
Pakdragpr,, z., porter.
Pakezel, c., pack-ass.
Pakgaren, z., pack-thread.
Pakbaak , z., packing-hook.
Pakhuis , z., warehouse.
Pakje, z. (verkleinw.) , zie Pak ; -, packet.
Pakkaadje, z., baggage, luggage; h ij heeft zijn bagaadje
voorvit gezonden , he has sent his baggage before.
Pkkas , pakkast , c. case to pack up wares.
Pakkelder,, C., ware-cellar.
Pakken, c. packing.
Pakken, t. w., pack up;zij waren bezig met - en rokken, they were buoy with packing up their goods; haring
-, to barrel up herrings;
ZI boeken -, pack books; § zijne biezen
of spullen
zich weg-, pack away; opeenstapelen of pakken, accumulate, heap up; -, (grijpen , vatten) catch, take.
Pakker, z., packer.
Pakkerij , z., place where goods are packed; haring-,
herring-shop, place where herrings are packed up in barrels,
and salted anew.
PakersIoon , c. package, packer's wages.
Pakket , z., packet.
Pakketboot, z., packet, packet-boat.
Pakinnen , z., pack-cloth, barracan.
Paknaald, c. pack-needle.
Pakpaai-cl , z., pack-horse.
Pakpapier, z., pack-paper.
P8ksEtIu( , z., packet-boat.
Pakspeaa , e., large pin.
Pakstot , C., packing-stick.
Paktouw, z , pack-thread, packieg-rope.
Pakwaagen , c. baggage-wagger;.
Pakzadel , 2., pack-saddle.
Pal , c. (een werktuig ter zijde ran een spil of rod, One
het tzruqdraaijen te beletten, elders zetter genaamd) stay.
Pa! , Ir, 1w., tries , immovable, steady; iemand - cetten , to
argse hard with any one, to put any one to a nonplus;
- Wan ) to hold out, to keep one's ground, to lose no
groiii1; to - kosseess , to meet with a difficulty of obsta
cle , to get into a scrape.
Palank , z., (turhscho borstwering, over doschonemet
stornepalee voorzien) palanka.
PaIatiJn , paitzgraaf, z., (hoogo waardigheid in ilosgorjo)
palatine, count palatine.
Faatjnschap , paItzraafschsp, z, palatiaiate.
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z., (een katrol en in het algemeen een j
werktuig om menschen te pijnigen) pulley, rack of pulley

Pales , paleije ,

for torturing ; aan de - brengen , to cause a person to be
tortured, of to bring any one to the rack.
Paleikoord, z., pulley-rope.
Paleis, z., palace.
Paleizeel , z., zie Paleikoord.
Palen , i. W., (grenzen) to border (upon).
Paleren t, t. w., (zich opschikken) adorn, trim, tire, prank

of dress oneself.
Palet , z., (schilders verwbord) palette, pallet; -, (om te paletten), battle-door , racket.
Paletten , i. w., play at shuttlecock.
Palfrenier, stalknecht t, z., hostler, ostler, groom.
Paling , z., eel , spitchcock-eel.
Palingkop , z., eel's head , head of an eel.
Palingschaar , z., eel-spear.
Palingstaart, z., eel's tail, tail of an eel.
Palingvangst , z., catching of eels.
Palingvel , z., eel-skin.
Palinuur , z., able statesman, pilot, steersman.
Palissade, z., (schanspaal, stormpaal, in de vestingbouwkunst) palisade, palisado.
Palklatnp , z.. paul-cleat, g.
Pal, as , z., (een ruiters zijdgeweer , ook een kromme sabel
onder de kavallerie gebruikelijk) sword , falchion.
Palm , z., (het vlakke van een menschenhand) palm.
Palm. z., (zekere inlandsche heester) box; maagden-, periwinkle; stekende -, furze, whin.
Palena-christi , z., (kruisboom, wonderboom) palma-christi.
Palmblad , z., palm-leaf.
Palinl,00m , z., box , palm , palm-tree.
Palinboomen , b., made of palm-wood.
Paimbout • z., box-wood , wood of the box ; palm-wood.
Palmhouten , b., boxen; made of palm-wood.
Paimlt, z., (dadelboom) palm-tree, date-tree.
Palininarkt , z., palm-fair.
Palmolie , z., palm-oil.
Palmslag • z., blow with the palm of the hand.
Palmtak , Z., palm-branch , palm-twig.
Palinweek • z., passion-week.
PalmwJ.Jn , z., palm-wine.
Palmzondag, z., palm-sunday.
Paisrok , z., zie Palisrok , z.
Palstaan , i. w., zie Pal.
Palster • palstertok , z., palmer's of pilgrim's staff;
long and heavy walking-stick.
Palts , z., the Palatinate in Germany.
Paltsrok , z., large-coat , pilgrim's-coat.
Paltsgraaf, z., count palatine, palsgrave.
Paltsgraafsehap , z., palatinate , county palatine.
Paltsgrafellk, b., palatine.
Paltsgravin . z., countess palatine, paltsgravine.
Pampernoelie , z., zie Duivelsbrood.
Pan, z., (iets dat van eene ondiepe holligheid is voorzien)
pan ; aarden -, earthen pan ; hersen-, brainpan, scull; - om
in te bakken , baking pan ; - aan een geweer, pan ; aan de pan
blijven hangen, to come at meal-time without being invited
beforehand, to stay at dinner of supper without being
invited, to be an unexpected guest of to become a smellfeast §; in de - hakken, to put to the sword; to cut to pieces;
dak-, tile, pan-tile, roof-tile; blaauwe -nee, blue tiles;
vorst-, ridge-tile , gotten-tile; verglaasde -ven , glazed tiles;
-nen leggen, tile , to cover with tiles.
Panaal , z., eel cut into pieces and fried in a pan.
Ikanaarzen • t. ia., to beat one's backside •

z.

Panappel , e, apple fried in a pan.
Panboor • z., trepan.
Pand , onderpand , z., pawn , pledge ; een - verzetten,

borrow upon pawn; in - nemen, take in pawn ; een - los
redeem a pledge ; te - geven , give in pledge ; op onder -sen,
end on pawn ; onder- van vaste goederen , mortgage,-len•.!
pawn ; § kinderen zijn -en der huwelijksliefde, children
are pledges of matrimonial of connubial love ; - verbeuren (in het pandspel), forfeit a pledge.
Pand, z., (bewaarplaats) storehouse, magazine.
Pand , slip • z., a skirt , lappet; zij trokken mij de -en
van mijn rok , they pulled off the skirts of my coat.
Pandanten, z., mv., (oorhangers) ear-rings, bobs.
Panden , t. w., (verpanden) pawn.
Panden , t. w., (goed aanslaan en verkoopen) seize , distrain,
secure.
Pander, z., (pander, leener op onderpand) pawn-broker.
Pander, z, (iemand, die in beslag neemt) distrainer.
Panding , z., distraining.
Pandjesbuis, e., public pawn-house.
Pandverbeuren, z., forfeits, pl.
Pandverkooper , z., seller of pawns.
Paneel , z., (houten beschot of bekleedsel) , pane , pannel
of square ; het - van eene deur , the panel of a door ; op
een - schilderen, to paint on a pannel.
Panharing , z., fresh-herring (a sort of herring usually
fried in the pan).
Panlikken t (, i. w., spunge.
Panlikker + (, z., (schuimlooper , tafelschuimer) parasite,
spunger, smell-feast, mumper, shark, trencher-fly, hanger-on.
Panlikkerij t (. z., sharking , spunging.
Pannekoek, z., pancake ; -en bakken, bake of fry pancakes.
Pannekoeken , i. w., (leuteren) § ( loiter.
Pannekoekspan , z . , zie .Koekepan.
Pannenbakker , z., tile-maker.
Pannenbakkerij , z., kiln for pantiles, tile-kiln.
Pannendak , z., roof of pan-tiles.
Pannendekker , z., tiler, bricklayer.
Pannenstriker, z., (smalle truffel,) small trowel.
Pantalon + , z., (lange broek) pantaloons , trousers.
Panter , z., (zeker viervoetig dier) panther.
Panterhuld , z., panther's skin.
Panteriagt , z., panther-hunt, panther-hunting.
Pantervel , z., zie Panterhuid.
Pantofel , z., (een muil zonder achterleder) slipper, pantone ; § onder den - zijn , be henpeckt.
Pantoinine , z., (gebarenspel) pantomine.
Pantomitnisch , b., pantomimic.
Pantser , z., (eene vaste, gewoonlijk metalen bekleeding van
het lijf) jack, coat of mail; armour, breast-plate.
Pantserdier , z., armadillo.
Pantserhemd , z., shirt of mail.
Pantsier , z., zie Malienkolder.
Panvisct► • z., fish fried in the pan.
panvlies , z., pericranicum , periosteum (the membrane
that invests the scull).
Pap • z., (eene dunne brij , van een verschillend zamenstel
en tot verschillende doeleinden dienende) pap, milk-porridge;
tot - maken , making into pap; met - voeden , pap ; § het
is hem met de - ingegeven , he has sucked it in from a
child of he has imbibed it from his childhood; iemand
een -je koken , plot evil against any one.
Pap, z., (soort van lijm om te plakken) paste, stationer's paste.
Pap , z., (verzachtende omslag , g.) poultice, cataplasm.
Pap , z., (een zeker mengsel door scheepstimmerlieden onder
aan de schepen gelegd als middel tegen den worm) graving.

PAP.
Papa , z., (vader) papa , father.
Papachtig , b., pappy.
Papaver , z., poppy (botanie).
Papaverachtig , b., papaverous.
Papaverbloem , z., poppy-flower.
Papaverolie, z., poppy-oil.
Papaverzaad • z., poppy-seed.

(of pap.
of milk porridge
parrot, (cyan (le
grootste soort) macaw , (van middelbare grootte) popinjay,
(van de kleinste soort) paroquet ; § hij heeft den - geschoten
of den prijs gewonnen , he shot the bird , he got the prize ;
hij is een repte -, he is an idle-talker; des - schieten,
shoot at the popinjay ; een - leeren klappen , teach a
parrot to talk ; § hij meent den - geschoteia (iets 7,ntengewoons uitgevonden te hebben), he thinks to have done
it masterly, have made a lucky hit.
Papegaaisbek , z., parrot's beak of bill.
Papegaaiduiker • z., driving parrot.
Papegaaiskooi , z., parrot's cage.
Papegaaiskop , z., parrot's head.
Papegaaisnest, z., parrot's nest.
Papegaaisneus , z., parrot's nose, § crooked nose.
Papenbloen,, z., swine-snout, dandelion, lion's tooth.
Papenhoed • z., monk's cap.
Papenhout , z., spindle tree.
Papenkruid , z., lion's tooth.
Papenkullekens , z., spindle-tree , wake-robin
Papennand , z., (platte naad van een zeil) flat hem, seam.

Papbaard, papbuik , papeter • z., lover
P&.) egaal , z., (buitenlandsche woudvogel)

PaperU , z., (pausgezindheid , roomsche godsdienst) • popery.
Papier , z., paper ; druk-, printing paper; schrijf-, writing
paper ; op - (in schrift) brengen , to commit to paper ; to
pen down, to couch in writing ; graauw -, brown paper;
geinarmerd -, marbled paper; wit -, white paper; een riem
-, a ream of paper; een vel -, a sheet of paper ; -en kamerbehangsel , paper hangings ; behangsel , paper prints.
Papieren , b., (bijv. mijn - kind , mijne lettervrucht) § the
child of my fancy, the book that I have written; - luchtbalon , a paper balloon; -- en geld, paper money, currenthills ; § - mannetje , feeble man.
Papierfabriekaut , z., papermaker.
Papierhandelaar , z., papermerchant, stationer.
Papierkramer , Z., paperman.
Papierkunst , z., prints , engravings , cuts.
Papiermakersknecht , z., journeyman papermaker.
Paplernnoleu • z., paper-mill.
Paplerpakhuls , z., storehouse for paper.
Papierplant , z., papyrus.
Papierriet , z., papyrus.
Papierschuur, z., shed to hang paper in cutting.
Papiersnipper, z., paper cutting.
Papierverkooper , z., seller of paper, stationer.
Papierwinkel , z., stationer's shop.
Papierworm, z., worm that eats paper.
Papist t , z., (pausgezinde) papist f.
Papje, z., poultice, cataplasm; § iemand een - koken (door
middel van vergif ombrengen) , to poison any one ; iemand
een - tegen de roos op de wangen leggen, to apply a cataplasm
to a person's cheek to care St. Anthony's fire.
Papketel , z., zie Pappot.
Papkind, z., child that does not suck and is brought up
with pap.
Papko.0 , z., small cup for pap, pap-bowl , porringer.
Paplepel • z., pap-spoon ; § een kind met den - opbrengen, bring up a child without suckling it; bring up,
nurse a child without the breast.
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Pappel , z , zie Populier , Popel
Pappen • t. w., feed, with pap , pap ; een gezwel -, lay a
cataplasm upon a sore ; een schip -, met pap van harpuis bestrijken, new grave a ship ; -, stroven ; lay a poultice upon, z.
Pappig , b., pappy.
Papping, z., poulticing, application of poultices.
Pappot , z., porringer.
I Papsel , z., glue , paste.
' Papschotcl , z., porringer.
Parade , z., (vertoonmaking, praalvertoon , opschik, pronk)
parade ; vertoon , - van iets maken , to make a parade of;
op de -, on parade ; altijd in volle - verschijnen , ostentation, show ; be always dressed in one's best clothes; dat
dient voor - of uiterlijk vertoon , that serves for show.
Paradebed, z., bed of state.
Paradekleed • z , stately suit.
p Paradeplaats, z., parade.
Paraderen , i. w., parade, make parade.
Paradijs, z., paradise; iemand gouden bergen beloven, to bring
one into a fool's paradise; het verloren -, the -paradise lost.
É Paradii sappel , z., paradise-apple.
Paradijshout, z., aloes-wood.
ParadUsvogel , z., bird of paradise.
' ParadLJsvreugde, z., joys of paradise, pl.
r Paralel . z., (evenwijdig , in de meetkunst) parallel.
' Parapluie • z., umbrella.
k Parasol - , z., parasol.
s Parceel , perceel , z., (kaveling) particle, lot; een - huizen
te koop , a parcel of houses to be sold ; bij -en of kavelingen verkoopen , to sell in parcels.
4 Pardel t , z., pardel , sn., leopard (zoology).
Parel , z., (bekend soort van juweelen , die in zekere schelpvisschen gevonden wordt) pearl ; dat is de -- van de vrouwen , she is the pearl of women ; dat is een - aan zijn kroon,
that is a pearl in his crown ; -en voor de zwijnen werpen,
throw or cast pearls before swine of to pigs § ; valsehe,
; kunstmatige -, artificial pearl ; -en aanrijgen of insteken ,
string pearls; -, (tandje van band- en kantwerk), purl; op het oog , pearl , cataract in the eye.
Parelasch , z., (Amerikaansche potasch) pearl-ashes.
Pareibank, z., pearl-bank.
Parelblaas, z., pearl-bubble.
Pareiboor , z., pearl-borer, instrument to pierce pearls with.
Parelduiker , z., pearl-fisher.
Parelen , i, w., sparkle.
Parelgierst , z., gremii , stone-crop.
i Pareigras , z., pearl-grass.
Parelgruis , z., (kleine oesterproarlen) small pearls.
' Parelgrijs , z., pearl powder.
Parelhandelaar, z., dealer in pearls, jeweler.
Parelkleur , z., pearl-colour.
Parelkleiarig , h., pearl-coloured.
Paredkroon , z., crown set with pearls.
Pareikruid, z., gremil.
Parelsnaat , z., (een werktuig van juweliers) pearl-measure.
; Parelanossel , z., pearl-oyster.
? Pareinaald , z., pin net with pearls.
i Pareloester , z., zie Paretmossel.
Parelpeer , z., pearl-pear.
Pareisehelp • z., nacre.
Parelsnoer, z., necklace of pearls, file of pearls, pearl ,
necklace, string of pearls.
Parelsp-ld , z., zie Parelnaald.
Pareistikker , z., embroiderer with pearls.
Parelwit . b., pearl-white.
+ Pareizaad , z., grernil , stone-crop.
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t. w., couple, match; duiver -, couple pigeons;

kandschoenen -, match gloves; tortelduiven -, couple turtle;
-, i. w,, (zich tot - vereenigen) couple , pair ; braafheid gepaard met schoonheid , honesty coupled with beauty.
Pareren , i. w., (afweren) parry (in the art of fencing); -,
(parade maken) , make parade.
Parfulin , z., perfume.
Parfumeur , z., perfumer.
Parfumerie
z., perfumery.
Part f , bw., par; staan, gelijk staan, be at par; be upon
a par.
Park, z., (diergaarde, warande) park; opzigter van een -,

park-keeper.
Parkement , z., een dierenhuid tot lederen papier bereid)

parchment ; - om boeken in te binden , vellum ; ruwe -,
thin parchment.
Parkementberelder • z., parchment-dresser.
Parkementen, b., parchment.
Parkementcnaker , z., parchment-maker.
Parket , z., bar; - (van een hof van justitie), - (van een
kijkglas) , hack ; bed; - (van kamers) , french , inlaid floor
of flooring; - (in den schouwburg), pit; -, (naauwe afdeeling , engte) , strait ; § in een - gebragt , brought into a
strait of in a scrape; § hij is in een teelijk -, he is in
a sad scrape.
Parkiet, z., (zekere vogel, kleine papegaai) paroquet.
Parlement, z., parliament; wetgevende kamer, house of
parliament; in het -, in parliament; in het volle -, in open
parliament ; de kamers bijeen roepen , to summon a parliament ; proces-verbaal der kamer, parliament roll ; beide
huizen van het -, both houses of parliament.
Parlementen i - , t. w., (over overgave of desgelijks onder
parley , come to a parley ; t spreken , parley;-handel)
beraadslagen, -; hij begint nu te parlementeren , he begins now to capitulate.
Parlementsheer, z., member of parliament, parliament-man.
Parlementshuis , z., parliament-house.
Parlementslid , z., member of parliament.
]Parlementsvergadering , z., meeting of parliament.
Parlementswet , z., act of parliament.
Pariemoer , paarlemoer , z., mother of pearl , nacre.
Parmant, perinantig (, b., lofty, presumptuous, selfcorceited.
Par.nezaa,, , z., (soort van Italiaansche kaas) parmesan.
Parinezaansch , b., zie Parmezaan.
Parnns , parnasberg , z., (berg van Thraeië , waar APOLLO
en de zaaggodinne;a geacht werden te wonen) parnassus;
voedsterlingen, van parnas (dichters) , - children of parnas.
sus ; den - beklimmen , to ascend the parnassus ; -, (parnassijn, waardigheid in de Joodsche kerk, kerkbestuurder)

r

parnas.
Parnasbloeinen , parnasloof t , z., (dichterlijke menge-

lingen) miscellaneous poems.
(kerspel) parish ; koster van de -, parish- clerk;
geestelijke der -, parish-priest ; bestedeling , knaap , die uit
de parochiale armenkas onderhouden wordt, parish-lad.
Parochiaal, b., parish.
Parochiaan, z., parish- priest.
Parochiekerk , z., parish-church.
Parochiepaap , curate of a parish.
Parochiant , gemeentenaar , z., parishioner.
Parool , z., parol (amongst soldiers).
Pars , z., zie Pers.
Part, z,, (deel, aandeel) part, share, portion; tik wil er
- noch deel aan hebben , 1 will have nothing to do with
it; I won't meddle with it; voor mijn - ik wenschte liet
Parochie, Z.,

ook, as for me, I wish it likewise; deel of - in een schip
hebben, have a share in a ship; -, (poets) trick , prank;
leelijke poets , nasty part ; -, (gril) whim.
Partij , z., (aanhang) party , faction , side ; hij behoort
tot die -, he belongs to that party ; iemands - kiezen , to
side with one; -, (contractant) , belanghebbende -, party,
-hoofd, leider van een -, head, leader of a party; een leiden , to lead a party ; zich voegen bij de -, to join the
party; tusschen twee -en doorzeilen, waver between two 1;r.
ties ; iemand tot een partij overhalen , draw any one to
a party ; een - aanvoeren , to have the command of a detaehment (in war) ; op - gaan , to go on party ; (krijgsbende ,
uitgezonden om den vijand te bespieden) party of soldiers;
ik kies geen - in die zaak , I intend to be neutral in that
case ; -man, party-man ; oorlogvoerende -, belligerent party;
de beleedigde -, the offended party; tegen-, party, adversary,
antagonist; gij zult eene kwade - in hem vinden, you'll have
a strong party to deal with ; wie is uw -, tegen- ? who
is your party, your antagonist? -, (bijeenkomst tot vermaak
of desgelijks) , eene staat- of letterkundige -, a literary
or political party ; eene japt-, a hunting party of match;
eene wandel-, a riding party ; daar is elken avond bijeenkomst,
partij , there is a party every evening ; naar een - gaan , to
go out to a party; avond- (soirée), evening party; van de
z jn, to be one of the company; zult ge van de - zijn ?
will you he one of us (them) ; - maken , make a match;
-, (in de toonkunst) ik speel altijd gaarne de alt-, I like
always to play the upper of counter tenor ; -, (een menigte) , bij v. een - goederen , a parcel of goods ; eene dieven, a gang of thieves; -, (besluit) resolution; ik koos
eindelijk de - om heen te gaan, at last I resolved to with
draw; -, (huwelijk), als : eene goede - doen, marry a fortune.
Partijdig , b., partial ; een regter moet niet - zijn, a judge
should not be partial ; - maken , partialize.
Partijdigheid , z., partiality.
PartLjganger , z., partisan , soldier belonging to a swerving
party.
Partijgeest, z., party-spirit.
Partijman , z., party-man, partisan.
Partijschap, z., partiality, faction, animosity.
Partijzucht, z., zie Partijgeest.
Partituur , z., partition.
Partuur, z., (in het spelen enz., iemand die tegen een
ander aan kan) match ; hij heeft zijn - gevonden , he has
found his match.
Paruik , z., wig, perwig, peruke. Zie verder Pruik.
Pas • z., (schrede) pace , step , step in dancing ; een valschen - doen, to make a false step, § commit a fault; -,
(in het schermen) pass, thrust (in fencing); -, (doortogt)
passage, defile , strait, passing through ; de - afsnijden , § den weg versperren , cut off the passage; stop
any one ; to hinder one ; (paspoort , reispas) pass , passport ; van een goeden - voorzien zijn , be provided with a
good pass; -, (stond) time; op dit -, te dezer tijd, at that
time ; (welvoegelijkheid) decorum ; dat geeft geen -, that is
indecorous , improper , indecent ; op zijn -, properly , as it
ought to be ; van - maken , to make a thing fit ; het is
hem nooit van -, he is never content; de kleermaker zal
u dien rok van - maken , the tailor will make that coat
to fit you ; gij komt net van -, you come in tha very
nick of time; het kont er niet bij te -, it is not suitable to
it; die gift kwam haar wel te -, that gift came in good
season to her; te - brengen, toepassen, apply; § ik zal 't
hem wel weer te - brengen , I'll make him repent of it;
m(;; Engelscfi zal mij daar wel te - komen, my English
will be useful to me there; het geeft nu geen -, there is
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take care , watch , tend; op o'ju win/cel - take care of
no opportunity for it now ; iets te - brengen, apply any thing
erie's shop; hij past niet op rjne zaken, he does riot
as an example, introduce allege at the proper moment ;
wel te - zijn, be in good health ; kwal ij k te - zju , be inird bis business ; op een zieke -, to tend a sick person
op alle teoregingerz voor den rijand -, watch all the maindisposed ; te - komen suit, be convenient, be pioycc ,
timis of theenemy; 07) de kinderen -, lake care of the
came in due time , be to the purpose.
Pas , naauweltjks , Too., hardly, just now, scarcely ; zjn j children ; -, (in liet Aeiartspel) pass ; er is rondgepast all
rok komt 11cm - aan zjne Aniëis , his coat haidly reaches have passed; P°° op ! take care -, (is orde brengeis
to his knees ; - half zoo veel , scarcely half as much ; liet doen overeeustemsoen , van pos maken) adjust ; -, (geschikt
was - geschied, it had but just happened. molen) adapt ; , ( effen of vlak maken, geljkmaAen) level;
-, (wolerpas maken) take the level ; -, (ofosetess) measure
Paschen, z., easter , passover,, easter-day ; tegen -, about
easter ; wanneer is het - ? what time does easter-day fall I proportion ; , ( schillen) accommodate.
in this year ? de 0015(159 fl1 -, low-sunday , quasimodo ; Passend, t., fit, fitting suitable, convenient, congruent,
adequate.
zijs - houden , to receive the sacrament at easter.
Ps.aiig , z., amble, anihliisg pace, pace ; easy pace ; den Passer , a., pair of compasses.
- gans, amble, pace ; loire - amhlinp.
Fasseren , t. so., (doorbrengen) pass ; -, (voorbijgaan) , als
Pasganger , 0., ambling horse, pacer. iemand -, pass by one ; cciie esete -, verlijdeis , pass an act;
laten dooryaoes , pass, -, e. i., voorbijgaan, doortrekken, door.
Pasgeld, z., small money.
Psskanrt , zeekaart , c. mariner's chart, sea-chart, hydra- i poon , vrij mogen -, have a free passage ; liet kan -, it is
pretty well ; ik cal het lieo voor eieren leer laten -, I'll
graphical map.
take no notice of it this time : roos iets -, pass for
Paskwil, schimpschrift , z., pasquinade, lampoon , libel ;
(gebeuren) happen.
een - maken, to lampoon.
Paskwllmaker, paskwilschrLjvcr, c. lampooner, hi. Passertrek, 0., circle.
belhist.
. Passie -1 , z., (liet ljdeis van J. C.) passion, the sufferings
of J. C. ; -, (drift, o1ioopendhoid) passion , anger.
Paslood , z., plummet.
Paspoort , C., pass, passport ; iemand z ij n - geven, dismiss Passlebloeni , c., passion-flower.
nemen,
onder
Z
to
desert,
Passieweek , z., passion-week , week before easter.
ij ne voetzolen
a person; cUss to run away. Pastel , z., pastry, pie ; eene :oete -, a minced pie.
Passant, passaatwind, 0., trade-wind, monsoon; naar de Pastelbakker , c. pastry-cook.
- wachten, stay for the trade-wind.
Pasteibakkerij , z., pastry-cook's shop.
Passagle , 0., (doortogt) passace; -. (plaats in een boek) Pateibakster , o., pastry-cook.
de
inneijk)
piece
of
music
passage in a writing; -, is
; . Pastel, z., (weed, kruid (lat de lolerverwers gebruiken)
wood , dyer's wood ; -, (schilders teekenksijt) pastil , p;ts.
-, (aangehaalde plaats) allegation.
Pasagiege1d , 0., passage-money , passage, fare. tule , crayon.
Pas(elschllder • z., painter in crayon.
Passagier , s. passenger.
Passant, z., (arme reiziger) poor traveller.
Pastenak, pastinak, piuksternakel , C., parsnep (botanie).
Passant , 1w., (is -, het voorb ijgaan) by the way, by passing. Pastoor, z., priest, curate, pastor ; (op sommige plaatsen
predikant) parson.
Pasato , b., (koopnianswoord; roorledeis, baatotleden) past;
vie laatste van den lienden - is mij wel geworden , 1 received Pastoorshuis , v., parson's-house.
your last letter of this tenth ultimo in due time ; zoo was Pastorij , r., parsonage, parson's-house.
Pastorijgoederen , a., mv., goods belonging to a parsonage.
liet anno -, it was so last year.
Passelijk , it, hm., passable, tolerable ; tolerably, pretty Patakon , z., (Spetansche rijlcsdaolder, een Spaansche moist,
well , indifferently.Ier waarde voor 4 shilling 8 pence Engeisch) patacoon t.
Passement, 0., galon , lace ; een kleed met gouden. - be- Patee-I , patlel , z., (;oog gebrooikel(jlc , als: gotepateel , galepaliel [werktuig om le filtreren]) colander.
legd , a coat trimmed with gold lace.
Patent, . , (octrooi, brevet roos uitvinding of rolsoaking
Passeinenikoorti , C., lace-cord.
privilegie) patent ; ccii octrooi schenden of verkrachten
Passcmentniaker • pasenaentwerker,, z., lace-maker.
infsioge a patent; een brevet rooien , to take out a patent.
Pas semen tinakerij , z., lace manufactory.
Passenieiitwtnkcl , 0., lace-shop.Patenteren , t. so., patent, give of grant a patent.
Passen . V. i., (wel voegen) become, be fit, like ; cubic Pater , c., (opperste roos ooit klooster) superior ; , ( biechteen ambt zoos hem wel -, such an office would suit vader ma een nonnenklooster) confessor of a nunnery, father
him ; het past so niet coo stout te spreken, it is not for confessor; de - gardiena , he father guardian; een geyou , it is not becoming in you, to speak so boldly ; dat I oneod/celijke -, an easy fellow § ; dit is voor - es mater , ese
p551 voor mij niet, this does not fit my turn ;effen is I met voor het golleele convent, this meat cannot be stewed
kwaad -, 't is very difficult to is a thing to the satis. for the whole family § sit -s vaatje, of the best wine (
faction of every one ; dot deksel past juist, that ceverhij is een goedleven , he is a loo er of ease and luxury §.
fits exactly ; dat past als een vuist op het oog , dat past Paternoster, z., ( liet once coder) paternoster; -, (rozekrano)
als eene tang op het varken , that is wholly unbe- chaplet, heads ; liet kind zegt zoja - op , the child says bis
consing; zulk eene (deeding past hoar niet , such a dress , prayers; -s, ne., ( l;andhoeijen) manacles, hoard-fetters;
band-cuffs; iemand de aasdoen , manacle, shackle, handdoes not become her; h ij meent , dat hem alles wel past,
loo thinks that every thing becomes him , he thinks cuff (to thief),
lie may do any thing ; - , r. t., (proberen) try , fit ; Paternosteren , t. w., manacle.
I dien de schoen past , trekt loert aan, if any fool finds Patertuk , z., (ossenliarsl of best rollestosk) short rib (of
the cap fits him , het him put it on ; een paar schoenen. -,hoef).
to try on, to fit a pair of shoes; 1 pas nw geld, pay !',.tervleesch , C., smoked sliort-rib of beef.
down your money ; vracht -, to pay for one's passage; -, Patich, ptIentie , z., sorrel , patience, sour sorrel (botanie).
(eon pas makes) accommodate, adjust; (acht eren) mind , Patient t, c. (zieke) patient ; ) criminal (condemned to death).
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Patlentte, z., (geduld) patience; -, (zeker kruid), zie Patich;

op de - zitten , to make one work very hard; t § wakker
aan de -, hard at work ; tulle-, bull's pizzle.
Peesachtig, b., tendinous.
Peesjesharing, z., small herrings, pl.
Peesknoop , z., ganglion (anatomie).
Peet , z., m. god-father ; vr. god-mother.
Peetlap t , z., (iemand, die in plaats van een vader ten doop
houdt) one who stands god-father or god-mother instead
of another.
Peetoom , z., god-father.
Pegel , z., (ijk of teeken van de wijn- of biermaat) assize
mark; de kan moet tot aan de - vol zijn, the pot must
he full to the mark; -, (peilstok, roeistok) gage, gauge.
Pegelen, t. w., (gauge; stamp (weights and measures with
a publik mark) , § tipple.
Pegeler, z., gauger.
Pegeistok, z., gauge, gauging-rod.
Peil , z., (teeken ter zijde van eene schutsluis, waaraan men
de hoogte van het water kan zien) mark on the scale (at
the side of a sluice or bridge to see the height of the
water) ; -, (de plank, waarvan men zich daartoe bedient)
scale; -, (maat, graad) measure; proper degree; het goed maken , to make good the gauge ; § boven - schenken, to overfill ; het bier is niet op zijn - gebrouwen ,
the beer is not brewed to the proper degree ; boven het van zijn vermogen stijgen, rise above one's fortune § ; -,
(van een schip) draught of water , z.
Peilen , t. w., (wijn wegen; ook andere dergelijke metingen
doen) sound the depth , heave the lead , gauge ; § ob
(de lengte der zon-serv,achxminpetr;-,
meten of schieten, bije. met een octant), observe the
height of the sun.
Peiler, z., one that sounds the depth; sounder; gauger.
Peiling, z., sounding; gauging, making any measure by
the standard.
Peilketen , peilketting , z., gauge.
Pelikompas , z., variation-compass.
Peillood , Z., sounding-lead.
Peilroede, peilstok , z., gauge, gauging-rod.
Peinzen , i. w., think , meditate , reflect upon , ponder,
be pensive; wat valt er zoo veel te -, what reason is there
for so much meditation?
Peinzend, b., pensive, thoughtful.
Peinzer, z., muter.
Peinzing, z., thinking; meditation ; musing.
Peis j , z., (vrede) peace. Zie Vrede.
Pek , pik , z., pitch ; gesmolten -, melted pitch ; met - bestrijken, pitch; zoo zwart als -, as black as pitch; § die
met - omgaat, wordt er mee besmet , tell me what company you keep, and I'll tell you what you are; whether
he falls over or under he that blows in the dust, will
fill his eyes; -, (wrok) pique, grudge; een - op iemand
hebben, have a pique of grudge against any one § ; to owe
him a grudge; banter one ; -, (beet van een vogel) pick.
Pekachtig , pikachtig , b., pitchy.
Pekboom, pikboom, z., pine, pine-tree.
Pekbroek, pikbroek f, z., tar, seaman, tar-pawling, z.
Pekdonker , b., black from darkness, dark as pitch ,
very black.
Pekdraad , pikdraad , z., pitched thread.
Pekel , z., pickle , brine ; dat is zoo zout als -, that is as
salt as pickle; in de - leggen , salt; iemand in de laten zitten , leave one in the lurch ; - T , sea , brine.
Pekelachtig , b., like pickle , saltish.
Pekelen , t. w., i. w., to pickle , salt , melt ; vleesch -, to
pickle meat; het zout begint te -, the salt begins to melt.

- is een edel kruid , maar 't groeit in alle tuinen niet , patience is a Howe rwhich does not grow in every nan's
garden.
Patriarch t , z., (aartsvader) patriarch ; -en , me., (voor
bisschoppen der christenkerk) patriarchs of national-namste
primates in the christian church.
Patriarchaal , b., patriarchal ; de patriarchale stoel , the
patriarchal seat.
Patricier , z., patrician , noble.
Patr1Js, z., partridge.
Patrijshond, z., spaniel.
Patrusjagt, z., partridge-shooting.
PatrLjsje, z., young partridge.
Patrtjsnest , z., partridge's nest.
Patrijsnet , z., tunnel.
Patrijsveder , z., feather of a partridge.
Patriot , z., (vaderlandsgezinde , in de Nederlandsche geschiedenis viand van het huis van Oranje , kees) patriot.
Patrones , z., patroness.
Patroon, z., master ; -, (meester van een kantoor) master,
patron; -, (voorstander, beschermheilige) patron, protector,
saint , titulary saint ; St. Joris is de - van Engeland,
St. George is the patron of England ; -, (van een snaphaan, lading voor schietgeweer) cartridge, charge ; -, (model,
staat) pattern , model ; een nieuw -, a new pattern ; - van
een borduursel , sampler; - zonder scherp , cartouche; scherpe
patronen , ball-cartridges , charges with bullets.
Patroonkoker , z., cartridge-box.
Patroonrolder, patroonstok, z., mandrel.
Patroonschap , z., patronage.
Patroontasch , z., cartridge-box.
Patroontaschriem , z., large shoulder-belt.
Pauk, z., (keteltrom) kettledrum, tymbal.
Pauken , i. w., beat the kettledrum.
Pauker , z., kettledrummer.
Paukgeschal , z., sound of tymbals.
Paus, z., pope; tot - verkiesbaar, eligible for pope.
Pausdom , z., popery, papal government.
Pauselijk , b., papal , apostolic ; de -e kroon , the tiara,
pope's triple crown.
Pausgezind, b., papistic, papistical.
Pausgezinde, z., m. en vr., papist.
Pausschap, z., papacy, popedom.
Pauze -F, z., pause; stop (music).
Pauseren f , i. w., pause , make a stop.
Pausering , z., pausing, pause.
Pavane f , z., (zekere oude statige dans) pavan.
PaveUen , t. w , zie Plaveijen.
Paviljoen, z., (zomerhuisje) pavilion, tent; -, (veldleger)
pavilion; -, (soort van ledekant) tent-bed, canopy-bed; -,
(verdek achter op een jagt) tent; -, (scheepshut) cabin.
Pedaal , z., pedal.
Pedant t , z., (wijsneus) pedant.
Pedant i- , b., (wijsneusachtig) pedantical , pedantic.
Pedanterie, z., pedantry.
Pedestal , z., pedestal , basis , footing.
Peel , z.. (hreede hoofdband) hair-string.
Peeliand , z., (moerassig en dor land) marshy ground.
Peen . z., carrot ; witte -, parsnip ; labberdaan met -, salt
fish with carrots.
Peer, Z., pear.
Peerzoet , b., sweet as pears.
Pees , z., tendon , sinew ; in het aderlaten de - raken of
steken , to prick in the tendon in letting blood; -, (snaar)
string ; de - van een boog , the string of a bow ; § iemand

PER.
K.

PEO.

347

Pekeiharing , z., pickled herring } § ; -, (potsenmaker)

that book is translated by a learned author ; die schrijver
pickle-herring , jack-pudding , merry-andrew.
heeft Bene scherpe -, that author writes in a keen or
Pekelhoer 3-(, z., old whore.
biting style ; hij is voor de - opgebragt , lie is brought
Pekeling, z., pickling.
up to writing of to the quill ; houten -, wooden peg of
Pekelnat , pekelplas , pekelveld , z., T sea, brine , briny
pin ; een ijzeren -, an iron pin of spike.
flood.
Penantspiegel , z., pier-glass.
Pekelsaus , z., brine, pickle.
Penanttafel, z., pier-table.
Pekelschulin , z., froth of brine.
Pekelspek, z. , salted pork.
Pekelvleesch , z., salted meat, pickled meat, salted beef.

Pennebal • z., Bard-ball.
Pennekrtjg , pennestrUd , z., paper war of contest with

Pekelworst, z., salted sausage.

Pennekunst , z., art of writing , penmanship ; calligraphy.
Penned ikken 1- ( , z., brother of the quill • clerk.
Penneines , z., pen - knife .
Pennen , t. w., pen.
Pennenbereider , z. , dresser of dutch quills.
Pennen bos • z., bundle of pens.
Pennenkoker • z., pen-case , penner , (p.).
Pennenkooper, pennenverkooper, z. , dealer in pens .
Pennenschacht, z., quill of a pen.
Peiusenstreek , z., nib of a pen .
Pennen^vinkel , z., pen - shop.
Pennespleet , z., slit of a pen.
Pennestrijd, z., zie .Pennekrijq.
Pennetje, z., small pen.

Pekelzonde , z., old sin ; ik beklaag u niet, 't is voor uw

-, I don't pity you , 't1s for your old sins.
Pekken , t. w., zie Bepikken.
Pekkleed • z., coat (of the mast) , z.
Pekkig , b., pitchy.
Pekkrans, z., pitch-ring, pitched hoop;

the quill , literary war ; quarrel among pen-men , paper war.

garland; link.
Peklepel , z., pitch-ladle.
Pekoven, z., pitch-kiln.
Pekplelster, z., pitched plaster.
Pekton • z., pitch-barrel.
Pektouw , z., pitched cord; (op schepen) een eindje -, a
cat-o-nine-tails.
Pek zwart, b., black as jet.
Pet , z., (schaal of schil) shell , pellicle.
Penning , z., (yedenkpenieing , een stuk gemunt goud , zilver of koper) coined piece of gold, silver, copper; money;
Pelerwten , z. • mv., sugar pease.
Pelgrim • z., pilgrim , palnler.
medal ; ilomeinsche -en , antique medals ; -, (de waarde van
Peigrituaadje, z., pilgrimage.
Bene halve duit) the worth of a quarter of a farthing;
tegen Glen - twintig, at five per cent; geen - in de wereld
Pelgriinsflesch • z., pilgrim's bottle.
hebben , to be quite poor ; dat is peen - waard , that is
Pelgrimsgewaad, pelgrimskleed • z., pilgrim's weeds,
pilgrim's clothes.
not worth a fig; §godspenning , earnest money; drinkpenPelgrimshoed • z., pilgrim's hat of cap.
ninfi , fee ; steekpenning , bribe ; leg-, counters.
Pelgrimsrnantel , z., pilgrim's cloak.
Penningbloeua, penningkruid, z. 11ioo11 - wort, (Unary,
Pelgrinisstaf, pelgrimsstok • z., palmer's walking-staff.
money-wort.
Pelgrinsstasch • z. • pilgrim's bag.
Penningen , z., inv., money , coin; 's lands -, the public
Pei2e, z., (het kleed over een doodkist) pall.
money , public treasure , the treasury ; hd heeft de goePelaegoed • z., zie Pellen , z.
deren verkocht , maar hij houdt de - onder zich, he has
Pellen • t, w., peel , to take out of the shell ; amandelen
sold the goods, but lie keeps the money in his liands.
-, peel almonds; erwten -, peel, pill of shell pease.
Ptinningkunde, z., lcumisneatics, pl., science of medals.
Peilen , z., me., diaper linen.
Penningmeester , z., treasurer , receiver.
Pel1enwever , z., diaper weaver.
Penningiueesterschap, z., office of a treasurer, treasuPeller , z., one that peels.
rership.
Pellies, vrouwenpels, z., woman's furred mantel.
Peilikaan , z., (zekere vogel) pellicau; (bij taYidoieesters)
dentist's pincers , pl.; -, (br i scheikundigen een circuleervat)

Peuningswaarde • z., just value.

Penrad • z., (kaapstander) capstan , z.
Pens , z., paunch , maw , gut ; nose-, tripe; 5 een dik-, a
circulatory , chymical vessels in which the infused liquor,
paunch belly ; ( zijn - vullen , to trans of stuff one's
by its ascending and descending , rolls about as it were paunch of maw ; -, (rol-) , tripe roll'd up with beef.
in a circle; -t, a piece of cannon, formerly used, car- Pensbuile , z., paunch ; guts , pl.
rying six-pounds-shot , and about nine foot long.
Pensebloe[n , z., pansy , heart's ease , three-coloured vio-

Pelinolen , z., peeling-mill.
Pels , z., furred-coat.
Pelsinaker • z., one that makes furred-coats, furrier.

Pelsrok , z., furred-coat.
PelterUen , z., mv., skins furs, pl.
Peluw , z., bolster , pillow.
Pelzen • b., fur; een - rnof,, a fur muff.
Pelzer , z,, furrier.
Pen • z., § pen, § style; stalen, ijzeren -, metallic, steel
peer ; ganzen -, quill peer; - spattende , pen that spurts ; bos
-nen, bundle of peers; een woord aan de - ontvloeid; slip of the
peer; een - snijden , to cut, to make a peer ; de - neerleggen
of vaarwel zeggen , to lay down one's peer ; een - versnijcien of verrnalcen, to mend a peer ; de - ter hand nemen,
to take up one's peer ; het is in de -, the thing will soon
arrive; - vol inkt, peer full of ink; Bene wel vessnedene -, an
excellent style; dat boek is door cone geleerde - vertaald,

let, three faces under a hood (botanie).
pencil ; het - ergens over strijken, to paint over;
die schilder heeft een zacht -, that painter has a smooth pencil.
Penseeibakje, z., pencil-case, painter's brush box.
Pc'nseelhaar, z., hair of a pencil.
Penseel , z.,

Penseelinaker , z., pencil - maker.
Penseeltrek

, z., pencil - stroke.

, b., brushlike.
Pensenarls , z., zie J ensverkooper.

Penseelvormig

Pensionaris , a., boarder , pensioner.
Pensinarkt , z., tripery , tripe-house.
Pensrollen, z., me., zie En/pests.
Pensverkooper , z., tripe-man.
Pensveiisoopster, z., tripe-woman.

Penszak • e,, maw , paunch, belly.
Penterhaak , z., !look , z.
Peozeio , z., piohy, piony-flower (botanic),
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Peper , z., pimento, red pepper ; witte -, white pepper;

gestooten -, pounded of beat pepper ; Praziliaansche, Spanish
pepper • pepper-wort ; muur-, wall-pepper , stone-crop;
staart -, clove-pepper.
Peperachtig , b., resembling pepper.
Peperboom , z., pepper-tree, shrub,
Peperbus , z., pepper-box.
Peperduur, z., exceedingly dear, very dear.
Peperen , z., (met peper bestrooijen) pepper , season with
pepper , § sell at a high price.
Peperhuisje, e., Coffin.
Peperkoek , z., gingerbread.
Peperkorrel , z., pepper-corn, grain of pepper.
Peperkruid, peperwortel, z., pepper-wort, dittander.
Peperland , z., t ( the East Indies.
Peperment , z., peppermint.
Pepermuntolie, z., oil of peppermint.
Pepernoot, z., ginger-bread.
Pepersaus, z., pepper and vinegar sauce; peppered sauce.
Peperstruik, z. • pepper-shrub.
Pepervogel , z., tucana, toucan; American goose (southern
constellation).
Peperwortel, interikswortel , z., horse-radish, lepidium.
Peperzak , z., pepper-bag.
Perdoen • z. • ( touwen tot stevigheid van de stengen dienende) back-stay , z.
Perenbloesem , z. • pear-blossom.
Perenboom , z., pear-tree.
Perenboomen , b., of pear-wood.
Perenboornenhout, z., pear-wood.
Pereuboomenhouten, b., of the wood of a pear-tree,
pear-wood.
Perendrank • z., perry.
Perikel f , z., zie Gevaar.
Periode, z., (volzin) period, perfect sentence.
Periodiek, periodisek , b., periodical; -, bw., periodically.
Perk. • z., (uitgestrektheid gronds, met een muur of hegge
omrin[Jd) park; -, (diergaarde) park ; -, (afgescheiden plaats,
o:n des nachts vee in te drijven) pen; eene kudde schapen in
een - sluiten , pen a fold ; ren-, career , race ; strijd-,
lists (to fight in), arena , place for combats ; konijnen-, warren ; bloem-, vak in een tuin , parterre of flower-garden ;
bed ; gras-, grass-plot; -, (paal , begrenzing) bounds ; het
- te buiten gaan , exceed the bounds ; paal en - stellen,
keep within bounds.
Perketnent , z., zie Parlement.
Perke,nentmaker , z., zie Parkementmaker.
Perken , t. u'., enclose.
Perket , z., zie Parket.
Pers , z., (werktuig om te persen) press ; § glans , gloss,
lustre; een druk -, a printing press ; een kledr-, a press
for clothes ; een rol-, a rollistg-press ; servetten in de leggen , lay napkins into the press ; een wijn -, a wine
press ; t dat boek is onder de -, that work is in the press;
een kalender-, a calender ; een trekker van de -, a pressrnan ; -, (in den zin van dwang , verlegenheid) pinching.
Persboom • z., beam of a press.
]Persbord , persplank • z., pressing-board.
Persdeksel , z., tympail.
Persen • t. w., press , constrain ; uit-, squeeze ; citroenen -, to squeeze lemons ; -, (dringen , noodzaken) crowd,
pinch; § straiten, constrain; die schoenen - mij de zoeten,
those shoes pinch my feet; § I am in the shoemaker's
stocks; hij perst mij er toe, he constrains me to it; door
den nood geperst worden , be straitened by want of
necessity, to be under presure of necessity, be put to
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straits of to a pinch ; het perste mij de tranen uit de
oogen, it drew tears from me.
Perser , z., presser , press-man ; wijra-, wine-presser.
Persgeld , persloon • z., press-money.
Persing , z., pressing; de -- van onziytbare ligchamen, the

pressing of invisible bodies.
Personaadje , z., personage ; t zijn - spelen , play one's

part (in play); het is een groot -, it is a great personage.
Personaliteit, z., zie Persoonlijkheid.
Personeel, b., zie Persoonlijk.
Persoon, z., (uiterlijk voorkomen van een mensch) , als : klein
van -, of little stature; van - behaagt hij mij niet, I am
not pleased with his person, his exterior pleased me not ;
-, (rang , stand van een mensch) person ; zonder aanzien
van -, without any regard for persons , without making any
distinction between persons ; een - van aanzien , a person of
quality; -, (het ik van eiken mensch) in eigen -, in person,
personally ; in - verschijnen , to appear personally ; ik voor
mijn -, as for me, for my part; men geeft een gulden
de -, they give a guilder a head; t hij heeft zijn - vertoren, lie has lost his credit of character; (mensch) person , man , head , piece ; zeker -, certain person.
Persoonlijk • b., bw., personally , in person.
Persoonlijkheid, z., personality.
Persoonschap , z., person.
Persoonsverbeelding • z., prosopopoeia, personification.
Persoontje, z., little person.
Persplank , z., pressing-board, printing-hoard.
Persschroef, z., screw; nut of box of a press.
Persspil , z., vise.
Persstijl • z., check of a press.
Perswerk • z., work of the press.
Pertizaan , z., partisan.
Perzik , z., (vrucht van den perzikboom) peach ; een wijnachtige -, a vinous peach.
Perziklslad, z., peach-leaf.
Perzikbloesem, z., blossom of the peach-tree, peach-bloom.
Perzikboom , z., peach-tree.
Perzikbrandewijjn , z., spirituous liquor of peaches,
peach-brandy.
Perzlkkruld, e., persicaria.
Perzikpit , z., peach-pith.
Perziksteen • Z., peach-kernel.
Pest, z., plague, pest, pestilence, nuisance; hij stierf aan
de -, he died of the plague, van de - geslagen zijn, to
be infected by the plague; iemand als de - schuwen, to
avoid one like a plague ; § hj is een - onder de zamen
he is a pest to mankind.
-leving,
Pestachtig , b., pestilential.
Pestblaar, pcstbwil, pestgezwel, z., plague-sore, bubo,
carbuncle.
Pesthuis , z., pest-house.
Pestlucht • z., pestilential air.
Pestig , b., pestilent , pestiferous , contagious.
Pestkool , z., zie Pestblaar.
Pestmannen , z., mv., buriers of persons , who died of the
plague.
Pestiniddel • z., remedy against the plague.
Pestpokken , z., rev., pestilential pox.
Pestreuk • peststank , z., pestilential air.
PesttiJd , z., time of plague.
Pestveroorzakend , b., pestiferous.
Pet, z., (bekend van leder, of ook wel van laken enz. ver
hoofddeksel) cap.
-vardig
Petard , z., petard , petar.
Petal, z., (zekere Spacensche bark) pinnace.
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Petegift , z., present given to a god-child.
Petekind , Z., god-child.
Peteinoeder , z., god-mother.
Peter , peetoom , z., god-father.
Peterschap , z., standing god-father.
Peterselie , s., parsley.
Peterselieachtig, b., resembling parsley.
Petersel iebed • z., parsley-bed.
Peterselleblad , z., parsley-leaf.
Peterseiiekaas, z., parsley-cheese.
Peterseilelucht, z., smell of parsley.
Petersellesuus , z., parsley-sauce.
Peterseliewortel , z., parsley-root.
Peterseliezaad, z., parsley-seed.
Pettengoed , z., stuff fit for making caps.
Pettenmaker , z., cap-maker.
Pettenstof, z., zie Pettengoed.
Pettenwlnkel • z.. cap-shop.
Peukel, z., pimple, wheal.
Peukelachtig, b., pimpled.
Peukelachtigheid , z., being pimpled.
Peukelig , b., full of pimples of wheals.
Peai , z., sugar-pea, honey-pea; bolster; husk.
Peuldop, z., pea-cod.
Peu l uw , z., (bolster) pillow.
Peuluwsloop , z., pillow-bear.
Peulvruchten, z., me., pulse, legumens, the fruits

of legu-

minous plants.
Peulcruchtclragend, h., leguminous.
Peupel , z., zie Gepeupel,.
Peuren, t. ze., go, undertake; ergens aan -, to betake oneself
to a thing ; op de vlvgt -, to betake oneself to one's heels;

op weg -, voort-, to go away ; -, i. w., (paling vangen)
Sniggle , WALTON.
Peuteren, t. w., finger,

fumble, pick, stir; in den neus
-, to pick one's nose ; in de tanden -, to pick one's teeth.
be slow and tedious;
, eat slowly ; noten -,
kraken , shell nuts ; aan een hoentje -, pick a chicken;
ik zal nog wat ham -, I'll eat a little more ham ; aan
een beentje -, pick a hone.
Peuzelaar, z., piddler, one who eats little of squeamishly.
Peuzelwerk, z., slow work.
Pezerik , z., pizzle.
Pharizeér , z., pharisee.
Pharizeesch , b., pharisaical.
Philosoof, z., philosopher.
P"iano, adv., gentle, softly (music).
Piano , plano forte , forte piano , z., piano-forte ; vierkante -, square piano ; regte -, upright piano; staartstuk -,
grand piano ; een - stemmen , time a piano ; voor de schrijven , set to the piano ; - spelen , play on the piano.
Pianornaker , z., piano-maker ; piano-forte-maker.
Piaster , z., piaster (coin in Spain, Turkey and America).
Pitiuter , z., white brass.
Piek, Z., pike, dash ; stripe; § zijne - scliuren, to take
to one's heels , run away.
Piekdrager , piekenier , z., pike.man.
Piekstok, z., pike-staff.
Piepen , t, w., peep , pipe, pule (as a chicken) , chirp (as
sparrows do), squeak, cry; de minste knip kan hem doen
-, the least fillip makes - him cry; zoo als de ouden zin gen, - de jongen, children will be ready to imitate the

Peuzelen , t. w., i. w., pick, piddle;
be a.c lounger ; langzaam eten , piddle

faults of their parents.
Piepend , h., bw., peeping;

piping voice.

eerie -e stein, a peeping of

Pieper , z., whistle , pipe.
Piepjong, b., very young.
Pier, z., (worm, pierworsn) earthworm, worm; zoo dood
als een -, § stone dead.
Pieren -• , t. to., (foppen, loeren , fruiten) cheat, deceive ,
gull ; gij zoekt mij te -, you intend to cheat me; gij
cult, mij niet -, you shall nit deceive me ; -, (zoeken ons
te visschen) to seek worms for bait to angle with.
Pierewao5en (), t. w., to play truant, to go about idly;
frequent brothels.
Pierewaaijt r) , z., rake.
Pieterman , z., (zekere zeevisch.) quaviver.
Pieterselle, z., zie Peterselie.
Pij . z., (grof laken , pijlaken) coarse cloth ; het is zoo
grof als een -, it is very coarse; wat op zijn - krijgen,
to be beaten , cudgelled.
Pijl , z,, arrow , dart ; een gevederde -, a feathered arrow;
een - afschieten, to shoot an arrow; f al zijn -en zijn
verschoten, hij heeft al zijn gal uitgebraakt, lie is at his
wit's end, he has nothing more to say; als een - uit den
boog, like an arrow out of a bow; vuur-, rocket; weerspies, dart, short javelin.
PiJlakeu , z., coarse woollen stuff.
PLj iboog , z., bow.
Pijler,, z., zie Pilaar.
Ptjlijzer , z., iron of an arrow.
P&jikoker, z., quiver.
PLJ inaad , z., suture of the cranium.
PLJIschot, z., arrow-shot.
PLj ischutter , z., archer , darter.
Pijlsnel, b., bw., quick as a dart, swift as an arrow, very swift.
Pijistnart, z., end of an arrow; -, a kind of duck.
Pilstok , z., wood of an arrow, dart, rocket.
Pgjiwisch, z., hornl;ack.
PiJivormig, t., like au arrow.
Pijn , z., pain , ache , torment; grief , affliction ; een scherpe
-, a cutting pain ; buik-, ache , colic ; tand-, tooth-ache;
het is de -e waard , § it is worth the while.
Pijn , pi,1nboozn • z., pine.
Ppnuppel , z., pine-apple.
Pkjnappelklier , z., pineal-gland (anatomy).
Pijnbank, z., rack, torture; op de - brengen, to bring
to the torture , to put to the rack.
P1jnelLJk, b., bui., zie Pijnlijk.
Piijuen j-, t. w., zie Pijnigen.
Pilnharst • z., pine-resin.
Pijnigen , t. w., torture , bring to the torture, rack, § torment , vex ; zich - om een slecht vers te maken, give
oneself much trouble to make a had poem.
P ij nigend , b., painful ; tormenting.
PSi n iger . z., torturer , tormentor.
Pijniging, z., torturing, tormenting.
Pjnkamer, z., torturing-room.
Pijnkern , z., kernel of a pine-apple.
Pijnlijk, b., bw , painful, woful ; laborious, hard, painfully.
PLJniUkheid, z., painfulness.
Pijnloos , b., zie Gevoelloos.
P jnnoot , z., zie Pijnoppel.
Pi.nstiilend , b., anodyne , alleviating.
Pijp , e., (een buis , die rond is) pipe ; -, (buis , bijzonder
out er geluid op te maken) pipe, fife, whistle; tabaks-,
tahacco-pipe ; een - stoppen , fill a pipe ; een vuile -, a
foul of dirty-pipe; zak- of doedelzak, bag-pipe; herdersof relilschalmei, reed-pipe; merg- of mergbeen, marrowhone; liet merg uit de - halen, pick the marrow out of
the bone ; - van een kandelaar , socket, nozzle of a candle-
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stick; - in een blaasbalk , nozzle ; de kaars brandt in de -,
the candle burns in the socket ; - van een schoorsteen,
shaft of tunnel of a chimney; orgel-, organ-pipe; kagehel-,
pipe of a stove; boden -, leaden pipe; -, (buis tot verschillende einden dienende) pipe , tube ; - van een lamp ,
socket of a lamp; - zegellak, stick of sealing wax ; -,
(fluitje) whistle; schoorsteen-, trechter , shank of tunnel ;
holle - of basis van een vat , pipe of a harrel ; - van den
arm of van het been , focile , shiii-bone ; hij nil in het
riet en maakt jes , § he takes time by the forelock ; naar
iemands -en dansen, dance to another man's pipe ; de
-en stellen, tapage , play the despot, lord it; -, (eeker
wijnvat) wine-pipe (certain cask).
Pijpaarde, z., clay for tobacco-pipes.
Pepduigen , z., me., pipe-staves.
Pijpen , i. w., pipe, whistle , play upon the pipe of flute.
Pijpenbakker , z., pipe-maker.
Pijpendopje , z., cover of a tobacco-pipe.
Pijpenfabriek • pijpenbakkerki , z., pipe - manufactory,

place where pipes are made.

z., bowl of a tobacco-pipe.
PLjpenroer , z., tube of a tobacco-pipe.

PUpenkop,
Pijpensteel

P's.
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, z., shank of a pipe.

z., pillar , column , § support ; een geholde
-, a chauelled of chamfered pillar ; een marmeren -, a
marble pillar; een gevlamde -, a wreathed pillar.

PI la ar , pijler
ter ,

Pilaarbfdter §(, z., hypocrite.
Pilarenhoofd • z., zie Kapiteel.
Pilarenschacht, pilarenschaft, z.,

Pilaster, z., pilaster.
Pillegift , z., zie Petegift.

PiilendraaUer (, z., zie Apotheker (ironical).
Piloot, z., pilot.
Pliotaris , z., harbour-master,

judge who settles the
disputes between pilots.
z., pimenta, pimento, capsicum , allspice.

Piment,

, z., (mees met blaauwe veeren) blue titmouse (ornitb,ologie) ; § weak person, bashful man.

Pimpel

Pimpelaar , z. , tippler.
PImpelboom , pistasjeboom, z. , pistachio -tree.
Pimpelen , i. w., tipple , drink luxuriously.

Pimpelmees , z., zie Pimpel.
Pimpelpaars , b., black and blue.
Pimperboom , z., zie Pimpelboom.

, z., hurnet, pimpernel (an herb).

PUpensteilen i- , t. w., riot , revel.

Pimpernel

z., tobacco-stopper.
P[ipenton , z., pipe-cask.
Pijpenvat, z., zie Pijpenton.
Píipenvorin, z. , pipe - mould.
Pijpenwroeter , z., pipe-cleanser, tabacco-stopper.

Pimpernoot , z., pistachio.
Pimpernel roos , z , pimpernel - rose.

Pijper,

Pingelen

Pijpenstopper,

z., piper, lifer, whistler.
PhJpgast, z., fire-man.
PUpje, v., little pipe.
PUpkan , z., sucking-bottle, pot with a tube of pipe.
Pejpkaneel , z., cinnamon.

Pin, z., peg, pin, spike; -, (kleine spiering) kind of smelt.
Zie verder Pen.
Pinas

, z., (schip , dat naar een fregat gel(jkt) pinnace.

, z., me., kernels of a pine-apple, pl; suiker -,
sugar plumbs.

Pingelen ( , i. w., (dingen , naanw dingen) Niggle.
Pink, z., (de kleinste vinger) the little finder; visschers -,

fisher-boat, pink; -, (jonge os) bullock; -, (jonge koe) heifer.
, i. w.,

PiJpkruid , z., (dolle kervel) hemlock.
PLiplood, r.., flat lead for pipes.
Ptjpmaker, z., tobacco-pipe maker.
Pilpriet, z., reed for pipes of for fifes.
PLJpuithaler , Z., zie Pijpenwroeter.
PUpspeler, z., zie Pijper.
Ptipzak, z., bag-pipe.

Pinken

Pijrenthruin , speekselwortel • bertranswortel , z.,
hertram.

Pinksterbier,

Pik • z., zie Pek en de afleidingen van dat woord.
Pik , z., (van een vogel) pick.

Pikant , b., biting , poignant.
Pikanterle, z., grudge, private hatred.
Pikbroek t, z., seaman, tar, tar-pawlingr.
Pikdonker

, b., black from darkness, dark as pitch.

rikediilen , z., rev., trifles.
Pikeren • t. to., (doorsteken) pink , pique.

Piket, z., picket, field-watch (mie.).
Piketspel , z., piquet.
Piketten, i. w., play at piquet.
Pikeur, Z., manager of rider of horses, huntsman.
Pikken , bepikken , t. ie., pitch , do over with pitch;

-, (bijten van eon vogel) peck, pick; de vogels - aan de

beste druiven, the birds pick the best grapes; op iemand

shaft, shank of a

pillar.
Pilarenvoet , z., base of a pillar.

pink, wink, leer, twinkle with the eyes.

Pinknet , z., fishing - net.
Pinkoog , z., pinker.
Pinkoogen, i. w., zie Pinken.

Pinkooger , z., leaping-pole (game of children).
Pinkster,

z., whitsuntide, pentecost.

Pinksteravond , z., pentecost eve.

z., whitsun-ale.
Pinksterbloeiu , z., flag, a yellow
Pinksterdag , z., whit - sunday

of

blue flower.

, day of pentecost.

Pinksterfeest , z., feast of pentecost, whitsuntide.
Pinkstermaandag , z.. whit-monday, morsday of pentecost.
Plnksternacht , z., night before whitsuntide.
Pinksternakel , z. , zie Pastinak.
^ Plnksterweek , z., whitsuntide-week.

^ Pinksterzondag, z., whit-sunday, sunday of pentecost.
Pint , z., (zekere maat) pint.
Pintflesch, pintglas, pintskan, z.,

bottle, glass, tan-

kard of a pint.
Ploene, pioenroos, z., pinny.
Plonnier , z., pioneer.
Pip , z., (ziekte der vogels) pip; + waarom drinkt gij niet,

hebt gij de - ? why don't you drink, have you got the
pip, are you sick? die hoenders hebben de -, those fowls
have the pip; een hen van de - snijden, to cut a hen

-, § have a grudge against any one , banter any one.
, z., pill ; -len innemen, take pills ; een zet-, a sup- for the pip.
pository ; een - van deeg , a pellet of paste ; de -len PJ„ppeIln e . z., pippin (a sharp apple); Engelsche -en,
slikken , § swallow the pill ; die - was niet •gemakkelijk English pippins.
te slikken, that insult was not to be borne ; § het is een Piramide, z., pyramid, pyramis.
harde - om te slikken, it is a hard pill to swallow, it is Piramidiaal , b., pyramidal, pyramidic, pyramidical.
it hard thin; to hear; de -len vergulden, gild the pill; Pis , z., urine , piss ; paarde-, horse-piss of stale; kende --,
strangury ; door - uitgebeten , piss burnt.
-, (een groote klomp broods) lump of bread.

Pil

PIS.
Pisachtig , b., urinous.

Pisangboom , z., banana-tree.
Pisangboomvrucht, z., banana.
Pisbak • z., urine-vessel.
Pisbeziener, z., Piskijker.
Pisblaas, z., bladder, urine-bladder.
Pisbroek, piskous, pisgat), z., pisser.
Pisdoek, pislap, pislcaijer, pisluur, z., swathing

cloth , child's napkin.
Pisdrijvencl , b., diuretic, aperitive.
Pisgat , z., zie Pisbroek.

]Pisglas , z., urinal.
Pishoek , pisplaats • z., pissing-place , urinal.
Plsk1jjker , z., inspector of urine , § quack.
Plskoude • z., strangury , strangulation.
Piskous • z., zie Pisbroek.
Piskroeg , z., mean tavern.
Pisleider , z., ureter (anatomy).
Pispot, z., chamber-pot.
Pispraatjes ), z., nzv., nonsense , childish talk, nonsensical

talk.
Pissebed(, z., (die in het b,,d pist) piss-a-bed; -, (zeker insekt)

cheslip, sow, wood-louse ; -, (lcankerpaardebloem) dandelion , piss-a-hed , § swine-snout.
Pisselings , ads., gushing down.
Pissen , t. w., i. w., piss , make water , urinate, urine.
Pisser , z., pisser.
Pissertje , z., little fountain. Zie verder Pisser.
Pistache, z., (waloehe pimpernoot) pistachio-nut.
Pistool • z., (gouden muntstuk , ter waarde van omstreeks

9 yl.) pistole (gold coin); een Spaansche -, a Spanish pistole;
-, (kort schielgeweer) pistol; met de - duelleren, to fight
with pistols ; een - laden , charge a pistol ; een - lossen ,
afschieten . shoot of fire off a pistol; een paar pistolen ,
a brace of pistols.
Pistoolkogel • z., pistol-barrel.
Pistoolkoker, z., holster , pistol-bag, pistol-case.
Pistool loop , z., pistol-barrel.
Pistoolschoot • pistoolschot • z., pistol-shot.
Pisvloed , z., diabetes.
Piszuur, b., uric ; uric acid.
Pit, z., (kern) kernel ; de - van een noot , the kernel of
a nut ; (kern , merg , binncnste of beste van iets) pith , marrow , § quintessence , finest substance ; - of kern van een
amandel • almond-kernel ; - van een vlierstok , pith of an
elder stick; f daar is noch - noch rrzery in , there is neither
rhyme nor reason in it; -, (lemmet) wick, match; de - var,
de kaars, the wick of the candle.
Pitoor, z., (zekere vogel) bittern, hernshaw.
Pitse, zweep, z., whip, horse-whip.
Pitejaarvlag, z., flag used to give a signal fur a boat
to come a-board , z.
Pitsjaren, t. w., give a signal for coming on board, z.
Pittig, b., pithy, § ingenious, witty.
Plaag , z., plague , trouble , vexation ; § -yeest , plaguer ,
vexer, persecutor; de tien plagen van Egypte, the ten
plagues of Egypte.
Piaagduivel, plaaggeest, z., vexer, plaguer , persecutor.
Plaagster • z., vexer.
Plaagziek , b., fond of plaguing , vexing , plaguy , vexatious , troublesome.
Plaanboom , z., plane-tree.
Plaat , z., (dun geslayen of gegoten stuk metaal , stak hout
of Steen van dezelfde gedaante) plate ; § (prent of a fdrukeel van een plaat) cut , engraving , print ; een boek niet
schoone koperen platen , a book with fine copper pates;
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zijn portret is in -druk uitgegeven , his picture is printed ; -, (zaad-, zandbank , ondiepte in zee) shelf of the
sands of shoal in sea ; het schip raakte op een - vast , the
ship run a-ground of on a shelf ; wijzer-, dial , dial-plate.
Plaatilc-•,kken , t, w., print like engravings , print engcarings of cuts.
Plaatdrukker, z., copperplate-printer, printer of engravings.
Plaatclrukkerij , z., printing-office for engravings.
Plantctser , z., engraver, etcher.
Plaatgrencdel , z., sort of little bolt.
Plaatijzer, z., sheet-iron.
Plaatje, z., small plate.
Plasit oek, z., cake baked on a plate.
Platatpalcler, z., paper to print cuts upon.
Piaaipers , z., rolling-press.
Pia4► ts, z., (opene ruimte bij een huis) yard, court, court-

yard ; -, (buitenplaats) country -seat, country-house, villa;
-, (stad, vesting, sterkte) place, town, fortress, hold; een
sterke -, a strong place ; die - kan het niet langer houden , that place can't hold out any longer ; -, (oord,
wok) place; de kerk staat op eeir vaan de schoonste -esa
der stad , the church stands in one of the finest places
of the town ; ilc was gisteren op een - daar men veel van
it sprak, I was yesterday at a place +i here much was spoken
of you; van - veranderess , to change place ; als ik in uw
- was , if I were you ; if I were in your place ; zulks zal
nioa,ner - grijpen , it will never take place ; -, (ruimte)
room, stead; daar was yeea - over , there was no room
for it ; plek gronde, place ; -, (schriftuurpleiats) passage
(of a book) ; -, (ambt, bediening, rant, waardigheid) place,
employment, office; een waardigheid bekleeden, to bear an
office, to have a place; predikants-, living , parsonage,
cure ; in iemands - komen , to succeed any one ; - grijpen,
to take place , arrive , happen ; ira - van , in the place of;
in de eerste -, in the first place , firstly ; op zijn - ' laten ,
not to speak of ; geef den duivel geen -, don't suffer yourself to be tempted by the devil ; de waarheid vindt geen
-, truth is seldom welcome.
Plaatsbekleever , z., zie Plaatsvervanger.
Plaatsbeschrijvend, b., topographical.
Plantsbeschrijver, z., topographer.
PlaatsbeschriJe-ing, z., topography.
Plaatsbewaarder , plaatsbewaarclster, z., one that keeps
a place for another.
Plaatselijk, b., biv., local, locally; -e gesteldheid, locality.
Plaatsen , t. w., place, put, set; waar zult gij al die menschen -? where will you place all these people? geplaatst
worden , get an employment, commission of oflic,e.
Plaatshond, bulhond, z., mastiff.

Plaatshouder , z., zie Plaatsvervanger.
Plaatsing, e., placing.
Plaatsje • z., small place.
Plaatsiidper, z., polisher of plates.

Plaatsinajoor, z., mayor of the place.

Plaa tsnUden , z., engraving; the art of engraving ; copperplate engraving.
Plaatsnijder • z., engraver.
Plaatsvervanger , z., substitute.
Plaatsvervanging , z., Substituting.
Plaatsvuiling, z., filling up a place.
Plaatwerk,

z,, engravings, cuts, pl.

Plagen , t. zo., plague , vex , torment , tease; hoe Paint gij
snij zoo - ? how can you plague me in that manner ? plaag

snij niet langer, don't tease me any longer ; t gij plaagt
9mj sneer desk esjn geld , you give me more trouble than
iii money does.

PLA.

PLA.

Plager • z., plaguer , tormentor , persecutor , vexer ; hij is

Planten, t. w., plant, set, fix, place; settle; een boom -,

een repte - of kwelgeest, he is a teasing fellow; hij is
een allemans -, he is a persecutor of mankind.

plant a tree ; f de een plant de boom , de andere eet de
vrucht, one beats the bush , and another catches the bird ;
het geschut op den wal -, plant the cannons ; het vaandel
-, plant the flag ; goede neigingen in de gemoederen der
menschen -, excite good inclinations in the minds of men.
Plantenbeschrliving , z., phytograpby.
Plantenboek , z., herbal.
Plantenkenner , z., botanist, herborist, herbalist, phytologist.
Plantenleer , z., botany, phytology.
Plantenleven , z., vegetable life.
Plantenrijk, plantenwereld, z., vegetable kingdom, vege
-tablerign,v cato.
Planter, z., planter, settler.
Planterij • z., nursery, plantation.
Plantaewas , z., plant , vegetable.
Plaathof, z., nursery, § seminary.
Plantijzer , z., dibble , planting-stick, setting-stick.
Planting , z., planting , plantation, setting.
Plantsoen, z., young plant, set, twig.
Plantsoenbosch , z., nursery.
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Plagge , z., (zode) turf, green turf, s.

PlaggeinaaUer , plagger , z., cutter of green turf.
Pleging , z., vexation , plaguing , tormenting , persecution.
Pïaizier: (, z., zie Pleizier en de afleidingen.
Plak, z., (schoolplak) ferula, palmer, hand- stapper ; slag

met de -, blow with a ferula; -, (vlek, klad) stain,
spot , blot.
Plakbrief, z., programme.
Plakbriefje, z., bill of paper pasted up, placard.
Plakkaart , z., map to he glued on paste board.
Plakkaat, z., placart, edict, proclamation.
Plakken , t. w., paste, fasten with paste of glue; papieren aan elkander -, to paste papers together ; -, ( § neêrsmijten , nederwerpen) throw down , put down , clap ; -,
(gevangen zetten) arrest, put in prison, imprison , incarcerate; -, § (lang zitten, van geen heengaan weten), i. w.,
love to be the last man in a company , stay long.
"Plakker, z., paster, sticker, § lover of late hours, lover
of being always the last man in a company.
Plakmonarch (, z., (schoolmeester). pedagogue.
Plakschrift , x., bill pasted up , t placard.
PlakstLil'eel , z., paste.
Plakvoerder , z., ( master.
Plakwerk , z., veneering (joiners' work).
Plammoten , t. w., (bevuilen , verontreinigen, besmetten,
bevlekken) soil , stain.
Plan , z., plan , project , design , scheme , draught , sketch,
§ intention , intent , purpose; - hebben , intend , design.
Plannenmaker , z., projector.
Planchet , z., (balein voor keurslijven) busk , whalebone to
keep a bodice tight.
Planchetschuif, z., stay-hook.
Planeet , z., planet ; onder een gelukkige - geboren zijn,
to be born under a lucky planet; iemands - lezen, to dress
a horoscope , calculate a nativity.
Planeetbaan , planetenbaan , x., orbit.
Planeetboek , x., book used by astrologers to calculate
nati vities.
Planeetkennis , z., astrology.
Planeetlezer , kenner , kijker z., astrologer, fortuneteller , destiny-reader.
Planeetlezing, z., horoscope , prognostication.
Planeetmeter • z., planetolabe.
Planeetstelsel , planetenstelsel , z., planetary system.
Planeren , t. w., (bij bookbinders door lijmwater halen) glue.
Plank , z,, (deel) plank , board , shelf; -, (bouwkunde) store;
het ligt op de -, it lies on the shelf ; - tegen -, plank
upon plank ; § de - mis zijn , be mistaken ; § wel bij de kunnen , to be a warm man , to be a moneyed man ; een
huisje van vier -en § (doodkist) , a coffin ; § een - voor het
hoofd hebben , to be brazen-faced.
Planken , b., made of boards of planks ; wooden ; - vloer,
floor of wood.
Plankier, z., platform, cover.
Plankje, z., little hoard, shelf.
Plant, z., plant, vegetable; -, (jong uit de aarde spruitend gewas) plant; -, (levenloos, doch bewerktuigd voort
natuur) plant; -, (van den voet, voetzool) plant-brengsld
of sole of the foot.
Plantaadje, plantagle, z., plantation, planting, colony,
estate.
Plantaardig, b., vegetable.
Plantdler , z., zoophyte.

Plantwording, z., vegetation.
Plas , z., puddle , plash ; § de groote -, the sea.
Plasdanit § (, z., thanks which a flatterer expects; een -

trachten te behalen, intend to ingratiate oneself.
Plasregen , z., hard shower of rain , shower.
Plasregenen, i. w., rain hard, rain vehemently.
Plassen , i. w., paddle , plash ; zij doet niets dan was-

schen en -, she is continually washing and paddling in
the water.
Plassig , b., plashy.
Plat , vlak , b., bw., flat; een - land, a flat, open country;
op het -te land, in the country; een -te beurs, an empty
purse; de bot van dien hoed is te -, the crown of that
hat is too flat ; -te grond , draught of plan of a building;
een -te figuur , a flat figure ; - maken , - slaan , flatten,
make flat; - worden, become flat; - op den grond, flatlong , flat-wise ; een -te redevoering , a flat discourse ; -,
(onedel , laf) flat, plain ; -, (smakeloos) flat , insipid ; -te
wijn, flat wine; -, (eenvoudig, ongekunsteld) plat, broad,
plain, mean, low; een -te uitdrukking, a vulgarism; § op
zijn - vallen, confess frankly; -, - dak, platform, flat-roof;
-, zonder omwegen, flatly; - afslaan, deny flatly, give one
a flat denial; ik zeide hem - weg, I told him flat and
plain ; vlak weg , franc and free , downright ; vlakke zijde
van een zwaard, flat side of a sword ; -, voetzool, sole
of the foot.
Plataan • plataanboom , z., plane-tree.
Plataehtig , b., rather flat, somewhat flat, flattish.
Platbodeind, platboomd, b., flat bottomed.
Platbroek (, z., person that is castrated of gelded.
Platdtds, z., zie Platreisch.
Plat dultsch , z., low german.
Platgat, z., (vaartuig met een plat achterwerk) vessel with
a flat stein.
Platheid, z., flatness; dulness, broadness, vulgarity, insipidity, insipid talk, shallow talk.
Platina, x., platina, white gold.
Platje, z., young rogue, little wag; § hij is een rept -, he
is an arch little rogue.
Plating, z., (bekteeding met hout) flat wooden cover of an
earthen wall.
Platlood, z., flat lead.
Platluls, z., crab-louse.
Flatmaking, z., flattening, levelling.

PLI.

PLA.
Platmeting , z., planimetry.
Platneus , z., flat nosed person.
Platneuzig, b., flat-nosed, having a flat-nose.
Plateel , z., earthenware , delfware.
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Pleisterkuil , z., chalk-pit, plaster-quarry.
Pleisterplaats , z., stage, station, baiting - place.
Pleisterwerk, z., plastered work, stucco.

Pleisterwerker , z., stucco-worker, maker of stucco-work.
Pleit, z., (plathodemend vaartuig, praam) pram, prame,
z., delfware-potter.
flat bottomed boat; -, (geding), -zaak, law-suit, proceeding
, z., delf^vare-pottery.
in law , cause , action
Platonisch, b, platonic.
Platteland, z., open field, country, province; op het -, Pleitbezorger, z., attorney,lawyer, solicitor, proxy, advocate.
Pleitdag, z., court - day, session-day.
in the country.
Platterd (, z., illiterate person, ignorant person, blockhead. Pleiten, i.w., (een regtsgeding voeren) plead, sue, go to
law , prove, § defend oneself ; eer geld geven dan -, rather
Platting, z., string.
Plateelbakker ,
Plateelbakkerij

Platvisch, z., flat-fish.
Platvoet, z., broad foot; -, (op

schip de eerste wacht bij
de kaars) the first watch by candle-light , z.
Plavei , plavelsteen , z., square - tile , brick .

Plaveiblok, z., paver's-beetle.
Plave[jen, t. w., pave.

Plaveuer , z., paver.
Plaveiing , z., paving.
Plaveisel , z., pavement.
Plaveisteen, z., zie Plavei.
Plebejer , z., plebeian.
Plecht , z., (verdek voor of achter op een vaartuig) fore-

castle, quarter-deck; de stuur-, the steerage; de_ - is al
van het schip, that is out of use; § van de - vallen, to be
degraded of disqualified; be deprived of one's office of dignity.
Plechtanker , z., sheet anchor , § last resource ; het - uit
-werpn,
to do one's utmost.
Plechtankertouw , z., sheet-anchor rope , sheet-cable.
Pleegvader , z., tutor , guardian , foster-fattier , fosterer.
Pleegzoon , z., foster -son.
Pleetzllver , z., plated silver.
Plegen , i, w., (gewoon zijn) use , be wont of accustomed;
zij - zoo - te doen, they where accustomed to do so; zij
- te zeggen , they used to say ; hij is zoo vrolijk niet

pay , than go to law.

Pleiter , z., pleader.
Pletterij , z., pleading.
Pleitgeding , pleitzaak , z., zie Pleit .
Pleithof , z., zie Geregtshof.
Pieitkainer , z., zie Pleitzaal.
Pleitkunst , z., art of pl tiding (a cause).

Pla,itlustig, pieitzuchtig, b., pragmatical, much given

to go to law.
Pleitrede , z., zie Pleidooi.

, z., pleader.
Plcitvogel § , z., chicaner, wrangler , litigious person.
Pleitzaak , z., zie Pleit.

Pleitster

tzaal , z., court , hall in which causes are pleaded.
Pleitzak § (, z., zie Pleitzzogel.

Plet

Pleitziek

, pleitzuchtig,

b., loving to go to law, prag-

nlatical ; litigious.
Pleitziekte,

pleitzucht, z., love of going to law, liti-

giousIiess.

Pleizier j , z., pleasure , delight, diversion.
Picizieren , i. w., pleasure , please , favour.

Pleizierig , b., bw., agreeable, pleasant, pleasing gay, cheerful ; ple;isai^tly, gaily, cheerfully ; een - mensch , a pleasant,
a cheerful mail; ecii - yeziyt, a pleasing, gay pr ospect .
meer als hij plagt, he is not so cheerful as he used to Pleizierpartiy , x., party of pleasure.
be; -, t. w., (doen, bedrijven, begaan) do, commit-; met Pieizierreis, pielzierreisje, z., jour ney of pleasure, trip,
iemand raad -, advise with any one , consult with a excursion.
person ; een misdaad begaan , commit a crime; -, =oefe- Pick , z., (vlok , klad) spot, stain ; -, (plaats , uitgestrek theid) place , spot (of ground).
nen, exercise ; bedrog - , defraud , cheat.
Plemp , plempe, z., kind of fishing-boat.
Pleging , z., committing.
Plengen , t. w , (storten , vergieten) spill , shed, pour ; blood
Pleet , zie IKusting.
Piegtgewaad , z., zie Feestgewaad.
Plegtig , b., solemn.

, z., solemnity, solemness, pomp.
PlegtiglLJk , adv., solemnly.
Plegtstatig, b., majestic; -, bw., majestically.
Piel , palet , paletje , z., rack of pulley for torturing.

Plegtigheid

z., pleading, defence, speech
of a pleader.
Plein, z., square.
Pleister, z., (voor een wond) plaster; tand-, plaster to
cure the tooth-ache ; een trek-, a resolutive , a drawing
plaster; § een trek- (beminde) , a sweet-heart; § eene - op
iets leggen , to soften a thing ; § eene gouden - op iets
leggen, appease any one by means of money ; § dat is een
- op de wond, that is a comfort ; -, (kalk , gips) parget,
white-lime , plaster , stucco , gypsum ; sluis afgevallen -,
rubbish , old dry plaster.
Pleisteraar , z., plasterer.
Pleisteren , t. w., (snel pleister bestr ( ken) plaster , parget;
een muur be-, plaster a wall ; -, i. w., (onderweg stilhou
bait, stop ; wij zullen in het eerste dorp wat -, we-den)
will bait a little in the first village.
Pleistering , z., plastering of a wall.
Pleisterkalk , z., plaster , stucco.

Pleidooi , pleit, pleitrede,

-, shed blood ; de Heidenen - den wijn op de altaren hun ner afgoden) , the heathens poured of sprinkled wine upon
the altars of their idols ; water -, spill water.

Plenging , z., spilling, shedding.
Plengoffer , z., libation.
Piengwijn , z., wine for this libation.

Plethatner, z., flatting- hammer .

Pic tmoien , z., engine to flatten, flatter, flatting-mill.
Picts, z., piece of coarse cloth.
Pletsteen , z., rolling-stone , roller.
f Pletten, t. w., flat, flatten, laminate, plate ; goud -, plate-gold.
I Pletterij , z., flattening of metals.
Pletteren, t. w., zie l7erpletteren; -, te - trappen, crush

to pieces.
Pleuris, z., (zijdewee) pleurisy, g.

Pligt, z., duty, obligation; z in - betrachten, to perform
one's duty ; ik houd het voor mijn -, I think it my duty;
kinder-, filial duty ; huwelijks -, conjugal duty; - verzaken,

prevaricate , fail of one's duty.
Pligtelijk , b., obligatory, binding.
Pligtgebod , z., command of duty.
Paigtig , b., zie Schuldig.

Piigt,natig , b., tw., conformable to one's duty.
Plietpiegen , i, w., make compliments ,
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Pllgtpleging , z., compliment , ceremony.
Pligtsbetrachting, z., performing of a duty.
Pligtsebuldig, b., hound in duty.
Pligtshalve , adv., in duty , for duty's sake.
Pligtverzaker , S., prevaricator.
Pligtverzuim, z., prevarication.
PligtvrU , b., free , unengaged.
Plint , z., (een vlak stuk hout in lijstwerk) plinth.
Ploeg , z., (werktuig , our de aarde voor de ontvangst van
zaden geschikt te maken) plough , § livelihood; achter den
- loopen , follow the plough ; den - trekken, draw the
plough ; de paarden achter den - spannen , zijne zaken niet ,
goed verrigten , put the cart before the horse ; aan den moeten • be constrained to work hard; § dat is mijn wagen
en -, that is my livelihood; lustig aan den - gaan , work
hard; - volks , set , gang ; -, ( soort van schaaf) plane ; -,
(ploegmes, boekbinders werktuig) bookbinder's knife.
Ploegen , t. w., (het land met een ploeg omwerken) plough;
het land met paarden -, plough the land with horses; § het
strand -, do useless work; met rimpels geploegd, wrinkled;
-, (groeven in planken schaven) plough, notch, make furrows of grooves in timber; -, i. w., (blokken, hard werken)
plod, drudge, toil , toil and moil.
Ploeger , z., plough-man , tiller , § plodding head.
Ploegbak, z., plough-staff, plough-raker.
Ploeghout, z., carriage, wood of a plough.
PloegUzer , ploegkouter , z., plough-share , coulter.
Ploegland , z., arable land.
Ploegmes , z., plough-iron , a kind of bookbinder's knife.
Ploegos, ploegpaard, z., plough-ox; plough-horse.
Ploegrad , z., plough-wheel.
Ploegschaaf, z., notching-plane.
PloegschUf, z., zie Ploegijzer, Ploegmes.
Pioegstanrt, ploegsteel, z., plough-tail, plough-handle.
Ploegvoren , z., furrow.
Ploert , z., debauched fellow , dehauchee.
Ploertachtig , b., bw., debauching.
PioerterU • z., debauchery.
ploertigheid , z., looseness.
Plof, z., puff, fall.
Ploffen , i. w., fall down, plump.
Plok, z., (handvol, greep) gathering; handful; crop, pluck.
Plok, plokpenning, z., (strijkgeld) premium (given at
the highst bidder in a public sale).
Paokharen • i. w., zie Plukharen.
Plokken • i. w , zie Plukken.
Plomberen, i. w., lead (ground); een tand -, stop a tooth;
-, (in het timmeren) plumb; -, (bij de in- en uitgaande
regten) lead; affix leads to; -, (in het metselen) plumb.
Plomp , b., bw., rude , clownish , dull , coarse , gross;
rudely , clownishly , grossly.
Plompaard , plomperd , z., zie Lomperd.
Piompen, i. w., t. w., fall plump, plump; plunge.
Plompheld , z., zie Lompheid.
Plonderaar , z., zie Plunderaar.
Plonderen , t. w., zie Plunderen.
Plonzen . t. io., i. w., throw into the water, plunge; fall
into the water.
Plooi • vouw • z., plait, fold; § bent; zijn karakter heeft
zijra - reeds genomen , his character has already taken
its bent; de jen uitdoen, unplait; § een goede - aan een
zaak geven , give a colouring to an affair.
Plooljen, t. w., plait, fold, bend, § accomodate, manage.
Plooijer, Z., plaiter.
Plooïjing, z., plaiting, folding.
Rioolster • z., plaiter.

Ploten , t. w., (wol van de schapenvacht plukken) pluck off
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the wool (from sheep's skins).
Ploter , z., plucker off of the wool (from sheep's skins).
Ploten , z., place where the wool is plucked off (from

sheep's skins); plucking off the wool (from sheep's skins).
Plots , bw., zie Plotseling.
Plotselijk, plotseling, b., bw., sudden; suddenly, on a

sudden , all of a sudden , forthwith , unawares ; abrupt,
abruptly ; een -e liefde , a sudden love , a hasty passion,
een - heengaan , an abrupt departure.
Plotsen, neerplotsen, i. w., fall down on a sudden;
suddenly; fall down plump.
Plug t , z., (ligtmis) light fellow, rake , debauchee ; goodfor-nothing fellow.
Plug, pl ugge , z., plug , stopple (such as is used in casks) ;
-, (bom van een vat) bung ; -, (schoenmakers houten pin)
peg; -gen snijden , cut pegs for shoemakers; § do trilling
and unprofitable work.
Pluiken, t. w., zie Plukken.
Pluim, z., (veder, veêr) feather, plume; -, (b( jagers)
tail of a hare; zoo ligt als een pluim, as light as •a feather;
-en uittrekken , plume , pluck off feathers ; § iemand een
-pje geven , praise any one.
PluimaadJe, pluimagle, z., feathers, pl.; plumage.
Pluimachtig , b., feathery, plumy, plumous.
Pluimaluin, z., plume-alum.
Pluimbal, z, shuttle-cock.
Pluimbereider, z., dresser of feathers, dresser of plumes.
Pluimbos, vederbos, z., plumage, Plume.
Piuimeloos, b., featherless, without a plume.
Pluimen, t. w., plume, strip off feathers.
Pluimgedierte, z., feathered race, birds, "pl.
Plulmgraaf. z., overseer of birds, chief-fowler, poulterer;
- op een schip , one that takes care of the fowls and
cattle on hoard of a ship.
Pluiyngras, z., kind of herb.
Pluimnis, b., feathery, plumy.
Pluimpje, z., small feather, § praise.
Pluirnstroken, t. w., flatter, coax, wheedle, cajole,
fawn upon , adulate; hij kan wel -, he understands flattering, fawning, weedling, adulation, etc.
PluirnstrLjker , z., flatterer, fawner , cajoler, plume.
striker , adulator.
Pluimstrijkerlj , z., flattery, fawning, coaxing, adulation,
obsequiousness.
Pluiiustrijkster, z., fawning-woman.
Pluis, z., (haarachtig vlokje) light down, flock, flue; uw
kleed zit vol pluizen , your coat is covered with flues.
Pluis (, b., (gaaf, behoorlijk) sound ; § het is daar niet -,
it is there not as it ought to be; there is something
wanting.
Pluisachtig, b., zie Pluizig.
Pluisje • z., (nopje, vezeltje) nap , flue , flock; light down

(of wool, cotton or silk, that will stick to cloth).

Pluistouwen, z., mv., mended cordage.
Pluizen . t. w., (aan pluisjes rafelen) pick out locks ; tot

pluizen maken, ravel , pick; wol -, pick wool ; schoon
plukken , strip entirely ; -, ( kaal maken) drain; § zij - hem
de beurs, they pick his pocket, they squeeze of drain
him ; ( onderzoeken) scrutinize ; -, i. w., fray of fret ; die
zijde pluist zeer veel , this silks frays prodigiously ; (pluizig zijn of worden) fret; -, (peuzelen) pick; zie Peuzelen..
Pluizer, z., picker.
Pluizerij . z. picking.
Pluizig, b, full of flocks, full of locks; zie Pluis,
Pink, z., zie Plok, Handvol, Greep.
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Plukharen , t. w., fall together by the ears; wij zullen er

om -, we'll fight for it.
zie Pluksel.
pluck, cross, gather; § f) plume; § reap;
pull ; strip one of; bloemeia -, gather flowers; een vogel
-, pluck off a bird's feathers of plume a bird ; T loowereic
-, gather laurels , be victorious ; de vruchten van zijn arbeid
-, reap the fruits of one's labour; iemand - en rukken,
towse , tug , pull of worry any one; wol -, zie Pluizen.
Piukker , plukster , z., gatherer , plucker.
Plukking, z., plucking, gathering.
Plukmnand, z., fruit-basket.
Plukpenning, z., premium.
Pluksel , z., lint.
Plukster , z., zie Plukker.
PluktLd, z., season in which apples etc. are plucked.
Plukvet, z., zie Darmvet.
Plukvogel §, z., parasite.
Plukvinken i , z., me., hash, ragout.
Plukvrucht, z., fruit that is plucked.
Plunderaar, z., plunderer, robber, spoiler, pilferer, depredator; t plagiary, plagiarist.
Plunderen , t. w., plunder, pillage, rob, depredate; rifle,
strip , deprive.
Plunderen , t. w., plunder, pillage, rob, depredate; rifle,
strip , deprive ; een stad -, pillage a town.
Plundering , z., plundering , pillage , robbery , depredation ; § plagiarism, literary theft ; een stad ter - overgeven,
give up a town to be plundered of pillaged.

Plukkeling, z.,
Plukken, t. w.,

Pluinderkamer, z., lumber-room, lumber-loft.
Plunderinarkt, z., rag-market.
Plunje (, z., (zeernanskleedinq) sailors' clothes

, baggage,
lumber , § clothes ; goed in de - zijn , be richly provided
with clothes; slecht in de - zijn, meanly clothed.
Plunjeklst, z., clothes-trunk.
Pluvier , z., (zekere watervogel) plover.
Pochhans , Z., (snoever) boaster, bragger, braggart, swaggering fellow.
Podagra , z., podagra, gout in the feet.
Podagreus , b., gouty, podagrical ; hij is oud en -, he is
old and gouty.
Podagrist, z., podagrical person.
Poddebaard , z., down (on the chin) , downy beard , gooseberry-heard , zie Flasbeard.
Poddehaar, z., (eerste kinhaar) soft hair, down (on the
chin) , zie verder Poddebaard.
Podding, pudding , z., pudding.
Poeder , Z., powder.
Poederdoos, poederbus, z., powder-box.
Poederen , t. w., powder.
Poederka,ner , z., dressing-room.
Poederheind , poederkleed , poederrnantel , z., comb.
ing-cloth.
Poederkwast , z., powder-puff.
Poedersuiker , Z., powder-sugar.
Poëet , z., zie Dichter.
Poel , z., fen, marsh , pool , puddle , slough , plash,
mire , § gulpte , abyss ; eeja - dempen , fill a slough;
§ in een - van ellende vervallen , sink into an abyss of
misery.
Poelier , z., poulterer.
Poeije , z., fowl , pullet.
Poeisnip , z, (watersnip) , snipe.
Poelvogel , z., (moerazvogel), marsh-bird.
Poelwater, z., pool-water.
Poen f ), z., (smorfaoen) money.
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z., (roof, knoet) Westphalian peasant ; -, (wind)
foist, fart; een - laten, let a fart, break wind.
Poepenland , z., Westphaliia.
Poeper , z., farter, farting-man.
Poepster, z., farter , farting-woman.
Poepert) + , zie Jars.
Poer , z., (hengel om aal te vangen) angling-rod to catch
eels with.
Poeren , peuren , t. w., angle for eels.
Poes, z., puss; -, (halsbekleedsel van bont) fur worn about
the neck.
Poesje , z., little cat, kitten, I een - vangen (een balletje
maken), knock of ring at people's doors in the night-time;
-, (bonten kraagje) fur-tippet.
Poesten, i. w., puff; steal.
Poetisch, b., poetical ; -, bw., poetically.
Poets, z., trick, prank; iemand een - spelen, play any
one a trick.
Poetsenmaker, z., buffoon, droll, jester wag.
Poetsig , b., waggish ; -, bw., waggishly.
Poetsigheld , z., waggishness.
Poezelig (, b., (vleezig) plump, squab, fat, in good case.
Poezeligheld, z., plumpness.
PoOzy , z., poetry, poesy.
Pof ( , z., bounce , tick , trust ; § iets op de - halen , to buy
upon tick of trust.
Poften ( , i. w., bounce beat.
Polier , z., (zakpistooltje) pocket-pistol ; -, (snoever) brag.
gart; -, (zeker gebak , poffertje) puff-cake.
Potlertje , z., zie Pc/far.
Pofertjeskraann , z., shop where puff-cakes are baked.
Poihans , z., zie Pochhans.
Pochet , z., (rug, huid) I back, shoulders, pl.; hij kreeg:
hevig op den -, he was severely drubbed.
Pogehen , i. w., boast , brag, vaunt , talk big , hector;.
hooi-dat gij hem wel - op zijn rijkdom ? did you hear how
he bragged of his wealth
Pogcher , z., boaster , bragger , romancer.
Pogeherii , z., boasting, bragging , vaunting, rodomontade.
Poten , i. w., endeavour , strive , attempt ; de rijandeu:<
poogden te vergeefs de rivier over te trekken, the enemies
endeavoured in vain to cross the river.
Poging, z., endeavour, attempt, struggle, effort.
Poghans , z., zie Pogcher.
Pok, z, pock.
Pokachtig , b., like a pock.
Pokdaal , pokput, z., pock-hole, pock-mark.
Pokdalig, b., pock-marked, pitted.
Pokhout, z., guaiacum-wood, pock-wood.
Pokjes , z., env., small-pox.
Poken , i. ee., stir the fire , poke the fire.
Pokgif, pokgift , z., virus of pox.
Pokinenting , z., inoculation of the small pox.
Pokken , z., mr., (pokziekte) small pox, pocks; spaansche -,
french pox, venereal disease.
Pokkig , b., pocky.
Pokkoorts , z., me., fever accompanying the smallpox.
Pokput , z., zie Pokdaal.
Pokstor, z., verolic-matter, pock-pus.
Pokzlekte , z., zie Pokken.
Pol) , z., (boel) whore-monger, whore-master, bully, adulterer, leecher.
Polak, pool, z., polancler.
Polder, z., (uitgemalen meertje of ingedijkt land) drained
marsh , low land surrounded by banks, polder, drained lake.
Polderbestuur, z., direction of a polder.
Poep) ,
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Polderdijk , z., polder-dike, dike around a polder.
Poldermeester, z., polder-master, director of a polder.

Polderinolen , z., polder-mill (mill for draining a lake

in Rolland and Belgium).
z., sluice of a polder.

Poldersluis ,

Poleerbeltel , z., polishing-hammer.

Pond, z., pound; een pond -, a pound weight; een - sterling,
a pound sterling ; bij het -, by the pound; Nederlandsch -,
kilogramme ; tegen zoo veel het -, at so much a pound.
Ponder , z., (kaliber van een stuk geschut) pounder ; een
twaalf-, a twelve-pounder.
Pondgaarder, z., corn-factor, t corn-broker of merchant.
Pondgaren , z., coarse thread.

Poleerder, z., planisber, polisher.
Polei , poleye, z., poly, penny-royal (botanie).
Politie, z., policy of insurance; -, police.
PolUsten, t.w., polish, burnish.
Poli.sten, z., polishing, burnishing.
Polijster, z., polisher, burnisher.
Polijsthout, z., burnishing-stick.
PolLjsting, z., polishing, burnishing, gloss.
PolLjststeen, z., burnishing
PolLstviJl, z., fine- file.

Pompzuiger, z., sucker of a pump.

(zeker inkomend regt , meest in Engeland
bekend) poundage.

Pondgeld , z.,

Pondhuls, pondkamer,

dage.

z., custom-house for the poun-

Pondpapler , z., waste-paper.
Pondpeer , pondspeer , z., pounder.
Pondschrljver • z., clerk at a custom-house.
Pon, aard • z., poniard, dagger , stiletto ; met een - door-

stone, burnisher.

z., politics, pl. policy; political wisdom; , b., steken , t ponjardeeren , stab , poniard.
Ponjaardsteek, z.,
politic, political ; artful.

Politiek,

Pollepel , z., ladle.
Pollevy, z., (schoenhiel) heel of a shoe.
Pols , z., (beweging der slagaderen) pulse.; iemand den -

Pont , z., (praam, plat bodemd vaartuig) ferry-boat; ponton

Polsslag, z., pulsation, pulse.
Polsstok, z., pole, leaping pole.
Polszak , z., kind of fishing-net.
Polver , z.. zie Pulver.
Polvy , z., zie Pollevy.

Poo ij en) , t. w.,

(in war).
Ponteveer , z., ferry .

voelen , to feel one's pulse ; § to sound one ; zijn - slaat Pontgasten, z., me., ponteneers, pl.
.fl aauw , his pulse beats slowly , he has a weak pulse; Pontje, z., wherry.
Pontman , z., ferry-man , wherry-man.
-, (springstok) pole , leaping pole.
Ponton, z., (schipbrug) ponton, pontoon, bridge of boats.
Polsader , z., artery.
Pontifikaal
, z., (pauselijk staatsiekleed) pontificals, pon Polsadergezwel , z., aneurism.
tificalia , § best suit.
Polsen (§, t. w., feel one's pulse; sound one; -, i.w., leap over
(ijzeren
pen om zilver te drijven) tool to emboss
a ditch by means of pole ; stir the water by means of a pole. Pont. , z.,
silver.
PolsmoiJe, z., mitten, wrist-muff.

house, drink.
Pooijer ), z., guzzler, drinker, drunkard, toper, tippler.
Pooljeren , peuren , t. w., i. w., (met de poer naar aal visschen) angle for eels.
Pook , z., (moordpriem, dagger) dagger ; hij stak hem de
- in de borst), he thrust the dagger into his breast; -,
(werktuig om het vuur mede om te roeren) poker.
Pool, z., (draad van het fluweel) nap of velvet; -, (aspunt
van de aarde of van den hemel) pole; noord-, north, arctic
of arctic pole; de zuid-, south of antarctic-pole.

Pomp , z., pump.
Pompbak , z., cistern.
Pompboor , .z., pump-borer.
Pompbout, z., pump-bolt.
Pompemmertje, z., lower pump-box.
Pompen , t. w., pump ; § ik moet - of verdrinken,

work or I am undone.

I must

Pomper , .z., pumper.
Poinpernikkel ) , z., Westphalian rye-bread, brown George.
Pompgat , z., pump-hole.
Pomphaak, z., pump-hook.
Pomphart, z., piston (of a pump) , pump-sucker.

Pompl.Jzer , z., iron of a pump.
Pompkamer , z., chamber of a pump.
Pompketel, z., kettle of a pump.
Pompklep • z., valve of a pump of pump-box.
Pompleder , pompleer • z., pump-leather.
Pompmaker • z., pump-maker.
Pompoen, z., pumpkin, pompion; uitgeholde -, gourd.
Pompput, z., well.
Pompschoen • z., zie Pomphart.
Pompschrapper , z., pump-scraper.
Pompslinger , pompzwengel • z.. swing.
Pompstang • z., pump-spear.
Pompsteek , z., draught by a pump-spear.
pompstok , z., brake of handle of a ship's pump.
Pomptoestel , z., pump-gear.
Pomptouw • z., pump-rope.
Pompwater , Z., pump-water.
Pompwerk, z., hydraulic machine, engine, pumps, pl.
Pompwerker, z.• pumper ; pump-maker.
Pompzode, z,, pump-well.

Poolcirkel, poolkring, z., polar circle.
Poolshoogte , z., elevation of the pole , latitude.
Poolskringen, z., mv., (poolcirkels, 23Q 30' van iedere pool)
polar circles.
Poolstar , poolster • z., pole -star.
Poolstreek , z., polar-region.
Poort, Z., gate; de -en bewaren, guard the gates; stads

-en, city-gates; -, (geschutgat van een schip) port-hole;

(achterste) bum , arse.
Poortader , z., port-vein , mesentery-vein.
Poortbeslag , s., (aan de gesrhutgaten van

een schip) iron
work about the port-holes in a ship.
sill.
,
z.,
port
Poortdrempel
Poorter + , z., citizen , freeman.
Poorteren :1: , t. w., give the citizenship (to one).
PoorterU , z., zie Burgerij.
Poorterschap (burgerregt) , z., citizen's freedom, citizen's
ship , zie Burgerregt.
^ Poortmeesterf • z., zie Burgemeester.
Poortgat, z., port-hole.
Poortgeld , z., money-paid for
Poorthaak • z., port - hook.
Poorthengsel , z., port - hinge.
Poorthout, z., port-timber.
Poortier , á., zie Portier.
Poortka.ner , z., room at the

the opening of the gate.

top of a gate.

Poortklamp , z., peg of pin for a port-hole.
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Poortklok , z., gate-bell.
Poortlaken , ' z., cover for the port-holes.
Poortlegger , z., port-bar , z.
Poortlulken, z., port-hole-shutters.
Poortopenen t , z., opening of the gates ; t met - de stad

0i4/aan, go out of the city by the opening of the gates.

Poortringen, z., me., port-hole rings.
Poortsluiten +, z., shutting of the gate; even vóór het -

kwamen wij binnen, just before the gate was shut , we came
into the town.

Poorttouwen, z., mv., ropes of the port-holes.
Poortvleugel , z., leaf of a gate.
Poortwachter , z., gate-keeper.
Poos , z., while (little) while , pause; bij pozen, at turns,

sometimes; een lange of groote -, a long of great while;
zijn - aan het roer staan , to stand out one's turn at the
helm , z.; (kwartierwacht op eega schip) seaman's watch.
Poosje, z., little while.
Poot , z., (voet van een beest) paw , foot , leg ; -, (voet)
foot; § - aan spelen (ijverig arbeiden), work hard; - van
een tafel , foot of a tahle ; -, (afgehouwen tak van een
wilgen of eikenboom, one te planten) set of twig; § in de
poten sturen , do a thing the wrong way.
Pootje, z., little paw, foot; § opzitten, - geven, be very
supple; -, sprig to plant; -, (podayra) podagra, gout in
the feet.
Pootaardappel , z., potato fit to be planted.
Pootig, b., robust, lusty, sturdy, handy; een - waf,
virago.
Pootvisch, z., young fry, fish for breeding ; - ), little fishes.
Pootvijver, z., small pond, wherein fish are kept for
breeding.
Poozen • i. WW., pause , make a pause.
Pop , z., (kinder speelpop) puppet, doll; zoo net als een -,
very neat , spruce , fine , genteel ; § elk heeft zijn - waarmede h ) speell (zijn stokpaardje) , every one has his hobbyhorse ; de pen zijn aan het dansen , it is a going ; -,
(opgeschikt, vrouwspersoon) flaunting lady; men mag wel van
het spel spreken , maar geen -pen noemen , an occurrence
may be told, but not the names of the persons; -, (van
een rups) , cob-web of a caterpillar ; -, (linnen doekje om
kruiden in te doen uittrekken) rag tied up into a knot,
little sack with physical herbs as dissol vent ; -, nodule;
-, (aan een schermdegen) butt end of a foil ; -, (om brand
te stichten) piece of linen etc. dipped in pitch to set a house
on fire , match ; -, (wijfje van vogels) female of birds ; -,
(jong geboren kind) baby, babe ; -, (nimf van insecten)
chrysalis.
Popachtig , b., like a puppet; beauish , nice ; § flaunting,
spruce.
Popje • z., little doll , § pretty child , babe; -, (van een
ujworm) shell , cod of ball of a silkworm.
Popel . popeller , z., zie Populier.
Popeleij e , z., zie Beroerte.
Popelen , i. w., quiver , pant , throb.
Poppej, , i. w., (met een pop spelen), play with a doll
dandle.
Poppengoed, poppenwerk, z., toys, child's play-things,
baubles, pl.
Poppenjonker, z., beau, spark, fop.
Poppe.akraam , poppenwinkel , z., toy-shop , toy-stall.
Pvppenkraamster, z., toy-woman.
Poppeukramer, z., puppet-dealer, toy-man.
Poppenkramerij • z., toy-trade.
Poppenmaker, Z. doll-maker.

1Poppensehool , z., zie Kinderschool.
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z., puppet-show.
Poppenwerk • z., baby things , pl.; § light work.
Poppenwinkel , z., toy-shop.
Populier, z., poplar, poplar-tree.
Populierbosch, z., grove of poplar-trees.
Populierlaan , z., poplar-alley.
Populierschors, z., poplar-bark.
Populiertak, z., poplar-branch.
Popullerwortel , z., root of a poplar.
Pear , z., (steek , prik) prick.
Porder , z., awakener , awaker , rouser.
Porei , z., zie Prei.
Poreus , b., porous.
Poreusheid , z., porosity.
Porfier , porflersteen • z., porphyry.
Porie , z., pore.
Poorjzer , z., zie Pook.
Porren , t. w., (aanporren) stir up , move , excite , drive
on , instigate ; -, (steken) thrust with a sword of with a
knife.
Porring, z., (aanporring), zie .anzetting, Aandrijving.
Porselein , z., (Chineesch aardewerk) china, china-ware,
porcelain; -, (kruid) purslain.
Porseleinaarde , z., porcelain-clay.
Porseleinen , b., porcelain of china.
Porseleinfabriek , z., porcelain. manufactory.
Porceleinfabrikant , z., porcelain-manufacturer.
Porceleinkas , z., closet for chinaware.
Porceleinkramer , z., chinaman.
Port , porto, briefport , z., postage, het - is betaald, the
postage is paid.
Portaal , z., portal; porch ; entry; het - van St. Pieter
te Rome , the porch of St. Peter's-church at Rome.
Port-epée, z., (draagband) waist-belt, belt.
Porte , z., (hof van den Turkschen keizer) porte, Ottoman
Poppenspel ,

court.
Portelbier , z., frothing-beer.
Portelen,

i. w., zie Opborrelen.

Portelwel , z., whey of cheese.
Portie , z., portion , part, share, allowance; ordinary meal.
Portier, z., (deurbewaarder) door-keeper, gate-keeper; -,

(van een koets) coach-door.

Portierglas , z., glass of a coach-door.
Portierschap , z., office of a doorkeeper, office of a porter.
Portiersvrouw , z., porter's wife , portress ; female door-

keeper.
Portret , z., portrait, picture, likeness; character.
Portretschilder , z., portrait-painter , limner.
Portretschilderen, z., portraying.
Portretteren , t. w., portray, portrait.

Post • x., (brievenmaal) post , post-office ; ik zal u met de

eerste - schrijven, I'll write to you by the next post; een
brief naar den - brengen , carry a letter to the post-office;
-, (van een deur of raam) post , pile ; -, (standplaats) poststation ; op zijn - zijn, keep one's station, be upon the watch;
een gevaarlijke -, (in den oorlog) a dangerous post of station ;
- vatten, take post; -, (artikel van een koopmansrekeniny of
schuldboek) article, post; een - uit het journaal in het grootboek overdragen, transfer a post from the day-book into the
ledger ; -, (bij papiermakers getal vellen , welke in eens
tarsscken de vilten geperst worden) post; -, ambt, bedieni°y () post, otiice; -, (postr(der) post; -, (last) commission ; het is mijn -, I am ordered of I must; het is een
moe jelijke - voor mij , it is no easy matter for me etc.;
-, (inrigtiny ter vervoering van pakgoederen, reizigers enz.
met paarden) post-stage ; te - rijden , met den - rijden

POS.

PRA.

ride post; zich van den - bedienen, travel with post-horses;
-, (schildwacht) sentry, sentinel ; -, ( verkorting van postpapier) post-paper; -, (een visch) kind of freshwater-fish,
kind of perch.
Postbediende , z., clerk of the post-office.
Postbode , z., post , postman, foot-post, servant of the
post-office.
Postdag , z., postday.
Postelein (, z., zie Porselein.
Posteren , t. w., post , station , place.
Postertj , z., post , post-establishment.
Postgeld, z., zie Port.
Posthoorn, posthoren, z., post-horn, post-boy's horn.
Posthuls, z., post-house, post-office.
Postjongen, z., post-boy.
Postkaart, z., post-map.
Postkales, z., post-chaise.
Postkantoor, z., post-office.
Postkar , z., post-cart.
Postknecht, z., postilion, post-boy.
Postkoets , z., stage-coach.
Postlist, z., list of letters.
Postlooper, z., zie Postbode.

Poter • x., zie Planter.
Poting, z., planting.
Potentaat • z., potentate.
Potgeld , z., money kept in a box , fine pieces of money
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Postmeester , z., post-master.
Postmeesterschap • z., office of a post-master.
Postmerk • z., stamp of mark of the post-office; post-mark.
Postpaard • z., post-horse.
Postpapier, z., post-paper.
Postregister, z., list of letters.
Postreglement • z., regulation of the post.
Postregt, z., right of having posts.
Postreize, z., journey with post-horses.
Postrijder, z., courier.
Postschip, z., packet, packet-boat.
Postscriptum • z., zie Naschrift.
Poststation • z., stage.
PosttUding, z., news, post-news,
Postuur • z., posture , figure , attitude , form, stature,

shape.

Postuurll,Jn , z., front-tackle.
Postwagen • z., zie Postkoets.
Postweg, z., zie .leereweg; -, high-way.
Postwezen • z., affairs of the post, pl.; post-establishment.
Pot, z., (zeker keukengereedschap, vaatwerk) pot; de - is

aangebrand; the pot is burnt on; § den hond in den - vinden , to come too late for dinner , § de - verwijt den ketel
dat hij zwart is, the pot calls the kettle black; § daar
is een je voor u te vuur , you'll be punished for it ; §t daar
is geese - zoo krom of er past een deksel op • there is not
such a crooked pot, but one may find a lid for it; none
is so ugly that he does not get married; den - schuimen,
scum the pot , -, (sp ( s ,. eten) , als ; wij hebben een goeden
-, we dine of sup very well ; dagelijksche -, ordinary fare;
-, (zekere maat) pint ; -, (inleg daar men om speelt) stake
(at play) ; den - trekken (verteren) , sweep stakes t, get into
a scrape , come into a scrape ; den - winnen of trokken,
win the stakes; uit den - trekken, take from the stakes;
-, (waarin men boeten enz. verzamelt; ook deze boeten zelven) box.
Potaadje, potagle, z., potage, porridge, soup.
]Potaarde, z., potter's clay.
Potasch , z., potash.
Potdeksel • z., pot-lid.
Potdoek , z., linen for dish-clouts.
Poten , t. w., (jonge boompjes planten) set, plant;

een vijver -, stock a pound with fry.

commonly put up in a box , pl.
Potgewas , z., vegetable growing in a pot.
Pothengsel , z., pot-hook.
Pothuls, z., lodge, stall.

Potje, z., small pot; een - maken, join in an expense,
club together.
Potjebeuling ), z., gruel, oat-meal-pudding.
Potjesmarkt, z., crockery-market.
Potkaas , z. • spiced cheese , cheese potted with herbs.
Potkijker, z., (keukenklouwer) lick-pot , cotquean.
Potlepel, pollepel , z., pot-ladle, ladle.
Potlood, z., pencil, lead-pencil; black-lead; met - teekenen , draw , sketch.
Potlooden, t. w., blacken with black-lead.
Potloodpen, z., pencil-bolder.
Potloodteekening , z., black-lead-drawing.
Potmispel • z., sort of medlar.
Potmusch , z., sparrow that nests in a pot.
Potoven, z., zie Pottenbakkersoven.
Potpastel • z., minced meat pie with plums.
Potpenning, potstuk, z., fine piece of money kept for
curiosity.
Pots , z., zie Poets.
Potscherf, z., pot-sherd of pot-share.
Potschraper (, Z., § old knife ; -, lick-pot.
Potsenmaker , z., buffoon, farce-player , droll • wag.
Potsenrnakerij, z., buffoonery, drollery, jesting.
Potsig, b., waggish, facetious.
Potspijs • z., zie Polaadje.
Potsulker, z., sugar in pots.
Potten (, t. w., (geld sparen) hoard up (money); treasure up;

spare , save.
Pottenbakker, z., potter.
Pottenbakkerij , z., pottery , potter's trade.
Pottenbakkersoven , z., potter's oven.
Pottenbakkersschijf, z., potter's wheel.
Pottenbank, pottenkas, z., cupboard, shelf; § het ligt

op de -, it lies on the shelf.
Pottenkraam , pottenwinkel , z., pot-shop.
Pottenmarkt, z., pot-market, pot-fair.
Potter (• z., one that hoards money.
Pover t , arm , b., poor., mean; een - jonker , a poor

gentleman.
Povertjes, ado., poorly.
PraaLjen • t. w., speak of hale a ship.
Praal , z., pomp, magnificence , splendour.
Praalbed • z., bed of state.
Praalbeeld, z., statue.
Praalboog • Z., triumphal arch.
Praalgewaad • z., stately raiment.
Praalgraf, z., mausoleum, monument.
Praalhans, z., zie. Pochhans.
Praalkoets • z., (zegewagen , staatsiewagen) state-coach,

coach of state, triumphal car.
Praalstoel , praalzetel , z., triumphal seat.
Praalstoet, z., pompous train, splendid retinue.
Praalziek, praalzuchtig, b., proud, glorious; ostenta.

tious • magnificent ; eager for show of for pomp.
Praalzucht , z., eagerness for show of pomp, ostentation.
Praam, z., (schouw) flat-bottomed boat, prame, pram; -,

visch in

(van een molen) spindle of a mill; -, (verdrukking , nood)
oppression • scrape.
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Praat, z., talk, chat, tattle; malle -, colic -, foolish
talk, idle stories, fooleries, pl.; nonsense; ( ik heb geen voor u , I won't talk to you; veel -s hebben, be conceited,
pretend to great matter ; be all tongue.
Praatachtig, b., zie Praatziek.
]Praatachtigheid , z., zie Praatzucht.
Praatal, z., great talker, chatterer, prattler.
Praatje, z., talking; -s voor de raak, stories, childish
talk , tales , pl.; nonsense ; -s vullen geen paatjes , -s vul ten den buik spiet, a hungry belly has no ears, words
are no deeds; het is maar een -, it is but a report.
Praatmoer) , praatster , z., talker, chatterer , prattling

Prauwei, proowel, z., (dunne, opgerolde wafel) thin wafer.
PrauwelLjzer • z., wafer-iron.
Precies : (, b., bw., precise , fixed , exact ; men weet den
preeiesesc tijd nog niet , one does not know the precise
time as yet.
Preciesheid (, z., (naauwlettendheid) exactitude , exactness, precision.
Prcaicstinatie j , z., (voorbeschikking) predestination.
Preitikambt, predikdlenst, z., ministry, administration
of the gospel.
Preaitcant, z., minister, parson, rector.
Predikantíshnls, z., parsonage.
Predlkantsplaats, -., living, rectory.
Predikatie, z., sermon, preaching, homily.
Pre(likantsboek , z., (preekenhoek) collection of sermons,
Predikdienst , z., zie Predilrambt.
Prediken , t. w., i. w., preach ; -, (nadrukkelijk letten §)
preacl, , talk; voor den geleerde is het goed -, a good understanding wants but half a word ; het evangelium onder
de heidenen -, preach the gospel among the heathen;
§ voor dooien -, talk in vain.
Prediker, z., preacher; de -, (van SALOMO) ecelesiastes,
Predikheer, Z., (Dominikaner monnik) Dominican friar;
black-friar.
Prediking , z., preaching, report; j wie heeft onze - geloofd
zegt JEZAJA, who has believed our report: saith IsAJASc.

gossip.

z., chat, talk, prattling, chatting, chattering;
gij hebt wat te veel -, you talk a little too much.

Praats •

Praatvaar ) , z., talkative fellow, tattler.
Praatziek, praatzuchtig, b., talkative.
Praatzucht , praatziekte • z., talkativeness , loquacity.
Praanw , z., (vaartuig uit een boom gehold, waarvan zich

de wilden in Amerika bedienen) pirogue , indian boat.

z., pomp, magnificence, luxury,
gorgeousness, sumptuousness.
, b., pompous , magnificent , sumptuous , splendid.
Prachtlgltjk, adv., pompously, magnificently, sumptuously.
splendidly.
Pragcben (, I. w., (schagcheren, schooijen, bedelen) be sordidly parsimonious , beg , go a-sharking.
Pragcher (, z., beggar , wanderer , shark.
Prageherij (, z., sorted parsimony, beggary, begging.
Praktijk , z., (oefening) practice ; ira - brengen , put to
practice ; -, (list , snedigheid) craft, tricks , pl.; -, (beroep
van doctor of advocaat) law-business, practice.
Praktizeren, t. w., practice, exercise, invent.
Praktizijn • z., lawyer , practitioner in the law.
Pralen, I. w., glory, make a splendid show; brag, boast,
shine, be adorned. with.
Pralend, b., pompous, bragging , boasting.
Praler • z., (grootspreker) boaster , bragger , braggart;
groote -s, slechte betalers, great boast, small roast; talk
is talk, but money buys land.
Pralerij , z., boasting , bragging.
Praia f) , (mam, borst , tet) teat, dug ; -men, mv., bosom.
Pramen , t. w., (drukken, benaauwd maken) press , urge ,
constrain , pinch.
Prammen) , i. w., (zuigen) suck.
Prang , z., (drukking) pressure ; pinch ; - j , ( boeijen , ge
gaol , jail , prison , custody.
-vangeruis)
Prangen , t. w., pinch , press, squeeze ; -, (tegen den wind
op lareren) , z., loof up against the wind ; - § , zie Pramen.
Pranger , z., (voor gevangenen) collar ; -, (neuspranger)
barnacle, cavesson ; -, (icuiperswerktuig) cramp ; - van een
molen, spindle of a mill.
PrangLizer, z., barnacle.
Pranging, z., pinching; § oppression.

Pracht, prachtigheld ,
Prachtig

Pranginolen , z.,
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Predikstoel , z., pulpit.
Preek , z., zie Predikatie.

Preêkheer, z., zie Predikheer.
PreOkstij l , preektrant . z., manner of preaching.
Preêkstoel , z., Zie Predikstoel.
Prei , z., (kleine uije) porret, leek, chives.
Preljen , t. w., zie Praaá)en.
Preken , t. u.., I. so., zie Prediken.
Preker , z., zie Prediker.
Prelaat,

z., prelate, dignitary.

Prelaatschap , z., prelacy , prelature , prelatureship.
Pressie +, z., (koopmanswoord, het bedrag, dat de assura-

deur als prijs ontvangt om rergoeding van eenige schade te
verzekeren) premium of advance money; -, (belooning) premium, reward.
Prent, print, z., print, cut, engraving; een leek met
-en , a book with prints , collection of prints.
Prenten , t. w., (inprenten) print, imprint; in het verstand -, imprint in the mind.
Prentenboek, z., collection of prints.
PtentJe, z., print, cut.
P reeltenkooper , z., zie Trentenkramer.
Prentenkraom , z., print-shop.
Prentenkramer , z., seller of prints , seller of cuts,
Prentenkunst, Z., prints, cuts, engravings, pl.
Prentverbeeiding , z., print.
Prentverkooper , z., zie Prentverkooper.
Prentenwinkel , z., zie Prentenkraam.
Presbyteriaan, z., Presbyterian; de -sche secle of leer,.

(dwangmolen, gemeentemolen) sock-mill,

preshyterianism.

spindle-mill.

z., (beteerd kleed dat men over de luiken
van een schip legt) tarpawling, tarpawlin, tarred canvass ,

Prangwortel , z., rest-harrow (bot.).
Pra t*, b., bw., (troísch) proud, arrogant; proudly, arro-

Presenning ,

gantly.
, I. w., (houten) talk , chat , prate , prattle , discourse ; tattle , gossip ; hij kan wel -, he has a round delivery, t he has a nimble of smooth tongue.
Prater • z., talker , prattler , tattler.
Prater(j , z., zie Gepraat.
Pratten , t. w., zie Pruilen.
Pratziekte, z., (langzame, slepende ziekte) consumption.

oil-cloth , z.
Presaingnaad , z., seam of tarpawling , z.
President , z., (voorzitter) president , chairman , foreman,

Praten

speaker , prolocutor.
z., presidency, presidentship ; proluca-

Presidentschap,

I

torship.
Presiaient'sliamer , z., president's hammer.
Presidentsplaats , z., presidentship , place of a president.
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Vrestdentsotoel , z., chair of a president.
Presmeester , z., (werf-officier) recruiting officer.
Pressen , d, w., (tot de krijgsdienst dwingen; mensehen of

carcass ; --, .(al wat
verachtelijk is) worthless things , pl.; -, (slecht vrouwspersoon) slut • baggage , hussy ; een stoute -; a naughty
girl of wench; het is een ool jke -, she is a sly woman,
acunning one.
Prijken • i. w., show, make a show, strut, make a fine
appearance of parade.
Pri.s , x., (waardij) price, rate , worth ; value ; vastgestelde,
gezette -, fixed price , set price ; op iets - stallen , appreciate , appraise something; van een geringen =-, very cheap,
dog-cheap ; tot een hoogen - verkocht, sold at a high
rate ; -, ( belooning) prize , reward , premium ; den -- winnen , win the prize , carry the prize ; hij ging met den strijken , he carried the prize of the premium ; den toekennen , assign the prize ; naar den - dingen , stand for
the prize; om den -, in emulation of one another; -,
(loftuiting) praise , commendation , encomium • laud , honour ; - uit de loterij , prize (out of the lottery) ; hij heeft
een - getrokken , he has got a prize ; -, ( een schip dat
buit gemaakt wordt) prize, capture , booty ; de kaper heef t
tweé prijzen opgebragt, the privateer has brought up two
prizes ; - maken of buit verklaren , confiscate ; voor goeden
- verklaren , declare a prize , declare a good prize ; - geven, abandon, give at discretion , give up , expose , leave;
zich aan de ondeugd - geven, abandon of addict onesel
to vice; zich zelven - geven, addict oneself to prostitution
Prijsbederver, z., one who works of sells at underprice, trade-spoiler, spoil•business.
Pr(jsbepaler , z., zie Prijzeerder.
Prijscourant , z., price-current.
PrtJselL le , h., bw., praise-worthy, laudable, commendable;
praise-worthily , laudably, commendably.
Prijsgeld , z., prize-money.
Prijsje • z., zie Prijs.
Prjsmeester, z., prize-master.
Prfdsschip. z., prize.
PrkJsstof, z., prize-subject, subject for prize-writings.
Prijsuiitdeeling, z., destrihution of prizes of rewards.
Prijsverhandeling • z., prize-writing.
Prijsvraag, z., prize-question , prize-subject.
Prljswaardig, b., praise-worthy , laudable.
Prtizeerder , z., (waardeerder) appraiser • estimator.
Prijzen • t. w., praise, applaud, commend; zich zelven -,
praise oneself.
Prijzenswaardig, b., zie Prijswaardig.
Pr5jzeren • t. w., appraise, rate, value, estimate.
Prijzering, z., appraising, valuing.
Prtizing, z., praising.
Prik , z., (steek) prick; - met een speld, prick with a pin;
iemand een - in de huid geven , give one a stab ; -, ( werktuig om te prikken) prick; -, (puntig houtje) sprig ; -,
(zekere amandel, die nog in den bast zit) almond; -, (juist,
naauwkeurig) , als : § hij weet dat op een -, he knows that
to a jot, of to a hair of within a hair's breadth; hij
gelijkt zijn vader op een -, he resembles his father to a
hair; -, (zoo veel men op een vork prikt) fork-lull; -, § ( een
weinig) a little, a bit; -, (zekere viseh, waarmede men kabeljaauw vangt) lamprey; § men moet de -ken levend houden , things must he kept a going.
Prikkel, z., (angel) prick, prickle, sting; de - of angel
der bijen, the sting of bees ; -, ( aansporing) ,§ incitement.
Prikkelbaar • a., sensible , irritable.
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goederen ten dienste ran den staat in beslag nemen of
dwingen) press of force (men into service).
Presser , z., zie Presmeester.

Pressing , z., pressing , conscription.
Pret ). z., fun, pleasure, amusement.
Prettig) , b., bw., amusing , agreeable ; agreeably.
Pretendent, z., claimant; pretender ; applicant; candidate;

suitor; wooer; pretender (to the throne).
Pretenderen , t. w., claim ; lay claim to ; pretend to;

pretend (hold out as a false appearance); -, i. w., pretend;
lay claim ; solicit ; sue (for) ; contend ; maintain ; uphold;
intend (to) ; have an intention (to); ( mean (to).
Pretentie T. z., claim ; pretension ; gegronde -, well founded
pretension ; persoon die - heeft , claimant ; met -, pretendingly ; zonder - (van een persoon) unpretending ; unassunung; unimportant ; of no pretensions ; (van zaken) unaffected; een - op iets doen gelden, claim a right to; zijn
-n temperen , verminderen , lower one's pretensions of
claims ; van een - afzien , relinquish a pretension of claim.
Preutelaar (, z., grumbler , mutterer , pouter.
Preutelaarster (, z.. grumbling woman.
Preutelen , i. w., t. w., boil , § grumble, mutter.
Preutelgeld (, z., small-money.
Preutelig (, b., peevish, grumbling.
Preuteling, gepreutel, z., boiling, § muttering, grumbling.
J'reutelwerk , x., trifling work.
Preutscht, b,. bw., (hooghartig) proud, arrogant; haughty,

proudly ; een - meisje , a prim of precise girl , a prude;
-, (dapper, grootmoedig) brave, stout; bravely, stoutly.
Preutschheid, z., prudery, pride.
Prevelaar, prevelaarster, z., (mompelaar; iemand, die
binnen 's monds spreekt) mumbler , mutterer.
Prevelen , t. w., (mompelen , binnen 's monds praten) mumble , murmur , mutter; gebeden -, mumble one's prayers,
patter out prayers.
Preveling, z., mumbling, muttering.
Prevelnmis, z.. silent mass.
Priëel , z., (tuinhuis ; een groen plekje gronds , dat door
loofwerk overschaduwd wordt ; bijzonder een lusthuisje , dat
uit lommerrijk geboomte zamengesteld is) summer-house;
arbour, bower.
Priegelen ( , afrossen , t. w., flog , cudgel , bang , cane,
strike , maul , swaddle , belabour.
Priegeling (, z., cudgelling, beating, banging.
Priem , steekpriem , z., bodkin ; krul-, curling-iron; slagers-, butcher's steel ; moord-, dagger • poniard ; lardeer-,
larding-pin.
Priemdonker • b., quite dark • very of extremely dark.
Prien,en • t. w., stab , pierce.
Priers. en paalgeld t , z., money paid for the harbouring
of ships to keep the pile-work in repair.
Priester • z., priest; hooge-, high-priest ; opper-, chiefpriest.
Priesterambt , z., priesthood , priest's office.
Priesteres, z., priestess.
Priestergewaad , priesterkleed • Z., gown of a priest,

sacerdotal dress of ornaments.
b., priestly , sacerdotal ; - e waardigheid ,
priestliness.
Priesterschaar , z., priesthood.
Priesterschap • z., zie Priesterambt.
Priesterschap , priesterdon , z., priesthood.
Priesterwijding • z., ordination of priests.
Priesterlijk ,

Pril ( , z., (kreng , dood aas) carrion ,

Prikkelbaarheid • z., sensibility , irritability.
Prikkelen • t. W., (aansporen) prick, § incite , spur on.
Prikkeling • z., pricking, § spurring on, incitement.
Prikkelroede , z., (steekpriem) pricker.

PRI.

PRO.

Prikken, 1. 3e., prick.
Prikking, z., pricking.
Priksiede , z., little sledge pushed forward with iron

pointed sticks.
Prikstok , z., pricker , goad.
Priktol , z., top, casting-top, peg-top.

Pr4Aefondc-rvindel; k, b., lOr., experimental; experiment-

Pril , teeder,, lieftalli;; , b., nay, cheerful , merry , lively.
Primaat , z., (opperste kerkvooid van een land) ' primate,

ally; - e zvijsbeyeertc, experimental philosophy.
Proc.iphaat^, z., adjiistil;;z weight.

metropolitan.

Primaatschap, z., primacy.
Principaal , z., principal , head
Prins , z , prince.
Prinsdom

s -Oef9redicatte, z., sermon of trial, trial-sermon.
1 Prs'ofrid , z., trial -ride.
Pr,,er cisot , z., shot for trial , trial-shot.

, chief , superior.

Pi-oefalot, z., double-lock.
i'ruefspel , z., prelude.
Proefsteen , z., touchstone,

, z., principality, dominion of a prince.
princelike.

Prinselijk, b., bw., princely, of a prince,
Priusenhof, z., court of a prince.
Prinses , z., pr incess.
Prinsessenbier , z., kind of white beer.
Prinsessenblaauw, z. , azure (a color).

Proefbtnk , z., essay ; insister-piece, chef d'oevre, capital
performance.

Proteftijd, z., noviciate, probation-time ; apprenticeship.
Proesten ( , i. w., sneeze.
Proeve , z., zie Proef.
Proeven , í. w., (,net den smaak onoterzoeken) taste , try
eat , drink ; wiJ a -, taste wine; -, (smaken , genieten) taste,
relish ; wilt ye on en wijn niet -' won't you taste our
wine ? -, (den mond ergens aan zetten) taste ; -, (bij plaat
try ; -, i, w., (ondervinden) , als : hij zal er van --drut,les)
(ls te;a), I'll make lijm. repent of it.
Pro, -ver , z., taster , assayer.

Prinsessenhoonen , z., mr., kind of beans .
kind of cakes.

Prinsessenkoekjes , z., mv.,
Print , z., zie Prent.

Prioor , z., prior.
Prioorschap, z.,

priory.

Priores , priorin • z.,
Prisma v _ , z., prism.

prioress.

( , z., privy, jokes, necessary house; house of office ;
-, I., private , particular ; secret.

Privaat

Prol-viii; , z. ,

taste;g.
Pror;1a„t, h., p!att^e.

Privllecie f , z., (voorreyt, verynnning) privilege , special

.grant.

P •mrfeet • z., prophet, soothsayer; -T liet is een - die brood

Probati,ne , silo., zie Beproefd.
Proberen , t. w., zie Beproeven.
Prohlentia _ , z., problem.
Procederen jv

,

i. w.,

zie

Proces - verbaal vr

eet, lie is a false , a, shah, , a mock prophet.
Profeteren • t. u'. , proi)liesy , foretell • predict.
Praafftes • z., prophetess.

Pleiten.

Proces j , z., lawsuit, cause ,
Proceskosten , z., ene., costs
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Proeflepeb , s., eprouvette , gunpowder-prover.
Proeflezer , pa•oevenlezer , z., corrector.
Proefrnunt, z., sample of coin.
Pruuefnaaic1 , z., proving•necdle.
Proefue,nïng , z., experiment , trial.

Pro€'etie . z.., prophecy , prediction.
Pro e(iscia . b,, bw., prophetic; prophetically.
Prntfssie j , z. , profession.

action.
of a suit.

, z., protocol , verb al process.

Professor o , z., (isoogleernar) professor.
Professoraat, z., professorship.
ProfLt, z., profit, advantage, gain.
, procuration , power Profijtelijk, b., bw., profitable, advantageous; profitably,
of attorney ; ik doe hel hij -, I do it by procuration.
advantageously.
Procure„r T- , z., attorney , proctor , procurator.
ProfijteH.kt,eid, z., profitableness.
Procureurschap , z., attornevsliip.
Profij teren =^ , t. w., (;sa f( t doen) , zie Profiteren.
Prn,cluct , z., produce, product, production.
Pro f j teh -tje , z., sane-all (for a candlestick).
Proef, z., (onderzoek) trial , essay, proof, experiment, P ofiei =
z., (gezi,jt van ter zijde) profile.
probation , test ; (von metalen) liet Aviv de - niet doorstaan , Pr•a^fn teren, t. w., profit, gain.

Procesziek , proceszuclhtig, b., litigious, quarrelsome.
Processie +, z., procession.
Procuratie j, z., (vol;na.,gt) procurary

it can't stand the test, it cannot lie proof; eeoz - vat
D, stoet =, z, project.
iets nemen , make a trial , an essO v of an experiment of I',-n (, :., (r^phelzo,,) apple-marmalade.
a thing; -, (ran eenigee drank) die jenever houdt gee n -, ts[•trsoiig, t., thick.
that (Yin has not its proper strength , is not proof; -, Prvhiongatie j= , z., prolongation.
(hewpjs , voorbeeld, proe f t tfk) probation , example , proof; Pri,loneren • t., w., prolong.
hij paf een - van zi i belrivcawheid , lie gave a proof of Prompt -t , b., fir., (vetardig, snel) ready, prompt; readily,
his capacity ; Itij Idee / t ?)ia - gerinaïi , 11e has made 11is propvoo;fMv.
bation; -, (;noester) p;it,t;ris , sample; -, (proefblac1 in trot) P,'onai,t5al-k! , z., promptitude , promptness, readiness.
ioriuter's proof ; een - colli°il/eren, of tonen , correct a proofs 111ron n , z., (siferaol , j ;raai?) ostentation , p;lracle , finery
tweede -, revision; -, (in decijfer;-vast) proof; de - op een
set oil , ti;;e show , § orr;;iaiient ; (vertoon.in)j) show ; h,i.rsviola maken, prove a sum ; - 9= , (s. ook) taste ; ctee'n iele
rnad ,'oor -, furniture for show , ornanuerital furniture
- hebben , he out of taste; -, (proef'neiei;; CO de natuur
fit - staak , be exposed to vier ; (als straf) stand in thrr
-kunde)
experiment.
pillory; misdadigers te - stellen, expose criminals on t1m,
Proefblad • z., proof , proof-sheet.
s.°aliculc); § de - Van 7ijr1 icslacht zijn, § lie the ornament
Proeftiagen , z., soy., probation-clays, pl.
of o. ;e's family.
Proefiiruk, z., first print, impression.
Proef^Gouid , z., ,Told hearing the m;uk of assay.
Proefhoudend , h., proof.
Prt,cfir•ar . .., year of probation , noviciate.
Pra,efie, z., smalt proof, taan', of toont rif il. ' hing ,
s;irsiple ; cc,; - goejie , ;i taaiste of sr illy.

Prona^tans•I . pronPver , pronkertje, z. fop, coxcomb,
Èue?ill , slia'.'k.

i

1, ,,-cuts n ,w- i , ., l ;eed of state , state-red.
P i 'x mc é.lsu^*-iii , z., statue.
Pri ut,>lbei'aug , p,tsnkbelian5cel , ., rich-tatiestrv.
11 vs,a k41et;eu , z , suvorc.l ot state.

11

PRO.

PRU

Pronkdeken , z., quilt , counterpane.
Pronken , i. w., make fine show , strut , sparkle, flaunt;

Provence , z., (opbrengst , koopmanswoord); product, pro.

zij pronkt ,net duizend bekoort&kheden, she sparkles with
a thousand charms ; t met de veren van een ander -,
strut with another's feathers of in borrowed plumage.
Pronker , z., zie Pronkaard.
Pronkerij , z., ostentation , parade , pomp , vain , glory,
foppery.
Pronkgewaad , pronkkleed , z., festival dress ; dress
trimmed up for parade.
Pronkgraf, z., zie Praalgraf.
Pronk j uweel , z., choice jewel , § pearl ; zij is een - der
vrouwen , she is the pearl of women , the jewel of her sex.
Pronkkainer , z., state-room , room of state.
Pronkkegel , pronkuaatd , z., obelisk.
Pronkkleed , z., zie Pronkgetvaad.
Pronknaald , z., zie Pronkkegel.
Proknaain , z., title.
Pronkpaard , z., horse of state.
Pronksieraad , z., ornament.
Pronkster , z., flaunting woman , true coquet.
Pronkstuk , z., ornament, fine piece of workmanship.

Proviand (leeftoyt), z., provision, victuals, pl.; store,
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Pronkwerk , z., ornament.
Pronkzetel , z., triumphal seat.
Pronkzucht, z., ostentation, passion for boasting; osten-

tatiousness.
Pronkzuchtig, b., ostentatious, fond of show.
Pronseluar (, z., (kwanselaar, knoeijer) trucker, barterer.
Pronscien (, t. w., i. w., (kwanselen , knoe Jen) barter, truck,

squander away.
Prooi , z., prey, booty, plunder; ter - zijn van, to be a

prey to.
Proost, z., rector of a collegiate church.
Proos$dj , proostdtJschap , z., collegiate church, rec-

torate of a collegiate church.
Prop , z., (stop) stopper, stopple; -, (stopcel van een roer,
pistool of kanon) wad , wadding ; de - uithalea , take out
the wad; de - inslaan of instampen, to ram in of to

ceeds; het nette -, the net proceeds.
provender.
Provianderen • t. w., store, supply with provisiosis, provide.
Proviandering, z., supplying with all that is necessary,
victualling.
Proviandhuis , z., store-house, magazine.
Proviatienneester, z., commissary of the stores; victualler, z.
Proviandschip , z., victualling-ship.
Proviandwagen, z., victualling-waggon, waggon for conveying provisions.
Provincie • z., province.
Provinciehout, z., logwood, blockwood, sort of red wood

v_ ,

used in dyeing.
Provincieroos • z., province-rose.
Provisie
z., store, provision , brokerage , brokage;

-,

bij voorbaat , by way of provision , provisionally.
Provisiekainer, z., store-room, pantry, buttery.
Provisiekelder , z., store-room , buttery.
Provisioneel , b., previous, provisional; bw , provisionally.
Provoost 9 , z., (gevangenis voor militairen) provost; pri.

son ; -, (kapitein-geweldiger) provost marshal.
Proza , z., (onrijm, ongebonden st ( l) prose.
Pruïiz, parutk, z., wig, periwig, peruke.
Prulkebol • z., periwig-stock.
Pruikedoos , z., periwig-box.
Pruiken (, i. w., (pruik dragen) wear a wig.
Pruikenmaker , z., periwig-maker.
Pruikennet, z., caul of a peruke.
Pruikavinkel, z., periwig•shop; in een -, at a peruke-maker's.
Pruioen, i. w., (makken, pratten) pout, grumble, fret.
Pruleer, z., pouting of grumbling boy.
Prulester, z., pouting of grumbling girl.
Pruiliaoek, z., pouting-place, solitary corner.
Pruiirnond, z., grumbler.

Pruaim, z., plum, prune, guide; witte of ronde -en,
blue , white or red plumbs; gedroogde -en , dried prune;
wilde -, sloe, wild plum; geelachtige -, mirabelle, kind
of yellow phirn ; groene -, green-gage; -, (prop tabak in
den mond) cud (of tobacco).
Prulkneue n • z., ,nv., zie Prumellen.
Pruimen, i. w., t. w., chew tobacco.
Pruimenboom , z., plum-tree.
Pruimengaard, z., place planted with plum-trees.
Pruimensop, z., plump-marmalade.
Pruimensteen , z., plum-stone.
Pruiminonda (, z., little mouth.
Pruisen t, i. w., zie Bruisen , i. w.
Prul (, z., (vod , beuzeling) trifle, bauble, gewgaw, trash ,
knack of knick-knack; toy of no value; een - ran een
geese.
Proppentrekker . z., worm (to unload a gun), wadhook.
vent , pitiful fellow.
Prulachtig, prultig, b., trifling, mean, pitiful; -, bw.,
Protest, z., protest, protestation.
meanly , pitifully.
Protestant • z., protestant.
Pruldtctnter, z., poëtaster, paltry poët.
Protestantsch , b., protestant.
Protestsintisaanus , protestantsche geloofsleer , z., pro- Prullen, z., mv., old rags, old clothes, trifles, pl.
Prullenkamer, z., lumber-room.
testantism , protestant religion.
(rag•man.
Protesteren , t. W., protest (a bill of exchange); eery wissel Prulienksst , z., press for trifles.
Prul5enisooper, z., botcher, fripperer, dealer in old clothes,
laten -, protest a bill of exchange.
Pruilenkrassnm, z., rags, p1.; trifles, pl.
Protestkosten , z., air., costs of protestation.
PrulSenanaker, z., scribbler, pitiful writer of author.
Protteien i • i. w., t. w., zie Preutelen.
Proove j , z., (inkorten van eenig geestelijk goed) prebend, Psutsenmand • z., rag-basket, basket to put things of
little value in.
living of parsonage.
Prul!cnvaur ), z., rag-man, old clothes-man.
Provenier • z., prebendary.
Proveniershuis • a., a kind of hospital in which people Priitflig, b., trifling, pitiful, good for nothing; -, bw.,
riíiiegly.
are entertained for life, on l yment of it certain sum.
rain home the wad.
Ps-opdarin) , z., (slokop , vraat) glutton , gormandizer.
Proper (, b., 1w., handsome , neat ; handsomely , neatly.
Proponent , z., (onder de Protestanten , kandidaat voor het
ambt van predikant) student in divinity , candidate.
Proponeren • t. w., propose.
Propoost, z., (gesprek, rede) discourse ; verkeerds -en,
cross purposes.
Proportie (, z., proportion.
Propositie • z., proposition.
Proppen • t. w., (opvullen) fill , cram ; ) het lijf -, door
gulzig ele,e overladen, eat gluttonously; ganzen -, fatten

PiU

PUR,

zie Prnldichter.
Prulpoéet,
Prulschrift, z., pitiful writing.
Prulschrliver, z., pitiful writer, scribbler.
Prulwerk, z., botchery , frippery.
Prumellen , z., mv., prunelloes.
Prut(, z., (wrongel, rusting) curdled milk, thick porridge.

P,iistacthtig, puistig„ b., pimpled, full of wheals.
Puistebijter , z., great Mill-fly.
Pulstigheid , z., being pimpled.
Palit, C. (p.) , ( kikrorsch) fi og ; -, (veenboer) turf-maker,

), b., bw., (niel goed, niet le vertrouwen) not to be
trusted; zij is niet -, (zij devyt niet reel), she is not
worth very much ; het is doer niet -, it is riot clear there.
Prutkooper , z., one that sells curdled milk.
Pruttelen, t. w., i. w., zie Preutele)).
Psalm , s., psalm ; -en zingen , sing, psalms.
PsalmberUmer, z., versifier of the psalms.
Psalrnberijsuing, z., versifying of the psalms, versified
psalms , pl.
Psalmboek , z., psalter , book of psalms.
Psalmdichter, psalmist, z., psalmist.
Psalingezang, z., psalmody, singing psalms.
Psalmzingen , z., singing psalms , psalmody.
Psalmzingen , i. ie., sing psalms , recite psalms.
(monist.
Psalmzinger , psalrnzingster, z., singer of psalms, psalPsalter, z., psalter, psalterion, psaltery.
Ptisane (Griekscls, gerstendrank), z., barley- water, zie Tisane.
Publiek, z., public; people; crowd; reading world; in
het -, in public, publicly.
Publiek, b., bw., public, general, notorious, manifest,
known ; publicly , openly.
Publikatie , z , zie Afllondiging , Bekendmaking.
Pudding, podding, z., pu(lding.

Poli , z.,

z.,

Prut

Puddingbuil , z., pudding-ha g.
Puddingketel , z., pudding-kettle.
Puf)(. z., (lust, trek), als : hij heeft daar geen - ° in, he

has no mind to it.

i. w., (blazen) puff; - en blazen , puff and blow
-, t. w., (trotseren) brave.

PuOren )(,

(het onderste houtwerk van een voorgevel) underpart of an edifice, underpart of the front of an edifice;
-, de - of padje sass het stadhuis, van waar afgelezen wordt,
front of a townhouse.
Puik, z., (het beste, de bloem, kern) the choicest, prime,
flower; het - van den adel , the flower of prime of the
nobility; het - der jongelingen , the prime of the youth.
Puik, b., (best, uitmuntend) choice, choicest, excellent;
het is wat -s, it is excellent.
Puiks puik , b., most excellent.
Puikdiehter, z., excellent poët.
Puikj uweel , z., choice jewel , § pearl, ornament.
Puikschiider, e., most excellent of eminent painter.
Puikstuk, s., hold act, most excellent feat, master-piece,
excellent piece of work.
Puilader, Z., (krampader, aderbreuic) varix, g.
Puilen, i. w., (swollen, uitpuilen) swell, raise.
Pu i loog , z., person with prominent eyes (prominent) ,
eyes that stand out the head.
Puiioogi
h., having prominent eyes.
Puimsteen , z., (drijfsteen) pumice-stone.
Puin , z., (onbrsiikbare r/ebrol°ene steepen) rubbish , rubble.
Puinbak, z., place for rubbish.
Puingras, z., gisitch.grass.
Puinhoop , z., heap of rubbish ; een weg met - hooyen,
make a road high with rubbish ; -en , mv., ruins , pl.
Puist, z., wheal , blister, pimple; zwijn- (bloedgezwel),
phlegmon, hot and red swelling of humour; zijn ligehaa,n
is vol -en , his body is full of wheals ; zijn aangezigt is
nol -en, his face is full of pimples ; § ) ergens een - arre
lichten, have an aversion from a thing.

Pui , z.,
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peasant who prepares turf.
Puitaal , Z., (mumps) pout, eel-pout.

(dikbuilciye kan of lerasik) kind of drinking-pot,
great tankard, cruet, stci e-buttle.
Puiiebrocr (, z., (dronkaard) tippler, toper,
Pallen , t. w., (drinken) tipple.

Pultruin t , z., (lessenaar) desk.

Pulver f , z., (buslcrs.;id) gun-powder; powder, dust.
Pulverstok j , z., fire-lock, fusil.
Punsch , z., punch.
Punschkoxn , z., put► (li- l)on-l.
Punschlepel , s., punch-ladle.
Pnnschzeefje , z., punch-strainer.
Punt z., (spits) point , top; de - van een degen , the point

of a sword; ie,nand voor, op de - eischen, to challenge a
person to fight; iemand de - bieden, to defend oneself; -,
(tapje , nabijheid) point ; op het - zijn , be on the point,
be about ; hij stond op het - van haar te trouwen , he was
on the point of marrying her ; -, (denkbeeldige stip) point
in geometry; een - des tijds of tjdpvnt, point of time;
-, ((lefkbeeldiye stip in het henselrond) point in astronomy;
het lop- of rept boren slaande hemel -, the zenith of point
vertical ; het onderste heel-, the radix; -, (zaak die behandeld wordt of betrekkelijk gedeelte daarvan) point;
/eloofs-, article of faith; ; het - van eer, the point of
honour; iets van - tot - uitleggen , explain a matter
from point to point, minutely, to discuss it; hoofdzakelijk
-, material point; -, (klinkletter in het Hebreeuzvsch) point,
accent on a Hebrew letter which makes it a vowel; -,
(aan het einde eener volzin) point; -, (in de spraakkunst)
punctum , full , stop.
Puistachtig, b., pointed, pointwise.
Punt,ticht, z,, epigram (kind of short poëet ending in a point).
Puntdichter, z., epigrammatist, writer of epigrams.
Peanteioos , b., obtuse, pointless.
Punten , t. so., (spits maken , aanpunten, scherpen) stipple
point, sharpen a point.
Punteren, t. w., (bestippelen) prick with a pen; het anker
- of let snot den pnnierhaak vangen , cat the anchor, draw
it up to the cat-head, z.; -, (in de schilderkunst) stipple.

Punthaak, c., clasp, hasp.
P,,vatig , h., (spits , scherp) pointed, sharp; t een - antvc•oord, a pointed repartee; -, (net, zindelijk) neat, spruce,
cleanly, quaint ; zij is een -e vrouw , she is a spruce
of neat woman ; -, (naauwkenrig) accurate , nice , exact;
1/ ij is zeer -, lie is very exact of nice; -, (snedig) smart;
-, bw., § smartly.
Paantigheid, z., sharpness, pointedness; quaintness; exactness ; neatness , exactitude , nicety.

Puntiglkik , biv., exactly, precisely, punctually, quaintly,
neatly, nicely.
P,,ntkaart , z , point.
Puntsede, p,,ntsisrreuk, z, apophthegm; jest, quibble.
Peuntspreuk , z., Lie Puntrede.
PAintsgcwiJze, b., pointwise.
Punt,,ur , z., puncture of the press.

Pupil, z., ward, pupil; van het oog,
Paren, puuren f, t. w., ( zuiveren, louteren, stiften, reinigen)
refine, extract.
Purgatie , z., ( zuiverende geneesdrank) purge , physic; een
- innemen , take physic.

Pur

eer - alsen

, z., purging wormwood.
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Purgeerdrank . z., purgative of cathartic potion.
Purgeermiddel , Z., cathartic, purgative.
Purgeernoot, z., castor-nut.
Purgeerpil , z., purging-pill.
Purgeerpoeder , purgeerpoetjer , z., catharctic-powder.

Purgeren i- , i. w.,, t. w., (zuiveren) purge , take a purge.

b., purging, purgative.
Purper, z., purple.
purgerend,

Purperachtig , b., purplish.

Purperen , b., of purple.
Purperen , i. w., purple.
Purperhouit, z., purple-wood.
Purperkleurig, b., of a purple colour.

Purperkoorts, z., purple-fever, purples, pl.
Purperlippen T § , z., mv., lips of fresh vermillion

]Purperrood , b,, of a purple colour.
Purperslak, purpermossel

colour.

, z., purple-fish, purple.

Purperverf.. z., purple-dye.
Purper verwig , b., zie Purperkleurig.
Purpervisch , z., purple - fish.

Potketting • z,, chain of a well.
Putkooi, z., zie Putterskooi.

Putoor , Z., (zekere vogel) bittern.
Putrad • z., wheel of a well.

Putwater • z., well-water.

Putzwengel , z., swipe of swape.

Puts, z., (scheepsemmer) seaman's bucket, bucket, z.
Putsen, i. w., (met de puts water scheppen) draw water
with a bucket.
Putster • z., zie Putter.
Putstelger, z., swipe of swape.
Puttedelver, z., digger of wells.
P«ttegraver , z., zie Puttedelver.
Putten, t. w., draw water (from a well), § make use of
resources.
Putter , z , (waterputler) one that draws water ; -, (zekere
vogel , distelvink) goldfinch, finch that has learned to draw
its drink with a thimble; -, (drinker) S tippler, toper.
Putterskouwv , putterskooi , z., cage of a goldfinch.
Putting. z., zie Want.

Put , z., (waterput) well ; in een - vallen , to fall into a Puur (, b., bw., (zuiver, enkel, geheel en al) merely, quite,
pure, clean; entire, entirely, wholly, purely; quite
well ; een drooge -, a waste well ; -, (kuil) pit.

Puteuumer • z., pail to draw water with.

Puthaak • z., hook to draw water, bucket-hook.
Putje, z., little well; little hole; -, (lcleine holligheid,
als in de wanyen, env.) dimple.

purposely.

Puuren 9, t. w., zie Puren.

, puur (, b., als : - gek, a fool stark-mad;
- blind, stone-blind.

Puursteken

Q. B. F. F. Q. S., beteekent quod bonum , felix fansíumque Quadrupel • z., (viervoud) quadruple; (Spaanse/ze munt)
double pistol (Spanish coin).
sit , dat het goed , gelukkig en gezegend zij , of God geve
over dit werk, deze handeling zijn zegen; - pi., verkor- Quadrupel, b., (viervoudig) fourfold, quadruple.
ting van quantum placet , zoo veel als gij wilt, op doctors Quaker, z., (aanhanger eener secte, die in de 17de eeuw
recepten voorkomende; as much as you please (in physi- ontstond) quaker.
claus' bills) ; - s., stands for quantum suicit ; een genoeg Quakerisme , z., (leer der kwakers) quakerism.
hoeveelheid • a 'sufficient quantity ; - - beteekeut qua--zame Qualifikatie • z., eiititling • title (name).
litate qua , op eens anders last, in een anders naam , als Qualiteit • z., (gesteldheid, deugdelijkheid, hoedanigheid,
laat hebbende. Qua. bw., als , in zoo verre, in hoedanigheid schranderheid , begaafdheid) quality ; property ; qualification
van, bijv. qua professor, als of in hoedanigheid van hoog - (natural , acquired endowment) ; accomplishment ; capacity;
title (of rank); staple (of land), kwade -, badness; gemis
leeraar.
van -, disqualification, r.; in - van, in the capacity,
Quadragesima, z., (zesde Zondag vóór Paschen) quadraquality , character of; - hebben voor, he qualified to, r.;
gesima.
Quadragesi,nal • b., (tot de quadrayesima of zesden Zondag - hebben in , be of good quality ; - ran geven, qualify to ;
- geven voor , capacitate for ; de noodige of verlangde -en
voor Paschen behoorende) quadragesin^al.
geven aan , qualify for ; die - heeft, qualified , r.; die de
Quadraat , z., (vierkant , alsmede bij drukkers een langwerpig vierkant stuk letterstof, om het wit act;; te vullen) verlangde -en hebben voor, qualified to ; die niet heeft de
verlangde of vereischte -en voor , unqualified for , to.
quadrat.
Quadrant , z., (vierde gedeelte van een cirkel; ook hoek- Qi,anquum • z., (Latijnsche oratie) Latin oration.
meter, bij de zeevaart in gebruik; hoogtemeter) quadrant. Quantiteit • s., (hoeveelheid , menigte ; yew(yt , maat; tijd.
duur der lettergrepen) quantity ; deal; number ; multitude;
Q uadratrice • z., quadratrix (wiskunde).
variety (quantity of dissimilar things) ; quantity (spraak
Quadrature , z,, quadrature (wiskunde); quartile (sterrequantity (wiskunde) ; quantity (muzijk) ; groote -,-kunst);
horologiemakers).
kunde); motion-work, dial-work (b(
great, large quantity ; onmetelijke -, immense quantity
Quadriennal , b., (vierjarig , van vier jaar, vierjaarljksch,
1 ( world; gel(jksoortiye -en, like quantities; welke - het
alle vier jaren gebeurende) quadrennial.
ook zij , be it ever so much; met betrekking tot de -,
Quadrifid • b., (in vier deelera gekloofd , viersplelig) quaquantitative; quantitive.
drifid , four-cleft.
z., (de leg- of proeftijd [vroeger 40 dagen]
Quarantaine,
Quadrille • z., (naam van zeker kaartspel , Iiomberspel met
4, in plaats van met 3 personen) quadrille ; -, (dagas met van schepen , reizigers of waren, die uit vreemde , van
pest verdachte plaatsen komen; ook de inrigting waar die
4 personen) quadrille ; -, (muzijk) quadrille ; -, (een rui
proeftijd moet gehouden worden; § veertigdaagsch genot, in
-terspl)
quadrille.
Quadrisyllabe, z., (een woord, dat uit vier lettergrepen ironischer zin) quarantine.
Quart, z., quarter; -, fourth in music.
bestaat) quadrisyllable.

QUA.
, z, quarter ,fourth part; achZr-, hr;e;u;, hinth
quarter; -,descent;-, region ,district; in ireUc - van

Quartler

de stad woont hij .' in what quarter of the town does he
live?-, lodgings ;slaap-, lodging for common penile ; -,
quarters,places , where soldiers are stationed lodged ;
hoofd-, head-quarters ; -, mercy Ions -. jenailc roepen ,
cry quarter call out for quarter; -, 9eiiaiie pai'düs uceeu ,
give quarter ; -, watch ; het - aflossen, relieve the watch ,
Quartlermeester , c. quarter-ouster.1
Quartet , z., (muzUt; vierstemm19 stuk; ook in de ;iiiizijk :
vierregelig vers) quartet, quartette.
Quartkle , z., (gezigt cciie neqeiitig graden ; wanneer zij 90
graden veen elkander afstaan) quartile (sterreAaade).
Quarto , uw., in-quarto.

Qui.365
question;o n derst//en wat iii - is , beg the question; dat
is geen - that is iiot a fair question; daar is geen - meer
Ven;, three rai; be no question about it; waarvan - is, in
question ; er is - of sprake van , it is in contemplation to
erken geen - ran sJii , it is out of the question;de loopt over, the question tuins upon.
Quibns ( , z.,(eigendom, welvaart ; iemand , die liet goed
heeft) warm man ; het wei - hebben , be warm, rich.
Qiililam , Z., (zelcar iernaiid Co/c ZOO veel els iemand) , (law)
iersoii (of sianie uìilcnown) , certain person.
; Q icsccnth , , (rust , toestand des rustens) quiescence

clniescei ( , y.
CC.
, c. (volkomen berusting in Gods wil ; leer van
siosuxos, een Spaiinsc/e priester; leer der quietislen 3 zekere
Quarto-boek, z, hook in-quarts quarto.
seAteiileer)quietism.
Quasi , Z., (stole van den luik) thick end of a loin (of veal). Quietist , ., (rusfrriendvoorstander of aanhanger dercQuasi , lw, (als het scare, gelijk, schijnbaar, ccci als of, iioeade godsdienst secte , volgeling you aeoLlreos) quietist.
ongeveer) quasi almost.
Quieti1iscii , I., (cars of be/zooreude tot het quietismus)
Quasi-contract , z., quasicontract ; implied contract.
quietist.
Quasi -delict, z., (m,isdsad zonder loss opzet iedrers) injury Quiiiaqe • z., (Aiel[/eld of tol van Aoopraard(jschepen , dia
caused involuntarily by imprudence of negiigeiire.
voordeeerstei;icaleenFrarsc1ehavenbinnenloopen)
Qnasirnoc*o , v.(eerste Zondag naPascdea) çjuasimodo leeclage , duty paid lor mereli;siit ships entering a port of
(Jtoomsehe godsdienst).
France for the fret time.
Quaterue, z.,(lietop éio nauitlamsi; ran rijf nooit Qinaire, t,, (vijjle(1ig, uit i'jflestaaude)quinary (wiskunde).
elkanderstaande nsumers in een kienspel of leieiilotorij) Quhicaiflerle , s. (ijzerkriisier(jea ; kleine waren uit (jeer,
quaternary.
staal , koper , en,-.)ironiiioisgery , hardware.
Quaterteniper ,, C., ember-week.
, ii., (5 beset/c of iiilgeiameii naast ellander staande
QuatrflHon , s. (duieiid lliilioeaea) ihoiisaiid lilliaris.1 icsisaersin lietlottospel) live wiiiiiiiig siumliers ; -, (in de
Qua(uor • quattuor ,, z., (eiersteoisnig stuk in de n;ue(jk) I b/ceo) five prizes;-, (iSliet trittokspel) two fives.
quartet, quartette.
i VLi8t55('011i11 , C., (ljilruiiate ran 5 Jaren, v(jjjasiqe loer.
Quacrnbe • a., (opvorderboar) to be denianded , r.
uiSa5) 9 five years.
Quaestor, questor, z., (schatmeesler, peaaiiigniresler, vooral Qiinquiun . z., (1nreriiaa 9isehe iiaani van de dines) cii ) lj de eiste Romeinen„ os/c dec hoo9esclioleii te Parjs ; rent(liiii rn(,- lion ; lurk-tree (botanie);quinqssina ; peruvian
meester) questor ; slicer to direct and superintend the enskirk ; Jesuit's-bark ;hark;naqeinoalcle of ralsehe -, bas.
ployment of funds.
taril Jesuit's-bark; Caraulia - of - ran Jaraoiqse , Cavil)Quiacstie ,questks, C., (vraag, twislvraeig strijd1svt) ques. liieoi hark-,gr ) ze -, condaminwan cinchona(botanic) ;
tion , interrogation , query; (van beivzeliiif/es) question (for
eeie -, liosrtleaveil cincliona (botanie) ; roode -, oblongdisrussion) ; -5 , pi., interrogatory (questioiis eilvessed to
earn) cinrl;sria (otaiiie).
awitness;(pijiibaiik) torture inflicted jiiclically , rack ; Quintal , iwutaui . v. (centenaar) liundred-wcigl;t ; metrique -, liundreil lziliigr;itiis.
-,geschilin regtea , (low) issue ;wiskundig rraiqpust
mathematicalquestion ; fraaije -, fine question ;een Q,inte , z, (ide losiz van dengrondloon) Mtls ; -, (tile
mooije -, a fine goad of pretty question; netelige -, knotty
stootmanier in hel erkennen)quiste.
point; vosrafqaaude vraag, previous question ; fvital(jfce -, Qihtvscens , C.,(liet /(jnste, leur , krachtigste van eene
(law) issue of fact;0/ite lossen -, he resolved ; query ; zaad)j ) quintessenve; oil; ; firaetlilood ;tot de - be/isobepaal , formuleer de -! point of the question ; zaak in -, rend, t liet merg ran iris ,quintessential ; de - uithalen,
subject in question;riìatter in hand ; in -, in question , extract i lie quiiitessence.
in agitation; een - te berde brengen , come to the question ; Quintet • z., (r(jfsjiel , v(jftoonig inaijhstuk) quintet
eene -stillen,address a question ; eene - aa n roeren , e;uiutette.
agitate a question;eert - beëindigen, oplossen,deride a Quintetto • c., mv. aiiIii1etti ,zieQuisslet.
question ; de - ovnkeeren , turn the question ; ee;ivraag QiiintH , I., (van of he/ioorende tot het gezigt of aspekt
of - verss(ji/en ,avoid a question; de - verwarren ,eau(/Cr pbaiielen , wanneer rij 72 graden van elkander afstaan)
fuse the question ; in de -lieden , cuter into the quea- çu;iitil (steried'unde).
tion; bezijden dc - of daarvan afgeweke n zin, be beside Quintuple, C, (rjfcoud) five-fold, quintuple; -, t., (vijfthe question ; in - zijn,be in question , agitation ; waar- voodig) live-fold;quintuple.
vase geen - Aan weceis , lse out of the question ; eon vraag Qtiiiituplicercn , t. so., (verr(jfroudi/eo) increase five-fold.
doen , question; vragen doen, question ask;in - Iren- Quintus. c. (de r(jfde , v(jfde leermeester) quiiitus.
gen , question , call in question , snake a question of , Quipos , qupp , C., (knoopcii , schrift der ouden) quipos
bring into question ; de -stellenef formuleren , state quippos.
the question;put a question ; builen- r(ja ,he out of Quiproquo, quiilproquo , z., (misverstand, verwisseli 'g
the question; een - voorstellen, question, propose a ques- ras heteen ei; ander) q;;i pro quo; quid pro quo.
tion ;een vraag of vergen ter oplossing gevels , to query ; QitDufie • C., (A'iejthrief, bcw(js mii va!doeiiag visa schuld)
iemandtoteen- teri'glireageii , call any one back to
receipt for money paul ; -ophet sails eelier rcdeiiaq
thequestion; een.- beantwoorden, answeraquestion,
viceipt in full , rero;pt in full of all demaiiilo ; - sioc,l
reply to a question ; een - oplossen , solve , deride, settle ii.reipt-l;ook ;i e-vrsieiivan,ask for liie receipt ;vijis
a question; buiten het punt van - /nais , wander from Ilie tes;ijs sal vtol--hiei;cis his i ;ccipt rtai I lie yiii
question,point; i€i iies;dc the qiis 5 ioi; le on of t i;C • 1 ;el;arpc.
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Quitte , b., (vrj , kamp op , even , Vrij van de verpliygling

Qultus • z., (kw(jtschelding) discharge, liberation.
om te betalen) discharged (from debt) , free, clear ; - (van), Qui-vive, z., (uitroep onder de militairen, beleekenende ;
quit (of) ; - zijn , be quits ; - zijn van , get quit of ; er wie daar, werda !) challenge , challenge-word ; § op zijn mede - zijn voor, come off with ; quitte ou double , quit wezen, on, upon the alert; § op - vatten , challenge.
of dubbel , alles op het spel zetten , play double or quits; Quodlibet, z., (wat men belieft, spitseindigheid, boereniemand voor een - rekenera of lcwij tsclieldiug verleenen ,
bedrieger, strikvraag, mengelmoes, allerlei kwihkslag) quoddischarge any one from the o^,ligation ot a thin, , release
libet.
any one from a thing , ( let any olie off.
Quomodo , z., (handelw(s, manier van uitvoering) quomodo.
Quitteren, t. w., (verlaten, nederleggen, opgeven, ter zijde Quorum , z., (vereischt getal leden om een besluit te kunstellen, laten varen , afzien van, afstand doen van , kwijten)
nen nemen) quorum.
leave, quit ; part with ; front , go from , ( go away from, Quota , quotum , z., (evenredig aandeel , het door ieder
come from , come away from , turn away from; forsake;
naar verhouding bij te dragen of te betalen gedeelte , part)
abandon; quit; go out of, ( get out of,, let go, lay
quota.
Clown . lay aside , put down ; leave off, ( discontinue wear- Quotatie, z., (aanhaling of verwijzing naar hetgeen een
ing, Jtake off (clothes, things worn); ( slip otf , § resign,
ander gezegd of geschreven heeft) quotation ; ' - teeken ,
renounce ; desist from (in ongunstigen zin) ; throw off,
sign of quotation.
fall off from ; § depart (life) ; -, (voldaan teekenen , kwi- Quotient , z., (uitkomst • het door deeling verkregen getal)
toren , kwitantie geven) quit ; -, (kwijtschelden van) dis
quotient , dealing-quotient (rekenkunde).
-, (bevrijden, onthef] en van) exempt from ;-chargefom; Quotisatie, z., (aandeelsberekening) assessment.
-, (lewijlen van) acquit of ; -, (in vrijheid stellen , loslaten) Q uotisereis , t. w., assess , rate , club.
(law) release, remise ; -, (het echtel(L of ouderlUk huis
vrijwillig verlaten) (law) elope.

R.
R , op de recepten van doctors en beteekenende recipe of

neem; R in physicians' prescriptions stands for recipe,
receipt; R., voor ieaumur op thermometers; R. F., folio
recto , in aanhalingen op de regterzijde van een blad.
Ra , z., (een lang dwarshout aan de masten van een schip
hangende en zeilen hebbende) yard (a long piece of timber
suspended upon the masts of a ship to extend the sails
to the wind); de fokke-, the fore-yard; de marszeik -, the
top-gallant-yard; de groote -, the main-yard; de bezaans
-, bagidne - (zijnde zonder zeil) , the crosstree-yard , de
voor-marszeils -, the fore-top-sail-yard; de voor-bransszeil
-, the fore-top-gallant-yard; de boven-blind-, the sprit-topsail-yard; de groote-blind-, the sprit-sail-yard; van de moeten loopen, van de - in de zee geploft worden, van de
- vallen (een straf op schepen) be ducked , z.
Raad • z., (adeies) counsel , advice ; - geven • counsel of
advice ; ik zal uwen - volgen , I'll follow your advice;
naar goeden - luisteren, follow good advice; weinig gezind
om - op te volgen (van personen) , uncounsel lable ; volg
mijn -! be advised by me I de nacht schaft -, slaap er
eens over, advise with your pillow; ergens - toe weten,
know how to bring a thing about, know what course
to take ; te rade worden, be of opinion , resolve , think
fit for of convenient; ten einde - zijn, zonder - zijn, he
irresolute, not to know what course to take ; komt tijd ,
komt --, time shows the means; veel -, weinig baat, not
every advice is good; ik zie geen -, I see no means; voor iets weten , know a remedy for a thing; -, (bepaling)
resolution , opinion ; I Goddelijk -sbesluit , counsel , design
of Providence ; men is eindelijk te rade geworden een geschikten tijd af te wachten, at last they resolved to wait
for a more convenient time ; goede - is duur, it is difli.
cult to determine what ought to be done; -, (hulpmid
remedy ; overal is raad toe , behalve tegen den dood,-del)

there ie a remedy for every thing but death ; ik weet

wel - met hem , I know what course to take with him;
raadgevend ligchaam • de geheime -, de kabinets-, the privy
, council ; de gemeente-, the town-council , common-council,
senate; de - van state, the council of state; de hooge of
opperste -, the supreme council; hooge - vara justitie,
supreme council of justice ; de - der admiraliteit, the
board of admiralty ; -svergadering , council , assembly;
overleg van den -, council's advice ; kerke-, consistory of
assembly of churchmen ; bijzondere -, chamber-council ;
geheim -, privy-counsellor ; familie-, council of the nearest
relations , commission of lunacy ; oorloge -, council of war,
court-martial *; minister-, cabinet council ; lid van den bijzonderen -, privy counsellor; register van den -, councilbook; een - bijeenroepen , assemble a council ; een - (-svergadering) bijwonen , attend a council ; toegang tot den hebben • have a seat in the cabinet ; - (raadsvergadering)
opheffen, break up a council ; - houden (onderling - nemen),
hold counsel (lay their beads together) ; door een oorlogsgevonnisd zijn , be tried by a court-martial ; - voor han
openbare werken, board of trade, of-delsangh,
public works.
Raadgeefster

,

z., adviser (woman) , counseller, -- counsel-

lor's lady.
Raadgever, z., adviser , counseller.
Raadgeving,

z., advice, counsel.

Randhuis • z., town-house, common-ball , senate•house;

het - van oud .Rome • the senate-house of ancient Rorne.
Raadje , z., zie Rad.

Raadkaiuer , z., council-chamber, chamber of council

(tribunal).

Raadpensionaris , z., (waardigheid , voorheen in de Neder

vara raadgever van den staat) grand-pensionary. -lande,
, raad houden, i. w., t. w., Il § consult; een
vergadering -, take the sense of an assembly; -de, in the
consultation of; geraadpleegd, consulted; niet geraadpleegd,

Raadplegen

RAA.
zonder overleg, unconsulted; met zijn vrienden -, cunsult

one's friends, take the advice of one's friends; -, (overwegen) reflect, consider.
Raadpleging, z., consultation, deliberation, conference.
Raadsbesluit, e., decree, sentence, act, resolution of the

council.

Raadsclsriver, z., secretary to a council.
Raadsel , z., riddle, enigma; opgever of opgeefster van

een -, enigmatist; antwoord op een -, answer to an enigma;
persoon, die - achtij, § onduidelijk of II door middel van -s
spreekt, riddler; door middel van -s, enigmatically; een
- maken, niake an enigma, a riddle; door middel van -.s
spreken, speak in enigmas, in riddles; een - opgeven of
voorstellen , propose, put an enigma , a riddle.
Raadselachtl5, b., enigmatic, enigmatical, obscare; -,
bw., enigmatically; - spreken, enigmatize.
RHadselboek , z., collection of riddles.
Raadsetdichter , z., eiiigmatist.
Riaadsheer, z., counsellor, senator; - in een geregtshof
puisr► e justice, (judge ; de waardigheid van -, rang ran -,
eounsellorship ; -, lid van eene raadsvergadering , coun.
sellor, member of a board of council; - van het hof van
Justitie, counsellor of the court, aulie counsellor; rijks-,
counsellor of the empire; ambtgenoot van een -, fellowcounsellor.
Randsheerambt • z., place of dignity of a counsellor.
Raadsheerllljk. b, hw., senatorial, appeartaining to of hecoming a counsellor.
Raadsheerschap, raadsheersambt • randsbeersplaats,
r., place of dignity of a counsellor.
RHadslag , overlegging , t., schemes, purposes, delibera•

tine, intent ; -en verijdelen, defeat schemes.

RnadOleden , me. van Raadsman , zie dat woord.
Rsfds.nan , z., counsellor ; -, (advocaat) counsel , lawyer,

adviser.

RAB.
Raam
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t , raming , z., aim.

Raamkoord, z., sash-band.
Raasulood, z., sash-leads.
Raamzaag, z., franse -saw.
Raap, z., (zekere plant, waaruit men

olie perst) rape; -,
(knol) turnip; een schotel met rapen, a dish of turnips.
Raapakker, z., rape-field.
Raaphoen, z., partridge.
Raapkoek, z., (koek van raapzaad voor het vee) rape-seedcake.
Raapkruld, z , rape-leaves, pl.
Raapolle, z, rape-seed-oil.
Raar (, b., (zeldzaam, ongewoon) rare, unusual, uncommon,
extraordinary, curious ; dit is een - voorval , it is a rare,
unusual event; het is - dat te zien, it is rare to see
that; dat boek is -, het komt zeer zelden voor, this is a
curious hook , very seldom to be met with ; -, (wonderlijk.
vreemd, misselijk) odd , strange , queer; rare snaak , queer
fellow, a comical fellow; dat is wat -s, that is very
odd ; wat een - voorval ! what an odd accident!
Raasbol , razer (, z., turmoiling , raving fellow.
Raasbollen (, veel geraas maken, i. w., turmoil, rave,
make much noise.
Raaskallen, idlhoocdtg zijn, i. w., rave, be delirious.
Raaskalling, raaskallertj, z., raving, frensy.
Raat , honigraat • z., honey-comb; horig uit de raten
eten ,eat virgin honey.
Ronuw , b., (ongekookt , niet gaar) raw • unboiled ; -e
vruchten, raw of green fruits; § honger maakt -e bonen
zoet, hunger is the best sauce; -, (van huid ontbloot)
i-aw,, open, bare; §een - voorstel,a proposition that is
not likely to he accepted ; -, (onsmakelijk, hard) raw,
tough , unsavory; een -, ruw antwoord, a rude of harsh
answer.

, h., rawislr , somewhat raw.
Raanwnchtfghetd, z., rawness.
RHfuwetuk , bw., rawly , § harshly.
Randsvroaw , c., female adviser.
Ran• ,wen , i. w. zie Reeuwen , t. w.
Raadsverwant, z., person belonging to a senate.
Rs'nuwer, z., zie Reeuwer, e.
Raadsvriend, z., zie Raadsderwant.
Raauavt► eld, + raauwighetd, z., rawness, crudity.
Haadvragen, raaduc,nen, t. w., ask counsel, consult; Raauwster, e., zie Reeuwster, z.
hij een advocaat -, consult with a lawyer.
Rabanden , z., mv., rope-hands of robands, z.; de - insteRaadvraglug , z., consultation.
ken , fit a sail with rope-bands and earrings; ready for
Raadzaaiu, geraden, b., advisable, expedient, conve- binding to the yard.
ment.
Rabarber , z., (wortel eener plant, die aan de noordelijke
Raar, rave, z., (een welbekende vogel) raven ; raven zijn
grenze,m van Sine groeit , zijnde de oorsprong van den naam
roofvogels, ravens are ravenous birds; § het is eery wille oiabekend) rhubarb (geslacht); witte -, white jalap; mon(een ongewoon iets) , it is an unusual thing; § zoo zwart als
niken -, bastard , monk's rhubarb ; herb patience ; Alpine
een -, as black sis a raren.
patienve-dork.
RAagbol , z , zie Raayhoofd.
Rabarberpit , z., pill of rhubarb.
Raaaborstel, z., zie Raayhoofd.
Rabarberpoeder, z., powder of rhubarb.
Raagho,► rd, z., spider-hunter, cobweb-brush.
R:bat, z. (koopmanswoord, afslag) deduction, abatement,
Rangster, z, woman that brushes away cobwebs.
discount, draw-hack; -, (tuinbed langs een schutting) gardenRaagstok , z., spider-hunter , stick of a spider-hunter,
bed , border, plat hand ; - aan een koets, edge, piece of
stick of a hair-broom.
stuff hanging at the top of a curtain.
Raak , z., (liet treffers van eenig doel) hit, stroke; -, bw., RabatkJzer , x., certain iron.
als: luk of -, hit or miss; - slants, hit.
Rahatschaaf,, z., kind of carpenter's plane.
Raaklijn, z., (in de meetkunde lijn , die slechts éé,a punt met Rabatteren , korten, t. w.,
state , bate, deduct, lower,
den onttrek des cirkels gemeen heeft) tangent , tangent-linediminish , lessen; -, i. uw., (in het kolfspel met zoo reel
Basin , z., franse ; venster -, window-frame ; papier -, paper- kracht een bal werpera , dat die
terug springt) make a ball
window; de deuur -, the posts of a door; kruis-, een kruis- recoil.
kozijn voor eery ve;;ster , cross-tsar-window , a trniisome l ts'b►tuw, z., (zeker .soort van appelen ; van hier rabauwen window; eega - voor borduurwerkers, franse for embroiderers; boom , ook wel eens kort weg rabauw genoemd) short-shank
seleraif-, sootr w it► dow; vara sehuifram.er Voorzien ,sash ; 1 (luid of an apple).
voren-(bij drukkers), chase; - dal nooit opengaat, anal;- Rabatiwenboo,n , -., short-slionk.
lianre ; glazen -, pane of glass,
Rasanu 1, rabuit (, :., (fielt , schelm guit) rascal , rogue
R:%adsvergadering,

cnuricil-hoard.

z., assembly of the council, council,

RHauwact► tta

RAB.

RAH.

Rabauwtestuk , rabauwtestreek , z., roguery.
Rabbelaar, rabbelaarster, z., (iemand, die zoo schielijk

Raden , t. w., advise , counsel; iemand iets -, advise of
counsel any one a thing ; iemand - iets te doen, counsel
of advise any one to do a thing ; slecht -, misadvise,
miscounsel ; iemand ten beste -, advise any one for the
best ; ik zou het u niet -, I would not advise you to do
it; laat u -, be advised by me; -, (gissen, door gissing
ontwaar worden) § divine, ( guess, (give a guess at, conjecture ; goed -, § guess well , be a good guesser; slecht
-, guess badly , be a bad guesser; juist -, guess right;
goed ge- zijn , be a good guess ; slecht ge- zijn , be a bad
guess; iemand te - geven , leave any one to guess ; zaak
om te -, guess; moeijelijk te - zaak, hard guess; gemak
zaak, easy guess; persoon, die raadt, § guesser;-kelrj
raadt de rest , imagine the 'rest , the tale is told; raadt
eens wat ik hier heb, guess what I have here; zulks kon
ik immers niet -, that indeed I could not guess; een
raadsel -, solve a riddle; even of oneven -, play at even
and odds.
Rader , z., adviser.
Radijs , z., radish , long radish, spindle-noted radish,
turnip; Spaansche -, Spanish radish (botanie).
Radtjsbed. z., radish-bed, radish-plot.
Radljsloof, z., radish-leaves.
RadLJszaad, z., radish-seed.
Rading t • z., guessing , advising.
Radnaaf, radnave , z., nave of a wheel, nave; navebox , centre (technologie).
Radscbeen , z., band of iron hoop of a wheel • strake of
a wheel.
Radspaak, z., spoke of wheels, spoke of a wheel.
Radsparre, radsperre, z., trigger.
Radvelge , z., felly of wheels.
Raf, z., back , fins of halibuts cut out very deep with the
fat adhering to them and afterwards salted and dried, pt.
Ra fel . z., (zeker gebrek aan een gewezen stof, anders gleed
geaaamd) , zie .11afeldraad.
Rafelnchtig, b., ravelled out.
Rafetdraad, z., thread that is ravelled out.
Rafelen , t. w., i. u' , ravel , unravel , fray , unweave.
Rafeling, z., ravelling out, unravelling.
RafelzIjde, z., silk ravelled out.
IlaffinaderU • z., sugar-house, sugar-refinery; refinery.
Raffinadeur, z., refiner.
Raffineren , t. w., (zuiveren, verfijnen) refine.
Rafflnering , z., refinement.
Rag, z., (spinrag, spinneweb, weefsel der spinnen) cobweb;
§ zoo ligt als een -, cobweb ; met -, cob , { ebbed ; de hoeken
zijn vol -, the corners are full of cobwebs; doek zoo fain
als -, cobweb lawn ; zoo fijn ale -, as fine as cobweb,
very fine.
Ragctiei, ragcbebel, rogehel ), z., (een taaije .fluim; ran
ragchelen, en dat van het geluid ontleend) phlegm.
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spreekt, dat hij moeijelijk le verstaan is) rattle.
Rabbelartj (, z., rattling, rattle.
Rabbelen (, i. w., rattle , speak of read too fast ; waarom

rabbelt gij dat schrift zoo gaauw ? why do you write in
such a hurry ? hij rabbelt zoo, dal men hem niet verstaan
kan • he rattles that one can not understand him.

Kabbeling (, z., rattling.
Rabbelscbrift, hanepooten (. z., scril)bling, scrawl.
Rabbeltaal (, z., rattling , talk , rattle.
Rabbi, z., (titel van de schriftgeleerden onder de Joden)

rabbi (rabbi is used when the name follows this title , or
when the person is addressed).
Rabbijn • z., (leeraar der Joden) rabbi, rabbin ; opper -,
chief-rabbin
Rabbljnendoin, z., rabbints.
Rabb ij uech , b., rabbinical , rabbinee ; -e uitspraak , rabbinic.
Rabbinisme , z., rabbinism.
Raboorden • x., mv., (zeker rietachtig gewas) centinody.
Rabouw , z., zie .Rabaauw.
Rabraken • radbraken • t. w., (de beenderen eens misda-

digers, op een rad uitgestrekt, ver?norselen of ze op een
andere wijze verpletteren; in overdragtelijken zin iets verminken, in den grond bederven) break on the wheel, crush
(with a wheel) , §) harass ; eene taal -, speak a broken
language, mangle a language, speak badly; het - is een
S trof der moordenaren, breaking upon the wheel is a punishment inflicted on murderers.
Rad , z., (platachtig rond ligchaam , doorgaans uit een
naaf, spaken en een cirkelvormigen omtrek zamengesteld,
of ook wel uit een enkel stuk gemaakt , en. geschikt , om
zich rondom Bene as te bewegen) wheel , circular machine;
-, (in de artillerie) truck of a gun-carriage; getand -,
toothed wheel , cog-wheel; excentrique -, sun and planet
wheel ; hydraulisch -, water-wheel, mill; vrij - (in de werk
loose wheel ; drijf-, driving wheel ; naar bene--tuigknde),
den bewogen -, undershot-wheel ; naar boven bewogen -, overshot-wheel ; - dat door een antler in beweging gebragt wordt,
follower wheel ; . molen -, met een plank waarop het water
valt, paddle-wheel; houten -, - van een roopaard, truck, Z.;
stuur -, steering wheel, z.; verroer per - of as, wheeling;
radervormiq, wheel-shaped; - van een uurwerk, wheel of
a clock of watch; pottebakkers -, potter's wheel ; een omdraaijen, turn a wheel; - van avontuur, wheel of fortune ; § het vijfde - aan een wagen , an unnecessary and
troublesome thing of person ; § iemand een - voor de oogen
draaijen, mislead one; § onder het - raken, come into a
scrape; § hij draait het -, he is the leading person.
Rad, b., quick, swift, nimble; gij spreekt te -, you speak
too fast; een -de gang, a swift of quick pace; - omdraai jen, turn quickly; -, bw., nimbly, fast, quickly.
Radbcstag , z., hoop of a wheel , strakes, pl.
Raddigheld, z., swiftness.
RaddraaLJer , z., ring-leader.
Radeloos , b., (ten einde raad , buiten raad • verlegen) perplexed , at a loss , at one's wit's end, desperate ; hij is
geheel -, he is quite at a loss what to do, he knows no
longer what shift to make.
Radeloosheid • verlegenheid , z., being at one's wit's
end , perplexity , desperation.
Rademaker, z., wheeler, wheel-wright.
R ademnakers gereedscbap , z., wheeler's tool of tools.
Radeinakers knecht , z., wheeler's journey-man.
%
Rade,nakers werk, z., wheeler's work.

Rageheiaar , rogcbelaar , ragcheiaarstsr , rogchelaarster ), e., one that kerks and hawks almost contiunaliy.
Ragchelachtlg, rogcbelacbtig ), b., kecking, hawking.
Ragchelen, rogehelen ), i. w., kerk, hawk, bring up

phlegm.
Rageheiing , rogcheltng) , z., kecking , hawking.
Ragchelpot . rogchelpot ), 2., spitting-pot, spittoon, § old

kecking of spitting fellow , one that kerks and hawks
almost continually.
Ragen ,

t. w.,

brush away the cobwebs ;

regen , dust a room.

een kamer -,

Racer , z., one that brushes away the cobwebs.
Rabout , z., yard-piece.

RAG.

RAM.
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Rak , o., (waaraan kleéren of dergelijke gehangen worden) ! Ra kker t) , z., (diefleider , beul) hangman's helper.
rack to set of hang something on; hoender-, roost ; lin- t Balie t ( . z., (snapster) chatting gossip.
flea-, rack for drying linen clothes; een huis in - en dak Ballen , rellen t(, i. w., (boerten of kakelen) jabber, jeer,

houden, keep a house in repair ; -, (een genoegzaam relt
uit loopende streek van een weg , een vaart , enz.) Tart of
the road; er komt ligt een -je in den wind, it may easily
be hindered; wij zijn al een goed —je heenigespoed , we have
a good part of the road behind us; -, (zekere plant,
1
groe(ende op stilstaand water) kind of water-weeds .
Rakel , z., rake.
Rakelstok • orengafel , z., rake for an oven.
Baleen , aanraken , t. w., touch, handle , feel, finger; :
raak er niet aan, don't touch it ; deze twee zaken - elkander , these two things touch each other ; zoo groot zijn ,
dat men het plafond raakt , be so tall as to reach the
ceiling; ten einde -, approach the end ; t iets met de hand
of den vinger -, touch a thing with one's hand of finger; 1
t iets met den voet of arm -, touch a thing with one's
foot of arm; raak daar niet aan, hands off; kinderen alles aan , children touch every thing ; de vijl wil het
staal niet -, the file will not touch steel; -, (aangrenzen)
touch, be adjacent of contiguous to , adjoin ; a jig huis
raakt of belendt aan het zijne, my hou,e adjoins , touches
his ; -, (bewegen, aandoen, belong inboezemen ) affect, touch ,
move, interest; zij werd er door geraakt , sl► e was affected
with it, she was reached by it; door medelijden geraakt ;
of getroffen , moved by compassion ; lot sclr.re(en toe geraakt of bewogen zijn, he affected, moved to tears; dit y
voorval raakt of treft hem weinig. this event affects, inter- !
ests him but little; Gd heeft hein. in het hart !reraakt of

babble, chat, chatter.
Rain , z., (mannetje van een schaap) ram ; -, (in enkele
provinciën) tup ; -, § (wellustig rensch) rake ; -, (zekere
n► u?irhreker) ram; -, (zeker sterrebeeld) ram, aries; -,
(. torrn.ra;n) ram , a battering-ram.
Bannen , t. w., (door riemen treffen) hit;dat is niet zoo
ligt te -, that is not so easily hit ; -, (beramen) plan
scheme , forni a design; -, i. w., (mikken) aim, take aim at.
fanning, beraming, z., planning ; het treffen door -,
l► ittiiig ; -, (het mikken) aiming.
R amonetjen , t. w., (hij herhaling stooten , beuken) ram in,
batter; een muur omverre -, hatter down a wall.
I1arnmeiaar, z., (mannetje vaan een konijn) buck; -§, (iemand
die veel geraas maakt , snapper, veelprater) rattling fellow,
rattle; -, (rammeltuig) rattle, rattling toy.
Ramineias , z., zie Rammenas.
Rammelen , i. w., (geklarik sf geraas maken) rattle, make
a ra'.tling noise, clink ; het geld, dat men in den zak
heeft, doen -, rattle, clink with the money in one's
pocket; -, (schielijk spreken , rabhelen) rattle; -, (altijd
spreken of zonder ophouden praten) rattle away; hij rammelde het op een verhnzende wijze uil , he rattled it at no
rate; rammel niet zóó, don't rattle so; -, t. w., (besprin•
gen , spelen van hazen en konijnen) buck.
lttarnrneling , gerammel , z., clinking, § rattling.
RHrnrneikees , z., (tbawler, twittler, twattler, $babbler.
Rarnmenas, z., Spanish radish.

getroffen, God has touched his heart; alle harten -, mave Iiaar .,nenasbed , z., radish-plot.
all hearts; -, (rertooroen) vex, make angry; hij is ligt Ra,nmennstoof, z., radish-leaves, pl.
geraakt , he is soon vexed of angry, he is soon hurt, he Rs+rnrnenasscteii , z., radisl► -peel.
is vert touchy of techy ; -, (lrerfe ►,) hit; t hij kort het Rnrnrnenassen +, t. w., (de gewrichten drukken en de leden
doel niet -, he could veil hit tle- mark; -, (veiaortîrt zij-) be wruren , ter 7ver dr;jti;eg van vernnoeidheid of pijn) shampoo .
related to ; iets dal ie ;. aml zeer rookt of no. ter korte iaat , Ie t,,,inena oru»ak , z., toste ot Sl;aiiisli radish.
near and dear to any one: -, (tietre/fen, aot;yoo;) mu► - Ra,,,,oembsra^,^t , z., radish-seed.
tern, regard ; -de of betreffende , alluding to ; wal raakt, Rssrnt,. onaevai, onaciok, z., calamity, misfortune,
d;zoster, mischief, dan ► are, ill-luck; onder den druk van
u dat ? what is that to you ? het raakt mij niet, ► t doeg not
concern me; -e die zaak of nsoyele^eoi;ed , ee-neer ► ,i ► ig of ; -, i.iederthe censure of ralamity ; -rol , calamitous; de
touching that matter; het zijn zaken die mid -, thee are my I slaat wordt met een groole - bedreigd, the state is threatrued wit great commotion; het is een groote - voor dat
affairs. rakende ...., concerning; , regarding, with regard
huisgezin., it is a great misfortune for that family; door
to, with respect to, in reference to touching; -, i. to., (geraken) become, come to, escape; nit eeoe ziekte -, recover
-en treffen , strike with disaster, disaster; ik vrees, dat
hew, eeicige - over komen is, I fear sopte mischief has
from sickness ; waartoe men kan -, attainable ; slangs -,

come to a battle; § om een luchtje - (stervsn), he killed befallen him.
die, perish ; klear -, get clear , have finished one's husi- + msinpaard , z., carriage, z.
nf - ss; ergens toe - , ( come at; uit een gevangenis , uit Hisinpspoe,t , z., adversity.
gevaar -, escape from a prison , a dancer; de ,lok is uit R:► mi,spoeif,a, ongelukkig, b., infortunate, unfortunate,
cáisa5trceus, nnprosl.erous ;hij is - in al zijn ondernemin.
zijne harden geraakt . 1 he stick escaped , slipped fromhis
hands; uit een dilemma -, escape frown a dilen,rna; uit gen , he is int'ort.unate in all his undertakings, unprosde gewoonte -, uit de mode -, vs/gediend lebben , go out perous in all his enterprises.
of use, out of fashion; uit de gedachte -, l)e forgotten; , fanii► nipoedigtiJk, hw., unluckily, unfortunately.
dat zal niet ligt uit o lijn gedachte -, that I shall not ' Rarupzaiig , ellendig , h., wretched , very had, miserable,
easily forget ; weg -, get away, 1 ►e lost ; bui/eis hoont - of unhappy , worthless; een -en dood hebben , die wretchedly;
vallen, fall from the ship, fail over hoar,;; in ongelegen- hij heeft een -e ontmoeting gehad, he bas had a fatal
encounter.
beid -, come distresor;l ; vast -, become fastened.
Raket , z., (kaatstuig o f kaatsnet , ook vondel) racket ; - , Rs► rnpzaiigheid , ellendigheid , ellende, z., wretchetlnness, unhappiness, misery; -, (verdoemenis) damnation.
(zeker kruid) racket; steen -, blank cresses, hedge-mustard.
Rampzati tî.jk, bw., wretchedly.
Rakeinsaker, z., racket maker .
R{^onshoord , z., ram's-head.
inaketapel , z., game with the racket.
R.ernshoorn , z., rain's - horn.
Rakette, z., zie Raket.
Rain, kooi , z., ram's-stall , ram's-stable.
Raketten , i. w., play at racket.
Ramskop, z., zie Ifamshoofd,
Raketten , z., play at racket.
Ramspoot, z., ram's - foot.
Rakriting, z., yard - chain.
Raklsg , z , touching, hitting, getting.
; Ram staart , z., rain's• tail,
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Rans , b., (sterksmakend, garstig) rancid.
Rainsvacht, z., ram's-fleece.
Ransel , z., (knapzak van een soldaat) knapsack , wallet;
l^tantsvel , z., ram's-hide.
Band, z., (boord, onttrek van iets , naar het schijnt vermaaq- _f), (rug) back; -, (buik) belly.
schapt aan rond) edge , brim , skirt , rim , border , brink, Ranselen , kloppen , slaan, t. w., drab , lick, heat,
margin , margent , extremity , verge ; tot desa - toe vol, belabor.
brimful; tot den - toe vullen , fill , fill up to the brim; Ranseling) , x., drubbing.

§ op den - van verderf zijn , be upon the brink of ruin;
op den - des verderfs staan, be on the brink of perdition ; - van een schoen , rand in a shoe , bar ; - van
een bladzijde of van een boek , margent of a page of
book;. - van een kleed, edging, border of a habit; - van
een spiegel, frame of a looking-glass; - des grafs, brink
of the grave; de - van haar rok was rijk geborduurd, the
skirt of her petticoat was richly embroidered; - van een
tafel, edge of a table; - van een put, brim of brink of
a well.
Randen, t. w., (van een rand voorzien) border, brim, ring,
notch , intent ; gerande ducaten , ring ducats.
Randechrlft, x., (in een boek) marginal inscription, marginal note; - eener munt, legend , marginal legend.
Randteekening , z., marginal note.
Ranee, t.5,., (in Friesland) melt.
Rang • z., (cane rjj van verschillende zaken • overdragtelijk
een bijzondere soort van zaken • die naar hun aanzien in
verschillende soorten verdeeld worden, bijzonder de aanzien
onderscheidene soorten) rank, class, degree,-ljkstevandi
in order of quality .. - hebben , een - hebben ; rank; een
hoogen - hebben of bekleeden • rank high ; gelijkheid van
-, coordinateness, coordination; in denzelfden - (rij), in
the same row, in the same rank, coordinately; ieder nam
plaats naar zin -, every one took place according to his
rank; van lagen -, of low degree ; van hoogen -, of high
degree; in den eersten, tweeden - of rij, in the first, second
row, in the first, second rank, de -en of gelederen vul.
lee • fill the ranks • fall in (mil ) ; laagste -, lowest rank,
rear rank (reil ) ; iemand zijn - ontnemen , deprive of
one's rank ; een schrjeer of dichter van den eersten -,
an author or poët of the first rank ; in rijen of -en stellen , set in a row ; een - bekleeden , rank , hold a place ; !,
de -en of gelederen sluiten , close the ranke ; -, charter
van een schip naar orde van grootte, rate; een oorlogschip
ran den eersten -, a man of war of the first rate.
Rangachlkken, t w. , rank, class , marshal, arrange,
Put , set in order , array ; niet gerangschikt , unarranged ,
unarrayed, unmarshalled.
Hangschikking, x., Classing.

fangstrtjd, z., pretention to preference.
Rangzucht

, z., ambition of desire of holding a high

rank , ambition.
Rangzuchtig , b., ambitions of high rank.

Ransheid , z., (sterksmakendheid, garsligheid) rancidity,

rancidness.
Ransel-vol , z., knapsack full of, § belly full of.
Ransig, b., zie Rans.
Ransigheid • z., zie Ransheid.
Ransuil . transuil , kerkuil •

z., owl, great owl, screech
owl; § als een - in den doodsnood, hid zat als een - in
een hoek te moppen , he sat in a corner to fret like
an owl.

Rantsoen • x., (het losgeld , waarmede men iemand van

krijgsgevangenschap of slavernij vri koopt ; voorheen ook
brandschatting en geld, dat tot afko
op van plundering
nerd opgebragi) ransom (price paid for the deliverance of
a captive , or the return of a prize taken); groot , eauzienlijk -, great•ransom; - voor een koning, king's ransom, § excessive sum; zonder -, unransomed, ransomeless;
iemand - doen betalen , set a ransom upon any one, make
any one pay a ransom; - betalen , pay a ransom, buy off;
als - nemen , receive as a ransom ; -, (bepaalde hoeveelheid
spijs ; vooral een zoodanige , welke aan matrozen of sol-

daten wordt toegedeeld; ook de bepaalde hoeveelheid voeder
voor paarden) ration , allowance , § share ; op - stellen,
on ration of allowance ; verminderd -, short allowance;
op half -, on half allowance; op half - stellen, put
upon half allowance; op klein - stellen, put upon short
allowance.
Rantsoeneren

, t. w., ransom (a merchant-ship) . set a ransom upon, § lay a contribution on, overcharge, impose
upon, fleece.

Rantsoenbonten , z., mv., (twee gelijke stukken hout, de

rondte van den achtersteven uitmakende) lower part of the
fashion-pieces of the stern, z.
Rap + (, z., scab ; Jan - en zijn maat , the rabble; -, b.,
(vlug, gezwind) nimble, agile, quick; - of vlug op de been,
nimble-footed ; -pe gasten , nimble fellows.
Rapalje (. z., (janhagel , graauw . gemeen volk) mob, rabble , the dregs of scum of the people.
$apen . t. w., (schielijk naar zich halen, wegnemen) fl §eol-

lect, amass, gather up, get together, scrape up together,
rake up together, take a thing up, pick up, help up;
zamen -, bundle up ; voordeel -, reap benefit; -, (vruchtese ,
koren) glean ; § vreugde -, joy , tejoice; 4 als gij de noten

afslaat, zal hij ze - ; als gij de moeite doet, cal h) er
het voordeel van genieten , if you take the trouble , he'll
have the benefit of it ; de menschen zijn op - uit , people

Rank , z., (list, (ooze trek) trick; hij heeft snoode -en
onder den staart, he is full of tricks; honger zoekt -en, endeavor to amass riches ; vodden -, gather of take up
poverty begets devices; -, (scheut van meer dan een plant. rags from the streets; -, (met kalk bestrijken, metselaarsoord) rough-cast of parget; een muur -, parget
gewas) tendril , clasper ; -, (loot ran een wijngaard) branch
of a vine , vine-branch ; -, b., (dun , tenger) slender , lank, a wall.
thin, slim; een - schip, a lank vessel, § a frail ship; Rapenloof, z., zie Raaploof.
zij is heel -, she is very slender ; een - beeld , a slender Kapheld , vlugheid , snelheid, x ., nimbleness, agility ,
activity.
statue.
Kaphoen, t., female partridge.
Ranken , i. w., climb of twine by the help of tendrils.
Banket , z., zie Raket.
Ranlaheid , z., slenderness , lankness.
Ranonkel • z., (zekere soort van lentebloem)

Rapier. rappler, zLjdgeweer, t.,
Rapierband

crowfoot, ra-

nunculus (a flower).

Rauonkelbed , z., bed of ranunculuses.
Rnnonkvlbiad , z., leaf of ranunculus.

Hanonkelbol , z., root of bulb of a ranunculus;

rapier, sword .

, z., rapier-belt.

Rapiergordel

• a., rapier-belt , sword-belt.

Happier , z., zie Rapier.
Happig, schurctig ), b., scabby, scurvy; een -e hond, a
scurvy of mangy dog.
Rappigiteid , z., scabbiness, scurvineis,

RAP.
Rapport , verslag, z., relation,

§ evidence, testimony , report

RAT.
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§ statement, account, I fasphais, c., ra sper` - louse, rasp - house , louse of correc-

(official statement of facts), !

tion, bridewell.

§ return (official statistical statement) , rumour, story, tale, iI flasphulsboef, z., prisoner in a rasping-house,
rasping-

cahier (in scholen) , conclusion-book , ( black book ; ienaand rascal , bridewell-rogue , newgate-hird.
over iets - geven, report to any one oir a thing; - doen, I Rasphulsstraf, z., imprisonenment in a rasp-louse.
report , make one's report ; -en doen (in or qunsligen zin) , I i5a ph„isva,I er , z., jailer of a rasping-house.
carry , tell tales; -, (yel,)lcheid , overeenkomst , betreki iny) i a^t^4pi n"g , z., rasping.

§ conformity, agreement, congruity, § affinity, analogy, fla,vijs , z., rasp, grater.
§ accordance , correspondence , relation , harmony, connexion ! HHaspseag , z., double-saw.
with , relation to, reference to, regard to , respect to , aias5e0el kik , bw., zie Ras, bw.

concern with; -en, mv., (niet, with), connexion;, relations,
intercourse, § relation (te^tdencll to on end) , rising (in the
stoínach), (adrninzistration) reimbursement, refunding; -,
hotchpot , r•.; (didactigve) ratio , relation ; lgrmrnmar relation; -stuk, overccnstenamead shik in mosaikwcrlc, fl § patch
(of mosaic); - stukken , overeenste; uneiule stukken in mosaikwerk, fl § patch-work, J1 inlaid-work,
mosaic; in -, coilnected , in coniiexion ; in - (met belreklcing tot) in reference to; in, with regat•d to , in relation to, regarding;
- hebben lot, he connected with, relate to, he relative
to , refer to , have reference to , be related , allied , akin
to, be relevant to ; -en hebben met (personen) ,be connected with ; (zaken) hear a relation to , ise akinn to ; een of betrekking hebben sect, be unconnected with ; in - stel leg met , bring into connexion with , bring together ; die
- heeft tot, connected with, related to, relating to; die
in geen - of betrekking staat anet, unconnected with,
unrelated to.
Raps , b., zie .[tap.
Slareaiek, rarekiekkas, z., rare-show.
Rim-igioeirl ), z., singularity,
Raring, z., yard-ring, z.
Rariteit ), z., curiosity ; hij heeft een aantal van allerlei

soort -ern , he has a iisunber of curiosities of all sorts.
fl s elteàt diner, z., cai)inet of curiosities.
Ras , z., (zekere gemeeiie kleedingstof) slialloon , kiiid of
serge ; -, tuk , een soort, een geslacht van dieren en
menschen , (vara menschen) race; (van dieren) race, breed ;
(in ongunstiyen zin van menschen) breed, brood; (la cdbouw)
variety; (met betrekking tot paarden) race , blood; ;genschelijk -, human race, kind , mankind; van goed -, yeslacht, true born; van hetzelfde -,geslacht ,verwant,
cognate ; het - doen voortbestaan , aankwceke;s., keep up
the breed; - ), (gemeen volk) rabble; die hond is vara een
goed -, that dog is of a good breed ; t ik wil met dat -,
gemeen volk, niet te doen hebben, I won't have any thing
to do witli that rabble; --{-, (draaikollc) whirlpool; daar
gaat een tij als een -, there runs a very swift of rapid
tide; -, biv., (gezwind, sari) quickly, speedily; - terhoud
- ter tand,he that works speedily eats with a good
appetite.
Basch , vlug, snel, b., quick, ninible, speedy; -, btv.,
- bogen, run, walk, fast; loop -, run fast; - spreken,
speak quickly.
Raschheici , z. ,

quickness , speediness , briskness, pungency ,

! Rassen , b., made of serge, serge.

1 roasaec; , z., (liooiga fel) hay-prong.

flastei•vverk, z., paling.
! Raswever , z., serge-waver.
É Hat , z., (rot, de aljemeene naam van verschillende onder ' deeleg van zekere klasse van zoogdieren) (species) rat, (genus)
mouse; kelder -, taper, wax-taper; water-, crater; (waterrat, rut, die zich vooral bij den koornoogst vertoont , har . vest mouse; Pharao -, ichneumon of the Nile; § -ten of
matizennesle,a in het hoofd hebben, have crotchets in one's
head ; een - vangen, catch a rat ; § hij is zoo kaal als een -,
he is very poor , very ill provided with money; § een oude
- in de val krijgen , - deceive a cunning blade; § daar zijn
-ten in den winkel geraakt, that shop has lost all its
customers , it is all spent there ; §men zona doode -ten met
hein vangen,lie is a very dull fellow, an ass, a simpleton , a blockhead ; § de -ten zullen net sra^ jen maag niet weg loopecc, I have eaten extremely well.
fluter , z., (wer•kiaig waa7•,nede men retell) rattle; de - of
klep van ecu nachtwacht of klapperman, watchman's rattle
of clapper ; -, (klapspaan ran ecg 9molentreem) mill-clack
of clapper ; § zijn mood gaat als een -, his tongue rattles
like a clapper.

1Nutelaar , z., (klateraar , soort van een popuclierboom) asp
of aspin tree; - ), (I-akelaur, waweloar) rattling fellow,

chatterer , prater, Babbler, babbler , § rattle.
Rateiemi, i. w., rattle, make a rattling noise; - ), i, w.,
(kal exen , deuk spreken) chatter, jabber , prate, babble, gossit.
flatetlmiu, z., rattling.
Ratrmn,,ui , z., zie italelwacht.
Ratci,n,o,ed , z., zie Ratelaar.
Hateislana , z., (bekende slang die met haar staart ratelt)
rattles-snake.
Ratervacht, z., (klapperman, nachtwacht) watchman (who,
walicing the rounds at rte flit rattles or claps every hour
or Larf-hour what time of the night it is).

fatelwnchthulsie, r., watchinan's-box.
flatijzi, z., (zekere Ic'cediragstof, genopt laken) rateen.
flatEjnen , b., made of rateen , rateen.
flatour, z., yard-rope, z.
flattepel , z., rat's inouth.
fattearek, s., rat's clung.
Hattenat , z., rat's hole.
nnattehoar , z., rat's hair.

fatteiaol , z,, zie Paltegtït.
Rsttekeutel , z., rat's dung.
z., rat-trap.
masted ship, z.
Rattcko1,, z., rat's-Bead.
Rasp , z., (werktuig, waarmede men raspt) rasp, grater; Otattekr•ul,i , z., arsenic, ratbane, rat's-bane; ie;nand
met
-, (vele zagen aaneengeklonken) several saws screwed close
- veryifligen, poison any 000 with arsenic.
together.
Ratteloop , z., kind of rat trap.
Raspen, t. w., (riven, met de rasp vermalen) rasp, grate; Rattenest, z., nest of rats,
nootmuskaat -, grate nutmeg; suiker-, rasp sugar ; -, (bra- Ratteri000 , z., rat's-eye.
rilieahout zagen) saw with a saw consisting of several flattenoor • z., rat's-ear.
blades screwed together (being the ordinary work o f tine fattenpoot, z., rat's.foot.
condeatned calprits in the bridewell of .2;nsterdam),
Rlltieval , s., rat-trap,
speed.

Rasehip

, razell , z., (driemastschip, schels met ra's) three -

Rattekan ll,,
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Rattevnngear, z., rat-catcher.
lattevangst , z., rat-catching.

Razijnepit , z.,

Hattevel , z , rat's - hide.
Ravanger, z., yard - rope, z.
Rave, z., zie Raaf.
Ravelijn, z., (bolwerk, dal een halve maan of twee ijjden

van een driehoek vertoont, en op zich zelf staande, door de
van den wal eener vesting afgescheiden , gemeenlijk gracht
voor een poort aangelegd wordt , om die te dekken) raveline, certain piece of fortification.
Ravenaas • galgenaas , galgenbrok • dief , guit , N.,

Razijnesteel , z., stalls of a raisin.
RazLnewijn , z., raisin - wine.

Feast , z., (een Spaanscn woord , van het Latijn regalis
afstammende en koninklijk aanduidende, gebruikt om meer
dan een soort van koninkl jke munt 'tan te duiden, zoo als
een stuk goud , dat nagenoeg een halven dukaat bedroeg)
Spanish coin , real; -, (stuk van achten) piaster (weleer)

the value of 17 1 2 cents.

Rebel . muiter , z., rebel , one who opposes lawful authority.
Rebellie , muiterij , z., rebellion; tot openbare - gera-

Ravenbek • Z., raven's-bill.
Ravendrek, z., raven's-dung.

ken , come to an open rebellion, revolt.
Rebellig , weerapannlg . b., rebellious , ill adapted , ohstinate , (inetaalkunde) refractory.

Ravengekras • z., zie .Ravengekraai.
RavengekrUseh , z., zie Revengekraai.

Recensent, z., reviewer, critic.
Recenseren • t. w., review , criticize.
Recensie • z., review , criticism , critic.

villain fit for the gallows.

Ravengekraal , z., croaking of a raven.

z., (nieuw geworven soldaat) recruit.
=1, t. w., recruit, fill up ; soldaten -, recruit
soldiers, heat up for soldiers; wat men niet kan -, unrecruitable.
Rector + , z., (university) rector (head of an academy) ; rector (of a parish).
Recruot

Ravenhals , z., raven's-neck.
Ravenhok • z., raven's-cage.

Recruteren

Ravenkool , z., zie Ravenhok.
Ravenkop, Z., raven's-head.
Ravenkost, z.,. food for ravens.

Ravenkouw , z., zie Rarenhok.
Ravennest , z., raven's-nest.
Ravenpen, z., raven's-quill.
Ravenveder

. onredbaar , b., irretrievable ; -, (ontredderd)
disabled, tattered, shivered; -, bie., irretrievably.
l^teddeloosheld , z., irretrievableness.
Redden • t. uw., j) § save (preserve from danger) ; rescue,

Reddeloos

, z., raven's - feather.

Ravenvleugel. z., raven's-wing.
Ravenz.vart , b., black as a raven (voornamelijk van haar).

Ravotten (, i. w., (spelen , voornamelijk in betrekking tot

kinderen) romp , play in a wild manner , revel , run to
and fro; ga voor een andere deur -, go and play before
another's door.
Ravotter (, z., wild boy.
Ravotting ( , ravotterij (, z., revelrout, riot, wild play,
romp.
Ravotter (, z., wanton , wild girl.
Razeil • z., yard-sail ; -, (een schip dat razeilen voert) zie
Rasehip , z.

Razen , i. 20., (laid, onstuimig getier maken) make a noise,

deliver ; he the salvation of , § reprieve , free , deliver;
bet bark-roet is te groot , om den maan te -, the debts
are too great, the man is not to he retrieved, Jij zal
er zich door -, he will make shift to get through it ; zijn
lenen -, save one's life ; eene stad -, save a town; § lig
weet zich niet te -, he does not know what to begin
iemand san den dood -, reprieve one from death; hid tracht
zic/i door slechte middelen te -, he seeks to rescue himself by unlawful means ; een schip -, save a ship ; iemands
eer -, save one's honour ; zijace eer -, vindicate one's honour; -, (o;stwarren) unravel ; -, § (stellen met) , als : een
zaak -, een glimp geven , salve a matter ; -, ;vereffenen)
accommodate, regulate; mogelijkheid om gered te worden (in
de godgeleerdheid; , salvability ; gered kunnende morden (in de
godgeleerdheid), be salvable; zich -, (^ escape , make one's
escape , flee , take the flight , betake oneself to flight,
run away , get away , escape (be protected from) ; (I be gone,
make haste away, (be off, take refuge, hetake oneself,
( run away , off cto) ; ) scour away , off ; § effect, work
one's salvation, § indemnify oneself, make amends, § re trieve oneself ; zich nit de gevangenis -, break out of
prison , break out.

keep a bawling; - en tieren, keep a sad noise; -, (zich
zinneloos aanstellen) rave, rage • fume ; hoort gij den wind
wel -? do you hear how the wind roars?
Razend , dol , b., furious ; (van personen) raving; (ran
dieren) mad , § furious, enraged , fierce , ( in a rage , ( mad,
§ furious, violent; - zijn, be furious, in a rage, rage;
- maken , render of make furious , eurave , put in a
fury of rage ; een -e koorts , a raging fever ; -, bw.,
(gemeen) exceedingly , extremely.
Kazer, z., one that makes noise, etc.
RazernEi , z., furiousness , madness , fury (anger) ; rage Reciter , z., saver , deliverer ; T ( saviour , redeemer;
rabies, g.; hydrophobia (canine) ; (van zaken) fury (violent boel - , executor of a last will, z.
agitation) ; rage (voor for) , mania , passion , ( rage ; (van Redderaar , weddera -nrster . z., one that brings in order , etc.
dieren) in - verkeeren, be rabid; aanval van -, lit of fury,
madness; met -, furiously ; in -, furious, in a fury, (in Redderen , off► redderen , t . w., bring in order , clear , rid;
a rage ; in - vervallen , become furious , enraged , get § ik zal hem wel -, te refit zetten , § wel drillen , I will
into a fury of rage; in volle - zijn, he furious, in a fury, put lijm to rights of bring him to order; ik snoet die
to rage, frenzy (madness), § frenzy (extreme); net -, with kamer wel -, I must clear that room a little.
frenzy , franticly , ravingly ; in - rervallen , be seized Reddering • schikking • z., bringing in order, clearing;
hier -Zoet wat - gemaakt morden; things must be brought
with frenzy ; wat tot - behoort , frantic.
RazLJn , rozijn , z., (gedroogde druif) raisin, plum , dried into better order here.
grape; drooge -, raisin , plum ; Amerikeansche -, poke, Redderinoêr ) , z., woman that is continually busy in
poke-weed ; heat -en, lange -en, raisins of the sun ; ronde clearing the house.
-en, malaga raisins ; - § , (puist aan den mond) sore ; hij aeeocliieg, behouding, herstelling, z., retrieving, sacheeft -en aar; den mond, een -enbaard , nrentenbeard ,

has a sore mouth.
RazijnaztJn , z., raisin-vine tr.

lie

jug, rescuing, riddance, I redemption ; ik zie er geen op, 1 see no riddance of it, of how to clear up this
i ►► atter.
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felle , s., gesprek, reeks van aaneengeschakelds woorden)

ness, equity , justice , moderation ; in alla -, in equity.;
de - van zijn eisch , the ,justice of his demand.
Redeloos , b., (niet begaafd met rede) irrational ; (ran dieren) irrational ; -1-, (geen rede gebruikende, onbillijk, onregtmatig) unreasonable , brutish, unjust, immoderate.
Redematig , b., according to reason, reasonable, just.
Redematiglseid • z., reasonableness, equity.
Reden , z., (driu f veer van iemands doen, ooreaak, aanleiding ,
beweegrede) reason, cause, motive, principle, ground; de
- waarom, the reason for which, the reason why; wal is er
de - van ? what is the cause of reason of it ? - te meer,
with still greater reason, much more reason; om een zeer
goede -, for a ,ery good reason; om die -, for that very
reason, in that account, wherefore; om - mij bekend,
( for reasons best known to myself; zonder -, without
reason , reasonless, without any ground, unreasonably; hebben, be right, in the right; iemand - vragen, demand
satisfaction of any one for a thing ; beslissende -, decisive,
reason ; - of rekenschap van zijn gedrag geven , give reason for one's conduct; -, (bewijs , betoog) reason , proof
(that which convinces the mind); een - zijn voor, be argnn;enti ve of ; een overtuigende -, a pe rsuauing of convii;ciog
argument; schijn van -, shadow of reason; -, (verhouding)
rate, proportion ; in - van, in proportion to; in omgekeerde
-, in the inverse ratio of.
Redenaar, z., (redevoerder) orator, rhetorician, rhetor
speaker, public speaker (ook in onyunsligen zin) , (Eanj.
part.) speaker ; een -, die met gesrcakkelijkheid spree/ie,
eaoy speaker; groot -, powerful speaker; kansel-, pulpit
orator ; - die de discussie leidt (purl.), leader.
Reit- nnarsgave , (redenaarstalent) talent of an orator
eloquence.
fiedeneerder, z., reasoner, discourser, talker; speech-maker.
ledeneprkundig, b., logical ; -, bw., logically.
t;edeneerku-ndige, z., dialectician, logician.

!

speech, saying; iemand in de - vallen, interupt any one;
een gemeenzame -, familiar discourse; t hij voerde een lange
-, he made a long speech ; slechte woovdschikkiny is een
gebrek in de -, bad construction of words is a fault in
discourse ; (redevoering) speech , oration , conversation,
treatise ; ( talk, thing said ; (in onyunstiye+c zijg) idle
talk ; langstijlige -, long-winded speech ; li)k-, luner.{l
oration; troon-, speech from the throne; opsteller ran eert
- , discourser; (hetzelfde, maar in onyunstigen zits) speechmaker ; een - opstellert , make an oration, a speech , ( to
be on one's lens ; eene - uitspreken , deliver an oration,
a speech ; voor-, preface ; na -, epilogue at the eindl of a
play; -, (begrip , denkvermoyen , verstand , oordeel) reason,
rationality , rationalness ; sense , judiciousness , ui;derstanding; gemis van - of verstand, senselessness; ouderdom
van - of oordeel des onderscheid.; , age , years of discretion; wezen , dal met - of verstand begaafd is (in legenstelling van redeloos wezen, rational being , rational, zijn
- of verstand hebben, he in one's senses , wits ; zij volle
- of verstand bezitten, he in one's perfect senses, mind;
geen - of verstand bezitten, he deficient in sense , be sen seless , unreasonable ; met - beyaofd , endowed with reason,
rational; tot - brengen, bring to reason, to one's senses,
make yield to reason , ) set to rights ; de -, het verstand
verliezen , lose one's reason, senses; iemand (le -, het
verstand doen verliezen , drive any one out of his senses
wits; craze any one's wits; van - of verstand ontitoot
deprived of one's senses; iemand tot - of verstand terug brengen, bring any one to his senses; op slet pact hoort
hij naar geen -, lie won't hear of it ; de - wil het al^oo (
it stands to reason ; de menschel jke - i.s beperkt of begrensd, human reason is limited ; het gebruik der - komt
met de jaren, the use of reason cocues with. Years; aan
de - gehoor of plaats geven, yield of submit to reason.
Redebeleid, z., dictates of reason.

Rededeel , z., part of speech.
Redegevend , b., causal ; - voegwoord, causal conjunction.
Redekavelaar, z., reasoner.
Redekavelen , i. w., reason,

argue ; op een valse/ir;; grond
-, reason upon a false stippositior ► .

Redekaveling , z., reasoning, arguing, ratiocination.
Redekunde, z., zie Redekunst.
Redekundig, b., rhetorical ; -, bw., rhetorically.

Redenen + , i. w., reason.
Redeneren, i. W., (redewisselen)
son to argue.
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reason, apply one's rea-

Redeirering , z., reasoning.
Rederijk, b., rhetorical; -, bw., rhetorically.
ResiertJker, z., rhetorician.
Rederikersku-mer, rederijkkamer, z., society of rhe.
to; suns.
RederMkkunst, z., rhetoric.

Redekunst, z , rhetoric; van de -, of rhetoric , rhetorical ;

Redestrijd • z., dispute, debate, contest; heriye -, warm.
volgens de regelen der -, rhetorically; de redeneerkun_
debate ; een - beëindigen , settle a dispute.
dive uithangen , rhetorize ; zijn rlietorica doen of ook Redetwist • z., zie Redestrijd.
studeren, be in rhetoric , be in the class of rhetoric, Redetwisten, i. w., dispute , debate.
study rhetoric.
Redevoerder, z., orator; tribune voor de -s (ant.) , rostrum.
Redekunstenaar . z., rhetorician.
Redevoeren • i. w., speak.
Redelicht, z., light of reason.
Redevoering , z., speech • oration , harangue ; een - maken,
Redelijk , b., (rede gebruikende, verstandig, billijk, regimamake an harangue , an oration , a speech , an address; eer;
tiy, met de uitspraken der rede overeenkomstig) reasonable,
- uitspreken, deliver an harangue, an oration, a speech,
just, moderate; -e voorstellen doen, make reasonable proSi; address ; langs(íjlige -, long-winded speech; - bij een
posals ; gij eijt te - om dat te doen , you are too reasonable graf uitgesproken, funeral oration; - maker, speech-maker.
to do this ; -, (gevoeglijk, gematigd, genoegzaam) reasonable, Sedewisselen , i. w., discourse.
competent , moderate ; een -s prijs , a moderate, reasonable Redewiss:eling, z., discourse.
price; -, (billijkerwijs, naar de rede) rationally, reasonably, Redeziften , i. w , Cavil.
justly, equitably; niet billijk, inequitable, unfair, unjust; Redezifter, z., cavilling.
-, (gevoegelijk , passelijk) reasonably , moderately , compe- Redezlfting, z., cav illing.
tently; -, (tamelijk) tolerable , pretty , rather , passable, Redmiddel, z., expedient, ( shift; zijn laatste -, one's
)middling; die verzen zijn - goed, those verses are tole- last expedient; nieuw -, new expedient, after-game ; op
rably good; - welvarende, tolerat;ly well , pretty well ; -, een - bedacht zijn, fall, hit upon an expedient.
(tamelijk), bw., tolerably, passably, middlingly, (so so.
Redster • z., zie Redder.
'Redelijkerwtze , bw., reasonably.
Redoute, z., (vestingbouw) redoubt.
IBBBdotijkheid • z., (billijkheid, gemaligdheid) reasonable. Ree , z., (wijfje ran eon reebok) hind, roe; -, (geslaeht -ta
32
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reebokken met hunne wjfjes) deer ; -, (legplaats voor zeeschepen , niet ver van de kust , waar zij een goeden anker
hebben , om tegen wind en storm genoegzaam beveiligd-grond
te wezen) road, roadstead; onbeschutte - voor schepen, open,
wild road; schip inde -, roadster; in de -, in the roads,'
roadstead ; -, b., t (gereed , klaar , vaardig) ready , in readiness; niet -, §unready, unprepared, unwilling.
Reebok . z., roe, roe-buck, buck, roe-doer; - • van twee
jaréu, girl (sport).
Reede , z , ( legplaats voor zeeschepen) , zie Ree.
R.eeden, I. •., (vervaardigen, toestellen, gereedmaken) prepare,
manufacture, make, § he preparatory to, get ready; linnen -,
manufacture lirièn; (doen tiromeren en vitrusteli , bijv. een
schip) fit out ; -, i. w., (aandeel in schepent hebben) have a
share in ships , he a partner in ships ; ik ree mede aan
dat schip , I' tiara share in that ship, §. I have part of
share in that affair.
Reeder , z., (trafikant) manufacturer ; -, (van een schip)
partner in of owner of a ship; -, (bevrachter van een schip)
freighter.
Reecter.iJ ,.z , (trafiek) manufactory ; linnen -, manufactory
of linen; -, (van schepen) fitting out of ships, partnership
in ships.
Heeding , z., maunfaeturing ; -, (van schepen) fitting out
of ships.
).feeds, asree, bw., already.
Reedschap t , z., (toestel , voorbereiding) preparation.
Reedsel t, z., (maaksel) make, fabric; eigen -, of one's
own make , horns made.
Reef, z., (strook van een zeil) reef; een - inbinden , reef a
sail , take in a reef ; t een =je inbinden (wat meer de tering
naar de nering zetten , zin staat verminderen) live more spar-je uithinden (cheer eten dan gewoonlijlc) , t eat
ingly ;een
t j
more than one is used to do , eat more than formerly.
.lijven.
zie
Reef, t. w.,
Reefbanden, z., mv., (smalle sirooken zeildoek , die legen
het zeil genaaid zijn , daar waar zich de rèefgaten bevinden)
reef-bands , pl.
Restgat, z., (gat waar liet reefbandje doorloopt) eyelet-hole
for reefing.
Reefseizi ogen , z., mv., reef-points , pl.
Reeltalién, reerseizitigen • z., mv., reef-points.
Reegelt , z., (wijfje van den reebok) roe-buck , ( doe.
Reek • z., (vroeger zoo veel als kerk , hark, een kleine egge)
little harrow , talie.
Reekalf, z., (jong hert) -young roe, roe-buck, roe-deer.
]Reeks • z., (een rij in zekere orde naast elkander geploatste
zaken) series • progression (math.) , succession. -, (van bergen) drain , ridge (th.) , set (certain number of things of
the same kind) ; een rij (reeks) bergen , g chain of ridge
of mountains of hills; eèn - overwinningen, a succession,
series of victories ; -, (aaneenschakeling) concatenation;
een opt limmende -, ascending progression (math.); een af
descending progression.
-dalen,
'Beep , z., (een lange en smalle s/rook van een vel of eenige
linnen of wollen stof) strip, slash ; aard -en snijden, cut
into stripes of slashes ; -, (een touw , dat in lengte, en
dikte aan een reep gelijkt ; bijzonder een touw , waaraan een
pont of schuit vastgemaakt is) rope, string, cord; een
draai-, a turn rope , z.; een klok-, waarmede men de klok.
`trekt , a bell rape , z.; de val-, the man rope , the entering
cope , z.; pik -, pitched cord , z.; trek.- (bijzonder van een
paard) , trace ; - van een val (hoepel) , hoop.
Meepangel, z., (eischangel, die aan een reep iroriU gébonden) angle.
* paan , z., ( ordendans) rope-dance, rope-dancing.

REG.
Reepdanser , z., (koordendanser) rope-dancer.
Reephout, z., (hoephout) wood to make hoops of.
Reepmaker, z., rope-maker.
Reepslager, touwslager • z., rope-maker.
Rees • t. w., zie .Rijzen.
Reesem • z., zie .Rist.
Reet , z., (scheur, spleet) cleft, crevice, split, cut

(long,)

cranny, chink, rip, rent, cleavage (mineralogie), spring, z.,
fatiseence ; -, (werf-Enig , waarvan men zich tij de boberoiling van het vlas bedient) hemp-steeper.
Meetrekker; z., (een metselaar, die aangesteld is om .de
afscheiding van naast elkander staande gebouwen aan te
wijzen) mason , whose business it is to show the separation between two contiguous buildings.
Reeuw • z., (dobdschuim) tenth-foam of sweat.
Iteets wen , t. w., t (een lijk onikleeden en wasschen) strip
and wash a corpse of dead body.
Reeuwer, z., (ieraánd, die lijken ontkleedt on wascht) one
whose business is to strip and wash dead bodies.
Reeuwplek, z., deadly spot.
Reeawsch, a., t (yell) lecherous,
Reetswster, z., zie Reeuwer.
feeuwzweét , .z., sweat. of a person dying.
Referein , z., (van een gezang) refrain, refret, burden of
a song.
IYefreiu , z , zie Referein.
Reforrnatie t • z., zie Hervorming.
Reforineren t • t. w., zie Hervormen.
1negeerder , z., regent , ruler , governor.
Regeerster , z., zie Regeerder.
Regeerkunde, z., politics, art of governing.
Reeerzucht, regeerlust, z., desire of govérniug.
Regeerzuvtitig, b., desirous of governing,
Hegel , z., (voorschrift , volgregel) rule , precept, line

(o,

conduct) ; hij houdt een goeden - (leefregel) in zijn eten
en drinken , lie keeps a good diet ; -, (beginsel , stelregel);
rule , principle, maxim ; het is altijd mijn stel- geweest,
it hos always been my rule of maxim; tot - hebben;
make it a rule ; er is geen - zonder uitzondering, there
is no rule without sin exception ; -, (gewoonte, order) rule;
in den -, volgens der, -, according to rule, strict rule;
in strijd met den gewonen -, contrar-eauularity ; buiten dec
extrareguIar; buiten allen -, out of rule ; -, ( in de cijferkunst) rule ; de - van drie/is, the rule of proportion; -,
('taalregel) rule, principle; -, (lininal) ruler; -, (reeks va5i
woorden) line ; -, ( scicri f is of druks) line ; een nieuwen beginnen, begin a new line, another line; -, (orderegel)
statute, law , rule.
fegeldraads , b., straight.
Regelen , t. no., regulate , order , settle (affairs)., set (clocks,
watches) ; regulate (clocks, watches), adjust (differences) . ,
settle (hoc-al.), -time) ; zijn daden - (volgens zekere regelen
inrigten) , regulate, rule one's actions ; hij heeft dit alles.
wel geregeld, he has ordered all this very well.
Regeling, z., regulation, rail.
Regelloos 1- , b., irregular; -, bw., irregularly.
Regelloosheid, z., irregularity.
Regelmout, z., regularity, rigid of strict observance of

rule ; rigidness , strictness , ecclesiastical state ; -, (kerkreglement of leef) canon ; ter wille ran mies -, for regularity's sake, for the sake of regularity.
Regelmatig , b., regular; -, regularly.
Regelinatigheld, z., regularity.
Regelmatigi(jk . bio., zie Regelmatig.
Regelregt , b., direct , straight ; -, bw., , directly, ttraightl.. ,j
in a right line.
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lRegement , z., (schaar krijgslieden) regiment ; -, (menigte) Rereringsntnbt , z, office of post under the government.
'multitude , throng , number.
Regeringspost, z., zie .Ileyeringsambl.
Regewents adjudant , z., adjudant of a regiment.
Regeringsraad , z., counsellor of the regency.
Regeenents auditeer, z., judge of auditor of the regiment. Regeriugst[jd , z., reign , government.
Regements doctor , z., surgeon-major.
Regeringszaak, z., affair of the government.
Regements kind, z., chill of the reginient.
Reggen , i. w., (de toast can een klein schip strijken) strike
Regements kleermaker, z., tailor of the regiment.
the naast.
Regewents kwartierineester , z , quarter-rriaeter-major. Register , z., (beknopte een/eekesting van al wat tot een
Regements overste, z., commander of the regiment.
zaak behoort, bijzonder de bladzijde van een boek ) register;
Regen , z., rain , § shower (abundance) ; (flue works) shower
- van ac/en enc corresponr.deontien , nrinute-hook (public admiof fire ; slag-, pelting rain , ( pelting ; ru;are , hez^iye -,
nistration); gemeente -. parochial , parish-register; - van
heavy rain ; stof , mot-, fine rain , a oprinkling ot rain
eert korporatie, hall-hoof: ; -- van het kerspel , churchsprinkling; - vccn onweder , vergezeld, thunder shower ; in
register ; -hoarder , registrar ; de funciien van het - hou
den -, in the rain ; - vragen , require , want rain ; rara registerslu ip ; in een - brengen , enter into a register ;-den,
en mooi weder spreken (vara koeijen en kalven spreken) speak , uit eeo - sc r. - aopen , iliseriznl ; cp iemonds - geschreven zijn
talk of indifferent matters; - vallen, raid; - ,,a zoane- (ira ord(/Unsti(/en zin) be renienlhered by any one ; op het
schijn , after a storm conies a coins ; youden -, cytisus zwarte - Slaat , have a had reputation; in een - schrijven ,
alpinus tboianie).
enter into a register; e'en -- honden, keep a register; Regenachtig , b., rainy; het is -, it is , it looks likely to
hoede;; van , malse a record of ; ei de -s uithalen t , cry
rain ; it looks rainy ; the weather is rainy.
as loud as possible; - van eert orgel t , keys of an organ.
Regenachtigheid, z., raininess.
Registratie , z., recording , registry , registration (action) ,
Regenbak , z., cistern.
entry, enrolment; registry (place); certificaat ran -, certiRegenboog , z., rainbow.
ficate of registry ; -hoek , registry-hook ; ontvanger van de
Regenbui , z., shower of rain.
-, registrar, recorder.
Regendrop , z., drop of rain , rain drop.
Registreren • t. w., register , enrol (a thing) , record ,
Regenen , i. w., rain; het regent in, it rains in.
(public ad-ministration) enter ; persoon die registreert , reRegengat 1 , z., (de zuidweslewind , omdat die het meest
gistrar, enroller.
door regen vergezeld gaat) rainy wind of quarter , south- Registrerisig , z., recording, registration.
west wind.
Reglriner,t, Z. registrary, regulations , ruigs, statutes, pl.;
Regenhoek, z., zie Regengat.
laws, pl.
Regenkleed , z., rain - cloth.
Reglementair, b., concerning regulations (bad sense), fond
Regenkap , z., rain-hat.
of making regulations.
Regeninantel , z., rain-cloak.
Regiemeuteren • i. w., (bad sense) make, regulations.
Regenmeter, z., pluviameter, rain-gauge.
Regt • z., (beschreven of onbeschreven wet) law ; liet - der
Regenpomp , z., rainwater - pump.
volkeren , the law of nations ; ftoneinsch -, civil law ;
Regeuscherin , z., (paraplui) umbrella.
doctor in de -en , doctor of lines ; in de -en studeren, study
Regent, z., (regeerder of bestuurder in het algemeen) regent, the law; student in de -en, law-student; het natuurlijk
governor ; prins -, prince-regent.
-, the natural law ; een professor in de -en , a professor
Regentenkamer, z,, chamber of the gosernors.
at law ; het goddelijk -, the divine law ; kanonniek -,
Regentes • z., regentess , governess,
canon law; burgerlijk -, civil law; handels-, commercial
Regenton , z., rain-water cask.
law ; gewoon -, common law ; lijfstraffe lijk -, criminal
Regentschap , z., regentship, governorship, regency.
law; -. (aanspraak) right , claim (on) , title (to); een Regenviaag, z., shower of rain.
dat op billijkheid rust , legal title , just claim; -en voorop
Regenvloed , z., flood of rain.
enter a claim ; - (aanspraak) hebben, have a right-steln,
Regenvogel , z., plover (ornithologie); gouden -, golden,
(to) , he ei.ititled (to) ; -en hellen (op), lay a claim (to);
green plover.
van -en (aanspraken) afzien of afstand doen) , relinquish
Regenvorscti , z., edible , esculent frog.
ones claims (low) , quit claim; -en (aanspraken) doen gelRegenwater, z., rain - water.
dein, put in a claimt; -, (impost, belustin,q) duty, custom,
Regenweer, z., rainy - weather.
tax , toll ; Ali ferentieel -, d.iseriminating duty; schaal-, difRegenwind, z., r ainy-wind.
fereritial duty; hoog -, high duty ; zee-, Ynaritime duty;
Regenwolk, z., rain-threatening cloud.
gering -, niininie duty; stedelijk -, municipal law; klein,
Regtnworui , z., earth-worm . grub.
peeling -, minor ditty; wederkeerig -, countervailing right;
Regeren, t. w., (besturen, heheerscicen) rule, govern, bear
tol-, custom-duty ; - op den invoer , duty upon importasway, manage; -, i. w., reign, direct, § husband; slecht tion , (ens/sons) customs inwards; - op den uitvoer , duty
-, misgovern; laity -, reign long.
upoii exportation , (customs) cirstonis outwards ; vrij van -,
Regerend , b., reigning.
free (ens/onus) duty elf; - bij de waarde , (ad valorem) tegen
Regering , z., (bestuur, regeringsvorm) government , reign
... hereent , (crestorns; ail valorem duty ; - wegens een uit
slechte -, bad government , niis-governnient ; -syezinde
(octrooi) , patent-riglit ; hurycrschep- verkrijgen,-vi,ndy
government man; onder iemands -, under one's direction
take out one's freecloni ; -, (rcit.sprarr.k naar de wetten
reylvaardiglieid , oefening ra,z refit en regtvaardigheid) jus
management ; eenhoofdige -, monarchical government, inonarchy; adel -, aristocratial government, aristocracy; voet
- is -, al is het zoo kiem ccls een bokshoorn, justice-tice;
hoofdige -, oligarchical government, oligarchy; volks-, de is always justice; eer, goed -, with good reason ; - of niet ,
niocratieal government , democracy ; -, (de gezamenlijke right or wrong; net alle -, if right; kort en bondig -,
summary justice; - handhaven , administer justice; iemand
regeerders) governors , ministers , magistrates , regency.
te - stellen, bring any one to trial ; te - staan, be tried;
Regeringloos , b., anarchical , anarchic.
ii/ goed -, in fairness , in reason , in all reason; -, (geRegeringloosheid , z., anarchy.
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reglbeamblen , die het rept uitoefenen) judges , niagistra- Regter , z., 11 §judge , judge (functionary.) , justice, 3 a&
tea , pl , court ; iemand in -en vervolgen , prosecute a per-, judicator , ( person that decides , judge (connoisseur) ; -a,
sore at law; iemand voor het - roepen, summon any one mv., (of the Bible) judges , pl.; (antiquity) dicast ; ( Jewish
before a court of judicature, site any one; toevlugt tot history) judge; eerste -, (law) justiciary; - commissaris,
het - nemen, go to law ; iemand voor het - dagen, go to (law) judge appointed referee by the court of which lie
law with any one ; iemand aan het - of geregt overgeven, is a member ; een anpartijd ig -, an impartial judge ; - van
deliver over , up to justice; lieden van het - of geregt , instructie , (law) examining magistrate ; voor den - komen ,
officers of justice; - eiscI en, demand justice; comutatief appear before the judges; het boek der -en, book of jud-, commutative justice; vrede-, court of the justice of ges ; zich als - opwerpen van , erect oneself as a judge
peace.
of ; vrede-, justice of peace ; scherp-, hangman , executiRefit , b., (het tegenovergestelde ran krom of gedogen) right,
oner ; mien men maar verkiest tot - nemen , take any one
straight (not crooked) ; een -e balk , a straight beam ; een for a judge.
- liniaal , a straight rule ; een -e lijn , it right line ;
Regeerambt, z., zie 1tegterschap.
als een kaars, holt upright, as straight as a dart, an Regterarm , z., right arm.
arrow ; het hoofd - houden , hold up one's head ; een -e Regterhand , z., right hand ; naar de -, to the right.
weg, a straight way ; den -en weg inslaan , take the right ReptterknteschUf, z., pan of the right knee.
way; -e rigting, straightness; - overeind staan, stand
erect; - doornaren, sail directly through ; een -e hoek,
a right angle (geometrie); -e houding, erectness; -, (regtstandig) upright, perpendicular ; een -e muur, aui upright wall; -, (regt overeind) erect; zich - overeind hou
stand erect ; -, ( hel omgekeerde van links) right-den,
(not left), right hand side, right hand; -er zijde, right
side , right ; aan zijn -er hand , in , to the right; -s
en links , right and left , on all sides , all about ; van -s
naar links, from right to left; -, (echt, waar, eigenlijk)
right, true, proper, fit, pure, real, ( regular, equitable;
de -e plaats, the proper, right, fit place; de -e manier
. of wijze, the proper, right manner; ik lieb mijn -e moeder niet gekend , I have not known my true mother;
dat is de -e oorzaak, that is the true cause; dat is een
- goed ambt voor hem, this is a fit employment for him;
gij zift een -e guit, you are an arrant rogue; de -e
(ware) godsdienst , the true, real religion ; een -e ,quit
feeks , an arrant , notorious , regular knave ; heb ik het
- ? am I not mistaken ? te -er tijd, in due time, in
due season; aan den -en (eigenlijken) persoon, to the
proper person; -, (billijk , regtmatig , overeenkomstig met
de voorschriften der deugd) right, just, equitable, fair,
righteous ; die wagen gaat niet -, that action is inconsistent with the principle of virtue; doe - en zie niet om,
do well and have well; hij deed hetgeen - was, he did
what was right of just; niet -, inequitable, unfair, unjust ; te - komen, succeed; met iemand ie - komen , agree
with any one ; ee - helpen , set to rights ; te - brengen ,
conduct one ; te - geraken , find the way ; - zoo t well
done 1 -, bui., straight, straightly, erectly, right, directly,
§ rightly, with rectitude, justly, honestly, uprightly (technologie), ( straight forward.
Regtbank, z., § tribunal, court of judicature, justice,
court (judge, judges); kriminele -, criminal court; van assisen, court of assize; goor de - brengen, overleggen,
bring into court; -, (aanregtbank, aaareytdiscli ia een
keuken) cupboard, dresser, sideboard.
Regtboek t, z., zie Telboek.
Regtdag , z., court-day , session-day.

Regterkttit, z., calf of the right leg.
negterltk, b., judicial (pertaining to courts

legal ; forensic, forensical (rhet.).

of justice),

Regterpink , z., little finger of the right hand.
Regterpots , z., pulse of the right hand.
Regeerschap, z., dignity of a judge, justiceship, judgeship.
itegterstoel , z., seat of a judge, § judgment seat, § t:bunal.
Regtevoort, bw., (tegenwoordig) at present, now-a-days,
at this time; het komt mij - niet gelegen, I have no

occasion for it at this time.

Regtgefoovig, b., orthodox; niet, min -, unorthodox; op,

-e wijze , orthodoxly.

Regtgeloovigheid , z., orthodoxy.
Regtheid , z., straightness, rightness, justice, equity ,
uprightness, j righteousness (moral rectitude), § honesty;
met - (opregtheid), with uprightness, uprightly, I righteously.
Regthoek , z., rectangle.
Regthoektg , b., rectangular, right-angled (geometrie).
flegthuts, z., common hall.
Regtfgen i , t. w., (magtigen) authorize, empower, commission, warrant; persoon, die regtigt (magtigt), warranter; geregtigd (gemagtigd) zijn, be authorized, have
authority.
Regtkamer, z., zie Beythuis.
Regtkunde , z., jurisprudence

(science of law).

Regtmatig, b., just, equitable, lawful, legal.
Regtnsatfghefd, z., equity, lawfulness, legality.
Regtmatiglljk, bw., justly, equitably, lawfully.
Regis, Inc., at, on of to the right-hand.
Regtsbnn , c., jurisdiction.
Regtabode , z., messenger of a court of justice.
Regtach , b., right-handed.

Regtschapeu, b., honest, sincere, true; -, beo., truly,
honestly , sincerely.
Reg(schapenheld , z., sincerity, integrity, honesty.
Regtsdwunng, z., judicial constraint, compulsion by way
of law.
Regtsgebied , z., jurisdiction (power, entend); tot het -

behoorende , jurisdictis e.
Regtsgebr,i5k, z., form of law, form of justice, formality of justice.
straight or Regtsgedi ng , z., lawsuit , suit, trial , process , litigation,
right; nogmaals, op nieuw -, straighten again; een krom civiel -, civil suit; crimineel -, criminal suit, process;
stuk hout -, straighten a piece of wood that is bent; een - voor de geheele regtbask, trial at bar; bij het -, , on
schip - (gelijk doen leggen) trim a ship, z.; -, (geregtelijke trial; zonder vorm van -, without trial , without judge or
uitspraak doen) judge; -, (in het openbaar straffen) exe- jury; zonder anderen vorm van -, § without further cerecute ; een boosdoener -, execute a malefactor ; -, i. w., pro- niony, ) without more ado ; in - zijn, be at law; - voesecute; tegen iemand -, prosecute one at law..
ren tegen, prosecute (any one), try; bring to trial, (call

Regtdraad , z., (zeker stijf linnen) buckram.
Regtdraads, bw., directly.
Regtelijk , zie Geregtelijk.
Reeten , t. w., (regt maken) straighten , make
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any one to account; zijn - winnen, (law) recover, gain one's Rei,jen • i. w., sing and dance.
suit; iemand een - aandoen , institute proreedings against Kelken • t. w., (Bereiken f , Toereiken) reach ; iemand de
any one, sue any one ; + een - aan des spijker hangen , hand -, give any one the hand , § help of assist any one;
suspend, stop proceedings; lage praktijken om -en in de -, i. w., (strekken) reach.
wereld te brengen of gaande te houden, barratry ; buiten Reikhalzen , i. w., (den hals uitstrekken) stretch forth one's
het - zijn, not be concerned in a suit, § have i othing to neck; -, (met verlangen iets te gemóet zien , sterk naar
do with it; in een - met iemand treden , go to law with
iets verlangen) long for , aspire to; 'naar eer -, aspire to
any one.
honours; ik reikhals om it te zien, I long to see you.
Regtsgeleerd , b., judicial.
Reikhalzing , z., longing for.
Regtsgeleerde, z., lawyer, juris-consult.
Reiking , z,, reaching.
Regtsgeleerdeitjk , bw., juridically.
Rein , b., (onbesmet , onbevlekt) pure , clean • clear , § ghuiltRegtsgeleerdheid , z., jurisprudence , law (the science).
less, innocent, unsullied, unspotted, untainted, 1+ 4 chaste,
f egtsh'andel, z., law-suit, suit, process, cause.
undefiled; een - hart , a pure heart; een - geweten, a clear
Regtstnagt • z., judicature.
conscience; een -e maagd , an undefiled virgin ; - (schoon)
Regtsorn • bw, to the right.
houden , keep clean.
Regtspleging, z., administration of justice, course of Reinette, z., (geitebaard, zeker kruid) salcify, (genus) goat's
justice.
heard; witte -, geesiltiveerde - (der tuinen), saleify; wilde
Regtsspraak , z., sentence , verdict , trial , judgment , de- (der weiden) , goat's heaard.
cree , decision, arrest.
lIeinheld , z., (I § purity , pureness, § guiltlessness • § innoRegtstandlg , h., perpendicular , normal.
cence , § chastity, cleanness.
Regtstandigbeid , z., perpendicularity.
Reinigi,ig • z., § purification, cleaning, purifying (Cath
RegtstandiglLjk , lw., perpendicularly.
religion).
Regtstreeks, bw., J directly, immediately, § directly (by Relnigingsfeest , z., feast of the purification.
direct means), § directly (without a medium).
1Rteinigtt,jk, hm., zie Rein.
tegtstreekseh , b., direct , immediate.
IReinILJk , bw., zie Rein.
Hegtsvorderaar , z., plaintiff,
Reinvoar, z., (wormkruid) tansy, Indian worm-wood (botanie).
Regtsvordering, z., plea, action (at law).
feinvaren, z., Reinvaar.
Regtsvrang , z., question in law.
Reis , z., ``(de handeling, waardoor men zich van de plaats
Regtnit, bw., 11 § undeviating, §'plain-dealing, open, frank,
waar men is, naar een afgelegener begeeft) travelling (in
freely, without dissimulation.
general) , sing.; f travels, pl.; journeying , sing.; (by we
Regtvaardlg, b., just, I righteous, equitable, ( just.
Ier) voyage ; (of princes) progress; trip • jaunt ; voyage;
Regtvaardige , z., just, I righteous, j just.
run ; goede -! a pleasant journey ! voyage to you ! - te
Regtvaardigen • t. w., justify.
land , land -travelling; een - ondernemen, go upon a
Regtvaardigheid , z., justice, I righteousness.
journey; § de groote - ondernemen, die, go to one's lore;
Regtvaardiging, z., justification (action) , vindication ,
home ; op - goon , go on a voyage , set out; op- zijn,
justification (proof that justifies) , I justification.
reizen , be travelling , travel ; een - doen , perform a
RegtvaardiglIk , Pm , zie Regtvaardig.
journey • a voyage • go an errand , make a trip (of a
Regtvaardigrnakend, h., justifying; de -e genade van
prince) , go on a progress ; een kleine - doen • make a trip;
God, the justifying grace of God.
van een - terugko;neii, return from a voyage, t come off
Regtva.ardig.naking, z., justification.
a travel, a voyage, return from one's travels; ile wenscic
Regtzaak, z., cause, law-suit, process, plea.
V een goede -, a pleasant journey, voyage ! a pleasant
Regtzinnig , b.. zie Reytgeloocig.
voyage to you ! I. wish you a pleasant voyage ! -, (leer,
Regtzinnigheld , z., zie Regtgeloovigheid.
wool) time ; verscheiden reizen • many times ; de eerste 8tegtzinnlgILjk , bay., zie Regtzinnig.
dat ik hem zag, the first time I saw him. •
Rei , rij , z., (rij van dansers, zangers of zangeressen) choir Reisapótheek • z., portable medicine-chest.
(band of singers) ; quire, chorus.
Reisbanr , b., fit for travelling.
Reiger • z., (zekere vogel) heron , horn , heron-shaw ; jonge Relsbediende, z., traveller, travelling-clerk.
-, young heron ; lang , wager , hoog van heupen , als een -, Reisbeschrrdving , z., travels, pl.; vervaardiger van een
thin , lean ; high-hipped , like a heron.
-, travel-writer.
Reigerbeen , z.• heron's leg,
Reisbroeder • z., zie .Reisgenoot.
Reigerbek , z., heron's beak.
feisbroek. z., travelling-trousers, pl.
Retgerhos . z., heron-plume , plume of kern- feathers.
Reisgeld • z., money for travelling,
Reigerboseh , z. • (plaats , sonar reigers nestelen , reigers- lReisgenoot , z., fellow-traveller.
kooi) heronry.
Reisgewaad , z., travelling-garment.
Relgerei , z., heron's egg.
Reisgezel , z., zie Reisgenoot.
Reigerhals, z., heron's neck.
Jlteisgezellin • z., .Reisgenoot.
Reigerjagt, z., fowling for herons.
Jieisgezelsehap, z., travelling company.
Relgerkop, z., heron's head.
Reisgoed, z., baggage.
Belgerneb, z., heron's bill.
Reiskaart , z., itinerary • map.
Aetgernest , z., heron's nest.
Reigerpluim , Z., zie Reigerbos.
Reigerpoot, z., heron's foot.
Reigersuavei , z.,
Reigerbek.
Reigervalk • z., heron-hawk.
$elgerveer , z., heron's feather.
Relgervleugel , z. • heron's

zie

wing.

Reiskot er, reiekist i z., trunk.
Reiskosten , z., mv., travelling expenses.
Reislust, z., passion for travelling.

Reismaat, z., zie Reisgezel.
Reismakker • z., zie Reisgenoot.
Reisniantel • z., travelling-cloak • rilling -cloak,
Relspss • z., passport.
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Relopenning, z., zie Reisgeld.
Reisrok , a., coat for travelling, travelling-coat , riding-coat.
Reistuig, Z., zie Reisgoed.
Reisvaardig, b., ready to set out, ready for travelling.
Reiszak , z., travelling-bag.
Reizen • i. w., travel ; (by sea) voyage; (of birds) travel
te voet -, travel on foot, .) trudge ; - over, travel over ;
waar men niet -. kan , iinvoyageable; waar men gerezen
heeft, uutravelled; die niet gerezen heeft, untravelled;
§ hij gaat -, he departs this world; tien naijlen per uur -,
travel ten miles an hour; in geheel Europa -, travel all
over Europe. .
Reizend, b., travelling, voyaging; de -e, the travelling.
Keizer, z., zie Reiziger.
Rek • z., zie Rak.
Rekbank , z., stretcher.
Rekdraad, z., wire.
Rekel , z., (mannetje van een hond) dog , cur , ( mastiff;
-, (een twijfelachtig mensch) ragamuffin, rascallion , rustic,
villain , cur , dog, rascal , boisterous of brutal fellow.
Rekelachtig , b., (onbesehof t) brutish , brutal trough , uncivilized) , brute , sturdy.
Rekenaar . eU leraar . z., (die in de rekenkunde bedreven
is) arithmetician; degeen die rekent, accountant, reckoner;
(machine) tell-tale (technology) , meter.
Rekenbaai-, b., what may he reckoned, calculable.
Rekenboek, z., ciphering-hook.
Rekenbord , z., ciphering-board.
Rekenen, z., ciphering.
Rekenen , t. w.. (b(eenstellen, herkomstig van het op een
reeks brengen) I t compute , calculate , number , ( reckon,
(count, (tell; slecht -, misreckon; goed -, reckon well;
op-, sum up , cast yip , reckon up ; ik wil - hoe veel dat
te zamen beloopt , I'll reckon how much all this comes
to; goed , slecht -, calculate well , badly ; ten naastenbij
gerekend , berekend, calculated , reckoned to; -, (berekenen , omslaan) suppute; -, i. w., (cijferen , de rekenkunst
beoefenen) cipher; hij leert -, he learns arithmetic of to
cipher; -, (schatten, achten, denken) repute , consider (as ..),
esteem (as ...) , regard (as ...) , look on (as ...) , reckon,
count, account; ik reken dat het mijn pligt is, I consider it as a duty incumbent on me ; ik reken hem zoo
goed als dood • I reckon him as a dead man ; -, (staat
maken) reckon , make account ; op iets -, reckon upon a
thing; zij rekent tegen den eersten April , she calculates to
lie in about the first of April ; reken daarop , rely on , upon
it ; ( depend upon it ; -, (gelden) reckon ; dat rekent , (geldt)
voor iets , that reckons , goes for something ; -, (afrekenen) settle accounts.
Rekenfeil, z., error in calculation.
Rekening , z., (verantwoording van ontvangst en uitgaaf)
account, reckoning; verpligtinq om - af te leggen, rekenpligtig, accountability, accountahleness; - afvorderen, - call
to account; - geven, give an account; afgelegde -, account
give in; - moetende doen aan, be accountable to; .iemand
- doen afleggen, call any one to account; -, (cijfering)
ciphering, reckoning, (mathematics) calculus, (medicine)
calculus , concretion ; -, (berekening) calculation ; - ten
naastenb(j, rough calculation; differentiaal -, (mathematics)
differential calculus , sing.; $uxions -, pl„ fluxional analysis, sing.; naauwkeurige -, berekening ,accurate calculation ; vatsche -, erroneous calculation ; wiskundige , die
bedreven is in de differentiaal -, fluxionist; boven of buiten
alle -, beyond calculation, account; zich in zijn - ver
be mistaken, ( out in one's calculation ; -, (voor -gisen,
account; -, (aanteekening van geleverde waren)-nem)

account, note, bill; - kourant, running account, account
current; - van verkoop , item of an account; -en boek,
account-book; verificateur van -en , auditor ; op de - van,
on account of, ( on the score of ; de -en verevenen, audit
accounts; met iemand - hebben, (commerce) have an account open with any one ; op -, in mindering van -, on
account, in part payment, instalment, sum in part payment;
op - mot iemand te zamen , on joint account; op - zetten,
stellen , put on account ; -en vereffenen, clear accounts;
factuur -, invoice ; volgens -, as per invoice; -, (meening,.
gevoelen) judgment, opinion ; naar mijne -, according my
opinion; -, (voordeel) gain by a thing ; goede -, cheap,
cheaply , at a cheap rate ; zijn - bij iets niet vinden , not
to find one's account in athing , be disappointed in it;
oude -, old account; -, (schuld, gelag) score ; de - verefenen,
quit scores; op nieuwe -, upon a new score; op slot van -,
ten laatse , alles overwogen zijnde, in the main , on the
whole , after all , every thing calculated , reckoned , ( when
all comes to all ; op - van iemand brengen , ten laste van
iemand stellen , lay to any one's charge , impute to any
one ; voor zijn -, te zijnen laste nemen, J have put to one's
account, § take charge of ; ik neem het voor mijn -, I'll
answer for it; - honden van • in - brengen (ook iets opprijs stellen) , f1 carry to account , § take into account,
take into consideration; een - verifieren, (administration)
examine an account, audit an account ; op - stellen, in brengen , I enter into the computation; buiten zijn z1jn , be out in one's reckoning; zin - buiten den waard
maken , reckon without one's hoot; alles wel gerekend,
every thing calculated ; t effene - maakt de beste vrienden,
short accounts , reckonings make long friends.
Rekenkamer, z., audit-office, exchequer.
Rekenkunst, rekenkunde, z., arithmetic; -, stelkunst,,
algebra, letterrekening, universal, literal arithmetic, algebra.
Rekenkunstig, rekenkundig, b., arithmetic, arithmetical.
Rekenkuustigtijk , rekenkundigl.;jk, bw., arithmetically.
Rekenmeester , z., arithmetician , teacher of arithmetic,
ciphering-master.
Rekenlel , s., slate, slate for ciphering.
Rekenoefening , z., exercise of ciphering.
Rekenpenning , z., counter, token; - van presentie, counter
given to a person present.
Rekenschap , verantwoording , z., zie de eerste betee•
kenfis van Rekening.
Rekenschool , z., ciphering-school.
Rekentafel , z., abacus , counter.
Rekenuur , z., hour for ciphering.
Rekenwerk , Z., ciphering.
Rekenwijze, z., manner of ciphering of reckoning.
Rekke , Z., (vogelaarsstok) fowler's perch.
Rekkelijk , b., (toegevend, inschikkel ( k, handelbaar) , tract-...
able, docile, manageable, § mild, indulgent, compliant,,
yielding, condescending , accommodating , complying ; —e,
toegevende, inschikkelijke aard, tractability, tractableness,
manageableness; op -e wijze , tractably.
Rekkelijkheid , z., tractableness, manageableness , $ indulgenre, mildness, condescension, complaisance, -conapliance, yieldingness.
Rekken • t. w., i w., (iets van weerskanten aanhalen , § ver
uitrekken) U § stretch , prolong, spread,. § expand,-leng,
enlarge , § lengthen ; een pleitzaak -, prolong a law-suit;
-, (langzaam spreken) drawl one's words; -, i. w., (in volle
galop rijden) ride at full gallop ; -, § (wegloopen , het hazepad kiezen) betake oneself to one's heels, run away; ,

(op liet rek gaan zitten) roost, go upon the roost.
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Rekking. z•,

(uitbreiding, verlenging) stretching, length-

ening, (didactic) elongation , extension.
Rekker • z., stretcher.
Rekking, z., stretching.
ReKinars , z., soft boot.

Rekleer • z., stretching leather.
Rektouwen , z., mv., racking-cords , pl.

Rektuig, z., stretchers.
Rekwest , z., zie Request.
Religie , z., : §§ religion, reformed, protestant religion,

monastic state, (( order of Malta , § sacredness , § religious
scruple , scruple, loyalty, matter of conscience , § justice ,
equity ; de - van den eed , the sacredness of an oath ;
heerschende -, established church ; punt vary -, religious
point, § religious scruple . scruple; vara de -, religious.
Reliquiekas , c., reliquary , shrine.
Rellen , i. w., (rallen, kloppen, snappen)

chat , chatter,
prate, prattle, talk, ) tattle, blab, cackle, tittle-tattle,
twattle, talk idly.
Relletje, z., (telkens herhaald vertelseltje) town talk, object
of every one's jesting.
-
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amortiseren, delgen, buy up an annuity; een - hebben
van ... , have an income , a yearly income of ... , have
... a year ; een - op iemand stellen , settle an annuity,
income on, upon any one; een - (pensioen) verleenen aan,
allow a pension to , allow ; van zijn -n leven , live on
one's property , ( means ; lijf-, contingent annuity; op zetten , put out at interest , put out money upon use;
geld op - nerven, borrow money upon usury, make money
on interest.
Rentebrief , z., obligation, bill of yearly rent (banking),
bond (finances) , z bond of yearly rent ; - der Oost-Indische compagnie , India-bond ; houder van een -, bond-holder.
Rente gevend , b., giving interest.
Renteloos , b., giving no interest, dead, H § useless.
Renten , i. w , yield rents.
Rentenier • rentenierster , Z., fund - holder, stock-holder,

independent gentleman , gentleman; independent lady,
lady.
Rentenieren , i. w., live on one's property (means), live

upon one's revenues.

Helling , z., babbling.
Relmuis, z, field-mouse, country-mouse.
Remedie + , z., Geneesmiddel.
Remmen • t. w., (een wiel met een remketting houden)

Rentheifer , z., zie Rentenier.
Renthefster , z., zie Rentenier.
Renteneester , z., steward .
Rentmeesterschap , z., stewardship , office of a steward.
Rentsehuld • z., arrears of rent, pl.

Remonstrantsch , b., remonstrant.
Ren , z., (van rennen , i. w.; een snelle loop , draf, bepaal-

up for.
Repel , z., (vlashamer, vlasrepel) ripple.

de/ijle het bogen in een renbaan) gallop , galloping , run
gefos-eeerde -, overreached gallop ; groote -, full gallop;
-, (loop in een renbaan) course ; korte -, drieslag , canter;
ill den korten - rijden , canter.
Renbaan • renperk . z., lists , pl.; career , race-course,
running-place. race-ground; voor Liet eerst in het - tre•
den, § enter upon a career,

Repelaar , z.,

Bold
a wheel with a trigger.
Rep , z., (van reppen , t. W.: in sterke beweging brengen) ,
Remonstrant . z., (een niet-Hollandsclie benaming van leden als : in - en roer brengen , alarm ; alles was in - en roer,
eener christelijke gezindte; ook wel, doch geheel ten onregte,
t every one was in a stir , every one was alarmed.
griet den naam can Arminianen bestempeld) Remonstrant, Repareren , 1. w., j § repair, mend, § he reparative of,
Zr Armenian.
restore , reestablish, ( mend, recover • recruit , § recover
Remonstrantendom • z., remonstrants, pl.
(from loss) , retrieve , redeem , make amends for , ( make

Renbode • z., courier, postboy, § intelligencer , messenger.
Rteadier, z., rein - deer.
Renegaat , z., renegade , renegado.
Reinette • z., (zekere appel) pippin, rennet, renneting,

reinette; graauwe -, russet, rusetrting; Engclsche -, golden
pippin.

Itenloop , z., gallop.
Hennen • i. w., (snel loopen) (of animals) gallop , jJ § (per-

sons) gallop, § run on; ( walk, read , speak quickly , § run
about, (manege) gallop, go at a gallop; met de lans -, tilt;
-, iemand overhoop -, run one down.
Renperk • z., zie Renbaan.
tenprijs , z., prize_
Renonkel , z., zie Ranonkel.

Renspeer, z., tilting-staff.
Renspel, z., tilt (tournament), caroussel (tournament in

France).
Renspeler, z., tilten.

clincher.
Repelhank , z., ripple-board.
. t. w., ripple ; -, i. w., climb.
Ropeitnnd , z., tooth of a ripple.
Repeteren , t. w., repeat, tell again , repeat (say by heart)
rehearse (a task) , give private instruction to (pupils), be
private tutor to , reelect, reflect hack, (law) claim again,
dei,i;i ► nd again , (theat.) rehearse; altoos -, repeat eternally;
onopl,ou(let^jk -, tell over and over again; persoon, die
repeteert, repeater of, (theat.) rehearser.
Repelen

z., repetition , (law) recovering back, money
overpaid of paid for another , (music) repetition, (school)
private tuition , instruction, (theot.) rehearsal ; -n doen ,
(school) give private tuition, instruction, be a private
tutor ; in - brengen , (theo t.) put into rehearsal.
Repetitie - horologie , z., repeating-watch , repeater.
Reppen (zich), t. w., (haasten, spoeden, haastig werken)
hasten, spe-td, hurry, (make haste; -, tot het onderwerp
van eega gesprek ronken , ver,nelderz , aanroeren) mention ,
niake nieiition of ; niet nicer van -, make rno further wentioii of ; dit is de )noeite niet waard one er van te -, it
is not worth mentioning ; - wij daarvan niet meer ! no
niore of that ; let us say no more about it; - wij niet
meer ran ..., mout h of ; er wordt niet meer van gerept ,
there is nothing more said about it, there is no mole
talk of it
Republiek • z., republic (state governed by several), comneonwealth , § republic (people), state; de - der letterca,
the republic of letters.
Republikein , z., republican.

Repetitie,

Benstri.id, z., tournament, tourney, just, joust, tilt,
(of rertai,r animals) fight, race; - van paarden , paarden wedren, steeple-chase.
Rente • z., (opbrengst van onroerende goederen en uitgezette
gelden) revenue , income , rent (payment; . annuity , pension , (of banded property) rental , rent-roll ; van zijg - Repubiikeinseh , b., republican.
leven , live on one's revenues ; jaarlijksche -, yearly income; Request , z., petition (to a constitued authority) . request,
altoosdurende -, (finances) interminable annuity; eena application • prayer • law (petition); op - ran , ut tt►e ze-
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quest of, an the application of, (law) on the petition of;
een - inwilligen, daarop gunstig beschikken , grant a request; een - afwijzen, daarop afwijzend beschikken, refuse
any one's request.

t, w., request , beg (pers,), demand (ask by
authority) , summon , call upon , (pers.) claim , demand,

Requesteren,

(things) require, need, (law) pray. .
Reserve, z., () reservation (action), ^f § reserve (thing reserved) , caution , store-room, preserve (park for game) ,
(bank) reserve , rest , (law) reservation , reserve , rest,
(mil.) reserve , body of reserve ; wettige -, (law) portion
secured by law to the heir; gemis van -, unreservedness;
met -, reservedly , cautiously , coyly , distantly , shyly ;
in -,. j) § in store, spare, § in reserve, (technology) spare;
zonder -, without reserve , unreserved, unreservedly , unguarded ; onder -, under limitations ; in - houden , keep
in :store , keep by , § reserve , keep back ; in - steilen,
^I reserve , lay up ; zich gereserveerd houden, § be reserved,
,. ( keep back.
$esideut, z., (gezant bij een vreemd hof) i+ resident (minister at a foreign court) ; -, (regeringsvertegenwoordiger ,
vooral in Indië) resident.

§ owe any one obligation : wat niet in - betaald is , t^ 3rté ,
quited , unrepaid, unreturned.
Reu , z., (rekel, het mannetje van een Aotid) dog (the ale).
Reuk , z., (een der vij f zintuigen) smell (sense), smell ng
de - onaangenaam aandoen , he offensive to the smell , smell
offensive; een scherpe - hebben , have a sharp of rancid
smell; -, (fijne uitwasemingen uit verschillende voorwerpe*,
welke de neuszenuwen aandoet) odour , perfume , scent,
I § odoriferousness, fragrancy; goede -, good odour, smell;
onaangename -, bad, disagreeable, nasty, offensive , unpleasant odour , smell ; stench ; liefelijke -, sweet savour;

van een aangenamen -, sweet-scented , sweet-swelling ; § ik
heb er den - van weg , I have smelt it out ; -, (van eon
hond) scent ; een hond van een scherpen -, a dog with a
quick scent; -, (van wijn) flavour; -, (reputatie, goede of
kwade naam) name , fame , reputation ; in een goeden,
slechten - staan, have a good, bad reputation, be in good,

bad reputation, have a good, bad name.

Reukaltaar, z., incense-altar.
Reukbal , z., sweet - hall , perfumed-hall, pomander.
Reukdoos , z., scent - box.
Reukeloos , b., (Wiet kunnende ruiken) scentless, having

Restdentle • z., residence, abode , dwelling , ( living, (of no smell , destitute of smell ; -; (geen reuk gevende) scent=
functionaries) residence , residentship; zijn - vestigen, fix less , inodorous.
one's residence , take up one's residence of abode ; zijn - in Reukfiesch , z., scent-bottle , smelling-bottle.
een plaats vestigen, make a place one's residence; verpligt Reukmaker,
z., perfumer.
zijn om - te houden, be bound to reside; zijn - houden, Reukmenger ,
Reukpeer, z.,' pomander in the form of a pear.
reside , dwell , ( live.
Resolutie. z., resolution, § resolution (decision), resolving, Reukpoeder,
z., perfumed powder.
resolve , (law) cancelling , (parliament) bill that has passed Reukpoetjer , I
one of the two houses; een - nemen, take a resolution, reukvat, z., ceuser.
Reukwerk, z., (reukgoed, welriekend goed) incense, perfume.
( come to a resolution.
Respijt t , z., delay , respite, reprieve , intermission , (brea- Reukwerker , z., perfumer.
thing-time ; zonder -, unrespited , unreprieved ; een - vet- Reukzenuw, z., olfactory verve.
leenen , grant delay to , respite , reprieve; aan zien men Reus , z., giant ; met rese .esclared en , at giant's pace ; hij
is zoo groot als gen -, he is as tall as a giant.
.geen - laat , nnreprieved.
tteusachtig, b., gigantic, giantlike , gigantean.
Respijtdagen t • z., mv., (koophandel) days of grace, p1.
, z., gigantic size of stature.
Reusachtigheid
Mest I , overschot , z., ('remainder (what is left) , rest,
remainder (of a quantity , sum), rest, j^ § (sing.) remains Rente, z., zie Rete.
(part left from, what has been taken away., destroyed), Reutel , z., (het geluid der ademhaling ran een mensch,
relics, pl.; ( residue , remnant, 1( rest (others), (sing.) lea- wiens longpijpen met bloed of slijm gevuld zijn) rattle (ira
vings ,. pl.; ^ -s , pl. (of the table) scraps , pl,.; fJ (in had the throat) , death-rattle ; het ge- eens stervende, deathrattle; de - in de keel hebben, have the death-rattle; -,
sense) odd ends; -s , pl. (of the dead) relics , remains,
mortal remins , residium (law) , remainder (mathematics) ; (zeef) sieve.
1 iemand de - geven, dispatch of kill any one, ruin any lleutelen , i. w., (van reutel , . z., zie boven) have a rattling
one entirely ; in - blijven, be in arrears , be behindhand , in the throat • have the death-rattle ; - t , (rellen , habbeowe a part; hij heeft de -, he is quite dead, he is quite len) p rate , prattle , chatter , babble , gabble , rattle,
drunk ; . dat is de - van al mijn geld , that is the remainder twattle, blab , blab out; -t, (knorren) (§ grumble, growl,
-

of all my money.
z., 1-remainder, rest (of a quantity , sum).

restant,

, i. w., (overblijven, overschieten) 1j remain , be left,
be left remaining , stay , stop , . stay behind , continue,
( keep, § stand, remain (arithmetics), hold (a note [musicj),
bear (nary) ; dat is al wat ran het goed rest , that is all
that remains, is left of this property; er rest niet$ dan
dat, there remains , is left nothing but that.
.*fete , z. zie Reet.
lisfia, ., (vol reten) full of crevices.
Retour t , z., winding (turning) , meander, § return (going
hock), vicissitude, change, turn, ( ¢ return, conversion,
, § retribution , requital , return , acknowledgment , § difference , thing, given over and above , thing given to boot;
- zonder kosten , (commerce) be returned without expense;
in -, in return, home-ward, home-bound (navvy); zonder -,
for ever irretrievably, irreparably, irrecoverably; iemand
- schuldig zijn ; (on o hanges) owe any one. the difference,
Resten

mutter , mumble.

r., t (babbelaar, snapper) chatterer, prater,
prattler, talker , ) chatter-box , tattler , ) blab.
Reuzel , z., (vet van een varken) pork suet; r, (van een
mensch) fat, suet; ik meende mijn - ie scheuren (zoo zeer
verdroot het mij) I thought to burst with spite.
Reuzelkoek , z., suet - cake.
Reutelaár ,

Reuzelpot , x., suet-pot.
Reuzelvet , z., hog's grease , lard.
fleuzelworst , z., suet-sausage.

colossus ; gelijk een -, like a rolos, z.,
sus., colossus-wise.
Reuzenkracht , z., gigantic , prodigeous of extraordinary

Reuzenbeeld

strength.
Reuzenplan

, .z., gigantic project.

Reuzenschrede , z., gigantic step.
Reuzenstrijd , z., (antiquity) gigantomachy , battle of the

giants. .
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z., work of giants, § astonishing, great of Aidselen , i w., (een ligte beweging der bladeren , die een

ditficnit work.
Reuzin, z., giantess.
Revelaar, z., (van revelen , i. w.) raver , dotard.
Revelaarster, z., zie Revelaar.
Revelen, 1. a., (suffen, beuzelachtig praten) rave, dote.
Reveling, z., raving, doting.
Rhabarber, z.. zie Rubarber.
Rhee , z., zie Ree.
Rheebok , z., zie Reebok.
Reven , t. w., (reef inbinden , toppen) reef , z.
Rib, r., (een der bogtige beenderen, die bij zoogdieren aan
weerskanten uit de ruggegraat voortkomen , hart en longen
omringen en de borst vormen) rib (bone) ; korte -, short
rib ; + dat stoot mij op de -ben (dat zet mij achteruit)
that puts me backward; dat kleeft aan de -ben, that gives
strength ; dat zit wat aan de- ben (dat vult de beurs) ,
that yields great profit; t iemand op de -ben komen . cudgel
any one ; dat stoot mij op de -ben (dat hindert mid) , that
hurts me very much ; een - breken , break a rib ; iemand
de -ben breken, break any one's ribs for him; -, (dun
balkje, bij timmerlieden) rafter; met -ben, raftered; -,
(kromhout aan een schip) rib, timber, z.; -, (in kruiden
en bloembladeren) vein, nerve; -, (sneedje in een meloen)
slice of melon; -, (ribstuk van vee) loin.
Ribbe, Z., zie Rib.
Ribbenader . z., intercostal vein.
Ribbenband , z., (bij boekbinders) double vellum.
Ribbenlage , z., ceiling of a room.
Rlbbestuk , Z., sirloin , sirloin of beef.
Ribbevlles, z., pleura (anatomy).
Ribbezakken • t. W., (met slaan en stooten aandrijven) urge ,
press hard , incite.
Ribbenzenuwen , z., mv., intercostal nerves.
Rid , z., (voor rijd, van rijden ; een der onderscheidene wedloopen van een paard , dat naar den prijs dingt) ride,
course, running, race , ( run.
Ridder, z., (in eigenlijken zin, iemand die tot een rid,
een bepaald getal rijders behoort , hetgeen voorheen enkel
door edellieden geschiedde; iemand, die met een onderscheidead eereteeken begiftigd is) knight, § cavalier , t knight
(Rom. antiquity); fiere, dappere -, bold, valiant knight;
knight of the rueful countenance,
- der droevigefiguur,
.
pitiful looking fellow ; tempel-, knight-templar , knight
of the temple ; een - onwaardig, unknightly ; tot - benoemen , slaan , knight , dub ; doolende -, knight-errant;
straat-, knight of the road.
Ridderakademie , z., zie Ridderschool.
Rtddergeschiedenis, z., history of tale of chivalry.
Riddergoed , z., manor , knight's fee.
Ridderleen , z., noble feof , knight's fee.
RidderlLjk, b., knightly , chivalrous , chivalric.
Ridderorde , z., order of knights.
Ridderroman , z., romance of chivalry.
Ridderschap, z., knighthood, body of knights.
Rtdderschool , z., academy for kuights.
Ridderslag , z., dub.
Rldderspel , z., tilt (tournament) , carousal (tournament
in France), tilt-yard.
Ridderspoor , z., lark-spur (botanie).
Ridderteeken, z., token of knighthood, mark of knighthood.
Riddertogt , z., course of a chevalier.
Ridderverhaal , z., zie Riddergeschiedeni.s.
Ridmeester , z., zie Ritmeester.
Ridsch, b., zie Geil.

ligt geruisch verwekt) rustle; de bladen -, the leaves rustle.

Ridseling , z , rustling.
Ridsen , t. w., zie 4anridsen ; -, (bij

houtkoopers) mark,

scratch.
Ridsig ,

b., zie Geil.

Ridsigheid , z., zie Geilheid.
Ridsing , z., zie _4anridsing; -, (van houtkoopers) scratching,
marking.
Ridstjzer, z., scratching-iron.
Rieken , t. w., i. w., zie Ruiken.
Riem , z., (strook , reep) thong , strap ; lederen , leather
strap; aanhechten , aanbinden met een -, strap ; - van een
schoen , tie ; § iels aan -en snijden , cut to pieces; $ ease
een andermans leer is het goed -en snijden, it is easy to.
cut large thongs out of another's leather; t iemand een
- onder liet hart steken, hearten of encourage any one ; -,
(gordel) girdle, belt, sash, (of ladies) waist- ribbon, (of petticoats , trowsers , etc.) waist. -hand ; helt (sseryieal); geld-,
leathern money-bag worn about the body ; roei-, oar, boatoar, (technologie) paddle, tenter-frame; korte -, scull; men
moet roezjen met de -en, die men heeft, one must make
swift with what one has ; (iemand op zijn eigen -en laten
drijven , iemand op zijn eigen wieken laten vliegen , t forsake any one, let him alone, leave one without succour;
met -en , oared ; in den vorm van een -, oary ; t eerst in
de boot, keur van -en, first come, first served ; -, (pak
papier van 20 boek) ream; een half -, half a ream ; (stationery) token ; pak van twee -en , (stationery) bundle;
slag van een -, stroke of an oar, z.; -slag, sweep of
the oar.
Riembank , z., zie Roeibank.
Riembesing, z., garnishment of a girdle.
Rietnbiavl , z,. blade of an oar.
Riemen, t. w., (omgorden) gird; -, i. w., (roeijen) row;
-de zijn , be rowing.
R iemgat , z., stirrup, strap.
Riemgoed, z., (bij boekverkoopers) books that are sold by
the ream.
Riemkiamp , z., clamp of the oar.
Rlemmaker, z., girdle-maker.
Rlemsiag , z., stroke of sweep of oars.
Riet , z., (een bekend gewas) [genus] reed , reed-cane, reedgrass , calamus (bot.) ; welriekend -, sweet-cane , sweetsmelling flag ; vijver -, Indian grass , great cat's tail;
suiker-, sugar-cane; zand-, neat-grass; met r bedekt, reeded;
§ alles in het - ( in de war) laten loopen, rijn scheepje in
het - sturen , neglect one's business ; § hij rit in het en maakt pijpjes , he lays hold of the opportunity, he
lies in ambush; i- § over een gekloofd -je moeten lopen,
he obliged to use the utmost circumspection to avoid
giving offence.
Rietachtig , b., like reed , reedy.
Rietakker, z., reed-field.
Rletband , z., reed-band.
Rietbos , z., bundle of reeds.
Rietbosch , z., reed-bank.
Rietdak , z , thatched roof.
Rietdekker, z., thatcher.
Rieten , b., thatched , made of reeds.
Rietfluitje, z., reed-pipe, oaten-pipe.
Rietgras, z., (genus) sedge (botanie); van -, sedged; vol
-, sedgy.
Rietknods , z., cane.
Rietkolf, z., reed-mace.
Rietmat, e., reed-neat.
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]Rietmusch, z., reed-sparrow.
frietpeer , z., kind of pear.
Rietpup , z., zie Rietfduitj e.
Rietpluim, z., head of tuft of reed.
RietsniJden , z., cutting of reed.
Rietsnip, watersnip , z., (ornithologie)

juddock, jack-snipe.

Riettop , z., zie Rietpluim.
Rietveld, z., reed-plot
Rietvink , z., (ornithologie)

snipe ; kleine -,

Ri31'elbeker , z., (dobbelhoorn) dice-boat.
Rijrelbord , z., (dobbelbord) dice board , hazard-tahle.
RUfelen , i. w., (zeker dobbelspel , waarschijnlijk afkomstig
van het Fransehe rate) play at dice.
Rafelkraam , z., booth at a fair for dice-players.
R.afeispel , z., game at dice
Rateltreebter , z., zie R(jfelbeker

Rijen , 1. w., (in eigenljken zin doorboorde voorwerpen op
een rij aan een snoer vastmaken) file up; -, (met een snoer
vastmaken lace; § zij rijgt zich zelve te digt, she la'es -her
Rietvoren, z., zie Ruischvoren.
stays too close; -, (navy) attach (the sail); -, (aan een'
Rietvorsch , z., kind of frog.
draad rijgen) thread; paarlen -, string pearls; iemand aan:
Ru', z., . zie reef.
een degen -, run any one through ; zich -, in 's vijands degen
Rif. z,, (lange, smalle zandbank in zee) riff; -, (geraamte) loopei , be pierced , he run through (by thrusting oneself
carcass.
on an adversary's sword).
Rlgchel • z., rail ; -, (lijst, lijstwerk in de bouwkunde) RU gi U f , z., stays , pl.; bodice.
cornice of cornish.
Rijgnaald , z., tag, lacing needle.
Iligten , t,. w., zie Regten ; -, (eene regte strekking aan iets Rljgnestel , z., lace.
geven , sturen , beschikken) direct , ziele - naar , direct one's Rugsnoer , rijgnestel , l7eter , rijgpen , z., bodkin ; -,
steps (towards) , bend one's course (towards) ; ik zal de zaak (schoenmakers elst) bodkin.
daarheen -, I'll direct the business that way ; de brief was RLJgveter , z., zie Rijgoeslel.
aan mij gerigt , that letter was directed to me ; hij rigt Rijk , z., (heerschappij . regering , bijzonderlijk ook al wat
zijn geweer naar het huis, he turns his firelock towards
een gekroonde mogendheid toebehoort; voorts ook al wàt
the house; het geschut -, point a cannon; ik zal mij naar de natuur oplevert , inzonderheid at wat men op onzen
aard
uw oordeel -, I'll direct myself according to your opinion,
vindt , hetwelk wederom in drie kleinere rijken onder=-bol
I'll accommodate myself to you ; zich overeind -, raise.
scheiden wordt, als : het dierenrijk, het plantenrijk en het
Rigtee , z., zie Regtér.
rijk der delfstoffen ; in navolging daarvan : het rijk der
Rlg(ig , juist , b., just, accurate , correct`, ) square , . apt,
schoonti kunsten en dergelijke)
§ empire, sing.; , dominiapposite, appropriate, 'proper, § clear, § safe; weinig -,
ons , pl.; reign , sing.; II empire (of Germany); § awry, rule,
inaccurate, incorrect, unapt . inapposite, inequitable, wrong,
§ command , control , § ascendency ; . (nat. hist.) kingdom; het
improper; het is in zijn hoofd niet -, he is disordered 0ostersch -, the Eastern empire ; het Westersch -, Western
in his brains; het is daar niet -, it is not clear of safe empire; het Turksche -, the Ottoman empire; bet Bussi.
there.
sche -, the Russian empire; de grenzen van een - uitbreilRigtsnoer, z., mason's of carpenter's line ; § voorbeeld
den , enlarge, extend an empire ; dieren-, (nat. hist.) ani•
of :regel waarnaar men zich rigt, rule , example; de ^ mal kingdom; planten-, vegetable kingdom; zijn - is uit,
wet is het - onzer daden, the law is the rule of our
he has lost all his power and influence ; mijn - is niet
actions.
van deze aarde, my kingdom is not of this world.
KU , reeks , z., set , 1 ine, row , file , rank , succession; RIJk , b., (vermogend , welgegoed , een overvloed zien acrd.
een - boomen , menschen , tanden , paarlen , a row of trees, sche goederen bezittende) rich;(pers.) rich, wealthy,
men, teeth, pearls; een - gebouwen, bergen, a range of opulent; (things) rich, valuable, precious, § copious; § (of
buildings , mountains ; in -en , in rows; een lange - magi. stature) hitch, fine ; een - man, a rich, wealthy man;
straten , a long succession of magistrates; -, (regel, liniaal,
een -e erfgenaam , a rich , wealthy heir ; rain -. (pers.)
maatstok) ruler.
unwealthy , not rich ; - als Cresus , als een Jood , as rich
RUbaan, z., race, career; - op het ijs, path.
as a Jew ; - worden, grow rich; volk-, populous, well
] UUden , i. w., (op den rug van eenig dier of in eenig popled, full of people; een - huwelijk doen, marry a
voertuig £echter niet te water] vervoerd worden) ride ; te fortune ; zin-, energetic , energie , sensible , witty
pacird -, ride, go on horseback ; in een slede -, be carried Rijkaard , z., ) monied man, rich fellow, warm man,
in a sledge; op een wagen -, ride ; op schafitsen -, skate
wealthy man.
..
op een ezel -, § op een stok -, ride on an ass ; op stelten RLjkales , z., calash.
-, walk upon stilts, § he alarmed; § op de tong of op Rijkdom , z., ^1 § rickes, pl.; -men , riches , pl.; wealth ,
alle teugen -, het voorwerp van alle praatjes zijn , he much sing.; wealthines , sing.; opulence , sing., § richness (abuntalked off, be slandered ; een koude koorts rijdt over mijn dance); -, (pracht) II § richness (precious quality); - eener
leen , VONDEL , I have a cold fever ; -, (omdrasijen van
taal , § copiousness.
een schip om zijn anker) ride at anchor; ^-, t. w., (paren van Rijkelijk , b., (overdadig) liberal , abundant; -, (ruim) co
visschen) spawn; de viseb begint te -, fists begins to spawn ; pious, plentiful; -, bw., (veel, grootelijks, ruim) liberally,
-, (van andere dieren) cover of line the female ; een wagen generously , largely , - bounteously , abundantly , plenti-, drive a waggon; een paard -, ride a horse; een paard fully , copiously ; God heeft hem - gezegend, God has
bek af -, founder a horse ; § de duivel rijdt hem , the devil
plentifully blessed him; - beloond worden, be abundantly,
is in him ; een paard moede -, fatigue a horse; rijd den, rewarded ; -, (weelderig, prachtig) prodigal, sumptuous,
wagen aan, drive the waggon.
lavish ; -, bw., prodigal l), profusely, sumptuously, richly;
Rijder, z., rider; -, (paarden rijder in het bijzonder) horselavishly; - versierd , richly , adorned; zij leven te -, they
man; voor sledenrijder enz., zie die zamengestelde woorden; live too prodigally.
-, (B.ollandsch muntstuk) gold coin of 14 guilders.
Rijkelijkheid , z., prodigality, lavishness , profusion.
Rue, z., (rasp) grater; -, (tuinmans hark) rake.
RUkeling . z., zie Rijkaard.
RUfelaar, z., (dobbelaar, lotspeler) one who keeps a dice- RUkgeladen , b., richly logden.
board for others to play.
RUkheld , z., + richness.

reed-finch.
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3Uknecht , z., groom of the stable.
fijkoets , z., Coach.
RUksacht , z., ban of the empire.

• z., nobility of the empire.
Rijksadelaar , z., imperial eagle.
RUksambt • z., imperial office.
RUksarnbtenaar • z., imperial officer.
RUksadel

RUksappel • z., imperial --lobe.
Rijksarchieven , z., records of archives of the empire.
RUksbende

, C. imperial troop.

RUksbestier , rUksbestuur , rUksbewlnd , z., govern-

ment of the empire.
RUksbodem • z., territory of the empire.
RUksburger , z., citizen of an imperial city.
Rijksburg raaf , z., burgrave of the empire.
Rijksdaalder , z., rixdollar (Northern coin).
RUksdig, z., diet (assembly).

RUksgebled , z., jurisdiction of an empire.
Rjksgenoot , z., member of the empire, co-estate, asso-

ciate in the realm.
BUksgezng , z., sovereign authority.
RUksgez1nde, z., friend of the empire.

RUksgraaf, z., count of the empire.
RUksgrnafsehap , z., county of the empire.
RUksgravin , z., countess of the empire.
RUksgulden • z., imperial florin.
RUkshalve , bw., by order of the empire.
RUksheerschappU , z., sovereign authority.
RUkshofraad , z., aulic council, aulic counsellor.

RUkshovenler, z., gardener of the empire.
RUkskarner , z., juridical court of the empire.
RUkskamerheer, z., chaniherlain of the empire.
RUkskr elts , z., circle of the empire.
RUkskroon, X., imperial crown.
RUksleen, z., imperial lie , imperial fief.
ItUksleber • z., imperial at any.
RUksoord . z., quarter of a rixdollar.

RUksoorloq , z., war of the empire.
RUksopperhoofd, z., sovereign of the empire .

RUksopv olger , z., heir apparent.
RUksopvotging, z., succession of the empire.
RUksprins , z., prince of the empire.
RUksprinses , z., princess of the empire.

RUksraad , z., council of the empire; -, counsellor of
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b egint en eindigt, serpentine; persoon, die op - brengt,

versifier (ot) ; in verzen zingen, versify, uitdrukken, zeg yen in verzen , versify; verzen vervaardigen , versify, make
verses; op - brengen, turn into verse, versify ; verzen
om den anderen regel rijmende , alternate rhymes.
RUnnader , z., (r(,ngeest) poetical vein.
RUtnantel , z., riding cloak.
RUmdicht, z., rhyming poem.
RUendichter , z., rhyming poet.
Rijmelaar, iritjinelaarster , z., rhymer,

poetaster.
RU ►nelari , z., rhyming.
fUaneioos , rL tnloos , b., rhymless, prose,;prosaic; rijm looze verzen, blank verse.
Rijmen , i. w.. (in eind/clank overeenstemmen) rhyme; netyells reed -, (things) he senseless, nonsense; § (overeenstemmen) agree, correspond, quadrate; -, (slechte) verren
maken , write had verses; -, V. t., doen rijmen , rhyme.
Rijmer , z., rhymer , rhymester , rhymist ; alle -s zijs

geen dichters, all rhymers are not poets.

RUmerU , z., rhyming.
RUmklank , z., i hyine.

RUn.kunst, z., art ot rhyming.
RUmlust , z., poetical fancy.
RUmsiag, z., zie Rijmklank.
RUmster,, z., zie Rijmer.
RLj,uwerk, z., poetry.
Rijnnwoord , z., rhyme.
RU%nwuordenboek , z.,

dictionary of rhymes.

RUnbezie , z., blackberry.
RUnbezienboom , z., blackbervy•bush,

blackberry-tree,.

bramuble.
RUnbioem , z., cudweed.
Rjnrraaf, z., rhine-grave•
RUngraatschap , z., rliine•graviate .
1tUn - ravin , z., rhine-gravine.
Rijmend , z., rhizielai,d.

RUnlandsch, b., belonging to Rhineland; -e maal, rhi
iielaiicl measure.
, b,, (van den .Rijn komende) rhenish ; -e wijn.,
ltlhenish w'iiie; -, (zuur) sour.
RU•^scbip, z., ship on the Rhine.

RUnsch

, z., shipper of master of such a ship.
RUnschult , z., boat on the Rhine.
RUustrooeu , z., Rhine.

Rijnschipper

Rkinverbond , z., Rhenish league, confederacy of the Rhine.
the empire.
RUkssclepter, z., imperial sceptre.
RUnwater, z., Rhine-water.
RUksstad , z., imperial city of town.
IRUnwviUn, z., zie onder Rinsch: rijnsche wijn; oude -,
old hock.
RUksstaf , z., zie Rjjksschepter.
RUksstanden, rUksstenden , z,, mv., states of the empire. RUnwiig, z., privet.
RUksvergadering, z., imperial diet.
RUnzwai;iw , z., martinet.
Rijp , z., zie Rijm, z., in de eerste beleekenis.
Rtjksvolk, Z., people of the empire.
RUi, , b., ripe, §,mature, (pers.) marriageable, (of wine)
RUksvoogd, z., regent.
RUksvoogdes, z., regent; de koningin -, the queen regent. fit to be drunk; mature , ripe, g.; -e vrucht , ripe fruit;
-e leeftijd , mature age ; -e overweging , mature delibera.
RUksvorst , z., prince of the empire.
RUksv orst• ndom • z., principality of the empire.
RUksvorstin • z., princess of the empire.
RUksvrU , b., immediate.
RUkszorgen, z., my , cares of government.
Rijkunst • z. • art of riding , horsemanship, equitation.
RUkussen , z., pillion, pad, pannel.

tion ; f de zaak is -, the business is ripe or come to maturity; vroeg -, vroeg rot., soon ripe, soon rotten; een
-e zweer, a ripe aposthume; de onderneming is -, the
undertaking is brought to maturity.
RUpaard, z , riding horse, nag.
RUpelUk , bw., 11 § maturely, ripely.

Reim , z., (((rel aan de bloemen ; ligle uitslag, waarmede Rijpen , i. iv., (iiytelijk vriezen) rime, freeze with hoarfrost, 1` § ripen, mature, get ripe, (things) grow up; -,
alles door een zacht vorstje bedekt wordt) rime , hoar frost;
t. w., § ripen, mature.
met - bedekt, rimy ; bonkend van -, ivy pearled; er valt
-, it rinses; -, (dichttaal , overeenstemming van den eind. RUpheid , z., 1j (of fruits, grains, vegetables) maturity,
ripeness ; met -, § with maturity, maturely ; zonder -,
blank der dichtregels) rhyme, verse; boertige verzen, ver en zonder maat , doggerel ; vers . dat meet hetzelfde woord 1 § unripe; lot - komen, (things) arrive at maturity, grow up,

38 4

BIJ.

RIN.
coach-

-renster • glas ,
RU ,ping , z., ripening.
window ; standplaats van -t, coach.
stand ; een - gereed makers , get a coach ready ; zijn
HU rok ., z., riding-coat.
doen voorkomen, call one's carriage; uit een - stappen,
RUs , s., (jonge , dunne en ledige boomspruit) twig , ' sprig;
Takjes , sprigs , twigs , pl.; jong - kan men buigen , maar alight from a carriage , coach ; step , get out of a carriage,
geen oude boomer , children must be corrected in their coach; in een - stappen, step, get into a carriage, coach;
het - betalen, pay the coach-hire; een rid in een - doen,
infancy.
RUsbank, z., bank of faggots and earth.
ride in a carriage, coach; drive out, take a drive; in een
- uitgaan, drive out; een - doen komen, call a carriage;
RUsbezem , z., broom • besom.
- en paarden houden, keep a coach.
RUsboompie, z., shrub.
R(jtuigmaker
• z., coach-maker , cartwright.
x.,
faggot
of
twigs,
bundle
of
twigs.
RUsbos,
RUsbosch , z., osier plot.
RUtuigverbuurder , z., hackney coachman.
RUven , t. w., (harken) rake ; -, (raspen) rasp, grate.
•Usbundel g X., zie Rijbos.
RUwagen, z., waggon, chariot, carriage.
RUsebaaf, z., jointer , jointing- plane.
Rijweg, z., common road, highway.
RUscboenen , e., my , riding-shoes.
Rijzadel , z., riding-saddle.
Rijschool, z., riding-school , manege.
Rijzen , i. to., (hooger worden) rise, swell ; de grond begint
Rasdam , z., zie Rijsbank.
hier te -, the ground begins to rise here; mijne baren -Hijseten , 1. w., fall , shed the grains.
te beige, my hair stands of rises on end; -, (opstaan)
gtUstrout, z., twigs , osier.
rise, get up; -, (opslaan, duurder worden) rise, get higher,
Rijsje, z., zie Rijs, z.
grow dearer , advance ; de granen - niet meer , the price of
Rijspoor , z., track, rut (of roads) , § beaten track, path;
corn cease to rise of advance; § de markt rijst, the price
-, spier.
increases; -, (gisten) ferment, rise, ( work; -, (van de
Rijst, z., rice (botanie); --en ,elk, -enbrij, rice-milk; -koek,
zon, ene.) rise, come out, appear, get up; men ziet de
rice-cake, pudding.
zon - en ondergaan, one sees the sun rise and set; de
Rijstaar • z. • rice-ear.
-de zon aaabidden, adore the rising sun; er rees een
Rij stakker , z., rice-field.
storm, a stortsi arose.
Rijstbaal, z., bale of rice.
Rijzen', z., zie Rijzen, i. w.; het - van een berg , the ascent
RUstebrood • z., rice-bread.
of a mountain.
RUstegort • z.• rice-gruel.
Rijzend, b., als -e wijn, heady wine.
Rijstekoek • z., rice-cake.
Rijzig, a., tall; van een -e gestalte , of a tall figure.
Rijstemeel, rustmeel, z., rice-meal.
Rijziltheid , z., tallness.
Rijstetaart, rijsttaart, z., rice-tart.
Rtizing, z., rising; (of waters) rising, swelling.
Rijstkorrel, z., grain of rice.
Rikkekikken, i. w., (eery klanknabootsend woord, aan het
Rijstland, z., rice-Iield.
geluid der kikvorsehen ontleend) tingle. (lanen. Door somRi,Jstnat , z., rice-water.
migen wordt voor dit woord ook opgegeven het gekwaak
#lijstoogst • z., rice-crop.
zelf der kikvorsehen : croak.)
`RUstpapler, z., paper made of rice, rice-paper.
Rillen, i. w., (beven van schrik en vrees, van koude of van
'Rijstsoep • z., rice soup.
afkeer) shiver, trembie , § shudder, quake.
RUstztroo • z., rice-straw.
Rilling, z., shivering, trembling, quaking, § shudder.
Rijstveld • z., rice field.
Rimpel , z., (onregelmatige plooi) rimple, rumple, plait;
'Rijstvogel, z., padda.
- in het vel) wrinkle.
RUstwater, z., rice-water.
,

'Rijstworst, z., rice-pudding.
MUswaard. z., (twijywaard) land between a river and a

'Rfsnpelachtig,

b., zie Rimpelig.

Rimpelen , i. tio., u rinkle (the face , skin), 11 § shrivel ,
crumple ; -, (van het water , ligtelijk bevriezen) , als : het
dike planted with osier-twigs.
water - is dist gerimpeld , the water is just frozen over ;
'Rijswerk, z., bank of faggots and earth.
-, t. to., als : zijn voorhoofd -, bend of knit the brow,
T RUsteu, b.• of rice, rice.
frown.
RUten, t. w., (scheuren, vaneenrukken) split, rend, tear;
Rimpelig, a., rumpled, puckered; -, (van hel vel) wrinkled.
-, i. w., be rent of torn , tear , split.
'RU-tijd , z., (voor de visschep) spawning-time ; de visch is Rimpeling, z., wrinkling, puckering.
mager in den -, the fish are lean in the spawning-season. Rinde , z., (schors, eigenlijk bast van den eikenboom) bark
of an oak of oak-bark.
Ut1ng, z., splitting, rending.
=R.ituig , z. • (allerlei voertuig op wielen) vehicle (carriage Ring, x., (een voorwerp van metaal, hout, enz., dat de
in general), carriage, coach; gemakkelijk -, convenient gedaante van een kring heeft) ring, circlet, (of chains)
link, (of hair) ringlet; -, (om de maan) circle; ring (ster
°carriage ; coupee -, chariot Brougham; gesloten -, close
(ontleedkunde); -, ring (natuurlijke ge--rekund);,ig
carriage; ligt -, chariot; openbaar -, stage -coach ; moejeljk
.°gaand -, rough-going coach ; - met een paard , one horse schiedenis van kruipende dieren) ; gespleten -, split ring;
beweegbare -, running (technology); trouw-, wedding-ring;
, carriage; - met vier, zes, enz. paarden, coach and four,
and six etc.; - met twee paarden , coach and pair ; - met kleine -, ringlet; schroef-, screw hoop ; een ring of
twee banken, double-seated coach , coach ; reis-, trasel- -en uitdoen, unring; - van een deur, catch of a door;
naar den - steken, run at the ring; den - wegdragen,
' ling coach ; huur-, job-carriage • hired coach ; keerera -,
gentleman's carriage; retour -, return carriage ; - met carry off the ring; -, (beslag, ijzeren band) ferrule; -,
(i zerest ring in de naaf van een wagenrad) bush ; -,
, wielen , wheeled carriage ; - met twee • vier wielen • twowheeled, four-wheeled carriage, coach; stoom-, steam- (beslag van een mes of rotting) ferrule; -, (-landsgedeelte)
carriage; - dienende voor het afrigten der paarden, break; district.
rburaw van eon openbare -dienst , lsoeking office ; het -ma- Rin band, x., zie ifalsband.
kes., coach -waking; -'kasten, carriage ; -huur, easels-hire; >p 1 b ant ,: z., (bout met' eon ring) ring-fiolt, a.
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11itct eowtersctaup , z., Captainship (of cavalry).

, z., surrounding-dike.

' filiits glen, i 2v., rustle.

Ringdoosje, z., hug-case.

gtïtsi{; , b , zie Ridscle , I.
B tien , i. w., (sterk loopen eIl draven, gelijk dartele kinRingelen , t. ?v., (met e'^;r riffs otutyere,i) rind ; -, (lei.i !leér., (fc e,i (i oem)ran ial and down ; -, t. w,, in den zin van : de
kleedereii ran lul /?,f -, tear one's clothes by running.
bedwingen) bridle , gov( n.
HHivvier , z., (een meed van us iisr,swater) river (emptying it
>iiingelususeta , booanns znnch . z., wood-sparrow.
^'el/ into U oth )
r or into 1/se sea); (Jewel) stream
t. 2v., (ei
lydk h, d
loo
RI
teiden ; ie^nond
of Jiaiiioiid ; ,nouRl VS/íi ee;i. -, mouth of a river.
op a/ler'kende sr j_en gt((((i „rijn h(11(1 zetteit) waii; ►ge gr , .lean,

Uingduif, ringeld it', z.,

rin tt-r1ove ,

elucest,

rasliaat,

wood-pigeon; kleine -, stock-dose.

v. tax, hector, hea-peck;

l,.j wordt z-ca14 r.^j^i sr if

a

eriizyet- I

oor! , he is Ileï►-pecked l;y big si-ife.
Jthigelwortc , C., sein -fi >srel'.
fin fin, t. w.. (ee31 1"2r1!; [/Cl,ïl'tr";etl,) ring; Cii i ïilei'ri'e - (int

, z., r'1ver-e.;l.

ii

, z., erinof a river.
BR ierhaars , z., river-perch.
eli iaj)aardi , l-., li;pupotaiiius, river-horse.

1

k.(ovr roos de henf/stc)i le b^ lci c;i) ri!á• i mare ; ecra 2,-ar- ' 1g; . ik,rvise#i , z., cii er -fisl! , fresh-waterfish.
, z.,
khui:,se, van zeedieren) seal; -, (mnaag van
:' • uim - (een i)zere;s rir^/ ^I^)or (I,,,a SiUiit il)ii^) ruig a lisp. :
oi-o^ote z'i,ïsc,z.eii) nuns ; + hij slokt het alles in zijn -, lie
Bingkas , Z., bezel.
! ^sw:l.11ois's up every lliirig.
flingt^ofertie, z., zie I iuigdoo.ije.
ve,utsiictae,iii, z., zie liolibevel.
Ringkolder, z., coat of 't mail.
toi, e, .issst , z., cliasiiig, of seals.
i< ingkraaag, z., eor^tet , neckp^ei e.

][ein gloom , Z. runf^ing at theruig.

le á.=.50'oa , 7., ring- eiice, siirroiiiiuiiig wall.
t( ia2gr1npS, z., sort of Caterpillar.

>s iiibei.n(.i I , z., llicl:name for a thick short boy, plump

;

t' l;1 (t..
ioiihcr, z., (iii in wliistsl^el) rubber.

f 1isziibcs5)c a , z., sf lii'alat , blublber.
iio ,1,etrr► aen , z. seal- wi.
ubbe^-v1 , z., seal-skin.
O3ngsto.ketb ,r 1 al ;r en nneeaa , i. w., ru:i a t the ring.
n
e.a irae, t., ii:!}!!!!;Ic; -, Inv.,inthe íorin of :L ruig, C ii lies ellen , t., seal skits, made of seal-skin.
1 Rt.bijn, z., (eilelyesteeute ran een ronde kleur) ruby (mi like a rich, 1,001)-Wise.
I ïl r7l!o/ie); ooster, e/,e -, oriental ruby (raineralogie); rots -,
1iias d i2aea• , z , ri, t-fá! t er.
illlllu
,s:.
I
i ]zck•!'tll)V; -kteiiitj, rul)led.
WinsQ)Hsá1io, it.,

ftin;;itoot , ,: , nits^-ditcll.

IMIngMpieref , z , ilrv., autiular niuseles.

ugw().•«1 , z., (ra cuGaiL ?us erirpptioïi) ( rash , •{ riiiri-worm ,
te! ter.
flznkel , z., jingling plate.
HHinkeibet , z., zie Kiiidcrbei.
5tinhelboiu , z., tabor.
Itin reien , i. w , rin<.;le.

1 Rsan.<ae. , a., (hitiiyzarze 1 oom; praiit , rijs) , rod, switch, twig;
1 11.,'-11 toopeii, run the garitelope; -, (zekere maat) perch;
i -, (ii ti. el,jk teellid) gard ; -, (staart van een komeet) tail ;
-, (c/eeselrvede) roil; liet kind vreest de -, the child fears
Ë the !'ad; suet -it yeziie(eii, whip with rods; de roode -,
j ii ii roc! , § hailift; -, 5 (1zcclltiyiafi) ehastisenient; -, (staaf

iukcta*ioLjen, lichtmissen, i. i.e.,revelriot,
,
) Ire- I ra laoe.t, koper, eiiz ) verge , rod , wand; ijzeren -, ironrod , t real of iron (beid goveruainent) ; een (tengel-, an
ctuellt ices of bad repute.

Hhch-ooi.jer , riaatielrooister, z., reveller.
5znheltuig, z., sin,iffm toys.

ani- ;ling-rocs; uieieurius -, Mereuiy's wand; -, (zekere uit t/•>^rckthè d yi - o^zd.․) verge, jurisdiction.

Binkeitroin , z., ZieRiiilrltam.
> ira et , z., wicket ina sluice-door.

i Rg)eciedrager , s., zie Roedriiger.
Hoeden, zie Iloorjeis , i. ei. en t. w.

Rinsch , b., zie ItIjii,scfi.
Rinses, z., zie .Zti,iisel; rennet of runnet.
Rioei , riool , z., (vuilsti'zrjp) stub , sewer.

I Ro(-thank , z., bench in a cabin.
ssrt'geiat, z., nliuiley paid for making use of the cabin.
I3asct'is assen , z., pillow in a Cabin.

euua ainken, i. iv., (ze n st„i - kgeluid, gerar.s r;rakeii) Jingle, j ttoeded•, z., cie 1Goeijer.
ni;ike a jingling noise, wake it noise like the tinkling of ! fla>etrrager, roedrig, z., verger.
zi isses ; -, (ravotten) snake a noise about the streets; -, Roet', z , (vertrek iii, een schuit of klein vaartuig) cabin;
--, (1i/cut boveirdekset boven een doodkist) wouden cover of
t. rv., (iets met een geraas ver^tieter) throw to pieces.
t1 cslt111.
Ilinneken, rinnikeai , Z. w , zie Grirsriiken.

iiaico, z., (gev ( ar) hazard, peril, risk (lroophandel); op
- er , at the risk of ; op zijn eigele -, ripen one's own
Lead; teycii s?le -, at all asks, at all adcentuies; een
- betoopeii, rim a risk; ale - van betoopen, run ttie risk
of; zich aan een - bto tstelleía, incur a risk.
flisaseren, tt. 2v., risk, Hazard, vei► ttzre; die niet rieíc,^ert
ot die ,tiet tviiligt 'wist islet , zlothilig venture notliinz 1l:ii e.
Rispen , oprispen, i. 'ie., 1iLlcli , erui;tate, bnuii: ww iiici
iipwalits.

Si t , z., (int je) 1,ratiCli ; - , (aiitepr'zsit$etran een5 5ite^i. ti

5Osaei auik, Z., tliu art., tliaught.
11oeihark, z., ru«'-barge.
SSui'ittoi, rieangat. z., thole.
114perjciI, t. cv., (heelt en weder bewegen, om daardoor een
z 'ii ligc/icsarii te verplraatsern, meestal ira den zin van eelt
r ir - tI' / (oo; uj^ie riernela voortstvwen) row;(peilen) gauge;
-, icc ii/il(iljivroitiw helpen verlossen) assist a woruan in
la1i. IC; z/) mires zti/ -, they were assisting a woman iii
lá!];0,,, ej travel.

hors, ea• , z., (viii zeiboot) rower; - , (peiler) gauger.

S sr1'n czi • 6'Qreit9iaá, z., ti'lolt'..
Cif lei»isto+C, ieiíttretaii de i'/iicll /ei, ct/teal t3làL Y1,
(of Ji'irit;; CC - z±ijeia, <!. zcpe, ► ,f sums
,.: usiix.e wip,itaki, î, tialiry.
:iI Icy .si:ss
i z icisiatat, c.
dNrei, c (ac/it voet !rijen op de he/ca ti..auiJ^) eigti1 ii Eg t cif

goeie

cluster

slates pilt lieti,ii.t aiiotlli r.
ten , t. 2v., X is : 7'1Je`,1. -, make rope of 0110:ís.
flistiii • ristukie , z., rope of onions .
55

fitrneester , z., captaili.

li eacv1a5a^l,L • -., c3,i,1'.
Huckeloos • fl., (zoryeleos , vermetel, al te stout) rash ,
Lill l'.Tl , hardy , audacious, daring temerarious; -, bw.,

rishii , tziiierariously,
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floekeloosheld , z., rashness • temerity, temererarious-

Hoer , z., (eigenlijk een werktuig orn te roeijen ; een riem,
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ness ; dwaze -, mad-rashness, fool-hardiness ; met een dwaze
-, with raad rashness, fool-hardily.
RoekelooslUk , bw., zie Roekeloos, bw.
Koekoeken , i. w., (klanknabootsend woord, aan het geluid
der dieren ontleend) coo.
Boen , z., (luide verkondiging van iemands eer) II § glory,
(of God) glory , glorification , halo, halo of glory ; ijdele
-, vain glory, ( glorying; straalkrans van -, halo of glory;
met - overladen, bedekken, cover with glory; zucht naar
- hebben , thirst after glory ; het voorwerp van - zijn van,
he the glory of. . .; zich een roem stellen in ..., glory in,
think it a glory to ..., take pride in , boast of , plume ,
pique oneself (on, upon) ; zijn - stellen in, glory in,
find one's glory in ; - geven, toebrengen aan, give glory
to ; het als - beschouwen om , think it a glory to ; - stellen in , glory in ; - dragen op , find one's glory in ; voor
- werken, aim at glory; den - van zijn geslacht verheffen,
extol the glory of fame of one's house; naar - staan,
be ambitious of glory.
Roemachtig , b., ambitious.
Roembaar , b., glorious , praiseworthy.
Roemen • t. w., (luid verheffen , prijzen) praise , extol ; -,
(ergens roem op dragen) glory in, vaunt of boast of; hij
roemt te zeer op zijn adeldom, he boasts too much of his
nobility; -, i. w., (de steek van de kaart tellen) tell one's
points at cards; ik roem een derde (in hel jassen), I tell
three following cards of a tierce.
Roemer , pogcher , z., boaster ; -, (wijnglas , wijn-) rummer, wine-glass , t pint-glass.
Roemgierig , roemzuchtig , b., ambitious.
Roemgierigheld • z., ambition.
Roeming . z., praising , glorying in , vaunting of boasting of.
Roemrijk, b., glorious, renowned; -, bw., gloriously.
Roeinruchtig, b., zie Roemrijk.
Roemruchtigheld, z., glory , renown.
Roemruchtiglijk , bw., zie Roemrijk, bw.
Roemwaardig , 1., praiseworthy, meritorious; -, bw.,
praiseworthily.
Roemwaardigheid , lofwaardigheid , z., merit, praiseworthiness.
RoemwaardiglUk, bw., zie Roemwaardig, bw.
Roemzuchtig , b., zie Roemgierig, b.
Roemzuchtlgbeid, z., zie Roemgierigheid , z.
Roep , z , ( de daad van roepen , geroep) call , cry, clamour;
-, (gerucht, mare) report; de - gaat dat, there is a report
that.
Roepen . t. w., (bij zich noodigen) call ; te zamen -, call
together, convoke; ik roep u tot getuige, I call you to
witness; iemand laten -, send for one ; -, (iets uitschreeumen), als: moord en brand -, cry murder and fire; -, (uit
cry, call about the streets; (in godgeleerden zin),-ven()
bije. velen zijn geroepen, maar weinige uitverkoren, many
are called , but few chosen ; -, i. w., (schreeuwen} cry,
call ; om wraak -, call for vengeance ; van daar - de
zonden , sins that call for vengeance; dat roept ten hemel
urn wraak, that cries to heaven for vengeance ; om genade
-, cry (war for) mercy; om hulp -, om bistand -, call
(out) for help.
Roeper, z., (schreeuwer, omroeper) crier; -, (spreektrompet)
speaking-trumpet; -, (vijfde naamval in de Lat. spraakkunst)
vocative , vocative case ; -, (lokvogel) decoy-bird.
Roeping • z., als : § ik voel er geen roeping toe , I don't
ful inclined; -, (voorbeschikking) vocation.
Roepstem , z., (meest in godgeleerden ni) calling voice.
$aepstsr , z., crier.

bijzonder een zware, breede riem, waarmede men een bootje
van achteren zoo wel voortroeit als bestuurt) oar ; stuur-,
helm, rudder; een schip, dat naar het - niet luistert,
a ship that is a bad sailer; aan het - van staat zitten,
he of sit at the helm ; de man te -, the helmsman ; het
- omwerpen, omsmijten, wenden, put about, change the
course of a ship; t stijf op zijn - staan, lean to the
rudder ; houd uw - regt (van een dronkaard) , don't fall ,
§ take care of your affairs , mend what you are about;
het - ligt er naar (liet is er op gemunt) , the resolution
is taken, the choice is made; stijf op zijn - staan, lean
to the rudder; vuur-, gun, firelock, fusee; het roeren,
bewegen , stirring, moving ; in rep en -, alarmed ; in rep
en - zetten , alarm ; alles was in rep en -, every one was
alarmed; iets in - stellen, make a stir.
Roerbaar , b , movable.
Roerbak • z., (hij papiermakers) deluting trough.
Roerband, z., pintles of a rudder, pl.
Roerdomp , z., (zeker slag van reigers) buzzard.
Roeren, aanraken, t. w., touch; iets met de hand, met
den vinger -, touch a thing with one's hand, finger; een
zaak -, touch upon a topic; kinderen - alles aan , children
touch every thing; ik durf daar niet aan -, I dare not
touch that ; kruidje roer mij niet , noli me tangere ; § zij
is een kruidje roer mij niet , she is very touchy ; ik durf
daar niet van -, reppen , I dare not speak of it; -, (in
beweging brengen) stir ; de trommel -, heat the drum;
de hond roert zijp staart, the dog wags his tail ; - t,
(bewegen , aandoening veroorzaken) move , affect, touch;
zijn hart was geroerd , his heart was touched; hij scheen
zeer geroerd te zijn , he seemed to be much affected; tot
tranen toe geroerd zijn , be moed to tears.
Roerend, b., t affecting , touching, moving, feeling, impressive , pathetic ; een -e redevoering, a moving speech ;
-, (wat geroerd, bewogen kan worden) movable; -e goederen , movables.
Roerhaken, z., mv., zie Roerband, z.
Roerhard, b., (van een schip, dat niet naar het roer
luistert) said of a ship that is a bad sailer.
Roering , z., (beweging) moving , stirring ; -, (aandoening)
affecting, touching; -, (opschudding) tumult; -, (buikloop)
diarrhoea , looseness, lax.
1loerkruid, z., gnaphalium.
Roerlijk , b., moi- able.
Roerloop , z., barrel of a gun.
Roerloos, b., (zonder beweging) immovable, motionless;
-, (zonder roer) without a rudder.
Roermaker • z., armonrer , gun-smith.
Roermal , z., rudder-mould.
Roernagel , z., zie .Moerspijker.
Roerom, z., (een koek, die aan brokken uit de pan komt)
mingle-mangle, hatch-potch.
Roerpen , roerpin . z., tiller.
Roerruiter • z., dragoon.
Roerschinkel • z., stopper.
Roerschot, z., musket-shot.
Roersel • z., § passion.
Roerspijker , z., rudder-nail.
Roerstof, z., (bij papiermakers) stuff.
Roerspaan • z., spatula (bij apothekers).
Roerstok , z., rudder-strop.
Roertalle , z., rudder-tackle.
Roertouw , z., (een touw , dat uit voorzorg aan het roer

van een schip geplaatst is) safety rope (tied to the rudder
of a ship for safrig).
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Roervink , lokvink , z., calling-finch ; - § ( oproermaker)

Rogge , z., (een bekend soort van koren) rye.
ring-leader, make-bate, instigator; de voornaamste - is Roggeaar , z , rye-ear.
gevat, the principal ring-leader is seized of taken.
Roggeakker , z., rye-field.
Roes , z., (bedwelming door sterken drank, yerin g e dronken- Roggebloenn , z., corn flower ; blaanwe -, blue bottle;
schap) state of being fuddled; een - weg hebbei , be tipsy,
roode -, corn rose.
fuddled, -F lialf seas over; -, (ruwe hoop; bij den -; zonder Roggebouw , z., cultivation of rye.
(/enoegzaam; overleg) het gaat daar alles b( dei -, they do Roggebrood , z., rye-bread.
every thing there without consideration of at random, Roggebroodbakker, z., rye-bread-baker.
bij den - verkoopera, sell by the heap, by the lump, by Roggehalm , z , rye-stalk.
the whole, without measuring, weighing or counting.
Roggekaf, z., rye-chaff.
Roest , z., (ruwe uitslag aan ijzer) rust ; de - vreet het Roggeland , z., rye-field.
ijzer op , rust corrodes iron; -, (hoenderstok) roost.
Rogfleineel , Z. rye-meal.
Roestachtig , b. en bw., rusty.
Roggemeelbloe,n , z., rye-flour.
Roesten , i. w., (van roest) rust, grow rusty ; oude liefde Roggesnik , z., bread of loaf of rye-flour.
roest niet , an early love is never forgotten ; -, (van vogels , Í ROggen , b., rye. Zie ook Itoggemilc.
die op hun rust of op hun slokken gaan zitten) roost; Roggestoppel , z., rye-stubble.
(van patrijzen, die stil bij elkander gaan schuilen) squat, Roggestroo , z., rye-straw.
lie squat of close to the ground.
Ros-aat , k,sninklíjk, b., royal, kingly, kinglike, regal.
Roestig , b., rusting ; -i-, (heesch , sclior) , hoarse , harsh.
Rok , z., (voor mannen) coat ; een - omkeerera ; van de Bene
Roestpapier , z., rust-paper.
,part%] tot de andere overgaan, be turns a coat; over-, sur Roet, z., (een donkerbruine of zwarte zelfstandigheid, welke
tout, great coat; -, (voor vrouwen) petticoat; 1- zijn - om

door het vuur uit verscheidene brandstoffen voortgebragt
wordt) soot.

Roetachtig , b., sooty , like soot.
Roetig , b., sooty.
Roetigheid , z., sootiness.
Roetkleur, z., sooty colour.
Roetkleurig, b., sooty, having a sooty colour.
Roetzwart , b., sooty , black as soot.
Roew:yard , z., zie Ruwaard.
Roezeboezen , i, w., zie Roezemoezen , i. w.
Roezemoezen . i. w., (tieren en krioelen als of azen door

sterken drank bedwelmd ware) make a noise, bustle.

Roezen , i. w., strike a bargain in the lump.
Roezig, b., (door den drank bedwelmd) tipsy.
Roffel , z., (een schaaf , waarmede men het ruwste van liet

hout afschaaft) rifle ; hij loopt er maar met den - overheen,
he does it in a hurry of haste, i he does it very roughly;
-, (liet rommelen met een trom [soldatenterm]) kind of
drumming ; den - slaan , beat the drum ; -, ( een soldatenstraf) , als, een - krijgen, run the gantlope; -, (babbelaarster) chatterer.
Raffelen , t. w., (met een roffel schaven) rifle ; -, (§ ergens
los of vlug overheen bogen) bungle , zie boven onder .Koffel; -, (roffel slaan) let a soldier run the gantlope ; -, i. w.,
(slordig werken) bungle of botch.
Roffelig, b., clumsy; -, bw., clumsily, bunglingly.
Roffeling, b., zie Roffelen.
Roffelschaaf, zie onder Roffel.
RoUï'elwerk , z., bungled work.
Roiiaan , z., pander , pimp.
Rog, z., (zeker soort van platvisch) thornback , ray ; was
er erger - in zee, hij zou bij mij aan boord komen; was
er erger onaangenaamheid voor m j mogelijk , ik zou tiaar
niet ontwijken, if there were a greater calamity for use,
it would certainly befal nee.
Rog , z., zie Rogge.
Rogbord , z., wash-board , weather-board.
Rogchel , z., (morsig vrouwmensch) slut.
Rogchel , z., phlegm.
Rogchelaar, rogchelaarster , z., old kecking of spitting.
fellow , one that kecks and hawks continually.
Rogchelbakje, s., spitting.pot.
Rogchelen , i. w., hawk , keek.
Rogheling , z., hawking , kecking.
Rogchelpot , z., zie Rogchelbakje , z.

omhangen; t de huik naar den wind hangen, be a-kern,
turn-coat , change sides , t turn cat in pan ; § een - uit
vermageren, become meagre ; iemand den - uit -trekn,
rebuke of beat one; het is van daag een -je kou--vegn,
der dan gisteren, to day it is a great coat colder than
yesterday ; de - maakt den man , het uiterlijk zet hem
waarde bij, fine feathers make fine birds; -, (dekkleed van
pressenning tegen tiet inluopen van water in het roosterwerk, luiken, beschotten on trappen) tar-pawling, used to
cover the hatch-ways etc. of a ship, to prevent the pene tuition of the rain or sea-water.
Rok , z., zie Rokken.
Rokke , z., zie Rook.
Rokkeband , z., kind of tape.
Rokkebons , z., kind of stuff.
Rokken • z., (het werktuig , waarom men kef vlas, dal enen
spinnen wil, windt) distaff.
Rokken , rokkenen • t. w., wind flax on the distaff; - § ,
(opwerpen) contrive; -§, ( ophitsen) incite, cause, plot;
Iai) heeft het gerokkend, zoo mag hij het ook spinnen;
heeft hij het begonnen , dan moet hij het ook voleinden,
lie has begun , let him end it.
Rokkenaar • rokkenaarster • Z., § inciter , make-bate.
Rokkenarij • z., § incitement.
Rokkenblad, z., zie Rokkenpapier.
Rokkening , z., § incitement.
Rokkenpapier • z., paper put about flax.
Rokkenshoofd, rokkenskop, z., head of a distaff, distaff.
Rokkenster • z., woman that winds the flax on the distaff.
Rokkenstok • z., stick of a distaff.
Roksband • z., string of a petticoat.
Roksknoop, z., coat-button.
Roksl{jf,naakster, z., Keurslijfmaakster.
Rokslijfinaker, z., zie Keurslijfmaker.
Roksniou%v • z., coat-sleeve, sleeve of a coat.
Kokspand , z., skirt of a coat.
Roksvoering • z., lining of a coat.
Rokzak • z., coat-pocket.
Rot , z., (een cilinder van hout of andere stof, waarvan
,neig zich tot verschillende einden bedient), cylinder, rol
-, (rond, opgerold pak) roll; een - tabak, a roll-ler,o;
of tabacco ; -, ( van een mangal) mangle roller; -, (schijfje
onder een rolwagen) little wheel, sheave, trundle; -, (lijst,
naamrol) list; op de - plaatsen, place on the rolls; ie,îand
rat) de - brengen , put any one on the rolls ; iemand ran
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de - uitschrappen, strike any one off the rolls; -, papier,
perlcement , ook een geschrift) roll ; § over de - halen,
mention; -, (van een tooneelspeler) character, part; onder
underpart ; een - spelen , act of play a part,-geschikt,
bear a figure; + hzj heeft zijn - wel gespeeld, he has
played his part very well ; -, (lijst van menschen , die
gedagvaard worden) list of persons that are summoned to
appear before the court ; -, (plaats waar zulke menschen
verhoord worden) court of judicature ; een - vervullen , hear,
perform; zich van zijn - kwijten, bear a part, do macs part.
Rolband , z., kind of tape.
Rolbank , z , trundle-bench.
Rolbed , z., trundle-bed.

Ro.nmelari3 • z., lumber , pelf. Zie verder htommeli ►ag.
Routinelboel , c., confused heap.
Roamnelen, i. w., (een dof geluid geven) rumble, wamhle;
zijn darmen -, his guts of bowels ruml)le; -, (klanknabootsend woord, gnome) buzz; -, (van den donder) roar,
rumble; -, (een dof geluid verwekken bid het doorsnuffelen
en door elkander werpen van voorwerpen) , bijv. wat sommelt gáj ira dat goed ? what are you seeking among those
thiurs ? -, t. w., (overhoop werpen) mix, put out of order.
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R^•ansneiin , z., rumbling, hollow noise; - in den bisik,
rumbling in the belly; -, (oud huisraad) lumber.
Ro,nmeilka,ner • z., lumber - room.
Ronameitcas , ro,ninelkast , z., zie Trullelcast.
Rolbeurt , z., turn.
Ron^nielkruid , Z., mixed herbs .
Rolblok , z., roller .
Ronn► eiiade , z., drawer for lumber.
Roibroek • z,, (broek die men omrolde) old-fashioned bree- flomine lpot, z., child's toy, rumbling-pot.
ches rolled at the knees with the stockings.
Roininelschu5t • z., barge baden with lumber.
Rolhout • z., rolling-pin.
Rotnuteizoo , z., confused heap.
Roltzoets , z., trundle-coach.
Ronllnelzolder • z , lumber - room.
Rolkous, z., stocking that is rolled up with the breeches. Rosup • z., (ligchaam zonder hoofd) trunk (principal body);
t.
w.,
i.
w.,
roll
,
trumble
,
fall
;
-,
Rollen •
ballen
roll (of trees) trunk, carcase ; trunk of columns , broken shaft
halls; het vat rolde naar beneden, the cask rolled down; (bouwkunde) ; -, (afgeslagen stukken) wrecks , pl.; broken
de tranen rolden hem van de wangen , the tears trickled pieces of cloves and nutmeg , pl.; t het is een - van een
down his cheeks; -, (vallen) fall , tumble; een stznivertje huis, it is an old and had house ; iemand het hoofd van
den - slaan , behead , cut off any one's head.
kan wonderlijk -, things sometimes take a strange turn
§ ik zal hem doen -, IT make him fall; -, (een ongebo^a- Rompel , z., zie Riinpel.
Rocnpeien , t. w., rumple.
den leven leiden) lead a dissolute life.
Roinpeiig , hobbelig , b., rough, ragged.
Rol lende , z., rolled piece of meat.
Rolleng • z.,, kind of stockfish in rolls.
Romnpslomup, bw., (slordig) sluttishl.y, slovenly; - werken , Fnuigle , botch ; t zij was zeer - gekleed, she was very
Rolleren • t. W., (bij tooneelspelers de rollen verdeelen) dis.
tribute the parts among the actors; hij iemand de tweede sluttishly dressed.
rol vervullen, play second fiddle to any one.
Rompslomp, z., (een boel die overhoop ligt) confused heap;
Rolletje • z., zie Rol; - onder de pooten van een tafel,
het is daar altijd een -, it is always very unclean there.
Rond , z., round , circle ; in het -, round , round ahout.
trundle ; een - dukaten , a roll of ducats.
Rond , b., round , rotund , rounded off, full , frank,
Rolpaard , z., carriage of a gun.
Roipens , z., tripe in rolls (filled with beef) , t tripe in
plain dealing , easy; (of the voice) full ; (of writing) round,
rolls, like brawn.
rotund ; turnip-rooted (botanie) ; (of accounts money) even;
-, (kogelcor;niy) circular ; - §, (opregt) plain , fair, sincei e ;
Rolpensnat, z., water in which tripe-rolls have been
een weinig -, bijna -, roundish; bijna -, subrotund (botanie);
boiled.
- als een bal, as round as an apple ; -e dans , round dance,
Rolrond , b., cylindrical , round.
Bolster, z., roller, rolling-stone.
round about ; de -e waarheid , the plain truth ; f een jaar , a whole year ; goed -, goed Zeeuwsch (doelende op de
Rolstoel , z., trundle-chair.
oude opregtheid der Zeeuwen) the Sealanders are plainRolstok , z., roll-stick.
Roltafel , z., trundle-table.
dealers ; een -e som , an even sum ; zich aan iets - eten,
fill one's belly with a thing; -, 1W., round ; hij kan
Rolvast, b., able to play one's part without hesitation
daarmeê niet rondschieten, lie cannot maintain himself
(tooneel).
with it; -, (b ( werkwoorden gevoegd: rondom, in het road)
Rolwagen , z., go-cart (for children).
laat het glas - gaan , put the glass about; -draaijen , turn
Roman , z., J novel (tale of fiction) ; I) romance (marvellous
tale • fiction) ; § romancing tale , tale; een - schrijven , about, move about.
make a novel ; -s schrijven , romance ; een - aan het slot Rondachtig , b., roundish.
beginnen, begin at the end.
Romance, z., ballad, versified tale, song, ballad. (music).
Roinandichter, romandichteres, z. , romancer, novellist .
Roinanesk • b., romantic ; weinig -, unromantic ; - karak-

ter, romanticness ; -, In'., romantically.
, z., hero of romance.

plainne ss.
Ronde, z., (een omgang, bijzonder in het kr(gswezen een

Ronnanheldin , z., heroine of romance.
Romannaarn , z., romantic name.
Romantisch , b., romantic; weinig -, unromantic; - ka

omgang, die vooral des nachts gedaan wordt), round,

-rakte,

Romanschrtjfster, z., zie Romanschrijver .
Romanschrijver

unfeigned, round, frank, plains -, bw., plainly, fairly,
frankly ; hij gaat - te werk, he deals fairly.

Rondborstigheid , z. ,

Romanheld

romanticness.

Rondachtigheid , z., roundishness .
Rondas, z., shield, round buckler.
Rondborstig , b., sincere, open-hearted, single-hearted,

. z., novelist, novel-writer.

Romanzucht • romanwoede , z., immoderate desire to

read romances.
Romer • z., (tivijnglas, kelk met een langen voet) wine-glass.
flominel • z., blunderer, rattle. Zie verder Rom.anelzoo.

rounds, pi; de - doen, walk the rounds.
, z , (zeker dichtstuk van 13 regels , fr. roundelet)
roundel of roundelet; -, (zekere ouderwetsche toren) round

Rondeel

bastion ; --, (rond teased) round theatre.

Ronde.ljk, bw., roundly. Zie verder Rondborstig, bw.
Rondeenaat • z., round measure for corn , etc.
Ronden . t. w., (rond maken) round, make round; -, i. w.,
(de ronde doen) go of walk the rounds.

R OO.
Ronding, Z., rouildiilg.
Rondom , inc., around, round about;
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Roofgierig, ti., rap.lcious ; -, bw., rapaciously.

, z., rotundity, roundness, § plainness , sincerity , opeli-heartedness , single-Iieartedness.
Rondt out , z., round tilull)er.
Rondheld

Roofgierigteeid, z., rapaciousness, greediness.
Roofgterlgl&jk, lor., zie Iloofyierig, bw.
Roof(5oect, t., booty , spon.

- d ::1(ut nzdt,c!i

Rooftrol

,

z., zie I,,00f;lest.

[ Roofti^^il ,
walk round about the town.
Runts, I., wheel of a priutinu-press; (van ee;z Iiorlogic) pinion. Roofi> egt , z., receptacle of nest of robbers, shelter, den.
viocifscisip , z., pirates' sliip.
Rofdseir8(-J, z., pinion t+'heel.
rollbeis' castle.
401
)f.i0t ,
Rondst. U V , C., t1%/j (li 1iGe lief 1 , dat eci de i"' "tl!CS
pres. i Je((cstre;oiak , z., zie .doof;test.
11(rbond(11, is) rope fastened to the wlliel of ;r larint
Roofster , ., zie hoover.
r ► it11
Rondte, ron(ih(1(1 , z., rotUlldit\
a111.1y,
1tssoi'vo-e1, z., hird of prey.
Bofaduit, bw., (oiu/ceeii;:;:i', oi/r(Pholeu, zoor L1(á vni,. C
positiv el y, plain iy, jac . lPt0r7ly; i tll l - ,: r/erg-;z, !s oYSUUcht, z., rapacity.
itíC^ í,'r
Rt.lsof'r.ucartig, root'Lie€k , b., rapacious; -, bw., rapaciously.
-, 2jí
hive X1111 olie 1(1 1lit e( i':i 1 ; Z;`i` '('!t I
(,'e(i2 docijes o^1;', I. teleis p ttIeiv, y
t3 110511 , ii., (7bet aanIcf1rle(z enn mikken op iets) aim, mark;
RoIIl(Ta"i4CII , z., mull( 1i,í1.
! .:((c - Iiol^deïa, riot to ainl well.
Rons , z., rundle.
S oni„ en , t. W., (1i1á ; -, (op eenig doel aanhouden en het
b..(è lea) aim at a io irk and hit it; ik Iran den paal niet -,
Ronken , i. w., (zwaar slappen en /a ar ,) ) s^aorken) snore.
Rooiiker , ronikster , z., uilOrer.
(1I)ot hit the post; -, (jute;;), ;ils: ir(p( -, gauge wine;
RonsiiJt; . Z•, snoring.
-, (roeden, roden, roe jen, uitgraven, ledigen) dig up; een
flor; -, clear a grave of the hones; aardappelen -, dig up
Romle) , 2. w., (sil enl tie /, steile,, ruler) Curdle, C0 -'willate.
>t ssse aar , z., kidnapper, one wlio illicitly euticc or ^ potatoes ; cen akker - (vaal hooigewas en wortels zuiveren)
r 1, arp oj' clear a field ; -, (.iclsi1 kers) regulate, order;
forces people into seesiee.
1 -, i w. ; (volfioiudeo, .steppe;;) , als : hij kan liet niet -, he
BO 5,eien , t. 2tá., kidnap.
cnxlot ruilintain his family ; In) trait het niet - met zijn
Roanseting, kicula
z.,' i^ ► il^.
T
i ikowsten , lie cannut sal;sist on his income ; hij kan het
Rouwbons , :., fiery kndrew.
Rood , b., red , l ►loost-i cd , red-hot; (of the eyes) blood- i wel -, he is a nlor;eyed roan.
slic►t ; - als bloed , Plooi -red; - ala vuur , red as fire; Rooijeren i , t. iv., ((;itscl(reppe;l) cancel , erase.
- worden , grow red , resided, - §, (bloeo) colour, blush; fc1oiijering , z., regulation. Zie .tooijen.

r

-e kleur , red , red colour ; ko09 -, carnation coloured;
Steele -, pale red ; icon I/il - in liet gaeigt do ; orden ,

put any olie to tile 1}1>_,sll ; -e oo9e0 , lhlood-slio±; eyes
-e loop, bloody flux.
Roodaarde , roodkrijt , c., ruddle.
Roodaarden , t. ie., ruddle, rub with

ruddle.

Roodact tig , b., reddish.
Roodbaard , z., red-bearded

man ; -, (c•oodborstje , paapje)
[zeker vogeltje] robin , redhreast.
Roodbol , z., red-l► a;re(l person, one that llas red flair.
Roodb()flt , b., red- spe)t :led.
r os :ciUor)it , z., zie Itoc(/tO;;; d , in de tweede heter Penis.
CCQiodetooi, , Z., zie on(i«r

Itootl.

ROoderoede , z., zie J ile.
Rooffirn. d# , N., zie If l ,WAr.
Roodharig, b., re;1ll;li:ed, having red flair.
Rood teut , '., redness , colour , 1,1 ► ;sit.

Roodksevpr iC,
Roodkop, z.,

b., ie;, red-coloured.
zie _P;odiu l.

Rood2kor881 , z., 1

eoral.

Roedkr:i,lt, z., rrd odic(. ,"ie verder .1^'.00;harde.
Roolloo55, z., (:city so';rt v(((a viseb) sarfe r.,i1 red eye
t Xi;;;! of Carp).
Roodschaar , z., (=ekes .mort vara
ttodset , z., incline , rid ocher.

stol eiscl,) split stoeLtisll.

io(I .tl1(ntle, z., (.coo„ , t van r(;p(l) r) ;i t;iil, ; 1 start
(ot o;tlrnlo/i().
O()(tverwe•, z., tl.yc) of red.
Rootivero% ,5, 11 , re(1-r toured.

]Roodvonk, z., sc:lrlet Pe0 er, Scarlatina.
Roodvos , i., zie hbo 1h it ; -, (van eery i;000 l) sorrel. horse
Roef, N_, (geroo fl (1(l) roi)i)ery , robbing ; vara -- lezeri

live by ro1 ►hia ► i ;

Rooiing, z., regulation (of buildin[O, gardens, etc.).
flouikateester, N., 'i surveyor of buildings.
fooipaal , z., mile - stone.
Bonusbieren , i. w., hit the

mark.
5S,iiik , z., (een teke.'de uitwaseming uit brandende stoffen)
II (o/

veetrrble s)(bstances) snlohe, (of metallic substances)

ftu nle , (of moist snzbstaiaces) reek , § vanity , phantom ,
1;.11;t,1e , notllil.g , ( smoke, I j vapour , ( fluid floating in
the atmosphere ; de - van steenkolen, hout of houtskool,
the smoke of pit-co;ll , wood or charcoal; er is geen oader raar, where there is smoke there is generally some
lire ; Zonder -, without smoke , smokeless , unfumed; al zijn
('oor•ooeioeoas r j;z Oil - ver(lWcenen. , all his designs are conic
s to 1 ► otlling; dat vleesdi, s,r?aal t «aar den -, that meat has
^r slnoky taste ; -, (hoop hooi) hay-rick.
Lttai,t:^3ci>títg , i-ookerig , b., s1ll(lkt.

RookQaehtiFh cict, z., snloki:ness, í' timidity , fumidness.
Rookgaal$aar , z., 1i;Cenoe - ;lltar.
Rookt,ns , z., smoke tule.
I Cooheii , f,. 2r,, (rook van rich

geven) smoke (of vegetatie
,/eh r(C/es) , 111111e (of welolie substalzces) , reek (of moist,
','i.sta,zces; ; ;le sclioorste(„b rookt ,

the chimney smokes;

<<'oar kan ;;iij;z schoorstee ►i ziet van -; daar kan ik niet
rn ►r, leven, by that mans 1 eaiu►ot get a livelihood;
I Pt! rnOI'l er geveldi (; er liebhe i daar hevige twisten plaats ,
dice live it; continual ctu;lrrels; tabak -, fume (inhale
0/0//C) ; hij rookt den yarischeii dog , lie smokes the whole
(lily; rookt gij ? do yon su'oke l -, (in den rook hangen)
oreoke (e?•hose to Cooke); rzaradvleesch -, smoke keef; een
pernokte hans, , a smoked l)aln ; -, persoor die rookt , smoker,
- /okf dryer, ( person wilo dries by smoke; half -, Si dent
roe! Ir•oogen) blote (fist;);-, (berookeri, 2,1 schei- en keel-

spoil, booty, prey ; -, ( 1,,m°st re;; I,de iLd) fumigate.
Uookdra,og , b., (i^; den rook gedroogd) smoke-dried.
R,s,,kend , b., smoking ; II (with heat) -, (da.ospend) fumous,
Inlay ; II (of moist substances) reeking, § funlin , raging;
Roofdier , z., i)e►l,st of trey.
, „ 1r'!►n1;end) furnish.
Roofgalei , n, pir;rtcs 11ey.
-, (bisiO

yea i e;) sc;lI, , scurf.

]Roofachti i , b., (ill ello , ts.
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Rookerig , b., smoky fumid.
RookerU , z., smokiuL-room.

Rookgat , z., tunnel of a chimney, § smoking-room.
Hookhok , z., zie Rookgat , in de § beteekenis ; -, chamber
for smoke drying.
Rookig, b., zie Rookachtiq.
Rookigheld , z., zie Roo7rachtigheid.
Hooking, z., smoking. Zie Kooken.
Rookjager, z., smoke-drives
Rookkoloin , z., column of smoke.
Rooklelder , w., tunnel of a chimney.
Rooknest, z., smoky room of house.
Rookptjp, z., zie Rookbuis.
Rookscherm , z., screen to prevent the smoke.
Rookspek , z , smoke-dried bacon.
Rooktabak , z., tabasco to be smoked.
Rookvat • wierookvat , z., censer.
Rookvenster , z., window so contrived as to make the
smoke rise in a chimney.
RookverdrUver, z., zie Rookjager; -, (werktuig) smoke
disperser.
Rookvertrek, z., smoking-room.
RookvIeesch , z., smoked-beef, smoke-dried beef.
Rookworst, z., smoke dried sausage.
Rookzolder • z., smoking-loft.
Hoorn • z., (de vette deden der melk) cream , (in sommige

streken) milk (van personen) ; § cream , best (van zaken) ;
first, worthiest; cream (cosmetic) ; cream (pharm.) ; geklonterde -, clotted cream; koude -, cold cream; versche -,
fresh cream, sweet cream; zure -, sour cream; § de - van
de melk • het beste der zaak , the cream of the jest ; js
ran -, ice-cream ; opgejaagde -, whipped cream , § flashy
stuff; § hij heeft den - weggenomen en laat de melk voor
anderen, he has taken the best of it, he has creamed it.
Roomachtig , b., creamy.
Roomboter , z., cream-butter.
Roornen , t. w., (de room van de melk afscheppen) cream;
skim off the cream • 1 fleet milk.
Roomkaas , z., cream-cheese.
Roomnkan • z., milk-jug.
Roomkleurig, b., cream-coloured.
Reomkoek , z., cream-cake.
Roomkonu • z., cream-howl.
Roomlepel • z., cream-ladle.
Roompot, z., cream-pot.
Roomsch , b., roman (of the Roman catholic church);
romish ; op zijn -, roman-like; -e oudheden , roman antiquities ; -e looneis , groote boonen • broad beans ; hij is -,
be is a Roman Catholic; de -e kerk, the roman church ,
the church of Rome; § het -e rok, the roman empire;
- keizer, Roman emperor.
Rooinschgezind, b., Roman Catholic.
Roomschkoning , z., (vroegere titel van den Duitschen
keizer) king of the Romans.
Roomschotel , z., cream-dish.
Roointaart , z., cream-tart.
Roopaard, z., zie Rolpaard.
Rooroe, z., zie Roede.
Roos , z., (een prachtige welriekende bloem) rose (botanic);
§ rose , rose-diamond ; rose ; - . (de knoop , waarin de
verschillende naden van een gothisch gewelf zamenloopen)
rose-window , key , key-stone ; honds -, canine , dog-rose
(botanie) ; damast -, damascus -, muskaat -, damask-rose,
mos -, moss-rose ; muskus-, musk-rose; rozemaluw , rosemallow , holly-hock ; diamant -, rose-diamond ; Geldersche
-, viburnum opulus, Guelder-rose, snow-ball; winter -,

fibs.
black hellebore; Indische -, African marigold; - van Jericho , rose of Jericho ; Sinesche -, camellia Japonica;
goud-, golden rose; maand-, monthly; wind-, mariner'scard ; stock-rose ; T met rozen gekroond , rosy crowned;
Ens een bed van rozen liggen, op zijn lauweren rusten,
lie on a bed of roses; met rozen versierd, roseate; er is
geen roos zonder doornen, there is no rose without a thorn;
met de rozen ors de wangen • rosy cl;eeked ; met rozen lint,
T rosy hued; de tijd baart rozen, time brings on happier
circumstances ; op rozen wandelen, treden , gaan , walk upon
roses ; zoo frisch als een -, as fresh as a rose ; slapen
als een -, seep very soundly; een - van linten, knot of
ribbons; § onder de -, under the rose , in secret.
Roos, z., (zekere ontsteking) erysipelas, t St. Anthony's fire.
Roos • z., (van een kompas) card of face of a sea-compass.
Roosachtig, b., erysipelatous.
Roosje, rozet , z., rosette.
Rooskleur , z., rose-colour.
Rooskleurig , b.. of a pale red colour, roseate, rosy.
Roosten • t. w., (op een werktuig, dat hiervan den naam
van rooster heeft , braden) roast , broil ; -, toast , parch,
barn ; geroost brood , toasted bread ; § hij is van de zon
geroost , lie is sun- burnt; op nieuw -, roast again ; op
den oven -, bake; op den rooster --, broil ; brood -, toast.
Rooster, z., roaster, Dutch-oven, gridiron; § het ging er
heet van den -. it was a bloody battle of an obstinate
fight; het geld wordt daar op den - geteld, it is very
difficult to get money there ; -, (roosterwerk) grate ; de van een. riool , the grate of a sink ; -, (ijzer- of latwerk
op de luiken van schepen) gratings of hatches, z.; -, (lijst
van beurten) table, list.
Roosteren , t. w., roast, broil.
RoostersgewUze, bw., like a grate, grated.
Roosterwerk, z., grates, pl.
Roosting , z., roasting, broiling.
Roostpan, z., pan to roast of broil.
Roostverwig , b., zie Rooskleurig.
Rooven , t. w., (iets op een onregtvaardige wijze wegnemen)
rob ; § ontnemen , op den openbaren weg -, rob on the highway , commit high-way robbery; - op zee, pirate; -, (van
den bast stroopeii) peel off, take off the rind ; hennip -,
peel off hemp.
Hoover, z., robber; - op den openbaren weg, high-way
robber, foot-pad; - op zee, pirate.
Roover[j , z., robbery.
Rooving, z., robbing; - op zee, pirating.
Ros, paard , z., horse , steed, courser; -, rijpaard of klein
paard , nag ; - krijgen, be drubbed; - geven , drub.
Ros , b., (roodachtig) ruddy, rudlish.
Rosachtigheid , z., ruddiness.
Rosbaar , z., sedan , sedan-chair, horse-litter.
Rosboard • z., red-beard.
Rosbetjer, z., (eigenlijk ros-ba(aard, het paard der vier
heemskinderen, dat den naam van baijaard voerde) the horse
Bayard; -, § een wild schepsel, a turbulent fellow.
Rosharig, b., having red hair, redhaired.
Roskam , z., (een ijzeren werktuig , waarmede men de rossen of paarden schraapt , om ze van stof te zuiveren) curs ycomb, horse-comb; § iemand niet de - havenen, chide any
one.
Roskamtnen , t. w., curry; -, doorhalen, chide, reprove.
Roskamnier, paardentulscher, Z., jockey, horse-dealer.
Roskammerij , z., horse-dealing.
Rosmarijn , z., rosemary (botanie).
Rosinarljnboom , z., rosemary-tree.
z., rosemary-plant.
' Rosmarijnplant,
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z., gathering, assembling.
Rosmolen , z., (een molen , die door een paard orn,gedreve;z Rottig • rotachtig , t., rotten ; ( ;morsig) nasty, dirty, filthy.
wordt) horse-mill ; § hij loopt in den -, he is clotitil , he Rottigheid , rotachtigheid , z., rottenness; (morsigheid)
is crack-brained; -, hooi/molen , hand-mill.
i;astiuess , filthiness , dirtiness.
Rossen , 1. w., (paarden roet een roskaw,, schrapen) curry
Rotting , verrotting , z., putrefaction , rotting ; -, (zamen
-, (afborstelen) scour, brush; -, i. tv., (hard rijde, of loogathering, assembling; -, (Indiaansch rietachtig-rotin;y)
pen) galop, ride very hard.
plao,ye;')as) cane; - (een slof van dot plantgewas) cane;
Rostuischer , z., zie Roskam;ner.
- , (ivr/iiclelstok) walking-stick ; iernaod met een - afros.
se;; , r,zi;e any one; slay creel eest -, stroke of blow with
Bosvolk , ruiterU , ; ., cavalry, horse .
Rosmartjntakje,

z. , rosemary-sprig .

Hot, z., zie Rat.
Hot , z., (bende) crew

RotteriJ , zainenrotting,

a cane.

; een -

vagebonden,

a crew of vaga

Rottingband , z., string of a cane.
Rottingknop • z., Bead of a cane.

bonds; (soldotenternt) file, (korporaalschap) escouade, squad.
Rot , b., (tot bederf overgegaan) rotten, putrid, corrupt; § die Rottingolie, z., heating of thrashing with a cane; iemand
zijn lijf bewaart , bewaart geen -ten appel ; i olie zijig moe- - geven.; iemand met een rotting afrossen, cudgel any one.
ders kind bewaart , bewaart geen rotten oppel , to take care Bouw
w , z., i droefheid over het algemeen) sorrow , affliction,
of one's health , is a thing of the greatest consequence; sad.iless, grief ; in - gedompeld, deeply afliicted; -, (berouw),
§ vroeg wijs, vroeg -, sool; ripe, soort rottenn; § hij is riet als : id° heb er zoo veel - van als haren op mijn hoofd,
- (niet ongeschikt, op alles wel gevat) , lie is t dies ei, nian.
1 very much repent of it; -, (rouwyewaad) mourning;
Rotachtig , bw., rotten.
liJte -, h;ilf-, second-mourning; zware -, deep, full, first
Rotachtigheid , z., rottiiiess.
wournin g ; in de - O;ja over, be in mourning for ; zich
Rotgans, z., kind of wild goose.
in - kleeden , put on mourning ; iemand in de - steken
Rotgezel , z., fellow-soldier.
put ai;y one in mourning ; - dragen over , be in mourning
Botheid , z., rottenness.
for , wear mourning for , mourn for ; - bedrijven, mourn;
Rotkoorts , z., putrid fever.
iertai^d - doen drager , put any one into mourning; den Rotmeester, z., Corpor';il.
aaane;nen , go into mourning ; iema n d den rouw doen aan Rotineesterschap , z., corporalship.
n ;en , put any one into mourning; den - ztitaoen, go out
Rots , z., § rock ; tegen eery - a fstuitec , split upon a rock;
of mourning, leave off moi;rnn g; met - behangen, hang
hij stond zoo onbewogen als eels -, he stood as unmovable
with black ; -, mv. (Ale/ren, the aan bedienden morden gegeas a rock.
vn; hij hel overlijden van een tier huisgenootea) mourningRotsachtig, b., rocky.
weeds, pl.; -, (lijkstoatsie) mourners, funeral procession.
Rotsachttgheld, z., rockiness.
Rotsen , i. w., ride h ard.
Rotsgevaarte, z., rocks, p1.
Rotshoi . z. , caver n.
Rotsig , t., rocky.
Rossigheid , z., rockiness.
Rotskloinp , z., fragment of rock.
Rotskloof, z., cavern.
Rotskruin , z., top of a rock.
Rotspunt , z., zie Idols/ruin.
Rotsspelonk , z., c avern .
Rotssteen , z., rock.
Rotsgewijze, bw., like a rock ; -, bw.,

Roownard, z.,

Rou`vbekiag, z., condolei;ce.
Rouwbrief, doodbrief , c., letter in which the death

of a, person is commuunicated.
Roua%,toek • z., mourning shawl.
st,),,ti%drager • z., niourt^er.

(tij rollen ) l;y

divisions.
gather in crowds , assemble ; -, (verrotten) rot , putrify ;
hennip in een sloot te - leggen , steep o f water hemp in
a ditch.
Rottenhek , z., zie Raltenbek.
zie Rattesigat.
Rottenhaar, z., zie Ratlenhaar.
Rottenliol , z., zie Rattenhol .
Rottenkeutel , z., zie Rattenkeutel.
Rottenknip , z., rat-trap.
Rottenkop , z., zie Rallenkop .
Rottenkruid , z., arsenic.
Rottenloop , z., zie .Rattenloop.
Rottennest , z., rat's-nest.
Rottenoog, z., zie Kattenoog.
Rottenoor , z., zie Rattenoor.
Rottenpoot . z., zie Rat tenpoot.
Rottenstaart , z., zie Rattenstaart.
Rottenval , z., zie Rattenknip.
Rottenvanger, z., zie Rattenvanger.
Rottenvangst , z., zie Rattenvangst.
Rottenvei, z., zie Rst lenvel.

Ruwaarl.

Roalwvbanct, z., zie Rou wliot.
Rouwbedrtjf, z., nlourning , lamentation .

Rotten , i. w., (zamenrotlen) gather together , stock together,

Rottengat, z.,

Zie

Rouwbaai • z., black haize.

R()HWdicht , roawgciltctst, z., elegy, funeral song.
Rouaven +, t. is'., (iedroeven , met eeuw en leedwezen be.
zielen) grieve, afflict; -, (berouwen) repent, T rue; het zal
u --, you'll repeat of it; hel zal a -, zoo lang gij leeft,
+ you will roue it as l^-)ng as you live; -, (kaarden) carol
-, - i. zv., (roam d7 ayeii) go into mourning , wear mourning;
over iemand iu den - zijn, wear mourning for one.

Rouwfloers

, z , black crape for liiournilig.

Rouwgedicht , z., zie
Rouw gespen , z., ;ay.,

Rouwdicht.

mourning-buckles.

Rouu , gew an► d , z., nlournin -weeds.
Houwgoed • z., mourning-weeds.
Rouw handschoen • z., mourning - glove .

Rouwhoed, z., mourning-hat.
Rouwig , b., (bedroefd , treurig) mournful, sorry; ik ben

er niet - oln , I am not sorry for it.
Rouwkamer, z., room hung with black.
Rouwkap , z., mourning-coif.
Rouwklaagster, z,, rnoursier.
Rouwkiagen , i. w., (schreijen, misbaar over iemands dood

maken) lanient , bewail any one's death, mourn ; -, i. w.,
(pliytpleyingen van rouwbeklag doen) condole.

(misbaar over iemands dood) lamentation,
mourning; -, (rouwyedichit) elegy; (rouwbeklag) condolence.

Ro na w kiagt • z.,

Rouwkleed, z., motirning•diess .
Rou%vkoets • z., mourning -coach.
,, Rouwkoop, z,, ((eronto over eesiigen koop)

rue-bargain;
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hebben, be sorry for, repent of having bought a thing;

- geven , give something to break the bargain.
Rouwiled , z., mourning-song, elegy.
Rouwlint • z. • mourning - ribbon.

, z., burial-feast.
Rouwtuantel, z., mourning-cloak.
Rouwmuts • z., mourning cap.

Rouwmaal

z., mi'., mourning-shoes.
Rouwsleep , z., funeral procession.
Rouwwinkel , z., mourning-shop.
Rozebed, z., bed of roses.
Rozeblad • z., rose-leaf.

Rouwschoenen,

Rozeboom , z., rose-tree.

Rozebottel , z., husk containing the seeds of a rose•tree.
Rozegeur , z., fragrance of roses.
Rozehoetl , z., zie Rozekrans.
Rozehonig, z., rose-honey.
Rozehout, z., rose-wood.
Rozeknop , z., rose-bud.
Rozekrans • z., (krans van rozen) chaplet of roses , gar-

land of roses; -, (bij de R. Calk.) rosary , chaplet.
Rozelaar ,

z., rose-bush, -F rosier.

Rozelaurier • z., oleander.

RUI.
behind ; den vijand in den - vallen , attack the enemy in
the rear; op den - van een wisselbrief orde tot betaling
schrijven (endosseren) endorse a bill of exchange.
Rugehelen , i. w., (het geluid der ezels, balken) bray.
Rn cheling , z., praying.
Ruggebeeu , z., zie Ruggegraat.

Rug ;egraat , z , hock-hone , spine.
Ruggelen , aarzelen, i. tv., hesitate .
bw., (achteruit) backward; -, (rug aan rug)
back to back; -che sprong, leap backward; Zij waren gebonden, they were tied back to back.
Rug einrrg, z., spinal marrow.
Ruggen , t. w., (rugsteun geven) succour ; -, (bij boekbinders
het van achteren bekleeden vang een boek) niake the hack of
a book.
Ruggeptin • z., pain in the back.
Ruggepiep, z., spine, back-bone.
Ruggelings,

Rui;geelles , z., flesh of the back.
Rugmout, z., crochet.
Rugkleed, z., caparison.

Rugkiler en, z., mv., dorsal glands.
Rugkorf, z., dorser.
Rugleuning, z., back.

Rug nand, z., zie Rugkorf.
z., rosemary (botanie).
Rugriem, z., crupper .
Rozenedik , z., rose-vinegar.
Rugsteen, z., back stone.
Rozengaard • z., rose-gar den.
Rozenkleur, z., rose-colour, § bright side of things, Rugsteun • z., support.
Rugsteunen, t. w., support, back.
bright side.
Rozenkleurig , b., rosy, rosy-coloured; alles - zien, see Rugstuk, z., (stuk uit den rug) hack; -, (stuk vleesch silt
den rug van een dier) chine; -, (keerzijde van een medaille
the bright side of every thing.
of penning) reverse.
Rozenkruis, z., rosicrucian.
Rugtering, z., dorsal consumption.
Rozenobel , z., rose - noble .
Rugtitel
, z., back-title.
Rozenolie , z., rose-oil.
Rugwvervelen • z., Intl., vertebrae.
Rozerood, b., rose coloured; -, z., rose-colour.
Rugwol • z., wool of the back.
Rozestruik , z., rose-hush.
Rugzenuwen. z., mv., dorsal nerves.
Rozewater • z., rose-water.
Rugzuil, z., spinal column.
Roze vLJn , z., rose-wine.
Rui • z., zie Rei.
Rozewortel • z., rose-wort.
Rozemarijn,

Rozezalf ,

Rozijn

z., rose salve.
zie Razijn.

, z.,

Ruchtbaar, bekend.

b., public, manifest; - maken, pu-

blisli , divulge.
Rucèitba^srheid • z.,

publicity .

Huidig,

b. en bw., (met schurft bezet) scabby , scurfy.

Ruidlgheld , z., scabbiness.
Ruif, z., rack (in a stable).
Ruifeè, z., zie kluif.
Ruifelen , riu, pelen , i. w.,

wrinkle, rumple.

Rug, z., (dat gedeelte van de achterzijde van een menschelijk of Ruig, t., (niet baar bedekt) Hairy, shagged, shaggy, rough;
dierlijk ligcliaam , dat zich van dent nek tot aan de heiligbeen - zoo - als een beer, as hairy of shaggy as a bear; - van
streek uitsteekt) back ; - van een ezel , ass's back ; - van een pooten , rough footed; -, (met eedren bedekt) feathered,
§ rugged , rough ; een -e dekei , a rug ; -, (ruw , onbedier, back of an animal ; achter den -, s behind one's back; op
schaafd) rude , clownish ; -, lie., als : er - over heen looden -, upon one's back, picleaback , pickhack ; den - krommen ,
bow the back; iemand den - toelreeren, J turn one's hack pen , do a thing coarsely.
to any one ; den - toekeeren , turn one's back , § turn tail; Ruigheid, z., hairiness, ro'z;hness, ruggedness.
een hooge of kromme -, a crooked back ; - aan -, back to Ruigsehaaf, z., zie Roffelschaaf.
back; ik heb een breede -; men stelt veel op in,jn reke- Ra, igte , z., Hairy of rough part of a thing ; -, (allerlei
wild gewas) weeds.
flint, , I have a strong back; ik heb veel op den -, much
is laid to my charge; ik heb geen Dogen in der; -; ik kan Ruijen • i. w., (van vederen verwisselen) 11 § mew, moult;
die vogel zal haast -, that bird will soon moult; de dzciniet zien wat achter míj gebeurt, I cannot see what happens behind my back; § iemand achter zijn - lasterera, vean zijn aan het -, the pigeons are mewing.

rail at one behind his back, slander any one behind his Ruising • z., mewing , moulting.
back , in his absence ; § de fortuin heeft hem den - toege- Ruik-bal • z., zie Resebbal.
keerd • fortune has forsaken lijm, left lijm in the lurch; Rotkeu , rieken, t. ce., (reuk gewaar worden) smell ; wij
op den - leggen , lie on the hack ; een hooges - opzetten ruiken iets tiet den nneus, even als wij het met de ooges
(van katten) , set up its hack ; - van een stoel , back of zien of niet de vingers voelen , we smell a thing with the
a chair ; - van eeia mes , bock of a knife; - ran een kleed, nose, as we see it with the eyes, or feel it with the fingers ; gij zult er niet aan -, niets van krijgen , you shall
van een rok , back of a coat , of a gown ; - von een boek,
hack of a book ; - ran eelt papier , back of a paper ; - vara have nothing of it ; lont -, '- smell a rat ; -, (ran honden)
scent ; -, v. i., (reuk van zich geven) smell, have a smell ;
een ri. Jtsiig, back of a carriage; - van een berg, ridge of
a moulntain; dcn vijand in deli - hebben • have the enemy die htoe rz.en - aangenaam.), those flowers have an agreeable
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smell ; goed -, smell good , nice, pleasart; slec h t -, smell Ruhnster , z., zie 11 'er.
had, nasty . unpleasant.
Ruimte , z., (ruime p1ra1s) room, space (indefinite extent);
Ruikend , b., smelling, odoriferous ; - goed , perfl w..
1' place ; (of Iiaee) space , volume ; (iiivsic) space ; daar is
Ruiker , z., (iemand die rl'ikt) smeller; -, (Iloe,,iieS) hui:cli
'ice - voor, diere is ino room for it; denkbeeldige -,
of flowers , nosegay , pos }-, bouquet.
injaginary space; t;^I-, sliace of Linie; korte tijd -, short
]t1uitzerflesch , z., zie Ju, /-1r/ e. eli.
r,pace of' lime; in de ej»ls•- vair , within the space of time
ol'; -, (orerz'loed) ii1
Ruikerinaakster, e., lee ,r girl.
t!(t , ;ttlrience, plenty, ' l)lentemisness, ano;,, lc'i,ess, cc,pioiisisess, x' C I mess; (,roste - (veel'1uikerverkuopster,z. woman iliat sells nosegays, owerseller.
z•l(/c l) great '>>^i.cl;r^ 11(á'n:' , 1t&'xuriv>ice ; giet (rooie (vireri.loed) , II''i i -r( v.í, il)t, «.Lil(' , l,ie,ity, Iiixuriautly;
Ruikster , z., z e Rviz(r.
Bu Hcbiiiten ,

i, w., (in so? ni 'e plaatyen. 2'or)' 1'7121,' ? rer—

wisselen, waarran (l,l!/l'i G';L) barter, truck.
RilUlcbuiteTr, ri;lcbbuitssicr, z, ti'i eter.
Ruilen, verwissceen, 1. iv., ezc'^ae, ba.a'ter,

(In — .Scliordl lief ,
is I' dry nt) It:u nl, store is ho
Svii'; —, (y°?'rri' :ee) lilvill sep?; Yil if' — Ste/l1;,,, (ra7í owle)'df c h e't/1 'I 6('rr;l(1e,/ , 2;' 21

''t1í1!

C011 )

ti'('e f'onl all op-

ilex- I P1''''.itaf, set ptttILc •
(!l ,roc Ivelri) olden at,ir.
É Birma , ., ((' ', , cd( ; r 1, ;(ist) vi lc(in ^'.
cliange , change , truck.
Ruii handel , z., e'.efl Inge, barter , truck.
, I. a". v'Ie t liol , 8cl
t Rio
Ruiling, wisseling, z., change, truck , exchaiige, bar- 1 RI:ïAIell, z., »1., 'vii ^s, r^lWAS11.
tering;

in —,

in chaai^e.

, N., zie /121isrl/CO)'C'n.

Ruiw, b, en biv., (w)tl, Treed, geschikt, ovi veel te beeatlen) Ruisc han, i.2c., (van e^',^ beek) purl, murmur; (candensiiiil
large , wide , spacious, roomy, broad; een -e Vl (i kte, a wide ia eiee boo/ne,,) rustle , whistle ; de wii,d raise/it in het riet,
plain; -e schoenen, kousen, large slides, stockings; i, 'vv -e i the Nvilid whistles tlhrougli the reeds; -, (als bijen) buzz;
straat, a broad street ; -er maken, make broader , widen ; -, (v( ,a de oorev) tingle ; i;jii doren -, my ears tii►gle.
- zijn, (of wearing apparel) sit loose; eega -e rok, a uvide Ruisc¢iing, z., purling, whistling, rustling, murmuring
coat; de -e lucht, the open air ; een - vertrek, a large room; ! RUisehpjp, x., bagpil,e.
de-e zee, the main of open sea; - haan make%a, clear the wr ay; ! RuischRiper , z., bagpiper.
een - geweten , it woman's of Is N yer's coiiscieiiee ; - 11(1(1/ ! f 1 ui chvoren, z., kiwi of roach.
make way ! stand out of the way; -, (wijdloopig) loose ; -, R'^isnnuizen , i. w., bustle, make a noise.
(onbekrompen) 1- § liberal , generous, ^J § great, (arts) rand; Ruit, z., (rierkant) square; -, (veosterruit) pane of glass,
hij is vrij - van geweten , he won't care for that, he leas a pane ; -, (ira de wapenkunde) lozenge; -, (meetkunde) lo-

pretty large conscience; iets met een -• ge»zoed verklaren, genre, rlionib; -, (eega der klevees op de kaarten) diamond;
declare a thing freely; een -e maat, a large measure; - , in dein vorm van een -, in the form of a lozenge (meetopyedischt, dished of served up abundantly; een -e beurs, 1 lewi(le), lozenged, lozengy, Lozenge-shaped (wapenkunde);
a well filled purse; een iaawilliginy op -e schaal , a great' zonder -era , vensterruiten , without any panes of glass ,
concession ; -, (onbelemmerd) , als : gij hebt - spreken , you pancless ; ina -en spelen , play diamonds ; -, (wijnruit) rue

. may speak freely ; de handen - hebben , have leisure , he I -, (iii Gelderland rent , sloot waarin men vlas te rotten legt)
free of unengaged; -, (meer dan) above; een weldaad -'I rotting-pool ; weeds, Vil.
beloonen, more than requite a benefit; - een ;Liar yelede^i,, Ruiteblad, z., rue leave,
above a year ago; ik bega - dertifi jaar oud, I am al;ove 4 Ruiteëdik, z., rue-vinegar.
thirty years; daar is - een el over, there is above an ell Hu itcn, b., diamond, diamonds.
Ruiten , t. w., (tot ruiten maken, in vierkante stukken
remaining.
Ruim, z., (van een setup) hold; diepte van liet -, depth of snijden) square; -, i.z''., (rooven, plunderen) ravage , spoil,
the hold; -, (van kerken) nave. I waste; de soldaten - en plunderen, the soldiers ravage
Ruimbaan , z., room, space, bijv. - maken, make room, anti plunc er.
Ruitennas , z., ace of diamonds.
disperse the crowd , clear the streets.
Ruiinelijk , bw., II § largely , plentifully , ;abundantly, co- 1i Ruitenaet^t, e., eight of diamonds.
e Ruitcnblad, z., diamond.
piously; (arts) grandly.
Ruimen, t. w., (ledigen) empty, clear; zwarigheden uit ! Ruitenboer, e., knave of diamonds.
den leeg -, resolve difficulties; -, (ontruimen) withdraw, É Ruitendrie, z., three of diamonds.
go away, evacuate , remove , § vacate (a place) , drain ' Riaiteinheer, z., king of diamonds.
off (canals); een stall -, evacuate a town; S de .,Md of ' Ruihenkoning, z. • zie Ruileji lieer.
het land moeten verlaten, be banished; een 1.1/is --, Ill/it Ruiteiskoningin, z., queen of diamonds.
a house; olie zwarigheden waren vit deli wed 9(10i d, all Ruitennegcn , ti., nine of diamonds.
difficulties were removed; -, (lozen) es accu ;te , eject , e.; II i,itentitn , z., ten of diamonds.
-, (r.erlaten, b.jzond(r vain, kri^lsro k) evacuate; -, i. w., Ruitent'n , ee, c., two of diamonds.
clear a house , a rooni; waar A'indere,r zijn rnoet ii' /' «dit Rulienaier, z., four of diamonds.
geruimli warden, where there are children, there is ai;cass IoiLtcNve I , z., five of diamonds.
something to clear away.
Ruitenvi,miw, z., queen of ciamorids.
Ruimer , z., cleaner , cleanser; Zsiisjes -, nigltit-man,
Ii l iteuses , z., six of diamondis.
Ruimheid , z., largeness, spaciousness, width.
Riiitcnze i en • z., seven of clianionds.
Ruitnijzer, z., pruning-iron.
Ruiter , Z. (ieniaiad die le paard rijdt) horseman, rider
Ruiming , z., emptying, clearing; nit den weg -, removing. -, (-n)ysman te pacerd) ('II alry-man , horse-soldier, trooper ;
Ruimschoots , bw., als: - zeilen, sail with a fair wind; ' ce,i ron toi tot teen gewa aesde -, chevalier (wapesleuizde);
-, (op roisee wij..e) liberally ; -, b., (,mild, oiibekrortrpen) § k, is ceii orale -, lie is an old soldier, he is a man
liberal.
' «vho has seen something ; een bende -s, a troop of horse.
Ruimspraak, z., exaggeration, hyperbole; bijv.: de yanseke Rhiiterbende, z., troop of horse of cavalry.
wereld zegt het, the «-lisle world says it.
. Ruiterdrom, :. zie leniterbe/lde.
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RaiteriJ , h., cavalry , horse; zware -, heavy cavalry;

ligte -, light cavalry.
Ruiterkr acht, z., strength of the cavalry.
Ruiterlik, b., (ridderlijk, openhartig, onbeschroomd) plain,
sincere , unfeigned , free-hearted ; -, bie., plainly , frankly,

RUS.
Rundvieesch, z., beef.

, b., runic.
Runmol.en , z., tan-mill.
Runnen , i. w., zie Rennen.
Russel , z., zie Stremsel.

Runisch

sincerely, freely, openly; - voor iets uitkomen , speak one's Rups, z., (een wormpje, dat met den tijd ir, een kapelletje
verandert) grub, caterpillar, larva, larve.
mind freely.
Ruiterschap, z., horsemanship.

Rupsendooder, z., ichneumon-fly.

Rultersjongen , z., horseman's boy.
R u i terspaard , z., war-horse , trooper.

Rupsennest,

Ruitertrom , z., kettledr um.
Ruitermantel , z., horseman's cloak.
Ruiterpistool , z., horseman's-pistol.
Ruitervaan, z., cavalry - standard.

Rulterwacht , z., horse - guard.
Ruiterzalf , z., salve against the itch.

Ruitezaad • Z., rue-seed.
Rui Ejd , z., moulting-time.
Rusting, z., blade of a sword.

Ruiting. z., curdled milk.
bw., like a square, in the form of a lozenge
(rneetkunde); lozenged, lozengy ( w apenkunde).
Ruk, z., pall; in een -, in a moment.
Rukken , t,. w., (met geweld trekken , met een ruk van zijn
plaats brengen) pull , pluck , tug , tear , snatch ; iemand
de Weren van het lijf -, pull off any one's clothes, strip
him ; iemand - en plukken , towse , tug , pull of worry
any one; -, i. w., march more swiftly; voort-, (van soldaten) march on; het leger is voor de stad gerukt, the army
has posted itself before the town ; het schip rukte van
asaker, the ship drove from its anchor; te veld of in het
veld -, make a campaign.

Ruitsgewijze,

Rukking, z., pulling.
Rukreis • z., trip, short

journey.
Ruktogt , z., short expedition.
, z., puff, gust of wind, gust.
Rul , b., (ongelijk , hobbelig) rugged, rough , uneven.
Rul , z., (drukke toeloop en van hier: ongemeen vertier van
koopwaren, nit vrees voor het stijgen van den prijs) quick
sale , great demand.
Rukwind

Rulheid , z., ruggedness.

Rum • z., rum .
Buisdrinker , z., rum-drinker.
Rumglas,

z., rum - glass.

Rumnflesch • z., rum - bottle.
Rumoer • z., 1• murmur , noise (sudden), uproar ; de ,qan-

z., nest of caterpillars.

Rupsenschaar , z., caterpillar-shears, pl.
Rupsenvangster, z., catcher of hunter of caterpillars.
Rus , z., Russian.
Busch • z., (groote bies , bobbel) rush , bulrush.
RuschdtJk , z., dike covered with bulrushes.
Ruschkleed,' z ., rush-cover.
Busgeel , z., (rood rattenkruid) red arsenic.
RRusleer , z,, russia leather.
Ruslee.ren, a., of russia leather.
Russchen , a., (vol biezen ; biezen , van biezen gemaakt)
made of rushes.
Rust, z., (ophouding van beweging) rest; -, (ophoudinp van
werk) rest ; -, (slaap) sleep ; repose ; -, (gerustheid van
geest) § rest ; -, (dood) death ; -, (in de werktuigkunde)
rest , quiescence , quiescency; -, (muz(k) rest ; hij heeft
- noodig, he wants rest; het kind is in - geraakt, the
child is fallen asleep; -, (gerustheid, stilte) quiet, tranquillity; -, (vrij van twist en krakeel) peace; -, (toestand
van een land dat door geen vijandelijkheden beroerd wordt)
peace; -, (tusschenpoozing van een gezang) pause -, (af.
deeling van een psalm) pause ; -, (van een schip) chainwales , pl.; gemis van -, restlessness ; -plaats , place of rest,
repose , resting-place; in -, ^J § at rest, (^ still, quiet , § at
ease , (tranquil , II quiescent; zonder -, unresting, restless,
restlessly, out of gear (werktuigkunde) ; - nemen , zich aan
- overgeven , give oneself up to rest, get to rest; zich ter
ruste begeven, go to rest of bed, take one's rest; iemands
- verstoren , disturb any one's rest ; - vinden, find rest ;
die nooit in - is , unresting; laat mij met -, let me alone
of be quiet ; voor de - der dooden bidden , pray for the
repose of the dead; verstoorder der openbare -, peace-

breaker; rustelooze slaap , restless sleep.

Rustbank

, z., couch.

Rustbed • z., couch. bed; sofa.
Rustdag , z., day of rest , sabbath , sunday, Lord's -das.
Rusteloos, b., restless, unquiet; -, bw., restlessly, un-

quietly.
ache stad is in -, the whole town is in uproar; in - bren- Rusteloosheid, z., restlessness, unquiet.
gen , set in an uproar.
Rusten, i. w., (uitrusten, rust nemen) take repose, ( rest;
Rumoeren , i. w., f make a tumult, disorder of uproar,
rest (sleep); repose, lie down; hij slaapt niet, doch hij rust
make a great noise.
wat , he does not sleep , though he rests somewhat ; -,
Rumpunsch , z., rum-punch.
(bestendig in iets blijven) continue ; -, (van werkzaamheRumstoker, z., rum-distiller.
den ophouden) cease , be quiet ; -, (gestorven zijn) be in
Rumstoking , z., rum-distilling.
the grave ; -, (steunen op iets) rest; f op deze rede rust
Rumvat , z., rum-cask.
mijn gevoelen, upon this reason is my opinion founded;
Run • z., (gemalen bast van eikenhout voor de leerlooijers -, (staat op iemand maken) rely of depend upon any one ; ik
en tuiniers) tan (before it is weed) , t anner's -bark, oakrust (steun) te eenemale op u , I rely entirely upon you;
bark; - bed, tan-bed; kuil voor -, tan-pit, tan-vat; -mo- rust vrijelijk op mij , depend of rest , confidently upon me;
-, (stil zijn) rest , be quiet ; -, (van dranken , stil blijven
len, bark-mill.
om te zieken) settle; laat de koffij nog wat -, f let the coffee
Run , z., (de daad van rennen, snel loopen) , zie Ren.
Rund , runddier, z., horned beast, as a bull, cow, etc.
settle yet a little; f de wijn zal beter zijn , zoo hij wat geRundergebraad , z., roast - beef.
rust heeft, the wine will be better • when it is settled a
Runderrib, z., rib of beef .
little; -, t. w., (laten rusten) rest; -, (gereed maken) preRunderstal , z., stable for horned cattle.
pare ; zich tot de reis -, prepare for the journey of
voyage ; -, (zich wapenen, zich tot den strijd gereed maken)
Runderworst , z., beef-sausage.
arm oneself.
Rundvee, z., bovine of horned cattle , neat cattle.
Rundvet, z,, beef-fat, beef-suet.
Rustig , b., (wakker) vigorous • brave ; den vijand - aan-
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rallen, attack the enemy vigorously; -, (gerust) quiet; -,
/i,(lve ovenveel als iustbewaar , - ler; ira het gebruik een bestuur.
bw., vigorously , bravely ; -, (yerustelijk) quietly.
der vary zeker landschap) governor , lieutenant.
Rustigheid, z., vigour, quiet, quietness.
! Ruwaardschap, z., governorship, lieutenancy.
Rustiglijk , bw., zie Rustig.
I Ruweijk , zie Ruw , bw.
Busting , z., zie IPapeuurustin.g.
Ruwlarig, b., hairy.
Ru stkamer , z., armory, gunroom.
w i^eht , z., ^ l roughness (to the touch) ; ruggedness (onRustlijn, z., stopper of the cable.
ez,eoiress); Jj roughness (to the palate); § roughness (to tjee
Rustplaats , z., resting place, § grave.
ear); harshness , urrharmoniousness , § rudeness , uncouthRustpunt, z., point of rest.
; ness, coarseness, 1t rude, coarse thing, irnpetuousness,
Ruststoel , z., easy-chair, arm-chair.
i unkindness ; ungentleness ; hardness.
Rustuur, z., hour of rest.
Ruzie , krakeel • z., quarrel , dispute; -, (drukte) noise,
Rustveer • z., (van een geweer) stay.
bustle ; i/c wil met of rlie - ;ziet le gieken hebben, I won't
Rustverstoorder, rustverstoorster, z., disturber, trou- ; meddle with all those quarrels ;zware, here -, great
ble-feast.
i quarrel ; oozbeteekenewte , cwidelao r ke -, insignificant,
Ruw, b.,(oneffen) rough (to the touch); -, (onbewerk/)
trifling quarrel ; dro;.t•ejnaras -, drunken quarrel; tiuisselijke
rough, rugged ; -, (ongebleekt) unbleached; (otageverwd) un- -, domestic quarrel; in -, quarreling at naas ; - hebben,
dyed; -, rough (to the palate); harsh; § rough (to the ea;-); have a quarrel; - :eet ie;sa,id zoe,lera, quarrel with any
one , pick a quarrel with any one, want to quarrel with
unharmonious, unpolished, gratin„ roughi-hewn, coarse,
( hard, rude , severe , § rigid , violent , unkind , ungentle ,
any one , fasten fix a quarrel (on , i;pon) any one; sera (of brushes) hard; eer; -e livid, a rough skin; een -e weg, veroor:ake;;, doen oyatstaan, raise a quarrel.
a rugged, rough road; -e tonnen , harsh soi gds; -e inn- Ruzieachtig , b., quarrelsome, fractious; -e aard, inborst,
niereg, unpolished, uncouth , coarse manners; - wedcc (orquarrelsomeness, fractiousness; op -e wijze, quarrelsomely,
aanyenatim, guur weder) rough weather ; eest -e dier. oi' ,t ,
fract;uusly.
rough dianiond ; - maken, roughen , rolah;(C ,l -e (IJ)os/ei, Buzk^,3 ank- ster, z., quarrelsome woman, vilein, termagant.
a rude fellow; -, (lenoestig, van host) , knotty ; -, do;., (op B,^zme^,aaker , r., quaratclsorue fellow.
rrtwe wijze) rudely, roughly, coarsely .
Ruz5ezoe9cer , e, zie R?czk—wa er.
Ruwaard , z., (van ruwe, rust ene waren, dewwai•eïz , der- RuZiezeekster, .., zie iu;teie,/i;(tksler.

S.
Sa ! interj., (aanmoedigende t<ilroel)isg ; tussr'heowe;•psel , dat Sabel , z., (eega breed fly;; îornd zu;ea;•^l, dat oorsppronkelijn

gebruikt wordt om moed en ijver ceau te wskkere,i) cheer , bij de longarea en Turken t'hsris he /soort) sabre, broad
sword , sword , luck-sword , eimeter , crooked sword ; -,
(zoogdier, bet;oore ede tol het geslacht der wegzeis) sable; -,
Saaifabriek , z., say-rrranufiretory.
(een van liet vel van dit dier vervaardigd halskleed der
Saa$hal , z., say-magazine.
( rrozrzven) sable, sable-tippet.
Saatjen , b., say , made of say.
Sabeiboiot , z., sable, fiers of sable, til.
S,iaiet, z., worsted, woolen yarn, wool spun; -leg dorsen, Sabetboonen, z., kielt of liedlis ,
Sabeldier • z., sable.
worsted stockings.
sabelen,t. se, cut with aa sabre , sal;re,
uaajetwintzel, z., worsted-shop.
Sabbat, z., (de rustdag der Joden, zijnde cle 7de itc^q der Sabelbo,i v, z., sabre-cut, cut with a sabre, stroke with
a sabre.
week. Sommige F%'hristenen tobben dit woord orerde;remise;; ,
oen er den eersten dag der week, den Zorndag, ook ri;Ctclaf 5abeljagt, c., sable-huntii ► g.
Sabe*IeQing , z., blaue of a sabre.
genoemd , mede aan te duiders) sabbat li .
Sabbatdag, z., sahbatlr, saiblaatlr-day; van of belaoorenule Sabelmof, z., sa1)lt;- minti'.
Sabetpeis , z., sable.
tot den -, sabbatic, sabbatical; zonder -, sal,Ibathless.
Sabbatjaar, z., (bij de Jodes, ieder zetende jaar, 2vrtrr.raecr Sabelscheede, z., sabre-sheath.
alle velden moesteis braak liggers , enaz.; eed rorstjacor) sab- Sabelslag, z., zie Srll^et,',ouw.
lbatical - year.
sabelstaart , z., sable's-tail.
up ! come on !

saai , z., (een soort van wollen slof) spry.

Sabbatschender , z., sabbath-breaker , violator of the sab- Sabeltasch , z., sabre-tascire.
abelvanger, z., sable-l;unter,
bath-day .
^ Sabelvangst , z., zie Sabelja jt.
Sabbatschennis , z., sabbath-breaking.
Sabbatsmeid , z., woman who serves in the houses of the -Sabelvet , z., sable-skin , fur of a sable.

. adducer , z., (een bekende sekte onder de Joden , vuós^
present Jews on the salrl;ath.
(een bepaalde lengte vara weg , welke de en in den leeftijd rosa Jezus CHRrsz'rs; _ijnade dit woord
Joden te,qeo de bedoeling der sect, van aiozxs weio;;rlea op afkomstig van liet Ilevreei;wsehe sadok) sadducee.
I adduceesch , b., sadducersis; tie -e leer, sadducism.
dery sabbat te mogen afleggen) sabbatical journey.
Saffier • z., (de steers era de erts) sapphire; sssssr - eel j
Sabbatsvro,iw . z., zie Sabbatsmeid.
Sabberder , z., (kladschilder) dauber ; -, (s,ia1 i nt) idle talker. 1 kende , sapphirine.
abberexa , i. w., (kladschildere,․) daub ; -, (sseiplleir.) taale idly. saffieren , b,, (:;esje natier yeioacrkt) sappliirirre , sappbise,

Sabbatsreis , z.,
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Safflersteen , z., sapphire.
Saffloers , z., (wilde saffiaan) safow , safflower , bastardsaffron.
SaUraan , z., saffron (botanie) ; crocus (chemie) ; bastaard -,
bastard meadow-saffron , mock-saffron , safflower , dyer's
safflower; Duitsclie bastaard -, safflower; Indische -, turmeric ; - der metalen , crocus (chemie); - der weiden
meadow saffron (botanie).
SaWraanacistig. b.,'saffrony, like saffron , of saffron, saffron.
Safiraanbioem , z., saffron-flower.

, a., saffron , deep yellow ; -, z., saffron.

Seffraankleur , Z., saffron-colour.

, b.,' saffron, saffrony.
Safraanplant , z., saffron-plant.
Sae'raanstam • z., saffron-stem.
Saffraankleurig

Satl'ranen • b., saffron.
Saifranig, b., zie Sccfraanachtig.

.gage • z., zie Zaye.
Sagen , i, w., t (met een sterke vrees bevangen zijn) fear,
be afraid.

Saladezaad , z., salad-seed.

, z., (een tweeslachtig viervoetig dier , tot het
geslacht der hagedissen behoorende) salamander ; water -,
eft ; van of behoorende tot een -, salamandrine.
Safaris , z., hire (price) ; pay, payment , -- § reward , recompence ; (of artisans) wages , pay ; (of servants) wages.
Saldo , z., (van een rekening [koophandel]) balance; -,
(overschot) residue.
Salep , z., salep, salop.
Salet, z., (de kamer waar men gezelschap ontvangt) drawingroom , § company, assembly, rout; er wordt - gehouden,
an assembly is held there; in het huis van dan Heer A.
wordt tweemaal 's oeeeks - gehouden, at the house of (fir. A.

Salamander

an assembly of rout is held twice a week.

Saletnalletje , z., sugarplum.
Saletjonker , z., beau, spark, fop.
Saletjuft'er , z., fine lady.
Saietpop , z., zie Saletjufer.
Saletrekel , z., zie Saletjonker.
Salle • z., (genus) sage ; - der tuinen , garden sage.

z., (een van de vier getijden des jaars) §§ season, Salieblad, z., sage - leaf.
§ season ; -, (tijd , ooyenhlik) time , moment ; na -, latter Saltebloein , z., sage-flower.
end of the season , of autumn ; scicoone -, fine ; doode -, Salieineik , z., sage-milk.

Saizoen,

(kontkoon•mert jd) dead , dull season (koophandel en arrchachten) ; nieuwe -, spring-season , spring ; regen -, rainy-season ; buiten -, unseasonable ; ilitimed; unseasonably; ge
voor een -, for a season ; in volle - zijn , (of-duren,
flowers, fruits) be in the prime.
Sak , z., (lang vrouwenkleed , losse japon) sack, robe.
Sakerdaantsout , s., kind of Indian wood.
Sakerdaanhouten , b., made of such wood.
Sakrament , z., I sacrament ; heilige -, holy sacrament,
]rost (R. K. godsdienst); monstrance (vessel in which the
]lost is placed) ; heilig - van het altaar , holy sacraments
dienst van het heilige -, cornmunion-service ; iemand de
laatste -en toedienen , administer the last sacraments to
any one; het heilige - ten toon stellen, exhibit the holy
sacrament, the host; het - ontvangen, receive , take the
sacrament; het heilige - van het nec/itmaal nemen, receive,
take the sacrament ; de laatste -en ontvangen , receive the
last sacrament.
Sakrainenteel , b., sacramental ; -, bw., sacramentally.
Sakrarnentlsulsje, z., tabernacle, pyx.
Sakrainentschender , z., sacrilegist, violator of the sa
-crament.
Sakranicntsdag , z., corpus - Christi - d ay.

Sakristierneester • z., sacr istan , sexton.
Sakristie , z., sacristy , vestry ; vestry-room

; (of cathedrals) audit-house • sacred utensils , pi.; church-plate,
church-fees, p1.

Sakristy , z., zie Solecistic.
SakristLjn , z., sacristan.

Sala • z., zie Salade.
Salade , z., salad , salading , (for horses) mess; krop -,
cabbage-lettuce; - maken , make the salad; de - omroeren,
mix the salad ; veld-, lamb-lettuce (botanie) ; - uitslaan,
shake out the salad ; drain the salad.
(op tafel) salad-porringer ; -, (broeibak
voor salade) hot-bed for salad.
Saladeblad , z., lettuce-leaf.
Saladeë,nener, z., salad-pail.
Salademand, z., salad-basket.
Saladeolie , slaolle, z., salad-oil , sweet-oil.

Salade-bak , z.,

Saladeplant, z., lettuce-plant.
Aaladeschotel , N., salad - dish.
aladevork , z.,, salad-fork.

Snfliest,•nik, z. , sage-lush .
Salingen, z., mv., trestle-trees.
Salomonszegel , z., Solomon's seal

, convallaria polygsna-

turn (botanie).
Salpeter , z., salpetre, nitre.
Salpeteraarde , z., nitrous earth.
Salpeterachtig, b., salpetrous, nitrous.

Salpetergeest , z., spirit of salpetre.
Salpetergroef , z., salpetre-mine.
Salpetergr ond , z., zie Salpeteraarde.
Sal peterSr, ► ndslag , z., stratum of nitrous

earth.

Salpeterhut, z., salpetre-house.
Salpeterketel • z., salpetre-kettle.
Salpeterkoker, z., zie Salpelerbereider.

, z., preparing of salpetre.
Salpeterloog , z., salpetre-lye.
Saipeterwater, z., nitrous water.
Salpeterkokerij

Salpeter zieder , z., salpetre-boiler.
Sr^lpeterziederij , z., zie Salpeterhut .

Salpeterzuur , z., nitrous acid.
Salueren , v. t., salute, greet, hail, how to any sue,

nod to any sue, cheer any one, present one's compliments to ; (Item . antiquity) salute (proclaim).
Saluut, r., salutation, salute, greeting, Thai!, how,

nod, cheer, benediction (R. C. godsdienst); salute (soldatenterin); salute, z.; - met ... kanonschoten, salute of .. .
guns; - met de stem, cheer; -! (aan het hoofd van brieven
van koningen , eaz.) hail !
Saluutschot, z., salute.

Salvo , z., (artil.) salute; (of musketry) volley; (of applan.se) round , discharge ; de koning werd onder een drie
geschut ontvangen, the king was received-vondigahet
under a threefold discharge of the guns.
Sainaar,, z , simar.
Samereus, z., (een lang , yplatgebodemd Rijnschip) ship
used on the Rhine.
Samkijn

, z., Turkish merchantman.

Sammelaar, sammelaarster, z., loiterer.

Sainmelarij , z., loistering, lingering.

i. w., (langzaam voortgaan in het uitvoeren
van eenig werk, den tijd op onnutte wijze verspillen) loiter,
linger.
Sandaal , z., (schoen zonder overleer) sandal.
Sasninelen ,

SAN.
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Sandelhout, a., sandel-wood , sandal, cauders
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saus , 5., (allerlei say of vocht, dal bij of over de spijo
gebruikt wordt , ova die smakelijker te maken) sauce; witte
Th hatter sauce; pikante , sterke -, pungent sauce, catsup,
catchup; groene -, green corn sauce; in de - laten , leave
in the suds; t hooger is de beste -, hunger is the best
sauce,
Sausen, t. w., steep, dip in sauce, sop, souse (throw),
4 rvpiiinand (any one); scold, pickle.
asise- , z., osse that dips in sauce.
SauiuIn, z,, dipping in sauce.
Sa'skorn , z., sauce-dish , sauce-boat.
aI!s1epei , v. sauce-ladle,
Sauspan , z,, sauce-pan.

(botanie);

sander's wood , saurider's wood; wilt; -, white nnidol
citroenleleurige -, yellow sandal; e'lrielccnde -, rornatic
sandal; roode -, red sandal.
Sandrac , r., sandarac (botanie) ; sandarach (resin) ; pounce.
SandrukdoosJe , Mandrakkoker,, z., sandaracli-box.
Sanhedrin, z., (een aanzsenlijlce raadsvergadering hij i/o oude
Joden, bestaande suit zeventig leden, waarin do hoojoprio;ter voorzat) sanhedrim.
Sanikel , z., (besulcicruid) sanicle , self-heal (botanic),
Sant, z., saint.
Santekraans , z., lumber, baggage,
Santin. z., (vrouwelijke heilige) saint, sainted-woman.
Santorie , z., (duizeadguuldenfcrnid) centausy.
Sa! )( hel ontlooponde vocht in oil; levende ligcharaen
van liet planten- en dierenrijk; 001€ hot vocht en water in
boom- ea veldeincluten) - (dor planten) sap; - (van vleesch)
gravy ; -, (vocht) juice.
Sapanhout , z., sapan-wood.
Sapgroen , z., sap-green
Sappeloos , t,, juiceless, sapless, dry.
Sappeioosheid , z., saplessness driness.
Sappeur, z., sapper.
Sappig, z., sappy, juicy; een e vrucht, us juicy fruit;
een —e peer, a juicy peas.
Spp1heId , c. Juiciness sappiness, succulence, succulency.
Saprijk, I., zie Sappig.
Sapverf, sapvct-w , Z., sap-colour.

Savelboom, v. samsi.
Savonet, z., soap-ball, wash-ball.
Savoncidoos , v. savonet-box, soapbox.
Snvooikoo , z., savoycabbage.
Schaaf, z,, plane (issa1rnrnent for paring); plaster-beater;
90W0)iC -,

smooth, smoothing plane ijzer van een -, planeiron; over de - gaan, plane, I polish a thing, brighten
up; de fijne - over een werk laten gaan, polish a work;
I de grove - over iets laten gaan, do a thing in a hasty
iviauner; de - vat niet, the plane has not iron enough.
Schaafbank, z., bench.
Schaafhc*(el , z., hit,
Schaufisout , z., piano-bleek.

icisisafl,jzcr,, c. bit.
Schasifkrullen , z., (schanf'opaanders) shavings, p1.
ncJaafseI , z., (van hoist) chips, pl; -, (vase vellen) parings.
arazijnkruid, z,, earasin, sarasine, birth-wort (ariseolochia) 1 0-4chaafspaan, schaafspuandcrs , z., mv., chips.
eis,eak , z., (roof, waagden- of vrouwenroof) rape, ravish(botanic).
ment; -, (bnaschenwerpsel in het schaakspel) check; de
SardLJn , v., pilchard, sardine.
Au/sissy - zetten , check the king ; - en mat, check-mate,
ardijsssanger,, z., catcher of sardines of pilchards.
mate; - eis coat zetten , give check-mate to, check-mate
Sardijiivaugt , Z ) catching of sardines of pilchards.
nisite ; eels spel - spelen, play a game at chess.
aiIe , z., serge.
Schaakbord , z., Chess-board.
Sci-gliun , b., serge , made of serge.
Scteaakiiiat , I., s clieck.iaiate.
Sarr&iceen , Z., saracen.
Schaak-partij , z., game of chess.
arracceusch , i., saracenic.
chaakcIsijf, z., chess-man.
Sarren , t. w., provoke, irritate , instigate.
Schaakspel, z., cheese.
Sarring , v., provoking, irritating, irritation.
! ciiaakspe1cr,, z., chess-player.
Sas , z., (sluis) wisse , sluice; (rede voor schepen) road.
I
Schuakstuk , z., zie Schaakscllijf.
Sassefvas , z., sassafras.
Schaal • z., (schil van noten, ene.) shell ; een sijs,—, an
Sassefrasbooin , z., sassafras.
egg-shell ; (buitenste plank van een boem) outmost of first
Sasser , z., (sluiswachter) sluice-keeper.
boards of plank; -, (driusksclioal) cup; -, (een der twee
Satan, z., (een booze geest of bepaaldelijk de opperste der

II

booze geesten) satan, devil; bijv.: een - van een wijf, a borden van een weegschaal) scale; -, (de weegschaal zelve)
balance (for weighing) ; in de - stellen, weigh, poise;
devil of a wife.
de - doen overhellen, turn the balance, turn the scale;
atansch , b. satanic, satanical, ( extremely, very; op —e
do - gelijk houden tnsschen , hold the scale between; de
wijze , satanically; —e geest, satanism.
- gelijk houden, deal fairly, t be impartial;
Sater, z., (een boscllç/od) satyr; (hij de oude dichters een
nog een
edroyt niet ccii menschenhoofd) satyr; ) een oude -, an loodje in de - leggen, urge one argument more; -, (kleine
old lecher of fornicator; -, (een lage potsenmaker) buffoon. schotels) small dish, porringer ; -, (ons liefdegaven in te
zamelen) basin; met de - omgaan, collect alms at the
Saterbek , z., face of a satyr, fiat-faced person.
doors ; -, (ons de evenredigheid Insechen leekeningea en afSaterskop, z., head of a satyr, satyr's-head.
yetoelcende voorwerpen of le sunless) scale (instrument of
SatLJe , z., kind of barge (used in Italy).
measurement) , 1Ç scale (gradation , proportion); -, (in de
Satijn , z., (een glanzige zijden stof) satin; van - , of satin.
unrdcijksksnde) [of the Levant] port; -, (meer bepaaldelijk
atijnvn , b., satin.
ten gebruike van wiskundigen) scale; -, (mizijk) scale; Enatijnweer,, 5., satin-weaver.
gelsche -, Gunter's scale (wiskunde); decimale -, decimal
Satire, z., satire, lampoon; persoonlijke -, lampoon; bijscale (wiskunde); dubbele -, trestles, pl; beweegbare lende -, pointed satire; een persoonl ijke - schrijven tegen,
lampoon; - bezigen, use satire; met iemand den draak sliding scale ; proportionele -, diagonal scale.
steken, satirize, use satire with.
Schaa5bijscr,, z., horn-beetle, hull-fly.
Schaa5boter, z., butter that is sold by retail.
Satiriek, b., satirical; -, 1w,, satirically.
Saucijs, z., (een uls;nsic worst , ansi varJensrlccsci; , net ScIs,aitIIer., z., testacious fish, shell-lisle.
zout en specerijen) sausage.
i chae,ivisell , ;., shellfish.
loiChul;ih , shame-faced.
5dlbIICijSbLOOd , z., sausage-roll.
5e:is,liseichfit '

I
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very scarce everywhere; goede zaken zijn -, good things are
scarce • rare ; -, (schraal) scarce ; -e tijd , time of scarcity.
Schaarschheld • z., scarcity.
SohaarslLjp, schaarslIjper, z., shears-grinder, scissorsa pudenda "; shame.
grinder , razor-grinder , knife-grinder.
Achaamlld, z., (van een vrouw), zie Schaamdeelen; - (van
Schaarstokken, z., mv., (dikke en smalle houten, tot steeen man) yard.
b.,
blushing
,
ashamed;
,
zij werd -, she vening van den overloop ran een schip) carlings, z.
Schaamrood
Schaarstrook , z., frame, z.
blushed ; - maken , put to the blush.
Schaamte, z., shame, modesty, decency, bashfulness, Schaarwacht, z., (bende wachters, ronde) watchman.
alle
heen,
is
over
hij
met
he
is
past
shame;
Schaarwachter , z., watchman.
chastity;
-, with chastity, chastely ; zonder -, without chastity, Schaats, z., state, skate; -en rijden, skate; hij rijdt een
unchastely; -, (in den bijbelstijl: naaktheid) nakedness; -, goede -, he is an able skater.
SchaatsenrLjden , z., skating.
(teeldeelen) privy parts; -, (in de ontleedkunde) pubis.
Schaamteblos , z., blush.
Schaatsenrt,jder , schaatsenrijdster • z., skater.
b.,
chaste,
modest;
-,
bw., chastely, modestly. Schaatshouten, z., mv., stocks of the skate,.
Schaamtel(jk,
Schaamteloos, b., shameless; -, bw., shamelessly.
Schaatstzers , z., mv., skates-irons.
5chaamtelooshetd, z., shamelessness.
Schaatslint • z., skate-band.
i
(een
bekend
woldragend
dier)
z.,
sheep; (bijzonder l Schaatsrlein • z., skate-strap.
schaap ,
een volwassen ooi) ewe; -, § (van personen) sheep ; kudde SchaatsrtJden , z., zie Schaatsenrijden.
schapen, flock; verdoold -, stray sheep; schurftig -, scabby Schaatsrijder, schaatsrijdster • z., zie Schaatsenrijder,
Schaatsenrijdster.
sheep; (van personen) black sheep; -, (zachtzinnig, geduldig
mensch) meek , inoffensive person ; sterfte onder de schapen, Schaatsroede, z., iron of a skate.
sheep-rot of -bane ; een schurftig - steekt de geheele kudde Schaatsschoenen , z., mv., pump, shoes without heels.
aan , one scabby sheep mars the whole flock; men moet Schab , z., (oude kale mantel) worn -out coat of cloak;
de schapen scheren naar dat zij wol hebben , people must
§ iemand op de -ben komen , flog any one.
be treated according to their purses ; hij heeft zijn schaapjes Schabaat • tl., (waarschijnlijk eene verkorting van schade
op het drooge, he sits upon his own eggs, he has made baat : ik zal mij deze schade nog getroosten, want zij kan
his fortune; er gaan reel makke schapen in een hok , there mij in het vervolg nog voordeel aanbrengen) I'll be content.
is room enough , if we sit close ; -, (onnoozel mensch , Schabberig , h., shabby ; -, bw., shabbily.
bloed) nimiyhammer , simpleton , simple of silly fellow.
Schabberigheld, z., shabbiness.
1 Schabbig, b., zie Schabberig.
9chaapachttg , b., sheepish ; -, bw., sheepishly.
Schaapachtigheid , z., sheepishness.
!Schabel , z., (voelbank) footstool.
Schaapherder , z., shepherd.
Schabelle, e., zie Schabel.
Schaapherderin • z., shepherdess.
Schabrak , z., (paardenkleed, paardendek) horse-cloth, housSchaapherdersstaf, z., sheep-hook.
ing; een flnweelen -, a velvet housing.
chaapluls, z., sheep-louse, tick.
Schacht , s., (schaft, benaming van vele langwerpige, regt.
Scháapsch , b. en bw., zie Schaapachtig , b. en bui.
opstaande voorwerpen) , bij v.: - van een pen , barrel ; -,
Schaapschaar , z., sheep-shears , pl.
(stijl van een pilaar) shaft of a pillar; -, (droogstok) stick
Schaapscheerder, z., sheep-shearer.
to dry linen upon ; -, (vleugel eens vogels) wing ; -, (van een
Schawpscheren, C., sheep-shearing, shearing-time.
laars) boot-leg; -, (mannelijke roede) yard; -, (ankerstok)
z.,
sheep-hook.
Schaapschop ,
anchor-beam ; -, (steel van een piek) shaft; een zwanen
Schaapschot , x., sheepfold , sheepcot.
-, a swan's quill.
Schaapshoofd, z., sheep's-head.
Schaehtenmaker , z., shaper of boot-legs.
Schaapskool , 0, zie Schaapschot.
Schachtkoker , z., pen-case.
Schaapskop, z., zie Schaapshoofd; -, § simpleton.
Schachtlehr , z., leather for boot-legs.
Schaapsleder, schas.psleér, z., sheep-leather.
Schadde , z., (groene zode) green turf , kind of turf , peat, p.
Schaapsleren , b , sheep-leather.
Schade , z., (nadeel , verlies , hinder) damage , hurt , harm,
schaapstal , C., zie Schaapskooi.
loss, prejudice, wrong, detriment; geringe -, slight daSchaar , z., (menigte) multitude, great number , troop,
mage; zonder -, without damage, undamaged; - veroorzahost ; -, (werktuig , waarmede men knipt) scissors , pl.; ken , do hurt, harm ; - lijden , sustain damage , suffer loss;,
shears, chisel (in kunsten) ; kleérmakers -, tailor's-scis- en interessen liquideren, assess damages; een - vergoesors; daar hangt de - wit , that inn is a spunging house;
den, make good a damage; § met - of met schande moet
een lap door do - halen (van klehrmakers) , steal , put into men lees-en ; door - wordt men wijs , maar niet rijk , an
the heel; tuinmans -, gardener's shears; wevers -, weaver's afterwit is every body's wit ; de hagel heeft aan de booshears; droogscheerders -, burler's shears; de - der schrik
men veel - toegebragt , the hail has done a great deal of
the scissors of the fates; botte -, blunt-pointed-godine,
damage to the trees; buiten mijne - kan ik het niet doen,
I cannot do it, without losing by it; -, tl., it is a pity.
scissors , g.; -, scharen (nijpers van kreeften) pincers.
Schaard, z., (ingekorven breuk in een mes) notch; de -en Schadebaat, tl., zie Schabaat.
Schadelijk , nadeelig , b., prejudicial , pernicious, injuuitslippen, revenge an affront; -, (scherf) sherd.
rious, detrimental, (of animals) noxious, hurtful, tortious,
Schaarde, z., zie Schaard.
Schaardig , b., notched , full of notches.
tortuous , r.; -e aard , prejudicialness , perniciousness ; op
z.,
flat
iron.
Schaarktzer •
-e wijze , perniciously, hurtfully , harmfully , noxiously;
schaars, bw., (naauwelijks) scarce, scarcely; -, (zelden)
rupsen zijn -e gedierten, caterpillars are hurtful insects;
dat is zeer - voor de gezondheid, that is pernicious for
rarely
the health ; -, (geneigd om schade te doet) hurtfully , de.
Schnarsch , b., scarce (not plentiful), unfrequent, rare,
unusual, uncommon; het geld is overal zeer -, money is trirneutally, prejudically, perniciously.

Schaambeen , z., shame-bone, os pubis (ontleedkunde).
Seheawbrok ,, 1., shameless of impudent person.
Schaamdeel, 5., privy part; -en, mv., privities, privy parts,
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,
cI,aftLJd , r., meal-time pudding-time, eating-time.
Scliaft*ng, v. zie Schaffing.
Schaitkiok , a., zie Schafklok.
Schaîtkeker , z., zie Schachikoker.
Sehattheêr , z., zie Schnchlboêc.
claftiijst s. zie Schefljst.
$chaftmeeter , z., zie tchofrneester.
chafttij1 , r., zie Sche,ft[d.
Schagcher, v. usury.
Sehageraur , c. usurer.
Schakel , z., (ring van een keten) link of a chain , link;
de zijner rede word afgebroken , he stopped short , he was
interrupted in his discourse ; —, (zeker vischnet) drag-net,
trammel .-, (maas van ceo vischnet) mash.
Schakcicn , t. w., (hechten) link together; —, (verbindea,
in orde laten volgen) concatenate; —, i. w., (rest sckakel:
visschen) flab with a trammel.
ehakc1Ing , c. linking linking together , concatenation.
Schakeijiet , z., drag-net, trammel.
Schaken • i. w., (op het schaakbord spelen) play at chess;
—, t. w., (met geweld wegvoeren) ravish ; een jufvrouw —
ravioli a lady; —, (schipperswoord : vieren , loslaten) veer;
een touw —, veer a rope.
chakcr • r., zie Schaakspeler; —, (iemand die met geaseld
woyvoert) ravisher; —, (roover) robber thief.
chakercn • t. w., mix , blond variegate • dapple.
claftcr z, zie Schaffer.
chaftat, z., zie Schafgot.

, b., (zonder schade) without Joss , nuliurt , free
from damage ; - ste l len , i11(eninify ; - houden , defray the
,
expenses ; gij zult er niet - afkomen , you will not come
off without loss; —, (werkeloos) , j- ale : — loopeu , he without work , have nothing do; —, (beschadigd reddeloos [zeeen koophandel]) damaged , much damaged , het schip kwam
— binnen , the ship entered the harbour ranch damaged.
5ClIadeIOOSh()Udiflg , z., indemnity.
,
Schadeloos s telling , z., indemnifying , indem nification,
recompense
Schaden , i. w., hurt, prejudice, be prejudicial, harm ; laat liet
,
niet , liet schaadt niet , if it brings no good , it does no harm;
het kan niet —, it can't he prejudicial ; dal schaadt ii niet,
it is your own fault, you have your due (scherlscaderwijze).
Schadevergoeding, c. zie Schadeloosstelling.
chadeverhaIlng , z., zie Schoeerhaling.
chadIgen :1; , i. W,, zie Schaden.
Schaduw , z., 11 shade (absence of the sun's reds) ; ' shade
(darkness); shadow , j shadow (image , reflection of an
,
opaque body) ; shade (obscure place) ; hack - ground ; (soul)
s p ir i t; ( shadow (representation) ; ( shadow (companion);
fS shadow (appearance , siyiz) ; I shadow , shade , spirit (Rom.
en fir. oudheden) ; umbra (ore) (schilderkunst) ; in de — of
in de zon , in the shade or in the suit; de — von een
boom , van een blad , van een snensch , the shadow of a
tree , of a leaf , of a man; bang zijn voor zijn eigen -,
,
afraid of one's own shadow ; ,qeene — van deugd , not the
,
least shadow of virtue; natuurlijke -, raw shadow (ster- Sehakerlug • z., variegation.
reknnde) ; —tegel, umbra (gezigticonde) ; —zijde van een Schaking • r., (ontvoering met geweld) ravishment • rape.
schilderij , dark side of the picture ; in de —, shady
Sc1iii • r., zie Gescheil.
shaded, in the shade; zonder —, unshaded, shadowless; Schalbl.Jter, achalebLJter, c., zie &haalb(jter.
onder de —, in the shade ; een — najagen , een denkbeelchaIIe , r., (lei, deklei) slate.
dig iets willen bereiken , pursue a shadow ; met — be- Schalledak , r., slate-roof.
dekken , shade ; niet een dubbele — bedekken , double- Schalledekker ,, a., slater.
shade ; met - bedekt , shady, shadowed; — goten , give Schallen , b., slate.
shade ; in de — stellen , J ( throw into th e shade , § throw $chslk • z., (eigenlijk : t slaaf, knee/it ; (kans : loos moose/i,
into the background ; als een — voorbijgaan , pass away like loosoeird , bedrieger) crafty fellow • rogue • cunning fox.
a shadow ; de — voor het ligchaam aanzien , de schaduw van Schalkachtig . b., zie Sehalksch.
iets voor het wezenlijke aanzien , take the shadow for the Schalkachtigheld , r., zie Scholkschheid.
substance ; —, (lommer) 1 1 shade (produced by foliage) ; de . Schaiklield , z., sliness, craftiness, waggishness.
aangename — der beamen , the agreeable shade of the trees; Schaiklijk , b., zie Schalkach.
— der groene bladen , ' shade of green foliage, shade, $ehalkiinr, es., zie hofnar.
foliage; zonder — (lommer) , unshaded ; in de — zitten , sit Schalkseb , b., crafty , cunning , sly ; -, bw., craftily,
in the shade; —, ( (bescherming) shadow.
cunningly' silly.
Schnduwacht1 , b., (lommerrijk) shady; — geboomte , shady SchaJiebUter • C., zie Schaalbijter.
trees.
$challen , klinken , i. w., sound.
S chaduwbeeld , C., silhouet; — portret , silhouet.
Sehairn , schakel • e., link.
Schaduwen , t, w., tint (drawing) , shade (painting).
Schaliuci • r., (zeker blaasinstrument , veldflail) corsi-pipe,

Schadeloos

, z., walking bonnet.
(bezorgen) procure ,

Schndiivhoed
Schaffe n t. W.,

,

-

provide with ; 1 geld
—, procure money; raad -, find sneasis ; —, (opdisschers) dish
up; —, (doen) do; ik heb met haar niet te —, I have
nothing to do witli lier , I won't meddle with lier; —,
(schatten) cat; wat is er te —° what have you for dinsier of supper? hij kan lustig —, he casa eat heartily.
chaffenaar, C,, zie Schaffer.
Schaffer, z., purveyor, caterer , cater.
Sehafflaig , z., providing.
SchDIgat , opening , C., hole in the door of a prison,
through which the victuals are reached.
Schalkiok , r,, dinner-bell.
ichaftijst , z., bill of fare,
Schafrnciu,ter , e,, vie Schoffer ,
Schoft, z,, zie Sc/soc/it.
Sct,nllcn , t. U',, vie Seiei[f'en.

pipe, reed.

,

Sclsulnielapeter , z., player on a corn-pipe.
Schaloos b., zie Schadeloos.
$chamdek sehandele • e., (poldek ; boze relgong

,

,

of bore
stelling over de stutten , em het hoofd legen inwateren te
beveiligen) weather-board.
Schaiiicl , b., (verlegen) ashamed; -, (sao/it) naked; —, (arm)
indigent , needy , poor , necessitous ; —, (gering) mean , low;
—, (eorhaar) chaste ; —, bw., poorly ' meanly.
chamvIfaeId , z., (armoede) povesty; —, (eerboarheid) ch astity; - , (schaamdeelen) privy parts , pl
SclianielltJk . bw., zie Schamel.
charuacn (zich) • i. w., (schaamte gewaar worden , besehiwsod
cie verlegen worde,․) be ashamed , shame; rich over iets —,
zich eener raak —, be ashamed of a thing ; foci ,choes ii!
for olianie I scb.o.asst gij a niet P are you not ashamed?
h;i sihaoin/ zich ïiOre/eiis voor ,, he is ashamed of nothing.
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, z., (eigenlijk een zijdelings acityeweken houw of
snede van een mes , bijl , beitel of iets dergelijks) bruise;
-, §: (zijdelingsche aantijging) bruise.
Schiunpen , afschampen . i. to., slip aside , slip off, slip
sideways , slide upon , slide sideways, glance upon , graze
upon, touch lightly.
Schamper , b., (bits, vinnig, stekend) cutting , scornful ,
haughty, disdainful , spiteful ; een - verwijt , a cutting
reproach; - antwoord, a scornful answer; iemand een antwoord geven, give any one a spiteful answer; -, bw.,

Schamp

Schandvlekken , t. w,, disgrace, dishonour.
Schans , z., (in de vestingbouwkunde elke verschansing)

fort,
sconce; vierkante -, redout; een - opwerpen, erect a fort
(vestingbouwkunde); -, (halfverdek van een schip) poop, hindcastle.

Schansen , t. w., intrench, fence, fortify.
Schansp^raver, z., pioneer.
Schauskleeden, z., mv., waist -cloth .
Schanskorf, z., gabion.
Schanslooper , z., (matrozen kapot) sailor's

great coat; -,
(oud paard) old jade.
op
om
iets
te
zetten) shelf.
(in
Gelderland
plank
Schap,
z.,
Schamperheid • bitsheid , z., spitefulness, asperity, scornSchapenband , z., sheep-leather binding.
fulness , disdainfulness.
Schampering , z., slipping off, touching lightly, glancing upon. Schapenbout, r., leg of mutton.
Schapendarm, z., sheep's gut.
$champig , b., slippery.
Schampsehoot , z., (afschampend schot) shot that but just Schapendrek , z., sheep's dung.

scornfully , disdainfully.

touches, grazes of bruises.

Schapenhok

, z.,

zie Schaapskooi.

, z., (aanstoot, ergernis) scandal, scandalousness, Schapenkaas ,z ., sheep's milk cheese.
shame ; tot - van, to the scandal of ; - maken, raise an Schapenkeutels, z., mv., sheep's dung.
exposure; het ie een groat -, it is a great shame; -, (persoon Schapenkop, z., sheep 's head.
die aanstoot geeft of tot schande verstrékt), als : hij is een Schapenleder , schapenleer , z., sheep-leather .
waar - voor zijn familie , he is a disgrace to his family. Schapenledren , b., of sheep-leather.
Schapenlever , z., sheep 's liver.
Schanddaad , z., ignominious of infamous action.

Schandaal

Schanddek , z., zie Schamdek.
Schande, z., (eigenlijk : misvorming,

hooge graad van zede
misvorming , als van oneer) shame , disgrace , discre -lijke

Schapenlong, z., sheep's lungs of lights.
Schapenluis, z., sheep-louse , tick.
Schapenmarkt , z., sheep-market.

-dit,spraeochndl,igmyfaop- schapenmelk, Z. sheep's milk.
probrium ; gemis van -, shamelessness ; ten - van , to Schapenmest , z., sheep's dung.
the shame of, to the disgrace , discredit, dispraise of; Schapennat , z., mutton - broth .
met -, opprobriously, reproachfully; zonder -, shamelessly, SchapOnongel , z., sheep's grease.
unshamed, unblushingly; zijn - bekend maken, publish one's Schapenparkement , z., parchment .
shame; - berokkenen, aandoen , bring shame, disgrace, dis- Schapenpens , z., sheep 's pluck .
credit, reproach on, upon; - hebben over, be ashamed; alle Schapenpoot , z., sheep's leg.
- verloren hebben , be lost to all shame ; - behalen , come Schapenschouder , z., shoulder of mutton.
to shame; dat strekt u tot -, that disgraces you; tot - Schapenstal , z., sheep - cot.
rekenen , scorn; het is - zulk een taal te voeren , it is a schapenteelt , z., breeding of sheep.
shame to utter such talk ; met - terugkeeren , return Schapenvacht , z., fleece.
with shame , return affronted , return unsuccessful ; zijn
vrienden - aandoen , disgrace one's friends ; - overwinnen,
conquer shame; alle - verliezen, lose all sense of shame,
be lost to all shame; als - beschouwen om, hold it a
disgrace to ; te - worden, be disgraced ; foei ! dat is -,
shame on you ! to or shame I het voor - houden, hold it ,
deem it a disgrace to; het is een - om, it is a disgrace
to; men moet leeren met schade of met -, an afterwit is

every body's wit ; met -

bedekt ,

opprobrious ; -,

(staat

aan geschonden te zij n) , als : te - maken , ruin , destroy.

Schandekoop , b., dog -cheap .
SchandelUk , b., shameful , disgraceful , ignominous , infamous; - gedrag, shameful, disgraceful conduct; - de
vliegt nemen , fly shamefully ; -, bw., shamefully , disgracefully , ignominously , infamously.
Sohandeltjkheld , z., shamefulness, disgracefulness, igno-

minousness , infamy.
Schandgeld , z., money got by an infamous action.
Schandhoer, z., common prostitute.
?schandjongen , z., catamite.

, z., pillory; aan den - stellen , put into the
pillory ; aan den - staan , stand in of on the pillory.
Pchandpr5Js , z., zie Schandgeld.
Schandstrnf , z., ignominous punishment.
Schandteeken , z., ignominous mark.
Schandvlek, z., opprobrium, stain, blot, blemish; dat
is een - over zin eer , that is a stain on his honour
-, _§ (eerloos meiasch) reproach , disgrace ; zij is een - voor
haar geslacht, she is a reproach of disgrace to her family.

Schandpaal

Schapenvel , z., sheep-skin.
Schapenvet , z., sheep's-fat.
Schapenvlee^sch , z., mutton.
Schapenvlies , z., fleece of a sheep.
Schepenvoeder , eehapenvoêr , z., fodder for sheep.
schapenwol, z., sheep's wool.
Schaper , z., (in Gelderland schaapherder , herder) , zie

Schaapherder.

bw., (tamelijk , vrij wel) pretty well , tolerably ; het gaat maar - met hem, it is so so with him.

Schappelijk ,

SchappeILJkheid , z., tolerableness.
Schapraai • z., (etenskas) pantry , buttery
Schaprade , z., zie Schapraai.
Schar

, safe , cupboard.

, z., kind of plaice.
, z., (dun bier , dafdrank) small beer; h ij betert

Scharbier

als - op den tap (hij slaat van kwaad tot erger over) he

grows worse and worse.
, t. w., range , dispose ; in slagorde -, array , draw
up in order of battle.

Scharen

Scharenslijper , Z., zie Schaarslijp, Schaarslijper.
Scharing , z., ranging.
!scharlaken , z., (kelder roode fijne stof voor de kleeder,

drayt) scarlet.
Scharlakeuboon, z., scarlet-bean.
Scharlakenkleur, z., scarlet - colour.
Scharlakenkoorts • z., scarlet - fever , f scarlatina,
Scharlakenrood , b., scarlet.
Scharlakensch , b., scarlet.
Scharlakenverwer , z. , scarlet-dyer .

SCIL

SCH.

S charlei , z.; annual clary , oral (boianic).
Scharluin, z., (schavuit, schoelje) knave, scntzi^dkc; .
wcharruutselcn , i. w., (een gevecht leveren onder •meer kfn
twee; echter alt)(l onder tkreine hoopen krijgsvolk) skirnlisll.

irtij orii te -, planïng-machine; oen plank -, plane a plank ;
-, (het vel liytelijk kwetsen) graze (touch lightly the skin) ;
ergens lea arm over heen -, rub of touch a thing with
one's arm; -, § (verbeteren) give the finishing touches (to
a, work) , polish , finish ; -, (bj leerlooijers) scrape; ik heb
(ion dat vers wat te - gehad , the polishing of that verse
has cost me a great deal of pains.

Scharnier, z., turning joint, hinge.
Scharre , z., zie Schar.
Scharrebier , z. , zie Schcrbier.
Scharre.bord , bakkebord , z., psaltery .

Sehas'ergoedini , z.,

i. w., (de beenen wijd van een cellen,
schrijbeenen) spread one's legs , straddle_
Scharrelen, i. w., (Icrabben) scratch ; -, (sleepvocle1 gaan)
go trailing along, crawl ; -, t. w., als : te zeneni -, scrape
together; § geld te zamen -, scrape, scrape up a sum of
money.
Schat, z., (rijkdommen) j) § treasure (riches), j treasury, § treasurc (precious thing); -ten verzamelen , 1, § lay up treasures;
-ten vergaderen , heal) up treasures ; eert - begraven, , bury
a treasure; een - vinden, find a treasure; t (le gec(ondheid
is een onwaardeerbare -, health is an inestimable treasure;
hij bezit een - van geleerdheid, he is a very learned x11111;
waar uw - is, daar zal ook uw hart zijn , where your
treasure is, there will your heart he <Liso ; -, (le)citde
benaming van geliefde personen) , als : wijn -! ini»a schaf jc
my dear ! my love ! my honey ! niy sweet ! my l i ie
Schatbaar , b., (waardeerbaar , dat geschat kan tuar!ca) va luable; -, (cijnsbaar) tributary.
Scharrelbeenen ,

Schatbewaarder , z., treasurer.
Schateren , j. w., (klanknabootsend woord . tvicergalisren) resound ; - vort lr([/Chen , hupst into laughter , burst out

laughing, split one's sides witli laul;llter.
laughter.

hidden treasures.

Schatkamer , z., treasury.
Schatkist, z., treasury , exchequer.
Schateneester , z., treasurer.
+chatineesterschaj,. z,, treasuiershiip.
Schatrijk , b., exceedingly rich ; hij is een - rnon ,

very rich man.

sseend the scaffold.
t eru notkleur , z , dark red colour.
Scli.ivotpaai , z., pillory.
Schavotspringer, z., (bijnaam van kleermakers) prieklouse.
Scliavotstank , z., pillory.
Mchavotstrnf,, z., punishment of the pillory.
Scilevotteren , t. w., (op het schavot brengen, openlijk te
regt stellen) expose of piiuish on a scaffold.
Scihavottcring , z., exposing of punishing on a scaffold.
Schavuit , z., rogue , rascal ; /ii( is een repte -, he is an
arch roue.
SchavuitenstrPelt , z., roguery.
Schedel , z., (hersenpan , bekkeneel)
(hoofd)

cranium , skull ; --,

head.

Seb dclbeschoUWing , z.,

(als een gedeelte der schedelleer)

('T'anlo5eopy.

aehedelbreuk , z., rupture of the skull.
Scheclelleer , z., craniology, craniognomy.
SC1scdeVcCrkuHdige, z., craniologist.
Schedrlmeetkitnde, q., craniometry.
Seliedelnieter , z., craniometer.
Echt.,. , --., zie Scheede.

(een holle lensvormige bekleeding van sommige
voorwerpen , inzonderheid van snijdende werktuigen) sheathe;
- visie zwaarden, scabbard, sheath; het zwaard in de slckcrc, sheathe the sword, § finish the war ; het zwaard
nit de - trekken , unslieatlie the sword; zonder -, sheathless ; -, ((oarrnoederscheede) vagina, womb-pipe, neck of
the wonib; -, (van hoonen) cod.

Scheede , z.,

lie is a

, t. w., value , estimate , rate, appraise ; value

Schatten

zie Schadevergoeding.

z., reprisal ; brieven ran -, letters of
mark.
> chaving , z., planing.
$chnvot, z., (elke stellaad)e, als: snijderstafet) shop-hoard;
(1/inns alleen geregtssteltaadje) scaffold; het - beklimmen,

Schav erhaling,

Se ,E ti,-ib,,or , e., trepan.

Schatcriiiig , geschater , z., ressundlllg noise, burst of
Schatgraver , z., digger after
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(power strength); think , reckon , esteeui; ineuhelen die verkocht moeten worden -, value ftiriiitzu'e to he sold; ,iet

nmisestinmate, undervalue; le hoog -, overprice, overrate, ij § overvalue; beneden de waarde -, ij § undervalue, Sci^eedeloos , b., without a sheath , unsheathed.
underrate; inen schat he•tit op eega ton goads, he is tlior(rllt Scheederok, schee,icvlles, z., tunica vaginalis (ontleedto he worth a 1 ► unarect thousand guilders ; ilk schat hein h naa lcci/2 i;nde).
40 jaren oud, I think Bint almost forty years old; -, (senor- Scheel', h., (van de repte rigting afwijkende) fl § oblique,
deren, op prijs stellen) estimate, fsppraise, value, prize;
II slaiiting , slaat , distorted , sloping , wry , + oblique,
ican'r,nad om zijn deugden , zijig talenten , zijg kennis -, esteem indirect ; - hoek , oblique angle ; scheeve rigtiny , oblique
any one for his virtues , talents, attainieent.s; -, (sehattii q direction, slant; scheeve rigting, traverse, z.; een scheeve
opleggen) tax (lay an impost on).
t,.(1, , inslaan , traverse ; - mah-en , slant ; een scheeve mond
Schatter, z., appraiser, estimator , valuer , rater , taxer.
of' hols, a wry mouth of neck; scheeve beenen, crooked
Schatting, het schatten, z., zie dat woord; - , (belasting)
lego; -, (w., awry, obliquely ; § de zaak gaat -, it goes
tribute, tax.
iiot to our wish; - paan, go askew, go all awry; !Schattingbaar , b., tr ibutary .
scl/rilrCu , write sloping.
,toed -,

Schnttingpenning, z., tax.
Sc1ultingpligtig, belastingschuldig , b., tributary.
Schav Beien , i. zv., (inscl,ikk era , plaats maken) make room,

Scloeei'been, ., crooked of wry legged person.
Schcet'hej,! , z., wryness, ^) obliquity, obliqueness, slant,
crookedness.

yield; schaveel een weinig, make a little room; de wind Scheelte , c., zie Scheefheid.
begint te -, the wind becomes fair ; het begint te -, it goes Scheet , z., (haarscheel , vadsch haarvlechtsel) tress , string
pretty well now; -, t. w., als: de zeilen -, trim the sails , z. of hair ; --, (oogscheel) eyebrow; -, (deksel) cover.
Schhfln'eei ing , z., yielding , etc., zie schaveelei .
Seheei , h., (scheef, nit den haak) wry ; -, (scheelziend,
Sclbaveli[a , z., zie Selta/rfsel.
sel^eefziend) squinting , squint-eyed; -en blik, 1) squint ; niet
cha%elifr .en, c., tiiv., (,'mallen) shavings of wood,
,' o (51 (lik , s.(luiiitingly; - zien , squint ; § - over iets zien
Schaven

!l. n )

, t. w., (htj ti;rrsier'lieilcn) plane , pl,lne down (a,

brighten 111" :,'ii

ri; ! L;i head

equn

c)i

(c/ ui ongenoegen over iets door Iet verdran(en der sage's
C I,:', geel legger., ) loof yellow upon a thin ; ieman d
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met schele, nijdige, cefgunstige oogen aanzien, look with
envy at any one; gewoonte van - zien , squinting; schele
wip ! squint-eyed drake; -, bw., squintingly.
Scbeelaar 1, soheeloog , schelewerd , z., squinting of
squint-eyed person.
$cheelen, t. w., (scheiden , ran het vet schoonmaken), bijv.
darmen - (schoonmaken), scrape the fat from the entrails;
-, (scheiden van het haar) separate (the hair).

tcheepskompas , z., sea-compass.
Scheepskost , z., fare on board of a ship.
ScheepskrUgsraad, z., court martial on a ship.
Scheepskroon , z., ship's crown.
Scheepslading • z., cargo , freight , ship-load ; aanteeken-
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hoek der -, cargo-book.

Scheepslantaarn, scheepslantaren, z., poop-lantern,
quarter-lantern , guard-lantern.
Scheepslapper , z., calker.
Scheelheid • z., squint • squinting.
Scheepsleden • z., mv., sides of a ship.
ScheelhoofdpUn , z., megrim, g.; head-ache.
Scheepsmaat , z., measure of a ship.
$sheeting, z., separating.
Scheepsinat , z., mat.
Scheernaald, z., hair-pin, bodkin.
Scheepsoverste • z., admiral.
Scheeloog , z., squint eyed person.
Scheepspart, z., share of dividend in a ship.
$cheelpriem , z., zie Scheernaald.
Scheepsplank
, z., ship-board.
Scheelheid.
Scheelte, z., Lie
Scheelvet, scheersmeer, z., fat scraped off from the Scheepspomp , z., pump ; sta hij de - ! pump ship
Scheepsraad , z., zie Scheepskrijgsraad.
guts of entrails.
Scheen , z., (het voorste scherpe gedeelte van het been, Scheepsspiegelgevecht , z., mock-sea-fight.
tussehen de knie en den voet) shin; t rijn -en stooten, zijn Scheepsstrijd • z., sea-battle.
onderneming mislukt zien , niet wel slagen) miscarry in Scheepstimmerman, z., ship-wright, carpenter.
one's undertaking; iemand iets voor de -en werpen (eenig Scheepstoerusting, z., equipment of ships.
verwijt doen) , lay a thing in any one's dish , reproach any Scheepatogt, z., naval expedition.
one for a thing; een blaauwe - loopen (een blaauwtje bogen, Scheepstouw , z., cable; -en, me., cordage.
door een meisje afgewezen worden) meet with a refusal (in Scheepstrioinf, Z., naval triumph.
wooing); iemand het tuur zeer na aan de -en leggen, drive Scheepstriunnf, z., zie Scheepstriomf.
any one to a non-plus; hij heeft hel hard voor zijn -en, 9cheepstnig, z., rigging.
he is in a sad scrape ; -, ( hoop van een ring) iron band. Scheepsvlag, z., flag of a ship.
Scheepsvleugel , e., weather-flag.
scheenbeen , z., shin-bone.
Scheepsvloot • z., fleet.
echeenbordJe, Z., shin-screen.
ScheenUzer, z., boot (instrument of torlure); -s, nee., Scheepsvolk • z., ship's company • crew.
Scheepsvoogd , z., master of a ship.
(scheenen) greaves, jambarts, Cu.
Scheepsvracht , z., freight.
SebeenpUp • z., shin-bone.
Scheepswand , z., rigging.
$cheenschroef, z., hoot armour for the legs.
scheepswerk, z., working of a ship.
Scheenschutje, z., fire-screen.
Scheepswigge, z., wedge.
Scheenzadel, z., pack-saddle, pannel.
Rcheep + , z., zie Schilt ; -, (thans noq voorkomende in): Scheepswoord , z., term of navigation, sea-terns.
te -, aboard, on shipboard; hij durfde niet weder - ko- Scheepvaart, z., navigation.
men, he durst not return aboard ; te - gaan, go on Scheerbekken , z., shaving-dish , barber's-basin.
board; - doen, ship, embark; varen daar men voor - komt, Scheerborstel , z., shaving-brush.
Scheerdag , z., shaving-day.
do one's duty.
Scheepje, z., little ship, small vessel; St. Pieter, -, the Scheerder , z., shaver , barber ; droog -, burler , shearman;

Roman Catholic church.
Seheepreeder • z., ship-owner , freighter.
Scheepsbak , z., forecastle.
Scheepsbed , z., hammock.
Scheepsbehoeften , z., mv., sea-stores , ship's provisions.
Scheepsbeschuit, z., ship-biscuit.
Scheepsbestuur, z., (de kunst one een schip te besturen)

steerage , navigation.
Scheepsbezern , z., swab.
Scheepsblok , z., block.
Scheepsboord, z., sh;p-board.
Scheepsbouw • z., ship-building.
ScheepsbouWkunst, z,, art of ship-building.
Seheepsbouwmceater, s., shipwright.
Scheepsbulk , z., breadth of a ship from outside to out-

side.
$cheepsgelegenheld , z., shipping , ship.
Scheepsgereedschap , z., rigging.
Scheepsgevecht , z., sea fight.
Scheepshuurder, z., freighter.
Scheep&Jongen , z., ship-bov, cabin-boy, swabber.
Scheepskapitein • z., sea -captain, master of a ship.
Scheepskelder, z., bottle-case on board :t ship.
Scheepskeuken , z., cook's room.
Scheepskok , z., crew's rook

schaap -, sheep-shearer.

Scheerdoek , z., barber's cloth, shaving cloth,
Scheerdoos , z., shaving-box.
Scheergangen, z., mv., sheer-strakes, pl.
Scheergaren, z., thread for the warp.
Scheergeld , z., barber's fee.
Scheergereedschap , z., barber's instruments , pl.
Scheerhaak , z., sheer-hook , kind of hook used on ships

to cut tliel enemy's tackling.
Scheerhaar, z., cows hair.
Scheerjongen , z., barber's boy.
Scheerkoker , z., barber's -case.
Scheerl ij n, z., crane-line, z.
scheerling, z., (vergiftigende plant

; dubbele kervel) hem-

lock.
Scbeerlingdrank , z., juice of hemlock.
Scheermeisje, z., barber's girl.
Scheernes , z., razor ; een - aanzetten

, set a razor,
grind a razor ; § zij heeft een tong als een - (zij is zeer
scherp , bijtend in hare uitdrukking) she is very virulent.
Scheermessenslijper , z., grinder.
Scheerraam , z., shearing-frame.
Scheerriem , z., razor-strop.
Scheersel , z., shearin;s, pl.
Igehrei-stok , scheerstrr,,,k , ^.,

sllcer•str£1kc ; ?,

)CH
chcartLJ(I , ., she&ing-time,
Schccrwtukcl , z., barber's shop.
cheerwoI , z.,shear-wool , shearing.
Sekeerzak , z., barber's pouch.
cheerzcep , z., shaving-soap.
Chegge , 5.,knee , z.
ScIie , z.,zie Sc/zeede en de zamenstellingee

iche1 , z,,piece , Z.
Scheidbaar ,I., separable.

SCI{.
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scheiltspoor „rut that diviths two ditrict.
hcIdsteen z,
chedsarouw ,

SC5h1teken ,

iaareu.

Scheidbaarheld , c. separablity ,, separable n ess.
Scheidhoom , z., J barrier , barrier , bar.
CheIdbr1cf, z., bill of divorce.
t
cheddrozik , z., parting.cup.
Scheideljk , I., zie Scheidhciar.
Schelden , 1. w., (rca cl/candor verwijderen) l iseparate ;
het leaf roe het koren -, separate the cha ff from the corn;
tS disunite , disjoin , sever divide -, (afzonderen) sunder ,
sever; - van , een scheiding bewerken , sever from; een maken €usschen , severbetween;-,(het vereoeagdo) nu-

mingle ; -, (verdeele'is) part , divide; een hoe/c in hoofdstuk-

. ke;s -, divide a book into chapters;lief goede lls'el van hct
kwade -, part good seed from the lad; in 1i2eea
lull
asunder ; oiei geweld -,sever , sunder tear a sunderr;a
hoofd nerd ui ééîs slag van het ligchaam geoclicideId ,J us
head was severed from his body at one blow;het liootd
veehet ligcheani -, sever the head from the body; -,

(hetgeen een zelfde hoop uitmaakt VOli olkaiulcr afzonderen)
segregate , disband , take asunder ; -, (of2ettul) aniputate ;
-, (aftre/cicen) distrait;( rfbreleen) interrupt -, (tot effeo.
held 1)ren9eis en verdeelen) divide ; goederen-, divide estates -, (i&le9Uen) compound; eentwist -, coiill)auild a
difference;wij zijowei te-, we may lie casilyreesecued ; -, (iii de ocheilcunde ostbiioden) tleccnnpose, iesolve,
dissolve; (een huwelïjksves-biiiiUenis opheffen) divorce; van
tafel en bed -, divorce a mesisa et thoro ; -, i. a'., (verlaten) van iemand -, ieoismd -, separate from any one ;
Ce's beroep -, quit trade , leave o ff one's trade ; hj leave
zins zijn geld niet -,he run part with hismoney; uit
dit leven -, depart this life; eau, de Perk -, separate from
the church -,
voo de li-er/c -(zijn goilodienotverlaten) ,
forsake one's faith; (vertrekken) part; het ïs hog le vroeg
ons te -, it is too soon to hart; -,(zou cIhsnder goais)
part; zij zijn goede vrienden -, they parted good friends;
-, (van verauherinyeii) br eak tip.
Sctieidcr ,, z.,one that separates; m (ieoiesnd die ccii geschil
beslecht) umpire , arbitrator; -, ((oedelsclioider) executor

zie Scheidpata.
., irI)itreSs , Tnediatrix.

C,,

mark of separatiosi; (in graiomar) stop

Sca2eitIwc , Z., crossway.
OSChdH(unde , Z., eheniistiy.
S CRIeikundig , &, chymic , cliiniical

, chemical , cliimically.

C!ckundge , scLse!kujsstcnaar , z., chemist.
5chshI8ech3 , C., me., tree-nails , z.
ectcwater , z , aqua fortis.
Oc5ei , e., (oazfcleedsel bast of ocliors van eeis vrucht) shell,
Pert,bark;- (base ofschors rca sea boom) rind;-,
(ea votea) shell ; -, (VOO penivrsichteu) husk , cod -, -, (van
cce f/ranaatappel) rind , shell; -, (reis een citsoea of oranjeoppe1) peel;- (vlies) op het oog , web , pearl , cataract in
the eye; iemnaad de -len van de oouee ligteii , open al ly
one's eyes , disabuse acy one undeceive.
Schei , c.(voorwerp waarmede sseio ochelt , bel) little bell,
hand-bell.
s chel , b.,(holder kicar voo geleid)shrill , resounding
Sonorous ; -, in., shrilly , sonorous ,sounding.
sczsvilmricI, scfleudbrlef, z., lampoon, pamphlet, libel,
pasquil.
tscheiden , t. 50., (rfja 011fJeliOC[Jee door hevige hi/se woorden
sea/ce da, leggen)scoldat ,abuse , inveigh against,
revile , reproach , rail , call conies; ieniand voor een .vchurk
-, call any one a rogue;iemnanli voor ccii gele -, call any
one It fool;kunt gij nietovleAo render-?can't you
speak without scolding -, - (rrk1oren) , nog over in : kwijt
-, acquit , discinirge , remit , forgive ; -,i. w., (ocleimpen
usia1ii) scold;op i,nniid -,s c old at of inveigli agaiusl
any one.
Schrkler, e., abuser, inveigher.
Scickting , a., abusing , i nveighing.
Schch!naam , s. reproachful name , nickname ,
Schekischrift , e.,zie Seheldbs-ief.
Seheidster ,, c.zie Sc/ielder.
Schcldtaa$ , z., opprobrious language.
SchcJvlwoord , c. allusivelanguage invective.
sche;eis , i. w., (verscliitteo) di ffer (front) , be different (fsosn),
be dissimilar (to) , be u n like , wait; er, scheelt veel een,
there wants a gs- eat deal ;zij - niet veel in, jaren , they
are of pretty nearly the sonic age ; het scheelde weinig diii,
it wanted very little that ; het scheelt misschien niet reel,
perhaps it differs not much ; het kou mij niet -, I deis't
carefor it, I am indifferent to it; it is all ciie to silo
loer scheelt veel ooit , far fs'osu it ; -, j. w.,(schorten,
feiieiiontbreken) ail, want;n- at scheelt u? what ails
You? what is the iiiatter with you? hem scheelt niets
nothing sils him ;hoar scheeltit/dit wol , she is ever
ailing ; hot scheelthem OOze qeea verstand ,hedoes not
wsi;t understanding.
ctief, c.zie Hooiochetf.
schelfér , z.,zie Schilfer.
csse-usems , r., -shrillness , sonorousness. Zie Schei.
Scheakllnkend , t., shrill sonorous.
Schelkruld, z,, (stiskendegouwe) great celaiidiiie, s wall ow .

of a will.
S3chcldlng , c. separation; (stole) separateness; separation
(scheikunde) ; disjunction , partition (werktuiçjkniiile) ; -,
(echtscheidi'oçj) divorce; - van goedereii , separate niaisiteiiaiice , r.; - van tafel ee bed, partial divorce , divorce a
mensa et thoro, r.; een - mol-en , § oiake a separation ,
( separate, sever;-, (viii metalen) decomposing ; li(J - v an
ziet en ligchaain wordt boei f/enoesod, the separation of
the soul and body is called death ; die stoot eorioeen tussc/len de twee erven , that ditch forms a partition hetween the two estates.
Scheidmaal , z., farewel-dinnec , valedictory dinner , parwort.
ting treat.
scheILre , i. a'.,(de schei trekken , bellen)ring the hell
Scheldmerls , z., mark of separation.
(door het gelnid von le schei onttiedeis , loten
ThL w,,
Scheldusuur , z., partition-wall , sc obstacle , let,stop ,
konca) ring for i/c heb de, iieid yesc/ield, I have rung
hinderaiice.
forho maid-servant.
SchedpaaJ , z., hound , houndary, border .
enouvciscis , z.,ZieScholrisch.
S I Idsep ii t on partition.
-4
(neke re ni,7intit jeuanq ii 7 t iiiti e i ;' I
.., S
5
t ciii due ii
iiiic l ii ; c it
I
11 Ii) bithii
ecelsst%l5n . , a t'iter n4;tue , 'lCif:
i ! -- -ea,'z I ,
iJfh/e-
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Scbclm , z., (eerloos mensch) rogue , villain , scoundrel ,
knave , infamous person , rascal , cheat ; als een - handelen, act villanously, as a villain ; hij is een groote -,
he is a great rascal ; iemand voor - wegjagen , discard as
in famous ; met iets den - spelen , act vi 1 i anously in a matter ;
een - die wegloopt, he is a villain , who runs away.
Schelmachtig , schelmsch , b., (boos) villanous , roguish ;
-, (snaaksch) waggish; -, bw., villanously, roguishly, waggishly.
Scheimerfj , z., villany , roguery, knavery.
Schelmsch, b., zie Schelmaehtig.
Sehelmstreek , z., zie Schelmstuk.
S5chelmstuk , z., knavish trick , villanous deed , heinous
crime , roguery.
Schelp, schulp, z., shell, sea-shell ;'versteende-, concl►ille.
Scheiphoorn , z., conch.
Scheipkunde, z., Conchology
Schelpmeter, z., conchometer.
Schelpvisch , z., shell-fish.

Sehcsidschrii'i , z,, zie Schotschrift.
Sehendster , z., , zie Schender.
Schendtong, z., slanderer.
Schendtongig , kwaadsprekend , b., slanderous.
Schenkaadje, z., present.
Schenkambt , z., cupbearer's office.
Schenkbakj e , z., drawer , tray.
Schenkbord , z., waiter , tray , salver.
Schenkel , z., zie Schinkel.
Schenken , t. w., (uitgieten eener vloeistof) pour (liquids);

pour out, fill; win in een karaf -, pour wine into a decanter ; wijn in een glas -, pour out wine into a glass;
thee -, pour tea into the cups, make tea; gij schenkt te
vol , you overfill the glass; hier schenkt men goede wijn,
good wine is to be drunk here; -, (geven) give, make. a
present ; iemand iets -, make any one a present of a
thing, present any one with a thing; de vrijheid -, set at
liberty; liet leven -, pardon; iemand zijne vriendschap -,
give one's friendship to any one ; -, (kw(tschelden) acquit.
Schenker, z., (insclienker) pourer; -, (holte/ier) butler;
Scheltrompet, z., clarion.
- (aan een hof) , cup-bearer; -, (gever) giver , donor.
Schelve, z., zie Schelf.
cheivisch, z., haddock; een -pe uitgooijen om een kabel- Schenking, z., (inschenking) pouring; -, (het geven) giving;
-, (gift) donation.
jaauw te vangen (iets van geringe waarde gebruiken om
iets van meerdere waarde te verkrijgen) throw a sprat to Schenkkan , z., tankard.
Schenkketel , z., boiler, kettle.
catch a herring, give an egg to gain an ox.
Schenkster , z., pourer.
Schelvischgraat , z., bone of u haddock.
Schenktafel , z., sideboard , cupboard.
chelvischvnnget , z., cod-fishery, haddock-fishery.
Schenkteljoor, z., zie Schenkbord.
Schelwortel , z., zie Schelkruid.
Sehenkvat , z., drink-vessel.
.Schemer , z., zie Schemering.
Schennis , z., (misdrijf) crime , foul deed ; -, (schending,
$cherneravond, z., dusk of the evening, twilight.
verderf) violation, spoiling; -, (schande) ignominy, infamy.
Schemeren , i. w., (flaauw licht geven) shine faintly . glim
m jne oogen -, my eyes grow dim of-mer,bdazl; Schenziek , b., apt to eomit violence.
are dazzled; er schemert mij iets voor de oogen; er staat Schep , z., (de daad van scheppen, meest echter gebruikelijk
mnj iets flaanwelijk van voor , I remember it faintly ; doen voor hetgeen uren schept) spoonful, forkful, scoopful.
-, t. w., dazzle; het doet mijn Bezigt -, it dazzles me; de Schepbakje, z., bucket, copple (in a salt pit).
Schepbord, z., ladle (of a water-mill).
zon doet de ooyen -, the sass dazzles the eyes.
schepel , z,, (zekere maat voor drooge waren) bushel ; Ne
Schemering, z., glimmer, twilight, § dunl ►ess, dazzling.
-derlansch,
decalitre.
Schemerlicht, z., glimmer , faint light.
Schepeling , z., (die zich aan boord van een schip bevindt)
Schemerttjd, z , twilight.
passenger, sailor, seaman; -en, mv., crew.
Schempen , i. w., zie Schimpen.
Ochendbrok, lasteraar, z., slanderer, slanderous tongue, Schepelszak , z., bag containing a bushel.
Schepelvol , b,, bushel.
calumniator, calumniatrix.
chepernincr , z., pail to draw water with.
Schendelijk, b., shameful , infamous ; -, bw., shamefully.
Schenden • t. w., (bederven , onteeren) damage, spoil , hurt, Schepen , z., + ( rigter) sheriff, judge , justice.
mar, disfigure (spoil the face); een pen -, spoil a pen; Schepen, t. w., (inschepen) ship; -, i. w., + (varen) sail.
een boek -, spoil a book ; boomen -, damage trees ; hij is Schepenbank , z,, bench of the sheriffs.
door de pokken -, the small poe has diofigured him; die Schepenbrief, z., hond passed before a sheriff.
zijn neus schendt, schendt zijn aangezigt, if a man cuts 1 nchependom , z., shrievalty.
off his nose, he spoils luis face ; -, (met eenig plotseling Schepenkennis, z., mortgage passed before the sheriff.
bederf aandoen) blast; -, (bederven, bezoedelen, besmetten) Schepenschap, z., shrievalty.
pollute ; -, (verlagen) disgrace ; -, (onteeren, verkrachten, Schepenskamer, z., sheriff's hall.
ontmaagden) violate , dishonour , deflour , ravish ; een vrouw Schepenspiaats , z., sheriff's place.
-, deflour of ravish a woman; -, (belasteren) revile, blemish, Schepensrol , z., roll of the sheriffs.
slander, blast; -, (verbreken, overtreden) violate the laws; Scheplepel , z., zie Sekepbakje.
liet volkenregt -, violate the laws of nations; een verdrag -, schepnet, z., sweep-net.
infringe a treaty , pact ; een overeenkomst - (verbreken) , Scheppen , t. w., (voortbrengen, veroorzaken) 11 § create,
make, produce, beget, give birth of rise to, form, invent;
infringe a convention ; -, (ontheiligen , onteeren) profane
(violate a thing sacred); den sabbath -, profane the sabbath. de scheppende oorzaak, the creative cause; -, (putten) draw,
fetch; water uit een put -, draw water out of a well;
Schender , z., spoiler , seducer , violator , defamer , slap.
derer, transgressor, infringer, profaner; -, (meineedige) § adem -, take air, respire breath; moed -, take comfort
of courage; behagen , vergenoegen -, take pleasure ; vermaak
perjurer.
in iets -, take one's pleasure in a thing , delight in it.
Schendig , I. en bw., shameful , defamatory.
Schending , z., spoiling , damaging, hurting, degrading, schepper, z., ( voortbrenger) 1' creator, maker; de - van
alles , creator of all , all-making ; God is de - van alles,
violation , defamation, calumny , contravention , profanation.
God is the creator of all things; -, (degeen die put) one
Picllenclkeelken , z., (iemand die veel eet, doch niet dil , of
I that draws ; -, (schepret) skeet, scoop; -, (scheplepel) ladle.
rsi 2r erdt) lean taan , duit cats heartily.
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(liet sdicpcu) eitatiug ; -, (Jzt ?CSCh/»U) sc lborp , . (s?i)deîd in 1egens1elln9 van stomp) sharp (that
cuts well); ceit iuer1ctii,q , edged tool; een - mes, a sharp
creation, nature, universe, world; -, (daarstc(ling)fl rca-

Scheppin g.,

of keefl knife -, (spits , puntig) sharp, sharp-pointed ; een
e naald, a sharp needle; mijn, paarden staan niet -, my
horses are not frost-nailed of rough-shot! ; -, (van geluid)
sharp, shrill ; - doordriigend , piercing; een - geluid maken,
shrill ;
(minder daa 90 graden, bevattende [van een hoek])
acute (wiskunde) ; -, acute, g.; -e pijn , acute pain; -er
;nakea , exacerbate, g.; -, (bijtend , heet op de tong) acrid;
-, (bijtend, litter van gemoed) acrimonious; -, (zuur, bjtend)
tart, -, (bits, /;eviq , li;tend) tart; -, (stekelig, kwellend)
moidicant , corrosive, sarcastic, poignant, satirical ; een
-e pen, a satirical pen ; (bijtend, stekelig, zinnig) smart,
sharp;een - antwoord, a smart repartee; -ewoorden,
sharp words; -,(guur ,, streng , gestreng , straf)severe,
rigorous; een -e winter, a severe winter; een -e (strenge)
berisping , a sharp of severe reproof ; een - (naauwkeurig)
onderzoek, a strict inquiry;een - onderzoek (de pijnbank)
rack; -,(hevig) smart, sharp;liet ging er - toe, there
was a smart engagement, there has heen a sharp fight;
eeo -e wind, a sharp wind; - bloed,sharp blood; -,
(vlug, snel, fijn)sharp , quick;een - gezigt . a sharp
sight;een - gehoor, a quick ear ;een -e reuk, a fine
scent of smell ; - van reuk zijn , be of quick scent of smell;
een-e smaak, a sharp taste ; ec;s - verstand, a quick
understanding; -,(juist) exact; een - oordeel, an exact
judgment; -, (vernuftig , scherpzinnig) subtil , subtle; -,
(strikt , noanwkeuriy , slipt, precies) narrow ; - op iemand
toezien, have a strict eye on any one; iemand - hewakess,
watch any one narrowly.
Scherpachtig, t., sharpish , somewhat sharp.
ScherpeliJk , scherp , lie., severely,, rigorously, rigidly,
austerely, strictly, exactly-, iemand - berispen, rebuke any
one severely.
Scherpen. t. w., (scherp maken, aanzetten) sharpen, Ç whet;
de hoefijzers van een paard - of een paard -, frostnasl of
rough-shoe a horse; een bijl -, grind an axe; rich op iets
den moed -,
;
- (toeleggen) , apply oneselt to a thingiemand
encourage one; den honger -, whet the stomach ; hot verstand -, whet one's brains.
scherper , z., knife-grinder , sharpener of whetter.
Scherpheid , z., keeness , sharpeness , acuteness, acrimony,
severeness, austereness , rigorousness, smartness, subtility,
subtilty,, subtlety, cunning.
Scherpiug , z., slsarpeniiig , whetting.
Scherpklinkend , schcrpluldcnd , t., sharp.
cherprcgter,, s. executioner, hangman .1Jack Ketch,
Scherpsebutter, z., archer, arquebnsier,, sharpshooter,

tion , production (work of art, of literature).
ScheppInggcscbIcdenIs , ., history of the crcatou,
Scheprad, a., scoop-wheel , paddle-wheel.
ChCpSCI , z., Jf creature,
creature (person).
chepse1dIenst , a.,zie4.Thodendienst
Schepter,, z., (rjksstaf) fl scepter; sceptre (sterre1nnde)
sceptre, sway, dominion; keizerlijke -, imperial sceptre ;
met een -, with a sceptre; de - zwaa;jen (regeren), sway
the sceptre.
Schepvat , z,, skeet, scoop,
Schenen , t. so., (snel bewegen) move of fly swiftly; -, (heen.

gaan) get of go away; -, in den zfis van: scheer s; weg !
maak a weg ! pak n weg ! get you gone ! be gone ! scheer
je ! rep ie ! quick! make haste ! -, t. w., (foppen) de;; gele
met iemand -, cheat, laugh at any one; zonder gek-, without
joking , in earnest; -, (lastig vallen) enkel in: met iemand
geschoren zijn , he embarrassed with any one ; -, (met een mes
of schaar afsn ijden) shear, cut, clip, crop, pill ; dee haard
-, shave; de schapen -, shear the sheep; lakens -, shear
cloth; een haag -, clip of shear a hedge;z ijzijn allea
over éé;s kam geschoren (zij zij n alien gelijic gesteld of 01)
gelijke wijze behandeld) , they are all served with the same
sauce, treated in the same manner;iemand de kruin -,
iemand in een geestelijke orde opnemen , make any olie a
monk ; -, (veel laten betalen) fleece, plume; schatten en -,
pill and poll; -, (spannen , opzetten) stretch (a cord) ; een
weide -, warp a chain,
Scherf. z., (stuk van eon gebroken aarden vat) shard, sheard ,
sherd, shiver; pot-, pot-sherd.
Scheribord , z., chopping-board.
cherfljzer,, z., scarifier.
Scheritnes , Z,, cleaver, cleaving-knife.
Schering , z., (liet scheren) shaving, shearing , tonsure,
warp, warping; -, (van een webbe) warp; het is - en josslag bij hem, he always speaks of it.
Scherlel , z., zie Scheerling.
Scheritsin , z., (schurk , schobbejak, ook spotter) scoundrel,
rascal, knave.
Scherm , z., (bescherming) , zie dat woord; -, (schut) screen ;
een vuur-, a fire screen; -, (tooneelgordijr.) curtain , coulisse ; -, (toonoeischerra) scene.
Schermboek , e., book of the art of fencing.
Schermdegen. e., fencing-foil , rapier.
Schermen , V. i., (vochten met eon degen, enz.) fence , tilt;
- loeren , learn to fence; in, het wild -, rodomontade,
brag, tell boastful stories, romance.
Schermer,, z., fencer; - , (beschermer), zie dat woord.
Schermhandschoen , z., fencing-glove.
Scherming , z., fencing.
Schermisikel , z., (een zeer );oger noensch of dier , ook geraanite) scrag , scraggy fellow, booby.
cherinIsskeIbeen , z, dead man's bone.
Sehermhikeihsnisje , z., charnel-house , ossuary.
Schermkunst , z., art of fencing.
chermIes , z., fencing-lesson.
Schermiasasker • z., feucir;gmask.
Scherinmeester,, n, fcsiriii'-master,, scrimer.
Schvrinschl!d , r., fencing-screen, buckler, shield.
cherinschoen , 5.,punip , sandal.
Scherinachool , C., fcsicisiz-ochooL
Schcrnsslua . scisermatoot , C., butt, pass, thrust, Pass4.
Schermutselen, i. W., skirmish , pickeer,, piqueer.
Schermutseling, c. skirr;isli , bickering' .
tcherisizual , s foncisigshreI , fencing-ions;

marksman.
Sches-psosjdend , b. sharp-edged.
I Scherpte, z., (het scherp zijn) keenness, sharpness, fl acutriiess ; -, (liet si4jdend gedeelte van iets)edge.
cierpziend , II., sharp-sighted.
Schcrpzlunlg , I., acute, subtile , subtle, sagacious, penetratn;g.
t3cherpzInn1hcid , e., acuteness, subtility, sagacity, pe-

iietrat;on.
(

,

I
I

rcherpzinisIglLJk , toe., acutely, subtilely , subtly, sagaciously.
eherreber,, z.,zie Scharliier.
nczscrts , z.,(toert; het teyeiiovergestelde van ernst) pleai1try (action, art) ; jocularity, jestin g-, joking, sport,
ideasmitry ; jest, joke, waggish trick , hum our , derision,
vn;Jlery ; grove -, coarse humour ; onschuldige -, liarniless
;r;r; kwoodoeirdiqe -, arch , sly lnuiioiir ; &ijtede -,
dv
i;".'sir ; overdre''e -, ovrr.driveii (eet ;tez;d
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zonder -, (in ernst) in earnest , no joking , without plecnsantry; op schertsende wijze, jestingly, jocosely, jocularly, for sport; wie schertsen wil moet - verstaan , they

promptly, quickly, suddenly, speedily, swiftly, forthwith
sharply.

who will make a jest must take one, they who play at
bowls , must put up with rubbers.
Schertsen, i.w., jest, joke, play, be in sport, sport (with),
make merry, trifle (witli); -, t. w., jest with (any one) ,
joke.

Sehertser, spotvogel, z., joker, jester, jovial fellow, jeerer.

9chertserL , z., zie Schterlsing.
l^chertsing , z., jesting , joking.
Schertter, z., jeerer.
Scherven, t. w., shred, cut small; peterselie -, shred parsley.
Schets. z., (ontwerp, ruwe teekening) sketch, (rough) draught,

outline.

schetser , z., draughtsman , drawer , sketcher.
Schetsing , z., delineation , sketching , drawing.
Sohetster , z., zie Schetser.
Schetteren , i. w., zie Schateren ; het - van den donder,

rattling of thunder.
w., (zich wrijven), zie Wrijven.

Schenken, i.

Scheur, z., (berst, spleet)

rent, slit, crevice, gap, chap;
-, (oneenigheid) division , disunion, discord , schism.

Scheurbuik , z., scurvy.

z., render.
z., old linen.
Scheuren , t. w., rend , tear , slit ; papier -, tear paper;
in flarden -, tear into ribbons; in tweeën -, rend asunder;
persoon die verscheurt , tearer ; in stukken .-, tear up , to
pieces, shatter; -, § (afscheiden) forsake; zich van de kerk
- (van godsdienst veranderen), forsake one's religion, apostatize ; zich wit ismands armen - (met geweld losmaken) ,
break away from any one; open -, tear open • rip open;
-, i. w., (bersten) burst, be rent of torn.

Seheurder,

scheurdoek,

Scheuring,

z., rending, tearing, § division, schism.

Scheurlaken , z., old sheet.
Scheurlinnen • z., old linen .
Scheurmaakster, z., zie Scheurmaker .
Scheurmaker, Z. , schismatic .
Scheurpapier , z., waste paper.

Scheursel , z., burstenness, rupture, g.
Scheurzlek, b., schismatical; -, Inc., schismatically.
$eheut, z., (schot, schoot) slot; -, (van een slot) bolt;
-, (opscliieting van een tak , loot , spruit) growth , shoot;
een - krijgen, grow up; -, (bijtende spot) sarcasm, taunt,
schimp-, scoffing-jest; een - onder water geven, do any one
a secret injury ; een - geven (een touw laten schieten) let
go • loosen, z.
Scheuter, z., zie Schutmeester.
b., (rijzig) tall; -, (mild) liberal; hij is niet
heel -, he is close-fisted , he is not very liberal ; -, (yereed , vaardig) forward , ready.

Scheutig,

Schentigheld , z., tallness , forwardness , liberality.
Scheutje,

z., (zoo veel als men uit een kun enz. in eens

schenkt) dash.

Scheutvru . b., zie Schotvrij.
Schentwtjn , z., impressed wine mixed with herbs, bride's

wine • bride's tears.

Schicht, pijl , z., dart , shaft.

, r., quickness,
suddenness , hastiness.

Schteltjkheid

spoed,

celerity, rapidity,

Schietnan , z., bootswain's mate, z.
Schteinansgaren , z., spiin - yarn .
Schier , 1w., (bona) almost, very near, nearly, near, allbut; - dood, almost dead.
Schietboog, pwlboog, z., cross -bow; - ons steenen te

schieten , stone-bow.

Schietbus , z., fire-arm.
Schieten , i. w., (met schietgeweer) shoot ; naar een vogel

t. w., dart, cast; de zon schiet (werpt) zijn stralen op de

aarde, the sun darts his rays upon the earth; kuit

,

-,

spawn; wortel -, take root; brood in den oven -, put
bread into the oven ; t een schot (schut) voor iets - (iets

beletten) , prevent a thing ; netten —, cast nets ; § de ondeugd heeft in zijn hart diepe wortelen geschoten , vice
has rooted deeply in his Heart; -, t. w., (vara geld: leenen) lend money; -, (laten schieten , botvieren) veer ; een
touw laten -, pay out a cable, veer a rope; -, (meten)
measure; de sterren -, measure the height of the stars;
-, i. w., te kort -, come of fall short of, not to shoot far
enough ; -, § (niet toereikende zijn) fall of come short of;
in zijn onderneming te kort -, be disappointed in one's
undertakings ; rond - (herkomstig van in de rondte oprollen)
make shift; zijn krachten - te kort, his strength is not
sufficient; hij kan er niet med rond -, he can't make shift
with it, it is not sufficient; een bok -, blunder; -, (van
planten : uitschieten, opkomen , ontspruiten) shoot; in de
hoogte -,

shoot up, rise, spring up; -,

(ontglippen), als:

de snoek schoot weg, the pike shot away; uit de hand -,
slip out of the hand ; -, (duiken) • als : onder water -,
dive under water ; -, i. w. en t. w., (vallen) fall ; voorover
-, fall down headlong; uit den wagen -, fall out of the
coach; -, t. w., als ballast -, take in ballast, cast ballast;
-, l- (schiften) separate ; J- liet goede van het kwade -, separate the good from the bad ; -, (verrassen , overvallen)
surprise; -, i. w., (in herinnering komen) , als : er schiet
mij iets te binnen , I remember something ; -, t. w. en i. w.,
(schielijk opstaan), als : uit het bed -, rise suddenly .
$ehteter , z., shooter; geld-, money-lender; -, (zeker ongedierte) mite.
Schietgaten , z., mv., (openingen van een batterij voor het
geschut) port-holes, embrassures.

schietgebed

, z., ejaculation, ejaculatory prayer.

Schietgevaarte , z., balista , catapult.
Schietgeweer,

z., fire-arms.

Schieting, z., turning about corn with a shovel, shoot-

ing.

Schietiep • z., breast-piece.
Schietlood, z., plummet.

b., (als een schicht , ook schuw , inzonderheid schietpen , z., mark.
van paarden) restive , stubborn , skittish , shy.
t^ehtetpt I , z., arrow.
Schietpin • C., zie Schietpen.
Schichtigheid , z., skittishness , shyness.
Schielijk • b., (haastig , snel) prompt, quick , ready , sud- Schietschuit , z., packet - boat .
den, hasty, speedy, swift, § unexpected; een -e dood, Schietslang, e., darting snake.
a sudden death ; -, (haastig , ds iftig) hasty , forward , Schietspel . r., butt- of clout - shooting .
eholoric , passionate ; -, (doordringend) sharp ; - , bw., Schietspoel , weverstsiroet , e., shuttle .

Schichtig

-,

shoot at a bird ; met pijl en hoog -, shoot with a bow ;
naar iemand -, shoot at any one; voor den kop -, blow any
one's brain's out ; bres -, batter a wall to make a breach ;
naar liet wit -, naar de schijf -, shoot at the white,
mark; iemand dood -, overhoop -, shoot any one to death ;
dat geweer schiet goed, that musket is true, shoots true;
een schip in den grond -, sink a ship ; -, (uitwerpen) ,

SCH.
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Schiettuig, z., zie Sekielgevaarte.
Schietworm , z., book-lvorrn.
Schiften , t. w., (scheiden , deele^d) separate , 11% ltie ; --,
(runnen, te zamen loopen) turn, curdle ; -, (uciira fclen) !'r„iy,
ravel, unweave (of stuffs).
Schifter, z., separator , divider , 5 critic.
Schifting, z., separation, divisioli, repartition , curdlili
turning, fraying, ravelling.
Schijf, z., (een plat rond lichaam, door welks roidil i
een spil loopt) round slice of a thing; - ira eens katrl.
waarover touwen loopen, sheave; § dat werk gel orcr vvele
schijven; er zijn vele personen noodi j om dil werk lr vel
riyten , there are many hands to that business ; -, (plat
rond bord om naar te schieten) mark to shoot at , lo tt;
naar de - schieten, shoot at the mark; -, (van Nokken)
sheave (of blocks), z.; - van pollebakkers , wheel; - raga
rundvleesch , round ; - van kal fsvleesela , rolstok , ; i I let ;
zon- en maan-, enz. (de schijnbaar plat ronde tie Itl lgens welke zich de henielliycha; s.e( rerloonen) dist: ; -, (e Ier
rond werp(zer hij de spelen der ouden, wer/)schijf) teens,
quoit;

dam-,

man at draughts, loan;

- Van fj/f( , 2G'L l?i'Z![/-IG

de glazenmakers ruilen sneden, pane of glass, Ae ie-, (eet n,
knee-pan; - van een fleer, slice of a pear; ijs lcr'jec S(d
den, slice, cut into slices; -, (gel(1) § luor^ev, riclwe ; iii
heeft veel schijven; hij /ef;ft veel geld, lie is very vviel^

he is a warn of moneyed Jun.
SchLfgat, z., slleat-Isle.
SchLfpaal , z., post to which the mark is fixed.
SchLjfschieten, z., shooting at a mark.

, z., (licht , glans) shine; de - der zon , the sunshine ; de - der maan , the moon-shine ; -, (uitwendige ver-
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sich, ngeMoof, z., false faith , hypocrisy.
scht$ngeluk , z., imaginary of false happiness.
Schvngoed • z., imaginary good.
SchUngroud , z., seerniiig reason.
Schijnheilig

, b., hypocritical ; --, 1w., hypocritically.

SchUnhcillgc, C., hypocrite , dissembler.

P+chijnhcili ;heist , z., Iiypoerisy , dissimulation.
chUnra'de, N., ,SophIsiu.
SeI&inrc,ienaar , z., sophist.
iáchiJnschoo,d, klatergoud, z.,

tinsel .
Sr hgji,sel, z., sllinc, shining , brightness, splendour, lush

trc; -, (schip;) appeara;;ce , vision , phantom.
SeRjinsirLJrrtg , b., paradoxical ; -, bw., paradoxically.
Schij nstriJdfghaei,t , z., paradoxicalness , paradox.
,chkinverniiiak, z. false ple asure.
Sch jn4crienti, z., false friend.

Schij,ao soon, , b., devout in appearance.
sch ij n.v ij s

, b., scenli; gly n isc.
Schkin-worn, z., zee Giin;worin.
Schijt , z., zie schijle ij.

SclUtebsoek, z., sl^iti^ ihreechi;s, one that befouls his breecites ; -, (lafaard) § coward , poltroon.
chLdtcta , i. (v., case, ;i<<turc , bliitc, go to stool ; -,
(le« tale/i) fart.
Sehiter, z., )sluiter, tarter; -, §(lafaard) coward.
Sc,la

ea- ij , e., looseness , iiiarei;ca.

schttecel , z., pale yellow.
J chijtvalk , z., hobby (sort of hawk), braggart.
Schi;Bworte1, z., sliul';ge.
schik , s., (scicikking, o ( de)

order, arrangement, regulation.;

- -i- , (beschikking) disposition ; -, (liet tevreden met, of vol
boning) appearance, slow; voor den -, for show ; naar
iets) colltentnlent , pleasure ; in zijn - zijn,-dane(jovr
allen -, to all appearance , in all likelihood ; deit - hebben , be contented of pleased; niet ira zijn - zijn, be out of
humour; hij is er wel wel in zijn -, he is well pleased,
bear a show; een -, den - hebben van, wear show of,
evitl; it ; goedschiks , with a good grace.
zich den - geven van, assume the shove of; naar den - oor
judge by appearance; onder den - van, under the-deln, 'Schtkgebttin , z., fatal sister (fabelleer).
show of , under pretence of; - bedriegt , appearance de- Schikken , í. w., (in orde brengen) set in order, order,
ceives ; zich voor dery - wachten , save appearance; -, (ge- dispose , arrange , range; put in order, put to rights;
daante) appearance, form; -, (waarschijnlijkheid) probability; aecon ►odate, adjust (differences) ; fit up (houses, rooms);
trine , suit; e(iii den/Geelden of woorden -, order one's
naar allen -, to all appearance , seemingly, apparently;
er is allen -, there is every appearanee; -, (zweero) shadow;
ideas or words ; dat schikt hem volstrekt niet , that does.
riot suit hint it all ; wij zullen het wel -, we'll agree about
een - van waarheid, a shadsw of truth.
it; alles -al zich wel -, all will go very well, time itself
Schijnbaar , b., seething, apparent, specious, plausible
-, bw., seemingly, apparently , plausibly.
will bring it about ; -, (ffestiei•e f , bepalen) manage, order,
direct; God heeft let zoo gechikt, God has ordained it
SchlJnbaarheid, z., seemingness, appearance, speciousness.
so ; -, i. w., (zich voegen , zich o;ulcrwerpe;i) ik zal mij
Schijnbeeld, z., phantom.
Tsaar ;wen raad -, I'll follow your advice; zich naar dens
Schtjnchristen , z., false christian , hypocrite.
t jd -, pact according to the time; -, (zich wel gedragen)
SchLndeugd, z., seeming, feigned virtue, hypocrisy, outzich wel -, behave oneself well; -, (zich gereed maken)
side show of virtue.
Schijndood , z., dead in appearance, appearing to be dead.
prepare; tot wei - ken -, set oneself to work; -, (plaats ma$ch&%ndoode, z., one that is dead in appearance.
ken) move , make roses ; schik real als 'l u belieft, move
a little , if you please ; -, t. w., j (zenden) send; -, i. w.,,
SehUnen , i. w., (een helder licht geven, lichten) 1 shine;
de maan schijnt , the moon shines; hij kan niet zien dat (gelukken) het begint te -, it goes better.
de zon in het water schijnt , he envies others their plea- Schikker , z., arranger, director, disposer, etc.
sures; -, (glanzen) gleam , glitter ; -, (zich laten aanzien, Schikking, z., order, disposition; woorden -, construction,
voordoen) seem, appear; hij schijnt een bedreven messsch te Schikster , z., zie Schikker.
zijn , he seems to be a clever man; het schijnt , it seems, Schil , z., zie Schel.
it appears , it would seem , appear ; het schijnt mij , hens, Schild , z., (zeker schut?vapen) shield , buckler ; protection,
it seems , appears to me , hiru ; naar het zou; -, as it would defence; -vormig , buckler-shaped ; niet van een - voorzien,
seem ; het schijnt dat ik hem zie , I seem to see hint; het unshielded ; -, (wopenbord) scutcheon , coat of arms ; in
zijn - voeren, hear in one's seutcheon, intend, ainl at;
schijnt dat tegen dit kwaad geen geneesmiddel is, the evil
seems to be without remedy; dat schijnt snij zoo te zijn , hij voert niets goeds ida zijn -, lie has sonic evil design;
oren weet niet wal hij it zijn - voert , one does not know
that seems to me to be so; naar het schijnt, to all appearal;ce; liet schijnt dat het gal reye;;eu , it looks is ;
what his intention is cf wt► at lie tthus at; - § iemand is
it would rain; gij schijnt boos te zinc , you stein to he alk,,ry. zij; - vareia, spew one's teeth to a person; het - vai.
ilii..ti
.
1llini'v
wlhtitgelcet'llr ., z._ lnve(ew -teil lrsci;cd anal! , yee;ile set
(^ i
C-;tcllcolj
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hangbord) sign; Wapen-, coat of arms; -, (zetboord, in een Schildwachthuls , z., zie Schilderhuis.
Schildwapen, z., scutcheon , coat of arms.
sloep) wash-board • z.; - van een echil dead , shell.
Schiffer, z., (alles wat in dunne stukjes of blaadjes van
9childbanken, z., mv., ways, pl.
Schllddrager,

z., esquire, squire.

Schilddragers ,
Schilder , Z., §

z., me., supporters.
painter , 1 picture-drawer , § painter , por -

trayer , limner decoratie-, ornamental painter , grainer;
huis-, house-grainer; email -, painter on enamel ; genre -,
painter of it genre"; historie -, historical painter; figuur -,
picture drawer; miniatuur -, miniature drawer, limmer;
Landschap -, landscape drawer ; portret -, portrait-painter ,
picture-drawer , face-drawer ; glas-, drawer on glass;
-werk • drawer's work.

5chllderachtlg , b., picturesque , § very handsome ; -, bw.,
picturesquely • very handsomely.
Schilderakadensie, z., academy of painting.
Schilderboek , z., painter's book.

, t. w., (met olie- of waterverw beelden, landschappen , enz. malen) paint (in oil or water colours) , draw ,
limn , picture , depict , portray ; fl § naar het leven -,
1) § paint from life; met waterverw -, paint in water-colours;
fresco, met nahen kalk -, paint in fresco ; met olieverw
-, paint in oil colours; naar de natuur -, paint from
nature ; op glas -, paint on , upon glass ; zich laten -,

Schilderen

have one's likeness drawn , sit for one's picture; als

geschilderd (zoo fraai) zijra, he strikingly handsome; met
pastel -, draw in crayon; -§, (beschrijven, voorstellen) describe, representt; -, i. w., (op schildwacht staan) stand sentry, § be upon duty; § lang staan -, wachten, stand to

wait , dance attendance.

Schilderhuis , schilderhuisje , z., sentry - box.
Schilderij , z , painting , picture (piece) ; portrait ;

§ picture

(whole representation , description).
Schllderljkabinet , schilderkamer , z., cabinet of paint-

ings , pictures.

picture seller .
, z., painting, picture , manner of painting;
- § , (beschrijving) description.
Schilderkamer , C . painter's room.
SohilderLjverkooper , z.,

-

Schildering

Schilderkunst, e., painting, picture.
§chllderschool , z., school for painters, manner of painting.
Schildersezel , z., easel.
schildersgereedschap, z.,

Sehilderspalet,

painter's tools, pl.

Z., painter's pallet.
on.

elkander gaat , of zich zoodanig laat scheiden) scale ; -s
op hef hoofd, dandruff.

Schilferachtig , b., scaly , flaky.
Schilferen , i. w., scale off.
Schliferig, b., zie Scliilferachtig.
Schillen , i. w., zie Verschillen.
Schillen , I. w., (de schil afdoen) shell,

peel , pare ; hennip
-, peel hemp; vlas -, peel flax ; § een appeltje met iemand
te - hebben, have a crow to pluck with any one.
Schim , z., (donker beeld eens ligchaams) shadow ; hij vecht
tegen zijn eigen -, -1 lie fight with his own shadow ; voor
zijn eigen - bang zijn , be afraid of one's own shadow;
tegen zijn eigen - vechten, fight with one's own shadow;
hij ziet er uit als een -, hij is zeer vermagerd, he is very
lean; hij ziet er zoo bleek als een - uit, he looks as pale
as ghost of as death ; -, (spook , verschijning , geest eens
afgestorvene) ghost, appearance , spirit; hel rijk der -men,
elysian fields, elysium ; -. (schaduw , lommer) shade.
Schimmel , z., (witachtig uitslag) mould , hoary of
mouldy part, mouldiness; -, (witachtig paard) grey horse.
Schimmelachtig , b., mouldy, hoary.
Schimmelbles , z., grey horse with a white spot on his

forehead.

• i. w., (uitslaan van schimmel , schimmel bekomen) mould , grow mouldy.

Schimmelen

Schimmelig , bw., mouldy , hoar..
Schimmelkleur , z., grey colour.
Schimmelkleurlg , b., grey - colourd.
Schlrninelverw , z., zie Schimmelkleur.
Schimmely erwig , b., zie Schimmelkleurig.
SchimmenriJk , z., elysian fields , elysium.
Schimmeren , i. W., zie Schemeren.
schimp , z., (bijtende boert) affront, taunt, scoff

, mockery,
raillery , reproach.
in
an
insulting
manner.
Schimpechtig, b., insulting; -, bw.,
Schimpbrief, z., zie Schimpschrift.
Schimpdicht, z., satire, lampoon.
Schimpdichter , z., satirist , lampooner.

Schimpen, i. w., insult, scoff at, satirize.
^schimper , z., scoffer.
Schimpertj . z., outrage, injury, scoffing, affront.

b., scoffing, sarcastical, satirical; sarcastically,

Schildertafel , z., table to paint
Schilderwerk , z., painting.

Schimpig ,

Schildhouwer , z., zie Schilddrager.

Schimplied,

Schildknaap, z., esquire, squire, armiger.

Schlldknoop • z., certain knot.
Schlldkr uld , z., senvy (thlapsi vulgaris) (botanie).

Schlldenaker , z., shield-maker.
Sehlldpad , z., (zeker dier in de gedaante van een padde)

satirically.

z., satirical humour.

Sch impnaaun , z., nickname ; schimpnamen geven , nickname.
Schimprede , z., satirical speech • sarcastical speech.
Schimpscheut, schimpschoot, z., sarcasm, lash.
Schimpschrift, z., satire, satirical writing, libel, pamphlet.
Schimpschrijver , z., lampooner, libeller , writer of satires.

tortoise ; zee-, turtle ; schild eener -, tortoise shell ; -, SchiiupsvviJze , bw., satirically, sarcastically.
(zeker stormtuig) testudo; -, (gat in een luik om de ka schimptaal , z., injurious language.
te schieten, kinnebaksblok) snatch-block, z.
-beldor Schimpvogel , z., § scoffer.

Schildpadden,

shell-comb.
Scheldpleister
Scheldvink

b., of tortoise-shell ; een - kam, a tortoise-

, z., kind of plaster.

, z., greenfinch.

Schildvleugelig , b., coleopterous, coleopteral.
Schildvormig , b., scutiform.
Schildwacht , z., sentinel , sentry ; verloren -, gevaarlijke

post, perdu of advanced sentinel ; ruiters -, sentry on

horse-back , scout , vedette ; op - staan , stand sentry ; -,

(lang wachten) staid waiting a long tine, guard; -,
(persoo; , lie 01) scliildwaclal staaf of schildert) sentinel.

Schimpwerk, z., satire, satirical work.
Schimpwoord , z., injury, invective , abusive
Schen,

word.

z., t (schilfers op de hoofden der kinderen) dandruff.

Schlude • z., (vel) skin ; -, (bast) rind , bark.
Schindelen, I. w., zie Schitteren.

Schender, z., (vilder) flayer.
Schink, z., (het_ gezouten en

gerookte dikke been van een
varken, ham) ham, gammon.
Schinkel , z., (het scheenbeen van den voet tot aan de luie
en het dikke been tussche,a de knie en het heupbeen) shank,

chili-bone.

soIi.
Schip, z., ship, vessel; koopvaardij-, merchant-ship, nier

Soli.
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Schippersuitdrukking , z., shipman's term.
Schippoeid • z., three hundred pounds weight.
Schipreede, z., road.
Schipz-eeder , a., owner of a ship.
Schipr ®er, z., rudtier.

oorlog-, near. , ship of war; linie-, ship of-cliantm;
the line; - der koninklijke marine, His, Her Majesty's
vessel; - der 0. I. ko;npagnie , India-man ; transport-,
transport-ship ; het vara stapel loopera van een -, btui cli ;
vreemd -, foreign ship , bottom ; stoor-, sternier , steaarnship, vessel; een - uitracstess, fit out a ship; ^er Coming
raja een - afdanken, pay off a ship; di/)f/aalt --, ship
that draws much water ; eega - b^talcelr,i / cti' elcn, o,ader het wand brengen, rid; it ship ; cru c - biia ie), , nlan
a ship ; een hoog opgeboeid -, a íleepwaisteil ship ; ecu clat stijf onder zeil is, a roundsiiled ship; ec;i vorlastiq
, a ship that is too much by the Lead ; eJia sliwrlust/g
-, a ship that falls astern; een diepgas, d of overtet , t-U -,
a ship that sinks deep into the water , because of her
burden; een - laden, load a ship; eert geaaskerd -, a ship
lying at anchor ; een verlengd -, a l,ngthened ship ; een
- dat te veel raalt, a ship built with it great sheer ; eega
- dat op zijn buik zeilt, a crank ship, lek -, leilhj ship,
ship that makes water ; ccii gestrand -, a shipwreck , iv reel.
een - sloepen , slijten, rip up an old vessel ; eels !mirt-' -,
a vessel with a gaff; eert - onitakelen, unrig a slip ; lidl
boegseren van een -, the warping, of towing a ship frons
place to place; een ranlc -, a straitheered ship . liet - valt
af, the ship falls to leeward; een borilig -, a lob-siiied ship
het - omdraaijen, fall a ship; achter -, sterrage ; 2 roviaiid-,
victualler; bekaaid -, ship abouridiiig with rciits; ei S wclgemanierd - (dat gladde vaart heeft), a good working ship;
een - praaijen, hail of speak a ship at a distance; een
nniticlarend -, an outward boind slap ; ee^i i;ilclaeeiurl -,
a homeward bound ship ; een loejgieriy -, a slip that
holds a good wind; een wakker -, a roomy ship a^lvantageously hound ; zog, zelling, doodwater, vaarwater van een
-, dead water, track of water of it ship; ecu - voor wi,id
laten drijven, lenzen, tiring the wind alt of astern; een
- schrappen, schoonmaken, grave of clean a ship; een dat tssschen wind en stroom ten anker ligt, a ship moored
between wind and tide; de koers vara een -, the course of
way of a ship; een - dat op het drooge zit, it ship that
lies dry of aground; Dist - op strand of op een klip jageyi ,
ruim it ship a-shore, upon a hank, rock of coast to avoid
an enemy; een - dat .ecookt en sl'ngert, a ship that
labours of' strains violently; - van eega kerk, nave, body
of a church.
Schipbank , z., zie Roeibank.

weirobben , t. w., (de schulcben afdoen) scale.
Schobhert, z., zie Schobbejak.

Schipper[} • z., navigation.

Schoengesp

Schipzanti , z., ship-sand • ballast.
Schipe&jctee, z., side of a ship.

Schuier•, z., z;e Geselvitter.
Schittacr•eu , i. ie., (een sterk ,glinsterend licht vans rich gereis , /li. i'eierz) § brl/Lten, § 1^ shine, glare, glitter , gleam,

sprh r ; - roan , p1,1 re with.
5icBkittcrer► ri, b., dazal ng, sparkling, shining, bright; -,
bio., sprklitirly.
Sob dtts i gia,is, z., slparklit;gtiess , glitter.
`'icieiticr inr • z., glittering , lustre, dazzling.
schitterlicht • Z., dazzling light.
!'chub, sciitib , schilfer , z., scale.

Seizol;achtig, b., scaly, like scales.
+ci► c► i he . z.,

zie Schot.1

Se totlimejak • z. rogue, knave, scoundrel.
chi► 1mbejakken , 1. w., (havenen, slecht behandelen) treat
ne;pi1 eutly.

Scteobbig, b., scaly.
Sc:► oe , z , zie Schoen.

Sci,oef, z., (omstag, kraag) collar of a cloak.
Sr"1iiscte' n, t. u., (schoercet aantrekken) put on shoes; x j

zijcc allen over één leest geschoeid , zij - allen op één leest
(_gij zijn liet eens) they are agreed; wel geschoeid zijn
w e<ir good shoes; -, (den waterkont met planken bekleeden)
line with wood; -, i. w., (passen) agree.
z^choeL er , z. (schoenmaker) , zie Schoenmaker; -, (schoen
-antrek)
shoeimig-horn.
Schoeiing, z., shoeing; -, (bekleedsel van hout langs het
wale}) lining.
Schoeiplank , z., plank, slab of timmer.

• z., shoes, boots, slippers, pumps, pl.
Schoe1Je, z., r;iscal, rogue; knave ; - streek, knavish
trick, roguish trick.
Scloeljcachelg , b. en bw., zie Schelmachtig, I. en bes.
Scdhoeijeutuk • z., knavish trick, roguish trick.
Schoei., z., sloe; duits -, dancing shoe; zonder -en , without shoes, shoeless, iuishod; geen -en aan de voeten heb
have no shoes to one's feet; vast in zijn -en staan -bern, ,
he firm ; elk weet best waar hem de - wringt , the wearer
Schipbek, z., beak, prow.
Sichiphoom , z., boatiman's pole, gaff.
best knows, where the shoe pinclies him; ierrcand de -en
uittrekken, take, pull off any one's sloes; die de - past
schipbreuk, z., shipwreck; - lijden, be shipwrecked,
trekt haar aan , if any fool finds the cap fit hies, let him
wrecked, be cast away, z.; overblijfselen van een - wreck;
- doen lijden, shipwreck, wreck, z.
put it on ; risen moet geen oude -ent wegwerpen eer neen
nieuwe heeft , one neust not part with a thing before orie
Schipbreukeling , z., shipwrecked person.
Schipbrug , , z., bridge of boats.
has something better in its stead; al te naauwe -en aan
hebben , be in time slicienianer's stocks ; ik zou niet gaarne
Schephaak, z., hire of a ship.
Schipper , z., master of a ship , captain of a ship , shipin zijn -en staan, I should not like to be in his stead;
-, T (tred) pace , treed , step.
per , waterman , bargeman ; hij is - te voel (hij is van
Schoenaantrel+.:ser • z., zie Schoeijer in de 2de beleekenis .
zijn schippersambt afgezet), lie has lost his ship.
Schipperen , t. w., (maken , doen uitvoeren) do , execute, Schoenband • z., shoe-String.
adjust; -, i. w., (gedaan worden , schikken) be performed, Schoenborstel • z., shoe-brush.
schoendraad , z., pitched thread, twine.
cone to rights , be adjusted.
Schippersberoep,

z., shipper's profession.

Schippersknecht , z., bargeman's mate.
Schipperskooi • hangunat , z. , hammock .
Schippersloon , z., freight.
Schippersmuts, z., shipman's cap.

Schipperspui , z., wlilpw azi's great coat,

Sciioeisei

, z., slmoe.buckle.

Schoenlap , z., botch on a shoe.
Schoenlappen , i. w., mend shoes.
Schoenlapir sr , z., cobbler , mender of shoes; -, (geit soort

van kapel) kind of butterfly (insektenkunde).
shop.
Schoeuleér , o., shot- leather,

Schoenlappers pothuls , z., cobbler's
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Z., shoe-last, shoemaker's last.
4choen1int , z., zie Schoenband.
Schoeninaken , z., shoe-making , making of shoes, shoe.

Schoktlnnen , z., coarse linen that is sold by four pieces.
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Schoenleest,

Schokster , z., zie Schokker.
Schol , z., (soort van platvisch) plaice; -, (een afgebroken
stuk ijs van aanmerkelijke grootte) flake of ice.
Schoenmaker , z., shoemaker.
(stukaarde) clod of earth.
Schoenmakers ambacht, z., shoemaker's trade, shoe. Scholen • i. vv., (bij menigte te zamen vergaderen, te zamen
maker's business.
zijn) flock of crowd together.
Schoenmakers baas, Z., master-shoemaker.
Scholfert , z., (zekere watervogel, die onder de duikers le•
Schoenmakers gezel , z., shoemaker's fellow, shoemaker's
hoort) cormorant ; § -, (lompert) clumsy fellow.
journey-man.
Scholier , z., scholer, schoolboy , pupil; tyro ; beginner.
Schoenmakers gild , z., shoemaker's corporation.
Scholieren , t. w., (onderw( zen) teach.
Schoenmakers knecht , Z., journey - man - shoemaker.
Scholierster, z. , scholar.
Schoenmakers ones , z., shoemaker's knife, shoe-knife, Schollevaar, z., zie Scholfert, in de eerste beteekenis.
paring-knife.
Schoipet , z., soft egg.
schoenmakers naald , z., shoemaker's needle.
schoipen , i. w., (kabbelen der baren) beat as the water
l^choenmakers stoei , z., trevet , tripod.
does against a dike of rock when it is agitated.
achoennaad , z., scum of a shoe.
Scholschuit, z., plaice-barge.
z.,
shoeblack,
shoehoy.
Schoenpoetser ,
Scholtijd , z., plaice-time.
ichoenriern, z., shoe-string, shoe-tie, strap of a shoe, Schommel , z., (schop, schongel) swing; - §, (iemand, die
shoe-strap.
altijd in beweging is) busybody.
l^cboenschuijer , z., zie Schoenborstel.
,ca,ornmelen , t. w., (schudden) stir, shake, swing; -,
(zich bewegen) stir; -, (ten ruwste schoon maken) clean of
Schoensmeer , z., shoe-blacking , shoe-wax.
Schoenspijker , z., clout-nail , hob-nail.
clean carelessly.
Schornrneling , z., shaking, stirring, swinging.
Schoenwinkel, z., shoe - shop.
rchommneiknecht, z., drudge, turuspit.
Schoenw isch , z., shoe-clout.
maker's trade.

schoenzool , z., sole.

Schommelkok , z., scullion.
Schonirnelrneisje , z., drudge.
Schomineltouw • z., swing-rope.
Schhompermuilen , glimlagcben • i. w., smile .

zie Schouder, p.; (een vlaag van onweder,enz.)
great shower.
Schoerhaal , z., angle-fish, monk-fish.
Schofeerder, schender , verkrachter, z., ravisher .
Scho2eI, z., (een tuinyereedschap) shovel, hoe.
schoer

, , Z.,

Schofeiaar, Z.,

Schongel , z., zie Schommel.

Schongelen , t. w., zie Schommelen.
Schongeiing, z., swinging.
9chongeltouw , z., zie Schommeltouw.
schonk, z., (een, bonk, als schenkel, schinkel) hone.
schoof, garve, z., (een bos ongedorscht koren) sheaf;

one that clears garden-walks.

Schoffelen, t. w., (met den schoffel arbeiden , schoonmaken)
clear garden-walks of weeds with a shovel.
SchoWeling , z., clearing garden-walks of weeds with a
shovel of hoe.
Schoófelptoeg, z., hoing-plough.

Schoftelsteel , z., hoe - stick.

scath sheaf is paid.

t. w., (overweldigen, met geweld wegnemen,
verkrachten , vernielen) ravish , deflour.
,
Schollering z., rupe, ravishing , violation.

scholieren,

Schoft , lompe schurk

, z., clumsy fellow, wretch ; -,

(een vierde gedeelte van den day , zoo als die onder arbeids.
lieden verdeeld is) quarter of a day's work ; -, (het bovenste
gedeelte vara don rug, schouder) shoulder.
schoftachtig , b., brutish, rude, brutal; -, bw., brutishly,
rudely, brutally.
Schoften, schofttijd houden, t. w., rest oneself, leave
of working for a time.
schofttijd , z., labourers' eating time.
Schoftuur, z., hour of repose.
schok, Z., (stoot, bons) jog, jolt, shock; den - doorstaan,
stand the shock; -, (botsing) collision, clashing,
(I crush; -, (aanval) brunt; de eerste - doorstaan, stand
the first brunt ; - § , (eemoedsbeweging) emotion , affection.
Schok , z., (zestigtal) threescore; -, (vier stukken, bid het
koppen van zeker grof linnen) four pieces of coarse linen.
l;chokachtig, schrokachtig, Inhalig, b., greedy; - , bw.,
greedily , gluttonously. Zie Schrokken.
Schrokkigheid, z., greediness.
Schrokkebast , gulzigaard • z., glutton.
schokken, t. w., (sterk schudden, bewegen) shake, jog,

toss, jolt; -, (hevig aandoen) agitate, move, affect; -,
(naar schokken tellen) count by numbers of three score;
-, i. w , (horten , stooten , hossen in een rijtuig) jolt.

$chokkcr , z,, zie Schrokker.

in

schaven binden, sheaf, bind into sheaves.
Schooiland, z., land of which, beside the tithes, the

C

Schooilen , bedelen , i. w. en t. w., beg, go begging, go
a beging.
Schooijer , bedelaar , z., beggar.
Schootjjer[J, bedelarij , z., beggary .
Schooister , z., zie Schooijer.
Schooi, z., school, academy; college, § school , school-house;
(philosophy) scholastic philosophy; gemeente -, parish =;
arm-, free, charity =; - voor zeeeaartkunde, naval =;
arrondissenients -, district =; handels-, commercial n;
dans-, dancing =; Zondag-, Sunday -; rij-, riding; _; meisjes-, girls =, jongens-, boy's = ; geneeskundige -, of
medecine; zwem-, swimming -; -makker , _ fellow ; -man,
( -vos) , ; man ; -dagen , day's ; -meester , master ; -mees
= mistress; ter -, at =; in een goede -, § at a-ters,
good =; tot de - behioorende, scholastic , scholastical; naar
- gaan, go to -; - nieuws vertellen, late teels out of =;
naar - zenden , send to =; in een goede - zijn , § be at a
good = ; de lagere scholen , elementary of primary schools;
kweek- voor onderwijzers, normal school ; kost -, boarding -;
aan het hoofd van een - staan, be the head of a =; uit
de - blijven (een sluipertje waken), play truant; ter bestellen, put to =; een - houden, keep a -; gij moet niet
uit de - klappen, you must carry no tales out of school ;
uit de - klappen, carry tales out of school; de - gaat
uit, the school is finished; -, (in de beeldende kunst) school;

de - van Reinbrand, the school of Rembrand; -, (leerwijze)
school; -, (menigte gelijksoortige visschen, die gezamenlijlc
eweircnne>>) schoal.

Schoolbestuur , z., direction of the school.
Schoolboek , z., school-hook.
Schoolbord , z., sc(iool-board, sign of a schoolmaster

(uithangbord von een

school f sign before a school.

; -,

Schoolfeest, z., school-feast.
Schoolgaan, z., going to school.
Schoolgebcd. z., school prayer.
Schoolgebouw, sch)oUhaIis, z, school - house, school.
Schoolgekd , z., school - hire.
Schoolgeleerde , z., scholiast , school-man , humanist

grammarian.
Schoolgeleerdbeid, z., school-divinity; classicaal learning.
Schoolgezel , schoolrnakker , sckootkau eraad , w.,

school - fellow.
Schoolhouder, z., school-master.
Schoothouderes, schoolhoudster, z., school -mistress,

scliool-came.

fiere hand; een -e zomer, a fine summer; hij heeft er eeia
-e kc us toe , lie stands fair for it; op zijn schooiast , at
the trest; -, (henalliri voor ale overige zint?regen) agreeable,
fine ; eet -e stemt, , it fine voice ; -, (sal de ziel op eelt an-

dere wijce aandoet) beautiful, hand.iome, fine, fair; -,
(errdi9), als: cerr. - ver;no,-en, Handsome foitune ; een -e
gele"/enheiel , a fair of seasonable occasion ; -, (helder,
zrrtei) cif all ; -c h;-r,den lor -then, have clean hands; - liftir.c/; f'oed , cleats l inc-n ; ee:a - lienz^l , a clean shirt, ; - water

clears water; eens /vi, - maken , make a house clean; nieuwe
(?cems vege n -, new broonis sweep clean; -, bie., fairly,
finely, Beautifully , prettily , well.
Schoon , roelv)., zie Ofschoon.
Schoonbr.u-der , z., brother - in -law.
schoondochter , z. , daughter - in - law .
Schoondruk , ;c., i?rin^e.

SciIoone, z., the he;z;ztiful; de leer van het -, the sentiments of the beauties.
schooner , c., (zeker schip) schooner.
Schoonh(. idl , z , (! ; beauty ; j(5 beautifulness , fineness,

Schoolinrigting, z., college.
Schooljaar, z., school - year.
Schooljeugd , z., scholars , students.
Schooljongen , schooiunaap , z., school-boy.
Schoolkaener , z., school - room.
Schoolkarneraad , z., zie School jezel.

fairnress, T heauteo:usness, (I 5 handsomeness, agreeableness,
grace ; -s water , l,eauty-wash ; -s vlek, beauty-spot; won&r van --, paragon rif beauty.
Sch ) onklinkend , b., specious, plausible; -e woorden,

Schoolkast , z., press in is school.
Schoolieeraar, z.,
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Schoolband , z., school-bench.

mellefluous words.
Schoon,naakster , z., clear - woman.

zie Schoolonderw^jzer.

5choohnatres, z., school-mistress.
Schoolmeester, z., school-master, teacher of a school;
§ pedant.
School,neesterachttg , b., pedantic; -, bw., pedantically.
Schoolmeesterachtigheid , z. , pedantry .
Schoolmeesterljk, b., pedantic; -, bw., pedantically.
Schoolineesterspost , z., place of a school- naaster.

Schoonmaken
Schoonpraat

SchÓoIonderrigt, z., instruction.
Schoolonderw ijs, z., zie Schoolonderriit.

, z., school-mister, teacher of a school.
Schoolohziener , z., inspector of schools.
Schoolplank , z., pa.lmer , hand-clapper.
Schoolonderw[jzer

, z., flatterer , coaxer.

Scehoonachijnend , b., specious , plausible.
Schoontjes , bw., neatly, cleverly, quite.
Schoonvader , z., father-in-law.
Schoonzoon

School,nelsJe, z., scholar, school-miss, school-maid.

, t. w., clean , clear , sweep.

Schoonmoedler , z., mother - in - law.

, z., son-in-law.

schoonzuster , z., sister-in-law.
Schoor , stat, steun, z., prop , support;
voeten - zetten, zie Scliooreoeten.
Schoor, €chore, z., zie Schorre.

-

, bw., als: de

Sctioorsteerk , z., chimney, fire-place ; chimney (flue);
(ylr 1) nipple; lange -, long chimney ; en-ge/actie -, stove
- el ie rookt , smoky ; - kanural , (o f stoven) chimney-flue;
Schoolpraatje, z., talk at school.
-geld, hearth-nioiiey; - ornssnenten, set of _, = ornaSchoolregle.nent , z., regulation of schools.
nlents ; in den hoek van den -, in the = corner; daar moet
Schoolsch , b., scholastic , of the school ; -e wijsbegeerte,
de -- van rooken , that is my livelihood.
scholastic philosophy.
Sc!ioorsteengeld, z., chimney-money.
Sehoorsteenkap , z., chimney - top.

Schoolstof, z., school-dust.
, z., school-time.
Schooituuclht , z., school-discipline.
Schoolvertrek, z., zie Schoolkamer.

Schooltijd

Schoorsteenkleed, z., chimney-cloth, hanging of a chimney.
Schoorsteenmantel , z., mantle-tree of a chimney.

Schoolvoogd • z., head of a school , rector.
schoolvos , z., pedantic , school-pedant, pedantic fellow;
pedagogue ; den - spele-a , be pedantic.
Sclaooivosserij , z., pedantry , pedantism.
Schooivossig , h., pedant ; -, bw., pedantically.
Schoolvossigheid , z., zie Sehoolvosserij.

SchooDvrouw , z., school-mistress.
s4choolvwwet • z., school-law.
schoolwezen, z., state of the schools, administration of
the schools ; all that concerns the schools.
Schoolziek , b., schoolsick , feigned to be ill of sick.
schoon , b., (bevallig roer het oog) line, beautiful , fair
beauteous ; (( § handsome ; (of the erect/ier) fine ; (arts) fine,
pretty, nice agreeable ;

eeize

-e

mei,

a fine man ;

ers;t

-e

vroacw , a fine , beautiful , handso ic9 of pretty 'voruan
Karel de -e, (French history) Charles the fair; Philips file
-e, (French history) Philip the fair; de -e kunne , the
fair sex ; - worden , become , get handsome ; - ieeer zijn,

be fine , be line weather

; een -e hand sclirij i'e;i ,

write it

SchoorsteenpiJp, z., funnel of a chimney.
Schoorsteenplant, z., back of a chimney.
Schoorsteenrand • z., cornish of a chimney.
Schuorsteenstuk , z., chimney-piece.
Schoorsteenval , z., zie

Schoorsteenkleed.

Schoorsteenvegen , t. w., sweep a chimney.
Schoorsteenveger, z. , chirniiey-sweeping.
Schoorvoeten,

i. w., (de voete;i schoren of strak zetten)

trail one's feet along; -, (niet tegenzin iets doen) approach
very slowly , do ii thing unwillingly.
Se soorvoetend , b., backward, unwilling; -, bw., unwilh u hlv.
fs izoot • z., zie Schot en Scheve; § iemand den - geven,
slacken the reins, give one more liberty.
ncbnot, z., (norst van het onderlijf van een mensch, in:onderfieid wanneer hij git) lap , womb, bosom ; een kind op
doi1 - ti.emeie, hold a child upon one's lap; de handen in
deg, - leggen , he idle ; § in den - des oz'errloeds gekoesterd

ico;Iïen (ow1flebro -e;a voors;;sed genieten), live in continual
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prosperity , sit in fortune's lap; de - der kerk, the bosom gchortband , schorteband , z., bandage.
of the church, the lap of the church ; Abrahams -, Abra- Schorten , t. w., (opschorten) delay , suspend ; -, i. w.,
ham's bosom, Abraham's lap; in Abraham's - zijn, live (haperen , mangelen) ail ; wat schort er aan ? what is the
happily; in Zijn eigen - zien, examine oneself; in den - matter (with you) ? wat schort hem ? what ails him? what
zijns kuisgezin:, in the midst, in the bosom of one's does he ail ?
family ; de - der aarde, the bosom of the earth ; -, Schorttzer, c., pot-hanger, pot-hook.
Schorting, z., ailing, want.

(baarmoeder) womb.

Schot, z., (beschot, schut) partition; een kamer met een Schootblok , z., pulley of the sheets.
afschieten , make a partition in a room; § ergens een Schoothondje, z., lap-dog.
voor schieten (iets beletten), prevent a thing; -, ( varkenskot)
Schoothoren , z., clue of a sail.
hogsty; die een varken is moet in het -, one misfortune
Schootsvel , z., leather apron.
schootvrij, schotvrhJ. b , not within shot, without danger. i comes upon the neck of the other ; zoo muil als een -, as
dirty as a hogsty; -, zie Schoot en Scheut; -, (snelle voort
Schootwater , z., fresh water that runs into the sea.
als: dat schip maakt -, that ship sails fast; -go--gan),
Schooverzell , z., (het onderste gedeelte van de groote mast)

ven , veer , z.; -, (belasting) scot; - en lot betalen , pay
scot and lot; -, (uit een schietgeweer) shot.
(spade) shovel , spade ; -, (schommel, subongel) ^ Schotbeest • z., (melkbeest) fastening-beast; -, (ruw mensch)
sordid fellow ; -, (slet , gemeene vrouw) common whore.
swing; -, (stoot met den voet) kick; den - kr;jgen (afgedankt,
Schotbout, c., wraining bolt.,
weggejaagd worden) be cashiered ; den - yeses , cashier.
Schoppen , t. w., (met den roet schoppen) kick , spurn; Schotdak , z., roof of a hogsty.
tegen iets -, kick at; -, t. w. en i. re, (schongeles) swing. Schotdeur, Z., stable door, stydoor.
Schotel • z., dish.
Schoppen , z., mv., (een teeleen op speelkaarten) spades.

main-sail.

Schooverzeilholte, z., soft gale .

schop , z.,

Schoppensas, z., ace of spades.
Schoppenblad, z., card of spades.
Schoppenboer, z., knave of spades.
Schoppendame, z,, zie Schoppenvrouw.

Schoteldoek • z., dish-clout.

Schotelen

.

Schoppenhoer , z., king of spades.
Schoppenkoning • z., king of spades.
Schoppenkoningin , z., zie Schoppenvrouw.

schoppensteel , z., spade - stick.
Schoppenvrouw , z., queen of spades.
Schopper, z., kicker.
chopping , z., kicking .
Schopster , z., zie Schopper.
Schopstoel , z., (zitplaats van een schommel) chair on a
swing ; -, (srhommel , schop) , zie dat woord ; § hij tit op

, t. w., dish up , put upon the table in dishes,

Schotellikken , i. W., spunge.
Schotellikker, z., parasite, spunging

frencherfly.

fellow, spunger,

Schotelral, z., saucer.
Schotelwater , z., dish-water.
Schotig, b., zie Scheutig.
Schots , z., (ijsschol) • zie dat woord.
Schots, bw., rudely, incivily.

Schotsch, b., (ruw, onbeleefd) rude, incivil.
Schotschheld , z., rudeness, incivility.
Schotschrift, z., libel, lampoon.
Schotspijkers, z„ me., wainscot-nails, pl.
Schoty) les, maagdevlies, z., hymen .
den -, he is likely to be deposed.
Schotvrij • b., scotfree.
Schor , heesch , b., hoarse ; -, hw., hoarsely.
Schorbutlek , b., scorbutic • scorbutical ; -, bw., scorbu. Schouder, z., (bekend gedeelte van liet menschelijk ligchaam)
shoulder; zijn -s ophalen, shrug the shoulders, shrug;
tically.
geweer op -! shoulder your musket; verstuiking van den
Schorbuot, z., zie Scheurbuik.
-, shoulder-slip; iemand over den - aanzien (met verachting
Schoren , stutten , t. w., prop, support, stay.
behandelen) look down upon one with contempt; op de -s
Schorrt • z., zie Schurft.
nemen, 11 § shoulder, shoulder up; over -, over the left
Schorheid • z., hoarsenes9.
shoulder;
zwakke -s hebben , geen sterke -s hebben, one's
schoring , z., propping , supporting.
back not to be broad enough; één - hooger dan de andere
Schorpioen , z., scorpion.
hebben, he crook shouldered; breede -s hebben, breed geScborploenkruld, z., scorpion-wort.
schouderd zijn , he broad-shouldered ; een slag op den Schorploensbeet • z., bite of a scorpion.
geven aan, give (any one) a lift; ik draag dezen man op
Schorre, z., (aanwas, gors, onbJ dijkt land) aluvious ground.
mijn -, this man rides on my back; § iets op zijn -s
Schorremorle , z., the dregs of the people.
nemen , be charged with a thing ; -, (van eenige dieren),
Schors , bast , z., bark , § outside , outward show , outward
als : schapen -, shoulder of mutton.
appearance ; -, (menschelijk ligchaam) body.
Schosiderader
, z., shoulder-vein.
Schorse, z., zie Schors.
Schorsen • t. w., (den bast van een boom afdoen, thans Schouderband , z., scapulary.
Schouderbeen
• z., shoulder-bone.
ontschorsen) bark , (trees) strip of their bark , rind ; -,
(uitstellen) delay, put off; iemand in zijn bediening -, Schouderblad , z., shoulder-blade.
Schouderen , t. w., shoulder.
suspend any one from his office ; -, (weerhouden) stop.
`rchouderjicht , z., gust in the shoulder.
Schorseneer , z., scorzonera.

z., plot of scorzonera.
Schorseneerwortel • z., zie Schorseneer.
z., (het van den bast ontdoen) rinding, harking;
-, (uitstel) delaying; -, (in een bediening) suspension.
Schorseneerbed',

Schorsing ,

Schorsn.nilen , i. w., smile.
Schort, z., (halve rok, welke

men voor den schoot schort)
apron ; -, (vroxwen bovenrok) upper-petticoat ; lederen -,
leather aprea.

Schouderlap • schoudermantel , Z., cloak, mantel.
Schoudernaad • z., sutuze of the shoulder piece.
Schoudersnanteltje • z., zie Schouderlap, ook scapulary.
Schouderstuik , z., shoulder-piece.

des
schouts deur dragen (daar is geen onregtvaardigheid mede
gepleegd) every one may know of see it.

Schout, z., ,judge, bailiff; dat kan ik wel voorbij
ch,utainbt , z., bailiwick.

SCH.
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ccbont -bij-nacht, w., rear-admiral ; -, (vroedvrouw) midwife.
Schoutin, z., bailiff's wife.

Schoutschap , schoutambt, z., office of a bailiff ; - , (ge.

bied van een schout) bailiwick.

Schoutedieuaer , z., thief-taker ,
Schoutsrol , z., roll of a bailiff.

thief-catcher.
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Schraapsel , schrapsel • z., acrapinge, pl.
Schraapstaal, z., scraper.
Schraapster, z., zie Schraper.
Schraapzucht , z., stinginess, covetousness.
Schraapzuchtig , b., stingy , covetous; -, bw.,

otingily,
niggardly, greedily, covetously.
Schrab , z., (het schrabber of schrappen) scratch ; -, (wonde
boat; met de - overzetten , to ferry over; -, (toezigt, schou- door een - toegebragt) § wound.
winy , inzonderheid van slooten era dijken, enz.) inspection; Schrabben • t. w., (genoegzaam hetzelfde als
sekrappea)
inspection (of dikes , ditches) ; -, zie Schoorsteen.
scratch , scrape ; het vel -, scratch the skin.
Schouwburg, z., play-house, play.
Schrabber • z., miser , niggard.

Schouw , z., (schuit, 7,ont , praam) praam, lighter, ferry

Schouwen • t. w., zie Schuwen.
Schouwen , I. w., (zien , bezigtigen) view , inspect, survey;

een lijk -, view a corpse; d jken -, inspect dikes ; § iemand
vuil - (Item schuldig achten), find any one guilty.
Schouwer, z., (ziener) seer, prophet; -, (iemand, die de
varkens schouwt) examiner of hog's tongues ; -, (lijkschouwer) coroner.

Schouwerman • z., porter , toiler.
Scho.iwinan , z , ferry-man.
Schouwplaats, z., theatre, scene.

Schouwregt, z., (bruggengeld) pontage.
Schouwsel, z., sight, scene, spectacle.

z., actress, player.
• z., spectacle , show • sight, scene, drama.
Schouwspeler, z., actor, player.
Schouwspeelster,

Schouwspel

Schouwtooneei, z., sc ene , stage.

echouwtoren, z., watchtower.
Schouwvoerder , z., zie Schouwman.
Schoven • i. w., zie Schoften; -, t. w., (in schoven binden)
sheaf, bind in sheaves.
, z., (zeker stuk) trestle, iressel; -, (schoor, stijl)
prop ; -, (om hout op te zagen) horse.
Schraag , bw., p., (schaars) scarce , scarcely.
Schraagbeelden, z., mv., supporting figures, supporters.
Schraag

Schraaghout . z., trestle - tree.
ochraagjes , bw., zie Schraog, bw.
Schraagstoel • z., trestle•chair.
Schraagsgewize, bw., in the form of trestles.
Schraal , b., (mager, rank en tenger) lean , thin, slender;

Schrabbing, z., scratching.
Schrabwes , z., zie Schraapmes.
Schrabsel • z., zie Schraapsel.
Schr afelaar , z., scraper, scrape-penny. Zie Schrofelen, t. w.
Schrafelaarster , z., zie Schrafelaar.
Schrafelen , t. w., (gestadig schrapen, bij kleine hoeveelhe-

den verzamelen) scrape.

Schrafeling , z., scraping.
Schragen , t. w., (met een schraag ondersteunen) prop, Under.

prop , stay , shore up , shore , support ; - 4 , (ondersteunen)
support; iels - dat op het punt staat van te vallen, prop
up a thing ready to fall.

Schraging ,

z., propping, staying, § support.

Schram, z., (ligte kwetsing) excoriation • scratch , scratch

(of the skin) ; hij heeft een - aan zijn been, he has

scratch on his leg , his leg is excoriated.

a

Schrammt'n, t, w., scratch, excoriate; gall.
Schrainp, e., zie Schram.
Schrander, b., (snedig, goed van bevatting, ligt gevat)

quick,
slurp , witty • clever • ingenious ; niet -, slow , not sharp;
-, hw., wittily, cleverly , ingeniously.
Schranderheid , z., ingenuity, ingeniousness, wittiness,
wit , cleverness , sharpness.
Schranderlijk, bw., zie Schrander, bw.
Schrank , schraag , z., trestle; -, (hek

of omtuining van

scliraagcgewijze gebruikte staken) kind of Ledge; § iemand
ira - houden (bij zijn pligt houden) keep one within bounds.

Schrankelbeen,

shanks.

z., long legged fellow; spindlelegs, spindle-

een schrale grond, a hungry soil; -, (yeldeloos) empty; -, Schranken, t. w., (met een hek of een
omluining van
(ellendig, armzalig, gering) mean, sorry, pitiful ; -, (laag) schraagsgewijze gekruiste staken of
latten insluiten) hedge
sordid ; -, (inhalig, hebzuchtig • gierig) sordid , niggardly ;
iii, enclose; -, (kruiselings over elkander leggen) cross; -,
-, (karig , naauw , eng , gierig) scanty; -, (onvruchtbaar,
(de beenen kruiselings over elkander slaan) cross the legs ; -,
niets voortbrengende, dor, niet overvloedig) barren; -, (van (klemmen , moeijelijk opengaan of verschoven worden) be difplantgewassen: niet voordeelig) scanty; -, (koud, ruw , sterk) ticult to open • sgeeze; -, i. w., (kromme en benedenwaarts
van
cold, rough , een -e lucht, a dry and sharp air; -,
elkander w jkende beenstellen) have long
-, (slecht) , als : - hier , small beer ; -, (krachteloos) weak, Schransen • i. w., (gretig, gulzig eten) and crooked legs .
y
eat
greedil
;
eat
feeble; -, (weinig opbrengende, van betrekkingen), als: een
with a good stomach.
schrale post , a poor employment ; -, (op de borst) hoarse ; Schranser, Z., greedy eater, glutton, good trencherman;
-, (zwak) weak, als: een - bew Vis, a weak argument; met
gastronomist, ) gormandizer.
een schrale wind zeilen • sail near the wind.
Schransing , z., eating greedily • guttling.
Schraalhans , z., niggard ; daar is - keukenmeester • he Schrap, bw.,
als : zich - zetten (zich in postuur stellen),
of she keeps a poor house.
prepare; - staan (in postuur staan om den aanval van
Schraalheid , schraalte, z., thinness, leanness, scantiness,
iets af te wachten of af te weren) be prepared; -sijx cinslenderness • scareness , dryness ; - van de lucht , dryness nen - zetten, be attentive, mind.
and sharpness of the air.
Schrap , z., zie Schrab.
Schraaltjes, bw., thin, slenderly, scantily, poorly, beg garly . SchrapUzer, z., scraper.
Schraap , z., (het schrapen) scraping; iemand een - geven, Schrapen ,
t. w., (schrapend naar zich halen) scrape, rake;
reproach one.
-, (geld naar zich schrapen) scrape together, treasure up,
Schraapachtlg, b., covetous, avaricious, stingy, -, bw.,
heap up, gatter.
covetously.
schr aper , z., scraper; § scrape-penny, scrape•good.
Schraapachtigheld, z., covetousness, stinginess , nig- Schraping, z., scraping.

gardliness.

Schraapijzer, z., scraper.
Schraapmes , -., ser , ;tl^,:r.

Schrappen, t. w., scrape
Schrapper • z., scraper.

act#l- apsel

,

out, erase, scratch.

schraapsel , z., scraps, Scrapings.
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x., (tred, stap) pace, step, stride ; met rassche

-n , with large strides ; met wijde -n stappen , take large
strides of steps ; wankelende -, trottering step ; verdubbelde -, double quick pace ; op een paar -n ran , within
a stone's throw of; met gelijke -n, with equal pace;
met groote -n , at a great pace ; met langzame -n , at a
slow pace , § by slow degrees ; met reuzen -n , with gigantic
strides; op zijn -n , at one's heels ; met groote -n vorderen, make rapid strides; een - achterwaarts doen, step
hack a pace, step back ; eenige -n achterwaarts doen, step
back a few paces , step hack ; eenige -n voorwaarts doen,
step forward ; een zijdelingsche - doen , step aside; met
groote -n loopen, stride; zijn -n vertragen, slacken one's
pace; iemands -n volgera, walk in any ore's steps, § tread
in any one's foot-steps.
Schreef, z., (een streep of linie met krijt getrokken) line,
stripe, streak ; de - te buiten gaan (buiten een gemaakte
bepaling gaan) , pass the bounds ; § ergens een -je door
halen (ergens niet meer op rekenen), leave off relying upon
a thing ; een -je voor iemand uitdoen (hem niet meer mede
one's name out the list, -teln,mdrk)botay
Schreeuw, z., cry, shriek, shout, scream, squeak ; harde-,
loud cry, scream; doordringende -, shriek, piercing scream.
Schreeuwachttg, b., crying , clamorous.
Schreeuwbek , z., crier , bawler.
Schreeuwen , roepen , t. u•., cry , bawl ; moord en brand
-, cry murder and fire ; -, i, w., shriek , squeak , shout;
halloo, halloa; raise one's voice (in speaking), raise an
outcry; uit-, scream out, cry out; aan-, Halloo; luid (vaa vrees of pijn) howl, howl out; hard -, scream out,
be loud, talk loud ; oen iets -, cry for a thing ; liet
sclireenwt om wraak, it cries for vengeance ; schreeuwende
misdaden, crimes that call loudly for vengeance.
Schreeuwend, b., crying, glaring, shameful.
Schreeuwer , z., squaller , bawler , crier , wrangler.
Schreeuwerig, schreeuwig, b., crying, bawling.
Schreehwvleettk, z., zie Schreeuwbek.
Sehreeuwster , z., zie Schreeuwer.
Schretjen , i. w., weep, cry; zij verhanlde het mij met -de
oogen , she told it me with tears in her eyes.
Sehreijer, z., weeper, crier.
SchreLjerig, schreLJ g, h., crying, weeping.
Schreister, z., zie Schreijer.
Sein-spel , a., (eigenlijk afgeschraapt, doch meestal gebruikelijk in den zin van mager, schraal) lean, thin.
Schriel, h., zie Schraal.
Schrielheid, z., zie Schraalheid.
Schrieltjes, bw., zie Scliraaltjes.
Schrift, z., (geschreven teekens van woorden enn gedachten)
writing (characters written); -, (de baibelboeken) scriptur-s;
de -en, the bible, holy writ, scripture; onderzoek de -,
search of examine the scriptures; -, (beschreven papier)
writing, writ; -, (manier van schrijven) writing (manner);
hand writing , hand ; loopend -, loopende hand , running
hand ; fijn -, small = ; grof -, large text; slecht -, bad =,
scrawl ; openbaar -, geschrift, writing of a public officer;
de heilige - of -en , scripture , holy writ ; stenographisch
-, short-hand-writing; kanselarij -, court-hand; middel
round _; in strijd met de heilige -, unscriptural;-mrat(q,
persoon die in de - bedreven is, seripturist; van de heilige
-, scriptural; van zijn eigen -, in one's own writing, hand;
schijnbaar met elkander strijdige bijbelplaatsen overeenbrengen, reconcile apparent contradictions; in - (geschrift)
brengen , put in writing , put down, take down; -, (in
hoeken , gedrukt) printed part ; -, (verklaring ,, enz.) , als:
ik heb - van zijn hand, I have a note of his hand.

SOFT.
SehrlftelUk, b., written; -, bw., by writing, by letter.
Schrifteloos, b., without writings, not written.
Schriftgeleerde , z.. § I scribe.
Schriftgeleerdheid , z., experience in the scriptures.
Schriftmatig , b., scriptual , conformable to the scriptures.
Schriftuur, geschrift, z., writing; -, (heilige schrift)

scripture.
Schriftuurlijk, b., scriptural, conformably to the scripture.
Schriftiaurplaats, z., scripture-passage.
Schriftuurvast , b., well versed in the scriptures.
Sehriftuurwoorden, z.,mv., the very words of the scripture.
Schrtjbeenen, i. w., zie Schrijden.
SchrUdelings, b., astraddle; - rijden, ride astraddle.
Schrijdelingsch , bw., straddling.
Schr ij den , i, w., straddle , stride.
Schrtjding ,. z., straddling , striding.
Schrijfbakje, z., standish.
Schrijfbank, z., form of writers.
Schrtfbehoefte, z., materials for writing.
Schrei fboek , z., writing book.
SchrLjfbord, z., school-board.
SchrUfdag, z., day for writing.
SchrLtreil , schrrjilout, z., writing error, error of the pen,

slip of the pen.

SchrUfgetd , C., writing-fees, pl.
SchrLf;ereedschap, z., zie Schrijfbehoeften.
Schrtjfgoed, z., zie Schrijftuig.
Schrtpftnkt, z., ink.
Schrljfleukte, z., itching to write.
Schrik$ fkarner , z., office.
Schrtifkautoor, Z., counting-house.
SchrIfkas, schrUfkast. z., scrutoire, escritoire.
Schrijfkastje, z., standish.
Schr:Jfkistje, Z., zie Schrijfkast.
Schrjfkoker, z., pen-case.
Schrijfkunde, schrLjfkunst, z., art of writing.
Schrvfkunsteuaar , z., pen-man.
Schrteade, z., drawer for writings.
Schrj fief , z., writing-Slate.
Schrijfletter, Z., character, letter.
Schrijfloon, z., writing-fees.
SchrUflust, z., itch, itching, desire for writing.
Sehrijfeneester, s., writing-master.
Schrijfmes , z., pen-knife.
Schriifl,apier , z., writing•paper.
Schrijfpen, z., writing-pen.
Schr&Jfplankje, z., writing-board.
Schrijfpriem , z., style.
SehrUfrol, z., roll, register of writing.
Schrijfschool, z., writing-school.
SchrUfster, z., authoress. Zie verder Schrijver.
Scihe- ijfstijl, z., style.
schrijfstof, z,, subject, matter.
SchriJfcafvl, z. writing-table.
Schrtd fieekeu , z., character.
Sehr&jftor, z., micographus.
SchrUftrant, z., zie Schrijfwijze.
Schrijftuig, z., ink-stand, standish.
Schrijfu,ir, z., writing-hour.
Schrijfveder , Z., pen.
Schrijfvertrek • z., zie Schrijfkamer.
Sclirgifwtjze, z., style, manner of writing.
Schr.jSfziek, b., given to writing.
Schxkifzucht, z., zie Schrijflust.
SchrjfzuchtEg, b., zie Scirijfíustig.

Sehrkjtings, b,, zie Schrijdelings.

SC.

SCI-l.

ehrLn , z., (kas o f kist) cabinet , chest.
Schrjnen , t. w., (door kwelling of w•rijvirzy een ontvelling
veroorzaken) rub off the skin ; -all. (Sommige schrijvers
geven aan schrUnen ook eene intransitive beteekenis )
Schr{Jnwerk , z., joiner's work, joii1ery.

Sctaril, b., (onteet, verrees-di § fearful; -, bw., fearfully.
Sehrohbeu , t. w., scrub; eens kamer -, scrub, scour, wash
a room ; een schip -, hog it vessel ; -, § (berispen) chide,
reprinmand.
Schrobber , z., scrub; -, (scheepsboender) hog ; -, (iemand
dig; scbr'rubt) olie that scrubs; -, (oude bezem) scrub; - §,
(ec1m'0im/) scoundrel ; -, (lomperd) fool , sot; -, (vrek) Scrapepel;emy ; -, (berisping) repria.and.
Schrobnet , z., drag - slet.

Schrijnwerker , z , joliicr.
Schrinwerkersb.uas , z .. master -joiner.
Schreven,

t. w., 11 § write, ionic do ii, set down, 11 write
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word, f l write off , spell ; naar Lieden , naar Engeland -,
write to London, to England; iIc schreef ee niet dat ik Schrobnet , z., one that scrubs • charwoman.
hersteld was, I did not write to you that I was restored SCI`rrobw e lrt► , z., ser tAi/b111g •
to health ; hoe scliriift gij saven naai i ? how do you spell 9r1 'o;izsiag, z., hmlntl saw.
your name ? fij^a -, write small ; grof -, - large ; in het Sctis'r ef, z., (een wei, f',1uiy , bestaande uit een cilinder, the
net -, c fair; hij schrijft een yoe,ta hood, Le writes a
slolly,et>rjze gegroefd i.e , ems eeuw Icuker waarin de cilirider
stalt) screw ; -, (ze/er werktuty engs iets mede vast te houden)
good hand; af-, copy; terug -, enntwoordea, = Lack; op-,
vice ; tIe - rara een viers, the vice of spindle of a press;
= down ; uit -, = out; zic/i -, underwrite ; voor de , i kost -,
dde :?005' van eery -, hou of a screw, female screw; - rans
gain one's livelihood by copying- , live by copying.
_t;-cl i.aecles, Arclrinmrdes , Arcilinledian screw ; (hydraulics)
Schrijven , gesctirk1f, z , writing; -, (brief) letter; ik
wacht elkess day een - van hem , I expect every day a letter wmrtersnmlil ; screw- propeller ; - zonder eind , endless, per.
from him.
pctr1.ml screws , wV ornl ; perczrssie -, fly-press ; ring-, screwSct,r[Jver, z., fJ § writer; - op een schip , captain's c,erk,
5 ii/O. ; niet sees - sluite:e ; screw up , screw (a tiling) down;
- c•c.uu een recenter, will ; iciest cie schroeven op de duimen
clerk; petitien -, petition writer ; - van bookers, author,
zelf. ;e , torwelit one ; 5 op lose scliro , rea staan (onbepaald
writer; classiek -, classical author, classic, standard author;
voornaam -, principal , r ; sc!irijversambac1it , authorship ; en ingal et(oar zijmc) , lie uncertain.
sclirijversberoep , authorship ; - woe/en , zich als - oi)(/oe ., Schroefbank, z., bench fastened with screws; bench with
hecorne an author , turn author , appear in print; , to
vice, vice-hel,ch.
jew,)de en o,ayewij(In -s , tl.e sacred slis lsrol'az:e cv /tern. IC IM-i"e Oboo[nc , v., scrett'-tree.
SelargjverE. , z, writing.

c,artse fOoo,', z., st•1ees'-t mi).

Sc:ii- ijverscflhap, z., authorship.

ytlhi- ni ftIraati • z., scroev-thiead.

Schriversptaats , z., clerk's place.

seuro t f'cra.t &jer , z., t Bern-screw , screw-driver.

Schrik verswer:e , z., clerk's
SehrUviig , z., writing.

eo,,tnrts,-W,lescii , z., flagon with a ser ew.

worst.

Set„-;k, z., terror, dread, awe; (French history) terror,
fright, affright ; panische -, panic , terror ; iemand - coin.
itr0e;.c, terrify any one , dismay any one, strike anv one
with terror , strike terror into any one; - verspreiden,
spread terror, dismay ; voet - sterr-eya, be terrified to death ;
ran - doen sterz'en , terrify to death ; kreten van - uiten
scream with terror, c?ismay; niet (toot - getroffen , un.
terrified, snïdismayed, giet een l-leic,e - rr jkornen, he a
little afraid; - veroorzaken, terrify , T affright, strike with
terror ; van - doen weyloopen , scare away , stiet den - vr jkoinen, suffer nothing but terror ; z2j werden ran - berangen, they were seized with terror ; men Icon er zonder
- giet cogs lest-en , alle can't thineo of it without horror;
ik ray het met - aan, I saw it with► terror.

clfl. ocr';4stab , z., (slarzyssejze'uitgeholde yam2y vaas eens schreef)
Wvotf3 Ui a screw.
Scl, -,,ei't,r,ak , z., screw-hook.
Sch,' ,cfiioag',, , schrocflioren , z., gunpowder-horn with
Sc'rroefOop , b., screw- knol).

Scha-oe fpe,-s • z., sereen- press.
Sch,-i,e1;D aat, z., screuv-plate.
S _hr t' 'maa,» , z., screw-chase.
Selar ,sef, aci , z., bot of a screw without end.
Sci„'f,&•isRewijz e , b>>., in the force of a screw.
Sellrornek,,tei • z., timrlr-screw , key for a screw.
4ctisc,efotairt, z., end of a stock-screw.

we;rrezee'step , z., stopt,le in the Earn of a screw.
O;chi'oei'tap, z., sclewv-'ap.

Sehr;kaanJa eng • z., appalrnent , ^' appal.

* GIDS - oei'4z'iel. z., screw wheel,

Scl,rik8ct'► tig, b., easy to be friphted, fearful.

Sch r,it'ijen • zengen , t. te., scorch , sear; (in de yenees-

ochrikiichtigticid, e. ; fe,Lriulness.

he rr1-) cauterise , -, i. v>., be scorched of seared.
Smis; sscsjer , z., 051e Hielt scorch es of sears ; -, (yeldschroejer)
clipper.
Sz.-h •a cWzer, z., cauterizing-iron.
Sc arceé,hng, z., scorch eng; -, cauterization; cautery, z.
Sel,,'oeiae l, z., clipped pieces of money, pl.

chrikbarend , h., terrific , frightful.
Sc*rikbeeld . z., scarecrow , phantom , phantasm , bug-bear.
Scl*r ikbewz izid . z., terrorisrr_r.
Schrik,Her , schrikgctiro;yt • z,, hideous monster.
Schrikkeldag, z., interc,tlat'-day.
Sct► rikke!Jasir • z., le;p-ycar , hrssextile.
Scthrilzkelijk , b., zie Ver,,chrikkelejk.
Schhrikkeli.Jkheid , z., zie he7scl;ritAelj/-beid.

Schrikkelinasnd, z.. nmonth of February in a leap-year.
Schrikken , ontstellen , i. ire., be friallted, be seized with
horror ; -, (niet ontzoy vermist .;ordent) be awed; -, ()een)
start back, startle.
schrikuig . 1., fearful ; -, (scleichtiq) skittish.
Schrikeni.ldei • z., aruiispasnmoclic remedy,
Schrik poeder, Z., aritispa-nlodic powder.
Selvikcvervvekkend , b., e re Sihrekíkirehci,
Scbrikvertivekker , r., terrorist.

Sehi-c,even • 1,'. sr., screw' , screw oor ; sust in eega -, screw

to/;etleer; los -, screw ol,eu; een kist diyt-, screw down
, screw on ; op - ,
screw up ; aar, iets vast - , screw to, fasten with screws
to a tlrilmg.
Seiiri,k , z., (gulzigaord) glutton; -, (honger) appetite.
Siclir•,kdarcn , z., zie S'clrro,l /er.
Sni,r,girst , t w., (rein/ear) sear.
a cc;/tire ; - in , sci ear dito ; cost - aan

S('i,,'friai,ia , z., si.ariirer ,

c:ti,',mhi :

t, ie,, (y clziy opslokken) swallow, eat glut-

te se e a-y.
:gif Y!'r:..rme!L• , ma, glrttton.

SCH.

SCH.

Schrokkig, b., gluttonous; -, bw., gluttonously, greedily;

Schudster , x., zie Schudder.
Schuif, z., (de daad van schuiven , voortdusoing , voortstuwing , zoo als die van een schijf op een dambord) shove;
-, (schuining op een dambord) move ; -, (hetgeen geschoven
wordt, als: grendel enz.) bolt, bar; -, (aan een tafel,
die de neerhangende bladen ophoudt) supporter ; -, (van een
vrouwenkleed) slide; -, (valdeur in een sluis) door of a sluice.
Schuifblad , z., draw-board of a table.
Schuifdeur , z., sash-door.
Schuifelaar, schuifelaarster, z., spunger.
Schuifelachtig , b., spunging.
Schuifelen , i. w., (blazen als een slang) hiss.
Schuifijzer, z., bolt, bar.
Schuifkar, z., cart with two wheels that is pushed forward.
Schuifknoop, z., running knot.
Schuiflade, z., drawer.
Schuifluik , z., shutter that moves up and down.
Schuifraam , z., sash-window.
Schuifslede, z., sledge that is shoved of pushed forward.
Sebuifslot, z., kind of lock.
Schuifsteen , z., whetting-stone.
Schuiftafel, z., table with drawers.
Schuiftrompet , z., sackbut.
schuifuil , z., (een der grootste soorten van uilen) screech-owl.
Schuifvenster, z., sash-window.
schuier , z., brush ; harde -, bard =; zachte -, soft
schoen -, long handed =.
Schuljeraar, z., brusher.
Sch u ij eren , t. w., brush ; weg-, brush away ; met eega
schuijer wegnemen , brush up.
Schuijerer, z., (weeklijvig mensch) one that is lax.
SchuUering , z., looseness.
SchuUermaker , z., brush-maker.
schuiierwagen, z., kind of hairbroom with a long stick.
Schuljerwinkel , z., brush shop.
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- eten, gluttonize.

Schrokkigheid ,
Schrollen , i. w.,

z., gluttony.

(een knorrige luim hebben) fret, grumble;
(smalen) carp at.
Schromelijk, b., (ijselijk) dreadful, frightful; -, bap.,
(schroomvallig) timidly.

SchroiuelUkheid, z., dreadfulness, frightfulness.
Schromeloos , b., fearless , intrepid, dauntless, undaunted;

-, bw., fearlessly, intrepidly, undauntedly.
Schromeloosheld • z., fearlessness, intrepidity, daunt.

lessness , undauntedness.

i, w., (beven , bevreesd zijn) tremble , fear;
voor iets -, he afraid of a thing ; -, (zwarigheid maken)
hesitate, scruple; -, t. w., (vreezen, duchten) fear, be

Schromen ,

afraid of.
Schrompe, rimpel , z., wrinkle.
Schrompel , z., zie Schrompe.
Schrompelen , i. w., shrivel , become wrinkled of crumbled
Schrompelig, rimpelig, b., wrinkled, full of wrinkles.
Schroom , z., (de daad van schromen, vrees , bekommering)

fear , awe ; met -, apprehensive ; ban dien - van uw hart,
banish that fear from your heart; voor iets - hebben, be
afraid of.
Schroomachtig, b., fearful, timid, timorous.
'Schroomachtigheid, z., fearfulness, timidity.
3chroomhartig , b., faint-hearted , fearful.
Schroomhartigheld , z., fearfulness.
Schroomte • z., zie Schroom.
Schroomvallig, b., fearful, timid; -, bw., fearfully, timidly.
Schroomvallfgheld, z., timidity , fearfulness.
Schroomvol , b., fearful; -, bw., fearfully.

(brokken ran ijzeren staven en ander ijzer
plaats van kogels op het scheepsgeschut gebruikt)-werk,in

Schroot , z.,

old nails, pl.; old brass, old iron; case-shot, grape-shot;
Schuil, z., (de daad van schuilen) ; thans enkel gebruikelijk
het geschut met - laden, charge a gun with case-shot.
in : - gaan (zich verbergen) , hide oneself ; zich - houden ,
Schrootlantaarn , schrootlantaren , schrootbus , z.,
conceal of hide oneself; iets voor iemand - houden, hide
case-shot-box.
a thing from any one.
of
hag
for
case-shot.
z.,
sack
Schrootzak ,
Schrupel, z., (zeker gewigt) scruple ; een - rhabarber, a Schuilen , i. w., shelter ; voor den regen -, shelter oneself
from the rain; wij schuilden onder een boom , we took
scruple of rhubarb.
shelter under a tree; zich -, to shelter oneself; -, (zich
Schub , e., zie Schob.
verbergen , wegschuilen) stuik, be hidden ; er schuilt iets
Schubachtig, b., zie Schobachtig.
bij u , you have some hidden trick , there is some pad
Schubben , t. w., (de schobben afdoen) scale.
in that straw; daar schuilt iets achter, there is something
Schubbig, b., scaly.
more than is seen ; er schuilt een adder onder het gras,
Achubdier , z., scaly animal.
there is some snake in the grass.
SchubswLjze , b., in the form of scales.
Schuilhoek , z., hiding-place , lurking-place , sculkingSchubvisch , z., scaly fish.
place , lurking-hole , § retreat.
Schubwortel , z., motherwort.
Schuilhoekje , z., als : - spelen, play hide and seek.
Schudde , z., (schurk) rogue , rascal.
Schuilhol , z., lurking-hole.
Schuddebol , z., one whose head wags continually.
Schuilplaats, z., retreat, asylum, lurking-place , hiding.
Sehuddebollen , i. w., wag the head.
place.
Schuddeling , z., crum , crumb.
Schudden , t. w., (heen en weer bewegen) shake (any one Schuiltoren, z., watch-tower.
, z., zie Schuilhoek.
Schuilwinkel
a thing) , a shake, shaking; shake off; toss, joggle,
jog; een boom, het hoofd -, shake a tree, one's head; Schuim, z., foam, froth, spume, yeast; (of liquids) scum,
(of
metal) dross ; - der zee , foam of the sea ;
de tafel -, jog the table; appels -, gather apples (by dross , dregs ;
shaking the tree); iets van zich -, shake off; een huk van iets zoo ligt als -, any thing as light as froth ; vol -, drossy;
den hals -, shake off a yoke ; de lever -, laugh heartily; -, (het afgeschuimde) skimming ; - van zeepwater , lather;
geld uit den zak -, shake money out of one's purse; iets het -, de heffe van het volk, the dregs of the people ,
uit den mouw -, do a thing without much pains; leugens scum of the people , riff-raff ; op - loopen , op een schuimpje
uit den mouw -, tell a number of lies; -, (afschudden) loopes , zie Schuimloopen; geen goud zonder -, there is
no gold without dross , no company of good people without
shake off; de stof -, shake off the dust.
rascals ; het - stond hem voor den mond, he foamed at
Schudder, z., shaker.
the mouth ; het paard was geheel met - bedekt , the horse
Schudding , z., shaking , tossing , agitation.
was all in a foam,
Schudhaak , z., hook to shake off apples etc. from a tree,

Sc".
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Schuimachtig, b., frothy, T foamy, spumous, spumy.
Schuimachtigheid , z., frothiness , foaminess.
Schuimbeestje, z., cicada spurmaria.
Schuimbekken , i. w., foam at the mouth; - van kwaad-

Schuiven , t. w., (voortduwen) push ; -, (langzaam voortdu-

heid , foam with rage.
Schuimbier, z., frothing beer.
Schuimblad, z., cardamine, lady's-smock, meadow- cress,

cuckoo-flower.

zie Schuimer.
z., zie Schuirmbeestje.

Schuimboef, z.,
Schulondler ,

i. w., foam, froth, spume,
mantle; -. (van bier) work , froth ; -, (door zeep) lather;
-, (vaan schuim zuiveren) skim, skim off; scum, scum off;
despumate; § -, (zuiveren) purify ; een tafel - (haar oiitledigen door alles op te eten) , eat all up; de zee -, to scour
the sea.
Schuiner, z., ff skimmer , scummer; tafel -, parasite,
spunger; zee-, sea-rover, rover, pickaroon.
Schu €enig, b., zie Schuimaclitig.
Schuiining , z., frothing, foaming, scumming.
Schuimketting, z., masticador.
Schulmlepel, z., skimmer, scummer.
Schuimloopen , i. w., sponge.
Schuiwlooper, z., parasite, spunger; person who lives
at the expense of others.
Schuimlooperij , z., sponging.
Schuimspaan, z., zie Schuiroilepel.
Schuimsteen, z., zeolite.
Schuimster , z., zie Schuimer.
Schuimtafel , z., parasite, springer, shark, trencher-fly.
schuin , b., J oblique, 1j slanting, slant, wry, scalene
(wiskunde; -e rigtind , oblique direction, slant , sloping,
:1: slantendicular; -e weg, traverse, z.; - maken, slant;
-e mond , wry mouth ; een scheeven of krommen nek liebbende, wry -necked; -, bzv., 1) § obliquely, , slantingly,
aslant, indirectly.
Schuinen, schuin maken, t. w., slope.
Schuins, bw., obliquely, slantly, slantwise, slopingly,
sidewise, sidelong, aslant, awry, askance; - af, sidewise;
- over, - tegenover, almost opposite; de draad loopt -,
the thread does not run straight; - afloopen, slope down.
Schuinsch , b., oblique, sloping.
obliquity, obliqueness, II slant,
Schuinschheld, z.,
: wryness.
Schuit, z., boat, barge; trek-, draw-boat; roei-, barge;
zeil-, sailing-boat; wij zijn in het -je , wij moeten mede
we have begun, we cannot go back; in één -je zijn
(onderling overeenstemmen), agree, be of the same mind;
in een -je zijn en medevaren (in een zaak gewikkeld zijn
waarvan men hit bestuur Gaan anderen overlaai en overlaten
moet), leave the management of a thing to another.
Schuitenaar, z., skipper , waterman, boatman, ferry.
Schuimen, schuim opwerpen,

man.

Schoftenboef, z., porter.
Schaitenboer, z.,

peasant who brings his produce to the

market in a boat.
Seh»itgeld , z., boat-fare.
Schuitgesprek , z , discourse in a boat.
Schuitgezelschap, z., company in a boat.

Schutthuis, z., boat-house.
Schuitlidn, z., boat-line.

Schultmaker, z., boat-maker.
Schuttpraatle , z., chat in a boat.
Schuitschipper, z., zie Schuitevaarder.
Schuifvol , z., boatful.
+chu€tvracht , z., zie Schuittzekl.
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wen) shove , push ; weg-, - away ; terug -, _ back ; de
gordijnen -, draw the curtains ; iemand iets op den hals (hem daarmede belasten) , accuse a person of any thing;
iets van zijn hals - (zich daarvan ontlasten) , rid oneself
of a thing; -, i. w., shove; gaan -, escape, abscond, steal
away.
Schuiver, z., pusher.
Schuivhng, z, pushing, shoving.
Schuld, z., (hetgeen men schuldig is, verpligting, gehoudenheid) debt (money, goods, service due); § debt (obligation);
actiere -, hook-debt ; geconsolideerde -, `funded =; niet ge
unfunded -; kleine, huisselijke -, small ,-conslider,
trifling =; eischtiare -, = due; vlottende -, floating =; ge
funded _; yroote -, laige zr; hypothekaire -,-vestiydc,
u )on mortgage ; - ingeschreven op een grootboek, funded
-; uitstaande -, active debt, money owed to us; passive
- (schuld van ons aan anderen) , debt; - en weerschuld,
passive and active = ; openbare -, national =; -bekentenis,
acknowledgment of a - ; debenture , r.; zonder -, without
-, unindehted ; een - kwijlen, discharge, liquidate a =;
-en hefben, be in c; tot over de ooreg in -en steken,
he over head and ears in =; geen -en meer hebben, be out
of =; geen cent - betten, not to owe a farthing; - bekennen, acknowledge a -; eeg; - aangaan, contract, incur
a =; in -en verzonken zijn, be involved, (be over head
and ears in = ; -en me/een , zich in -en steken , run into =;
arbeiden om een oude - of te doen , work for a dead torso;
in -en geraken , run in =s; -, (fout) fault , mistake;
wiens - is het ? whose fault is it? de - aan iemand toeschrijven , impute the fault to any one , impute a thing
to any one; ik heb er geen - aan, I had no hand in it;
belofte maakt -, one must be as good as his word; -,
(misdaad) crime , guilt , sin , offence , transgression , cuïpability; elke schijn van -, every appearance of guilt; te
groote -, guilt too enormous; de - vitwisschen, wash the
guilt away ; - bekennen, confess one's crime, confess oneself in the wrong; van - overtuigen , convict of crime.
Schuldbekentenis, z., confession of faults; -, (obligatie)
obligation , bond.
Schuldbelij,lenis , z., confession of faults.
Schuldbesef, z., consciousness of faults.
Schuldboek, z., account book.
Schuldboeting, z., expiation of a crime.
Schuldbrief, z., bond, note.
Schnldeischer , z., creditor.
Schuldeischeres, z., (female) creditor.
Schuldeloos, b., innocent, guiltless; - als een pasgebo.
ren kind , as innocent as the newborn babe; -, bw., innocently , guiltlessly.
Schuldenaar , z., debtor.
Sichuldenares, z., (female) debtor.
Schuldenlast , z., debts, pl.
Sch,,Idig , bui., (geld schuldig) owing, indebted; geld dat
men iemand - is, money owing to any one; - zijn aan,
be owing ; hoe veel ben ik u - ? what do I owe you ? ik
ben is zoo veel niet -, 1 don't owe you so much; betaal
wat gij vrij - zijt, pay what you owe me; - zijn wegens
...., be indebted for ...., :l;e any one's debtor for ....;
-, (verschuldigd, verpligt) obliged, bound, beholden; ik
ben u het leven -, I owe my life to you; iemand dank zijn, owe ai;y one thanks; iemand eerlied, gehoorzaaniheid
- sijs;, owe any one respect, obedience; iemand zijn fortuin, - zijn, owe one's fortune to any one; hij denkt dat
men hem stag altijd - blijft, he thinks no one ever does
enough for him ; -, (strafbaar) punishable ; hij is des doods
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-, he has commited a capital crime ; -, (misdadig) guilty,
culpable ; ik ben er niet - aan , I am not guilty of it;
hij werd - bevonden, he was found _; iemand -, niet verklaren, bring any one in guilty, not =, find any one
::, not _; zich - verklaren , plead =, r.; zich niet - ver
plead not =; - aan hoog verraad, guilty of high-klaren,
treason; waaraan is hij - ? what is his crime, what has
he committed ; - blijven, als: hij is mij het antwoord gebleven , he has not answered me; -, bw., guiltily.
SchuldlUst, z., list of debts.
Schuldoffer, z., expiatory sacrifice.
Schuidpost, z., debt, owing sum of money.
Schuldvergilrents, z., pardon, forgiveness.
Schuldvordering, z., demand, active debt.
Schulp , z., zie Schelp ; in de - kruipen (niet volhouden) ,
cool one's heart of spirits, retreat , recant, retract.
Schulpen, t. w., (met ribben maken) channel, flute, rebate,
chamfer , gutter.
Sch u l per , z., pump-borer,
Schuipkalk, z., mortar made of shells.
Schulpschaal , schulpschotel , z., channeled dish.
Schulpslak, schulpslep, z., shell-snail.
Schuipwit, z., white-lead.
Schelpzand, z., falun.
Schuren , t. w., (schoonwrijven)

scour ; het keukengereedschap
-, ^ kitchen utensils ; -, (afschaven) chafe of gall ; tegen
iets -, rub against.
Schurft , schurftig , ruidig , b., scurvy ; -, (van planten,
boo gen) scurfy ; itchy, g.; -, mangy , scabbed, scabby (vee
een - schaap maakt er vele, one scabby sheep-artsenij);
mars the whole flock ; § -, (netelig) intricate , scurvy; een
-e zaak (vooral een slechte regtzaak) , a bad cause.
Schurftigheid, ruidigheid, z., (van vruchten, groenten)
scurf ; itch , g.; mange , scab (veeartsenij).
Schurftdiertje, z., very small insect that causes scurf.
Schurftheld, z., zie Schurftigheid.
Schurfthoofd, z., person troubled with a scald head.
Schurftig, b., scurvy, scurfy, scabby, scabbed.
Schurftigheid, z., scurviness, scabbiness, scabbedness.
Schurftkruld , z., scabiosa.
Schurftkwaal , z., scurf, scab.
Schurftiniddel , Z., remedy against the scab.
Schurftmijt, z., zie Schurftdiertje.
Schurftnios, z., scurf of trees.
Schurftmot, z., zie Schurftmijt.
Schurftpuist , z., scab , itch.
Schurftvlieg, z., musea leprae.
Sehurftzalf, z., salve against the itch.
Schuring, z., scouring, chafing, rubbing, galling.
Schurk, z., knave, rascal , scoundrel, .rogue; cheat; aarts-,
arrant knave ; -en zet , knavish trick.
Schurkachtig , b., rascally , mean , knavish , roguish ,
cheating ; -, bw., like a rascal , meanly, knavishly, roguishly.
Scharkachtigheid , z., meanness, villany , villanousness.
Schurken, i. iv., (zich wrijvend scratch oneself; shrug,
rub.
Schurkenstreek , z., knavish, roguish, rascally trick; cheat.
Schurkert , z., roguish trick, roguery, rascality.
schut, z., zie Geschut ; §- op hebben, have both teeth and
nails.
Schut, r., (vuurscherm) fire-screen; -, (windscherm) screen;
-, (middelschot) partition ; -, (omtuining van planken) fence;
een je voor schieten (iets beletten), prevent a thing; -,
(op het verkeerbord) betting of six to one (at back gammon).
Sch utbord , z., (wagenschot) wainscot; - van een vijversluis ,
door of sluice; - vara een molen, flood-gate, water-gate, hatch.

Sc'.
Schutdak , z., Shed.
Schutdeur, z., sluice-gate, shutter of a sluice.
Schutgat, z., embrasure, port -hole.
Schutgevaarte, z., (geschut) artillery.
Schuthok, z., pinfold, pound.
Schutkool , z., zie Schut hok.
Schutineester, z., zie Schutter.
Schutoverl+fop , z., lower gun-deck.
Schutpoort , z., port-hole , gun-port ; valschie

-, half-

sham-port.
Schutsbrief, z., safe-guard , bill of protection.
Schutsel , z., screen; partition (in houses); - van

brikken,
nogging ; door een - afscheiden , partition , partition off.

Schutsengel , z , tutelar of guardian angel.
Schutsgod , schutsgodin , z., tutelar deity.
Schutsheer , z., protector , patron.
Schutsluis , z., sluice with shutters, lock.
Schutstal , z., zie Schut hok.
Schutsvrouw, z., protectress , patroness.
Schutten • t.
(iets opsluiten, door middel ran

w.,
een schut)
shut in, lock up; -, (beesten in een scihothok sluiten) lock
up; -, (weerhouden, beletten) stop (prevent the progress
of); prevent, hinder; het water met daken en sluizen -,
stop the water by dikes and sluices; een slay -, ward off
a blow ; ik schut het spel, I cease the game , I have won
it of I lay six to one; -, (door een sluis laten) let (a ship)
pass through a sluice; -, i. w., (van een schip) pass through
a sluice.
Schutter, z., (boogschutter) archer, how-man, arquebusier,
cross-bowman, shot (person); -, (schieter) archer, shooter;
goede mi/ricer of -, marks-man ; scherp-, sharp-shooter ; een
goede - zijn, be a good shot; -, (lid van de schutterij)
armed citizen, one of the trainbands of of the militia;
-, (in den dierenriem) sagittary, sagittarius.
SchutteriJ, z., train-band.
Schuttersboog, z., archer's how.
Schutterstasch , z., zie Patroontasch.
Schutting, z., enclosure of planks, partition of boards;
enclosure , fence , hedge.
Schutvullingen, z., mv., internails between the ports of
a ship's side.
Schuur , z., (een gebouw , dat tot berging van hooi, hout,
koorn, turf en dergelijke strekt) barn.
Schuurbak , z., box for scouring-stuff , scouring-box.
Schuurborstel • z., scouring-brush.
Schuurdoek, z., scouring-clout.
Schu u rgoed , z., scouring- stuif.
Sch u u rhok , Z., scouring-place.
Schuurlap, z., zie Schuurdoek.
Schuurmand, z., basket for scouring -stuff, scouring-basket.
Schuurplank , z., board to scour on.
Schuursel , z., scouring-stuff.
Schuursteen, z., scouring-stone.
Schutirster , z., scouring-woman.
Schaurvodde, z., zie Schuurlap.
Schuurwerk , z., scouring.
Schuurzand , z., fine sand.
Schuw, b., (bevreesd) afraid, bashful;

-, (terughoudend)
shy; -, (wild, woest) wild; -, (van paarden) skittish ; worden , start, take fright; -, bw., timidly, bashfully.
Schuwen, t. u' , (uit vrees of afkeer angstig vermijden en
ontw( ken) fear, fly from, shun, avoid; hij schuwt mi,
he avoids me.
Schuwheid, Z., timidity, fear, bashfulness, shyness; -,
wildness ; (van paarden) skittishness.
Scille , z., zie Scylla.

SCR.
Scrupel , z., zie Sefirupel.

scylia , z., (fabelleer) scylla; § -, (draaikolir) whirlpool,

Secretariaat, z., secretarisl ► ip (,functions) , secretary's office.

Secretartj , z., (of vice-ro?/s, governors, etc.) secretary's office.
Secretaris, z., secretary; geheim -, confidential =; i)articoffer -, private =; staats -,
of state; - van sietot b,j
liet departement van fanoizcien , oorlo9 , mari ;ie, enz., - of
the treasury, of war, of the navy, etc.
Secretarisschap , z., zie &cretariaat.
Sedert , sends , rooie., bw. en voeyay., since ; - duizendja jaren, since a thousand years; - .:1ristoteles, since :fristotle; ik heb head - yeruimen tijd niet yezien, it is a long

time since I saw hire.
Seffens , zie Trucas.

SIM.
serurviugt , z., swiftress of flight of a seraph.
Serail , z., seraglio.
Serenade , z., serenade ;

iemand een - geven ,

zie Sep jar:lscliap.
nering , z., zie Spring.
*Serinntsplaats , z.,

t5erp , z., zie Z org.
serpent , slang , z. • serpent , snake , adder , boa constrictor (sc-/ussr!. Dist.) ; -, (kivaadaardiy ,nensch) serpent; -,
-, (too: aardig wrjf) termagant; -, (een muzljkinstrument)
serpent.

Serpen f ig , 1>., termagant.

Seinboek , z., signal - book.
Schen, t. w. en i. w., give a signal.
Seinpaal , seinpost, z., signal-post.
Seinschot, z., signal - shot.

Serpentstong , z., serpent's tongue.
gery t, =., na.pkin, taltle-napkin, towel.

Seinvuur, z.,
celsen , t. W.,

fire-signal, bale-fire.
relay , z.
Seizing, z., (vastmakiny, sjorring, nacijjiny, bindsel) seizing,
gasket, lashing , uipl,ers , z.; Irruis-, cross c ; de buikbes-lap--, breast of bunt basket ; nok-, arm gasket.

serenade.

Serge , z., zie Ssrgie.
SeaJant • z., sergeant ; - majoor, sergeant - major.
Serjantschap , z., ser geantsliip .

Segrijn, z.. (een soort van leder) shagreen.
Sein , teeleen , z., signal ; signal (sound) ; T signal-sound ;
signal (word) ; ^` signal-word ; - wet het I oo,ioo , =-gun ;
- van vertrek , sailing--; het - lot den aauml geven, give
the _ for attack.

Seinteeken , seinteekens, z., signals .
Seintouw, z., signal-rope.
Seinvlag , z., signal-flag.
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Seraf;- leugel , z., Wing of a seraph.

n erpentin t , Z., zie glany.
Serpenttjnsteen , z., serpentine-stone.
Serpentijnsteenen , a., serpentine-stone.

Scrpentslook, z., serpelltary, serpent's tongue.
Servetband , z., ntiplumn-band.
cera- a-tgoea, z, diapen-.
tier eta aucl • z., niapk ► ri-basket.
dirt etstag , Z., napkin-ring.
Servies, z., (vaatwerf-, waarmede men aan tafel bedient)

service, set of plates.

t. no., (i. w.) , (moet een net , achter eels
paard of kar gespareszena , tusschen de bankend in visschen)

Steilen • sullen ,

fist! with a net etrans in by a horse.

Sibillen,

z., usc., (profetessen ouder de oude .Domeinen)

z., (zoete zwarte wijn uit Baan je en vara do Kanarische eilanden) sack.
iekacbt1g , b., like sack.
Sekreet , z., i- water closet, necessary, privy.

sibyls.
ibiUijnsch , b, sibylline.
Siri^ierar•l • beefaul • z., cramp-fish; torpedo, torpille (een

Sekreetbril , z., seat.

Slelderen,

Selderijreuk, z., smell of celery.
Selderijsalade, z., celery-salad.
Selder jsmnuak , z., taste of celery.

51eó-cel ,

Seiderijsoep , z., celery-soup.
SetderUstronk, C. celery-plant.
Selderijzaad, z., celery-seed.
Senebladen , z., mv., senrsa - leaves.
Senegroen , z., (een plantyewas van velerlei soorten) bugle.
Senilboom , z., bastard serina-tree, bladder-r ►ut-tree.

Slgnetgnider , z., engraver of seals.
Sijsje , z., teelt voys;ltjs) sisken.
Shekel , ti., (werktutiiy (sin te nioo jen) sickle, reaping-hook;

Stek

,

sooi - 1 vara visch).

i. w.• (sterk beven) shudder, tremble, shake; SeLreetdeur, z., door of a privy.
bij bet houreo of vernemen van iets, shudder at hearing
Sekreefpkip , z., tube of a privy.
a tinning ; dat doet iemanrd -, that vlakes soy one shudder.
ickreetrulrner, z., nightr:;an , tomturd.
Siddering, z., sliridder, shaking.
j sier , ,_., inog over in : goede -- maken , d. i. vrolijk en prachsekscetput , z., hole of a privy.
Sekse, z., (ecu der twee yeslaclr.ten, waaruit de monocles ea ^ by len'us, nn,nke good cheer, feast and he merry.
dieren bestaan) sex; -, (m.oirrret jk geslacht) (male) sex ; -, sierar ,r • verstering , z., ori.ament , ^) embellishment,
(rrouieetijk yes/ac/al) (fewale) sex ; de sclaooaze -, fair sex.
adore minent; tot - dienera, serve as an oinarnent; zonder
Sekte , z., (vereeraiyiny ram so ►nmigen , die zinli door c- un- -, iuisriiarnentet , tEn formed , ill ► decked ; islet vara sieraden
yerlei leer of meerdingen vues anderen onderscheiden) ;ect;
roor,:ien zijn , be unuriianicnteci , uur► t,orned ; een - zijra,
eca - vormven , f'orni a sect.
i1,á he sin orlian ► ent.
ckteeest, z., sectarianism.
*ii4 ren • ot'schibken • opsiuuk @eten , t. 2v., ornament ,
Stelde -ij , z., celery.
;ndorin ; (j dress, iii ess up ; decorate, deck, -race; set ott,_
SeiderUbect , z., celery-bed.
set out ; u turn oft, out , tip ; trick off, out, up ; erulielSelderiJblad , z., celery-leaf.
lisli , beautify.
Selderijknol, z., celery-rout.
Sterins; , z., adorning.
Se1derL kop , z., head of celery.
Sierlus► , b., elegant; min -, inelegant.
Se1derUloof, z., celery-leaves, pt.
Sie-rlijkheid, z., elegance, elegancy; zonnder -, without c,
Selderjplant, z., celery-plant.
E inelegantly.

z., (kerfst-snaaml) September; balg -, the middie of Z.
z., (narrige hei ;Lelyccsf) seraph.

i e&)tember ,

Seraf,

z., zie „Sieraad.

Sibnato!ur , (bij de letterzetters) signature.
si^ynet • z., signet, Seal.

(1517511 der ./ebreërs) shekel.
Sikkcls1ng, z., stroke with a reaping-hook.
i;in , z., (aap) ape, nionhey ; -, (naoer van een hennyelroede)
fisissnip-line.
sirenengeslaclit , nu, race of keys.
llincenk m& uur , ::., apialt tuinli.
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Simonie,

SIM.
z., (het trachten verkrijgen van geestelijke ambten

door middel van gaven en geschenken [kerkelijk regt]) simony.
simpel , b., (eenvoudig, enkel, slechts , enz.) simple , single,

one , but one • one ...; only, mere , plain , unornamented,
ordinary; -, (suf, zwak van hersenen, onnoozel) silly,
foolish , numskulled ; hij is een - mensch , he is a silly
fellow , a simpleton ; -e woorden , mere words; ik word van het geraas , I am stunned by the noise ; -, bw., (slechts)
merely , simply , only.
Simpelachtig, b., somewhat silly, doting.
Simpelachtigheid , z., sill!riess.
Simpelbeid , z., imbecility (of mind) ; idiocy, idiotism;
silliness; -, simpleness, simplicity; plainness.
simpellijk , b., zie Simpel.
Sinaasappel , z., zie dppelsina.
ISinaasvaarder, z , ship of master of a ship bound to China.
Sindel, Z., zie Sintel.
.Sinds , zie Sedert.
tingel , z., (gordriem van een paard) girth ; -, (buitenwal
der gracht om een stad) conterscarpe (vestingbouw).
Singelen , omsingelen , t. w., surround; -, (een paard den
gordriem omdoen) girth a horse.
Sint

, a., sainted , sacred ; hoIy, saintly , godly ; sanctified;

- Jan, mid•suuimer day; - .Michiel, niichelmas day.
Sintels , z., mv., (afval van uitgebrande steenkolen) cinders.
Sipperlippen , i. w., (met liet voorste der lippen proeven)

taste with the tip of the tongue.
Sire , z., (een titel , welken men aan koningen en keizers

geeft) sire.
Sireen , z., (een fabelachtige meermin) siren , mermaid,
T sea-maid; § (person) siren; zij zingt als een -, she sings
like a nightingale ; zij is een -, she is a true siren.
Sirenengezang , z., song of a siren.
Siring , z., zie Syringe.
Siroop, z., zie Stroop.
Sissen , i. w., (klanknabootsend woord van liet geluid van
eenige dieren) hiss ; -, (van kleine vogels) buzz ; -, (van
nat buskruid) make a noise like of that of wet gunpowder.
sisser , z., (balletje van nat gewaakt kruid, dat wegbrandt
zonder slag te geven) ball filled with wet gunpowder; het
zal mot een - afloopen (er zal niets van komen) , there will
come nothing; -, (zekere erwt) chick-pea.
gissing • Z., sissing.
Sits , z., chintz.
Sitsewinkel , z., chintz-shop.
Sitspapler • z., chintz-paper.
Sjokken , i. w., run loitering hither and thither.
Sjorklamp, z., (klamp met een open schijf) snatch-cleat, z.
Sjorren, t. w., (met touwen omwinden, vastmaken) moor;
bend; gird; een schip -, frap a ship.
sjorring, z., belaying.
Sjouw , z., (zware last) heavy burden of load ; - § , (moei
werk) hard labour, toil; vlag in -, flag in a waft, z.-jel(k
Sjouwen , i. w., (allerlei zwaar werk doen) toil , work of
labour hard; -, t. w., (door het ophijschen van een opgerolde vlag of eenigen anderen bundel aan boord te roepen)
hoist up a flag that is rolled up to make a boat etc.
come on board.
Sjouwer , z., (die allerlei zwaar werk doet) toiler ; -,
(lastdrager) porter.
Siouwerlj, z., toiling, portage.
Sjouwwerk , z., hard labour, toil , portage.
Ja, z., zie Salade.
slave, bondman, thrall; slavenhouder, eigeSlaaf, z.,
naar van slaven , slave-holder , slave-owner; als een -, like
a slave, slavelike ; door arbeid van slaven voortgebragt,

SLA.
slave-grown; - maken, enslave, make a slave of any one;
werken als een -, slave, work like a c.
Slaafachtig, b., slavish , -, bw., slavishly.
Slaafachtigheld, z., slavishness.
slaafs, b., slavishly.
Slaafseh , b., slavish; -, bw., slavishly.
Slaafschheid, z., slavishness.
Slaag , z., zie Slag.
Slaags , bw., (aan den slag , handgemeen), - zin, be engaged
of fighting; - woeden of raken , engage.
Slaan • t. w., (aan den slag , handgemeen) beat, strike,
thrash, smite ; stokslagen geven , cudgel ; met vuisten -, cuff;
-, (zweepen, geeselen) flog; -, (een pak slagen geven) lick;
-, (afrossen, afbeuken) drub, ponmiel; een leger -, everwinnen , defeat ; -, (kloppen, klotsen) beat ; -, (kloppen)
knock ; -, (afrossen) § curry ; -, (week slaan) tew; een
paard -, whip; -, (munten) coin, mint, stamp (money);
-, (palen inslaan) drive ; -, (in liet tik tak doen verliezen)
gammon; -, (in het dammen doen ververlie en) beat ; -,
(slagten) slaughter , kill ; touw-, make ropes; met het
hoofd tegen een muur -, strike of beat one's head against
a wall ; een spijker in een muur -, beat a nail into a
wall; goud tot bladen -, = gold into leaves; in stukken -,
c to pieces ; hard -, - hard ; bont en blaauw -, - black
and blue, = to mummy, pommel to a mummy; -, (geducht
afranselen) beat hollow; dood -, flog to death ; een rnarsch
-, strike up a marsh; een os -, slaughter an ox; een
varken -, kill a hog; ik heb drie schijven (in het damspel)
geslagen, I have taken three men at draughts; twee
vliegen in een klap -, kill two birds with one stone; een
kas open -, break open a closet; een mantel om het lijf -,
wrap oneself in a cloak; het oog naar boven -, lift up
one's eyes; het oog op iets -, fix one's eyes upon, look
at a thing; in den wind -, slight, neglect, reject, not
to mind; de maat -, beat time ; (iemand) neder-, cast
down, deject, disspirit, dishearten, discourage of disanimate one; gade -, observe, mind, mark, attend to ; aan
iets geloof -, give credit to a thing ; de trompet -, de
luit - (op de luit spelen), sound the trumpet, play upon
the lute ; handen aan liet werk -, put hands to work
.spijkers met koppen -, de spijker op den kop slaan , speak
to the purpose; in boeijen -, fetter; aan het muiten -,
become rebellious ; uit het veld -, strike dumb; met
blindheid -, strike blind; vuur -, strike fire; ejeren in de
pan -, beat eggs in a pan ; iemand in het gezigt , op den
rug -, strike any one in the face , on the hack ; de laatste
hand aan iets -, give the finishing stroke to a work;
dood -, beat to death , kill ; een brug over een rivier -,
throw a bridge over a river; een brug -, lay the pon
; een paal in den grond -, drive down a stake into-tons
the earth ; ( wijn of bier) in vaten -, lay up in casks
door de keel -, spend; tot ridder -, knight, dub; niet een
zwaard -, dub; aan het kruis -, fix on the cross; de handen aan iemand -, lay hold of one ; zijn slag - (eija oog
bereiken), gain one's point ; -, (over elkander slaan-merk
van de beenen , armen) cross; binnen - (verslinden) lick up;
-, v. i., (kloppen van het hart) beat, palpitate, throb, go
pit-a-pat, pant; - van den pols, beat, throb; op iets (betrekking hebben), allude to, relate to; -, (van den bliksem) , als : de bliksem is in dat huis geslagen, the thunder
struck into that house; -, (vallen), als: hij sloeg op den
grond, he fell on the ground; -, (van kwakkels) call; -,
(gissen, raden) 1- guess; -, (geluid geven, als klokken, ene.)
strike; de klok slaat twaalf uren, the clock strikes twelve;
-, (met de vlerken klapwieken) flap, clap the wings; de damp
slaat ni rj op de borst, the vapour almost suffocates me.

SLA.
Staand , b., als : met -e

trom , with beating drum ; ecn -

SLA.
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Slaapwandelaar, slaapwandeiaarster, z., steep-walker.,

night-walker , noctambulist , somnambulist.
uurwerk, a repeating clock of watch.
(de streek aan weerskanten van het ,nensche- Slaapwekkend , b., somniferous , narcotic.
lijk hoofd, tussehen het oog en het oor) temple; -, (rust, Slaapzaal , z., dormitory.
nachtrust) sleep; ongeruste -, restless e ; zachte -, soft Slaapzalf, z., narcotic salve.
of sweet ^ ; valsche , voorgewende - clog ; diepe -, Slaapziek , b., lethargic.
deep, profound =; geruste -, tranquil -; gemis aaa -, Slaapziekte , z., lethargy.
want of =; zonder -, sleepless; door - overvallen , over- Slaapzucht , z., lethargy.
come, overpowered with sleep ; door - overvallen worden , Slaapzuchtig , b., lethargic.
feel , be very sleepy , be somnolent ; - hebben , be , feel Slab , slabbe, z., bib, slabbering bib.
sleepy ; nog al - hebben , be , feel very sleepy ; ligt -, Siabak, z., zie Saludebak.
sluimeren , = unsoundly ; zwaar -, = soundly ; door den - Slabakke , z., (sukkelaarster) drudge , loitering woman.
overmeesterd zijn , he overcome by sleep; in - sussen , lull to Slabakken , i. w., (z, ersluppen, ver
abate, dimi^; in - verzonken zijn , he sleepy ; iema.azds - storen , disturb nish, uecrease; -, (slap te werk gaan) loiter, idle.
any one's rest ; ik werd in mijn eersten - gestoord , I was Slabakkerij , z., loitering.
disturbed in nay first _; de - is de zuster des doods , _ is Slabhe, z., zie Slab.
the sister of death ; iemand uit den - wekken, awake any Slabbe, z., (rersche haring, die in de Zuiderzee yevanyen
one out of his =, § rouse any one; in - vallen, fall wordt) fresh herring caught in the Zuyder-sea.
a-sleep ; -, (verdooving can esnig deel des liychaams) nunib- Slabben , t. w., (van dieren : drinken) lap ; -, t. w. en
i. w., (dunne spijs bij het eten op de kleêren laten vallen)
ness , deadness.
slabber.
Slanpoard , z., drowsy-head.

Slaap , z.,

Slaapachtig , Is drowsy, sleepy ; -, bw., drowsily.
Slaapachtigheld , z., drowsiness , sleepiness.

Slabber , z., : fishing-boat for herrings , used in the

Slaapbaas, z., host, landlord of a mean lodging house.

Slabbetje, z., zie Slab.

Slaapbank, z., couch.

Slabbing, z., lapping, slabbering.

Zuyder-sea.

Slabdoek • z., bib , slabbering-bib.
Slaapbed , z., bed to sleep on.
Siablad , z., lettuce - leaf.
Mlaapbeen , z., temporal bone.
Slachten
, i. w., (gelijken) resemble , be like to ; hij slacht
slaapbol, z., poppy.
zijn vader, he is like his father ; ik slacht u niet , I am
Slanpbroek, z., night-drawers, pl.
t$luapdeken , z., (deken , waaronder men slaapt) blanket of not at all like you; ik slacht is wat , I resemble you
somewhat , I am somewhat like you.
rug to sleep on ; -, (slaperig mensch) drowsy-head.
Siaërndner , z., zie Saladeemmer.
Slaapdeun , z., lullaby - song.

rlaapdoek , z., night neckcloth.
Slaapdrank

, z., narcotic potion , soporiferous drink.

Slaapdronk , z., sleeping •cup.
Slaapdronken , b., sleepy , drowsy , drowsy-headed.

Sinapge1d , z., payment for a night's lodging.
alaapgoed , z., undress , night-dress.
Slaaphuis , z., sleeping-house.
Slaap] ak , z , nightgown.
1sl aap] e , z., zie Slaap ; midday-, nap ; een midday- doen,

take a nap.
Slaapkamer , z., bedchamber.
Slaapkanseraad, z., bedfellow.
B1aapkoets, z., couch.

Slag , z., (soort , geslacht) kind , sort ; ik heb nooit gehoord
can zink - van dieren , I have never beard of any such kind
of animals; het is van hel beste -, it is of the best sort ;
-, (vogelknip) trap , gin ; -, (diep wagenspoor) truck rut.
Slag , z., blow (effect of violence i's general); j stroke
(blow of heavy bodies considered related to the person or
thing that strikes); j knock, § stroke , blow, ( hit, event,
aini , § trick ; -, (van dobbelsteenen) dice; -, (van een trom)
heat ; -, (van vuurwapenen) shot ; -, (van zweepen , van
roeden) stroke, stripe, lash; -, (van den donder) clap ; -,
(val den wind) gust; charge (artillerie); -, (verwekkiizy
vare geluid of geluid zelf) , als : - van een geweer , clap of
a gnu ; - ragt eeuw .1-wartel , call of a quail ; - van een klok,

stroke of a clock; -, (van de maat) beating of time; - van
een paard, kick, fling ; -, (yeluidgeving door op iets te
l^laapkruld, z., narcotic herb, somniferous herb.
slaan) stroke , blots , hit , dash ; een - om den arm houden
^31aaplaken, z., sheet.
keep a backdoor open; - om de ooren, box on the ear;
Slaaplied, z., zie Slaapdeun.
§ met den - waarschuwen , surprise ; - houden , in het
Slaapmakend , b,, zie Slaapwekkend.
smeden , dorschen , enz., heat of strike by turns ; ergens
Slaapn.iddel , z., soporiferous remedy.
den - van weg krijgen, get of have the knack of a thing;
Slaapinuts , nachtmuts, z., night-cap, § drowsy fellow,
j dal is er de regie - van, that is the right way of doing
slaapplaats, z., sleeping-place.
it ; over - komen , come in due time , in the nick of time;
Slaappoeder, slaappoeUer, z, narcotic pow der.

Siaapkop , z., drowsy-head , sleepy fellow.

Slaaprok , z., nightgown.
Slaapspler, s., temporal muscle.
Slaapstede, slaapsteei, z., zie Slaapplaats .
Slaapster , z., sleeper.
Slaapstoel , z., sleeping-chair.
3taapuur, z., sleeping-hour.
alaapverdrtlfster , z., zie Slaapverdrijver.
Slaapverdrijver , z., one that drives away sleep.
Slaapvertrek , z., bed-room , bed-chamber , sleeping-

apartment.
Slaapverwekkend , b., zie Slaapwekkend.
alaa}pvrouw , z,, hostess , landlady of a mean lodging-house.

een - in het ronde doen, turn oneself about; slagen doese
(kwinkslagen uiten) jest, joke; ergens een - iii slaan
guess at a thing; op zijn - kooien of geraken, gain one's
airn, succeed; -, (gevecht) fight , battle, action, engagescent; - leveren, Dive of join battle; in den - blijven, be
killed in the fight , § he lost ; -, (nederlaag) defeat; zonder

- of stoot , without firing a gun , very easily ; - , (nadeel ,

verlies) blow, stroke; dat was een harde -, that was a
hard blow ; -, (beroerte) apoplexy , palsy ; - van den pols,
beating; -, (barenswee) pains , throe ; - aan het hoofd,
temple; - tegen den grond, falling down ; - van den vetur-

Vi41, the secret of the matter ; - van de zee , beating of
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the sea , z.; -, (stoomwezen) stroke ; aantal slagen , number of strokes ; - van de luchtpomp , den zuiger of de
stoomschuif , stroke of the air-pump , piston of side;
lengte van den -, length of the stroke ; stoomschuif -,
stroke of the valve , travel of the valve ; -, (omslingering) turn ; kruis-, cross turn ; halve - van een end,
half turn ; enkele -, single turn of a rope ; een nemen en houden , hold on with a turn ; een - nemen,
take a turn ; - met een stok, steen , blow with a stick
a stone; een harper- of klok-, a stroke of a hammer or
bell; een - op het hoofd, a knock on the head; deze gebeurtenis was een verschrikkelijke -, this event was a
terrible blow , stroke ; - met geweld, clap; - met de tarnden, bite; -, (zacht geven) touch ; - met de toppen der
vingers , rap ; - met open hand, slap ; - met den voet ,
kick ; - op een deur , knock ; slagen , me., knocking, rap;
beslissende slay , decisive blow ; zware -, hard, heavy blow,
stroke, thump; gelukkige -, lucky hit; (play) lucky move;
ligte -, slight blow , ) dab, light stroke ; slechte -, unlucky
blow , § foul deed; doodelijke -, death blow , § blight; in het water, § vain , useless , attempt; dorder-, fl § thunder
stroke ; meesterlijke -, masterly stroke, (play) masterly move;
nog een -, one more blow , stroke etc., § once more ; op
- van ...., when the clock strikes ....; met verdubbelde
slagen , with redoubled strokes ; met een -, at a , one blow,
stroke etc., at one , at a single blow , stroke , § at a,
one swoop; met den eersten -, at the first blow, stroke
etc.; door de werking van een gelukkigen -, by hit; een afwenden, ward off a blow ; een - geven aan , strike , hit
a blow , strike , hit , knock , push , slap, heat , stab;
slagen geven, give a beating; zware slagen geven, thump;
ligte slagen geren, zachtjes onder de kin slaan , chuck ;
een - geven , give , deal a blow , stab ; iemand een doodelijken - toebrengen, 11 § give a death blow, stab; den laatsten
- toebrengen, give the finishing stroke; slagen ontvangen,
get a beating; een - teruggeven, counterbuff.
Slagader , z., artery.
Slagaderbloed , z., arterial blood.
Slagaderbreuk , z., aneurism.
Slagaderlik , b., arterial.
Slagaderopening , z , arteriotomy.
Slagbal , kophal ,. z., ball for playing at golf.
Slagbed , z., feather-bed.
Slagboeg , z., turning of the prow ; § dat was een - voor
.hem , that was a happy turn.
Slagboom , draniboocn , z., bar; -en, booms laid across
the mouth of a harbour.
Siagbosch , z., forest where wood is cut.
Slagdeur, z., (kleine deur in eene andere) wicket; -, (val
trapdoor.
-deur)
S1agduti', z., tame pigeon.
Slagel, Z., (houtere harper) mallet.
Stagezz, i. zes., (gelukken, zijre verlangen voldaan kr( gen)
succeed ; in jets -, succeed in a thing ; wet -, succeed
well ; hij slaagt in alles , he succeeds in every thing.
Wager, z., IUbutcher; -s jongen, = boy; behoorende tot
een -, [f § butcherly.
SiagerLJ , z.,, butcher's trade, butchery.
Saagersbank, z., butcher's board, shambles, pa.
Slagersbijl, z., butcher's axe.
Siagerskuectvt , z., butcher's man.
StagersliUes • z., butcher's knife.
Slagerspriem ,, z., butcher's steel.
Slagersrekening, z., butcher's bill.
Slagersvleesch , z., butcher's meat..

aersVreuw, z., butcher's wife..

SLA.
Slagerswinkel , z., butcher's shop.

Slaghorologle , z., striking watch.
Slagkool , z., (vogelknip voor eenden) trap , gin.
Slaglantaarn , slaglantaren , z., lantern used between
the gnus in time of battle.
Slaglijn , z., (bij timmerlieden) line ruled with chalk to
mark timber; -en , mv., gasket.
slagnet , r.., kind of net to catch birds, clap•net.
Slagorde, z., order of battle, battle array; in - scharen,
set in array.
Slagpen , z., thickest feather in a wing ; § zijn -pen zijn
hew uitgetrokken (zijn magt is verminderd) , his power is
greatly diminished.
S3agrege.i , z., shower (of rain); hevige -, heavy -.

Slagschaduav,, z., shadow.
Siagt , z., (vleesch , dat men

in provisie opdoet en inzout) ,
als : aan de - zrjn, lay up a provision of meat; het geslagte , provision of meat.
Slagtand, z., tusk.
Slagebaar , b., fit to be killed, ready for killing.
Sl agtbank , slagersbank , z., butcher's board ; § op de brengen , deliver to be butchered ; naar de - gaan , (van
dieren) go to the slaughter-house, (van menschen) go to
the butcher's , go to the shambles , go to slaughter.
Slagtbeest , z., fattened beast.
Siagtbijl • z., zie Slagersbijl.
Slagtbrie €je , z., bill of permission to have a beast
killed.
Siagten , t, w., cut the throat of , slay , slaughter, butcher, kill (animals); -, (opofferen) j § immolate, sacrifice,
offer up, -` I slay, kill; -, (voorraad van vleescis opdoen)
lay up a provision of meat.
Slagter, z., zie Stager.
Slagtersbank , z., zie Slagersbank.
Siagtersb[ji , z., zie Slagersbijl.
Slagtersknecht, z., zie Slagersknecht.
Slagterspriem, z., zie Slagerspriem.
Siagtersrekening , z., zie Slagersrekening.
Siagtersvleesch , z., zie Slagersvleesch.
Slagtersvroaw , z., zie Slagersbrouw.
Siagterswinkel , z., zie Slagerswinkel.
Slagtgeldt, z., butcher's fee.
SZa;to,,,J , z., slaughter-house.
Ssagting, z., (het slageen) killing; -, (zware nederlaag)
slaughter.
Stagtioon, z., zie Slagtgeld.
Siagtmaand , z., (November) November.
Slagtines , z., butcher's knife.
Slagtofer , z., § victim , sufferer ; een - zijn van , be a
= suffer to, fall a sacrifice to, be a sufferer by; sterven
als - van , die , perish a = to; als - vallen , fall a victim
to , fall a sacrifice to.
SI.gtotferande , z., bloody sacrifice , sacrifice of a killed
beast, oblation.
h4tagttLrd , z., killing-time; usual time of killing cattle
for winter-provision.
Stagtvee , z., fattened beasts.
SeagtvW,n, z., butcher's fleam.
Slaguurwerk, z., striking clock of watch.
Slagvaardig, b., ready for battle.
Slagveder , z., zie Slagpeis.
Slagveld, z., field of battle.
Slagwerk, z., clock-work.
Slagwind, z., shifting wind, z.
Siagzvde, z., lapside of a ship; schip dat - heeft, lap.
sided. ship.
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Slagxwaard , z., two hu is d 2d word; -en, nv., (soort vom4
-, bie., winding, fi L cl
lering, meandrian, wiird i
yroote snijboonen) large french beans.
windings.
Stak , z., zie Slek, z.
Slangvisch • s., sea•serpe r.°', ,„a-snake.
Slaken , t. w., (ontbinden, losla en) untie, unbind , release, Slank , b., (lang , dun esa uit,zaam) 11 slender, thin , sire.
slacker.; -, § (zuchten ) he s' e :-ighs.
slankher,r, z., slenderness
Slakhoorn , slakhoren , ., pie Slekh orea.
Siaolie, z., salad-oil, swveet-oil.
Slakhoutbooin , z., zie Si ekli )utboow .
Slat,, los, h., (het tegengesleld vara stijf) slack (not tight),
Slaking , z., untying.
lax , loose (not fast) ; -, (eeel) slack, § weak, feeble ; -,
Slakkegang , z., zie Slek^re yan,q.
(zwik) weak, soft; een --i-e ;jaag, a weak stomach ; -,
Slakkehuisje, z., zie SliAlcehaisje.
(bui,geociin) flexible, pliant, pliable , limber ; dat leer is
Slakkeklaver , z., zie Slr h lreklaver .
iaiet - genoey, this leather is not limber enough ; -, (van
Slakkendrieblad , z , zie .Slekkendriehlad.
?gij.:) flat; -Ile thee , weak lea; -, (lan,gzaam) slow , slack ;
Slakkenmelk, z., zie Slekken ,,nelk.
(cca -pe yora,j , a slow pace; 1?I is wat - in het betalen ,
^slakkensteen, z., zie Slekkensteen.
' Le is somewhat slack in payment; -pe borsten, fiaggy
Slakrop , z., head of cabbage-lettuce.
Breasts; -pe moed, little courage; -pe nering (weinig klanSlalepel , z., salad-ladle.
ilisie hehberi.) , had custom) ; drukke nering -pe ontvaoyst,
Slamand, z., salad - basket.
sell much but receive little; de handen - laten hangen,
Slampampen , i. w., (brassen , smullen) , zie Slempen.
§ met -pe handen te werk gaan, work slowly, discontinue
Slainpamper , z., zie Slemper.
one's labour.
Slainpamperij , z., zie Slemperij.
Slapachtig, bw., somewhat loose , slack etc.
Slampampster , z , Slempster.
Slalleiot)v , b., sleepleess , without sleep; slapelooze nachSlang, z., (bekend soort vary kruipend gedierte)) serpent
ten , sleepless, restless nights.
snake, adder; (muzijkinstrument, blaasspeelluig) serpent; Slapeloosheid, z., sle epiessness .
§ (van personen : boosaardig mensch , slangevel) serpent ; -, slapen , i. w., 1) § sleep, he asleep, slumber, (van zaken)
(ze/eer geschut) culverin; -, (kromme pijp voor het destil.
lie dormant , dead , (van personen) sleep , remain inactive ,
leren) serpentine worm; -, (buis eener brandspuit) leather
be supine , do nothing ; staande -, sleep standing , not
of linen pipe of a fire fire-engine ; ratel-, rattle-snake;
able to keep one's eyes open; diep -, = roundly; altijd,
met een -enhoofd , snake headed ; als een -, serpent like,
voortdurend -, = on ; te lang - , oversleep oneself; op
serpentine ; van of behoorende tot een -, serpentine, snaky;
den day -, = by day ; des nachts -, = at night, in the
een - in zijn boezem koesteren, nourish a serpent in ore's
night ; zeer vast -, sleep like a top; goed -, = soundly;
bosom; zich enen als een - in allerhande boyten wrinpen ,
dier dat gedurende den wittier slaapt , sleeper ; neiging
make use of all possible means.
tot - hebben, be, feel very sleepy; die niet slaapt, unSlangachtlg , b., serpent-like , serpentine, adder-like.
sleeping ; - is zoo goed als eten , sleeping is as good
Slangbrandspult , z., fire engine with leather of linen
as eating ; het is tijd orn te -, it is bedtime ; slaap wel !
pipes.
I wish you a good night's rest 1 een gat in den dag -,
Slangebalg , z., (afgelegde huid) slough.
sleep one's belly full, barrel up of bottle up sleep, sleep
Slangebeet , z., bite of a snake.
it out; h)) slaapt als een os, he sleeps like a pig; onder
Slangeboom , z., kind of tree.
den blooten hemel -, lie under the canopy of heaven, of
Slangegift, z., venom of a serpent .
without doors; -, (van een verdoovinq der ledematen) be
Slangehaar , z., hair of a serpent.
numb ; -, (werkeloos zijn) he inactive of careless ; mijn voel
Slangehoofd , slangekop , z., snake's head .
slaapt , my foot sleeps; in zijn kleeren -, lie rough of
Slangeliuld , z., skin of a snake.
with ore's clothes on ; alleen -, lie alone; slapende hanSlangekop , z., zie Slanyehoofd.
den snoet men niet wakker maken , one must not engage in
Slangekruld , z., snake-weed, serpentary.
a difficulty that can be avoided; op iets -, sleep upon a
Slangelijn , z., serpentine-line.
tli;iig, not to mind a thin.; eery nacht over iets - (iets in
Siangenaard , z., race of serpents of snakes.
bedenking houden), sleep upon a thing, take a thing into conSlangengeblaas, slangengeschuifel, z., hissing of Sersideration; -, t. w., zich nuchteren - (zijn roest uitslapen),
pents.
sleep oneself sober; tt den hazeslaal) - (zich houden of men
Stangenhout, z., snake - wood .
slaeept , zonder zulks werkel)k- te doen) sleep a dog's sleep.
Slangenkruid, z., zie Slanyekruid.
Slaper , z., (die slaapt) sleeper; -, (slaapyast) lodger; -,
Slangennnos , z., kind of moss.
-, g (droomer) drowsy fellow; --, (luiaa, - d) sluggard; -,
Slangepoeder, slangepoeijer, z. , viper's powder.
(legger) sleeper , z.
Slangeprulk, z., zie Slanjeh aar.
slaperig, b., sleepy, drowsy; -, bw., drowsily.
Slangespuit , z., zie Slangbrandspuit.
Slape,•igheld, z., sleepiness, drowsiness, § supineness .
Slangesteeu , z., serpentine-stone.
Slaphartigheid , z., pusillanimity , cowardice.
Slangestok, z., mercury's wand, caduceus.
Slapi► artiglijk, bw., faintheartedly, pusillanimously.
Slangetje , voe(zoeker , z., squib.
Slapheid , z., (het tegendeel van gespaoinenheid) slackness,
Slangetong , w., (tong van een slang) serpent's tongue ; -,
flagcziness; -, (losheid) looseness; -, (huiyzaamheid) flexiblezekere versteening) glossopetra ; -, (zeker kruid) adder 's ness; -, (zachtheid) softness ; -, (weekheid) weakness, softtongue, ophioglossuin.
ness; -, (lafheid, smakeloosheid) flatness; -, (onroordeeliqSlaugevel , z., zie Slangebalq; -, (boosaardig wijf) ter- heid , het niet goed graan) badness.
magant.
Slapjes , tragelijik , bw., slowly , badl y .
Slangewortel, z., serpentary, serpentine.
Slapht,nt , z., lettuce-plant.
Slanghaagdis , slanghagedis . z., kind of lizard .
Slapleu(len , z., one that has weak loins of a feeble back.
Slangstuk , v., serpentine (ancient wall piece), z.
S1apniov ig , b., fainthearted.
SlangsgewLze, b., serpentine, meandrous, nieandry, meanean- Slapnioedigheid , z., faintheartedness.
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SlapmoediglLjk , bw., faintheartedly.
Slapoorig, b., having flaggy ears.
Slappelijk , bw., zie Slappen en Slap.
Slappen , i. w., (slap worden) slacken ; -, ( verzwakken) de-

bilitate, weaken , enfeeble • abate, diminish , fall , decrease,
grow worse; de nering slapt, , custom grows bad, de wind
begint te -, the wind begins to abate; de boter slapt, the
price of butter falls; -, t. w., (slap maken) slack, slacken.
Slappigheid , z., zie Slapheid.
Slapte, z., zie Slapheid.
Slaschotel , z., lettuce-dish.
Slastronk, z., lettuce-stalk.
Slastruik , z., zie Krop.
Slatuin , z., lettuce-garden.
Slaven , i. w., slave , drudge , toil.
Slavenaard , z., nature of a slave.
Slavenarbeid, z., labour of a slave, § hard labour.
Slavendienst, z., service of a slave, servitude.
Slavenhandel , z., slave-trade.
Slavenhandelaar , z., slave-merchant.
Slavenhuls, z., house for slaves of in which slaves are
kept.
Slavenketen, z., chain of bond of a slave.
Slavenmarkt, Z., slave-market.
Slavenschip, z., slave-ship, slaver.
Slavenstand , z., slavery , servitude.
Slavenwerk , z., zie Slaveszarbeid.
slavernij , z., slavery , servitude , thraldom , (J § bondage,
enslavement , enthralment; in - geboren , slave-born ; tot
- brengen, enslave, reduce to slavery, enthral; in - ver
be made a slave ; die niet in - is, unenslaved. -valen,
Slavig, b., zie Slaafsch.
Slavin , z., woman-slave, slave.
Slavork , z., salad-fork.
Slawinkel , z., salad-shop.
Slazaad , z., lettuce-seed.
Slecht , b., f (eenvoudig) plain, simple; -, (effen) plain ; en regt gekleed gaan , be plainly dressed; hij is - en regt
in al zijn doen , lie is a plain dealer; -, (onaangenaam,
het tegengestelde van goed) evil , ill, bad; -, (ondeugend)
mischivous, malicious, § ill-natured; -, (ook van dieren)
vicious; -, (armzalig , nietig) paltry ; -, (nadeelig) injurious , prejudicial , hurtful , bad ; -, ( ongezond) § unsound ;
-, (verkeerd) wrong; -, (gering) mean . base , lo v ; -, (traag,
vooral van handel) dull ; -, (van de geringheid van verstandelijke vermogens) 1 stupid, simple; -, (rampspoedig) unfortunate, unluckly ; hij heeft een -en gang , he walks very
slowly; een -e kerel, a rasral; een -e handelwijze , a had
action ; -en dank weten , take ill ; -e tijding , bad news;
- voorbeeld , ill example ; - humeur , ill humour ; -e tijden,
evil times , days ; er - uitzien , look ill ; -, (nadeelig voor
de gezondheid) prejudicial to health ; dat is een - gedrag,
that is wretched, villasous, vile conduct; het is - van
u om dat te doen , it is unhandsome, improper, wrong
in you to do that ; -e verzen , had of paltry poetry of verses ; -e taal , rebal dry ; -e wijn , bad wine ; een -e troost,
a consolation that is good for nothing ; dat is een - teeken , that is a bad omen; hij is een -e schrijver , he is
a bad writer; -e munt, base coin; van. -e afkomst, of
low extraction ; -e kleeding , mean dress : -e state , toestand , had , ill state , badness , § unsoundness ; - e hoedadanigheid, badness; -er, worse; de -ste, the worst; al
-er en -er, worse and worse; in -en staat, in a sad,
ill state , ill conditioned , out of condition , ill appointed,
unsound ; - voor de ooges , bad for the eyes ; - weder;
bad weather ; -e ankerplaats of ankergrond , bad. anchoring
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-e bij den wind zeiler , had plyer , z.; - water, had sea;
- (slechtelijk) , bw., i- plainly, meanly, basely, lowly, wickedly,, badly; hij kwam er zeer - af, he came off very
poorly ; - schrijven , write badly ; het is heel - uitgevallen,
it did not succeed at all; - gestuwd schip, badly stowed
ship, z.; - verbonden schip , schip met zwak verband , vessel badly put together , z.
Slechten , t. w., (vlak , effen maken) level make, level to
the ground, level with the ground, render even, demolish , pull down , throw down.
Slechtheld, z., plainness, wickedness (inclination to evil);
badness , wicked , had action , malice , maliciousnes ; -,
(boosaardigheid) spitefulness, malicious, spiteful thing, ill.
nature , ill-natured thing , piece of ill-nature, arch , sly,
roguish trick ; -, ( laagheid) meanness , baseness , lowness;
met -, wickedly, maliciously, ill-naturedly, archly, slily,
roguishly.
Siechthoofd, z., blockhead, stupid fellow, idiot.
Slechting, z., levelling, demolishing, pulling down.
Slechts, bw., (alleenlijk) only (not more); solely, merely,
but, even; -, (blootelijk) simply; niet -, not only, not
solely , only , merely , not even.
Slede, z., (voertuig zonder wielen) sledge, traineau, sled,
dray; vervoer met -n, sledding; in een -, in a sledge,
sledded ; met een - vervoeren , sled ; - varen , go in a
sledge.
Sledemenner , z., zie Sleper.
Sledepaard , z., zie Sleperspaard.
Sledetuig, z., sledge-harnass.
Sledevaart , z,, sledge-race.
Slect , z., zie Slede.
Slee , z., (wilde pruim) sloe.
Slee , b., (zuur) acrid , sour , sharp ; -, (van de tanden:
eggig) set on edge.
Sleeboom, z., sloe-tree, black thorn.
Sleedje, z., zie Slede.
Sleedoorn, z., zie Sleeboom.
Sleet, z., (pollepel) pot-ladle, ladle.
Sleeheid , z., sourness, being set on edge.
Sleep , z., (slede) sledge , -, ( stoet) train , retinue; -, (slepend gedeelte van een kleed) train; -, (wat volgt) consequence; zonder - (stoet), without a retinue, train; unattended.
Sleep , t. w., zie Slijpen.
Sleepdeken, z., § sluggish man of woman.
Sleepdrager, z., train-bearer
Sleepkoets , z., coach-sledge ; -, ( bierslede) slay ; -, (om
wijnvaten in kelders te laten) puller.
Sleeplenden, z., na,., zie Sleepdeken.
Sleeptoon, z., zie Slepersgeld.
Sleepnet , z., dragnet.
Sleeptouw , z., halser, z.; een sloep op - nemen, haul a
boat, z.; op - zijn, be in tow, z.; op - nemen, take in
tow, z.; § iemand op het - nemen, keep any one at bay.
Sleepvoet, z., one that trails his feet along.
Sleepvoeten , i. W., trail one's feet along.
Sleet, z., (slijting) wear; goed van - zijn, wear well; die
stof is goed van -, this stuff wears well; er is - noch
breuk aan , it is not at all worn , it is almost new; -,
(vertier) sale; de - van die waar is zeer gering, that
merchandise is not much in demand; hij heeft groote in die waren, there is much demand for those commodities, those commodities go off very well; -, (oud vaartuig)
ship that is laid by, old ship.
Sleetscl. , b., wasting, consuming ; zeer - aan de voetent
zijn , wear out many boots , socks , stockings, etc..
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Sleetechheld, x., indurability, quality of wearing badly. Sleperspaard, z., sledge-horse, horse that draws a sledge.
Sleeuw , z., zie Slee.
Slepersstal , z., sledge-man's stable of shed.
Sleeuwheld , •leeuwlgheld , z., zie Sleeheid.
31et, z., (versleten lap of vodde) tatter, rag; -, § (havelooee
Blegel , x., zie Slagel.
vrouw) slut.
Slek , z., (een bekend soort van wormen, meest geschaald) Slete , z., zie Sleet , z.
snail ; -, (zonder huisje) slug, slug- snail, dew-snail; hoorn - Sleter , z., tatter , rag.
horned-snail; hij gaat als een - die kruipt, lie goes at a Slettig, b., sluttish.
snail's pace of gallop ; het werk gaat voort als een - (het Sietvink, z., idiot.
werk vordert heel weinig), the work goes of advances very Sleuf, z., (groeve, geul, kreek) channel, groove; -, (diepte
slowly.
tusschen twee zandplaten) whirlpool , z.
Slekhoorn, slekhoren • r., snail-shell.
Sleur , z., (sleping) dragging ; -, (gewoonte , slender) comSlekhoutboom, z., erithryna indien.
mon course ; den - volgen, follow the common course; uit
Slekkegang , z., snail's gallop , snail pace.
- en gewoonte , by Habit.
Slekkehulsje, z., snail's-shell, snail-shell.
Sleuren , t. w., (slepen) drag, trail along; -, i. w., linger,
Slekkeklaver, z., snail-clover , snail-trefoil.
hold out; hij laat de zaak wat -, he delays the matter.
Slekkendrieblad, z., Slekkeklaver.
Sleurgebed , z., prayer for form's sake.
Slekkenmelk , z., certain herb.
Sieurgodsdienst, z., religion for form's sake..
Slekkensteen • z., (steen gevonden in het hoofd eener slok) Sleurwerk, z., accustomed work.
snail-stone; -, (soort van marmer, waarin men versteende Sleutel , z., § key ; § key (explanation) ; key, clef, cliff
slekken vindt) snail- marble.
(muz(jk); wrench (technologie); -, (van een leest) wedge;
Slemp, z., (gesmul) good cheer, banqueting, junket ; op -, (eerier schroef) vise-pin; -, (van een raadsel) solution;
den - loopen, go a-spunging; -, (een zekere drank) certain -, (van geheim schrift) key; -, (grensvesting) key; -, (keg)
drink made of milk, sugar, etc.
key of cutter (stoonnwezen) ; -, (kruk , ook wel soksleutel)
Slernpdag • z., meat-day ; -en , mv., shrove-days , the four
hox= ; -, (van een bonnet) _ of a bonnet ; open moer -,
last meat-days before lent.
open _ ; kruk-, socket = ; - om moeren aan te draaijen,
Slempempen , i. w., zie Slempen.
screw _; - om schroeven aan te draaijen , screw wrench
Slen;pen , i. w., :f; ( banquet, junket, feast luxuriously ,
of key ; - om de slangen van brandspuiten aan elkaar te
feast , have good cheer.
schroeven) hose-wrench; den - op de kist leggen, renounce
Slemper , z., ) gormandizer , gobbler.
a succession ; t die vesting is de - van Holland , that
Slemperij , z., feasting , good cheer.
fortress is the key of Holland ; den gouden -- dragen ,
Slemphout, z., cheek, z.
be ai chamberlain; engelsche -, split -key, coach-wrench;
Slemplooper , z., spunger (person that lives at the expenenyelsche schroef-, monkey-spanner (technologie); pip -,
ses of others).
piped =; ketting -, fetter - ; stem-, turning hammer;
Sleinploopster, z., spunger.
onder -, under lock and _ , locked up ; met een - sluiten ,
Sleuipmnal , w., banqueting, good cheer.
lock in ; de -s van een stad aanbieden , offer the keys of
SlemppartU , z., zie Slempmaal.
a town ; pers -, screw _ of a press ; de spraakkunst is de
Slempster, z., feminine of slemper, zie Slemper.
- der wetenschappen , grammar is the = of science ; de
Slemptijd • z., zie Slempdagen.
- op de deur doen , put one's = under one's door ; onder
Slender, z., (sleur of gewoonte) common course of way;
- brengen , lock up ; onder - bewaren , houden, lock up,
-, (vinding of wending om tot een oogmerk te geraken) keep locked up; deny - omdraejjer, , turn the =; de - steekt
trick ; hij zit vol -s , he is full of tricks.
in de deur , the = is in the door.
Slenderen , i. w. (tragel(k gaan) loiter , lounge, saunter. Sleutelbeen , z,, clavicle, clavicula, collar bone (ontleed
Slenk, z., (modderige plek, een modderkuil in de,i weg)
-kunde).
muddy pit.
Sleutelbeenader , z., subclavian vein.
Slenken , i. w., zie Slinken.
Sleutelbeenbreuk, z., rupture of the clavicle.
Slensen , t. w. en i. w., zie Verslensen.
Sleutelbeenspier , z., muscle of the clavicle.
Slenter, z., zie Slender; -, (lap of strook, vooral die bij Sleutelbtoem , z., primrose.
een kleed nederhangt) tatter.
Sleutelbos , z., bunch of keys.
Slenteraar, z., loiterer.
Sleuteldrager, z., key bearer, claviger.
Slenter-broer , z., trickster.
Sleutelgat, z., (in een sleutel) bore of a key, (in een slot)
Slenteren, i. w., zie Slenderen.
key-hole.
Slentergang , z., loitering pace.
Sleutelmandje, z., key-basket.
Slepen , i. w., drag (move heavy things with labour along Sleute!pljp, z., bore of a key.
the ground or other surface) , trail , draw , track , drag Sleutelrlenn , z, key-string.
(along the ground) , trail (upon the ground); -, (temen) Slib , z., (vettig en slibberig slijk) mud , clay, slime, ooze;
drawl (one's words) ; voort -, drag along ; de slepende urea,
§ - vangen (in zijn verwachting teleurgesteld worden) be
the lengthening hours; een zaak -de houden, put a thing disappointed ; met - bedekken , mud.
off; reet de voeten over den grond -, trail one's feet along Slabbe , z., zie Slib.
the ground; -d rijm, feminine rhyme; -, t. w., (slepend Slibber , z., zie Slib.
voortbewegen, iets langs iets anders heen sleuren) trail, drag; Siibberachtig , b., muddy , slimy, oozy.
-, (op een slede enz. vervoeren) carry on a sledge ; -, (aan Slibberachtlgheld, z., muddiness.
een touw voorttrekken) haul , tow , z.
Slibberen • i. w., (uitglijden) slip.
Sleper , z., sledge-man , driver of a sledge; -, towingSlibberig , b.. slippery.
hawser, tow-rope (stoomwezen); stoom -, towing-vessel.
Slibberigheld , z., slipperiness.
Sleperegeld , z., sledge-man's fee.
Slier , z., als : een - aan hebben (een weinig dronken rijn),
Weperogild , z., corporation of sledge-men.
be tipsy of half seas over.
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tieren) sell ; -, (in het klein verkoopes) retail , sell by
Slierasperele , z., a kind of asparagus.
Slierbaan , z., (een glijbaan , p.) slide.
retail; -, (voor afbraak verkoopeu) sell (a house) to be
$11eren , t. w., (slepen) train , drag; -, (heimelijk wegstelen) pulled down.
Slijter , z., (die sterke dranken , ene. in het klein verkoopt)
pilfer away , pilfer ; -, i. w., (waggelen) stagger.
Sli , z., (zeelt) tench; -, (houten hamer) mallet.
retailer ; -, (die huizen voor afbraak koopt) one that buys
Sl ij k, z., (natte aarde, modder, slib) mud, mire, dirt,
houses to pull them down.
(nara inkt) sediment; -, (veenaarde) turf-moor; - der straten, Slijterij , z., retailer's shop, retailing.
street-mud, road-dung; -kleur, mud-colour, muddiness; SlUtersnering , z., zie Slijterswinkel.
massa -, clod ; hoop -, heap of dirt ; met - bedekken , cover Slijting, z., wearing out of off; -, (het verkoopes in het
with mud , mud ; met - bedekt , mudd y ; in het - begraklein) retailing.
ven , bury in the = mire , mud ; iemand met - werpen, Slt tater , z., zie Slijter.
throw dirt upon any one ; het - wegnemen , get off the Silk , z., zie Slijk.
dirt (from); iemand uit het - halen, take any one out of Slikartsenhj , slikbrok , z., electuary, bolus.
the -, mire; § take any one out of the gutter kennel, Slikken , aanslijken , i. w., alluviate.
take any one from the dirt, the dung-hill ; door - slepen, Slikken, doorzwelgen, t. w., swallow, ( get down, swaldraggle ; geld als - hebben , have a great deal of money.
low down, up; take off, tuck down, in; drink up (liquids);
Sitkachtig, b., miry, dirty, filthy, foul.
quaff off, swill, ( swallow (believe with credulity); endure
Sloken, i. w., alluviate.
(an affront) ; pocket , ( put in one's pocket , put up with;
SlUkerig, b., zie Slijkachtig.
gretig -, swallow greedily, ( swallow down , up , take off,
Slljkkull ,, z., mire-pit.
tuck down in , gabble up; iemand iets laten -, make any
SlLJkland , z., moory ground, turf-ground.
one = a thing, ( cram a thing down any one's throat;
S1iJkput, z., zie Slijkkuil.
dat is een harde brok om te -, that is a difficult thing
to digest.
Slikschelp , sljksiak , sltjkslek , z., a kind of snail.
Slijkschulp , z., a certain shell.
Slikker, z., swallower
Slikking, z., swallowing.
Slijkspoor, z., patten; -, § (hesl(kte voet) muddy foot.
Slijm , z., (een taaije, kleverige zelfstandigheid) pituite
Stikmiddel , z., electuaiy.
mucus; -, (in het ligchaam) phlegm , g.; -, (sl( k) mud, Sids , b., (krom, scheef) wry, oblique , slanting , slant ; -,
(erg) ill, bad; -, (loos, doortrapt) crafty, subtle, cunning,
mire, dirt; het - van een slang, the foam of a serpent,
sly ; -, (moeijelijk) difficult, hard; hij is te -, he is too
- in de keel, phlegm of pituite in the throat; een -ver
-drijven
cunning for you.
middel, phlegmagogue.
SlUmachtig, b., slimy; -, (door slijm gekweld) pituitous, Slimheid , z., obliquity; -, badness; -, illness; -, cunningness, sliness.
phlegmatic.
SIij asberoerte , z., serous apoplexy.
Slimvoet, z., person with wry feet.
Slindachtig, k%vistachtig, b., spending, lavish.
SlLjmerigheid, z., viscosity.
Sl{Jmgast , z., nickname formerly given to a moderate Slipden, t. w., zie Verslinden.
Siinder, z., zie Verslinder.
patriot.
Slindkolk, z., whirlpool.
SltJ ngezwel , z., pituitory tumour.
Slindpenning , z., spend-thrift.
SlLmgraveel , z., pituitous gravel.
Slinger, z., (liet slingeren) shock, concussion; -, (werktuig
SILJmig , b., zie Slijmachtig.
om te slingeren) sling; -, (van een uurwerk) pendulum;
SlLjmklier , z., pituitary gland.
het is als of zijn tong aan een - hangt, lie has his tonSlijmkoorts, z., pituitous fever.
gue well hung; ballistische -, (instrument , waarmede men
Slij nkwaal , z., pituitous disease.
de snelheid van een voortgeschoten ligchaam meet) ballistic
Sltinvisch , z., blennus.
pendulum.
Slijinziekte , z., zie Slijmkwaal.
Slingeraap, z., kind of ape.
Slijmzucht, z., zie Slijmkwaal.
S 1 iJ p , z., (schuurzand) small sand.
Slingeraar, z., slinger.
Slingerbeen , z., nick-name applied to a person who shakes
SlUpbord , z., zie Slijpplank.
his legs in walking.
Slijpen , t. w., (wetten , scherp maken) grind (sharp an instrument); -, (op een plank) whet, sharpen; -, (glad ma- Slingerboots , z., name of a tree.
ken) polish; snarsner -, polish marble; -, (straatsl jpen, Slingerbosch, z., serpentine grove.
lanterfanten) ramble up and down the streets; § zijn ver Slingeren , t. w., (heen en weder bewegen) toss ; door den
storm heen en weer geslingerd ; be tossed with a tempest;
-stand,
whet one's brains.
over boord -, toss over board; § door hoop en vrees geSl U per , z , grinder , whetter, polisher.
slingerd worden , be tormented by hope and fear ; -, (heen
Sf ling, z., grinding, whetting, polishing.
en weer waggelen) sling , dangle; -, (niet een heen- en
Siq]lpmolen , z., grinding-mill , polishing-mill.
weergaande beweging werpen) sling , hurl; -, (doen kronSRJpplank, z., whetting-board
kelen) throw , turn ; -, i. w., (van een schip : zich heen en
Siipsel , z., what is ground off from a thing, groundings, pl.
weder bewegen) be tossed ; -, (heen en weer zwaa(jen of
SILlp, steen, z., grinding-stone, whetstone; -, (oliesteen) hone.
bewegen , schommelen, slingeren [op een touw]) swing; -,
Stijtaadle, z., wearing out.
(w oíjyelen , als een dronkaard) totter, stagger ; de slag deed
Siertachtig , h., zie Sleetsch.
hem -, the blow made him =; m (zwaa( eu, fladderen)
SlUtachtigheicl , z., zie Sleetscltheid.
flutter ; -, (wapperen) dangle ; op de slappe koord -, dance
SW W teu , i. w , (door veelvuldig gebruik afnemen) wear out
of off, § wear away of off; de koorts begint te -, the upon a slack rope; heen en wear rollen of geslingerd seerfever abates; de droefheid slijt met den tijd, time lessens den , tumble; -, (verstrooid liggen) lie scattered about;
zijn papieren laten -, let one's papers lie about.
the utmost grief ; -, t. w., (door veelvuldig gebruik verteren)
wear out of off; -, § (doorbrengen) pass of spend; -, (ver- . Slïngering , z,, tossing enz., zie Slinger.
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Slingerlaan , z , winding alley.

Slingerleer , z., leather of a sling.
Slingerooren , z., mv., flaggy ears.
slingerpad , z., winding path.
Slingerroos , z., kind of rose bush.
Slingersing, z., (slingerende slag) winding about; -, (be.
hendige trek) , als : ik kwa ^a er met een - achter, I contrived to discover it.
Slingerstaart, z., lucerta caudiverbera.
Slingersteen, z., sling-stone.
Slingeruurwerk , z., pendulum-clock.
Slingervoet ,

z., shambler.

Slingervuisten ,

i. w., box.
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Sloepmeester , z., master of a shallop.
, z., rower of shallop of sloop.
Sloeptouwwen , z., mv., shallop-ropes.
Sloeproeljer

, t. ie., give the scantlings of the several pieces
of a ship's frame, z.
Sloerie , z., (havelooze vrouw) Slut.
Sloerleinoer, z., zie Sloerie.
+loestsu z., (holster) husk.
Sloesteren , t. w., (ontbolsteren) husk ; -, (snoepen) , zie
dat woord.
Slof, z., (de daad van sloffen , verzuim, achteloosheid) ne gligence; de - konat er niet in, it is not neglected; -,
(once muil, waarop men sloft) old slipper, old shoe; hij
loopt op -fen (het is met hem verloopen), he is as poor
as Job, lie is in bad circumstances; -, (slordig man) sloven;
-, (slordige vrouw) slut.
Slof, b., (traag , nalatig , achteloos , slordig) slow, negliSloep-en

Slink , b., (link) left.
Slinken , i. iv., (verminderen, krimpen) cease to be swollen;
-, (de zwelling verliezen) abate , sink ; de zwelling van zijn
boenen begint te -, the swelling of his legs begins to abate;
-, (inkrimpen , minder worden) diminish.
gent careless.
Slinking, z., diminishing of swelling, cessation of swelling; Stoffel jk , bw,, negligently, carelessly.
-, (inkrimping) diminishing.
Slotl'en , i. w., (door sleepvoeten het geluid van sloffen ver
Slinks, bw., zie Links.
trail one's feet along; -, § (vertragen, verslofen)-orzken)
Slinkscl► , b., zie Linksclr ; -, (rainpspoedig) sinister ; -,
neglect ; slof er niet mede , don't neglect it.
(ondeugend) cunning , artful , bad ; -e streken , cunning Sloffig , b. en bw., zie Slof.
tricks ; -e wegen , bad courses.
SIozsa5heid , z. zie Slofheid.
Slinkschelijk , bw., 1ç artfully badly, cunningly.
Sloctaetcl, z., negligence, carelessness.
Slinkschheid , z., zie Litikschheid ; -, § artfulness , cun- Slok , z., swallow; in een uitdrinken, drink at one
ningness , badness.
draught; -, (teug) draught; -, (keel) throat.
Slip , z., (uitstekende hoek van een kleed) lappet, flap ; - van Slokachtlg, b., gluttonous, ( greedy; -,
bw., gluttonously,
gen , obtain nothing, meet with a repulse.
Slokdarm , z., gullet , oesophagus.
Slippen , t. w., zie Glippen.
slok-je . z., zie Slok; -, (leng , vooral sterke drank) dram;
Slippendrager, z., zie .'leepdrager.
een - brandewijn , a dram of brandy ; willen wij een Slipper , z., als : een - maken (stilletjes heengaan) steal away.
nemen ? shall we take a dram ?
Slis'peren, i. w., (stilletjes hee gaan) steal away.
Slokten , t. w., (even veel als slikken , doorzwelgen) swalSlippert, z., zin Slipper.
low , get down , (in oiiyunstigeo zin) swallow down , up;
sliptouw, z., small cord of rope.
take off , tuck down , in ; drink up (liquids) ; quaff off,
Slissen , t. w., (lesschen, blussehen) quench ; -, (brandende
toss off , swill , ) crack ; gulzig -, swallow greedily, (swalbegeerte uitdoovea), als : zijn lusten -, satisfy one's desire;
low down, up ; take off, tuck down , in ; gabble up.
-, (een twisivuur blusscheo , eeia twist beslechten) decide a Stokker , z., swallower , one who swallows; -, (slokop)
controversy.
glutton , gobbler , gisittonous person, ( greedy person, gorSlissing , z., quenching, zie Slisseis.
rnandizer; -, (schuiinlooper) § spunger, shark.
Slobbe, z., (iemand die liet morsigste werk in een Iioi.shou. Sauhlnst, z. gluttony.
den waarneemt) drudge , slut ; -, (slabbetje) lap , bib.
Slokrnoes, slokop , z., glutton.
Slobberdoos , z., awkward eater , § paltry wretch , awk- Slokster , z., swallower.
ward person.
Slokzueht , z., zie Sloklust,
Slobberen , 1. w., (eten zoo als sommige dieren) lap, up; -, Slon,cner, z., (even veel als slommering,
beslommering, ver
§ (van meoschen) slp, sip up; -, (lepelspijs op slordige
zaken) obstruction, § embarassment,-warinyvods
wijze eten) eat awkwardly ; -, § (ongeschikt ui iets le werk
§ intricacy , puzzle; in een vreesselijken - zitten, be in a
gaan) slobber up of over a business , doing a thing in a
great plunge.
slovenly manner.
Slornrneren , t. w., involve in all sorts of difficult affairs;
Slobbering , z., lapping tip, zie Slo(iberen; -, (al wat yeeen beslommerde raak, an intricate affair.
slobberd kan warden) gelatinous parts of fish etc.
Saornmerfj , z., zie Slom;ner.
Slobbig , b,, sluttish ; -, bw., sluttishly.
Slornunering , z., incumbrance, being involved in a variety
Slodde , z., zie Slodder.
of intricate affairs.
Slodder , z., zie Sloddervos.
Slomp , z., (slobbe) slut, trollop; -, (ruwe, ongefatsoeneerde
Slodderachtig , b., zie Slodderig.
klomp) mass , heap; romp- werken , bungle; het is daar
Slodderbroek , z., slops , p1.
altijd een romp-, it is always very unclean there.
Slodderen, i. w., (wijd om liet lijf hangen) hang loosely about. Blonde, z., (slindkolk) drain, sink; -, (keel) throat, gullet.
Slodderhoos, z., zie Slodderkous.
Stonde, z., (voorscliool, p.) apron.
Slodde,•ig, b., sluttish, slovenly, negligently; -, bw., slo- Slons , sloerle , z., slut , zie verder Slonde.
venly , sluttishly , negligently.
Slonsachtig , b,, sluttish ; -, biv., sluttishly.
Slodderigheid , z., sluttishness, slovenliness, negligence. Sloa,oen , i. ze., zie Verslonsen.
Slodderkleed , e., loose of wide dress.
Sloiiserig, slonsig, b., zie Slonsaclitig.
Slodderkous , z., (kous , ;lie hij de hielen hangt) stocking Sloixsje, z., zie Slouas; -, (diez'enlantearn)
dark lantern.
that hangs on the heels.
Slooetse , z., (zool zonder bovenleêr) sandal.
Sloddervos , z., (slordig paan) sloven ; -, (slordige vrouw) slut. Sloof, z., (voorschoot) apron; -, (sokkel)
: arme -,
Sloep , z., shallop, sloop.
poor drudge, poor woa;an.
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Sloop, z., pillow-case, pillow-bear.
Sloopen , t. w., (uiteen doen, afbreken) demolish , pull down,

slotpraat , z., brass plate to which the lock of a gun is fixed.

break to pieces ; een schip -, break up a ship.

Sloopgraag, z., one that is fond of pulling down houses,

etc.; demolisher.
Stooping , z., pulling down demolishing.
Sloopnagel , z., rabbeting-pin , cramp-iron.
Sloor , z., zie Sloerie.
Sloot , z., (watergroeve , die het eene land van het andere
scheidt) ditch ; werkman die -en graaft , ditcher ; een maken, ditch; van den wal in de -, worse and worse, out
of the frying-pan into the fire.
Slooten, t. w., (met stouten doorsnijden) intersect with ditches;
-, i. w., (slooten graven) dig ditches.
Slootje, z., zie Sloot; -, zie Slot; - aan een halssnoer, locket.
Slooven , i. w., toil , labour , slave.
Slop , z., (sluiphol) hiding corner ; -, ( naaura steegje) alley;
-, (naauwe doorgang) narrow passage; -, (opening in den
zolder, om hooi enz. op te steken) trap door.
Stopkous , z., mv. stopkousen , spatterdashes.
Slordig , b., (ongeschikt . onordeljk) slovenly, careless,
sluttish, disordely, negligent; een -e vrouw, a sluttish
of careless woman ; -e kledren • sluttish of rugged clothes
een - wijf, a slut ; dat is op een -e wijs gemaakt , that
is made very clumsil y ; hij is zeer - in zijn zaken, he is
very careless in his affairs of business; -, bw., slovenly,
sluttishly , carelessly, negligently , disorderly.
Slordigheid, z., slovenliness, sluttishness, negligence,
carelessness.
SlordiglUk , b., zie Slordig.
Slorp, z., (het slorpen) sipping, sip, draught; hij dronk
loet in één - of teug , he swallowed it at one draught.
Slorpdrank , z., potion fit to be sipped.
Slorpel , v., soft egg , poached egg.
Slorpen, t. w., (vocht met half gesloten lippen in den mond
halen) sip.
Slorper , z., sipper.
i3lorping, z., sipping.
Slorpster , z., zie Slorper.
Slot , z., (bekend werktuig om te sluiten) lock ; veiligheids-,
safety =; - dat dubbel omgaat, double -; gat van een -,
key-hole ; door het - kijken , look , ( peep through the keyhole; percussie -, percussion _; -hout van het roer, stuk
hout in het walnagat tusschen de bovenste vingerlingen ,
wood =; - van een schietgeweer, lock; iemand een - aan
den mond werpen , make one silent; geen - aan liet lijf
hebben , be lax; achter het - zijn , be under lock and key;
-, (besluit , eind) conclusion (definitive agreement); ten -te,
in conclusion , at last , in short; tot een - komen , come
to =; er is geen - of val in, it is pure nonsence ; -,
(van een rekening) balance; op - van rekening, in dis charge of a account, § after all , upon the whole; -, (ver
kasteel) castle, manor, palace ; liet - te Loevestein,-sterk
the castle of Loevestein.
StotbewLs , z., syllogism.
Slotdicht • z., epigrvm.
Siotemaker, z., lock-smith.
Slotgangen, z., me., frame, z.
Slotgat, z., key-hole.
slotgevolg • z., illation (redeneerkunde).
Slothaak , z., pick-lock.
Slotheer , z., lord of a castle , lord of the manor.
Slothout , z., pin used as a flit to any flag -sta ff.
Stotlizer , z., kind of hitch, z.
Slotklank • z., terminating sound.
Slotmedeklinker , z., terminating consonant,

Slotpoort , z., castle-gate.
Slotrede, z., conclusion, peroration.
Slotregel , z., maxim, precept.
Slotroos , z., (knop • waarin de naden

van een gothisck
gewelf zamenloopen) rose (bouwkunde).
Slotschroef, z., screw of a lock.
Slotsteen • z., key-stone.
Slotvast , b., fit to be locked.
Slotvers` , z., refret, burden.
Slotvonnis , z., definitive sentence.
Slotvoogd, z., castellan, keeper.
Slotvoogdes, z., keeper.
Slotvoogdijschap • z., castellany, office of a castellan.
Slotvoogden, z., zie Slotvoogdes.
Slotwerk , z., locks , pl.
Slotwoord, z., last word.
SluLer, z., (bekend kleedingstuk der vrouwen) ) § veil, cover,
disguise; -, (zeker weefsel) crape; -, (een daarvan vervaardigde rouwband) crape hat-band; -band tot ondersteuning van
een gewonden arm enz., sling; § -, (schon) colour, pretext,
cloak ; de - des nachts , § the veil of the night ; het aan
nemen van den -, taking of the -; zonder -, without a
unveiledly; een - `oor de ooggin hebben, have a mist
before one's eyes ; zich met een - bedekken • cover oneself
with a veil ; een - dragen , wear a = ; de - aannemen,
take the =; een - opligten, raise a =-, lift up a =; de
waarheid haren - ontrukken , uncover the truth.
Slutjeren, t. w., (met een sluijer bedekken) veil (cover with
a veil) , § conceal ; -, (verbergen) hide , cloud , cover , ' curtain, disguise, colour, blind; § cloud (the voice); zijn
hoofd -, veil his head.
S1atk, b. en bw., (regtstandig nederhangende, vooral van het
haar) straight; hij heeft - haar, he has straight hair; -,
(dun , rank) thin , slender; - van middel , of a thin waste.
Sluik, z., als: ter -, secretly, in secret, underhand, by
stealth , privately, sneakingly (in ongunstiger zin) ; waren
ter - inbrengen , smuggle goods ; ter - weggaan , steal away,
(slip away, off; slink, sneak away, off; sculk away (in
ongunstigen zin); ter - binnenkomen , steal in , slip in,
slink in , sculk in (in ongunstigen zin); zich ter - verwijderen , steal away ; ter - weggaan , steal faith , steal out,
( slip out, slink, sneak, sculk out (in ongunstigen zin).
Siulken, t. w., (al kruipende, ongemerkt iets verrigten) do
a thing in secret; -, (smokkelen) smuggle.
Sluiker, z., smuggler, defrauder.
SIuikerU, z., smuggling, fraud, imposition, deception,
deceit, fraudulence, fraudulency (of customs, dues) fraud;
fraud, deceit, r.; grove -, gross fraud; een - begaan, commit a fraud; wegens - gevat worden, be taken in the act
of defrauding.
Sluikhandel, z,, smuggling.
Sluikheld, z., straightness, thinness.
Sluiking, z., smuggling.
Sl ulkspll , z., (om met een spinrok le spinnen) spindle.
Sluimen , i. W., zie Sluimeren.
Sluimer, z., slumber.
Sluisueraar, z., slumberer.
Slulmerachtlg, b., drowsy, drowsy-beaded.
Slurneren, i. w., slumber, § lie dormant; hij slaapt niet,
hij •gluirnert maar, he does not sleep, he only slumbers.
Slulmerig., b., drowsy.
Sluimering, z., slumbering, slumber.
Slulmeroog , z., slumbering eye.
stulp , als : ter -, underhand, in secret ,. stealingly, stealthily, secretly.

r
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Slu 1pdeur , z,, hidden of secret door , ( evasion , sof ter -

fuge, shift, creep-hole, loop-hole.

tlulpen , i. w., (behendig en genoegzaam ongemerkt ergens

indringen) sneak, steal.
(die wegsluipt) sneak, sneaker, sneak up; -,
(zekere spijker) kind of small headed nail ; een - of -tje
maken , steal away; een -tje maken of uit de school blij
-ven,
play the truant.

Sluiper, z.,

Sluiphaven , z., cove, creek, lee-shore.
Sluiphoek, z., lurking-bole , hidding-place , hidden corner.
Sluiphol , z., zie Sluiphoek.
Slulpkoorts , z., hectic fever.
Sluipmoord , z., assassination.
Sluipmoordenaar, ululpinoorder, z, , assassin .
Sluippad , z., secret path.
Siuip^veg, z., secret way.
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Sluitihengsel , z., iron flap.
Sluiting, _z., shutting, locking etc., zie

Sluiten, t. w.; eener haven , closing a port; -, (al hetgeen sluit) fastenings , pl. (door, shutters , windows , etc.) , lock.

Sluitkiinker , z., final vowel.
Sluitkool , z., headed cabb a°e.
Sluitkr op , z., headed lettuce.
Slultlaken , z., winding sheet.
Slultletter, z., last letter.
Sluitenand , z , hamper with a padlock.
S l u l trede , z., syllogism ; -, (slot) epilogue.
Slultregel, z.,

last line .

Slultrijrn, z., burthen.
Sluitspier, z., sphincter (ontleedkunde).
Sluitster , z., shutter.

Slultstuk , z., tenon, extremity of a piece of timber; -,
mv., plugs to stop holes.
Slultvers, z., zie Sluitrijm.
Slurf,
.
z., (snuit van een olifant) trunk, proboscis.
Sluisbedding, z., ground timber
Slurp , z., zie Slorp.
Siuisdeur, z., sluice-door, shutter.
Sluisgeld , z., money paid for passing through a sluice , Slurpen , t. w., zie Slorpen.
sluice-toll. 1 Sluw, b., sly , cunning, crafty; -, bw., slily, cunningly,

Sluipwijze, bw., zie ter Sluik.
sluis, z., sluice, floodgate, lock;

Slulsteren •

-water, sluice.

t. w., zie Sloesteren.

sluis-vol, z., sluice full of water.
^iiuia^vachter, z., sluice-master, sluice-keeper.

Slultband, z., belly-band.
Slultben, Z. zie Sluitmand.
sluitboom, z., bar.

Slultdoos, z., box with a lock, locker.
t. w., (toedoen) shut, close; -, (met een slot) lock;
-, (van geschutpoorten) shut; -, shut up, close up, close
(stop all access to); enclose encompass ; -, (vast maken)
fasten • make fast, obstruct, intercept, close, ( exclude
from ; -, (eindigen) close (end) ; stop • clinch (the fist) ;
close (letters, parcels); close (a parenthesis); close (wounds);
iemand den mond -, shut of close any one's mouth; een
deur, een venster -, shut, close a door, a window; hij
sloot de oogen voor de waarheid, he will not see the
truth ; een boek -, shut a book ; een rede -, finish a dis
een huwelijk -, conclude a marriage; allen toegang-course;
tot het hart -, close all access to the heart; een zitting
-, close a session; een rekening -, settle an account; een
haven -, close a port ; de gelederen -, close the ranks
in banden -, fetter of chain any one ; -, (door vastmaken)
fasten , make fast , bind up ; -, (door verzegeling) seal up;
-, (met een pen of desgelijks) pin , pin up ; -, (met een
sleutel) lock, lock up ; -, (door middel van een sluis) dam
in , up ; -, (met een speld) pin , pin up ; -, (met een haak)
clasp; -, (door een muur) wall up; -, (met een grendel)
bolt up; een verbond -, make an alliance ; het hek -, shut
the bar, § he the last; den vrede -, make of conclude
peace ; goed -, shut close ; stevig -, shut hard ; met een
sleutel -, lock ; dubbel - (tweemaal omdraaijen) , double
lock; - enkel - (eenmaal omdraaijen) single lock; -, i. w.,
(toegaan) shut , be shut ; de dear sluit niet, the door does
not close; die doos sluit wel, that box shuts well; het
sluit niet (het heeft geen gezonden zin), it is nonsense;
de hooi begint te -, the cabbage begins to grow to a head;
deze deuren - niet goed, these doors do not shut close;
dal sluit als een tang op een varken • there is neither
rhyme nor reason in it; dat vest sluit Wiet om zign lijf,
that waistcoat does not fit close.
sluiter, z., shutter, turnkey.
Sluttgat, z., mortise.
Slultgeld, z., carcelage, jailer's fees.
Sluitbek • z., bar of gate with a lock,

Sluiten,

craftily.

Sluwheld , z., sliness , cunningness , craftiness.
Smaad , z., outrage , injury , gross insult , revile, s.; hij
heeft hem - aangedaan, lie has injured him.
Sinaadnaam , z., opprobrious name.
Sinaadrede , z•, injurious of abusive discourse.
Smaadschrift, z., libel (diffamatory unting) ; lampoon,
squib; een - uitgeven , send forth a libel, squib, lampoon;
door een - honen , libel.
Snnaadster , z., zie Smader.
snmandtaal , z., injurious of abusive language.
Smaadwoord , z., injurious of abusive word.
Smaak , z., (smaakvermogen) taste; -, (wat het smaakvermogen aandoet) taste , relish , savour , flavour , palate,
II tincture (slight taste) , odour , smell ; -, (trek , lust)
relish , taste ; -, (neiging) inclination , liking, § taste ; -,
(trant, stijl) style; -, (wijze of manier) manner, fashion;
-, (kunstsmaak) taste , judgement , discerning faculty ; -,
aangename -, agreeable taste, palatableness; na -, after
tinge , § tincture ; onaangename -, desagreeable _ , distastefulness; slechte -, § bad -, § vulgarity ; aangenaam voor
den -, agreeable to the =, palatable; zaak van -, matter,
question of = ; gemis van -, tastelessness ; verlies van -,
loss of _ ; weinig -, I little - ; tiaar zijn - , II § to one's
_ , to one's mind , liking ; naar den - van iemand , to arty
one's -, liking; met -, § 11 with =, savourily, § tastefully;
met slechten -, ^^ § with bad , ungenteelly, unmannerly,
vulgarly; in den - (van schilders, dichters), in the style,
manner , _ of ; van goeden -, in good _ , tasteful , tasty;
van slechten -, ill tasted, § in bad , § ungenteelly,,
unmannerly; van den -, gustatory; naar den - van iemand,
I I to any one's =; van een aangenamen -, palatable, relishing; van een slechten -, in bad _, style; uit -, from
-, inclination; min aangenaam voor den -, unpalatable;
zonder -, out of =, tasteless, flavourless, § tasteless;
houden van den - van , like the = of , relish ; goeden
- hebben , (van zaken) relish , (of liquids) drink good;
een bedorven - hebben , have one's mouth out of =; een
laffen - hebben , (of liquids) drink flat ; - hebben voor
like (a thing), have a liking for, (persons) be partial
to , have a partiality to , he fond of , § fancy (a thing) ,
take a fancy to, § have a mind (for, to) ; een moeijelijken - hebben, he difficult to please , be particular
nice; een - geven aan , flavour (a thing) ; aangenaam voor
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he speaks of it in a very pleasing manner ; dat ziet er

den - zijn , be palatable; van een aangenamen - zijn, reniet - nit , that looks very ill.
lish , ( be relishing ; naar zijn - zijn , ^) be palatable , suit,
strike, hit one's fancy ; den - strelen , be palatable ; den Smakelijkheid, z., savouriness.
, b., tasteless , unsavoury , insipid.
Smakeloos
- niet strelen , be unpalatable ; zich in den - brengen van ,
get into the = of ; den - strelen , (things) relish ; - krij- Smaken , t. W., (proeven) taste, (§ savour; -, (genieten)
gen (in) , become partial to (a thing) , take a liking to, § relish , § enjoy, delight in ; allerlei weelde -, relish all
sorts of luxuries; ik mogt het genoegen - van u te zien,
( take to; den - verhoogen, (of thing) relish , give a relish
I might have the pleasure of seeing you; de genoegens
to ; zijn - voldoen , gratify one's = ; - vinden (in) , relish
van dit leven -, enjoy the comforts of this life; den dood
have a relish for ; naar zijn - vinden , he partial to , like,
have a liking for ; iets naar zijn - vinden , § find a thing -, taste death ; smaak vinden in ...., savour ; -, v. i.,
to one's liking; het is niet naar mijn -, it is not to my (eenigen smaak van zich geven) taste , smack , savour ; die
liking, I don't like it; ieder naar zijn -, every one to melk smaakt naar den rook, that milk tastes of the smoke;
het smaakt goed , dat smaakt , it tastes well ; die leer
his ; over - valt niet te twisten , there is no disputing
on =; de smaken verschillen, =s differ; met - iets nutti- smaakt naar ketterij , § that doctrine savours of heresy;
die
roman smaakt (bevalt) mij niet , § this novel does not
gen, relish a thing; naar den nieuwsterp - (naar de mode),
please me ; hoe smaakt (bevalt) u dat boek ? § how do you
after the newest fashion.
find that book? die wijn smaakt naij goed, this wine pleases
Smaakje, z., zie Smaak; -, (in het bijzonder: bedorven -),
me very well , I like this wine well enough ; hoe smaakt
als : er is een - aan dat vleesch , this meat is tainted.
u dat bier ? how do you like this beer?
Smaakvermogen, z., faculty of taste.
Smakken • t. w., (stootes , werpen • bonsen) throw • cast,
Smaaldicht, z., lampoon, libel.
bounce
, fling ; hij smakte hem op den grond , he threw
Smaalrede, z., injurious discourse.
him upon the ground ; -, i. w., (neerstorten) fall down;
Svuaalschrift, z., zie Smaadschrift.
-, (met den mond klappen onder het eten) smack ; -, (met
Smaalster , z., zie Smaler.
den mond klappen onder het kussen) smack.
Smacht , z., (afgesneden buik van een haring) belly of a
Smnakmnuil , z., one who smacks when eating.
herring cut off.
Smakinuilen
, i. w., smack.
Smachten • i. w., (door dorst , honger of hitte verteerd
worden), als: van dorst -, be very dry of thirsty, be chocked Smaktanden, i. w., zie Smakmuilen.
with thirst of for want of drink ; van honger -, be sharp- Smal, b., (eng, niet breed) narrow, strait, tight, § close;
set, be very hungry; van hitte -, be extremely hot; - §, een -le weg , a narrow road; -le poort, strait gate ; een
- kleed , a tight coat ; een - straatje , a close lane; een
(sterk verlangen) languish ; naar iets -, long for.
-le doorgang, a narrow passage; -, (klein, gering), als:
Smachtend • a., languishing ; -e tong , dry tongue ; -e
een -le jonker , country squire ; de -le gemeente, the mob,
•
oogen of blikken , languishing eyes of looks.

iSmachterig , b., very hungry , sharp-set, choked with the common people.
thirst, very hot; -, (haveloos, behoeftig) poor, beggarly, Smalbladig, b., with narrow leaves, narrow leaved.
pitiful • ragged ; wat ziet hij er - uit , how beggarly he Smaldeel , Z., subdivision, part; -, (onderdeel eener vloot)
squadron of ships ; het derde - van een vloot • the third
looks.
squadron of a fleet.
Smachting, z., languishing, zie verder Smachten.
Sinaldeelen • t. w., subdivide, divide into small parcels.
Smachtlap • z., pitiful of hungry fellow , poor.
Smaldoek, z., (een soort van smal linnen) sort of linen
Smachtlooper • z., (tafelschuimer) spunger , shark.
of very narrow breadth; § het is geen -, it is no trifle,
Smadelijk, b., injurious, wrongful, hurtful, insulting,
reviling, reproachful , ( abusive , taunting , outrageous, it is of consequence.
opprobrious; -, bw., injuriously, wrongfully, hurtfully, Smalen , schimpen , i. w., speak ill , say barn , traduce,
ets of op iemand -,
scandalize, ( backbite; op i ets
insultingly , revilingly , reproachfully , ( abusively , taunchide, scold at, reprove, inveigh against.
tingly , outrageously , opprobriously.
SinadelUkheld, z., injuriousness.

S,naden, v. t., revile; ( abuse, outrage, rail at, taunt;
persoon die smaadt , reviler, ( abuser , taunter.
Smadig, b., zie Smadelijk.
Smading, z., injuring, reviling.
Smak , z., (zeker gewas) sumach.
smak • r.., (zeker schip) smack.
Smak , z., (met do lippen) smacking; -, (worp , gooi) throw;
ik hoorde eiken - van de dobbelsteenen , I heard every cast
of the dice ; -, (gedruisch van een val) loud noise , fall ;
heavy fall ; een doen,
(val) fall ; zware hevige
-,

,

-,

-

fall , fall down; have, get a fall ; have, get a tumble;
hij heeft een - vooruit, he has one throw more than the

Smaler , z., inveigher, railer.
Smal hans • z., (schraalhans) , als :

- is er keukenmeester

he of she keeps a poor house.
Smalheer , z., lord of a fief.
Smalheld, z., narrowness.

Smaling

, z., chiding, inveighing against.

Smalkant • z., narrow lace of point.

(een blaauwe verw, die door smelting uit kobalt
wordt bereid) smalt.

Smalt , z.,

Smalte , z., zie Smalheid.
Smaltiende, z., small-tithes.
Smaragd , z., (een edelgesteente van een meer of min donkere kleur) emerald.

Smaragden, b., emerald.
, b., (welsmakend) savoury, of a good taste, well- Smarotsen, i. W., (smullen) spunge.
smacking, toothsome, palatable, fine, delicious, § delicate ; -, Smarotser , z., spunger, parasite.
(aangenaam) delicious (to the palate); -, (verleidelijk) § temp- Smart , z., (gevoelige en pijnlijke aandoening des ligchaams)
ting ; niet -, unsavoury ; dat vleesch ziet er - uit , that pain , ache, dolour , smart , painfulness , stitch, torture ;
meat looks very delicious ; een -en maaltijd doen , eat -, (zielsmart) grief, anguish , sorrow , pain , torment,
heartily , make good cheer ; hij eet -, he eats with a affiiction, woe , bitterness ; -, (physique en morele) suffergood stomach ; ik wensch u - eten, I wish you a good ing; -, (barensmart) throe; -, (achter de ooren of in de
gppetite; -, bw., als : hij weet er zeer - over te praten, liezen der kinderen) excoriation, place where the skin is

others.
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mcerbak , z., grease-pot.
off; tot zijn yrooe -, § to one's sorrow; ,net -, sorrowfully zonder -,
without pain, suffering; ja -, in pain, Sineerbal , vlckba5 , z., savonet (to remove spots frerz
cloth).
suffering,
in sorrow; iernands - verzachten , alleviate,
assuage , ease any one's ; - hebben, sorrow, he in Smccrbhtd , ., great consoud (lotanie).
Smeerbloein , z., flower of the consound.
trouble; -en hebben , be in ; overal - lielbea , be in
all over; - veroorzaken awn, pain; OIUL i6mofld
reroor- Snacerbol , z., fritter.
Lmees-booin • z., croton sehiferum,
zaken , give any one ; - fjevoelen feel of sornw ;
- ejis , be in sorrow ,• trouble ; van - zeee eei , cryy, with Sisicerborstel , z., grcase-brush.
; kreten van - vileo , cry out with ; eel - [./eraeien SiHeerbuHi , z., (lsviA•) belly; -, (bijnaam van een dik en
feel ; met - verwcielller&, expert impatiently; een tittere vet ic/sc)) fat paunch.
Sincerbus , z., grease.hox.
- qeeoelea , feel violent pain.
InarteIijk , I., (dal smart veroorzaaft) painful , dolorous, Smet-idee , z,, greaser.
smarting, painful (c000ilu,' physical pain), woeful, svoñil Smeerdoog , z,, zie S)seerlus; -, (srneriç,ie vrouw) sauce-box.
grievous, afflicting; niet -, J painless; -, 1w., II painfully, Smec,oiai-s , Z,, tallow candle.
fuce&'bask , z., pilrvl.
wofully.
iiifleei'kiii,1 , Z., great coissound.
Smai-tcILJkheid , C., painfulness , t grievousness.
Smarleloos , I , painless; -, 1w., without pain.
meei-k vast, r., greasmg-brush.
Srnecriap , Z., greasing-clout ; -, (verachtel(jlc menoch) pimaite!oosbeId , v. being painless.
Sisiarten , i. w., (smart veroorzaken) smart , cause pain,
tifi;! fellow , sordid fellow.
grieve , afflict , render sorrowful, trouble , vex; het smart Smeei-rnaasad , z,, (sln,qtmaasid) November.
Sinevi-pan , smeerpot , z., grease-pot.
niij in m ij n viel , it grieves me, my soul aches.
Sinartig , I., (ease opperhssiil beroofd) , ohs: het kind is
Srnecvpusst , z., comedo , g.
the child has places in the groins of behind the ears, iflIeersctioen , z., zie Schoensmeerder; -, (vlejer) coaxer,
flatterer.
where the skin is off.
Snicerachoenen , i. iv ., flatter , coax.
Smartoor,, v. child suffering from sore ears.
Sineden , t. es., (door slagen buigen , vormen) forge (rnetesls); Snicerset , z... grease , smear.
forge (make) ; trump up (tales, stories); S coin (words); SIDees-slceii , e,, steatite.
rnec,ster , v. zie Smeerder.
-, (onfsverpen) invent, devise; mcii moet liet ijver - terwjl
het heet is, strike the iron while it ja hot; nieuwe tij- Srnccrst,-njk , ee., vie Sineerboom.
(lingele -, forge news verraad machuiiate treasoii , plot. Sincer5ak , snecrrIvk , z., stain of grease.
Snieder,, z., forger (of metals);
forger (ma/car) , inven- Sm.eer'sor(e5 , C., oedsissi telephium.
Ssneerzaf, z., ointment, salve.
tsr , deviser , fabricator , coiner, § coiner (of words),
rneeC , z., p., throw.
S'ncderLj , z., (bet sweden) forgery; -, (smidse) large, smithy.
Svneit , a., (seeker soort van Heine ri;schees, die in Zeeland
Srncdevj , C., forging , invention.
nil (ct slib opgedoirvis wordt) sand-eel.
med1g, I., zie Smijdi.<l.
Srnc5tbaar,, t., fusible) fnsil.
5Wedbaav , t., malleable.
5!,bctbaarbckt , Z., fusibility.
Sflleedbaas'heId , z., malleableness.
Siiieitcii , i, w., melt (by (seat); melt down, melt away,
irneedbak , koelbftk , z., cooler.
he invited, dissolve (in a iignst) , liquify, (of fruit) nieft;
Sincedkunst , z., smith's trade , art of forging.
sink in, burst into tears ; si trnnen wey-, burst into teas a;
iieedsier., z., zie Snider,
rnccdvcrk , C., forge-work.
-, (verleerd werden) lie coiouvred ; de kleuren ineen-, make
the colours unite; t eesmoltes taal, melting language;
15nmiekbede , C., liusihile prayer, entreaty, supplication.
iemand; hart -, melt siiv one's heart.
tiieekdjeht , z., sujplìcatory poem.
SHeter , z., inciter , smelter.
rnceke1sng , z., suppliant, supplicant.
ineekcn , t. W., (op een rle(jende en ootmoedipe w(j:e bid- Sinciterij , v., melttisyfion: e.
den) beseech, supplicate, implore, entreat, sue; God om Snie5thus , r., meltiiig-honse.
de ver9erisip Oflier ronden -, beseech God for the forgi- Srnc1tg. I., damp.
veness of our sins ; wij - Uwe Majeoteit op o)iderda09e 14ine5tng , v. nseltiiig ; smelting.
wij;e . we most humbly beseech Your Majesty; een 7ouiiip Srnei*tvoes , ;., vincible.
SmeStoren , z., nseltiisg furnace.
Om vrede -, sue a king for peace.
SI(J5JSfl , z.. nielfisIg pan.
Smeeken, r., suing; verhoor ons -, hear our praers.
Sineiwerk, e., melting, ernelting.
Srnceker, Z., zie Smeed'elisçi.
Sesie-cn , t. 2, (eels ;m;dije zeifstandipleid over iets heen-.
JHeekgcbcd , C., liunible prayer.
Stljei) grease , vinIer greasy semanri le handen - (iemand
inckchrift , z., supplication, petition , entreaty, address,
oïss/oopeis) , grease ore in the fiat ; boter op het brood -,
Iueeks1eL- , Z., zie Smeelceling.
spread butter upon hi 'r ad § iemand honiy em den mond -,
Spiecktaa! , v. language of' supplication.
flatter one; deli botei'lusa -, hotter a slice of bread; dal
nieekwoord , v. zie Smeelilaril.
smeert de pot, that is lucrative; met ralf -, salve; snel
Ineer,, v. (smijdifje zelfstandigheid) fat, fatness, grease
eee; -, soap; een pleister -, spread a plaster; een schip
(ontieedl'nnde) ; tallow (pliorenacie); - van de vleeschliovwer(j,
- (of harpssi.eten) grave of pay a ship; laar;en -, grease
rough fat; -, (ret am de iiieren en aan. de darmen) suet;
boots; -, (qoede sier nisicrn) feast, make good dicer ;
op z ij n - levees, live frorn. what one has laid up before;
leren en -, feast luxuriously; -, (beïnorsess) soil, besmear,
wapen-, cart's grease ; schoen-, shoe-black.
taint,
Smcerchtig , I., greasy, suety.
SmercI , z., emery.
Smeerader z., adipose vein.
$meerbaai , ii., (hetgeen gesmeerd ken worsten) winst may SinerI, , I., fat, greasy; -, (morsip) smutty, dirty ; ee;;
,. sein/JE , an office that yields good profit; alle amble;; eijii
be greased.
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-, there is no office but yields some profit; hij ziet er Smoker • z., smoker.
altijd even - uit , he always looks greasy; -e handen, Smokerig , b., smoky.
Smokerigheid , z., smokiness.
greasy hands; -, bra., greasily, dirtily.
Smoking , z., smoking.
Smerigheid, z., greasiness, airtiness.
Smokkel • z. • smuggling.
Smerigfljk, bw., zie Smerig.
'Smering, z., (besmering, insmering) greasing; -, (bestrijking Smokkelaar, z., defrauder, smuggler; -, (kleine dief)
of
vettigheid)
petty thief; -, (smokkelschip) smuggling vessel, smuggler,
zalf
anointing;
-,
(smeersel)
•
Smeer.
zie
met
contraband-trader , interloper.
Smert • z., zie Smart.
Smokkelaarster, z., smuggler.
- Smertelidk, h., zie Smartelijk.
Smerten , i. W., zie Smarten.
Smokkelarij , z., smuggling.
Smokkelen , sluiken • t. W., smuggle.
Smet , z., J § stain , 11 § spot; speck, macule.
Smetlijn , z., zie Slaglijn.
Smokkelgoed , z., contraband , contraband of smuggled
-smots , gebras, z., banqueting.
goods.
Smetsch , b., delicate , delicious.
Smokkelhandel , z., smuggling.
Smetschen , i. to., zie Smetsen.
Smokkelschip, z., smuggling vessel, smuggler, interloSmetsdagen • Z., me., zie Slempdagen.
per, contraband-trader.
, Smetsen , i. w., banquet , feast.
Smookgat, z., tunnel of a chimney, § smoky room.
Smetser • smetster , C. feaster , banqueter.
Smoorder , z., one who smothers of suffocates.
Smettelijk, b. • zie Aanstekend en Besmettelijk.
Smoordronken, b., dead drunk.
Smetteloos , b. • stainless.
Smoorbeet, b., ecxessively hot.
Smetten, t. w., (bemorsen, vlokkig maken) stain, soil, be- SmooriLk, b., to distraction; - verliefd zijn, dote on,
smear, besmirch; zijn handen met het bloed der onnooze•
upon ; be extravagantly fond of, love to distraction.
Zen - (bezoedelen) • stain one's hands with the blood of Smoorpan , z., stewing-pan.
Smoorpot , z , extinguisher (for coals).
the innocent.
Smeulen, i. w., (wel aangeglommen zijn, doch niet branden) Smoorster, z., zie Smoorder.
smoulder, smoke hiddenly ; het puur smeult onder de arch, Smoorvol , bw,, quite full.
the fire lies hid of lurks under the ashes , § there is Siuoren, t. w., (doen stikken) suffocate, stifle, smother,
some mischief hatching ; daar smeult iets, ik ruik iets -, choke ; -, ( verstikken , stoppen , stremmen , hinderen) choke;
something smokes, I smell it; er smeult een vreesselijk -, (verstikken) throttle; -, (onderdrukken, dempen) § quell;
oproer, a terrible plot is hatching ; dat vuur van tweedrogt -, (onderdrukken) suppress; -, (smoren, dempen, verbergen)
had lang liggen - eer het uitbrak, the flame of discord § hush up (a thing desagreeable); -, (krachteloos maken)
lay long smothered before it burst out.
deaden; een kind in zijn geboorte -, stifle a child at its
birth; een opstand in zijn geboorte -, stifle a rebellion,
, .Snneuling, z., smoldering.
Srneuren • bennorsen , I. W., soil , dirty.
a mutiny in its birth ; ik zal dit in mijn hart niet -,
I won't choke it; zijn leed - (verkroppen) , smother one's
Smeurig, b., dirty.
grief; zijn woorden op de tong -, retain one's words ; -,
.Smid, z., smith, blacksmith; -swerk, smithery.
(stoven) stew ; vleesch in de pan -, stew meat in a close-pan ;
Smids • z., forge , smithy.
-, i. w., (stikken) be suffocating , he stifling, smother; tot
Smidsaambeeld • z., smith's anvil.
smorens toe , suffocatingly ; het is om te -, it is stifling.
Smidsbaas • z., master-smith.
Smorend, b., suffocating.
Smidsbak , z., smith's cooler.
Snoring • z., suffocation , smothering, stuffing.
Smidse • z., zie Smids.
smots , z., (gemeene vrouw) strumpet, wench, whore.
Smidshamer , z., smith's hammer , sledge.
Smotsen • i. w., (bezoedelen , bevlekken) stain, soil.
Smidskolen • z., mv., smith's coals.
Smous, z., (bijnaam van een .Hoogduitsche Jood) nickname
.,Smidsoven • z., smith's furnace.
for a German Jew ; -, (schagcheraar) usurer , cheat.
- Smidsstal , z., travail , travel.
S'nousachtig, b., deceitful; -, bw., deceitfully.
Smidstang , z., smith's tongs, pl.
Smousen , t. w., t (schagcheren) barter ; cheat, gain unSmidswater, z., cooling-water.
lawfully by trading.
,,Smieg . b., zie Smijdig.
Smousentaal • z , jewish cant.
43miegies, b., zie Smjjdig.
mager
•
mensch)
eendvogel
•
§
schraal
Smousenwinst
, z.; exorbitant gain.
- Smient , z., (een halve
Smouser, z., cheat.
widgeon, kind of wild duck.
SmouserL , z., cheating.
iSmLdig, smeedbaar, b., malleable.
•.smj d igen , t. w., (lenig maken , § verzachten) soften ; -, Snout , s., (uitgebraden of uitgesmolten vet van slay(vee
tot toebereiding van spijzen gebezigd) grease.
(smeedbaar maken) make malleable.
Smoutachtig , b., greasy.
•..Smijten , z., mv., brails • pl., z.
• t. w. en i. w., grease.
Smouten
fling;
-,
(slaan)
beat.
(werpen)
throw,
cast,
,
t.
w.,
Smijten
Sinouterig . b., zie Smoutachtig.
; $muter, z., fighter.
Sinouterigheld
, z., zie Smoutigheid.
.Smis, smisse, z., zie Smids.
Smoutig, b., zie Smoutachtig.
Smodderen , t. w., (vuil maken) smut , smutch , soil.
Smoutigheid, z., greasiness.
:$modderig , b., foul , dirty , nasty , unclean , filthy ; -,

bw., foully, nastily, dirtily.
moddermuil • z., one that licks his own mouth.
-Smoddig, b., zie Smodderig.
,Smodsig, b., zie Smodderig.

Smoutmolen , z., oil-mill.
Sinoutpeer, z., butter-pear.
Smoutwerk, z., extraordinary work.
Sinuig, z., zie Smuik.
Smuigen, i. w., (bedekielijk eten, snoepen) eat secretly.

Smoel, z., (muil) muzzle, -, (mond) chops.
Srnoken, t. w, en i. w., (smook of rook van zich geven) smoke. Smuiger • z., one who eats secretly; lukerish fellow.
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Snaphaan • x., (vuurroer) fireloek; -, (struikroover) bandit
Smulk, als: ter -, in secret, secretly.
highwayman.
smuk, z., (opschik) finery, ornament.
Srnukken , t. w., (opschikken , versieren, doch meest yebrui- Snaphaankogel , z., musket-ball.
kelijk in opschikken, zie dat woord) adorn, trim , attire. Snaphaanschot , z., musket - shot.
Smul , z., (het smullen , brasserij , slem) gormandizing; -, Snappen • i. w., (met eega snap verspringen), als : de haan
(trek tot brassen en voorts allerlei trek), als bijv. hebt yij snapte uit de rust, the gun went off; naar iets -, snap
daar - op ? have you a mind to it ? -, (smuljurk) upper frock.
at ; -, (kallen , praten) babble , cackle , prate , prattle, gabble, chatter, twattle; -, (wave(en) tittle-tattle ; -, t. w.,
3mullbaard, z., lickerish fellow, sweet-tooth.
(cotton) seeze , take , catch.
Smulbroer, z., zie Smulbaard.
Snapper • z., tattler , babbler.
Smuldagen, z., me., zie Slempdage,t.
Smuljurk, z., zie onder Smul.
Snapperij , Z. idle talk, babbling, chit-chat.
$mullen , brassen, i. w., gormandize, make good cheer , Suapreisie, z., trip.
junket; -, (zich onder het eten bemorsen) soil oneself.
5fl8ps, z., (praats, gesnap) talk; ijj moet zoo veel - niet
coes•ea, you neust not tattle so nlucli; - , (eigenlijk eert
Smuller, z., sweet - tooth.
)u-uitsch woord, doch ook hier te lande veel in gebruik voor
sm u I I f g , b., nasty, dirty, greasy.
sterke drank), als : wilt gij een -? will you have is dram
Smulligheid, z., dirtiness, greasiness, nastiness.
Snapster • z., zie Snapper.
muiling, z., gormandizir► g.
Srnulmoer, z., sweet-tooth , woman that loves gormandizing. 8naarenrnaker , z., string - maker.
+smulpaap, z., dainty-mouthed man, sweet-tooth , one that Snaren,sleutel, z. • key (for tuning stringed instruments).
Snarenspeelster , z., zie Snarenspeler.
loves to make good cheer.
Snarenspel , z., playing on a stringed instrument.
Smulpartij , z., junketing party.
Snrrrenspeler, z., player on a stringed instrument.
Smulster, z., zie Satulrnoer.
Emulvrlend , z., zie

Smulbaard.

Snaak • z., buffoon , fool , droll ; ) pickle-herring • ) jackpudding ; comical fellow , choice spirit ; -, (hansworst)
Merry Andrew ; (in the old moral plays) vice ; de - uit haugen , play the buffoon.
^bnaaksch , b., droll , comical , ( funny , facetious , pleasant, buffoonish ; -e vétt, droll , buffoon, cortical fellow;
-, bw., facetiously.
Snankschf,efd , z., facetiousness.
Suaakshoofd , z., niarsioset.
snaar, z., (schoonzuster) sister-in-law

daughter-in-law ; -, (bijwijf) concubine.

; -, (schoondochter)

Snarheid , z., snappishness.
saiarig , b., (geestig , aardig) witty.
suas•tgheft! • z., wittiness, Wit.
Snarrigheid, z.,

Enters , z.,

zie Si .,arheici.

zie Sners.

iiia^ter (, z., mouth; , chops.

satin-r aai• , z., tattler , babiiler.
$r,n.te•a^eiitig , ii., talkative , hahbling.
rUalerachtigfie;d , z., talkativeness.
nuaterbek , z., zie Snateraur.
Srraleren , i. zv., (kukelen, klappen,

lure , chat, chatter

snappen) tattle, hub.

sn;ttem-ing, z., tattling, baltliiiu;g, chatting, chatter.
Sugar , z., (draad van metaal of van zarnengedraa,ide dar
waarmede nicer dan één speeltuig bespannen wordt)-men, ^nntersxre6 , z., zie Sinalercoar.
string; de snaren van een viool, the strings of a fiddle j Snaterster , z.. zie Snateraar.
;•a; el, z., (of birds) teak ; hall, mouth, clibps (in onguns€igen
of violin; •de snaren spannen stretch the strings; de
snaren stellen, tune the strings; de si,arera oJ'uEe7ne•a, un- 5h;) ; dof fishes) snout ; (of i;sects) snout ; -, (snuit van ee n
string (an instrumeut); cle voorname - aanroeren, t collie (lier) muzzle. mouth, snout; -, (snail van een olifant) trunk.
to the poi»t ; de gevoelige - aanroeren , (( touch in the !a•te-. elsnel , z., z;e S nalersuiel.
most sensitive part; over een en dezelfde - voortzayea ; ^ sneb • svogelneb, z., bill, beak; -, (writs van een schip) beak;
-, (vaartuig niet een suet) bout with a sharp-pointed prow.
speak continually on the sane subject, continue in the
same tone; een - roeren, touch a string, 5( mention, make Snebaai, z., cel with a pointed head.
snebhig , b., (vi; rig in Liet spreken) insolent, snappish
mention of a thing.
:3naargezang, ar., song accompanied by a stringed instrument. -, bw., insolently, snappishly.
Snebbigheid , z., insolence , snappishness.
Snaarepeeltufg , anaartuig • z., stringed instrunment.
Snede , z., (vermogen ons te snijden) sharpness ; cut (sepa.
r^naauw , z., (zeker vaartuig) snow.
Snaauw, het snaauwen, graauaven • z., rude word,
ration , opening made by an edged instrument) ; -, (wonde,
snarling word , snarling ; hij kreeg een - van haar , she jaap) slash ; -, (kerf, kleine insnijding) scotch ; diepe -,
gash ; - in het geziyt, cut, gash ; - in kleêren, cut, rent;
snarled at him.
(of canals etc.) cut ; een - vaker, cut, cut out; -, (schijf
Snaau.dachtig, b., zie Snaauwerig.
Snaarrwen , graauwen , i. w., snarl , snub ; toe-, snarl at. Lan brood, enz.) slice; -, (reepje, bjv. veen strek) rasher;
-, (dlutin sneedje vleeseh) collop; - van een boek , edge ; goud
anaauwer , z., snarler , snappish nian.
op snee, gilt edged; - van een mes, scherpte van een mes,
Snaauwerig , b., snarling, snappish.
edge (cutting part); niet twee -n, double, two-edged ; eens
Snaauwerighefd , z., snappishness.
kegel-, a conical section (wiskunde); keizer-, cesarian olcSnaauwster, z., snarler, snappish woman.
ration ; een - in het yeziyt krijgen , get a gasla in the
Saab , z., zie Sneb.
Snak , snik , z., sob.
face, he injured of affronted; fraai van -, (bij graveurs)
well hatched; - van een vers, (snijding) recurs; juist Ier-,
Snakerij , z., buffoonery, practical joke, pleasantry.
Snakken , i. w., (haken , verlanyen) , als : naar iets -, long
rept ter -, in pudding time, just to the purpose.
for, aspire to a thing, desire eagerly; hij snakt er naar als 3ncdeling, e., (kind dat uit liet lijf zijner moeder is yceen visch naar het water, lie longs for it, as a fish for water. snueden) child taken out of the womb by means of the cesaSnap , z., (oogenblik) moment , trice, instant ; -, (gesnap) chat. ri ais operation.
Snapacht1g , b., chatting , talk ative.
Snedig, b., (snijdend) cutting, sharp; -, (schrander) intelligent,
Snapachtlghecd , z., talkativeness.
quick, sharp ; -, (vla! ) quick; een - ai iicoord, a smart answer,
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Sbedigheld ,

Sneppen , t. w., zie Snippen.

snowy, as. white as e, f --white; als de -, c-like,
1` =-white; van een sneeuwachtige witheid, snowy, T_-white;
zonder -, snowless; gekroor^d , bedekt met -, ¶ --crowned,
_-covered; er is - yerallen, there has been a fall of
er is veel - gevallen , there has been a heavy fall of ^.
Sneeuwachtig , b., snowy.

Snertje, z., zie Sners.
sneuvelen • omkomen , i. w., be killed; er sneuvelden

z., subtility, quickness, cleverness.
snerken , i. w., (eigenlijk braden, bakken; van het geluid
Sneé , z., zie Snede.
dat daarbij gehoord wordt) fry ; -, t. w., fry in a pan.
Sneedje, x., zie Snede.
Snerking , z., fry ing.
Sneêg, b., zie Snedig.
Snees , n., (een twintigtal) score; een - schol, a n of plaice. !knerpen , i. u., nip.
Sneeuw , z., snow, § snowy Awhitness, whiteness; hoop Snerpend , b., nipping, penetrating; -e wind, cutting blaat.
zamengewaoide -, snowdrift; aagt, snowdrift; -bal, snow- Suers , z., (een weinig , zoo veel als niets) , als : ik heb er
ball; -bal (bloeiende heester), guelder-rose, =-ball-tree; geen - van gehad, I have bad nothing of it; een -je weg
spoor van -, =-track; -wind, f _-blast; blank als de -, hebben, be half seas over, be tipsy, be fuddled.

Sneeuwachtigbeld , z., snowiness.
Sneeuwbaan , z., snowy path of road.
Sneeuwbal , z., zie onder Sneeuw.
Sneeuwbank , a., snowy cloud , heap of snow.

sneeuwberg , z., snow-bill , mountain covered with snow.
Sneeuwblink , b., snow-white , snowy.
Sneeuwblind, b., dazzled by the snow.

Sneeuwen, i. w., snow; hard -, c fast, hard; - met groote

vlokken, = in large flakes.

!Sneeuwhoen, z., snow - bird.
Sneeuwig, b., snowy.
Sneeuwigheld • z., snowiness.
neeuwjagt, z., hunting on the snow.
Sneeuwklomp , z., heap of snow.
Sneeuwsnan • z., figure made of snow.
Sneenwmusch , z., bunting.
Sneeuwvlok • z., flake of snow, snowflake.

Sneeuwvogel , z., dotterel.
Sneeawwiter • z., snow - water.

Sneeuwwolk • z., snowy cloud.
Snel • z., (een drinkkan , die vroeger in gebruik was) snug.
Snel • gezwind • vl s'g • vaardig , b.,

(of things) quick,

velen in den laatsten oorlog, a great many people were
killed in the last war.
Sneven , i. w., (struikelen , uitglijden) stumble; -, (sneuvelen) be killed , die in a battle.

Snibbig , b., zie Snebbig.
Snibbigheid, z., zie Snebbigheid.
Snijbank , z., chopping-bench.
Sniboonen, z., mv., french-beans.
Snijden , t. w., clot (separate); cut (make an incision in);

carve (meat a table); cut up, cross, cross off, intersect
(wiskunde); divide; cut (remore the superfluous part); ent
out (shape); cut out off; cut (the beat), trim ; cut (hairs);
-, (snijden in hout of steen , graveren) carve; -, (graveren)
engrave; -, (voorsnijden) carve; een pen -, make a pen;
vleesch -, carve meat; -, (ontmannen) castrate, unman , geld,
glib; -, (door snijding heelen) cut; iemands beurs -, cheat
of deprive any one of his money , pick any oiie's pocket;
wijn -, brew wine, sophisticate Wille; een brood, hout,
steenen -, cut bread , wood , stones; een land door kanalen doorsneden , a country crossed, intersected by canals,
roads ; in stukken -, cut in pieces; open-, cut open; weg-,
af-, cutaway; - of ver- tot, tints; af-, verdelgen, _ off;
uit-, = out.; de steen -, = for the stone; een steen , marmer, een diamant -, cut a stone, marble, glass a diamond;
- volgens de repelen der kunst, cut up; een rok - (bij kleermakers) cut out a coat; -, (met een pijnlijk gevoel aandoen) ,
als . de wind snijdt hem in het aangezigt , the wind cuts
his face; den terzvgtogt af-. = off one's retreat; de con^muoff supplies etc.
nicatie met een belegerde plaats of-,
of the course, z.;
from a besieged place ; de koers -,
met een snij-ijzer een draad -, _ with the die (stoomwezen).
Snijdend , b, cutting , sharp.
SnLder , z., cutter; -, (in ongunstigen zin kleermaker)
tailor, picklonoe; beurs-, cut purse, pickpocket.
Sntdersambacht, snLdersberoep , z., tailor's trace .
Snijdersgild, z., corporation of tailors.
Snijding , z., cutting; -en, mv., wringing of the guts,
gripes; -, (snede, doorsnijding van dichtregels) cesura.
SnUd1Un , z., zie Snijlijn.
Sntjdpunt , z., zie Snijpunt.
Snijdsel , afval, z., clippings, pl.
sn ij kamer , z., dissecting-room.
Sn ij kist, z., (werktuig om haksel voor paarden te snijden)

rapid, nimble, speedy ; (of animals) swift, íteet; (of horses)
fleet, quick; (of the pulse) quick, speedy, § rapid; -, (vlug
trippelend) tripping, sailing, z.; fast; prompt, ready,
unhesitating, sudden, hasty, choleric, passionate; - als
de bliksem, as quick as lightning ; - van geziyt , sharpsighted; - van begrip , quick-witted ; -, bw., quickly,
rapidly , nimbly, fast , speedily, quick , fast quickly ,
expeditiously, swiftly, in quick time, readily, unhesita•
tingly , suddenly , hastily ; (in ongunstigen zin) hastily,
passionately; -1 quick I be quick I zeer -, quickly, in quick
time ; - gaan aan , be quick at.
!sneldicht , x., epigram.
Snelheid , z., speed , rapidity, celerity , fleetness , quickness, velocity, swiftness ; vereischte -, requisite velocity,
speed; momentum (werktuigkunde) ; met een - ran , at a
speed of , at the rate of ; met groote -, (of carriages , locomotives) at full speed; met at zijn -, at one's height of
speed; iemand in - overtreffen , bijv. iemand voorbij ren- chopping-chest.
nen , outstrip any one , outrun ; ten gevolge van meerdere Snijkunde, z., anatomy.
- ergens vroeger zijn, arrive before; volle - bijzetten, set SnIikunst , z., zie Snijkunde.
snLIUn, z., secant (wiskunde).
(cariages, locomotives) at full speed.
snijmes , z., cutting - knife; -, (mes van een snijkist) choppingSnellen , i. w., run swifty, hasten.
knife.
Sneliigheid, z., zie Snelheid.
Snijpriem z., light oar.
Snellijk , bw., zie Snel.
8uelachrUven,

x., stenography, short-handed.

SnUpunt , o., point of intersection.
snU81a, t., a second of after growth of salad,

Snelschrijver, z., stenogra p her, short-handed writer, (of Snijsalade,

parliament) reporter; - der kamers, parliamentary reQ'orter.

l;nelwaag, x., steelyard.
Snep , 0., Zie Snip.

Snijtand

, x., cutter , fore-tooth , incisor.

SnjtUd , z., vintage-time.
snij trog , z., Snijkist.

SNI.
Snijwerk , z., sculpture, carving , cutting , carved work,

T chiselling, chiselled work; - h jour, through carved
work (bouwkunde).
snik , z., sob, sobbing ; afgebroken -, broken sob ; een -

smoren, stifle a =; den laatsten - geven, give the last
gasp; -, (in een horlogie) fusee ; -, (.soort van beitel , On
kepen in den zolder te maken) kind of it chisel ; -, (korte
tusschenpoozing in de muz jk)) short pause in music; -,
(kik) hiccough of hickup; -, (trekschuit) draw-boat.
Snikheet , b , very hot.
Snikken , i. w., sob; zij kon niet spreken van Liet -, she
could not speak for sobbing.
Snikead, z., (voornaamste rad van een uurwerk of van een
spit) the great wheel.
Snip, z., (poelsnip) snipe; -, (houtsnip) wood-eoC7k; -, § (bitse
vrouw) snippish woman.
snippet , Z., snipe-net.
Snippel , snipper , z., shred, snip; -, (oranjeschil) orange.
peel.
Suippelaar , snippelearster • z., clipper.
Ssippelaclitig

• b., cut in small pieces.

snippeibak , z., chest for waste paper.
Snippeleu , t. w., clip, snip , cut in small pieces.
Snippelig , a., zie Snippelachtig.
Snippefing , z., clipping. Zie verder S nippel.

Snippeitioek • z., gingerbread with orau^ge-peel.
Snippeluurtje, z., leisure-hour.
bnlppelwerk , z., mean work, fiaclle-faradle .
snippeizak , z., sack for waste paper.
Snippen, knippen, snUden, t. w , cut. Zie verder Snipgelen.
Snippenbek , z., bill of a snipe , snipe's bill.
Snlppendreis, z. , excr ement of a snipe, snipe-dung.
Snippenjagt, z., snipe-shooting.
Snippennet, z., snipe -vet.
Snipper , z., zie Snippet.
Snipperaar, unipperaarster , z., zie Snippelaar .
Snipperachtig , b., zie Snippelaclttig.
I nipperbak , z , zie Saippelbak.
Suipperen, t. w., zie Snippelen.
Snipperig , b., zie Snippelig.
Suippering, z., zie Soippeling.
i^nipperkoek, z., zie S^aippelkoek.
Sntppernet , z., zie Snippelnet.
ánipperuurtje , z., zie Snippeluurtje.

Snipperwerk , z., zie Saippelwerk.
Snipperzak , z., zie Snippelzak.
Suippig. b , zie Snittirt.
Snippigheld , z., zie S,iibbigheid.
Snirs , z., zie Sners.
Snirsen , i. u'., zie Sterken,
Snirsing , z , zie S%zerkiug.

Snerpen.

Snoefster • z., zie Snoever.
Snoeftaal • z., bragging , boasting.
Snoeihout , z., lopped wood.
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SNO.
Snoeimes , z., pruning-knife.

Suoeisel , z., loppines , pl.; - van metaal , clipp„.igs, pl.
Snoeiater , Z.,

zie Snoeijer.

Snoeit *jd , z., time in which trees are lopped.

Snoeiwerk , z., lopping , pruning.
Snoek , z., pike, lute , jack; jonge -, young pike, Luce
jack ; een - rangen, catch a pike; -ea op zolder ,roeken
(verloren werk doen) , work in vain.
Snoekachtig , b., zie Snoeksch.
Snoekekop , z., zie Snoekskop.
Snoekelever, z., pike's -liver .
, z., pike-hook.
Snoekenvangst, z., pike- of jack- fishing .

Snoekennngel
Snoekenvet
Snoekharig

, z., fat of pikes.
, b., having pike-colored hair.

Snoek s , b., als , - zien (scherpziend) ,

be sharp sighted .

Snueksch , b,, § ingenious.

anoekskop , z., joie of a pike.
Snoepachtig, b., dainty, dainty-mouthed, lickerish; -, (spijzen stelende ons . te eten) tliievish.

6nocpachtighe1d , z., lickerishness.
snoepera , t. w., (Ier sluik iets eten) eat dainties etc. in
oerre± ; als hij geld heeft doet hij niets als -, when lie
has money lie eats nothing but dainties; wat snoept de

kat door ? what is the cat eating there? -, (verboden minnenklindel drijven) take secret pleasures.
Snoeier , z., lover of dainties, person fond of dainties;

-, rake, lover of the fair sex.
enoeperig, b., zie Siioepachfig.
Snoepenigheid , t., zie S:ioepachtigheid.

. z., buying dainties and eating
there secretly ; -, (hetgeen men snoept) dainties , fruits

Snoeperij , het snoepen

sweet-meats etc.
Snoepgoed • z., dainties etc.
Snoepig , b., zie Snoepachtig; -, (tot wellust genegen) lust.

ful , wanton; er - uitzien , lookely of wanton.
snoeplust, z., lickerishness.

, z., secret party of pleasure.
snoepsch , b., zie Snoepachtig.
Snoepsehheld , z., zie Snoepachtigheid.
Snoeprels,je

Snoepttd , z., fruit-season.
enoepwliikel, z., shop where dainties are sold , sweet - shop,
Snoepzicht , z., zie Snoeplust.
Snoet- , koord , z., string ; -, (heelgeep aan een - is genegen ) , als: - opa den hals, necklace, file; § iemand aan zijn

- krij den , bring any one over to one's party ; meet-, carpeater's of rnasoii's line.
Snoeren, aaneenschakelen, 1. w., string , file up ; paar-

leuc -, string pearls ; honden -, zamenkoppelen , couple dogs;
iemand den nnoad -, cloen zwijgen , make any oue hold his
tongue , silence any ore.
Snoer.-egt , b en bw., straight , level.
Snoeshaan , snoever , z., blusterer, blustering fellow,
suvag,erer, fanfaron, boaster , braggart, braggadocio, hec-

t. w., idol ontdoen van geboomte van overtollig
toring blade, liestor.
hout) prune, lop, trim off; een wij;agaard -, prune a vine; Snoeshanig . b., hraggiiig , hectoring.
op nieuw -, reprune ; iemands wielrem -, clip one's «sings ; Snoeven , i. cv., crack , boast , brag , draw the long bow ,
geld -, clip; -, (sp;js stelen en opeten, vooral vaat dice-cut)
b0+111ce , swagger , g.uscoitade ; - op iets , brag of a thing.
steal and eat ; -, a. w., (veel meows vruchten eten) eat Snoever, z., blusterer , blustering fellow, swaggerer, fan.
green fruit greedily.
f aeon , boaster , braggart , braggardocio , hectoring blade,

Snoeijen,

snoeLer, z., pruner, lopper; -, one that steals and eats
(particularly fruits); -, (snoeimes) pruning-knife; geld-,
money of coin clipper.
Snoeiing, z., pruning, lopping.
noeikunst , z., art ot pruning of lopiuiuiee.
*5noein,aand , z., uiolitlu in which trees are lopped.

hector.
Snoeverij z., blustering, swaggering, fanfaronnade, boast-

mg , bragging , cracking , drawing the long bow , bouncing,
gasconade , vaunt , boast , brag.
Snoeving , e., bragging , boasting.

mantaf, z., zie Stof; --, (verkoudheid) cold.

436

SOE

SNO.

Snoffeien , i. w., zie S^aufelen.
Snollen , 1. tv., zie Snuffen.
Snogger , b , zie Snugger.
Snol . z., (smaadnaam eener eerloo;re vrouw)

Snuggerheid , z., sprightliness.
Snuif, snuiftabak • z., snuff.
Snuf (doek , z., pocket - liaudkerchief.
Snaifdoos , z., snuff- box.
Snuifje , z., pinch.

trull , whore.
Snood , b., (wel gevat,, schrander) subtle , sly, cunning ; -,
(boos) wicked , villainous , base; -, bw., wickedly , villain- Snuifmolen , z., snuff- mill.
Snuifneus, z., great snuff - taker.
ously , basely.
Snoodnard , z., profligate , unprincipled wretch , wretch,

villain, scoundrel, rascal , wrong-doer, wicked fellow.
Snoodaardig, z., zie Snoodheid.
Snoodeltk, bw., zie Snood.
Snoodheid, z., heinousness, wickedness, baseness.
Snor, z., zie Snorbaord.
Snorbaard , z., mustaches, mustachios; - van een kat, ene.,
smellers, pl.; -, one that wears mustaches.

Snork , gesnork , z., snore.
Snorkachtig , snoevend , b., boasting , bragging.
Snorken , i . w., (zoodanig geluid geven als in dit woord

Snuifpot, z., snuff-pot.
Snuifster, z., zie Snuiver.
Snuiftnbnk , z., snuff.

Snuifvvinkel , z., Snuff•sh0p.
Snuisterij , z., play-thing, § bauble, trifle, knicknack,

gewgaw, toy.
Snuit , z., (grof vlas) coarse part of flax.

z., (vleezig deel , dat van de kaak van verschillende
dieren uitsteekt) muzzle, (of certain animals) nose, snout,
muzzle, phiz; (in ongunstigen zin) den - overal insteken,

Snuit ,

meddle with every thing.

begrepen is , bijzonder in een vasten slaap) snore (f persons Snuitdoek , z., pocket-handkerchief.
and animals) ; snort (of horses); - als een varken , snore Snuiten , t. w., blow one's nose ; kaars -, snuff; iemand -,
bedriegen, t cheat one.
like a pig ; - § , (pogehen , snoeven) boast - , vaunt, brag.
Snuiter, z., (werktuig om de kaarsen te snuiten) snuffers, pl.;
Snorken , z., snoring, § boasting.
pair of snuffers ; -, (persoon die snuit) one that snuffs a
Snorker, z., snorer, § blusterer, blustering fellow, swaggerer , fanfaron , boaster , braggart , braggadocio , rodo. candle; one that Now his nose; -, (die de kaarsen snuit in
een schouwburg) t candle - snuffer.
munt , swaggerer, blasterer.

, z., cracking, boasting, bragging, drawing the Snuiterbakje, z., snuffers - tray.
Snuiterbiast, z., broad part of snuffers.
long bow, bouncing, vaunting, boast, vaunt, ) brag.
Snorren , i. W., (een brommend geluid geven) buzz , drone', Snuiting • z., blowing one's nose; snuffing a candle.
hum , rattle ; -, (fluiten van kogels) whizz ; hij hoorde de Snuitsel , z., Snuff.
kogels om zijn ooren -, he heard the musket-balls whiz- Snuitster, z., zie Snuiter.
Snuittor , olifantstor , z., kind of beetle.
zing round about his ears.

Snorking

Snorring, 5., rattling, buzzing, noise, humming.
Snorwagen , z., passenger-van, van.
Snot , s., snot.

Snuiven , t. w., (met den adem opsnuiven) snuff; snuff up;

-, (snuiftabak gebruiken) snuff ; -, i. w., (snuiftabak gebruiken) take snuff; - van een paard , snort.

Snotachtig, b., snotty.

Snuiver, z., (die snuift) snuff-taker; - in een schoorsteen,

notachtigheid , z., snottiness.
notbaard , z., snotty-nosed boy.
Snotdoek , t., pocket-handkerchief.

Snuivertje,

Snotdolf, z., (zekere slijmerige en veel shjm uitwerpende
Tisch) sea-owl.
Z., Snotty-nose.

Snotneus,

Snotoif, e., zie Snotdolf.
Snotten , t. w., zie Snuiten.

Snotteren, i. w., weep, cry.
Snotterig , b., snotty.
Snotterigheid • z., spottiness .
Snottig , b., zie ,Snotterig.

Snottigheid, z.,

zie Snotterigheid.

Snottolf, z., zie Snotdolf.

Snotvisch , z., blennus , molusca.

z., membrane that emits the snot, pituitary
membrane of the nose.

Snotviies,

z., snuffing; gun er ons den - van , let us
smell at it; § ergens den - van weg hebben , op grond ver
suspect with reason ; -, (verkoudheid in het hoofd)-moedn,
cold in the head ; -, (reuk) scent ; -, (mode, zwier) fashion;
-, (snuiftabak) snuff.
Sonoelaar , z., ferreter (inquisitive person).
Snuffelen , i. w., (gestadig snuffen , bij herhaling ruiken
om op den reuk van iets te komen) smell ; fl § ferret, rummage ; -, (nazoeken) search.
Snutifeling , z., smelling, § ferreting, searching.
Snuffen, t. TV., zie Snuiven.

Snuf, snuffen,

Snufje, C., zie Thnuif.

Snugger,
er - soil,

draw-chimney.

z., zie Snuiver; bijzonder -, little kitchen set
up somewhere.

Sober , bekrompen , armoedig ,

z., (in eating and drinking) abstemiousness,
temperance , sparingness ; (in drinking) sobriety , soberness,
moderation, frugality (moderation in food); -, scantiness,
poverty , indigence.

Soberheid ,

Soberitk , bw., zie Sober.
Sobertjes , bw., zie Sober.
Sodomie , z., sodomy , pederasty.
Sodomiet , z,, sodomite.
Sodomletersï , e., zie Sodomie.
Soebatster , z., zie Soebatter.
Soebatten, t. w., beseech, entreat, fawn.

, z., beseecher , entreater , fawner.
, z., soup , porridge , pottage ; vleesch -, meat = ;
boter -, butter =; groente -. vegetable -; melk -, milk
porridge, cream colour ; schildpad -, turtle ^.

Soebatter

Soep

Soepachtig, b., like soup.
Soepbord , z., soup-plate.
Soepeetster , Z. , zie Soepeter.

Soepeter , z., lover of soup.

sprightly , lively; hij ziet Soepgroente • z., greens for soup.
Soepketel , z., soup-kettle.
he looks very sprightly.

ving, levendig, b.,

b., frugal (moderate in

food); (in eating and drinking) abstemious , temperate , sparing ; (in drinking) sober , moderate , sparing ; - worden,
get, grow sober; weder - worden, grow sober again; -,
(gering , weinig , schaarsch) scanty ; -, (armoedig) poor, indigent ; -, bw., abstemiously , temperately , sparingly , soberly , moderately ; -, scantily , poorly.

SOP.

SOE
Soepkoker

, z., soup boiler.

Soepkoin , z., porringer , terreen , turreen.
Soepkookster, z., zie Soepkoker.
Soeplepel , z., table-spoon , soup-ladle.
Soeppot, z., soup-pot.
Soepschotel , z., soup-dish.

Soepvleesch

, z., neat boiled in soup.

of the sen
ses , stunning; -, (soort van gebak) kind ot ptrffel.cs.
Soesrnandje , z., basket for puff-cakes.
Soezen , i. w., zie Suizen.
tjok , z., (eert bekleedsel der voeten) sock (stor, king le orn in
Soes, suizeling, bedwelming, z., nunlliiiess
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Somber , b., (door veen helder licht bestraald) 11 dark (receininy little light); -, (duister, betrokken) gloomy, dark,
dull; -, (bewolkt, duister) cloudy; -, (droefgeestig, neersla,gtig) cloudy; -, (zwaar,nocdiq, droefgeestig) gloomy, melancltnly ; -, (eaarj estirl , droefgeestig) dull; -, treuriy
droeniy) sad; -, (ecrslayti) dampt ; -, (duister, naar)
dun; -, (vol schadoir) shady ; -, (half duister, naargeestig,
7t iet ohger7-^irod , tinrij) sulleji ; -, (bewolkt) overcast; -,
-, (ter weer (/eslauc,t) cast do%vn ; -, (stu ursch , ouvriendel^)k) surly; - zijn , (ran het weder) be cloudy , overcast,
dak

, dull;

eest - gelaat ,

a sad countenance;

een -e

,laait, , a dark place ; de -e schaduw der bomen , the deep

addition to a stocking).
shade of the trees;
dark woods; -e geaard.
heil , gloomy disposition.
loose; -, htc., loosely.
somber , liw., darkly , § dully , sullenly, etc.
Sol , z., kind of ball; -, (mwijlcnoot) sol.
Socnberlie ia, z., sadness, darkness, dullness, gloominess,
Sold, z., pay of a soldier.
Soldaat , z., soldier ; soldaten , rnv,, soldiery; gemeen -,
§ inelarlcllol v , sullenness , surliness.
private, common soldier ; gemeene soldaten , vie., tasks, pl.; SoniberILJk, bw., zie Somber.
oud -, old ^, campaigner ; soldaten ka, - akten, soldiership; Soiniun , z., zie Som.
een - onwaardig of niet passend, unsoldierlike, unsoldierly; Soinanatie, dagvaarding , z., summons; - om te verschij-je spelen , play _s.
nen , process ; een - beteekenen , serve a process on any one.
-e hosscheii,

Sokaebtig, sokkerig, b.,

zie Som
Son► ineren , t, w., uuuiruon , call upon.

Soldaatschap , z., soldiership.
Soldatenleven , z., soldiership , military life.

So,,,,ne , z.,

Soldatenrok , z , military coat.
*Soldatenransel , z., soldier's knapsack.
Soldatenstand , z., military state, soldiership.
soldatentros , z., soldier's taggage.
Soldatenvrouw , z., soldier's wife.
Soldaterij , z., zie Soldaatscliali.

Sorninetje , z.,

Soldeer,

z., zie Soldeersel.

Soldeerblok

Son,pvogel , iuoerasvoget , z., marsh - bird.

, z., soldering - block.

Sointijds , b , (bij wijlen , ecu en dan) sometimes, at times;

Soldeerijzer.

-, (1) gelegenheid) occasionally ; - de een en - de ander,
sonictimes one sometimes nastier ; -, (in oneigenljken zin
ook nel (lebruikelijk voor misschien) perhaps.

-Soldeerbout,

z.,

zie

, z., solderer.
SoldeerLzer, z., soldering-iron.

Soldeerder

Soldeerkolf, c., zie Soldeerijzer.
Soldeersel

zie Som.
Sornenlg , eeuig , b., some; als: -e lieden, some people.
Soinp , znoeras, z., marsh , swamp, fen, bog, moor;
(iii Parijs) ground for a kitchen-garden.
Sompig , b., swampy, marshy , boggy, moorish , fenny;
- land, marsh-land ; -e grout, marsh-land, moor-land.

, z., solder ; hard, tin - , hard - of brazing.

Soldeerstaal , z., zie Solderijzer.
S()ldeerwerk, z., soldering; reel - hebben, live much to

Soannvzilen,

bw., bc► nletl311es.

Son,leerijzer , tentiJzcr , c., probe , prolang, g.
Scanderen , t. w., proht^, j.; een woede - , probe
Soncierii,g , z., protein(g.

a wound.

1 '"« , z., (kil ikclie/ t , kort vers) sonnet ; - schrijver of
solder.
S-oideken, z., (deken daar iemand in esold wo; dt) tossing- schrijfster , sonnet writer, sonrletteer ; (in ongunstigeia zint)
blanket.
corinet,teer.
Soort , z., sort , species , kind; niets van de -, nothing of
Soldenier, z., person that receives pay.
Solderen , t. w., solder.
the kind; goede -, right sort; slechte -, wrong .; van
deelfil e -, analogous; van een nieuwe -, of a new species
Solderiing , z., soldering.
Sol(it, z., pay; half -, half ; oorlogs-, war-_; - in tijd cf kind.
van vrede ordinary _; op half -, on half ; zonder -, unpaid. sssorteU JVe , bas., specific; - gewipt, specific gravity (naSolargeld , z., soldier's pay.
1 merkiiiide).
Soldijkantoor, z., pay-office.
Soorteren , t. w., zie Sorteren.
Soldiweester , z., pay - master.

Boortering , z., zie Sortering.
SoldLJrekening, z., lull on the pay - office.
Soortge1 jk , b., similar.
Solfer, z., zie Sulfer.
( Sop , sap , z., juice , sap; (of meat) gravy ; vol -, juicy;
ovci -vloed van -, juiciness ; § dat is - ea geweekt brood,
Salle , G., zie Sol.
I laat is just the same ; -, (zee) , als : )iet mime - kiezen ,
aoVebDefeu , t. w., (hals over kop tuimelen) precipitate, perii ;-ee steken, go to sea.
form a somersault of sornerset.
Sollen , t. w., (op en neder schommelen of slingeren) toss; S(upacictig , b., juicy.
in eert deken -, toss in a banket.
Sopbrood , z., bread steeped in broth.
Sollicitant, z., candidate, one who stands for an office. sopte, z., zie Sop; een - halen, become wet by a shower

Sollicitcur, z., solicitor, proxy.
goIn , z., (een getal dat aanwijst hoe veel oenige grootheden te zamen bedraagt) suni ; -, (hoerecllreid) sum ; -,

§ (massa) sum; -, (bedrag) amount ; groote , rrzia:ii (ijl e -,
total ; tot een large c; ronde -, gross =; totale -

(bedrag) van, to the amount of; de - i^e,iz.eic, s11111, suns
tzp (9a;imerki;ig. Cdr-el ten onregte wordt in liet; Iicrler(htuit sell aan liet woord som nok de lr tcckri o o iii
ku ►,stiá srra^rgstuk geliccl^t.)

of rain.

Sopl,esoppen ,

i. w., (onmatig indoopen en sopupen)

steep

iii);') l}react continual it , sop.
` oplic°u , t. TV., steil) , soil. , ^1ip; § it.iet ruin, -, live poorly
54(ul,pe,- , z,, solper.
Sceicl s-rdegroenlje . z., a pear.

ieol)piC , aaplai , 7t., juicy , succulent.
!)pigheiei , N , titicitless.
Ss'$ps1er, N

zat` Sop, cr.
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SOP.

Sorbe , x., sorb (botaiaie).
Sorbenbooau, z,, service,

service-tree; wilde -, quick.
beam, quickheam-tree, roun-tree, roan-tree, wieken, wieken tree , mountain-ash.
Sorbet, e., (van Fret 0ostersehe seherhet, een drank van
rozijnen in water gekookt , met citroensap en een weinig
muskus) sherbet.
Sorren , t. w., zie Sjorren.
Sorteerder, z., sorter.
Sorteerster , Z., zie Sorteerder.
Sorteren, t. w., sort.
Sortering, het sorteren , z., sorting; -, (verscheidenheid
Van gesorteerde voorwerpen) sorted things.
Souda, z., (genus) glass-wort (botanie); salt-wort, soda
(mineralogie); grof -, kelp; gemeene -, salt-wort (botanie).
Soudeerder, z., zie Soldeerder.
Soudeersel, z., zie Soldeersel.
Soudenier, z., zie Soldenier.
Souderen , t. w., zie Solderen.
$ordering, z., zie Soldering.
Souverelu, z., sovere ; kleine -, minor -; petty =.
Souverein, b., soverein; superlative sovereign (in ongunstigen zirn).
*ouveveiniteit, z., sovereignity, dominion • dominions
(territory) , pl.
Spa , z., zie Spade.
Spa , bw., late.
2 paai] en , t. w., zie Spaden.
Spaak, handspaak , z., lever, z.; -, sailhoom , v.; (handboom of handel der stoomschuif) hand gear of starting;
-, (een korte, dikke en stevige staak, een korte hefboom)
lever; - van een wiel, spoke; een - in het wiel steken ,
put the trigger to a wheel ; -, § (iets in zijn loop stuiten)
cross of stop a thing; iemand een - in hel wiel rellen,
put a spoke in any ones wheel.
Spaan, z., (dunne, buigzame strook hout) chip; spanen doos,
chip-box; spanen hoed, chip-hat; er zal geen -tje van te
regt komen , (van schepen) the ship will perish entirely
-, § (het zal geheel weg zijn of de zaak zal geheel te niet
loopen) all will be lost; de spanen bijeenrapen, gather the
chips; -, (roeiriem) oar; -, (schuimspaan) skinimer.
Spaander , z., (ge+roegzaam hetzelfde als spaan , dun stukje
afgehakt hout) chip ; § waar men hakt vallen -s, iedere
onderneming heeft hare gevolgen, from chipping come chips;
het schip is in -3 gevallen, the ship is dashed in pieces.
Spaanderjongen , z., carpenter's boy.
SpaanderwUn , z., wine purified by chips of wood.
Spaanmand, spaaninande, z., basket to put chips in.
Spaansch, van Spanje. b., Spanish; - leer, cordwain,
Spanish of Cordovan leather ; -e zeep , Castilian soap;
- groen, verdigreas , verdigris ; - e vlieg , Spanish fly ; - e
vlieg pleister , cantharides plaster ; - riet , cane ; -e peper,
Guinea peper ; -e pokken , pox ; § -e hengst, cane ; -e ruiter,
Friesland horse; -, § (vreemd) strange, singular; -e talie
(ijzeren staaf, die rondgedraaid wordt met een houten hef.
boom, waardoor men tuig kan aanzetten) Spanish windlass;
-, bw., § strangely , singularly ; het gaat er - toe , they
live in a singular manner.
Spaanschvaarder , z., ship of master of a ship that carries on the Spanish trade.
Spaarbank , z., savings-bank.
Spaarbek 9 z., sparer.
Spaarbekken , i. w., spare , live sparingly.
Spaarbende , z., reserve , body of reserve.
Spaarder. z., sparer, saving, economical man; na een komt een verteerder, what one saves, is spent by one's heirs.

SPA.
Spaargeld , z., savings-money.

Spaargoed , z., best clothes.
Spaarkagchel , z., Spanish stove.
Spaarkent, z., welt (of a ,petticoat).
Spaarkist, e., money-chest, treasury.
Spaarlamp , z., saving-lamp.
SpaarlLjk , b., sparing, saving.
Spaaroven, z., saving oven, rumford oven, savingfurnace.
Spaarpot, s., money-box; -, (geld dat er in is) christmas
box; zij heeft een mooije -, she has gathered a good.
hoard of money.
Spaarzaam, b., saving, sparing, frugal, parsimonious
economical; - met zijn woorden zijn, speak little; -, bw.,
sparingly , frugally , parsimoniously.
Spaarzaamheid , z., savingness, economy, parsimony,
frugality; met -, with economy, sparingly , savingly.
Spaath , z., (zeker soort van steen) spar (mineralogie);
zware -, ponderous , heavy =.
Spaataehtig , b., sparry , spathie, spathose (mineralogie).
Spade, laat , b., late , (van vruchten) backwara ; -, bw.,
late, lately ; wat -, somewhat late.
Spade, z., (werktuig om te delven) spade, grafting-tool
(technologie); - vol, spadeful ; hij heeft er de - b ij gestoken, he has left it off.
Spade] • z., (kleine spade) spatula.
Spadeiing, z., (later dan gewoonlijk te voorschijn komende
plant of dier) backward fruit of calf, colt, etc.
Spaden , t. w., (met een spade delven) dig up.
Spadenljzer , z., blade of a spade.
Spadensteek , z., § leaving off , giving up, yielding.
Spadesteei . z., handle of a spade.
Spalk , z., (verband voor de beenbreuk) splint.
Spalken , t. w., splint.
Spalkhout, z., splint.
Spalking , z., splinting.
Spait, spleet, z., slit, crevice, chink, gap, cleft.
St'alten, t. w., cleave, slit, split.
Spalting , z., cleaving , slitting, splitting.
Span , het spannen , Z., spanning ; -, (zoo veel als men
met de hand bespannen kan) span; een - breed, the breadth
of a span ; -, (gespan) team ; een - paarden , a team of
horses.
Spanader , z., tendon.
Spanaderie, b., tendinous.
Spanbaars, z., (baars die een span lang is) perch of a
span in length.
Spanbed , z., forepart of a bedstead.
Spanbroek , z., close breeches.
Spanen , t. w., zie Spenen.
Spanen , b , (van spaan gemaakt) splint, deal.
Spanen , t. w., als : boter -, slice butter out of a firkin.
Spang , z., (plaatje van eenig metaal tot versiering aangebrayl) spangle ; -, (gesp) buckle , clasp ; -, (spijker met een
broeden kop, tot sieraad strekhende) stud.

Spangmaker , z., spangle-maker.
Spangordel , z., girth.
Spanketen, spanketting, z., trigger.
Spankoord, z., rope to stretch out a thing.
Spanieder , z., strap to stretch out.
Spannagel , z., pin , peg.
Spannen , t. w. (een veerkrachtig ligchaam

in een stand
brengen , waaruit het gestadig weder tot zijn vangen toestand
bend;
bend
a bow; de
keeren)
een
boog
-,
tracht terug te
snaren -, stretch the strings, § prepare every thing ; § alle
snaren zijn ge -, all is prepared or ready; de haan van
een geweer -, cock a gun ; -, (vastbinden) , paarden voor
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een wagen -, put the horses before the waggon; paarden S parkele.n, t. w., (vonkeleu en spattende vonken afgeven)
in het gareel -, put the horses to a waggon , coach etc.; ^ sparkle.
iemand in het gareel -, iemand tot zwaren arbeid verpligten , i Sparkeling • z., sparkling.
make any one work hard; de paarden achter den wagen - 4 Sparken , i. w., zie Spar/celen.
§ (ren zaak averegts aanvangen) put the cart before the Sparrebooin , z., fir , fir-tree , pine.
horses, do any thing wrong; de kroon. -, de kroon den- Spsrrehout , z., fir-wood.
gen , wear a crown , govern ; de kroon -, boven anderen Spartelbeenen , i. w., zie Spartelen.
uitmunten, be the first, carry olf the prize ; in schoonheid Spartelen . i. iv., (eigenlijk de beweging van een visch je ,
spant zij de kroon, she excels in beauty; de vierschaar -, I dal in het water dr.rlelt; voorts alle soortgelijke beweging)
teregtzitting houden , hold a court of justice (Aanmerking. 1 frisk , sprawl ; tegel-, zich tegen iets verzetten, kick about
De laatste Nederduitsche uitdrukking is ontleend aan de ! of a^nitist.
gewoonte die er weleer bestond, om de vierschaar , wan- SparteIIg , b., frisking , fluttering.
neer die voltallig was , door een gesp annen koord , even ^ Spartelvisch , z., frisking fish.
als met een balie, af te sluiten) ; de hoog kan niet altijd spat , z., (al wat, spat) splash ; modder-, splash with mud;
ge-• zijn , venen kan niet onophondelijk werken , there must 1 - der golven , spoomdrift, z.; -, (spark van gloeijend ijzer)
he some relaxation from business , all work and no play, f sessie , sparkle; -, (vlek) stain , speckle , spot ; -, (knobbel
makes Jack a dull boy ; zijn streng te stijf -, carry a l aan de poolen der paarden) spavin ; een paard dat -ten
thing too far ; de snaren te hoog -, zich te veel talen voor- heeft , a spavined horse ; -, (een, speeltuig waaruit de kinstaan , te veel eischen , require too much ; suet de hand -, } dere;r proppen doen spatten) pop-gun.
space (indefinite extend) ; t place,
span; de hand -, extend the hand ; hoog ge- (vooral ten op- Spatte , ruimnte, z.,
room ; space (rnuzijk) ; í bij boekdrukkers) space ; fijne -,
zigte van overdreven lof gebruikelijk), extravagant; -, i. w.,
zeer
fijne
-,
hair
-; groote -, thick -,
(gespannen zijn) het kleed spant te veel , the coat pinches Ï thin e;
use too much ; het spant er of alles is er ge- (het is er Spatig , b., zie Spaatachtig.
onrns.etig, men is er oneenig) , they live in disharmony ; Spatten, doen springen , t. w., throw; -, i. w., (sprinhet spant er , het is daar zeer bekrompen , uien verkeert er i gear) sparkle , spring , spout ; in duigen -, miscarry ; - van
in hel-rompen omstandigheden , they live there in poverty , i een peen , splash.

1

; Spattig , b., spavined.
they make a hard shift.
panrlpm , z., (een werktuig door de sckoe asnakers gebezigd ; Spatting , z. thr owilig; -, springing , spouting.
patziek , b., spo,viried.
wordende) stirrup.
, z., sp i.weter,
Spanrupa , z., pha.laena geornetra. inwater
3panrupsvlinder , z., caterpillar of a phalaena geometra. Specerij, z., spire, spicery; met -en kruiden, spice, seasets is ills spice.
^panseerder • wandelear , z., walker .
! Speceri 115ndel , z. , grocery .
Spanaeerplaats, z., walk.
Spaniel , hooraspansel , z., 'grim of ornament for a . pveeF•tïhan,Ielaar , z., zie Spererijverkooper.
t► ecor giikraaner . z., zie Specerijrerkooper.
womai's headdress ; -, (rand van een Prooi) briny of hordcr
+Pecerijv'erkoeper , kruidenier , z., grocer .
of a crow n ; —. (?Gitge.spoytisen k00 'ó) stretched rope.
SpeclAt , z., (zekere wonden/Jet , die de hasten der boomeas
Spanaeren , i. qv., zie Wandelen .
0/spilt , om inserten te zoelceo) wood - pecker (ornithologie);
4pangering • z., walking
h/r,sr s we -, great black nuthatch ; groene -, green wood
Spanspier , z., tendon ander the tongue.
pecker ; zworle -, great black nuthatch.
Spanstrilz , z., zie Spantouw,
jump
with
the
feet
close
!
Specie,
z., (eigenlijlc soort in het algemeen) species; -, (meer
springen,
als:
Spanvriets, b.,
loget }ier.
Spant, z.,

(model von een vaartuig) mould , draught, z.;
groot -, midship mould, z.

ill het b' zona(ler soort ran ,geld) specie, gewoonlijk echter
specie ; -, (gereed geld) cash ; - uitgeven, issue specie
(Jisai,tiewezen); ira - (gereed geld) betalen , pay cash.

*T lls,
Speci eboekJe, z., harenie.
Sp^ntouw , z., rope to stretch^.wi
Specic•lb, •iefje, z., note of the different sorts of specie,
, 5., tenon saw , framed saw.
Spar , z., (lange, dunne , ronde stang , die voor liet geraamte ~ note on which the different sorts of specie are specified.
van een dak en desgelijks wordt gebezigd) shingle , spar ; Speciehandcl , z., coniinerce of specie.
-, (slut) spar, z.; -, (de boom, wiens stam sparren oplevert), SNecietafei, z., table of the different sorts of species of coins.
St'ecie^vissel , z., zie Speciehandei.
zie Sparreboom.
Spect,Iatic, z., speculation (koophandel); persoon die spe Sparhootn , z., zie Sparreboom. .
cu/eert , speculator ; - n. doen , make speculations, speculate.
economize
,
save
,
lay
by
,
put
by
,
snare;
Sparen , t. w.,
save, spare 1 forbear to inflict pain on); -, (spaarzaam Speek , z., (eery der staven van een rad of wiel) spoke.
speek
, b., (ploertig, onbeschoft) libertine, licentious, deomgaan met) husband; ienand de moeite -, save any one I
iiiic bed.
trouble ; wat men niet gespaard heeft unspared ; iets goor
de toekosn.st -, lay up onwel hing for the future ; b die ; speeksel , kwijl , spog , z., saliva , spittle.
jong spaart lijdt oud geen gebrek, whoever spares when speekserkiter , z., salivary gland.
young , has wherewithal to live ivlien old; ( de dood spaart Speckcelkruid , z., pellitory.
(ontziet) jong noch end , Pentli spares neitlier young nor. Sperkselkwnal , z., salivation.
locs- eaelvisch , z, h,71vnsa rOi't.
old zijn moeite —, spice olie ' s labour ; ijle noerllelit —, } ► e ;
zijn woorden -, use few words ; -, i. w., spaarzaam zijn, j Specksetvtoect , z., flow of saliva.
Spcekselwortel
, z., pellitory.
]_even ; barmhartig zijn , teener zijn.
speetachtig , b., piatiyluul ; -, iw., pla y full y .
Sparii*g , b., zie Spaarzao'o.
Stjcc hmetmtt hetct , c., pla.yl u!liess.
Sparing • z., saving , l iyiiig up , k eeping,
z specivoud , z., play-issglit , comedy-evening.
Spargelkr^aid , z., zie Spergelkruid.
5ipeelbann , z., plot to 1)l(ly upon , bowling-green .
sik.
I
spark , Vo n k+: , C., zie ^I,
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z., 1 plaything, toy, T § sport; (van personen) Speelziekte, x., passion for play, playsomeness.
laughing stock; iemand voor - nemen, make sport of any Speelzucht, z., passion for game.
one ; de - der forfuin , the sport of fortune.
Speelzuchtig , b., given to gaming.
Speen , z., (de uijer ran een koe) udder, dug ; -, (tepel)
Speelbord , z., gaming-board.
nipple.
Speeldag , z., play-day.
Speelgeld , z., (geld oin te spelen) play-money; -, (spelde - Speenader, z., hemorrhoidal vein.
geld) pin-money ; -, (zakgeld) pocket-money.
Speendistel , z., pile - wort.
Speelgenoot , z., play-fellow.
Speenkloof, z., cleft in an udder of nipple.

Speelbal ,

Speenkruid , z., zie Speendistel.
Speeninaal • z., weaning-meal.

Speelgevecht, z., just, joust, tilt.
Speelgoed, z ., toys, playthings; handel in -, toy-business,

toy-trade.

Speensel , z., fruit that begins to appear after the blossom falls off.
Speenvarken, z., sucking pig.
Speenzweer , z., ulcer on an udder of nipple.
Speer, z., lance, spear; -, (op schepen) partisan.
house.
Speerhaai , z., squalus acanthias.
Speelhuls, z., (waar gedanst wordt) dancing-house; -, (waar Speerhaak , z., bickern.
gespeeld wordt) gaming-house ; -, (tuinhuis) garden-house. Speerkruid , z., valerian.
Speelhuishouder, speelhuishoudster, z., zie Speel- Speerruiter , z., lancier.
Speerwortel , z., dragon's wort.
houder.
Speet, z., (houten pin) skewer; zie ook Boterspaan, onder
Spee13 agt , z., yacht , pleasure-boat.
Spaan; -, (hetgeen gespit wordt) slice; -, (spit) spit.
Speelkaart , z., playing card ; valsehe -, odd _ ; de -en
Speetaal , z., (braadaal) spitch-cock, spiteh-cock-eel.
door elkander schudden , shuffle the =s.
Spek • z., bacon , pig's fat ; zijde -, flitch of bacon ; walvisch
Speelkameraad , z., zie Speelmakker.
-, blubber ; snede -, rasher , slice of bacon ; hij heeft Speelkind , z., bastard.
op de ribben, he is as fat as a hog, he is very fat; ran
Speelklok, z., musical clock.
weelde uit het - springen , rijn geluk verschoppen., neglect
Speelknecht , z., bride's man.
one's fortune; het - weg hebben, door een krankheid aanSpeelinaagd, z., bride's maid.
getast zijn, be infected; -, (van een vrouw) zij heeft het
Speelmaat , c., zie Speelgenoot.
- al weg (zij is zwanger) , she is big with child; voor Speelmakker , z., zie Speelgenoot.
en boonerg medeloopen , be a supernumerary guest.
Speelman , z., fiddler.
Speelheer , z., paranymph , bride's-man.
Speelhof, z., zie Speeltuin.
Speelhondje , z., lap-dog , comforter.
Speelhouder , z., keeper of a gaming-house of a dancing-

Spekachtig , b., like bacon, fat.
Spekbank , z., bench on which the blubber
Spekbuik , z., paunch , § lover of bacon.
Spekbuil , z., zie Spekgezwel.
Sloekeetster , z., zie Spel-eten.

Speelmeld , z., bride's maid.
Speelnoot , z., bride's man , bride's maid.
SpeelpartU , z., party at any game.
Speelpenningen, z., mv., zie Speelgeld.
Speelplaats , z., playing-place.
Speelpop • z., doll , puppet ; -, (stokpaard)

hobby ; zijn (stokpaard) van iets maken , make a hobby of a thing;
favourite
of fortune.
§ een - (gunsteling) vara de fortuin,

aspekel , z., zie Speeksel.
Speketer , z., lover of bacon.
Spekgezwel , z., steatoma.
Speldeals, z., zie Speknek.
Spekken • t. w., lard, stick; § lard (mix);

Speelrels • z., party of pleasure.

interlard; door-,
interlard; § een welgespekte beurs, a well stuffed purse.

Speelsch • speelziek, b., playsome, playful, sportive,

gamesome , toyful , frolicsome • wanton ; -, (tot paren genegen) proud.
Speelschheid, z., playsomeness; -, (geneigdheid tot paren)
proudness.
Speelschaven , z., me., men at draughts.
Speelschuld , z., play-debt,
Speelster , z., zie Speler.
Speels^vijze, b., playing.
Speeltafel

Spekkig , b., like bacon , fat.

Spekkigheld, z., fatness.
Spekking, z., larding.
Spekkoek, z., larded cake.

gaming-debt.

Spekkoning, z., one that puts
Spekkooper, z., pork-seller.

, z., gaming-table , card-table.

Speeltijd, z., hours of diversion.

Speksuade , z., maggot that lives in bacon.
Spektnes , z., blubber-knife.

Speeltuig, z., (voor kinderen) toy, play-thing; -, (muz(kinstrument) musical instrument.
Speeltuigmaker, z., toy-maker, maker of musical instruments.
Speeltuin, z., pleasure garden.
Speeluur , z., hour of diversion.
Speeluurwerk , z., musical clock.

Spekmuis, z., bat.
Speknaald, lardeerpriem,

z., larding-needle, larding-pin.

Speknek, z., thick-neck, fat-necked person.
Spekpannekoek , z., larded pancake.
Spekpriem , z., zie Speknaald.
Spekreuk , z., smell of bacon.
Spekslager •
Spekslagerij

Speelvogel, z., § playsome fellow.
speelvriend, z., play-fellow , companion.
Speelwagen , z., pleasure-chariot, open carriage.
Speelwerk , z., zie Speeluurwerk; -, (werk dat spelende
verrigt wordt) , als : dat is maar - voor mij , that is but

play for me.
, b., much given to play, playsome.

the blubber in casks.

Spekkoopster, z., zie Spekkooper.
Speklucht, z., smell of bacon.

Speeltooneel , z., theatre , stage.

Speelziek

of whales in cut.

(

z., pork-butcher.
, z., pork-butcher's shop of trade.

Speks,nnak , z., taste of bacon.
SpeksnL der , e., blubber-cutter.
Speksteen , z., steatite.
Spekstruif, z., eggs and bacon.
Spekton • z., pork - barrel of cask.
Spekvat , z., zie Spekton.
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Spekvet, z., fat of bacon.
Spekworst , z., pork-sausage , sausage filled with bacon.
Spekzwaard , z., rind of bacon , sward (p.).
spel , z., (vlugge beuweging) : liet - der oogen , the rolling
of the eves; -, (zulk een beweging des ligchaams, als men
oudíijds lij het worstelen , wedloopen , kaatsen enz. maakte)
game; de olympische -en, tbc olympic games; - zoo als / dendaags nog door de jeugd gespeeld wordt, play, sport, piavin
garve; -, (verlustiging) diversion; -, (vermaak) amusement;
-, (verlustiging met kaarten) play, ganse; -, (partij van
zulk een spel) set, match ► ; -, (nabootsing van mensci elijke
bedrijven, als: treurspel, blijspel ene., zie die woorden) play;
-, (in ongunstigen zin) gambling, gaming; - van too^aeelspelers , performance, actin; , manner of acting ; -, (voor
waarmede gespeeld wordt of die voor liet spelen noo--werpn
diy zijn) set; -, (van kaarten) pack; -, (openbaar schouwspel)
game (Rom. oudheden); -, working (werktuigkanisde); - van
een pomp of zuiger, length of stroke ; - van orgels, stop; ,
-, sport (fabelleer) ; -, (verlies) looseness (t(;chnoloyie,) ; -,
(kunstgrepen van een goochelaar) tricks, juggling ; - op
muzijkinstrumenten , music, play; - van een laanswworst
feat, feats; -, (plaats waar men dergelijke spelen oanrigt)
show; -, (plaats waar andere zaken worden vertoond) shop,
shed , stall , exhibition-room ; bij-, by-play ; mooi , fraai -,
fair -; dubbel -, double dealing ; dartel, -, frolic; on,schuldig -, harmless =; onschuldige -en, harmless games; vrij
-, free, full ; slecht -, foul = ; nieuw -, after frame
kinder-, 11 _, =-game, § child's =; - vara den geest , witticism
N jeu d'esprit"; hasard-of waag-, game of chance; woorden -,
= upon words ; liartstogt voor -, gang)ling , gaming ; aan
het -, at =; een - kegels, a set of nine-pins of skittles;
§ het - is in orde, all is ready; het - van de vier kroonen, name of a puppet show; met dubbel -, double handed (in ongunstigen zin); zijn - vertellen, tell one's game;
te veel - hebben , have too much =, be loose (technologie) ;
mooi - hebben, 1( § have =, have a good game, ( have a
good opportunity , (van kaarten) have a good hand ; een
vast , zeker - hebben , play a sure game ; geen - hebben , (van
kaarten) have a bad hand, have no hand; zijn - bedekken , § conceal one's designs ; - laten aan , give = to;
ease, leave loose (technologie) ; mooi - geven, give fair =;
aan iemand mooi - geven , play into any one's hands;
buiten het - zijn, be out (play) ; een - voor iemand zijn
'CO - maken
he =, sport to any one; een - makena, zich ,
van iets, make a thing any one's =; zich eenr. - ieaken
van, sport with, § make light of ; het - eindigen, close
the game ; zijn - goed spelen , play one's part , cards well ;
zeker - spelen, ij it play a sure game , play sure; mooi spelen, play fair; hoog - spelen, play high, § play for
a great stake ; een nieuw - spelen , play an after -ganse ; lang
- spelen , play low ; opp het - zetten , (play) stake , put in,
throw ; in het - brengen , bring out , t bring all into,
§ bring (any one) into question; iemand een mooi -letje herokkenen of iemand veel - maken , create any one trouble , cut
out work for any one; een - voor ier'nnd zijn, be a laughingstock to any one ; het - breken , bederven , mar the plel sure;
na mooi - verliezen , lose after liavirig had the best of
the game, § fail with every chance of success on one's
side; hoezeer men verliest echter volhouden , fl persist in
playing, § go on in spite of difficulties; - s;esnen, work
loose (technologie); iemands - (inzigtera) kennenn, know airy
one's way; in het - bedriegen, cheat, play false; een ran wind en golven zijn, be tossed by wind eind waves
liet - is vit , de zaak is nfgedaan, the affair is terminated.
44pelboek , z., spelling-book.
.Spelbreekster, C. trouble - feast.

441

Spell , z., pin; haar-, hair-pin ; papier -en , paper =s;

-enkoker, _-case ; afval van -en, dust; -ekussen , -cushion,
prik met een -, prick of a = ; waarde van een -, § zeer
gerilig bedrag , - ; met -en steken , § inch by inch ; met
-en vastmalven of vasthechten, pin, pin down, pinup; een
- steken. in , stick aa pin in ; í^ -en zoeken , voorover gebukt
gaan , go of walk with the head hanging down; ergens
een -etje bij steken , iets niet verder aanroeren , speak no
more of a thing; laat ons daar een -etje bil steken , no
niece of that; -en op een hooizolder zoeken (vruchteloos
werk doen) make fruitless efforts.
Spelde , z., zie Speld.
Speldegeld, z., pin-money, gratuity, douceur.

S1'eldekussen , z., pin-Cushion.
SPefdemaken , z., making of pins.
SI ► cklemaker , z., pin-maker.
spekgein , t. w., (met spelden vastmaken) pin, fasten with
Pins; § iemand iets op den mouw -, impose upon any one.
SI'eldeubak , z., pin - box.
Speldenfabriek , z , pin - manufactory.
Beeldenkoker , z., pin - case.
ispeldernieuw, b., quite new, brand - new, bran -new, fire -new.
Speidewerkshoorn , .treldewerkshoren , z., zie ,Spelde -

werksklos.
Speldewerksklos , z., hone.
S5'ei(iewerkskuasen , z., lace - cushion .
Speldewerkster , z., lace - maker.
Spelnietje, speldje, z., zie Speld.

Speleinegjen , i. w., (in de Meimaand zich op het land ver
-maken,
niet meitakken versierd , enz.) go a-maying.
Spelen , i. w., § (zich verlustigen) play; -, 11 § (stoe(en)
sport , 11 § frolic , toy, dally ; -, (dartelen , schertsen , stoeien)
(1 § wpanton; play (sit), play (...); play (on an instrument,
play ; -, (spotten met) trifle with ; -, (wagen) venture ,
risk (...), run the risk of, have a chance of; (of artillery) play; - van mijnen , explode; - met kaarten , play ;
(chess, draffs) move; - ter beurze, speculate; - van ballast, shoot, z.; - van den wind, chop; -, work, work loose,
get loose (technologie); -, (:.tapperen) hang loosely; - van
de zon, sparkle, shine; zin-, allude; -, (paren, van lion.
den enz.) line ; -, (rijzen) sparkle ; met de kaart -, play at
cards, play cards; niet den bal -, play at tennis; met de
palet -, play at shuttlecock; viool -, play the, on the
violin; wet int de maat -, keep good time; een adagio met
veel gevoel -, play an adagio with great expression; het
orcliest begon te -, the orchestra began to play ; op de
klokken -, chime the bells ; de klok speelt, the bells are
chiming; hij speelt om altes te verliezen , he ventures ,
risks losing every thing, he runs the risk of losing every
thing ; op de fluit -, play upon the flute ; goed -, play
well , _ a good game ; ratsch -, vomit an error in play,
§ = false ; quite of dubbel -, (, = double or quits ; slechts
015 de eer -, play for love; het eerst -, (play) lead, = the
first ; in ruiten -, play in diamonds ; op het biljart
-, play at billiards; eerhik -, play fair; het spel over
nieuw -, play the game over again ; streng -, = the strict
g;iaie ; van het - lion/en , like play, he playful ; doen -,
work , set going , p;av (engines) , discharge (guns) , fire
off, spring (mines), bring (pumps) into play; wie moet -?
whose play is it? whose turn is to -? (chess, drafts) whose
move is it? ik , gij moet -, it is nu, your play; (chess,
drafts) it is my move ; met zijn Woorden - op ..., his
words allude to ...; niet de godsdienst -, sport of trifle
with religion ; liet speelt rugij voor den geest , I remember it
continually; eetra mijn latest -, spring a mine; het geschut
late, --, fire the gins ; de e atecwerkes: laten -, play the
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water engines, set them a going; de natuur speelt hier, Sperboom , z., trigger.
this a sport of nature ; de wijn speelt in hei glas , the Spergelkruid • z , wild asparagus.
wine sparkles in the glass; met zijn leven -, zijn leven in Sperk, z., zie Spark.
,de waaqschaal stellen, trifle with one's life; -, v. t., (zich
met iets verlustigen) , als : blindemannetje -, play at blindsnail's buff; ver-, verkwisten , gamble away , play away,
play (on an instrument); -, perform (music); play; - in
den schouwburg , perform (at the theatre) , represent, play ,
act; een treurspel -, act a tragedy; zijn rol -, play of
act one's part; de hoofdrol -, play the first part; iemand
een poets -, play any one a trick; bankeroet -, become a
bankrupt, turn bankrupt; den baas -, play the master;
den beest -, play the devil de rol -, act the part of
pretend to be , § imitate , look like ; - (zich) , als : zich
arm -, get poor by gaming of playing.
Speler, z., (die speelt) player; -, (iemand die aan het spel
verslaafd i.․) player , gamester , gambler ; -, (die op een
instrument speelt) performer (on an instrument) , player;
-, (speelman) fiddler , musician; een goede -, good player
(person thas does not lose his temper); die ter beurze op
daling speelt , speculeert , bear ; die ter beurze op rijzing
speelt , speculeert , hull ; - van beroep , professed gambler ;
tooneel-, comedian (conic actor), performer, actor, player ,
performer, stage-player (in ongunstiger zin) ; h j is een goed
-, he is a good actor of player.
Speling , het spelen , z., playing , gaming ; -, (ruimte)
room; de - der natuur, sport of nature.
Spelkunst , z., (kunst om de woorden behoorlijk te lezen
en le schr( ven) orthography , spelling; volgens de regels
der -, orthographically; persoon die de regels der - in
acht neemt , orthographer.
Spellen , t. w., (de lettergrepen van een woord uitspreken)
spell ; onjuist . slecht -, m: sspell , spell incorrectly , improperly, wrong; -, (behoorlijk uitspreken of schrijven) spell,
orthographize; hoe spelt gij dat woord ? how do you spell
that word? -, (aankondigen, vooraf zeggen, voorzeggen)

Sperkelen , i. w., zie Sparkelen.
Sperketting , z., trigger.

Sperren

, t. w., (van een zetten) spread , open ; -, (op de

Bene of andere wijze afsluiten) shut , bar.

, z., (het ran een zetten) spreading, opening ; -,
(het afsluiten) barring.
z., asparagus , sparagus, sparage.
, z., (een der kleinste soorten van het valkengeslacht) sparrow-hawk, liawk, sweep-net (ornithologie); ge-

Sperring
Spersie ,
Sperwer

wone -, sparrow-hawk.
Sperwerbezie , z., sorb-apple.
Sperwerbezleboom , z., service - tree.
speten , t. w., (met een spit of ander puntig

werktuig door-

bo r e n ) skewer.

Speur , z., zie Spoor.
Speuren , t. w., zie Naspeuren.
Speurhond , z., lime-hound, blood-hound.

Spheer , z., (eigenl( k een bolrond ligchaam)
sphere ; -,
(bol) orb , celestial globe ; -, (sterrekundige afbeelding van
het heelal of van den hemel) sphere; ringvormige -, armil.
lary sphere; § in z&n -, in, within one's =; buiten zijn -,
§ out of one's -; zijn - uitbreiden , enlarge one's _ ; in
een - z jn , move in a =; uit zijn - (kring) werpen , § unsphere; throw out of one's =; uit zijn - (kring) gaan,
leave , quit one's =, go out of one's ; -, § (de omvang , male
van iemands vatbaarheid) sphere; dat is boven uwe -, that
is out of your =.
Spheerkennis, z., knowledge
Splauter , z., spelter.

of the sphere.

Spichtig, b., (langwerpig en smal) tall and slender, lank.
Spichtigheid, z., slenderness, lankness.
Spie , z., (nagel, pen, hout of wig) pin,
(met een oog) , wedge.

peg, wedge; -

Sple, spion, z., spy.
bode, forebode.
Spieden, t. w., zie Bespieden; -, i. w., be upon the watch.
Speller , z., speller .
Spiegat , splgat , z., (een der gaten in een schip , die het
Spelletje , z., zie Spel .
water, dat op het dek valt of waarmede het gereinigd wordt,
Spelling, z ., spelling; -, (spelkunst) orthography; slechte
-, bad, incorrect =, misspelling ; fout , orthographical uitlaten) scupper, z.; - met lood gevoerd, lead scupper;
lederen klep onder het -, scupper-hose of leather , z.
error , fault in the c, misspelling of a word.
Spelonk , berghol , z., cavern , den (of rogues); -, (grot)

grotto.
Spelster , z., zie Speller.
Spelt, z., (zeker soort van weit of tarwe) spelt, greatbarley, bearded wheat; kleine -, one-grained wheat.
Speltakker , z., spelt-field.
Spel.tbler , z., spelt-beer.
Speltbou^v , z., cultivation of spelt.
Speltgras , z., third of worst sort of spelt.
Speltl► aan , sprinkhaan , z., grasshopper .
Speltkaf , z., chaff of spelt.
Speltland , z., zie Spellakker.
Speltinaand , herfstmaand, z. ,

September .

Speltmeel , z., spelt - meal.
Speitoogst , z., spelt - harvest.
Speitstoppel , z., spelt - stubble.
Speltstroo, z, spelt - straw.
Speitveld , z., zie Speltakker.
Spenen , t. w., (de speen of de borst onthouden, van de
borst afwennen) wean (children, animals); § zich - (zich
onthouden van), abstain from; -, (visch in zuiver water
zetten) purge (in a fresh pond).
Spenenvloed , z., hemorrhoidal fluxion.
Sper , z ., ale Spar.

Spiegatprop • z., scupper-play.

spiegel • z., (iets waarin men zich spiegelt) mirror, looking.
glass; glass, mirror, speculum (optica); -, (zeker werktuig

der wondheeler.s, om eenige ligchaamsholte ter bezigliging
open te houden) speculum ; brand-, burning-glass of mii ror;
- ran een octant, horizon glass; toilette -, dressing glass;
-bruin , dapple-bay ; -, § (voorbeeld) mirror , example ; een
- aan iemand nemen , take example by one ; de wereld is
een - van de goddelijke wijsheid, the world shows the wis
-domfG.
Spiegelbeeld • z., warning.

Splegelboog , z., taffarel , z.; -, bow with a glass (ster

-rekund).
Spiegeleend , z., wild duck .
Spiegelen (zich) , t. w., look at oneself, § admire oneself;

hij spiegelt zich zacht , diè zich aan anderen spiegelt; het
valt gemakkelijker door eens anders dan door eigene schade
en schande van het kwaad te worden afgeschrikt , happy
the man who takes another's loss of misfortune for warning; zich aan iets -, daardoor tot navolging laten opwekken , take an example by.
Splegelfabriek , z., looking-glass manufactory.
Spiegelgev echt. z., mock-fight, mock of sham-battle, naumactiy '(representation of a naval engagement Rom. ant ]).
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Splegelgezigtkunde , z., catoptrics , pl.
Splegelgieter , z., caster of looking-glasses , looking-glass-

SpUker, z., (nagel, bijzonder van ijzer) nail; stud (nail
with a large head) , stud (for ornament) ; een - uithalen,
take out a nail ; met een - vastmaken , nail up ; een - inslaan, drive a nail; met -s sluiten, nail down; iets aan
den - hangen; iets uitstellen , verschuiven , hang a thing
on a ; een regtsgeding aan den - hangen , keep a suit
pending; een - omklinken, clinch a nail ; § -s met koppen
slaan, speak to the purpose; § weet ik een -, hij weet er
een gat voor, if I know a sore , he knows a cure ; schot -,
deck-nail ; dubbeling -, doubling ^; duims -, filling e;
p^latkop (spijker) , flat-headed =; - met vierkanten kop,
fort -penny :; kram -, frost ; lood-, lead -; pomp-, pump
=; Vklink-, rivetting =; roer -, rudder _; mamiering -,
scupper =; dubbclinq - van 21/4 duin, sheating; - van
1112 duim , sixpenny -; vierkante kops - van 4 duim ,
square-headed four-inch ; band-, streak _ ; -van 21 j4 duim,
tenpenny =; - van 23/4 duim, tsventypenny drawing -;
- van 33/4 duim, two schilling =; woeling -, woolding ^.
Sp'JkcrbnIsem , z., a vulnerary balm.

founder.
SplegelgieterU , z., looking-glass•foundrv.
Spiegelglad , b., smooth as a looking-glass.
Spiegelglas , z., mirror-glass ; ruit ran een -,

pane of a

mifror-glace.
Spiegelhandel , x., looking-glass-trade.
Spiegelhars , z., colophony.
Spiegeling , z., looking into a glass.
Spiegelkamer, z., mirror-room.
Spiegelkarper, z., carp with shining scales.
Spiegelmees , z., great titmouse.
Spiegelnet, z., net with large mashes.
Splegelnieuw , b., zie Splinternieuw.
Spiegeiroch, spiegelrog, z., shining ray.
Spiegelscblp, z., square-sterned vessel.
Spiegelspaath , z., zie Spiegelsteen.
apiegeisteen , Z. specular stone.
Spiegeltafeltje, z., stand.
Spiegel visch , z., dorre , dory ; John dorce • John dory.
Spieinoaw • s,, cowhide , cowlid.
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SpUkerbak , z., nail box.
fipUker boor, z., gimblet, gimlet, wimble.
Spijkeren , t. Zo., nail .

SpUkergat , z., hole to put a nail in of in which a nail
has heen.
ren, wier werking bestaat in het tijdelijk opligten van die Spijkerbard, b., -hard as iron.
ligchaamsdeelen, waaraan zij gehecht zijn, bijv. scapular SptkerUzer, z., iron of which nails are made.
levator, de opligter van 't schouderblad, levator palati, Sptkering, z., nailing
de opligter van 't gehemelte, enz.; het woord muscle is Spikvrkooper , z., nail merchant, nailer.
dan hieronder begrepen] ; -, (vleezig gedeelte van een rugel) Spijkerkop, z., head of nail.
fleshy part of a bird; -, (grashalm) p., blade, spire.
SpUker1ade, z. , nail - box.
Spijkermand , z., nail-basket.
Spier, z., (zekere zwaluw) rnartinet.
Si!Ukerpapier , z., nail-paper.
Spierachtig, b., musculous.
Spiering, z.• sprat, smelt; hij werpt een - nit om een SpUkers,nederU , z., nail manufactory , nailery.
kabeljoauw te vangen; een kleine gift oen een groote te Spijkersmid , z., nail-smith , nailer.
verkrijgen, he gives an egg to gain an ox.
Spijkerton, z., nail-cask.
Sp ij kervast, b., fastened with nails, nailed, immovable.
Spleringvangat, z., smelt-fishery.
Spierkracht • z., muscular power.
Spijkerv at , z., zie Sp( kerton.
SpUI, z., (gespitst staatje) bar; -, houtjes, waaraan enen vleescla
piertje, z., zie Spier.
Spiervogel • z., martinet.
en desgelijks droogt) skewer; - in bjënkorven, skewer.
Spierwit, b., quite white, very white.
Spijs, z., ( food, eating, victuals; - voor een koning, dishpierzak • z., knapsack.
fit for a king ; -, (gerept) dish ; een goede - zijn, he good
Spierzwaluw, z., mar tinet .
eating; - waarvan men zeer veel houdt, § victuals that
are to one's liking.
Spies, z., lance, pike.
Spiesdrager • z., pike-plan.
SpiJsbereider, epUsbereldster, z., cook, cook-maid.
Spiesen , t. w., pierce with a lance of pike ; -, (als straf) SpUsbezorger, z., caterer.
ernpale.
SpUsbezorgster , z., cateress.
SpUsbrood , z., maslin-bread.
spiesen , z., (zekere straf) empalement.
Spiesglans, z., (zeker halfmetaal) antimony; - bevattende, SpUsgeregt , z., dish.
antimonial.
SpUskamer , z., buttery; -, (provisiekamer van den kom Spiesglansgif, spiesgian@gift, t., poison of antimony.
mandant) pantry.
SpUskas , z., safe, pantry, buttery.
Spierhout • z. • zie Spiesschacht.
SplesLzer, z., pike iron.
SpUskelder, z., buttery , pantry.
Spiesschacht, z., pike - staff.
SpUskoek, z., cake.
Spiesstang , z., zie Spiesschacht.
SpUskoc+per • z., victualler.
Spitskruid, moeskruid, z., potherbs, pl.
$piesvolk • z., pikemen.

Spier • z., (in het dierlijk ligchaam) # muscle; zekere dij-,

obturator; levator [dit woord wordt gebruikt hij die spie-

Spiets,

z., zie Spies.

Spiezak , z., zie

Spiemouw.

Spil • z., zie Spie.
SpLen • t. W. en i. w., zie Spuwen.
SpLgat • z., zie Spiegat,
Spugen • t. w. en i. w., zie Spuwen.
Spijk, z., (soort van lavendel) spike, spikenard, lavenper•spike.
SpUkbalsem, z., balm of spikenard.
SpLkboompje, z. • spike-shrub.

SpLsloop, z., diarrhoea.
SpUsofer , z., oblation, offering; een — doen, make an ^.
SpUsproever, z., fore - taster.
Spijsvertering, z., digestion; van

een moeijelijke -, jl difficult, hard to digest, § hard to believe; de - zeer bevorderen , facilitate digestion much.
Spijt, leedwezen , z., sorrow , grief ; ik ben vol - over,
this grieves me; -, (opgekropte gramschap) despite, ( spite;
vol -, spiteful ; met -, despitefully, spitefully; ten - van
Spijker, schuur, pakhuis, z., magazine, warehouse,
iemand , in = of any one , ( in = of any one's teeth ; ten
karn ; -, p., (landhuis) country-seat,
-e , in =, ( out of spite , spitefully ; uit - voor , in spite to
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i. w., displease, grieve, vex; he r^pilzlek • spiizachtig , b., prodigal .
spijt mij , I am sorry for it , I regret it ; zou mij dal Spilzucht , z., prodigality.
niet -? should I not be sorry for that ? het zal mij lang Spilzuchtig , b., zie Spilziek.
spijten hem geloofd le hebben, I shall long spite that I Spin, z., spider; naar een - gelijkende, araneous, spider.
gave credit to his words ; het spijt mij , dat ik het niet like ; § zoo boos als een -, as angry as a wasp.
gedaan heb, I regret of not having done it; het spijt mij Spinaal , z., (schoenmakers garen) shoemaker's thread.
Spinachtig, b., like a spider.
van hem , I pity him.

Spijten, leed doen,

spijtig, b., (spijt veroorzakende) grievous; -, (wrevelig) spi.

Spinazie , z., spinach , spinage.
teful ; -, (bits) cross , spiteful ; -, (vinnig) shrewd ; een - Spinaziebed • z., spinage-plot.
antwoord geven , give a shrewd answer ; -, (beklagelijk) Spinaziettjd , z., spinage - season.
pity, to be regretted; dat is -, jammer, that is a pity; Spinbrood , z., bread that is distributed.
Spinde , spijskas , z., safe , pantry.
-, bw., spitefully, crossly.
Spitigheld, z., grievousness, spitefulness, scornfulness, Spinden , t. w., distribute.

crossness, shrewdness.
SpLJtlgl&Jk, bw., zie Spijtig.
Spijzen , i. w., dine of sup ; eat, eat food of victuals, take
meals ; -, (van spijs voorzien) feed.
Sp1Jzlgen , t. w., feed; de armen - en kleeden, feed and
clothe the poor.
Spijziging , e., feeding.
SpUzing , z., dining , supping ; -, feeding.

, Z., (sprenkel , vlekje waarmede iets besprenkeld is)
small spot, speckle; die hond is met zwarte -s, that dog
is speckled with black spots.
Spikkelachtig , b., speckled , piebald.
Spikkelen, t. w., spot, speckle; een boek op snel -, speckle,
speckle a book on the edge, marble.
Spikkelig , b., speckled , spotted.

Spikkel

Spindsoep, z., soup that is distributed.
Spindstak , z., meat of piece that is distributed.
Spinet , z., (zeker soort van klavier) spinet, virginals, pl.
Spinhuis , tuchthuis , z., house of correction; -, (spinner( ), spinning - house.
Spinmachine, z., jenny.
Spinnedooder , z., spider-catcher.

Spinnejager , raagbol , z., spider-hunter.
Spinnekop , z., spider ; -, crow foot , z.; lijnen van den voor een tent, crow-foot-lines, z.; -, § (kwaadaardig mensch),
als: dat is een - van een wijf, slee is a vixen.

Spinnekopkrab , z., kind of crabfish.
Spinnen, t. w., spin; werktuig om te -, spinning machine,

frame; hij zal daar geen zijde med -, hij zal er geen voor
bij behalen, he will gain nothing by it; hij zal daar -del
geen goed garen -, hij zal daarvan geen goed werk-van
maken , he will not make a good piece of work of it;
Spikspeldernieuw , spiksplinternieuw , b., zie Splintabak -, cord tobacco ; -, i. w., - ran katten , purr ; , (van
ternieuw.
wijn, werken) thicken.
Spil , z., (waarom het kabeltouw loopt) capstan , capstern;
-, (klawier aan een spinnewiel) spindle; -, (pin waarom Spinner , p., spinner.
iets draait) ispindie , axis ; om een - draajen , turn on, Spinnerij , z., spinning-house.
upon a pivot; - van een horologic, fusee; -, (schroef eener Spinnevoeten , i. w., zie Spinvoeten.
pers) vice; - van een slijpsteen , spindle; -, (halm eener Spinneweb, spinneweefsel , z., cobweb ; de -ben wegnemen, sweep away the cobwebs.
koornaar) stalk; -, (stander van een wenteltrap) spindle,
newel ; -, (zeker soort van stekelhoorn) spindle shell; - op spinnewiel, z., spinning-wheel.
het halfdek, op fregatten en linieschepen dubbel , after Spinning , z., spinning; - van tabak, cording; - van kat
purring ; - van wijn , thickening.
-ten,
of main capstan of capstern ; gaten in den kop van het voor windboomen, capstan of capstern barholes; kiezen van Spinrag , z., zie Spinweb.
capstern
cleats;
of
opgaan
Spinrok,
z.,
zie
van het -, come
Spinrokken.
het -, capstan
up the =; kop van het -, capstan of capstern drumhead; Spinrokken, z., distaff.
kracht doen door middel van het -, heaving by means of the Spinsel , z., what is spun, spun-thread.
; - zoeken , man the - ; vissingen van het -, partners of Spinster , z., spinner.
the =; pen door den kop van het - en door elken wind- Spinstok , z., zie Spinrokken.
boom, bij de Eng. marine in gebruik , dienende tot het- Spint , z., (van hout) sap ; -, (zekere maat) peck.
zelfde einde als het boomtouw bij ons, pin of =; - optui- Spintachtig , b., sappy.
gen , rig the ^; spoor van het -, step of the =; schrikken Spintigheld , z., sappiness.
om het -, surge the =; ijzeren banden om de kop van het Spinvodde , z., dirty wench , slut.
-, = top hoop; klampen van het -, whelps of a -; een - Spinvoeten , i. w., sprawl.
uit elkander draaijen door groote kracht er op uit te oefe- SpinziJde, z., spinning-silk.
nen , wring a -; koning van het -, spindle of the capstan; Spion , z., spy ; - aan een venster, looking-glass at a window.
pat in den kop van het - voor den windboom, capstan-hole bar. Spit • z., spit (kitchen utensil) ; het - in de asch wenden,
een zaak bederven, spoil the matter; -, (in den rug, zekere
Splibedde , z., keelson , z.
pijn) lumbago.
Spilbooin , z., bar of a capstan; -, (zekere boom) spindle.
Spitdraaijer , Z., turnspit .
tree , prickwood.
Spithert, z., brocket.
Spilboor, z., wimble.
spits , puntig, b., pointed, sharp , peaked; -, (scherpzinSpitderbeen , z., zie Spillebeen.
nig) ingenious, sharp; -, (spijtig) sharp, smart; met een
Spillebeen, z., one who has spindle-legs of spindle-shanks;
-en vorm, pointedly, sharply; - maken, sharpen; het -e
spindle-legs
,
spindle-shanks.
-en ,
einde van een piek , the pointed of sharp end of a qike ;
Spillebeenen , i. w., sprawl.
een -e hoed, a sugar-loaf hat; een -e stok, a pointed
Spillen , verspillen , t. w., waste, squander , throw away;
stick; een - (vinnig) antwoord, a pointed repartee; een
- van tijd, trifle away.
Spikkeling

, z., speckling.

Splllepenning

, z., prodigal, spendthrift,

Spillawervel , z., w hirl .

-e neus , a pointed of sharp nose ; -, bw., sharply, pointedly ; - toeloopen, end in a point,
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*pits , z., (punt van een voorwerp of puntige
end); - van ee7i degen , point of a sword

top) point (sharp

; hij moest de -

afbijten, hij moest het eerste gevaar uitstaan, he had to abide
the first shock , the first brunt, -, (yedeitknaald) obelisk;

-, (tole , hoofd) point , tap . head ; de -vast eery berg , the
top of a nlountalrl of hill ; aait de - (het hoofd) van het
leger marcheren, march at the lead of the army.
Spitsen , t. w., (scherp gepunt maken) point , sharpen ; de

ooien - (d. i. de punten omhoog ste/cen , zoo als de paarden
doers wanneer zij ergens staar luistere,a , prick up the ears
zich ergens op - (zich daarnaar zetten, daarop hopen), hope
for; -, (zekere straf in Turkije) einpale.
Spitsheid , z., pointedness , sharpness , § ingenioiisness ,
sn►artness.
Spitshoofd , z., person with a pointed head.
spitsig , spits, puntig , b., pointed; -, (vul spitsen)

fall

of points.
3pitsigbeid, z., pointedness.
Spitskin , z., person witli a pointed chin.
spitskop, z., zie Spitshoofd.
spitsmuis , z., shrew mouse.
spitsneus , z., person withl a pointed close.
spitsregt, b., quite stiaiglit.
Spitsroede , z., switch ; slagen met -n geven, beat with
a switch, switch; door de - loopen, run the gantlet, § be
rebuked.
spitster , z.,

zie Spitter.

Spitsvindig, b.,

a sharp wit; -,

subtle, sharp, subtile; een - vernuft,
subtly, sharply.

bui.,

new , fire new.
Spiinter s.vijze, b. en bur., like splinters.

split , z., slit in a petticoat.
splitgat , z., zie Split.
splits, z., spliced iron pin.
splitsen ,

t. w., (ee;t touw losdraaijen) untwist a rope; - ,

(de losgedraaide eindere van een touw in elkander vast maken) splice a rope ; -, tlosdraeijen) untwist; -, (smaldeelen)
divide.

z., seller of lottery tickets.
spiitsgang, z., (ín de boeg van een schip) entrance.
Splitser,

sptitsh,)orn, splitshoren , z., splicing-horn, splieing-fill.
splitsing, z., splice, splicing, division; -, splice , z.; bogt-

cut =, z.; dubbele -, cunt =, z.; oog -, eye c, z.; lange -,
long = ; korte -, short = . geslurpte -, pointed -.

,piitsruiter, z., ( wipnasi, woman

on a horseback.

(scliei7ie zuiden van een wimpel of vleugel)
cut of pointed end of a flag.
Splitsvaantje , z., pointed streamers, pl., weathercock with

splitstong , z.,

has two points.
spiltsvleugei, z., sort of broad pendant displayed at the
forc-nlastliead.
splitte, , t. W., zie Splitsen.
Spoed , z., speed, speediness , despatch , haste ; met allen
-, witli all speed; toet allen moyelijken -, with all pos
- hebben , make speed; zich suet --slbiepd,natc;
re wijderert , basten away ; iets met - doen , do a thing
in =; hoe meer Daast hoe minder -, the neore haste the
less speed.

spitsvindigheid, z., suhtility.

, i. w., (vorderen) speed , go forward , advance ;
-, t. so., zich -, hasten , speed ; yrJ moet u -, you neust
make haste.
spøett ig , b., prompt , speedy , quick , ready ; een -e hulp
verzoeken, ask a prompt assistance; -, bw., speedily, quickly;
kom ten spoedigste , color; quickly.
Spoedigen, t. w,, zie Bespoedigen.
spoectigiiuk , bw., zie Spoedig.

spitsvindigmijk , bw.. zie Spit vindiq.
spetsvinnigheid, zie Spitsviidigheid.
spitsvinnigtijk , hw., zie Spitsvindiyt jk.
Spitsvondig , b.,
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Splinternieuw , speldernieuav , b., quite new, brand

5i'oe(en

zie Spitsvindig.

Spitsvondigheid , z., zie Spitsvindiyheid.
Spitsvondiglijk, bra., zie Spitsviudiylijk.
spitszinnig , b., zie Sc/ierpzirtnig.
spitszinnigheid, z., zie S cherpzinnigheid.

Spoel , z., (buis waardoor men water kan laten spoelen)
chaannel; -, (1d wevers) shuttle; -, (om garen te winden)
ven) dig , space, spit; den grond -, dig up the ground; boter spool.
Spoelbak , z., rinsing coop.
- , slice butter; iemand aar iets -, run any olie through..

bw., zie Scherpzin niglijk.
spitten, t. w., ;,net een scherp toetoopend werktuig delven, prospitezinoigl jk ,

Spoelen

Spitter , z., digger.

spitting , z., digging.

$pitvarken , z., pig roasted on a spit.
spleet, z., (opening die door splijten

ontstaan is) split,
cleft, rip, cranny , chink , cleavage (mijnwezen); de - van
vol
spleten, the wall
een pen , slit of a pen ; de muur is
is full of chinks; clefts , crevices.

, z., looigitudiïial fracture.
spleetveêr, z., spliced iron pin.
spictig, h., full of splits, clefts, etc.,

t. w., (bg wevers)

wind upon a quill of spool ; -,

spoeler , z., winder , spooler.
54soeter , z., renoe r .

Steetbreiuik

spijten ,

,

(wasseleen) rinse; dent mond -, zich den mond -, _, rinse of
wash the houtli; glazen -, rinse glasses; § iemand de voeten
-, throw any one lino the water ; de zorg van het hart -,
drow11 one's sorrow in wine ; -, i. w., (vloeijen) flow; het
ovals• spoelt over de straat, the water flows over the street.
spoelijzer , z., iron pin on which a spool turns.
spoeling, het spoelen, z., rinsing; - , (vocht, waarmede

zie Spleet.

t. w., (in de lengte van een doen springen)

split,

roten iets nitspoelt)

dish-vs-nter, flog- waals;

vele varkens

cleave , slit , ( chink ; eest pen -, slit a pen ; -, i. w., (in maken een dunne -, many mouths make a slender late,
a large family has a large throat.
de lengte van een springers) split , cleave , slit, rive, rilt,
reft, chink; in tweeën -, rive in two; door den blikserre van spoelingbak , z., wash-trough.
Spoelingboer , z., peasant who fattens his cattle on draff.
een gespleten , rivets witli lightning.
sprint , z., (geld) money , ready money ; die man lice /ft veel spoeiingp^tmp , z., pump for draff.
-, that man is very rick of has a great deal of money. spoelingschnit, z., boat to transport draff in.
splinter, z., splinter (small piece of wood that has enterd t psseiingspek, z., baconti of hogs fed on draai'.
the flesh) shiver , Hinders, p1.; § den - in eens anders oog spoeiíngwijn, z., zie Spoelwijn.
zien en niet den balk in zijn eigeit , see a n1Ote in tillotller's
eye and not the beans in one's own.
splinterbreuk

, z., splintered fractuie.

splinteren , t. w. en i. ie., splinter• , shiver.
splinterig , b., full of splinters.

Spoelkoon , 2., rillsillg-bnsv l , b'c15i11.
.5poelratl , z., Spoolilig-x Beel.
spoelster , z., zie Spoelei.

i 4+ipoeivtst . z., zie Spoelbak.
gpueiwater, z., dissi- w;► 511 , disel- water.
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Spoeiwlel, z., zie Spoelrad.
SpoelwLn , z.. (slechte wijn) had wine.
spoeiworm, z., pin-worm, ascaris (zoölogie).
spittle; I ) (in speaking) sputter , spawl.
Spog • z.,
Spoken, i. w., (als een spook te voorschijn komen) haunt,
appear ; het spookt in huis, the house is haunted; -, (onrustig zijn, vooral des morgens vroeg) he stirring in the
morning; het spookt lusschen broeder en zuster, brother
and sister are at variance ; het begon op zee te - (het
werd slecht weder) the sea became stormy.
Spoker , z., haunting spirit , § one that keeps up a terrihle noise.
Spoking, z., haunting, apparition of hobgoblins; -, § noise.
Spon, z., (stop van een bomgat) hung; -, (het gat zelf,
waarin de spon sluit) bunghole.
Sponde, z., forepart of a bedstead, § bedside, bed.
Spongat, z., bunghole.
Sponines • z , addice.
Sponning • CC., (groeve, inzonderheid hij kuipers) groove; -,
rabbet (bouwkunde); furrow (technologie); -en maken, groove.
Sponuingsehaaf, z., rabbet-plane.
Spons, z., spunge, sponge; bereide -, spunge-tent, g.; met
de - wegnemen, spunge up; de - laten gaan over, spunge,
§ obliterate the recollection of, obliterate ; -, (doorgestoken
teekening) drawing pricked and rubbed with coal-dust; op
een - teekenen , draw upon pricked paper.
Sponsachtig . b., spungy ; -e aard , spunginess.
Sponsen , t. w., (een doorgestoken teekening met fijngestooten houtskool wrijven om haar op iets anders over te brengen)
prick (a drawing) and rub it over with coal-dust, pounce;
-, (met een spons afwasschen) sponge.
Sponsgezwel • z., spungious tumour.
Sponsing, z., pouncing; -, sponging.
Sponssteen • z., pounce-stone.
Sponsznkje, z., pouncing-hag.
.Sponturf, z., kind of small turf; peat.
Spook, z., () spectre, I § phantom, apparition, hobgoblin,
b shadow (appearance); spirit (incorporeal substance); vrees
voor spoken hebben, he afraid of spirits, ghosts; zij is
een (leel(k) -, she is a fright; -, (gedruisch)- noise, ado;
hij mankt veel -s, he makes much ado.
Spookdier . z., lemur, maki.
Spookgeschiedenis, z , history of spirits.
Spookgoden , z., mv., larvae (oude geschiedenis).
%pookhuis • z., haunted house.
Spooksel , z., spirit, hobgoblin , ghost.
Spookster • z., zie Spoker; -, (onrustige vrouw) stirring
wife.
SpookverschLning • spookverschljnsel , z., apparition
of spirits , visions.
Spookvertelling , z., tale of spirits.
Spoor • z., spur ; ruiter met sporen , spurrer ; sporen aan
put on one's =s; zijn sporen uitdoen, take off one's _s;-doen,
de sporen geven , prick , spur (a horse) , set =s to ; § faij moet
met harde sporen bereden werden, lie must le treated with
severity; zij is een hen met sporen, she is a shrew, devil; -,
§ (allerlei aanporring) spur ; -, (al wat dient om aan te prik
incentive, incitement, stimulus; -, (prikkels achter de-keln)
pooten van een haan) cock's spur, cock-spur; -, (indruk van
den gang van eenig voorwerp) track , trace • rut (of roads) ;
§ beaten track ; het - b(ster zijn , go astray ; op het - van
iets zijn, trace; iets op het - hebben, scent something; iemand
op het - komen, discover the road any one has taken; -,
(voorbeeld) model, example; op het - (naar het voorbeeld)
onzer voorvaderen , in the footstep of our ancestors; -, §(kenteeken) trace, track , mark, sign • vestige er zijn geen

sporen van , there are no traces of it ; -, (mastspoor , gat
in den spoorbalk daar de mast in staat) hole in the kelson
of a ship to put the mast in; - van het spil, step of
the capstan; - van een mast, step of a mast; het - vol.
gen van ..., follow the steps of ..
SpoorbiJster , b., going astray.
Spoorbaan • z., spurred cock.
Spoorhen • z., spurred hen.
Spoorhond, z., zie Speurhond.
Spoorloos , b., extravagant ; op spoorlooze wijze , extravagantly ; -, bw., extravagantly ; - te werk gaan , act extravagantly.
Spoorloosheid , z., extravagance.
Spoorinaker , z., spur-maker.
Spoorraadje • z., rowel.
Spoorriem • z., spur-strap.
Spoorslag, z., prick with a spur ; -, § incitement, iucenti ve , spur ; -er. tot godsdienst , incitements to religion.
Spoorslags, b., at full speed, whip and spur.
Sporen , t. w., (speuren) perceive; -, (van sporen voorzien) ,
als : gelaarsd en gespoord zijn, he booted and spurred,
§ have every thing prepared for a journey.
Sporrelig • krakeelziek , b., quarrelsome.
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Sporreti5held , z., quarrelsomeness.
Sporreling, z., quarrel , quarrelling, wrangling.
Sporrie • z., zie Spurrie.
Sport . z., (trede van een ladder) round (of a ladder) ,
step; het breken van een -, the breaking of a step; § step
(to promotion); echelon (soldatenterm); -, (speek van een

stoel) stick of a chair.
Spot • z., (de daad van spotten) mockery , jest, derision ;

voorwerp van -, object of derision; uit -, deridingly, derisively, out of derision ; ten - maken , bring into _; den met iemand drijven , mock any one , ridicule any one ; -,
(voorwerp ran impelling) laughing-stock; ten - staan van
het gansche gezelschap , be the laughing-stock of the whole
company.
Spotachtig, b., scoffing, jeering; -, (1w., scoffingly, jeeringly , deridingly.
Spotnoef, z., jester, banterer, scoffer, joker, )jeerer, wag.
Spotdicht , z., satire , satirical poem.
Spotgeest, z., satirical disposition, satirical spirit of mind.
Spotgeld • z., zie Spotprijs.
Spotlijster, z., mocking-bird; §jeerer, banterer.
SpotprUs , z., very low price ; iets voor een - koppen ,
have a thing a dead bargain; het is roer een - verkocht,
it was a dog-cheap.
Spotrede, z., satirical discourse.
Spotschrift , z., satire, lampoon.
Spotspraak, z., zie Spotrede.
Spotster , z., zie Spotter.
Spotsw , jze, bw., railing, jesting.
SpottelUk, b., ridiculous; -, bw., ridiculously; -, (spottenderwijze) satirically.
Spotten, i. u•., jest (at) , laugh (at), joke (on) , )jeer,
banter , deride (...), mock (at), be in sport, make merry,
make a mockery (of), scoff (at), ( laugh (at), ( make game
(of) • make fun (of) , trifle (with any one) • make a fool
(of), deride (...) , make no account (of), not to care (for);
hij spot slechts, hij zal het niet doen • he only jokes , lie
won't do it; met tandpijn is niet te -, there is no jesting
with the totatt iache.
Spotter • z., (beerier) laugher , jester, banterer, scoffer,
joker , )jeerer , wag ; de -s op zijn zijde hebben , have the
laughers on one's side ; - met godsdienst, profaner ; -,
(spotmeeuw) mocking-bird.
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bpotterij , spotternL , z., mockery, scoff, jeer, derision,

,preekbeurt
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, z., turn to hold a discourse, turn to speak.

trifling, raillery, banter, jesting, joking, jest, joke; bittere Spreekgestoelte, z., zie Spreekstoel.
-, bitter derision; bijtende -, biting -; ) roasting; - ter Spreekhooria , z., speaking-trumpet, trumpet; -, (roeper)
zijde , raillery, jesting aside ; - verstaan , take jest, joke.
speaking-trumpet , z.
Spotvogel , spotboef , z. , jester , wag ; -, (spotneeuw) Spreekhoorntje , z., ear-trumpet.

mocking-bird.

Spreekkamer , z., parlour.

Spotwerk , z., scoffing , jesting.

Spreekinanier, z., manner of speaking, phrase.

Spotwoord, C. scoff.

Spreekplaats , z.,

Spotzucht , z., zie Spotlust.
Spoud , z., (spleet, opspouwing) cleft, crevice, slit.

Spreekster , z., speaker.
Spreekstoel , z., (iii kerken)

zie Spreekstoel.

pulpit ; -, plaats van waar
een spreker het woord tot eerie veryaderisg riyt) tribune;
-, (hij de oude Romeinen) rostrum ; van den -, tribunitial
trihuiiitian ; op den - zijn (aan het woord zijn) be speaking , (be on one's legs (in het parlement).
Spreektraiie, z., grate in the parlour of a nunnery.
SI'reei. trant , z., zie Spreekmanier.
Spreektromnpet, z., speaking-trumpet, stentorophonic tube.
Spreekv ertrek , z., zie Spreekkamer.
Spreekwoord, z., 11 proverb, saying, by-word; persoon
die zich door middel van -en uitdrukt , proverbialist; een
- worden , become proverbial , a proverb ; een oud -, an
old saying, saw.
Spreekwoordelijk , b., proverbial; -, bin., proverbially.
Spreekzaal, z., saloon to receive company in, parlour;
-, (waar redevoeringen gehouden worden) auditory.
Spreeuw, z., stalling (ornithologie); - § , (vrolijke snaak)
giddy goose ; - , (spotvogel) jester , scoffer , wag.
Spreeuwbezie, z., zie Sperwerbezie.
Spreeuwbeziëuboona, z., zie Sperwerbeziënboom.
Spraakgebruik, z., idiotism, use.
Spreeuwen , i. w., scoff, jest.
Spraakgeluid , z., pronunciation , tone , accent.
Sprei , z., zie Tafelsprei en Bedsprei; - van het onderwant,
Spraakkunde, taalgeleerdheid, z,, philology .
spread of the lower rigging.
Spraakkundig, b., versed in philology, learned in grammar. Spreiden , t. w., (uiteenvouwen en vlak nederleggen) spread ;
Spraakkunst , z., grammar; beredeneerde -, analytical =;
een bed -, make a bed ; een tapijt op den vloer -, lay a
in strijd met de regels der -, ungrammatically; schrijven,
carpet on the floor; -, (uitspreiden , verspreiden) scatter ,
spreken volgens de regelen der -, write, speak grammati- spread, strew ; stralen -, dart rays; -, (efenea) level, pave.
cally ; tegen de -, ungrammatical ; een p'ransche -, a French Spreidsel , s., what is spread.
grammar , a grammar of the French language.
Spreien, t. w., zie Spreiden.
Spraakkunstenaar , z., grammarian ; -, (schoolvos, eigen Spreivisch , z., stromateus.
onwetende taalraeester) grammaticaster; den - uit -wijzen Spreken , i. w., speak , talk , converse , discourse , T com-hange,
grammaticise.
mune , (of authors) treat , plead , speak, z ; zacht -, speak
Spraakmeester, taal&neester, z., language-master , teacher
softly, slowly; hard -, loud, aloud; veel -, = much;
openhartig -, - plainly; moeijel jk -, = thick; vrijmoedig,
of languages , grammarian.
Spraakregt , z., grammatical right.
stoutmoedig -, boldly, out, (up; hoog -, = loud, aloud,
Spraaktoon , z., accent , voice , pronunciation.
ride a high horse; juist ran pas, riytig -, _ to the purSpraakvermogen , z., power of speech.
pose ; slecht -, = badly; altijd -, talk away, run on ; geheel
alleen -, _ for oneself ; scherp -, = sharply ; ... hooren Spraakwending , z., idiom.
van , hear ... spoken of , hear of ; van zich zelven -, talk of
Spraakwerktuig, z., organ of speech.
oneself; in zich zelven -, talk to oneself; zonder gevolg -,
SpraakwUze, tongval, z., accent, voice, pronunciation,
vaguely ; in het wild , onbesuisd, in het honderd -, talk at
idiom.
Spraakzaam , b., affable; weinig -, inaffable; op spraak.
random ; onophoudelijk -, = incessantly , ( run on; - zontame wijze, affably.
der omwegen , onverholen , = to one's mind , (^ out; door
den neus -, = through the nose ; behoorlijk -, properly;
Spraakzaamheid, z., affability, affableness; gemis van -,
inafability.
over onverschillige zaken , over koetjes en Icalven -, _ of inSprake . z., zie Spraak.
different matters; met een loge stemt -, _ in an undertone;
met hooge en verstaanbare stein -, = audibly; de gewoonte
Sprakeloos, b., fl speechless; -, (van spraakvermogen behebbers one van zich zelven te -, be egotistic, egotistical;
roofd) dumb, § close-tongued; hij was -, he stood speechless.
iemand doen -, get any one to -, compel any one to -; iemand
Sprr+keloosheid , z., speechlessness.
vinden om mee le -, find some one to = to, meet one's
Sprank , z., (vonk)spark, § sparkle; -, (bij het smelten) hill.
match , ( catch a Tartar ; het is de moeite niet waard om er
Sprankel. z., zie Spraak en Sprenkel.
Sprankelen , i. w., zie Sparkelen.
van te -, it is not worth mentioning ; dat heet -! that is
Sprankje , z., sparklet, spark; er was geen - vuur aan
speaking ! er zal over gesproken worden , it will be spoken
of, ( it will make a noise ; laten wij daarover niet - !
den haard , there was not a spark of fire on the hearth.
no more of that! let us say no more about it! - wij
l^preekachtig , b., talkative; (in onyunstigen zin) garrulous, loquacious , prating , prattling , twattling , gossiping, niet sneer over ..., enough of ...; men spreekt er niet
Meet over, there is notliiiig more said about it, there is
.D blabbing.

Sposiden, spouwen, t. w., (splijten, spatten) cleave, slit,
split; een brood -, split a loaf; -, i. w., split.
Spouw, z., zie Spoud.
Spouwen, t. w. en i. w., Spouden en Stouwen.
Spouwert.e, z., (zeker gebakje) kind of biscuit easily split.
Spouwwafel , z., wafer split and sauced inside with butter and sirup.
Spraak , bet spreken , z., speaking ; -, (het vermogen sin
gedachten , gevoelens , enz. uit te drukken) language ; -,
§ (wijze van spreken) language ; -, (b( zonder taaleigen van
een volk) H language; vinger-, hand-language; -, (tongval)
accent (of a particular part of a country) ; -, (bijzondere
wijze waarop iemand spreekt) speech ; zwaar van - rijn,
speak with difficulty, have a hard way of utterance of
delivery; -, (taal) language, tongue; -, (hetgeen yesproken wordt) talks, language, saying; -, (voordrayt, uitspraak)
utterance; hij is belemmerd van -, he falters in his speech ;
h ij heeft zijn - verloren , he has lost his speech ; de - gaat
dat ... (er wordt algemeen gezegd) , it is said that ..
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no more talk of it; in het algemeen gesproken, generally
speaking ; om in het algemeen te -, to speak generally;
voor iemand - (ten voordeele van iemand) , speak in any one's
favour, for any one; -, (naklappen), als : een spreeuw leeres
-, teach a starling to speak ; deze afbeelding spreekt, this
picture perfectly resembles the original ; met iemand (een zamenspraak met hem houden), talk of converse with
any one; het spreekt van zelf (het behoeft geen nader bewijs),
it speaks for itself; het kind leert -, the child learns to
speak; men vindt gansche volken, die nog nnauwelijks kunnea -, whole nations are to be found who can scarcely
speak yet; wenkt met zijn oogen, spreekt niet zijn voeten , winks with the eyes and speaks with the feet;
wiens brood men eet , wiens. woord men spreekt , every one
speaks in favour of his master, patron ; § wanneer men
van den duivel spreekt is hij nabij , talk of the devil and
his imps will appear; in iemands naam -, speak in the
name of ; zalig -, beatify; regt -, pass sentence ; hij
spreekt er over als een blinde over de kleuren, he talks of it,
as a blind man of colours ; deze pijp spreekt .goed , this
pipe sounds well (bij organisten); op een gebiedenden toon
tot iemand -, speak imperiously to any one; in het openbaar
-, hold forth ; tot een dooie - (tot iemand die zich niet
wil laten overtuigen) , speak to a post; van zich doen -,
make oneself a matter of talk; -, t. w., speak (a Iangage), talk (reason), ( talk of, speak sf; fransch , latijn
enz. -, speak french , latin etc.; iemand te na - (belasteren) ,
slander any one; iemand naar den mond - (hem vleijen),
flatter any one ; vrij-, absolve , acquit.
Spreker , z., speaker ; -, (redenaar) orator , talker ; (in
ongunstigen zin) talker , speech-maker ; een goed - zijn,
be a good speaker.
Spreking, z., speaking.
Spreng , z., (springader) , p., spring.
Sprengen , t. w., (doen springen) sprinkle , throw ; -, (bestrooijen) powder ; met zout -, salt.
Sprenger, z., sprinkler , powderer.
Sprengkwast , z., sprinkling-brush, sprinkle.
Sprengvat, z., salting-tub.
Sprengvleesch , z., salted meat.
Sprengwater, bronwater, z., well-water.
Sprenkel , z., (rotteval) trap to catch rats , rat-trap.
Sprenkel , sprankel , z., spark; -, (vlekje van iets dat
ergens op gesprengd is) sprinkle.
Sprenkelen , t. w., (met sprenkels bespatten) sprinkle.
Sprenkeling, z., sprinkling.
Sprenkelpot , z., sprinkling-pot.
Sprenkelsprankel , z., zie Springkever.
Sprenkelvat, z., salting-tub.
Sprenkelvuur, z., wild-fire.
Spreuk , z., proverb, apophthegm, sentence; persoon die
zich door middel van -en uitdrukt , proverbialist; -, (gedenkspreuk) aphorism ; een - worden , become proverbial;
de -en van Salomo, the proverbs of Soloneon.
SpreuknmhtLg ,Jb.., sententious.

Spreokenboek , z., book of proverbs of sentences.
S:preukenschrtjver , z., writer of apophthegms.
Spreukje, z., zie Spreuk.
Spreuksnatig , b., proverbial ; -, bw., proverbially.

SPR.
Sprietboom , z., sprit.
Sprietoogen • i. W., (het gezipt door gal te scherp kijken

derwijze verblinden , dat de oogstralen als gevorkt worden
en men twee voor een ziet), he dazzled , see double by poring.

Sprietstraat , tweesprong, z., crossway.
Spring, het springen, z., spring; -bron, spring; -vloed,

spring , spring-tide ; het hoogste water van het -tij , the
mean spring range of the tide ; -, (kabeltouw, dat als
spring uitgebragt is) spring; -, (veer, scheur of spleet in
een mast) spring; met een - op het anker ankeren , anchor
with a e; een - op den kabel hebben , have a e upon the
cable; -, (plaats waar water uitspringt) spring; -, § (oor
-sprong)
source ; -, (molleval) springe.
Springader , , z., spring.
Springbron , z., spring.
Springbul, z., hull to cover of leap cows.
Springen, i. w., § leap, fl leap off, II leap (with emotion),
( ,jump , vault ; -, (huppelen) skip , blow , explode ; -, (breken, splijten) crack; in het water -, jump into the water;
van vreugde - (huppelen), skip for joy; van de eene kamer
naar de andere - (huppelen), skip from room to room; in
de lucht - (vliegen) , blow up ; - ran vreugde , leap , jump
for joy; het kruidmagazijn is gesprongen, the powder
magazine has exploded , blown up; uit het vuur -, bounce
from the fire; zij sprong in en uit, op en nedr, vooruit
en achteruit , she bounced in and out,* iip and down,
forward and backward -, zij kwam de kamer in- (instuiven) , she came bouncing into the room ; weg-, bounce
away; in de lucht -, bounce up; achteruit -, terug -,
start Isack ; op een been - (hinken) , hop on one leg ; met
de voeten bij elkander -, jump close-legged; in het oog -,
he obvious ; op in het oog -de wijze , obviously ; (met kruid)
doen -, blow ; doen - (finantieel ten onder brengen) § ruin;
voor iemand in de bogt of in de bres -, vindicate any one's
honour , defend , plead for any one; het water springt tien
voelen hoog, the water jumps ten feet high; -, (bankbreukig
worden) become a bankrupt, fail , break ; -, (paren) • als:
een hengst laten -, have a mare covered of leaped; zijn
knecht doen - (hem tot een vlugge bediening dringen), make
a servant work hard; men moet niet verder - dan zijn stok
lang is (men moet niet meer ondernemen dan men volvoeren
,kan) , grasp all , lose all ; van den os op den ezel -, be inconstant in one's doing, jump from one subject to another;
-, (van koude) chap; in duigen -, stave; uit zijn vel - §,
fly into a passion; touwtje -, jump over a swing; op het
paard -, vault upon the horse; over de kling -, be put to
the sword; niet iets rond-, treat of use; een mijn doen -,
spring a mine ; de fonteinen laten - topwellen) , let the
fountains play.
Springer, z., (I leaper, jumper.
Springglas, z., lachryma batavica , rupert's drop.
Springbenst, z., stallion.
Springing, z., leaping, springing; -, spouting etc.
springkever, z., rotopeda, elater.
Springkolf, z., great, rupert's drop.
Springkoorts, z., intermittent fever.
Springkruid , z., (soort van wolfsmelk)

euphorbia, lathyr.
Springnet , z., net to catch birds with.
Springpoot, z., springing foot.
Spreekrijk , b., zie Spreukachtig.
Springriem , z., martingal.
Spreekschrijver, z., zie Spreukenschrijver.
Spriet , z., (jagtspriet) spear , javelin ; - van een zeil, Springstok, z., leaping-pole.
sprit , z.; boeg-, bow = ; -, (het bovenste aan wederzijde der Springti , z., springtide.
dijen) the upper part of the thighs; -, § (de uitsteeksels, springveer , z., spring.
voor aan den kop der insekten geplaatst, anders voelhorens Springvloed • z., zie Springlij.
Springvrucht, z., squirting cucumber.
genoemd) feelers , antennae, horns.

spurge, balsamine
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Spriugvuur , z,, Anthony's fire; -, (een luchtverschijnsel)
fiery meteor.
Springzaad, z., balsamine, touch ene not.
Springzwam, stuifzand, z., quick-sand, shifting-sand .

result, consequence (of), follow (from); -, (voortkomen)
come , issue , rise , arise , proceed.
Sprultgewas , z., plant that does not grow up to a tree.
Spruiting , Z., sprouting.

Sprinkader , z., zie Springader.
Sprinkhaat, z., kind of shark.
Sprinkhaan, z., grass-hopper, locust;

Spruitsel , z., sprout.

Egypte, the locusts of Egypt.
Sprinkhaanbooin,

Spruitkool , z., sprout - cabbage.

de sprinkhanen in

z., locust-tree.

Sprits , z., (zeker gebak, waarvan het deeg in gesmolten vet

of kokende boter Bespuit wordt) spouted cake, fritter.

Spritsen, t. w., (spuiten) spout, syringe , squirt; -, (speek-

set door de tanden spuiten) squirt.
Spritsenbakker • z., fritter-baker.
Sproet, z., (zeker vlekje in het aangezigt) freckle; zomer-,
summer-freckle.
Sproetaehtig , b., freckled.
Sproetel , z., zie Sproet.
Sproetelig , b., zie Sproetachtig .
Sproetig , b., zie Sproetaclitig.
Sprokkelbloern • z., snowdrop.
Sprokkelen, t. te. en i. iv., gather

dry wood .

sprokkelhout • z., dry wood gathered in forests.
Sprokkeling, z., gathering .
Sprokkei.naand , z., liebruary.

§ leap, j junip, II skip, saltation; -, van paar pen) vault; -, (bespringing van dieren) vault; -, (overge sprongen of over te springen ruimte, ook §onvoorbereide
overgang tot een onder onderwerp) leap; groote -, long
leap; gevaarlijke - (oolc sprong van een hoogte, gedurende
welke noen zich omdraait over het hoofd), somersault; -, (met
gesloten voeten) liep; wolven -, lia-lia; -, (flikker, luchtige
sprong) caper ;-, (lucktsprony) capriole; -, (sprong van i
een paard bij welken het op dezelfde pleats blijft) capriole;
-, (zeker spel) leap-frog; net ecn -, -, 11 § at a leap ; met
-en , ^f by =s, leapingly, skippiiigly ; § by starts, by snotBlies; met rukken ern -esa, by starts and =s; een - doen, j

Sprong, z.,

take a leap; give, take a jump; give, niake, take a skip; !

-ens doei (uit elect band springen, § losbandig zijns), curvet;
huppelende -en doem, gambol, play gambols; gevaarlijke ;
-en doen, tunable; de nu/vier doet geen -en, nature always
operates gradually; kromme -en waken, fling; op den staan, he on the brink, he ready; dat kan zoo seist opp j
éé,a - gedaan worden, that can't be done at once, in a Burry ;
gij zult daar een - ran zien, you'll see there a straure tliiieg. i
Sprookje • z., tale , ( story , fable; vuil -, smutty story; !
ijdel -, idle tale, story ; - voor zoete kinderen, .m i sery Í
tale; -s -hoek, story-book; - van moeder de y«ns, t,i1e of a ;
tub, (cock and bull story; verteller of vertelster van -s,
story-teller , ( fibber ; -s vertellen , tell stories , be a storyteller, ( fib ; een - van moeder de yens vertellen , tell - a
cock and bull story; -s van rood Poosje, tales of u tulp.
Sprot • z., (zekere kleine visch) sprat.
Sprouw , z., (kleine witte zweertjes in den mond en de
keel van jonggeboren kinderen en van doodzieke rcensclsen) ,
aphtae, pl.; thrush, sprew, sprue.
Spr„gtel • z.,
(tak of aren Beroer rivier) branch of arm of
a river.
Spruit , z.,

(jong voortspruitend deel van het plantgewas)

shoot (young branch); sprout, runner; -, (afstammeling,
-nakomeling) scion , offspring , descendant , child.
Spruitblok , z., block of the bridles of the bowlines, z.
Spruiten , i. w.,(opkomen) sprout, spring up; -, (voortbrengen) shoot, sprout ; de »lonten beginnen te -, the
plants begin to spring up; -, (afstannnen) descend , spring;
-, (voortspruiten uit, het gevolg z^jpe vc;n) result, be the ,

Spruw , z., zie Sprouw.
Spugen . t. w. en i. w., (door den

mond uitwerpen) spit; bloed
-, spit blood; -, i. w., (in liet spreken) sputter; -, (speeksel
uitwerpen) spawl ; -, t. w., (braken) vomit; iemand in het
geziyt -, spit in any one's face ; -de kinderen , dijende
kinderen (spijers zijn bedijers), children that continually
spit the milk , grow well
Spul • z., (waterkee1°iflg, die met een schof gesloten wordt
en wanneer ,ne;; dat schof opligt water spuwt of spuit)
sluice.
sputjen • t. w. en i. w., (water door een spui doen stroomen)
let water through a sluice.
Spuijing , z., letting water through a sluice.

spuit, z., syringe, squirt, spout.

SpuitartsenL , z., clyster , injection.
Spuiten , t. w., spout, syringe, squirt; -, i. w., spout,
gush.
Spiiitenhuis, z.,

engine-house.

Spuiter, z., spouter.
Spuitgasten , z., mv., fire-men.
Spiriting

, z., spouting, syringing.

Spuittueester, z., naaster of the fire-engines.
Spuitwiddel , z., zie Spuitartsenij.
spuitslang, z , leather of linen pipe of a fire-engine.
spuitvisch, z., cuttlefish , irk - fish.
Spurrie, z., spurge.
Spuwbak, z., spittiiig-box, spittoon.
SPuw.wen , t. W. Cu i. w., zie Spugen; 1 de Vesuvius begon
op ;; ieuw vuur te -, Vesuvius began to vomit fire of to
burn again.
Spuwing, z., spitting; vomitting.
Spuwpotje, kwispeidoor, z., spitting-pot.
st ! /w., lush 1
Sta! tic., stop! hold!
Staal', z., bar (of metal or wood); ijzeren -, iron =; ijzer
is staren , bar-iron ; vierkant ijzeren -, square iron f ;
plat jzereii -, flat iron :-_; vensters met ijzeren staven,
wiiedosv with iron =s.
Starefgoud, z., gold iu bars.
:Staat'e,o ut , z., wood for stapes , staff-wood.
Staafijzer , z., iron -hars.
staafspei, z., kind of game.
staag, b., zie Stadig.
Staag , z., zie Stay.

Staagjes , b., zie Stadig.
Staak, stok, z., stake; - van een wijngaard, prop; -, § (lang

en mager mensch) lath ; loin-, stick ; -, (tentpaal) stake ,
peg , picket; -, (werktuig om handschoenen en de,gel(ks te
rekken) stretcher; -, § (bijzondere linie van eek geslacht) line.
Staal , z., (zeker metaal, ijzer vermengd met 1 J. a 1 procent koolstof en silicium.) steel ; geslagen -, cast c; zeker
hard - silt Indië , wootz ; hardheid at; -, steeliness; vast
-, of = , steely ; bedekt of bekleed met -, covered with _ ,
steelelad; saw - of smelt-, natural _; -, (verkregen door

ijzeren staven door gloezjing te verbinden met cement, bestaande uit roet, fijn;peslooteithoutskool , rich en zeezois.l)
blistered = of = ot cementation; Viel- of fijn - (verk•reyea
door smelting van bove;igenoemde soorten) cast ; dieitsc/a -,
gernian =; yedamasseerd -, Indian -; geslagen -, tilted -;
- week waken, hard - smeltbaar maken, atirieal, suften of
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in a very bad situation; wel of kwalijk met iemand -, op
een goeden of kwaden voet met iemand -, als : hoe staat gij
met...? how are your affairs with ..? wij staan wel met Item,
we stand upon a good footing wih him; wij staan niet goed
met hem , we stand upon a bad footing with him; de
wonde staat wel , the wound looks well; de zaken - wei,
kwalijk, matters stand well , ill ; dat staat er toe (dat is de
gewoonte) , that is their custom; -, ook : dat is het bepaalde
loon , that is the fixed sum ; ergens over - (er eenig bevel
over voeren) , have the direction of management of a thing;
onder iemand -, he subject to any one; als bevelhebber over
hel leger -, be the commander of the army; voogd over
iemand -, be any one's guardian ; aan iemand -, depend
on a person; zijne bevordering staal aan mij , his promotion
depends on me; hoog, duur te - komen , cost immense
Staalader, z., steel-vein.
sums of money; § dat zal u duur te - komen, you will
Staalboek , z., pattern - hook.
repent of it; te boek - (in een boek opgeteekend zijn) , he
staalbron , z., chalybeate spring.
in any one's book; hij staat hij mij voor 50 gulden te boek,
Staalbruin , b., steel coloured.
he owes me fifty guilders; te boek - § (gehouden, geacht
Staaldraad , z., steel-wire.
worden voor iets) , als : hij staat lij mij niet anders te boek,
staalerts • z., steel-ore.
dan als een eerlijk mars, enz., 1 look upon him as an
•
z.,
steel
manufactory.
staalfabriek
honest man, etc.; ter goeder of ter kwader naam te boek
Staalhamer . z., steel-hanimer.
-, have a good of had reputation ; kwalijk bij iemand Staalhard , b., as hard as steel , steely.
(bij iemand in een kwaad blaadje -), be in had repute witli
Staalhut, z., steel-forge.
any one; te pande -, (van personen) answer for any one, hail
Staallood • z., lead fastened to cloth.
any one; mijn eer staat daarvoor te pande, my honour is
z.,
one
that
leads
cloth.
Staalmeester,
pledged, (van goederen) he pawned; op de teenen -, stand
Staalsmederi) , z., forge, steel manufactory.
on tiptoe; in twijfel -, stand in doubt; de zaak slaat zoo
.taalveder , staalveêr , z., steel - spring.
(is zoo gesteld) , the case stands thus ; rondom -, stand
staalvijlsel, z., steel - filings, !il.
about; in het midden -, stand between; in den weg staalwater, z., chalyheate water.
(hinderen,
beletten) stand betwixt; op den voorgrond - of
pl.
Staalwerk, , x., steel-works,
komen , stand forth ; op een afstand -, stand off; - op
Staalwerker , z., worker in steel.
(aandringen op) stand upon ; dat kleed staat hem wel , that
staan • i. w., (ophouden le bewepen) stand, stand still, stop,
halt; iemand - (het hoofd bieden) face, stand; de onzen ston- coat fits him very well ; het staat u teelijk, that does
den den vijand (zij noden niet voor hem), our soldiers faced the not hecome you at all ; het staat niet wel voor een man
enemy; -, (niet rijzen of dalen) stand, standstill; mijn liar/ogle van uwen rang, it does not become a man of your rank;
het staat dikwerf beter te zwijgen dan te spreken, it is
staat stil , my watch has stopped; -, (onaangeroerd blijven),
oftener expedient, advisable, proper, right to be silent
als : het eten op tafel laten -, be untouched; laat - (houd
than to speak ; blijven -, stop ; -, (op reis pleisteren) bait;
stop
,
halt;
!
sta
vast
-,
stand
stand t
op van ... te doen) ,
fast, firm; stil -, stand still; hij elkander -, stand to- blijf - ! stop ! hold ! -, (gelegen zijn) situated; klaar gether ; in den hoogsten rang - (geplaatst zijn) , stand in (voorbereid zijn) stand by , z ; in gunst -, he in favour;
the highest rank; laat mij -, let me alone; -, (overeinde in verbinding -, be connected with ; in verdenking -, he
in suspicion ; verlegen -, he abashed ; vrij - , als : het
gezet zijn) stand upright; op schildwacht -, staid sentry,
staat mij vrij , I am permitted, I have the permission;
§ he upon duty ; in eega winkel - -, be a shop servant ; ach
op zijn punt van eer -, stand upon the point of honour;
toonbank -, stand behind the counter; deze predi--terd
op zijn woord -, be as good as one's word; achter iemand
kant staat te B., this man is parson at B.; hoe lang heeft
hij te B. ge-? how long has he heen parson at B.? in slag- -, stand behind any one, § be inferior to any one; in
magt -, be in any one's power , depend upon any
iemands
een
patrijshond,
zijnde
(van
stand
in
battle
array;
-,
orde -,
een teeleen dat hij patrijzen bemerkt) point; die staal ziet toe one; hem werd gelast om buiten te -, he was ordered to
withdraw
; op het punt staan (om) , he about (to) ; hij staat
dat hij niet vatte, let him who stands take heed he do not fall;
daar staat geschreven, it is written; -, (verschijnen) appear, te vertrekken (hij is op het punt van te vertrekken) he is
stand; de koning staat te komen , the king will soon come ; to depart, he will soon depart; de vrede staat gesloten te
er staat geld op zijn hoofd (er is een belooning op zijn worden, the peace will soon be concluded ; het staat te
gebeuren , it will soon happen ; hij staat te schrijven, he is
gevangenneming gesteld), a price has been set on his head;
er staat pen zware straf op (het is onder bedreiging van writing ; dat staat nog te doen (het moet nog gedaan worzulk een straf verboden) it is prohibited under severe pe- den), that must still be done; het staat te zien, it is to
nalties; ergens op staan (iets beweren, doordrijven), insist be seen ; het huis staat te koop , the house is to be sold;
upon; op zijn stuk -, be heady, opinionative , stand to onder water -, he overflowed of flooded; zijn oogera one's tackles ; ergens naar -, bijv. naar een ambt -, stand vol tranen, his eyes are filled with tears; de stallen for an employment; naar het huwelijk -, wish to he vol paarden , the stables are full of horses ; -, (ergens op
married; -verscheiden - naar dat huwelijk, many are desi- voorkomen, ook opgeteekend - als ..., hetzij in gunstigen
roris of that match; iemand naar het leven -, attempt upon of ongunstigen zin) , als : hij staat op de lijst , his name
any one's life ; het met iemand - (het met iemand houden), is on the list; de kerk staat op een van de schoonste plaat
stad, the church stands in one of the finest places-sendr
side with one; hoe staat het met uwe gezondheid ? how is
it with your health ? hoe staat het met u ? how do you in the town.
d. van Staan; -, (overeind staande), als. zich Staande,
his
affairs
are
zijn
zaken,
met
slecht
heel
do? het staat
temper e; - harden, harden =; het - wordt in liet muur
gehard § (rampen geven den mensch meer veerkracht) ill
fortune gives more activity to men ; hij is van - en ijzer
(hij is tegen alles gehard) he is very strong, he is of a
strong constitution; zij heeft een voorhoofd van - (zij weet
van verhleeken noch blozen) she is brazen-faced; - om messen scherp te maken , steel ; vuur-, steel ; -, (mes) knife;
-, (dolk) poniard , dagger ; -, (monsterproef) sample , pat.
tern ; - van goederen , sample ; - van ijzerwaren , pattern;
-, § sample, specimen; volgens -, according to, agreeable,
to sample, pattern; op -, per - (koophandel); -, (proef,
voorbeeld) proof , example ; een -tje van iemands .gedrag verhalen , tell a thing as an example of any one's conduit.
t^taalachtig • b , like steel.

STA.

STA.
houden, remain standing, § keep up, subsist; - houden (vol
houden) , sustain ; -, (handhaven) maintain • als : waardig
houden, maintain , support, bear , uphold,-heid,rang
keep up dignity, rank; iemand al - en gaande genezen,
cure any one without confinement; op -n voet, imruediately, directly, t forthwith; - water, standing of stagnant
water; - en gaande , als : hij is - en gaande, he is still
walking about, he is not confined to his bed (notwith
standing his sickness) ; - schrift , set hand , secretary hand;
- rijm, masculine rhyme; - uurwerk, standing clock; hout , standing wood; - pardoen , standing back-stay , z.;
- part, standing part of a rope of tackle, Z; - tuig,
standing rigging , z.; - want , standing ropes , z.; een -e
hond, a pointer; - leger, standing army; -, (gedurende)
during , § pending ; - de onderhandelingen , during the ne
-gociatns.
Staanplaats, z., (op een markt of kermis) standing place;
- in een schouwburg , standing gallery.
staar , z., (een ooggebrek) cataract, g.; yraauwe -, glaucoma, g.; zwarte -, amaurosis, gutty serena; iemand de - of
van de - ligten, couch ; een - lipten , couch a cataract ; het
lipten van de -, the couching ot' a cataract.
Staarbril , z., spectacles for co;tched eyes.
Staart, z., (van een dier en van vele voorwerpen het uitstekend gedeelte) ) § tail ; tail (versiersel can de Turken) ;
end , latter end , ( fag-end , § rear (last row) ; -, (achterhoede van een leger) rear ; - van kometen, tail ; - van bakpannen, handle; -, (.sleep van japonnen en desgel( ks) trail;
- van het haar, pig-tail, tail ; - van luchtverschijnselen ,
trails; -, (nasleep , gevolg) train; - van sommige vogels ,
train ; -, (hij jagers, van sommige dieren) brush; -, (»aannel(ke roede) rear; -, (van plantel) stem , stalk; top-,
fly , z.; -, tail-piece (technologie) ; korte -, bob-tail ; ronde
-, trundle-_; zwaluw- (bi) timmerlieden : stub hout waarsnede twee stukken vastgehecht worden) dove-tail ; paarden-, I
horse's tail, horse-tail; (zekere plant) horse -tail ; (in de
ontleedkunde) horse's tail; haagdis-, lizard's -; leeuwen-,
lion's = ; muizen-, mouse _ (botanie); vossen -, foxtail (bo.
tonic); -, (bij jagers, staart van den vos) brush ; niet een -,
tailed; met een korten -, bol)-tailed; ratten- (kleine rondvijl) , rat's tail ; - aan den strap vara een ingebonden blote,
tail , z.; - van een bui , tail ; kallen -, pointed = , z.; bid
den - trekken , tail ; bij den - aanpakken § (iets op een zier keerde wijze verrigteu) take by the wrong end; een eis
(nasleep) vara ongelukken , a numherless train of-deloz
misfortunes; men kan er Trop noch - aan vinden ( (het is
geheel onzin en zonder rerbaod), there is no finding head
or tail in it, there is no connection in the whole ; kom
ik over den hond, ik kom over den -, when I have
surmounted the greatest difficulties, I'll surmount the
others also.
Staartachtig, b., tail-like, train-like.
Staartband , z., zie Staartlint.
Staartbeen , z., zie Stuitbeen.
Staartblok , z., tail-block.
Staartbreidel , z., zie Staartriem.
Staarteloos, b., tailless, trainless.
Staarthaar , 3., tail of the hair.
Staartje • z., zie Staart : h(/dein overblijfsel) bit, remnant;
er is nog een - ... in de flesch , there is still a remnant
of a little ... in the bottle; op een - na ben ik met mijn
werk gereed (het is op een oor na gevild) , I have almost
finished my work; dat muisje zal een - hebben (die zaak
zal gevolgen hebben), this affair will have (bad) consequences.
Staartlint, z., ribbon for the tail (of a periwig).
Staartmees , z., long-tailed titmouse.
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Staartpen , z., tail-feather.
Staartpeper , z., clove-pepper.
Staartpruik , z., tailed wig.
Staartriem , z., crupper.
Staartschroef, z., breech of a gun.
Staartstar • staartster • z., comet.
Staartstuk • Z., (van een rund) tail-piece , hindpart of a

buttock; - van een klavier, monichordium, harpsichord.
Staarttalie, z., tail tackle.
Staarttouw, z., tail -rope.
Staartveder , staartpen , z., tail-feather ; ik heb hem een

- uitgeplukt , I have cheated him of a considerable sum.
Staartvin , z., tail-fin.
Staat • z., (wezen , gesteldheid) state, condition • ) pickle,

( plight; ik ben in eert ellendigen - (toestand) , 1 am in
a sast pickle; een deerniswaardige -, pitiable, pitiful state;
in ecu goeden -, in a pretty pass ; in een gezegenden - zijn
he pregnant; de huwelijke -, matrimony; hoe is de van uwe gezondheid? how do you do? how are you in
health ; in den vorigen - (toestand) brengen, restore, re-establish; -, (gesteldheid, toestand) situation; buiten -, niet
in -, unable , out of ore's power ; niet in - zijn , be
unable ; in - stellen , enable ; in - maken (om), put in a
- (of), enable (to), capacitate (to), prepare (for); zich in
- stellen (om), prepare oneself (for), put oneself in a pos
(to); -, (regering van een land) state, government;-ture
minister van -, minister of state ; secretaris van -, secretary of state ; - sman , statesman ; -sgreep , ,, coup d'état"
(extraordinary and violent measure taken by a government
when the safety of the state is , or is supposed to be in
danger); action of in;portance to the state; -, (landen onder eer, zelfde bestuur) dominions, state, estate, territory;
de rereenigde stoten van 11rourd-_4inerika , the United States
of North-America ; -, (land, putliek) state; -, (gemeenebest) state, commonwealth, commnmoinweal; ', (volksstand)
state; de stolen zergadering , the assembly of the states;
de staten generaal , the states genieral ; lid von de staten,
member of the states ; -, (rang 'if stand in de maatschappij)
state , estate; -, (aanzien, rang) state ; -, (wijze van levee)
establishment; een groote - voeren (op een voornamen voet
lener;) keep up a larie etahlishr;ient, -, (hooge stand) high
rai;k, condition ; -, pracht, luister) state; zij behoorden
zulk een - niet te toere; , they should not live in so
high a state , they should not carry it so high of carry
so much state; -, (mm oatsclra1pelijke stelling) position, condition ; -, (berekening , opgave) account, list, inventory,
note; een - van orotvaog,sl en uitgaven , an account of receipts and expenses; eeturn (adosinistrolie); een - opmaken , return , make it return of ; op iemand of iets - make;; , rely on a person or thing ; - maken, think, believe,
presume.
staatsdame„ z., lady of honour.
5taathouten, z., mv., figures at the stern of a man of war, z,
Staat,jonker, z., page of honour.
Staatj•ffer, z., lady of honour.
Staatkunde , z., (kunst om een staat of eigene aangelegen
te besturen) policy ; (openbare aangelegenheden) po--hedn
litics, ( statism , soUTH; in de - bedreven, skilled in poli
binnen -tics,pola;buendh-,forigplcy;
home =; over - sprekers, talk politics; eerlijk--landsche,
heid is de beste -, honesty is the test policy.
Staatkundig, b., (de staatkunde betreffende) political ; -,
(voorz(gtig) politic ; - werktuig , political machine ; -e gevoelens, political opinions; -, bw., politically, politicly.
Staatkundige, z., politician; -, politicaster, state-n;onger (in
o,;gnnstiyen zin); politic (prudent) man.
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StaatkundiglLjk , au'., zie Staatkundig, . bw.
Staatsambt z., office of state , zie Staatsbediening.
Staatsbeambte, staatsdienaar, z., minister of state ; -,

(iemand die groote posten bekleedt) one that holds high
employments in the state.
Staatsbediende , z., zie Slaatsbeambte.
Staatsbediening, z., ministry, high employment.
Staatsbelang, z., interest of the state.
Staatsberoerten, z., me., commotions, broils, troubles,
civil wars.
Staatsbestuft, z., edict, decree, resolution.
Staatsbestuur, z., government, polity, political government; slecht -, bad government.
Staatsbewind , z., zie Staatsbestuur.
Stantsbode, z., messenger of state.
Staatsdienaar , z., minister of state.
Staatsgeheim , z., state-secret.
Staatsgevangene , z., state-prisoner.
Staatsi;ev angenis • z., state-prison.
Staatsheraut , z., state-herald.
Staathuishoudkunde, z., political economy.
Staathuishoudkundige, z., one versed in political economy.
Staatsie, z,, (uiterlijke vertooning van staat) pomp, magnificence ; -, (hetgeen de staatsie uitmaakt) procession.
Staatsiegraf, z., zie Praalgraf.
Staatsiekleed , z., zie Plegtgewaad
Staatsiekoets , z., state-coach.
Staatsiekussen , z., cushion of state.
Staatsiemantel , z., robe of state.
Staatsierok , z., zie Plegtgewaad.
Staatsiewagen, z., zie Staatsiekoets.
Staatskas , z., treasury.
Staatsman , z., statesman , politician , statist , su. en M.;
-, politicaster, state-monger tin onguastigen zin).
Staatsminister , z., minister of state.
Staatsomwenteling , z., revolution; tegen de - gezind,
antirevolutionary.
Staatsonlusten. z., me., zie Staatsberoerten.
Staatsraad , z., council of state; lid van den -, counsellor
of state.
Staatsregeling, z., cons'itution.
Staatsregering , z., government of state.
Staatsregt , z., political law.
Staatsverandering , z., revolution.
Staatsvergadering, z., meeting of the states.
Staatsverhooging , z., advancement of promotion to a
higher state.
Staatsvernedering, z., degradation.
Staatsverraad • z., treason.
Staatsver%visselfng , Z., zie Staatsverandering.
Staatswege, als : van -, in the name of the government.
Staatswet, z., law of state.
Staatszaak, z., state-affair.
Staatzucht , z., thirst for political power.
Stad , z., city (place which is or has been a bishop's see, or
that possesses a cathedral, probably from the custom of the
early church of Rome to appoint a bishop to one of the
,, civitates";) -, town (a large collection of houses and inhabitants; any walled collection of houses; any collection of
houses , larger than a village ; in England , any number of
houses to which a market belongs , and which is not a city,
or see of a bishop) ; oudste gedeelte van de -, oldest part of
the city ; hemelsche -, f heavenly city ; koop-, commercial,
trading town; versterkte -, fortified =; fabriek, industrie -,
manufacturing town ; grens , grondgebied van een -, township ; bewoner van eerr -, townsman; in de -, in - ; in
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de -, in _ (not in country), out (not at home); van een -,
van een groote -, townish; buiten de -, out of the = , off
the stones ; zonder -, townless ; een kleine -, a markettown, a borough , t very small town; van de eene - tot
de andere , from town to town ; hij is met mij uit dezelfde -,
he is my townsman; § de geheele - is op de been, the whole
town is stirring; -, (burgerij) body of citizens, citizens, pl.
Stadachtig , b., townlike , zie Steedsch.
Stade , z., enkel gebruikelijk in : te sta , of te - komen
(te pas komen) ; het geld kwam mij te -, the money arrived
in a good season; het zal mij zeer goed te - komen , it
will be very serviceable of useful to me.
Stadgenoot , z., townsman, fellow-citizen.
Stadhouder , z., governor , lieutenant , vicegerent ; -, (in
de Nederlandsche geschiedenis) stadtholder.
Stadhouderlijk, b., belonging to a stadtholder; - bestuur,
government of a stadtholder.
Stadhouderloos , b., without a stadtholder.
Stadhouderschap , z., dignity of a stadtholder, stadtholdership.
Stadhoudersgezind, b., loving the stadtholder; de -en,
the friends of the stadtholder.
stadhuis, z., town-house, guild-hall, common hall.
Stadhufslooper, z., servant of messenger of a town-hall.
Stadhutstoren , z., turret of a town-hall.
Stadhuistrap, z., staircase of a town-hall, steps of a
town-hall.
Stadhuiswoord, z., (regtsgeleerd woord) law term; -,
(bastaard woord) foreign word.
Stadse, z., (eigenlijk een loopbaan, waarin men oudtijds
om den prijs wedijverde. .Deze loopbanen hadden nu eens de
lengte van 1000 , dan eens 500 voeten , en ook wel zoo als
de Italiaansche , die van 625 voeten , of 125 schreden. Van
hier , dat stadie tot aanduiding van een verschillende lengte.
maat werd overgebragt , die evenwel meestal naar de Romein
loopbaan werd berekend , en dan een achtste gedeelte-sche
van 1000 schreden , of eene mijl , bevatte) stadium , stade.
Stadig , zie Gestadig.
Stadigheid , z., zie Gestadigheid.
Stadigiijk , bw., zie Gestadiglijk.
Stads , b., townisl► .
Sta(isaanneuuer , z., undertaker of town-work.
stadsafalag, z., public sale; -, (plaats waar in het openbaar verkocht wordt) market, mart.
Stadsafslager, z., public auctioneer.
Stadsarinenschool , z., charity-school of the town.
Stadsbediende, z., servant of the magistrates, beadle,
sergeant.
Stadsbediening , z., municipal office.
Stadsbestuur , z., municipality , governors of a town;
common council (in Londen) , town council.
Stadsbewoner, z., townsman.
Stadsbode , z., messenger of summoner of a town.
Stadsboek , z., town-hook , records.
Stadsbolwerk , z., bulwark of a town.
Stadsbouwineester , z., town-architect.
Stadsbus, z., plate worn by the messengers of the magistrates.
Stadsdienaar , z., sergeant, summoner, apparitor, constable.
Stadsdoetor , z., town-physician.
Stadsgebfed , z., jurisdiction of a town.
Stadsgebouw, z., town-building, building belonging to
the town.
Stadsgeld, z., public money belonging to a town, town-money.
Stadsgeneesheer , z., town-physician, town-doctor.
Stadsgracht, C., ditch of moat of a town, town-ditch of moat.
Stadsgrund , z., territory of the town, township, town-land.
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Stndsheelineester , z., town-surgeon.

StaetshI7is , z., house in town, House belonging to the
town , town-edifice.
z., orphan provided for by the town.
sttadskas , z., treasury of the town,
Stadskeider , z., town-vintry.
Stadskerk , z., town - church .
Stadsjongen,

stadskeur, z., by-law of a town; -, (stedelijke boete) fine

to be paid to the town.

Stadsklad , z., zie Steeklid.
Stadsknecht , z., beadle, servant.

stadslast , z., imposition of charge laid on the inhabitants

of a town , town-rate.
Stadsmajoor , z., town-major.
Stadsman , z., towns-man.
Stadsmeter • z,, measurer of the
Stadsmoor • z., town - wall .

town.

Stadsnleu^vs , z., news in town.
Stadsomroeper,
Stadsontvanger,

z., town-crier.
z., receiver of the town .

stadspastoor, z., town-priest .
Stadspoort, z., town-gate.
Stadspredikant, z., town-parson.

Stadsraad, gemeenteraad, z., town-council.
Stadsrezering , z., government of a town.
Stadsregister , z,, city-records.

Stadsregt, z., privilege of the town; -, (stadskeur), zie
dat woord; -, jurisdiction of the town .
stadsschatkamer • z., treasury of the town.
Stadsschool, z., town-school.
Stadsschrliver, z., town-clerk.

stadsschout, z., town-bailliff.
Stadsschulden

, z., mv., town-debts.

Stadssleutel • z., key of the town.
stadsslot , z., castle of the town; -, kind of padlock,
with which the magistrates lock up Houses .

Stadssotdaat, s., town-soldier.
Stadstimmerwerf , z., dock-yard of
Stadstoren • z., steeple of the town.

the town.

Stadseest • z., wall-rampart .
StadsvrtJ beid , z., liberty of the town .
Stadsvroedmeester , z., accoucheur of the town.
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I - sail; snavel, -, martingale =, z.; groot -, main, z.; groot
bovenbram -, main royal mast , z.; groot stenge-, main-top
-, z.; groot bram-, main -top gallant _, z.; bezaan -, mizzen
; z.; boven grietje-, mizLen royal mast _, z.; kruis-, mizzentop =, z ; grietje-, mizzen-top-gallant _, z.; staand lijk van
een - eil, de hoogte van een -zeil, _ of a sail , z.; stamp-,
pitching ;, z.; mantel - , running =, z.; een - muizen , mouse
a =, z. ;stenge-, top-mast, z.; bram-, top-gallant =, z.;
kraag van de -, = collar, z.; muis van een -, = mouse, z.;
boze -, rope to shore the great _, preventer -, z.; over
- loopen , smijten, tack about and keep close to the wind;
iemand over - werpen , overthrow of thwart any one.
Stagblok, z., stay-block, z.
Stagen , t. w., (den wind van voren doen komen) stay ; een
steng - (het stay vara een steng doorzetten, aanzetten) stay
a top-mast.
Stagfok . z., lug - sail .
Staggeieu , i. w., zie Trippelen.
Stagzeil , z., stay-sail , z.
Stagzeilring , z., stay-sail-ring, z.
Stagzeilsval , z., stay-sail-rope, z.
Staken , t. w., (iets door middel van een staak tegenhouden)
stop by nIeans of a stick; -, (verhinderen, doen ophouden)
§ cease, discontinue, leave off, suspend; -, (op den staak
rekke}) stretch.
Staket, staketsel, z., (heining, schutsel) palissade, enclosure.
Staking, z., § cessation, leaving off, suspension.
Stakker , z., zie Sukkelaar.
Stal , z., (plaats waar men koopwaren ten loon stelt) stall,
booth ; -, (voor ossen, schapen en geiten) stable stall; -,
(h) pachthoeven) cattle-shed, cattle-house; - voor varkens,
pig-sty , hog-sty, sty ; 4uyias-, Augean stables, pl.; - voor
koeijen, cow-house; op - zepen , stable , § give a place to;
op - houden , stall ; het beste paard moet van - (er moet
niets gepaard worden) , § no cost must be spared; de beste
paarden staan op -, the best girls stay at home; goed voeder en een wormen - hebben , he well boarded and lodged;
-, (rust) +, als: - honden, stay.
Stalland , z., halter.
Stall,ezeni • z., stable-broom.

Stalbo,Dln , z., bar , spring -tree-bar.
' Staebroeder • z., companion , fellow-lodger.
Stadsvroedvrouw , z., midwife of the town.
Stalen , b., of steel , steely; -, (hard) steely, hard; - voorStadswaag, z., town-balance, weighing-house of the town.
hoof)) , brazen face.
Stadswal • z., zie Stadsrest.
Stalen , t. w. en i. uw., (een stiek loken in de verw doopen, om
Stads%va,pen, z., arms of the town , pl.; town-arms, cityte zien of de kleur behoorlijk bereid is) dip a piece of cloth
arms.
in a dyeing-tub to see if the colour is properly prepared; -,
Stadszegel • z., town-seal.
(lake;b plomberen , d. i. boden lent-ens aa, het laken maken)
stadvoogd, z., town-bailliff.
lead; -, i. w., (bij elkander /manen gebruikt worden ,aars
stadwaarts , bw., to town , towards the town.
elkander geluk zijn) Thatch o f he matched; -, I. w., (hared
Staf, z., (wandelstok) walking-stick ; -, (stok) stick , staff ;
of tot stool snaken) steel , -, (hard maken) steel, harden.
-, (steun) staff, support, prop; -, (van bisschoppen) crosier; stalgeld, z., stallag}, stall money.
-, (van een veldmoarsclaalk) truncheon, baton ; -, (herders- , Stalgezel , z., zie Stalbroeder.
stok) shepherd's crook of hook ; -, (van geestelijken) § staff; Stalgreep , z., stable-fork.
- van commando , staff of comnmandnient, staff, truncheon ; Stalhengst , z., stallion.
- van een heront, mace; - cyan een leger , staff , staff stil- Stalhouder , z., stable-keeper , livery stable-keeper.
ciers, pl.; generaals -, general's truncheon ; de - nit de ! stalhuur , z., stable-rent.
hamden geven, § give tlic staff out of one's own hands. ! staling, z., steeling.
Stamsier • z., staff - hearer.
Stofkogels , z., nov., har -shot.

Stafoficier , z., staff-officer.

Staljongen • z., stahly - boy.

r St:,II ,.ars • z., (licht in een stal) light in a stable; -,
I § (dwooilicht) false light, iguus fatuus , jack-a-lantern

, z., (ook wel staag , .z) nde eega zwaar touw , waarmede
will o'the wisp.
enen den most rivet den voorzieren verbindt, , ono hem staande C stalknecht , z., groom , ostler , hostler.
te houden) stay, z.; water-, bob =, z,; -oog , eye of a =, z.; Stalkruid , z., rest harrow.
knik-, flag-staff of royal =, z.; , foklre-, fore , z.; voorboven ' S,tallen , t. w., (op stal zetten) stable; -, (uitstallen) T- ex).-am--, fore royal mast z-, z.; voorstenge -zeil • fore top I pose for sale ; -, i oc , (op stal staan) stable; met elkander

steg
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- (zich met elkander kunnen verdragen) , agree with one another; -, t.w. en í.w., (waterloozen of pissen van paarden) stale.
stalletje, z., zie Stal.
$talllcht , z., zie Stalkaars.
Stalling, z., (het stallen) stabling etc.; -, (plaats voor paar
rijtuigen , enz.) stable ; -, (het geld dat men voor het-den,
stallen betaalt) stabling.
stalmeester, z., equerry, zie verder Stalhouder.
Staimeesterschap , z., office of an equerry.
Stalmnest , z., stable-dung.
Stalinesting, z., fattenning in a stable.
Stalpaal , z., stable-pole.
Stalvoeder, z., fodder for the stable.
Stalvoedering, z,, feeding in a stable.
Stalziek , b., stable-sick.
Stam, z., (van bomen) trunk, timber, stock, stem; de
appel valt niet ver van den - § • like sire like son ; -,
(geslacht) § tribe, race, stock.
StambeschrIjs•er, z., genealogist.
stamboek , z., book of genealogy ; -, (register waarin de
namen der leden van een gezelschap worden opgeschreven)
name-list.
Stamboom, z., genealogical tree , family-tree, pedigree,
tree of consanguinity.
Stamboonen • z., mv., kind of beans.
Stamelaar ,
stammerer , stutterer.
Stamelbek ,
Starnelen • i. w., (de woorden die men uiten wil, hakkelen ,
of de lettergrepen met betrekkelijk lange tusschenpóozingen
en dikwijls ook met herhaling van een en dezelfde syllabe
uitspreken) stammer , stutter ; -, (van kinderen) lisp (begin
to speak) ; -, (zinledige taal uiten) § speak vaguely; -, v. t.,
(iets gebrekkigs voortbrengen, stamelend uitbrengen) stammer , stammer out ; stutter , stutter out ; -, (van kinderen)
lisp (begin to speak).
Stamelend , b., stammeringly , stutteringly.
Stameling , z., stammering , stuttering; -, lisping.
Stamelkees • z., zie Stamelaar.
Stameltaal , z, stammering , lisping.
Staineltong , z., zie Stamelaar.
Stameren , zie Stamelen.
wtamet, z., (zekere wollen stof) stamin, bolting-cloth.
ataznetten , b., stamin , made of stamin.
Staingoed , z., allodial goods, pl.
Stamhouder , z., firstborn male supporter of a family.
Stamtsout, z., stock-wood, trunk-wood, solid timber.
Stainhuls, z., stock, descent.
StainLn, z., zie Stamel.
StamUnen • b., zie Stametten.
stamlLst, z., zie Stamboek.
Stammen , t. w., zie gfkomen.
Stamrnet, z., zie Stamel.
Stamouders, z., mv., ancestors.
Stawpetjen , i. w., zie Stampvoeten.
Stampen , i. w., (met de voeten) stamp in; -, (door stampen of stooten verbr( zelen) pound; fijn- of klein-, break
small ; -, (met een vijzel klein maken) grind ; -, (tot poeder maken) pulverize; hennip of vlas -, break; door - induwen , drive in ; -, (he(en) ram; -, pitch , heave • heave
and set, send, z.; - met korte ,golven, pitch and send, z.;
-, met den kop in de golven duiken, pitch in the sea, z.;
een schip dat zwaar stampt, a ship that pitches deeply, z.;
-de beweging, pitching motion, z.; schip dat hard stampt,
pitching ship, z.; - zonder zeil bij , send under bare poles, z.;
iemand iets in het hoofd -, stamp a thing upon any one's
mind of memory.

stamper , z., (die stampt) pounder ; -, (werktuig om mede
te stampen , inzonderheid in een vijzel) pestle , stamp , stamper (technologie) ; -, (werktuig om straatsteenen med te
stampen) beetle , paving-beetle , ram ; - voor het geschut,
stopper ; -, (laadstok) gun-stick , rammer.
Stamping . z., stamping ; -, pounding.
Stampmolen , z., stamping-mill , knocking-mill.
Starnppaarlen, stampparelen, z., mv., seed of pearl.
Stampridden, i. w., zie Stampstooten.
Starnpstag , z., pitching-stay, z.
Stampstok, z., rammer.
Stampstooten , i. w., patch , z.
Starnpvoeten, i. w., stamp with the feet, stamp.
Stampzee-, z., high sea, surge of the sea, billow of
mighty sea, shock of a wave.
Stamregister, Z., genealogy.
Stamvader , Z., head of a family • ancestor.
Staniwapen, z., family-arms.
Stamwoord , z., primitive word.
Stand. z., (het staan), als: - houden, stand firm, stay;
- houden (niet wijken) , keep ground; - houden § (niet bewegen), stand out, be constant of lasting; - houden (niet
instorten), remain standing; tot - komen, be accomplished
of brought about, be achieved; tot - brengen, bring about,
accomplish, achieve, bring to pass of to bear; in - blijven, remain, continue, last; hij begint tot - te komen
(te bedaren), § he has sown his wild oats; -, (staat, toestand) situation , station , condition , state ; -, (plaats waar
men staat) stand , standing , standing place , station ; ,
(klasse van menschen) , bijv. soldaten-, military state , soldiership.
standaard , Z., (van de kavallerie) standard; -, (vaandel)
ensign, flag ; -, (ruitervaart) standard , banner ; -, (vaandelstok) flag-staff, ensign-staff; - van munten, maten en gewigten, standard; koninklijke -, royal standard.
Standaarddrager, z., standard-bearer.
Standbeeld , z., statue; - met een zittend figuur , statue
with the figure seated; ruiter -, equestrian =; een - op.
rigten , erect, raise a
Standblok , z., knighthead of the gears, z.
Standelkruld, z., stander- grass.
Stander , z., (die staat) , bi.jv. bijstander , aid , assistant,
helper , supporter ; -, (staande spil van een molen) axletree; -, (vat, kuip) tub.
Standerolle , z., kind of oil used by painters.
Standhouding, z., continuance.
Standmatig , b. en bw., according to one's rank of condition.
Standpenning , z., (standaard van munten) standard.
Standplaats , z., (voor rijtuigen) stand, stoppage; -, (vasi
een predikant) living; -, (plaats waar men staat) standing.
place , stand , station, standing.
Standpunt, z., point of view, station.
Standregt, z., court-martial, martial-law.
Standegelegenheld • z., situation , position.
Standsverwisseling, z., changing of state.
Standvastig, b., constant (firm percevering); stable, steadfast , unremitting , uniterrupted , certain , undoubted , inndubitable , unquestionable ; -, (duurzaam) lasting ; - §
(niets veranderende) constant , steadfast; -, (volhoudende)
perserving ; - blijven , perserve ; -, (of winds) steady ; -,
constant (wiskunde); -e grootheid, constant quantity (wiskunde); -, bw., constantly, perseveringly.
Standvastigheid, z., (volharding) constancy, stability, perseverance , steadfastness, consistency; -, (duurzaamheid)
lastingness; -, (getrouwheid) constancy, fidelity.
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StandvastigltJk , zie Slaadeaslig.
Standverw1sseltng, z., zie Standsverwisseling.
Stang, z., branch of a horse's bit. Zie Stecy.
Stank , z., (onaangename reuk) disagreeable, offensive odour,

smell ; ( stench , stink , noisome smell ; funk ; net -, dis
- voor dank-agrebly,ofnsivthmel,kngy;
ontvangen (goede diensten met ondank reryoldeia zien), t repay with ingratitude ; -, § (slechte herinnering) had renlernbranee; -, (twist) quarrel ; met - scheiden (zijn slecht ge
karakter bij zijn vertrek aan den dag leggen) dis --dragof
cover any one's bad character at last ; wat ,naakt /,) eega
-! what a quarrelsome fellow lie is
Stankje, z., zie Slank.
Stap , z., (tred , schrede) O § step , pace , step (bij liet dansen); -, (het stappen) step, pace ; -, (liet tegenovergestelde
van draf en galop) step , pace ; voet-, step , footstep ; -,
§ (poging) undertaking , enterprise , step ; advances , p1;
wankelende -, tottering step ; lompe -, heavy pace; onregelmatige -, irregular pace ; verdubbelde -, double-quick
pace; met groole -pen , at a great pace ; met reuzen -pelt,
with gigantic strides ; een snellen - hebben , be swiftfooted, be swift of foot; ;inttelooze -pen doers, § take useless trouble, take trouble for nothing; eera - oelalerunarts
doea, step back a pace, step back; eenige -pen aehterwaarls doen , step back a few paces , step back ; een of
eenige -pen voorwaarts doen, step forward; een -ijdeliaysche - doen , step aside ; wel groote pene wandelen , stride ;
iemands -pen volgen, walk in any one's steps, § tread in
arty one's footsteps; de eerste - doen, take the first steps;
niemand wil de eerste - doen, lto one will nuke the first
advances.
Stapel , z., (zeker dier) cicada ; -, (hoop) rna ss , pile ; een hout, a pile of wood; -, (stapelplaats, hoop koopwaren
die op een daarvoor bij Bonder bepaalde marktplaats als het
ware opeengestapeld worden) staple; -, (poot van eel stoel,)
foot of leg of a chair ; -, (liet schuinsch liggend hout waarop
hel geraamte van een schip wordt ooyczet esa afdetiwinerd)
stocks, z.; op -, put on the =; ojp - zetteo, put upon
the stocks; op - staan , he upon the stocks; vary - loepei, >
he launched; van - latere loopen , laurels.
Stapelbaar, b., (dat gestapeld kan worden) he heaped up
of piled; - goed, staple commodity; -, (stapelregt moe
betalen) subject to the staple-right ; die waar is --tend
(aan stapelregt onderhevig), this commodity is sut jent to
the staple-right.
Stapelblokkeu , z., mv., als : op de - plaatsen , put oil the
stocks.
Stapelen , i. w., (op een hoop (((eest brengen) heap up ,
pile, pile up.
Stapelgoed , z., staple-commodity.
Stapelhuis, z., staple-house.
Stapeling, z., heaping up, piling.
Stapelmarkt, z., zie Stapelplaats.
Stapelplaats , z., mart, ernpolium , entrepot, staple; op
- brengen , bond.
Stapelregt , z., staple-right.
Stapeistad , z., staple-town.
Stapelwaar, z., zie Stapelgoed.
stappen, i. w., (treden) step (place the foot upon), go;
wij zullen er maar overheen -, we'll pass it over, we'll
connive at it, we shall not look so sharp; hij gaat uit(sterven) , he is dying; -, (met hoog opgeheven beenen voortgaan , statig loopen) stalk ; hi liep niet , hij stapte slechts,
he did not run, he only walked at an ordinary pace.
Stapper, z., one that goes at a quick pace, quick-walker,
goer.
,

SUE.
Stapster , z., zie Stapper.
Stapswtjze, b. en btv., step by step.
Stapvoets , b., step by step, step after

an ordinary pace.
Star , z., zie Ster.
Staren , i, re., (strak

stare at.
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step; - paan, walk

en stijf kijken) staren; op ... staren,

Staroogen , i. w., zie Staren.
StatetLjk, b., stately, magnificent;

een -e bruiloft, a
magniticient wedding; -, bw., stately, magnificently; iemand
- beyrccven, inter a person magnificently; iemand - onthalen , treat a person n► agnifieeritly.
Stateljjk , bw., zie Statig , bw.
Statel jkiteid , z., stateliness , magnificence , splendour,
pomp , grandeur.
Statenbode, z., messenger of the states.
Statenk,,n,er , z., council-hall of the states.
Statig, deftig, prachtig, b., majestic, majestatis, majestat,cal , pompous , stately ; een - voorkomen , a grave exterior ; -, bw., gravely , seriously.
Staven, t. w., § ( bevestigen) confirin, attest on oath ; op nieuw
-, reconfirm; wat pestnafd kan worden, be confirmable.
Staving , z., conhrulation ; tot - van , in confirmation of.
Steele , z., (genoegzaam hetzelfde als stad) towtl ; hier ter -,
In tins town; daar ter -, in that town; -, (plaats), itt
- can , instead of, in lieu of, in the toont of; water in
- vaa dijk , water instead of 'vine.
Stedehouder , z., governor , lieutenant , vicar; de - ran,
Christus, the vicar of Christ; - van Ierland, lord lieutenont of Ireland.
Stedehou derschap, z., governorship, lieutenancy, lieutenae.tsbip, vicarship.
5tedelijL- , b., belonging to a town , of the town, in town,
civil ; - bestuur , city-court (1 5ioorct-,Ameril'a).
Stedeling, z., townsmiill, citizen, sit; -, vr., cites.
Stedewaarts , zie Steecraarts.
Stedt5, zie Stadig en ,Steep.
Steeds , btv., (hestendiglijk, gestadiyl(k) always (at all times),
ever; -, (altijd) everwore5 -, always (wlttlout exception),
still ; -, colltlllually, uninterruptedly, unilltelnlittiljgly
still living,

is de lieer B. nog steeds te Pares ? is Mr. B.

is lie still in Paris ; - ep de teen , always stirring.

Steedsct, , b., of the town , city; -e masiieren, city manners.
1. w., zie Staven.

Steef,

b., (koppig, weerspannig , lialstarriy, niet voort wil
vara een paard) resty ; -, (t,orscli, knor--lendgami,vuorc
rig, oisvriendelijk) surly.
Steeg . z., (gangpad , bij, onder zoodanig een; als tzsssehen pie
h2tizeas doorloopt) larie, alley.
Steeg , b., zie Steil.
Steegheid , ti., surliness , ollstiliacy.
steelioutter , z., one that keeps a place for another.
Steeg,

Steelnui! , e., 110í1s(, 111 towll.
Steek , z., ( liet steken) prick

(with a tiling pointed); -,
(iets dat pijn veroorzaakt) sting; -, (stekend zijclewee) stitch,
stitching; -, (bijtend yeueyde) taunt, liip; -, (taan slangen,
izcsecten ene.) sting (wound); -, (beet vara eet insects bite,
biting; iemand een - yeven, nip any one by and by ; - onder
water , side hit ; brei-, stitch ; -, (gang veal een draad in
het breijen) stitch; gevallen -, loose stitch; een - opnemen ,
tyke up a stitch ; -, (wijze van breijen) point ; - voor losraken, unstltch; - houde;a, holt, last, keep, § hold
good, be proof; het houdt Veen -, that argument is false
of proves nothing ; -, (lit het kaartspel) trick ; -, (vayn eert
ochoenmakersmaal) mark ; - snel eega dolk, stall ; - met eega
degen , stoccado , stoccade ; - its het vechten , thrust ; aconde
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door een - veroorzaakt , wound ; in den - laten , leave in

the wound, in the hole of opening , § forsake • leave in
the lurch of behind.
Steekappel , z., thorn-apple.
Steekbestel , z., carving-chisel , puncheon , punch.
Steekbekken, ondersteek, z., bed-stool.
Steekbes , z., zie Stekelbes.
Steekb &Jl , z., a ship-carpenter's tool.
Steekboor , Z., gouge.
Steekdicht , schiinpolcht , z., satire , lampoon.
Steekgaren , z., drawing-net.
Steekgrond, z., fast-ground, z.
Steekijzer , z., punch , puncheon , prick-punch , graving-

tool; -, (graveernaald) graver (tool), burin.
Steekind , z., one under the guardianship of the town.
Steekkan , z., measure of 22 bottles.
Steekkeien, z., me., standards supporting the cable-bits, z.
Steeklijnen, z., me., knittles, pl.
Xteekpalm, z., (hulst) holly, holly-tree, holly-oak, holm;

gewone -, holly , knee-holly , butcher's broom.
koopen) , als : de weg
is altijd gebaand voor -en (geschenken) , j bribes can get
in without knocking ; iemand een - (geschenk) geven • cross

Steekpenning • z., (om iemand om te

any one's hands with silver • bribe any one.
Steekpil , zetpil • z., suppository, g.
Steekpriem, z., punch , puncheon • prick-punch.
Steeksalade , z., an herb.
Steeksch , b., restiff , resty • restive.
Steekschheld • z., restilfness.
Steekspel • z., tournament • tourney , tilt.
Steekte , Z., stitching.
Steekturf, z., kind of flat-turf of peat, much used in

some parts of the Netherlands.

Steekvrtd • b., ij § invulnerable.
Steel • :., ( stengel van gewassen) stem, stalk ;

in een blad
overgaande - (stengel) , stipe; - van een blad, peer, enz.,
stem, stalk, pedicle; -, (hetgeen als handvatsel gebezigd
wordt) handle • stick, helve ; - can een pijp , shank; den
- naar de bijl werpen (wanhopig van een onderneming afzien), throw the helve after the hatchet.
Steelaehtig, b., like a stalk of steur.
Steelbloein • z., flower that grows out of the stalk.
Steel haak , z., hook , z.
Steelkwast, z., brush with a stick.
teelster , z., zie Steler.
SteeiswUze, bw., by stealth; - weggaan, steal away, ( slip
away, off; -, slink (in ongunstigen zin), sneak away, off;
sculk away; zich - verwijderen, steal away ; - uitgaan,
steal forth, steal out, ( slip out, slink, sneak, sculk out
(in ongunstigen zin); - iets doen, do a thing by stealth.
Steen, z., (harde en vaste delfstof van allerlei aard) ij § stone;
-, (edelgesteente • juweel) gem ; -, (ongevoeligheid) rock,
flint , steel ; -, (graveelsteen) calculus • ( stone , g.; -,
(rekensteentje der ouden) calculus; hoek -, +) § corner-stone;
lucht-, atmospheric, meteoric n; schitterende -, daze
(m ( nwezen) ; ruwe -, rubble , rubble = ; gebroken -,
broken =; valsche -, artificial • factitious gem ; - met figuren, formed _; fijne -, fine =; drijvende, ligle -, float =;
grond- , II § foundation-stone; helsche -, lunar caustic;
- , (zekere steen , die voor altaren der Druiden gehouden wordt) cromlech ; mijl- (mijlpaal) , mile =; zwarte
-, black, (black lead pencil) ; zeil-, loadstone; kei -,
flint; philosophische - of - der wijzen, philosopher's =;
platte -, fiat _; puim -, pumice =; verrotte -, rotten
_; kostbare -, precious _ • gem ; nagemaakte kostbare -,
artificial • factitious gem ; eerste -, first -, foundation

stink-, swine =; gehouwen -, hewn c; - des
des aanstoots,
stumbling-block , stumbling-stone; wet-, whet -, grind -,
grinding-=; kant -, toothing _, slijp -, grind, grinding--;
phantasie -, fancy =; - van een haardstede, hearth
filtreer -, filtering -; tuur- voor geweer- en kanonsloten
(oud) , flint ; klop- (van een schoenmaker) , lap- ; olie -,
scheer-, hone, whet-stone; hard-, free, cut, wrought,
broad =; toets -, IJ § touch -t • test; laag steenen (in een
gebouw), course of =; -groeve, =.quarry, pit; stukje -,
--chip ; -, (harde kernschaal van menigerlei ooft) stone;
dobbel-, die; een - vlas, a = of flax; -worp, ='s throw;
- houwen, cutting; - houwer, =- cutter; binnen het bereik
van een -worp • within a :'s throw ; -achtig , stony ; gelijk
een wet-, geschikt voor een wet-, cotieular; tufsteen
tophaceous; het ligt mij als een - op het hart,-achtig,
§ it grieves me to the very heart; er valt m ij een - van
het hart, § now I am at ease; als men een hond wil
werpen, volt er al ligt een -, give a dog a bad name
and hang him ; met - bedekken , stone ; een - werpen,
throw, cast a =; iemand den - toewerpen, throw the
at any one , attack any one ; op iemand den eersten werpen, cast the first = at any one; den eersten - leggen , lay the first -; de dobbel- is geworpen , the die is
cast; het is gevaarlijk kersen eten met groote lieden, zij
werpen met de steenen (pitten) , it is dangerous to be too
familiar with the great; de - der wijzen zoeken, seek the
philosophers' -, undertake a thing that is not likely to
succeed.
Steenaarde • z., delfware-earth , flint.
Steenachtig • b., stony-, petrean.
Steenachtigheid • z., stony quality.
Steenader , z., rocky vein.
Steenarend • z., ospray.
Steenbakker, z., brick-maker.
Steenbakkerij , z., brick-kiln.
Steenbakkersklel , z., brick maker's clay.
Steenbakkersoven , z., brick-kiln.
Steenbakkerswagen , z., stone maker's carriage.
Steenbank, z., stone bench.
Steenbeen • z., petrified bone.
Steenbeltel • z., stonecutter's chisel.
Steenbik , z., brickdust, dust of freestone.
Steenbok, z., wild goat; -teeken in den dierenriem,

pricorn.

ca-

Steenbokskeerkring , z., tropic of capricorn.
steenbolk , z.,- rock-whiting, gadus barbatus.
Steenboor, z., stone-borer.
Steenbreek , steenbreke • z., saxifraga, stonebreak.
Steenbrekend , b., lithontriptic ; -e middelen, lithontiiptics.
Steenbreuk • z., plane-tree, maple.
Steendog , z., young house-dog.
Steendood, b., (morsdood) stonedead.
Steendruk , z., lithography, lithograph (print), lithogsa-

phic printing.
t. w., lithograph; gesteendrukt, lithographed, lithographic , lithographical.
Steendrukker , z., lithographic printer , lithographer.
Steendrukkerij , z., lithography , lithographic-, printingoffice.
Steendrukpers , z., lithographer's press.
Steendrukplaat , z., lithograph.
Steenduif, z., kind of pigeon.
Steenen. b., stone, of stone, -, brick.
Steenelk , z., ( evergreen , holly , holm oak.
Steenesch , z., wild ash.
Steengeit , z., (wijfje van den steenbok) wild goat.
Steendrukken,
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°-, (W'crkluiy om de bla-as te openen) lithontriptor, lithont.ritor.

Steengoed, z., earthenware, flintware.
Steengroef , z., zie onder liet woord Steens,
Steénsniding , Z., (snijding op steen) engraving on stone;
Steengrond , z., stony ground .
-, (snijdi^ty vara den stern) litliotomy.
Steengruis, z., gravel.
Steenstuk, z., pederero, paterero, swivel-gun.
SteengruIzig , b., gravelly.
Steentang , z., mason's iron taro-s , pl.; -, lithontritor, Ii.
Steenhard , b., as lard as stone.
thontrihtor.
Steenholninel , z., wild twe, humble-bee, ook wcl: humbleSteenuil , N., common brown owl , church-owl (ornithologie).
lee .
Steenvaik , z., lanner, lanneret ; stone-hawk.
Steenhoop , z., heap of stories • rubbish.
Steenvaaren , z., ceteraclr; - der artsenijmenyers, doradella.
Steenhouwen , z., stone-cutting.
l ssteen^iool, z., kind of violet.
Steenhouwer, z. • stone-cutter.
Steenhouwerij , z., stone•cutter's business; stone-cutter's Steen% , isch , z., kind of fish living near rocks.
Steenvorm, z., brick-mould.
shop .
Steenvormer , z., brick - moulder.
Steenhouwersbeitel , z., stone - cutter's chisel.
Steenhouwershamer • z., stone-cutter's hammer of mallet . Steenvos • Z. arctic- t'ox , isatis (cams layopus).
Steenvrucht , z., stone - fruit.
Steenig , b., stony , of stone.
Steenigen , t. w., l i stone to death , stone , (1 throw stones Steenw agen , z., stone-carriage , brick-carriage.
at, ( pelt with stones, ( pelt, § tear to pieces (attack with Steenwe g, z., paved way.
violence); ) fall foul of; persoon die sleeniyt, stoner; slee- Steenworp , z., stone's-throw, cast of stone.
Steenzaad , Z , grenmil , stone-crop.
fig hem I stone him !

Steenigheid , z., stolriness.
Steenigiug , z. •lapidatiou.
Steellkalk , z. •linie made of stones of marble.
Steenkarper, z., kind of carp, crucian.

Steenzaag , z., marble-saw.
Steenzager , z., marble sawer.
steenzout , z., rock - salt, niirieral - salt.
Steenswaluw, z., martin.

Steenkiaver, z., nielilot.
Steenklip , z., cliff, stone rock.
Steenklover • z., stone-clea ver.

Steev'oogd , z., governor of a besieged town.
Stei voogdij , $teêvoogdLJschap , z., governorship of is
town.

Steevrouw • z., Citers.

Steenkool , z., pit-Coal , sea-coal.
Steenkouper , z., quarry-roan.

Steg , thans alleen gebruikelijk in de uiddrnlckiny: geen weg

eroch - weten , niet weten waar men gaan of loopen moet ,
not know lime to
fint one's way.
stege) • z., (st^jybenyel) stirrup.
Stegelreep , z., (reep van den steyel) stirrup-rope, stirroip-

Steenkosten , z., mr., expenses of the prison.
Steenkraal ,

z., Cornwall jackdaw.

be quite unacquainted with the road ;

_

Steenkreeft , Z., crawfisl ► ; -, (zeersteende kreeft) petrified

crawfish.
Steenkrijter , z. •zie Steensinetser.

^teenkrobs, steenkroost, z., sea - weed.
Steenkuil , z.,

stone-pit.

Steenlj.n , z., lithocolla.
Steenlirede, z., stone-linden tree.
Steenmarter • z., rock - marten , wild marten.

Steenmerg, z., mineral agarie.
SteenmtJt • z., Mite living on stones.

g beu 9 el )stirr up.
eat tier ; -( stijJJ
, Steiger , z., (zoom vare een dik waar

r

1

Steigereni.
• u'., (eet metselaars stellaadje opslaan) raise a
! scaltold; - van paarden (op de achterste pooten overeind
s1(10n), rear • prance ; -, (klirmtmen, vooral van waren) rise.
Sicigergat

S teeuiuurtier • z., pederero.

Steenmot • z., (duizemM.-e;a) millepede.

raising of a scaffold.

i Steigerpaal , z. •scaffolding - pole.

Steenoud , I. stone-oil , decrepit.
Steenoven, z., brick-kiln.
Steenplant, z., sithopllyte.
Sleenhokken , Z. nv., chicken pox.
3teenpulst, z., boil.
steenput • z., stone-pit.
Steenraaf . z., mountain-raven.
Steenraket, steenrakette, z., (zeker Irruid) hedge-mustard,

blank cresses, pl.
Steenrif, z., chain of rocks.
Steenroos, z., mountain-rose, alp-rose.
Steenroosje • z., cneorum matthioli .
Steenrots , z., rock.
5teenrotskers , z., prunus mahialeb.
Steenruit • z., maidenhair, wall-rue (botanie).
Steensc,honnrnel , z., stone-mould .

, z., polisher of penis.
Steensmetser , z., kind of hawk (ornithologie).
SteencnIjder, z., (die lithographische steenen snijdt) stoneengraver; -, (wondheeler die van den steen snijdt) lithotoniist; ;
Slecnslijper

, z., scatolding-huie.

Steigering • z., (va^i paardeii) prancing; -, (van metselwerk

Steeninossel • z., kind of shell-fists.

Steenoester, z., kind of oyster .
Steenolie, z., rock - oil , petroleum.

de schepen aanleggen)

stairs at the waterside ; - von metselaars, ene., scaffold.
Steigerbalk • z., beans of a scaffold.

Stcigerplank, z., scaffolding-board.
Steigerschuit, z, sca$'olding-large, barge of boat that
lo:ids and unloads at a quay.
steigertouw, z., scaffolding - rope.
Steiger werk , z., scaffolding.

, b., (al wat zich reptstreeks omhoog verheft) steep,
'j` steepy ; -e kaap • bluff • z.; eega -e berg, a steep nlountwin; een -e trap , a steep staircase ; -, bu)., steeply ; -,
(opgaande) steep; -e (opgaande) bery, steep hill.
Steilheid • z., steepness.
Steiloor • z., (stijfhoofdig, eigenzinnig mensch) sturdy of
obstinate person; -, (al wat steile ooren heeft) ass.
Stelloorig , b., (stijfhoofdig , esgenzinnig) obstinate , brad.
strong, stubborn; -, (van paarden, steeksch) restiff, res.
tire , resty ; -, 1w,, (op eigenzinnige , stijf hoofdiye we)

Steil

obstinately.

Steiioorigheid , z., § sturdiness , obstinacy.
steilte, z., J § precipice , steep.
Stek • c., (een afgesneden takje van een boom

• dal mega iii
dein grond zet om te doen wortelen en groeijenn) set, slip,
cutting; -, (staketsel), p., fence, enclosure, paliss;icle.
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Z., (een lang puntig ijzer, dat in, een wandelstok
verborgen is en daaruit kan worden getrokken , om als een

with a rapier; naar iemand -, thrust at any one; een varken
-, kill a swine (by means of a sharp iron in its throat);
den gek met iemand - of scheren , make game of a person,
banter any one ; den draak met iemand -, play the fool with
any one, make game of any one, ridicule any one; men

Stekade,

steekdegen gebruikt te worden) rapier.
:Stekeblind , b., stone-blind, stark-blind.
Stekel , z., (een puntig en stekend voorwerp) sting, pin,

kan geen vinger in den ascic - of hij weet het , one can do
nothing without his knowing it ; het steekt hem in de oogen,
he is envious at it; turf - (delven), cut turf; aal - (met een
pricking; -, bw., sharply, smartly, poignantly.
celspeer vangen), catch eels witli an eelspear; boter -, slice
Stekelachtigheid, z., § sharpness, poignancy; -, being
butter , take butter out of a firkin ; bier -, retail beer;
pricking.
de broodkruimels - hem (hij is brooddronken) , he is pricked
Stekelbaars, b., minnow, pink.
oil by his living ; hooi op den hooizolder -, put hay in the
Steketbes, stekelbezie, z., zie Krnisbes.
hay-loft; in een klooster -, put into a convent ; -, i. u'., als:
Stekeiboom , z., thorn , thorny tree.
van land -, leave the shore; de zee over-, cross the sea; ira
Stekeidoorn , z., prick thorn.
zee -, put to sea; de wind steekt op , the wind iiiereases.
Stekeigrondeling . z , groundling.
Steker, z., one that puts, etc., zie Steken; -, (dolk) ra
Stekelhaag , z., hedge of thorns.
-pier,dag.
prick.

Stekelachtig, b., § (scherp, bits) sharp, biting, taunting,
nipping, smart, poignant, satirical; -, (stekend) stinging,

Stekelig . b., prickly § ,

zie voorts Stekelachtig, in de §

Steking , z., putting, etc., zie Stekenn; -, (steek) , bijv.: ik

Zie voorts Stekelachtigheid,

Stekken , t, w., (bij tuiniers) propagate by planting cuttings
of slips.
Stel , z., (geschikte plaats van een voorwerp) proper place,

heb een - in mijn milt , I have a stitching in the spleen.

beteekenis.
^Steketighcid . z., prickliness.

in de § beteekenis.
Stekeling , z., groundling.
Stekelkrab • z., kind of crawfish.

z., pincers to pluck out thorns.
, z., hedge-hog, porcupine.
StekelzwLjn, z., zie Stekelvarken.
Steken , t. w. en i. w., prick (with a thing pointed) ; -, poke;
-, (smarten) sting, stick iii ; -, (vaststeken) stick; in den grond
-, drive; in de scheede - (een zwaard) , sheathe (a sword) ,
fiend the war; - met een degen, stab; eenpaard met de sporen
-, spur (a horse) , set =s to; iemand naar de kroon -, vie
with any one ; naar iets - (dingen), stand for; -, (pijn ver
smart ; - ran de zon , burn , scald, scorch ; de-orzaken)
zon stak op het hoofd van Jona, the sun beat upon the
head of Jonah ; een schop , voorwerp ergens door - (duwen) ,
pierce with ; met een speld -, prick with a pin ; van de
wormen gestoken, (van appelen, enz.) worm-eaten; -, (duwen)
put; aan den vinger -, put on the finger; het hoofd in de
Stekeitrekker,

Stekelvarken

hoogte , hold up the head; geld in den zak -, put money
in one's pocket; iemand een geschenk in de hand -, slip a
present into any one's hand; zijn neus overal in -, pry
into every thing; ergens den neus in -, pry into; aan het
spit -, put on the spit; iemand een riem onder het hart -,
encourage one ; in het graf -, bury , inter ; den arm in
een mouw -, slip one's arni into a sleeve ; een draad door
een naald -, thread a needle; mijn hand steekt mij, my
hand smarts; het steekt mij geweldig, dat ik zoo behandeld word, I am much irritated at being so treated; die
gezegden staken mij door het hart, those words stung me to
the heart; iemand met schampere woorden -, nip any one of
taunt any one; in zijn rede blijven -, stop short; hij blijft
in zijn rede -, lie stops in his speech • he is out in his
harangue, he hesitates; in iets blijven -, stick in a thing,
be at a stand; blUj en -, remain, stick; laten -, leave;
zich in schulden -, run into debt; zich - in (zich bemoeijen

interfere (in, with), thrust oneself ((into), weave
oneself (into), intermeddle (with) , ( meddle (with) • (dabble (in); hij steekt in een kwaad vel , § he is in á bad

met),

state of health; in den brand -, in brand -, set fire to,
set on fire; laat ons daar een speldje bij -, let us break
off there, no more of that; de trompet -, sound the trumpet; de bazuin - (blazen), sound the trumpet, trumpet;
de kraan in een vat -, put a cock into a cask ; ik weet niet
waar zij steekt , I don't know where she is ; in den nood
blijven -, remain in need; iemand overhoop -, run any one
through ; iemand den ponjaard door het hart -, stab any one

order; op - zijn , be in order; van - zijn, van zijn - zijn,
be in disorder; -, (stelling) stall, stand; -, (bierstelling)
beer-stall ; -, (stelleadje) stand; -, (steiger) scaffold; -,
(kleine of grootere verzameling van voorwerpen , die bij en
nevens elkander geplaatst worden en voegen) set; een - por
-elin,
a _ of china.
Stelen , t. w., (heimelijk ontvreemden) steal ; zoo stal Rachel
de Teraphim , die haar vader had, and Rachel had stolen
the images that were her father's; iets -, steal a thing; -,
( steal away , take away; rol) (any one), plunder (any one);
kleinigheden -, pilfer; -, (wegkapen) purloin; iema^ids hart
- (zich van zijn genegenheid verzekeren), steal away any
one's heart § ; iemands goeden naam -, speak evil ; een lief
kind om te -, a pretty babe ; - uit een anders schriften,
play the plagiary, steal, pirate; -, (van stelen voorzien)
helve, furnish with a handle.
Steler , z., (iemand die steelt) one that steals ; was er geen
heler, er was geen -, no receiver, no thief; de heler is
zoo goed als de -, the receiver of stolen goods is as bad
as the thief.
stethamer , z., zie Stemhamer.
Sterhout, z., gunnel.
teling, z., stealing.
Stelkunst, z., algebra, literal calculus, literal, specious
of universal arithmetic ; elementaire -, numeral algebra.
Stelkunstenaar, z, algebraist.
Stelkunstig, b., algebraic, algebraical; -e vraag, = pro.
blem; -e kromme lijn, algebraic curve; -, bw., algebraically.
Stellaadje, z., scaffold, scaffolding.
Stelten, t. w., (doen staan) place, make a thing stand upright; - (plaatsen , zetten) IJ § put, place , lay , § set ; -,
(geven) , als : een goed voorbeeld -, set a good example;
zijn roem, zijn genoegen er in - om iets te doen , make it
one's glory, one's pride to do a thing; op lijfrente -,
sink (finantiewezen); (geschut) op affuit -, set; zijn geest
tegenover dia van een dwaas -, set one's wit to a fool's; boven (verkiezen boven) , set above ; op nieuw -, set again
ter zijde -, set apart; - in , set in ; - tegenover, set over
against; zijne hoop op iemand -, place hope in any one;
op de proef -, put to trial; in de hoogte -, put up; op
rekening -, put to account ; iets op iemands rekening -,
§ accuse any one of a thing, lay a thing to any one's
charge , charge any one with a thing ; voor oogen -, expose
to view; te boek -, enter in a book, to book, to write
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down ; i/c kan het buiten hemwel - (ik heb /ien niet
of votes of s; wet eenporiQileid van, -men, without a
dissentient ;zonderdal zich daartegen een - verhevea
noodig) I can do very well without him ;zijn vertrou
wen op iemandconfide in any one; zich te weer - stand heeft , without a, one dissentient ; z ij n - geven,vote.
upon one's defence; ziji zinnen ergens op -, apply one's give one's vote, poll; zj;t - tot iels gevers,vote, give
mind to a tiling; op Vrije VOeten -, set at liberty of one's vote, poll ; -men zocAca Eeerlangen , canvass for
votes, canvass the voters; vist sea - bepaafd zijn, be made
at large; ten smaad of tet spot -, expose to shame, expose; borg , borç/toqt , ze,lcsheid -, give hail , put in bail ;
vocal; de - verktff'co , raise ote's , lift up one's ; de
ceo fatterj tegenorer eensndcr -, oppose one battery to - svioreie, stifle the ; z;jo - 'euiieeo , lose one's ; -men
another ;hij kan liet met ciltes wel -, he is pleased with
opsie;nen , collect the votes;Ic - des donders , the sound
every thing ; iemand te - yevei , give any one trouble , put (roaring) of thunder ; tie - tier IcloAlcen , the sound (ringing)
Of hell.
any one to trouble ; laat ons eeiis - of stellen wij eens (onderstelten) , let us suppose ; iemand le vseden -, content ally Stembaar ,, P., eligible.
one ; het geschut -, point the cannons; de mocht -, fix the Stenibillet, steiubriefje, z., voting ticket, ballot.
market of the price of the market; iemeind de wet -, ccii. Sternbughig , c. modulation.
strain any 0110; de p(jpeii -, lord it; hoc zal i/c het nu -? Siernburgcr , c. citizen that has the right of voting; voter,
burgess.
what shall I do now?
StesiiceI , steisicedel , 5., poll, list of voters.
Steller, Z., one that places , etc.; -, author, writer.
Stellig, I.,(bepalende) positive, peremptory; -, (volstrekt) Ste a ngeerster , z.,Zie Stempever.
absolute; -, (vast bepoald) certain, defiuitive; -, bw., pool. StemgIId . z., sound of the voice, voice.
Stcweregtigd , P., qualified to vote.
tively,, certainly, precisely.
Stelaigheld , z., positiveness , peressptoriness , absoluteness ; Stengescbal , s.zie Stem;jluid.
Steinever, z,zie Stemmer.
-, certainty.
telling, z., placing, zie Stellen; -, (stelleiadje, stel) stand ; Stcrnl,arner , z., tuniiig-key , tuning.hammer.
Stenieldng , v. modulation, intonation.
(w)jze
waarop
(steiger)
iets
gesteld
scaffold;
is)
posi.
-,
-,
tisn, situation; -, (wijze waarop eenip werk vereaardipd is) SteiiIjst , z.,zie Ste;iiceêl.
composition; (stelling in het redeneren) theme, thesis; -, Steintiielijk, b.,zie Stesnmigi(jk.
tenitneIoos , Is., (stoei) mute ; -, (niet stemgere,qtigd) dis.
(bewering) position, thesis.
qualified to vote.
Stelpen , stuiten , stillen , t. w., quench ; bloed -, stanch
blood ; een wsnde -, cover a wound, stop the bleeding of SteisiuseIooheid , C., muteness.
a wound ; de buikloop -, stop a diarrhoeaiemands dreef- Steirnnen , t. iv., (t)) roadplegissg zijn stem uitbrengen) vote;
heid -, comfort any one's sorrow; met een sleip of slulp
-, (ccii speeltsq dernJze repelen , dat het den regien loon
geve) tune , attune; -, (met betrekkingtot het gemoed)
dekken , put under a cover.
dispose of determine; -, i. a'., give one's vote, vote.
SteJpiug , z., quenching, stanching, stopping
Stelregel , a., maxim ; het voor een - houden , hold it as a . Stemmig , I., ) grave (serious) , modest, sedate, decent;
teIe , z., system, set (technologie); ontwerper van -s,
-, lw, gravely, modestly, sedately, decently.
systematist; - maker , system-maker; -matig mnensch , sys. Stesn.nlgheld , z., gravity , modesty , sedateness , decency.
ternmIIijk , bio'.,zie Stemmig.
tematist (in ongunstigen ciii) ; zonder -, without a system ,
unsystematic;een - maken , make a system; tot een - bres- Stemming, z., voting , polling; -, (ran speeltssigen) tuning;
gen , systematize, reduce to system; een - omverwerpen,
-, it (met betrekking tot het gemoed) disposition, tune.
S5eiuopneiur , c. one who puts it to the vote, gatherer
overthrow, subvert a system.
of the votes , poller.
Stelselniatig , b., systematic, systematical ; niet , weinig -,
Stoinopne.nliig . z., gathering of the votes, polling.
unsystematic, unsystematicai ; -, bw., systematically.
Stempel , c. (werlrtnig sm le stempelen) stamp (mark, sign);
Steister, z.,zie Staffer.
(pf coin) stamp; -, (het afjjedrnlcte) stamp; -, (geaardheid,
Stelt • z., (lot met een dwarshout , waarop men den voet zet
om 4aar,nede voort le stoppen) stilt; op -en goon , go upon slay , soort) ,een men vest dien -, a man of that stamp;
stilti ; -, (houten been) wooden leg ; op -en rijden (vol en- von den reyten - zjsi , he of the good stamp ; menschess
moer , vol verworring zijn) he in disorder; mn(jn hoofd rijdt van deneelfden -, one of the same stamp; -, (goedkenrinq) ,
op -en, I am at my wit's end, I am at a iiosplus my als: ik denk dnsr mon - niet op, ) don't consent to it.
Stempelbeeld , z., stamped innige , image of a figure on
head turns round.
ii tanip
Steltiseen , C., wooden leg.
Stein , z., (het geluid dal de menech en de lioogere dieren Stempelen , t. w., stamp (paper, parchment); (admini3tra.
kunnen voortbrengen , door deluchtmet eenigekracht lion) stamp, stamp with the post mark postwezen).
voice keur- , SteisipcltJzer , z., stamp.
door de luchtpip[ larynx]tedr()ven)
voice, vote, suffrage; -iegt , right of suffrage ; door. Stempeljaar , z., year in which a thing is stamped.
flaanwe,
zwakke-, faint ; Stempelletter, z., stamped letter, letter on a stamp.
dringende -, shrill voice;
liooge ,luide -, loud , high tone of ; metluider-, Stsmnpelschrocl, C., stamp-screw.
loudly ;beslissende -, casting , vote ;ruwe -, harsh ; Steisipelsiag , z., stansis , mark of the stamp.
omvang van -, extent, compass of ; verlies can -, loss of StempelsnLJds'r,, Z., stamp-cutter.
; loon der -, tone of ; op iemands -, at any one's ; Stempen , stelpen , t. w., stanch.
met lage -, in a how tone of, under one's breath; met Stemping , z., stanchiug.
een sterke -, with a strong, loud , ( fullmouthed ; met StenregIster,, Z., zie Stemlij s t ; -, (in een oigei) vox humana.
luide en verslaanbare -, audibly; onder het bereik van de -, Steturegt, a., right to vote.
within call, within hail; de tiefelijke - der nachtegalen , Stewsal • s. cadence.
the sweet notes (warbling) of the sughtiiigaleo ; de - des Steinvsrk • z., tuning-fork.
bloeds, the = of blood, of nature; de - van zijn geweten, SteinvLJzc, z., manner of voting.
his conscience; h.) meerderheid von --men, by a majority Stemden , z., mv.states.
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Stenen, i. w., (steunen, zwaarmoedig klcsgen) groan.
Steng, stang, z., pole, perch; -, top-mast, z.; voor -, fore

STE
deeldheid (oneenigheid) onder de vijanden , be strong by the
divisions of the enemy ; een -e hitte , a great , intense
heat; met een te -e partij te doen hebben , be overmatched;
- (bedreven) zijn in, be skilful in, be versed in, be con-

top•Last, z.; groote -, main top-mast, z.; kruis -, mizzen
top-mast , z.; -en optuigen. , rigging top-masts , z.; bram -,
top-gallant-mast; voorbram-, fore-top-gallant-mast; groot - versant with , he a proficiènt in, know well (...) , have a
bram-, main-top-gallant-mast; grietje -, mizzen-top-gallant- good knowledge of ; een -e geest, a freethinker; -, bw.,
II vigorously , forcibly, hard , § strongly, firmly, decidedly,
mast.
Stengel , z., (kleine stang , waarop onderscheidene plantge- resolutely, § forcibly, energetically, stoutly, sturdily, § extremely, exceedingly , much , a great deal , § very , very
wassen rusten) stalk.
much ; -, (van vriezen, enz.) hard; -, (van regenen . sneeuSter, z., star (fixed); (J § star; star (sterrekunde); -, star, z.;
-, (bij drukkers [*]) asterisk, star; -, star-wheel (techno- wen , enz.) fast, hard; - regenen, rain apace; - drinken,
logie); (van dieren) blaze; dwaal-, erratic, planetary, wan- drink stoutly ; - tw ijfelen , doubt much; - eten, be a great
dering -- ; vaste -, fixed =; morgen -, mornirng =; pool-, eater ; dat is sterk ! that is much !
polar , north = ; herders -, shepherd's = T , - van de eer- Sterken , t. w., (sterk maken) , zie Versterken; -, § (opbeuren) comfort , encourage ; - , (bevestigen) strengthen,
ste, tweede , derde grootte , = of the first , second , third
I) § consolidate, II( render, make firm, fasten, give firmness
magnitude; zee-, sea _-, basket-fish , finger-fish; noorder -,
to (technologie) ; -, (verharden) harden, fasten , fix.
north , polar =; tic/st der -ren , = light; van -ren , starry;
-vormig , _-shaped , stellate , stellated ; onder een noodlot- Steri^heid , z., strongness. Zie overigens Sterkte.
tige - (planeet) , ill-stared ; onder een noodlottige - (planeet) Sterking, z., § comforting, encouragement.
geboren zijn , ill-starred; met -ren bezaaid , versierd , star- Sterknsiddel • z., corroborative.
red J, , = paved ; met -ren bezaaijen, star; -, (oogappel) Sterkte, z., (getal) I1 strength, might, 1I § force, 1^ § power;
-s, forces, troops, pl.; force, forcibleness, violence, § forpupil ; -, cataract , gutta opaca , g.
titude, strength ; -, (versterkte plaats) fort, strong-hold;
Sterblind, b, stark blind.
-, (sterkheid, kracht) strongness, strength, force, vigo
!sterfbed , z., death-bed.
rousness , vigour ; -, (scherpheid van smaak en geestrijklieid)
Sterfdag, z., dying-day.
strongness; - van boter, rancidness of butter; -, § (opbeu•
Sterfelijk, b., mortal.
ring) comfort.
SterfelUkheid, z., mortality.
Sterkwater , z., aqua fortis.
Sterfgeval , z., death , obit , decease.
Sterrebloem , z., zie Sterrekruid.
Sterfhuis, z., house of a deceased person.
Sterrebosch , z., grove in the form of a star.
Sterfjaar, z., year of death.
Sterredistel , z., calcitrapa , common star-thistle.
Sterflijst, z.,bill of mortality.
Sterrekenner, z., astronomer; star-gazer (in spottenden
Sterfput, z., drain.
zin) astrologer ; hij is een groote -, he is no conjurer.
Sterfte, z., mortality; - tafels, bills of =; in de - tafels,
Sterrekljkerl3 , z., astronomy; (in spottenden zin) astrology.
within the bills of -.
Sterrekruld, z., star - wort.
SterftUd , z., time of death.
Sterrekunde, z., astronomy; star-gazing (in spottenden zin).
Sterfeur, z., dying moment, dying-hour.
Sterrekundig, b., astronomical; -e cirkel, astronomical
Sterfval , e., zie 'Sterfgeval.
circle, z.
Sterfwol, z., p., woil of a dead sheep, dead-wool, skinSterrekunst, z., astronomy.
wool , fell-wool.
Sterrelicht , z., star-light , light of the stars.
Stergewelf, z., starry sky.
Sterk , b., strong, vigorous, stout, sturdy , hardy ; -, Sterreloop , z., motion of the stars.
(sterk van ligclraamsgestel) lusty ; 11 large (in body , limb) ; Sterreloopkunde, z., astronomy.
I copious, plentiful, § great, large, considerable , intense, Sterreloopkundlg, b., astronomical.
§ strong (energetic) , § spirited , § courageous , powerful ; -, Sterrenbeeld , z., (gesternte) constellation; -, (in den die(stevig) strong, firm, substantial; stijf en .- (staande hou- renriem) sign of the zodiac.
den) , maintain with obstinacy ; -, (hevig) violent, strong, Sterrendak , z., zie Stergewelf.
-, (bedreven) versed ; -, (onaangenaam voor het verhemelte) Sterrenhemel , z., zie Stergewelf.
§ strong; -, (van verkoudheden) violent; -, (van eten, har - Sterrenplatkloot, z., (hoogtemeter) astrolabe.
telijk) hearty; -, (van boter) rancid; -, (van likeuren) strong; Sterreschot , z., star-shoot.
-, (van reuk) strong; -, (van uitdrukking) emphatic, em- Sterresnuitsel , z., zie Sterreschot.
phatical , forcible, impressive ; -, (van koorts) high ; -, Sterretje , z., zie Ster; -, (bij boekdrukkers) asterisk
(van vorst) hard ; -, (van regen) heavy; -,'(van ziekte) severe, star (*).
serious ; -, (van redenering) cogent , powerful ; -, (van Sterretoren , z., observatory.
liet geluid) loud; -, (van steden) fortified; -, (van stemmen) Sterrevorenig , b., steliated; -, bw., in the form of a
strong; -, (van den wind) strong, high ; -, strong (able to star.
resist) (soldaten term); -, (zwaar gewapend) strong; - van Sterrewelf, z., zie Stergewelf.
ligchaam, able-bodied; het rept van den -ste, the right Sterrewigchelaar , z., astrologer; star - gazer (in spotten of the strongest, sword-law; het moeten -e beenen zijn de,s zin).
die de weelde kunnen dragen , prosperity spoils a man; Sterrevi i ,chelarfj , z., astrology ; stargazing (in sjotten den zin).
-e stof, strong stuff; -e lam, strong glue; zich - maken,
undertake, take upon oneself, boast (that) ; zich voor iemand ^ Sterrig , b., starred, starry.
- maken, answer for any one ; -, (welgetroost) com- Sterveling , z., mortal ; niet meer dan een -, a mere c ;
fprted; hij is - in het dammen, he plays at draughts peen -, no living soul.
very well ; gij zijt -er dan ik (in een spel), you are an Sterven , i. w., die , expire , depart this life; (of animals)
overmatch for me, you play better than t do ; - in de die , expire , § dwindle away ; die (become insensible) ; § (of
lendenen zijn, be strong in the loins; § - zijn door de ver- colours, sounds) die; van liefde -, die for love ; van honger

ATE.
of koude -, starve; van verdriet -, grieve to death , = broken•hearted; van koude -, starve with cold ; op - leggen ,
be dying; het eerst -, die first; plotseling -, = suddenly;
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building; -, (opwekking of aankweeking van goede voorne•
mens) § edification.
stichtsch, b, belonging to the bishopric.
in den bloei des levens -,
in the prime of life; een na- stichtster , z., zie Stichter.
tuurlijken dood -, = a natural death; op het punt van te -, stiet, step (enkel nog gebruikelijk in zamenstellingen , als:
at the point of death ; doen -, kill, put to death; -, (het stiefbroeder, halve broeder; stiefzuster, halte zuster; stiefsterven) death, decease, dying.
dochter , halve dochter; stiefvader, tweede vader; stiefSteun, z., support (thing that upholds); rest, ,) prop, supzoon, halve zoon ; ook: half-brother, half-daughter, etc.,
port (aid , assistance); fulcrum (botanie) ; bearer ; fulcrum of ook wel : uterine brother , uterine sister (personen die de(n'erktuigkunde); pillar (bouwkunde); rest, stand (techno- zelfde moeder, maar niet dengelfden vader hebben) etc.; ten
logic) ; bearing-block (technologie) ; hij was de - van zrje onregte wel eens genoemd : brother-in-law , step-brother;
vader, he was the support of his father ; zonder -, use- sister-in-law , step-sister, etc., eigenlijk zijnde schoonbroesupported, unsustaine t.
der, schoondochter, enz.).
Steunen , i. w., rest, lean ; -, § (zich op iets verlaten) put Stiefbroeder , z., step-brother.
one's hope upon , rely upon , confide in , place one's reliance Stiefdochter , z., step-daughter.
on , put one's trust in , ( triest to.
Stiefkind , z., step child.
Steunen , zie Stenen.
Stiefmoeder , z., step-mother ; (in ongunstigen zin) hardSteuning , z., leaning, § relying.
hearted mot her ; de fortuin is een - voor mij geweest,
Steunmiddel , z., support , supporter, stay.
fortune has not been favorable to me.
Steunpilaar, z.
supporter.
Stieftnoederlijk , b., like a step-mother, § hard-hearted,
Steunpunt, z., fulcrum, fulcre, prop, support.
cruel; -, § hard heartedly, cruelly.
Steunsel , z., support , stay, § supporter.
Stiefinoederschnp , z., the being a step-mother; -, § hard
Steur , z., (zekere visch) sturgeon.
lieartedness, cruelty.
Steurkrab , z., lobster.
Stiefouders , z., m'r., step-parents.
Stevel , z., (laars , bijzonderlijk eert stijve ruiterslaars) boot , Stiefvader , z., step-father.
horseman's hoot.
Stiefzuster , z., step-sister.
Stevelen , t. w , (van stevels voorzien) provide with hoots. Stiefzwager , z., step-brother-in-law.
Stevelkal. , z., top of a boot.
Stier , z., bull ; taurus , bull (sterrekunde); jonge -, steer;
Steveiknecht, z., jack.
wilde -,. buffalo; -engevecht, bull-baiting, bull-fight; feest
5 teveiieér, z., leather for boots.
van -engevechten, bull-feast; -, (onhandelbaarrterssch) bruatevettnaker , z., boot-maker.
tal fellow.
Steveinaad , z., seam of a boot.
Stier , zie Stuur.
Stevelzooi , z., sole of a boot.
Stierachtia , b., § brutal ; -, bw., brutally.
steven, z., (achtersteven) prow, z.; -, (achtersteven) stern- stieren, zie Sturen.
post, z.; achter- knie, knee of the stern-post, z.; valling Stierendienst, z., worshipping a bull, hull-worship.
van den -, flaring, raking of the stern, z.; van - tot -, Stieren*evecht, z., zie onder het woord Stier.
frons stens to stern , z.; binnen -, stemson , z.
Stierenotïvr , z., sacrifice of hulls , hecatomb.
Stevenen , i. w., (den voorsteven ergens heen rieten , daar he- S- tierenperk , z., arena for bull-fighting.
ven zeilend turn the prow towards; wij stevenden regtstreeks stierf, zie Sterven.
naar de haven , we shaped our course right to the port.
Stierkalf, z , hull-calf, steer.
Stevenkroon , z., crown of a ship.
stiet , zie Stooten.
Stevenschoren . z., mv., supporters of the sten ► .
stift , z., (iets dat klein , kort en van voren puntig toeloopend
Stevig, b., (st(fachtig, vast, sterk) substantial, stiff, steady,
is) pin ; -, (/raveernaald) bovine; -, (houten of ijzeren pen,
strong; -, bw., stiffly , steadily.
tot wijzer dienende hij het leeren lezen van kinderen) fescue.
Stevigen , t. w., make strik,strong of steady.
Stijf, b., (000buigzaa,n) stift (not supple of pliant); zoo Stevigiijk, bw., zie Stevig.
els een paal, as stiff a post; een stijve hals, a stiff-neck;
Sticht, z., (domkapittel) chapter , chapter-house; -, (1•loos- van goud, covered all over with gold; -, (vast, genoeg Ier) abbey, monastery; -, (gebied van, een bisschop of carts- zoom. onwrikbaar en onverzettelijk) stiff, firm; -, § (koppig)
bisschop) bisphoric , episcopate ; -, (abd( , gebied van een abt)
obstinate ; - op zijns teenen staan , stand firm on the feet;
abbacy ; -, § (de bewoners van zullr een grondgebied) the in- (krachtig) - in de handen zijn , have strong hands ; een
habitants of a bishopric of abbacy.
stijve %vind , stiff gale; - schip (schip dat niet spoedig
Stichtelijk , b , (goede voornemens opwekkend en riool-weeoverhelt) stiff ship ; -, (verst ( fd) torpid; § - van koude,
trend) edifying; op -e wijze, edifyingly ; .-, bw., edifyingly. benumbed with cold ; een - uur gaans (een groot .uur goons),
Stichtelijkheid, z., edification.
a great four's walk; iets niet -e kaken staande houden
Stichten , t. w., (oprigten, opbouwen) establish , (! § found,
(iets onhedeesd eta schaamteloos doen), maintain a thing
institute, § create, erect; -, (bouwen ,opbouwen) build,
stoutly of with a brazen face; -, (gedwongen) , als: stijve
build up; -, (goede voornemens aankweekers en opwekken) r+erlaling (vertaling, waarbij het oorspronkelijke te zeer yye§ edify; -, (aanrigten) cause, excite; make; brand -, set tire volgd in) a stiff translation; -, (in manieren en voorkomen
to, fire; commit arson; tweedrayt -, make mischief (breed boersch) , als: een stijve gang, a stiff gait, een stijve howill-blood).
ding , a stilt attitude ; eert stijve buiging , a stiff now ; -,
Sticliteraar, z., (bewoner veal een sticht) inhabitant of the
b'r., stiffly, firmly; iets - en sterk beweren (ergers - op
fnisl ► opric.
staan) maintain with obstinacy.
stichter, z., founder, author; de - vara een rijk, founder Stjfaciattg. b., somewhat stiff.
of an empire.
( s► tUfhals. z., § obstinate person.
Stichtig, zie Stichtelijk.
Stijilici,' . z,, stiffness; obstinacy.
stichting, z., (bouwing) foundation, founding, creation ,' sttJft,ot>fd , z., zie Stijfkop.
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StLfhoofdIg, b., headstrong, obstinate, heady; -, bio., Stiklucht, z., mepihtic air, azote, hydrogen (scheikunde).
obstinately.
Stlknaitd, z., quilted seam.
St^jfhoofdigheld, z., headstrongness, obstinacy, headi- Stiknaald • z., quilting-needle.
ness, obstinateness.
Stiksel • z., quilted work.
StUflroofdlglijk, bay., zie Stijfhoofdig, bw.
Stikvol , b., quite full.
S tlj fkop , z., obstinate person.
Stikwerk • z., zie Sliksel.
Stijfkoppig, b., zie Stijfhoofdig.
St ij fkoppigheid, z., zie Stijfhoofdigheid.

StUfrniddei, z., remedy to stiffen.

Stifnek , z., stiff-necked person.
Stij fnekkig , b., stiff-necked.
Stijfsel, z., starch; -, (zetmeel) fecula (scheikunde).

StJfselachtig, b., like starch.
Stijfselborstel , z., zie Stijfselkwast.
Stijfselfabriek , 0., starch-manufactory.
Stijfselfabriekant, z., zie St jfselrnaker.
Stijfselkwast, z., starch-brush.

Stikwortel , z., bryony.
Stlkziende , b., purblind, near
Stikzijde , z., quilting-silk.
Stileziendheid,

sighted, short•sighted.

z., purblindness, near-sightedness, short-

sightedness , myopy.
Stil • zie Stilte.
stil , b., (dat geen geluid geeft) still, peaceable, silent;

alles was rondom ons even -, all was silent about us; zich houden (zwijgen), be silent; -le gebeden, mental prayers ; een
- gepeins, a silent meditation; een -le vreugde, a private
pleasure; een -le liefde, a silent love; -, (rustig) § quiet,
StUfselmaker, z., starch - maker.
tranquil ; -, (vreedzaam) peaceable, peaceful, -, (vredelievend)
SttJfselmakerij , z., zie Stijfselfabriek.
peaceable; -, § (ingetogen) quiet, calm, peaceable; een StUfselpan, z., starch - pan.
mensch , a sedate man ; -, (bedaard , kalm) unruffled ; een
Stsj Belton , z., starch - cask.
-le lucht , a still atmosphere ; - (gerust) , secure ; -, (andeStijiselwater, Z., starch - water.
ren niet storende) § quiet, ,1 calm, T calmy; zoo - als een
StLfster , z., starther.
muis, as quiet as a mouse; - staan, stand still; - blijven,
Stufte, z., stiffness.
remain , be quiet , still ; - houden , keep quiet , still ; zich
S tij fzinn ig , b., obstinate , stubborn , headstrong • opinia- houden , not to move, moderate oneself , be tranquil ,
tive ; -, bw., obstinately, stubbornly, opiniatively.
not to stir ; - leggen , lie still ; - houden , stop , stay,
Sttjfzinnigheld , z., obstinacy , stubborness , opiniativepause, make a stop (een voerman met rijtuig), pull up; een
ness.
-le avond , a still evening; de -le week (de laatste week der
t1Jfzinnigl5jk, zie Stijfzinnig.
vastendagen, waarop men zich van alle luidruchtige vermaStijgbeugel • z., stirrup.
ken onthoudt) , the holy week ; de -'le Vrijdag , de goede
Stijgen , i. w., (opklimmen) ascend, mount ; -, (nederstijgen)
Vrijdag , good Friday ; -, (wat zich niet beweegt), als : ge
descend ; berg af -, go down hill ; - in prijs , waarde,
kinderen kunnen niet lang - zijn, healthy children-zonde
§ rise in value, price; mount, ( get dear, § amount in vacannot long be still ; -le waters hebben diepe gronden § (die
lue ; - op een dier , mount ; - op een paard , mount a horse. ' weinig spreekt denkt veel , is vol van overleg , loos en doorSt ij ging, z., mounting, rising, etc.
trapt), still waters have deep bottoms; -, bw., silently,
St ij l , z., (pilaar of andere slut van eer gebouw) post, pil. calmly , (1 quietly , still , § tranquilly , peaceably , peacelar, stile; - win een deur, post; -, (werkiuiy waarmede fully, undisturbed; - 4^reken, speak softly; - ademen,
oudtijds werd geschreven , en van hier . schrijfwijze) § style, breathe softly.
writing; -, (wijze van spreken) style , language; -, § (ma- Stllachtig, h., soft.
nier, trant) style, manner, strain , tone; een zwellenden -, Stilheid , z., stillness, silence, calmness, calm, quietness,
a bombastic style; goede -, good style, language; slechte quiet, tranquillity , tranquilness.
-, bad, ill style, language; - van koopmanechap , manner Stillekens , bw., secretly, in secret, in secrecy, privately;
of trading , style of trade ; - van de groote wereld , in fine -, (zonder veel gedruisch) softly.
style; -, (in schoone kunsten, vooral in de bouwksnde) style; Stille, z., zie Stilletje.
(in het bijzonder ook : schilder- [trant]) style; -, (wijze van Stillen, i. w., (stil worden) grow still of calm; -, t. w.,
jaartelling) style; de oude en de nieuwe -, the old and (eenig geluid doen ophouden) silence, cease; bloed -, stanch
new style.
blood ; -, (tot bedaren brengen , bevredigen) still , calm,
Stijleren, t. w.4 (onderwijzen) train, bring up.
appease ; allay , quell ; -, (sussen) hush; - § , (verligten)
Staloefening, z., exercise in style.
alleviate ; - § , (temperen) mitigate ; -, (van dorst) allay,
Stijven, 1, w., (stijf maken) stiffen ; dat stijft de beurs,
(van honger) stay ; een kind -, make a child quiet, appease
that fills the purse; - (met stijfsel) , starch ; -, (sterken) a child; een oproer -, quell a tumult; leed of verdriet
strengthen , render , make strong ; -, (sterken , bevestigen) -, mitigate, alleviate pain or sorrow.
encourage, strengthen, fortify; iemand in het kwaad -, Stilleruliner, sekreetruimer, z., nightman, tom-turd.

encourage any one's evil doings.

StUving, z., stiffening, etc. Zie Stijven.
Stik, z., (van een draad) stitch.
Stikdonker, b., quite dark, pitch dark, very dark.
Stikken , t. w., zie Stekken; -, (van de noodige lutist voor

Stilletje. z., close-stool.

Stilletjes, zie Stiltekens.

Stilleveui , z., still-life (schilderkunst).
Stilleveger, z., zie Stilleruimer.

Stilligheid, z., zie Stilheid.
de ademhaling berooven , smoren) suffocate , stifle, choke ; -, stilling , z., grog: ing still of calm , silencing; -, (van bloed)
(bij herhaling steken , eenig naaiwerk over en weder besteken) stanching; -, (het doen ophouden) stopping, § calming, apquilt; -, (vangen, opdelven) , als : aal -, catch eels with peasing , stilling.
a spear; -, (door steken uitnemen) , als : boter -, take butter Stilmiddel, z., ij § lenitive; lenient, g.
out of a pot ; -, (van de lucht beroofd worden) be choked, Stlistand , z., (wapenscicor - sing) truce; -, (rust) inaction,
suffocated , stifled.
stauding still , still-stand, cessation, stop.
tikker , z., olie that quilts, stitcher , quilter.
Stilte, z., stillness, I1 calm, calmness, § quietness, undisStikkerij • z., suffocating, enz. Zie Stikken.
turbedness; -, (bezadigdheid, bedaardheid, kalmte) compos-
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edness; -, (eenzaamheid) solitude, solitariness; dood -, i
dead, stark of flat, calm, z.; in de - van den nacht, in
the still of night; het geschiedde in -, it was done in
private.
Stilzwijgen , z., silence; het - opleggen , command = ; met ,
- voorbijgaan, pass over silently; tot - brengen, j) § silence ,
impose - on, § reduce, put to , ( put down; het - verbreken, break -.

StoelboontJes, stamboontjes, z., mv., kind of beans.
Stoelbroeder , z., colleague.
StoeldranUer , z., chair-maker.
Stoelengeld, z., money paid for the sitting on a chair at
church.
Stoelenmaker , z., zie Stoelendrac jer.
Stoelenmat, z., chair-mat.
Stoeleninatten , z., matting of chairs.
Stoelenrnatter, z., one who mats chairs.
Stoelenmatster , z., zie Stoelenmatter.
Stoelenzetster, z., woman that places the chairs at church.

Stllzwiljgend,

b., silent, tacit; -, bw., silently, tacitly .

StllzwlJgendbeld , z., silence, tacitness.
Stllz ,wUgens, bw., silently, in silence .
Stinkaard , z., zie

Stinkerd.

stoelgang

Stinkappelboom , z., tapia.

,

afgang

, z., stool , dejection.

Stoelgeld, z., zie Stoelengeld.
Stoelkleed , z., chair - cover.
Stinkbooin , z., stinking bean-trefoil.
l Stoelkussen , z., chair•cushion.
Stinkdler, z., american polecat.
, Stoelleuning , z., back of a chair.
Stinken, i. w., ( smell, stink, smell bad, nasty, unplea- Stmelsport , z., zie Sport.
sant; ergens - § (daar slecht geacht zijn), als : hij stinkt' Stoelstapel , z., zie Stapel.
daar, they are tired of lrin;; het stinkt er (het is er on- Stoelzuster, z., a woman who sits at church on the same
klaar), it is unsafe there.
chair with another.
Stinkerd , z., stinkard.
Stoep , z., flight of steps ; perron (bouwkunde).
Stinkerdje, z., zie Stinkerd; -, (stinkrliey) hemerobius.
Stoepbank , z., bench on the steps before the door.
$tinkerig , b., stinking .
Stoepen , i. w., stand of sit before one's door.
Stinkerigheld , z., stinking.
Stoepje , z., zie Stoep ; -, ) town - soldier.
Stinkgat, z., stinking hole.
stoet, z. (gevolg) train, attendants, pl.; retinue; -, (praal)
Stinkhout, z., bean-trefoil.
state , pomp; -, (bende) train.
Stinkinossel , z., zie Stinkerd ; -, (van een vrouw) slut.
Stoeterij , paardenfokkerU , z., stud ; -en houden, keep
Stlnkpoel , z., stinking puddle.
studs.
Stinkpot , z., stink-pot, stinker; -, (een soort van vuurwerk) Stof, z., (waarvan iets vervaardigd wordt) matter, stuff; -,
pot-granado.
(weefsel) stuff; fraaije -, fine, nice, pretty stuff; zijden -,
Stinksloot , z., sink , stinking-ditch.
silk =; -, matter (philosophic) ; matter (natuurkunde);-,
Stinkvilder , z., (tawer.
pus, matter, g.; -, (onderwerp) 11 § matter, subject, topic;
Stinkvisch , z., stinking fish , dead fish.
-, (aanleiding) cause , reason , motive; -, (gelegenheid) ocStinkvileg, z., hemerobius.
casiorr; ruwe -, raw material; geneeskundige -, materia
Stinkvogel , z., stinking bird.
mediea ; - van Bond en zilver, bullion ; hij is kort van -,
Stip , z., point; -, (vlekje, spikkel) spot, speckle.
lie is very touchy, he takes fire immediately , he is pettish
Stippel , z., zie Stip.
immediately §; -, (dat zeer fajx is) dust, powder; kolen-,
Stippelen, t. w., speckle, spot; stipple (in hel yraveren).
coal-dust; bloem-, flower-dust, pollen , farina ; - van een
Stippen, t. w., (even indoopen) jI steep, dip; -, (stippelen),
boekerij, learned dust; met - bedekt, dusty, tot - vermazie dat woord.
ten, powder, pulverize.
Slips , z., zie Slips.
Stofacittig , b., dusty.
stipt , b., (naauwyezel) punctual , precise ; -, (met betrek- I Stofbezeuu , z., duster , hair-broom.
king tot tijd) exact; -, (naauwkeuriy) exact, accurate.
Stoftaad,je , z., (waarvan men iets vervaardigt) stuff.
Stinkbok , z., zie Stinkerd.

Stipt, stipteljk, bw., punctually; -, precisely; -, exactly,

accurately .
Stiptheid , z., punctuality , precision.
tobbe , z., (stomp van een boom) stump.
stoeijen , i. w., dally, toy , wanton .
StoetJer, z., dallier, wanton .
StoeUerLJ • z., dalliance, tousing.
Stoei ig , b., playsome , dallying, wanton.
Stoeister, z., wanton girl, ( romp.
Stoeiziek , b., zie Sloeijig.

Stolt'e, c., zie Stof.
Stoffeerder ,

z., one that garnishes, furnishes, etc.
what serves to garnish , embellishment,

StoUeersel , z.,

ornament.
StoHeerster , z., zie Stofeerder.
Stoffelijk, b., material (consisting of matter);

-, (liychamel^jk) corporeal , substantial ; -, (betrekkelijk of behoorende
IN slof) material ; -, material (philosophic) ; - bestaan ,
substantiality; - gedeelte, materiality; -, bw., materially,
corporeally; -, materially (philosophic).

Stoeizucl► t, z., playsomeness.

Stoffelijkheid, z., materiality, materialness.

Stoei • zetel , z., chair ; leuning-, leun-, arm =, elbow _,

Stomren , t. U., (pogehen) extol , boast, brag, vaunt , ( praise
up; -, (rats stof reinigen) dust; -, (vegen) sweep; een kamei - (tegen), sweep out a room,
Stoffen, b., van (zijden) stof, silken.
Stc,ti'enverwer , z., staff-dyer.
S,toUenwinkeller, z., mercer , one who sells stuffs.
stoffer , z., (poacher) boaster , braggart, )bragger ; -, (wer k
tuig om le stoffen) duster , hair-broom.
Stotireren , t. w., furnish (with necessary things); provide
stock; adorn, ornament, decorate, embellish ; gestoffeerde
kamers te huur, furnished rooms to be let; -, (uitvinders,
sneden) forge, triunp up (tales).

lazy ; - met een rug, = with a back; - van stroo, straw
bottomed =; draag-, sedan -; overtrek van een -, --cover;
-en zelten, place, set =s; tusschen twee -en in de asch
zitten , be between two stools the breech on the ground ;
predik-, I) § pulpit; - in kerken, desk; - van bisschoppen,
throne; apostolische -, see (papal authority) ; leer-, chair ,
profe sorsliip t de heilige -, the holy see ; preek-, pulpit;
iets vara dea preek- aflezen , read any thing from the pulpit; -, (stilletje) close-stool, night•stool ; kinder- (soort
van stilletje), children's close-stool; - van een artisyok,
bottom of an artichoke.
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Stofferig , b., dusty.
Stofferigheid , z., dustiness.
Stoffering, z., things necessary, garnishing, furnishing;

adorning , embellishing ; forging.
Stofgoud, z., gold-dust.

Stofhagel , z., sleet.
Stofhagelen, i. w., sleet.
Stofte, z., (eerste gronddeel)

=-like.

!1 § atom; als een -, like =s;

Stofklomp , z., heap of mass of dust.
Stofmeel , z., mill-dust.
Stofregen , z., drizzling rain , flue rain.
Stofregenen , i. w., mizzle.
Stofschelder, z., chemist.
Stofscheiding , z., chemistry.
Stofsneeuw , Z. fine snow.
Stofsneeuwen , i. w., als : het stofsneeuwt, fine snow is

falling.
Stofvarken , z., duster , hair-broom.
Stofzand , z., dust, dusty sand.

stok , z., (lang era dun stuk hout) stick ; wandel-, walking.

stick , cane ; - om op te leunen , staff ; -, (steunsel) § staff,
support; -, (grijsaard) old man ; -, (knuppel) cudgel; - om
iemand meë aan te vallen, club; -, (staf) staff; - van een
banier of vlag, staff; maat-, cane; slag met een -, blow
with a stick; -slagen, pl., cudgelling; -kenspel , cudgelplay, cudgel -playing; iemand met -slagen wegjagen, cudgel
any one away ; een - in het wiel steken, put a spoke in
the wheel; een - turf, a heap of turf; alle gekheid
op een je, without jesting; - van het anker ; stock of
an anchor ; trom-, drum-stick ; lont-, match-stick; -, (van
kaarten) stock ; -, (vroeger hij strofpleging in gebruik)
stocks, pl.; -, (hoenderrek) roast ; met den - verkoopen,
sell by public sale ; -, tbijënkorf) beehive.
Stokbeeld , z., statue.
Stokbeurs , z., antique purse (several purses fastened together to a wooden handle).
Stokbewaarder, z., jailer.
Stokbiind, zie. Stekeblind.
Stokboon • z., bean that brows against stakes.
Stokduif, z., stock-dove.
Stokdwefi , z., duster; -, (zwabber) mop, swab, z.; -, (bij
bakkers) malkin , oven-mop.
Stokebrand , opruïjer , z., makebate.
Stokebranden , i. 2v., excite dissension.
Stoken, t. w., (vuur aanmaken) make fire, kindle, stir,
poke ; -, (door middel van vuur bereiden) , als : genever -,
distil gin; -, (doen branden) burn; -, (iemand iets kwaads
berokkenen , iemand een vuurtje -, do any one mischief;
tweedragt -, sow discord; kwaad -, cause mischief, excite
dissension ; oneenigheid -, excite dissension.
Stoken, t. w., (de Menden, door gestadig daarin te steken,
reinigen) pink the teeth; een ieder stookt er zijn tanden
van (een ieder spot er mede), every olie laughs at it,
this is the towntalk.
stoker , z., (sterke aanblazing van den wind) brisk gale; -,
(brander van sterken drank) distiller; vuur-, stoker (bij een
stoommachine); -, (stokebrand) make-bate, fire-brand, author.
Stoker] , z., distillery.
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Stokkeknecht , z., under jailer.
Stokken, t. w., stock; een anker -, van een stok

voorzien,

stock an anchor.
Stokker , z., zie Stokkeknecht.
Stokkerig, b., (houtig, van wortelen en rapen) stringy,
woody.
Stokkerigheid, z., stringiness, woodiness.
Stokkig , b., zie Stokkerig
Stokkigheid , z., zie Stokkerigheid.
Stoklantaarn, z., cresset-light.
Stokmeester • z., zie Stokbewaarder.
Stoknar , z., arrant fool.
Stokoud, b., decrepit, very old.
Stokpaard , z., (een stok met een houten paardje daaraan
vast) horse (in the language of children); hobby-horse,
cock-horse, rocking-horse; -, § hobby, hobby-horse; op zijn
-je zijn, mount, ride one's hobby-horse.
Stokproef, z., money preserved by the director of the
mint after each coining.
Stokregel , z., maxim.
Stokroos , z., rose-mallow.
Stokslag , z., blow , stroke with a stick.
Stokslang, z., scytale.
Stokstijf, b., very stiff.
Stokstil , b., (zoo stijf en stil als een stok) stack-still.
Stoksuiker, kandijsuiker, z., sugar-candy.
Stokviolier, z., stock, stock-gillyflower.
Stokvlsch , z., stock-fish.
Stokzetter , z., regulator of a tax of imposition.
Stokzetting, z., regulation of a tax of imposition.
Stolksch , h., als : -e kaas, kind of cheese of a very
sharp taste.
Stollen , stremmen , i. w., congeal , coagulate , curdle,
clod; - van boter, vet, become settled of cold, thicken.
Stolling, z., coagulation, congealing, thickening.
Stolp , deksel , z., cover ; glazen -, hell-glass
Stolpen , t. w. en i. w., (met een stolp bedekken) cover.
Stoipkooi , z, mew.
Stom , z , stuur , mast.
Stom , b., (buiten staat om eergig geluid te geven)

If dumb,
speechless, T silent, § close-tongued, chute, silent (taatkuunde); -me poëzij, painting ; een -me letter, a muute; liet
-me vee , the brutes; -me zonde, sodomy; het goud dat - is,
maakt regt dat krom is, gold makes the mare <o, the wife trot;
een - persoon (tooneelspeler die niet spreekt), dumb person ;
-me scène, dumb show; - geboren, born durrib; - maken,
strike dumb, tongue-tie; -, (gemeen, dom) stupid; dat was
- van u, that was stupid; -, bw., stupidly.
Stomen , i. w., steam ; -, t. w., surround of cover with
steam.
Stomheid, z., dumbness, speechlessness ; stupidity.
Stoming, z., steaming.
Stommelen • i. w., (klanknabootsend woord, dat zeker geraas
make's aanduidt) make a noise, ( bustle, bustle about.
Stommelijk, bui., zie Stom, bw.
Stommeling, lomperd, z., stupid person.
stommen , t. w., (van wijn) stom.
Stommetje, z.,, als: voor - spelen, speak by signs, pretend
to he dumb.
I%tokerrot, z, branch-pea.
Stommigheid , z., (§ stupidity.
Stokgeld, z., tax, imposition.
Stomp , b., (niet scherp) blunt, dull ; -, (traag van begrip)
Stokgoederen , z., mv., hereditary posession.
dull; obtuse (wiskunde); -e vorm, obtuseness; met -ex
Stokhouder , z., auctioneer.
geest , blunt-witted ; op -e wijze, obtusely; de tanden Stokhuis, z., prison, jail, stocks.
maken , set the teeth on edge.
Stoking, z., stirring, joking, making fire, kindling, dis- Stomp, z., (overblijfsel van een geheel, waarvan een deel
titling , § causing.
afgenomen is) trunk, stump.
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Stomp, stoot, z., kick, thump, thrust, push.
1 Stoomruimte, z., steam•room.
Stoinpen , t. w., dull, blunt; -, (stooten) kick, push , Stoonnschip , z., steani-slip, steam-vessel.
thrust , thump.
Stoomsleper, z., steam-tug.
Stompheid, z., bluntness , § dullness .
Stoomvaart , z., steam - navigation.
Stomphoekig, b., obtusangular.
Stoomvaartuig, z., steam-vessel.
Stompje, z., zie Stomp; -, (eindje kaars) piece of candle, Stootuvaartwagen, z., steam-eariage.
candle's end.
Stoomvaartwerktuig, z., steam-engine.
Stompneus, stompe neus , z., flat-nose; flat-nosed person . Stooinvoortstuwer , z., steam-propeller.

Stompvoet,

stompe voet,

z., club-foot, stump-foot; club- Stoomzuier, z., steani-piston

footed person.
Stoinspel , z., dumb play.
Stond, tijdstip , z., instant,

Stoop , z., half-gallon (measure holding in about two quarts);
een -s kan ,

a half-gallon-pot.

moment, while, little while;
le elkea -e, every instant, monient; te dezer -, at this
moment, at present; van -en aan ,from this moment,
immediately.
Stonden , z., me., (maandelijksche zuivering der vrouwen)
monthly courses, woman's terms, monthly flowers, menses.
Stoof, z., (werktuig om iets door een matige warmte te bereiden)furnace , stove ; - voor de voeten ,foot-warmer,
stove; droog-, drying-stove; hout- (kastrol), stove; zweet -,
om touwwerk te teeren , tarring stove.
Stoof, bw., (bij het kootspel) , als : de koot ligt -, the
hucklebone lies flat down.
Stoofketel , z., stewing-kettle.
Stoofpan, z., stewing-pan.
Stoofpeer , z., stewing-pear.
Stoofpot , z., stewing-pot , „huguenote" (small stove with a
saucepan upon it).
Stoofsutir, z., gentle fire for stewing.

Stoortler, z., disturber.
j Stoorioos , h , careless; -, bw., carelessly.
I stoornis, z., disturta mince.
Stoorster , z., zie Stoorder.
Stoot , z., thrust, tliunip , push, shock, hit, brunt; - in
liet schermen, thrust; - met den ellebooq , hunch ; - met
een dolly, stab; - van een wagen, jog, jolt ; -, (aanval
van een ziektes fit, pang, touch ; -, (het slingeren der
golven) dashing of the waves; § zonder slag of -, without
firing.
Stoottegen , z., rapier.
^ Stooten , t. w., (stampen) pound; -, (geweldig duwen) push
thrust , hit , thump ; iemand uit de dear , sit het huis -,
turn any one out of doors, the house; een vijand den degen
in de ribben -, run a sword into the breast of an enemy ;
uit het bezit -, deprive of a possession ; -, (iets ergens
I tegen aan bonzen) hit , hurt ; zich -, hurt oneself , § take
offence at, stick of scruple at; § zijn hoofd - (in eenige
Stookkas , z., hot-house.
onderneming teleurgesteld worden) , be disappointed ; iemand
Stookkunde, z., chemistry; -, art of distilling.
voor het hoofd - (hem een ontmoedigende beleediging aanStookoven , z., furnace.
doen), disoblige of injure any one : -, (van dieren , met
Stookplaats, z., hearth.
de horens stelten) gore; - met den voet, kick; - met het
Stookster , z., zie Stoker.
hoofd , butt; met den elleboog , hunch ; iemand in het waStool , z., (priesterlijk overkleed) stole.
ter -, plunge any one into the water ; -, i. w., (van een
Stoom,z., (waterdamp) steam; - doortogten, = and exwagen) jolt, jog; -, (ran een schip) be tossed; -, (van een
haustion port; drooge -, verzadigde -, dry, saturated =; scliietgeweer, bonzen als het afgeschoten wordt) recoil ; een
overliitte -, superheated -; oververzadigde of oververwarmde gedicht dat stoot (hier en door niet vloe(jend genoeg is) ,
-, surcharged of overheated =; stoomende, steaming ; -af- harsh poetry ; aan stukken gesiooten zijn , he dashed to
blaaspijp , waste steam-pipe; onder -, with the _ on ; onder ' pieces ; -, (ergernis verwekken) offend , give offence.
volle -, with all the _ on; den - afsluiten , cut, shut off Stouter , z., thruster , kicker , pusher , hurter; -, (springthe _; - voortbrengen, generate _; - toegelaten hebben, hengst) stallion; -, (voormalige geldswaarde ,vijf groot)
have the = on ; volle - toegelaten hebben , have all the = I twelve cents and a half, twopence halfpenny.
on ; - opmaken, put on, get up the -; -digt zijn , be = I Stootig , b., butting, goring.
tight; de - is toegelaten, the ~ is on ; de - is op , men stooting , z., pounding etc.; jolting etc. Zie Stooten.
heeft - genoeg om te kunnen werken , the steam is up , I stootkant , z., welt (of a petticoat).
there is steam enough to work.
f stootplaat, z., hilt.
Stoomboot , stoosnvaartulg , z., steam-boat, steamer.
f Stootsch , b., zie Stootig.
Stoousbootmaatschapptj , z., steam navigation company. ,I Stootvogel , z., p , bird of prey.
! Stootvrij , h., invulnerable.
Stoomcilinder, z.. steam-cylinder.
Stolt' , z., (van een f escit) bottle-stopper; een - plaatsen op,
Stoon,doortogt , z., steam-opening.
Stoomfluit, z., steam-whistle.
stopper, put a stopper in; de - afnemen, take the stopper out ; -, (in een kous) fine-drawing , joining on.
Stoomhamer , z., steam-ram , steam-hammer.
Stooinkap , z., steam-chest; -vara een locomotiefketel , Stopanker , plechtanker , z., sheet-anchor.
steam-dome .
Stopgaren , z., darning thread.
Stoomketel , z., steam-holler.
Stopgeld, z., money paid for fine-drawing, joining of darning.
Stophamer, z., stopping-lianimer, calking- hamnier.
Stoomkraeht, z., force of steam, steam-power.
Stophars , z., putty ; Homan teague (putty to stop cracks
Stoomleibuis , stoompip , z., steam-pipe.
Stoominachine, z., steam-engine; dubbel werkend„ -, ex- In wood etc.).
pansion steam-engine ; - van (mogen , lagen , middelharen Stopkatoen , z., darning cotton.
druk , high , low , gleam pressure steam-engine ; enkel zier- i sroi,loon, z., zie Slopyleld.
kende -, single acting z:
j Stoplues , z ., knife used by wine-coopers and glaziers.
Stoommeter , z., steam-gauge.
Stootir► opeuing, z., ste l uli - port .

Stoonnpakket , z., steam-packet.
Stooinram, z., steam-ram.

Stopnaad , z., seam (need) , fine-drawing, joining on.
Stopnaald. z., tiarniti .needle.

Stoppel , z., (overgebleven gedeelte van een afgesneden Iro! renfi(ilm) stubble ; vol -s, stubbly; -, (kort haar) short hair.
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Stoppelakker , z., stubble-field.
Stoppelbaard , z., short and hard beard.
toppelbrand , z., burning of stubbles .
stoppen , t. w., (digtmaken , toesluiten) stop , fill , stuff ;

zin ooren -, stop the ears; -, (vol stuwen) een pijp -, fill

STO.
Stormbul , z., stormy squall.
, z., tortoise , testudo (ten tijde der Romeinen).
, i. w., blow a storm , tempest , storm; -, (storm
loopen) storm.
Stormenderhand , bw., by assault, storm ; - nemen, take
Stormdak

Stormen

a pipe; een lek -, stop a leak; ruiten -, stop crevices in by assault, storm.
panes with putty; kousen -, darn stockings; laken -, fine- Stornigat , z., (bres) breach.
draw cloth ; een gat -, stop a gap , (§ pay a debt ; beu- Storuigereedschap , z., zie Stormtuig.
liegen -, to make sausages; den doorgang - (den weg toe- Storinhamer, z., mace.

sluiten), stop of shut up the passage; §geld stopt geen Storinhoed , z., (helm) Helmet, T casque.
gierigheid (het kan haar niet verzadigen) , money does not Storinhoeic , z., stormy cape of promontory.
satiate the covetous; zijn ooren voor iets - (daaraan geen Stormig, b., zie. Stormachtig.
gehoor geven), be unwilling to hear; iemand den mond - Stormkat , z., (zekere batterij) cavalier ; -, (hij de ouden
(hem doen zwijgen), stop any one's mouth, silence any one;
zeker stormwerktuig) ballista.
-, (duwen) put; -, (bijv. van buikloop) stop, g .
Stormklok , z., tocsin, alarm-bell, storm-bell; de - lui.
toppend h., astringent, g.; weinig -, substringent; -e
den, ring the =; -, inflame the multitude.
middelen, astringents , styptics.
. Stormladder • z., scaling-ladder.
Stopper, z., (die stopt) , zie Stoppen; -, (bij de uitoefening Stormlohpen , z., storming.
van sommige bedrijven in gebruik) heater; -, (bij de artil- Storinlooper, z., one who storms.
lerie) rammer ; -, (pijpestopper) stopper.
Storinpaal , z., stockade , palisade.
Stopping , z., stopping etc.; -, darning; -, staying.
Stormpas , z., storming pace.
stopsel , z., stopple .
Stormram • z., zie Stormbok.

Stopsteen, z., stop - stone.
Stopster , z., (die stopt) , zie Stoppen ; -, (die kousen stopt)

darner ; -, (die laken stopt) fine-drawer.
Stopverf, z., zie Stopverw.
Stopwas, z., propolis.
Stopwerk, z., oakum.

'topwoord , z.,

(in gedichten) expletive; -en bijvoegen,
add expletives to.
StopzLde, z., darning-silk.
Storen , t. w., (den loop of duur van iets op eene ongeoor•
loofde of onaangename wijze stremmen) disturb, trouble;
iemands rust -, disturb any one's repose; iemands vreugde
-, disturb any one's joy; iemand in zijn gepeins -, disturb
any one in his meditation ; de eensgezindheid -, § destroy
the harmony, bring discord ; zich ergens aan -, cure for ,
mind; ik stoor mij er niet aan, I don't care for it; -,
(hinderen, verhinderen) interrupt, hinder.
•
Stork, z., T-(oo(evaar) stork (ornithologie).
Storksnest, z., zie Ooijevaarsnest.
Storrn . z., (zeer hevige wind) II § storm , tempest; -, (orkaan,
rukwind, onweersbui) storm; nieuwe -, after storm; de bezweren, afwenden, avert the -; met hot geweld van den
-, tempestuously; ran den -, stormy, tempestuous; een verwekken , stir up a - ; door den - voortgeslingerd , tem pest tossed; § de - laten voorbijgaan, let the - blow over;
§ (j de - doorstaan , stand the =; de- bedaart , the storm
abates; een - komt op, a storm is gathering; -, (hevige
aanval van gewapend volk, storm, bestorming) 1 § assault,
onset, shock , attack , § storm , broil ; door - (bestor •
ming) nemen , take by storm ; door een - beloopen worden ,
be overtaken by a storm ; § de eerste -, the first plunge;
hevige -, T violent assault, sharp onset, buffet, buffeting;
tij - behalen, nemen, carry , take by ssault , storm ; loopen (op eenige vestingwerken indringen of met geveld
geweer aanrukken) assault , storm ; -, § (geweldig krakeel)

storm .
Stormachtig, h.,

f1 stormy, tempestuous; -, (woelig) turbulent, § agitated , restless ; -, bw., stormily, tempestously ,

Storrnstagzell , z., storm -jib , z.
Stormtu ig , z., implements to storm with • p1.
Stormweder, stormweer, z., stormy of tempestuous

weather; storminess, storm-weather, z.
Stormwind, z., stormy of tempestuous wind.
Stortbad , z., pumping.
Storten , t. w., (plotseling en met geweld van een hoogte

doen vallen) plunge; -, (plotseling nederwerpen) precipitate,
hurl headlong, plunge, throw headlong; § iemand in het
verderf -, ruin any one , bring any one to ruin , spoil any
one; zich in het verderf -, run headling into ruin, ruin
oneself, hurl oneself into inevitable ruin ; zich in gevaar
-, run into danger; -, (iets plotseling ergens uitgieten),
als : hij stortte het geld op de tafel , he threw the money
on the table; bloed - (vergieten) , shed of spill blood;
tranen - (schreijen), shed tears; -, (in administratieven zin ,
betalen) pay, pay in; -, (laten wegvloeijen) shed of spill;
inkt op den grond -, spill ink upon the ground; iets het
onderste boven -, turn upside down; -, i. w., (plotseling
en geweldig neér. of omvervallen) tumble, fall; hij stortte
van zin paard, he tumbled from his horse; in het verderf - (ongelukkig oorden), be ruined; in het water -,
fall into the water.
Stortgat , z., hole through which any thing is poured etc.
Storting , z., (bily. van bloed, een miskraam) miscarriage,
abortion ; een - hebben , miscarry , abort ; - van gal, over.
flowing of the gall; -, effusion, g.; bloed-, blood-shed;
- ran een vloeistof, outpouring.
Stortkar

, z., p., tumbrel.

Stortregen

, z., very heavy shower (of rain).

, i. w., als : het stortregent, rain apace, rain
as fast as it can pour.

Stortregenen

, z., (verteerder , doorbrenger) § (spendshrift ,
§ prodigal.
Stortvat
,
z.,
doubler.
,
Stortschotel

Stortwijn

the cask.

, lek%vLn, z., droppings, wine leaked out of

, z., heavy sea.
turbulently.
Stotterbek , z., ) stutterer.
)Stormachtigheid , z., storminess, tempestuousness , tur- Stotteren , i. W., (uit wezenlijk onvermogen of aandoening
bulence , turbulency.
gebrekkig spreken , hakkelen) falter , hesitate , stammer ,
^étormband , z., a band.
stutter, § speak vaguely, stammer, g.; zijn beschroomdheid
doet heron geweldig -, his timidity make him stammer much;
s^tormbezaan , z., storm-mizzen , z.
ei. orwbok, z., ram, battering-ram.
Op stotterende wijze, stammeringly, stutteringly.
Stortzee
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Stotterig, b., stuttering, stammering, faltering, hesitating.
Stottering , z., stuttering , stammering.
Stout , b., (driest , koen , vermetel) audacious , -` daring,

Straatgespuis , z., mob.
Straathamer , z., beetle , paving-beetle
Straathoek , z., corner of a street.

hardy , bold , rash , daring-hardy ; (in ongunstigen zin)
audacious ; -, (moedig , onbevreesd) bold , hardy , intrepid,
dauntless, undaunted , fearless; (in ongunstigen --in) bold,
inpudent ; -, (gewaagd) , als : een -e taal voeren , speak
boldly ; -, (durvende wagen) venturesome ; -, (in schoone
kunsten en van st)jl) bold; -e beelden, bold figures; -,
(moedwillig, euvelmoedig , bijzonder van kinderen) naughty,
saucy, § malicious, § wanwaard, froward, § ill-natured
- zijn, (ran kinderen) be naught y , be a naughty child; -,
bw., (stoutelijk) stoutly, boldly, daringly, venturesomely;
(in ongunstigen zin) boldly, impudently; with audacity,
hardihood, boldness; -, (op brutale wijze) insolently, impertinently ; (van kinderen) naughtily, saucily.
Stouthartlg , b., stout-hearted, bold ; -, bw., boldly, courageously.
Stouthartigbeld , z, boldness , hardihood , hardiness ,
daringness, intrepidity, dauntlessness, undauntedness, fearlessness.
Stouthartiglijk . bw., zie Stouthartig, bw.
Stoutheid , z., (vermetelheid) audaciousness, boldness ; -,
(vrijpostigheid) liberty; (van kinderen) naughtiness.
Stoutigheid, z., (van kinderen), zie Stoutheid, in de 3de
heteckenis.
Stoutmoedig, zie Stouthartig.
Stoutmoedigheid, zie Stout hartigheid.

Straatjongen

StoutmoedigILjk, zie Stouthartigl(jk.
Stouwen , zie Stuwen.
Stoven , t. w., (door middel van een gematigde

verwarming
koesteren, bijv. eenigerhande spijs door een matige verwar wing bereiden) stew.
Straal , z., : (pijl) van daar thans al wat als een pijl snel
wordt voortbewogen ; -, (van vocht) gush , spout , flash ;
eer; - water, jet of water; -, (van de warmte) ray; -, (van
het licht) ray, beam; stralen schieten of werpen) dart
beams ; -, § ray (emanation, appearance) ; - van hoop, ray
of hope ; -, (bij de landbouwers) furrow ; -, radius , ray
(botanie); - , (in de wiskunde regie lijn , die uit het middelpunt van een cirkel naar zijn omtrek getrokken wordt)
radius; -, ray (natuurkunde) ; -, (van den ( liksem) flash;
stralen om het hoofd van een heilige, glory; -bundel, pencil of rays (gezigtkunde); vereenigiog van lichtstralen op
één punt , coradiation ; zonder stralen , rayless, beamless,
( without a ray , bean.

467
, ram.

, z., blackguard , § mischievous boy ; een hoop
-s , a parcel of blackguards.
Straatlied , z., zie Straatdeun.
Straatlooper , z., street-walker.
Straatloopster, z., gadder, gad-about, rambling creature.
StraatmadeliefJe, z., (die gaarne op straat is) child that
likes to he borne about in the street.
Straatmaker , z., pavier , pavior , paver.
Straatmakersbaas , z., master-pavier.
Straatmeid

, z., zie Straatloopster.

Straatnieuws, z., news in town.
Straatpikker , z., zie Straathamer.

Straatpraatje, z., vulgar news.
Straatroover • z., highway-man.
Straatrooverij , z., highway - robbery .
Straatrumoer, z., street - rumour.
Straatschans , z., baricade.
Straatschenden, i. w., play wanton tricks in the street, by

disturbing people (ringing bells, knocking at the doors, etc.).
, z., one that plays wanton tricks in the
street Zie Straatschenden.

Straatschender

Straatschender(j

, z., playing wanton tricks in the street,

etc. Zie Strautschenden.

, i. w., idle about town , ramble , § idle, laze.
Straatslijper, z., one who runs idle about town, rambler.
Straatslijpen

Straatslijping

, z., running idly about town , rambling.

• z., zie Straathamer.
Straatsteen , z., pebble , pebble-stone , flint-stone , brick.
Straattaal , z., billingsgate-language.
Straatvaarder , z., ship of master bound to the straits of
Straatstamper

Gibraltar of St. Davis.
, z., swine of pig that runs in the street.
Straatveegster, z., zie Straatveger.
Straatvegen , z., cleaning of the streets.
Straatveger, z., cleaner of the streets.
Straatweg , z., paved way.
Straf , h., (scherp, strak, hard, streng) severe, rigid, harsh,
stern , strut , austere ; een -fe zedeleer , a severe moral;
een - gelaat, a stern countenance; -fe wijn, sour wine;
-, bw., severely, sternly , austerely.
Straf , z., (strenge vergelding van bedreven kwaad) chastisement, punishment; -, (kaslrjding) chastisement, castigation , ^ -` chastening; -, (straf bij vonnis ran een geregtsStraalbreking , z., refraction.
hof uitgesproken) punishment , penalty , een - uitspreken,
Straalsgewijze, bij stralen, bw., like a ray, beam, etc.;
denounce a penalty; verdiende -, merited , deserved punishhet bloed liep - uit de wond, the blood gushed from the
ment, condign -; -boek, black-hook (soldatenterm); als -,
wound.
as a punishment ; voor -, for a punishment; zonder -,
Straaltje , z., zie Straal.
unpunished , without punishment ; - dragen , - lijden , to
Stream , z., zie Striem.
undergo punishment; op -fe des doods, upon of on pain
Straat , Z., (gebaande weg) way, highway , road ; - , (in
of death ; tot mijn -, for my penance ; tot -, by way
tegenstelling van steeg) street; achter-, by-street, back- of pain.
street; druk bezochte -, frequented ^, thoroughfare; kruis-, Strafbaar , b., punishable ; strafbare aard (van een daad),,
cross -; in het midden van de -, in the open =; langs punishableness.
de straten loopen , II run about the streets ; straten voor Strafdag , z., day of execution.
stegen kennen (onderscheid lusschen personen maken) make StraWe, zie Straf.
distinction of persons; een - afsluiten, stop up a =; een StraffelLjk , bw., zie Straf, bw.
nieuwe - openen, open, cut a new _; §-, (zeeëngte) straits, Straffeloos, b., unpunished.
p1., strait, frith ; de - van Gibraltar, the strait of Gibraltar. Straffeloosheid , z., impunity; met -, with =.
Strantarbelder, z., one that works in the street, pavier, straffen , t. w., (iemand eenige straf doen ondergaan) punish;
pavior, paver.
doen -, cause to be punished ; hetgeen straft , punitory;
Straatdeun, z., ballad, trivial song.
-, (kastijden) chastise , castigate ; § O chasten ; kinderen Straatgeld , z., paviage.
(kastjden) , chastise children ; in de bears -, fine , amerce,
Straatgerucht , z., street-noise; - maken, cry in the street.
mulct ; aan den lijve -, inflict corporal punishment ; met
Straatvarken
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de koord -, hang; met de roede -, whip; ik kan u met uw
eigen woorden -, I can punish you with your own words.
Straffer • z., punisher, chastiser ; castigator, ) T chastener.
Straluing • z., punishing, chastising.
Strafheld, z., severity, rigidness, austerity.
Strafmiddel , z., means of punishing, pl.
Strafoefening , z., execution; begin van -, commencement
of execution.
Strafschuldig , b., culpable.
Strafschuldige, z., culprit.
Strafschuldigheld , z., culpableness.
Strafster, z., zie Strafer.
Straftooneel , schavot , Z., scaffold.
Straftuig, z., implements of punishment, pl.
Strafuur , z., hour of punishment of execution.
Strafvrij , b., free of of punishment.
Strafwaardig, b., punishable, culpable; - karakter (van
een daad) • punishableness.
Strafwaardigheld , z., punishableness..
strafwet , z., penal law.
Strafwetboek, z., penal code.
Strafzwaard, z., glave, sword, 1`§ sword (means of punishment).
Strak , b., (stijf aangehaald , sterk , gespannen) tight , stiff,

stretched; -, (genoegzaam evenveel als straf) severe, austere, stern; -, bw., severely , sternly ; hij ontving ons met
een - gezigt, he received us with a stern countenance; gij
zijt al te - met uwe kinderen, you are too severe with your
children; -, (aanstonds, onverwijld), zie Straks.
Strakheid, z., tightness, stiffness; -, severity, austerity,
sternness.
Strakjes , zie Straks.
straks, aanstonds, bw., (of future time) presently (in the
course of the day); by and by, anon; -, (van verleden tijd) just
now (in the course of the day) ; shortly, soon; -, (weldra)
l forthwith , immediately; het zal - nacht zijn , it will be
soon dark; ik ben er - geweest, I have just been there.
Stralen, i.w., (stralen uitschieten) dart (rays), beam; -,
(als een straal uilloopen) gush, spout, flash.
Straling , z., beaming ; -, gushing , spouting , flashing.
Stram , b., (stijf, onbuigzaam) stiff (not flexible) rigid;
-me leden , stiff joints ; van koude verstramd , chill , benumbed with cold; een - slot (een dat moeijelijk opengaat),
a lock that opens and shuts with difficulty ; -, bw., stiffly.
Strambeid , z., stiffness.
StramLjin, z., zie Stamijn.
Strammigheld , z., zie Stramheid.
Strand , z., sea-shore, shore, beach; zonder -, without a =,
.t shoreless ; het schip op - zetten , run the ship a-shore.
Strandbewonet , strandbewoonster , z., inhabitant on
the sea-shore.
Stranddief, z., wrecker, strandthief; on that commits
robbery on the sea-shore.
Stranden , Z. w., strand, run aground; (van personen) § fail,
be failed; (van zaken) miscarry; gestrand, op het drooge,
stranded; gestrand zijn, be stranded.
Strandharing , e., herring caught near the shore.
Strandheer , z., wreck-master, officer entitled to a share
of all that is cast on the strand.
Stranding, z., stranding; -, miscarrying.
Strandlcel • z., pebble , bowlderstone.
Strandkrab, z., crab-fish caught near the shore.
Strandlooper, z., one that works on the strand; die gestrande schepen zoekt te bestelen , zie Stranddief.
Strandregt , z., shorage; right that the lord of the shore
claims to all waifs and flotson.
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StrandsnLjder , x., one employed in whale fishing.
Strandvisch , z., fish that lives near the shore.
Strandvogel , z., bird that lives on a shore.
Strandvond , z., flotson.
Strandzwaluw • z., martinet.
Strang, z., gulf in the sea and its shore.
Straten , t. w., pave.
Streek , z., (behendige trek , list) guile , wile , trick , ( sun-

ning , sly trick; met streken, with deceit, guile, artfully,
craftily, ( cunningly, slily ; zonder -, without =, artless,
craftless, guileless ; op zijn -, in order; van zijn -, out of
order; op allerlei snoode streken afgerigt zijn, be up to every
dodge ; -, (de daad van strijken) stroke ; - met een penseel,
touch, stroke; - met de pen, dash; een - door iets halen,
dash it over ; een - door iemands rekening halen , remit;
ook : te leur stellen , disappoint; er loopt een - door (hij
is niet wel bij zijn verstand), he of she is somewhat crackbrained ; -, (een der stralen waarin het kompas verdeeld is)
rhomb , point of the compass; de regie -, de juiste weg
om tot zeker doeleinde te geraken , ( f § the right way; hij
is van -, he is indisposed; -, (loop, vaart van een schip
in het zeilen) course, way, track, run; - lands (een lang
reep uit de oppervlakte des aardbodems of uit die-werpig
van eenig bijzonder land) part, quarter , region, country;
in deze streken , in our neighbourhood ; een vruchtbare,
rijke, arme, bevolkte -, a fertile, rich, poor, populous
country.
Streektafel , z., loxodromic table.
Streektafelboek, z., ruttier.
Streelen , t. w., (zachtjes str( ken) stroke ; een kat -, stroke
a cat; -, (liefkozen, vleijen,vePrmakesz) caress, flatter,
delight; iemands zinnen -, delight the mind; de vloer (het zand dat daarop ligt met een bezem zachtjes effen
strijken) sweep a floor lightly.
Streeler, z., flatterer, caresser.
Streeling , z., stroking, § carsssing , flattering, delighting.
Streelster , z., zie Streeler.
Streem , z., zie Striem.
Streen . streng, z., skain , hank ; een - garen, a hank
of thread.
Streep , z., streak , stripe ; met -en (gestreept) striped.
Streepje, z., zie Streep.
Streepjesgoed, z., striped stuff.
Streepsgewtjze, b. en bw., striped, with stripes.
Strek, zie Strak.
Strekkeliik, b., profitable.
Strekkelijkheld , z., profitableness.
Strekken , t. w., (rekken, uitrekken) stretch; -, i. w., (zich
uitstrekken) extend itself , reach; -, (duren), als : het geld
strekt bij hem niet ver, he soon spends his money; -,
(voordeelig in het gebruik zijn) be profitable; -, (leiden)
lead, tend, conduce.
Strekking , ultrekking , z., t stretching ; -, (voordeeligheid in het gebruik) profitableness; -, (rigting naar een
oogmerk) tendency ; een - hebben (om ; tot) , tend to , have
a tendency to.
Stremmen, stollen, i. w., curd, curdle, congeal, clot;
-, t. w., (doen stollen) curd, curdle, congeal', clot; -, § (de
omloop of voortgang van iets hinderen , stuiten) prevent,
hinder , impede , stop (prevent the progress of).
S tramming , z., curdling, congealing ; -, § impediment,
obstacle , hinderance, ( hold-back.
Stremsel , z., rennet.
Streng, b., (stijf aangehaald en daardoor sterk gespannen,
strak) , zie Strak; -, § (naauwgezet, strikt en stipt) strict,
rigorous ; -, (van personen, scherpelijk toeziende en geen
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toegevendheid ge^ruiRende) severe, rigid, stern-. eei - ronnis , a severe sentence ; -e wetter , severe laws ; -, h o.,
strictly, severely, rigidly , sternly, austerely.
Streng, Z., (een der dunne touwtjes, waaruit een dikker is
eamengedraaid) strand, twist; eega trouw van drie -ere, a
cord of three strands of twists ; -, (trekreep vita een paard)
trace; zijn - vasthouden (zijn begrip haodliare,t), stick to one's
opinions, maintain one's point; § elk tent soli z^jia -,
every one defends his argument; -, (screen), zie dat woord;
een - zijde, a skein of silk; -, (aanboor) party, side.
Strengelen , t. w., (streogsgewijze zamendrurr^jesi , ifr. hrt gebruik vlecïllen) twist , vroave, plait.
z^trengelUk . bw., zie Streng, a.
Strengeling, z., twisting, weaving , plaiting.
Strengen, t. w., (iets stijf aanhalen) straighten, stretch;
-, (ineenvlechten, tot strengen maken) nlake skeins of thanks ;
-, (met een streng vastmaken) tie : liet kind is gestrengd
(met de navelstreng omwonden), the child is surrounded
with the navelstring.
Streugheid , z., strictness , rigour , severity, rigidness,
sternness, austerity , rigidity.
Strepel , z., (strook) slip.
Strepen, t. w., (met strepen maken) fl streak, stripe; -,
(strepen op iets trekkers) draw lines upon -, (yeeselen)
whip , § reproach , nip, taunt.
l^treveu , i. W., (alle kransten inspannen om hindernissen door
Ie worstelen) endeavour , strive ; naar iets - (dat trachten
te verkrijgen) , aspire (to , after) ; naar eer -, aspire to
honour ; noor een plaats -, endeavour to arrive at a place;
te boven - (te boven gorsrs, zich ergens boven verheffen) ,
surpass, outdo ; niemand streeft hem te boven , noimdy
outdoes luim.
!streving, z., endeavouring; -, aspiration (after), aspiring (at).

emulously; om - werken , strive who shall work best of
rtl0st.
strejdbaan , z., zie Strijdperk.
Strijdbaar, b., (geschikt om te strijden) capable of bearilia ;triosof of fighting; -,(moedig) warlike, martial,
vo;uiant , courageous ; -, (tot den krijg toegerust) prepared
for war.
Strijdbaarheid, z., martiality, warlikeness, valiantness.
StrkidbUi , z., battle-axe.
StrjQicu, i. w., (vechten, oorlogen) fight,'` combat, war,
lr^ttle ; voor zijn land -, fight for one's country; Poor de rrijheil -, fight in of for the cause of liberty ; man tegen man -,
É tight hazed to hand ; met den degen, de pistoot enz. -, fight
s with swords, pistols etc.; - met (onvereenigbaar zijn met,
I suet overeenkomen met) § be contradictory to, be inconsisI teelt with , contend with , against; dat strijdt met de ge: wonde rede , that strikes against reason; met zitli zelf -,
§ contend, strive inwardly, within oneself; dalstrijdt
; timet de wet, that is contrary to the law; met een moeijelj1 beid te -, § labour i;sder .i difficulty; -, (worstelen tegen,
itt zedelijken ziia) strive; bijv. tegen zijn begeerlijkheden -,
strive against one's possiorns.
Strijdend, b., contrary, contradictory, opposite, militant.
trkjder , krijgsman, z., combaiant, fighting-man, (filth_
ter , warrior , -` soldier ; -, (kampvecliter) champion ;-,
i (betwister, tegensprek er ) contradicter, disputer , quarreler.
Strijdgenoot , z., fellow-soldier, brother-ollicer.
Strijdig , b., opposite , contrary, repugnant; -e gevoelens,
. Contrary opinions; (lat is - wet mijit helsng, that is conj tr.s ry to my interest ; -, bw., contrarily , repugnantly.
StrLdigheid , z., contrariety , opposition, repugnancy.
Stri{ciiglijk, btw, zie Strijdig, bw.
; +trtLk®ir, z., whiribat, lu rlbat, mace.
I : trkidinakker , z., zie Strijdgenoot.

tribbeiaar ,

strtbbelaar ►^ter ,

e.,

quarreler ,

jangler ,
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trr, stperk, z., tilt-yard, lists, pt. (place inclosed for comcarper.
bat , s oeiïiy) ; ring, race-course; in het - treden,j § eater
Ctr beten , i. w., (eigenlijk spartelen , doch meestal gebrnikelijk in tegenstribbelen) jangle , contest, contend, carp (at), I Its lists.
StrkJdp:aats, z., zie Slrij(lperk.
quarrel.
St, -tj, pril . z., prize of contention.
Stribbelig , b., bickering, quarrelsome.
str é,Jcisciirift , z., polemical work of writing, controversy.
16trIbb fin , z., cavilling , bickering , quarreling.
istriem , z., (eigenlijk een streep) stroke, streak , stripe ; Stri te eiti , z., zie Slagveld.
-, (tijzonder zoodonige streep , als door een zweepslag, gees- StriJkbaud, z., hair lace.
seeing enz. op iemoads liychuam ontstaat) weal , mark of a Strul"k-ioenu , z., sort of camomile.
stripe, stripe; door zijne -en is ons genezing geworden , atr jkhlok , z., sort of plane , z.
Strijkhort , z., certain hoard of a though.
by his stripes we are healed ; -, ( (slay) blow.
6trtjd, z., (gerecht, slay) eiglit, battle, contest, combat, Strik eken, z., irockiig-cloth, coverlet to iron linen on.
(of animals) fight ; -, strife, struggle, I fighting, action , stro, ketings , zie Itakelissgs.
engagement; groole - (slay), great battle ; woedende, wart- atr&ken , t. so., (liyteijk overheengoon , ook : iets met eert
ye.^taJiy voortgaande esa slepende drukking ergens afhalen) ,
Iiopige -, desperate fight, battle; os lesliste -, drawn battle;
gills ; geld ran (le tog l - take rtloney sway from the table
ree -, sea fight, enbsl,e ►nesit, naval irtloli , battle, z.; hardnekde slag - (iels overgeren), strike of haul down the colours, 1.;
kilte -, stubborn engarsment; doorlel l::e -, desperate, snortal combat; iii het hevige randen -, in the thick of the -; i o,iderrans -, strike the lower yards a ► port last of down on
the gulnw:..le, z.; een steng in het hol -, strike a top-mast, z.;
eega - leveren, fight a battle; buiten tien -- stellen, 11 § beat
rle broek -, let down ore's breeches; -, (op een slepende
of the field, cripple, disable (solilaleu(ersn); dery - voortw?j=e dizskke,a of wrijeeai) stroke; de viool meesterlijk -, play
zetten, continue the conmlbat, ( fight it out; -, .strijd (sllaq)
Tuasír,s-ly on the violin; een vonnis -, een vonnis vellen, pass
orde , battle-array; voor iemand deur -- (den handsclmeri) opsentence ; (le prijs -- (behalen) , get the prize ; de riemen nemen , take up the cudgels for any one ; -, (wor.sleling)
§
contest,
§
strife
;
(iiiliiii'eiz), back a-stern with the oars; § de hand over het
kerije
I wrestling, p1 scuffle, 11 (struggle,
-, vigorous struggle , fierce grapple ; - (man testers, mora) , I hart -, l,e kind; bijeess -x, sweep together ; § e r r,s geen zalf
a al te -, als is lost; calf op egge pleister -, spread a plas wrestling; een - weigeren, decline a contest; -, (krijg)
ter; ale hand over den baard -, stroke the beard with the
war; -, (twist, oneenigheid) quarrel, dispute, col tention;
hand ; -, i. w., met de roeten - (eega slepende beweging ia'rt
-, (tegen hosts/ay/en) striving ss;sinst one's passions; -,
(o , orstelmy tegea desa drol) straggle with death, struggle 1 ii voeten wake"a) , slide with the feet; het paard strijkt
(shut met ears poot t^ gc^rr, An asdcren), the forse touches
for life; -, (worstelioq lv!/en tij(es) fight aagainst pails , -,
(gemoeds osis isst) perplexity of nsyuietude of mind ; if hen I (cite toot Witli the ruiner (:tasssiie,"IrI rg. to overreach wordt
(onteef) , + gcoegii wtnnoer een paard lei rijsi beweging likt een
door geen — (s , that dory not tempt Iime; os;
:lehtel10
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tegen een voorpoot strijkt; to ent, wanneer het met een
voorpoot het been van het andere strijkt en verwondt); -,
(gaan) walk , go a great pace ; -, (gaan , vertrekken) go
away , betake oneself to one's heels ; § met iets gaan -,
get of obtain something ; voor iemand - (voor hem wijken) ,
yield to any one; de wind strijkt door het vertrek, the
wind passes through the room.
Strijker, z., striker, etc.; -, (strijkijzer) smoothing-iron,
iron; -, (strijkbout) strickle.
Strijkgeld, z., premium given to the highest bidder at a
public sale; (b( slagers) whetting-pin , steel.
Strt)kgoed , z., clothes ironed of to he ironed, p1.
StrUkhoek, z., angled flank (veslingbouw).
Strijkl,out • z., (hout one het koren af le strijken, dat ge melen wordt), strickle.
Strtkin; . a., stroking, rubbing, etc. Zie onder Strijken.
StrUkkalk . z., parget, rough-cast,
Strjklap • z., clout to clean a razor with.
Strtjkieder, strijkleêr, z., strap to set a razor on, strop.
Strijklljn, z., flink, line of defence.
Striikiint, z., zie Strijkband.
Strijkplank , z., hoard to iron linen on , ironing-board.
Strijkriem , z., zie Strijlcleêr.
Strijksel , z., liniment, ointment.
Strl;jksteen, z., whetting-stone, oil-stone, hone,
Strijkster , z., ironing woman.
Str LJkstok • z., strickle ; - van een viool , fiddle-stick.
StrIiktafel, z., table to iron linen upon, ironing-table,
ironing-hoard.
Strijkvoeten , i. W., make a leg; -, (kruipen , vle(en) flatter
and make compliments.
Strijkv oetJe , z., een - maken , make a leg.
Strijkvuur, z., cross-fire.
Strtikwerr, borstwering, a., parapet
Strtjkwerk , z., ironing.
Strik , z., (een gedraaid koord of lint tot een oog ,rgeroa1 t ,
om d,,arin iets vast le hechten) noose, springe , gin, snare;
-, (lis waaraan men j(igtholzden gekoppeld heeft) leash ; -,
(strop) rope; -, (schvifknoop) running knot; van bier ; (ver
knot of ribbons; - van juweelen, knot-sierlvant)how,
of jewels; -, (lacy, list) trap; persoon (lie iemand -ken spant,
insnarer (of); iemand een - sponnen, lay a snare for any
one ; in een - vangen , catch in a 011 0.
-Strikken , t. W., (een koord of lint stuikswijze zamenknoopen)
noose, loop, leash, knot; gij moet het lint - (niet knoppen),
you must make a running knot of the ribbon.
Strik!!s , z., loop in the form of a knot.
Strikrede, Z., (rede om iemand te verstrikken) captious reaconing of argument; -, (drogrede) sophism.
Striksnoer, z., snare, gin.
Strikt, b., (naanw) close; -, (stipt, naanwkeurig) strict, precise,
exact, punctual ; -, (naavwgezet) rigorous, severe, strict.
Striktelijk , bzv., strictly.
Striktheid, z., strictness; -, (strengheid) rigour, severity.
Strikvrna*, z., captious question.
Stripmeid , z., zie Stripster.
Strippeliug, z., strippled tahacco.
Strippen , t, w., (geeselen) whip, bastinade, bastinado; -,
(in de tabaksfabrieken de bladen van de stoelen afstroopen)
strip off the leaves of the tobacco plant. (danm. WEILAND
geeft alleen de laatstgemelde beteekenis van liet werkw.
Strippen op).
!strips , z., enkel in ; - krijgen , be bastinaded.
Stripster . z., woman that strips off the leaves of the
tobacco-plant.
Stripzolder, z, loft, where tobacco is stripped of its leaves.

STR.
(een struikgewas) shrub.
i. w., (struikelen , zoo als men doet , wanneer
men op zijn weg tegen struikgewassen aanloopt) stumble
(at of against).
Strobbeling, z., stumbling.
Stroef, b., (niet gl( dend) grating, not gliding; -, (koel)
cool , cold ; -, (stuursch) cross , crusty, dogged ; -, (ernstig , barsch) stern ; -, bw,, coldly (unfriendly) , gratingly;
iemand zeer - ontvangen , receive any one very coolly.
Stroefheid , z., harshness , § coolness.
Strompelen , i. w., zie Struikelen.
Strompelig, hobbelig, b., rugged, rough.
Strompeling, z., zie Strszkeling.
Stronk, z., (de stammen of .stammetjes van onderscheidene
plantgewassen) trunk , timber.
Stronkelen , i. tv., zie Struikelen.
Stronkeivoeten , i. w., zie Struikelen.
Stront, z., (hoop afgang) turd; -, (drek, afgang) excrement, ordure, dung.
Stronti5, b., tardy.
Strontjagrr , z., (zekere vogel) stercoraria avis.
Strontje , z., zie Stront; -, (zweertje op het ooglid) pimple
on the eye-lid , sty , stian.
Strontkar, z., dung-cart.
Strontke•er, z., zie Drekkever.
Strontvlieg, z., kind of fly.
Strontvoge! , z., (aan de Kaap) African buzzard.
Stroo , z., (zonder mv.) straw ; § mannetje van -, man of
straw; fijn -, chaff ; op - leggen , sleep upon straw ; (ook
§een lijk zijn, dat reeds op - is afgelegd) be dead; -,
(mv. strooijen) straw, halm; iemand geen - in den weg
leggen § (hem geen de minste hindernis toebrengen) , do one
no harm ; hij laat zich aan een - binden , hij laat zich
met een - trekken (hij laat zich niet lang of sterk ver
be is easily to he got, he seldom refuses an invi--zoekn),
tation; ik laat mij aan geen - binden zoo lang er touw
te bekomen is, 1 don't suffer myself to be confined in
so small a matter; hei scheelde maar een - breedte , it
was within a hair's breadth.
Strooband , z., straw-hand.
Sty-oobed , z., straw-bed.
Stroobinder, z., straw-hinder.
Stroobloeen , z., cudweed, everlasting flower.
Stroobokking, z., red herring tied up in straw.
Stroobos , z., bunch of straw.
Strooboter , e,, straw-butter.
Stroobunde! , z., zie Stroobos.
Stroodak , z., thatch of straw.
Stroodek, z., (over bloemen) straw-mat, mat.
Stroodekker, z., thatcher.
Stroofakkel • z., straw-light.
S,trootiesch • z., bottle in straw.
Stroo eel , b., straw coloured.
Stroohalm , z., straw-halm.
Stroohandelaar , z., straw-seller.
Stroohoed , z., straw-hat.
Stroohuisje, z., thatched house, cottage, cabin.
Stroohut, z., zie Stroohuisje.
strooien , b., straw , strawy , of straw , straw-built,
Strooien , i. w., (paarden en ander vee van stroo ter lig
voorzien) litter ; -, (met lovers en palm bestrooien) -gin,
als ; den bruidegom en de bruid -, strew a bridegroom and
bride with palm and flowers ; -, (ginds en herwaarts werpen)
strew , strow , spread , scatter ; § rozen voor de varkens (leeringen of gunstbewijzen aan onwaard4'e voorwerpen ver
-spilen),
throw of cast pearls to pigs.
Strobbe, z.,
Strobbelen ,

STá..

471

STIL

StvooMer , z., one that strews , etc:.

S$roouibed , z., bod of a river.
Strootjing , z., strewing , c•.tc.
$tr(► l► tueltng , e., ( e ther snort vast keuring) kind of fish.
Strooïjonker, z., oite who strews a stride with dower's; Si, O(enet► , ï. w,, (i;t een ea dezelfde riytirty sterk voort
bridernan.
streslrl► , rust , flair; hel water stroomt tee/en liet-vloeijct)
Strooikrttíd , z., }vervain.
Str ooInlantije, z., basket frons which a bride is strewed

with flowers.

huts tract , the water stee -tills a5;liilst the house; -, (vloeijeit
iet Iet oltte neen) flow ; ti er 511- oowde een vloed vant woorden
unit 'ijst ;rtonrl, he uttered a i.orrent of words; er zal bloed

zie Strooister.
-, blood will be stied; ;rats bloed dat uit sett wonde vloeit)
E trootsel , z., what is strewed of to be strewed ; -, (ors- flow , ruts.
der de paarden en /iet vee , leger) litter.
S.rootngcd , z., river god (fobelleer).

Stt•ooic:neivje, z.,

Stroolster, z., girl that strews a bride with flowers.
Strooisuiker, z., powder-sugar.

Stroo,b;g(u(Ies , stroom Odi, , z., iiaiad.
StrO()Ifing, z., streatillug, (lowing, etc.

t tvook , z., (reep) die ergens afgesneden wordt) strip, slip. strv(► 6untig , z., wails)eliiilg earl Strootneliny, zie dat woord.
Strookap , z., thatched roof,
t^te•ltlacn^9 ► z► ^^lf , saru,;tnni[nf, z., naiad.
t^trooken , t. w., (slrijl•erz , streelea) stroke ; -, (tvleljelt) Sirs; on--rik , b., full of stresiuls, torrents of rivers, streamy.
flatter; -, (koestere,t) bask; -, i. w., (oveieertsteoenei) agree; S$rén( ►tlsae f ze , its., 111 a stream of torrent.
accord, he coincident, harmonize;
jtt dadeta - niet met Btro6iiis'iae5i , Z., rit'er-fiáll.
zijrs woorden, his actions and words do not agree.
tr6otnrl sttet•, z., rltliu111g-w riter, river-water.
Strookrng , z., stroking, fiattering.
strocip, r., (bet dikke vocht, tuut vain de suiker overblijft)
Strooknuop , z., twist of knot of straw.
Stroolid , z., straw - lid , cover of straw.

Stroom, z., (liet stroomen, de beweging van liet water, dat in

i;ielzlsse, nmolasses; kestkett-, treacle;

-,

(afkooksel vare

plai,sIeut wet suiker lsseb;s'eid) sirup, sirop, syrup; s oot -,
sirul>ed; van -, oI' sirup, sirupy, -, (de daad van stroopert, een roof:ucltti^e aanval op eeniy oord) incursion,

een en dezelfde rigting sterk voortvloeit) current, stream,
tide, course; er ging een sterke -, there was a rapid stream; rarag1 ► ig , foray.
met een stille -, with a still current of stream; tege;t den - Stroot► octitig, b., hike sirup , sirupy.
opvaren, sail of go against the stream; voor den - afdrij- Stroopbeude, z., troop sent out to ravage.
vert, go down of with the stream ; den - doodzeilen , stein Stroopen . t. w., (de huid afhalers) rub off the skin; - van
the tide; - van voren, - op dent boe, , current ahead, z.; hoorrte^t , rub off the bark of trees; een haas of konijn -,
afdrrjvircy, mis-gissing vast dent -, allowance by current, z.;
disease ; -, (otttroove z) steal , rob , plunder , pillage ; -,
plaats waar de - het sterkste is , main stream of a cur(ree/ken) lull ; ieotatid Ziel vel over den nek -, deprive any
rent , z.; noordelijke -, northerly current, z.; teruykeerissd
one of every tiling; -, i. w., (strooperij plegen) pillage,
vara den -, reverting of the current, z.; rigtiny vara den
ravage ; -, (inzond. wild stroopent , ook t. w.) poach.
-, direction of the current; veranderlijke -, shifting cur- Strooper , z., (die stroopt) pillager, plunderer, ravager,
rent, z.; den - gissen, guess the current, z.; - onder wa- marauder ; -, (wilddief) poacher.
ter , beneden -, under current , z.; oisderzeesclie -, under- Strlfoperkj, z., rav aging, incursion.
set current , underset ; het midden , het hevigste von dent Strool,iip , z., oaten pipe, straw-pipe.
-, main stream; tegen -, counter-tide, z.; oareyelmatiye Stroopinr; , z., tlncaSilli; , stripping off; ravaging, pillagetuj - , irregular tide , z.; - onder den wind , leeward ging , mairautling ; -, poaching.
tide, z.; de - komt door, the tide sets in , z.; met den - 5trot)pkottaien , z., ntv., overalls , pl.
ufdrijven, drive with the tide, z.; berekenen hoe sterk itrotoplep► c1 , Z. 511'l5p•Sp0011.
de - langs liet schip botst, bijv. met liet aan boord ko- Strooplust, z., love of ravaging of pillaging.
men van schepen, make due allowance for the rate at stroot,ne st, z., refuge of pillagers of plunderers.
which the tide is going past the ship, z.; rigtinry van den Strooppar tU , z., pillaging, ravaging; predatory incur-, plaats waar - loopt, tide-way, z.; voor den - yestrekt sloll.
liggen , tide-rode , z ; door den - weggedreven worden ,
tide , z.; den - med hebben , drijven voor den -, tide , go
with the tide, z.; naausee doorgang waardoor een sterke loopt, tide-gate, tide-lock, guard-lock, z.; -, (vein vloeistoffen) current; -, (in de natuurkunde) stream ; lacht-,
stream of air, draught; tegen den - in, !j § against the
stream; met den - sued, l § with the stream ; den - vol
(^ § go with the stream; beneden -s, down the stream;-qen,
boven -s , up the stream ; -, ((reeds mond vast eert rivier,
zeeboezem) mouth of a river, current; -, (rivier) river,
torrent; een schip op - brengen, bring a ship into it river;
-, (nteniyte water of ander vocht) gush , torrent , stream ,
flash ; § de - des íijds (rijt snelle voortgang) , the rapid
course of time;

Strooppot

, z., sirup-pot.

Strooptogt , z., predatory incursion.
Stroopten , z., zie Sfroopvat.

Strooptroru , strooptrotntnel , 0., sirup -box.

5trol► hvat, e., sirup cask.
Stroopwafel , z., zie Sportwwafel.
3troopzoicht • z., zie Strooplust.
Strootje, z., zie Stroo; eest - bokking, a certain number

of red herrings tied up in straw.
Strouwtsch , z., (een bundeltje van stroo, dienende om iets
ct_t' te wisse/set) huurll of wisp of straw ; hij is hier ot
een - kooien aandrijvest (hij had geen steun vaat geld of
you! , toets hij hier aankwam) , lie was very poor, when
de - der algemeene denkwijze (zijt stede lie came lieve ; lie is raised froul a dungllijl.

slepend vermogen),

the streans of current of public opinion;

een - van woorden (een acs scenyeschakelde wenigte dctorvant),

a torrent of words ; een - van tolk , -en /on.>elie rir,eszqSc,
a crowd of people ; te/en slee - opuwerkcnn , te//eít ctrel,. j s%ctnct
aaastreven , resist o position.
: troo^nachtig , b.,. like tt strearll , r trre;st of torrel)t.
Strt)ot¢► at , Z., str;tw - ills-it.

nttvuois► ntras , z., straw-1,eí1.,

Stroozah , z., straw-bees.
Strop , z.,

(strik, koord , waarvan liet eene eind een oog

vormt, digit over hes aadery dater tlooryesloken einde henen
loop/) rope; - out iep ets i l op te hitsigen , Balser ; § staar
less - di^ieis, sint d, ;iel!/ waardig maken , go the way
to the gallows, be llalt.cr-sick; dut verdient flets -, that
slescrt'tis llstilrlrlg; -, (zeker soort vaa dassen , strot?das) stock,

t - carp tw, ;ueink oust tl. , l. kes CI Truss , of Ott cinder' fosta-
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werk tot het aanbrengen van talies, strap, z.; blok -, bloekstrap, z.; broeking-, (oud) breech-strap of a gun , z ; ijzeren -, iron strap, z.; borg- van het roer, rudder-strap, z.;
,garen -, yarn strap; - endera, strapping, z.; blikken -pen
voor opgekloste projectielen, strapping for shot and shells;
metalen of ijzeren -, strap (stoomwezen); - ran gesmeed
ijzer, strap of link (stoomwezen); - met slede en keg, strap
with gib and key, z.
Stropdas , z., st ock.

Stropgesp , z., stock-buckle.
Stroppen . z,, strapping, z.; wijze

neuten voor -, scores for =, z.
Stroptouw . z., strop, z.
Strot , gorgel , z., throat , gargle.
Strotader. z., jugular vein.
Strotklepje ,

Strotklep,
Strotlap , 1
f

van -, nature of =, z.;

z., epiglottis, flap of the throat.
z,, zie Strotklapje.

Studeertafel , s., study-table.
Studeerti3d , z., zie Studeerjoren.
Studeervertrek, z., zie Studeerkamer.
Studeerwerk , z., study.

Student, z., student, scholar; ijrerig -, close, hard student;
- in de regtsgeleerdhei4, law _; - in de geneeskunde, medical
=; -die zin eersten graad (op de universiteit) nog nies
bereikt heeft , undergraduate
Studentendragt, z., student's dress.
Studentengrap , z., student's trick.
Studentenlev en, z., student's life, academical life.
Studentenmaal , z., student's meal.
Studentenpartij , z., student's party.
Studentenpet , z., student's cap.
Studentenrok. z., student's coat.
Studententafel , z., student 's table .

Studeutschap, z., life of a student, studentship.
Studeren , i. w., (zich oefenen) study , practice (music) ;
veel -, = hard; -, (op een hooge school verkeeren) get a
§ men moet geen - om een university-education , be at the university ; -, (keoefenen)
ei bederven (men moet aan iets niet onthouden wat daartoe
study , be a studier of , become studious of • practice
noodzakel ij k behoort), olie must not spoil a matter for a
(music) ; gestudeerd , studied , elaborate , (in ongunstigen

Strottenhoofd , z., larynx.
Struif, z., (eijergebak) omelet;

trifle.

zin) affected; niet gestudeerd, unstudied, not elaborated;
unaffected.

Struifkoek, z, zie Struif.
Strulfpan , z., omelet-pan.
Struik , z., (heestergewas) shrub,

z., study (application of mind); aan - overgegeven,
bush; -, (stronk van zulk studious ; zich een - maken van , make it a study to.
een of van een ander plantgewas) stump, stalk; -, § (stam- Studiewerk , z., work of study.
boom, geslacht) origin, race.
Stug , b., surly, stubborn ; - , bw., stubbornly.
Struikachtig, b., shrubby, like a shrub.
Stugheid, z., surliness, stubborness.
Studie,

Strulkbosch , z., thicket, underwood.
Strulkelaar, strulkelaarster, z. , stumbler .

Struikelblok,

z., stumbling-stone, stone.

Strulkelen , i. w., (of animals) stumble ; tof persons) stum-

ble , trip , § err, do wrong, ) trip, § make a false step.

Struikeling

, z., T stumbling , § false step, weakness.

z., shrub, bush , arboret.
Strulktsout, z., shrubs, pl.

Struikgewas,

Struikrooven , i. w., commit robberies on the highway,

rob of go on the highway.

Struikroover , z., highwayman .
'StrulkrooverU , z., robbery of robbing on the high.

way.

Struikwaard

, z., land between a river and a dike planted
with osier-twigs.

Struikwinde, z., smilax.
Struis , struisvogel , z., ostrich.
Struis, z., (loodwit) white lead, flake-white, ceruse ;

- ingesmeerd , cerused.
Struisdotje, z., zie Struiszakje.
Struisel , z., ostrich - egg,

Struisen , t. w., powder with ceruse.
Strulsgras , z., agrestis.
Struiskruid, z., zie Struisgras.
Struisnlees , z., crested titmouse.

Struisnest , z., ostrich - nest,

Strulsveêr , z., ostrich-feather.
Strulsvleugel , z., ostrich-wing.
Struisvogel, z., zie Struis.

Strulszakje, z., ceruse-bag.
Struweel, z., zie Strowel.

Struwel , z., shrub, bush.
Studeerjaren, s., mv., academical life.
Studecrjas , z., study-coat.

Studeerkamer, z., study.

Studeerlamp , t., study - lamp.
Studeerstoel , z., study-chair.

met

Stuifaarde , z., humus, chessom, mould.
Stuifineel , z., meal-dust; -, farina faecundans,
male dust (botanie).

pollen,

Stulfwol , z., woolly substance growing on the stamina of
some flowers.
Stuifzaad, z., farina faecundans, pollen, male dust.
Stulfzand , z., quicksand, shifting-sand.
Stuifzwam, z., puffball, lycoperdon.
Stulk , z., tossing , zie Stuiken ; -, zie Stuikmande.
stuiken , t. w., (getreden druiven in een stuikmande heen

en weder schudden en stooten , om er den wijn uit te laten
zijgen) toss trodden grapes in a basket , in order to make
the juice run out.
Stuikmand , stulkwuande , v., basket in which grapes
are tossed.
Stuip , z., § convulsion; aanval

van een -, fit of eonvulsious; aan -en onderhevig, subject to convulsions; -, § (gril)
freak, caprice.
Staipacht1g, b., convulsive.
Stuipboonu, z., mimosa, sensitive.
j Stulpte, z., zie Stuip.

Stuiptrekking , z., convulsion , convulsive fit.
Stuit, liet stuiten , z., rebound; - aan het ligchaam,

rump.

Stuitbeen, z., Coeeyx, os coccygis (ontleedkunde).

, i. w., (tegen iets aanbotsen en daardoor tegengehouden worden) run against , run foul of , he stopped;
§ nergens voor -, behave ill; -, t. w., (keeren en tegenhou-

Stuiten

den) stop , § prevent , hinder ; iemand in zijn loop -, stop
any one's course; het stuit mij, het staat mij tegen, het
houdt mij terug, it stops, hinders of prevents me, lit
shocks of offends me; -, i. w., (pogcher^) boast, brag.
Stultcr, z., one that stops, hinders, prevents; -, (pogcher)
boaster, braggart. Zie Sluitknikker.
Stuiteren , i. w., play with halls.
Stuiting , z., stopping, preventing, hindering; -, b ragging,

boasting -, playing at cockal.
Sluitknikker, z., taw.
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I Stilks'vi a
1 . b. , ((ei i deelti) by pieces , l,v the piece ; -,
StUitv08 , pogeher , z., braggart, boaster.
stuZ voor s12ik', als . - vdi'Ï2alen , particularize; - verkoo•.
Stuitwind, wariaviitidl, z., eddy-wind.
ve , retail sell by retail.
Stuiven, i. w., (wegvliegen als slof) vise as tlu st; ii' troef i slok% t • ., lar giI ca=k, pipe, ln^tt.

niet waar het 9estoren of gevlogen, is, waar lit t/r^'i(et^L// ' wt^li^vs^erta, z., l)iece ^^ot°l:.
mag zijn I don't know what is Itecorre at it; -. Çit(t
tukse-erke.r , ^., picee werkman.
verwekken) raise dust; gij moet soo niet -, you must nt,t ; +uit',, z.. (1101 dc1 el zr.'rroto,rfer enen ie i insluit), zie Stolp;
raise so much dust ; het stuift, er verheft zich zeel ((if, it
-, (//ee)'(iklo1r) ettrteiv , fire-plate , cover for the fire ; -,
is dusty ; wat heeft liet hier gestoven, wat is er lier een(laoerciiwoir.i,ig) cottage, tivitcfied-house, cabin.
stof rondgevlogen, what a tlua?ttity of dust lias been raised st u lp en , zie Ste/pee en Stopen.
here, how dusty it luis been laere.
Stuii)%jze, bw., like a cover , in the manner of a cover.
Stuiver, z., (stuk gelds ter wearde van 5 centen) sliver; ; -StIuflli,er , z., (st^k1 elcrar) Iningler ; -, (dornrneri °) blockhead,
een mooi -tje erven, inherit a laste sum of money.
; iltiz,c^,^ ; -, (nrrr,e) poor n,at,.
Stuiverbrief. z., ('scliuuldtiief vit, strrii'erqel,leii [zie clot ti•corta] I ii iu lirer}rciltig, b., ]tuitlling , pitiful; -, I)w., bunglingly,
voortspruitende) bill proceeding from an augmentation nj' pitttativ.
diminution of a stiver per guilder.

Stuivergeld, z.,

(toelage of korting van een sfvirer• of

St1e1ni,erwerk, z•, pitiful work.
toeren , t. v'.,

(iets i,t een bepaalde ri9finy voorwaarts doen

oenige stuivers op den gualden) auatnentation of vli ntittution
/evil , van daar veal/ sta) send ; iemand urn een boodschap -,
of a stiver per guilder.
. sand any otje on an errand; -, steer, z.; een sloep -, steer
Stuiverkratd , z., obolaria.
a beast ; b ij desa wind -, - close hauled ; Noord -, North;
itutvertJe, z., zie Stuiver.
regl in den w(tl -, = st,raigittway towards the ],tnd; oplet stuk , z., (gedeelte, brok) piece, morsel ; -, (aandeel) hit;
lead op het - z i1 , niir,d the hel in ; liet schip heeft vaart
gebroken -, broken pier'e ; groot -, large , great _, joint
genoeg sin te kunnen -, there is vond steerage-way ; er is
(bij vleeschhouwers); klein -, small =, bit; in -ken schen .
te w einiri gang in het schilt om te kunnen -, there is no
rei , tear in =s; een - eten , eat a morsel, eat a bit
steerage-way ; --, i. u,., (reel het sturen van een schip bezig
of something; in -ken breien , break to =s , tear up , to 1 zz) steer.
-s, pull in _s, spitter ; in -ken snijden , cut to vs ; in Stn ri,► , z., serttling , driving ; -, steering.
-kms vallen, fall to =s, hreak in =s ; een - brood, a _ of { stoet, steun , z., stay, governing, J) l support, IJ § prop,
itread and butter; een je papier, a - of paper ; h, ,' geeft I t I,rc,tector ; fuleruni (wee1'leigl'utide); -, stanchion, shore, z. ;
zijn werk bij -ken nit , he publishes his works in parts ; een
- ouder hef e,velshoofr. , cSh shore of stanchion ; God is nzjo
- wegs, a part of the roach; een - laken, n piece of cloth, ;. ,s/eve erts -, Goal is n)y rel'iige stad stay.
een - linnen, a piece ot linten ; een - zsits (een groot ral), ! Statie, z., zie Slijt; - zepen , - draadsen, - loopen (s it de
,n cask of wine of the greatest soit, pile , Trutt , ra;; hier :
kerb' , de schooi t'i voo liet werk weqbl jverz [rara, jon geus]) ,
cask, that contains so nluclr , cask; -, (srtu jlcstul) vie , 1 I;I iv tbc ti vuil , pl;tti; instead of going to cliurcit, school
piece of music, composition; de -ken von, een scl^ca,r1local,
or ,cork.
'tien; -, (voortbrengsel vita den (leest i,a het crl crraeet,j piece, ! Stokei , z, prop ,
support, siipporter.
herforniance t dat - wordt meesterlijk uitgeroeid , tli:tt 1)lcce si n^,^t^•i;e^,^ , z. 1'uttn,;k , e.
was masterly performed;

hoe reel kost it dot scltosse - e

what Si uitv11 , /. to., (oiitfe ecll.rttrje;t lisp

-,t

(ondersteunen ,

does that beautiful piece cost you t § hij rersieat eija -- ease, ! iIns,,,le honrlora) support., n,;litttaii ► ; })rap, shore, z. ; eet,,
teel, he understands his i)usiness well ; op .ijn - lette;, iii ii;d ' schip, -., Pit u slijp; the dekkei r,+^nrtleit ,'estitt e) die gloat
sihat one is about , n ► ínti one's business ; von e;j,t. -- di t ;; , ;; ; lv ii ,aver et' krocht el) wr,rt/t ssiujewe;td brjv sailer t1e IA
ken, stray from the nt;itter its Hanoi; iemot;rl ice zij;'. id ee,.c;t of kielsl;rl-'e';t, the deel; is sliored ijlt unticw
brengen, divert any one front the matter ir, i tuit ; toet t[) f r)e' th.
- zetten of houden std.; i .trui, st;ttit1 to alte's word ; ioolk, 1 stuur , ., ()'oer rap 'ro ,ár'/up) liet ei , nuttier; -, § (ep7;cr.
(een werk toet ijver doorzetten) be assidnetts in nit's Jiri- 1 Ir-ir'it1) ]icl,it. us; bel - rilfe , cif sins,;,, he ptt tI;e tic i ii; ,
files, wort. etc.;

uit 21;11- - zuil,

tt

I)G tit: tt 2tennitt.3;

if

if i

,IIt t; ti

Clilf'.t t

f' ('l11 - '('tlt)

o' .1, it ill

hij

it ("i,;/

op Ja - staan of bijven slaan , insist upon one's i;10h;i(t ►;O,; s hel -, lie is it 1Iie l elto ; Iel - rmi iets zij,Q , tie bedsawa
,
een - of drie , zes -s COO . appelen, one or three, six cie. ' , les shearer!,; seem,,, te tlit ,Breilot of z;toi;aaer 1)1 a tl,tt^e:
apples; honderd -s vee, ut hundred 1 ► e;td of cattle; -, (it i lief - 1-uojt asjas, in tic» it,,/rloo:c,, toe,,lautl ver1'eerett, he
het

kaartspel) ding and

(juectt (of trtlnths) !cr' at a )ionitlits; ot (in 1

t

l t larrt.c t•nr,

piece goods; sect -ken en brokken, odtls and critic; ven
z,; rc;'u;art'iír.il), in d scythe ; caeca - (arre,;, ;ro to wreck, he
een enkel -, ( all of a : ; -, (toonecfslttk) piece , tilt'
lo:,; , sltei;t rif' sl,iII til,
nianre, play; een - speleg., represent, 1)eriornr, art a, pl^t> , i ttelurtDOealfl , r., Po!e 1n stoet Si' iiii.
- van het repertoire , stool:-play ; bij I
e kep , ^ ark ; :git "1e r i
t, ^., st;rrl) t i , z ; -.ste , cplarier, 7, : -s l,oe,1,
fly the job; - geld, coin ; overeenkomend - (ecru, ; geleyd
- t,tt'k, r.; -s keert/ier , :- Wal i'!,, r.: - roer ! fire to - ! Ittird - t
wterk), piece , patch; eert - votnt, een advocaat, ,t l;ietc of a ! 1, Li ii git 'v i z.; -- bel roan.' ntintl vetui r ! L., .belet ! z.; -s kwarlief'
lawyer ; - voor -, piece by piece; zoo reel per -, so much ' ep?'o,tiert 1 spel i t he - iv :bilt ! p..; - wal ! - wit It if ! z.; § ionapiece ; ira -kets, piecentt^al ; - geschut, piece, (deco of
tsaar bakboord tiendei;. , civil tntc kitties sn ul. tlut hei ; stee ;t
ordnance; steitn- o2? rijde der poort, ttltiitntent ; i /lOt' ,
o;,,l ,iii; va - ttn.trr bnkl,oii,'il , 1 was lossol l'i•,.unt Dost tit
Pattgebrapt -, arm-piece ; krom - host, belly 1tiec'r;; verpillar, z.; -, b., ati;a.rl,o;trtl, z.
binding -, strengthening- piece; verleng-, tiktori ltieee; t . ; !stesuIImst. z., iliiit ,ice its ii ii 1 of water of slijtt's trïy1^.
-ken vliegen, fly to pieces ; vein,;ter-, Bosere,] piece t hee'ertl, Stu iiriastig, b., til s: eeg- . .^r'lriq), it ship 11)aí f';;lio ltsterti.
- hout, sided piece een - kont von tircedte Ie'[t'C'r'M, taint) . Stipnr1w1cfl, stfl11i'inni, to
zie }Sfittir93'to,t.

it iece.1,c1nt.iut<t),
C
1
, Si u
^^PIIi1'ti111}ill , r.,
t
, tt,tati, steersniatc,
pilot t
int'.,
li;' J'
c
^° ;/, (' titan/it .Sll!/t]I iu t,' 9"I!1 , it ^s t,^sier to ccl^..,.rc.
r ieen•h'oniia.
,
wtfkko()i , z., large caul,
X'i
t
_
at'iirititi!g ni to.
4't''tt t(1 etsli;t; it Itch r
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Stuurmanschap, z., zie Stuurmanskunst.
Stuurmanskunst , z., art of navigation, steerage.
Stunrmansmaat, z., pilot's mate.
Stuurmausplaats, s., pilot's place.
Stuurplecht • z., hind- castle.
Stuurrad, z., steering-wheel.
Stuursch, b., (barsch, onvriendelijk) stern, cross, crabbed,

Suikerkoek, sutkerkoekje, z., sugar-cake.
Sulkerkoker • z., sugar•boiler.
Sulkerkokerij • z., sugar-bakehouse.
Suikerkookster • z., zie Suikerk9ker.
Suikerlepel • z., sugar-spoon.
Sulkermannetje, z., blindman's buff.
Suikermeloen, z., sugar-melon.
S u l kermes • z., sugar-knife.
Suikermolen, z., sugar-mill.
Sulkernetel , z., white nettle.
Sulkerpapler, z., sugar-paper.
Sulkerpeer, z., sugar-pear.
Sulkerpeul • z., sugar-pea , transparent pea, honey-pea.
Suikerpot, z., (in de raffinaderijen) sugar-mould, (bij huis.

dogged , gruff , sour , austere , frowning ; -, bw., sternly •
sourly, austerely , frowningly.

Stuurschheid, z., sternness, sournness, austereness.
Stuurstoel • z., zie Stuurplecht.
Stuurstok, z., whip-staff.
Stuwaadje, z., stowage.
Stuwagehout, z., stowage-billets, z.
Stuwen • t. w., (ineenduwen) push ; stow , z.; - van de la.

ding • stow • trim • store ; kooijen -, stow the hammocks ;
watervaten vast-, stow the water-casks.
Stu wing. z., stowing, packing; stowage, trimming, z.
Sublet, b., sudden , unexpected; -, bw., suddenly, unexpettedly, on a sudden, (all on a sudden.
Suf, b., dull, simple minded , doting.
Sulraard, z., dotard.
Suften • i. w., dote.
Sutter, z., zie Sufaard.
SutlerEj • z., dotage, doting.
Suffig, b., doting.
Sufheld, z., dulness, doting, dotage.
Sufster • z., doting woman.
Suiker • z., sugar • sugar (scheikunde) ; grove -, brown,
coarse sugar , raw ; kandij -, = candy; fijn gemaakte -,
powdered , ground = ; geraffineerde -, refined , loaf , lump
=; dubbel geraffineerde -, double refined =; - der koloniën ,
colonial , plantation =; ruwe -, moscovado =; gersten -,
barley -c, =- barley, lollipot, toffy; brood-, loaf, lump _;
- in poeder, powdered, ground =; -maker, = maker ; fabrikatie, = manufacture; -vorm; --mould; stuk -, lump
of =; zonder -, unsugared, without =, of any =; van - lionden , like = ; - doen in , sugar , put - into , sweeten with ,
sweeten; zoet als -, sweet as sugar, very sweet.
Suikerachtig, b., sugary.
Snikerahorn, z.. maple, maple-tree.
Suikeraluin, z., sugar-alum.
Suikerappel • z., sugar-apple.
Suikerbakker, z., (banketbakker) confectioner; -, (suiker•
koker) sugar-refiner.
Suikerbakkertj , z., (banketbakkerij) confectionary; -, (luikerkokerij) sugar-house.
Suikerbailetjè, z., sugar-cake.
Suikerberk • z., sugar-birch, black-birch.
Sutkerbeschuit, z., sugared biscuit.
Suikerboom , z., sugar-tree.
Suikerboonen , z., mv., sugar-beans, sugared beans.
Suikerdeeg, z., sugar-dough.
Suikordoos, z., sugar-box, sugar-caster.
Suikerel, z., zie Cichorei.
Suikeren , t. w., sugar, sweeten , sweeten with sugar ,
put sugar into.
Suikerert, suikererwt, z., sugar-pea, sugared pea, round
sugar-plum.
Suikergarst , z., lepisma saccharina,
Suikergebak, z., sweet-meat.
Suikergoed, z., zie Suikergebak.
Suikerhandel , z., sugar-trade.
Suikerhuis, z., sugar-house, sugar-work.
Suikerig, b., sugary, sugared.
Suikerkist , z., sugar-chest.

houdelijk gebruik) sugar-pot.
Su ikerraiinaderij • z., sugar-bakehouse.
Suikerraffinadeur • z., refiner of sugar.
Suikerrasp, z., sugar-grater.
Suikerriet • z., sugar-cane, sugar-flag.
Suikerschnar, z., sugar-pincers, pl.
Suikersinuak , z., taste of sugar.
Suikertang, z., sugar-tongs.
Suikerton • z., sugar-cask.
Sulkervat, z., zie Suikerton.
Suikervogelije, z., woodpecker.
Sulkerwtjn, z., sugared wine.
} Suikerwortei, z., skirret.
Suikerzoet, b., as sweet as sugar; § -e woorden, sugared

words.
+ Suilen , t. iv., fish with a drag-net drawn by a horse; ? slepen , drag; -, i. w., (talmen , leuteren) loiter • while,
! linger.
Sulloor , z., flagging ear; person with flagging ears.
Suilooren, i.w., hang one's ears.
Suilotlrig , b., § cast down.
Suiloorigheid , z., § dejection.
Saizebollen, i. w., (door een slag of stoot aan het hoofd
derwijze bedwelmd worden , dat men daarin een suizing ont
waart) be dizzy of giddy, swim.
Suizelen, i. w., zie Suizebollen.
Suizelig, b., dizzy , swimming, gidd y .
Suizeling, z., dizziness, giddiness, tingling.
Suizen • i. w., (zachtjes ruischen) buzz , make a whistling
of buzzing noise; - in de noren, tingle, tinkle, ring.
; luizig, b., whistling, buzzing.
Suizing, z., buzzing; - in de oozes , tingling.
Sukade , z., candied lemon-peel.
Sukadekoek, z., cake with candied lemon-peel.
Sukadig , b., tasting of candied lemon-peel.
! Sukkel, gesukkel, z., als: hij is aan den -, he passes
his time in taverns, alehouses, etc.; -, (sukkelaar) , zie
dat woord.
Sukkelaar, z., dawdler, loiterer, idler.
Sukkelachtig, b., sickly.
Sukkelartj , z., loitering.
I Sukkelen • i. w., (ziekelijk zijn) linger , he in a lingering
' state of health ; -, § (even traag in zijn bewegingen zijn als
een ziekelijk mensch) linger, loiter , idle; -, (langzaam voortkomen), als : op zee -, be tossed about; -, (door allerlei
tegenspoed in zijn ondernemingen belemmerd warden) meet
with many disappointments; -, (een kommervol leven leiden)
live in indigence, be unhappy; -, (langzaam ergens heen gaan) creep , go slowly.
I Sukkelig, b., lingering, sickly.
Sukkeling, z., sickliness, lingering, being sickly, § loitering.
Sukkelpartij , Z., zie Sukkelwerk.

SUK.

TAL

Sukkelwerk, z., loitering work, loitering.
Sul • z., (doodgoed mensch) good-natured man , simpleton,
toni -fool.
sulachtig, b., simple foolish; -, bw., simply , foolishly.
Sulachtigheld, z., simplicity, foolishness.
Sulfer , z., sulphur , brimstone.
Sulferachtig, b., sulphury, sulphureous, sulphurous.
Sulferbalsem , z., brimstone-balm.
Sulferdamp, z., sulphureous exhalation.
Sulferen, t. w., sulphur, dip in brimstone, give an odour
of sulphur.
Salferl(jm , z., sulphur-glue.
Sulfermijn , z., sulphur-mine.
Sulferstank , z., sulphurous odour.
Sulfer.wortel , z., sulphur-wort, hog's fennel.
Sullebaan , glijbaan , z., slide.
Sullen , i. w., (langs een afhellende baan, inzonderheid van
digt getrapte sneeuw, glijden) slide.
Sullig, b., zie Sulachtig.
Sultan • z., sultan.

Syllabe, z.,

475

syllable.

Symbolisch • h., symbolic , symbolical , typical , tropical.

Syinpatie , z., sympathy, fellow-feeling ; sympathy (phisiologie); met -, with sympathy, sympathetically; uit -, from
;, sympathetically; zonder -, without =; - hebben (voor),
sympathize (with), feel _ (for) ; - gevoelen , feel sympathy.
Sgmphonie, z., symphony (concert); symphony (instrument);
symphony (piece).
Synagoge , z., synagogue ; van de -, of the synagogue,
synagogical.
Syndicaat , z., syndicate.
Synode , z., synod.
synoniem, z., synonyme, synonym; -en, mv., synonymes,
synonyma, pl.,; als een -, as a synonyme, synonymously;
door -es; uitdrukken, synonymize.
Syntaxis , z., (woordvoeging) syntax; overeenkomstig de regelen van de -, syntactic, syntacticalSyring , siringe , z., lilac, pipe-tree, syringa.
Syringeblad • z., pipe-tree-leaf.
Syringebloesem , z., pipe-tree-blossom.
syriugeboom , z., zie Syriny.
Sultane, z., sultane.
Sultantjn , z., (Turkseh geldstuk) sultanin.
Syringestraik , z., syringa-shrub.
s y ringetak , %., brancli of syrinra , pipe-tree-branch.
sultanin, s., sultana, sultane.
Systeina, z., system ; gaan ran -s, (in ongunstigen zin).
Sus , interj., hush ! peace!
systematist ; zonder -, witbont a system , unsystematic;
Sussen , t. w., (doen zwijgen , stillen) lull ; in slaap -, lull
asleep.
een - ontwerpen , make a system; tot een - brengen, sysSussing, z., hushing, lulling.
tematize, reduce to system; een - omverwerpen, overthrow
Sweer , z., :1: zie Zweer.
subvert a system.
Swistent , e., sweet-scented tabacco , kind of Virginia systeniatimeti , t., systematic , systematical ; niet, weinig -,
unsystematic, unsystensatical ; -, bw., systematically.
tabacco.

T.
language; vreemde -, foreign language, tongue; moeder-,
native, vernacular =, tongue, mother tongue; oorspronkeat home.
lijke -, original, primitive _ , tongue; doode -, dead lanTaai , b., (buigzaam) pliant , flexible , supple ; -, (sterk van
guage ; vinger-, hand language; levende -, living language;
onderwijzeres in talen, teacher of =s, - mistress.
ligchaam) robust, hardy, strong; op een -je zvij e, robustly;
een - gestel , a strong constitution ; -, (kleverig) viscous, Tnaibederfater , taalbedercer , z., spoiler of the lanclammy, sticky, tenacious; - slijm, viscous slin;e; -, guage.
(hard) tough, hard; - vleesch, tough meat; hij houdt zich Taalboek, z., grammar.
-, he does not yield easily; eega - geduld, a lasting pa- Taalei*en , z., idioot.
tience; -, § (gierig) tenacious , niggardly, covetous.
Taalfeil, z., zie Taalfout.
Taalaard , z., niggard, tenacious fellow.
Taalfout, z., grammatical fault of blunder.
Taaiachtig, b., somewhat pliant, etc.
Taalgebrek , z., defect in language.
Taaiheid , z., pliantness, flexibility, toughness, glutinous- Taalgrond , z., principle of it language.
ness , hardness , § tenaciousness , niggardliness.
Taalkenner, z., philologer, grammarian, linguist.
Taal igheid , z., zie Taaiheid.
Taalkennis, z., philology, grammatical learning.
Taainagel . z., zie Nijdnagel, § Taaiaard.
Taalkunde , z., zie Taalkennis.
Taak, z., (bepaald werk) )I § task, 1i task-work, piece-work; -, Taalkundig, b., (bedreven in de taalkunde) learned in gram(karreweitje) job; iemand een - geven, set any one a task;
mar, versed in philology; -, (tot de taalkunde betrekkelijk)
ik heb mijn - af, I have done my task.
grammatical.
Taakwerk , z., task.
Taalleeraar , z., zie Taalmeester.
Taal , z., (hetgeen gesproken wordt) language, tongue ; iemand Taalineester , z., language-master , teacher of languages,
- en antwoord geven, give any one a proper answer, answer grammarian.
any one to the purpose; geen - waardig, unworthy of an Taalminnaar , z., philologist.
answer; hij gaf - noch tee/en, he neither spoke nor moved; Taalonderwijs , z., instruction in language.
-, (spraakvermogen) speech , power of speech ; wel ter -, Taalonderwljzer, z., zie Taalmeester.
eloquent; -, (spraak eener landaard) § language (manner of Taalregel , z., grammatical rule.
speaking; -, (wijze van spreken) word oude -, ancient Taalregter , z., judge in matters of language , eviiic.

'T,
T',

verkorting van het, bijv. indien. - zoo is, if it is so.
verkorting van te, als: hij is niet - huis, he is not
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Taal regtersohap , a., office of a critic

TAF.
eoiisorshlp in mat-

Iers of philology.
TaalrLjk . b., eloquent.
Taalschikking , z., construction.
Taalsinan • tolk , z., interpreter.
Taalspraak, z., attorney .
Taaltak , z., branch of a language .
Taalteeken , z., accent .
Taalvaardig • b., zie Taalrijk .
Taalvltster, z., zie Taalvitter.

Tab
4Icbt , z., smell of tobacco.
T abaksinannetje , z., (dwerg) shrimp , dwarf.
, Tabakspapler , z., coarse-paper (fit to put tobacco in).
Tabakspijp , z., tobacco-pipe , pipe..
Tabaksptdpvisch • z., zie Trompetter.
Tabakspinner, z., tobacco•spinner.
I Tabakspinnerij , z., place where tobacco is spuw.
1 Tabaksplant , z., tobacco - plant.
Tabaksplanter • z., cultivator of tobacco.
! TabaksplanterLj , z., cultivation of tobacco.

Taalvitter , z., critic , purist , grammaticaster.

I, Tabakspot , z., tobacco-pot.

TaalvitterL , z., critisnl, purism.
Tnalvoerder • z., zie Taal.omdis.
Taalzifter , z., zie Taalvitter .
Taalzifter[J • z., zie Taalvitterij.
Taalzi ftster , z., zie Taalvitter.

' Tabakspruim, z., cud of quid of tobacco.
? Tabaksreuk, z., smell of tobacco.
Tabaksrol • z., roll of tobacco.
Tabaksrook, z., tobacco - smoke.

Tabakssteel , z., tobacco - stalk.
Tabaksstof, z., tobacco - dust.
Taalzuivering , z., purism .
Tabaksstoppertje , z., tobacco-stopper.
Taan , z., (gemalen schors van eikenboomen , waarvan men I Tabaksvat , z., tobacco-hogshead.
zich in het bereiden van leder, en het tanen van zeildoek Tabakswinkel , z., tobacco-shop.
en netten bedient) tan; zoo geel als een -, as yellow as tau. ; Tabakswinkelier , z., tobacconist, seller of tobacco.
Taanbioein • z., mucor septicus.
Tabakszak , z., (peper huis om tabak in te doen) tobaccoTaanketel , z., tan-kettle.
paper, tobacco-bag ; -, (zak waarin men tabak doet) tobaccoTaankleur, z., tawny - colour.
purse, tobacco - pouch.
Tabbaard • z., (lange slaatsierok) robe, gown ; -, (staatsie Taankleurig • b., tawn y .
kleed der leden van een regtbank) gown ; h(j is geen man
Taankring • z., ecliptic , zodiac.
van den degen, maar van den -, he is not a man of the
Taanrond • z., zie Taankring.
Taarling , z., zie Teerling.
sword, but of the gown; lieden van den - (de regiems en
Taart, Z., tart, ik heb van de - gehad (ik heb er van gepleiters zelve) , gentlemen of the long robe, blackrobed
Taalzuiveraar , z., purist.

gentlemen.
lust, het heeft mij veel gekost) , that has cost me immense
1 Tabbaardljf, z., stays, pl.
sums; ook: 1 have been drubbed of rebuked.
Taartbakker , z., tart-baker , pastry-cook.
Taartdeeg , z., tart - dough .
Taartebakker , z., zie Taaribakker.
Taartedeeg, z., zie Taartdeeg.
Taartekoek , z., zie Taartkoek.
Taartepan , z., zie Taartpan.
Taartkoek , z., cake like a tart.
Taartpan , z., baking-pan, patty-pan, pan to bake tarts

in, tart-pan.
Taats , z., iron pin in a gig , tap of cane.
Taatstol • z., (bekend kinderspeelgoed, dat onder dezen naam

van een drijf tol wordt onderscheiden) top with an iron pin,
gig , whirligig.
• z., tobacco ; American, Virginian tobacco (botanie);
gesponnen -, pigtail =; - om te pruimen of te kaauwen,
chewing z; - in bladen, leaf = ; - om te ,•ooken , smoking
_; snuif-, = snuff; § dat is andere -, dat is iets van Bene
gansch andere natuur, that is quite another thing, that
is more to the purpose.

Tabak

Tabaksalfaire • z., tobacco -business .
Tabaksakker , Z. tobacco-field.

Tabaksasch , z., tobacco-ashes , pl.
Tabaksdoos , z., tobacco-box .
Tabaksfabriek, z., tohaeco - manufactory .
Tabakshandel • z., tobacco-trade.
Tabakshandelaar , z., tobacconist.
Tabaksker ver , z., tobacco-cutter , tobacconist.
Tabakskerverkj , z., (het kerven van tabak) cutting of to-

bacco; -, (plaats waar
tobacco is cut.

de tabak gekorven wordt) place where

Tabakskistje, z., tobacco -box.

Tabaksklisteer, z., tobacco•fumigation.
Tabakskoinfoor , z., chafing-dish to light a pipe.
'D.'abakskooper, z., tobacco-merchant , tobacconist.
Tabaksland, z., tobacco- field.

Tabbaardzoom • z., hens of a robe of gown.
Tabbá rd , z., zie Tabbaard.
Tabernakel , z., (eigenlijk een but , tent , veldhui)

tent;

-, I (stichtshut der Mozaïsche eeredieicst) tabernacle ; -,
(Rooinsch-Kath. godsdienst) tabernacle ; -, (in het N. T.) de
eeuwige -en , the everlasting tabernacles ; -, § (het ligchaam,
waarin des mereschen geest hier op aarde zijn verblijf houdt)
tabernacle, body; ergens -en bouwen (er een gevestigd ver blijf houden), zie Tabernakelen, i. w.
Tabernakelen , i. w., (in de hier boven opgegeven beteekenis)
1 tabernacle, stay; hij zal daar ;tiet lang -, he will not
stay there a long time.
TabLjn , z., (zekere zijden stof) tabby.
Tabinen , b., tabby.
Tachtig , b., eighty, 1- four score; - lieden , eighty men;
een en -, eighty one , one and eighty , four score acid one.
' Tachtiger, z., Iwan eighty years old, octogenarian; -, ship
^ of eighty guns.
. Tachti=jarig, b., eighty years old, octogenary.
Tachtigunaal , b., eighty times.
Tachtigste , b., eightieth ; -, (gedeelte) eightieth part.
Tachtigvoud , z., eighty-fold.
Taehtivondig. b., eighty-fold.
Tachtigwerf, bu., eighty times.
Taf. z., (soort van zijden stof) taffeta.
Tafel , z., J § table; -, (vlak bord) table; - van den inhoud,

table of contents ; -, (disch) table , board; - van steen , table;
(in de ontleedkunde) table; (bij juweliers) table; -, (aanregLing, geregt [eerste of tweede enz. geregt aan tafel]) course;
streek -, = of the difference of latitude and departure of
loxodromic, z.; eet -, dining table; groote - , large

,

of

the family; kleine -, small =, children's =; pythagorische -, - van vermenigvuldiging, multiplication ; ronde -,
round =; heilige - , communion =; keuken-, kitchen =; - ,
(regtbank in een keuken) dresser ; schrijf-, writing ; - met

TAS.
bladen, Pembroke =; open -, ordinary , a table d'}Iitr`';
speel-, card - ; inhouds-, _ of contents , index ; o1pba1>etische inhonds-, alphabetical index, index ; nacht--, i► ight -;
werk -, work - _ ; - ran een eetzool , dining•_ ; - dieo1fles1n1/en kan worden, folding ; hoogj einde der -, head of the
=; poot van een -, leg of a, _ ; in den vorm van eell -,
tabular ; een goede - voeren , keep a rood - ; -seu/ni,ne2,
spume, he a spunger; ann dezelfde - zijn, (rnn oJJiriF. , ren)
mess together; de - opnemen , remove the cloth ; rfo? opstaan, rise from ; zich aan - nederzetten , sit (town
to =; op -- stellen, krengen, put on =; de - ver/vice,
rise from -; aan - hediezen , (ran bedienden) wait ,7t; _;
de - verlaten , leave the =; open - houden, keep open louse;
de wet der twaalf -en , the law of the twelve tables; tt (hetgeen op zulk een tafel geschreven was) table ; nan -, oxer -,
at =; aan - gaan , sit down at =; ne e de - (het to-O 1dmaal) gaan, go to the communion =, communicate ; ter brengen , bring upon the carpet ; van - en bed scheiden ,
divorce a mensa et thora.
Tt felappel , z., dessert-apple.
Tafelbaai , z., hay near the Cape of Good IÍope, Tablehas'.
Tafelbedienaar . z., one that waits at table.
Tafelbediening , z., waiting at table.
Tnfelbedlenster , z., maidservant that waits at table.
Tafelbel , z., table-bell.
Tafelberg , z., name of a mountain on the Cape of Good
Hope, Tahle-moutain.
Tafelbeschult , z., fine biscuit.
Tafelbezem , t., table-brush ; -, § spunger • parasite,

'1'aat'clpeer , z., dessert-pear.
T,feipcsait , z., zie onder liet woord Wafel.
Tafelprant , c., zie 'I'rrfel//esJ;rel.
Tatell,racht , z., sumptuousness of the table.
Taai band , z., border of a table.
T.A'elri-de, z., zie Z'afel,gesprek.

'rnfch -tig, z., circlet , dlisl;-hoop.
Tafe€=,chel • z., zie '1'rrfelhel.
`Farets -1irang • z., trestle.

'eafelbeh•ii•Qler, z., splitiger, slhark, parasite, trenrlierfly,
Tafelschuiencrtj • z., spiin'cii;z.
Tafeiociiaimster , z., zie Trifelsehuimer
Tafelvcs'v€es • z., set, of dislies avid plates.

Tat''eisivei , z., zie 7 ifelmuzijk.
Tafelsprei

• z.,

Tafeistoel • z.,

zie

Tafelkleed.

zie I sn/erstoel.

Tafé:tuw • z., table-time.
Tafels eretank • tafeis'reugdi , z., pleasures of the table, pl.
T&.fch eiend • z., table - friend ; - , (tefelschuinser) trencherfly.

TnfcIo iendin, z., 2ii Tkfelnriend.

Thf, weelde , z., zie Tafelpracht,.
*ratiAird
, z., table-wine, small-wine.
Tafelzi Ever • z., table - plate.
Tafereel • z., (schilderij) picture, drawing; -, § (levendige
noor^ tellip[J) picture , description; -, (paneel) pannel.
Taffen • b., tuffeta of taffeta.
Tagent, z.,

(wippertje, dat de snaren van een klavier raakt)

jack.
Tagentn^ aker • z., jack - maker.

trencherfly.
Tafelbier,
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Tiifelnaes . f,, table-knife.
Tafelo,mzLk , z., table-mijsic.

z., table-beer.

Tafelblad • z., board of top of a table.
Tafelboekje , z., table - book.
Tafelbord , z., plate .
Tafelbroeder, taflbroir, e., table companion; § spunger,

parasi' e , trencherfly.

Tagentrooster • z., frame of the jacks.
Tagenttongetje • z., tongue of a jack.
Tagentwerk , z., jacks , pl.
Tagentwerker • z., Zie Tagentmaker.
Tak, z., (ren een boom) branch; -, (voorwerp met een tuk

orereeekomende) branch ; -, § (onderverdeeliny) branch ; -,
§ (gedeelte) branch ; -, § (van een familie) branch ; -, (van
m(jnien) branch-thread vein; -, (in de ontleedhunde) branch ;
-, (in de bouwkunde) branch ; -, (van hyperbolen) leg (wis
Tafelen • i. w., (aan tafel zitten) sit at table ; Zang -, sit
-, grain (botanie;; -, (in borduurwerk) sprig; -,-kunde);
long at table.
sliver (branch torn off); (of a hit) branch ; kleine -, twig,
Tafelei , z., tablet.
wattle ; met kleine -ken verbinden) wattle; van - op - sprinTafelgast , z., guest at table.
pen , hop frons : to =; -ken binden , met geborduurde -ken
Tafelgeld • z., table-rent , table-money of allowance.
versieren , sprig; in -ken rerdeeten, divide into --es; tak
Tafelgemeenschap , z., eating and drinking together.
(aan de horens der lies-ten) trochings , branches -ken,os.
Tafelgenoot , z., table -c ompanion.
voornaamste - eenex rivier , principal branch of a river.
Tafelgereedschap , z., table-plate, table-cloth and nap- 'rakel • z., (scheepstouwwerk vliet katrollen , om zware las.
kies.
ten te hijseken) tackle ; kip-, fish = ; - varende door drie
Ta fclgeregt , z., course.
enkele blokken , waarron twee blokken reet de enden tegen
Tafelgesprek, z., table Eliscourse, table-talk.
el,konder gestropt zijn , lout; ; Voorzij-, fore -; grond -,
Tafelgezel , z., table-companion.
(alles wat op anker; en kabels betrekking heeft) ground -;
Tafelgezelschap . z., company at table,
-, (een dubbel en een enkel klok) luff _ ; nok-, yard =.
Tafelgoed • z., table - linen .
Tnki- Zaadje , z., tackling , tackles , .pI., tackle.
Tafelhouder , z., one who keeps an ordinary.
Takelblok • z., tackle of pullies.
Tafelkleed, z., table - cloth.
Takelen , t. ie., (een schip nazet takels en verder touwwerk
Tafelknecht • z., zie Tafeldienaar.
toerasten) rig ; -, (met een takel ophijschen) hoist with a
Tafeldekker

, Z. one that lays the cloth.

Ts feldiennar, z., waiter at t able.
Tnfcldoek , z., table-napkin.

Tafelkomfoor, z., chafing-dish.
Tafellade, z., table-drawer.
Tafellaken, z., table - cloth .
Tafellikken, z., spurizisi .
Tafellikker . z., zie Tafelzclinirner.
Tafellikkertj , z., openging.
Tafeltikster , z., zie L ;felschuime,'.
Tafellinnen • z., table - lii e si.

Takentouw , 4., tackle-rope.
Tr,keltuig , z., zie Takelwerk.
Takelwerk , z., tackling.

Tafelmandje, z., table-basket.

`rakkebos, z., faggot.

tackle.
Takelgaren • z , tackle- seizings , pl.
TaKel haak , z., tackle-hook.
Takeling, het takelen • z., rigging, no
Takel,neester , z.,

neger.

Ptzkelaedje.
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Takkeling , z., young bird , brranei(r.
Takken , t. w., (takkig maken, enkel nosy overig in : getakt)

1 Tarnen ,

branched , forky.
'1`Hkkig, b., i)ranchy, full of branches, ramous.
Takkigheid • z., brancliiness.
Takmnos • z,, hypnuni.
Tai • z., 1• (aantal of getal) , bijkans enkel gebruikelijk in:
bij het -, by tale • en zonder -, numberless, innumerable;
iets bij liet - verkoopen , sell by tale ; der starren -, the
number of multitude of stars; -, (twee honderd haringen)
two hundred herrings.
Talen , i. w., 1 (spreken, vertellen, waarvan men in het
_Nederduitsch taal en in het Engelsch tale duidelijke sporen
vindt) tell , recount; -, (vragen) , als : om iets -, ask for a
thing ; -, (begeeren , sterk naar iets haken) long for , have
u desire for, show a desire for; hij taalt er niet naar,
he shows no desire for it.
Talent • z., (zekere hoeveelheid goud of zilver, bij de ouden)
talent; -, (begaafdheid) talent, power, endowment, attainments; (van een persoon) talented person, man of talent,
woman of talent; Weinig -en , little talent, slender attainments ; met -, with =, ably; van weinig -, uningenious;
- hebben voor, have a = for; het - hebben oen, be able to;
zijn - begraven (van zijn begaafdheden geen gebruik maken),
bury one's =; men moet zijn - op woeker stellen, we must
improve our talents.
Talhout , Z., wood that is sold by tale.
Talie, Z., (gestalte) shape; -, j (zestiende gedeelte van een
el) inch , sixteenth part of an ell ; -, tackle, pulley, z.;
- om den ankerstok op zijn plaats te brengen , bij het voorwinden van liet anker , anchor stock-tackle , z.; spier-,
boom = , z.; geschut- (twee enkele blokken) , gun = purchase, z.; poort-, port -, z.; rif-, reef -, z.; nood- van
het roer, achter- van het kanon (een dubbel en een enkel
blok) relieving _, z.; marsedraaireep en warseval -, sail
=, z.; want-, shroud =, z.; - op den leider van het stagzeil , stay sail-stay, z.; staart-, small _, jigger , z.; zware
-, large , barton , z.; hals-, tack =, z.; staart-, tail `_, z.;
- op een mantel of draaireep, tie =, z.; achter-, train =, z.;
rakke-, truss = , z.; geerd-, vang = , z.; een - afschaken,
fleet, overhaul • shift a -, z.; een - ap eens touw zetten,
fix, frap a = to a rope, z.
Taliehaak • z., tackle-hook.
Taliën, t. w., hoist, set up.
Tal lereep • z. • down-haul.
Talleschenkel , z., tackle-pendaub
Taling, zie Teling, enz.
Taljoor, z., zie Teljoor.
Talk • z., (het hardste vet van slagtheesten.) tallow ; -, (een
week soort van steen) , zie Talksteen.
Talkkaars • z., tallow-candle.

i. w., (dralen, sarnmelen, saklades;) linger , loiter,

idle.

Talmer ,

z., zie Talen.

Ti dmeri , z., zie Talmachligheid.
Talinerk • z., zie Z'rclletter en Getalmerk.
Talonster , z., zie Talen.
Talmud, z., (de in schrift gebragte mondelinge wet der

Joden , zamengesteld uit Mischna en verklaringen daarvan ,
Genera) talmud.
Taionuudisci► , b., talmudic, talmudical.
Talmudist • z., talmudist.

b, numerous, many; niet -, not =, few in number ; zeer -, very =, many in number; min - zijn (vooral
in een vereeniging of gezelschap) , be a small party ; een
-e menigte , a great crowd ; een - leger, numerous army.
Talrijkheid • z., numerousness.
Tau., b., (van dieren , getemd) tame, domestic, domestieal ;
- worden , become, get, grow tame ; - maken , tame , make
tarwe, domesticate; (van planten) cultivate; een -me Irastanjeboom, spanisti of sweet chestnut-tree; (van menschen,
gedwee en handelbaar) § tame, supple, tractable,
Tamarinde, z., (een Oosterse/te en IV. Indische boom, uit
wiens peulvruchten en het daarin vervatte zaad, in de
apotheken lamarijn genoemd, geneesmiddelen worden bereid)
tamarind, tamarind-tree , Indian date-tree , Indian accacia ;
-, (de vrucht) tamarind.
Tarnarindebooin • z., zie Tamarinde.
Tainarindebosch, Z., wood of tamarind-tree..
Tonbarindemerg • z., marrow of tamarinds.
Tamarindevrucht • z., tamarind.
Tainarindezaad • z., tamarind-seed.
Tamarisk • z., (zeker boompje) tamarisk.
Tarnariskbast, z., tamarisk-bark.
Tarnarhskboom • z., zie Tamarisk.
Tamboer • z., (trommel) drum, tabour; -, (trommelslager)
drummer.
Tannboeren • i. w., (trommelen) drum; -, insist on; op iets
- § (sterk aandringen) • insist upon with great noise.
Tamboer tju • rinkelbonn , z., timbrel • tambourine, tahour.
Tamboer-majoor • z., drum-major.
TarnborLn . z., zie Tamboerijn.
TameiLk, b., (middelmatiq, niet uitstekend en ook niet al
te gering) passable, tolerable, ( middling; -, (voeyel(k,
betamelijk) , zie die woorden ; -, bw., passably • tolerably,
middlingly, so so; - wel, pretty well.
Tamelijkheid • z., zie Betameljkheid.
Tanen • zie Betamen.
Tamheid • z., tameness , § tameness , complacency.
Tammaking, z., (of animals) domestication, taming.
Tannmigheid, z., zie Tamheid.
Tand, z., tooth ; (van sommige voorwerpen) tooth ; (van een hark
Talkolle, z., tallow-oil.
of vork) tine, tootle, clutch, cog (technologie); (of escapements)
Talksineer, z., tallow.
leaf (van horologiën) (Aanm. Het mv. van tooth is teeth) ;
Talksteen , z., talc.
voorwerp ira de gedaante van een -, tooth, notch; ijzeren
tallow-cask.
Talkvat, z.,
- van een wiel of rad , tooth (stoomwezen); -en van een
Talkvet • z., zie Talksmeer.
rad , clogs ; hoek-, oog-, honds-, canine , dog , corner,
Talletter . z., numerical letter.
eye-tooth ; ( of animals) canine , dog = , fang , tusk ; ver
Tai l ij k , b., numerable.
decayed, rotten ; kegelvormige -, canine, dog -rote,
Talloos , b., numberless , innumerable, t innumerous,
(ontleedkunde); holle -, hollow =; valsche, ingezette -, arti-` countless.
trial , false = ; snij-, cutting = ; midden-, (van paarden)
Talm, z., (langzaam of lui persoon) lingerer, loiterer
meddle =; maal-, double, grinding, cheek -, ( jaw =; oog-,
idler.
corner , eye = ; losse -, loose _; onder-, lower , bottom = ;
Talmachtig , b., lingering , loitering , idle , idling , tardy;
hoven -, upper , top ' ; voor-, fore , front n ; sper- (die
-, bw., lingeringly , in a lingering manner.
bij het opwinden vos eega uurwerk kei terugloopen belet),
slowmess,
tardiness,
loitering,
linTalinachtigheid, z,,
ratehot (tecktiolujw); melk-, milk, shedding z; onvolkogering.
Talrijk,
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mciie -, (hij oenige ptrcrrden) colt's =; wljsheids -, wisdom
= ; - van eery zaag , : of a saw , = ornament (bouwkuuude);
-engeklapper, chattering of the = ; -pijra, = ache ; het uit
=-drawing ; werkfuif/ om -en von reder--treknd,
werk te snijden , ratchet engine ; -poeder , powder ; mond
met -en , set of teeth ; zij heeft, een sch000aen gnon met
-en , she has a fine set of teeth ; rij -en, set of teeth
(werktuigkunde); wiel wet -en, ratchet-wheel (teehnoto9ic);
mel,, -en, toothed, cogged (tec/;nologie) • wet ... --e r , ..
toothed; zonder -en , toothless, (van dieren) f<tx)gless ; eer,,
- trekken , dram a z ; - Dijn liel)ie>a , have the - ache ;
een - trekken , extract n = ; van -en roorzien , tooth ; eo-(leehnaoloyie) ; knarsetanden , grind one's teeth; ; o'e -eu^
poetsen, schoonmaken, cleuio one's teeth ; de -en laten zien
of blinken (tooncc dat ,neut zijn portij des anode tot rede

ken brengen) , show one's teeth ; zijn -en loonent een sl)ug
gte at ; zijn eerste -en verliezen , sited or)e'steeth;; li[/(/erg
de handen, zoo ligyen de -cn § (als er niet gewerkt wordt ,
is er niets te eten) , when 0110 foes not worn, our has

nothing to east; liet gaot van de hond i)i den - § (liet uo7 d t
zoo haast verleerd als het, ontsan ien iw), it is spent is
soon as got; griet deint en - vos/honden § (zoo sterk 1ai.lhornilen als mogelijk is) , hnl(t as fast as possitble; tuner o i
de -en hebben § (een haard hebbend, ale oo(lervdldiuiq cil de,;
moed van een niet;; bezitten), leave teeth; and nails; hel
gehit cl) de -en nemen § (inn, paarlen, naar ieers h/ver
luisteren) , take the hit ', ,etween the teeth ; iets op z )n
-en neonen § (met kracht oucderneunen) , set to at;y t lii;;g
tooth and zsail ; be earnest in n lausir;ess ; 9;uet I%rizye -esa
eten (weinig trek tot eten te/ten) ent ;viti; l;tile ^i ipetite; liet writer loopt mij one de -en (ik 1há°cri';. fleamv reus
honger te eiorde ;a), I am faint with luniu,cr, hel, zrit/er
bout snij durr.rrara om de -en (ik (7,inker ulruerltvrtr) , t (tuit
snakes my mouth water; -en erfmus nneulc stole,£,, er^^els
mede spotten, , mock at a thing ; niet glut ,i meid vol -en
stnnn ( (heschroomd en verlegen zijn one te spieken) , citable
to open nae's lips; iemand non den - z , oclelI , feel (;lie's
pulse ; hij keen dat wel iii een kollen - toes , he cttik ,)ut
that in liis hollow ^.
Tandarts . z., dentist.
'FOn(ikiilsern , z., tooth-balm.
Tsndhcen , z., jaw- holte.

THnct,ttc , z., showing one's teeth.
Tandtt,itkken , j. w., show one 's teeth.
Tsindhorstej , z., tootle - Is;ush.
9[`rendkrFuern . z, zie Tandvísch.
Tondei()65 , b., toothless.

Tanctere , t. w., (,randcm maken) incler►t , ncltch, ja-g,
TatidenkaUo, z., coneretion on the teeth.
TandenkriJ9Cn , z., dentition.
Tandenrij , z., row of teeth;.
Tandenstoker, z., tooth-picker, tooth -piek.
Tnndentrekken , z., tootl! - dra;ving.
TAndentrekker , z., tootll•drasver.
Tandhof, landholte, z., tooth -bole .
Tandhoren , z., (zekere zeehoorn) Jentalium, tooth-shell.

Tancttg, l)., toothed, dented, indented, notched.
TanciJe , z., little tooth; -, dentiele ; -, (aan kant) purl.
Tandkas, x., tooth-hole, socket of n tooth,.
Tandkoraal , z., corals of which children wear necklaces.

Tangkoter , z., zie Tandenstoker.

Tandkru d , z., pyrethrum.
Tancttetter, c., dental letter.
't'andnceester , z., zie Tent/arts.
Tanrtrnictctel. z., dentifrice, odontalsir remedy.
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Tandpijn , z., tooth-echo.

Tandpijnstllaend, b., ouontalrle.
Tancfpleister , z., odontalgie plaster.
Tandpoeder , tandpoeijer . z., tooth-powder, dentrifice,
Tandrad , z., wheel with cogs , cogged wheel.
Tandsc?sUfer , z., exfoliation of the teeth.
T ais lschropper . z., zie Tandenstoker; -, (zeker werktui£,

der tandartsen) tooth-file.
Tand'ctsrsi er, 5., zie Tandborstel.
Tantimc i,o uasei . z., clentrifice.

'S'aiiiicwijze , b. en tie., indented, dented; cogged, jagged.
Tandy 5Jt , z., rugroe, dentist's- rasp.
Tancts l c:h , z., dentex.
1'3rmd c•c- ct, , z., gum

(fleshgl 85,,bs/snee of the jaws that
adheres to the teelli) ; pr)n in het -, sore _s , pl.
Tandv4d , b., full of teeth.

Tandsormig, b., zie Tandsu'ij,~e.

TFsnctaa'ee•k , z., denticles , dentilli , pd. (bouwkunde).
Ti asi, as ,n-tel , z., tootllww- ort.
Taar^t^tiac^c^r•, z., paralis, i;um I)oi1.

Tanear, 1. w., (met r?ih bereiden) tan, taw; -, i. w,, (vase
zore eta maan) eclipse ; § disappear , § dwindle away.
Tang , ;-., (zeker keeskentuig) tongs , pl., a pair of tangs
£Iaat slzmit als een - op eeir, varken (daar is gee;; verband,
noch slof ter wereld ira) , these is neither rhyme nor reason in it; toen kan liet er niet geen -et; uitkrijjen (men
Ian meet de grootste moeite geen bescheid kr gen), it is
chitthetiht to get n t' ord out of him of lier ; men coati haar
riet heen - aanvallen (zij is vreesellk haveloos en morsiy),
site to very dirty; haar -, tweezers, p1.; suiker -, sugartuLngs ; - vara een vroe/mmeester, forceps; - vein een smid
pincers , ')l.
Trtci -e irit , z., tangent (wiskarndg) , zie verder Talent.
Tangetje, z., nippers, pl.
Tang , h., taawlsy.
Tanning , z., tanning; -, eelipsing.
Ta , , tapping . z., (de daal ran tappen) tapping; hij ver koopt hier hij den -, he sells beer by retail; hij verbetert
ziel; als scharrebier oh dec - (hij verergert dagelijks) , lie
grows worse and worse; op dei; - liggen, be tapped of
lsroaelied ; -, (een werktzticj oen te ,upper,) faucet , stop ,
spigot; -, (raar van een schroef) screw-tap; -, (elke uit stek ('SIC weerskanten ran een sink etesehut , acoar aan liet
in hel elfwit hrtngt) tampiota, (ttriskin; -, (tap)gierij), zie
Topje; -, spindle , ;cis; de zeng is niet den - yucrrc loopen
(zij %ebben niet meer katatiteui) , ((icy have no more enstosaere.

Tapgsbt, z., faucet-hole, tap-hole.
Taphalte, z, tap-Bolduc, gin-stop, ale-house.
Tf'p&jt, z., (vloerkleed) caipet; -, (kleedje) ruig; -, (tafelkleed) table-cloths ; oir het - lrt'ttten, te tierde brengen, brine
apen the carpet, bring on the tapis, nsove. agitate; -,
(ycl)ordesaasd ketnzerbehatiejeel) tapestry, tapestry-1)as;gíngs, pl.;

yroesi -, green carpet, :rT?1SS l Iet, greet;-Swarth, green.;
schoorsteen -, Hearth -rug, rui; zosuler -, without a carpet,
t;stearpeted.

Tapijtmaker , z., tapestry-maker.
Tapijtnaald, z., tapestry-needle.
Tapijtwerk, z., tapestr y.
Tapijtwerker, z., zie Tapijimoker.
Tapíljtwever , z., tapestry-weaver.
Tapje , z., zie Top; - , (kroegje) daim -shop, stn - shop, sic-

1l ouse ; -, (hseiy) uvula.
Tapkam , z., tankard to tap in.
Tappage , z., tlstn of pot to tap in.
Tappelings ,'w., als : - lo!)pe+z , streeunes; , enz., gush,
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vocht uit een vat door het tapgat laten
uitloopen) tap, draw; -, (wijn, sterke;: drank, enz. in het
klein verkoopen) sell by retail , retail ; -, (wijnhuis houden)

Tappen , t. w., (het

keep a tavern of public house.
Tapper , z., (degeen die tapt , tapster , kroeghouder) tavernman , alehouse-keeper.
Tapperij , z., gin-shop , alehouse , tavern.
Tappersneríng , z. , keeping a tav ern .
Tapperswinkel , z., tavern, alehouse, pothouse; een -

houden, keep a tavern.

Tateren • i. w., (stotteren, stamelen) stammer, stutter.
Tatering , z., stammering • stuttering.
Tatewalen, t. w. en i. w., (krom praten als kleine kinderen) lisp , speak as a little babe.
Taxateur , z., taxer.
Taxatie • z., taxation.

Taxeren, t. w., tax , estimate, value.

Tapsleutel , z., key of a tap.
Tapster , z., alehouse-keeper.
Taptoe, z., (een getrommel tot waarschuwing voor tapjes

af kroegjes om te sluiten, en voor de soldaten om zich; van
daar naar hun nachtverblijf te begeven) tattoo; de - slaan,
beat the !.
Tara , z., (gewigt van een vat of ander voorwerp , waarin
koopwaren gepakt zijn) tare , tare and tret.
Tarbot , z., (een bekende zeevisch) turbot.
Tarbotaas, z., turbot - bait.
Tarbotvangst , z., fishing for turbot , turbot - fishery.
Tarbotvin , z., turbot-fin.
TarbotvisscherIj . z., zie Tarbotrangst.
Tarief , z., tariff, rate of prices, rate; - van

it is a palpable lie ; naar iets -, stretch out one's hands
to take any thing.
Taster , e., feeler.

repten, tariff.

Tarnen , t. w., zie Tornen .
Tarra • z., zie Tara.
Tartaan , Z., tartane.
Tarten , t. w., (trotseren, uitdagen) defy.
'Tarter , z., defier ; -, (tartaar , bij dichters) tartar.
Tartueè , z., hypocrite , tartuffe.
Tartuffel , z., truffle.
Tar^v , z., zie Tarwe.
Tarwaar, Z., wheat-ear.
Tarwakker , z., wheat - field.'
Tarwbier, z., wheat - beer.
Tarwbouw , z., cultivation of wheat.

Tarwe . z., wheat ; stijve -, stiff = ; valor/ic -, ry e-grass.
Tarwebrood, z., wheaten-bread.
Tarwekaf, z., chaff of wheat.
Tarwemeel , z., wheaten - meal of flour.
Tarwestoppel , z., wheat-stubble.
Tarwestroo, z., wheat-straw.
Tarwgras , z., triticum repens .
'.furwhalen , z., wheat - straw.
Tarwland , z., wheat-field .
Tarwoogst, z., wheat harvest, crop of wheat.
Tarwzemelen, z., ntv., wheat - bran.
Tas, z., (hoop, opgestapelde menigte) heap of corn of hay;
-, (boerenwoning , die tegelijk met de stalling, schuur,
bergplaats van koren of hooi ene., onder één dak begrepen
is) peasant's house.
Tasch , z., (zak) pocket; -, (beurs) purse; een knappe (een knappe vrouw of jonge dochter ) , a clever woman of

wife ; een looze - (een looze feeks) , a cunning of sly hag.
Taschjeskruid • z., zie Taschkruid.
Taschkruid, z., thlaspi.
Tassen , t. w., heap up.

Tast • z., enkel gebruikelijk in : bij den -, groping.
Tastbaar , b., I I § palpable; op tastbare wijze , palpably ; een

tastbare leugen, a palpable lie.

, bw., palpabl y .
Tastelljk, zie Tastbaar.
Tasten , t. w., (aanvallen , grijpen, voelen) touch , feel;

Tastbaar

iemand _den pols - § (namelijk trachten hem te doorgronden) , feel any one's pulse ; die leugen kan men voelen en (hel leugenachtige daarvan laat zich gereedelijk be»terkeu),

Taxis, z., yew.

Taxisbiad , z., yew - leaf.
Taxisbooin, z., yew, yew-tree.
Taxishaag, taxishegge, z., yew - hedge.

Taxlshout , z., yew-wood.
Taxistak , z., yew-bough , yew-branch.

Taxiswortel , z., root of a yew.

voorzetsel en voegwoord , dat op menigerlei wijze gebezigd wordt (als voegwoord tussche n twee werkwoorden) to : het
begint - regenen , it begins to rain ; -, (door een onbepaalde
wijze gevolgd), als : het is niet - kragen, it is not to be had
(zij iade in het Eugelsch eert zoogenoemde lijdende vorm); -,
(na een z, of bijvoeg, w.) to , ot' : ik heb verlof - vertrekken,
I have permission to depart; begeerig - hooren, desirous
to hear of hearing; -, (na een voorzetsel , in het Eng. met
het tegenw. deelw.) , als : zonder liet - vinden, without finding it ; wien heb ik de eer - ontmoeten ? whoni have I the
honour to neet? onmogelijk - geloovenz , impossible to believe ; zonder moeite - ontzien, without sparing any pain of
trouble; het is niet - verdragen , it is not to be borne • it
is intolerable; - verstaan geven, give to understand, hint;
-, (in een verwijt, dat reet verwondering gepaard gaat) :
haar dus - verlaten ! to leave lier sol -, (af waar het dus
gebruikte werkw. de plaats van een zet fst. w. vervangt), als:
haar - zien is genoeg, to see lier (seeing her) is sufficient;
- , (als voorzetsel voor zelfstandige naamwoorden) : - land,
by land ; - zee , by sea ; - vuur en - zwaard , with fire and
sword ; - paard rijden, go on horseback , ride on horseback;
- gronde gaan, to perish, to fall to the ground; - rept,
right, justly; -, (voor eigennamen va , , plaatsen): - Amsterdam, at Amsterdam ; - Leyden , at Leyden ; - (naar de)
markt gaan, go to the market; -, (de plaats van onder.
scheidene andere voorzetsels vervangende, waar het dan voor
vrouwelijke woorden dikwijls in ter, voor mannelijke en
onzijdige woorden in ten verandert, en door geen lidwoord,
maar wel door een bijvoegeljk voornaamwoord gevolgd wordt):
- (ore) vier our, at four o'clock; - velde trekken, take the
field ; - binnenkomen of schieten , als : het komt mij niet binnen • I don't remember it ; -, (een overmaat of hoeveelheid te kennen gevende , zoo op zich zelf als in vereeniging
met al of veel) too; - groot , too great ; - dikwijls, too
often; - lang , too long; - laat, too late ; - weinig, too
little; al - klein , much too small of little; - water era
brood zetten, put upon hread aunt water; - huis komen,
cone home; - werk stellen, put to work; - lijf kannen;,
cudgel of drab one; - boek stellen , write in a book, hook,
record ; - boven konen, surmount; hier - lande, in this
(our) country ; de haren rezen hem - herge , his hair stood
on end of started up ; - gader, together ; al - gader, all
together; hij kwam daar slecht -gast, he met with a had
reception there; - gelijker tijde , at the same time; - geef,
for nothing; iemand - gemoet gaan, go to meet any one;
iemand - gemoet komen, come to meet one, meet one.
Teeder , b., (uit zwakke en fijne deelen bestaande , onvast,
onsterk) f § tender, weak, soft (not hard), delicate; een liychaamapestet, a weak constitution.
Te ,

TEE
Teedergewoeilg, b. en 1"., 11 § delicate .
Teedergevoeligheld , z., delicacy.
Teederhartig, h., tender, tender-hearted,

- ;nel potlood, pencil _, e y n; - mei de pen, peil ansl

compassionate;

ink e; vervaardiger van eer. - designer.
Teekenkrtt, z., crayon, len il.

Teekenkring, z., zie Th „r cesem.
-, bw., tenderly, compassionately.
Teederhartlgheld , z., tenderness, compassion, tender. Tekenkunst • z., drawing (art)..
Teekenku»s(eaaar, z., dratig)itsnean, draftsman, designer,
heartedness.
drawer, pattern-drawer (kuns!en en ambachten).
Teederbeid • z., ^j b tenderness, weakness, sensibility, fondness; -, F) § delicacy , ( ticklishness; met -, § with tender- Teekenlap, z., lettering-cloth.

ness; tenderly , lovingly.
Teekenles , z., drawing-lesson.
Teederl Ik , /w., § tenderly , with tenderness, lovingly, Teekeneneester, z., drawing - master .
Teekenpen , z., pencil- holder .
delicately , fondly.
Teef, z., (hond van liet vronwelijk geslacht) bitch; ) gemoene

Teekenpenseel , z., drawing -pencil.
scheldnaam voor vrortwen, nog gebruikelijk in : een vadsige Teekenplank , z., draw ing-hoard .
Teckenschool , z., draw lI;g-scliool.
-, a bitch, a whore.
Teekenvoorbeeld , z., copy .
Teek , z., (leis van honden en schapen) tick.
Teeken , z., (aanwijzing , in liet algemeen al wat dient om Teekenwldze, z., manner of drawing.
iets voor te stellen, aan te duiden of te onderscheiden) sign, Teelbal , z., testicle , stone.
indication ; het - des krtcises , the sign of the cross ; - met Teeldeel , z., zie Schaamdeel.
den vinger af met de limed, heck, beckon; -, (verschijnsel) Teeldrift, z., natural instinct of generation.
sign , wonder, miracle; voor-, sign, prognostic, omen, fore- Teeling, z., Teelt.
token ; gedenk-, monument; zege-, trophy ; - met het hoofd, Teelland , z., arable land , land fit for tillage.
nod; - op de heid, nark; -. sign (alcgebra); sign (in kunsten Teelild , z., yard , privy nieniber , zie verder Schaamdeel.
en wetenschappen); sign (sterrekunde) ; b. V. - van den die- Teei sap , z., seed , sperm.
renriem , sign of the Zodiac ; merk-, mark ; -, (bewijs, Teelt • z., (de daad van testen en kweeken) (van vee) breeding
(van vruchten) cultivation ; -, (hetgeen geteeld wordt) (van
betooning) -h § proof, evidence; token , nurk; testimony;
orde -en , me., insignia; een - ergens op stellen , set a vee) breed , (van vruchten) erop; -, § (kinderen) offspring,
children ; -, (kroost) progeny -, (kweeking) culture; -,
mark on , upon ; - met de hand , manual mark ; - met
liet hoofd, nod; ten - van, as a sign of; op het - ran ,
(roorl(renging) productioiï.
at the sign of; op iemands -, at any one's beck ; het - Teeitijd , z., coupling-tine ; -, (tijd dat de visschea voortteelen) spawning- taille.
geven van , give signs of; - geven (aan) of door een - te
kennen geven (aan) , make signs (to) , wave (to) , make a Teelvocht, z., zie Teelsap.
Teers , z., trervelend , langwijlig gebabbel) tedious talk of
motion (to); het is een - dat ..., it is a sign that ..
discourse.
Teekenaap , z., pantograph.
Teekenaar , z., (die opteekent) marker, scorer ; -, (of go- Teeneen • zie Temen.
licies of insurance) underwriter , subscriber , insurer ; -, TeemertJ , zie Tesnerj en Geteems.
(onderteekenaar) signer, subscriber; -, (die de teekeukunst Teens , z., zie Tems.
uitoefent) draughtsman , draftsman , pattern -drawer (kun Teemsen • t. w., zie Temsen.
ambachten); -, (in de school) marker; drawer. -sten Teen of toon , z., (vinger aan den voet) toe; groole -, great
big =; iemand op zijn -en treden (iemand beleedipen)
Teekenbehoeften , z., mv., zie 1'eekengereedsehap.
offend olie; het scherf linen in den - waar de boeren den
Teekenboek, z., drawing-book.
hoed op dragen , he is crack-brained; van den top af tot den
Teekendoos , z., drawing-box .
- of ran top tot - (yanseh en al) from top to toe; from head
Teekenen , t. w., (merken , een teeken maken) mark ; -,
(voorstellen door een teeken) sign , mark ; -, (brandmerken) to foot, cap-a-pie ; -, (lak, riet) osier, wicker.
stigmatize ; -, (onderleekenen , zijn naam onder iets stellen) Teenakker , z., field planted with osier.
sign, underwrite; -, (icteekenen) subscribe; -, (met een Teesibooni , z.. osier-tree , water-willow.
potlood enz. eenig afbeeldsel maken) draw , design; -, Teenboseh , z., wood of osier.
(schetsen) sketch , delineate , outline (represent); -, (van T'eenemaal , bw., : (ten eenemale) § wholly, entirely,
T all in all, fl all over.
kleêren) set off (the shape); zijn naast -, sign one's name,
sign , underwrite ; geteekend en gezegeld , signed and sealed; Teenen , b., (van teen) wicker, osier; een - mand, a wicker.voor iemand - (zich schriftelijk voor Item verbinden) be bound basket, sic osier basket.
for any one by writing; -, (door een kenmerk onderscheiden) Teenland , z., zie Teenakker.
mark; naar de natuur -, draw from nature ; ongeteekend, Teenpluizertje, z., stone image .
TeenrLs, z., osier.
undrawn, undesigned, undelineated, unsketclled.
Teekengereedschap , z., drawing-materials.
Teekening, z., (het teekenen) signing, marking,

Teentje, z., osier.

drawing; Teenveld , z., zie Teenakker.
-, (wijze van teekenen , teekenwijze) manner of drawing; Teer ( , z., zie Teeder.
-, (onderteekening van den naam , handteekening) signature, Teer, z., (harsachtig sap, dat teil de piynboomen vloeit) tar;
underwriting ; -, (onderteekening , inteekening) subs erip- met - bestrijken, tar.
tion; gemeenschappelijke -, joint signature; valsche -, for- Teerachtig , b., like tar, tarry.
ged -; - van een firma, = of a firm; een hand- nama- Teerbak , z., tar -trough .
ken , forge a =; ter - zijn , wait for - ; ter - zenden, Teerdag , z., feasting - day.

send for signature; -, (het geteekeude) drawing (representalion); design, draught; -, (schets) sketch , outline;
- van gebouwen (plan), draught, plan; -, figure, pattern
(kunsten en ambachten); reytlijaige -, mechanical drawing;
lithographische -, lithographic -; - met krijt , pencil =i

Teerder , z., tarrer.
Teergeld , z., allowance for travelling

expense .

Teergev oelig , b. en bw., zie Teedergcroeliq.
Tcergezci , z., pot - companion.
Teèrhartig , b., zie Teederherlig.
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Teérhartlgheld , r., zie Teederhartigheid.
Teerdok • z., shed where tar is kept.
Teerhuls , z., feasting-house, inn , tavern.
Teerketel , z., tar-kettle_
Teerkleed • z., (op schepen) tar- paulin , z.
Teerkoker , z., tar-boiler.
Teerkokerij , z., (het koken van teer) boiling

of tar; -,

(plaats waar teer gekookt wordt) place where tar is boiled.
Teerkooper , :r., seller of tar , tar-merchant.
Teerkost, z., victuals, pl.; provision for a voyage of journey.
Teerkwast , z., tar-brush.
Teerling, z., die; me. dice; de - is geworpen (de kans is

gewaagd) the die is cast, the lots are cast; -, (iets dat
de gedaante van een - heeft) cube, die.

Teerlingspel , z•, game at dice.
Teerlingsteen, dobbelsteen . z., die.
Teerlingsworp • z , cast of dice.
Teerlingswortel , z., cube-root (wiskunde).
Teersoos , b., indigestible.
Teerloosheid , z., indigestion.
Teermaal, z., feast.
Teerpartij , z., feast.
Teerpenning • z., zie Teergeld.
Teerpot, z., tar-pot.
Teerton • z., tar-barrel.
Teertouw , x., tarred-rope.
Teertule :1:, z., tar-yard of tar -store.
Teervat • z., zie Teerton.
Teerzak • z., knapsack.
1
Teesen • zie Teezen.
Teezen • I. w., (pluizen) pick (clean) ; -, (trekken) § touse
Teezing, z., picking; -, b tousing.
Teftens, bw., (tevens, tegelijk, op eenmaal) at once, at the

same time.

Tegel • z., (vloersteen) square, paving-tile , paving-brick; -,
(dakpan) tile.
Tegelbakkerij • Z. (het bakken van tegels) brick-making;

-, (plaats waar tegels worden gebakken, tegelovens) brickfield • brick-kiln , tile-kiln.
Tegeldak • z., tiling, tiled-roof.
Tegelijk • bw., at the same time; -, (gezamenlijk) together.
Tegeloven • z., tile-kiln , brick-kiln.
Tegelsteen • x., zie Tigchel.3teen.
Tegeltje. z., (inzonderheid klein vierkant gebakken steentje,

om een muur mede te bedekken) little tile; wille -s, dutch tiles.
Tegelvloer • z., tesselated pavement.
Tegelvorm , z., tile-iiiould.
Tegen , vl., (nog hedendaags some even

teel heteekenende
als jegens) , zie dat woord; -, (de rigting van een stand
naar een ding aanduidende) to, towards; - Liet oosten,
towards the east ; -, (de rigting van eene beweging naar
een voorwerp aanduidende) to, towards (Aanmerking. Wan-

and con (contra) ; -, bw., b. v. - ... aai, , against; - ... in,
in upon ; - op , ails : - een boom opklimmen , climb up a
tree; -... orer, over against, opposite to; - zin, als:
die spijze is of slaat mij -, I loathe that meat,
Tegenaankondiging, z., counter-advertisement.
Tegenantwoord , z., reply, replication.
Tegenartikel , z., contrary article.
Tegenbabbelen, I. w., 'contradict, mutter against.
Tegenbabbeling, z., contradiction.
Tegenbatterij • z., counter-battery.
Tegenbede , z., contrary prayer of petition.
Tegenbedenking, z., objection; onwederlegbare -, irrefutable _; persoon die een - opwerpt, objecter; een ontwijken, remove an =; een - maken, make an =; een
- voorkomen , anticipate an -; er is -, there is an =; er
is geen -, there is no =.
Tegenbeding, z., reciprocal condition.
Tegenbeeld, r., (beeld dat tegenover een ander geplaatst
is of worden kan) contrast; -, § (iets dat door iets anders
wordt afgebeeld) antitype. (Janmerkinq. In sommige woordenhoeken wordt voor tegenbeeld enkel antitype opgegeven.
Het schijnt niet boven allen twijfel verheven te zijn, dat
tegenbeeld in de late beteekenis in liet Engelseh contrast is).
Tegenbek) »g , z., counter-complaint, counter-charge, r.
Tegenbeleediging • z., counter-injury.
Tegenberigt , z., contrary advice.
Tegenbeschikking, z., contrary disposition.
Tegenbeschuldiging, z., recrimination, counter-charge;
bij wijze van -, by way of recrimination.
Tegenbestel • z., zie Tegenbeschikking.
Tegenbetoog, z., demonstration to prove the falseness of
another.
Tegenbeurt • z., reciprocal turn.
Tegenbevel. z., counter-order.
Tegenbeweging , z., counter-motion.
Tegenbewijs • z., counter-proof; -, conterbond.
Tegenbewind • z,, opposed government of reign.
Tegenbezending • z., contrary embassy.
Tegenbezoek • z , visit in return.
Tegenbezavaar, z , objection against.
Tegenbieden • 1. w., bid igainst another, outbid.
i TegenbiaSfen, t. w., bark at of against.
Tegenblaten , i. w., bleat against.
Tegenblazen, I. w., blow towards any one; -, i. w., blow
against of in any one's face.
Tegenblik , z., counter-look.
Tegenblikken • i. W., shine of reflect on.
Tegenbod , z., reciprocal bidding.
Tegenboek , z., control.
Tegenboert, z., reciprocal jest.
Tegenbond, z., counter-alliance.
Tegenboornen • 1. w., push towards;

-, i. w., be pushed.
neer liet voorwerp, waarnaar de beweging gerigt is, tegen- towards.
stand biedt, bezigt neen against); - den stroom zeilen, sail Tegenboord • z., opposite border.
against the current; - den moesson, against the monsoon, z.; Tegenbots • z., reaction.
- den stroom § (onder algemeens tegenwerping) with uni- Tegenbotsen , i. w., dash against.
versal opposition; met het hoofd - den muur loopen (zich Tegenbuurt, z., opposite hamlet.
door de onderneming van iets onwogelijks benadeelen) beat Tegendeel, z., contrary; in -, on the contrary, contraryone's head against a wall ; -, (wegens de nadering van iets)
wise; juist het -, quite the e.
towards, upon, against; - morgen, about the morning, Tegendeur, z., opposite door.
towards morning ; - vier uren , about four o'clock ; -, Tegendicht , z., poetical refutation.
(bij ruiling) , waar - waar, ware for ware; -, (aerge- Tegendienst , z., reciprocal service.
ljking of kans), - hem ben ik niets, in comparison with Tegendinger , x., zie Mededinger; -, competitor , opponent,
luim I ani nothing; het is tien - een (er is weinig kans), antagonist; rival.
ten chances to one ; - iemand spreken (tot hem spreken) , Tegendolen , i. w., zie Tegendwalen.
speak or bay to any one ; voor en -, for and against , ( pro Tegendoop , z., rebaptism.

TEG.
Tegendorpel , z., lintel.
Tegendraad, z., woof; cross thre:+d.
Tegendraads , bw., against the thread.
TegendraaLjen, t. w., (doen tegenloopen)

cross; -, i. w., als:
alles draait mij tegen, I am disappointed in every thing.

Tegendr:ing, z., opposite pressing.
Tegendrank, z., zie Tegengift; -, antidote; als

-, antidotically; de eigenschappen van een - bekomen, become
antidotal ; de eigenschappen van een - hebben, be antidotal ;
als - dienen , be antidotary, antidotical.
Tegendrempel • z., zie Tegendorpel.
Tegeudrift • z., stream • current.
Tegendrtven • t. w., (naar of tegen iets (1rijven) drive of
chase against of towards, § oppose; -, i. w., float towards.
Tegendringen • t. w., stop , oppose.
Tegendruischen, i. w., oppose a louder noise.
Tegendruk • z., reaction ; -, ( weerdruk) reiteration (druk.

TEG.
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Tegenhuppelen • i. w., skip towards any one.
TegenLjlen , i. w., (tegemoet ( len) speed towards any one.
TegeuLjver, z., emulation, vying with any one; rivalry,

rivalship.
Tegentj veren ,

i. w., (tegenwerken) oppose ; -, (wedijveren)

vie with.
Tegenjagen • t. w., chase of drive towards.
Tegenkaai • z., opposite quay.
Tegenkaart , z., card answering to another.
Tegenkakelen , i. w., zie Tegenbah'elen.
Tegenkampen • i. w., fight against, oppugn.
Tegenkamping, z., fighting against.
Tegenkans • z., counter-chance.
Tegenkant • z., opposite side.
Tegenkanten • t. w., oppose.
Tegenkanting, z., opposition; groote -, strong, great ;

geest van -, spirit of - ; zonder -, unopposed ; - ondervin-

kunst).
den, meet with =.
Tegendrukken , t. w., react.
Tegenka[[tster, z., zie Tegenkanter.
Tegencirukking, z., zie Tegendruk.
Tegenkeflèn , t. w., (aankeffen) yelp against.
Tegendawen, t. w., push against of from the opposite side. j Tegenkerf, z., counter-notch.
Tegendwalen , i. w., meet any one when wandering of Tegenkiel , z., keelson , z.
erring about.
'regenklagt , z., recrimination ; cross demand, r.
Tegenebbe • z., reflux that retains a ship in its course.
'regenklank, z., resounding, echo, re-echo.
Tegeneisch, z., reciprocal claim.
Tegenkomen • ont[noeten , i. w., meet, meet (with); (iit
Tegeneten • t. w., get an aversion (by eating).
onqunsligen zin) encounter, rencounter; bij toeval -, stum.
Tegenf ank , z., counter-flank.
bie on, upon; elkander -, meet each other; onverwachts --,
Tegengaan, i. w., (te yemoet gaan) to go meet; -, t. w.,
meet unexpectedly; -, (zamentrefen) § coincide.
(verhinderen) prevent , hinder , ( put a stop to ; (van zaken) Tegenkomst, ontmoeting, z., meeting.
be preventive of, impede, obviate; -, (weerstand bieden, Tegenlagchen, i. w., laugh to.
beteugelen , bijv. van hartsiogten) withstand; niet - dat Tegenlast • z., burden to equal another.
iemand iets doet, not prevent any one from doing a thing; Tegenflefcle • z. • mutual love.
-, (tegenloopen) • § zie dat woord in de § beteekenis.
Tegeniiggen, i. w., lie over against.
Tegengaller(j • z., opposite gallery.
Tegenlist • z., counter-plot, anti-stratagem • ( cross-bite.
Tegengalm • z., re-echo, resounding.
Tegenloopen , i. w., (tegenvloeijen) flow towards one.; -,
Tegengalmen , i. w., resound (return a sound).
(te gemoet loopen) run to meet one; -, (tegengaan, een
Tegengalming, z., zie Tegengalm.
ongunstiyen keer voor iemand nemen), als: alles loopt mij
Tegengapen • t. w., stare of gape at.
tegen, I am crossed of disappointed in every thing; de
Tegengebabbel , z., contradiction, muttering against.
wind loopt tegen, the wind heads us.
Tegengeblaat, z., bleating against.
Tegenmarsch , z. • counter-march.
Tegengeschenk , z., reciprocal present.
Tegenmiddel, z., antidote; iemedy.
Tegengif, z., zie Tegengift.
Tegen[n:,jn • z., counter-mine.
Tegengift , z., (tegengeschenk) • zie dat woord; -, (middel Tegenmtjnen , t. w., zie Tegengraveit.
tegen vergif) antidote, counter-poison.
Tegen[nin • z., zie Teyenliefde.
Tegengraauw • z., snarling at any one who is approaching. Tegenininnaar, z., rival.
Tegengraanwen , i. w., snarl at any one who approaches. Tegen[no[npelen , i. w., (binnensmonds tegenpraten) gru w
Tegengraven • t. w., counter-mine.
bie against • mutter against.
Tegengraving • z,, counter-mine.
Tegenmompeling, z., muttering against.
Tegengroet, z., resalutation; answer to a salute , z.
Tcgenu[orren • i. w., (een morrende onwil betonnen) mur+
Tegengrond , z., counter-argument, opposite reason.
cour , grurnple against.
Tegengunst • z., reciprocal favour.
Tegenmorring • z., murmuring against.
Tegenhanger, z., (ul wat tegenover iets anders hangt of Teueninuur • z., counter-wall.
geschikt is ons daar tegenover te hangend what hangs oppo- TegennatuurlLjk, b., unnatural.
site any thing of is fit to hang opposite a thing; match, Tegenontwerp, z.. counter-project.
companion (of a picture).
Tegenopening • z., counter-opening.
Tegenheid • z., adversity , adverse fortune , misfortune, Tegenover, z., opposite, facing; over-against; - de kerk
ill , calamity; -, (afkeer) aversion, averseness, disinclination, dislike.

wonen , reside opposite the church.
teen aanhang, die een anderen aanhang
tegenstreeft) counter-party; -, (bijzonder persoon, die iemand
anders tegenwerkt) adversary, antagonist.
( prevent TegenpartiJdig, h., inimical; -, bw., inimically.
the progress of , stem , impede , hinder , prevent ; iemand Tegenpaus, z., antipope.
- om iets te doen, hinder any one frons doing a thing. Tegenpruttelen, i. w., mutter of grumble against.
Tegenhouding, z., stopping, stemming, impediment, pre- Tegenrede, z., refutation.
venting , hindering.
Tegenreden • x., contrary reason ; antithese (rhetorica).
Tegenhouw • z., counter• blow.
Tegenrekening , z., counter-bill.

Tegenhoek • z., opposite corner.
Tegenhoofd, z., (aan een haven) opposite mole.
Tegenhouden, i. w., (stuiten, weerhouden) stop,

Tegenpartij • S.,
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TegenrU den , i. w., (tegemoet rijden) ride to meet any one;
drive of ride to any one.
Tegenrukken, t. w., move in an opposite manner; -, i. U).,

TegenstrtJdig , b., (legenstrevig) opposing ; -, (tegen zich

Tegenspoeeten , i. w., zit Tegenijlen.
Tegenspoedig , b., •t unfortunate, uuprosperous.

Tegcnvvigt

Tegenstooten , t. te., push back.
Tegenstreefster . z., zie Tegenstrever.

Tegenworsteling , z., resistance.

zelf aandruischende, met zich zelf niet overeenko»rende)
contradictory ; -, bw., contradictorily.
march towards any one, approach.
TegesistyLJdIgbeid ., z., contradiction.
Tegenschans, z., (een schans of verschansing, die legen een Tegenstroom, z., counter-tide, neap•tide, spring-tide of
andere wordt aangelegd) contravallation.
current; -, (stroom waardoor iets wordt tegengehouden)
Tegenscbrift , z., refutation by writing.
current, § general opposition.
Tegenschrijven, t. w., write against .
Tegentrekken , i. w., (tegemoet trekken) march against.
Tegensmaak., z., distaste (for, to food).; loathing; met -, Tegentrommelen , i. w., «(trommelend tegemoet gaan) ge
loathingly ; een - in het eten hebben , loathe eating.
drumming to asset. any one.
Tegensnaauwen , i. w., zie Tegengreauwen.
Tegenvallen , i. w., (niet wel uitvallen) not succeed well.
Tegensnap , z., (tegengeklap , tegengekakel , tegengebabbel) Tegenvoeter , z., antipode ; -s , mv., fl § antipodes, pl.
contradiction.
Tegenveer , z., resistance , defence .
Tegenstappen, t. w., contradict.
Tegenweren , t. w., zie Verweren.
Tegenspartelen , i. w., (eigenlijk van visseleen, spartelende Tegenwerken , t w., thwart , cross, counter -work ; iemand
tegenmtoorstelen) frisk against, sprawl against; -, J (zich
-, thwart any one,
tegen iets verzetten) kick about of against, oppose,
Tegenwerker , z., antagonist, thwarter, opposer.
Tegensparteling, z., sprawling; -, § opposition.
Tegenwerkiisg , z., thwarting, crossing , opposition.
Tegenspoel , s., (wederwaardigheid , onspoed , rampspoed) Tegenwerkster, x., zie Tegenwerker.
adversity , adverse fortune, ill fortune , misfortune; lot- Tegenwerpen, t. w., b object, oppose.
genoot in -, -companion in misfortune; groots -en, great Tegenwerping , z., objection, opposition.
misfortunes ; voor -en , both fortunes.
Tegenwiel, z., counter rail.
, z, counter-balance, balance-weight, counterhalance-w eight , counter-poise; zonder -, without a = , uit-

'legensporreteen, i i w., (krakeelen , tegenstreven) cavil.
bal anced; een - zijn , als - dienen , fi he a , serve as a
Tegenaporrelig, 'ów., quarrelsome, reluctant.
counter-balance, -a balance-weight, a counter-poise.
Tegenspreekster , z., zie Tegenspreker.
Tegenwigtig , b., eounter-balancing.
Tegensprekelijk , b., zie Tegenzeggelijk.
Tegenwijzen, t. w., dismiss; cast; reject; pronounce a
Tegenspreken., t. so., contradict ; -, (loochenen) cross, sentence against., r.
gainsay; -, (betwisten) contest.
Tegenwijzing, z., rejection, cassation.
Tegenspreker, z., contradicter, opposer.
Tegenwil , z., contrary will.
Tegenspreking , x., f § contradiction .
Tegenwillig, b., of a contrary will.
Tegenstaan, j. w_, (in zulk een rigting staan, dot men Tegenwind , z., adverse of contrary wind.
iemand tegenhoudt, hem in zijne ondernemingen verhindert, ^ Tegenwoelen, i. w., zie Tegenspartelen.
.verhinderen) withstand, oppose, resist; - (walgen), als: dat Tegenweners, z., mv., antoeci, pi.
vleesch staat mij 'tegen , I loathe that meat.
Tegenwoord , z., reply .
Tegenstand, wederstand , z., opposition, resistance.
Tegenwoordig, b., (niet afwezig, bij slaande) present (not
Tegepstander , z., antagonist , opposer , adversary.
absent) ; -, (bijwonende) ready, at hand ; -, (van den tijd:
Tegenstellen , t. w., (iets tegenover iets anders stelten) place,
niet verleden of toekomstig) $ ( of time ; -, present (spraak
put opposite (to); place, put facing; -, (vergelijken) put
tijd, the present time; -, (in de spraakkunst)-kunst);de
in parallel, compare; -, (tegenkanten , in den weg 'eggen) de -e tijd, the present tense; - oogenblik, = moment,
{ H § oppose (place an obstacle to).
now; - persoon, person -, by- stander ; - zijn, be -,
Tegensteller , z., opposer.
sit by , stand by ; -, bw., (nu , thans) at present , now.
Tegenstelling, z., opposition; -, antithesis (logica en rhe. Tegenwoordigheid , x., (aanwezigheid, bijzijn) presence,
torica).
sight, view; - van geent , of mind , readiness; gemis ran
Tegensten , tsgenzasat , z., vote against ; counter-song,
- van geest , want of = of mind , unreadiness ; in -, (ten
counterpart.
orerslaan) in sight, view, face to face; in - van, in the = of.
Tegenstemmen , i. so., vote against .
TegenwoordiglLjk, bw., zie Tegenwoordig.
Tegenstoot, z., (een stoot leges eeizig voorwerp) j § rebound; Tegenworden , i. ic., take a dislike to, be weary of.
-, (rampspoed) adversity , ill-fortune, ill-luck.
Tegenworstelen , t. w., resist , struggle against.

Tegenwrij ten , i. w., dispute, quarrel against.
, t. w., (in een tegenovergestelde rigting van TegenwrLjter • z.. caviller , quibbler.
iels anders streven , zoodanig iets tegenworstelen) strive Tegenwrtitaeer , z., zie Tegenwrijver.
against ; -, (zich op eenigerhande wijze tegen iets verzetten) Tegenzang, z., counter-song . counter - party .
§ oppose, thwart.
TegenzeggelUk , b., contestable .
Tegenstrevig , b., opposing, adverse.
Tegenzeggen , i. w., zie Tegenspreken.
Tegenstreving , z., opposition , opposing.
Tegenzetten , t. w., (tegenover [iets] stellen , put of place
'*egenstribbelaar, tegenstrlbbelnarster, z., opposer.
against; -, (tegen iets anders wagen) lay against.
Tegenstribbelen, t. .v., oppose, resist; wat ik onderneem, Tegenzkjde , z., opposite side.
gij stribbelt mij altijd tegen, whatever I may undertake, Tegenzijn , i. w., oppose .
you always oppose me.
Tegenzin , z., aversion, averseness , dislike, antipathy ,
Tegenstribbeling , z., opposition , resistance.
repugnance , loathness ; voorwerp nun -, ( eye-sore ; een Tegenstrijd , z., opposition , resistance.
hebben (in) , have an aversion (to any one , a thing) ; een
Tegenstrijden , i. w., contradict.
- in iemand , in iets krijgen , take an aversion to any one,
Tegenstrijder , z., tie Tegenstrever.
any thing; ik liet er een - iii , I hav e an aversion for it.
Tegenstreven

TOI.
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Tegenzorg , z., precaution, preventive.

Tegenzweren • i. w., forswear.
, bw., at home; - blijven, stay -.

Tehuis

Tehuikkornst, z., retur n borne.
Tell , z., (aarden pot) earthen pot.
Teisteren • t. aa., (ruw behandelen, rucislzandele i) abuse ; -,
§ 1► 51ass , torn► ent; -, (woede) wound ; voorts ook in den
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gewone -, zomer-, gargaity teal ,
gargauy duck; kleine -, winter-, teal (species); common
teal ; § een - uitzenden , aas een eendvogel te vangen (eert
klein geschenk does , Out een grooter terug te bekomen) give

Teling , taiing • z., teal;

an egg , to gain an ox.

Tcliiigbout, z, wing of leg of a teal.
Teiinvjagt , z., teal shooting.

zin . § de schepers werden zeer geteisterd • the ship, sync 'fell g% - angst, e., teal-catcl ► ing.
much dunia „ cd.
Teljoor -( , z., zie TuJélbord.
Tendering , z., abusing; -, wour ►diog, §Harassing, tor- T eiju,,rlikker t • z., zie Ta felschuimer.
►1► eoting.
Telkens, bw., (te eiken male) at ever y time; - als, as
Tekort, z., deficit (fcnantiewezert).
oftei► as; -, (steeds, ye.;tadig) every moment.
Tekortkoerten, i. w., l*ail; zeta - , Conse of fail short of Teilen • t. v„., (optelie;;) coo ► pute, calculate, - number
a thing; laur is of komt een yuldera te kort • there is a
( reciou, count, ( tell , add up, stun up, cast up, reckon
guilder wantisig.
up; -, (rnedelellen , rsan snerken) reckon (for , as), repute;
Tekurtkoining , ; failing.
-, (besclacuwen) consider (as ...) , regard (as ...), repute (...),
Tekst, z., (groudwoorder, • eigen woorden van den schr ( ver)
consider (as ...); -, (sic/alen) esteem (as ...); slecht -, mis
text (very words); -, (van de wet) purview (of a law); -,
het -, iiunithering, nuriieration; dat geteld kan-reckon;
(eau de heilige schrift) text of scripture ; -, (onderwerp)
wordeia, numerable; - onder, ruoyschikken onder, count;
matter, tope; § bij derf - blijven, keep to the point; -,
ik tel hem onder rn jrie vrienden, I count bins one of my
(zekere drukletter) text ; kleine -, brevier (bij drzch•kers) ; friends; hij kan geus tie;; - (bij is zeer eenvoudig), he is
man die bedreren is in het aanhalen van -en , text-mars ,
a sin;pleton; ik word hier wcii,ig geteld (ik beu in geert
textuist; -hoek, text-hook; in een - begrepen , textual ; § at
tel, in geen aanziesi), they riiake iio account of me here.
te diep in dei - dringen, go too deep ilto x sul-ject; Teller • z., (die te /t) olie who counts, tells, numbers; -,
iemand van den - help;er;, put any olie out; ieniuud op den (rekenkunde) iiuu► eritor.
- helpen, bring any oi^e to the point.
Telletter , z., i;un► eral letter cf character , numeral.
Teksthaak • z., bracket (dia/danst).
'1Celllug, z., Counting , riunilherii;w , ei;un,eratiun, computaTekstschr[jser, z., writer of a text.
t;on , telling ; - van een bevolking , census; de - doen,
'tekstueel , bw., (lat.) ,, verbatiiir,' word for word.
enunierate, number , take the ceuàus of.
Tekstverdraaijer • z , wrester of a text.
Tekbt^•erdraar lug, z., distoition of a text.
Tekstverlina1 , z., relation of tie text.
Tekstver volsci,er , z., falsifier of a text, (die den tekst
door middel van tussche;zvueyiug vervalscht) interpolator.
Telcstv<uorti • z., word of the text.

Tel , z., (soort vair yuny eens guards lusschen slap en draf,
pasyany) aiul,le, canter, jog-trot; -, (het paard zelf) ambler,
1- a►ubiti► g nag; -, (lat, liet tellen), als: tij den - cerkoohera, sell by tale; hij is weiuiy in - (niet .zeer geacht),
he is a nian of little coiisideratioii.
Telbaar, b., r► uwerable; that niay be numbered of couiaed.
Telbaarlieitt , z., nunieral;leness.

Telden • z.,

(rit f

,l bord) plate.

Telhs,ard • z., Zie Tel.

Tell,as, z., zie Tel.
Teister , z., one a las counts , tells , unwise; a.

'Teitrede, z., zie Tel.

Teanbaar, b., (getemd Inimiciide worden) tan► able, subduable.

Teiiibaarheicl • z., iaaia tiiei^es>.

`l.'enben , i. u, ., (taimachli 1 spreken) speak slowly.
Tt uirr • z , or;e who slrlhs slowly,
Temner•ig, b, slow, viii :uig, -, slc,wly.

'femur,[ • z., spri;kil;g slowly.

Teniet • altemet , to;., sou,et imes , noWWW and then.
'Pedal, ►sen • t. w., (lain waken) tame, hre►► k in; tariie (animals);
-, overmeesterei,) r►la►51 ei• , ( keep ur► der ; -, (jedwi7,gen)
quell; -, (beteugelen , beloomeor) subdue; een wolf -, taille
a s'olf ; een paard -, curb of break in a horse; zijne driften

, t. w., (voortbren feit) (van kinderen) beget, engender,
generate, breed; -, (vara vissehen, kikrorscheit) spitwn; -, -, subdue one's passions.
(van planten) valse , cultivate ; -, (van dieren) breed, pro- Temmer , z., tamer (of animals), subduer.
(luce, kinderen -, beget children , § breed.
Teinuling, z., taniiiig, breaking in, subduing.
Teler , z., (die teelt) begetter , procreator , etc., zie Telen
Teluieest j•, z., (onweder, orkaan) tempest, Storm.
-, (in de spraakkunst tweede naamval van een naamwoord, Tennpeesten t , i. w., storm.
naar liet lat. yennitavus) geiiitive, genitive case, possessive case; 'reIupeestig t, b., stormy.
(kwee/eer) cultivator; -, (vader) begetter; -, (voortbreuyer) Tempel • z., (groot gebouw, fiat aan de eeredienst of aan
preducer.
een of andere Godheid geheiligd is) temple ;edifice;; t` fane,
Teleurstellen, v. t., disappoint.
§ temple; -en der ontucht, bawdy houses, brothels, stews.
Teleurstelling , z. • disappointment; Leen - ondervinden
Tempelberg , z., mountain on which ►1 temple is built.
Telen

meet with a disappointment.
scheut) short (young branch); sprout,
runner ; -, (boompje) set, plant ; -, § (afstammeling) scion,
offspring, issue, desceiictaut.
Telgaaii , telgaug • z., atol}le, ambling.
Telganger, z., zie Telle.

Telupelbouw, z., 1► uilding of a temple.
Tewpeldak • z., roof of a temple.
Tewpeldeur, z., door of a temple.
'Feuupeidleuet , z., divine service.

, z., arborator, arborist.
Teigkvveekerlj , z., nursery of trees.

TcI1 pelcereedaehap , z., ustensils of a temple.
Teinpellieer , z., zie Tearpelier.

Telg, z., (boomloot,

Teigkweeker

Tellsaspel , z., turn-stile with a dial ; tell-tale.
Telbout, z., zie Talhout.
Teling , z., bebetriiig, raising, breeding, zie Telen; -,
(opbreieyst) produce.

Teirrl,elen ( • i. w., go to church.

'x'e ►► l,eltee,t • z., consecration of dedication of a temple.
Terupeiler , z., (priester, tempelwachter) ten►plar ; -, (een
lid van eens ridderorde , die staar naam valt den Je; uzate nscheii tempel bekwam) kriiblit.ten►plar; drinken als een
- (veel drinken) drilde hard.

486

TEM.

Tempeloffer , z., sacrifice of oblation in a temple.
Tempelpoort • z., door of a temple .
Tempelpracht , z., magnificence of a temple.
Tempelpriester, t., priest of a temple.
Tempelpriesteres • z., priestess of a temple.
Tenrpelsler aad, z., ornaments of a temple.
Tempeltinne, z. , pinnacle of the temple .
Tempeltrap • z., steps to a temple, pl.

Te , npelvoogd , z., hi ,h-priest.

Tempelvoogdes, z., high-priestess.
Tempelwacht , z , guard of a temple..
Tempelwachter, z. , guard of a temple.
Temper . z., (tempering) tempering; -, (getemperdheid, gestelditeid) temperature.
Temperament • z., (tempering en temper) , zie die woorden;

TER.
Tenten, 1. w., (een wond peilen, sonderen) probe, g.
Tentenmaker , z., tent- maker .
Tenteren, t. w. , zie Tentet.
Tentkoord , z., tent - rope.
Tentoonstelling, z., exhibition.
Tentpaal , z., tent-stake.
Tentpen, tentpin, z., tentpeg.

Tentsenuit • z., covered boat.

, vgw., unless, if not , zie Ten.
Teorbe • z., (zeker speeltuig) theorbo , arch-lute.
Tenware, tenzij

Tepel , z., (uitpuilend middelpunt van een borst) nipple,

( teat , t breast.
Tepelkring , z., areol.

Tepelspleet, e., chap in the nipple.

'epelzalf, z., salve for the nipple of teat.
-, (bijzondere yesteldheid cart ale mensclielijke vochten , lea Tepelzweer , z., ulcer on the nipple of teat.
gevolge waarvan men de men.schen in zwartgallige, gallige, Ter , vl., (zamengetrokken uit te en der voor meestal vr.
bloedrijke en slijmerige onderscheidt) temperament, consti. woorden, echter niet voor aanwijzende of bezittelijke voor
tution; -, temperament (physiologic of the human body);
zie Te; - dienste staan van , be at the-namworde),
galachtig -, bilious, choleric =; zwartgallig -, melancho- service of; - eere van mijn vriend, out of regard for my
lie =; slijmerig -, phlegmatic, lymphatic, pituitous t; friend ; - deeg , - doge , exceedingly well ; - kerk gaan
bloedrijk -, sanguine, sanguineons =.
go to church ; - linkerhand , at the left hand; - ge
Temperatuur, z., (graad ran warmte door den thermome.
nagedachtenis, in remembrance ; - goeder-dachtenis,
ter aangegeven) temperature.
trouw handelen , act fairly; - goeder ure , in a good hour,,
Temperen • I. w., (vermengen en door vermenging matigen)
seasonably ; - herinnering • in remembrance ; iets - harte
temper; -, (harder) temper; -, (matigen) moderate, mitigate.
nemen , take a thing to heart; iemand - zijde nemen , take
Tempering , z., tempering ; -, (getemperdheid) temperature.
an y one aside; - kaap varen, go privateerirng ; - kwaTempermes • z., scraping-knife , scraping-horn.
der ure , unseasonably ; - loops, cusorlly : — markt gaan,
Temperoven • z., tempering-furnace.
go to market; - naauwernood , narrowly; - prooi aan
den vijand zijn , be a prey to the enemy ; - regter hand,
Tempteren e, t. w., torment
Tema, z., (een digle reef van paardehaar, om vochten door te at the right hand ; scherts - zijde , without jesting ; niets
zijgen) colander, strainer, sieve tamis, tamn^y, tamme, temse. - wereld , nothing at all ; - zee gaan , go to sea ; - or-re
komen, cone to any one's Bearing, reach any one's ears;
Temsen , I. w., (door een terns gieteis) strain.
Temster • z., zie Temmer
- tafel breigen , bring upon the carpet; - tafel konen ,
Ten • vl., zie Te; - behoeve ran , in behalf of; - deele,
be brought upon the carpet. ; zich - ruste begeven , go to
partly; - eerste, first, in the first place; -, (tersto;id) rest of hed , take one's rest.
presently; heden - dage , now a-days; - hemel toe prij- Teregtbreugen , t. w., guide , convince.
zen , extol to the skies; - huize, at the house ; - goede Teregtlbrenginpc . z., hi inging tenck.
houden (niet kwalijk nemen) excuse ; - grave dales , descend Teregtsteilen , t. w., put orr judical trial.
to the grave; - minste, at least; - oorlog, at war; - over- Teregtsteiiing , z., judical trial .
vloede, in surplus, in surplusage; - ten uiterste, - sterk- TeregtwiJzen , t. w., instruct, help , reprove , correct.
ste, extremely, most; - uiterste, - hoogste, als: zij is - Tereg t av ij ze r , z , guide.
uiterste zwanger, she is very »ear her time ; -, (uiterlijk) Teregtwtgziug , z., instruction, hielp, correction, reproof.
no later than; - ver.;oeke, at the request; - tempel op- Teren, I. w., (,net teer bestrijken) tar.
gaan, go to the temple; - tijde, in the time; -ware, -zij , Teren , t. w., (verteren in de maag) tligest; -, (gastreren,
unless, if not; - naaste hi , almost.
brassen, smullen) feast; op zijn smeer - (leven van hetgeen
men herpaard heeft), live on one's savings; op zijla eigen
Tenger, rank, b., j` § delicate, § tender', lank, thin, tiny;
kosten -, live at one's own expence ; -, (uitteren , verte
een - man , a slender man.
Tengerheid , z., slenderness, . thinness, delicateness.
zie dat woord ; achteruit - (meer verteren dan men-ren),
verdient), spend above one's income.
Tenor, z., (muzijk) tenor; lage -, counter =.
Tergen , t. w., (sarren, gaande maken, uitdagen, verbitteren)
Tcnorlst • z., tenor -singer .
Tenorsieatel , z., tenor-key.
provoke, irritate, tease, vex, annoy, harass.
Terger, z., provo - er.
Tenorstem , z., tenor-voice, tenor.
Terging , z., provocation, provoking.
Tenorzinger • z., tenorist.
Tent, z., (veldverbl(yf van doek, enz.) tent, pavilion; eene Tergmiddel , z., irritating remedy.
- opslaan , opriglen , erect, pitch a ^ ; van -en voorzien, Tergster , z., zie Terger.
provide with tents; onder -en legeren, encamp under tents; Tergtaal, z., provoking language.
-, (m.ozaische stichtshut) tabernacle ; - op een schuit , tilt; Tergwoord , z., provoking word.
kermis-, tent, stall ; booth ; -, awning, z.; zeildoeksehe -, Terhandstelling, z., deliverance.
canvas , z.; sloep-, awning of a boat , z ; halfdeks -, quarter Terig, b., tarry, tarred.
awning , z ; kuil-, main-deck awning , z.; klep van een -, Tering , z., (vertering , onkosten) , als : de - naar de nering
side of an awning, z.; de - uithalen, spread the awning, z.; zetten, cut one's coat, according to the cloth ; make both ende
stuk Bout waarop de fianepoot en wipper van een - vast- meet; -, (vertering van spijs) digestion; -, (uitterende ziekte,
zija, crow's foot of the awning; baks-, forecastle awning, z.;
verdrooging , kwijning) phtisis , pulmonary consumption,
ra voor een -, spread-yard for the awning, z.
( consumption ; lorsg-, pulmonary consumption ; -geval,
Tentdoek , z., tent•tloth.
eonslirriptive case ; aanleg voor -, consumptiveness; doer
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de - aangetast , affected with plitisis, ( consumptive ; ale Terugkeeren , i. w., return.
- hebben, be in a =; de - krijgen, become consumptive; Terugkeering , z., returning, coming back.
persoon die de - heeft, pulrnonic, consumptive person , Terugkomen , i. w., come back.
person affected with plltisis , consumption .
Terugkoncst , z., return (conning back); spoedige -, prompt
Teringachtig . b., phtisiseal , ( consumptive, pulmonic; quick return ; op zijt - zijn , be about to return; bij zijs.
zijn , be =, be in a consumption.
—, at his return.
Teringkoorts , z., phtisical fever.
Teraglaten , t. tv., leave behind, abandon, leave.
Teringkwaal, z., phtisical disease.
Terugioc^pen, i. w., run back.
Teringziekte , zie Teringkwaal.
'rerugmarsch , z., retreat , marching hack.
Term , z., (tijdrztimte, tijdvak) term; -, (spreekwijs , woord) Terui; nemen , t. w., take back ;
zijn woord -, call in one's
terns, word, expression; niet in de -en vallen, not to
word.
be comprised inn ; -, term (algebra) ; uit onderscheiden -en Ter ugnetning , Z., taking hack.
bestaande, polynonlous (0l9ebre).
Terugrat^eu • t. w., reds) of gather hack.
Terucentjn , z., zie Teri eolrjn .
Terugreizen , i. w., letuin , go of cone back.
Termijn, z., (bepaalde tijdruimte, tijdbestek) time , term Terugreis , z,, returning,
return-voyage.
of time, day; op korte -, for a short time (van wissels); Terugrid , z., riding of driving back.
short dated (koophandel); op langen -, for a long time Terugrijden, i. w., ride of drive back.
(van wissels); long dated (koophandel).
Terugroepen , t, u'., call back, reeal.
Terpentijn , z., (zekere ontvlambare vloeistof) turpentine, Terugroeping , z., recal.
terebinth .
Terugschgjnen , i. w., zie Terugkaatsen.
Terpentijnachtig , b., terebinthine , terebinthinate.
Terugsiaa„ , t. w., beat back, den vijand -, beat the ene -

Terpentijnboocn , z., turpentine-tree.

Terpentijngeest, z., splrlt of turpentine .
Terpentijnolie, z. , turpentine•oil.
Terpenttjnstoker , z., turpentine-boiler.
Terpentijnstokerij , z., (plaats waar terpentijn

ruies (lack.

Terugspringen,

i.w., rebound ; - van, = Iron;, - naar, = to.

Terugsprong, z., rebound, resilience.

Tercrgstoc,t, z., repulse.
gestookt Terug,stooten , t. w., push back, recoil (schielgeweer).
wordt) place where terpentine is boiled; -, (liet stoken Terugstootend , h., repulsive.
van terpentijn) boiling of turpentine.
Terugstooting , z., pushing hack , repulsion; (eau een schiet
Terpentijnveruis , z., turpentine varnish.
ieweer) rec oiling.
Terras • z.,

(aardheuvel ; een snel zoden verhevene, van aarde Te,-H5togt , z., retreat.
genaakte plaats) terrace; -, (voorgrond van landschappen ' '1'erugtreda , z , step backwards.
hij schilders) foreground; -, (ira de houirlcunde) earth-work. Terugtrectc•n , i. w., go back, return.
Terstond , bw., (aanstonds, oogenhlikl•elijk) ininiediately , Terugtr ediug , z., going hack.
instantly, (directly , 'r forthwith , on of upon the spot; at ; T erugstuiten , i. w., rebound , recoil.
call , off-hand.
Terug maart , z., returning , sailing back; -, riding off'
Terug , bw., (achteruit , acliterwaarts) back; -, (achteruit !
dris icg beck.
snaak plaats ! back ! away ! ( out of the way !
Tereigvareac , i. w., return, sail back, drive back.

Terugbezorgen , t. 2v., hring hack.

Terugbezorging, z., brill iiig back, returning.
Terugdeinzen , i. tv., start hack.

, z., Stal ;lig 1lick.
Terugdenken , i. 'w., (ziens, verl)laatsen ja een tijd, toestand
Terugcieinzing

die voorh^j is) reflect; throw back the thoughts upon the

past.

Terugdrijven , t. w., repulse, repel.
$erugcdri.jving , z., repulse.
Terug,ctringen

, t. w., repulse, put to flight.

Terugeisc>>en, t. w., redemand, reclaim.
Teruggaan , i. w., go back , return; -, § (vervallen), decay,

iisipoverisll.

Teren gs raag • z., 1'edeivaiid, clainihsig back.
Terugvragen

, t. w, e„ i. wv., ask back , reclaim.

i '1'ere'giv rice,, , i. w., react.

Tvr uCwerkre,d, b , reactliig; — middel, reagent (schei .(•vo le),

't'erd,i;w erkii,g , z,, ij (reaction.

Ter ugwerping , z., thiiowiig latch.
( Terugwijken, i. w., recoil • go hack.
TerrugwLki„g, z., recoiling, going back.
Terugwijziug, z., refusal, refusing.
Terugzenden , t. tv., send back.
Terugzending, z.,

sending back, return; de - van konp-

ware;, , van een geschenk , the return of goods • of a

present.

, z,, returning, going back, § decaying, im- I Terugzien , i. w.•look back.
Terugzwemmen , i. w., swim back.
Terugzweinmin g , x., swimming back.
Teruggeven , t. w., give back , return .
Terwijl • vw., (gedurende dat) while (denoting simultaneousTeruggev ing, z., returning, giving back.
ness); whilst; - gij in Italië waart, was ik in Spanje,
Terughalen • t. w., bring back.
while you were in Italy , I was in Spain; -, bw., (onderTerughaling • z., fetching , bringing hack.
wijl, intussche,t) in the mean-time , while, mean-time,
Terughouden , t. u, ., retain, keep back, keep off.
nlean-«•Bile, whereas, in the interim.
Terughoudend, achterhoudend, b., reserved, shy , close. Test , z., (aarden vuurbak om in
stoven te zetten) fire-pot
Terughouding , z., returning , keeping back, keeping off. ' (which is placed in a foot-ra'urmer).
Terugjagen, t. tv., chase of drive hack.
! T.-stament, z., (duidel.jke verklaring van hetgeen iemand
Teragjaging, z., chasing of driving t)ack.
wil dal sta zijn overlijden geschiede; laatste wil, uiterste
Terugkaatsten , t. w., reflect, revert, eevelberate.
zvil; geschrift dat den aiterrsten wil bevat) will (disposition
Terugka:Qtsi,, , z., reflection , Ietleeting , reverting; -, (van of oar's estate after death); last will and testament, r.;
de warrnle , liet licht) reverberation ; -, (van het geluid) re • 1 anoardlelirvg -, nuncupative will ; olographisch -, teibetatioii, ret:ercu ,ioii; -, (gin;; licht, kleur) ij reflection. deiti^,(z; ei, c;ihiaudiy 9esc/;reverz is, will writtendat doos'
iu the
Teruggaan

poverisllrnent .
Teruggang , z., returning, going bac k.
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testator's own hand ; bij - of uitersten wil, by will , tes- tevredenheid , z., content, contentedness , contentment,
gratification , satisfaction; - is boven rijkdom te verkiezen,
tamentary; b• - vermaken , bequeath (personal property),
devise (real property); zijn - maken , make one's will ; hij content is beyond riches.
Thans
, bw., at present , now , for the time being ; lot -,
sneer
schijnt
dat
hij
niet
lang
may wel zijn - maken (het
leven zal), he is like to die soon; sterven zonder - ge- hitherto, up to the present time, till how.
, z., ^ ^ theatre , ( play-house ; (of theatres) stage;
Theater
maakt te heiben , die intestate , r.; sterven na zijn maakt te hebben, die testate, r.; -, (verbond, voornamelijk § theatre (place of action, exhibition); scene; -, theatre,
gedeelte van den bijbel) I testament, ( division of the bible; amphitheatre (oudheid); verandering van -, change of scenery ; -stuk, theatrical-piece , ( play; het - betreden, tread
oud -, old testament ; nieuw -, new c.

Testamentair , b., testamentary (pertaining to will); -e

beschikking , disposition by will.
Testamentinaalister • z., testatrix. r.
Testamentrnaker • z., testator ; (of real property) divisor.
TestamentschriJver, z., writer of a will of testament.
Testeren . i. w., (een testament maken) make one's will.
Tets 9 , I. en bw., (kleverig , deegachtig) doughy • dough

baked pasty.
Tetsheld: , z., doughiness.
Tetsig f , b., zie Tets.
Tetsigheld :j: , z., zie Tetsheid.

the boards; coup de -, § an unforseen event (in a play) ,
§ unexpected event, clap-trap (in onyunstigeu zin).

Theaterheld , z., hero in the stage.
Theaterkoning , z., king on
Theaterstuk , z., stage-play.

the stage.

'TheatUner UIonnik , z., the atine friar.

TheatUner non, z., theatine nun.
Thee, z., tea (leaf, infusion); zwarte -, -boe, when tea;
Qinerikaansche -, sweed-weed; congo -, congou _; heyson -,
heason =; jooejes -, gunpowder =; soucfiou -, souchoug

gebouw goor de bshandeling van -, _-louse; Europesche -,
speed-well; - gebruiken, drink, take tea, - zetten, make
Tetterig, b. en bw., zie Tettig.
tea.
Tetterigheld:, z., zie Tettigheid.
Theebakje
, z., zie Theekistje.
Tettlg , I. eis bw., (al fe eindelijk) excessively neat, spruce,
Theeblaadje, z., zie Theeblad.
trini
z,,
tea board, tea-tray, als :. theebladen, tea-leaves.
Theeblad,
Tettigheld , z., excessive neatness.
Teug , z., (ademtogt , ademhaling) breath , breathing ; -, (bij Theeboom , z., tea-tree.
liet drinken) draught; met lange -en drinken, quaff; in Theebos , z., zie Theehes.
eene - drinken , swallow at one draught of gulp , sup up Theebus , z., tea-canister.
at once; -, (hetgeen merg in één ademhaling drinken kan) Theedoek , z., table-cloth , tea-cloth.
draught (quantity of liquid drunk at once); mouthful.

Teugel, z., (een werktuig om te trekken , in het bijzonder

lei of toom van een paard , breidel , gebit) bridle ; -, (bedwang) curb; -, (Heerschappij) rein; -, (beteugeling, beperking) check , restraint; -, (betengeling) control; den vieren (niet bedwingen), give the reins; zonder -, unbridled,
unreined , without control, restraint, uncontrolled , unrestrained , uncurbed, ungoverned; uucontrol ledly , (of the
tongue) wanton ; geen - meer kennen , be 'zitcontrol led ,
unrestrained, unbridled, unrefined, uucurbed; den - afdoen ,
unbit, unbridle; lu^cn zijn lusten den ruimen - vieren, indulge of gratify one's passions; met een lossen - rijden,
loosen the rein; den - in den nek rukken , throw the
reins on the neck of the horse ; in - houden , curb of

bridle.

Teugelbaar , b., what can be bridled, to be bridled.
Teugelen, t. w.,•bridle, restrain, check, curb, control.

Teugelkoord , z., rein.
Teugelloos, b., zie onder Teugel, t. (zonder teugel).
Teugeiloos► held, z., licentiousness.
Teugeireep , z., zie Teugelkoord.
Teut + ( , z., (iemand die gestadig leut) person who chats,

chatters in a slow manner.

Teuten :1; , t. w., (temend snappen, praten) chat, chatter

in a slow manner.
Teuter , z., zie Teut.
Teuteren, i. W., zie Teuten.
Teuterig , b., zie Teutachtiq.
Teutig , b., zie Teulachtig.
Teutigheld , z., zie Teutachtigheid.
Teutkous ( , z., zie Teut.
Teutmoer) , z., zie Teut.
Tevens , bw., zie Tef ens.

Theecinuier, z., zie Theestoof.
Theegoed , z., tea things,
T5,eeh :endel , z., tea-trade.
Theeketel , z., tea-kettle.

pl.

Theekist. z., tea-chest, large tea-canister.
Theekutje , z., tea caddy
Theekoekje , z., tea-cake.
Theekommetje , z., teacup.

'H'heel:op , z., zie Theekopje.
Theelepel , z., tea-spoon.
Theelood , z., tea-lead.

T:ieeisogst, z., tea-harvest.
Theepapier , z., tea-paper,
TheeparlU , z., tea-party.
Theepot , z., tea-pot.

Theeschoteltje , z., tea-saucer.
Theestoof, z.,. tea-urn.
Theetafel , z. , tea - table.
Theeverkooper , z., tea -seller .

Theeverkoopster , z., zie Theeverkooper.
Theewater, z., water to make tea.
Theewinkel, Z., tea-shop.
Theologant , z., (godgeleerde) divine , theologian , theologist.

Thema , z., (opstel) exercise; -, (onderwerp) theme; -,
(grondwoord ; -, grondmotief in de muzijk) theme..
Theologie , z., (godgeleerdheid) divinity, theology; doctor
in de -, doctor of divinity; in de - studeren , study divinity.
Theologisch, b., theological, theologie ; -, bw., theologically.
Theoretisch, b., theoretical , theoretic ; -, bw., theoretically.
Theorie , z., (bespiegeling) theory; speculation (in ongunstigen zin) ; in -, theoretically , speculatively ; zonder -,
unspeculatively.
Theorist , z., theorist.

b., content, contented, satisfied; (van personen) Therlakel , Z., (een artsenij tegen vergif) theriae , thengratified, pleased; - zin dat hj geslaagd is, be pleased sea , ( treacle.
that he has succeeded; zeer -, very contented, highly Thesaurie , C. (schatkamer, schatkist) treasury ; rijks -,
treasury.
gratified, well pleased; -, bw., contentedly.

Tevreden,
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'Thesaurier, z.,

treasurer ; pay-master (militaire admintistratie); betrekking of ambt van -, treasurership.
Thesaurterschap , z., zie onder Thesaurier , z. (betrekkiny
of ambt van thesaurier).

Tieren • i. w., (een woest geraas naaken) rage , bluster ; -,
(§ storm (nuke a great noise) ; go on.
Tieretein, z., (zeker weefsel) linseywoolsey-stuff.

Thesauriersplaats, z., zie Thesaurierschap.
The^saurlerspost , z., zie Thesaurierschap.

Tierig ( , b., thriving , prosperous ; -, bw., prosperously.
Tiersje • z., (derde deel van ren okshoofd) tierce.
Tigchel • tegel , z., brick; snel -s bouwen • brick , build
with =; -s bakken, bake, burn -s; uit -s zamengesteld,
bricky, formed of a =.

Z., (een steng , die met wijngaardranken omslingerd
was en door de priesters van Bacchus gedragen werd) thyrsus.

Thlrs

,

Thirsdrager, z., thyrsus- hearer.
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Tier eteinen , b., made of linseywoolsey-stuff.

Tigehelaar , z., brick-maker.
Tichler, z., zie Tigchelaar.
Tien , b., ten ; in één - tellen (in een oogenblik) , in a Tigchelaarde , z., brick-earth , brick-clay.
moment ; - bevattende , denary; tijdperk van - jaren , de- Tigel,elbakker • z., zie Tigchelaar.
eennary, decennium ; de - geboden , the ten command- 'Tigehelbakkerj , z., (tigcheloven) brick-kiln, brick-field;
meute , the decalogue ; geen - kunnen tellen (zeer onnoozel -, (het bakken van tigchels) making of bricks.
zijn) be a simpleton ; -, z., ten ; tenth (tenth day) ; harten Tigcnehiak , z., zie Tegeldak.
Tigeheldekker , z., zie Tegeldekker.
-, ten (in het kaartspel) , ten of hearts.
Tiendaagsch, b., lasting ten days, happening every tenth Tigcheloven , z., hri(k - kiln.
day , of ten days ; -e veldtogt , the ten day's-campaign Tigchcisteenen , b., brick, made of bricks.
Tigehelwerk, z., trick-work; -, (ligchelbakkerij) brick-field.
(Dutch history).
Tij ien j • t. w., zie B'etiglen.
Tiendboek, z., register of tithes, tithe-book.
,
gedeelte
Tiende , b., tenth; tenth part, tenth ; -, z., Tij • z., (eb en vloed) tide ; mijn - is verloopen § (ik heb mijn
tenth ; -, tenth (muzijk); -, (tiende gedeelte van het gewas tijd gehad) , I have had my tinre; het - verloopt, the tide
falls ; - stoppen , stay , remain ; half -, half =, Z.; dood
op akkers, enz.) tithe; -, (van de inkomsten der kerk) tenth;
-, (door de geestelijkheid aan den koning betaald wordende) -, neap = of dead neap , z. ; spring-, spring _, z.; - dat
tegen den wind loopt, = running to windward, z.
tithe.
Tiendeelig , b., decimal , denary ; -e telling , denary scale; Tijanker , z., fleeting anchor.
Tijd, z., (tijdruimte) time (part of duration); period; time;
-e breuk, decimal fraction , . decimal.
ledige -, leisure, spare-time; -, (gelegenheid) time; vastTiendehalf , b., nine and a half; tiendehalve ponden, nine
gestelde -, term , fixed tinre ; -, (poos) ( while ; -, (t ij dpounds and a half.
stip) time , epoch ; -, (uitstel) delay , time ; -, (taalkunde)
Tiend - elscher, z., tither.
tense; -, (muzak) time, time-stroke; -, (uitgestrektheid)
Trendheer, z., tithing-man.
space of time, time; -, (jaargetijde, saizoen) season,
Tiendhef'er , o., tithe-gatherer.
time; -, (eind der zwangerschap) time, reckoning; de Tiendhef'ing , z., tithing , gathering of tithes.
snelt
voorbij , time flies ; ten -e van den zondsloed , at the
Tiendhefster , z., zie Tiendhefster.
time of deluge; de oude -, old, olden times; zijn jonge -,
Tiendpachter , z. , farmer of the tithes.
one's younger days ; de vier -en , the quarter tempers , pl.
Tiendpligtig, b., tithable.
(.R. C. godsdienst) ; eenige -, some time ; een geruime -, a
Tiendregt , z., right of tithing.
length of time; korte -, a short time, (a little time;
Tiendrekening , z., account of tithes.
te juister -, just in time; in den ouden -, in old =s, in
Tieudschuidig, b., zie Tiendpligtig.
=s of old, of yore; 2óór den -, before the =, untimely;
Tiendubbel. b., tenfold.
vóór dat het - was, before = was; vóór alle -en, J before
Tlendverpachting , z., farming out of the tithes.
all =, before = was; met den -, in den loop des -, in the
Tienen, t. w., (het tiende gedeelte van iets nemen) tithe,
course of =, in length of _; te geenen -e, at no =; in
take the tenth part.
den tegenwoordigen -, at the present = ; in dien -, at that
Tienderhande (, b., of ten sorts.
_; in hoeveel -? in how long a =? binnen een gegeven Tiendgetal , z., number ten.
(tijdstip), within a given =; ten zelfden -e, at the same
Tienhoek , z., decagon (wiskunde).
_; le alle -eis, at all =s; in den loop, in het vervolg
Tienhoekig, b., decangular, ten-angled (wiskunde).
van -, in process of =; in den nacht des -s, in the night
Tienjarig , b., ten years old, of ten years, decennial.
of ages; binnen korten -, in a short =; van onheugelijken
Tienling, z., one of ten.
-, from = immemorial , from = out of mind ; van zijn -,
,
tinles.
Tienmaal bw., ten
in one's day; van allen -, at all =s ; van - tot -, from
Tienmalig, b., ten times repeated.
to =, at =s, ( now and then, ( every now and then,
Tienman, z., decemvir (Rom. geschiedenis).
van dezen -, from this =; ten -e van, at, in the
Tíen.nanschap • z., decemvirate (Rom. geschiedenis) ; tot
of ; in die -en, in those =s , days; te gelegener -, in
het - behoorende, deceniviral.
due , proper = , (in good =, seasonably, timely ; le ongeTiensnarig • b,, having ten strings • ten-stringed.
legener -, ill timed; ter zelfder -, at the same =, at
Tiental , z., number ten.
once; in weinig -s, in a short =, (in no =; te zijner -,
Tientallig, b., zie Tiendeelig.
in
= , in due course ; te bekwamer -e , in proper = , in
Tienvoud , z., decuple , tenfold number.
dine course (koophandel) ; zij is bijkans op haar - (eind der
Tienvoudig, b., ten-fold, decuple.
zwangerschap), she is near her time of reckoning; geduTienwerf. b ., ten times.
rende een -, for a =, while; gedurende een zekeren -,
Tier • z., (groei , welige aanwas) thriving ; de plant heeft
for a season, for a certain =; gedurende at den -, all the
geen -, the plant does not grow well.
while, _; voor eenigee -, for a, some =; voor een -, for
Tier . z., (getier of woest geraas), zie Getier.
a season , a = , a while . voor den - geschikt maken , time;
Tieras , z., zie Tras.
Tieren , i. w., (welig groeijen [casa planten]) thrive ; -, § suc- zich naar den - schikken , comply with the =s; den - ver
prolong the =, ( spin out =; - eischen , require ;-leng,
ceed.
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- verspillen , waste , spend - ; een - bepalen , appoint a = ;
zijn - gehad hebben , have had one's day , (van dienst) be
out of one's =; - winnen , gain =, ( spin out c; den doorbrengen, pass away the ; den - verliezen, waste _;
een juisten - bepalen , appoint a precise -; zijn - (gelegen
wel of slecht kiezen, choose one's - well, badly;-heid)
door den - versleten , _-worn ; zich in den - bedriegen , be
mistaken in _, be out of ore's =; den - benuttigen, improve =; geruimen - geleden, a long = , while since, ( a
long, good while ago ; een korte - geleden , a short =
since, ago, (a little while since, ago, not long ago;
eenigen - geleden , some = ago ; er was een - dat , there
was a = when ; verloren - komt nooit terug , - lost is
never found again; in -s, betides, in time; de - baart
roozen, § a mouse in time may cut a cable; iets ter reqter - doen . time it business well ; de gulden -, the golden
age; ik het geen -, I am not at leisure; den verleden -,
the past tense (spraakkunst) ; buiten -s , out of season;
op zijn -, in season, seasonably, in the very nick of time;
betere -en afwachten , wait of expect better times; de is om, the time is expired; te dier -, at that time.
Ttjdbegin , z., beginning of time; -, era, sera, epoch (tijdrekenkunde).
TIjdbeochrUfster

, z., zie Tijdbeschrijver.

TtjdbeschrUver, z., clrronographer.
Tijdbeschrijving, z., chronography.
TUdboek , Z., chronicle.
Tijdelijk, b., temporal; - inkomen, temporality;

Ttidreken^cundig, b., chronological.
TUdrekenkundige, z., zie Tijdrekenaar.
TtLjdruimte, z., period, space of time.
TUdsbegin • z., zie Tijdbegin.
Tijdsbestek • t., zie

Tijdruimte.

Tijdschrift, z., periodical.
T&jdsnippering , z., something done in one's leisure•hours.

TUdsorde, z., chronical order.
Tijdstip , z., point of time.

Tidverloop • z., course of time.
Ttjdverbeuzeling, z., spending of time .
Tijdverdrijf , z., pastime, diversion.
Tijdverdrijvend . b, diverting, amusing.
TUdverkwisting , z., zie Tijdverbeuzeling.
Tijdverlies, z., loss of time .
TUdverloop , :., zie Tijdsverloop.
Tijdverspilling

, z., zie Tijdverkwisting.

Ttjdwtjzer , z., almanac, calender.
Tijdwinst , s, sparing of time.
TUdwoord, werkwoord, z., verb.
Tijen , t. w., (trekken) draw; -, (voorwaarts

#aait) op den
loop -, run away; aan den arbeid -, fall a-working.

TUgen , t. w. en i. w., (voorwaarts gaan, trekken) go, march ;
-, (betigtigen) accuse.

, z., tiger ; -, (iemand van wreeden aard) T§ tiger ,
tyrant, monster.
dog.

Tijger

-, (voorbij-

gaand , niet van duurzamers aard) passing (not staying) ;
§ transient, passing, transitory; het - leven , the present life.

TUdeioos , b., timeless.
Ttjdeloos, z., zie Tijloos.
Tijden , i. w., zie Tijen.
Tijdgebrek , z., want of time.

Tijdgeest, z., spirit of the time.
Tijdgenoot , z., contemporary , coeval.
Tijdig, b., (ter regter tijd plaats grijpende) timely, seasonable ; -, (rijp) early , als : -e vruchten , early fruits;

Tijgerhond, z., spotted
Tijgerin , z., tigress.
TUgerkat, z., tiger-cat.

T&jgerwolf, z., sort of wolf.
TLJk, z., (stof waarvan men het onitreksel van bedden ver
tick • ticking , ticks ; -, (het omtreksel zelf) tick.-vardigt)

Ttjkwever, z., tick-weaver.
TUkweverU , z., weaving of tick.
T(jloos, o., (zekere bloem) jongquille.
Tijm , z., thyme; wilde -, ( wild =; de reuk van - heb

thymy.

-bend,

Tijmboom , z., thyme-tree.
-, bw., timel y, in time.
Ttmmoes, t., thyme-soup.
Tijnbooni, o., pole to carry a water -ton.
TidiglUk , bee., zie Tijdig.
Tijding, z., news, pl.; ( tidings, pl.; goede -, good news; TUtel, z., zie Titel.
buitenlandsche -en of -en uit het buitenland, foreign news; Tik , z., (het tikken) touch, pat, -, (slag) ( stroke.
om -en vragen van , ask for (any one, a thing) , ask after Tikken , i. w., touch , pat.
(any one); -en vernemen, hear tidings; - van iemand ver Tikker, z., one that pats, toucher; -, (zeker horlogie)
watch.
expect to hear from any one; gij zult -en van-wachlen,
mij hoeren, you shall hear from me; geen -, goede -, no Tikkertje, z., zie Tikker; -, (zekere worm) death-watch.
Tiktak , t., backgammon.
news is good news.
Tiktakbdrd , z., backgammon-table.
TUdkorter § , z., agreeable companion.
TUdkorting, z., pastime, diversion, recreation.
Tiktakken , i. w., play at backgammon.

TUdkring , z., period.
TUdkunde, z., chronology; tot de - behoorende, chrono -

logic, chronological.
TUdmaat • z., measure of time.

Ttjdmeter • z., chronometer, time-keeper, time-piece, chro-

Tiktakker , z., one that plays at backgammon.
Til , z., (het tillen, opheffen) lifting up; -, (beweging), als :

er is iets in (op) -, there is something upon the carpet.

Tilbaar, b., (al wat getild, opgeheven, bewogen kam wor-

den) movable; tilbare have (roerend goed) , movables , pl., r.

nometer (watch).
TUdmeting, z., measuring time.
Tijdnnald, z., (een naald of obelisk)

Tillen, t. w., (opheffen, opligten)

TUdreginter , z., chronological table.

Timmerbaas , x., master carpenter.

TUdrekenaar , z., chronologer , chronologist.

Ti,mmneren, t. w., (het houtwerk, dat tot een gebouw be-

lift, lift up, take up,
( give (a thing) a lift ; heave , heave up ; -, lift , z.
Timber
,
z.,
(de top van een helm, waarop de vederbos rust)
obelisk, pyramid; in
den vorm van een -, obeliscal ; een - oprigten , erect an helmet, timbre; -, head ; -, bell (in which a hammer.
obelisk.
strikes against the barrel) ; clock-bell.
TUdorde , z., chronological order.
Timmer , z., (gebouw) apartment.
Timmeraadje , z., (het timmeren, getimmer) building , carTijdperk, z., period, period of time.
pentry ; -, (gebouw) building , structure , edifice.
TUdpunt , z., term ; -, epoch (tijdrekenkunde).
Tijdrekening . z., chronology.
TUdrekenkunde, z., chronology .

hoort, oprigten en in orde brengen) work and square timher ; -, (bouwen in het algemeen) build.

TIM.
Timmergereedschap, z., carpenter's tools, pl.
Timmerhout, z., timber.
Timmerhuid , z., carpenter's working-house.
Ttmmering, z., building.
Timmerkunde, z., carpentry.
Timmerlieden , zie Timmerman.
Timmerman , z., carpenter.
Timinermansambactit , z., carpentry.
Timmerinansbaas, z., zie Timmerbaas.
Timmerinansbehoeften • z., me., carpenter's stores, pl., z.;

bergplaats voor -, carpenter's storeroom.

Tirnmermansgereedschap • l., zie Timmergereedschap.
TimmermansJongen , z., carpenter's boy.
Timmerinansknecht , z., journeyman carpenter.
TlinInermansleerllug , z., carpenter's apprentice.
Tlinmermansschootvel • z., carpenter's apron.
Tinnnaerinanswinkel • z., carpenter's shop.
'fllnmerpinhts, z., carpenter's yard.
Tin.mertuig, z., zie Timmergereedschap.
Tiininertuin, z., zie Timmerplaats.
Tiiurnerwerf,, z., zie Timinerplaals; -, ship builder's yard,

yard, dock yard; lands -, royal dock yard, z.

Timiner% erk , z., carpenter's work.
Timmerziek ( , b., eager of building.
Timp , z., zie Tiinpje.
Timpaan, z., (zeker ijzeren raam, oudtijds met parkement,

thans met katoenen , linnen of zijden stof bekleed en met
doeken van genoemde stoffen of van laken gevuld, door de
drukkers aan gewone persen gebruikt wordende) tympan.
Tempje, z., (langwerpig broodje, dat aan wedrskanten spits

toelropl) small loaf.
Tin , z., tin , pewter ; ijverblad bedekt met -, tin, r.
Tinachtig, b., like tin of pewter, tinny.
Tinn,ler z., tin-vein.
Tinasch , z., (voor het polijsten van glas) pully.
Tinerts, z., tin-ore.
Tingroef, tingroeve, z., tin-mine.
Tinkalk, z., tin-oxyde.
Tinketel , z., tin-kettle.
Tininoeder , z., tin -ore.
Tinne, z., (getande omheining van de bovenste oppervlakte aan

een muur of aan een plat dak en dus het allerbovenste daarvan)
I § pinnacle (greatest elevation); § pinnacle (of the temple).
Tinnegieter, z., pewterer.
Tinnegieterij , z., (het beroep) pewterer's trade; -, (de
werkplaats) pewterer's workhouse.
Tinnegietersbaas, z., master pewterer.
Tinnegietersberoep , z., zie Tinnegieterij , in de eerste
beteekenis.
Tinnegietershandwerk, z., zie Tinnepietersberoep.
Tinnegieterajongen, z., pewterer's boy.
Tinnegietersknecht, z., pewterer's journeyman.
Tinnegietersvorm, z., pewterer's mould.
Tinnvgleterswerk, z., pewterer's work.
Tinnegieterswinkel , z., pewterer's shop.
Tinnegoed , z., pewter, pewter vessels, pl.
Tinnekas, z., cupboard for tin.
Tinnekast, z., zie Tinnekas.
Tinnen , b., pewter.
Tinproef, z., mark on pewter.
Tinwinkel , z., pewterer's shop.
Tlnzand, s., tin-sand.
Tint , z., (zekere sterke Spaansche wijn) tent.
Tint, kleur, z., tint (schilderkunst); tinge, tincture; halve
-, mezzo•tinto (schilderkunst) ; harde -, hard tint; een geven aan , tint,

TOB.
Tintel , z., (ontvlambare zelfstandigheid) tinder.
Tinteidoos, z., tinder box.
Tintelen , i. w., (flonkeren , flikkeren) sparkle
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, 11 § glitter,
glare; -, flash , glisten; hare oogen - van vreugde, her
eyes sparkled with joy; -, (zachljesprikkelen) tingle; zijn
vingers -, his fingers tingle.
Tinteling, z., sparkling, enz., zie Tintelen; -, tingling.
Tintelpot, z., zie Tinteldoos.
Tintwiljn, z., zie Tint.
Tinwerk , z., pewter , pewter vessels , pl.
Tip , z., (het spits toeloopende uiteinde van eenig voorwerp)
end, tip; de - van de tong of van het oor, the tip of
the tongue of of the car.
Tipje , z., als : op het - (op het uiterste of op het punt) on
the point; op het - van verderf zijn, be on the brink of ruin.
Tipinuts, z., peak.
Tippen , t. w., (aan den tip afkorten) clip, cut.
Tiran , z., (dwingeland) tyrant; tyranness (woman); kleine -,
petty tyrant; als een - te werk gaan of handelen, II § tyrannize, play the tyrant.
Tirannenwerk, z., work of a tyrant.
Tiranniek , b., 11 § tyrannical, tyrannic, tyrannous; -, bw.,
tyrannically.
Tirannij , z., (j § tyranny.
Tirannisch , b., zie Tiranniek.
Tiras, z., zie Tras.
Titel , z., (eigenlijk het bijschrift van een naam op een brief,
adres enz., een irat , een eerezuil, een standbeeld, waardoor
de waardigheid of maatschappelijke stand des persoons wordt
aangetoond; in het gebruik het opschrift van een boek, geschrift, enz.) II § title, § right ; -, (o f• books) title (name;
(of books) title-page , title; zonder -, titleless , untitled
(without any Honorific title); zich den - geven van, style
oneself; naar den - te oordeelen, judge by the title.
t'itei blad , z., title-page , frontispice.
Titelen • t. w., title (give an honorific title to), style.
Titelplaat, l
z. title-print, frontispice.
Titelprent , J
Titelregt, z., right of a title.
Titelrijk, b., having many titles.
Titelvignet , z., vignette on the title-page.
Titelzucht . z., eagerness for titles.
Tittel , z., (klein pennestreekje, stipje) stroke (over a letter);
-, (bagatel, jota) tittle, dat er geen -tje aan hapere, let
not a tittle be wanting.
Tituleren, t. W., zie Titelen.
Tjalk , z., (een smal eenmastig vaartuig, dal men op de
Zuiderzee veel aantreft, a small one-masted vessel, frequently niet with on the Zuyder-sea; -schip , ship of the
same Corm.
Tjalkschipper, z., master of such a ship.
Tjanken ), i. w., (van honden) yelp; -), (klagend huilen, van
menschen of kinderen) howl like a dog.
Tj anker , tj ankster ) , z., yelper.
Tjenken, i. w., zie Tjanken.
Tjerk , z., (zeker soort van snippen, dat de gewone poelsnippen in grootte overtreft en in Noord-Amerika wordt
aangetroffen) American snipe.
Tjilpen , i. w., chirp, chirrup.
health; persoon die een - instelt, toaster;
Toast , z., 'f1
een - beantwoorden, pledge a toast; een - instellen, propose , give a toast , health , toast , fill to , drink to.
Tobbe , t., tub ; wasch-, washing-tub , wash-tub.
Tobben (, i. w., (zich afslooven) toil , labour , fatigue oneself,
slave , toil and moil , drudge ; met iets -, have a great
deal of trouble with a thing.
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TOB.

Tobber (, z., (die hard werkt voor weinig loon) drudge.

Tobbertl , z., drudgery.
TobbetJ e , z., zie Tobbe.

Tobiaaviseh, z., sand•eel (dierkunde).
Tobster ( , M., drudge, poor-drudge.

Toch • vw., (bevestigend en aandringend) , als : ja - ! [genoegzaam als : ja, eekerlijk] yes, to be sure; rerlaat mij
- niet , verlaat mij, bid ik, niet , pray don't leave me;
doe het -! doe het , bid ik , do it pray do it ; -, (ter versterling), als : hoe kunt gij mij - zoo kwellen ? how do
you vex we so? wat hebt gij - dus over mij te klagen ?
what reason then have you to to complain of me so ? -,
(evenwel) for all that, yet however, notwithstanding,
nevertheless , still ; hij doet het -, he does it for all that;
het zal er - toe moeten komen , it must come to that though.
Todde (, x., (vodde , lomp) rag; zij is met -n en vodden
omhangen , she is all in rags.
ToddewU f) , z., rag - woman.
Toe , vi., (meermalen in plaats ran tot) daar-, for that
purpose, for that; hier-, hereto; waar-, whereto, to what
of which ; tot nu -, till now , hitherto ; tot nog -, as
yet; waar- (tot welk einde), for what; -, (afyescheiden
gebezigd), als: ergens naar -, to some place; -, (bij wijze
van bivoeging) , als : iets op den hoop - geven , give something into a bargain; op den koop -, into the bargain;
-, (gesloten) shut; -, bw , (aanmoediging aanduidende) do!
er op - [voort] , er op - spelen , play on.

TOE.
Toebltven , i. w., als : liet venster blijft toe, the window
remains shut.
Toeblikken , i. w., cast a glance at.
Toeblinken , i. w., shine at.
Toebolwerken , i. w., (met verschansingen sluiten) shut

up with ramparts.
i. w., (aanvangen met kloppen) begin to beat,
beat ; -, (voortkloppen) continue beating; -, (sterk doorklop
-pen)
beat hard.
Toebonzen , i. se., (sterk doorbonzen) bounce hard; -, (voort.
gaan met bonzen) begin to bounce; -, t. w., (bonzend toegooijen) shut with a bounce , slam.
Toebouwen , i. w., (voortbouwen) continue building of
ploughing ; -, (aanvangen met bouwen) begin to build of
plough , build of plough ; -, t. w., (digt bouwen) shut of
close by building of ploughing.
Toebraken, t. w., (door braken doen toevloeijen) vomit towards
one; -, i. w., (aanvangen met braken) begin to vomit, vomit;
-, (voortgaan met braken) continue vomiting.
Toebraken , i. w., (in het braken van vlas of hersnip volhouden) continue breaking.
Toebranden , t. w., (door branden toesluiten) close of shut
Toebonken ( ,

by cauterizing of burning.

Toebreeuwen , digtbreeawen , t. ie., close of shut a

^ hole with oakum.
Toebretden , zie

Toebreijen.

Toebretjen, t. w., (digt breijen) close by knitting; -, i. w.,
(aanvangen met breijen) begin to knit, knit; -, (sterk doorbreijen) knit hard; -, (voortbreijen) continue knitting.
Toebakeren, i. w., (aanhouden met bakeren) continue swad- Toebrengen , t. w. , (aanbrengen) bring, give; een wond -,
dling; -, (digt bakeren) stut by swaddling, swaddle up.
give a wound; -, (bijdragen) contribute ; -, (iets waaruit
Toebakken , i. w., (beginnen te bakken) bake , begin to bake;
men drinkt aanbieden), als: breng hem het glaasje eens toe,
-, (sterk doorbakken) make haste in baking; -, (voortbak- put the glass to him, drink to him.
ken) continue baking.
Toebrommen, i. w., (aanbrommen) grumble at; -, (voortToebede, z., earnest wish of prayer.
brommen) continue grumbling; -, t. w., (al brommende of snorToebedienen , t. w., zie Toedienen.
kende toevoegen) growl , speak in a grumbling manner.
Toebedingen , t. w.. agree for a surplus; hij heeft drie ToebruLjen , t. w., (toewerpen) throw to ; -, i. w., (aanvangen
pond toebedongen , he has bespoken three pounds into the met bruien) begin to throw ; -, (voortgaan met bruijen) conToeademen , t. w., breathe towards.
Toeademing, z., breathing towards.

bargain.

tinue throwing.

, i. w., belong, appertain ; dat boek behoort Toeburgen , t. w., (buigend sluiten) shut by bending; -,
mij toe, this book belongs to me, is my own.
i. w., (gebogen worden) bend.
Toebehooren, z., appurtenance; -, (aanhangsel) appendage. Toebuiging, z., shutting by bending; -, bending towards
Toebereiden, t. w., prepare; niet, weinig toebereid, If § unany one ; -, bending.
prepared ; die kost is wel toebereid , that meat is well Toebulderen, t. w., (iemand iets bulderende toevoegen) speak
dressed.
of say in a noisy manner.
Toeberelding, z., preparation, preparing , dressing.
Toedam,nen , t. w., dam up ; close of shut by dame of
Toebereldsel , z., preparation , preparative.
dikes.
Toebetrouwen , t. w., zie Toevertrouwen.
Toedansen , i. w. (aanvangen met dansen) begin to dance,
Toebeuken , i. w., (aanvangen met beuken) berin to beat, dance; -, (voortgaan met dansen) continue dancing; -, t. w.,
beat; -, (voortgaan met beuken) beat on , continue beating; dance.
-, t. w., (digt beuken) close of shut by beating.
Toedeelen , t. w., (iets bij een verdeeling toewijzen) allot,

Toebehooren

Toebidden, i. w., supplicate for.
Toebldding, z., zie Toebede.
Toebleden, t. w., hid into the bargain.
Toebijten , i. w., bite at; -, (toekappen,

assign.

Toedeeling, z., allotment, assignment, assigning.
Toedekken , dekken , J. u'., cover; hij ligt warmpjes

toeeen poging doen gedekt, he is tucked warmly in; -, (met een deksel sluiten)
om te happen) snap at; -, § (zich tot iets bereid toonera) cover; dek de pot toe , cover the pot closely; -, (afkloppen)
accept a thing, enter in; zij wilde neet -, she would not drub, lick, beat.
swallow the bait , she was not to be brought to it.
Toedelven , t. w., fill up with earth.
Toebinden , t. w., bind , bind up, tie up.
Toedempen , dlgtdenepen , t. w., fill up ; § (bewimpelen,
Toebinding, z., binding up.
bemantelen) cloak.
Toeblaffen , aanblaffen , i. w., bark at ; -, (vooriblofen) Toedenken , t. w., (iets in zijne gedachte aan iemand toeleggen) destine to; wat hebt gij hem toegedacht ? what have
continue barking.
Toeblazen , i. w., (aanvangen net blazen) begin to blow, you destined for him ?
blow ;. -, (voortgaan met blazen) blow on , continue blowing; Toedeur , z., shut door.
-, (sterk voortblazen) . continue blowing ; -, (digt blazen) shut Toedichten , t. w., (iemand iets als zijn werk toeschrijven)
by blowing.
impute (falsely).
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Toedienen , t. w., (aan tafel) , als : mag ik u hiervan ook j Toegaan, i. w., (gesloten korden) shut; -, (betrekkelijk tot

iets -? may 1 help you to some of this ? de H. Sacramenten -, administer the Holy Sacraments.
Toedtken , t. w., (met een dijk insluiten) dam up, shut up
with a dike.
Toedoen, t. w., (sluiten) shut, close, shut up, close up;
een deur, een venster -, shut, close a door, a window;
een boek -, shut up a book; ergens iets -, promote , forward , help; dat doet er niet toe , no matter.
Toedoen, z., (medewerking) contrihutng, help, assistance,
means; het is door mijn - geschied, I have been the cause
of it; zonder zijn -, without him of his help.
Toedouderen, t. w., (op een verschrikkelijken toon toevoegen) thunder at, fulminate; -, i. so., (voorldonderen) con•
tinue thundering.
Toedouwen , t. w., i. w., zie Toeduwen.
Toedraaijen , t. w., (draaijende sluiten) shut by turning,
screw up; -, i. w., (aanvangen met draaijen) begin to turn,
turn ; -, (voortgaan met draaijen) continue turning.
Toedragen , t. w., (aandragen, bijdragen) bring to , carry to,
report; iemand een kwaad hart -, bear, owe any one a grudge;
zich -, (voorvallen, betrekkelijk de wijze waarop iets voorvolt of afloopt) happen , take place , come to pass.
Toedragt , z., (de wijze waarop iets voorvalt of afloopt)
order , course , direction , progress ; dit is de ware - van
het gebeurde, this is the real order in which happened,
this is really how it happened.
Toedraven, i. w., (aanvangen met draven) begin to trot,
trot ; -, aanhouden met draven , trot on , continue trotting;
-, (lustig aan draven) trot hard.
Toedriven, t. w., (drijvende doen naderen) drive towards;
-, (in een kuip) coop together ; -, (verwijten) -1 reproach
-, i. w., (aanvangen met drijven) begin to drive , drive ; -,
(aanhouden met drijven) continue driving ; -, (drijvend naderen) float towards.
Toedringen , t. w., (dringend toevoeren) push towards;
-, i. w., (dringend toeschieten) crowd towards; -, (aanrangen met dringen) begin to crowd , crowd; -, (voortgaan met
dringen) continue crowding ; -, (sterk dringen) crowd hard.
Toedrinken, t w., drink to, pledge, toast any ome.
Toedrukken , t. um., (drukkende sluiten) shut close ; -, i. w.,
(aanvangen met drulrken) begin to press , press; -, (voortdrukken) continue pressing ; -, (sterk denk/reis) press hard.
Toedrukking, z., Shutting Of Closing.
Toeduwen , t. w., (duwende toedringen) push towards; -,
§ (iemand iets op een harden toon toevoegen) speak to any
one in a harsh manner ; -, (iemand iets in stilte en over.
haastinq geven) slip into any one's hand; -, (duwende
sluiten) strut by pushing ; -, i. w., (aanvangen met duwen)
begin to push , push ; -, (aanhouden met duwen) continue
pushing; -, (met inspanning van krachten duwen) push
hard.
Toeëigenen , t. w., (als een eigendom in bezit nemen) ap.
propriate; -, (als eigendom geven) attribute, ascribe to ; dat
werk wordt hem toegeëigend , hem als het zone toegekend,
that work is attributed to him; zich -, appropriate to
oneself; -, (iemand iets opdragen) dedicate.
To,eigening , z., appropriation ; § -, dedication.
Toeëten , t. w., (behalve hetgeen men gegeten heeft nog iets
eten) eat more than what one has eaten; -, i. w., (schiel( k
eten) make haste in eating; -, (aanvangen met eten) begin
to eat, eat; -, (voorteten) continue eating.
Toefluisteren , t. w., (iemands iets f uisterende toevoegen)
whisper to.
Toefluiten, i. W., (iemand door gefluit eenig teeken geven)
whistle to.

de wijze waarop iets voorvalt) happen , take place , come
to pass; hoe is dat toegegaan, how is that come to pass.
Toegang , z., (plaats om te naderen) avenue ; al de -en

bezet houden, access, admittance; - bij iemand hebben, have
access to any one.
Toegankelijk , b., accessible, approachable.
Toegapen , aangapen , i. w., gape of stare at.
Toegeeflijk , b., indulgent; -, bw., indulgently, with ig-

dulgence.
Toegeeflijkheid , z., indulgence ; met -, indulgently.
Toegenegen , b., affectionate, loving; hij is mij zeer -,

is much affected to me.

he

Toegenegenheid, z., affection, fondness, inclination, liking;

bewijs van -, token of affection; niet -, affectionately, with
affection ; uit -, frons =, out of ; zonder -, without = ,
unaffectionately ; - gevoelen voor, have an _ for, be fond
of : - toedragen , bear = to , entertain - for ; - voor, inclination for.
Toegeneigd , b., zie Toegenegen.
Toegeapen , t. w., buckle , buckle up.
Toegeven , t. w., (inwilligen) indulge , be indulgent; -,
(onderdoen) yield, submit; -, (boren hetgeen eigenlijk bedongen is geven) give into the bargain.
Toegevendheid, z., zie Toegeeflijkheid.
Toegeving, z., indulgence, condescension.
Toegieten , i. w., (sterk voortgieten) continue pouring of
casting; -, (aanvangen met gieten) begin to pour of cast,
pour ; -, (voortgaan met gieten) continue pouring of casting;
-, t. w., (door het ingieten van iets dat gesmolten is, toesluiten) fill up with something, by pouring.
Toegift , z., (al wat ergens op toegegeven wordt) overplus ,
surplus , surplusage , boot; als - bekomen , receive into
the bargain.
Toegooljen , t, w., (naar iemafmd gooijen) throw of fling
to; -, (gooijende vullen) fill up with ; -, (gooijende sluiten)
shut with force ; -, i. w., (beginnen te goo(en) begin to throw,
throw; -, (voortgaan met gooijen) throw on, continue
throwing.
Toegorden , t. le., close with a girdle.
Toegraauw en , aangraauvven , t. w., snarl at.
Toegraven , t. w , fill up with earth.
Toegrendeien , t. w., bolt in, fasten with bolts.
Toegrijnzen , aangrlJnzen • t. U' ., grin at.
Toegrijpen , i. w., fall to , take hold of, snatch at.
Toegriinmen , t. w., growl at.
Toegroeijen, digtgroeijen , i. w., grow close, grow

together; - van een wonde, heal up, consolidate, g.
Toehaken, met haken sluiten , t. w., shut with hooks,

clasp.
Toehakken , i. w., (een poging doen om ergens

in te hakken)

hack , chop at, strike on ; -, (beginnen te hakken) begin to
strike, strike; -, (voortgaan met hakken) continue striking,
strike on.
Toehalen, digthalen, toetrekken, t. w., shut of close,
Toehappen , i. w., (poging doen om iets happende te grijpen)
snap at ; -, (een aanbod aanvaarden) enter into of accept
a thing, (swallow the bait; hij wilde niet -, be would
not accept it , he was not to he brought to it.
Toehebben , t. w., (boven iets dat men inruilt of boven bedongen kooppenningen ontvangen) receive into the bargain;
-, (gesloten hebben), als: de deur -, have the door locked
of shut.

Tdeheelen , t. ro. en i. w., heal up, consolidate , g.
Toehel.jen , digtheien , i. w., fill up with piles ; -, i. w.,

(aanvangen met heijen) begin rammmnig piles into the ground.
4l
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Toelietligen, t. w., (door heiliging afzonderen) consecrate'
dedicate.
Toehek, z., zie Toedeur.
Toehigen , aanhygen , i. w., als : naar ... komen -, come
panting hither.
Toehoorder , z., hearer , auditor.
Toehoorderes , x., auditress.
Toehooren, aanhooren, lulsterea, i. w., hearken, listen, hearken to, grant a hearing; -, (toebehooren), zie

dat woord.

Toehouden t. w., (iets naar iemand gerigt houden) hold
to one; -, (gesloten houden) keep locked up of shut;

iemand den mond -. stop any one's mouth ; zijn neus -,
stop one's nose.
Tuehouwen, i. w., hew, back at; -, (voorthouwen) hew on.
Toehuis • z., shut-house.
Toejuichen, juichende toeroepen, i. w., applaud, hurra,
hurrah , huzza, shout at; -, (met toejuiching vereeren) applaild, cheer (in het parlement).
Toejuiching, e., hurra, hurrah, huzza, applause; I1§-en,
?nv., plaudits; -, me., cheering, cheers (in het parlement);
luide -, loud applause; langdurige -en, continued cheers;
groote - ontvangen, obtain, get great applause.
Toekeer, het toekeeren, z., turning of sweeping to; -,
(toevlugi) refuge.
Toekeeren , t. w., (naar iemand wenden) turn to; iemand
den rug -, turn the back on any one.
Toekeering, z., turning to.
Toekef'en , i. w., ( ;gekef tegen iemand aanheffen) yelp at;

-, (aanhouden met keffen) continue yelping; -, (aanhouden

met op een kefenden toon te k(pien) continue scolding.
t. w., (erkennen dat iets aan iemand toebehoort)
adjudge, adjudicate ; -, (toeschrijven) ascribe.
*Toekenning • z., adjudication.
Toekijken • i. w., (met vestiging van de oogen op eeniq
voorwerp k( ken) look to of on; -, (aanschouwen) look on,
he a spectator.
Toekijker , z., spectator.
Toeklemmen, t. w., (derwijze toesluiten dat het klemt)
clinch up.
Toekletsen , t w., (met verwekking van een kletsend geluid
toewerpen) close, shut with violence, shut with a crack
of slam ; -, i. W. ), (voortkletsen) crack on.
Toeklinken, t. w., (iets met een klinkenden slag derwijze
bewerken , dat het sluit) rivet , clinch.
Toekiouwen (, i. w., (iets stoutelzjk aanvangen) undertake,
boldly.
Toekesellen, t. w., (knellende toesluiten) shut of close by
nipping.
Toeknijpen, dlgtknlipen, t. sn., shut of close by pinchiug ; -, ( sterk doen knijpen) pinch on.
Toeknikken , i. w., (iemand aanknikken) nod at of to.
Toeknoopen, dtgtknoopen • t. w., button, button up.
Toekennen ,

Toekomen • geworden ,

i. w., come to hand, receive;

iemand iets doen -, send something to any one ; -, ( toebehooren) belong, appertain; -, (alle behoeften bestrijden)
be sufficient , ( be enough ; -, (zich toedragen) happen,
take place , come to pass.
Toekomend, b., future, to come; future (spraakkunst); -e
tijd , futurity, future time , time to come ; de -e tijd,
the future tense (spraakkunst).
Toekomst, z., (het toekomende, het aanstaande) futurity,
future; in de -, futurely, BAL.; over de - te oordeelen,
judge of futurity, of the future, for the future.
Toekooiljen • t. w., (met kooijen of wiggen toesluiten) close
a form (onder drukkers).

TOE.
ToekrLigen , t. w., (als toegift krijgen) get to boot , get
into the bargain ; -, (gesloten krijgen) get shut of closed.
Toekruid , z., garnish of salad.
Toekuipen, digtkuipen, s., COOP up.
Toelaag, z., (al wat aan iemand of iets wordt toegelegd of
voor iemand iets wordt afgezonderd) scot , contribution ; die
toelage is al te klein voor zulk een onderneming, that con.
trihution is much too small for such an undertaking; -, (al
wat ergens wordt bijgevoegd) addition, augmentation, supply.
Toeladen , i. w., (aanvangen met leden) begin to load of
lade , load of lade ; -, (voortgaan met laden) continue
loading of lading.
Toelage . z., zie Toelaag.
Toelagchen , aanlagcben , t. w., smile at, smile upon;
-, (zich gunstig I etoonen), bijv. de fortuin lacht hem of
haar toe, fortune smiles on him of lier.
Toelakken, t. w., (met zegellak digt sluiten) seal, seal up;
persoon die toelakt , scaler.
Toelàngen, toerelken, 1. w., reach , hand to; -, (toelaten) suffer.
Toelast, z., (een groot wijnvat) large wine-cask.
Toelaten , gedooges • t. w., suffer , allow, permit; -, (laten
naderen , opnemen) admit ; -, (gesloten laten) leave shut.
Toelating, z., permission, sufferance, allowance, adir ►ission , adniittanee , concession.
Toeleg , ontwerp, z., design, plan, intent, purpose; -,
design upon , bad intention ; -, (aanslag) attempt.
Toeleggen • t. w., (sluiten door er iets op te leggen) cover,
overlay , shut, line ; -, (toestemmen , toestaan , vergunnen)
grant, give, admit, allow , adjudge, award; -, (bijeen
contribute; -, (zich ergens ep toeleggen) apply-le9gn)
of adict oneself to : het ergens op -, het daarop gemunt
hebben, plot, intend, aim, design; hij legt het er op toe
om mij te benadeelen, he intends to hurt nee ; meent gij
het op lediggaan -? is your intention to pass your time
idly ; zich iets ran een zaak -, zich iets daarvan aanmatigen, beloven, promise oneself something of a thing.
Toelichten, bLlichten, t. W., light; -, (ophelderen) clear
(remove what obscures); explain, illustrate, elucidate; een
onderwerp, een vraag, een zinsnede -, elucidate, illustrate
a subject, question, passage.
Toeliggen, digtiiggen, i. w., be covered, be shut up; -,
(van liet water dat digt is) he covered with ice.
Toelifinen, i. u-., (met lijm sluiten) glue up.
Toelonken, aanlonken, i. w., cast a glance, ogle.
Toeloop , z., (hel toeloopen) concourse, crowd; hij stond
midden onder den - stil, he stood still amid the crowd; -,
(schare van toeloopende menschen) crowd, confluence, throng;
veel - hebben (van een predikant, veel volks tot zich doen
toeloopen) have a numerous congregation.
Toeloopen, bijeenloopen, i. w., flock of get together,
crowd; het volk kwam van alle kanten -, there was a
confluence of people from all sides; -, (voortloopen) continue running of going ; -, ( met bekorting van zijn weg
lospen) , als : dat loopt toe , this way is short; spits -,
end in a point; -, (sterk doorloopen) run on.
Toeluiken, t. w., (digtluiken, digtsluiten) shut, close; de
oogen -, shut the eyes.
Toeluisteren, i. W., zie Toehooren.
Toemaat, z., (al wat boven de eigenlijke maat aan iemand
toegemeten wordt, overmaat, toegift) vantage, over-plus.
Toeinaauwen • i. w., mew at.
Toemaken , digtmaken , t. w., shut, close; een deur -,
shut a door; -, (toebereiden) piepare, dress; een drank -,
prepare a potion; de salade -, oil the salade; -, (vuil
maken , beruilele, besnorsera) dirty , soil.
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Toemalen, t. w., (malende toevoeren) convey b y a draining Toepand , z., (pand dat bij een eigenlijk pand go oegd'wordtmill; -, (aanvangen met malen) begin to grind; -, (voortga an met malen) grind on ; -, (sterk doormalen) make haste
in grinding.
Toemand , z., zie Sluitmand.
Toemeeuwen, i. w., zie Toemaauwen.
Toemeten , t. w., measure to ; iemand iets -, measure
something to any one ; hij heeft het hem toegemet6n , he
measured it for him in his presence; iemand met dezelfde
maat -, do the same for any one , retaliate, pay any one
his own (in ongunstigen zin) , serve any one the same
pay any one out , ^ quit scores; -, (aanvangen niet melen)
begin to measure, measure; -, (voortgaan met meter) eontinue measuring.
Toernet.eien , t. w., wall , wall up.
Toemofelen , t. w., (slordig inwikkelen) wrap up coarsely;
-, (op een bedekte wijze toevoeren) convey secretly to tiny ot ► e.
Toernollen (, t. w., (met kleederen of anderzins toedekken)
cover.
Toeniu ren • t. w., (door middel van een muur afsluiten ,
stoppen) wall up • mure up; die opening is toegernuurd
this opening is mured up.
Toen , te dien tijde , bw., then , at that time ; waar was
h ij ? where was he then ? tot -, till then, until then;
van -, of that time, of those times; -, i. w., (wanneer)
when ; - ik daar was • when I was there; - ter tijd , at
that time.
Toenaaten • digtnaaijen , t. w., sew up, sew together ; -,
i. w., (sterkdoornaaijen) sew hard ; -, (aanvangen met naaijen)
begin to sew ; -, (voortgaan met naaijen) continue sewing.
Toenaam , z , (naam dien men bij iemands eigen/ijken naam
voegt, om hem te onderscheiden) family-name, surname
(name added) • ( cognomen , surname (name distinctive of
families) ; -, (schimpnaam) nickname; een schimpnaam ge
-ven•
nickname, give a nickname to.
Toenaderen , i. w., approach.
Toenadering, z., approach.
Toenagelen, digtspijkeren, t. w., zie Toespijkeren.
Toenamen , t. w., surname.
Toeneigen , t. w., (iets derwijze neigen, dat men het naar

iemand rigte) incline to.

Toenelging, genegenheid, z ., inclination; -, propension,

propensity.
Toenemen • t. w , (boven hetgeen genomen of gegeven is
nog iets nemen) take over and above, take into the bargain; -, i. w., increase, augment, grow, enlarge, progress,
rise (van prijzen , koophandel); -, (vorderen) advance, improve ; in krachten -, gather strength ; in gezondheid -,
improve in health.
Toeneming , z., increase, augmentation, (of price) rise,
advance , rise ; -, improvement; -, progression.
Toenestelen , t. w., (met een nestel sluiten) lace.
Toentjgen , i. w., (tegen iemand nijgen) make a courtesy to
any one.
Toenti pen , t. w., i tv., zie Toeknijpen.
Toenmaals, bie., then, at that time. Zie Toen.
Toenmalig , hw., at that time, then being, then; - regerend , then reigning; de -e gebruiken , the customs of
those times of days.
Toenoemen , t. w., zie Toenamen.
Toepad, z., (pod dat toeloopt) by-path, shorter pat Ii.
Toepakken, t. w., (paksw(ze in een sluiten en omwenden)
pack up ; het linnen was wel ingepakt, the linen was
packed up very well.
Toepalen , t. w., (met paalwerk afsluiten) shut up with
piles ; poles of pales.

tot meerdere zekerheid als het pand zelf vermindert of
vervalt , soms onderpand genaamd , lat. subpignus) accessory
of collateral pawn of pledge.
Toepasselijk. h., applicable, appliable; dat artikel van de
wet is op dit geval niet -, this article of the law is not
applicable to this case ; op toepasselijke wijze , appli.
catty.
Toepasseltjkheid, z., applicability; applicahleness.
Toepassen , t. w., (tot iets anders te huis brengen of daarmede overbrengen) apply ; verkeerd -, misapply ; dat men
niet toegepast heeft, unapplied; men kan dat zeer wel op
hem -, that may he very well applied to him.
Toepassing , z., application; hij maakte een duidelijke -,
he made a clear application ; slechte -, misapplication;
zonder -, without appl+cation.
Toepekken , t. tv , (met pek digt maken) pitch up.
Toepennen , t. w., (met eega of meer pennen digt maken)
pin up , close with pegs.
Toepersen , i. w., (aanhouden met persen) continue pressing ; -, t. w., (persende sluiten) squeeze, press closely;
pii► h.
i Toeplakken , diatpiakken , t. w., paste up.
Toepteisteren , digtpleisteren , t. w., plaster up.

t. w., shut close.
Toeprevelen , t. w , (prevelend iemand iets mededeelen)
Toeprangen , toedrukken ,

mumble of mutter to any one ; -, i, w., (voortprevelen) continue mumbling of muttering.
Toer, z., (ronde kring) circuit; -, (wandeling) turn, walk;
-, (rondloopend hoofdtooisel van valsch haar) tour, false
hair; -, (rondloopend hals.cieraad) string; een - paarlen,
a string of pearls; -, (beurt) turn (successive course);
den - doen , go round ; iets den - laten doen , hand a
thing round; een - (wandeling) doen, take a turn, a walk;
-, (in het kaartspel , de keeren dal de kaarten rondgegeven
worden) rounds.
Toerbeurt, z., turn.
Toereeden, uitruusten. t. w., equip .
Toeree ding, z., equipping, equipment.
Toeregenen, sterk regenen, i. w., rain

apace; - , (aan
houden met regenen) continue raining; het schijnt nog at
toe te regenen, it seems to continue raining; -, (persoonlijk)
de kloven in den grond zijn toegeregend (digtgeregend) ,
the rain has closed the rents.
Toereiken , t. w., (reikende naar iemand rigien) reach of
hand to; iemand de hand -, stretch out the hand to any
one; -, i. w., (het doel, dat men zich voorstelt, bereiken)
attain one's aim ; -, (,genoeg zijn) be sufficient, sulgce,
( he enough ; ons geld zal niet -, we shall not have money
enough.
Toereikend, b., sufficient, enough, sufficing; dat is -,
that suffices , that is sufficient , enough , ( that will do;
z ij =, middelen zijn niet -, his fortune is not sufficient;
- zijn voor , toereiken voor , be r for ; - tot , - om te , e to;
-e hebben, have sutticient; op -e wijze, sufficiently.
Toerekenen. t.w., (ten laste leggen, wijten) impute, ascribe,
attribute , lay to the charge of , lay at the door of ; als
een oneer -, impute as a dishonourable action; als een
fout -, = as a fault.
Toerekeniug , z., imputation, attrihutinn.
Toeren , i. w., (een toer doen , vooral met r( tuig) take a
drive, take a turn.
Toerijden , i. w., (voortgaan met rijden) ride on ; -, (sterk
doorrijden) ride fast; (mei bekorting van zijn weg rijden)
ride a shorter way; -, (van een weg), als: deze weg rijdt
t toe, this way is shorter.
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Toerijen , ineenrUgen , 1. w., lace ; waarom hebt gij uw Toeslag , a., adjudication , clapping up a bargain ; -, (toekeurslijf zoo digt toegeregen ? why have you laced your gift) overplus.

stays so tight?

hard -, call after.
Toeroeping , z., calling to.

Toeroesten ,

with rust.

i. w., (door roest verstopt worden) be filled

Toerollen , Ineenrollen ,

t. w., roll up ; rol de papieren
toe ! roll up those papers; -, i. w., (ineengerold worden)
roll up, roll together ; -, (voortrollen) roll on.

Toerooken ,

Toert ,
Toertje,

t. w., zie Toewijden.

z., zie Taart.
z., zie Toer.

t. w., (rukkende toehalen) shut with force,
pull ; -, i. w., (aanvangen met toerukken) begin to pull ; -,
(voortrukken) continue pulling.

Toerukken,

Toerusten, toebereiden , t. w., make

out, furnish; schepen -, fit out ships.

I. w., (slepende toevoeren) drag towards of to
any one; -, (aanvangen met slepen) begin dragging ; -,
(voortgaan met slepen) continue dragging.
ToesflJken , i, w., (met slijk verstopt worden) be filled up
with mire.
Toeslingeren, t. w., (iemand slingerende toevoeren) sling
towards of to any one; -, (aanvangen met slingeren) begin
slinging; -, (voortgaan met slingeren) continue slinging.
Toesluiten, digtsluiten, t. w., close Of shut, lock up.
Toesmakken , t. w., (met een smak sluiten) shut with a
clap, slam,
Toesmeden , t. w., (digtsmeden) weld.
Toesmeren , t. w., (digtsmeren) fill up with lime , grease
etc.; -, (aanhouden met smeren) continue greasing of smearing.
Toesmeten , t. w., (smijtende toevoeren) throw , cast of fling
towards of to any one ; iemands iets -, fling a thing to any
one; -, (smijtende sluiten) slam, shut with force; -, i. w.,
(beginnen te sm ( ten) begin throwing, casting, flinging; -,
(voortgaan met smijten) continue throwing, casting of flinging.
Toesnaauwen, t. w., (iemand iets bijtende toevoegen) snarl
at; -, i. w., (op een bijtenden, schepen toon tot iemand
spreken) speak harshly to , speak in a snarling manner

Toeslepen,

Toeroepen , 1. w., (iemand iets roepende toevoegen) call to;

ready, equip , fit

krijgs
-en, warlike preparations; -, (hetgeen ter toerusting dient)

Toerusting, z., preparing, equipping, furnishing;

equipment.

t. w., shoot at , throw to; -, (een zoogenoemde
schietbal toewerpen) , hij V. schiet wij den bal toe, throw the
ball to me; -, (schietende toetellen) count to any one , -,
(schietende doen treffen) , hij v. wij schoten kun een hagelbui
ran kogels toe, we poured a shower of bullets into them;
-, (iemand een schimpschoot toeduwen) , als : zij schoot mij
dat op een bitsen toon toe, she told it me in a snarling
tone; -, i. so., (toesnellen) run suddenly to; -, een poging
doen om iets schietende te treffen) shoot; -, (aanhouden met
schieten) continue shooting.
Toeschijnen . i. w., (als waarschijnlijk voorkomen) seem to,
appear to; het schijnt mij toe, it seems, appears to me.

Toeschieten •

Toeschikken, toeschikken, t. w., destine.
Toeschik (, z., (bestemming, noodlot) destination,

fate; -,

to any one.
, i. w., (schielijk aankomen , toeschieten) advance
quickly, rush on , rush forward.

Toesnellen

i. w., (derw( ze snijden dat men treft) cut;
-, (sterk doorsnijden) go on cutting quickly ; -, (aanhouden met snijden) continue cutting.
Toespelen , t. w., (boven hetgeen gespeeld is nog iets spelen)
play besides; -, i. w., (ergens op doelen) make an allusion
Toesnijden ,

to, allude to.

, z., allusion ; zijdelingsche -, indirect allusion,
hint; bij wijze van -, allusively.

Toespeling

Toesperren , digtsperren , t. w., bar up.

(toebeschikking) sending to, dispatching.
Toespi;jkeren, digtsptjkeren , t. w., nail down, nail up;
de deur is wederom toegespijkerd, the door is again nailed up.
Toeschreeuwen, t. w., (op een schreeuwenden toon toevoegen) cry to; -, i. w., (tot iemand schreeuwen) cry to; ToespLjs, z., (spijs die bij iets anders gegeten wordt) by-, (aanvangen met schreeuwen) begin to cry; -, (aanhouden meat : herbs, greens, etc.
met schreeuwen) continue crying.
Toespraak • z., speaking to, allocution.
ToeschrUven , t. w., (iets aan iemand toekennen en toe- Toespreken , t. w., (tegen iemand spreken) speak to any
schrijven als zijn werk of zijn eigendom) ascribe , attribute; one, say to any one.
ik schrijf het aan zijn wijsheid niet toe, I don't ascribe Toespringen , i. w., (een poging doen om zijn oogmerk
it to his wisdom ; ten onregte -, misascribe.
springende te bereiken) jump, leap; -, (met een sprong
ToeschroeUen, t. w., (door schroeijing sluiten) sear up, toesnellen) jump of leap to , hasten ; -, (helpen) assist,
close of shut by searing of cauterizing.
help, succour, aid; -, (aanvangen te springen) jump of
leap; -, (aanhouden met springen) jump of leap on, conToeschroeven , t. w., (door middel van schroeven sluiten)
screw up.
tinue leaping of jumping; -, (door een springveer toegedrukt worden) catch.
Toeschuiven , t. w., (schuivende sluiten) shut; -, (schuivende doen naderen) shove to ; -, (sterk doorschuiven) shove Toespugen , t. w., (spugende toewerpen) spit to of towards ;
fast; -, i. w., (aanvangen mei schuiven) begin to shove ; -,
-, i. w., (aanvangen met spugen) begin to spit; -, (aanhou
(voortgaan met schuiven) continue shos^ing, shove on.
spugen) continue spitting; -, (een poging doen om-denmt
iets spuwende te bereiken) spit.
'roesjouwen • t. w., (sjouwende aanvoeren) convey of carry
to; -, (voortsjouwen) continue carrying.
Toespuiten, t. w., (iemand iets spuitende toevoeren) spout
to of towards any one; -, i. w., (beginnen te spuiten) spout;
Toeslaan , i. w., (een poging doen om slaande te treffen)
strike, beat on , strike the first blow ; -, (sterk doorslaan)
(voortspuite?a) continue spouting.
strike fast; de aardappelen slaan toe (beginnen koud te Toespuwen, t. w. en i. w., zie Toespugen.
worden en zich te sluiten) , the potatoes grow cold; -, Toestaan, vergunnen, inwilligen, t. w., permit, allow,
suffer , give leave , afford room , give one's consent, bring
(slaande toevoeren) heat towards; gij moet mij den bal -,
to agree , admit.
you must strike the hall to me; -, (met een slag toevouwen of sluiten) fold up; het tafelkleed -, fold up the Toestamelen , t. w., stammer, lisp to ; -, i. w., continue
table-cloth ; een boek -, shut a hook ; den koop -, die lisping of stammering.
met een handslag of op eenigerhande wijze sluiten, clap up Toestampen, 1. w.. (stampende digtmaken) fill up, close
of shut with stamping -, i. w., (aanvangen met stampen)
a bargain.
Toeslede , z., Lie Toedeur.
stamp of pound, begin to stamp of pound.
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z., situation , state , condition , case ; in goeden Toeten , i. w., (op een hoorn blazen) blow , wind a horn ;
§ hij weet van - noch blazen, hij weet nergens tan, he knows
-, in a good state; in slechten -, in a had state.
Toestappen , i. w., (aanvangen met stappen) begin to step, nothing; -, (van de ooren) tingle.
Toestand

,

step; -, (aanhouden met stappen) continue stepping, step Toeter • z., one who winds a horn.
on; -, (sterk doorstappen) mend one's pace; naar iemand -, Toeteren , i. w., zie Toeten.
Toeteren. i. w., (met den klemtoon op té: Hoort blijven teren,
step to any one.
voortsmullen) continue gormandizing.
Toesteken, t. w., (iemand toereiken) stretch out to; gij
hebt hem slechts een drinkpenning toe te steken, you have Toetimmeren , digttimmeren • t, w., shut by timber.
but to slip a wail of fee into his hand ; -, (stekende digt- work ; -, i. w., (aanvangen met timmeren) begin one's work
maken), als: in een kous -, sew up, tack together; -, i. w., (speaking of a carpenter) ; -, (voortgaan met timmeren) con(aanvangen met steken) sting; -, (voortgaan met steken) tinue one's work (speaking of a carpenter).
Toetooveren • t. w., (iemand op een behendige en onnnerkcontinue stinging.
bare wijze doen toekomen) convey to any one secretly ; -,
Toestel, z., preparation, apparatus, furniture.
(digt tooveren) shut of close in a secret manner of bv
Toestellen , vervaardigen , t. w., prepare ; zich - ) , (vuil
witchcraft.
maken) dirty oneself.
Toestemmen , inwilligen , t. w., consent of assent to, Toetrappen • digttrappen , t. w., shut by treading; -,
give consent to; persoon die toestemt , consenter ; die i. w., (sterk doortrappen) tread hard; -, (aanvangen met
trappen) begin treading; -, (voortgaan met trappen) conzwijgt stemt toe , silence is consent.
Toestemming, z., consent; met zijn -, hy, with one's =.

tinue treading.

t. w., (ineentreden, digttreden) tread; -, i. ta.,
fire; -, (aanhouden met -, sterk stoken) § continue sowing (naderen) approach ; -, (zijn toestemming tot iets geven of
daaraan deel nemen) accede to ; -, (aanvangen met treden)
dissension.
begin to tread; -, (voortgaan met treden) tread on; -,
Toestooten, t. tv., (naar iemand stooten) push to of towards;
(sterk doortreden) tread fast; verzoeken dal men toetrede ,
-, (met een stoot sluiten) shut with a push ; -, i. w., (aan
beg, request to accede to; verkrijgen dat men toetreedt,
begin to push ; -, (sterk doorstootsn)-vangemtso)
obtain of any one to accede to.
push on.
Toestoppen • t. W., (met een stop sluiten) stop , stop up, Toetreding • z., concession.
block up , obstruct , be obstructive to ; (with a cork) cork ; Toetrekken • I. w , (trekkende sluiten) pull into • towards;
-, (toedekken) cover; -, (heimelijk toereiken) convey secretly. -, i. w., (dipt worden) pull, draw; -, (aanhouden met trekken) continue pulling of drawing.
Toestormen, i. w., he carried to any one by a storm; -,
(voortstormen) rush on; -, (storm loopen) storm; -, (raan- Toets , z., (beproeving van metalen) assay, assaying, essay ;
-, (proef) test , trial , proof; de - doorslaan , stand the
begin
to
storm,
-,
te
bogen)
onstuimig
toe
aangen met
(voortgaan met onstuimig toe te loopen) continue storming. test; - van een orgel, piano, enz., touch.
Toestoken , i. to., (aanvangen met stoken) begin to make a

Toetreden,

Toestralen , t. w., (stralende toevoeren) dart upon ; -, sliiiie Toetsen • t. w., (van metalen) make a trial of; -, (beproeren in het sif/emeen) try, examine; iemand -, polsen, § feel
of dart upon.
any one's pulse.
Toestrengen • t. w., (strengsgewijze toeknoopen) twist tightly.
Toetster,
z., zie Toeter.
of
toeaoeren)
sweep
to
(strijkende
t.
W.,
Toestr(jken •

towards; -, (strijkende stoppen) smear up; -, (aanvangen Toersing , z., touching ; -, § trying, examining.
met strijken) begin smearing ; -, (voortgaan met strijken) Toetssteen , z., touch stove.
Toeval. bijval , z.. applause; hij vond niet veel -, he was
smear on.
Toeatrlkken • t w., (striksgewijze zamenknoopen) hind of itot much applauded.
Toeval , z., (onverwacht geval) accident; onaangenaam -,
tie with a running knot.
disagreeable =; bij -, by =, accidentally; zonder -, without
Toestroolen, t. W. (slrooijende toevoeren) strow to of
any =, clean; -, (van een ongesteldheid) fit, attack, g.;
towards; -, i. w., (aanvangen met strooijen) strow; -, (voort
klein, ligt -, slight attack, fit.
continue strowing.
-ganmetsroij)
Toevallen, dlgtvallen, i. w., shift of itself; -, (ten deel,
Toestroomen , i. w., (stroomende toevloeijen) 11 § flow to.
te beurt vallen) fall to any one's lot, share; -, (bijvallen)
Toestrooming • z., als : - naar een plaats , afflux to a
place.

take any one's party.

Toevallig , b., accidental , T adventitious • casual , fortni-, (beginnen te stuiven) begin raising dust; -, (voortgaan tous, occasional; -, bw., accidentally, T adventitiously,
met stuiven) continue raising dust; -, (onstuimig naderen) casually, fortuitously.
Toevalligheid, z., accidentalness, casuality.
rush towards any one.
Toesturen , toezenden • t. w., send to of towards ; -, Toeva111g1Uk , bw., zie Toevallig.
i. w., (met het bestuur ran een schip voortgaan) steer on. Toevaren, t. w., (varende toevoeren) carry of convey to

Toestuiven, i. w., (stuivende naderen) fly towards any one;

any one; -, i. w., (met bekorting van zijn weg varen) take
a shorter way, by sailing; -, (aanvangen of voortgaan met
varen) sail on, drive on.
Toeven • t. w., (doen wachten , ophouden • blijven) detain,
-, beat any one soundly.
hold back; -, (onthalen) treat; -, i. w., (blijven wachten)
Toetakeling • z., equipment.
stay, tarry.
Toetasten • i. w., (de handen naar iets uitsteken om het
t. w., (van takelaadje voorzien • daarmede uitrusten) equip • fit out ; -, (opschikken) adorn, deck out;
-, (door slagen en wonden misvormen) , als : iemand deerlijk

Toetakelen ,

te grijpen) take, lay hold of ; -, (met betrekking tot iets Toevenster , z., zie Toedeur.
doeltrefende maatregelen nemen), als : het wordt tad dat gij Toeverlaat , z., T (iemand of iets, waarop men zich verlaat)
eens toetast, it is time that you take proper measures; -, recourse , refuge.
(zonder pligtplegingen eten, aan tafel) eat without ceremony. Toevertrouwen. 1. w., trust (any one) with something,
give in trust, confide, commit to the care of.
Toetellen , t. w., (iets in tegenwoordigheid van iemand,
S Toevtjlen , t. w., als : spits -, file into a point; -, i. w.,
die het hebben moet, toetellen) count out to.
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(aanvangen met velen) begin to file, file; -, (voortgaan met
vijlen) continue filing , file on.

Toevlleden , i. w., (om bescherming en hulp vlieden) flee to
any one , flee to any one to take refuge of shelter.
Toevloed , z., (naderende en aandringende vloed) confluence;
•, f (toedringende menigte , om het even van wat ook) number,
multitude, afiluence, resort, flux, crowd.
ToevloeLen, i. w., (vloeijende naderen) flow to; -, § (toedringen als een vloed) flock, crowd, resort; -, (aanhouden
met vloeien) flow on.
Toevloetjing, a., flowing to, etc., zie Toevloeijen, i. w.
Toevloeken, i. w„ swear to any one; continue swearing.
Toevlootjen), i. w., (toeslaan zonder te waarschuwen) strike
without warning.
Toevlugt, z., refuge, shelter; veilige, zekere -, secure
refuge; een - zoeken, seek a _; een - bij iemand zoeken ,
flee, fly for = to any one.
Toevoegelik • b., zie Bijvoegel jk.
Toevoegen • t. w., (zeggen) say ; -, (bijvoegen) add ; zonder
iets toe te voegen , without adding a thing , without more
speech, add; -, (digtstrijken) plaster up.
Toevoer, z., (het toevoeren, het aanbrengen van voorraad)
transport; supply, supplies , munitions of war.
Toevoeren , t. w., convey , transport.
Toevoering, t., conveyance.
Toevoerschip, z., transport, transport-ship.
Toevoorzigt • z., superintendence, supervision, inspection ,
surveying.
Toevouwen. ineenvouwen, t. w., fold up; -, i. w., (aan.
rangen met vouwen) begin to fold, fold; -, (voortgaan met
vouwen) continue folding , fold on.
Toevouwing, z., folding up.
Toevreten • t. w., eat more;

eat on.

Toevrlezen • i. w., freeze up.
Toevullen • t. w., fill up.
Toevulling, z., filling up.
Toewaatjen • t. w., (waaijende

-, (aanvangen met vreten)

toevoeren) blow to ; -, i. w.,
(door den wind toegevoerd worden) blow to; -, (door den
wind toegeslagen worden), als: de deur zal -, the door will
shut; -, (sterk waaijen , onpersoonlijk) blow on.
Toewagen. x., covered waggon.
Toewallen, t. w., (door middel van een wal afsluiten) enclose with a wall.
Toewandelen • i. W., (aanvangen met wandelen) begin to
walk ; -, (lustig doorwandelen) walk on ; -, (met bekorting
van zijn weg wandelen) take a shorter way by walking.
Toewas , z., zie Aanwas.
Toewassen , i. w., zie Toegroei en.
Toewater • z., water that is frozen up.
Toeweg, c., (weg die toeloopt en dus nader is dan andere
wegen) shorter way.
Toewegen , t. w., (iets in tegenwoordigheid van iemand , die
het hebben moet, wegen) weigh to; -, (aanvangen met wegen)
begin to weigh; -, (voortgaan met wegen) weigh on.
Toeweiven, t. w., (met een gewelf sluiten) vault, cover
with a vault.
Toewenden, t. w., (iemand al wendende toekeeren) turn to;
de vijand begon ons den rug toe te wenden, the enemy
began to turn his back to us.
Toewenken , t. w., (door wenken te kennen geven) beckon
to; -, (iemand een wenk geven) give a sign to any one.
Toewenschen, t. w., (aan iemand wenschen) wish to;
iemand goeds -, wish well to.
Toewensching • toebede, x., wishing to.
Toewerpen, t. w., (werpende toevoegen) throw to , cast

to; -, (bij iets werpen, als een toegift daarbij voegen) add
more.
Toewigt , overwigt , a., overweight,
ToewLjden , toeheiligen, i. w., consecrate; -, (opdragen)
dedicate; -, devote (destine) , (i hallow, sanctify ; een kerk
aan God -, dedicate a church to God; zijn kinderen aan
de dienst van het vaderland -, devote one's children to the
service of the country.
Toewijding, z., consecration , dedication, 1 hallowing,
sanctifying , devoting
Toewijen, t. w., zie Toewijden.
Toewijf 1-, z., zie Bijwijf.
ToewWng, z., zie Toewijding.
Toewijzen . t. w., adjudge; (by

(koophandel); adjudicate, r.

auction) knock down; allot

Toewijzing , z., adjudging , adjudication.
Toewinden, ineenwinden, t. to., wind up;

-, (aanvangen
met garen of iets anders te winden) begin to wind, wind;
-, (voortgaan met garen of iets anders op te winden) continue winding , wind on.
Toeworp, z., zie Toegift.
ToewrLven, t. w., (wrijvend digtmaken) shut of close by
rubbing ; -, i. w., (voortgaan met wrijven) continue rubbing,
rub on.
Toewrangen, digtwringen , t. w., shut by wringing; -,
i. w., (beginnen te wringen) begin to wring, wring; -,
(voortgaan met wringen) continue wringing; iemand de keet
-, § starve any one.
Toewuiven. i. w., zie danwuiven.
Toezang, z., song serving as conclusion to a dialogue in music.
Toezeg , z., promise.
Toezegelen. t. w., (met een zegel sluiten) seal up, seal;
een brief -, seal a letter.
Toezeggen, belooven , t. w , promise; veel -, he very
promising.
Toezegger, z., promiser pof).
Toezegging, z., promising. promise.
Toezegster , z., zie Toezegger.
Toezenden, i. w., send to; ik zal u het overige wel -, Ill
-end y ou the remainder.
Toezender , z., sender.
Toezending , z., sending.
Toezien , i. w., (aanschouwen in het algemeen) look to, take
a look at; -, (bezorgd en waakzaam 2 jn) take heed, he
careful ; -, (sprekende von iemand die het opzigt over iets
heeft) survey , look up to ; -, (aanschouwen) behold ; -,
(toekijken) get nothing.
Toeziener , z., spectator, beholder ; -, (die het opzigt over
iets heeft) overseer , superintendent • surveyor.
Toezigt , z., zie Toezigt.
Toezingen, t. w., (zingende toevoegen) sing to; -, i. W. •
(aanvangen reet zingen) begin to sing, sing; -, (voortgaan
met zingen) sing on.
Toezuigen , t. w., (zuigende digtmaken) close by sucking; -,
i. w., (zuigende digtworden) suck; -, (voortzuigen) continue
sucking, suck on.
Toezwaatjen, t. w., (zwaaijende toevoeren) sway to, wave to.
Toezweren, t. w., (zwerende toezeggen of dreigen) swear to.
Toezweren , digtetteren , i. w., shut of close by uleeration.
Toffel , s., zie Pantoffel.
Torsteen, z., zie Tufsteen.
Togen, t. w., (slepen, trekken), p., pull, haul, drag; -,
(ontvangen, genieten) receive, enjoy.
Togt, z., (verlangen , begeerte) desire, longing; -, (trekking
van wind) draught of air; -, (reis) voyage; (inzonderheid
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van militairen) expedition , march; -, (het trekken ran
voordeel uit iets, vruchtgenot, zoo als lijftogt, borgiogt)
usufruct.
Togten , i. w., (vol van trekkenden wind zijn) be draughty;
het togt hier, there is a draught here; -, (met een heete
drift naar iets uitgestrekt zijn) long for, desire ardently.
Togtenaar:1::, z., (die eenig goed in lijftogt heeft, het vruchtgenot daarvan heeft) usufructuary.
Togtenaresse :1: , z., zie Togtenaar.

a = , tongueless ; zijn - laten gaan , let one's = run ; een
scherpe - hebben , have a sharp = ; § op de -, op de pant
van de - hebben , have at one's ='s end; § iemand de - losmaken , untie any one's =; van - beroofd, tongueless; afijn
- uit den mond steken of laten hangen, put out one's =, loll
the = out of the mouth ; - van een gesp , § e of a buckle;
het ligt mij op de - (ik ben gereed om het te zeggen), I have
it at my ='s end; het hart ligt hem op de - (hij spreekt
naar de gevoelens van zijn hart, he speaks his mind freely;
Togtgat , z., air-hole.
§ lang van - zijn , alles babbelen , speak too much; § zijn Togtgenoot, a., fellow-traveller , companion on an expe- in toom houden , niet meer of niet anders spreken dan bedition.
taamt, bridle the tongue; §op de - rijden, het onderwerp
Togtig, b., exposed to wind, full of wind that enters der gesprekken zijn, be talked of; §iemand de - schrapen,
through chinks; -, (ridsig , bronsig [van sommige dieren]) hem uithooren, pump any one; 4 dapper met de - of den mond,
rutting, salacious; -, (beyeerig) desirous.
= doughty, = valiant; lammen , tongue-tie ; niet wel ter -,
Togtlgheld , z., windiness ; -, rut Evan herten).
een belemmering in de spraak hebben, § verstomd, een slot
Togtkru ld , z., bur.
op den mond hebbende, he tongue-tied.
Togtiucht, z., wind from a chink.
Tongband , z., zie Tongriem.
Togtpaord, z., horse for carriages in an army.
Tongbeen , z., hyoïdes.
Tokkelen , t. to., (gedurig aanraken) touch ; -, (spelen) Tongbiaar , z., tongue -boil , =-blister.
play.
Tongblad , z., horse-tongue (botanie).
Tokkeling, a., touching.

Tongetje,

z., a certain plant (botanie).

, z., toll; - betalen, pay =; - heffen , vorderen, take =; Tonggez^vel , z., hypoglossis.
§ de - der natuur betalen , sterven , pay nature her tribute. Tonglg , b., tongued.
Tol, z., (bekend speeltuig der kinderen) top (play thing); Tongklier, z. , lingual gland .
drijf , whipping =; prik -, peg top.
Tongietter, z., lingual letter.
Tolbea,nbte, z., toll-officer , custom-house officer.
Tongriem , z., (een velletje onder de tong, dat haar mei
Tolbedlende, z., zie Tolbeambte.
de kin verbindt) tongue-string; § van den - gesneden zijn,

Tol

Tolbrierie, z., rocket.

Tolbrug, z., toll bridge.
Tolgaarder, z., toll-gatherer.
Tolgat , bril , z., certain opening in a ship.
Tolgeld, z., toll.
Tol hek , z., toll-gate , toll-bar.
Tol hu is , z., toll , toll-house , custom-house.
Tolk , z., interpreter.
Tolkoorel • z., rope with which a top is set.

Tollen • i. w., spin a top.

, z., toll-gatherer; publican.
Tolmeester • z., administrator of the tolls.
Tollenear

Tolopzlener , z., inspector of the tolls.

• z , farmer of the tolls.
Tolsnoer, z., zie 'J/koord.
Tolvr(J , b., free from custom, duty-free; §gedachten zijn -,
Tolpachter

thoughts are free.

wel ter tong zijn, wel bespraakt zijn, have the tongue
well-hung, well-oiled, have the gift of the gab.

Tongnchraper ( , z., one who sounds another; -, fawner,

fawning-fellow.

Tongspier , z., lingual muscle.
Ton *steen , z., glossopeter [tooth of a fish petrified]

(na-

inurlijke historie).
Tongvormig, b., linguaform.
Tongwerk , z., reed-stops , pl ; certain part of an organ.
Tongworm , z., worm of small tendon in the form of a

Worm, under the tongue of dogs.
Ton ij n , z., (visch van het makreelen geslacht) (species) tunny,
tu;,ny, -fish , Spanish mackerel.
Ton,unet, z., tunny-net.
Tarn[Jnv.. ngst, z., tunny fishing.
Tonijnvinscber , z., tut ► y-fisher.
Touinv isseberi , z., tuny-fishing.

(gekuipt vat) tun, cask (liquid contained), barrel, Tonneboeler , z., (boeijer of schip , waarmede men de veetub ; -, (maat) tun ; -, (1016 pond) ton , z.; -, (rat wijn van
tonnen plaatst, verplaatst , enz.) boat serving to lay buoys.
254 gallons) tun ; -, (pop of nimf der insekten) chrysalis, Tonnegeld, z., buoyage.
nymph ; -, (in een zakuurwerk) , zie Trommel ; § zoo dik als Tonneunaat, z., tonnage .
een -, tun -hel lied ; - die lekt , leaky cask ; - van Diogenes, Tonneman , z., servant of the water-bailiff.
Diogenes' tub ; § een - gouda [honderd duizend gulden] , a Tonnemeester , z., water-bailiff.
hundred thousand guilders.
Tonnen , In tonnen doen , t. w., barrel , tun up .
Tondel , tontel , z., zie Tonder.
Tonner , z., one that barrels up (bijv. van turf).
Tonder , z., zie Tintel.
Tonneregt, z., tunnage.
Tong , z., (van menschen en dieren) tongue; -, (ieder voor
Tonnetje, verkleint. van ton, zie dat woord; -, (popje
vorm ran een -), tongue (thing in the shape-werpind
van een zijdeworm) cod.
of a tongue); -, (natie) f tongue; -, (de taal eener natie) Tonster , z., zie Tonner.
language; beslagen -, foul =, g.; dubbele -, double =; Tontel , z., zie Tintel.
kwade -, laster-, malicious , slanderous =; ossen -, ox = , Tontine • z., (een fonds voor lijfrenten, dat, naar mate er
neat's =; ox (botanie); herten -, hart's _ (pharmacie); honmeer deelhebbers van sterven, voor de overblijvenden grooter
den -, hounds = (botanie); slangen -, § serpent's=; (zekere wordt ; ook de lijfrente zelve) tontine; boritter van een -,
bekende zeevisch) sole; -, e (industrie), -, ; z.; land-, holder, possessor of a m.
= of land ; - van een evenaar , index ; §gladde -, flippant =; Tonvisch , z., (zekere ingezouten mach) salted fish.
persoon die een gladde - heeft, flippant person ; een gladde Tonvleesch, z., (ingezouten vleesch) pickled meat.
- hebben , have a flippant =, have one's = well-hung, Toog, z., zie Teug.
well oiled, ) have the gift of the gab; zonder -, without Toogen , t. w., (loosen, aanwijzen) show.

Ton , z.,

Soo

Too.

Tool, opschik, z., finery, ornament, adornment, attire.
Too1jen , opschikken , I. w., attire , adorn.
Toolset • z., zie Tooi.
Toom , z., (teugel , gebit , leireep) bridle; hand die in het
rijden den - houdt, bridle-hand; met lossen -, at full
speed, career, whip and spur; fl § headlong (in ongunstigen zin); zonder -, unreined; met een lossen - rijden,
ride , run full speed, career; den - vieren , give the head,
§ let loose , give loose • give rope; -, (bedwang) , bij v. in
- of in bedwang houden , bridle, rein, keep under ; den
vrijen - geven , den ruimen teugel vieren • let any one take
his own course.
Toom , z., (zekere hoeveelheid van bij elkander scholende en
gezamenlijk uitgebroeide vogels) brood , hatch.
Toomeloos , ongetoomd , b., unbridled ; -, (onbedwongen,
buitensporig) licentious, unbridled, loose; -, (onbeteugel.
baar) unbridled, unrestrained, ungovernable.
Toomeloosheld , z., licentiousness.
Toornen , t. w., (met een toom optuigen) ,bridle , restrain ,
snallie.
Tooming , z., bridling.
Toon , z., zie Teen.
Toon , z., (voorstelling) , als : voor aller , oogen ten -, exposed
to general view ; ten - stellen , expose , exhibit; reliquien
ten - stellen, expose relics; § ten - stellen, verachtelijk
maken , expose ; zich zelf ten - stellen , expose oneself.
Toon • klank, geluid, z., (1 tone (degree of sound); fJ tone
(of voice); I tone (manner of speaking); 11 tune (sound); tone,
note (muzijk); -, (stijl) style; -, (accent) accent; schelle -,
shrill tone; lage -, under =; halve -, semi =, semi note;
zachte, aangename -, soft, sweet -; doordringende -, shrill;
klagende -, plaintive, querulous ; weenende -, whining -;
kwart -, quarter =; met hoogen -, high-toned; van of be-.
trekkelzjk een halven -, semi-tone (muzijk); op een hoogera
-, in a high strain; van - veranderen, change one's =,
sing in another tone; den - geven, give the =, lead the
fashion; op een hoogen - spreken, speak boldy, talk high;
een - aannemen, assume a - , manner ; een hoogen - aaanemen, assume a high -, ( ride a high horse, (carry
it high; naar den - ( of meestal ton, fr.) leven, live high,
personen vaa den -, high lived people; alles hangt af van
den - waarop men iets te kennen geeft, it is the manner
that shows the attention.
Toonbaar, b., fit to be shown.
Toonbaarheld , z., fitness to be shown.
Toonbank , z., counter.
Toonbeeld, z., example, model.
Toonbrood , z., mv. toonbrooden . shew of show-bread.
Toonder , z., zie Tooner.
Tooneei , schouwtooneel , schouwburg , sehoew

Tooneelhleed, z., dress for the stage.
Tooneelkleeding, z., zie Tooneelkteed.
Tooneelkoning , x., king of the theatre, § mock-king.
Tooneellaars , z., buskin.
Tooneelilat, z., theatrical trick.
Tooneelmatlg, b., zie Tooneelachlig.
TooneelpoëzU , z., dramatic poesy.
Tooneelpop , z., puppet; -, (tooneelspeelster) § actress.
Tooneelscherm , z., scene.
Tooneelsleraad, z., decoration.
Tooneelspeelater, z., actress.
Tooneelspel , z., dramatic piece, play.
Tooneelspeler, z., zie Tooneelist.
Tooneelstuk • z., zie Tooneelspel.
Tooneelvertooning, z., representation on the stage.
Tooneelzang , z., theatrical song.
Tooneelzot , z., zie Tooneelgek.
Toonen , i. w., (wcijzen, laten zien , te kennen geven) show,
shew; -, i. w., (klinken) sound.
Tooner, z., (die iets toont) shower; -, (houder van een
wissel) bearer , r.
Toorn , z., anger , wrath , ire ; in -, in ; incensed , angered, wrathful , -` angry, (in dudgeon; iemands - opwekken • gaande maken , kindle any one's anger , wrath;
provoke any one to anger.
Toornen , z. w., (zich in toorn stellen , toornig worden) be
angry • become, grow incensed, angered, angry.
Toorngloed , z., anger.
Toornig, b., (vergramd, op toorn gegrond) angry; -, (tot
toorn geneigd) j - angry , wrathful , incensed, irascible; -,
bw., angrily.
Toornigheld , z., anger , wrath , angriness.
ToornlglLjk , bw., zie Toornig.
Toorts , z., torch , link.
Toortsdrager , z., torch-hearer , linkboy.
Toortskruld , z., torch-weed.
Toortslicht , z., torch-light.
Toortsplant , z., cactus.
Toot , z., (vrouwenhulsel) woman's head dress; -, (zeker
horengeslacht) voluta, volute.
Toovenaar , z.. zie Tooveraar.
Toovenaarster , z., zie Tooveres.
Toovenares , z., zie Tooveres.
conjurer.
sorcerer, wizzard
Toovernar, Z.
Tooverachtlg , b., I § magic, magical ; -, (betooverend) enchanting, charming.
Tooverbeeld, z., talisman; -, § charming figure.
Tooverbeaje, z., old hag, hag, sorceress, witch.
Tooverboek , z., conjuring-book.
Tooverclrkel , z., zie Tooverkring.
Tooverdoosje, z., conjuring.box, conjurer's-box.
Too verdrank , z., magic potion , enchanting potion; -,
(inzonderheid om liefde te verwekken) philter; onder den
invloed van een -, philtered ; een - geven aan, philter.
Tooveren , t. se., charm , enchant , conjure ; -, I. so., spell,
use witbcraft.
Tooveres , z., sorceress, witch , enchantress , hag.
Tooverflguur , z., magic figure.
Tooverflult, z., magic flute..
Tooverformuller, z., magic formula.
Toovergeschledenis, z., magie history.
Toovergodin , z,, fairy, elf , T fay; als een -, fairy-like;
van een -, fairy , zie Pee.

plaats , x., theatre ; -, (gedeelte van het bedrijf eens stuks,
dat ten tooneele wordt gevoerd) scene; -, (vertoonplaats
van een tooneelspel) stage , theatre; -, (plaats die verbeeld
wordt), als: het - is te Parijs, the scene is at Paris; -,
(vertooning van eenigerhande zaak met het vertoonde vereenigd) scene , sight ; - stuk , theatrical piece ; van het -,
theatrical.
Tooneelachtlg, b., theatrical; -, theatric, theatrical (in
onganstigen zin) ; -, bw., theatrically,
Tooneeldana , z.,, ballet.
Toones l414ht .,. n., ; dramatic poesy.
Tooneeldichter , z., dramatic poet
Tooneelgek , z., buffoon ; merry Andrew.
Tooverbeks, z., witch, sorceress, hag , , enchantress.
Tooneelbeld , z., hero on the stage.
conijuringTooverboutjé, z., magic-want, magician's
Tooneelist , z., actor , player , comedian.
stick, conjurer's- stick.
To oneelkU ker , x., spying-glass.

rod,
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Tooverl.j, z., sorcery, enchantment, witchcraft, magic, van eer bereikt, he has attained the pinnacle of glory; necromancy, spell , glamour; door - doen te voorschijn ko- (sterrekunde) zenith • vertex.
Topsieraad , z., top.
men, conjure, conjure up.
Topstander . z., (scheepsvleugel , spitsvaantje) vane of the
Tooverkaart, z., conjuring-card , magic•card.
naast -head, z.
Tooverkarakter, z., spell, magic character of figure.
Topzeil , z., (een zeil dat boven in den mast wordt gevoerd)
Tooverkasteel , z., enchanted palace of castle.
top-gallant•sail, z.
Tooverkljker, z., magic-glass.
Tiopzeilskoelte, z., (koelte bij welke men gerust het topTooverklank, z., magic sound.
zeil kan ophalen) top-gallant-gale.
Tooverkol , z., zie Toorerheks.
Topzwaar , b , (dat zijn zwaarte in den top heeft en daarom
Tooverkracht , z., witchcraft, spell , charm, glamour.
overbuigt) heavy at the top, top-heavy.
Tooverkring, z., magic-circle.
Topzwaarte, z., heaviness of the top.
Tooverkruld, z., stramonium (botanie).
Tor, c., (zeker schildvleugelig insekt) beetle; een gouden -,
Tooverkunst, z., magic, witchcraft, sorcery, witchery.
a niay-beetle, green beet-le.
Tooverlantaarn, tooverlantaren, z., magic-lantern.
Torbok , z., (een geslacht van schildvleugelige insekten)
Toovermiddel , z., magic agency.
capricorn-beetle.
Toovernimf, z., zie Toovergodin.
Toren , z., (een gebouw, welks hoogte de breedte en dikte
Tooverpalels, z., enchanted palace.
verre overtreft) steeple , tower; een hooge -, a high steeple;
Tooverring, z., magic-ring.
een vierkante -, a square tower; een klokken-, a belfry;
Tooverroede, z., magic-rod, magic-wand.
het haantje van den -, the weather-cock of a steeple; § een
Tooverschool , z., nocturnal meeting of witches.
- bouwen , zonder de kosten te berekenen , undertake great
Tooverschilder;j , z., magic painting.
things without calculating the expence.
Tooversleutel, z., magic-key.
Torenachtig , b., like a steeple of tower.
Tooverspel , z., spell , conjuration.
Torenbiazer , z., warder of watchman of a steeple of tower.
Tooverspiegel , z., magic•mirror of glass.
Torenbouw , z., building of a steeple of tower.
Tooverstuk , z., § curious piece of work.
Torendrager , z., elephant that carries a tower on its back.
Tooverteeken • z., zie Tooverkarakter.
Torenhaan, z., zie onder Toren.
Toovertrechter, z., magic tunnel.
Torenkroon • z., crown of cybele.
Toovertrommel , z., magic drum.
Torennaald, z., spire of shaft of a steeple.
Tooverwerk, z., charms, pl.; magic, spill, witchcraft.
Torenspits , z., zie Torennaald.
Tooverwoord , z., magic word, spell.
Torenwachter , z., zie Torenblazer.
Tooverwortel , z., magic root.
Torenwedren , z., steeple-chase.
Tooverzalf, z., magie-salve.
Torenwijzer, z., hand of the steeple.
Tooverziek, b., (zeer tooverlustig) given to magic.
Top, z., (het opperste, de kruin) top, summit, upperpart, Torenzigt, z., view of many steeples of towers.
zenith
(toppunt)
Torn, het tornen , z., (ruk) pull , tug.
-,
vertex, crown ; -, (spits) apex , acme;
(starre- en aardrijkskunde); apex, vertex (meetkunde); -, Tornen , rukken , t. w., pull , tug ; waarom tornt gij dat
(tinne, toppunt) pinnacle; -, (hoogste graad) highest degree, van een ? why do you pull that to piece ? -, (bijzonder een
utmost; op den - van eere staan, to have reached the pinnacle naad, met doorsnijding van den draad, waarmede deze zamen of honour; van - tot teen, van den kruin des hoofds tot aan gehecht is, van een rukken) rip up, rend a seam; torn
het uiteinde der voeten , from top to toe . from head to die- naad eens open, rip that seam open ; ergens aan -,
§ zich ergens mede inlaten , eenige poging doen om een zaak
foot , cap à pie; het zeil in - halen, het zoo hoog ophalen
als doenlijk is, raise the sail as high as possible; het ,zeil te ontwarren, meddle with a thing; gij moet daaraan niet
,
mske
ver
mogelijk
drijven
-,
you must not meddle with it.
zoo
praal
en
kalen
,
§
pronk
in Tornmesje, z., knife to rip up seams.
a great figure; - van een vinger, finger-end.
Torntouw,
z., a sort of rope.
Top : tw., (gebruikt wordende wanneer men Benig verdrag
Tornwerk , z., work to be ripped up.
of een koop sluit) done !
Torrengeslacht , z., scarahees, pl.
Topaas , z., topaz.
Torschen , t. w., (met moeite op den rug dragen) carry;
Topazen , b., topaz , of topaz.
ik ben moede van al het -, I am tired of all that carrying;
Topgewelf, z., dome , cupola.
een zware last -, carry a heavy burden.
Tophuif, z., helmet.
Tortel
, z., (zeker soort van duiver) turtle.
Tophuisel, z., tower.
Tortelduif, z., zie Tortel; mijn -je § (mijn liefje), my love.
Topkring, z., vertical circle (sterrekunde).
Toppen • t. w., (van den top berooven) top; -, i. to., (iets Tot, vz., (met betrekking tot plaats) to, as far as; -,
bij handgeklap aanvaarden , een koop aangaan) make a § (van tijd) to, until , till ; -, (zelfs) § even -, (opkïimbargain for; -, i. w.,
(met een top [tol] spelen) play with mende) up to; -, § (afdalende) down to; - [zelfs] zijn vijanden beminnen , love even one's enemies . ik zal u - den
a top.
Haag geleiden, I'll conduct you to the Hague; - nu, till
Toppenant, z., lift of the yard, z.
now ; - dien tijd for , till then of till that time ; - nu
Topper, z., one who tops.
toe , till here to , up to the present time ; hij reisde Topper , z., tufted animal.
Amsterdam, he went as far as Amsterdam; - God bidden,
Toppershoedje, z., kind of hat used by sailors.
pray to God ; hij is - [voor] ongeluk geboren , he ia
Toppertje , z., zie Topper ; -, (zekere eend) tufted duck.
born to misfortune ; het is - uwe dienst , it is at your.
Toppet , z., (het gevlochten of gekruld hoofdhaar) toupet,
service ; ik heb hens - een duit toe betaald , I paid him
tuft , toupee.
Topping, z., (afsnijding van de toppen van bonnen) topping. to a farthing ; - [roar] welk gebruik is dat geschikt ? for
Toppunt, z., (het opperste) top, acme; -, (de hoogste ; what use is that intended? hij zeide - [tegen] ons,he
trap) the highest pitch, pinnacle, top; § hij heeft het - said to us; - onderhoud der armen, for the subsistence
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of maintenance of the poor ; ie n nd - koning kroonex ,
crown any one king; - welk doel ? for what purpose ? hoe lang ? how long ? - welk punt ? how far ? -, (in de
aanvoegende wijs) until, till; - mijn verdediging, in my
defence; - uw bestwil, in your behalf, - man nemen, take

for husband.

Totebel ) , z., zie Toot.
Tournoot , z., (oudtjds

een steekspel, waarin de ridders
elkander bestreden) tourney, tournament, joust, tilt.

Tournoolbann, z., lists, Vt.; tilt-yard.
Tournoolplants, z., zie Tournooiban.n.
Tournoolspel , z., tourney , tournament.
Toernooiveld , z., zie Tournooibaan.
Touter, z., p , zie Schommel.
Touw , z., rope , card ; een eindje -, a piece of cord ; het

einde van een -, rope's end, z.; halende part van een varende door een ljlilok, hauling part of a rope led through
a leading-block, z.; geslurpt end -, pointed rope, z,; los
staand -, slack rope, z.; de loos van een -, slack of a
rope, z.; staand end -, standing rope, z.
Touwbaan , z., zie Lij:i.baan.
Touwdansen,

a rope.

i. w., dance of walk on a rope; jump in

TouwdraatJen • zie L jjndraaijen.
To,uwdraaijer , z., zie Touwslager.
Touwen , bereiden , t. w., curry, taw.

Touwer, z., tanner, zie Leertouwer.
TousverU , z., (plaats waar men leder touwt) tannery, tan.
ning-house , tanning-yard.
Touwgras, z., name of an herb.
Touwknuppel, z., trace - stick.

Touwkooper , z., rope-seller.
Touwslager , z., rope-manufacturer, roper.

TRA.
in tranen , all in tears; zonder tranen , without tears,
tearless ; zijn tranen afvegen , wipe away one's tears,
( wipe one's eyes ; in tranen uitbarsten , burst into tears;
tranen storten, :rshed tears; bittere tranen veeenen, shed
bitter _s, weep bitterly; altijd, wanneer men wil, tranen
gereed hebben , have tears at one's command ; vol tranen
zijn, (van de oogen) be filled with tears, ' he tearful;
zijn tranen inhouden, refrain from _s; tranen kwamen hem
in de oogen, tears came into his eyes; ( tranen met tuiten
schreijen, weep very much; krokodillen -, crocodili's -;
valsche -, false -.
Traanachtig, b., trainy, smelling of train-oil.
Traanbeen, z., lachrymal-hone.
Traanbuls , z., lachrymal fistula , weeping fistula.

Traanflescb , z., lachrymal urn.
Traangras , z., sort of grass.
Traanklier, z., lachrymal gland.

Traanoog, z., weeping eye.
Trannoogen, i. w., weep.

TraanptJp , z., lachrymal fistula.
Traansinelter, z., mel.er of train-oil.
Traanstip, z., lachrymal point.
Traanzak , z., lachrymal bag.
Trachten , pogen , i, w., endeavour , strive , ( try , make

an effort; -, (zijn best doen) exert oneself ; iets - te doen,
endeavour to do something; men moet altoos - wel te doen,
one must always endeavour to do well.
Traktrant , z., (verhandeling) treatise (dissertation) ; tract
(short dissertation); -, (verdrag) treaty (agreement between
private individuals or monarchs); agreement; -, (onderhan.
deling) negociation; handels -, commercial treaty.
Traktement, z., (onthaal) treat, treatment; -, (wedde,

loon , salaris) wages , pl.; salary.

treat.

TouwslagerU , z., rope-manufactory, rope-walk.

Trakteren , t. w.,

inlaten), I will not meddle with it, I won't touch that
string.
Touwtuig, z., zie Touwwerk.
Touwwerk , z., cordage , cords, pl.; ropes , pl.; rope , z.;
geteerd -, black rope , z.; drie- of vierstrengs -, hawserlaid rope , z.; slag van -, twisting of a rope , z.; verstikt
-, moisted rope , z.; verlamd -, overstrained rope , z.; het
beste -, staple rope , z ; opgeslagen -, twice laid rope , z.;
ijzerdraad -, wire rope, z.; - scheren , - reeve _s, z,; , uit
een draaijeu , om er de garens uit te halen , untwist a
rope , z. trensen van -, corm a rope , z.

Traliekant, z , latticed lace.
Tralielulk , z., lattice-shutter.
Tralieniand , z., latticed basket.
Traliën, 1. w., grate.
Tral lesshot , z., latticed bulk-heads , pl.
Traitesge^vijze , I. en bw., latticed, grated, trellissed.
Trallespons , z., latticed sponge.
Tralievenster , z., lattice - window .
Tral tewerk , z., lattice-work, treillage.
Tranen , i. w., (tranen storten) weep.
Tranenbeek , Z., § torrent of tears.
Tranenbrood , z., '((brood dat met tranen besprenkeld wordt,

Tralie, z., (eenige evenredig geplaatste staven in een venster
Touwstrulk , z., name of an herb.
of andere opening) lattice, grate, trellis; achter de -n, in
Touwter, z., .zie Schommel.
prison.
Touwtje, z., zie Touw; - springen, zie Touwdansen; § ik
wil aan dat - niet trekken (ik wil mij met die zaak niet Tralledeur , z., grated door.

Touwwinkel , z., cord-shop.
Traag, b., (onyeneigd tot beweging, langzaam) slow, slothful,

dat men in droevige omstandigheden eet) brea.l drenched
sluggish ; -, (het tegenovergestelde van vlijtig) lazy; - van in tears.
begrip, dull ; trage aard, tardiness, slowness; op trage wijze, Tranendal • z., T § valley of misery, vale of tears.
slothfully, (lazily; - persoon, slothful, lazy person, indo- Tranensteen , z., concretion in the lachrymal gland.
lent, inactive person; zoo - als een .slak, snail-slow; -, Tranenvloed , z., torrent of tears.
Tranenvol , b., tearful.
hw., slowly, lazily, dully, heavily, z slothfully.
Traagheid , z , slowness , laziness , sloth , sluggishness, Trans , z., (nagenoeg hetzelfde als tinne) battlement of a
indolence , § laziness , dulness , heaviness ; - van geest, tower , § top.
sloth of apprehension, indolence of mind ; - van begrip, Transport , z , (notariëele overdragt of levering hij authenlieke acte) conveyance, making over, assignment, cession,
dulness.
transfer ; -, (overvoering) transporting , transport; - van
Traan , z., (waleischolie) whale-oil , train-oil.
koopwaren , carrying; - te land, land-carrier; - te water,
Traan , z., (uit de oogen vloeijend vocht) tear, f tear-drop,
carrier by water; -handel , carrying-trade ; -kosten, car1` eye-drop, -t water-drop , ' drop , (§ drop , least-drop ;
riage; middelen van -, conveyance , means of conveyance;
drop (ornament resembling a tear) ; (of plants , etc.) tear;
-schip, transport-ship, troop-ship; -, (hetgeen overgevoerd
tranen ran verdriet of vreugde, tears of sorrow or joy;
snot tranen in de oogen, with tears in one's eyes; geheel wordt) transport,
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convey, make over; { Trede , sebrede, stap, z., ij § step, pace, foot-step; wankelende -, tottering step; groote -, f) § stride; -, (opgang van
Transportkosten , zie onder Transport.
een brug) ascent; -, (iets waarop men treedt, zoo als de
Transportschip , z., transport, transport-ship.
sport van een ladder of trap) step; -, (verhooging of verbàTranesubstantiatle, z., (vleeschwording, leer van de ver
ging van een vloer) estrade; -, ( ( zer waarop men in en uit
een rijtuig treedt) step.
wijn bij het Avondmaal in het-anderighbo n
vleesch en bloed van CHRISTUS) transsubstantiation (godge. Treden , t. w., (met den voet drukken , trappen) tread ; onder
leerdheid).
de voeten -, trappen , trample under foot; trample on , opTrant, z.,
(wijze , wijze van doen) manner, way; -, (soort,
press; trample into dust; grind down-oppress; § het orgel slag) kind , sort , species.
[de roorname bewerker ran een onderneming zijn] , tread the
Transporteren , overdragen
-, (overvoeren) transport.

, t. w.,

Trantelen , zie Drentelen.

Tranten , i. w., 1 (wandelen , langzaam gaan) walk.
Traatje , z., zie Trant; -, (wandeling) walk; op een -

gaan , take a walk.

Trap , het trappen , z., kick; -, (verhevenheid waarop men
trapt) staircase, flight of stairs, pair of stairs, stage ; ge -

heime -, private staircase; groote -, principal =; steile -,
steep e; wentel-, spiral , winding , well -; schroef-, vice
(bouwkunde); hoogte van den -, stair-head ; -, (graad, meerdere
of mindere volkomenheid in eenigerhande zaak, wetenschap
of kunst) § degree, grade, gradation, point, extent, ( pitch;
de laagste -, the lowest degree; hoogste -, highest,
supreme, utmost degree; utmost, highest, utmost pitch;
tot een hoogen -, in , to a gi eat, high degree, to a
great extent; in den overtrefenden -, superlative , superlatively ; -,<gewijze , by degrees , gradually , gradatory;
hoogte van een -, step, degree; - op - neer loogen, run
up and down.
Trapgans , z., (zeker soort van poelvogels , dat , uit t oofde
ran zijne zwaarte , niet wel gaan kun en in het gaan lomp
betrapt) buss ard.
Trapgeld , z , tax for keeping public stairs in repair.
Trapk leed , z., stair-carpet.
Trapleuning , z., baluster.
Trappelen , i. w., (gestadig trappen , meest gebruikelijk met

betrekking tot moedige paarden) trample.

Trappen , t. w., (door een stamp met den voet drukken) tread;

-, (met de voeten schoppen) tread , trample under foot ,
trample on, upon; onder de voeten -, tread under foot;
-, § (op vernederende wijze behandelen , onderdrzvkken) trample on [oppress] , trample under foot , tianiple it,to dust,
grind down , oppress ; iemand drukken en - , treat aiiy
one ill ; -, i. w., als : op iets -, tread upon , zie ook
Treden.
Trapsgewtjze, b., gradually, by degrees; -, 1w., gradual.
Trapspreuk , z., (in de redeneerkunde trap, gewjze opklimming) climax.
Tras , z., (cement, steenkalk) cement.
Trannnoleii , z., cement-mill.
Tras'nolenaar , z., grinder of cement.

bellows ; he the first mover of an entreprise ; be-, tread upon;
water - of in het water wandelen , walk in of upon the water ; -, (bevruchten van hennen door haren) tread; zich een
doorn in den voet -, run a thorn into one's foot ; iets in het
slijk -, liet met den voet daarin drukken, tread into the
mire ; iets in het slijk - § (op vernederende wijze straffen) ,
inflict a dishonoring punishnient upon; deeg -, het met de
voeten bewerken , tread the dough ; -, i. w., (gaan , stappen,
door middel van een of meer treden van plaats veranderen)
step , n► arch , tread ; zoom-, step forward , march on ; in
het midden -, pogingen doen om twee strijdende partijen
te vereenigen , intercede , interpose , meuiate ; op het tooneel - § (een werkzaam. aandeel in eenig bedrijf hemen), be
active in some undertaking; op het tooneel -, enter on
the stare ; ter zake -, zich daartoe begeven, come to the
main l.oint; ergens in -, zich daarmede inlaten, meddle
witli a thing; hierin zal niet getreden worden (er zal daar
niets gedaan worden) , this won't be undertaken ; in-an
het huwelijk -, huwen, marry; in een ambt - (dat aan
enter into an office; in zijn ... jaar -, enter-varden),
his ... year; in dienst -, zich in dienst begeven, enter
service; in verbindtenis - (die aangaan), make an alliance
with at^y one; -, (stappen, gaan) go, walk, stalk, step; in
iemands voetstappen -, in iemands schoenen - § (hem navolgen) , tread in any one's steps ; hij trad in zijns vaders voet slappen , he trod in his father's foot-steps ; in een plas -,
tread in a puddle ; iemand op de teenteaa - § (hem leed of
veroorzaken) , injure of grieve any ore; iemand op de hielen - § (hem van nabij vervolgen), pursue any one closely.
Tr eder , z., treader.
Tredmolen , z., tread-mill.

Tredrad, z, treading-wheel.
Treê , z., zie Trede.
Treecln.olen , z., zie Tredmolen .
Treedrad , z,, zie Tredrad.
Treedster , z., treader.

Treêrad , Z., zie Tredrad.
Treeft , z., (ijzeren drievoet) trevet.
Treek , z., tr.ck , zie Trek.
Tret'ellJk , b., § excellent; -e daden, eminent actions; -,
Trassen , t. w., cement.
bw., excellently, eminently.
Treffelijkheld , z., excellency, eminency.
Traswortel , z., sort of malabar.
Travaije, z., zie Hoefstal.
Tre/%n , raken , t. w., strike , hit ; door verwondering geTrawant , z., archer , bowman , soldier of the guard.
troffen zijn , be struck, seized with astonishment; tot
Trawantschap , z., office of one that belongs to the guards.
schreijens toe getroffen zijn, be affected, moved to tears;
Trechter , z., funnel ; pijp van een -, funnel-pipe ( technodeze gebeurtenis treft hem weinig , this event affects him but
little; hjj werd door den donder getroffen , he was thunderlogie).
Trechtergras, z., Cornu copies.
struck; gij hebt het getroffen , geraden, you have guessed
Trechterspons , z., infundibuliform sponge , funnel-shaped
right; hij schoot op hem, maar kon hem niet -, he shot
sponge.
at him but could not hit him; -, (bejegenen) §, als: het
Trechtervormig, b., funnel-formed, funnel-form, funnelongeluk trof mij , I had the misfortune ; -, (aantreffen)
shaped, infundibuliform.
meet; wij troffen het vijandelijke leger bij ...., we met
Trechterwinde, z., ipomola.
the army of the enemy near ....; -, (raken) §, als: van
Trechterzwam, z., infundibuliform spunk.
de liefde getroffen, love-sick; ik werd door die aanspraak
Tred , het treden , z., tread ; -, (gang) gait ; mis -, stumgetroffen, I was moved by that harangue; -, (juist ofble , wrong step , false step.
beelden) , als . de schilder heeft haar wel getroffen , the
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painter has hit her of well; -, (van een verbindtenis: tot ^
stand komen) , als : een huwelijk -, marry ; de vrede is eindeljk getroffen , the peace is at last concluded; een ver- '1
drag -, make an agreement.
Treffen , z., striking ; -, (gevecht) fight , battle , combat,
engagement , action.
Trel l , z., (lijn om een schip voort te trekken) tow-line; -,
(touwwerk) rigging, tackling, z.
Trellen , t. W., tow.
Treiler , z., one who tows.
Trein , z., (een sleep van volk,

een reeks van elkander volgende menschen of zaken) train, attendance, suit; train of
artillery; train (artillerie); train (van wagens op spoorwegen); direkle -, express train (spoorwegen); expresse -,
express = (spoorwegen); goederen -, baggage =, goods =
(spoorwegen); - die de geheele lijn doorloopt, through
pleizier -, excursion =; retour -, back =, up =; - die
bj tusschenliggende stations ophoudt, stopping _; - met
groote snelheid, fast =; - met geringe snelheid, slow _;
passagiers -, passenger = (spoorwegen) ; op een grooten leven , keep up a large establishment; in - geraken , come
in vogue.

Treinknecht , z., zie Trosknecht.
Trek , zucht • begeerte • z., desire

, longing , inclination,

liking ; - tot eten , appetite ; ik heb er geen - toe , I have
no appetite for it ; -, (aftrek , vertier) quick sale , demand;
die waren zijn in geen -, there's no selling of those goeds ,

they are in no great demand, they go off but slowly;
er is geen - in die waren , those goods are in no great
demand; er zal wel meer - in komen, they will go off
better ; -, (list , boze trek) trick ; iemand een - spelen,
play any one a trick; -, (het trekken) pull, tug, draught;
wij haalden in één - meer dan honderd visschen op , we
caught more than hundred fishes in a draught; hij is aan
den -, aan het trekken van roordeelen , he is making a
fortune ; -, (zeker aantal kaarten , dat men in het spelen in
een greep naar zich toehaalt) trick; ik hel drie -ken , I have
three tricks; -, (streek van de pen, het penseel , enz.) stroke ;
ruwe , maar stoute -en , rough , but bold strokes ; -, (krul
in het schrijvers) flourish; -ken maken, make flourishes;
-, (gelaatsptoo jen) feature, line, lineament.
Trekbank, z., draw - bench .
i'rekbecst • z., draught - beast.
"lrrekbeugel , z., dredging net.
,

Trekbrug, valbrui, ophaalbrug, z., draw-bridge.
`'rekdag, z., (trekkingday) day on which the lottery is
drawn.
Trekdier , z., zie Trekbeest.
Trekezel • z., draught-ass .
Trekgaren , z,, drag-net.
' rekgeld • veelgeld , z., premium given to him that bids

most in a public sale.
.Trekgift • z., bribe.
Trekhaak, z., turrel.

TrekUzer, z., (bij draadtrekkers) drawing-plate.
Trekkabel , x., tow - line, tow - rope.

of question; loon -, have a salary; geld -, receive money;
een lot -, draw a lot; een wissel op iemand -, draw a bill
of exchange upon any one; renten -, received interest;
-, (bij drukkers) print, draw, work off; kopie van iets -,
make a copy of ; § een linie -, draw a line; een kring -,
describe a circle; in het gerigt -, summon before the justice;
krom -, warp; de zon trekt al dat hout krom, the sun warps
the timber of makes it cast; de mond - tot laychen, set
one's mouth to laughing ; partij van iets -, take advantage
of any thing; bekken -, ( make wry faces; -, i. w., (met
het voorttrekken vaan iets onledig zijn) draw, be drawing;

den degen -, den degen uit de scheede halen, en in dezen zin ook : van leer -, draw , draw one's sword ; -,
(krullen op een schrift halen) flourish; -, (togten) , zie
dat woord ; -, (getrokken worden) , als : wanneer trekt de
loterij ? when will the lottery drawn ? -, (uitgetrokken
worden, zijne krachten van zich geven) draw, be infused;
-, (vochten naar zich halen) draw; de pleister trekt, the
plaster draws; -, (zich begeven) go, march, pass; waar
trekt gij heen ? whither do you go ? het leger is hooger op
getrokken , the army marched up; naar een ander land
-, remove to another country ; op de wacht -, mount
guard ; ergens naar -, een trek daarop hebben , daarnaar
gelijken, resemble, he like; door iets -, sink through ; de
peper is niet door het vleesch getrokken, the pepper is
not penetrated into the meat; in iets -, be imbibed;
-, (in aftrek zin) , als : die waren - goed, those goods go
off well.
Trekker , z., die (trekt) drawer , puller ; - van een wissel.
brief, drawer ; kurke-, corkscrew ; karotten -, one who
makes carrots.

het trekken , z., drawing, pulling, etc.;
-en der zenuwen, me.,. convulsions.

Trekking ,

Trekkoord , z., zie Trektouw .
Treklade , z., drawer .
Treklap , z., (§ (bijnaam van een schoenmaker) shoemaker.
Trekleer, trekleertje , z., strap.
Tr eksetter , z., flourished letter.
Treklijn, z., halser, hawser of rope for towing a boat with, z.
Trekmuts , e., woman's coif with strings.
Treknagel

, z., draw-nail.

Treknet , z. , dray; -tiet.
Trekos , z., draught - ox.
Trekpaard , z., draught - horse .
Trekpad , z., (pad waar langs

worden getrokken) towing-path.

de schepen door liet water

Trekpees , z., tendon .
Trekpen , z., drawing-pen.
Trekpleister , z., vesicatory.
Trekpot , z., tea - pot.
Trekreep , z., trace .
Trekschuit , e., tow-boat.
Treksel • z., infusion.

Trekstede, z., draw - sledge.
Trektafel , e., shove-table.

Trektang, z., pincers, pl.
Trektijd , z., (van vogels) time when birds emigrate.
Trektouw , z., halser.
TrekkebekkerU (. x., billing.
Trekvaart , z., canal for towboats.
Trekken, i. w., (naar zich toe bewegen) draw, pull, pluck, Trekvisch • z., fish of passage.
tug , lug ; het paard trekt den wagen , the horse draws the Trekvogel , z., bird of passage.
wagon; bij de haren -, pull by the hair; den degen -, Trekwagen • z., draw-cart.
draw the sword ; -, (naar zich wenden) attract ; -, (uitha - Trekweg , z., zie Trekpad; -, p., passage, highway, road,
lea) extract; -, (vruchten inoogsten) § reap advantage (by); Trekzaag , z., pit-saw.
- , (ontvangen , erlangen, genieten) receive , derive , gather,
Trekzeel • z., trace.
reap, get; sen taint -, draw a tooth; iets in twijfel -, doubt Tremel , z., (trechter ramt een molen) mill-hopper.

Trekkas , trekkast , z., greenhouse • hot-house.
Trekkebekken ( , i. w., bill (van duiven).

THE

TRO.

Trens , z., (trans , een band die ergens om hens# gaat) edging ,

Trleije, z., (een soort vast linnen) buekram.
'Y'rieijen . b„ zie Trielje; vlade of buckram ; buekram.
Ta-Lip , z., (een ruwe stof, waarvan de schering uit grof

binding; -, (halster van eert paard) snuffle ) sttafiie-hridie;
-, (lis of lus) loop; -, (vlecht) plait; -( § , (slagen), als:
iemand braaf - geven, trounce, belabour any olie, t tan any
one's hide.
Treusen, t. W., twist, weave, plait.
Trepaan , z., (schedelboor) trepan.
Trepaneerboor, z„ zie Trepaan.
Trepaneren , t. w., trepan.
Trepanering, z., trepanr► ing.
Treurberk, z., weeping-hirch.
Treucbooiu, z., zie Treurwilg.
Treurdicht, z., elegy.
Treurdichter, z., elegiast, elegist.
Treuren , i. w., (bedroefd zijn en zijn droefheid op Bene of
andere wijze aan den dag leggen) mourn , be grieved , lanient, grieve, gloom; uit den - zingen (vrolijk, helder op
zingen) sing gaily; - ons , over, niourii for.
Treuresch, z., weeping-ash.
Treurgeetttig. b., (treurig van peest) melancholy, mournful.
Treurgeestigheid, z., melancholy.
Treurgeestii;ljlc,
Treurgewaad , z.,

bui., sadly.
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linnen en de inslag uit ruwe zijde bestaat) mock- velvet ,

plush.

Tropen , b., wool-velvet, made of wool-velvet, plush.
Trijsel , z., (zeef) sieve , § -, ( sukkelaar of sukkelaarster)

loiterer.
Tri3seten • t.

vr., (ziften) sift; -, i. w., (ergens mede tuk -

kelen) loiter.
Tril • z., zie Dril.
Trilgras • c., (eelt plantgewas) quaking-grass.
Trillen , beven , sidderen • i. ,to., tremble • shiver.
Trilling, z., trembling, quivering.
Trittioen • z., trillion.
Triomf, zegepraal , z., triumph.
Trioiufaut, b., triumphant, triumphing; -, bw., trium-

phantly, triumphingly, in triumph ; -, z., (zekere van tijde
geweveia en met allerhande kleuren bewerkte stof) kind
of silk stuff.
Triomfboog, z., triumphal arch.
Triomfeerder • z., triuniplier.
Triomferen • i. W., triumph ; - over, triumph Over.
Trioinrering, z., triuisphing.
Triomliied • z., triuniphal song.
Triomfpoort, z., triumphal arch.
Trioinftogt , z., triumphal march.
Triouif'trosnpet, z., triumphal trumpet.
Tri()infwagen • z., triumphal car.

mourning dress, mourning weeds , pl.
Treurig, b., (droevig) sad, grieved, sorrowful, afflicted,
gloomy ; -, ( droefheid vertoonende) mournful , pensive; -,
(droefheid verwekkende) unhappy, sad; -, (akelig) dismal,
dreary; - gestemd, down-hearted, low-spirited; -, bw., oadly.
Treurigheid , z., sadness , sorrowfulness.
TreurigIUk, bw., zie Treurig.
Triotnlaua1 , z., triun ► pl► al column.
Treuring. z., latneiiting, mourning.
Tri p . z., (zekere soort van klomp) wooden slipper; clog.
Treurkleed, z., zie Treurgewaad.
Treuraied , z., (klaaglied, waarin men lenig ongeval betreurt) 1 Tripel , z., (fijne aarde in dei► voren van een steen, dis tof
polijsliug uric vaste lirlcfiamen wordt gsbezigd) tripoli.
ritme , elegy.
Tripeisteen, z., zie Tripel.
Treurrnare, z., sad-news.
Trippetaar, z., (die whet kleine treden gaat) tripper.
Trur®naedig, b., afflicted, sad; -, Inc., sadl y .
Tri £Dpeleu , i. ie., trip along.
Treua rtnoedigheid , z., af lictedness , affliction , sot roic.
Trits, n., ilun ► t►r.r of thrce.
Treu r,nu ziek • z., mourning music.
T&-j•mf, z., zie Triomf'.
T,•eurpstaim , z., penitential psalm.
Troebel , z., (beroering . onlust) trouble.
Tred,rrecie, z., funeral-sermon.
Troebel, onklaar, drabbig, b., muddy, troubled, thick;
Treurrol, z., tragic part.
in - writer is liet gird visor/zen (then kaai met onlusten zijn
'rreursiaeelster . z., zie Treurspel.
voordeel doen) in troubled water there is goot! liaIing.
Treurspel , z., § tragedy.
Troebelnechtig . h., sonlewbat troubled.
Treurspeldichter, z., tragic poet.
Troebelactttigheid , z., muddiness, thickness, troubled
Treurspeter, z., tragedian.
state.
TrearspelscbrLjver, z., zie Trezcrspeldicbjer,
Troef, z., in de beteekenis van slagen krijgen , he drubbed,
Treurtuan , z., sad tone.
t be licked; -, (troefkaart) trump , trumps ; - Hebben, have
Treurtooneel , z., tragic scene.
trumps ; - keeren , turn trumps ; - bekennen (bijspelen)
Treurwilg, z., (wilg met nederliangends takken) weepingplay trumps; - verzaken, renounce, revoke; iemand troef
willow.
geven (duchliq doorhalen, of de waarheid zeggen), take any
Treurzang, z., elegy , dirge.
one up rounuly ; een goed -spel , is good many trumps.
Treuzel • z., (sukkelaar, sukkelaarster) loiterer, lingerer.
Troeftuas • z., ace ot trumps.
Treuzelachtig , b., loiter iug ; -, bw,, loiteringly.
',Troe.facht,
r., eight of trumps.
(ergens
mede
sukkelen)
loiter,
linger.
Treuzelen, 1. w. en i. W.
Troeftilad , z., trun► p•card.
Trezoor: , schatkist • z , treasure, treasury.
Troefboek • z., pack of cards.
Trezorie :1: . z., treasury.
T,oefboer , z., knave of trumps.
Trezorier: , z., treasurer.
Troefkaart • z., trump.
Trezurlerschap: , z., treasurership.
Troep , z., troop, Company, gang, band; -, flock • herd,
Triakel • z., zie Theriakel.
drove; -, (gezelschap van tooneelspelers) company (of comeTriangel • a., triangle.
dians); -en, mv. (krjgsbenden) troops, soldiers, forces.
Tribuun, z., (gemeensman bij de Romeinen) tribune.
Tribune ,

z., (hij de Romeinen verheven plaats van waar

enen lot het volk sprak of schouwspelen bezag) rostrum ;
-, (bij de Franschen en ook bij ons een afgezonderde plaats
in de landsvergaderinpen voor liet volk, oen te hooren wat
er gesproken en beslist wordt ; ook het spreekgestoelte .zelf )
tribune.

Trnepsgew U ice , bw.,

zie Troepswijze.

Troepswize, bw., by troops.
Troetelaar , troetelaarster) , z., fondler.
Troetelen , streelen , liefkozen , t. w., dandle, fondle .
Troeteling , z., fondling.

i Troetelkind , e., darling, minion , bantling, pet.
4
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Troeven , t. w. en i. W., (slaan) beat; er op -, lay on; -,

Trooster . z., comforter, consoler.
Troosteres, z., zie Trooster.
Troostgrond , z., consolatory argument.
Troostlied • z., consolatory song.
Troostrede, z., consolatory speech.
Troostrk1k, b., consolatory.
Troostr[Jkheld • z., consolation.
Troostwoord, z., word of consolation.
Tros , z., ((os of bundel van onderling vereenigde voorwen•
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(in het kaartspel) trunip; iemand -, take any one up roundly,
give any one a bone to pick ; -, i. w., (kaartspelen) trump,
play at cards.
Troffel • z., (een metselaars werkluig) trowel.
Trog, z., trough.
Troggeiaar . troggelaarster (, z., beggar, fawning beggar.
Troggelachtig (, b., begging; -, bw., beggingly.
Troggelarij (, z., beggary.
Troggelen (, i. te, (op een listige en bedriegeljke wijze bedelen) go a-begging , heg.
Troggelster (, z., zie Troggelaarster.
Troggelvrouw (, z., beggar.
Troggelwinst (, z., profit got by begging.
Troggelzak (, z., zie Bedelzak.
Trokbal , z., billiard-ball.
Trokken , i. W., (op een biljardtafel, die den naam van troktafel draagt, spelen) play at billiards.
Trokspel , z., game of billiards.
Troktafel, z., billiard-table.
Trom, z., drum; den - roeren, beat the drum.
Trominel , z., (trom.) drum; -, (houten of blikken doos) box;
-, (holligheid in het oor) drum, tympanum ; -, (in horologien)
drum , barrel ; -, belly ; § hazen. met den - willen vangen (iets
onmoyelijks aanvangen), undertake impossibilities; § hij blijft
bij zijn woord als een haas bij den - (hij wijkt liytelijk van
zijn woord of) he essily breaks bis word.
Trommelbuik, z., thick-belly.
Trommelen , i. w., (op den troinmel slaan) drum; -, § heat.
Trommelslager , z., drummer; -, drumiiier-fisli (een visch).
Trominetspei , z., drummin,.
Trommelstok , z., drum-stick.
Trommelvlies, z., tympanum, drum of the ear.
Trommelzucht, z., wind-dropsy, g.
Trommen , i. w., drum.
Trommer , z., drummer.
Tromp, z., (jagershoorn) bugle , bugle-horn , horn , trump;
-, (bazuin) trumpet ; -, (iets dat naar een tromt) 9e1iikt,
als: snuit van eert olifant) trunk . -, (van een geweer) mouth ;
-, (mondtrommel) jew's harp.
Trompen, i w., (op een tromp blazen) trumpet.
Trompenaar, z., trumpeter.
Trompet, z., trumpet; de - steken, op de - blazen, sound
the trumpet.
Trompetblazer, z., trumpeter.
Trompetbluern , z., trumpet-flower (botanie).

pen) bunch , cluster; -, (pijlkoker) quiver ; -, (kríjgspakkaadje) baggage; -, (scheepstouwwerk) cables, rigging, z.
Trosboef, .z., blackguard, soldier's-bag.
Troshiaciut , z., grape hyacinth (botanie).
Trorjongen , z., zie Troshoef.
Troskers, z., cherry growing in bunches.
Trosknecht , z., zie Trosboef.
Trosnarcls , z., pancratium.
Trospaard, z., baggage-horse.
Trossen , t. w., (oppakken, in een eigenlijken zin in de
krijgsdienst gebruikelijk van het pakken van hooi en slroo
oh de paarden) truss.
Trostouw , z., kind of rope.
Troswagen , z., baggage-wagon.
Troswijf, z., woman belonging to the baggage of an army.
Trots , ra., (hoogmoed) pride, haughtiness, arrogance; -, (hooge
mate van zelfvertrouwen) stoutness, boldness; -, (trotsering)
defiance; -, (ook in verkorte uitdrukkingen), als: - den bes
well as the best of them; ten - van , in spite of.-ten,as
Trotsch , h., proud, arrogant, haughty, stout, bold; -S,
majestic, lofty; -, bw., proudly, haughtily, arrogantly;
-, stoutly, loftily; -, § loftily, majestically.
Trotschaard , z., arrogant person.
Trotscheitjk, bw., haughtily.
Trotcchhartig. b., proud, arrogant; -, bw., proudly, ar
-rogaitly.
Trotschhartigheld , z., pride. i rovance.
Trotschhartiglldk . bw., zie Trolschhartiy.
Trotschheid , z., haughtiness, pride.
Trotseerder • z., defier.
Trotsen , t w., (tarten, uittarten) defy, provoke ; brave,
dare ; -, (zich op hoogmoedige wijze verheffen op) , als : op
iets -, he proud of.
Trotsering , z., defiance.
Trotsig , b., proud, arrogant; -, bw., proudly, arrogantly.
Trouw , b., (overeenkomstig de waarheid) faithful , true; -,
(een meerdere met gewilligen ijver dienende) trusty, faithful
loyal; -, (naauwkeurig op iets yelijkerd), een -e heeldtenis,
Trompetboom • z., ecc:opia (botanie).
an exact likeness ; een - (een naanwkeuriy) afschrift , a
Trompetgeschal , z., sound of trumpets.
faithful copy; zijn woord - zijn, be faithful of true to
Trompetgras , z., horn•, of plenty-grass (botanie).
one's word; een -e (een deugdzame) daad, a virtuous deed;
Trompetter • z., trumpeter.
-, (scopens . eest persoon , die aan een ander zeer verbonden
Trornpetvogel , z., trumpeter (ornithologie).
is), als : ik vind in hem een -en vriend, I find a true
Tronie, z., (gelaat, aangezigt) visage, face.
friend in him; -e (deugdelijke) stof, good stuff, stuff that
Tronk , z., (afgeknotte boomstam) trunk.
wears well.
Troon • z., throne; den - beklimmen, ascend the throne;
Trouw, z., (naauwe verbindtenis aan iemand of iets) faithvan den - .ilooten, dethrone ; ten - verheffen, place ..
fulness; -, (van echtgenooten aan elkander) fidelity; -, (in
on the throne.
de heteekenis van huwelijk), de - is voltrokken, the marTroonbestUging, z., accession to the throne.
riage is consummated; de - breken (den echt vernietigen),
Troonen , i. w. en t. w., set on the throne , reign ; -, t. w.,
annul a marriage; op - (op voorwaarde van een echtver(lokken , verlokken) allure ; -, (overreden) persuade.
bindtenis) geven, give a pledge of marriage; -, (onkreukTroonhemel , z., Canopy.
bare genegenheid) fidelity; ter goeder -, in good faith ,
Troonopvolger , z., heir to the throne.
upon trust , faithfully ; op -, upon honour , upon one's
Troost , z., (de daad van troosten , vertroosting) consolation.
word; ter goeder - handelen, act fairly; op - verkooTroostbrief, z., letter of consolation.
pen , sell upon trust ; -, (van onderdanen ere bedienden,
Troosteloos , b., inconsolable , disconsolate.
die zich steeds van hunne verpligting kwijten) loyalty ; de Troosteloosheid, z., inconsolableness, disconsolateness.
ran Hollandsch volk, the loyalty of the Dutch people; -,
Troosten • t. w., comfort, console.

TUT.

TRO.

(hel le_'enor. ergestelde van verraad) honesty ; ik rel•e, op de
- van rnijra he^liencle, I reckon on my servant's faithfulness ;
alle - verzaken, forske all one's fidelity; - howled , he
fit hful , act up to one's promise; zijsa - le patld :, 1e71era ,
pledge one's faith ; -, (hillijkheid, re,.gl'sardigheid) fidelity
faithfulness; -, (huwelijk, echtnereekii(/in(I) marriage , %vedlock; id (lea -, in n ►arried life; naar dera - verlanges , he
long er to marry.
Trou.vbaar . h , marria eahle.
Trouwbanrheid, z., marriageable age .
Trouwbelofte, z. , promise of marriage.
Trouwbreuk , z., faithlessness , infidelity , breach of
loyalty.
Trouw ceel , z., certificate of marriage.
Trouwdag , z., wedding-day, § marriage, married life.
Trouwdicht, z., epithalamium, nuptial song of poem.
Trouwvelijk , h., (zorgvuldig) faithfully , loyally; -, (eerlijk) faithfully, honestly , truly.
Trouweloos, h., faithless, perfidious, disloyal, treacherous, false; -, hw., faithlessly, perfidiously , disloyally,
treacherously . falsely.
Trouweloosheid • z., faithlessness.
Trouwelooslijk , hw., zie Trouweloos.
Trouwen • t. w., (door het hurvelijk verbinden) marry ; -,

(door Tiet huwelijk vereeniyd worden) marry ; -, (een vrouw
tot echtgenoot nemen) marry, wed, take in marriage; -,
(vertrouwen) trust, confide lu; ik trouw hem niet, I don't
trust hun.
Trouwens, vw., truly, indeed.
Trouwgcwsad, z., wedding - dress .
Trouwhartig , b., true- hear ted.
Trouwhartigheld, z., true-heartedness, loyalty, sincerity,
candour, cordiality.
TrouwhartiglUk, bw., true-heartedly, faithfully, candidly,
cordially.

Trouwheer, z., civil magistrate, in whose presence marriages are solemnized.
Trouwheid, z., fidelity, faithfulness, loyalty.
Trouwig , trouw, b., j faithful.
Trouwigheid , z., + faithfulness, fidelity.
Trouwjapon, z., wedding-gown.
Trouwkarner • z., apartment of the town-house in which
marriages are solemnized.
Trouwkleed • trouwkleeding, z., wedding - dress.
Trouwpaar, z., couple to be married, couple just married.
Trouwplegtigheid. z, wedding.
Trouwring , z., wedding-ring.
Trouwschat , z., zie .Rruidschat.
Trouwverbond , z., marriage, alliance, union.
Truuwverbreker , z., violator of his promise.
Trouvvverbreking , z., violation of a promise.
Truweel • troffel , z., trowel.
TrLjp , z., wool - velvet.
Trijzel , zeef, z., sieve.

507

z., cluastisen,ent.
Tuchtineester • z., censor (eeuw magistraat hij de oude .ftoTuchtiatn

meinera).
Tucthtroe•le , ., seouree, rod of correction.
Tufsteen, z., tuff, tuila, tofus
Tori , z., (een der touwen, waarmede men schepen vertuit)

moorinc.rope ; op de - houden , keep at bay.
'trulauuer, z., small hoover-aucl ► or.
Tabs; . z., (werktuiq om iel/ te rerri(/ten of te vervaardigen)
tools ; utensils, implements, tackle ; ) -, (gemeen goed) stuff ;
-, (ge;neen volk) rabble, tag-rag; paarden -, harness, horsey
trappuii e.
Tuigen , 1. w., (een schip) rug, z.; een paard -, harness a
horse ; -, (getuigen) § testify , give witness of.
Ti^ighuts, z, arsenal.
Tulg%vagen, z., caisson.
Tail + • z., (jokkernij , scher(s) fancy ; iemand zijn - laten

nittuilen , leave any one to his fancy.

Tuil • z., (krans) garland of flowers; -, (ruiker) nosegay.
Teilen: , i. w., follow one's fancy, co one's own way.
Tuiltje, z., (verkleinw. ran tuil) nose;:Ly, garland.
Tuimelaar, z., tumbler.
Tuimelen, i. w., (het onderste boven rollen, omwentelen,

ook afrollen) tumble.

Tatmelgeest • z., turbulent , seditious of quarrelsome

person.
Tulineling, z., tumble.
Tuituetvischje, z., sort
Tuin

of carp.

, z., garden ; § iemand om den - leiden , deceive any one.

Tuinaarde, z, garden-mould.
Tuinarbeld, z., gardening.
Tuinbaas, z. , gardener.
Tuinbank , z., garden - bench.
Tuinbloem, z., garden-flower.
Tuinboon • z,, great bean.
Tuindeur , z., garden-door.
Tuinen,

i. w., garden, work in a garden, walk in a garden.

Tuingereedschap • z., gardener's tools , gardener's imple-

ments.
Tuingewas, z., garden-vegetation.
Tuingrond , z., garden-ground.

Tuiuhaag, z., garden-hedge.
Tuinhark , z., garden-rake.
Tuinhuis, z., summer-house.
Tuinier • z., gardener.
T u i n teren , i. w., garden.
Tuinierster , z., gardener's-wife.
Tuinkarner, z., room that looks into a garden , room

facing a garden.
Tuinkerw , z., garden-cress (hotarcie).
Toinknecht • z., gardener.
Tuinkuning , z., wren.

Tuiniaan, z., garden-alley.
Tuinladder, z., garden-ladder.
Tuinlisch, z., sword -grass (botanie).
Trtjzelen • t. w., sift.
Tuberoos, z., (eels bloemyewas van Oost -Indischen oorsprong) Tuinlook , z., garder► -onion .(botanie).
Tuin,nan, z., gardener.
tuberose.
Tuinmes • z., pruuing.knife.
Tucht • z., discipline , correction.
Tuchtellog , z., (een man of vrouw, die wegens slecht ge- Tuinschaar , z., .,ardea-shears.
drag in een tuchthuis geplaatst is) prisoner , convict felon. Tu Insiak • z., snail.
Tuchteloos , b. en bw., undisciplined, without discipline, Tuinspin , Z., garden-spider.
Tuinstaak , z., garden-stick.
wanton, wantonly.
Tuinstoel, z., garden-chair.
Tuchthuis, z., house of correction, gatehouse.
Tuchtig, b. en bw., (zedig, eerbaar en kuisch) modest, Tuinvrucbt • "., garden•fruit.
honest, chaste.
Tuinzasul , z., garden-seed.
Tuchtigen , t, w., chastise, punish , correct.
1. u., (waar tegen waarverruilen) barter, exchange.
Too
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TUI.

Tuit, x., (pijp vage ee* kan) spout, lip; -, (zulk eest kan Poot
zilver), zie Tuitfcan; -, (puntige haarvlecht) tress; -, (punt
van zeker hoofdhulsel) pike ; -, (velg, buitenste omtrek van
een rad) felly; -, (een hoorn) horn.

Tuitkan, z., tankard with a

bottle.

pipe; -, (zuigflesch) sucking-

Tuften, toeten, i. w., tingle, pipe, blow a horn.
Talthoren, z., bugle-horn.
Tuiting, s., tingling.

Tuk , a., (geslepen) sly , cunning; -, (bedriegelijk) fraudu-

lent; -, (begeerig) desirous of, fond of.
z., (aanraking en stoot, bijzonder van rammen) butt;
-, (van menschen aard, inborst, geslacht) temper, humour;
-, (ras) race , breed.
Tul, z., tankard, cup.
Tulband , 3., turban.
Tulder, z., tippler.
Tulken , i. w., suck.
Tullen, t.•w., tope, tipple.
Tulp, z., tulip.
Tulpbol , z., tulip -bulb.
Tulpperk , d., tulip-bed.
Tureluur , z., plover (ornithologie); -, j whim, freak; uit
zijn - zijn, geraken (uit zijn luim zijn) , to be out of humour.
Tureluursch, b., als: § het is om - te worden, it makes
one run mad.
Turen, i. w., (met inspanning van het gezigt kijken, gluren)
gaze, peep , stare.
Turf, z., peat-turf.
Turfaarde, C., turf-earth.
Turfakker, z., turf-ground.
Turfasch , x., turf-ashes.
Turfbak, z., turf-chest.
Turfbelasting, z., turf-tax.
Turfhoer, z., turfmaa.
Turfdamp , z., turf-smoke.
Turfdrager, z., turf-porter.
Turfgraver • z., turf-digger.
Turfgrond • z., turf-ground.
Turfgruis, z., turf-dust.
Turfhok , z., turf-hole , turf-place.
Turfhoop , z., heap of turf.
Turfkar, z., turf-cart.
Turfkelder , z., turf-cellar.
Turfkist , z., turf-chest.
Turfkluft, z., clod of turf.
Turfkool, z., turf-coal.
Turfkooper, z., turf-man.
Turfland, z., turf-pit, turf-ground.
Turfrnaker, z., turf-maker.
Turfenand , z., turf-basket.
Turfinarkt , z., turf-market.
Turfineter , z., turf-measurer.
Turfinolm , trrrftnulm , z., turf-dust.
Tuk ,

Turfsnot , z., zie Turfmolm.
Turfpakhuis • z., turf-magazine.
Turfpraaun, z., turf-boat.
Turfschip, turfschuit, z., turf-boat.
Turfschuur, z., shed for turf, turf-house.
Turfton , z., turf-tun.
Turftonster, z., woman employed to tun up turf.
Turfverkooper, z., turf-man.
Turfvolster of turfvulster, z., zie Turftonster.
Turfvuur, z., turf-fire.
Turfwagen • r., turf-cart.
Turfzolder, t., turf-loft.

TWA
Turk • e., Turk ; -, (tiran) § tormentor.
Turken , i. sv., (geweld plegen) § torment,
Turkools, z., turquoise (manwezen).
Tu rksch , b. • turkish.
Turven , i. w., lay up a provision of turf.
Tusschen, vi., (ran tijd en plaats) between ; - beide, middling;

- beiden , between the two.

Tusschenbedrtjf, z., interval between the acts; interlude.
Tusschenbelde , in , now and then , sometimes.
Tasschenbelde komen • t. w., intervene.
Tussehendek, z., second deck.
Tusschendeks , bw., between decks.
Tusschendljks . b., enclosed.
Tusschenhandel, z., second-rate commerce.
Tusscbenkoinend , b., intervenient.
Tusscbenkomst, z., (bemiddeling) intervention; -, (bsesoei-

jing) interference.

Tusschenlasschen, t. w., interpolate.
Tussclaenlassching, z., interpolation.
Tusschenliggend, b., interjacent.
Iuescbenmengen , t. w., intermix.
Tusschenmuur, z., partition-wall.
TusschenpartU , z., intermediate party.
Tusschenplants • z., intermediate place.
Tusschenplaat*san , t. to., interpose.
Tusschenplaatsing, z., interposition.
Tusscbenpoos, z., interval.
Tusschenpoozend , b., intermittent; intermitting, g.
Tuscchenpoozing, e., intermission.
Tusschenrang • z., middle-rank.
Tusschenras , z., mixture.
Tussehenregel , z., line between ; interline (b ij drukkers).
Tusschenrede • z., digression.
Tusschenregering , Z. interregnum.
Tusschenrulzute, z., (van tijd) interval; -, interstice, space

between.
Tussehenschot, z., partition; -, diaphragm (ontleedkunde).
Tusschenspel , z., interlude (muzijk); interact (betreffende

tooneelspel).
Tusscbensttsnd • z., middle class.
Tussehenstellon , t. w., interpose.
Tusschencte-lling, z., interposition.
Taeschenttjd • z., interim.
Tusschent[jds , bw., before the proper time ; -, in the

interim.
Tasschenuur, z., free-hour.
Tasschenvak, z.. interstice;

-, (van plaats) placetbetween;
-, (roan tijd) interval ; -, (beroep , bedrijf) profession of
inferior importance.

Tusschenvoegen, t. w., interpolate, intercalate.
Tussehenvoeging, z., interpolation.
Tusschenvoegcel , s., insertion, interpolation.
Tusschenweefsel , z., intertexture.
Tusschenwveek . z., week between.
Ttasschenzverk , z., by-work.
Tusschenwverpsel , z., interjection (taalkunde).
TusschenwLjdte, z., insterstice.
Tusschenzaiie, z., interlude.
Tuscchenzetten • t. w., interpose.
Tusschenzetting, z., interposition, interjection.
Tusschenzln , z., incident phrase (taalkunde); -, (hetgeen

tusschen twee haakjes geplaatst wordt) parenthesis.
tw., twelve; half -, half past eleven; een - uurtje
(tweede maaltod van den dag) a luncheon ; om - ure ; at
twelve o'clock; in twaalven , in twelve parts; _kwartier vódr
iwaalren • a quarter to of before twelve.

Twaalf,

TWA.
`l`waaifdangsch , b., of twelve days.
Twaalfde, b., twelfth.
Twaalfderhande, b., of twelve sorts.
Twaalfderlel , b., of twelve sorts.
Twaalfduizend, tw , twelve thousand.
Tavaaifduizendste, b., twelve-thousandth.
Twaalfhoek, z., dodecagon.
Twaalfhoekig, b., dodecaóonous.
Twafifhonderd, b., twelve hundred.
Twaalfhonderdste, b., twelve hundredth.
Twaalfjarig, b., of twelve years.
Twaalfmaal , b., twelve times.
Twaalfmsandeliksoh, b., twelve•monthly.
Twaalfrnaandsch, b., of twelve-monthly.
Twaalfponder. z., twelve-pounder.
Twaalftal , z. twelve ; dozen ; number of twelve.
Tavaalfvingerdarm , z., duodenum (ontleedkunde).
Twaalfvoud , b., twelvefold.
Twaalfvoudig, b., twelvefold.
Twee , teles., two ; - aan -, two and two ; om d„ -

TWI.

uren

every two hours, every second hour; b - handen op een
huik, be hand and glove with any one; (in het kaartspel)
deuce; - eenen, deuce-ace.
Twee, C., two , deuce.
Tweebak , z., (oude naam voor beschuit)
biscuit.
Tweebeemig , b., two-legged.
Tweebladerig , b., dipetalous , dyphyllous , two-leaved
(botanie).
Tweebloemig , a., biflorous.
Tweede, b., second; ten -, secondly; de -, the second.
Taveederhand , tweederlet , b., twofold , two different,
of two kinds , of a different description.
Tweedraadsch, b., of two threads.
Tweedragt. z., discord; appel van t , apple of discord.
Tweedrrgtig . b., di-cordant; -, bes., in discord.
TwFedrugtiglieid, z., variance, disufion.
Tweedragtiglijk , bw., discordantly.
Tweedubbel. b., twice double.
Tweeën , z., nes., two ; alleen of niets dan -, nothing but
two ; aan -, in two ; alle -, the deuces.
Tweeërhande, tweeërlei, b., two different, of a diferent sort.
Tweeërlei , a., bifarious.
Tweegevecht, z., duel , single combat.
Tweehandle , b., two-handed.
Tweehoekig, b., biangulous.
Tweehoofdig, b., two-headed.
Tweehoornig, b., bicornous.
Tweejaarliksch. b., every other year -, bw., biennially.
Tweejarig, b., binennial, of two years.
Tweeklank , z., diphthong.
Tweeledig, b., double , binary, binominal ; -, § double.
Tweeledigheid . z., § double meaning.
Tweelettergrepig, b., dissyllabical; - woord, dissyllable.
Tweeling, z., twin; -en, me., twins; -, (het tweelingpesternte) gemini (sterrekunde).
Tweelingbroeder , z., twin-brother.
Tweelingdochter, z., twin-daughter.
Tweelingzuster, z., twin-sister.
Tweelobbtg, b., bilobate.
Wweemaal. N., twice.
TweemaandelWksch , b., every other month.
Tweeman, z., duumvir.
Tweemanschap , z., duumvirate.
Tweenawslg, b., binominal.
Tweeooglg , t., two-eyed.
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Tweeregelig , b., of two lines; - vers, distieli.
Tweeriemig , b., two-oared.
Tweern , z., (gedubbeld garen) twine.
Tweernen , t. w., (garen d ubbeleo) twine , twist.
Tweerner • z., twiner.
TweernerU , z., twining-house.
Tweeslochtig, b., amphibious, androgynous.
TweesnUdend , b., two-edged.
Tweespalt, z., discord, contention, dissension.
Tweesprong , z., cross-way.
Tweetandig, a., bifurcated.
Tweesteinmig, b., for two voices.
Tweestritd, z., duel; struggle; -, §single combat, hidevision ; in - met zich zetren, undecided, wavering.
Tweetal , z., two, pair, couple.
Tweetongig , b., double-tongued.
Tweevleugelig , b., dipteral.
Tweevoetig , b., biped.
Tweevorrnlg, a., hiformed.
Tweevoudig, h., twofold, double, bifold; bifarious.
Taveevoudlgheid , z., duality.
Tweewerf. bia., twice.
Tweewi veri , z., bigamy.
TweewUvig. b., having two wives; -, (van planten, die

twee vrouwelijke organen hebben) digynian (botanie).

Tweezan0, z., duet, duetto, duo.
Tws ezU,l ig , b , two-sided-, -, (van verbindtenissen, waarin

twee personen jegens elkander zich verbinden) bilateral , r;

Tweezins, bw., in two ways, both ways.
Twijfel , z., doubt; in - staan , doubt, - hesitate;

builen -,
without doubt , doubtless , no question , questionless
undoub`edly ; er is geen - aan , there is vno doubt; yee,c
- lijden , he doulhticss, he out of question ; in - staan
be undecided, doubt , question , hesitate.
Twijfelaar, z., doubter, spretic.
Twijfelachtig, b., loui,tful, dubious, dubitable; -, bs,.,
dol(I)tfully, dubiously„ duhitably.
Twijfelachtigheid, z., doubtfulness, ambiguity, dubi.

ousness.
Tas•tjfelb,,ar, b., doubtful.
Twijfelbaa:► rlseid , z., doubtfulness.
Twijfelen , i. w , doubt, question ; aan iets -, doubt of
question it thing: daaraan is niet te -, it, is not to be
doubted, ik ise jfel er niet ansi , I make ivo doubt, no

question of it.

Tsiyfelig, b., doubtful, sceptical; -, wavering, undecided.
TwUfeling , z., doubting; -, doubt.
Twtfelmoedig . t., unsteady , irresolute , wavering, un-

decided , unsettled.
TwUfelmoedigheld, z., unsteadfastness, irresolution; -,

uneasiness
Twijfeiziek, b., sceptic, sceptical.
TwUfelzinnig, b., equivocal; -, bui., equivocally.
TwLjfelzinnigheid , a,, equivocalness.
TwUfelzucht , z., scepticism.
TwUfelzUchtig, b., septic, sceptical.
TwUfelzuchtlgheld, z, scepticism.
Twijg, z., (een loot, een telg van een boom of een struik)

twig ; scion, offspring; -, osier; branch.
-mand, osier-basket, wicker.
basket.
Twijn. z., twine, twist.
Twijnder, e., twister.
TwUnderU , e., twining-house.
Twijnen, tw., (tweernen, garendubbe*n) twine, wrist.
TwUnnaolen , tweernuole,n , z., twining-mill.
Twijgen , t., osier , wicker;
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TW.E.

UIT.

Tweespan , z., team.
Tweespraak , z., dialogue ; -, (zamenspraak) colloquy.
Twintig

twenty.

,

telw., twenty; twee en -, twenty-two, two and

Twistgicrigheid , z., quarrelsomeness.
TwistgierlglUk • bw., quarrelsomely.

Twistig , b., quarreling , discordant.
Twisting,

Twintiger, z., (een twintigjarige) person twenty years old;

-, (van een fregat) frigate of twenty cannons, z.; -, (van

wijn) wine twenty years old, wine of the year 1820.
Twintigmaal , bw., twenty times.
Twintigmalig, b., twenty times repeated.
Twintigste, h., twentieth.

z., 9 quarreling, debate, dispute, caviling,

contention.
Twistmaakster, z., zie Twisimaker.
Tw ist,uaker, z • fire-brand, quarrelsome-fellow;

- in sin

vrolijk gezelschap , trouble-feast.

Twintigtal , z., score, number of twenty.

Twist, z., difference, strife, contention, quarrel, dispute;
-, (tweedragi) disunion , discoid.
Twistachtig, twistgierig, b., quarrelsome, quarrelous.
Twistachtigheid , z., quarrelsomeness.
Twistappel , z., apple of discord.
Twisten, 1. w., dispute, quarrel, contend, debate, cavil.

Twister , z., quarreler, disputer, caviler.
Twistgeschrijf, z., polemic.
Twtstgierig, b., quarrelsome.

U

Twis.trede, z., dispute; - over godgeleerde
versy.
Tnvis(redenaar, z., disputant, debater.
Twistredenen, i. w., dispute.
Twistscheider , z., arbiter, umpire.

zaken, contro-

Twvistschrift, z., controversy.
Twiststoker , z., fire-brand , nmake-bate, sower of discord.

Twistvol , b., quarrelsome.
Twistvaar • z., T fire of discord.
Twistziek , h., contentious, quarrelsome.
Twistzoeker • z. • quarrelsome fellow.
Twtstzucht , z., quarrelsomeness.

.

U , raw., you , thee ; - lieden , you , ye ; uE. voor UEdele, uitenvlugt . z., (de tijd wanneer de uiten beginnen te vlieyou , your.
gen , de schemeravond) twi- li g ht.
Uchtend , ochtend, z., niorning; #des -8, in the morning. Uilskuiken, z., ( owlet coxcomb, zie Uil.
Eebtenddauw , z., morning-dew.
Uit . vl., (eega plaats aanduidende buiten well-er omtrek iets
Uch{endelrup, z., n► ornivg-dew.
is geschied of geschiedt) out of; - de stad zijn, he out
E^chtendkim . z., eastern ho[ izon.
of town ; - den pot, out of the pot; - den weg (buite;i
Uchtendkriek*n • z., dawning , peep of day.
den kortsten weg) , out of the way; - het oog , out of
sight; § - het oog - het hart (naar mate men iemand weinig
QJcihttcndmaxi, z., breakfast ;
ziet, draagt men hem ook weinig genegenheid toe), out of
1Uchtendstoeuai , z., dawn , aurora • nnorr^.
sight out of mind; - het gebruik zijn (ongebruikelijk rijn) ,
aJcletenduii ' , z., morning-hour.
out of use; - de mode, out of fashion; er hi'jgelde een
Lci,tendzo,s, z., morning-sun.
vloed van tranen - here oogen, she stied a flood of teers
UE., gJEd., mw, you, your honour.
het inas mij reeds - liet geheugen, - de gedachten, it waas
iJ i , z., onion botanie) ; -jCn , oOions.
already out of my mind, of head; ga - mijn, oog, get out
Li&ienbieci , s., onion-bed.
of my sight; ergens - spruiten (daaruit opluikeua) , sprout
i LJcub t► d , z., onion-leaf.
out; - een adellijk geslacht, of a noble family; ergens L;sjenpinnt , z., onion-p:ant.
groeiven, grow frons of out of, § become too hug 1 -or; erUijeureuk, z., smell or' onions.
gens - bbroeijen (door broeijing daaruit verwekt worden en
I} leurist , z., rope of onions.
oneigenlijk daaruit ontstaan) produce from ..., by incuijtlen:aaus, s., onion-50uee.
bation, hatch from; - liefde, out of love; - haat, through
Uijensoep, z., onion-soup, onion-broth.
hatred ; - afkeer , from dislike ; - sleur en gewoonte,
Uilenzaad , z., onion - seed.
by dint of habit; - gierigheid, from stinginess; - eigen
L ter, z., mv. uLJers, (de selkvoten van zogende dieren)
beweging , of ore's own accord ; - last van iemand , by
udder.
order of any one; - verlegenheid, out of trouble; - (zoo
[7ijerboord • z., brim of the udder.
veel als van; de stof aanduidende waarvan iets is gemaakt)
ijtderpok • z., udder-pock.
of; - goud gemaakt , made of gold ; -, (van de dealen , die
Uijerza1f. z., udder-salve.
iets zamenstellen) of ; het bestaat - verscheiden dealen , it
via , z., (eega soort van roofvogel, die bij den nacht vliegt
en het daglicht schuwt) owl ; -=,skuiken (domoor, een onhan- consists of several parts; de mensch bestaat - ziel en lig
man consists of soul and body ; -, (het voorwerp-eliam,
delbaas en nielsbeduidend measch), owl, ninny; § elk waant
dat zijn - een valk is (elk is net h'et zijne vooringenomen), aanduidende,. waardoor men kennis van iets erlangt) by; ik
every one thinks his own geese swans; een -tje vangen of weet het - ondervinding , 1 know it by experience ; ik zie
knappen (een middagslaapje doen) • take a nap; een - van- het - den brief, I see by the letter; § - den klaauw kent
1/en (orerstaag vallen), chapel, z.; daar Pallas plagt te men den leeuw (uit een onderscheidenden trek kan men soms
iemands bestaan of kunde opmaken) , (lat.) ex ungue leonem ,
staan is thans haar - geschilderd (er is in de wetenschap
the lion is know by his claw; - het Hollandsch overzetten,
een groote verbastering) • where Pallas used to stand,-pen
translate from the Dutch • -, (voor een voorwerp aan welks
now her owl is painted.
omvang men iets onttrekt), - een glas drinken , drink out of
Uilenspiegel , z., wag.
a glass; -, voor een voorwerp binnen welks omvang eene bewe-
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ging of een bedrijf plaats grijpt of aanvangt) , - he renster Uitbijten . t. iv., (al bijtende van zijn stand verwijderen) bite
kijken • look out at the window ; de opregtheid spreekt - zijn out; -, (door bijtmiddelen) corrode; -, i. w., (door bijtend
mond, honesty speaks from his mouth ; §- twee monden spre- vocht var, kleur veranderen) lose colour by corrosives.
ken (tweetongig zijn) be double-tongued ; voor iemand - den Uitbijting, z., corrosion.
weg gaan (eigenlijk en oneigenlijk, voor hem wijken), go out Uitbikken , t. w., (al bikkende uitholen) hollow by picking.
of the way for any one; zich - den adem loopen (zoo hard Uitblazen • i. us., ( (lazende uit iets drijven) blow out; -,
(door blazen ledigen) empty by blowing; -, (blazende aan.
loopen dat men ademloos wordt), he out of breath from runkondigen) trumpet, sound about; -, (door blazen uitblusning; - alle magt (met alle vermogen , met inspanning van
krachten), by main strength , as hard as possible ; vil der schen) blow out; -, (iemand om het leven brengen) kill any
one; den laatste adem -, breathe one's last, expire; -, t. w.,
mate (ongemeen) , exceedingly , extremely , imnioder: ► tely ;
(adem scheppen) blow out; eert kaars -, blow out a candle;
- zijn schik, misnoegd , he out of sorts ; iets - zijn hoofd,
- zijn gedachte, - zijn zin ellen (zin wenschen daarorilre; t den laatstere adem -, breathe one's last, breath; -, (op.
betoomen) , put thing out of a person's head ; - 's harten horden met blazen) end of finish blowing.
grond (van ganscher harte) , from the bottom of one's heart, Uitbleeken, t. w., (door bleekes uitdrijven) bleach out; -,
(door bleekera gezuiverd worden) bleach.
- de keel schreeuwen (hard schreeuwen) , cry hard ; § - zijn
ooges kijken (naouwkeuriq toezien), have all one's eyes about Uitblijven, wegbitjven, i. w., stay away; -, (weggelaten
one; - de school klappen (iets verklappen dat in een gezelschap worden) be left out; -, (dralen) tarry.
voorviel), tell tales, blab; -, (in verschillende zegsw ( zen), als : Uitblijver • z., one slow in coming (back),
- aanmerking van , on account of ; - armoede , compelled by UltbliJving, z., § absence.
poverty; - beleefdheid, as politeness ; - dien hoofde, on that Uitblinken , i. w., (met een onderseheidenden glans blinken)
account ; - een brief ontwaren , see from a letter ; - het lid, exceed in lustre ; -, ( zitmunten) § exceed; boren iemand -,
out of joint; - krachte van , by virtue of ; - vriendschap , excel Amy one.
for friendship's sake; - naam , in naam, in the name of on Uitbloeden , i. w., (alle bloed verliezen, daarvan geheel ant.
account of, for; - de hand , by private contract ; - al ~ mijn ledigd worden) lose all one's blood.
raagt, with all my might; -, (met het vl. achteraan), jaar in Uitbioeten, i. tv., (alle mogelijke bloesem van zich geven)
jaar -, from one year to another ; hij gaat hel huis -, he goes blooming of cease blossoming.
out of the house ; eeuw - eeuw in , from century to een- Uitblusscben, uitdooven , i. W., extinguish.
tury; -, bus., (het einde van iets aanduidende) out; -gegaan , Uitblussching, z., extinguishing, extinction.
-gedoofd, eetinguished; -, (gedaan , ten einde) close ; -, (ten Ui(boenen, t. or.. (al boenende ontledigen en zuiveren) clean
(hy rubbing etc,) ; -, i. w., finish cleaning.
einde . verloopen , afgelaopera) expired ; -, (geledigd) emptied;
-, voorts in een reeks van zamenstellingen niet weekwoorden, Uitboezeenen • uiten • t. w., exela?ni, utter; -, ejaculate;
-, (ontdelcken) disclose.
deelwoorden, zoo als uitademen, enz., zie onder die woorden
Uitademen, i. on., (het tegenovergestelde ra n inademen) breaths Uitboezeming , z., exclamation , uttering , ejaculation.
Uitboren
. t. u., (al borende uithollen) bore out.
zich
geven)
breathe, breath
out; -, 1. w., (met den aders van
Uitborgen . t. to., borrow frOnl.
out , expire , exhale.
Uitborstelen
• t. w., (niet een borstel uitvegen) brush.
z., breathing , breathing out.
Ultademin
Ljitbotten, i. w., (knoppen von zich geven) bud, shoot out;
Uitaseming , z., zie Uitademinq.
-, (puisten voortbrengen) break out.
Uitbaggeren, t. w., (al hair(/erende ontledigen) dredge out
cleanse; een sloot -, dredge a ditch , draw the mud on' Uttbraak • z., (de daad run viibreken) evasion , escape.
Uitbraaitsei , z., vomit., spitr:z gs, pl.
of a ditch.
Uitbraden, t. w., (door braden uuitilrooyen) desiccate, dry out
Uitbakken , t, iv., bake thorouighly; -, (eiedicten met bakken
(by roasting) ; -, (vort aeaterdeelere ontheffen) evaporate, free
finish baking.
from water.
Uitbaioën, t. w., (met een balie ?uitscheppen) bail ; -, (doe
Uitbraken,
t. U'., (al brakende ontwerpen) vomit; zijn gal
middel ran halides ontledigen) bail out.
-, § spit one's gall , vent oiie's spleen.
Uitbannen , t. w., (in ballingschap verzenden) expel, banish
Uitbranden , t. w., (door vuur zuiveren) clean by fire, purUitbanning , z., expulsion.
ify of refine by burning of by fire; -, (door vuur uitholen)
Uitbarsten , i. w., (uit een berst voortkomen) burst forth
tnollo'.v by fire ; -, (leêgbranden3 burn out; -, (branden tot
-, (zich vertoonen) § burst out; -, (driftig worden) fly int ,
dat het vuur van zelf uitgaat) burn; -, ( uitgebrand zijn)
a passion ; het - van den lach , burst out laughing ; is
in he quite up; -, i. tv., (door vuur uitgehold worden) be
tranen -, burst into tears; -, (uit elkander springen) explode
hollowed by fire ; -, (door vuur gezuiverd worden) be puUitbarsting • z., explosion , bursting (in , into).
of cleaned by fire ; -, (ten einde branden) cease of
rifled
Uitbazuinen, t. w., (met bazuingeschal aankondigen) trumpe
finish burning.
forth ; -, (op een luidruchtige wijze bekend maken) § proclaim
Uitbrander • z., (verwijt , beschuldiging) rebuke.
Uitbeelden, t. tv., (genoegzaarra hetzelfde als afbeelden) vs
Uitbreiden, t. w., (uiteen doen) spread, extend; -, (grooter
present, delineate.
maken) enlarge , extend; zich -, spread oneself; -, (door
Uitbeelding • z., representation.
breedvoerige omschrijving ontwikke(en) amplify, paraphrase;
Uitbeetdset , z., portrait.
-, i. 2t'., ( talrijk worden) increase, augment, multiply; -,
Uitbersten • i. w., zie Uitbarsten.
(onder het breijen uitstrekken) , als : deze wol zal wel -,
Uitbersting, z., zie Uitbarsting.
this woolen thread will go ae great way.
Uitbetalen , t. w., pay.
Uitbreiding, z., extension; -, ( development, augmentaUitbetaler. z., payer.
tion; -, amplification, paraphrase; een - (verklaring) der
Uitbetaling, z., payment.
gvvalmen , a paraphrase of the psalms.
Uitbotten • t. ten., (bettende zuiveren) bathe; -, (bettende wei
Uitbreken • t. w., (brekende. wegnemen of ook al brekende
nemen) take out by bathing.
ontledigen) break out; -, i. w., (te voorschijn dringen) break
Uitbiechten , t. w. en i. w., (zijn hart door biechten gehsei
out, burst out.
ontlasten) confess every thing.
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out; -, (te voorschijn brengen) bring out, bring to light,
show; -, (uiten) utter; -, (verraden) divulge, betray; -,
(aan den dag brengen, ontdekken) bring to light, discover.
Uitbroeden, uitbroetjen • t. w., (door verwarming uit een
ei doen geboren worden) hatch.
Ultbroelsel, z., brood; - § breed, race.
Uitbrullen, uitbulderen, t. w., (een gewaarwording al
brullende uiten) roar , announce with a great noise , bluster
at; -, § vociferate; -, i. w., (ophouden te brullen) cease
roaring of lowing.
Uitbundig, b., (zonder perken, zonder band) boundless,
exceeding ; -, (dartel , uitgelaten) § petulant ; -, (overvloedig,
(overdadig) excessive; -, (uitmuntend) excellent, exquisite.
Uitbundigheid, z., boundlessness; -, § petulancy.
Uitc ij feren , t. w., (door cijfering navorschen) compute.
Uitdaagbrief, z., challenge.
Uitdagen, t. w., challenge, defy.
Uitdager. z., challenger.
Uitdaging, z., challenge; -sbrief,, challenge.
Uitdampen, i. w., (als damp vervliegen) esaporate, exhale;
laten - (in de lucht) air; -, (op een vuurmand en desgelijks) air ; -, (ten einde dampen) cease evaporating, evaporate completely, air thoroughly.
Uitdamping. z., evaporation; -, § vapour; -, (het doen
uitwasemen van linnen ene.) airing; -, (het uitdampen in
de lucht) airing.
Uitdeelen , ronddeelen • t. w., distribute; -, (toedienen)
administer ; --, (cerdeelen) divide.
Uitdeeler, z., distributor.
Uitdeeling • z., distribution.
Uitdelgen , t. w., (vernietigen) extirpate; exterminate; de-

stroy ; efface ; extinguish.
Uitdelger , z., exterminator; extirpator.
Uitdelven , t. w., (delvende ledig maken) dig out; -, (op-

delven) dig up.
Uitdelving, z., digging out, digging up.
Uitdenken, t. w., (al denkende uitvinden, verzinnen) ima-

gine , invent, devise , contrive.
Uitdienen, t. w., (ten einde dienen) serve out; -, i. w.,

(zijn diensttijd voleindigen) serve out one's time.
Uitdiepen, t. u, ., ( door ontlediging dieper maken) deepen.
Uitdijen , i. w., (zwellen) swell , grow , expand.
Uitdoen • t. w., (uittrekken , afleggen) put out ; -, (uitwis.
.schen) efface , heat of put out ; -, ( doorschrappen) cancel;
erase; -, (uitblusschen) extinguish , put out.
Uitdompen , t. w., (uitdoen , blusschen) extinguish.
Uitdooven, t. w., extinguish; put out.
Uitdoovlug • z., extinguishment.
Ultdossen • t. uv., (opsieren) attire, trim up.
Uitdraatjen, t. w, (al draaijende ergens buiten brengen)
turn out; -, i. w., als: op iets -, come of turn to.
Uitdragen, t. w., (naar buiten dragen) carry out; -, (uit
verklappen) blab out , blab ; -, i. w., (ten einde-breng,
dragen) cease hearing.
Vitdraagster , v., zie Uitdrager.
Uitdrager , z., broker; -swinkel, second-hand shop, broker's
shop, marine store.
Uitdragerij • z., marine store.
Uitdrinken, 1. w., (ledigen) empty;.-, (opdrinken) drink... up.
Uitdrijven, t. w., (buitenwaarts drijven) drive,out, expel,
cast out; -, (door drijfwerk afbeelden) emboss; het zweet
-, provoke sweating.
IjitdrUving, z., expulsion.
$litdringen • t. w., (tsaar buiten dringen) push of drive out;
-o i. w., crowd out.

-, (droog maken) dry up, dry , drain; desiccate; -, i. w.,
dry up , be dried up, desiccate ; § -, (van iemand wiens ne
-ring
verloopt) , ais : hij droogt uit, his trade decays.
Ultdroogend , b., desiccant.
Uitdrooging, z., drying up, drying, disiccation, draining.
Uitdrukkelijk , b., (in duidelijke en alles nanuwkeurig bepalende woorden vervat) precise , positive • formal , categorical ; -, (duidelijk en naauwkeurig) precise ; -, (opzettelijk)
express; -, bw., expressly, positively, categorically, in
explicit terms, explicitly.
UitdrukkeliJkheld • z., positiveness, precision.
Uitdrukken , t. w., (al drukkende ergens uitpersen) squeeze
out; -, (afbeelden) represent; h1 is naar het leven uitgedrukt, he is represented to life; -, (te kennen geven, uiten)
utter ; -, (in woorden brengen) explain ; zich -, explain
oneself ; -, (naar behooren drukken) , als : deze letter is
niet uitgedrukt , this letter is not printed well.
Uitdrukking • z., expression.
Uitdruipen, i. w., drop, distil.
Uitdruipiug, z., distillation.
Uitdreven , t. w., expel.
UitdrLjving, z., expulsion.
Uitduiden, t. w., point ... out.
Uitdulding, z., explanation.
Uitdunnen, t. w., thin, make thin.
Uitduwen, t. w., force out.
Uiteen, b., out of one another; § asunder; - drijven, disperse; - gaan , part; - loopen, differ; - stuiven , disperse; - vliegen, disperse; - zetten, explain.
Uiteinde, z., end; extremity; top; termination; -, decease,

death.
Uiteischen, t. w., challenge.
Ultelsching, z., challenge.
Ulteren , t. w.. (von buiten overnaaijen , dat van binnen

genaaid is) fire-draw.
Uiten , t. w., utter ; express.
Uiterlijk , z., exterior, outside.
UiterlLjk , b., outward, exterior, external; de -e gedaante,
the outward form; -e schijn, outward appearance; -, bw.,

externally, at the utmost, at the latest.
Ulterlfdkheld , z., exterior.
Uitermate, bw., excessively.
Uiterste, z., extremity, extreme.
Uitfluiten, t. w., hiss.
Uitgaaf, x., expenditure, expense; - van een boek -, edition ; ontvangst en -, receipts and payments.
Uitgaan • i. w., go out, go abroad, expire, finish, proceed,

issue , he exported ; -, (uitgewerkt worden) be effaced; -,
(uitgelluscht worden) go out; -, (ten einde loopen) terminate of end in; de kerk gaat uit, church is done.
Uitgaand, b., going ont; - regt, export duty.
Uitgaande , b., outward, outward bound; - goederen,
exports , marchandise that is exported ; de - hoek, the
outward corner.
Uitgalmen , t. w.. (al galmende uiten) sound forth.
Ultgalming, z., sounding forth.
Uitgang, z., (het uitgaan) going out, departure; end; death
etc.; - van een woord, termination , ending; -, (afloop van
iets) end , termination , event , issue ; -, (plaats waardoor
men uitgaat) outlet, issue, passage; -, (deur, poort) outlet; -, (einde van den aars) anus (ontleedkunde).
Uitgave, z., zie Uitgaaf.
Ultgebreld , b., (wad van omvang) large ; -, (wijdloopig)
prolix (lat.); -, (veelomvattend) extensive.
Vitgebreldheld , z., largeness, prolixity, extensiveness.

UIT.
Uitgedacht , b., inrented.
Uitgediend, b., past service,

broken; een soldaat die - 1
heeft, a broken soldier; -, (versleten) worn nut.
Uitgegeven , b., spent; -, (van boeken) published.
Uitgehongerd , b., famished , § starved.
Uitgehongerdheid , z., being famished, § ravenous hunger.
Uitgekreten , b., cried down , defamed.
Uitgelaten , b., petulant , wanton.
Uitgelatenheid. z., petulantness, petulancy, wantonness.
Uitgeleefd, b., decrepit.
Uitgeleefdheid , z., decrepitude.
Uitgeleerd, b., past studying; -, § very clever.
Uitgeleide, z., conduct, conducting; - doen, show, accom•
pany out.
Uitgelezen, b., chosen, select, choice.
Uitgelezenheid , z., excellence.
Uitgemaakt, b., unquestionable, incontestable.
Uitgemergeld , b., enervated, extenuated ; -, ( van gronden)
exhausted.
Uitgenomen , b. en vl., except, save.
Uitgeput , b., exhausted , used up.
Uitgesproken , b., sproken, pronounced; -, (van een redevoering) delivered; -, (San een vonnis) pronounced, passed.
Uitgestald , b., exposed for sale.
Uitgestorven, b., extinct, at an end, died off.
Uitgestreken , b., § hypocritical ; -, bw., hypocritically.
Uitgestrekenheid, z., hypocrisy.
Uitgestrekt . b., (uitwaarts gestrekt) extended , broad; -,
-, (groot van omvang) extensive.
Uitgestrektheid, z., (hoedanigheid) extensiveness; -, (plaats
extent.
-ruimte)
Uitgestudeerd, b., past studying; - zijn, § be at one's
wit's end.
Uitgeteerd , b., weak, thin , fallen away.
Ui tgetogen , b., naked, drawn nut.
Uitgeven , t. w., (van geld) spend (money); -, (van boeken)
publish ; - , ( afleveren) deliver ; zich - voor, pretend to
he; het parool -, give out the word (soldatenterm.).
Uitgever, z., publisher.
Uitgewekene, z., emigrant.
Uitgewerkt, b., elaborate.
Uitgezocht, b., select, clinics.
Uitgezochtheld, z,. choiceness.
Uitgezonderd , b., except , save ; -, bw., excepted.
Uitgieten , t. w., pour out; -, (ledigen) empty.
Ultaieting, z., effusion.
Uitgift. z., zie Uitgaaf.
Uitgifte, z., (van papiergeld, munten, enz.) emission, uttering.
Uitgillen • t. w., scream out, shriek, cry ; het - van pijn,
screani of pain.
Uitgl(jding, z., slipping.
Uitgilppen, i. w., slip out, slip
Uitiipping, z., slipping.
iiitgo,,Uen , t. W., throw out.
Uitgraven, t. w., dig out, dig up, excavate.
Uitgraving, z., digging, excavation.
Uitgrecijen, i. w., become excrescent.
Uitgroeisel , z., excrescence; sprout, shoot.
Uitgroeven , t. w., channel , flute , groove.
Uithaken • t. w., unhook, hook out.
Uithakken , t. w., (door hakken wegnemen) fell ; -, (omverhakken) cut down; -, (door hakken uitholen , inkepen enz.)
hollow.
Uithalen , t. w., (rekken) stretch , extend; § hij kaalt het uit
als kokinje (hij is zeer langdradig), he is very tedious in
discourse ; -, (voordeel aanbrengen) , als : hot haalt niets
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uit , it yields no profit; -, (van huis halen) fetch away;
(ledigen) clean, empty ; -, clean the house ; -, (besparen)
spare , save; -, (zenden om) send for ; een werk wel -,.
elahorate a work; een schip -, launch a ship, z.; -, i. w.,
(opdis.scicen) dish up, serve up.
Uithaler, Z., (die uilhanli) stretcher, cleaner, cleanser,
emptier ; dat is een -, th;it saves so much.
Uitballen , t. w, (t;j sloyers, slukswijze aan den man brengen) retail , cell by pieces.
Uitharp , z., (een spits toeloopenrle hoek aan een zeekust) cape,.
point of land, head-land , promontory.
Uithangen , t. w., (ergens h riten hangen) lang out ; § den
vrome - (den schijn ran rroom aannemen) , play the hypocrite; -, (afhangen, vil de hengsels nemen) unhang; -, i. w.,
(voor een huis ten toon hangen) hang out, he hanging.
Uitharden , t. w., (verduren) suffer , endure , sustain.
Uitheemsch • ultiandsch, b., foreign ; -, (van buitenlandschen oorspro;ig) foreign ; -, (vreemd, zonderling) strange
-e planten , exotic plants.
Uitheemschheld, z., (zonderlingheid) strangeness; -, (vreemde
oorsprong) foreigners.
Uithefen, t. w., (uitnemen, opnemen) lift out.
Uithelpen, t. w., (vit nood en ongelegenheid helpen) help.
Uithelper, z., assistant.
Uithijuchen , t. w., (al hijschende uitbrengen) hoist out.
UithLsching, z., hoisting out.
Uithinken, i. u'., limp out of.
Uithissen . z , ( zulk een sissend geluid maken als door ,c hissen" wordt uitgedrukt) hiss, t sirs.
Uithoek , z., (een uitloopende hoek) promontory; -, (vitstekende punt lands) point of land ; -, § (afgelegen hoek)
remote corner.
Uithoesten . t. w., (al hoestende voortbrengen) cough out
expectorate ; § ) iemand - (hem, niet achten . lellen) , als : ik
hoest hem wat vit, I don't care a pin for him.
Uithor, z., retreat.
Uitholen, t. w., (van bivenen uitholen), zie Uithollen, in
de eerste beteekenis.
Uithollen , i. w., (van binnen hol maken) excavate, hollow;
-, (van onderen hol maken) »niiermine.
Uithollen , 1. w., (tee einde hollen) , als : de paarden hebben
uitgehold, the horses are come to a stand ; (-, (ook van
merescicen), -als: hj heeft, uitgehold, };e bas sown his wild oats.
Uitholling, z., excavation , hollowing.
Uithongeren, t. w., (door honger kwellen) starve, famish;
-, i. w., (door honger lot hef uiterste gehragt worden) starve.
Uithoeren . t, w., (ten einde lcooren) hear to the end; -,
§ (iemand loos aanhooren, terwijl hij iets geheims vertelt,
hem niteorschen) punch, sound dram - a secret from any one.
Uithoozen, t. w., (al hoogende ledigen) scoop nut, bail out,
Iade orit; -, (al hoozende uitscheppen) scoop out.
Uithonden , t. u•., (tuit een houden) stretch ; -, (volhouden)
hold out, continue, suíïer, stand; ik kan liet niet langer
-, I can suffer of stand it no longer.
Uithouder, z., relieving rove, z.
Uithouwen , t. w., (door hopwen wcegnemen) thew out, hew
a\cay; -, (ran overtollige takken ontlasten,) lop; -, (door hou
uitholen) hollow , cut ooit; -, (door hofwen vormen)-wen
cut out, carve; -, (door hoatvven, afbeelden) crrt, carve.
Uitdozen , t. w., (al hozende ledigen) empty b y scooping;
-, (al bosende uitscheppen) scoop out.
Uithuilen , t, w., (een gewsrnrwordin.q door gehuil te kennen
geren) howl out, ; -, i. w., (ten einde huilen) howl out.
Uithuizig, b. en be'., (al wie gaarne buiten 's hei,; is) gadding.
Uithuwen, t. 555., (een dochter ten huwelijkgevea) marry, give
in marriage.
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U1tiogen, f. w., (naar buiten drijrenl expel , r.!tase of (1 rive

UIT.

t, w., (al klenzende zuiveren) strain.
out ; -, i. w., (hard naar buiten rijders) ride out in a gallop.
t. w., (al kleppende aankondigen) announce
Uitjamineren , t. w., (een gewaarwording al jammerende
with a clap; -, i. wc., (ten einde kleppen) cease to clap.
uiten) utter with lanientation , lament.
Uitklimrnen , i. w., (ergens al klimmende uit geraken)
Uitjanken . t. w,, (iels jankende uiten) utter howling of climb out.
yelping.
Uitklinken , t to., (al klinkende aankondigen , omklinken)
Uitjoelen, i.w:, (ten eind joelen) cease howling of yelping.
cry, cry out (by the town-crier of teleran).
Uits ongen , i. w , ( ten einde jongen) he past hearing young). Uitklokken, 1. w., (al klokkende uitdrinken) empty.
Uitjouwen , bese!► ;nupen • t. w., hiss at , hiss.
Uitkloppen. t. w., (al kloppende van stof zuiveren) beat
U!t}ourwing. z , hissing.
nut; -, (al kloppende uitbu(gen) beat outwards; -, (al klop
Uitkaarden, t. w., (niet de kaard zuiveren) card , clean with
verdunnen en vergrooten) niake broader by beating;-pen(l
a card.
-, (kloppende verdrijven) heat out.
Uitkaatsen , t. w., (een baal uitslaan) beat of play out a Uãtklopper, z., one who beats out; kleeden -, beat carpets.
tennis ball.
Uftkiopping . z., beating out.
Uitkaauwwen, t. w., (al kaauwende fijn maken) chew ; -, uitknijpen, t. w., (sterk uitknijpen, knijpende ontledigen)
(gekaauwde spijs uitw rpee) throw out what is chewed.
squeeze out , press out ; -, (knijpende verbreeden) make broad
Uitkabbelen, t. w., (al kabbelende uitholen) hollow by beatby pinching; -, (kn ( pende uithollen) hollow by pinching;
ing against..
-, (zich stil wegpakken) steal away, sneak away ; - (, (ster
Uitkakeien, t. w., (al kakelende uilen) cackle out.
-ven)
die.
Uitkalien, t. w., tal kallende uiten) blab out.
Uitknijper, uitperser, z., squeezer.
Uitkammen • t. w., (al kammende ontwarren en zuiveren) JJitkniJping, uitpersing, z., ;queening out; -, (wegsluicomb out.
ping) stealing away; - (, (overlijden) departure , death.
Uitkankeren • i. ac.. (door kanker uitgehold worden) be hol - Uitknippen, t. w., (knippende afbeelden) cut out in paper;
lowed bv canker , g.
-, (knippende uitsnijden) cut out.
Uitkant, z., (den buitenkant van een land, daar het aan Uitknipsel , z., cut paper-work.
een ander grenst) outside , border.
Uitknoppen • i. w., bud.
Uitkappen . t. w., (door kappen wegnemeui) hew away; -, Uitknopping, z., buddinz.
(van overtollige takken ontledigen) lop.
Uitkoken , t. w., (kokende uitbrengen) boil out; -, (door
Uitkavelen • t. w., (ira kavels of bij kavelingen aan den man
koken de kracht ontnemen of uittrekken) boil; -, (kokende
brengen) sell by parcels , parcel out.
zuiveren) clear by boiling; -, i. w., (al kokende van kracht
Uitkeeren, t. w., (uitvegen), zie dat woord; -, (buiten houberoofd worden), als : het zal te veel -, it will boil too
den) keep out; -, (afgeven) pay • turn out, expend, dis 1 much ; uitgekookt zijn , be boiled too much ; be overdone.
-burse,tn. Uitkoking, z., boiling out, boiling.
Uitkepen • t. w., (iets derwijze uitholen, dat men daarin Uitkolven, t. w., (ten einde kolven) finish playing at golf;
kepen maakt) notch , make notches on.
-, i. w., (eerst kolven, uitkomen met kolven) begin playing
Uitkermen , t. w., (al kennende uiten) groan out, moan out.
at golf.
Uitkerven, t. w., zie Uitkepen, t. w.
Uitkomen , i. so., (te voorschijn komen) come , go of get
Ultkidsen, t. w., (al kidsende of spuwende uitwerpen) spit out.
out , come abroad , come forth , appear ; -, (ontdekt worrn
Uitkiemen, i. w., (al kiemende uitzetten) shoot, bud; -, I den) come to light, he discovered; -, (in het licht komen
.(ten einde kiemen), als : het heeft uitgekiemd, it has done van boeken) be published ; -, (uitspruiten , knoppen schieten)
budding.
bud; -, (zich openen, bijv. bloemen) open, disclose; -, (beUitkEjk . z., prospect; -, (plaats van waar men uitkijkt) lookkend worden) § he known; -, (zijn uitgang hebben) core out;
out, watch-tower; op den - staan, be on the look-out;
-, (a floopen) end, terminate , finish ; -, (welberekend zijn)
- (, (iemands gelaat) physiognomy.
be juist; -, (ac000rd zijn) be all right; ik zal met dat geld
Uitkijken • i. w., look out; -, (ergens uit te voorsch ij n ko.
wel -, that money will suffice of be sufficient; niet men , uitsteken) . als : er kijkt een klein vlaggetje boren uit met, have too little for; -, (uitvallen) fall out; -, (geden toren , a little flag is put (hunt) out at the upper end beuren , bv. van voorspellingen of voorzeggingen) happen
of the tower; -, t. w., als : zijn oogen -, look oneself blind. just so; -, (op hetzelfde neérkomen) come to the same;
Ui tklppen , t. uw., (iets ergens uit grijpen , kiezen) select,
-, (uitgetrokken worden) , als : de hoogste prijs is uitgeko.
pitch upon.
reen, the highest prize is drawn; -, (doorbreken, zigtbaar
Uitklaauwen • t. w., (door middel van een tuinklaauw ontworden) , als : de erwten komen uil , the peas come out ; -,
ledigen; hoe, clean with a hoe.
(zich openen, bije. bloemen) open, disclose; -, (uit het ei
Uitktadden . t. w., (door hekladding onleesbaar en zelfs enkomen) take life, he born.
zigtbaar maken) blot out.
Uitkiagen . t. w., (all klagende uiten) utter with a com-

Uitkleteren ,
uitksepq,er ► ,

Uitkorust, z., (de daad van uitkomen) coming out; -, (afloop)

issue , event , end; -, (redding) deliverance; - van een verplaining voice; -, (ten einde toe klagen) cease complaining. menigvuldiging , product (rekenkunde) ; - van een deeling ,
Uitklappen, t. w., (opklappen, verklappen) blab out; -,
quotient (rekenkunde); -, :î: (tooneel van een bedrijf) scene.
(klappende uitbiusschen), als: de deur klzpte het licht uit, Uitkooksei , afkooksel , z., decoction.
the clapping of the door put out the candle.
uitkoop , vrijkoop , z., buying off, redemption; -, coniUitklaren • t. w., (tot den uitvoer klaren, van de noodige
nosition , r.
papieren voorzien) provide with the necessary papers to put Uitkoopen , t. w., (door betaling van een verpligting of
to sea, clear (at the custom-house).
verbindtenis ontslaan) buy off; iemand - van de, dienst, buy
Uitklaring, z., clearing; kantoor van -, clearing-office.
off; den tijd - (tijd zoeken te winnen), redeem time; den tijd
Ultklauteren, i. w., clamber out.
- (gereedelijk van de gelegenheid gebruik maken), make use
Uitkleeden, t. w., undress; -, (van alles berooven) ; strip,
of the occasion ; iemand voor honderd gulden -, pay any
plunder ; zich -, undress oneself.
one a hundred guilders as a compromise.
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tilkooplug , z., zie Uitkoop ,
IJitkoteren : , t. w., (al kolerende zuiverefl) pick
IJltkouteu :j: , i w., talk, blab out.
IjltkraaLJen , t. w., (icraaijende aankondigen)

1:

o n e' teeth.

tïit$csiis'r , z., lender.
Uitleeuiiig , 5., lendmng.
UkiIecnter • z., zie Uitleener.
Ulticeren , t. w., (ten einde leaven)

, als, ik heb dit boek
blab out,
trumpet , cry out; - (, (verraden) betray ; -, i. w., (te n einde siitgeleerd , I have learned this hook through; een kunst -,
lernaijen) , als : de kneu heeft uitgeicraaid, the (ode has study an art thoroughly ; -, i. w., als: hij heeft reeds uitgeleerd, he has no susie to learn,
done crowing ; Zijn eiye?s lof -, be one's own trumpeter.
UI(kgbaar , ultieggeljk , t., explainable.
Uitkrabbelen , ultkrabben , t. iv., scratch out.
Ultkrftlnen , t, 0'., (te koop zetten) expose for sale; -, Ustiegbaarheid , z., explammiableness.
IJît1egen, t. in., (uiteen/eggen) lay out, display, expose;
(openbaren , vertellen) flap out; -, (opdisscieen) nerve up.
Iiltkraiuei , c. divulger.
-, (ontwikkelen, ophelderen, verklaren) explain, explicate,
interpret, construe; -, (overzetten, vertolken) translate,
Ultkrarnlng , c. discovering, display.
interpret; -, (door vembreeding vergrooten) enlarge, widen
scrateli
nut,
erase.
tJitkrnssen , t. W,
een. jas -, widen a coat; -, (bijdragen , als aandeel betalen)
Ultkrjgtn , t. w., (iets ergens uit of nit iemand kr(j,qen)
get out ; -, (iets ontdoen van en ook nitdoen ) , als : ik kart contribute.
mijn 5e/wenen niet -, I cannot get soy shoe, off;; -, (nit- Uitlegger , verklaarder, z., interpreter, explainer; -, (die
von-sc/len) , als : qij mooyt hem ondervragen , ;,iar ,qij mit een, toelichtende beschrijving geeft , bijv. op demo bijbel) comer islets aiticr(jgen , you may question tuut but you will mentator : -, ( vertaler) translator ; -, (wachtschip dal op een
huitermposl ligt) guard -shmip at time mouth of a river of
get sistliing out of lima.
Laven; -, (die vergroot of verbreedt) one that enlarges.
er\av mm
IlitkiLjien , t. w., (icrUtende smitei) cry out„
tIteging
, verklaring, v. mmmterpvetatmovm , explanation,
weep ; -, (atm memet een kreet ten looms ste/I teci ; zij
krijt hem omit voor al mat leei(jlm is , she 1h ries luns , as exposition; -, (toelichtende beschrijving) commentary.
being all that is bad of she calls hiss by all sorts of Uitlegging , 5., (verklaring, opheldering) interpretation,
explanation, explication , exposition , construction ; -, (toe.
names; iemand voor cesm . . . . -, call mmsmy omme a
lichtende beschrijving) commmentnry ; -, (niteenleyginp) lay(met een kreet verkondigen) cry out; -, (geweldig kr(jten),
ing omit, exposing. displaying; (vergrooting door verzijn ooçjen -, cry out ore's eyes.
/reeding) emilargimig , widening.
(Jukrulpen , i. w., (eryesms al krmmipende smit geraken) creep
Uitkm;kundt , S , exegesis (godgeieerdimeid).
forth.
Uitie5ktindlg , I , exegetical ; -, 1w., exegetically.
UitkrupseI , z., any tIming creeping out.
Vitkuijeru • i. W., (haar Puilen Auijerea) walk out; -, (term Uitlegkundige, a , exegetic.
Ukflegs1c' , z., zie Uit(e[/ger.
einde kumjemen) fimmmslm one's life.
UI5!,mi,bvn • t mv., (naar buiten leiden) lead omit.
I'Idkwijcn • t , w., throw out hy salmvrmtmvv.
UItsiat , z., (imitate!- vorm COii heirs) port o; a mildirig that Uitlekke n , i. W., (al lekkende smitrleeijea) drop out, leak
(sridss/cs alle pegirgeis tot g ehei mhouding min of meer
juts out, jut; projection.
reclr;/raerrOïdrii)get ki;owmr , he divulged ; niets laten -,
Ufthschstcr ,, s., zie Uit/age/ier.
IJi*Iade» . t. W., (een geladen voertuig gf se/rip, idóm dal
I not to say a wried (ei it).
het op reis grint , vorm het qelarlemie ontledgeu) immilade Liiackklna . . dmsmiliir;g , leaking of dropping out.
uimloami ; -, (/101 gefadene uit era voerti€ma of me/imp i/COiefl) Lii!viSe,s ( , t. or , (i/ ieileirde mci/rn) ])ia]) out.
Uitleppcis . t. w., (al /egpesi;lrs o;stledigems) ersspty by lap.
tmmke time lo;md , cargo, e/m, from a wagon , ship, etc.
p;iig , Cinhity . . . I)) s;pp;m;g ; nip . . . cvm;j(y; -, (al leppende
Uitlsider . z , ome elmo ammiloads.
Vitlagclicn • t. mm' , (door lage/men tespotlen) laugh out, make s;i;di'iriAeer) lap up.
a fool of, deride; hij wordt overal nitgelogchvn he is a tTIs2e5spr,e 13 . t. w., zie U.tlepprn.
laughing stock for every body; aitgelagchvn wordesm , be Uithmsschen , t. w., (macI wales' blusschems) quench.
laughed at , be niade a tool sI ; -, ( ten eismde lagchemm) cease Ljitgesschii,5 , z., qmiencliimg.
Uitleven , i. mc , (een tijdperk ten einde leven) live till the
laughing.
end of; -, (ten einde leven) ((mush one's life.
Uitlagcher , C., mocker, derider, scorner , scoffer.
LJt1eut,e,i , t. w., (iets in de weegt van iemand, die daarop
l)lai)
Uitaflen, t. W.,
out.
le srees/e eoimsprnaA heeft, leveren) deliver, deliver Sap; -,
UitIftnder, z., foremgvier.
(opleverem) yield , produce ; -, (uitwisselen) exchange.
UitJandig, B., abroad, in foreign parts.
tHtIcre,in . t., delivering up; - der ratijicotien of beU(lstn(Iigheid , z., atsemmee fmonm one's countmy.
/crachtigi'rgen ran een verdrag , exchange of the ratificatiLlllniuhmch , I., toveigmm.
ons ; - i'iiim misdadigers, extradition of criminals.
EJitlangen • t. mv, (iets onder toereileing daarvan nit zijn
LtJczen , t. w , (al leende schiften en scheiden, uitkiezen,
hairdemm laten gaan) reacts forth , give out.
uitpikken) pick out, spleet; -, (ten einde lezen) read, read
Ultlsngtng , z., reaclihirg forth, giving out.
. .. through.
Ltl8I)pCfl , t. w., (tab/deride aan den dog irengen) §blah out.
Uitlaten . t. w., (late; uitgaan) bet out; -, (door opening Uitleven , doorczen , t. me., read out.
van de denr in het uitgaan behuipzoona zijn) let out; -, uitlezing. z., selecting.
(uiten) utter; zich over iets -, explain oneself about a thing; . Uitlichten , t 0e., (met licht miitleiden) light out.
-, (oars de tong laten ontglippen) say; m (van het lijf laten, UitJiggei , i. w., (u itgestrek t liggen) be stretched eist.
'miet r.iantre/ckemm) not to put on, leave ; -, ( weglaten , over- UitIig*ei , t. m;'., (gezwind nitnenien) lift out, take out
.qij meet de deur -, you must unhinge the door.
slaan) emit, leave out; -, (laten wegvallen) drop.
hij werd midden, nit den hoop uitgeligt , he was taken up
(JtIat1ng • C., letting omit, leaving off; -, saying, emisfrom the crowd.
sion; -, (nitstele van een his) , vie Uitlaat
Uitlikisch , t. W., (al likkende oatledig'es) empty by lapping;
(Jitlatingsteeken , 0., caret.
liitlesHgen • I. w., esmpty.
Th (oplikken) lap up, lick out.
I Ut1ispeXen , t , w., vie Uitlispen.
U1teenen, I. w, lend omit, lend,
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invitingly, charmis,gly.
t. w., (door verlokking in beweging brengen)
allure , entice, attract, invite , seduce.
Uitlokkend • b., zie Uitlokkelijk.
Liitiokker, z., one that attracts, allures, invites, seduces.
Uitlokking, z., attraction, allurement, seduction.
Uitioksel , z., charm , allurement.
Uitiokster, z., zie Uitlokker.
Uitloodsen , t. w., (een schip door een loods, uit de haven
of ergens heen laten brengen) pilot out.
Uiuoogen, t. w., (van binnen met behulp van loog zuiveren)
buck • clean in buck of lye.
uitloop , z., (het uilloopenn) running out; -, (plaats waardoor iets uitloopt) opening, passage , outlet; -, (plaats waarop
iets uitloopt) issue, mouth ; -, (hetgeen uitloopt) bud, shoot.
Ultloopen , i. w., (ten einde loopen) finish of cease to run;
-, (van huis loopen) run out of abroad, gad; -, (uit een
vat vloeijen) leak of run out; -, (door uitvloeijiny van vocht ,
•nz ontledigd worden) , als: het vat zal geheel -, the beer
etc. will all run out of the barrel ; -, (iii zee steken) set
sail, put to sea; -, (uitbotten, spruiten, schieten) bud,
shoot; -, (puisten voortbrengen) break out; op niets -, turn
out poorly.
Uttlooper, z., (die uitloopt) gadder; -, (spruit) bud, shoot.
Uitlooping, z., running out, gadding.
Uitiooi► sel , z., (spruit) luid, shoot.
Uitloopster, z., gadding girl, woman of wife; gadder.
Ultiossen , t, w., (al lossende ootledigen) unload, unlade;
-, (lossersde uithalen) unload , take out of a ship.
Uitlossing , z., unloading , unlading.
Uitloten, t. w., (door hel lot ufzoaderen) draw out by lot.
Uitloting , z., drawing, out by lot.
Uitloven , t. w., promise , proffer.
Uitlokken ,

Uitlover , z., piomiser.
Uitloving, z., promise.
Uitlnct, ten . t. 'w., (door

UIT.

UIT.

tltlispen , 1. w., (al lispende uiten) stutter of stammer.
UitlokkelUk, b., inviting, charming, attractive; -, bw.,

middel vare doorstraling van lucht
zuiveren) air ; -, (wakker uitschudden) rebuke , scold at.
Uitluiden • t. w., ring off, -, (door klokgelui eindigen) announce the end (of it fair etc.) by the ringing of bells.
Uitmagereu, I. w , emaciate, make lean.
Uitrnaken, t. w., (daarstellen) compose; -, (bedragen) make,
be; het maakt een groote som uit , it makes a great sure ;
dat zal niet veel -, that won't matter much ; het maakt
het schoonste oogeo blik van mijn leven uit , that is the proudest moment of my life ; -, (schelders), als : iemand voor
een dief -, call any one a thief; iemand voor at wat leelijk
is -, call any one all sorts of names ; -, (beslissen) decide;
-, (verefferen) settle; -, (eindigen) end, make an end of
Uit&nalen , 1. w., (droog malen) drain with mill ; -, (iets at
malende ergens uitvoeren) drain out by means of mills.
Uitmaung, z., draining with mills; draining out with. mills.
Uitmartelen , t. w., zie Martelen.
.Uitmelken , t. w., (al melkende ontledigen) milk out; iemand
- (heen van lieverlede verarmen of ook uitzuigen) suck out.
Uitmergelen , uitputten , t. w', exhaust ; -, (uitzuigen)
suck out ; -, (van krac/ tvn ojiiblooten) enervate ; -, (ver
-armen)
impoverish.
Uitmergeling, z., exhausting, enervation ; -, impoverishing.
Uitmergen, ook wel uitmergelen, 1. w.• ( van merg ontblooten) take the marow out.
Uitmeten , t. w., (b( de maat uitmeten) measure out; breed
- § (met ophef en uitweiding vermelden) exaggerate , amplify ; extol (a thing); met de kleine maat - (in het klein
serkoopen) retail.

Uitmeting • e., measuring out.
Uitmiddelpuntig, b., excentrie (wiskunde).
Uitmiddelpuntigheid, z., excentricity.
Uitmompelen, t. w., (al mompelende uiten) whisper, mutter.
Uitmonsteren, t. w., (bij een monstering afzonderen) sepa.
rate ; de slechte paarden worden uitgemonsterd, the bad
horses are picked out; -, (uitschieten) reject, pick out and
reject; -, (opschikken, opsieren) trine up.
Uitmonstering, z., rejecting etc., zie Uitmonsteren; -,
trimming.
Uitmnoorden, t.u'., (geheel en al ontvolken doormoord) butcher.
Uitrnunten, i. w., (uitsteken, uitblinken) excel; boven iemand
-, excel any one.
Uitmuntend , I. (in voortreffelijkheid boven andere zaken
verheven) excellent, eminent; -, bw., excellently, eminently.
Uitmuntendheid, z, excellence, eminence.
Uitinunting, z., excelling.
Uitneauelijjk , b., 9 exceptionable.
Uitnemen , t. w., (van zijn plaats nemen) take out; -, (uitzonderen) except ; -, i. w. • (uit:punten) excel.
Uitnemend, b., excellent, exceeding.
Uitnemendheid of uitnementeld, z., excellence; bij -,
specially.
Uitneuren, uitneurlén •

i. w., (ten einde peuren) cease
humming; -, t. w., als: hij zal zijn deuntje -, he will hum
his tune out.
Uitniezen • i. w., (ten einde niezen) finish sneezing; -, t. w.,
(door niezen uitwe4en) sneeze out.
Uitn,tgpen, t. w., zie Uitfcnijpen
Uitnijpen; , z., zie Uitkntjping.
Uitvonden, t. u'., (noodigen om uit te gaan) invite.
Uitnoodinen, t. w., zie Uitnooden.
Uituoodii;er , z., inviter.
Uitnoodi5ing , z., invitai ion.
Uitnoodi5ster , z., zie Uitnoodiger.
Uitoefenen • t w., (var; een vak) practise; -, (b(v. van g`weld,

van invloed) exercise.
t.. w., (derwijze outpakken, dat alles uiteengelegd
wonde) unpack.
Uitpakken', z., unpacker.
Uitpakking, z., unpacking.
Uitpalmen, t. w., (langzaam door de handen laten glijden,
ook wel vieren) let loose , loose , z.
Uitpnlinin5 , z., loosening.
Uitpellen, t. w., (al pellende ontledigen) shell.
Uitpersen , t. w., (door persen ergens uitbrengen) press of
squeeze ; -, (al persende van soppen ontledigen) press of
squeeze dry ; -, § (afdwingen , afdringen) extort from.
Uitpersiug, z., pressing of sgeezing out; -, § extortion,
Uitpakken ,

Uitpeuteren ,

Ylitpeuzeten,

t. w., pick.
t. ww., (al peuzelende ledigere) empty by taking

little bits.
t. w., (pikkende iets uit een zekere hoeveelheid wegnemen) pick out; -, (door pikken uit den dop
doend komen) pick out; -, (uitkippen, uitkiezen) pick out,
select.
Uitpleiten , i. w., (ten einde pleiten), als . hij heeft uitgepleit , he has done pleading , r.
Uitploegen, I. w., plough up.
Uitploeging, z., ploughing up:
Uitpluizen , t. w., (pluizende wegnemen) pick; -, (pluizende
. ontleden) sift ; een zaak - § (haar naauwkeuriy ontleden)
scrutinize a business.
Ultpluizing, z., picking; § secrutinizing, scruting.
Uitplukken, t. w., (door plukken wegnemen) pull up; -,
(plukkende onlledigen) empty by plucking up.
Uitpikken ,

UIT.

UIT.

Ultplukking , z., plucking up of out , pulling up of out.
Uitplunderen, t. W., (door plundering ganschelijk berooven)

Uitrijzen , i. w., (oprijc ende zich ergen: uit begeren) rise

plunder, pillage, strip, ransack.
Uitplundering, Z., spoliation, plunder, sackage.
Uitpok.en, t. w., (oppoken ons beter te doen branden) stir
up ; -, (een vuur door poken uitdoven) poke out (a fire).
Uitpompen . t. w., pump out.
Ui tprangen , t. w., (1 uitdrukken , uitknellen , uitpersen)

press out , pinch out , squeeze out.

Uitpraten • i. w., (ten einde praten) talk out, finish one's

talk of tale.
i. w., (buitenwaarts zwellen of uitsteken) swell,
stick out, protuberate, be distended; hare oogen puilden
uit , her eyes were distended.
Uitpuilend, b., protuberant, prominent.
Ultpullendheid , z., protuberance.
UitputtelLk, b., exhaustible.
Uitputten , t. w., (puttende ledigen) empty (by drawing out;
-, (door putten wegnemen) draw out ; -, (van vermogen ontblooten) § exhaust, spend; het land wordt door belasting
op belasting uitgeput , by taxes on taxes the country is being
exhausted; hare krachten zijn geheel uitgeput, her strength i
was quite spent; eega onderwerp -, exhaust a suhject.
Uitputting , z., exhaustion.
1
Uitrabbelen , t. w., (op een rabbelenden toon uiten) rattle out.
Uitrafelen. t. w., (geheel of gedeeltelijk tot rafeling maken)
ravel out; -, i. w., (in rafeling overgaan) unravel.
Uitrafeling, z., ravelling out; -, unravelling
Uitragen , t. w., (van binnen racen) brush away of clear
from cobwebs.
Uitraken • i. w., (eindigen) end , finish , terminate ; -, (ge.
ledigd worden) be emptied.
Uitrammelen, t. w., (op een rammelenden toon uiten) blurt
out.
Uitraspen, t. w., (raspende uithalen) hollow with a grater
of rasp , rasp out.
Uitrazen, i. w., (ten einde razen) finish blustering, raging etc.
Uitredden, t. w., (van ongelegenheid berrjders) deliver (frons),
save.
Uitreeden, t. w., (berusten) equip, fit out, ri, z.
Uitregenen , i. w., (ten einde regenen) , als : het heeft uit
-gernd,it
has done raining.
Uitregten , t, w , zie Litrigtera.
Uitreiken, t. w., (uitstrekken) hold forth, reach out,
stretch out; -, (uitdeelen) distribute; -, (rondgeven) give.
Uitreiker , z., distributer.
Uitreiking, z., distribution, stretching out.
Uitrels , z., outward journey of voyage.
Uitreizen, i. w., (ergens van daar reizen) set out, depart;
-, (van huis af reizen) go abroad.
Uitrekenen , t. w., (rekenende navorschen, berekenen) reckon
out , calculate , compute ; -, (opreken en) reckon up.
Uitrekening, z., calculation , reckoning up, computation.
Uitrekken, •t. W., (rekkende verlengen) stretch; -, (uitbreiden) § lengthen ; zijn leven -, lengthen out life ; -, (lang
doen aanhouden) eke out; -, i. w., (door rekking langer worden) stretch.
Uitrekking , z., stretching ; -, § lengthening.
Uitrennen, i. w., (snel uitrijden) run of ride out very swiftly.
Uitrigten, t. w., (ten uitvoer brengen, rerrigten) bring out,
perform, do. Uitrijden , i. w., (op den rug van eenig dier, of op een dier ,
van huis gevoerd worden) ride out; -, (op schaatsen van
huis snellen) skate away ; -, t. w., (op een voertuig van huis
brengen) carry out.
UItri.Jten , t. tv., (uitscheuren, uitrukken) tear of pull out.
Uitpuilen,
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up from ; -, (rijzende uitdijen) rise; uitgerezen hebben,
have done rising.
Uitritten , i. w., (van huis ritten) go abroad ; -, (ten einde

ritten) have done gadding.
Uitnoden , t. w., (van plantgewas) root out of up, pull up

by the roots , grub , cut of pull up ; -, (uitrukken , uit
snatch of tear out; -, § (verdelgen) extermi.-trekn)pul,
nate , extirpate , destroy.
UltroeiJen , t. w., zie Uitroden.
Ultroejen , t. w., (door middel van riemen naar buiten voeren) transport in a boat; -, (zich zelven at roeijende naar
builen voeren) row ou, row away.
Uitroep , c., exclamation, outcry , cry , vociferation ; -,
hruclaniation.
Uitroepen, t. w., exclaim, cry out, cry; -, (door de
openbare stem verkieze;i lot) proclaim; tot koning -, proclaim ... king.
U i t roeper • z., crier , put-crier.
Uitroeping , z., exclamation , crying ; -, proclamation,.,
proclaiming.
Uitroepingsteeken, z., note of exclamation (spraakkunst).
Uitroepster . z., zie Uttroeper.
Uitrollen , t. sv., (vaneern rollen) roll out , unroll; -, i. w.,
(rollende ergens uit geraken) rol! out.
Vitrondeu , t. w., round out, make round inside.
Uitronken , t. w., (tee; einde ronkeic) , als : uitgeronkt liet.
hei; have done snoring.
Uitrooken , t. iv., (berookende van kwade dampen zuiveren ,
uitluchten) air, fumigate ; -, (ern i lip tea einde rooken) ,
als : een pijp -, finish u pipe.
Uitrotten , i. w., rot away.
Litruiteu , i. w., (tea einde ruijen) , als : uitgeruid hebben ,
have none meving; de vogels hebben uitgeruid, the birds
have done mewing.
Uitrukken , t. w., (net een ruk uit -ijn plaats brengen)
pull out of up; -, i. w., (zijn standplaats met spoed verb.
brit , van een leger) march out.
Uitrnitker, z., one that pulls out of up.
Uitruiiking, z, pulling out of up; -, § destroying; -,
marching out.
Uitrukster , z., zie Uitrukker.
Uitrunuen , i. w., zie Uitrennen.
uitrusten , t. w., (toerus;lei, van liet noodige tot den uittogt
voor_ie,c) fit out, rqulp; -, i. w., (rust nemen) take rest,
rest, repose; zich terg oorlog -, make preparation for war;
-, (bedeelen) endow, furnish ; de rnensch is met de uidnuutendste vermogens uitgerust , man is endowed with the
most excellent qualities.
Uitrusting , z., (de daad van uitrusten) equipping, fitting
out, furnishing ; -, (al wat lot uitrusting van iets of
iemand strekt) fitting out, equipment.
Uitschateren, L, w., (luidkeels schateren) burst out laughing.
Uitschaven , t. w., (schavende uithalen) hollow with a plane;
-, (schavende wegnemen) plane out of away.
Uitschelden , t. tv., j (afzonderen) separate; -, i. w., (op.
houden , o flaten) cease , stop , leave off.
Uitscheiding , z., separating; -, ceasing, leaving off.
Uitschelden , t. w., (schelden, uitmaken , uitkrijten) scold ,
call (any one) names; iemand zoor een bedrieger -, call
any one a cheat.
Uitschenken. t. w., (schenkende ledigen) empty; -, (verschenlren) pour out.
Uitschenking, z., emptying; pouring out.
Uitsclreppen , 1. w., (scheppende ledigen) empty ; -, (schep.

pende wegnemen) bail out, scoop out,
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Uitschepping, z., bailing out, scooping out.
Uitscheuren, t. w., (scheurende uitrukken) tear

out; -,
i. w., (met uitrafeling scheuren) rend.
t. w., (schietende wegnemen) shoot out ; -,
(schietidk uittrekken) put off; -, (uitschiften) lay aside, single
out; geen eten - (alles lusten), eat any thing; geld -,
(dat voor rekening van anderen of ter bestrijding van kosten , waarin ook anderen moeten deelen, is uitgegeven) lay
out, disburse; een bal - (hem uitwerpen) play out a ball;
-, (doen uitspruiten) shoot out; -, i. w., (uitspruiten) shoot,
shoot out; het gewas begint uit te schieten , the plants begin to shoot; -, (uitglippen) slip out , slip; mijn voet schoot
uit, my foot slipped out; -, (buitenwaarts uitsteken) jut out.
Uitschiften, t. w., sort, single out.
Uitschieten ,

Ultschifter, z., sorter.
Ultschlfting s z., sorting , sifting out.
Ultschtjnen, i. w., (uitblinken, uitmunten) shine;

-, (ten
einde schijnen), als : zijn licht heeft uitgeschenen (hij is
gestorven) , he is dead.

Uitschijnsel • s., splendor.
Uitschilderen , t. w., (door

schildering afbeelden) paint,
portray; -, § represent; iemand leelajk - § (veel kwaads van
iemand spreken) , paint any one in very black colours ; zich
laten -, have one'§ portrait taken.
Uitschilferen, t. w., (door schilfering meer en meer uit
hollow by taking out scales; -, i. w., (door schil--holen)
fering uitgehoold worden) become hollow by the peeling off
of falling away of scales.
Uitschitteren, i. w., (uitblinken, uitschrijnen, uitmunten)
shine out, excel.
uitschokken ,

t. w., (door een schok uitligten , uitwerpen)

jolt of throw out; -, i. w., (door een schok uitgeligt, uit
worden) be jolted of thrown out.
-geworpn
Uitschommeten , t. w. en i. w., zie Uitschoppen.

t. w., (schoppende uitdrijven) kick out; -,
(met schoppen uitscheppen) scoop out; -, i. w., (ten einde
schoppen , schommelen) , als : gij hebt uitgeschopt , het is
mijn beurt, you have swing enough , it is my turn.
Uitschot, z., (het uitschieten, het uitgeven ten behoere van
anderen) disbursing ; -, (hetgeen uitgeschoten wordt) dis
- van volk (slecht gepeupel), rabble,-burseint,olay;
vulgar; -, (afval, het slechtste) refuse, trash; -, + (manschap, die uit het midden der natie wordt gekozen, om
haar te verdedigen, landmilitie) militia, trainbands, pl.
Uitschraapsel, z., zie Uitschrabsel.
Uitschrabben , t. w., (schrabbende wegnemen) scrape out,
erase; -, (schrabbende ledigen of zuiveren) scrape out.
Uitschoppen,

Uitschrabbing, z., scraping out; -, scraping.
Uitschrabsel , z., scrapings, pl.
Uitschrapen , t. w., zie Uitschrabben; -, (met uilschrappen
Le niet doen) scratch out, zie verder.
Uitschrappen, t. w., zie Uitschrabben.
Uitschreeuwen, t. w., (een gewaarwording schreeuwende

uiten) cry out, cry; -, (iets schreeuwende uiten) cry out,
scream out; -, i. w., (luidkeels schreeuwen) cry, cry out.
UltschreUen , t. w., als : zijn ooggin -, cry one's eyes out;
-, i, w., (ten einde schreijen) cease crying.
UltschrUven, t. w., (naschrijven, afschrijven) copy, write
out; iemand - (letterdieverij te zijnen aanzien plegen) copy
from any one, pirate any one's work; -, (bekend maken,
aankondigen , aanbevelen) issue a proclamation of; -, (bij de
wet verordenen) decree; belastingen -, lay on taxes; een
vastendag -, appoint a day of fasting; -, (voorschrijven) prescribe; gebeden -, prescribe prayers; een landdag -, convocite of summon the states, call of assemble the diet.
UltschrUver , z., copier, copyist , plagiary.

UIT.
1 Ultschrtving, z., copying; -, proclamation; -, laying on
(taxes), convocation (of the states); -, levying; -, decreeing.
Uitschrobben, t. w., (schrobbende reinigen) scrub, clean;
-, i. w., cease scrubbing of cleaning.
Uitschudden , t. w., (schuddende ledigen) shake out; -,
(afwerpen) shake off; zijn hart - (zich van opgekropte droef
andere gewaarwordingen ontlasten) open one's heart;-heidof
de kleeres - (die schielijk uittrekken) , pull of strip off
one's clothes; iemand - (hem van kleeren ene. berooven , hem
plunderen) , strip any one.
Uitschutjeren , t. w., (met een schu(er reinigen) brush.
Uitsch uimen , i. u•., foam, froth ; cast up foam , froth
of spume.
Uitschuiven. 1. w., (buitenwaarts schuiven) shove of push
out; het lijf - (van een koe, wier baarmoeder onder het
kalveren uitgaat), push out the womb; -, i. w., (een schijf
verschuiven of eerst schuiven) push , play first.
Uitschuld , z., (uitslaande schuld) active debt , debts owing.

t. w., (door schuren uitdoen) scour out; -,
(schurende reinigen) scour ... inside.
t. w., (door een afschutsel uilweren) dam off;
-, (door een sluis uitlaten) let out of a sluice.
Uitslaan , t. w., (slaande uitdrijven) beat out of beat off;
-, (iets, door het heen en weder te slaan, van vocht, stof
enz. ontdoen) shake out; -, (uitdorschen) thrash out; -,
(uiteenplooijen) display, lay out, spread; -, (uitbreiden)
spread ; -, (openvouwen) untold ; -, (slaande verbreeden) beat
flat , beat out; -, (slaande van zich drijven) beat away,
strike; -, (verkoopen) sell, deliver ; -, (als koopwaar nitvoeren naar buitenslands) export; zottenklap -, talk nonsense ; -, (uiten) utter ; -, i. w., (zich als uitslag vertoonen)
break out; -, (uitslag vertoonen) grow fiery; -, (ter, einde
slaan) , als : uitgeslagen hebben , have done striking ; -, (in
liet spelen den eersten slag aan een bal geven) give the
first stroke , strike first ; -, (schimmelen) mould ; -, (nat
afgeven , zweeten) give of thow out moisture , (van-tighed
een muur enz.) become wet of moist; -, (uitloopen) bud.
Uitslaand , b., large-sized.
Uitslabben , to w., (slabbende ledigen) lap nut; -, (opstallen)
Uitschuren,

Uitschutten,

lap up.
Uitslag • z.,

(het uitslaan , het afleveren van verkochte goederen) selling, delivering; -. (aflevering) delivery; -, (doorslag van een balans) bias, turning; -, (afloop, uitkomst)
e +ent, result, issue, success; -, (schimmel) mouldiness,
eruption , pimples, pustules, pl.; -, (vurigheid) fieriness.

Uitsla -biljet, z., licence, permit.
Uitsiagten, to w., retail (meal etc.).
Uitslapen, t. w., (door slaap verdrijven) sleep out of off;

zijn roes -, sleep oneself sober, sleep off his debauch; nitgeslapen zijn , have slept enough §, be very clever ; -, i. w.,
(ten einde slapen) sleep oné's fill.
Uitslibberen, i. w., (uitglijden) slip, make a false step; -,
slip out.
Uitslleren ,

slip out.
UltsiLpen ,

i. w., (uitglijden) slide out; --, (uitglippen)

t. w., (sl( pende wegnemen) grind of whet out;

-, (slijpende uitholen) grind hollow.
t. w., (slijtende aan den man brengen, in het
klein verkoopen) retail ; -, i. w., (slijtende verdwijnen) wear

TJitsIiJten,

away of out.
Ultsliajter, z., retailer.
Uitslijting, z., retailing.
Uitslijting, z., wearing out of away.
' Uitslooven • t. w., (zich vermoeijen , afslooven) give oneself

great trouble, moil.

Uitslooving,

z., toil , toilsomeness,

UIT.

UIT.
Uitslorpen, t. w., (slorpende uitdrinken) sip up.
Uitslorper , z., one that sips up.

Uitsiorping, z., sipping up.
Uitslorpster , z., zie Uilstorper.
Uitslulpen , i. w., (sluipende uitgaan)
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Eitspanten. z., moulds, pl.
Uitsparen , t. w., (door besparing verkrijgen) spare, save.
Uitsparing, z., saving, sparing.

steal away.

t. w., (weren) shut out, exclude ; -, (uitzonderen) except ; niemand uitgesloten , nobody excepted.

Uitsluiten ,

Uitsluitend, b., exclusive.
Uitsluiting. z., (het uitsluiten, afzondering, wering) exclusion.

i. w., (spattende uitspringen) spurt out; -, §(zich
op buitensporige wijze gedragen) run into debauchery, run

Uitspatten ,

into extravagance.
Uitspatting, z., spurting out; - , § extravagance.
Uitspelen , t. zo., (spelende nederwerpen) play ; -, (ten einde

spelen) play out , finish playing ; -, (opspelen) play ; -, (ver rigten) do, perform; -, i. w., (een kaart nederwerpen, ook
eerst spelen) play first, have the forehand; -, (ten einde
spelen) finish one's play; de klok heeft nog niet uitgespeeld,
the clock has not done chiming.
Uitslurpen, t. w., zie Uitslorpen.
Uitspellen, t. w., (ten einde spellen) spell out.
Uitsmeden • t. w., (door smeden verbreeden) heat out of Uitspeuren , t. w, (nasporen) spy, discover, trace out.
flat; make broader by forging; hammer out.
Uitspannen , i ?v., (onder het spinnen uitdijen) spin out.
Uitsmelten, t. w., (door smelten ontledigen) melt; -, i. tv., Uitspitten . t. w., (door spitten uithalen) dig out.
(uitgesmolten worden) melt; -, (onder het smelten uitdijen Uitspoelen , t. w., (spoelende uithalen) hollow, undermine;
of veel opleveren) yield more than was expected.
-, (.spoelende zuiveren) clean , cleanse , rinse , wash , -,
Uitsmeiting, z., melting.
i. w., (door bespoeling zaitgehoold worden) he Hollowed out
Ultsmtten, t. w., (smijtende wegnemen) throw, cast of of undermined.
fling out.
Uitspoken . t. w., § (uitvoeren , in een kwaden zin) do, exeUitsrnoken , t. w., (ten einde smokes) , zie Uitrooken.
cute , perform ; -, i. w., ( ten einde spoken , § geheel en al
L'itsmoren, t. w., quench.
voleindigen , voltooijen , in ongunstigen zin) , h. v . de brand

, z., (uiting van ,gevoelen, beslissende uitspraak)
determination , decision , decisive answer ; ik kan geen - van
hem krijgen , I can obtain no decision from him ; -, (opheldering), hij geeft nooit eenig -, he never gives any explanation.

Uitsluitsel

Ultsnappen,

t. w., (snappende uiten) blab out.

Uitsnede, z., zie Uitsnijding.

i. w., als. het heeft uitgesneeuwd, it has
done snowing.
Uitsnellen, i. w., (naar buiten snellen) hasten outwards.
UitsnLjden . t. w , (door snijden wegnemen) cut out; -, (snij -

Uitsneeuwen ,

heeft uitgespookt . the fire has exhausted itself.

Uitsporig, b. en bw., zie Buitensporig.
Uitspouwen (, t. w., zie Uitspugen.
Uitspraak, z., (het uitspraken) pronouncing; -, (de bijzon.

dere wijze, waarop men zijne woorden of ook gezegden uit
pronunciation, utterance, elocution, delivery, accent;-sprekt)
dende uitdelen) hollow out; -, (snijdende afbeelden) carve; -,
-, (uiting van een beslissend oordeel of vonnis) verdict, sen
(snijdende aan den man brengen; laken, linnen, enz. bij de
- doen , pass sentence, give in one's-tenc,drmiao;
el verkoopen) retail , cut out, -, i. w., (onder het mes uit
verdict ; - doen over, decide upon ; -, (uitgesproken vonnis)
wel strekken) yield much ; -, § (vertrekken , een ver-dijen,
sentence.
verlaten , geen lid meer daarvan blijven) steal away,-gaderin Uitspreiden , i. w., (vaneen spreiden) spread out; -, i. w.,
go away; -, (sterven) die.
zich -, spread oneself out.
UitsnUder , z., cutter, one that cuts out etc.; -, retailer. Uitsprekelijk , b., utterable , expressible.
UitsnLjding , z., cutting out; -, retailing, departure; -, Uitspreken, t. w., (sprekende uiten) pronounce, speak out,
death.
utter ; wanneer wordt het vonnis over hem uitgesproken?
Uitsntjdsel, z., Cuttings, pl.
when will judgment be passed on him; hare droefheid is
Uitsntjdster, z., zie Uitsnijder.
^ niet om uit te spreken (laat zich in geen woorden uiten),
UitsnoelJen, t. w., (door snoe(ing van hout ontledigen en her grief is unutterable; den zegen -, bless; -, i.w., (ten
verdunnen) lop , prune.
einde spreken) have done speaking.
Uitsnorken , i. w., (ten einde snorken) have done snoring. Ultspreking, z, pronouncing, speaking out, uttering, pasUitsnulten, t. w., (door snuiten ontledigen) blow; zijn neus sing (a sentence).
-, blow one's nose ; een kaars -, snuff out a candle ; -. Uitspringen, i. w., (zich springende ergens uit bewegen) jump
(door snuiten uitblusschen) snuff out.
of leap out, jut out, spring out; -, (schielijk te voorschijn
Ultsnuiven, t. w., (naar buiten snuiven) breathe, blow out;
komen) spring forward , shoot forth ; -, (uitschieten) go out,
-, (snuivende ledigen) empty a snuffbox by taking the snuff;
open; -, (uitsteken)) project, jut out; -, (ten einde sprin-, i. w., (uitblazen) take breath ; § ergens op - (naarstig gen) , als : uitgesprongen hebben , have done jumping of
naar iets trachten , zich met vlijt op iets toeleggen, iets leaping.
met drift bejegen) strive after.
Uitspringend . b., projecting.
Uitsoppen • t. w., (soppende ledigen) empty by sopping.
Uitsprong , z., projection , projecture.
Uitsponen • t. w., (spanende ledigen) empty by slicing ; -, Uitspruiten , i. w., (spruitende te voorschijn komen) sprout,
(spanende wegnemen) take out with a slice.
appear ; -, (spruiten , voortbrengen) bud , shoot.
Uitspannen, t. w., (vaneen spannen) stretch out, extend; Uitspruitsel , z., shoot, sprig (botanie); -, § consequence.
-, (uit het gareel spannen) ungear ; § zich uitspannen (zich Uitspugen , t. w., (spugende uitwerpen) spit out, spew out;
eenige verademing schenken), divert oneself, take some -, (uitbraken) vomit; zijn gal - '§ (zich scherp uiten) vent
diversion ; -, i. w., (zijn intrek nemen) alight ; -, (stil hou.
one's spleen.
den) stop.
Uitsputjen , t. w., (spuijende van water ontlasten) cleanse by
Uitspanning , z., (het uitspannen) stretching out ; -, 5 (vermeans of sluices.
lustiging) diversion, amusement: -, (verademing) diversion; Uitspuiten , t. w., (spuitende uitwerpen) spurt out.
-, (herberg waar men paarden uitspant) stage, haiting-place; Uitspuwen • t. w., zie Uitspugen; -, spit out.
-, (stalling) stabling.
Uitstaan , t. w., (doorstaan , verduren) bear , suffer, susIiitspansel. z., (al wat uitgespannen wordt) expanse, expantain , endure ; ik kan hem niet -, I cannot suffer him; iie
sion ; -, (hemel) firmament, sky.
heb veel met hem, uit te staan, he gives me a great deal
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of trouble • he causes me much grief ; ik kan -die pijn niet Uitstrekking , z., stretching out of forth.
-, I cannot endure that pain ; -, i w., (buitenwaarts staan) Uitstrepen , t. w., blot, cancel , cross.
stand out; -, (voordeelshalve uitgezet zijn), als: ik heb geld Uitstrijken, t. w., (strijkende glad en effen maken) smooth,
-, I have money owing to me ; uitstaande schulden (schul- smooth down; -, (uitdoen , uitvegen) strike out; een uit.
den dis men in te vorderen heeft), debts due.
gestreken gelaat , a smoth countenance ; -, (uitluchten)
Uitstaande, b., outstanding.
reprimand of rebuke sharply; -, (strijken met een strijk.
Uitstallen, t. w., (op een stalletje uitspreiden om te verijzer) iron.
koopen) expose for sale , lay out.
UitstroaUen, t. w., (strooijende verspreiden) strew about,
Uitstalling, z., exposition for sale, laying out.
spread , scatter; een gerucht -, divulge of spread a report;
Uitstamelen, t.w., (stamelende uiten) stammer out, lisp out.
wie heeft dat gerucht uitgestrooid ? who has spread that
L'i tstampen • t. w., stamp of heat out.
report?
Uitstap • z., -(stap buiten den eigenlijken weg) step out of Uitstrooisel , z., false report, story; het is slechts een -,
the way; -, (tog(je) trip; -, § (afwijking) digression.
it is hut a false report.
Uitstappen, i. w, (stappende ergens uitgereken) step out; Uitstroomen , i. w., (stroomende uitvloeijen) stream forth,
-, (uit een rjtuiq stappen) alight; -, (uit een boot) get gush.
out ; -, (sterven) § die.
Uitstrooming, z., streaming forth, gushing, gushing out.
Uit@teeksel • z., zie Uitstek.
Uitstroopen , t. w„ (stroopende uitkleeden) strip; -, § raUitstek, z. • ( het uitsteken, uitmunten), als: bij -, extremely;
vage, lay waste.
-, (uitstekend gedeelte) projection.
Uitstuderen, t. w., (ten einde studeren) study through; -,
Uitsteken, t. w. • (stekende wegnemen.) dig out; turf -, dig
i. w., finish one's studies.
out of cut out turf ; iemand de oogen - (hem een schi'te. Uitstuiven, t. w., make (ashes, dust, etc.) fly out of. ..;
renden pronk vertoonen, waardoor hij verblind wordt), put out -, i. w., fly out, § rush out.
my one's eyes; -, (omkoopen) bribe any one; -, (iemand als Uitsturen , uitzenden , t. w., send out, send for.
verblinden) dazzle any one (by a deceitful appearance); -, Uitsturen • t. w , (naar buiten sturen) steer out.
(ran rich afsteken) stretch forth ; -, (buiten iets steken) Uitsullen, i. w., zie Uitglijden.
rut out , pull out ; de tong -, stick out one's tongue; de Uittappen, t. w., (tappende ledigen) empty (by drawing the
vlag -, hoist the flag; -, (stekende afbeelden, graveren) liquor out); -, (tappende wegnemen) tap off.
engrave, carve; -, i. w., (ergens buiten uit komen) jut, jut Uittarten, t. w., (op een tartende wijze uitdagen, trotseren)
out, project; -,'(uitmunten) § excel : boven iemand -, excel defy , challenge , dare.
any one; -, (om even of oneven spelen) play even or odd; Uittartiug, z., defying.
-, (raden), als : laat ons daarom -, let us draw lots.
Uittekenen , t. w., (teekenendé a f beelden) , zie .df teekenen.
Uitstekend, b., (al wat uitsteekt, uitmunt) excellent, choice, Uitteezen, uitpluizen, t. w., pick.
Uittellen , t. w., (tellende uitgeven) tell , count; -, (bij het
exceeding ; -, bw., excellently, exceedingly.
Uitstel, z., (het uitstellen, verschuiven) delay; de zaak lijdt
tal verkoopes) sell by tale; geld op tafel -, count down
geen -, that business will not bear dele ; zonder - (on- money.
middellijk), without delay; - is geen astel, all is not Uitteren, t. w., (terende doen verkwijnen) consume; -, i. w.,
lost, that is delayed; -, (tijdvergunning) respite, time (door tering uitgemergeld worden) languish, waste, pine
away.
more; - dagen , days of grace (koophandel).
Uitstellen • t. w., (uiteen stellen, uitstallen) postpone; -, Uitterend, b., consumptive, hectic.
(verschuiven) delay, put off, defer, retard; een betaling -, Uittering, z., consumption.
put off a payment.
Uittiegew , t. w., t (uittrekken, enkel gebruikelijk in den verl.
tijd en in het vert. deeps. uitgetogen) draw, draw out;
vutsteller, z., (verschui »er, draler) delayer, procrastinator.
-, i. w., (uitreizen, zich op weg begeven) set out, quit of
Uitstelling, z., protraction.
Uitsterven • i. w., (geheel wegsterven) become extinct; -, (door
leave a place , march off.
wegsterving van menschen ontledigd worden) , als: het land Uittillen , t. w., (door opligten uitnemen) lift out; een deur
is uitgestorven , all the inhabitants of that country are dead. -, unhinge a door.
Uittiinmeren , t. w., (door timmering uitbreiden) enlarge;
Uitsterving, z., extinction.
-, i. w., (ten einde timmeren), als: hij heeft uitgetimmerd,
Uitstompen, t. w., push out.
he has done building.
Ultstooten , t. w., (stootende wegnemen of uitdrijven) thrust,
push out.
Uittoeten , t. w., (door geblaas op een toet of tuit verkondigen) announce by the sound of a horn ; -, § (ruchtbaar
Uitstorten, 1. w., (stortende ergens uitwerpen) pour of
throw out; zijn hart -, open one's bosom; zijn gebeden -, maken) trumpet forth.
Uittogt, het uittrekken, z, departure, marching off,
pour out one a prayers.
removal ; -, (vijandige aanval van de belegerden op de beleUitstorting, n., pouring out; -, effusion.
geraars) sally.
Uitstotteren , t. w., stammer.
Uitstoven • i. w., stew , be stewed.
Uittooveren • t. w., (tooverende uitbrengen) get of drive
out by charm.
Uitstralen, i. w., (stralende ergens uit voortkomen) beam
forth ; -, (stralen van zich geven) beam ; -, (ten einde stra- Uittornen , t. w., (tornende uitnemen) take out by unsewing of ripping.
len) cease beaming; -, beam forth, § gush out.
Uittorschen , t. u., (torschende uitdragen) carry out.
Uitstraling, z., beaming.
Uitstrekken • t. w., (van zich afstrekken) stretch forth ; -, Uittrappen, t. w., (trappende van zijn plaats brengen), als:
(Vaneen strekken) stretch out, extend; de palen van zijn een deur -, tread a door out; -, (trappende vernielen) destroy
rijk al verder -, § extend the hounds of his empire; zich - by treading upon ; -, (trappende uilblasschen) extinguish by
(zijn leden vaneen strekken), stretch oneself out ; zoo ver strekt treading upon ; -, (trappende (ergens) uitbrengen) kick out.
mijn raagt zich niet uit, my power does not reach so far; Uittreden , t. W., tread out; -, (tredende ergens uit persen)
zich ergens naar - (het trachten te verkrijgen) strive for. tread ; -, i. w., (zich tredende ergens uit bewegen) step out
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Uittreden , z., zie Uittreden.
iJittrekki t. w., (trekkende van zijn plaats brengen) pull

nut, draw out, draw; -, (trekkende uitdoen, aflerlgen) pull
off, put off; -, (zich ontkleeden) undress oneself ; -, (ucithalen) , als : een tand -, draw a tooth ; -, (een uittreksel
uit een geschrift maken, den voornamen inhoud daarvan uit
als : een werk -, abstract of abridge a work; -,-trekn),
(de kracht ergens uithalen) extract ; --, i. w , (zich. ergens van
a'aan begeven) go away, remove; -, (zich tot krijgsverrigtingen op weg begeven) march off, march.
Uittrekking , z., pulling , drawing, marching out.
Uittreksel , z., extract , compendium.
Utttromenelen, t. w., (trommelende ruchtbaar maken) proclaim by beat of drum.
Uittrompetten. t. w., (onder trompetgeschal aankondigen)
announce by blowing a trumpet, trumpet forth; -, (luide
bekend maken) trumpet about.
Utttrouwen, t. w., (ten huwelijk geven), zie Uithamen.
Uittuilen, t. lv. en i. w., (ten einde tuilen), zie Vuilen.
I7ittuiten , t. w., zie Uittoeten.
Vltvaagsel, z., (wat als onnut uitgevaagd wordt) sweep.
inga, pl.; -, § ( een nietswaardig of verwerpelijk voorwerp of
wezen) outcast , scum.
Uitvaardigen , t. W., promulgate.
Uitvaardiging, z., promulgation.
Uitvaart, het uitvaren, z., setting out, setting off, departure ; putting to sea ; -, (wegvoering van een lijk ter
begraafplaats, begrafenis) funeral , obsequies, pi.
IJitvagen • t. w., zie Uitveger.
Uitval , z., (het uitvallen) falling out; -, (het uitrukken van
belegerden tegen belegeraars) sally ; een - doen , ranke a
sally; -, (in een tweegevecht , een hevige poging om zijn
partij te wonden) pass.; -, (in de schermkunst) passado; -,
(hevige uitbarsting ron toornige uitdrukkingen) molding.
Uitvallen , i. w., (vallende van zijn plaats geraken) fall out;
-, (in de schermknn st) make a passado ; -, (op hevige wijze
,uit een belegerde plaats tegen den v a-n.d aanrukken) sally
nut of forth , make a salty ; -, ( in een tweegevecht op he.
rifle wijze op zijne partij an.ndringe:a) make pass; -, (in
doornige uitdrukkingen locharsten), als: tegen iemand -,
fall out with any one , scold any one ; -, (op een of andere
wijze uitkomen of gebeuren) fall out, happen . issue, turn
out ; naar het uitvalt , as it happens ; goed -, succeed;
kwalijk -, miscarry.
Uitvaliing, z., falling out, sallying, etc., zie Uitvallen.
Uitvaren, i. te., (varende uitreizen) set sail, sail away,
set off in a ship of boat; -, (zich ijlings ergens uit begeven) go out; -, (met geweld losbarsten) burst out; -, (in
toornige uitdrukkingen losbarsten) , als : tegen -, fall out
with , scold , abuse , inveigh against, reproach any one;
, (weggevoerd worden, zoo als een lijk ter begraafplaats)
be carried out of borne niet of away.
Uitvasten , t. w., (door vasten verdrijven , b(v. cru koorts)
cure by fasting of abstinence; -, i. w., (ten einde vasten),
als : hij heeft nog niet uitgevast , lie has sot yet done
fasting.
Uitvechten • t. Si'., fight out ; -, (door lang en geweldig oor
verzwakken, te onder brengen) weaken by fighting;-logen
-, i. w., fight nut; -, (ten einde vechten), als : hij moet
uitvechten , he must fight it out.
Uitveegsel • z., sweepings, pl.; beter Uitvaagsel.
Uitveenen, t. w., clear from turf.
Uitveening • z., clearing from turf.
uitvegen • t. za., (vegende reinigen) clean , sweep ; een glas
- § (liet schoon uitdrinken), empty a glass; iemand den manEel - (hem bestraffen of de les lezen), ale : zij hebben hem,

a

Ier dage den mantel uitgeveegd, they have given him a

severe rebuke.

Uttveging , z., sweeping , cleaning , wiping.
[7itvetien, t. 9a., (iets veilen om het aan den man te bran.

gen) offer for sale.

Uitventen , t. w., (te koop aanbieden) offer for
ahont.
Uitventer , z., hawker , pedlar.
Uátventerij , z , hawker's trade.
Uitverhalen • t1. w., relate to an end.
Uitverkocht , h, (van boekwerken) out of print;

sale, hawk

(van andere

waren) sold off ; - zijn , § be at one's wit's end.
Uitverkoopen, t. w. en i. w., (ten einde verkoopen) sell off.
Uitverkooper, z., seller off.
Uitverkoren, b., (uitgekozen, seitgelezen)

chosen, elect,

select.

Uitverkorene, z., elect; -n, mv., the elect (godgeleerdheid).
Uitvertellen , t. w., zie Uitverhalen.
Uitvezelen, t. w. en i. w., ravel out.
Uitvieren • t. w., veer out.
UitvLlen • t. w., (door vijlen uitholen) file out; -, (door

vijlen wegnemen) file away.

Uitvinden, t. w., (iets, dat nog niet bestaat, door een toe-

vallige of opzettelijke inspanning van gedachten, ontdekken)
invent; -, (iets, dat reeds bestaat, het eerst gewaar worden) discover, find out; hij heeft het kruid niet uitgevonden , he is no conjurer.
Uitvinder ,, Z., inventor.
Uitvinding, z., (het uitvinden en het uitgevondene) invention.
Uitvindsel , z., (het uitgevondene) invention.
Uitvindster, z., inventress.
Uitvisschen, t. w., (risschende ontledigen) fish out, empty
by fishing; -, (op listige wijze navorschen) fish out, pump,

discover, trace out; iemand -, pump any one.

Uitviekken , t. ze., blot nut , wipe out.
Uitvtieden, i. w., (zich al vliedende ergens uit begeven) flee
away
Uttviiegen , i w., (naar buiten vliegen) fly out; -, (zich vlug-

lig ergens uit bewegen) , (van levenlooze voorwerpen) flee out.

Uitviteger, z., one who flies out, etc.
Uitviieten, i. w., (vlietende ergens uitkomen) stream out.
Uitvlieting , z., streaming out.
Uitvloed • het uitvloeUen , uitvloeLiing, z , flowing out.
Uitvloeken, i. w., (vloeijende ergens uitkomen) flow out;

-, (zich vloeijende uitbreiden) flow out.
Uitvloetiing, z., flowing out.
Uitvloeisel , z., (al wat ergens uitvloeit) what flows out;

-, (al wat ergens uit voortkomt) emanation; -, (gevolg)
consequence.
Uitvlugt, het ultvlugten, z., flight; -, (ontkoming) escape;
-, (plaats waardoor men ontkomt) issue, outlet; -, (ongegronde verontschuldiging) evasion, shift, subterfuge, escape,
siliiitlina, backdoor , loop•hole ; -, (voorwendsel) pretext.
Uitvlugten , i. w., flee out, escape, evade.
Uitvoer, het uitvoeren, z., exportation; -handel, exporttrade ; -regt , export, duty; -waren . articles of export; ten
- bestemd, for export; ten - (in uitvoering) brengen, put
in execution ; iemands bevelen ten - brengen, put any one's
orders ia execution ; ten - leggen, execute.
Uitvoerbaar, b., (ningeli;k, doenlijk) possible, feasible ; -,
(ter uitvoering geschikt) practicable.
Uitvoerbaarheid , z., feasibleness, possibility; -, practicableness , practicability.
Uitvoerder , z., (die iets uil liet land voert) exporter; -,
§ (die iets bewerkstelligt) performer, executor; -, (afzender)
exr,rtrr ,
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Uitvoeren, 1. tv., (naar buiten lands voeren) export; -, (vol-

work much good ; -, (in al de bijzonderheden ehandelen)
elaborate; -, (vod tooijen) elaborate ; -, i. w., (te einde werken) have done working.
Uitwerker, z., one that effectuates etc., zie Uitwerken.
Uitwerking , uitwerksel , z., effect; -, (het uitwerken)
performing.
Uitwerksel , z., effect.
Uitwerpen , t. te., (werpende ergens uitbrengen) throw out,
cast out; het anker -, cast the anchor; -, (uitspuwen) emit,
eject, vomit; bloed en slijm -, throw up blood and phlegm;
-, (uitdrijven , uitbannen) expel , cast of drive out , banish;
hij werd de synagoge uitgeworpen , he was driven out of
the synagogue ; -, (uitschieten) shoot ; -, (ontmannen)
castrate.
Uitwerping, z., throwing of casting out; -, emission,
ejection.
Uitwerpsel , z., outcast; -, excrement; -, spittle, spawl.
Uitwieden , t. w., (door wieden wegnemen) weed ; -, (ai
wiedende zuiveren) weed out.
Uitwijken , i. w., (buitenwaarts wijken, uitzakken) give way;
de muur wijkt uit, the wall is giving away; -, (uitglijden)
slip; -, § (het regte spoor verlaten) deviate, make a false
step; -, (in vrijwillige ballingschap gaan) emigrate.
Ultwi,Jking, z., giving way; -, emigration.
Uitwitzen , t. w., (op een beslissende wijze aantoonen) demonstrate , show , learn ; -, (bepalen) determine ; de tijd
zal het -, time will show it; een vonnis -, pronounce a
sentence ; -, (verbannen) banish.
Uitwijzing, beslissing, z., decision; -, (verbanning) ba.
nishment.
Uitwinden, t. w., (maneen winden) unwind, unroll.
Uitwinnen , t. w., again , spare, save, buy off , r.; tad -,
gain time ; dat zal niets -, that will yield no profit.
Uitwinning, z., sparing, saving, buy off, r.
Uitwisschen , t. w., (wisschende zuiveren) wipe out, clean;
-, § 1 ik zal Jeruzalem uitwisschen , gelijk als men een scha.
tel uitwischt, I will wipe Jerusalem as a man wipeth a
dish (II. boek Koningen , hoofdst. 21, vers 13) ; -, (wis
-schend
wegnemen) wipe out, blot out, § efface.
Uitwisselen, t. w., (bij wisseling overgeven) exchange; krijgsgevangenen -, exchange prisoners of war.
Uitwisseling , z., exchange.
Uitwoeden , i. w., (ten einde woeden) cease raging; -, (doorwoeden) rage.
Uitwoekeren, t. w., (door woekeren uitwinnen) gain (by
usury); -, (woekerende uitputten, uitzuigen) extort (by usury).
Uitwonen , t. w., (door wonen bederven) spoil a house by

522

brengen) execute , perform ; iemands bevelen -, carry out
any one's orders; kwaad -, do mischief.
, b., executive; - bewind , executive power; -e
magi, executive power,
Uitvoerig, b., (volledig, hreedeoerig, wijdloopig, omslagtig)
circumstantial, prolix, ample, large, copious; -, bw., pro.
lixly , amply , largely, copiously.
UitvoerllJk , b. en bw., (dat uitgevoerd kan worden) practicable , performable , feasible.
Ultvorschen, t. w., (door navorsching ontdekken, ergens
uitkrijgen) investigate , secrutinize , seek , search , spy.
Uitvorscher, z., inquirer, searcher; -, § spy.
Uitvorschtng , z., investigation , searching.
Ultvraagster, z., zie Uitvrager.
Uitvragen, t. w., (door vragen tot ontdekking van alles komen)
question , examine , pump , sound ; -, (tot uitgaan verzoeken)
ask to go out, invite to go out (to a dinner, a party, etc.).
Uitvrager , z., questioner , inquirer , examiner.
UltwaaUen, t. w., (waaijende uitblusschen) blow out; -,
(uaaijende van zijn plaats brengen) blow out of away; -,
i. w., (door gewaai uitgebluscht worden) be blown out; -,
(ten einde waaijen) cease blowing.
Uitwaajing, z., blowing out.
Uitwaarts, bw., (naar buiten) outward, outwards.
Uitwacht, z., (buitenpost) advanced guard.
Uitwaken , i. w., (wakende doorbrengen) watch ; -, (ten einde
waken) , als : ik heb uitgemaakt , I have done watching;
-, (door waken zich afmatten) be tired with watching.
Uitwannen , t. w., (wannende zuiveren) winnow , fan.
Uitwas, z., (al wat tegen den gewonen gang der natuur
ergens uitwast) excrescence.
Uitwasewen , i. u., (wasem van zich geven) evaporate; -,
(zweeten) perspire; -, t. w., (als wasem opgeven) exhale.
Ultwaseming, z., vapour, damp, exhalation.
Ultwasschen, t. w., (wassehende ergens uitbrengen) wash
out of away; -, (wasschende van vuil ontdoen) wash.
IJitwassching, z., washing out of away, washing.
Uitwassen , i. w., (wassende te voorschijn komen) grow out,
sprout out.
Uitwateren , uitloopen , i. w., fall into , run out into.
Ultwatering , z., (eener rivier) mouth, issue , outlet; -,
-en, mv., scupperholes.
Uitweeken , t. w., steep; -, (uitdijn) swell.
Ultweeking , z., steeping.
Ultweenen, t. w., (ten einde weenen) cease weeping; zijn
oogen - (zeer sterk weenen) , cry one's eyes out ; -, i. w.,
als: toen zij uitgeweend had, when she had done weeping.
Uitweg , z., (weg langs welken men ergens uitgeraken kan)
outlet ; -, § (middel om rich uit eenigerhande verlegenheid
te redden) loop-hole, shift, expedient.
Uitwegen , t. w., (wegende aan den man brengen) weigh out.
Uitweiden , i. w., (vas: weidend vee : zijn voedsel wijd en zijd
zoeken) graze abroad; -, (in het gesprek of in het schr(ven : wijdloopig zijn) expatiate, digress.
Uitwellen, i. w., spring up.
Uitwendig , uiterlijk , b., outward ; -, external.
Uitwendige, z., outward appearance, outside.
Ultwendigheld, z., exterior.
Uitwendiglijk, bw., zie Uitwendig.
Uitwerken , t. w., (daarstellen) effectuate , perform , work
out; hoe reel goeds heeft hij niet reeds uitgewerkt, how much
good has lie not already done; -, (op eenigerhande wijze ver
produce, effect; het is te kopen dat de vrede tus--orzaken)
schen Rusland en de Porte veel goeds zal -, It • is to he
loped that the peace between Russia and the Porte will
Uitvoerend

living in it.
Uitworp, z., (het uitwerpen) throwing of casting out.
Uitworstelen , i. w., (ten einde worstelen), als : uitgewor-

steld hebben, have done wrestling of struggling; -, got
out by struggling of wrestling.
t. w., (met wortel en al uitrukken) root out;
h ij tal u - git den lande der levendigen, I he shall root thee
out of the land of the living (Pe. 52, vers 5).
Uitwrijven , t. w., (door wrijven reinigen) wipe out, rub
out; -, (wrijvende wegnemen) rub out.
Uitwringen, t. w, (wringende van vocht ontlasten) wring
of squeeze out.
Uitwroeten, t. w., (ontwortelen) root up of root out; -,
(uitpeuteren) pick.
Uitwroeting, z., (uitpeutering) picking.
Uitzagen , t. w., (zogende uitholen) hollow with a saw; -,
(door zagen wegnemen) saw out.
Uitztsging, z., sawing out.
Uitzakken , i. w., (buitenwaarts zakken) give way, sink down.
Uitwortelen •
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Uitzakking. z., giving way, sinking down.
Uitzeemen , t. to., (met een zeemen lap van binnen zuiveren)
clean with a leather clout.
Uitzeeming, z., cleaning with a leather clout.
Uitzellen, i. w., (van huis zeilen) sail, set sail;

-, (ten

einde zeilen) have done sailing.
(naar buiten, van zich af eenden) send
out, send ; alsdan zal hij zijne Engelen -, and then shall
he send his angels (Marcus I3, vers 27).
Uitzet, z., (voorraad can kleeren enz., die men iemand medegeeft, als men hem van zich afzendt en aan zich zelven
overlaat) outfit; -, (huwel?jksgift) dowry; -, (uitrusting)
equipment; -, (laatste gift) last gift; -, § 9 (barsch antwoord, onvriendelijke bejegening) tart reply, rebuke.
Uitzetten, t. w., (uit een schip zetten)set of put out,
disembark, unload; -, (van menschen: uit een schip laten
gaan, aan land zetten) land; -, (ergens uitzetten) turn (out
of doors, etc.); -, (ter zijde zetten) put of set aside; -,
(uiteenzetten) lay out, expose, display; -, (uitbreiden) enlarge , extend ; schildwachten -, place sentinels; geld -,
het aan anderen op rente geven, set out money; -, (uit.
dijen) swell, grow, increase; het deeg begint uit te zetUitzenden, t. w.,

to hold out to the last; ik kan het niet —, 1 cannot afford
it , I cannot wait so long.
Uitzinnig, b., (zinneloos, ontzind) mad; —, (afgetrokken
van zinnen) distracted; -, (dwaas) foolish.
Uitzinnigheid, z., madness, distraction
Uitzoeken , t. w., (zoekende uitkiezen) select, elect, pick out.
Uitzonderen, t. w., (uitnemen, afzonderen) except; -, (uitsluiten) exclude.
Uitzondering, z., exception, exemption; met - van, ...
excepted, ... excluded; zonder -, without exception.
Uitzuigen, t. w., suck out; -, exhaust.
, Uitzuiger, z., § extortioner.
Uitzuiging, z., sucking out; -, § exhausting.
Uitzuigster, z., zie Uitzuiger.
Uitzuinigen, t. w., save, spare.
Uitzuiniging, z., saving, sparing.
Uitzwaveieo , t. w., (door zwaveling van binnen zuiveren)
match (a cask); sulphur (linen).
Uitzwaveling, z., matching, sulphuring.
! Uitzweepen , t. w., (met een zweep uitdrijven) whip out.
; Uttzweeten , t. w., (zweetende lozen) sweat; -, (zweetende
verdrijven) sweat away; -, i. w., (zweetende gezuiverd warden) sweat; -, (ten einde zweeten) cease sweating.
Uitzweeting, z., sweating, sweating away.
: Uitzwellen • i. w., (zwellende een grooten omvang krijgen)
swell; -, (zwellende van zijn plaats geraken) swell out.
Uitzwemrnen, i, w., (zwemmende ergens uit geraken) swim
out ; -, (ten einde zwemmen) cease swimming.
Uitzwennming. z., swimnuing out.
Uitzweren, i. w., (zwerende ergens uit geraken) come out
by suppuration; -, (zwerende gezuirerd worden) be cleansed
by suppuration ; -, ten einde zweren) cease suppurating; -,
([een eed] voleindigen) finish one's oath.
Uitzwetsen , t. n'. (zwetsende uiten) utter boastingly; -,
(ten einde zwetsen) cease boasting.

ten) the dough begins to rise; -, (zwaarl(vigworden) grow
big; -, (uitbuigen, uitwijken) bend outwards, give way.
Uitzetting, z., setting out, putting out, swelling, enlargement, inflation.
Uitzieden, t. w., (ziedende van kracht enz. ontled(gen) boil.
Uitzien • t. W., (uitkiezen) choose out ; hebt gij reeds iets
voor u uitgezien? have you chosen any thing for yourself?
zijn oogen -, met sterke inspanning -, look oneself blind;
-, i. w., (naar buiten zien) look out ; -, § (reikhalzen) long
for; zij zagen uit , maar daar en was geen Verlosser, they
looked, but there was no redeemer; -, (het voorkomen hebben) look; ziet hij er nog zoo treurig uit ? does he still look
so sad ? -, (zoo of zoo met iets gesteld of gelegen zijn) ,
als: het ziet er slecht met hem uit, he is in a had way; Universiteit, z., university.
Unster , z., (waag of werktuig , waaraan men het een of
-, (bemorst zijn) be dirty.
ander zonder evenaar weegt) steel-yard.
Uitziften • t. w., (ziftende zuiveren) sift; -, (ziftende van
iets afscheiden) sift out ; -, (naauwkeurig beoordeelen, uit - Uso , z., usance. (koophandel); op twee -, at double usance.
, z., hour ; -, § (meer onbepaald een kort tijdvak of eery
Uur
pluizen) scrutinize.
tijdstip) , als : hij kwam ter goeder ure , he came seasonaUitzi fter , z., sifter ; -, ( scri;tini zer.
bly ; een - gaans , an hour's walk.
Uitzigt , z., (liet uitzien.) sight , view ; -, (opening, waardoor
men uitziet) peep-hole; -, (plaats waarover men uitziet) pros- Uurbord • z., hour-plate.
peet; het - hebben op, face; -, ( vooruitzigt, verwachting, Uurcirkel , z., hour-circle.
Uurglas , z., hour-glass.
meestal in figuurlijker zin) expectation, prospect.
UitzLgen , t. w., (iets van vocht ontledigen, door het er uurklok , z., clock that strikes the full hours only.
uit te doen zijgen) strain; -, i. w., (zijgende ergens uit ge- Uurlooper, z., zie Zaudlooper.
Uurplaat , z., zie Wijzerplaat.
raken) strain.
Uurwerk, z., clock, watch.
UitzIjpelen, i. w., zie Uitzijpen.
Uitztpen , i. w., (z ) pelende ergens uitvloeijen) drop out, Uurtverkmaker , z., clock-maker, watch-maker.
Uurwijzer, z., hand of dial.
distil , trickle out.
Uitzingen , t. w., (ten einde zingen) sing out, sing to the Uw • bezittel. vnw., your, 1 thy; de -e of het -e , yours,
end; hij moet zijn lied -, het ga hoe het ga (hij houdt niet thine; u en de -en, you and yours; ten -ent, at your
house; -eat/calve, van -entwege, on your hands; om -entwil,
op voor dat hij zijn zin volvoerd heeft) , he always finishes
for your sake.
what he takes in hand; hij kan het liedje -, he is able

V
vang, z., (weligheid, groeikracht, teelkracht, vettigheid van
den grond) fertility (of the ground); -, § (jeugdige kracht ,
jeugdigheid) vigour; -, § (bloei) prime; -, (kern) pith ; zij
stierf in de - harer jaren , she died in the prime of her life.
vaagregt, z., (het regt dat de eigenaar van landerijen heeft,
om te worden schadeloos gesteld, als de pachter of huurder
het land niet behoorlijk van onkruid zuivert of de groei
uitput door bovenmatige teelt) right-krachtvneld
to be indemnified for not having exhausted the ground.
often
; vaker -, oftener.
(dikwijls)
Vaak , bw.,
vaak, z., (geneigdheid tot slapen) drowsiness, sleepiness, mind
to sleep; praatjes voorde -, fiddle-faddle, nonsense, stories.
vaal, b., (bleek) fallow; -, (verschoten) faded; -, (kaal gesleten) shabby , thread-bare.
Vaalachtig , b., fallowish.
Vaalbruin, b., fallow; -, shabbiness.
Vaalkieurig, b., fallow-coloured, fallow.
Vaaikieurigheld , z., fallow-colour , fallowness.
vaalt, z., (mesthoop) pit; mest-, dung-pit, dung-hill.
Vaatte, z., zie Vaalt.
vaam , z., zie Vadem,
Vaan, banier, z., banner; -, (vlag) colours, pl.; ensign ;
- der ruiterij , standard ; - op een schip , flag, colours ;
-, (een maat van vier mingelen) four pints.
Vaandel , z., (van het voetvolk) colours , pl.; -, (banier) banner; met vliegende. -s , flying colours; -, (zoo veel voetbolk
als er gezamenlijk onder een vaandel optrekt) company of foot.
Vaandelpeloton , z., flag- company.
Vaandrager, z., ensign.
Vaandrig, C., zie Vaandrager.
Vaanjonker, z., cornet.
waanleen, z., (leen waarvan men in het bezit werd gesteld

door middel der overreiking van een vaan) a fief the investiture
of which was characterised by the handing over of a banner.
vaantje, z., verkorting van Vaas, zie dat woord; -, (in
het bijzonder ook als eega windwijzer op een huis, enz. ge
weather-cock.
-bezigd)
Vaar , z., zie Vaarschroef.
Vader.
zie
z.,
Vaar ,
Vaar , z., zie Var en Vaarkoe.
(gevaar) fear.
Vaar , z., :1: (vrees , angst) fear ; -,
Vaaraai , z., lamprey ; sort of eel.
Vaarbaar , b., (van water dat bevaren kan worden) nav ira ble ; -, ( met betrekking tot tijd en weersgesteldheid) fit for
navigation.
Vaarbaarheid • z., navigableness, fitness for navigation.
Vaarbeurt, z., tarn.
Vaardig, b., (snel van beweging en werkzaamheid) quick,

speedy; -, (onbelemmerd), als: - met de tong zijn, have

.

hibited; -, (gracht) canal ; -, (loop) course; -, (haast) hurry;
met een -, speedily; iemand in zijn - stuiten, stop any
one's course ; het zal zulk een - niet nemen • no fear for
that , never mind.
Vaartschouw, z., boat on a canal.
vaartuig , z., vessel ; -, ( schip) ship; -, (boot) boat.
Vaarwater , z., navigable water, water ; het - van een
schip, the track of a ship; iemand in het - zitten, iemand
tegenstreven , thwart any one.
Vaarwel , z., (afscheidswensch van welvaren) farewell
iemand - zeggen, afscheid van hem nemen, take leave of
any one , bid any one farewell , bid any one adieu, ( say
any one good bye; iemand - zeggen , alle gemeenschap met
iemand verbreken , quit , abandon of leave any one , retire
from any one; -, (van zaken, waarmede men zich niet
meer inlaten wil) retire from ... of leave ...; - toeroepen aan, § send a farewell to.
Vaas, z., (een min of meer keurig gewerkte pot, waarmede
men een vertrek versiert) vase.
Vaatdoek, z., disli-clout.
vaatsch , b. en bw., (al wat naar het vat smaakt) tasting
of the barrel ; de kroeg is - (er valt niet meer te tappen),
there is no more liquor to be had in that tavern of inn;
-, § ( laf) insipid.
Vaatje, z., little barrel.
Vant.verk , z., plates and dishes.
Vacant , b , vacant, empty.
vacantie, z., (op scholen) holidays, pl.; breaking up; -,
(van geregtshoven) vacation.
Vacantiedag, t., play-day.
Vacantiernsand , z , holiday-month.
Vacantiereis, z., ,journey in the holidays.
Vacantietild , z., breaking up time.
Vacantleweek , z., breaking up week.
Vacantiewerk , z., vacation of holiday-work.
Vacatie, z., time, sitting.
Vacatiegelden , z., mv., fees.
Vacht , z., (de gezamenlijke en nog aaneenverbondene wol
van een lam , schaap , enz.) fleece; -, § hide; iemand bij
zijn wol krijgen, lay hold of any one.
Vadde • z., zie Vadze.
Vaddig , b., zie Vadzig.
vadem , z., (zoo veel als iemand met zijn beide uitgestrekte
handen omvatten kan en voorts in het gebruik : zekere
lengtemaat) fathom; een - hout, a cord of wood.
Vademen, t. w., (h ij den vaam meten) fathom; een naald
-, § thread a needle.
Vademing , z., fathoming.

Vader , z., father ; -, (teler , verwekker) , isle : wie is de -

van al die kinderen ? who is the father of all those eliilone's tongue well hung , have a glib tongue ; - sprekers,
speak fluently; -, (gereed) ready; -, (bereid) ready; - maken , dren ; voor-, stam-, fore-father ; gij zult tot een - van menigte der volkeren worden, thou shall be a father of many
prepare , make ready; -, bw., quickly, speedily ; -, readily.
nations; -, (oud man) old man, father; -, (pater) fattier.
Vaardigheid, z,, quickness; -, speed.
, b., fatherlike.
Vaderachtig
VaardigWk, bw., zie V.tardig.
Vaderland , z,, one's country • natire country, fatherland.
Vaargewand, z., zie Nand (van een schip).
Vaarglas, kom pas, z., sea-compass, mariner's-compass. Vaderlander, z.. patriot.
Vaderlandscii , b., of one's country, patriotic.
Vaarkoe, z., heifer.
Vaderlandschgezind , b., patriotic.
Vaars , z., zie Vers en Vaarkoe.
Vadererf, vadererve, z., patrimony.
V aarschroef, z., male screw.
Vadergek , b., father-fond, doting on a father.
weinig
-,
navier
is
z.,
navigation
;
,
varen
V,, art , het
gation is languishing; de - is gesloten , navigation is pro. Vadergek , z., child fond of, of that dotes on his (ether.

VAD.
Vaderlandogezindheid, z., patriotism, love of one's country .
Vaderlandsliefde , z., patriotism , love of one's country .
Vaderliefde, z., filial affection, love of a child for his father .
Vaderliesje, z., (populaire naam voor een slaapmutsje reet
kwastje ; bakertje) night-cap .
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Vaikachtig , b., like a hawk of falcon.
Valkenblik j` , z., quick•eye.
Valkencc
, z., (ligt stuk geschut, veldslang) falconet.
Valkenhuis, z., place where falcons are kept.
Vaikenier , z., falconer , hawker.

VaderliJk, b., (den vader behoorende of ran hem afkomstig) Vaikenjagt, z., falconry, hawking.
fatherly , paternal ; -, (een vader voegende of betamende) Valkenkap • z., zie Valkenmuts.
paternal, fatherly; - goed, patrimony; -, (den voorvaderen Valkenmuts , z., hood.
toebehoord hebbende) ancestral of one's ancestors; - regt, Valkennest, z., aerie.
Valkenoog , z., zie Valkenblik.
ancestral right; -, bw., fatherly, paternally .
Valkerij , z., falconry , hawking.
Vadersoos , b., fatherless , without a father .
Vnikruid , z., arnica montana ; Leopard's bane.
.
,
z.,
parricide
Vadermoord
Vallei,
dal, z., valley, vale, dale, dell .
Vadermoorder, vadermoordster, z., parricide .
Vatten
,
i. w., fall , tumble, drop; er is weér een appel
Vadernaam , z., father's name .
van
den
boom
ge -, another apple has fallen from the tree;
,
z.,
:1::
paternoster.
onze
vader)
het
,,
(voor
Vader-ons .
-, (van regen , sneeuw, bagel, ens.), als: er valt regen, it
Vaderschap , z., fatherhood , fathership, paternity.
rains
of
the
rain falls; er volt sneeuw, it snows; er valt
Vade_rslagt j , z., zie Vadermoord.
hagel , it hails ; op zijn aangezigt - (ten (eeken van eerbied),
Vaderstad , z., native town of city.
prostrate oneself; het feest volt op een Maandag, the feast
Vadervreugd, z., delight of joy of a father.
a father's hapiness. happens on a Monday ; er valt nu niets meer te doen,
Vaderzegen , z., blessing of a father ,
Vadze, z., m, en vr., (1st, vadzig mensch, man of vrouw) lazy- there is no more to be done now ; -, (in den strijd valten, sneuvelen) be killed; komen te -, die, he killed; -,
bones, lazy person, sluggard.
Vadzig , b., (loom , traag) lazy , dull , indolent; -, bw. (uitvallen , uitkomen) turn out ; naar het velt , as it happens ;
het vollehoe Jet wil, whatever happens; -, (plaats grijlazily, dully.
pen) happen , arrive, cone to pass; -, (voorvallen) happen,
Vadzigheid , z., laziness, dulness.
occur ; iemand om den hals -, fall upon any one's neck,
Vagebond , z., (landlooper) vagabond, vagrant.
embrace, clasp of hug ally one; iemand te voet -, throw oneVagen, t. W. zie Vegen.
self at a person's feet, kneel to any one; in zijn zwaard -, zich
Vagevuur, z., purgatory.
doorboren , fall upon one's sword ; in een land -, invade a
Vak , z., (een ledige ruimte) empty place of space ; -,
(plaatsruimte) space; -, (gedeelte van een deur, enz.) pan- country; in iemands handen -, fall into any one's hands; in
faauwte of in onmagt -, swoon, fall into a swoon, get a
nel, compartment, part, partition, piece; - in een kas,
fainting fit; van zich zelven -, faint away; in slaap -, fall
row, shelf; -, (een bijzonder gedeelte der wetenschappen)
a-sleep ; § in het oog -, strike one's eyes of be obvious to
branch ; dat is mijn - niet , that is out of my line ; -,
the eye; in den smaak -, agree with the fashion of be liked;
(beroep) trade, line; het handels-, the commercial line ;
in iemands smaak -, § be to any one's taste; in de gedachhet kleermakers-, the tailor's trade.
ten -, fall into one's mind of occur to the mind; daar
Vakeloos, b., sleepless.
valt mij iets in de gedachten , Í recollect ; het valt mij in,
Vakeloosheld • z., sleeplessness.
I
remember it ; onder de aandacht -, come under notice ;
Vakerig. b., sleepy, drowsy.
in ongenade -, incur any one's displeasure, be in any
Vakeg , b., zie Vakerig.
Val • het vallen , z., fall , falling , tumble; een - doen, get one's disgrace; in het net -, be caught ; in het verderf -,
be ruined ; in de arch -, be destroyed , frustrated, ruined;
a fall ; de - van het water , the fall of water ; -, (sterven)
bet water valt, zakt , the water falls ; het tooneelspel
death ; ten - brengen, ruin , § seduce; -, (het vernederd woris gevallen , the comedy is hissed ; dat kleed valt wel
the
fall
:
Adams
-,
den) fall ; -, (het zwaar zondigen) , als
(past wel om hel lijf) , that suit fits well ; onder de moorof Adam : -, (knip, enz.) trap, gin ; -, (ondergang) fall ;
-, halliard , haliard, halyard, z.; -, (strik) trap, snare; in denaars -, fall into the hands of murderers; op iets - (iets
boren
wat anders verkiezen) , ) give the preference to, als:
-,
sparrow-trap;
muizen
mossehen-,
den - zitten , be caught;
ik val op het zwarte laken , mijn broeder op het bleauwe ,
mouse-trap.
I
give
the preference to the black cloth , my brother to the
Val , z.,(een vallend voorwerp van versccliillenden aard) little
blue; -, (afkeeren, zich tegen iets verzetten) , als: het pandoor etc., wicket; -, (nederliangende strook aan een schoorsteen) valance; -, (knip) trap; in den - geraken (in een sche gezelschap viel op hem, all the company was against him;
ongelegenheid gewikkeld worden , waaruit men zich niet kan lastig -, importune; in de rede -, interrupt; laten -, losla redden), get into a scrape; § een ort^1N rat in den - krijgen ten , let ... fall ; de avonden - zoo vreeselij;c lang, the
(een loos en doortrapt mensch om den tuin leiders), catch evenings are so dreadfully long ; -, (afslaan in prijs) abate;
daar valt niets te zeggen, there is nothing to be said; -,
an old fox.
(strijken, bijv. de zeilen) strike; uit de lucht -, fall from the
Val. z., (voor geval, in den zin van gebeurtenis, omstanskies; met de deur in het huis -, speak bluntly, come at
digheid, enz.) case, accident.
once to the point , be straight forward; in het overdrevene
z.,
draw-bridge.
Valbrug ,
-, exaggerate; in het ongerijmde -, be absurd; iemand te
Valdeur , z., trap-door.
beurt of ten deel -, befall any one, fall to any one's
ValgordUn, z., falling of drop curtain.
lot, fall to one's share; ergens buiten -, not to be numvullis.
z.,
portValhek,
tiered amongst , not to be comprehended in ; ergens uit -,
Valboed • z., padded hat , worn by children learning to walk.
cease
to he one of the number ; de tijd valt mij lang,
cloak-bag
,
port-manteau.
Valies • z., een mantelzak)
times langs heavy upon me ; deze last valt mij zwaar,
Valk • z., falcon , hawk ; § elk meent dat zijn nil een - is,
every one thinks his own geese swans; mannetjes - , tar - this is a heavy burden for me; er vielen woorden; there
passed. some (hard) words; ik zon hem niet kennen, al viel
een - afrigten, man a hawk ; een - die hoog vliegt ,
set ;
ik over boo,, he is quite unknown to me.
a soaring-hawk.
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Vallend, b., falling; -e ziekte, falling sickness, epilepsy;

menigte spreekwijzen, als: - daag, to day; - avond, to
night; - den morgen, this morning; - de week, this
week; - wege, concerning, on any one's part, in any
one's name, in behalf of; hier - daan, hence; daar daan, thence; - zijn leven, in his life; - noode hebben,
want; van 't jaar, this year; het zit - binnen, it sits
inside; het komt - binnen, it comes from the inside; buiten leererz, learn ... by Heart; - achteren (naderhand),
afterwards ; - achteren (van het achter-gedeelte) , behind ; voren , in front; - uur tot uur, every hour ; - deur tot deur,
from door to door; - ganscher harte, willingly, cheerfully,
with all one's heart; - daar, from there, thence; -daar
(daarom , uit dien hoofde) , therefore, thus ; - zelf (uit
eigen beweging) , of one's own accord; - zelf (zonder moeite)
without the least trouble; - plan, - zins zijn (voornemens
zijn), intend; - zelf spreken, be a matter of course; - te
voren , previously ; waar is hij - daan ? where is lie from?
Van , z., family-name.
Vanbeker, z., zie Vandbeker.
Vandbeker , z., cup used at the visiting of a woman

aan -e ziekle lijden , be epileptic.

Vallicht, z., sky-light.
Valling , z., falling etc., zie Fallen; - van de

ings, pl.; direction of the coast, z.

kust, bear.

Valluik, z., trap-door.
Valnet , z., kind of fishing•net.
Valpoort, z., portculis; -, port, z.
Valreep , z., (reep langs welke men uit een schip klimt)

man-rope , z.; op de -, before parting , z.; een glaasje aan
of op de - (het laatste afscheidsglaasje) , parting-cup , z.;
volk bij de -! man the side I - sgasten I man the rope 1 z.
-sgasten buiten boord! man the side! z.
Vaisch , b., (onecht, nagemaakt) false, falsified, spurious,
forged, factitious, counterfeit; -e diamanten, false diamonds;
een - teslamelit, a false of counterfeit will ; -, ( in zedelijken
zin), als: -e schaamte, bashfulness; -e deugd, feigned virtue;
-e 1Kfessias, a mock Messiah ; -, ( bedriegelijk, onopregt) false,
deceiving , deceitful , treacherous , perfidious , disloyal ;
-e getuige, false witness; a -e munter, a false coiner,
ook wel enkel: coiner; -, (trouweloos) false, faithless,
perfidious, treacherous ; -, ( onwaarachtig, verkeerd) erroneous , false , wrong ; -, (van zang , enz.) false ; een -e
stem, a. discordant voice; een -e toon, a false of jarring
tone; -, ) § (grimmiq, , toornig) angry ; -, bw., falsely; -,
untruly, etc., •zie Yalsch, b.; - zweren, swear false; - spe-,
len, play false.
Valschaard , z., false of false-hearted person.
Valschaardig, b., perfidious.
Valschaardigheld , z., perfidy.
ValscheltJk, bw., zie Valsch.
Valschhart , z., zie Valschaard.
Valschhartig, b., false-hearted; -, bee., falsely.
Valschhartigheld, z., falseness of heart.
Valschheld , z., falsehood, treachery , perfidy.
Valschtongig, b., double-tongued, treacherous; -, bio.,
treacherously.
Valschtongigheld , z., treachery.
Valstrik , z., (strik die , even als een val , dient om iemand
te vangen) gin , snare ; -, § snare , trap.
Van , vi., dat dikwerf den tweeden naamval van een zelfstandig naamwoord vervangt , zoo als wanneer men, in plaats van
het paleis des konings" of p des konings paleis ," zegt :
n het paleis van den koning," the king's palace; -, (eene
hoedanigheid aanduidende), als: een duivel - een kind, a
devil of child; -, (den oorsprong aanduidende) , als : een
beker - goud, a cup of gold of a gold cup; een man vermogen, a rich man; -, (het onderwerp van een gesprek,
enz.) of, from, on; - iets spreken, speak of something;
-, (zoo er een begin, afstand, herkomst of scheiding door
aangeduid wordt) from ; -, (als het zoo veel beteekent als
it uit") out of ; -, (als het door het woord it door" zou kunnen worden vervangen) by ; -, (in den zin van „ om der wille
of uit oorzaak van'') for; -. (in den zin van ,, ten gevolge van
of door den invloed „ van") with ; een jongeling - goeden
huize , a youth of good family ; een huis - hout , a house of
wood of a wooden house ; - boven , from above ; - week tot i
week, from one week to another; drie ellen - elkander, three '1
yards from one another ; mijn vader kwam - binnen , my
father came out of the room ; - weelde , out of luxury; hij
werd - (door) haar bemind, he was loved by her; - het vuur
verteerd worden , be consumed by fire; - zijn werk leven ,
live by one's labour; arm - het geven , poor from giving;
gebeten - een hond , bitten by a dog; - vreugde weenen ,
weep for joy; - schrik beven, tremble with fright; ziek
- tandpijn zijaa , be sick with tooth-ache ; voorts in eene

á

lying in.
Vandbezoek, z., visit to a woman in childbed.
Vandelen , i. w., zie Panden.
Vandeling, z., zie Tanding.
Vanden , i. w., (op kraambezoek gaan, een bezoek aan een

kraamvrouw brengen) visit a woman in childbed, visit a
woman lying in.
Vanding, z., zie Vandbezoek.
VandtlJd, z., time to pay a visit to a woman in childbed.
vang , het vangen , z., catch , draught , capture ; -, werktuig om te vangen , bijzonder om een windmolen in zijn gang
te stuiten) stay, curb; -, (zeker deel van het lijf eens runds,
waarbij men het vat of grijpt) flank.
Vangen , t. w., (met de hand grijpen , bemaptigen) catch,
take; regenwater - (het in een vat doen loopen) gather
rainwater (in a tub) ; wind - (tegen zijn loop geript zijn)•
be stopped by the wind; § iemand in zin eigen net of in
zijn eigen woorden -, confound any one by his own words;
§ wij zitten hier niet om vliegen te -, we are not here for
nothing; bot -, § be frustrated in one's design; den boei
-, catch the buoy, z.
Vangenhuls , z., zie Gevangenis.
Vangents (voor gevangenhuis) , z., zie Gevangenis.
Vangenstok , z., zie Stok.
Vanger, z., catcher, taker.
VangILJn, z., fast, halser, z.
vangst, het vangen, z., catching; -, (het gevangene) catch;
-, § capture.
VantLd, z., zie Vandtijd.
Var, z., (jong rund) bullock, hull, ox.
Varen, z., (zeker plantgewas) fern.
Varen , i. w., (een strijkende beweging maken) , als : met de
hand over de tafel -, move one's hand over the table; (zich met zulk een beweging verplaatsen , met een wagen enz.)
go , get , ride ; § hoe vaart gij ? how do you do ? how are
you ? wel of kwalijk er bij -, meet with a good of a bad
chance ; iets laten - § (daarvan afzien) leave , abandon ,
forsake, forego; -, (de beweging van een schip in het water)
be conveyed in a ship of boat, sail; -, (stevenen) navigate;
-, (een zeeman zijn) he a sailor; -, (de scheepvaart beoefenen) navigate; -, (afvaren, vertrekken) depart, go; -, (in
de vaart zijn) be sailing; rondom de wereld -, navigate
round the world ; ten haring -, go a-herring-fishing ;
voor bootsman -, be a boatswain; voor den kost -, be a
sailor by profession; hoe laat vaart de boot ? at what
o'clock floes the boat start? er vaart een boot op Rotter-

VAR.
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am • there is a boat to Rotterdam ; T ten hemel -, ascend
to heaven; -t ter helle -, go to hell; naar den drommel -,
go to the devil; achteruit -, meet with ill luck; -, t. w.,
(te scheep vervoeren) carry of convey in a ship, boat etc.

strong constitution; een -e slaap (die niet afgebroken wordt)
a sound sleep; een -e geest , a sound mind ; een - (standvaslig) karakter, a firm character ; -e sterren (die aan het uit.
spansel vastgehecht schijnen), fixed stars ; het -e land, the
continent; de -e kust, the continental coast; -e lucht, fixed
air ; een -e kleur (die niet verschiet), an unchangeable colour;
een -e rots (een onwrikbare), an immovable rock; een -e
tred (die niet wankelt of uitglijdt) , a firm step ; een -e
stem (die Beene willekeurige beweging maakt) , a firm voice;
een -e woning , a settled abode , - e (onroerende) goederen,
real estate, immovable property ; - geld (dat op bepaalde
tijden zonder vertraging wordt ontvangen) certain revenue;
-e tijden , regular times ; op een - uur , at a fixed hour;
bij iemand - werk hebben (zonder nu of dan te moeten sta.
ken) , work continually for any one; het is - (het is zeker) ,
it is certain ; een - (onwankelbaar) geloof, a firm belief;
een -e hoop , a firm of steady hope ; eega - vertrouwen (op),
a firm reliance (upon); een -e knecht (een knecht, die reen
bestendig in zijn dienst heeft), a menial, a servant that
is continually in one's service ; een - besluit , a firm resolution ; hi' rijdt een -e schaats (hij wankelt niet in het
schaalsenrijden) , he is a good skater; § hij rijdt een -e
schaats (hij is zeker van zijn zaak), he plays a sure game;
hij rijdt een -e schaats § (h( wankelt niet), he is unshaken in his resolution; hij verkoopt al wat los en - is
(hij verkoopt al zijn roerende en onroerende goederen), he
sells all his possessions ; -, bw., (op stevige wijze) firmly,
steadily ; -s, (tellig , zeker) certainly , surely ; het is niet
- dat ..., it is not sure that ...; ik heb - besloten,
I am firmly resolved; -, (inderdaad) really; -, (intusschen)
in the mean while of time, meanwhile; -, (voorloopig
reeds) already; - ineen, closely; - verbonden, closely
united; daar is veel aan -, much belongs to it.
Vastbakken, t. w., bake (bread), in a manner that the
loaves stick to each other; -, i. w., stick to the pan; -,
§ (verbonden worden) cleave, stick.
Vastberaden , b., firm.
Vastbesloten, b., firmly decided.
Vastbinden , t. w., bind , tie ; de zeilen aan de ra -, bind
the sails to the yards.
Vastbinding, Z., fastening.
Vastbiazen , t. w., fasten by blowing.
vastbltJven, i. w., (onderling of aan iets anders verbonden
blijven) stick, cleave ; -, ( in hechtenis blijven) remain in
prison.
Vastboetjen , t. w., chain, encbain, fetter, shackle.
Vastbraden, t. W., make ... stick to a fr y ing-pan, to a
gridiron etc.; -, i. w., remain sticking to a pan, gridiron etc.
Vastdag , z., zie Vastendag.
vastdoen, t. w., fasten.
Vastdouwen, t. W., zie Vastduwen.
VastdraaUen, t. w., fasten, shut, close (with a screw,
by turning).
VastdrlJven , t. w., drive in, fasten.
Vastdrukken, t. W., (in een drukken) press close; -, (in,
of aan iets vastmaken) fasten.
Vastduwen, t. w., zie Vastdrukken.
Vaste , z., lent.
vastelavond, z., zie Vastenavond.
Vasteljk, bw., (onwankelbaar) firmly; -, (hecht, stevig)
firmly; -, (stellig, zeker) surely.
vasten, i. w., (zich van spijs onthouden) fast; -, (zich volgens de voorschriften van Bene of andere kerk van eenige spijs
onthouden) keep lent, forbear meat, abstain from flesh etc.
Vasten , z., (het vasten) fasting; -, keeping lent ; -, (casters'
tijd) , lent.

Varengras , z., fern-grass.
Varenkruld, z., fern.
Varenmos , z., fern-moss.
Varensgast, z., sailor.
Varensgezel , z., sailor , seaman.
Varensgezind , b., given to sea-faring life.
Varensleven , z., sailor's life.
varensman , z., zie Varensgezel.
VarenstLid, z., time during which a sailor serves.
Varensvolk , z., sailors, seamen.
Varenwortel , z., feria-root.
Varenzaad , z., fern-seed.
Varken , zwijn • z., hog , swine , sow ; jong -, pig ;

wild

-, wild boar; -, § (morsig waf) drab, slut ; -, (schrobber op
schepen) hog, brush; -, (waterval op schepen) water-cask;
§ niet weten hoe men het - zal wasschen, not to know how
to manage; het - wasschen (eega otoeijeljke en netelige
onderneming aanvaarden) , undertake a difficult business;
§: een - maken (zich mistasten , een feil begaan) commit a
• blunder.
Varkenachtig, b,, hoggish , swinish.
Varkendrtjver, z., swine-herd.
Varkenen , t. w., scrub , z.
Varkenhoeder, z., zie Varkendrijver.
Varkeninarkt , z., swine-market.
Varkensborstel , z., bristle.
Varkensbrood, z., swinebread, sowbread.
Varkenschrabber
z , scraper.
n
Varkeschraper
,
Varkenschrobber , z., zie Varkenschraper; -, zie Varken (schrobber).
Varkensdistel , z., sow-thistle , swine-thistle.
Varkensdraf, z., hogwash.
Varkensgebraad, z., roast-pork.
Varkensgras, z., centinody, knot-grass.
Varkensjagt , z., boar-hunting.
Varkenskut, z., hogsty.
Varkenskarbonaden , z., me., pork-chops.
Varkenslapjes, z., mv., pork-steaks.
Varkenslong , z., hog's lungs.
Varkensreuzel, z., suet.

,T

I

Varkensslager,
z., pork-butcher.
Varkensslagter,
Varkensspoeling, z., hog-wash.
Varkensstaart, z., hog's tail; -, worm (artillerie); -, sow

fennel (botanie).
Varkensstal, z., hogsty.
Varkensvenkel , e., sow-fennel (botanie.)
Varkensvet , z., suet.
Varkensvleesch, z., pork.
Varkenszwoord of - zwoerd , z., sward.
Varkentor, z., weevil.
Varkenvisch , z., sea-hog.
Vassnal , z., vassal.
Vast, b., (naauw zamenhangend) solid, fast, firm, hard;

-e deelen, solid parts; -e ligehamen, solid bodies; - ( digt
ineengedrongen) brood, solid bread; -e (digt ineengeweven)
stofaadje , solid stuff; een -e muur (een muur , die zich
niet gemakkelijk laat omver rammeijen) a strong wall; een
-e stad (een stad die zulke muren heeft) , a strong place,
een -e knoop (een knoop die stijf ineengehaald is), a fast
knot; § een - gestel (dat tegen allerlei stooten bestand is), it
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z., (de dag váór dat de vasten begint)
shrove-tuesday ; -, (tijd tusschen drie koningen en de vasten) carnival • shrove-tide; - bij iemand houden (zijnde
hier en daar ten platten lande een gedeelte van den

Vastenavond •

vastenavond bij iemand doorbrengen), keep shrove-tide with
any one.

Vastenavonden • i. W., zie onder Vastenavond.
Vastenavond-pret , z., zie Vastenavondvreugde.
Vastenavond - vermaak, z. • zie Vastenavondvreugde.
Vastenavond- vreugde, z , carnival'-pleasure.
"vastendag • z., (wekeli ksche) day of abstinence; -, (dag

VAS
Vastleggen ,

t. w., fasten ; -, ( van een hond) aan een band

leggen) tie up (a dog).
w., be fastened ; -, (aan den band liggen)

Vastliggen , i.

be tied up.
Vastltjrnen, t. w., glue, fasten with glue.
Vastmaken , t. w., (bevestigen , verbinden) tie • fasten,

make fast, bind; -, (stijf en onwankelbaar maken) make
solid of unshakable ; -, (onvervreemdbaar maken) make
inalienable, entail, r.; -, (versterken) fortify; -, (duchtig
maken) validate.
Vastmaking • z., fastening etc.; - van een goed, entailing.
waarop men zekere spijzen en inzonderheid vleesch niet mag Vastmetselen, t. w., (door metselwerk verbonden) unite (witl's
eten) fish-day; - houden, fast, forbear meat, abstain from masonry) ; -, (met metselwerk insluiten) shut up between
two walls.
flesh , etc.
VastnaatJen , t. w., sew ... together.
Vastenkost, z., victuals used in lent, pl.
Vastuagelen , t. w., nail.
Vastensoep, z., soup used in lent, soup without flesh.
Vastnageling, z., nailing.
Vastenspijs , z., zie Vastenkost.
Vastnestelen , t. w., zich -, nestle oneself.
Vastenkost , z., zie Vaste.
Vastnesteling, z., nestling.
Vastgaan , i. w., be certain.
Vastpakken, t. w., pack tightly.
Vastpieten, t. w., fasten (by forging of casting).
Vastgrijpen, t. w., (ter deye grijpen) take of lay hold of; Vastpennen,
t. w., pin , fasten with pegs.
-, (gevangen nemen) imprison.
Vastpinnen ,
Vastgroenen • i. w., grow together.
Vastplakken, t. w., glue, paste; -, i. w., stick (to).
Vasthaken, t. w., fasten with a hook.
Vastpleisteren • t. w., plaster ... together ; -, fasten with
a plaster.
Vasthangen • t. w., fasten of hang well , -, hang well.
Vasthechten, t. w., attach; fasten, stick, make fast; tie vastpluggen, t. w., pin, fasten with pegs.
Vastprangen, t. w., clasp (to) , press upon.
of bind ; biud fast.
Vasthechting, z., fastening.
Vastpraten, i. w., zich -, entangle oneself in discourse,
Vastheid , z., solidity , firmness ; -, (standvastigheid) firmcome to a non-plus.
Vastraken
, i. w., become entangled , stick fast ; -, (stranness, constancy.
den) he run aground ; -, § (in het spel) , als : ik raakte
Vasthouden,. t. w., (niet loslaten) hold fast, hold; -,
vast , I could not continue , of I was at a non-plus.
(gevangen houden) keep ..., in prison ; -, (pakken) arrest;
-, (voor vallen enz. bewaren) keep from falling etc.; -, § (in Vastredeneren, i. w., zie Vastpraten.
stand houden) maintain ; zich aan iets -, hold to ...; -, Vastschroeven, t. w., screw, fasten with screws.
(aan een gevoelen) stick to an opinion.
Vastschroeving, z., screwing.
Vasthoudend , b., (doordrijvend) tenacious ; -, (gierig) Vastschuiven , t. w., shove ... not to be removed again;
-, i. w., shove of to shove together not to be removed
niggardly, avaricious.
again.
Vasthoudendheid, z., tenacity, tenaciousness; -, close
Vasthorren • t. w,, pull ... securely together.
fistedness.
Vastigheid , z., (vastheid) solidity, firmness, steadiness; -, Vastslaan • t. w., (spijkeren) nail; -, (hameren) hammer.
(zekerheid) security; -, (vesting , sterkte) fortress; -, (vaste Vastsmeden , t. w., fasten by furgii,g, hammer ... together.
Vastsolderen , t. W., solder.
goederen) real estate.
Vastspelden , t. u?., pin.
Vastketenen, t. w., enchain, chain.
Vastklampen, I. W., Iasten with clamps; -, grapple; -, Vastspeidini . Z., pinning.
Vastsptjkeren, t. w., nail.
i. w., zich - aan, cling to.
Vastspi.jkerlug, z., nailing.
Vastklamptng , z., clinging.
Vaststaan , i. w., (stevig staan) stand firm; -, (onbewegelijk
Vastklemmen , t. W., zich - aan , Cling to.
staan) be unshakable; -, (zeker zijn) be sure; -, (als kaVastkleinming , z., Clinging.
cleave
of
stick
to.
pitaal uitgezet zijn) be settled ; -, § (volharden) persevere.
,
i.
w.,
vastkleven
Vaststeken , t. w., fasten.
Vastkleving , z., sticking (to).
Vaststeking, z., fastening.
Vastklinken, t. w., rivet.
q
Vaststellen , t. ie., (bepalen) fix; -, (overeenkomen) settle;
Vastkloppen, t. w., drive in.
-, (vasteljk voornemen) resolve, determine; -, (stenig of
vastkluisteren, t.w., fetter, chain, shackle; -, § attach.
t.
w.,
pinch between, fasten.
Vastkneilen ,
vast plaatsen) put, set of place firmly.
Vastste111ng, z., (bepaling, besluit) determination, resoluVastknevelen, t. w., bind fast, tie.
tion; -, (overeenkomst) settlement.
Vastknijpen , t. w., fasten with pincers.
Vastknoopeu • t. w., (vastmaken door een knoop te leggen) Vaststikken , t. w., stitch.
tie ; -, (vastmaken met knoopen en knoopsgaten) button; Vaststooten, t. w., zie Vastduwen.
Vaststoppen, t. W., stop well.
link ... together (with).
Vastknooping • z., tying, fastening; -, (met knoopen en Vaststrikken , t. w., fasten with a running knot.
Vaststuwen , t. w., pack up close.
knoopsgaten) buttoning; -, linking ... together.
Vasttrappen, t. w., zie Vasttreden,
Vástkoppelen , t. w., unite.
Vastvaren • i. w.. (lusschen andere voorwerpen in) become
Vastkram'nen , t. w., cramp, clinch , rivet.
entangled; -, (aan den grond) run aground.
VastkruAjen , i. W., (van ijs) be heaped up so as to form
Vastvlechten, t. w., fasten by plaiting.
a strong dam of ice.
Vastvriezen, i. w,, freeze together, be fastened to frost.
Vastlaten , to w., leave .. , fastened, tied up etc.
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Vastwerken , t. w., (werkende vastmaken) fasten; zich -,
hecome entangled, embarrassed of nouuplused.
Vastwoelen , t. w. , fasten (by winding) ; zielt -, zie boven .
Vastzellen, t. w., als: een .schip -, rust a ship aground ;
-, i, w, sail in such a manner that the ship runs at;rouuud.
Vastzetten, /. w., (iets zoo stellen, dat hel niet wo;ikelt)
set fast; -, (vastmaken) f'asteit; -, (in verzekerde bewaring
eersten)take into custody; -, (gevangen zetten) imprison;
-, (iemand in verlegenheid brengen) bringany one to a
nonplus; -, (in het schaak- of da,ns)reli) check (at chess or
draughts); zich -, get fast.
Vastzitten, i. w., sit fast, be aground, z.; -, (in eens vaste
stelling zitten) sit first ; -, (in verleyeuheid zijn) be at a
loss ; -, (gevangen zitte,t) he in prison.
Vastzwachteleu , t, w., fasten with a swaddling - c loth ,
with a bandage.
Vastzweren, i. to., stick to (... one another) by suppuration.
vat, z., (groote ton) cask, barrel; -, (gekuipte ton) tun ,
barrel, cask, vat; -en wasschen, wash the dishes and plates;
aarden -en (§ broze ligchamen) frail bodies; het is uil paters
vaatje (het is van liet beste) , it is ot the hest; dat irc het

- is zuurt niet (het zal ten zijnen tijde stel tereyt kornet ) ,
it will come to a good end; § uit eest ander vaatje tappets
(anders dan le voren spreken ot doen) , speak (to ally one)
in an other manner; § in hoe veel -en zal hijin do l wel
pieten ? (op welke wijze en door welke middelen zal fry dat
an trachten goed te maken ?) in what mautrer wil] he ( hing
it about? -, (in de oralleedkunde) vessel, ai -s; bloed-eo,
blood .vessels; -, (vier okshoofden) four hogsheads; een nederlandsch -, a hectolitre ; -, (vara de elgesneetteafleiding
vatten of bevatten) : § het kan in geelt -ent gegoten 'woeden,
it cannot be comprehended.
v,t , z., (greep) hold . er is geen - aan , there is no hold
on it, there is no means to take }tnld of it; geen - op
iemand hebben , have no occasion to proceed against any ore, ;
no grounds for an action a gainst any one, r.; ik kan er geest
- aan krijgen, I cannot get hold on it; de wet heeft rSW/ op
een andere wijze - oir u, the law has still another Bold on you. 1
Vatbaar , b., (bevattelijk) coinpreliensitsle ; -, (die ge;nrtkke- i
lijk bevat , begrijpt) intelligent; hij is niet heel -, iii; is isot,
quick of understanding; - voor (ortderherig (5(511, liyl(yeroelig
goor), susceptible; -, (in slaat tot) capable ot; -, (ycsc•hikt
voor) fit for.
Vatbaarbeld , z., (begrip) understandir ► g; -, (geschiktheid)
capacity, capability, fitness (for) ; -, (oaderheeiyheii oust,
liytgevoeligheid voor) susceptibility to.
Vaten , t. w., (in vaten doen , inkuipen) barrel up .
Vatenwaschster, z., servant that washes the dishes and
plates, scullion, sculler y-maid .
Vatgeld, z., (tonnegeld) tonnage.
Vatspoetsel, z., wash of a cask.
vatten , t. w., (grijpen met de handen , vingers, enz) , seize ,

hold, take hold of, lay hold on -, (nemen) take; -, (vacgen, gevangen riemen) catch, apprehend, arrest ; -, (met het
verstand bevatten, in den zins ran verstaan) conceive, cornprebend; iemands hand -, iemand bij de hand -, take any

one's (land , een boosdoener -, apprehend a inalefactor; te
dom om het te -, too dull to apprehend it ; vlam -, take
flame; iets bij de hand -, (iets ondernemen) undertake a
thing, begin some business; vuur -, catch fire , § fly into
passion ; iemand bid zijn woord - (op de vervulling van
dat woord [belofte] aandringen) , take any one at his
word; iemand in zijg zwak - (zich iemands zwak ten ristte +
,naken) , have the blind side of an y mie ; iemand bij
den neus - (hem verschalken), lead any one by the close; Í
ergens post - (zich daar Plaatsen en vestigen), post oneself

anywhere ; moed -, take courage; -, t. w., (van gewassen ,
wortel schieten) take of strike root.
Vatting , z., taking, catching, etc.
vatvuil, z., (hetyeen .smaakt tsaar het vat, waarin iets geweest is) taste of the cask.
Vechtachtig, b., pugnacious.
vechtachtigt ► ei ►t . t., pugnacity.
vechten , i. w., (kampen, strijden) fight, combat; als leeuwen -, fight as lions; levert om leven -, fight desperately
als Twee honden vechten om een been , loopt een derde er
mei heen, a third often reaps the profit of a dispute hetweet two persons; met de ruist -, box.
vect^tei► aerhauut, bw., sword in hand.
Vechter , z., fighter , combatant.
Vechterij , z., fighting, tight.
vect► thaan, z , game-cock, fighting-cock.
vechttng, z., fig hting .
Vechtkunst , z., art of fighting, boxing, pugilism.
vechtlust, z., love ot' fighting.
Vecl ► tperk , z., lists , p1.
Vedel , z., _ (viool) fiddle; -, (lier) lyre.
Vetter. veer, z., feather ; geen - van den neus kunnen
hla.era (zeér krachteloos of ortver•mogend zijn) , be very
weak ; in de -en liggen (op een veerenbed liggen) lie
on a feather-bed, he si -bed; iemand in de -en zitten (zich
tegen hem verzetten , heist hareaen) , sit upon any ode's
skirts ; iemand een - vil den stoort trekken them een aanmerkelijk nadeel berokkenen), strip a person of any thing;
met vreemde -en proud-en (zich het werk en de verdiensten
van anderen toeëigenen) , shine with arlc,tljer's perfections ,
§ shine with Ilorrowed plumes; melt kerst den vogel aan
zijn -en, a bird is known by its feathers; lint als een -,
light as a feather.
ve ►terachtia, h. fe; ;fl;ery.
v cdert► rs t , r_., (p/visntol; shuttle cork.
Verlertted . z., lesttiirr heil.

ve ►tertte,,t,n , z , feather brush.
Ved,,bos , z., plume , tuft.
Veder -i„bo•s , z., i;idra-rub!rer.
vederlioed, z., plugged hat.
Vetierjagt, z., fan ing.
vecterkrutd, c., rnilfrril, yarrow (botanie).
Vederk ussen , Z. feather•cushion.
Vederitgt, b., light as a feather, feathery.
vc ► terl,,00s , h., featherless , callow , unfledged .
vede rlo,► sheid . z., fenther•lessi,ess.
Veders,,) , b , lull of feathers , feathered , feathery.
' eQ , z ., (gedierte) cattle; een sink -, n beast, a 1 tradof
c•xttle; § -, (slecht volk) rahhhle, the scorn of the people ;
ih nil mei dal - niet te doen hebben , 1 ta'on't have an y
thing to do with that rabble.
Veearts , z.,

veterinarian , veterinary surgeon ; farrier

f cow-leech.
Veeartsenij , z., veterinary art , farriery.
Vee ►► rtseuLjkunde , z., veterinary art.
Vee ,.rlsemjkuudlg , b., veterinary.

veem, tie „Usct,00t , z., ei erinar y srliciol.
Veectler, z., cattle-stealer , abartor , r.
VeedieverI, z., stealing of cattle.
veedrijs'er , t., lierdsnlail , drover
Vec-'tuurte, z, dearth of cattle.
'eef,,kker , z , breeder of cattle
%,.,- fokkerij , ,r , breeding of rattle,
veeg , b., (den dood nabij , op het punt van te sterren) dying,
about to die, moribund , on the hi-ink of the grave; gip zijt
(cog griet - (§ als iemand op het oogenblik, dat men vary hem
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veeljarig , b., of many years , many-yeared.

spreekt, zich onverwachts vertoont, hetyeen voorheen ert onder
bijgeloovige menschen welligt thans nog voor een teeleen van
lang leven werd gehouden) you are not likely to die soon,
you will not soon die; zïjt gij -? (vraag die men spreekwoordelijk wel doel aan iemand, die van zijn gewone wijze
van doen afwijkt) do you expect to die soon ? do you intend

Veelkleurig , b., multicoloured , variegated , of various
I colours.
Veelligt, avelligt, bw., perhaps, very likely, may be.
Veellettergrepig , b., polysyllabical, polysyllabic; - woord,

draught; hij neep met een - den kop in, he emptied the
cup at one draught ; een - in het aangezigt (een klap ,
§ een beleediging), a slap in the face; een - uit de pan
krijgen (ongunstige oordeelvelling of berisping ontvangen) ,
als : hij kreeg ook een - uit de pan , he too got his share .
Veeg, z., (helleveeg, feeks) termagant woman, termagant ,
vixen , virago, she-devil.
Veegheid , z., being about to die of on the brink of the grave .
Veekruid , z., horse-tail (botanie).
Veegrnes , z., butteris.
Veehandel , z., cattle-trade.
Veehandelaar, z., dealer in cattle.

Veelrualig1 eid, z., frequency.
Veelmannerij , z., polyandry.
Veelvormig, b., polyandrous.
Veelmeer , b., zie Veeleer.
Veelmin , t., much less.
Veelmondig , b., many-mouthed; having many mouths,
with many mouths.
Veelnamig , b., multinominal, multinominous, polynominous,
polynominal ; many-named , having many names , with
many names,
veeioogig, b., many-eyed, multocular.
veelpootig, b., polypous, many-footed, having many feet.

7 multisyllat,le, polysyllable.
to die soon? - staan (gevaar loopen) , run great hazard. 1 Veei Haal , bw., often, many times. Veeg, z., (stay) wipe , gash , blow; -, (houw , snede) cut ; i Veelwaals , bw., often , frequently.
-, (streek met een doek, bezem) stroke, wipe; -, § (teug) { Veeiinalig , b., repeated, frequent.

z., herdsman, cowherd.
z., faintness caused by hunger.
, z., cattle-ordinance.
Veekeurder, z., examiner of cattle..
Veehoeder ,

Veehonger,
Veekeur

Veekeuring, z., examination of cattle.
Veekooper , z., dealer in cattle .
Veekooperij , z., cattle-trade.

Veelregeiig, b., many-lined, of many lines.
d%eeischr jver, z., polygraph.
Veelschrjverij , z., polygraphy.
veelsiachtig, b., many-sorted, of many species.
Veelsnarig , b., many - stringed, with many strings.
Veelsoortig , b., many - sorted, of many sorts.
Veeisptetig, b., ntultifid, multifitlous.

Veekudde, z., herd of cattle.
Veel , b., (om een groots menigte

Veeistrepig , b., many-striped, multilineal.

aan te duiden) much , a
great deal, many; -, (verscheidene) several , sundr y; -,
(talr ( k) numerous; zoo -, as oase!; ; zoo - mogelijk, as much
(or many) as possible.; voor zoo -, for as much ; hoe -? how
much? onverschillig hoe -, ever so much; hoe - het ook
Zij , be it ever so much ; - merischen , many persons ; zeer
--, very many; hoe -? how many ; zoo -, so many ; te -,
too many, - of vele menschen, many people, a great man y
people; zoo - geef ik daarvoor niet , I don't give so much i
for it; b het is -ruifever. -, it is indifferent to me; zoo water vuil maken , make a great ado , a great stir ; zoo hoofden, zoo - zinnen, as many men, as many minds; vele
handen maken den arbeid ligt , many hands make labour
light; er gaan vele makke schapen in een hok, there is
room enough, if we sit close; - geschreeuw en weinig
wol, a great cry and little wool, much ado about nothing;
- varkens maken de spoeling dun, ninny mouths make slender
fare, a large family has a large throat; -, bw., (dikwijls)
often, frequently; - sterker, much stronger.
Veelal , b., often, very often, mostly.
Veelbelovend , b., promising, much good foreboding.
!veelbemind , b., much beloved.
Veelbiaderig, veeibtadig, b., polyphyllous, many-leaved.

multifariously.
Veeavoudigheid , z., multiplicity.
veeivoudigluk, 1w., zie Veelvoudig, bw.
Veelvraat , z., glutton, sort of badger.
Veelvuldig, zie Veelvoudig.
Veelvuldigheld , z., zie Veelvoudiyheid , z.
Veeivuidiglijk , bw., zie Veelvoudig, bw.
Vee5^veten4 , b., multiseious, polyrnathic.
Veelweter, z., polymath.
Veelwoordig, b., of many words.
veeiwiiverU , Z. polygamy.
Veelzadig, b., polyspermous.

Veelbloemig ,

Veelzins ,

Veelgoderij , z., aolytheism.
Veelgodist, z., polytheist.
Veeiharig , b., hairy , abounding with hair.

Veemarkt , z., cattle market.

b., having many flowers, multiflorous .
Veeldeesig, b., having several parts.
Veeleer , bw., rather; ik zou - willen, I would rather.
veelgodendom , z., plurality of gods, polytheism.

veeltakkig , b., many-branched, having many branches.
Veelte, z., + abundance, quantity.
Veelt[ gds , bie., often.
veelv erinogend , b. powerful.

Veeiverwig, b., many-coloured.
veelvoet , z., polypus ; - dier , multipede
veelvoetig, b., multiped, polypoas.
Veelvormig , b., multiform.
Veelvormigheid , z., multiformity.

, polypus.

Veelvoud . z., plural number. .
Veelvoudig , b., manifold , multifarious, plural ; -, bw.,

b., in various senses.
VeeiyiJdig, b., multilateral, polyhedral, polyhedrons, manysided, extensive, various.
VeeizUds, bw., in many respects, from several points of view.
Veefin , veeme, z., (corporatie, : gild) corporation .

Veelheid,

z., multiplicity, multitude, quantity .
Veelhoek, z., polygon .

Veen , z., fen , marshy land , turfmoor , bog, peat.
Veenachtig , b., moory, marshy.
Veenachtigheid , z., mooriness.

Veelhoekig, b., polygonal.
Veelhoekigheid , z., quality of being polygonal .
Veelhoofdig, b., having many heads; Ynany - headed ;

Veenakker, z., turf-field.
Veenarbeid , z., turf-making.
Veenarbeider, z., turf-digger.

regering, polygarchy.
Veelhoofdigheid,

z., quality of having many heads .

-e

veenbaas , z., proprietor of
Veenboer, z., turf-maker,

a

turfmoor.

VEL.531

VEE
z., plare where turf or peat is prepared; turf
pit pear-grouist , peatrnoss.
Veenen , t. U'. 1. U) (veei nitluilen) prepare turf or peat.
VtcnI , t., feiiiiy,, marshy, ruooiv.

Veenderij,

VceI*8nd , 5., zie Veensirker.
Veciinian , C., turfdiguer.
veeninoi , Z.,
VCeUj)flt , C.,

mole-cricket.
turf-pit.

Vcenrook , C., smoke of a moor.
Veenwater, C , iiinor.water.
Veënwerk, z., tiirfdieeing.
turt.digger.
Veetiwerker
Veer, veer, C., feather; -, (een veerlrraclztiq werArmstig)

feather,

sprung; -, (hj /wuticoopers) a thin lath.

(een geregelde en vast bepaalde vasrt van (le eens
plants naar els andere) ferry ; -, (plaats vanwaar men pers.
geld naar elders vaart) ferry , boat-station.

Veer, z,

Veerboot, 5., ferryboat.
Veer g eld, z., passage-money.
Ve,u-huLs, z,, inn fi-osri which a passage-boat sets eist.
Veerkracht, C., elasticity.
'5sèz'krachtg , t,, elastic.
Veerman , z., ferry-man.
Veerpont , 5., large ferryboat.
%'eerschip , C., pasongehoat.
Veerschipper , a,, master of a passage-boat, boatman

, zekere maat) quart, fourth

part of a barrel.

Veertien, teiie., fourteen; - dagen, fortnight; van daag
over - dagen , this day fortnight; -, z., fourteen.
veerticndaagsch , t., fortnightly, lasting a fortnight.
VecrtIcnds . t., fourteenth.
Vecr(endehaIf, t., thirteen and a half.
Veertieneslel , 7ccrtIenerhand , b. of fourteen sorts.
Vcertlenjsiiig , t,, of fourteen years.
Veerticiinuial , by)., foiirteeii times.
VeerflenniaUg , t, fourteen times repeated.
Vcerflenusaandlg , 1), fourteen months old, of fourteen

months, lasting fourteen mouths.
Veertlental , z,, number fourteen.
Veertle'ntallig , I,, of fourteen.
Veertienurig. t., lasting fourteen hours, of fourteen hours,
Veertig, telw,, forty; -, z., forty.
Veertigdaagch , V. lasting forty days, of forty days.
Veertiger, C., (medelid euier rerqaderinq ran rees -tip personen , gewoonlijk worden aldus de leden der o Acadeiniefran.

çnise" genoemd) meuit)er of a council ot forty persons, member
of the forty; -, (iemand die veertig jaren oud is) one of forty
years; -. (wijn ross sees-tip jaren) wine forty yeaTs old, no/c
wine of the year 1840 ; -, (schip dat veertig slakken geschut
roert) ship of forty gain.
Veertgea'bande , veerflgerlei t., of forty sorts.
VcertijarI , li. of forty years.
Veertiginasi , Pm., forty times.
Vecrtigniafla , t,, forty times repeated.
Veertigniaaudi, t., of forty months, lasting forty months.
Veertigste , I., fortieth
-, c, fortieth.
Ve'rtigsteIiaIf, t., thirty nine and a half.
Veertigtal, z., forty.
Veetigurig , b , lasting forty hours,
Vcertlgvoiicl , a., forty-fold.
Veertigvoudig. P., fortvfold.
Veertigwerf, t., forty times.
Veest , z , ( wind) ) fart , foist, fizzle.

of forty hours.

%ss'stcn , V ie, ) tart , foist , fizzle.
Vccier1te . z., inurrain.
t'ctz , r,, iiiil , scale, 'jjordscliep) feud, hostility, enmity,
liii 1, r e, cl.
aesincu , z,, birerdin of rattle.
Wes't"loos , P., free from hatred.
Ve'ziekte z., coiitagioiis disease among woimols , murrain.
Vvzcn
l' de hand, ear.) wipe ; m (schoon. t. ee, (niet eer doe k,

na/con set een scliuijer , ear.) sweep ; -, (regende rerstjdereu)
wipe ; den schoorsteen -, sweep the chimney ; den vloer -,
oiveep tlte thoor ; zi(ii üoqea wipe size's eyes; ( iesnau
den mantel - (duc/itig dooi -helea) , give any one a severe
rebuke ; j (den beker - (dint ledig di-in/en), empty theciip.
Veeger , z., (die veegt) sweeper ; -, (wer/ctsig sun te vegen)
brink , broom, clout.
, a., (1riiinop) ivy (bo/anie).
veil, P. cii Pm , (te Icoop) salable, to be sold; -, (em/coop..
mar) to be bribed ; in(jn huis is niet -, my house is not to
be sold; § - hebben voor ,, he ready of willing to sacrifice for
VviU,aar , I., salable.
%eIbaarIseid , z., salablen e ss.
Veilbiad , z., i-vy. leaf.
Veil

Veilco,sdflhitti , c. air., conditions of sale.
in

regular service.
Veerschult , z, ferryboat.
Veertel , Z., :j: (een vierendeel

r evs t;a , r,, stable for cattle , cattle-stall.

Veildsg, z., day of sale.
Veilen , t. W., (te koop aonbiedea, bijzonder in het opeubaur
(ran de meesthiedendea verlcoopeu) chiller for sale.
Teî1er ,, C., auctioneer.
Veflig , I., (non geen gevaar blootgesteld) safe, secure; —e
aankomst , safe arrival ; sein —e plaats, a safe place; een —e
gids , a safe guide; in —e haven /coraeu , get safe into
port, r.; -, Pm., safely.
Veiligen . t. w., zie Beveiligen.
Veiligheki, z., safety, securety.
VeiU5lseidsklep, z., safety-valve; belading der —pen, safetyvalve-weight (stooniwezen) ; hefboom of hcindvat der -, safetylever (stooniwezea) ; ssneltbas'e veiligheidsatop , safety-plug

(atooiose'ezen).

Veiflgheidskleppciikast , z., safety-valve-box (stoomwezesz).
Veiligheidsiatup , z., safety-lamp.
VeUIt4Iijk , Pm., zie Veilig.
veiling, z., auction.
Veiltij (i , z., auction-time.
Velniioot , 0., zie het meer gebruikelijke woord Venuoot.
Veinnoolschap , a., zie het meer gebruikelijke woord Ven-

nootschsp.

Veinrec.
Vensasird , 11
Veinzen • V w., (zijn eigenlijke gevoelens en gewsarseos-dingeii
ver ) 00oioeea) dioseraitile , feign ; -, (voorwendn) pretesid ; -,
t. Sv., rden ir/lijn von iets aannemen , voorwenden) • bijv
zil rieP -, pretend sick n ess.
Veluzer , C., dissembler.
V einzeri.j , a., dissimulation, hypocrisy.
%eiizu • C., zie l'einzerp.
'(I , C., (van het dierl(j/c ligchaom) skin , hide ; -, (geheel
atz;P papier) sheet t -. (rues) rneiiihras;e ; -, (lop, rod) tatter
rap; ) § -, (lielleveeg) shiedevil ; ) ( in een Aj,waad - steken,
onpezood z(lio , be in a t)a(1 state of health; i/c wilds niet
in uuur - ste/ceo , ui r(jn plaats rijis (coo gezondheid , van
/oe,sto;id coo.) , T would not be in his skin;
hij springt
stil zij ii - rats loos/teid , be is ready to burst, Le is furious
it iceoaiid liet - over de ooren holeis, fleece sny one.
Vt-Id , r., field ; open -, open fi eld, plain; het - behsuden
en t iv 1)11e 3 s point, carry the day (soldotenterm); ieínand het te/miste;;, disputean one every foot of groundt het - otdelcPer, knots the ground, reconnoitre the ericnoy (aoldatenters-i )„;
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- minnen (vorderen) , get around (soldatenfprm) ; te -e lig. Veidroos, z., wild rose.
gen , be in the field; de beesten in het - dr7jneia, drive V eitarot , z., field-rat.
the cattle to field
Veldsnlade, z„ corn -salade.
Veidachtig, b., fieldlike.
Vek hchaltuei , z., reed-pipe , oaten-pipe.
Veld9,juin, z., wild-onion, field-onion.
Veldscheerder • z., field-barber , surgeon (in the army)
Veidanjefler • z., field-pink.
(so/la ten/erin).
Velditpotheek, e, field dispensary.
Veidsia , z., zie Veldsalade.
V eldarheid • z., field-work.
Veldslag , z., battle ; onbesliste -, drawn-battle.
veldartillerie . z , field artillery.
Veldslak , z., field-snail.
Veldarts • z., military-surgeon.
Veidtilang, z., (zeker dier) field-snake; -, (een schiettuig)
cillverin.
Veldbakker • z., military-baker.
Veld%rrip , z., snipe.
Veldbed , z. • field-bed , camp-bed.
Veldspin , z., field-spider , father-long-legs.
Veidbioein, z., wild flower.
Veldstoel , z., folding-chair.
Veldboon • Z., wild bean.
Veldstuk , e., field-piece,
Veldbouw . z., tillage, agriculture.
Veidteeken, z., military-signal; scarf or any other token
Vfdbouwer , z., aericultor, husbandman.
a soldier or officer wears to distinguish himself from the
Veldcipres, z., ground-pine.
enemy.
Ve1.icllstel, z., field-thistle.
• z., tent.
Veldtent
Velddokter, z., mil , tary s,rgeon.
Veidtogt , e., campaign, expedition; een - openen, open of
Velddragon • z , wild dragon (botanie).
begin a campaiten.
Velddaif, z., field-pigeon.
Veldtrein , z., train of artillery.
Veldeppe • z., smallage (botanie).
Veldtros , B., baggage (soldatenterm).
Veldeesch, z., pocket-bottle.
Veldtuig, z., artillery.
Veldtlntt, z., reed-pipe, oaten pipe.
Veicituigmeester • z., master of the ordnance.
Veldgedierte • z., field-animals, pl.
Veldgeschreeuw, veldgesehrei, z., war-cry; -, (wacht- Vcidvermaak, z., field-sport.
Veldvlag, z., ensign.
woord) watchword , parole (soldatenterm).
Veldgewag, z., produce of the fields, field-produce, field-crop. Veldvruchten , z , me., fruits of the earth • pl.; products
of the field.
Veldgod , z., rural deity.
Veldgodes, veldgodin, s.• rural deity, dryad, hamadryad. Veldwacht, z , field-watch , advanced-guard.
Veldwachter, z., field.-warder; dorps -, surveyor.
Veldgras • z., field-grass.
Veidworin , z., earth-worm.
Veldhaver • z., ray-grass, rye-grass.
Veldzigt , z., view into the field • rural prospect.
Veldheer • z., general.
Veidzwatn , z., mushroom.
Veldheerschap, z., generalship.
Velen • t. w., (dulden • verdragen) suffer • endure • bear; ik
Veldheerschappij . z., chief-command.
wil het niet langer -. I won't suffer it longer.
Veldhoed, z., hat for the field; -, (krijgslzoed) military hat.
Velerhande, velerlei • b., of many sorts, various, sunVeldhoen • z., (soort ran patrijs) partridge.
dry, many, divers, diverse.
Veldhospitaal . z., field-hospital.
Velg, veiling , z., (buitenste omtrek van ren rad) felly.
Veldhal , z., tent.
Vellen
• t. w., (doen vallen van bomen die omgehakt worVeldkaars • z., silene (zekere bloem).
den) fell , cut down ; -, (van menschen die verslagen worVeldklaver, x., trefoil.
den)
kill ; -, (aan een geweer een horizontale riqting geven)
Veldkoets , z., field-bed.
lower; -, (ran een muur ens. omverhalen) pull down; -,
Veldkonen • z., field-cony.
een oordeel - over (uitspreken) judge of ; vonnis - (uitVeldlatuw • z., corn-salad (botanie).
spreken) pass judgment , a sentence.
Veldleeuwerik , veldleeawrik • z., field-lark.
Veilenkooper . z., fellmonger.
Veldleger. z., camp, encampment; -, (geldbed) field-lied.
Velletje, z., membrane.
Veldlegering • z., encampment; -, (veldbed) field-bed.
Veiling , z., (orhakking van doornen enz.) felling ; -, (doo.
Veidlelle, z., wild-lily.
ding) killing.
Veldlied , z., pastoral , rural-song.
Ven, (p.), z., zie Veen.
Veldrnaarsehalk , z.. field-marshal.
Vendel
, z., zie Vaandel.
•
Veldenaarschalksstaf. z. field-marshal's staff.
Vendu • z., (Jr.) : auction.
Veldmarter , z.. field-marter.
Venduhuis, z., auction-house.
Veldmot, z., field-moth.
Vendueneester , z., auctioner.
Veldmuis, z., field-mouse.
Venduregt, z., richt of selling publicly.
Veidmusch , z., field-sparrow.
Venig,
b., j zie Veenig.
Veidmuzljk, z., field-music; -, (krijgsmruzijlr) war-music.
Vewinie, b., venomous.
Veldnimf, z., zie Veldgodes en Veldgodin.
Veldontdekker , e., o»e who reconnoitres the field • scout. Ven4nigheid , z., venomousness.
VenUndrank , z., venomous potion.
Veldoverste, z., general.
Venijn, z., (gift, vergift) venom.
Veldpaap . gem., z.. military chaplain.
Venizoen
(van het fr. venaison), z., (allerlei wildbrueid,
Ve:dpstrUs • z., field-partridge.
dot ter jayl yeearegea i&) venison.
Veidpljp . z., reed-pipe , oaten-pipe..
Venízoenpastei • z., venison-pie.
Veldprediker, z., military-chaplain.
Venkel , z., fennel.
Veldranonkel • r.. butter-cup (botanie).
Venkelolie, z., fennel-oil.
Veldrat , z., zie Veldrot.
vennoot , z., partner, companion.
Veldrok , z., great Coat.
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Vennootschap, z., partnership; nawnloozr -, joint-stock

veuus-ziektc, Z., svi)hillis, venereal disease.
Ver , b., far, distant, remote; een -re gelijkenis , a distant,
remote resemblaitee ; een - land, a remote country ; § een
-re i'auarerwarat , a remote kinsman; § een -re oorzaak, a
remote cause; een -re plants, vithoek, a remote spot,
( • ► nier; b -re (verwijderde) oudheid, remote antiquity ; -re
; vit -i^iten (uitzigten orer veraf z;jnde gebeurlenisser^) , remote
prose► iets ; een - (onliepperkii , verreikend) 2vitziyt , a distant
view ; dat zij -re ! God forbid ! far be it from n► e ; vier
ijlen -, four miles distant; -, bie., (op een grooten afstand)
far , far off, at a great distance; -re beneden, far inferior;
§ 11 zon - als, as far as; hoe ver ? how far? tot zoo -, so
far ; in zoo -re , in so far as; zeer -re van daar, far from
it : het is -re ran mij, far be it from me; tot dus -, -re,
; thus far ; hij zal het - brengen , he will make t►rogr.
Í op -re ra, by far.
° Veraangenamen , t. is'., make agreeable , amuse.
veraengenaming , z., male;;
agreeable, delighting.
; Verwarden , U ontaarden, i". uw., degenerate.
ontaarding, z. , degeneration, degeneracy.
eraarding,
s Verachtelijk , b., despicable, contemptible ; - , g a,, despi -

company.
Venster , z., (opening in de wond van een huis rif >'erfrek,

waardoor het daglicht straalt) window; glas -, glass windom; een - sluiten, close, shut n window; vii liet - kijken, look out of window; nit het - werpen (rlaUtera^),
throw out of window ; § door een heonipeo - ki)ke . (opgehangen worden) , look through a hempen window of
be hanged; -, (rensterluik) shutter.
Vensterbank , z , window-seat.
Vensterbeslag, z , casement.
Vensterblind , vensterblinde , z., window - shutter:
Vensterboon , z., window-bar.
Venstergat, z., window-hole.
Venstergeld , z., window-tax.
Vensterglas, z., window-glass ; -, (ruit) pane.
Venstergordijn

, z., window-curtain.

Vensterptrendel , z., window-bolt ,
Vensterkoord, z., window-rope.
Vensterkozijn, z., window - frame.
Vensterkruis

• z., cross - work of a window.

Vensterkussen, z., window-cushion

•

Vensterkwant, gordijnkwast • z., curtain-tuft , tassel.

Vensterlood • z., window-weight.
Vensterluik, z.,

window-shutter .

Vens(ermuzl.jk , z., serenade.
Vensterpen ,

v ensterptn , z., window-pin.

I rally , c c ntenipti?ply.
! Vers #chtc1LJkheid , z., contemptibleness.
Vereeehte3oozen , t. w., neg lect.
i'erachtetoozing, z., neglecting.

. V erachten , t. ?V., despise, contemn; slight; disdain, disregard ; ) turn up one's nose at; (call to naught.

vensterraam • z., window-frame.
1 verachtenswaardig, b., zie Trerachtelijk.
Vensterroede, z., window-rod; -, (vensterhoom) window-bar. 1 versetter . z., dispiser (of), contemner (of).
Vensterruit, z., glass-pane, square.
? Verachteren, i. W., get behind; - , t. w., throw behind hand.
Venstertralie , z., ovindow- grote.
'eracthterini; , z., decay, declining.

, b. en bw., (zoo ziek als een kranke, die v oor
de vensters zit, om den tijd ;net de beschouwing der voorbijgangers te korten) sli;htly indisposed, unwell, ailing, sickly.
Vensterziekte, z., slight indisposition
Vent • kerel , z., clap , ( fellow , earl , churl.
Vestbaar , b., salable.
Vente , z., :1: (cerkoopin,q in het algemeen , doch inzonderheid
s'erkooping of veiling bij enkele stukken of deelen) sale. auction.
Venten , t. w., (bij gedeelten veilen) retail , sell by retail.
Venter, z,, retailer, huckster, hucksterer,
Venterij , z., retail business, hucksterage, hawking , peilling, huckster's trade.
Vensterziek 9

Vent,jagen , t. w., carry fresh fish (and other commodities)

to market,; sail after fishing-boats for the purpose of
carrying their fish to market; § peddling, pedlery.
Ventjager , z., carrier of fresh fish (and other commodities)
to market; hawker , pedler .
Ventje, z., little fellow, boy .
ven,is , r., (eigennaam eener ster) venus (sterrekunde); -,
(!Iodic der liefde) venus (fohelleer); § ceel run - houden,
be fund of women; -, (naam ran koper, even als turims
ter uanduidiny van lood) venus (scheikunde).

j Verachting , z., contempt, contemptuousness, scorn; de

meeste -, the greatest contempt; - waard, deserving, worthy
of contempt; uit -, in contenipt of ; niet -, contemptuosisly,
dispisingly; zonder -, without contempt, uncontemned; i aar deo dog legren , evince contempt ; in - geraken , sink
to , fa i l into contempt , become contemptible ; met - hehas;; dele , treat with con f e ► zzpt.
t ' raehtster, z., zie Veroeliter.
Veroebtzaam , b , + (eon rerac/;ting onderhevig), zie Ver í ochleljl.
e %crad(.1tiikrn , t. a; , ^'urn/ic , ; ► ol ►ilitate.
ï vc radellijking , z., ennol,liiig , nobilitating, nobilitation.
1
!

Verndeenen , i. w., take breath ; -, § (uitmesten, rusten)
rest, repose.
z., recreation , rest.
Verasctrn;;n
t Veraf , bui., at a great d ► stanee , far , far off.
j verrsf ,elegen , h., remote, distant.
Verorgelcgenhcid , z., remoteness, distance.
eranderhaar , b., changeable, alterable, mutable.
veranderbaarbeid, z., zie Veranderlijkheid.
Veranderen , t w , (eelt andere gedaante geven , een ier e nerering doenondergnoe) change, alter; van geloof -, change
one's faith; ran kleed.bog -, 1 shift oneself; iets in zijn roer deel doen - (keeren) , turn a thing to one's advantage; -,

Venusangel , z., clitoris (enticed/-nude).
Venusberg, z., moos veeris (ontleedkunde).
Venusdienaar, genusslaaf, z., person fond of women.
Venusdienst, % , enusstas-erntj , z., fondness of women.
Venizsdter:, z., § prostitute.

, z., venus's-lair (botanie).
Venus,jonker , c., whore 1 ► unter, whore-monger.
Venusktv anl , z., venereal disease .
Venusprikkel, z., zie Treousangel.
Venusridder , z., whore - hunter.
VPn•sspet , z., lose-making.
venusstar, venusster, z., venus,
Venustempel , z., § temple of venus, had house.

i. w.a., (een andere gedoonte aannemen) change, turn; in stee;;
1-, turn into stone , petrify ; de wind verandert , the wind

shifts, veers; hel water verandert (gaat over) in ij.s; water
turns to ice; van front -, change front of position , z.

Venushaar

)

Verandering

, z., change , alteration , variation , mutation

Veranderlijk

. h., changeable, alterable, mutable, varia -

1 ► 'e , inconstant.

; Veranderlijkheid, z., changeal►lene.ss, mutability.
1 Verankeren . t. w., strengthen with holdfasts of braces.
I %erant.c'oord, b., (in rekening gebragt) accounted for; -,
(y;rr,taardigd) justified.
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, b., (dat men kan verantwoorden) justifiable ; -, (verschoonbaar, verdedigbaar) excusable, maintainable; -, (tot verantwoording verpligt) answerable, responsible,
accountable; -, bw., in a justifiable of excusable manner.
Verantwoordelijkheid , e., responsibilit y.

Verantwoordelijk

t. io., (door het geven van antwoord op
gedane vragen boven alle verder onderzoek verheffen) justify,
defend • excuse ; -, (door het doen van rekening , enz. van
verpligting onthefen) account for; § het zwaar te - hebben,
have a hard struggle; de zieke heeft het zwaar te - (loopt
gevaar te sterven), the patient is likely to die, it is likely
that the patient will die of the patient will probably die.
Verantwoording, x., justification ; rekening en - doen,
give an account ; ter - roepen • call to account for.
Verarbelden, t. w., (in het arbeiden gebruiken) consume by
working, employ , use in working.
Verarbeiding, x., consuming by work, employing.
Verarnnen, t. w., impoverish, make poor; -, i. w., become poor.
Verarming, z., impoverishment.
Verazen , t. W., zie elzen.
Verantwoorden •

Verbaasd

, b., astonished , amazed.

Verbaasdheid , z.. astonishment .
Verbabbelen • t. W., spend (one's

time) in chattering; zich
-, blab out , talk too much.
Verbakken , t. W., (tot bakken gebruiken) use , consume in
baking , bake again ; -, (door bakken bederven) spoil in
baking, bake too much ; -, i. w., to waste or consume in
baking, bake away.
Verbailasten , t. 'V.. (op nieew met ballast verzwaren) ballast.
Verband , z., (c/ehoudenheid, verplipling) obligation ; hond , r.;
-, (v tindtenis) engagement apparel , bandage : een - leg.
gen, lress a wound ; hij legde het eerste - op de wond, he
was the first that dressed the wound ; -, (zamenhang) connexion , coherence ; ik zie daar geen - in , I see no connexion in that; in - staan met , he connected with; § onder een sterk - staan • be kept short ; -, (geregelde rigting)
order; § er ligt een - (hypotheek) op zijn huizen, his hou
mort. gaged, r.
-sear
Verbandbrief, z., bond , identure.
Verbandieer, z., art of wound-dressing ,
Verbandiegging , z., wound dressing, bandaging, g.
Verbandschrift, z., hond.
Verbandtoestel , z., apparel, g.
Verbanneling, z.. exile.
Verbannen, t. w., banish, expel, excommunicate,

proscribe;

zich -, banish oneself.
Verbanner , z., banisher.

• x., banishment, proscription; -, (het verbannen) banishing.
Verbasterd , b., degenerate , corrupt.

Verbanning

Vcrbasterdbeid • x., degeneracy.
Verbastering • z., degeneration.
Verbazen • t. w., astonish , amaze.
Verbazend

• b , astonishing, prodigious.

Verbazing , x. , surprise .
Verbedden , t. w., change bed.
Verbeelden , t. m., (in beeldlenis vertoonen) represent; -,

(voorstellen over het algemeen) . als : zich -, figure to oneself; -, (inbeelden) , als: zich -, fancy, imagine , think;
-, (beteekenen , beduiden) mean , signify.
Verbeeldend , b., figurative, symbolical; -, bw., figuratively,
symbolically.
Z., (verbeeldingskracht) imagination, fancy; -,
(voorstelling , afbeelding) representation ; -, (denkbeeld) idea.
Verbeeldingskracht, z., imagination.
Verbelden, afwachten, t. w., wait for, expect; -, i. w., wait.

Verbeelding,

Verbergen , 1. W.,

conceal , hide; zich -, bide oneself.

Verberger , z., concealer , hider.
Verborging , a., coneealment, concealing, hiding.
Verbergplaats , z., hiding-place.
verbeteraar, z., (die iets herstelt) amender; -, (die fou-

ten of gebreken wegneemt) corrector; -, (die iets in beteren
staat brengt) improver; -, (hervormer) reformer; -, (die
iets tot juistheid brengt) rectifier.

Verbeteraarster , a., zie Verbeteraar.
Verbeteren , t. W., (herstellen) amend, mend, better; -,

(fouten of gebreken wegnemen) correct; -, (in beteren toestand of staat brengen) improve; -, (hervormen) reform ;
-, (tot juistheid brengen) rectify ; -, i. w., (beter worden)
improve.
Verbeterhuis, z., (gevangenis) house of correction; -, (krank
mad-house, lunatic-asylum.
-zingestch)
Verbetering, z , amendment, correction, reformation, im-

provement ; onder -, with one's favour , until letter ; alle
verandering is geen -, alteration is not always improvement.
Verbeterlik , b , corrigible, improvable; -, bw., improvably.
Verbeurbaar , b , canfiscahle .
Verbeurd, P. en bw., (in beslag genomen) confiscated; - ,

(door eigen toedoen verloren) forfeited ; - verklaren, confiscate.

Verbeurdverklaring, t., confiscation .
Verbeuren , t. w., (door eigen toedoen verliezen)

forfeit; -,

(van iets beroofd worden), als: lijf en goed -, forfeit one's
life and estate; -, (een boete beloopen) incur a penalty; -,
(van een plaats naar de andere dragen) remove; it zal er
niets aan -, I'll lose nothing by it; pand -, play at forfeits.
Ver be,ring , z, forfeiture; -, removing.
Verbearte, z. forleit.nre, confiscation; -, pain, penalty.

trifle away .
Verbeuzeiing . z., trifling away.
Verbiddel5jk , b., exorable, placable, relenting.
Verbiddetilkheid , z., exorableness.
Verbidden , t. W., (door bidden vermurwen, door oanhovdencd

Verbeuzelen , t. w.,

hidden bewegen of verloederen) obtain by entreaty, deprerate , soften ai:y one's heart, nuke any one yield; zich niet
laten -, be inexorable of implacable; -, (biddende teruyw,venschen) hes back.

V erbidding , z., entreaty, deprecation, yielding, appeasement.
Verbijsterd , h., perplexed ; confounded; - staan, be perplexe^l ; zijn verstand is -, he is crack-brained , he is road .
Verbijsterdheid , z., perplexity.
Verbijsteren , t. w., perplex , confound.
Verbijstering , z., perplexing, confounding; -, (verbijsterdheid) perplexity; eerstands-, insanity.
Verbijten (zich) , i. w., (§ zich bedwingen door op zijn lippen te bijlen) repress ; zijn smart -, brook one's pain
Verbinden , t. w., (anders binden dan iets was gebonden)
hind otherwise ; -, (van een heelkundig verband voorzien),
als: een wond -, dress a wound; -, (onderscheidene dingen
tot een geheel zamenveegen) join, unite, combine, ally; -,
(door het huwelijk) marry, t conjugate, unite in wedlock; - ,
(door vriendschap) unite; zich voor iemand -, engage oneself,
he hound for any one; zich - tot, engage oneself to.
Verbindend , b., (verpligtend) binding, obliging ; - . (zamenvoegend, vereenend) uniting; -, copulative (taalkunde).
Verbinding , z., binding; -, dressing; -, obligation; -,
pledging; -, (in de taalkunde) copulation.
Verbindingsteeken , z., hyphen (taalkunde).
Verbindtenis, z., engagement; -, obligation, bond, r.; -,
alliance; echt -, marriage.
Verbitterd

,

b., exasperated, incensed, irritated, embit-

tered, inveterate.
Verbitterdheid , z., zie

Verbittering.

VEIL.

VER.

'5 00 5

Verbitteren, t. w., exasperate, incense, irritate, embitter. Verborgenlijk, bw., + zie T erhorgen, bw.
Verbittering , z., irritation, exasperation, inveteracy .Verbouwen , t. w., (weder opbouwen.) rebuild; -, (in land-

Verbladen, t. w., turn the leaves (of a book).
Verbiaren , t. w., zie Verzengen.
Verbiazen • t, w., blow away , loose colour.
Verbleeken • i. w., grow pale; -, § fade .
Verbieeking , z., growing pale; -, § fading.
Verbleekt , b., pale ; - , § fade.

, t. w., rejoice; - i, w., verbl)jd zijn • rejoice.
Verblidding , z., rejoicing .
Verbljen, t. w., ( zie Verblijden.
Verblijf, z., (liet verblijven) abode, stay, sojourn, remaining ; -, (plaats waar men verblijven kan) , dwellin;-place ;
men heeft er geen -, one cannot stay there; -, (plaats en
dadelijk oponthoud) abode, residence .
Verblijven , i. w., (aanhoudend blijven) stay, dwell, reside,
remain; -, (vertoeven) abide , sojourn; -, (zich ergens ophouden) sojourn, lodge ; -, t. tv., compromise, refer of
submit to arbitration.
Verbiiving, z., remaining, staying.
Verblikken • (p) ,
i. w., zie Verbleeken.
Verblind , b., blind, dazzled.
Verblinden , t. w., O § (blind maken) blind, dazzle; -, (verschalken , bedriegen) beguile , cheat ; iemand de oogen -,

bouwkundigen zilt) pi oduce , cultivate; -, (tot het opbouwen
besteden) spend ... in huildiug; -, (lhetzelfde, doch in land-

bouwkundigen zin) spend ... in husbandry.

1 Verbouwer

Verbouwereren ,

( perplexed.

( onthutsen ,

1. w.,

trouble , con-

found , perplex

Verblijden

hoodwink any one, § cheat any one.

, z., rebuilder; cultivator (landbouw).

i Verbouwereerd, I. en hw.,

z., rebuilding; -, cultivating (landbouw).
Verbrabbelcn, t. w., (verknoeijen, verwarren) spoil, waste.
Verbi nden, i. w., be consumed of spoiled by roasting; in de zon , be burnt by the sun.
Verbrandbaar, b., combustible.
Verbouwing ,

Verbrandbaarheid, z., combustibleness.
Ver branden , t. tv., (door vuur verteren)

burn, reduce to
ashes ; -, (verzengen) scorch , blast, parch , singe; -, i. w.,
1 (vcr-engd of door vuur verteerd worden) be burnt, reduced
ï to ashes.
; Verbranding, z., burning, scorching, combustion, redu{ ring to ashes; -, conflagration.
i Verbrassen , t. w., (verkwisten, verteren) waste in riotous
living, squander, dissipate.
Verhreeden • t. w., enlarge , broaden , widen.
t Ver breding , z., enlargement.

Verblindheid • z., ( 1)liindrless
Verbloemd , b., (fayuurlijk) figurative

Verbreckbaar, b., violable, dissoluble.

, al le rorieal ; -, (be- j Verbre ekba•rheid , z., dissolubility.
` Vertrreiiien , t. ei'.,(al verder en verder vit(reiden) spread
Verbloemen , t. w., (met bloemen oritooi' „- , , opsmukken) I -, (ver•koi,digeii , publiek jnaken, uitstroo(en) diviiliie ; zicfi
Rower, adorn with flowers; -, ((ver oeIioo;^e) excuse, pal- ' -, s[)rc ad, extend.
Bate; -, (hewimpelen) disguise .
? Verbreicirr, z., spreader
Verbloe[r.ing • z., flowering, p 1111aí;c; i1 , d;spi s i r.
Verbreiding . z., spreading , divulging.

dekt) disguised ; -, bw., figuratively, ally.
roric.illy.

vert lozen, i. w., change colour.

Verbrekeltk, h., viol<able.
Verblufen • t. w., confound.
I Verbreken , t. w., (geheel breken) break; een zeel - (ver Verbluflirng • z., eoeefounding.
a fi^;fen) annul a law; een wet - (scieadera, niet opvolgen)
Verbori . z., prohil ►ition , defence ; -, interdiction.
i able a low.
Verbodensen , t. w., (vaatwerk van nieuwe bodems voorzien) ? Vert .reker . z , aiol tor.
new - bottom .
4 Verbrekin5 , a., breaking, violation.
Verbolgen , 1h., angry , iircensed.
Verartzel rn , t. w., (lol gnu.; rennorselen) crush.
Verbolgenheid , a., sngel'.

Z V erbri eeI n

, c., crushing.

(verdrag , Verbroddelen
, 1. zv., (door broddelen bederven) spoil.
t
staatkundig traktaat) treaty , alliance; -, (staten hond) coinerasroddeza , t u; , tic t'erbroddele,a.
ferteracy ; -, (overeenkomst) pact, compact; -. (part jbond) Verb odder, z., sn,oiler.
league; het oude -, the old testament; de er/Ic des -s , the h %erbrodding , z., spollir:a.

Ver bond , z., agreement , contract, convenant ; -,

ark of the convenant.
' Vcrnr odster , z., zie Verbrodder, z.
Verironden , b., (verpligt) bound; -, (zaamvereend) united. ' %erlrr•a,erleren , t. zag., (tot broeder maken , in een broeder.
Verbondbreker • z., convenant -breaker.
rijke tetrekkiog crenr/en , diroederli(i(r vriendschap rret, iemand
Verbondbr eking , z., breach of convenant.
ocr,; roars) fraternise, enter into a close and ir tin,ate union.
Verbondsbrlef, z., hondl, obligation.
; vrrbroeijen • t1. w., (door eer te sty;r'-e verwarming bederven)
Verbondseed

, z., oath made to confirm an alliance; natie `

of confederacy.
Verbondsgod , z., god of the convenant.
Verbondskist , z., ark of the convenant.
Verbondsehender , z., zie Verbondbreker.
Verbondschrit't, z., zie Verbondsbrief.
Verbondsoffer , z., sacrifice of alliance.
Verbondstaat , z., confederated state.

spoil by scalding, scald.
Verbrokkelen , t. w., parcel.
V erbruid , b., (slecht, leel(k)

bad, naughty; -, bw., (zeer)
very , extremely ; -, t., (als uitroeping van verbaasdheid)
the deuce
Verbruien , t. w., (verknoe(en , bederven) spoil ; -, (iemands

gunst ten gevolge van daartoe gegeven aanleiding verliezen)
incur any one's disgrace.
Verbondstad , z., town of the confederation .
Verbruiken • t. w., (versl ( ten, verslinden) consume, spend,
Verbondsti.fel , z., zie Nachtmaalstafel.
waste.
Verbondstroepen , z., mv., confederated troops, Vl.
Verbruiker, 3., Consumer.
Verbondsvestiug, z., stronghold of the confederation .
Verbruiking , z., consumption.
Verbondswet, z., law of the convenant .
Verbuigbaar, verbulgelLk, b., pliable; - , declinable
Verborgen , b., (geheim) secret ; -, (geheimzinnig) mysteri(spraakkunst).
oils; -, (aan het oog onttrokken) hidden; -. (weggestopt) Verbuigen , t. ee., (bogtiy maken, ploo(en) bend; -, decline
concealed ; in het -, in secret; -, bw., secretly.
(.epraakkztiist).
Verborgenheid , z., secrecy, mystery , , etc,
Verbuiging, r., bending ; -, declination, declension (spraekk ,),
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Verdedigschrift , z., apology.
Verdedigingsmiddel, z., means of defence, pl. (soldatenterm).
Verdeelbaar, b., divisible.
Verdeelbanrheld , z., divisibility.
Verdeeld, b., divided.
Verdeeldheid , z.. division; -, (twist) discord; -, (in gods-

dienstzaken) schism.
t. iv., (in deden scheiden) divide; share , distri
-, (spljten) cleave; -, (oneenig maken) divide, sow-bute;
the seeds of discord , disperse; eene erfenis -, share an
inheritance, zijn tijd wel -, divide one's time properly.
Verdeeler, z., divider; -, (uitdeeler) distr;hister.
Verdeeling, z., division ; -, (deel) part; -, (verstrooijing)
dispersion; -, (uitdeeling) distribution.
Verdeelster, z., zie Verdeeler.
Verdek , z., (van een schip) deck; -, (delrsel) cover ; een
half -, a deck open in the middle, z.
Verdekken • t. w., cover (soldatenterml.
Verdeksbalk , z., beam of the higher deck, z.
`erdelgbaar, b., destructible.
Verdeigbaarhelil , z. destructibility.
Verdelgd , b , destroyed , exterminated , extirpated.
ti'erdelgen, t. w., (met den grond gelijk maken) level, raze;
-, (doen sneren) kill , slay ; -, (vernietigen) ruin , destroy;
(uitroeijen) extirpate , exterminate , extinguish , destroy; te
vuur en te zwaard -, destroy by fire and sword.
Verdelger . z., extirpator , destroyer.
Verdelging, z., levelling; -, extirpation, extermination,
extinction, destruction ; killing.
(Vernederen.
Verdelgster , z., zie Verdelger.
Verdemoedigen , t. us., humble; zich -, humble oneself, zie
Verdemoediging , z., humiliation , zie Vernedering.
Verdenken , t. w., (wantrouwen; suspect , zie Verdacht;
iemand van diefstal -, suspect any one of theft.
Verdenking , z., suspicion ; in - komen, be suspected.
Verder , b. en bw., (rergrootende trap van ver) , zie Ver;
-, b., (meer afgelegen) farther ; -, (ardere , orerige) further;
-, bw., (meer afgelegen) farther , beyond; -, (verders, voorts)
further, furthermore; Amsterdam is - von hier dan Utrecht,
Amsterdam is farther from here than Utrecht ; verwacht
-e , nadere bijzonderheden, expect further particulars; ik
kan niet - komen, I cannot come any farther; - blijf ik,
I further remain.

Verdeelen ,

VER

VER.

b., suspect, suspected, aware of; - zijra op, he
prepared for, be upon one's guard against; -, z., (argwaan)
suspiseion; iemand - houden, suspect any one; iemand maken , make any one suspected.
Verdachtheld, z., being suspected; -, being prepared for,
being upon one's guard against.
Verdachtig, b., suspicious.
verdagen • t. w., (tot een anderen dag uitstellen) delay, put
off; -, adjourn, r.
Verdaging, z., putting off; -, adjourning.
Verdampen , i. so., evaporate.
Verdamping, z., evaporation.
Verdansen • t. tt'., (dansende of door het dansen verliezen
of verteren) waste of spend in dancing , dance away.
Verdartelen , t. w., (zijn tijd verbeuzelen of in wellust doorbrengen) waste of spend time in dallying.
Verdarteling, z., wasting of spending time in dallying.
Verdedigbaar, b., defensible; -, § justifiahle.
Verdedigen, t. w., (beschermen, voorstaan) defend, -, (staande
houden, doen gelden) maintain, defend; -, (bepleiten) plead;
II §(regtvaardigen) justify; zich - ij §(verweren), defend oneself.
Verdediger, z., defender.
Verdediging, z., defence.
Verdacht,

Verdere , z.,
Verderf, z.,

rest.
(ondergang) ruin ; -, (dood) death ; -, (nerdoemenis) perdition ; in het - stortein , ruin , undo ; zich in
het - storten , run into ruin , into perdition.
Verderfelijk , b., (verderf aanbrengende) pernicious , dan
-, bw., corrup.-gerous,dtcivnmsheou;
tibly ; perniciously; dangerously.
Verderfelijkheid , z., corruptibility.
Verderfenis, z., zie Verderf.
Verderfster , z., zie Verderver.
Verders , bw., j farther, further , furthermore.
zie Verdartelen.
Verdertelen , t. w.,
Verderveling, z., reprobate.
Verderven • t. w., (vernielen) extirpate , destroy ; -, (onbruikbaar maken) corrupt, deprave, hurt, mar, pervert,
ruin, undo, waste, taint; -, i. w., corrupt, be spoiled;
§ fall to decay ; decay; go to ruin, perish.
Verderver , z., spoiler , destroyer , destructor, corrupter ,
perverter.
Verderving, z , corruption , destruction ; -, corrupting,
ruining, destroying.
Verdicht , b., invented; §chemerical, imaginary, fancied,
feigned ; een - verhaal , an invented story.
Verdichten , t. w., invent, forge, fancy, feign.
Verdichter, z., inventor, forger, feigner.
Verdichting, z., inventing, forging, feigning.
Verdichtsel, z., fiction, invention, fable; -, feigned story,
story.
Ver.lichtselkunde:, z., mythology.
Verdichtster, z., zie Verdichter.
Verdiend, b., deserved; het is zijn -e loon, it is nothing
but what he deserves, it is only his due.
Verdienen , t. w., (door diensten verwerven) earn, gain,
get ; -, (aanspraak op iets verwerven of hebben) merit, deserve , earn ; den kost -, get a livelihood; dank -, earn
thanks; gij verdient straf , you deserve to be punished.
Verdienste , z., merit ; -, (door arbeid , inkomst) gaining,
earning; dat werk heeft groote -, that work has a great
merit ; de -n zijn slecht , there is little to be earned
gained; een man van -, a well deserving man.
Verdienstelijk, b., (goed, waardig) deserving, meritorious;
-, (persoon, karakter) worthy, deserving; zich - maken,
deserve thanks.
VerdiensteliJkheid, z., merit, worthiness; meritoriousness.
Verdiensteloos , b., without any gain; -, § worthless.
Verdieusteloosheid, z., worthlessness.
Verdiepen , t. w., (dieper maken) deepen ; zich - in gepeins,
he pondering over • upon ; be absorbed in thought ; zich
- in gedachten of ,gissingen, make all -sorts of conjectures;
zich - in schulden , run into debt, become deeply indebted.
Verdieping , z., (van een huis) story , floor ; -, (overden
overweging) pondering; -, (het uitdiepen, dieper maken)-king,
deepening; een huis ran twee, drie -en , a house of two,
three stories , floors; gelijkvloers -, ground floor ; hoog van
-, lofty; laag van -, low- huilt; § hij is van geen hooge -,
be is but of shallow capacity.
Verdiept, dvitgediept, b., deepened; §- in gedachten, ab.
sorbed, absorbed in thought.
Verdieptheld , z., § being absorbed.
Verdierlijken , t. w., make brutish, brutalize, brutify;
-, i. w., become , grow brutal.
Verdierlijking , z., becoming, growing brutal, brutish.
Verdierlijkt , b., § brutish , brutal , grown brutish.
Verdierlijktheld, z., brutishness.
' Verdijen, t. w., ) zie Verzeggen.
. verdikke-me , t., damn me , verkort danl'me , damn.
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(dikker maken) thicken; -, (rtt.^ter ma ken) condensate ; -, (verdijen.) (manwn, -, i. w., (dikker ar!^)dea)
thicken ; -, (vaster worden) grow condensated; -, (slrerrz^rae,a
.stollen) coaggulate
Verdikking, z., tlrickeriing, condensation, coagulation, ;
zie Verdikken.
'
Ver(Iik(damned.
, 1w., )
Verdikken,

1. w.,

Verding, verdraag, z., f agreement, bargain, treaty,
Verdobbelen , t. w., lose of spend at die : -

Verdotoldheid

, .., zie Verdoold; -, straying; wandering ;

blindness, nmistake, error.
Verdoopen , t, w., (nogmaals deepen) re-baptize; § -, give
any nice another name.
Verdtot, ven, t. w., (doof macken) make deaf; -, (verbluft
make,,) stun ; -, (,qer)e)loos waken) benumb ; -, (m.ia hoorhaar mokerr) drown, deafen; -, (rein helder makend darken;
-, (oriderdukkcn) repress; -, i. iv., (verzwakken) weaken;
-, (gevoelloos worden) grow benumbed; -, (flaauwer, zwak ter worden) weaken
Verdooving, z., (he) doof maken) making deaf; -, (ver b)v[ji.iu) coinfounding , stunning ; -, (liet yevoelloas maken)
hei,urnhiii ; -, (;er'oelloosheirl) numbness ; -, (het min hoor heser a r.1d-eac of worden) deafening; -, ,het min helder maken
of mean/en) darken i ; -. (vei flrravwing weakening.
Verdord , b., 11 (lor fjeuorde^/) wil treed , barren , faded,

compact. i
?w ay at
dice or any other game; § spend at the gamine-tahle.
i
Verdoemd . b., doomed • damned , cocon ernnedï ; die -e kerel , ;
that damned fellow; -. tw., ) deuce ! dawn it! -, bw., neonstrously , terribly , execrably.
Verdoemde , z., a dameed person , reprobate ; ale -n ,
I
the damned , pl.
Verdoemelijk, b., j damnable; -, § (:eer slecht) wicked ; '
I dry ; § -, (geweldig) riionstr;o;as • terrible; ) -, damned ; -,
-, lie., damnably; -, § wickedly.
tw., deuce ! -, hw.. nionstrousiy • terribly.
Verdoemelijkheid , z., damnableness; -, being execrable.
Verdoemen, t. w. • 11 damn ; -, §(veroordeelen) condemn, doom. i Verdordbeld , z , ^j witherednc s; dryness; barreness.
Verdoemenis, z., damnation, reprobation ; eevwige -, eternal Verdorren, dor worden, i. w., wither; become of grow
dry ; fade.
damnation ; - waardig , deserving damnation , damnable ;
Verdorring , z., withering.
- waardigheid , damnstl.leness.
Verdoeunens , in verdoemenswaard, -waardig , damnable ; i vs rdorven , b., (van zeden) depraved, corrupt; -, (goddeloos)
wicked; -, (van spijzen) spoiled, tainted , corrupted; § -,
-waordheid, - waardigheid, damnableness.
(les ouder gebraqt) ruined, destroyed; § -, (slecht) bad.
Verdoemer, z., condemner, one who damns , reprohationer.
Verdoeining , bet verdoemen , z., damning ; - , (verdoe - Verdorvenheid , z., (van zeden) depravation , corruption ,
menis) damnation.
, t. w., (wederdoes , overdoen) do over again ; -,
(verspillen, vermorsen) spend, spill ; zich - (zelfmoord plegen),
murder, destroy, kill oneself; ik zal het verdoen, I shall do
it again ; hij zal al zijn geld -, verspillen, he will spend all
his money; zij wilde het kind -, she would murder the child .

Verdoen

Verdoen , z., af: (gebruik) use, service; het is ten uwen -,
it is for your use , at your service ; hij heeft drie paarden

corrupt state; -, (goddeloosheid) wickedness; -, (van spijzen taint ; § -, (ondergang) ruin, destruction; ;^ -, (slecht -

; heid) badness.

Verdossen , b., f dress in new clothes; -, (in een nieuwe
uitrusting steken) equip anew.
Verdossina

anew.

, z., 9 dressing in new clothes; -, equipping

ten zijnen -, he has three horses at his disposal.
spendthrift, waster, prodigal, squanderer.
, z.,
Verdoeniijk • b., (verkwistend) squandering, lavish, profuse,
prodigal , wasteful , expensive ; -, bw., prodigally, profusely,

, h., digestible.
Verdouwen, t. w., zie Verdunden.
Verdouwing, z., zie Verdziwinq.
Verdraagbaar , b., supportable.
Verdr aagbaarheid , z., supportableness.

wastefully, extravagantly .
Verdoenster, z., zie Verdoener.
Verdoffen , 1. w., (defer maken, minder glans) darken; -,
(minder geluid) weaken; -, i. w., (doffer worden, minder

`verdraagzaamheld, z., toleration, forbearance.
Verdraaid, verwrongen , b., wrested , disfigured;

Verdoener

glans) he darkened , grow dim ; -, (minder geluid) weaken.

V erdoouwelUk

Verdraagzaain

gently.

, b., patient, meek, tolerant; -, bw., indul-

-, (mismaakt) deformed; § -, (snood, slecht) perverse; § -, dam-

lied; (-, extremely, very.
weakening; glowing dim.
den dokter besteden) spend in , 1 Verdraaid , tw., § ) the deuce.
Verdraaidheid , z., distortion ; disfigurement; -, deformity
taking physic.
§ -, perverseness , perversity.
Verdolen , verdwalen , i. w., go astray, lose one's way.
VerdrnaUen , t. w., (omkeeren) turn; -, (verstuiken) sprain;
Verdoling, z., going astray .
-, (verwrikkend) wrench , wrest ; -, (verwringen) distort; -,
Verdorn,nen • t. w., ) zie Yerdoem.en.
(bederven) spoil ; -, (bewege c) move ; ) -, (verdijen) damn ;
Verdonkermanen • i. w., (verbergen) conceal ; -, (wedmade oogen -, roll the eyes; den n,oad -, make wry faces ;
ken) put out of the way ; -, (stelen) embezzle.
Verdonkermaner, z., (verherger) concealer; -, (wegmaker) een sleutel -, turn a key ; woorden -, give a wrong, another
turn
to words , pervert the words ; den arm -, wrench ,
putter out of the way; -, (zoek maker, van geld) embezzler. ,
Verdonkermaning , z., (eerberging) concealment; -, (weg- 4 sprain the arm ; het regt -, pervert the right ; -, i. w.,
conking) putting out of the way ; -, (het zoek maken , van I (in beweging geraken) move.
' %- erdrauuijer , z., wrester ; § perverter ; ) distorter.
geld) embezzling.

Verdofling , z., darkening;
Verdokteren , t. w., (aan

, t. w., (do?rkerder maken) darken ; -, (weg. 1i V erdraatjing, z., mvresting; § perverting; ) distortion.
maken, doorbrengen)squander , spend; -, i. te., (donker, Verdrag, z., (overeenkomst) agreement, convention; -, (traklaat) treaty; (vredesverdrag) treaty of peace; hij - overgeven ,
duisler worden) darken.
1 surrender by capitulation (soldatermternm) § -, (bedaardheid,
Verdonkering, z., darkening.
overleg)
prudence, care; § met -, softly, carefully, prudently;
Verdoofd . gevoelloos . h., stupefied, benumbed; -, (van j
( delilberately ; § zonder -, hastily.
kleuren) dull , a dull colour.
Verdoold, verdwaald , h., gnrie astray, strayed; -, (rond- VerdragelUk , h., sufferable, tolerable; -, (geneigd om te
verdrogen) patient, indulgent, sociable.
dolend) wandering; §-, (vertlinil) blind, mistaken.
Verdonkeren

Verdoolde,

astray.

z., person who has missed Ins uuay; §-, gone

, z., sufferableness, tolerableness; -, pa.
tience , indulgence , sociableness.

Vcrdragelipkheld
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Vedragen, t. w., (inschikken) hear, forbear, indulge; ,
(overeenkomen) agree; -, (verplaatsen) carry from one place
to another, transport, remove ; in een kind alles -, indulge
a child in every think ; gij moet it te zamen -, you must
agree together; -, (l Eden , oadergaan) suffer, endure ; ongelijk -, suffer injury ; koude -, endure cold.
Verdraging, z., (het l( den, ondergaan) suffering, endurin^;
-, (het inschikken) tolerating; -, (liet verplaatssn) moving,
putting away .
Verdrav en, t. is (tijd) spend in running; laten -, offer
as prize in a trotting•mateh ; verdrasfd worden, to be trotted
for , be offered as the prize in a horse-race.
Verdraving, z., 1• giving as a prize in the races.
Verdreveling, z., (hannelinq) out-cast.
Verdreven, b., driven away ; expelled, exiled, oiat-cast .
Verdriet, z., affliction, grief, chagrin, vexation, sorrow ;
iemand - aandoen, vex, grieve any one; iemand in - bren gen, bring any one into a scrape .
Verdrleteltjk , b., (verdriet veroorzakend) vexatious , tediOlie , troublesome , loathsome , tiresome ; -, (verdriet adewend) irksome, morose, peevish ; -, bw., irksomely, mo•
rosely, peevishly.
Verdrietelijkheld , z., vexatiousness, tediousness, irkso.
meness; -, moroseness . loathsomeneos .
Verdrieten , t. w., grieve, vex, chagrin , irk, be tedious;
eng. w., het verdriet mij , it grieves, vexes , irks me; het
zal mij salet -, I'll not grudge it.
Verdrietig, b., (neerslagtig) down-hearted, sad; -, (verdrietend) vexations; § -, tedious , irksome , troublesome;
peevish ; dull.
Verdrietigheid , z., (neerslogtiqheid) downheartedness, sad.
ness ; vexatiousness ; § tediousness , peevishness; dulness.
Verdrievoudigen , t. w., triple.
Verdrievoudiging, z., tripling.
Verdrijven , wegdrijven , t. w., drive away, disperse; -,
(verjagen) chase; -, (uitdr( ven) expulse, expel ; rook -,
drive away smoke; den vijand -, chase, dislodge the enemy;
hartzeer -, dissipate chagrin, drown sorrow; den tijd -,
pass time.
Verdrijver , z., chaser , expeller .
Verdrijving , z., chasing, driving away, expelling, exp.ulsion, dispersion.
Verdringen , t. w., push , shove, thrust away; supplant ;
elkander -, he thronging together, squeeze one another to
death , § follow one another; -, (dringend benaauwen) push
to and fro, press.
Verdringer , z., ^f pusher away ; -, § supplanter .
Verdringing , z., (vervanging) supplanting; -, (zamenstrooming) thronging; §-, pressing .
Verdringster, a., zie Verdringer.
Verdrinken, i. w., (in het water omkomen) drown, he
drowned; zich -, drown oneself; -, t. w., (in het water
doen omkomen) drown; geld, tijd, gezondheid -, spend mo•

Verdrnlzker, Z., oppressor.
Verdrukking, z., pressing away; § oppression; de palm.

ney. time, health in drinking; §- eer men water geien
heeft , be drowned before having seen water , he debauched

before one knows the world; -, (met vocht overstroomen)
overflow, wet, nmoisten; § -, disappear.
Verdronken , b., als : - land, drowned ]and.
Verdrogen, verdroogen, i. w., dry up, dry away, -,

(verwelken, verdorren) wittier; -, desiccate .

boom groeit onder de -, oppression is sometimes favourable
to the oppressed.
Verdrukster , z., zie Verdrukker.
V erdrukte , z., oppressed one.
Verdruktheid, z., sadness, sorrow.
Verdruppclen, C. w., drop of drip away.
Verdubbelaar , z., doubler, redoubler.
Verdubbeld • b., doubled, redoubled; § -, increased.
Verdubbc ien, t. w., double, redoilble; een schip -, sheathe
a ship with boards , z.; -, i. w., be doubled ; § --, increase.
grow moisty of musty; § -, grow dull.
Verduften , i. W.
brained ; -, wither.
Verduffing , z., withering.
Verduidelijken , t. w., explain, explicate, clear.
Verduidelijker , z., explainer.
Verduidelijking , z., explanation, explication.
Verduisteren , verdonkeren , t. w., darken , dim ; -, (ver.
bergen) conceal ; (verdookermanen) embezzle ; het verduistert
mijn gezipt , it dins Illy sight ; een brief -, conceal a
letter; goederen -, embezzle goods; -, i. w., (duister worden) grow dark; de zon begint te -, sun begins to eclipse.
Verduistering , z., making, growing dark ; concealing,
embezzling; - der maan, eclipse of the moon.
Verduitschen , vertuitschen (voor vertalen in het neder duitsch) , t. w., translate into Dutch ; § -, interpretation,
explanation.
Verd.iiv etd , b., ( devilish ; j -, diabolical ; -, bw., devil.
ishly; ff -, diabolically, terribly, extremely ; -, t., the deuce!
Verduld, voor verdord , tw., the deuce! -, b., (damned,
devilish.
Verduldig, b., t zie Geduldig.
Verduldigheld, z., zie Geduldigheid.
Verdullen , t. W. en i. w., +) ik ben verduld, als ik het
doe , may I be hanged if I do it.
verdunnen, t. W. (minder dik maken) make thinner, rarefy,
thin; -, (aanlengen) weaken , dilute,
verdunning , z., making thinner ; weakening ; dilution.
Verduren , t. w., (uitstaan) endure ; -, (lijden, verdragen)
suffer , bear ; -, i. w., (duurder worden) grow dearer; dat
zal den tijd -, that will outlast the time.
Verduring , z., enduring, suffering, bearing, supporting;
-, growing dearer.
Verdutten , t. w., (duttende doorbrengen) pass slumbering,
slumber away; -, (stomp maken) blunt, stupefy.
Verduurzaaind , b., made fit for long preservation ; -e
vruchten , preserved fruits.
Verduurzamen , t.w., make fit for long preservation.
Verduurzaming , z., making fit for long preservation.
Verduwbaar , b., digestible.
Verdu%vbnarheld , z., digestibility.
Verda.veljk, b., digestible ; §-, sufferable; -, bw., digestibly, sufferably.
VerduwelLikheid

. z., digestibility, § sufferableness.

t. u., (verteren) digest; -, (verdragen) concoct;
-, (dulden) swallow, forget; hij kan die spijzen; dien hoon

Verduwen ,

salet -, he cannot digest, concoct those victuals; swallow

that insult,

z., digestion; concoction.
Verdrooging, z., drying up; -, (verdorring) withering; -, Verdwaald, b., strayed, gone astray, wandered, erred,
desiccation.
zie Verdoold.
Verdwaalde , z., zie Verdoolde.
verdroten , verf. d. van Verdrieten , vexed.
verdrukken, t. w., oppress; -, (verbruilcen tot drukwerk) Verdwaaldheld , z., error , mistake.
make use of in printing; -, (van de plaats drukken) press Verdwaasd , h., infatuated, foolish , mad ; -, bw., felolaway, remove.
i ishly, madly.
Verduwing,
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Verdwalen, i. w., stray, go astray; miss the road, the way. Vereerster,.., sic Vereerder.
Verdwallng , z., going astray, missing the road, the wa y . Vereeuwigd , t,, eteriuizeci , perpetuated ; -, (w)len) late.
Verdwazen , t W., :j: itilatisate, befool ; -, i. er., grow Vereeuw g en t, or., eterritre , eternalize , perpetuate; -,

foolish

mad.

(ouoierfelk orates) ininiortaNze.
I VerzciwIing , c. eteinizing , perpetuation ; -, (oaserfe7ij/c'e 1 I) loIfliortalizatiüil.
Veidwijnen , i. w., disappear, vanish , fa1e' away; doen -,
dissipate , dispel.
V,qcfr,ibasr, I,, a(ljustol)le , that is to he adjusted, cleared.
Verdwij ning , 0., disappearing, vanisliiiL
Vcesret5 . t., ad, 001 (l , cleared, settled.
Vcrdi.jd , t., the desue
, ) doomed , devilish.Vereffenen, t. m- ) njust, clear, terminate, settle; een
Verdijen , voor verdostavis , t. ir, ) damn,
/e,rI1 -, adjust a di ffe rence; ren rekening, een rae/c -,
Vcvcdebaar , P., fit for iiiiprsveoent , irisprovable. oer accountui affair.
i
Veredelbaarheltl , z. Illness for iiiiprovenient, iroprova. ï %cr,fîen,0 , z., aljilstiaf , clearing , settlin g .
, s. ( dninaiid , Ciallil , exigence, necessity; naar -,
hiesess.•4cveIseh
Veredeld, b. nohilitaterl;
-, improved.
as reililired; daar font grail - (navraag) naar, nobody
lava niam to it naar - der ac/re , as occasion shall require.
Veredelen , t. sr., (tot den ads/stood ve r lief/za) ennoble, no
Vcrerciiei . t. a' , dersand , require.
bilitate ; -, (verbeteren) improve , anieiiorat , hel ter.
Veredelin g . Z., ennobling , nalnlitatisn ; f-, improreasent , % ereicht , t. , reqistred , reqisiolte . necessary; -e hoedanigamelioration. ! /ie (/e, , required quilitïcatioiis ; -z hevelea , necessary orders.
Vq'?eU , t., callous; ejs tanden zijn geheel -, his hands VereeIite • z., requisite; -, (onmisbaar iets) necessary
are quite callous. tliuijr ; (wat me, rulcuu't of helleert) thing requisite;
vereelten • t. er., (eeltzriq maken) esake callous ; -, (argo.
(coefte want; -, (iaoi!zal.eljlclieid) ïiecessity.
vacua maken) harden, indurate, steel , ouiilurate ; -, j. w., f Vern , a., wn. coo i cder • veer , ( i'aa i'oqzlo) feathers; -,
grow cal bus ; § iiidisrate , grow hard,
(var aetool) springo reis -za ted , a feattier.bed a bed
of feathers een bed op -, a bail vtts springs.
VtreeltheLd , e., callousireos , c allo s ity ; obduracy ,hasdiiess.
Vereetng , z., growing callous; induration , liardeiung , Veren, t., of feathers ; cru - A'nsoea , a cushion of feathers.
Ver*uuid . /., liarrorvaij.
shduiation.
Vereend, t., muted.i
, t. w ., n arrow, ienke narrower; - i. w., grow
Verceain • t. w., unite; nc/s in dcii ecft -, join sta mariagz , iii edlock.
Vczn-iig , e., earrowin ; .-, growing narrow.
Veret-ubaar , t , consistent ; -. set , canaiaent witli; -, Vcaentan • t. ii,., grate anew , zie Itatea.

Verdwenen, In, disappeared, vanished , faded away.

t
Vecsnigua5%rhcId •

Ve r entiog,

z., 1)ciiig consistent;

-, j reconrila- Veraed ,

bleiress.

a., quit 11111`

t., macac , grui'n worse;-, impaired, de.

t.
Verccnied • IL. united; de -e staten, pioi'iarita , the united Verergeren , t. sc, make worse, impair , deprave, degeerrte ; ft , (orz ) /rjzen ) e'.a aiate -, i. w., grow worse.
states , pro v inces.i

;

i)i1\ i'

Cv). , unit - (doe 7 2 or an /. i or ) accord; %
I g
ns
i
11
c . ii p iii
depravation
fleet ; ziet -, asoesible ;
iiaia1 ' svor'oe ;
SV., (bjeealoasea) asocriihle ,
(orerhj;iJ) exaqgeratisn.
meet; zich - tot , join i ii ; zich - met , lOne wij ; -. %cvev • t. cv., SfCliti ni c.tinr , eat at the rate of . eat
(verzoend worden) he recaneiled ; jj /.a,i sa daiiinir1e niet i for , ) f , (zero/intro) devour ; a l le s - wat ssea verdient

%

Th l.

-, I caniiiot ipprove it.
VcreeaigeL • C, lie who unites , joisio ; S .. recoricrler.
VcreenIîng , C., unrosi , conjuiicuoii ; -, Caersc , ieartiag)

assseiatioi ; -, (Iigchaaar'. , gilde) l)OdV ;

sped one'o iv train i COuie li eating c/tea iniddrry een.
tr'ftc:z -, true it the iae 01 one guilder ,dine for one
gariuer ;
arc/i
cat too flinch.

-, (oceecrrteai. lje,,tte,4 , t., corriited , vi r tent, rankled, suppurated.

rnhiig) accordance , agreement,çeeericre, • j. ,,,., c1ni. , r;rrkle , suppurate.
Vereenster • a. zie Verceiiigcc.
ter,ierin , a., co.rrirn , ,a . airypurritrosi.
Vereenvoudigen, t. so.,Verevenen, t w., aIr, Vdrnftcrerr.
Vercenvoudiger , a., simplifier.
vc,-, 1 eini; , :::., zie

VeieenvouiI5inC ' a., srarplificatisn.

erf,

c. colour , ire , fiue , paint; -aarde, painting-

eaIttr ; -for,!. p a llet ; r1Oo.:, calaur-lirix ; -hartdel, dryoalter',
Vereenievd , b., iderrltred.
%ereenze vies • t. Sr., teiitify ; sic/i - identify oseself. de;ili, wr ni paririera' wares ; —/r'i;a/eiaar , -Za)()per , drysalte.
identification.
ofrrraieriler , drugrnt ;
Vereenzelviging, z- ,-,'10„'!!
,('colour wood ; -ketel , dies's
Vereerd. P., honoured , enteeiired; t adored; 1 ivoeslipped.
copper; -kniji , dier's tub ; -t''ast , paisiting-brush ; -ba,
(iiaa id I r) adorer; §(aa ha j r) partisan;
iiioiiey for pailiting,for ilvrii
Vereerder
minis colour mill
pet
jriirrtingpot r -staf . colour, -stoffen , -waren , drysaitery,
f -, woisliipper.

%t w (eer aandoen) honour - (eertiedi (l e ) a eriei i er wares
v r a cc)lou shop olie-,oil .0 louis
(aaniiddva) adore; §-, (aeafreder) present,sna!ci-, water—Colours; it te grond- Zetten , lay the first
rate, revere ;
present wit Ii ; iensriad si/a -, iaaake any one a pieert.
gi('lild.
%erecrenswaav(i , I., zie Vere,rcirsrna,rrdit'.
I 1'&-rlijnd . t , reflect.
Vvree,-enevaardig , In, (eerserartf!) lrosicuratle ; -, (eer- Venfij,en , t. w., retire.

biedieesrdig) respectable, vereirihle ; -,

(aarbiddeisswoar. 'ternj,,ev , c. refiner.

tij) adorable.
Verfijning, a., rehiring, refinement.
Vercei-cnswaardigheid, n.,(eers'.'o (t rdiglieii) hc)iiorral)leneos; i Venijn, t., colour ; ei - yeveii aan een huis, paint a house;
(eerbiedwaardig h eid-) venerableness veiierabilrly ; -,
een
- laten geven oars ceo lucia , Lave a house painted; een
(sac.- la/eis ,qevea aan een doek, scud a shawl to the dier's.
biddeaswaardigheid) adorahleiieoo.

'creet-tng , a., (eer) isonouring ; -, (eerbied) veneration ; -, Verftaauwd , P., ( alaekeired , abated ;
(geoclec;iJ) present.
weiden) grown cool, discouraged.
i (aaisbidiliisg) adoration;

-, (mrgteloos ge-
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Verdwaasde, Z.,
Verdwaasdheid,

VER.
fool.
z., infatuation, foolishness, madness.

, i. w., diminish, slacken, abate; zijn ijver
ver flaauwt , his zeal abates, slackens; § -, (magteloos worden) grow cool , lose courage.
Verflaauwing, Z., slackening, diminution, abating, remissness.
verflenst , b., (bloemen , kleuren) faded ; ((laderen) withered; ( § (menschen) up; (kleedaren) shabhv.
Verflenstheid , z., faded colours , being faded ; withered
condition; § (-, being up; -, shabbiness.
Verflenzen , i. w., (bloemen. kleuren) fade; (bladeren) wither;
(menschen) grow pale; (kleederen) get shabby ;-, t. w., spoil.
Verflenzing , z., fading , withering, growing pale, getting
shabby, spoiling, zie Verienzen.
Verfoeld , b., detested, abhorred , abominated , §hated.
VerfoeLjetijk, b., detestable, abominable, despicable ;-,
bic., detestably , abominably, despicably.
Verfoeijelijkheid , z., detestableness , abominabletiess ,
despicableness.
Verfoejjen , t. w., abhor , detest, abominate, loathe.
Verfoetjenis, z., detection , abomination; -waardig, zie
Yerfoeijing.
VerfoeLjenswaardig, h., zie Verfoeijelijk.
Verfoekjing, z., detesting, abhorrence, abomination.
Verfoelsel , z., abomination, despicable thing.
Verfoetiën, t w., foil, foil anew; lay a new foil on the
back of a looking glass.
Verfoeliesel , z., new foil.
Verfoinfoo jen , verfomfaatjen , 1. w., T-( rumple ; -, i. w.,
get rumpled, zie Verkreukelen.
Verfornfooijing . verfoinfnaiiing, c., +( rumpling.
Verfomtnetaar , z., rumpler.
Verfoinmelen , t. W., rumple ; -, i. zo., get rumpled , zie
Verfrommelen.
Verfraaid , b., embellished , adorned, beautiful.
Verfranijen , t. w., embellish , adorn , beautify.
Verfraaijer, z., embellisher.
Verfraaiing, z., embellishment, eml ►ellishing, ornamenting
Verfraaiset • z., ornament.
Verfrischt , b., refreshed, cooled.
Verfrisschen • I. w., refresh , cool.
Verfrisschend, b., refreshing, cooling.
Verfrissching, z., refreshment.
Vcrrrornmelaar,, z., rumpler.
Verfrommeld, b., rumpled.
Verfrommelen , 1. w., rumple; -, i. w., get rumpled.
Verfrommeling, z., rumpling.
Vergaan , i. w., (ten onder gaan) perish; -, (van schepen)
shipwreck ; -, (verdwijnen) disappear; -, (van den tijd) pass,
pass away ; § -, (verloren gaan) fade ; -, (verminderen) diminish , fail , decay; -, (ophouden te zijn) cease; onkruid
vergaat niet , ill weeds grow apace ; de wereld moge vergaan, world may perish; het schip is -, the ship has
shipwrecked, is cast away ; de tijd vergaat, gaat voorbij ,
time passes away; de schoonheid vergaat als een bloem ,
beauty fades like a flower.
Vergaar • zie Vergader.
Vergaarder , z., gatherer, collector.
Vergaaren , t. w., zie Vergaderen.
Vergaáring, z., zie Vergadering.
Vergaarsel , z., collection.
Vergaarster , z., zie Vergaarder.
Vergaanwen , t. W., cheat, overreach , zie T'erkloeken.
Vergaanwer, z., cheater.
Vergaauwing, z., cleating, overreaching.
Verflaauwen

VER.
z., zie Vergaautrer.
Vergader, vergaar,ill vergaderbak of vergaarbak, z.,
receiver -huis, meeting-house; -plaats, meeting-place;
-uur, hour of meeting; -zaal, meeting room.
Vergaderd , b., gathered , assembled , collected.
Vergaderen, t. w., (verzamelen) gather, collect; -, (schatten) heap up, hoard up (treasures); -, (doen bijeenkomen)
assemble , gather, convene; -, i. w., (bijeenkomen) assemble,
meet together.
Vergadering , z., assembly ; -, (verzameling) collection,
gathering; -, (opeenhooping) hoarding up; -, (bijeenkomst)
meeting; -, (der geestelijken) convocation; -, (der bisschop pen) council; geheime -, conventicle.
Vergald , b., spoiled.
Vergatien, t. w., (gal breken) break the gall; §-, (bederven)
spoil ; hij heeft de bot vergald, he spoiled the business;
§-, imbitter.
Vergader, z., spoiler; § -, imbitterer.
Vergailing, z., spoiling; § -, imbittering.
; Vergalopperen (zich). i. en wed. w., go too far; § -,
make a (donder.
Vergaicrpteerireg , Z., §mistaking, erring.
Vergangen . b., zie Verleden.
vergnnke.ijk, b, perishable, transitory; fading; -, bw.,
transitorily.
VergankeliJkheld, z., transitoriness, instability, chan! geableness, perishableness.
I Vergapen, t.w., spend in gaping, in gazing; zich -, open
the mouth too far; § aan iets, aan iemand -, fall into
the snare.
Vergaping, z., § falling into the snare; -, dislocating the
jawbone.
Vergaren , t. w., ..ie Vergaderen.
; Vergaring , z., zie Vergadering.
Vergarsten , i. w., grow rancid , grow mupty.
Vergarsthrid , Z., rancidness, rancidity , mustiness.
Vergast . h., feasted.
Vergasten , t. ie., treat, entertain guests; zich -, feast;
zich aren iets -, take of any thing to the heart's content;
§ take delight in am ► y thin e .
Vergasting, z, treating, entertainment; § taking delight in.
VergeeflLjk , b., pardonable, excusable ; -, clement.
VergeefltJkheid, z, pardonableness, excusableness, venialitess.
Vergeefs. bw, in vain; te -, in vain, to no purpose.
Vergeefsch, 6., useless, fruitless, unprofitable, vain,
unavailing.
Vergeefster, z., zie Vergerer.
Vergeet, z., oblivion; in hel - geraken, be forgotten.
Vergeetachtig, b., forgetful, oblivious; -, bw., forgetfully,
obliviously.
Vergeetachtigheid • z., forgetfulness.
Vergeetal , z., forgetter , forgetful person.
Vergeetboek, s., zie Vergeet.
Vergeet•mij• niet, z., forget me not, zeker bloempje (botanic).
Vergeetvioed, z., Lethe-stream, river of oblivion (fabelleer).
Vergefelijk, b., pardonable, zie Vergeeflijk.
VergefelLjkheid , Z., pardonableness, zie Vergeeflijkheid.
Vergekken , t. w., (voor gek houden) believe one to be mad;
-, (gek maken) make mad; -, i. u'., (gek worden) grow enamoored, grow mad.
Vergelden, t. w., reward, recompense, pay, requite, return;
kwaad met goed -, return good for evil; God moge het u -,
may Heaven reward you.
Vergelder, z., rewarder.
Vergelding, z., pay ing; -, § reward , recompense, return.
Vergaauwster,

VER.
Vergeldster , z., zie

Vergelder.

Verwelek jn , verf. d., compared ; - bij , compared

te.
Vergelijk, z., aCCOniodati.on, agreement, coliveiition;

-,
reconciliation ; tot een - kommen, eega - treffeit. wane to jeu
agreement , to a transaction , r.
Vergeljkeljk, b., comparable, be compared; - h^j, met,
compared to, with.
Vergelijkellkheid, z., f comparableness, comparability.
Verges ijken , t. w., Compare ; - met , bij , compare witli
to; -, (een vergelijk treffen) , accommodate.
Vergelijkend, b , comparative ; -e trap, comparative degree;
- examen, competitive examination.
Vergelijking, z., comparison, comparing; -, (.schattigs)
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ce•ge i ;t , z., lierspective.

Vergczigtskunde,, z., l)erspectic'e (arch.).
Vergiet , N., (zeker keukerryereedschap) , zie Vergiettest.

Verggeten , t. w., (alit ieteo) p()ur out; -, (tot het gieten
gehrooGken) , tue for watering ; -, (lieryieten) refound; § -,
shed (teatime, bloed, tears, blood).
Veegieter, z., shedder (vara ( loed, of blood).
Vergietiug, z., , pouring out; §-, shedding; bloed-, bloodshedding, blood slaeil

Vergiettest,

z., cullender, earthen cullender, colander,

str<c^raer.

Vergif, z., Poison , venom ; -keker, poisoned cup; -boom,
v enomous tree; -traed/yer, poisoner; -plant, venomous plant.
estimation; -, (overeenstemming) accommodation; je; - met, j Vergiffenis, z., pardon, forgiveness; - schenken,
grant
compared to, in comparison with ; dat staat in geen - tot,
pardon ; - vragen, ask pardon ; - ran zonden, remission
that is not to be compared to; trappe^a van -, degrees of of sins.
comparison (spraakkunst).
Vergift, z., zie Vergif.
Vergemnakkelijken, t. w., make easier; § - , (vereenvoudi- Vergiftig, b , poisonous; § venomous (botanie).
gen) simplify.
Ver ,iftigd, b., poisoned.
VergemakkelUker , z., simplifier .
Ver-giftigen , t. w., 11 poison ; § envenom.
VergemakkelLJking , z., simplification.
Vergiftigend, b., Jj poisonous; § env el1omoltS.
Vergen , t. w , ask claim , demand ; -, (vereischen) require. Vergiftiger , s., poisoner.
Vergenoegd , tevreden, t., contented, delighted, content; Vergiftigheid , u., p0ison(OUSIee50;
§ venomousness (botanie).
, (voldaan) satisfied; -, (blijde) glad; § --, (gelukkig) happy; Vergiftiging , z., poisoning; § envenoming.
-, (opgeruimd) cheerful ; een - lever; , a comfortable 1 ltd ; verging . z., (ei;ch , rraay) clainc , demaiid.
-, bw., in dezelfde beteekenissen, met achtervoeging van ly. Vergissen (zich) , wed. w., (mislasten) make a mistake
Vergenoegdheid , z., contentment, satisfaction , gladness
mistake ; -, (dwalen) be xnistaleen; zich in den day -, be
happiness . cheerfulness.
i;iistaken in ti;e day.
Vergenoegen, z., delighlt, pleasure.
Vergissing, z., missake, miacolicept ion, error.
Vergenoegen • t. w., satisfy ; zich -, wed. w., content one. I % t'r;;, i.au sd , 6., (ron aardewerk) glazed ;
-, (van lande;,)
self , he content.
Vergenoeging , z., satisfaction, contentetion, contentritent.
Vergenoegzaain, h., easily contented, contented, contecetf;cl.
Vergenoegzaa[nheid , z., being easily content , contented ;
-, contentedness.
Vergetelheid, z., ohlivioii; aan de - ootruulrko?,, save frons

oblivion; ira - begraven liggen, be buried in oblivion ; .stroom
der - (Lethe) , stream of oblivion (fabelleer).
Vergetel ij k, b., forgetful, zie Vergeetacfi.tig.
Vergetetitkheid, z., forgetfulness, zie Veryeelachiigheid.
Vergeten , t. w.,
forget; § olnit; ik zat uwe weldaders nn;.

Vner -, I never shall forget your bounties.

Vergetenheid • z., zie Vergetelheid.

Vergeter , z., forgetter.
Vergeven , t. w., (veryifenis schenken) forgive, pardon ; -,
(vergiftigen) poison; -, (kwijtschelden) remit; -, (weer geve;;)
give anew ; -, (beschikken over) dispose of ; -, (opdraven)
coffer; § de kaart is - [verkeerd orngegevenn], the deal is lost,
it is a misdeal.
Verievensgezind , b., inclined to forgive ; merciful.
Vergevensgezindheid,

z., inclination to forgive; merci

fulness.
z., (kwijtschelder) forgiver; -,I remitter; -, (ver
-gifter)
poisoner.
Vergeving , z., (vergiffenis) forgiveness , pardon; -, (kwijt.
scheiding) remission ; -, (vergif tiying) poisoning ; -, (beschikking) disposal ; -, (opdrayt) conferring , confern;ent.
Vergewissen , t. w., ascertain , give certainty , certitude;
zich -, wed. w., obtain the certitude of, ascertain.
Vergeze ll en , verzellen , t. w., ac company .
vergezellen , verteller , z., (als een van verken rag;y)
companion; -, (als onderyeschikle) attendant.
Vergever,

VergezeUling, verzelling, z., accompanying, attending.
Vergezelschappen j, , t. w,, accompany.
Vergezelschapping f , z., accompanying,
Vergezelschapt b , li,, accompan;ed,

enameled.
%er:rao el , z., gt;ezing; -, (roan leaden) enamel.

Vernit^mel . z., zie V erc)loassel.
Verglazen , t. 0v., gladzze. -, i. w.,
0'r ri1u er, , z., enanirler.

vitrify.

Ver'Aazing. C., (very(uzers werk) glazing; - , (glaswording)
vitr1fita'ion.

Verlijden , t. w., slide away ; -,
Virgii[ua[wcn , i tv., lturn acv ey.

i. w., slide off.

Vergiie«pen, t.'bv.,' ( give a colour.
Verglipnping , t., § retour.
Vergiuetc n , i. w , huru away.

Vergle,irurcien , b., buint away.
Vergoden

, t. w., (1 deity, worship as a God; -, § idolize.

/ergoder , z., § idolizer.
Verf oding,,

z., I^ deifying, deification; apotheosis; § -, ido-

lizing, idolization.
Ve rgcleden , t. w., (weder goed maken) restore, repair, re.
dress, make amends, make good, recompense; -, (schade•
loos steilere) eonepensate, inclertlnify; plat kan mijn verlies
;eiel -, that cannot niake up city loss.
Vergoeden , z., restorer, repairer, recompenser ; -, indem.
nifier.
Vergoeding, goedinakin , N., redress,

amends, reconi.
pease , making good again ; -, (het geven van schadeloos
stelling) indenlnif'ying, intlen,nification ; -, (sehadeloosste(liie;; zelve) indemnity
Vergoeljken, t. tv, § colour, zie Verschooneot.
Vergoelijker, z., § Oise who colours. zie veraehoo;;er.
Vergoelijking , z., § colouring; , zie Verschoor;iny.
Vergom[nen , t. w., glim' over agaiu.
Vergooijen , t. w., t(( row away , zie d'erclobbelen.
Vergooijer , z., zie

Verdobbelaar.

z., throwing away , zie Verdolibeliny.
Vergoten , b., (bloed) spilt (blood); -, (taaie;;) shed (tears).
7 ergooijing,

Vergrarnd ,

li., prnvoke;l , eiigry..
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Vergrammen, 1. w., (toornig maken) anger, enrage, provoke,

Verhaasting, z., hastening, acceleration.
Verhabbezakken , t. w., : (bederven , stuk maken) ) manage
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offend; -, i. w., (toornig worden) he offended, grow angry.
z., anger , wrath.
Vergramming, z., making angry; provoking, offending.
Vergrijp , z., offence ; § -, fault, mistake, false step.
Vergrijpen (zich) , wed. w., (zich vergissen) mistake, make
a mistake, do amiss; -, (een vergrijp begaan) commit an
offence; -, (verkeerd handelen) do wrong; zich aan iemand
-, offend any one; zich aan iets - [ziele orzregtmatig iets
- toeëigenen],, lay hold of any thing.
Vergrijper, Z., offender, mistaker.
Vergrijping, z., zie Vergrijp.
Vergrimd + , b., zie Vergramd.
Vergrtmdheid: , z., Vergramdheid.
vergrinknien + , t. w., zie Vergrammen.
Vergroeid , b., grown deformed , overgrown.
Vergroeijen, i. w., (groeijend verdwijnen) leave no trace when
full-grown; -, (mismaakt opgroeijen) overgrow, grow deformed.
VergroeUing , z., leaving no trace when full-grown; -,
growing deformed, wasting by growing,
Vergroot , b., enlarged , made greater ; -, § exaggerated,
§ magnified.
Vergrooten , t. w., enlarge, encrease , make greater ; -,
(greeter voorstellen macnity; § -, (overdrijven) exaggerate.
Vergrootend , b., enlarging , enereasiilg; -, (greater voor
magnifying; § -, (overdrijvend) exaggerating ; -e-stelnd)
trap, comparative degree (spraakkunst); een -e bril, a magni-

Z%ergraindheid ,

fying eyeglass.
Vergrooter, z., enlarger, § exaggerater.
Vergrootgins, z., magnifying-glass; microscope.
Vergroottng, z., enlarging, magnifying; § exaggeration.
Vergrootster, v., zie

Vergroven

Vergrooter.

, t. w., enlarge, make heavier, coarser;

-,

i. w.,

grow coarser.

Vergroving, z., enlarging ; -, growing coarser.
Vergruizen , t. w., crush , dash to pieces ; -, (fijnstampen)
pound, grind to powder, pnlverate, pulverize; -, ,1, bruise.
Vergruizing, z., crushing, clashing to pieces; pounding,
grinding to powder ; -, .j bruising.
Verguizen, t. w., abuse, i,eguile, delude, scorn, ridicule,
mock.
Verguizing , z., abusing, beguiling, deluding.

Verguld , b., !1 gilt; - op snee, gilt-edged ; § - met iets zijn,

be highly pleased with any thing; § -e waarden, fair
words ; -mes , gilder's knife; -penseel , gilder's pencil.

Vergulden, t. W., gild.
Vergulder t z., gilder .

Vergulding, z., gilding.
Verguldsel , z., gilding.
Vergutdster, z., `zie Vergulder.
Vergunnen , t, w., allow , permit , vouchsafe , grant, give

leave.
Vergunning

, z., allowance, permission, granting, leave.
, z., tale, relation, recital, narrative;

Verhaal, vertelling

roughly; -, spoil (voorwerpen); -, treat ill (levende wezen);
oppress , baffle.

Verhaken , t. w., hook of fasten otherwise.
Verhaking , z., hooking of fastening otherwise.
Verhakkelen , 1. w., mince; § -, put out of countenance.
Verhakken., t. w., mangle, chop anew.

, z., chopping anew ; abatis , rubbish , ohstruction of a way of passage by cutting trees (soldatenterm).
Verhakstukken , t. w., (verhandelen, uitrigten) ( do;
mend ; wat is daar te -? what is the matter there?
Verhalen • t. w., (omstandig verhaal leveren) relate ; -, (ver
tell ; -, (berigt geven) account ; -, (van plaats ver-teln)
remove; -, (tot verhaal komen, herstellen van een-ander)
ziekte) recover; schade -, get indemnified; ik zal het op u (wreken) , I shall revenge myself on you ; iets op iemand
-, apply to a person for any thing; schade op iemand -,
obtain redress from any one.
verbaler , z., (hij die een verhaal doet) relater; -, (verteller) teller ; § -, (wreker) revenger
Verhaling, z., (herstel eerier ziekte, wakheid) recovery;
-, (herstel eener zaak) reparation; -, (verandering van plaats)
removing.

Verhakking

Verhalvezolen, t. w., new sole.

Verbandeiaar • z., (uitspreker van een redevoering) speaker;
-, (koopman) dealer, seller.
treated; -, discussed, sold.
Verbandwelen, t. w., (bespreken) treat; -; (afdoen) discuss;
-, (omzetten, verkoopen) sell ; reel -, do much business;
hebt gij niets te -? have you nothing to sell ?
Verhandeling, z., (opstel) treatise ; -, (redevoering) speech;
-, (verkoop, omzet) sale ; -, (handels- overeenkomst) transaction, agreement.
^ VerbandelingschrUver, ,z., author of a treatise.
Verhangen, t. w., (anders hangen) hang otherwise; -, (elders hangen) hang elsewhere ; de hekken -, make a change;
zich -, wed. w., hang oneself.
Verhanging , z., hanging otherwise, hanging elsewhere;
-, hanging oneself.
Veehanselaar, z., (ruiler) changer, seller.
Verhanselen , t. w_, (anders maken) change; -, (herstellen)
mend , repair; -, (verkwanselen) sell , get rid of.
Verhanseiing, z., (het verhanselen) changing; -, (ondergane
verandering) change; -, (verkwanseling) sale.
Verhard , b., hardened ; § -, hard-hearted.
Verharddraven • t. w , offer to the winner in a horse race.
Verharden, t. w., harden; § obdurate; -, i. w., indurate,
steel.
Verhardbeld , z., being hardened; § hard-heartedness.
Verharding • z., hardening ; § ohduration; -, (hardwording)
induration ; -, (harde plaats) obduration.
Verhardzeilen • t. w., zie Verzeilen.
verharen, i. w., lose hair, get new hair.
Verharing, z., loss of hair.
Verhandeld, b.,

-, (berigt) account; -, (herstel) recovery; -, (verggeding)
amends, reparation, redress; - trant, style; tot - komen, verheerder, z., (verwoester) ravager , destroyer; -, (overrecover; - hebben op iemand, have claim on any one; er weldiger) subduer.
is geen - op hem, nothing is to be got from him , there Verbeeren, t. w., (verwoesten) destroy, ravage; lay waste,
desolate; -, (ten onder brengen) subdue.
is no means of getting redress, r.
Verheergewaden , t. w., (als leenman hulde bewijzen aan
Verhanister , z., zie Verhaler.
den leenheer) i- pay homage.
Verhaar , tw., ) hang yourself!
Verhaard, b., having lost hair, changed hair, become bald. Verheering , z., ravaging , devastation; -, (verwoeste toestand) state of desolation; -, (onderwerping, heerschapp ( )
verhaast, b., hastened; § -, hastening.
submission, subjection.
Verhaasten , t. w., hasten , overbasten , make speed , pre.
cipitate , accelerate; zich -, wed. w , make haste , hasten, Verheerlijken • t. w., glorify; § (-, flatter; § -, praise,
exalt.
Verhaaster , z , hastener.
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Verhrerlidker, z., glorifier; § (-, flatterer; § -, exalter.
VerheerlUking, z., glorification; §(-, flattery.
Verheeritkster • z., zie Ver/eerlijker.
Verheerlijkt , b., glorified; § (-, flattered;
- elevated;

II
4, -, highly pleased; §-, exalted.

Verheerschen, t. w., zie Ver/zeeren.
Verheerster, z., zie Verkeerder .
Verheffen, t. w , (liooger snaken) lift

up, raise; -, (roemen)
extol, exalt; zijne sten -, raise the voice; iemand tot lies.
gee stand -, exalt any one to a high state; zich -, wed. w.,
rise; -, (toenemen) increase ; zich - boven , be above ; zich
- op , he proud of, boast of; de wind verheft zich , the
wind increases; de koorts bogint zich te -, fever begins to
increase ; de luchtbol verheft zich , the bal loon mounts
mijn hart verheft zich, my heart rises up to God.
Verhefrer , z., § extoller , exalter.
Verhef'ing, z , ( luider making , hoogere plaatsing) raising ;
-, (roeming) extolling, exaltation; -, (toeneming) increase;
- op • boasting of; - tot God, elevation to God.
Vérheld, verte , z., distance, remoteness.
Verhelderd , b., enlightened (gelaat , face).
Verhelderen , t. W. en i. w., clear up, enlighten , grow
clearer.
Verheldering, z., clearing up, enlightened.
Verhelen , verbergen , t. w., conceal, hide; -, (geheim
houden; keep secret (voor, from)
Verheler , z., concealer.
Verheling, z., concealment, hiding.
Verhelpen , t. w., remedy , mend , redress, repair ; daar is
geen - aan, it is past recovery, it is not to be redressed.
V erhel per , z , remedier , redresser , changer.
Verhelping, z., remedy, change, mending, redressing.
Verhemeld , b., celestified, exalted, highly pleased (door,
with).
Verherneleu , t. w., celestify, exalt, ( praise, flatter.
Verheinelte, z., roof of the month, palate (ontleedkunde);

het - vatic den mond, the palate; -, canopy (arch.); de koning
zat onder een -, the king was seated under a canopy; het
- van een bed, the tester , canopy of a bed.
Verhemelte klank, z., palatal sound.
Verhemelte letter , z., palatal letter.
Verhengen . 1. w., (toestaan) grant, permit.
Verhennekleeden • t. w., lay out (een lijk, a dead body).
Verheugd, b., glad, rejoiced, cheerful (over, of).
Verheugdheld, z., gladness, cheerfulness, joy.
Verheugen , t. w, make glad, rejoice, cheer, delight,
gladden, dat verheugt mij , that rejoices me; zich -, wed. w.,
be happy, rejoice (met, with, for of at); § zich met een
doode mees -, be happy with a chimerical hope.
Verheugend, b., rejoicing; § happy.
Verheuging, z., rejoicing.
Verheveling, z., meteoor; § -, phenomenon.
Verheven , h., (hoog , opgeheven) raised, lifted up , high
lofty ; -, (op.7ewerkl) embossed, in relief; lie/f- werk, de.
mi relief; laag - beeldwerk, bass-relief ; fl - (statig, deftig)
sublime, exalted; de -e Porte, the Sublime Porte; een ziel , a noble mind; -, bzv., nobly.
Verhevenheid, hoogte. z., height, eminence; -, (zwelling)
swelling; §-, sublirneness, sublimity, exaltation.
Verhinderaar, z., hinderer; -, (voorkorner) preventer.
Verhinderen, t. w., hinder; -, (voorkomen) prevent (in, from).
Verhindering, z., hindering, hinderante; -, (het verhoeden)
preventie ; -, (beletsel) impediment; alle - te boven komen,
surmount all difficulties.
Verhit, b., heated, inflamed; -, § excited; een -te verbeeldingskracht, a heated imagination.
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of inflamed.

Verhitheld, z., being heated
Verhitten, t. w., heat, § excite

; -, i. w., grow too hot;.
zich -, wed. w., overheat oneself.
Verh[tting , z., heating, inflaming, § excitement.
Verhoed , b., preven!.ed.
Verhoede, , t. w., (voorkomen) prevent; -, (afwenden) avert;.
dat verhoede Got! God foih► id
Verhoeden, z., (roorkomer) preventer; -, (afweerder) averter.
Verhoeding , z., (voorkomiii!) prevention ; -, (het voorkoneen) preventing; -, (het afwenden) averting.
Verhoeren , t. w., j) spend in debauchery, spend in unlaivl'ul pleasures.
Verhoerere,, , t, w., zie Verhoeren.
Verhoetelen , t. w., (bederver) spoil, mar;. bungle; -, (ver.
kwistei) squander away.
Verh,,leu , b., hidden , concealed, secret.
Verholenheid • z., secrecy , being, concealed.
Verhonderdvoudigd , b., centupled.
Verhonderdvoudigen , t. w., centuple.
Verhongerd , b., starved, famished; § hungry; 4,. sharpset.
Verhongeren , t. w., starve ; -, i. w., starve of die of hunger.
Vertiongering, z., (liet laten honger lijden) starving; -,
(hongerdood) starvation, famishing.
Verhoog , in zamenstell.: -stuk, heightening-piece.
Verhoogd, b., 4 heightened, raised; -, (vooruit gebrdyt) ad'
vai;ced , promoted ; b -, (toegenomen) increased.
Verhongen , t. w., (liooyer noire;) heighten, make higher,
raise ; -, (in rang eer/bogen) promote, advance; -, (roemen)
extol , exalt, praise , magnify ; den prijs -, enhance; doen
-, elevate.
Verhonger , z. (ophooger) heightener , raiser ; -, (bevorderaor) promoter, advancer; -, (roemer) extoller; bod -,
higher bidder, § -, magnifier.
Verhooging, z., (ophooging) heightening, raising; -, (bevorderin) promoting, advancing; -, (rooming) extolling; -,
(toename in pr) s) increase ; bod-, higher bidding ; elevation,
§ -, praise.
Verhoogsel , z., heightening , raising.
Verhoogster , z., zie Verhooger.
Verhoo;jen , t. w., turn and spread hay.
Verhoor , z., (beschuldigde voor de cog/bank) trial ; -, (niet'
in liet openbaar) interrogatory; getuigen -, interrogatory of
witnesses; - ran beschuldigde, aanklager of getuigen tegen
elkander, cross-examination , r.
Verhoorder, z., interrogator . r.; j hearer (of prayers).
Verhooren, t. w., (ondervragen) interrogate, examine, r.; -,
(loten opzeggen) hear say; I -, (junstig gevolg geven) hear;
als wija bede verhoord wordt, if my prayer be heard.
Verhooring, zie Verhoor; -, z., interrogation, examination,
r.; -, hearing say; I -, hearing , granting; -, cross-examirnation , r.
Verhoo,ster , z., zie Verhoorder.
Verhoorvragen, z., mv., interrogatories, pl., r.
Verhunm'aardigd, b., proud, puffed.
Verh,,00aardigen, t. w., make proud, puff up; zich -,
he pro;id (op , up).
Verhoovaardiging, z., pride, growing proud.
Verhopen , t. w., hope.
Verhouden (zich), wed. 2o., refer (to); zich - tot, be in
or hear a proportion to.
verhoudyng, z., (gedrag) conduct, demeaner, behaviour;
-, (schijn) appearance; -, (toestand) position; -, (betrekking ),
coniieetiou; -, (evenredigheid) proportion; in de - van een
tot twee , in the proportion of one to two ; naar, in -, in
evenredigheid , proportionally ; zij zijra in geen vriendschap
they are not on friendly terms.
-pelijk,
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, in zamenstell.: -day, moving-day, "day of moving;
time of moving.

Verhuis

-tijd ,
Verhuize,i , i. Zo , move , remove, ,(, emigrate , dislodge;

VER.
erkalefatering, z., calking (ship, money, time); F -,
spending (money, time).

t. w , (met kalk bestrjken, tot kalk maken)
calcinate ; -, i. iv., (tot kalk worden) calcinate.
Verkalking, z., calcination, calcining.
Verkallen , t. w., (eertellen) tell ; -, (met babbelen doorbrenyen.) spend in chatting , in tattling ; zich -, wed. w., say
too much , overtalk oneself.
' Verkainnien • t. w., comb again , comb otherwise.
Verkankeren , i. w., rot away, canker; § grow inveterate.
Verkappen , t. w., dress the hair otherwise.
Verkapping , z., dressing the hair otherwise.
Verkarnen • t. 2v., zie Verkerven.
Verkassen , i. w.. ( go away , depart, zie Verhuizen.
, Verkassing:, z, ) going away , departure.
Verkavelen , t. w., (in kavelingen afdeelen) share , parcel
-, (weer over kreten) parcel of share over again, parcel
otherwise; § -, (op het spel zetten) set at stake.
Verkaveling, - z ., sharing, parcelling anew.
i Verkeer , z., intercourse; -, (omloop) circulation; -, (van
brieven , enz) correspondence ; -, (omgang) conversation;
-hord, backgammon-board, backgammon-table; op het -born
spelen , play at backgammon ; -spel , backgammon.
Verkeerd • b., wrcng ; t -, (snood) wicked • bad ; -, (weerVertdeling, z., bafflling, disappointed.
spanning) obstinate; ztln hoofd, zijn muts staat -, he is
Verfimposten , t. w., pay the towti-dues , dues for entrance.
in ill humour • lie is angry; § zijn handen staan -, he
Verinteresten • t w., lose interest ; het eerinterest een aan- ! cannot get along ; - handelen , spreken , act , speak wrong;
zienlijke som , it loses a considerable sum.
+ qe -e kant , the wrong side ; aan het -e kantoor zijn,
Verjaagd, b., chased , driven away; -, expelled.
he wrong, be mistaken; - opnemen [kwalijk nemen] , mis Ver nar, in zamenstell.: -dag, anniversary, ( birthday; -understand ;een - denkbeeld, a wrong notion; -, bw.,
-gedicht, birthday-poem; -feest, au;^iversslry, (birthday; wrongly, wordt in dezelfde beteekenissen gebruikt.
geschenk , birthday-present ; -vers, birthday-poem .
Verkeerdheid , z., wickedness, badness, obstinacy.
Verjaard , b., fallen under the right of prescription , Verkeren , t. w., (omkeeren , veranderen) turn (in • into) ,
statute-run , r.
change , convert; -, i. w., (omgaan) converse; -, (wonen,
Verjagen, t. w., drive away (van, uit, from); chase away,
zich -bevinden) live , sojourn, he, dwell ; -, (veranderd worexpel.
den) change, alter; -, (vrijen) be courting; met een meisje
Veriager, z., chaser, evreller.
-, be courting a girl of make love to a girl; -, (verkeerVerjaging , z., driving away; -, (uifdrijrinlg) • expulsion ; de
spel) play . at tick-tack.
- der Mooren , the expulsion of the Moors.
' Verkeeren, z., (het verkeerspel) tick-tack; (het vrijen) courting.
Verjaren , i. w., be the anniversary; -, (jarig zijn) have Verkeering, z., turning; -, (ommekeer) change; -, (omgang.
one's - birthday; -, (door verloop van tijd vervallen of ont- conversation; -, (bederf) corruption; -, (verblijf) living,
staan in repten ) come into .disuse ; fall under the right sojourning; -, (verdraaijing) perverting, 'perversion; -,
of prescription, r.; become state-run, become voidable by
(vrijerij) 'courting; zijne - met haar, his courting her.
the statute of limitations ; -, die schuld is verjaard , (is Verkeerspel , z., tick-tack,, .. backgammon.
meer dan 30 jaren oud) that debt is statute-run .
Verkegelen , t. w., lose in playing at nine-pins ; een prijs
• Verjaring , z., anniversary ; -, (geboortedag) birthday ; -, offer to the wtunér at nine-pins.
-, (zekere termijn in repten) prescription, r.; het rept van i Verkéloen', h ., lost; die kans is -, that apportunity is lost.
- inroepen , avail oneself of the benefit of the right of -, -Veren , z., zie Varken.
S SS
prescription. S
Verkenbaar , b., discoverable, be reconnoitred (soldaterm).
Ver wrings, in zamenstell.. -feest.,- bnraikerdary , birthday ; Verkennen , t. w., reconnoitre (soldatenterm); -, discover,
-gedicht , birthday-poem ;,. -geschenk , birthday-present ; I discover land, z.; observe, take a view; den vijand -,
-vers, birthday-poem; termijn, terme ot prescription, r. scout, observe thy motions of the enemy, reconnoitre the
Verjoegen , 1. so.,* • (jonger maken) make younger ; -, (weder
enemy; soldaten uitzenden, om .den vijand te -, send out
jong maken). make young again, renew: -, i. to., (jonger I scouts; een land, een kust -, reconnoitre of survey a
worden) grow younger ; -, (wederjong worden) grow young land , a coast.
again.
Verkenner. , z., spy (soldatenterm) ; -, discoverer , z.; ob Verjonging , z., rejuvenescence', zie- Verjongen.
! server, surveyor.
Vert vis , z., verjuice .
; : Verkenning • z., reconnoitring (soldatenterm); surveying.
Ver kaarteu , t. w., lose in playing at 'cards.
discovering, z.
•
Ver kabbelen, t. w., zie _4fkabbelen .
. Verkenningsu liddel , z., -means by which one may reconVerkakelen , t. w., (door kakelen bekend ,anken , uitbrengen) ' noitre.
betray by cackling; -, (met kakelen doorbrengen ) spesid in - Verkenningsteeken , z., signal of reconnoitring.
cackling ; zich -, wed. w., ( forget oneself, say too much . Verkerven , t. w., spoil by carving, spend in carving,
Verkalefateren , t. w., (door kalefateren veranderen) calk slicing; t gij zult het bij mij niet -, ryou will not offend
(a ship) ; -, (in kalefateren doorbrengen) spend in calking ; ' me ; het bij iemand -, " incur any ones displeasure.
spend (money , time) .
Verketteraar , z,, accuser of heresy, heterodoxy ; § falsifier.
§ - naar de andere wereld, go off to the other world.
remover, ,. emigrant; land-, emigrant.
.erhuizing , z., moving , removal , removing , ,. emigration ; land-, emigration; - zins-, transmigration ; nietempsychosis
Verhuren • t. w., (van huizen) let ; -, (Pan roerende goederen) let out; -, (van landerijen) farm ont; -, (van hoerderijen) lease; -,. (van schepen) freight; zich -, wed. w., go
into service .
Verhuring, z., (ran huizen) letting; -, (van roerende poederen) letting out; -, (van landerijen) farming out; -, (van
hoerderjjen) leasing out; -, (van schepeer) freighting.
Verhuur , z., letting; -contract , (van huizen) -contract of
hire; -, (van landerijen) lease; -, (ran personen) engagement; - kantoor, intelligence-office ;. -tijd, term of the rent;
-, (pachttijd) term of the lease; § -, time of letting .
Verhuurder • z., letter, lessor, letter out;. -, leaser , zie
Verhuren.
Verhuurster, z., zie Verhuurder.
Verijdeld • b., frustrated • balked , ` disappointed.
Verijdelen • t. zo., frustrate • quash , baffle , balk . •
Verhuizer, z.,

Verkalken,

VER.

VER.
Verketterd , h., accused of heresy; § falsified.
Verketteren, t. w., accuse of heresy, heterodoxy; F..ive the

same of heretic; § falsify.
Verkettering , z.. accusation of heresy , heterodoxy; '' falsificato.
Verkeutelen, t. w., trifle away , squander away.
Verkeuvelen , t„ w., spend in chit-chat, prate away, blab out.
Verkield , b., new-keeled, z.
Verkielen • t. w., new-keel , z.; put a new-keel (to a ship).
Verkiesbaar , b.,
eligible, fit to be chosen; § preferahle;
-, (gescI ikt om gekozen te worden) elective ; eels - burger ,
an elective citizen.
Verkiesbaarheid, z., elizibility, eligibleness.
Verkiesd stg , z., day of election, electing-clay.
Verkieselijk , b., zie Verkieslijk.
Verkieslijk , b , ...
(boven , to) ; ik vind het - er
Wiet heen te gaan , I should prefer not to go away of hence.

r
r

t
r
i
`
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%erkdappin^; , Z., lret r't► yiIWT, (]elating, betrayal, discovering
Verklaren , t. w., (tm,, ,4fmidiyeu, openbaren) declare; -, (fe.
tulgeir , cietui,gen) declare , witness; -, (zeggen , bekend maken) tell; -, (verklaren , toelichten) explain; den oorlog -,
declare war ;onder er(le -, declare upon oath , witness,
swear ; verklaar mij toch waarom , pray tell me why; ik
kan mij niet -, I cannot. explain ; § zijn oogen - (zich verlustige met liet gezifjl center .,schooie) delight one's eyes.
Verklaring , z., declaration ; -, (uitlegging) explanation;
-, (bewijs) certificate; §-, (het dvidelíjk worden) clearing up,
brightening; bijhel -, commentary; oogera -, eyes' delight.
Verkleed , b., changed of clothes, disguised; -, bw., in
dístruise
Verkiecien , t. iv., (anders kleeden) dress otherwise, change
clothes ;-, (vermo;nmen) disguise; geld -, spend money in
dress; tijd -, spend time in dressing ; zich -, wed. w.,
change dress, change clothes; -, (zich vermommen) disguise

VerkieslLkheld , z., preferableness (boven , te) ; eligible- 1 oneself ; zich als Hertog -, take the disguise of a duke.
ness, eligibility.
Verkieeding • z., changing clothes, cliangirrg dress; § -,
Verkiezen , t, ie., (keus i;itbrengen) elect; -, (roorkeur je-

ven) prefer (bonen, to); -, (verlangen) wish , like; -, ('lie-

zen, begeeren) choose; zoo als ,rij wilt of verlaagt , is you

choose , as you like it.

Verkiezer, z., elector , chooser.
Verkiezing • z., (rnitgebragte stem) election ;

-, (voorkeur)
preference; -, (begeerte) wish; -, (keus) choice; -, (bijzonrlere gesteldheid op iets) mind , fancy; naar -, as you like,
as I like; de - van eel lid van het prirlem.ent, the election
of a member of the p! ► rliament; ik heb oog geen - willen
doen, I would not make a choice as yet ; de -en, one., the
elections.

disguise . discuisine.
attached, adhered to, in love with.
, z., attatichmerrt, adherence, affection.
Verklein • in zanienstell.: -glas , convex ; -woord , dimir► utive (spraakkunst).
i Ver kleinbaar , b., diminishable , reducible.
Verkleind, 1i., diminished, reduced; -, bw., diminisliedly,
rectucedly.
Vez kleinen , t. w., ¶1 diminish, lessen , decrease ; reduce
; (ref eoizin.ct) ; -, § detract ; iemands eer -, calumniate, derotate , detract from airy one's honour.
%e rhieiner , z., tliminislier, detractor; - , (eerroover) caVerkleefd, b.,
Verkleefdheid

• in zainenstell.: -dag , day of election, voting[rrniicatar, detractor.
day ; - tabdl , h^rnquet on the occasion of an election; -werk, Vet-10viniilns , Z., zie Verklein.
election ; -wet , elective law.
. Verkóeinine • z., diminution ; reduction (rekenkunst); -,

Verkiezings

Verkijk 0, z., mistake.
Verkijken , t. so., (geld ,

ií (verwioderinq) lessening-; -, detraction; §-, (laster) calun•

tijd) spend (nionry , tinne) in
r► iaticrr ► , calon ► ry, derogation, detraction.
looking, seeing; zic1i -, look amiss, err , fail, cu ss, do ! i -rki, ii,uord , z., zie Verklein.
wrong , mistake , be mistaken ; ik heb eiij verkeken , 11 ► ave Vevkic, ind . b., (ïcezeazloos) bel .uml ►ed; -, (verstijfd) stiff
overlooked myself ; ik zon daaraan een gulrleo -, 1 would ! - ran de koelie, heliumbed , stiff with cold.
pay one guilder to see it; zich aan iets -, look too long, ' Verkieuwdhcid , z., lrenurnhedness, numbness, being stiff.
too earnestly at any tlrir ► g .
Verkieamen , i. vi., benumb, get stiff with cold.
Verkijven , t. w., spend of lose in quarreling.
Verkiertnutng , z., rrunibuess , getting stiff witla cold.
Veekinderen: , i. w., dote.
1 Verkleurd , b., § fade.
Verkindscht , b., doting
I Vetloc aren , i. w., (van kleur veranderen) 11 change colour;
Verklaart, b., (aangeklaagd) accused , impeached.
§-, (kleur verliezen)fade.
Verklaa ster, z., zie Verklager .
i Verkleuring , z,, ,'I changing colour, §fading.
Verkiaerb:gar , h., explainable , § natural .
Verkle•iterett , t w., ( trifle away, spend in a useless way.
Verklaarbaarheid , z., explanator iness , capacity for explanation.

Verklikken , t, w., betray, inform against, blab out.
, z., ;verklapper) betrayer; -, (aanbrenger) informer ; stille -, spy ; -, bunibailitt,
Verkiikkerij • z., betraying.
Verklikking , z., tretrayiniz , betrayal.
Verklikster, z.,ze Verklikker.
Verklikker

Verkiaard • b., declared; -, (uitgelegd) explained; zalig -,
I ► lessed; -, (opgeruifrul) radiant.
Verklaarder , z., explainer ; -, (uitlengen) commentator ,

,1, glosser, glossarist, interpreter.

Verkloeken , t. w., (oranmoed(gen) encourage, embolden; -,
t. w., spend in scribbling; -, (verknoeijen)
(ver..cliolken) overreach , client, deceive ; -, (in snuggerheid
spoil; (-, (onder de waarde verkoopen) us► dersell.
overtr^.f/'en) orrtsvit; zich -, wed. w., (moed schepper) take ,
Verkladder , kno.eljer • z., scribbler, spoiler; underseller.
conrace , venture, dare.
Verliïadding , z., (het knoeijen) scribbling; -, (het bede"rveie) Verkloeket, z., (aanmoediger) encourager, emboldcr; -,
spoiling ; (-, (het onder de waarde verkoopen) underselling.
(verschalker; cheater , deceiver.
Verkiagen , t. w., (aanklagen, beschuldigen) accuse, impeach Verkloeking , z., (oosmoediging) encouragement, emhol(wegens , of) ; inform (against) , r.
denim ; -, (verschalking) cheating , outwitting • § daring,

Ver klaarster , z., zie Verklaarder .
Verkladden,

Verklagcr

• z., accuser , impeacher ; plaintiff, r.

Verklaging , z., accusation, impeachment.
% erkitappen , t, ie., betray, discover , tell , publish , di-

overreaching.

Ver!ilongvlaar , z., j (verkwister) squanderer; -, (bederver)
spoiler.
vulge, blab out.
Verkiongelen, 1. w., + (rer/i.risten) squander , squande r
Verklapper , z , betrayer , discoverer , del/or , divulger.. ^ ww,, ; -, (tederrern) spoil.
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Verkiongeler , z., T zie Verklongelaar.
Verkiongefing , z., (verkwisting) squandering, spending in

trifles ; -, (bederving) spoiling.

Verklossen , t. w , raise otherwise.
Verklangelaar , z., T zie Verklongelaar.
Verklungelen , t. w., + zie Verklongelen.
Verklongeling. z.,
zie Yerklongelinq.
Verknagen , t. w., gnaw away, undermine, fret; § zich -,

wed. w., pine away ; door hartzeer verknaagd worden , pine
away with grief.

Verknechten , t. w., subject , bring into subjection.
Verkneden • t. w., (nogmaals kneden) knead over again ;

-, (anders kneden) knead otherwise; -, (met kneden doorbrengen) spend in kneading; -, (knedend verbruiken) make
use of in kneading; § new mould, remould.
Verkneding , z., kneading over again • kneading otherwise, making use of in kneading, zie Verkneden.
Verkneiusd , b., bruised.
Verkneuteren (zich) , wed, w., rejoice (met, over, at, in);
chuckle at.
Verkneutering, z., ( rejoicing, chuckling.
Verkneuzen , t. w., bruise , crush , dash.
Verkneuzing , z., (het werkneuzen) bruising ; -, (verkoeusde
plaats) bruise . contusion.
Verkniezen , i. w., pine away; rich -, wed. w., pine away
(door, with); fret; pine away with sorrow and anguish.
Verkniezina , z., (liet verteerd worden) pining away ; -,
(wroeging) fretting.
Verknijpen , t. w., (anders knijpen) pinch otherwise; zich -,
wed. w., be choking (van, wiih); bite one's lips.
VerknLJping, z , ( druk, verlegenheid) en,barrassnment, scrape;
in de - zitten , be in a scrape.
Verkntjzen , i. w., zie Verkniezen.
Verknijzinpi , z., zie Verknierisq.
Verknikkeren , t. w , ( spoil , lose . squander.
Verknocht , b., joined, united , tied, associated; in love
with , attached to.
Verknochtlield , Z., junction , union , coui;ection, zie
Verkleefdheid.
Verknippen , t. w., (met knippen doorbrengen) spend in cutting; -, (anders knipyen) cut otherwise; -, (met knippen
bederven) spoil ; zich -, wed. w., cut wrong.
Verknipper , z., cutter.
Verknipping, z., cutting.
Verknipster , z., zie Verknipver.
Verknoeid , b., spoiled, marred.
Verknoe1jen, t. w., spoil , mar , spend in trifles.
V erknoeter , z., spoiler , trifler.
Verknoeisel , z., spoiling, something made ugly, unuseful.
Verknoelster , z., zie Verknoeijer.
Verknollen , t. w., § T zie V erk;;.oeijen ; -, (ongenoegen op-

wekken) , hij heeft het bij m ►j verknold, he has incurred
my displeasure.
t. w., (anders knoopen) tie , button otherwise;
-, (knoopende verbruiken) consume, make use of; § join, unite.
Verknooping, z., binding, tying, buttoning otherwise.
Verkocht, b., sold.
Verkoel, in zamenstell.: -drank, cooling driek, cooling
potion, g.; -,niddel , refrigerative , cooling remedy, g.
Verkoeld , b., cooled.
Verkoelen , 1. w., cool , refresh ; -, i. w., grow cool , fresh;
-, (verminderen) slacken , lessen; zich -, wed, w., cool oneself , take cool drink ; § catch cold ; die regen vol de lucht
scat -, that rain will somewhat refresh the air; § calm,
soften , moderate , abate ; zijn vriendschap begint wat te -,
his friendship begins to abate, to slacken.
Verknoopen ,

VER.
Verkoelend ,

b., cooling , refreshing , § slackening , lessen-

ing ; een - middel, a refrigerative.
Verkoeling , z.. cooling , growing cool; - van het bloed ,

refrigeration ; § -, (der vriendschap) cooling; -, (vermindering) slackening, lessening; -, (verwijdering) estrangement.
Verkoelvat , z., zie Koelvat.
Verkoken, 1. w., boil, consume with boiling; -, i. w., boil
too much , boil away , consume in boiling.
Verkoking , z., boiling, boiling away.
Verkolen , t. w. en i. w., carbonize; -, become coal.
Verkoling , z., carbonization , changing into coal.
Verkolvel! , t. w., pass, spend at golf (tijd, geld, time,
money) ; prijs -, offer to the winner at golf; § -, zie
Verknikkeren.
Verkolving , z., playing at golf.
Verkounen , i. w , (rich herstellen) recover, get the better
of; er op -, get in easier circumstances.
Verkonden , t. w., zie Verkondigen.
Verkonder , z., zie Verkondiger.
Verkondigen , t. w., (voorspellen) predict; -, (bekend maken)
proclaim , publish ; het evangelie -, preach the gospel.
Verkondiger , z., proclaimer , publisher; -, ) preacher ; -,
predictor, foreteller.
Verkondiging, z., (voorspelling) prediction; -, (bekendmaking) proclaiming, publishing, I preaching.
Ver!rondigster , z.. zie Verkondiger.
Verkonding , z., zie Verkondiging.
Verhundschappen , t. w., inform of, give notice of, send
word , make known.
Verkoudscbapper, z., informant.
Verhondschapping , z., informing of, giving notice of.
Verkonkelen (, A w., entangle , squander away , lavish,
waste; -, (met eerlies verruilen) change with loss.
Verkcuketing (, z., squandering, entangling, spoiling,
wasting.
Verkoop , z., sale , selling ; ten -, for sale; - naar inkoop
regelen , regulate sale according to the prime cost.
Verkooishui,r, b., salable, saleable.
Ver'- oophaarbeid , z., salableness, saleableness.
Verkoopdag , z., day of sale.
%'erkoopen , t. w., sell ; uit de hand -, sell by private
sale; in liet groot -, sell by wholesale; in het klein -,
sell by retail ; openbaar -, sell publicly of. in public;
§ kensten -, make tricks; ( leugens -, tell stories.
Verkoopar , z., seller , vender ; de - en kooper , buyer and
seller.
Vcrkocphuis , z., wareboure; house at which public sales
are held.
Verkoopins , z., sale , selling; vrijwillige -, free sale;
executie - (geregtelijke -), sale by execution; iets in de steken, put any thing into the sale; iets naar de - zenden,
send any thing to the auctioneer's ; -, (bijeenkomst waar
iets verkocht wordt) auction , public sale.
Verkoopplaats, z., place of sale.
Verkoopprijs , z., price of sale, selling-price.
Verkoopster , z., zie Verkooper.
Verkooptijd , z., time of sale.
Verkoopitnnr , z., hour of sale.
Verkoperd , b., coppered, bronze-coloured.
Verkoperen, t. w., copper; -, (koperkleur geven) paint in

hronze•colour.
Verkopering, z., coppering, painting in bronze-colour.
Verkoren , b., chosen , elected , selected.
Verkorene , z., elected one.
Verkorsten , t. w., incrust, incrustate.

Verkorting, z., incrustation.
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Verkort, b., shortened, contracted, abridged, abbreviated Verkropper, z., onewbo digests, iwallows, who pockets up.
§ -, wronged.
Verkroppisig , Z., digesting , cwallowîng down, smother
eg ; 1'-, brooking, pocketing, smothering'.
Verkorten , t. w., (korter maken) shorten
-, (bekorten
oittrelcuel maken) abridge, contract;
-, (benadeelen) do Verkropt , t., brooked, smothered.
prejudice to, wrong; 4i•s meester -, defraud mm's mauler ; Verkrot , t., ( neglected.
iemand in zijn eer -, injure of aeperse any one's reputa- Ver1rotten , t. us., neglect (health).
tion; zich , weder., (zich te kort doen, de honden aan Verkruijen , t. so., carry away with a wheel-barrow, rerijn leven slaan) kill oneself.
move on a wheel-barrow; -, i. to., he in movement.
VerkruLjing , ., arryiiug away, removing, movement.
Verkorter , z., abridger.
Verkorting, ., (liet minder lang maken) s hortening; -, Verlr,,j,ueIaur,, c. zie Verlcruimeler.
(bekorting) abridging; -, (benadeeling) doing prejudice; -, Verkruimelen, t, w., crumble, crumble away, crumble
(nadeel) prejudice; - van iemands eer, blackening of aoper. entirely.
sing any one's honour; h ij -, short; -steehen , apostrophe. VcrkruI,necr,, ., crumbler.
Verkri1me1ing , r., crumbling.
Vcrkortschrift , a., abridgement.
Verkortsel , z., t(uittreksel) abridgement, compendium, Verkruipen , i. us., creep to another place, be creeping,
excerption.
I creep away.
Verrupes , z., one who creeps to another place, who
Verlcortster , z., zie Verkorter.
creeps away.
Verkoudeis , t., - zijn, have caught cold, S be baffled;
- worden , catch a cold; -, t. w., make cold; de avond- Verkrulping , ., creeping to another place . creeping away.
inclit verkoudt , the night air makes cold.
VerkutJeron , t. w., spend in walking; ieh -, take a walk.
Verkoudenheld , fr., zie VerAozuilleid.
Verk,,ijerin0 , a., j speeding in walking , walk; (-, (onderVerkoudheid , a., cold, rheum; een - cpdoen , catch cold.hond) discourse; -, (korte wandeling) little walk.
Verkouten , Lto., chat away, lose in chitchat.
Veresii1e,s , t. us., put into other pits.
Verkouwen , t.,zie Verkouden.
Verhulling, z., putting into other pits.
Verkozen, ven. d. van Verkiezen.
Verkiiipen , t. sv. (weer overduuipen) coop over again; -, (anVep-kozcne , ;., elected one; We -a , the elected, p1.
Iers ivipen) coop otherwise; -, (op nievw lenipen) coop anew.
Verkracht, I., defloued . violated; eishd;ed, surmounted. Verkulpi,,a . z., cooping (otl;erwise, anew).
Verkrac1itis , I. vi,, (niet geweld ontecrei) ravish, commit I %crueusschs , I., purified , clean, neat.
a rape, deflouur ; -, ( ocd;den) viol-ii;;, sulodue, surmount. Veriiusse, , t. m. kiss and lose ) lose by of in kissing,
Verkrachter. Z., caviler,, defloui;er vioater.
spoil in. kissing.
Verkinchtng • ., defioration , v;iaf;on
Veik,ut , ii., lost, spoiled by of in kissing.
ape.
Verkregen , Ir, (als gn;i;t) obtained ; -, (/ 00e verdienste) Vcrkwokkciaar.. ., neglecter.
acquired.i
Vcr!i'akneJen • t. a'., neglect.
Verhen!eel,I , t,, rumpled, ruffled.
Vcrwaizn1vcrcn , t, zo.. spend (geld, money) , to quacks;
Verkre,,ncscn , t. w., rumple, ruffle -, 1. ie' , get rumpled, ; de ge o;tiII;eid -, boe health by applying to quacks; tijd -,
Verkreukeling, a., rumpling, ruffling.
spend time in quacking.
Vs.rkse,,ken , t. ie., zie Verkreukelen.
Vcrkwans,'tanr,. a., squanderer.
Verkreukt , b. , zie VerJ:revPeld.
Vcr5w nit s 4 , t., oq;;a;;deed a'.vay.
Verkrijgbaar, /1., ohta;ï;ahle, atiatsable, acquirable, to . Vzkwn,:ocIe,i , t. so., squa;;der away.
he bad; - bij L., to he lund at L's.
Verkrsu,sn1iug , ••, squandering sway.
VerkrLjgbasrhckl , ., obtainableneso , attairual)lenes , being Ver!o wantnclaar , a., zie Perdseonselaar.
acquirable, ol)tajnahle , attainable.
I vu,kira,iss;s, t., zie Vertwei;oeid.
zie Veri.rjgtr;eur.
Verkrt]ge3ijk , t.,
i ve,kw,u,tse1cn , t. uw, zie Verkwoviseieus.
Verkrijgen , t. a,., (eis een guo;usl) obtain, ( g et ; -, (als VrrIiava,,tscInv • ., zie Verkwssoeling.
eeus aanwinst) acquire , come at.
1eskjz,s • t. 'iv., slaver away; -, (niet kwijlen bederven)
Verkrjner,, z., (als gunst) olitainer ; -, (reowerver) acquirer.
spoil h; slavering, by spitting too much.
Verkvjghig , a., (als gu;;zst) obtaining , ( getting;
(ver Vvrkw1îng , ., slavering away, spoiling (by slaveriug).

seervip) acquisition.

Verkwtjnd . /1.,

piiied away, languished.

zie Vertr(j'/er.
VcrurL - s5r ,
Verkwtjiidheid , w, exliaustioii.
Verkri.jten, t,w,, spend in crying (tranen, ljd, tears, time). Veskvi3,il,i , z., pining, piiiiig sway, languishing.
Verkrimpen , i. so., ahiink away, shrink (van, with),
Ver5oai;baar • t., 10 be refreshed, comforted, relieved,
Verkrimping • z., shristing away, shrinking.
recreated; -, relievable.
Verkroind, t., crooked, curbed.
Vrkw1e1e!jk , t., refreshing, recreative; -, (opbeurend)
Terkroiurnen , t. w., (Irons maken) make crooked; -, (ver. i comfortable, giving comfort, reviving.
keerd uitleggen) give a wrong turn; het rept -, encroach VerkwlkkeltJkbeki , z., refreshment, S comfort.
upon the right ; -, i. 50., (Prooi worden) grow crooked.
Verkwikken , t. w., refresh, t comfort; -, (verlevendigen)
Verkromming , ;;., ( 1cronnsaking) making crooked; -, (ver-revive; -, (door uitspanning) recreate,
keerde vitlegying) giving a wrong turn; -, (.trornwording) Verkwikkend, t., zie Vertewikkel(jlc.
growing crooked ; b - ( van het rept) encroaching.
Verkwikking, z.. refreshment, 4 comfort, comforting,

Verkrompen, P., shrunk away.
t, wrinkled.

Verkronkeld ,

Verkronkelen • i. w.. wrinkle.

reviving, recreating.
Verkwikster, z., zie Verkwikker.

Verkw5kt , t., refreshed • 5 comforted , revived, recreated.

Verkroppen, t. is., ( digest, swallow down; een leleediging Verkwist, I., spent, lavished, squandered away.
-, swallow down, brook, digest an insult, an injury ; h ij Verkwisten, t. w., spend, lavish, squander away, waste.

Pa's het niet -• it will not down with him, it stomachs Verkwistend , I., prodigal, lavish; -, t. w., prodigally,
him too much; 1' - , bear; (-, pocket, smother,
lavishly.
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Verkwister, z., spendthift; - van, squanderer of; -, prodigal.
Verkwisting, z., squandering away, spending, lavishing,

wasting.

Verlaagd , b., lowered.
Verlaagster, z , : § detractor.
Verlaat, z,, (kleine sluis) sluice, flood-gate.
Verlaauwen , i, w., grow cool, § slacken , grow lukewarm.
Verlaauwing , z., growing cool , § slackening.
Verladen, t. w., transship, z.; een geweer -, charge a fire.

1:

arm otherwise; -, (te zwaar laden) overload, overcharge.

Verlading , z., transshipment , overloading , overcharging.
Verlagen, t. w., (lager maken) make lower; -, (lager stel-

len) lower ; -, (verminderen in prijs, in rang) abase, rebuke,
bring down, degrade; -, (vernederen) humble; -, (veraehtelijk maken) debase ; -, i. w., (lager worden) lower , fall
decrease • abate , decline, demean ; zich -, wed. w., abase,
degrade oneself.
Verlager, z., § detractor.
Verlaging . z., (lagermaking) lowering, making lower; -,
(lagerstelling) lowering ; -, (vermindering in prijs , in rang)
abasing, degradation; -, (vernedering) humbling , humiliation ; -, (verachtel( k making) debasement; -, (lager wording,
valling) lowering ; -, (zelfverlaging) abasement, baseness.
Verlak, z., (verlaksel) lac, lacquer, varnish; -, (verlakt
goed) lacquered wares, lacquered things, japan-work.
Verlakken , t. w., lacquer, varnish, japan; § -, (bedriegen)
cheat, take in.
Verlakker • z., lacquerer , varnisher, § cheater, § ( cheat.
Verlakkerij, z., lacquering, varnishing § cheating, deception.
Vertakking • z., lacquering , varnishing, § taking in , cheating, deception.
Verlaksel , z., Inc , varnish , japan.
Verlakt, b., lacquered • varnished ; § -, (gefopt) taken in,
cheated.
Verlamd , b., lame; een - paard , a foundered horse.
V erlamdheld , z., lameness.
Verlammen , t. w, ( lame ; -, i. w., grow lame.
Verlamming • z., (lamheid) lameness; -, (lamwording) growing lame; -, (belemmerinfi) lamina.
Verlanden , i. w., (aanlanden) land ; -, (vertrekken naar) go
to ; doen -, expatriate.
Verlangen, t. w., (eischen) ask ; -, (begeeren) desire , want;
-, (langer maken) , zie Verlengen; -, i. w., (verlangend zijn)
long, be longing (naar, for; om te, to).
Verlangen , z., (reikhalzen) longing (naar , for ; om te , to) ;
-, (wensch) wish; -, (begeerte) desire ; wat is uwe begeerte?
what do you want?
Verlanging • z„ zie Verlenging.
Verlanst, z., (de daad van verlangen) longing, desire, wish
Ves•3anterfanten , t. w., idle away , lounge away • loiter
away , spend in idleness.
Verlanterfanting , z., idling, loitering away.
Verlappen • verstellen , t. w., mend ; -, (verbruiken voor
verstelwerk) make use of in mending; schoenen -, mend shoes.
Verlapping, z., mending.
Verlariën , t. w., (den tijd met beuzelingen doorbrengen)

(trifle away.
Vert asten , t. w., overload , overcharge , surcharge.
Verlaten , b. • abandoned ; §-, (hulpeloos) helpless; -, (een-

zaam) lonely , desert ; - goederen , a derelict , r.
Verlaten • t. w., leave; -, (laten varen • afzien van, over-

geven , aan zijn lot overgeven) abandon; -, (verza.ken) forsake; -, (overlaten) part with , give over ; -, (van het eene
schip in het andere laten) pour into another vessel; zich -,
depend, rely upon; -, (zich te lang ophouden) stay too long;
zijne vrouw -, abandon of desert one's wife; het kwaad

VER.
-, forsake evil ; de dienst -, quit the service ; nadat ik a
had -, after having left you, I ; voor hoeveel will gij het -?
at what price will you part with it ? zorg dat gij u niet
verlaat, take care not to stay too long; zich op God -,
place trust in God; gij kunt u op mij -, you may depend,
rely upon me; wijn -, rack wine , draw wine from one
cask to another; mijne krachten - mij , my strength fails me.
Verlatenbeld , z., abandoned state, desolate state , § helplessness , loneliness; dereliction , r.
Verlater , z. , abandoner , forsaker , deserter.
Verlating, z., (het heengaan) leaving; -, (het aan zijn lot
overlaten) abandoning; -, (verzaking) forsaking; -, (het te
lang ophouden) staying too long ; -, (het vertrouwen) reliance, trust; -, (het overlaten) drawing into another cask.
Verleden, b., made; - voor, made in presence of; de
notariële acte werd -, the notarial act was made (voor,
in presence of) ; -, past ; - week , last week ; - maand,
last month ; - jaar, last year; - deelwoord, past participie (spraakkunst); onvolmaakt - tijd, imperfect tense; volmaakt - tijd, perfect tense, preter-perfect tense.
Verleden , z., past, time past; - dingen, past things.
Verledenheld, Z., past; in de -, in the past.
Verledigen, w. w., als: zich reet iets -, zich tot iets -,
engage in , be engaged , find time leisure for ; zich - net
brieven schrijven, engage in writing letters ; -, (zich de
moeite , den tijd tot iets Teven) take some trou'dle, some
time to do any thing; ik heb er mij toe verledigd, I have
spared some time to do it.
Verleetijken , t. w., disfigure; -, § deform ; § make ugly,
make worse; -, i. w., grow ugly, grow more ugly; § get worse.
VevieeIijking. z., disfiguring , deformity; growing ugly;
§ making worse , getting worse.
Verleend, b., (gegeven) give: o ; -, ( ( esteed) bestowed; -,
(toegestaan) granted; -, (toege(e yd) allowed ; -, (opgedragen)
conferred (aan , to , upon).
Verleenen , t. w., (geven) give ; -, (verleenen) bestow ; -,
(toestaan) grant; -, (toeleggen) allow ; -, (opdragen) confer
(aan, to) ; -, (verschaffen) afford; onderhoud - aan , support;
ondersteuning - aan, give support to , lend aid.
Verieening . z., (gave) giving ; -, (besteding) bestowing;
-, (wat is toegestaan, toegelegd) granting, allowance; -,
(opdaagt) conferment ; -, (rerschafing) affording ; -, (ondersteuning, onderstand) support, assistance.
Verleeren, t. w., i ontwennen) lose the habit of; -, (vergeten , ofleeren) unlearn, forget; -, (afleeren, doers vergeten)
make forget; iemand iets -, teach any one better ; ik zal
hem die gewoonte -. I'll cure him of that custom.
Verleering , z., unlearning , forgetting.
verlvicesten , t. w., put on another last.
Verlegbaar , h , removable , transferable.
Verlegbaarlieid, z., removableness, transferableness.
Verlegen , blonde, b., bashful, timid; -, (bedorven door
lang liggen) spoiled; - zijn, be embarrassed; - zitten ,
stand in need of, want; - zijn over, be ashamed of, be
puzzled by; - staan, he ashamed, be perplexed; ik ben
met hem -, I am puzzled with him; ik ben - wat te doen,
I am quite at a loss , what. to do ; hij is -, beschroomd,
he is bashful , timid ; --' maken, abash , make ashamed.
Verlegenheid , z., (blooheid , bedeesdheid) bashfulness, timidity ; -, (ongelegenheid , moeijel(kheid) embarrassment ; -,
(schaamte) shame , shamefulness; -, (verslagenheid) perplexity; -, (beschaamdheid) bashfulness; -, (droefheid) distress ; in - brengen , puzzle ; uit - helpen , relieve ; in zitten , he in want , he very anxious , at a loss , in distress; in - laten, leave in trouble; om iets in verlegen
zijn , be in want of any thing.
-heid
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Verlegeren, t. w., decamp; zich -, decamp, get into another
camp.

Verlevendigen , t. W., (doen herleven) revive, vivify, vivi-

Verlegering , z., decampment.
Verleggen , t. w., I remove , 1^ put in another place ; -,
(zoodanig leggen, dat men het niet kan tere jvinden) mis

een vergadering -, order a meeting-place;,§trnsf
somewhere else ; transfer a meeting ; do bezettingen -,
change the garrisons.
Verlegger , z., remover , transferrer.
Verlegging, z., removing, transferring; - , mislaying.
Verleid , b., (overgehaald) misled , seduced ; -, (gevallen)
fallen ; -, (verlegd, zoek gemaakt) mislaid, misplaced; -,
(bedorven) spoiled.
Verleldbaar , h., seducible ; accessible to seduction ; corruptible.
Verleidbaarheid, z., accessibility to seduction.
Verleidelijk , b., seductive , full of seduction ; alluring

irresistible.
Verleldelijkheld, z., misguiding, seduction; § irresistible-

ness, decoy.
Verleiden , t. w., (overhalen) mislead, misguide, seduce;.
-, (bedriegen) mislead, deceive; -, (bepraten) persuade,
cajole.
Verleider , z., misleader, seducer; -, (bedrieger) deceiver;
-, (in verzoeking brenger) tempter.
Verleiding , z., seduction; -, (verzoeking) temptation.
Verleidster, z., irresistible woman , zie verder Verleider.
Verlekkerd , b., fond (op , cf) , used to dainties.
Verlekkerdheid , z., niceness, fondness.
Verlekkeren, t, w., Il use to dainties, make nice in eating;
§-, spoil; -, i. w., § be spoiled; -, grow dainty.
Verlekkering, z., § spoiling.
Verfellen . t. w., zie Verleuteren.
Verleng , in zamenstellingen, als : -stuk, z., lengthening.

piece , sking-piece.
Verlengbaar , b., fit to be made longer, fit to be prolonged.
Verlengd , b., lengthened, § prolonged.
Verlengdbeid,

z., lengthiness, § prolongedness.

Verlengen , t. w., 11 lengthen , make longer , § prolong ; het

lied van - zingen (met nutteloos gesnap den tijd doorbrengen),
go the snail's gallop.
Verlenging , z., lengthening, § prolongation ; de - der dagen , the lengthening of days; de - van een bestand, the
prolongation of a truce.
Verleppen , i. w., wither , fade; deze bloemen - spoedig,
these flowers wither soon.
Verlepping , z., withering, fading.
Verlept , b., withered, faded; een -e ruiker, a withered
nosegay ; een -e schoonheid , a faded beauty.
Verleptheid , z., withereduess.
Verlet , z., (oponthond) loss of time, hindrance; -, (schade)
loss; -, (vertraging) delay; ik heb er geen - bij, it does
not disturb me; het lijdt geen langer -, it admits of no
further delay.
Verletsel , z., hindrance, zie Verlet.
Verletten , t. w., (verliezen) lose; -, (weerhouden) hinder;
-, (weren) prevent; -, (verioaarloozen) neglect, lose, waste;
ik heb daarmede veel verlet , that has cost me much time.
Verleateraar, z., trifler , zie Verhenzelaor.
Verleuter d, b., trifled away, zie Verbeuzeld.
Verleuteren , t. w., trifle away, idle away, lose (tijd , time) ,
zie Verbenzelen.
Verleuring , z., trifling away, loss (tijd, time), zie Ve henzeling.
Verlevendigd, h., (herleefd, weder opgewekt) revived, via
fled ; § -, (opgevrolijkt) enlivened; -, grown brisker.

ficate; -, § (vrolijk maken) enliven; -, i. w., revive, grow
brisker , brisk up.
Verlevendiger, z.,reviver, vivifier.
Verlevendiging, Z. 11 revival; -, § enlivening, reviving,

brisking.
z., zie Verlevendiger.
Verlezen , t. W., (uitkiezen) sift ; -, b., (uitgezocht) select;
Verlevendigster,

- goederen , select goods.
Verlicht , b., 11 (voorzien can licht) light, illuminated; -,

§ (niet dwzepziek) enlightened; -, bw., in an enlightened
manner.
Verlichtbaar, b., fit for, capable of, susceptible of enlighten-

ment, illumination.
Verlichten, t. w., (van licht voorzien) light; -, (minder

onwetend maken, zuiveren van vooroordeelen, ron dweepzucht)
enlighten, clear up; -, (met licht opluisteren) illuminate,
illumine, illume.
Verlichter , z., (lichtaanbrenger) lighter; -, (bestrijder vase
onkunde) enlightener; -, (iemand die met licht opluistert)
illuminator.
Ven lichtheid , z., light; § enlightening , being enlightened.
Verlichting , z., (lic.htaanbrenging) lighting ; j -, (licht)
light; -, (illuminatie) illumination; -, § (bestrijding van onkunde) enlightening.
Verliederltjjken , t. w., debauch , pervert in morals by
lewdness and dissipation, render or make unsightly or
disgusting by lewdness or debauchery; -, i. w., grow or
become unsightly or disgusting , by debauchery, lewdness,
or dissipation.
Verliederljjking, z., debauchery, dissipation, lewdness;
making , or growing, unsightly by debauchery or lewdness.
Verliederlijkt • b., debauched; grown or become unsightly
or disgusting by debauchery , dissipation or lewdness.
Verilederlijktheld , z., debauchery, dissipation, lewdness
unsightliness (occasioned by) , (from) debauchery , dissi pation or lewdness.
Verliefd, b., amorous, enamoured ; - e personen , persons
in love , lovers ; - op , in love with ; zeer - op , fond of;
smoorlijk -, over head and ears in love ; - worden , fall
in love (op , with) ; een - hart vindt niets ondoenlijk, aid
enamoured heart finds all things possible.
Verliefde , z., person in love; de -n, the persons in love,
lovers ; -, amoret, amorette , inamorato , inamorata.
Verliefdheld • z., amorousness; -, fondness ; being in
love (op, with).
Verlies , z., J loss; -, (schade) damage; dat was een groot
- voor hem, that was a hard blow for him.
Verliesbaar, b., liable to be lost, what may be lost; -, losable.
Verliesbaarheld, z., liability to he lost.
Verlieven, i. w, fall in love (op, with); §-, grow fond

(op, of); dol verliefd worden , be mad (op, of); hij verliefde
op hoar , zoodra hij haar zag , lie fell in love with her , as
soon as he saw her.
Verliezen , t. w., fl lose; -, (verwaarloozen) neglect; -, (ver
forget; iemand uit liet oog -, lose sight of any one;-getn)
een proces -, he cast at law, r.; zonder tijd te -, without
delay; zich -, lose oneself, lose one's way ; de rivier ver
zich in het zand, the river disappears in the sand;-liest
de kleuren - ich in elkander, the colours are so mixed
that they cannot be distinguished.
Verliezer, z., loser, neglecter.
Verliezin g , 2., losing.

, I. w., (met ligyen eerliezen) lose by lying; -,
(met ligeen doorbrengen) spend in lying; -, i. w., (door lang
lig/en bederven) spoil.

Verliggen
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Verligt, b., (aan zwaarte , aan last verminderd) disburdened ;

Verlooding,

z., (waarmerking met lood) stamping with lead,;

-, (bekleeding met lood) covering with lead.
-, (gemakkelijk gemaakt) eased; -, (ondersteund, geholpen)
Verloofd, b., affianced, betrothed; - zijn met, be contracted
relieved.
with.
Verligten , t. w., (den tast wegnemen) disburden ; -, (ver gemakkelijken) facilitate, alleviate, allay, ease, make easy; Verloofde, z., betrothed one; de -n, the betrothed, me.
§ -, (ondersteunen, helpen) relieve; zich -, relieve oneself. Verioomen , i. w., (een loomheid gevoelen) :1: grow weary.
; Verloon► ing, z., : growing weary.
Zie ook Vertillen.
Verloop , z., elapsing , process , expiration, decay; na Verligtenis . z., relief.
van tijd , in process of time ; - ran nering , decay of trade.
Verligter . i., reliever; one who disburdens.
Verloopen • b., (doorgebragt) dissipated ; -, (gewezen , voor Verligtheld • z., relief , being relieved.
malig) quondam; -, (verstreken) elapsed ; -, (laatst, voorVerligting , z., 11 disburdening, lightening; -, § (het aanbrengen van verligienis) relieving; -, (verligtenis) relief, ease. gaand) last; -, (verloren) lost; -, (verdwaald, weggeloopen)
strayed, deserted; een - knecht, a run-away servant; een
Verligtster • z., zie Verilyter.
- soldaat, a deserter (soldier); een - (door uitspatting uit VerlUden. 1. w., (asten opmaken, passeren) make pass; - voor
Mr. Campbell , notaris te Z., do • make and pass in presence geput) man • old rake , rakehel l , debauches.
Verloopen, t. w., (verliezen) lose; -, (met loopen doorbrenof Mr C., public notary at Z.
gen) lose in running ; -, (aan flarden loopen) wear out ; -,
VerlU men • t. 25., spend in gluing.
,
t.
w.,
(weer
overlijnen)
Verlljnen
line over again ; -, (an- i. w., (voorbijgaan , verstrijken) pass, elapse; -, (verminde.
ders lijnen) line otherwise; -, (aflnidren) line; -, (tijd, ren, afnemen, achteruitgaan) decline, grow less; -, (wegloopen) run away; -, (naar elders loopen, veranderen) change;
inkt) spend time , ink in lining.
-, (van een biljartbal) run out; het tij verloopt , the tide
Verliniéren , t. w., zie Verlijnen.
falls; het was met hem -, he was hehindhand in the
Verlof, z., (vrijheid) leave; -, (vergunning) permission;
furlough , passport (soldatenterm) ; met -, on furlough; world • he was under a cloud , his affairs had declined;
zich -, wed. w., (zich door uitspattingen uitputten) rake,
met uw -, with your leave, under favour, under correction;
become debauched lead a dissolute life , live dissolutely;
- geven , give permission ; geen - hebben , have no leave.
forget oneself, zie Vergalopperen en Verzwijnen; zich ac's
Verlofbrief, z., furlough , passport (soldatenterm). '
iemand -, neglect any one, fail in duty to any one; zich
Verlofdag, z., day of furlough (soldatenterm); -, (op schoaan iets -, addict oneself to; -, z., (het wegloopen) desertion
Zen) holiday.
(soldatenterm).
Verlofganger, z., one on furlough (soldatenterm).
Verlofgangers , Z., mv., those on furlough (soldatenterm). Verloren , b., 1} lost; § -, undone , perished; - gaan, be
lost, perish; den moed - genen, lose courage, give up couVerlofpas, z., furlough, passport, writ of leave (soldarage, despond; zij zijn -, they are lost, undone; - geld,
tenterm).
lost money; - arbeid, labour in vain; - moeite, labour
Verlofreisje, z., trip on furlough (sotdatenterm).
lost; - oogenblik, spare-hour; - paradijs, paradise lost;
Verloftod , z., furlough (soldatenterm).
de - zoon, the prodigal son; een - post, a perdue senVerlokbaar, b., accessible to seduction; to be allured.
tinel (sentinelle perdue) (soldatenterm).
Verlokbaarheld , z., liability to seduction.
Veriokkel(jk, uitlokkend, b., inviting; -, (verleidelijk) Verlos, in zamenstellingen: -kunde, obstetrics, mv., g.;
-tang , tongs , forceps , me., g.
tempting ; -, (bevallig) charming.
VerlokkelUkheld, z., enticement, temptation; -, allure- Verloskundig, b., obstetric, g.; -e verhandeling, treatise
on midwifery.
ment , charm.
Verlokken , verleiden , t. w., seduce ; -, (in verzoeking Verloskundige, z., accoucheur, man•midwife, obstetrician, g.
brengen) tempt, entice, allure; zich laten -, suffer oneself, Verlossen , t. w., }} deliver, I redeem; -, (bevrijden) free;
verlos mij van dien kwelgeest,
-, i. w., be delivered , g.;
to be enticed.
deliver we from that tormenter; slaven -, free , redeem
Verlokker , verielder, z., seducer; -, (in verzoeking brenslaves.
ger) tempter, enticer.
Verlokking, verleiding, z., seduction; -, (verzoeking) Verlosser, bevrijder, z., deliverer; } -, Redeemer, Saviour.
Verlossing, bevr$jding, z., delivery, delivering, delivrance;
temptation.
{ -, redemption.
Versoksel , z., temptation , allurement, enticement.
Verlossingswerk, z., } redemption.
Verlokster , z., zie Verlokker.
Verlolien, t. w., spend, lose in bawling (tijd, geld, time, Verlosster, z., female deliverer, midwife, zie Verlosser.
Verlost, bevrijd, b., delivered, freed, put in liberty;
money).
I -, redeemed; - van een zoon, delivered of a boy.
Verlombarden, t. w., lose by applying to the pawnbroker's.
Verloochenaar, z., Il disowner, denier; -, (verzaker) for- Verloten, t. w., offer as a prize in a lottery; -, spend in
throwing with dice; -, make a lottery.
saker, renouncer; -, (afvallige) apostate.
Verioochenbaar. b., fit to he disowned, denied, forsaken. Verioter, z., one who offers any thing to be drawn for
with dice; man of the lottery.
Verloochenen . t. W., (niet erkennen) disown , deny ; -,
(verzaken) forsake; Petrus verloochende zijn meester, Peter Verloting, z., lottery; -, (het verloten) drawing, throwing
lots.
denied his master; zich -, wed. w., deny oneself.
Verloochening, z., (niet erkenning) denying, disowning; Verlotingsdag, z., day of the lottery.
z., place of the lottery.
Verlotingsplants,
forsaking.
-, (verzaking)
Verlood , b., (met lood gewaarmerkt) leaded; -, (met lood Verlotingsa ur, z., buur on which something is to be allotted.
betroth
, affiance ; zich -, wed. w., betroth,
Verloven, t. w.,
overtrokken) covered with lead.
espouse.
Verlooden. t. w., (met lood waarmerken) lead, mark with
a leaden ticket; -, (met lood overtrekken) cover with lead. Verlover , z., betrother.
Verlooder , z., (waarmerker of verzegelaar met lood) one Verloving , z., betrothal ; -, (het verloven) betrothing; -,
espousals , pl.
who stamps with lead.

VER
Verluchten,

VER.

t. w., air; een bed -, air a bed; zich, -,

wed. w., take the air.

Verluchter, z., one who airs; one who takes the air;

who takes, gives fresh air.
Verluchtigen, t. w., cheer up, amuse; § -, make gay, lively.
Veriuchtiger, z., amuser .
Verluchtiging, z., cheering up; § -, making gay, lively.
Verluchting , z:, fresh air, airing; taking the air.
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always wants repair; een rok -, alter a coat, make a coat
in another fashion; een pen -, cut, mend a pen; hij rermaakte geheel zijn vermogen aan de kerk, he left all his
fortune to the church; zich -, wed. w., divert of amuse

oneself' (roet, with); take delight (over, in).
Vern,aker , z„ diverter ; de - van een jas, he

who mends,
or alters a coot; de - eerier pen, he who cuts, mends a
Iaen; -, (erflater) legatary; -, mender, repairer.

i. w., zich laten -, give to understand; -, (zich Vermaking , z , amusement, divertisenient; -, (anderslaten wijs maken) be told; ik heb mij laten ivjs maken
gnaking) changing ; pennen -, mending ; -, (erflating) beI am told; hij liet zich -, he signified.
quieatlrmeiit; -, (legaat) legacy, bequest; -, (vernieuwing)
VerluUen, i. w., grow the longer the more lazy : -, i u'.,
renewing, repairing.
loiter away, spend in idleness (tijd, time) ; §-, i. te., slacken. Verinaled jd) , b., bw., damned , cursed.
Verlutjering , z., idling away, loitering away, spending Ver snaiedtjen ) , t. w., (vervloeken, het tegendeel van bene Verluiden :,

in idleness.
Verlusten, t. w., zie Verlustigen.

, t. w., divert, delight, amuse, refresh , cheer
rip; het Bezigt wordt er door verlustigd , the sight is delighted by it ; den geest -, unbend the mind; zich -,
wed. w., take delight, delight; amuse oneself, be delighted.

Verlustigen

Veriustiger, z., diverter, siiiiuser; - , refresher.
Verlustiging , z , delight, pleasure, recreation, diversion,

amusement , recreation.
Vernr,aagschappen , t. w., all y b y marr iage (met, aan, to);
zich -, wed, w., become allied to any one by marriage;

dijern) damn , curse.
Vermalen , t, w., grind , reduce to powder, pulverate,
pulverize; -, b., ground.
Verandamg , z., grind ing, pulveration , pulverisation.

Vermaiien , t, w., jest away, trifle away, waste in dalliance.
Vermanen , t. es., (aanmanen) admonish , exhort; -, (waar sclruweoo) warn.
Vermaner , z., (aanmaner) admonisher , exhorter; -, (waar

-seliuwr)

warner.

Vermangeld , b., changed, trucked.
Verinangelen , t. w., (eeranderen, verwisselen)

change, truck;

become a relation to any one.
-, (undoes nncr,ngelen) mangle, calender otherwise.
, alliance by marriage; relationship. Verniningeiing , z., (het anders mangelen) mangling, calenVe:'vn;oagschopt , b., allied by marriage (aan, met , to) ;
(lering otherwise; -, (renruiling) change , exchanging.
related (viel, to); Iiij is dien de voornaamsten van het land Verivaning , r., (aunninning) admonition , exhortation ; -,
-, lie is rel ated to the principal persons of the country.
(waorschoowinro) warning; een kleine - van de koorts, a
Verui<aak , z., pleasure, delight, diversion; -, (vreugde)
slight fit of the fever , of the ague.
joy; -, (uitspanning) recreatiuit l -, (hulp, troont) comfort; Ver,,,nnxnen , t i')., O conquer , subdue, § overwhelm; zich
-, (spel) sport; - scheppen in , take delight in ; met -,
-, weel, os., take toprage.
with pleasure ; flit -, Inc pleasure.
Verenanning . z., suhduing, conquering, § overwhelming.
b.,
(wal
(i
dens
Verniaakbnar ,
kan worden pennaakt) chau- Ve,•masten , t. iv., fil•ten too much , § -, (overladen) overload ,
g eahle, to be changed, niendahle; - , (wol kaan vervrol^jlrt
overcharge , surchnr r•ge ; -, (e;ermoe(en) weary.
worden) § to be amused , to he diverteh.
Vn-ri,,eden , h., avoided.
Vermaakshaive, bw., for pleasure.
Vermeend, h., supposed , pretended , presumptive; de - e
Vermaakster , z., zie Perniaker.
erfgeoiinm , the presumptive heir.
(pens.
Versnaakt , b., (anders gerneak t) changed ; -e peneen , mended Vermecnen , t iv. , suppose , think , imagine ; ik vermeende
Vermaait,aar, b., fit to he gnaund, to he pulverized.
dirt h j eerlijk was, I supposed him to he honest.
Vermaaibaarheid, z., capacity for grinding.
Verweerd , b., increased , zie Vermeerderd.
Vermaan , z., warning , exhortation.
Ver nzverderaar , z., increaser , augmeuter.

Vertnaagschag,ping, z

Vermaanbrief , z.,

Vermaand ,

warniii -letter , exhortatory.

b., pp., exhorted , admonished.

Vermaanster , z., zie Vermaner.
Verrinaauwenk , z., warning , hint.
Veenaard , b., renowned , ( famous; -. (beroemd, gevierd)

celebrated ; -, (doorluchtig) illustrious.

Vermaardheid , z., renown , ( Panre ; -, (teroemdhieid , ge

celebrity; -, (doorluchtiylieid) illustriousness. -vierdh)
emaciated, wasted, pined.
Vermageren , t. w., emaciate, emacerate ; -, i. w., (mager
• wardens) grow thin, grow lean; § -, (minder, slechter worden) grow less.

Vermagerd , b.,

Vermagering , z., emaciation.
Vermakelijk , b., amusing, pleasant,

delightful , divertive, an ► usive.

pleasing, diverting,

(vermakende hoedanigheid) pleasantness, deligtitl'ulness; -, (vermaak) pleasure, amusement.
Ver naken, t. w., (verlustigen) amuse, please, divert , recreate;
-, (verbeteren, anders maken) change alter mend, repair,
renew ; -, (weeroverm,aken) make over again; - bij uitersten
wil, bequeath, leave by will; hij vermaakte het gezelschap,
he amused , diverted the company ; een slot -, mend a
lock; aan een oud huis is altijd not te -, an old house

Verinakei.kheld , z.,

Vermceraierbaar , b., fit for increase.
Ver u,eerderd , b., increased, augmented;

enlai red second edition.

tweede -e druk,

Ve rmeerderen , t. w., increase, augment, multiply, enlarge, add.
Verineeritering, z., increase, increasing; -, augmentation,
addition.
Vermeeren , voor vermeerderen, t. w., increase , augment.
Verineervoudigd , b., pluralized ; § -, increased.
Verrneervoudigen, t. w., pluralize; § -, increase.
Vcr,neervoudit#er , z., pluralizer; §-, increaser.
Vermeervoudiging, z., pirlralisation ; §-, increasing.
Verineer voudigster , z., zie Vermeervoudiger.
Verineesteranr , z., (verozeraar) conqueror; -, (ten onder

brenger) subduer.

, b., (te vermeesteren) conquerable; -, (ten
onder tc brengen) to be subdued.

Vermeesterbaar

Vermeesterbaarheid ,

7.,

cor^querableness .

b., conquered, subdued; §-, overcAme; -, (aan
een heelmeester besteed) paid to a surgeon.
Vermeesteren , t. w., (veroveren) conquer ; -, (ten onder
brengen) subdue; -, (meester worden van) master; -, (aan
heelrneesters besteden) spend for surgical aid.
Vermeesterd ,

VER.

VER

Vermeestering , z., (verovering) conquering , conquest ; -,

vermiJ meren , t. w., spend in grumbling, in musing; -,

(tenonderbrenginy) subduing; -, (onderwerping van) mastering.

grumble away ; zich -, wed. w., waste health and vigour
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in grumbling ; § -, become an idiot.
Verine(jen (zich) , + wed. w., amuse oneself , go a-maying.
Veemijmering , z., spending , wasting , in musing , in
Vermeijing, z., : recreation.
grumbling ; grumbling away; § -, idiocy.
Vermeld , b., mentioned; boven -, above mentioned.
Vermnijten , t. w., (anders ophoopen, mijten), stack otherwise,
verineldbaar , b., fit for mention , fit to be mentioned.
pile up otherwise; -, i. w., (door kleine wormen aangetast
Vermeiden , t. w., mention • make mention of; zijn lof

zijn) grow worm-eaten; -, be consumed, spoiled by mites.

wordt door elk vermeld, every one sounds his fame.

Vereu.ijterd, b., 11 worm-eaten; § -, spoiled, consumed.
VermUteren, i. w., grow worm-eaten; § -, spoil.
Vermiliioen , vermiljoen , z., vermilion , red paint ; -

Vermelder , z., mentioner.
Vermelding , z., mention , mentioning ; - maken van , make

mention of.
Vermeidster , z., zie Vermelder.
Vermengbaar, b., mixable.
Vermengd, b., mixed; -, (vervalscht) adulterated; -e ge-

schriften, miscellanies.
Vermengen , t. w., mix, -, (vervalscher) adulterate ; idea.

ren mengen • mix colours ; wijn -, adulterate wine ; zich -,
wed. w., mix (met , with) ; zich met slecht gezelschap -, frequent bad company ; zich met iets -, meddle with any thing.
Vermenger • z., mixer; -, (vervalscher) adulterant.
Vermenging , z., mixing ; -, (vervalsching) adulteration ;
_-, (mengsel) mixture; -, (bonte menigte) medley ; -, (mengelmoes) amalgam ; zaad -, copulation.
Vermengster , z , zie Vermenger.
Vermenigvuldigbaar , b., multiplicable , 4. multipliable.
Vermenigvuidigbaarbeld, z., multipliableness.
Vermenlgvuidigd, b., multiplied, increased.
Vermenigvuldigen, t. w., multiply (rekenkunst), increase;

zich -, wed. w., increase; -, i. w., increase , multiply.

Vermenigvuldiger , z., ., multiplier, im reaser ; -, (reken.

!

kunst) multiplicator.

Vermenigvuldiging, z., increase; -, multiplication (re-'

kenkunst).

Vermenigvuldigtal , z., multiplicand (rekenkunst).
Vermerken, t. W., spend in marking; -, (weeroner merken) i

mark otherwise, mark over again.
Vermesten, t. w., (aan west besteden) spend in manuring;

-, (aan vetmesting besteden) spend in fattening ; zich -,
wed. w., grow too fat.
versnetel . b , audacious, temerarious, arrogant, daring ,
rash, presumptuous, ( bold; -, bw, rashly, audaciously,
arrogantly, ( boldly.
Vermetelheid , z., audacity, rashness, presumption , arrozance, presumptuousness, temerity, ( boldness, daringness.
Vermeten , t. w., (anders meten) measure again ; zich -,
wed. w., venture, dare, presume, undertake boldly; zich
alles -, dare every thing; zich een toon -, assume a tone;
zich durven -, have the audacity ; zich te veel -, be too
presumptuous ; -, (zich beroemen) boast , vaunt , brag ; -, b.,
zie Vermetel.
Vermetenlaeld • z., zie Vermetelheid.
Vermetselen • t. w., (tijd , geld) pass , spend in masonry
(time , money) ; ( spend in building ; -, (tot metselwerk gebruiken) make use of in masonry; -

(

veranderen, anders

metselen) change.
Vermicelli , z., (zeker ital. toebereid deeg) vermicelli ; -soep,
vermicelli-soup.
vermids , voeyw., zie Vermits.
VermUdbaar , b., avoidable, to be avoided.
VermtJdbaarheld , z., avoidableness.
Vermi.JdeIIJk , b., avoidable, zie- Vermijdbaar.
Vermijden, t. w., avoid, shun, flee from; iets -, avoid
any thing ; iemand - (schuwen) , shun any one ; den schijn
-, save the appearances.
Vermijder, z., avoider.
der'nLding, z„ avoiding, shunning.

kleur, vermilion-colour; - kleurig, vermilion-coloured; verwen , t. w., vermilion.
Verminderbaar , b., diminishable, fit to be diminished.
Vecminderbaarheld, z., capacity for being diminished.
Verminderd, b., lessened, diminished, decreased.
Verminderen , t. ie., i. w , lessen; -, diminish, decrease;
mijn geld begint te -, my money begins to shrink; zich -,
wed. w., retrench the expences.
Vermindering, z., lessening, diminution; -, abatement;
-, (afneming) , decrease; -, (bekrimping van uitgaven) , retrenchment of expences.
Vertminken , C. w., maim ; § -, mutilate; -, wreedaardig
-, mutilate; een geschrift -, lame, multilate a writing;
de wetten -, give a false interpretation to the laws.
Veruiinker , z., maimer ; § -, multilator , violator.
Verminking, z., maiming; § -, mutilation, violation; -,
lessening.
Verminkater , z., zie Verminker.
Verminkt, b., maimed; § -, mutilated; deerlijk -, mutilated.
Verminkte , z., maimed one ; de -n , the maimed , pl.
Verminktheid, z., maimedness, being maimed; § -. mutilation.
Vermissen , t. w., miss; -, have lost; een boek -, miss
a book.
Vermissing , z., missing; -, having lost.
Vermist , b., (verloren geraakt) , lost ; -, (verloren geraakt
zijn) , be miss; ng ; § -, be lost ; er wordt , er is -, (gewoon
begin eener advertentie) • lost ; er wordt nog een boek -, one
book is m1soiiig yet
Vermiste • z., one missing , one nowhere to be found ; de
-n , mv., those missing , those nowhere to be found.
Vermits , V., (gevolgd door , een werkwoord of volzin) , since,
as ; - gij mij beloofd hebt , since of as you promised me;
- voor mits , zie aldaar.
Vermodderd , b., dirty.
Vermodderen , t. w., make dirty, make muddy; § -, (be.
derven , verknollen), spoil.
Vermoedelijk, b., probable; to be supposed, likely; -,
presumptive ; de - erfgenaam der kroon , the presumptive
heir to the crown; -, bw., probably, likely, apparently;
het is - dat het zal regenen , it will probably rain.
Vermoedelijk held, z., probability.
Vermoeden • t. w., (veronderstellen) , suppose ; -, (denken),
imagine , think; -, (argwaan hebben) , suspect; wie zou dat
vermoed, verwacht hebben ? who would have thought, have
suspected , have expected that?
Vermoeden , z., (onderstelling) , supposition; -, (gedachte) ,
thought, idea; -, (argwaan,) , suspicion , surmising; indien
builen -, if, by an unthought of or an unlooked for accident ; naar -alle -, very likely, most likely; kwaad - opvatten, grow suspicious; het zijn louter -s, it is mere
suspicion; - op iemand hebben, suspect any one.
Vermoeid , b., fatigued, tired; -, (uit verveling) , wearied.
Vermoeldheld, C. fatigue, tiredness; -, weariness, las
-situde.
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T erinoei cn , t, w., fatigue , tire , weary ; ri , -, ^r cd. ii., Vermot4Ing , z., being spoiled by moths.
fatigue otleself.
%'ar msaken , Q. ie., grow musty, § waste in health and vigor,
VermoeUeni9, z., fatigue, tiredness, weariness; de -sea. 1 be spoiled.
des oorloys , the hardships of war.
Verrettiffing, z., growirng n)usty, § wasting in health and
Verrone;iin^; , z., fatiguilig, wearying, firil^f;.
vi:iorr.
Vermogen , z., (gezag, kroclif,) auth ority, p` er ; -, (for- Ve nu s'e , b., musty.
tuit , r i dom) fortune , wealth ; -, (hel r' (i(/r1uieid) ability , j %rcz tinheld , z., rnnstiness.
faculty, cipacity; -, (versmandelrjk/aeid, ïego^rf /beid, tulen) 3 Vermunt, b., (her)w.oit) recoined, coined otherwise; -, (loot
p )art, talent; -, t. w., l)e able , hijv'e iI, (li e'á 1'oVVer ; S (/e'l! fles/er/eo) colaled.
veel -, have a great influence (nj • h , oven
1 vt'rineontt'uu , t. iv., (herinunteri) recoin, coin otherwise; -,
Ver•rnogcB(t, b, (rnaytig) poerlaal. iiiisiitty°; -, ('iegoed)
(tol r/r:l.l ,s/ucrn) coin.
wealthy, opulent, rich; -, (io .u(oot) able.
%er•UI0f (er , z., (her;n.urater) recoiner; -, (munter) coiner.
Vermo enctheicl, z., (mof) pa5erfiilness, rzziglitiness; -, ± Veinaiio,ttng, z, (iier,nuntiny) recoinage; -, (hel munten)
riciless; - , (liet in staat zir)a) ably nes; _ c:mn>,r•it^
? ,rl,,:.1,If,
vermogens, z., roe., (geest - ) intellec t, siooq.; -, (:iels -) facul- Vt^r rflzr`d d , b.softened; hij werd - door, he yielded,
ties of the soul ; -, (r.erstawlelijke began fel%eilei.)ittai)imeuts,
was mollified , softened, soothed by.
talents ; -, (geheugens) memory ; ia zijne - gekrenkt zjja , vern► urvven , t. w.,soften, mollify; -, (verbidden, bewebe crackbrained; zijn - verliezen , lose o)^e's powers • senses ;
yen) make any one yield; ;ziet te - zijn , be inexorable; -,
ira liet bezit van at zijne -, in possession of all his senses.
i. w., grow soft, soften ; ripen, become mellow (of pears);
Vermolmd , t , niouldered, worm-eaten.
§ -, relent.
Vermoirndheid, z., monitoring.
Verin,li nen^t, b., softening, soothing, soft, fair.
Vermolmen, i. w., n.oulder, pine, waste away turn to dust . Verrenurwer , z., softener.
Vermolming, z., mouldering ,
Vev u iirw iné', z.,softeninnj -, (toegeving) yielding, § re, i. w., zie Vermolmen.
Vermoisenming +, z., zie Verrolnzi,,y.
Verinoinberd , 4 ermoinboord 9 , b., (onder
Verrnoiseinen

:f°

le)Itim'.

ernaaiien , t. w , (tijd) spend (time) in sewing ; -, (garen)
een m-omher, sew up ; -, (anders naaijeu) change; -, (weeroxer naaijen)
momboor of voogd geplaatst) placed under guardianship.
sew over again; -, (met naaijeu bederven, zoodanig naa(en
Verznomber en j_ , t ?,v., place under guardianship, tutelage,
dot er niets goeds ageer van te maken is) spoil.
Verncornboirrt 1, b., zie Veroso,nherd.
Vc rnt,aisel , z., new seam.
Verrmrrnboiren, s•ermonnboren f, t. w., zie Vernronabereu. Vernaar,rd , h., + (teroeo d) renowned; -, j (genoemd) naVern oond , b., disguised, masked ; een -e vijand is gevaar- rued , veil. d.; h is agar zijei vader -, lie is named after
tijker dan eels openbare , it secret enemy is neore dangerous
bislather.
than a known olie.
Verrma , dhcM , z., j renown, zie Veroiaardheid.
Ver•naoinde, z., disguised person, mask.
Ver„aar,«en , t, w., make narrow of narrower; tighten;
Vermowrnen , t. ec>., disguise, masll, í^ cover; rich -,
- i. or., grow narrow.
oord. w , take a disguise.
t Vem•naa,,s •cr , z., narrower.
Vern,orniner, z, disguiser, § dissenmbler.
v,>r,,t,no,nn ing, z., narrowing, growing narrow; stricture, g.
Vc,•inoinn,ing, z., disguising, masking; -, (het erom) dis c ➢ nt ►rii, et, ^rrrrucbtbriefje, sernaebteedcl , z.,

guise.
pe) Tit, by 'r rich (iii the Netherlands)
articles
11 beautify, embellish ; - , (ver sieren) maylie deposited ira a place for one n i{ghexcisable
t.
adorn, n u.ke finer; -, i. w., (inoogjer worden) get prettier, Vere,aclhten , i. iv., (crer,zachteoa) pass , stay all night, pergrow fairer, tinier.
n octate, §-, lodge; obtain a night-permit for excisable
Vermoorden, t. w., (als moordenaar) murder; -, (dooreen) t articles ; wij moesten in het bosch -, we were obliged to
kill , § destroy, waste; ie;nands gelzsk -, destroy any oiie's
pass the right, ir) the wood.
happiness; § den tijd -, waste tinre; iew,, ocds rust -, aistur!) I iersnacbting • z., slue: in)g the night over, passing the
any one's rest of place.
i,. -1^t, ; § -, lodging.
Vernioorrier , z., murderer; § -, destroyer.
We ri,actctk ,,ntoor , z., office in Dutch towns, at which a
Vermoording , z.murdering; -, (moord) murder; -,
night-permit for excisable articles is granted.
(slagdreg) massacre, § destruction.
V ernagelen , t. u'., nail , flail up (soldatenterm); § spoil
Versnoordster , z., zie Verm.00rder.
lief tieschnt -, spike t lie cannon ; een paard -, hurt a horse
Verinorseid, b., crushed • broken in pieces.
in shoeing him ; § liet gat is vernageld (het werk is rsrVermorselen , t. w., crush.
kiroeid) , the business is spoiled ; § ier zal u dat gat -,
Werndorseiing, z.,crushing; -, (liet verinorseld worden)
I'll hinder you from doing such a thing.
being crushed.
Verna erin
z, nailing; nailing up; spiking (soldaten.
Vermorsen , t. w., 11 waste, spoil ; - , (verkwisten) squander,
term) ; § spoiling.
§ spend idly, lavish .
Vernnnrren , t. w., trifle away, spend foolishly; -, i, w.
Vermorsen , z., (bederver) spoiler; -, (verkwister) squanderer,
become a fool , zie Verarren , t. so.
waster, lavisher.
Vernederd, b., humlbled, humiliated.
Verniorserjj , z., (liet bederven) spoiling; -, (verkwisterij) Vernederen , t. w., linnihle, humiliate , bring down;
zich
squandering, lavishment, scribbling.
-, writ. w., humble oneself; die zich vernedert zal verhoogd
Ver.r,orsiug, z., (beslervioro) spoiling; -, (rerd°acisting) squanororroil , lie who humhleth Himself shall be exalted.
dering , lavishness , serilil)ling.
Verrr^^erenrl , b., hutl ► hlín
llurniliatinn.
V e,•inorzeirl , b., crushed , bruised.
'erneiiering , z., hnm11.atlon.
V crmorzeien , t. 1e., crusts , brit ► se .
VervieersEnlcibtig , h., curious, inquisitive.
Verauorzeiing, z., zie 1 errnorselioog.
Ver•neenrachtigheid , verneemziekte, z., curiousness
^'crneotten, I. w., be spoiled by moths.
cuiriosity, inquisitiveness.
derntooglen , t, w.,
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Verneemal, z., inquisitive person.
Vernemnen, t. w., (te weten komen) learn; -, (hooren) under-

stand; -, (ontdekken) perceive; -, (anders nemen) take otherwise; ik verneem uit uw geëerden van gisteren, 1 learn by
your favor of yesterday ; wij - uit brieven van Londen ,
we understand by letters from London; de vijandelijke vloot
- (gewaar worden), perceive the enemy's fleet; -, i. w.,
"inquire (naar, after); naar een meid -, inquire after the
character of a maid-servant.
Vernemer, z., inquirer.
Verneining, Z., (het te weten komen) learning; -, (het navrayen) inquiring; op de - van die tijding, on learning this
news ; door de - naar uw gezondheid , by inquiring after
your health; -, (het anders nemen) taking otherwise.
Vernesteld , b., chased , driven (from the nest).
Vernestelen , t. w., chase from the nest, disturb the nest;
vogels -, disturb a bird's nest, z ij zonden een partij uit
om den vijand uit dien post te -, they detached a party
to drive the enemy from that post.
Verneuteld, b., T- crumpled, wrinkled, corrugated.
Vernielachtig, b., destroying.
Vernlelachtigheid, z., destructive, disposition, destructiveness.
t
,
Vernielal , z.. destroyer, spoiler; one that destroys every
thing, destructor.
Vernielbear, b., destructible , liable to be destroyed.
Vernielbaarheid, z., destructibility.
ve rn i e l d . b., destroyed , spoiled.
Vernielen, t. w,, destroy, spoil.
Vernielend , b., destroying , spoiling.
Veruleler , z., destroyer , spoiler , destructor.
Vernieling, z., destroying, destruction.
Vernielster, z., zie Vernieler.
Veruleiziek, b., destructive.
Vernielzucht. Z. desire to destroy, destructive disposi.
tion, destructiveness.
Vernielzuchtig, b., destroying, destructive.
Vernietigbaar, b., (vernielhaar) destructible; -, (te niet
te doen) to be annulled, to be annihilated.
Vérnletigbaarheld, z., destructibility; liability to annulment, liability to annihilation.
Vernietigen , t. w., (vernielen) destroy ; -, (te niet doen)
annul, annihilate, undo, bring to nothing; § -, (verpleltern)
confound ; een geschrift -, annul a writing; een wet -,
abolish , abrogate a law , r.
Vernietiger , z., (vernieler) destroyer ; -, (te niet doener)
annuller , annihilator , undoer ; § -, (verpletteraar) confounder.
Vernietiging, z.., (vernieling) destruction; -, (te niet doe.
fling) annulling, annihilating, undoing, bringing down;
§ -, (verpletting) confounding; -, (verpletheid) perplexity;
de - eereer wet , the abolition • repealing of a law, r.
Vernletigster • z., zie Vernietiger.
Vernieuwd , b., renewed, renovated, § revived; -, (weder
begonnen) recommenced.
Vernieuwen • t. w., I) renew, renovate; -, (weder beginnen)
recommence; -, (herstellen) repair, § revive; een verbond
-, renew an alliance; een wet -, renew a law; een gekrakeel -, revive a quarrel.
Vertileviwer • x., renewer , renovator, § reviver.
Vernieuwing, z., renewal, renovating.
Vernleuwster • z., zie Vernieuwer.
Vernis, z., varnish; - voor k9per, copper-varnish-i , roar
hout , spirit-ofw ine-varnish ; § ornament.
Vernisboom • x., varnish-tree.
Vernissen , t. w., f 1 varnish ; § give a colouring; mantle.

Vernisser • z., varnisher.
Vernissing, z., varnishing; colouring , mantling.
Vernist

, b., varnished , § coloured.

Vernoegd , b., content , satisfied , zie Vergenoegd.
Vernoegdheid, z., contentment, contentedness, satisfac-

tion , zie Vergenoerjdheid.
Vernoegen , z., delight, pleasure; -, t. so., satisfy; zich -,

wed. w., amuse oneself, take one's pleasure; content oneself, be contented (met, with), zie Vergenoegen.
Vernoemd , b., sawed; - naar, named after.
Vernoemen , t. w., name ; - naar, name after; een kind
naar iemand -, give some one's name to a child.
Vernoefning , z., naming; - naar, naming after.
Vernuchteren , t. w., make sober again; - -, i. w., get,
grow sober again.
Vernuchtering, z., (nuchtermaking) making sober again;
-, nuchlerwording) getting, growing sober.
Vernuft, z., (genie) genius; -, (vaardigheid) skill; -, (geestigheid; geestig mensch) wit.
Vernufteling, z., wit, witty man; -, genius, ingenious man.
Vernufteloos, b., stupid.
Vernufteloosheid , z., stupidity.
vernuftig , b., (vindingr ) k , kunstig) ingenious ; -, (geestig)
witty ; -, ( vaardig) skilful ; -, bw., ingeniously , skilfully.
Vernuftigheid, z., (kunstigheid) ingenióusness; -, (vaar
-dighe)
skilfulness; -, (geestigheid) wittiness, wit.
Veromberen , t. w., (het omberspel verliezen) spend, lose
at otiibre.
Veroitachtzaaind, b.; neglected, omitted, postponed.
Veronachtzamen , t. w , neglect.
VeronaclAzanier, z., neglecter.
Veronaehtzaming , z , neglect.
Veronedelen, t. w., zie Ontedelen.
Verongelden , t. w., (de ongelden van iets voldoen) free of
duty; redeem the land-tax.
Verongel(jken, t. w., wrong, injure, use unjustly; waarin
heb ik u verongelijkt ? in what have I wronged you, what
harm have I done to y ou
Verongelijker , z., wronger, injurer.
Verongelijking. z., (het verongelijken), injuring, wronging;
-, (aangedaan onreyt) , wrong , injure.
Verongehjkstcr, z., zie Verongelijker.
VerongelLkt, b., wronged, injured.
Verongelukken, i. w. (omkomen) perish ; -, (schipbreuk lij
be shipwrecked, suffer shipwreck ; §-, (mislukken) prove-den)
abortive , fail ; § -, miscarry; be disappointed.
Verongelukking , z., (omkorning) perishing; -, (schipbreuk
shipwrecking; -, (mislukking) § failure , miscarrying.-lijdny)
Verongelukt . b , (omgekomen) perished; -, (schipbreuk yeleden) shipwrecked; §-, (mislukt) failed; is -, has perished,
has been shipwrecked (has suffered shipwreck); § has failed
(has proved abortive).
Verontheiligd, b., profaned.
Verontheiligen, t. w., profane.
Verouuhelliger, z.. profaner.
Veronthelliging , z., profanation.
Verontreinigd, b., corrupted, polluted, sullied; §-, stained
with guilt.
Verontreinigen, t. w., sully, corrupt, pollute; §-, stain.
Verontreinigend, b., sullying, corrupting, polluting.

Verontrelniger • z., sullier , corruptor , polluter.
Verontreiniging,

z., sullying, corruption, pollution.

Verontrouwen , t. w., (misbruik maken van vertrouwen,

ontfutselen) embezzle, abuse trust.
Verontrouwer, z., embezzler, abuser of trust.
Verontrouwing , z,, embezzling.
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verontrust , b., disturbed , troubled , alarmed; -, (on,ge.

Verordlnereu • 1. w., T ordain ; te voren - (voorbescFiikken},
predestinate (theol.).
Verordlnering , z., ordinance; -, (voorbeschikking) predes-

rust) disquieted ; -, (versla,ge») perplexed ; -, (geplaagd) vexed.

Verontrustbaar , b., heble to disquiet, alarm, trouble.
Verontrusten, t. w., 11 alarm, make uneasy, disturb, tl.•ou. ! tination (t hooi.).
l)le; -, (ongerust maken) disquiet; -, (wellen) vex ; den Verouden , t. w., make old;

staat -, disturb the state; zitli -, wed. w., make oneself
uneasy, be alarmed.
Verontrustend , b:, #f alarming, disturbing, troubling; §-,
vexing.
Verontruster , z., ji alarmer, disturber ;
-, vexer.
Verontrustheld , z., uneasiness.
Verontrusting , z., alarming; § - , uneasiness,
Verontschu idigbaar , b., excusable .
Verontscliuldigbaarheid , z., excusableness .

vexing.

z., apologizer, apologist.

Verontsct► ufdiging, z. , excuse ; §-, apologizing, apolog y.
VerontschuIdigster , z., zie Verontsc i,s,i tjc^er .
Verontwaardigd,

contemned.

-, i. w., grow old.
, b., (oust rgeu?ordera , oudachtig) old-looking,

oidisli ; - , (in onhruilc geraakt) antiquated, obsolete; -,
(iii!/eworleld) inveterate; -, (rerjoord) out of date.

t. w., make older; -, i. w., grow older; -, (in
onbruik gerstkeu) grow antiquated, grow obsolete; -, (ings(riikerd, ingeworteld worden) grow inveterate; -, (ver
grow out of date, r.
-jaret)

Verouderen ,

, C. (oudachligheid) oldisliriess; -, (on.
broil) antiquatedness; -, (ingeworteldheid) inveteracy; -,
growing out of date, obsolete.
Veroudering , z., (oudermaking) making older; -, (ouder
growing older ; -, (in onbruik geraking) growing-wording)
antiquated, obsolescence; -. (inworteling) growing inveterate , zie ook Verouderdheid.
VeronnwelLken, 1. w., make old; - , i. w., grow old.
Vero % giroar ..., conqueror , victor ; § - , subduer.
Veroveraarster, z., zie Veroceraerr.
Veen verbaar , h., subduable, conquerable, compellable.
Veros erbaariseid • z., couquerableness .
Veroverd . b., conquered ; § -, subdued.
Veroveren • t. w., 11 conquer; § -, subdue.
Verovering • z., conquest ; victory , taking • reducing ; -,
(hert veroverde), conquest.
Veroveringszucht , z., ambition to conquer , desire to

Verouderdheid

Verontschuldit1 , b., excused; § apologized.
Verontschuldigen, t. w., excuse; § -, apologize for; -,
extenuate.
Verontschuldiger,

Verouderd

b., exaspirated, disdained; indignant ;

Verontwaardigdheid, z., exasperation .
Verontwaardigen, t. w., exasper ate , fill witli

indiernation ,
irritate ; zich -, wed. w., feel exasperated (over , at) ; be
filled with indignation (over, by ); disdain; -, (zich niet
verwaardigen) scorn.
Verontwaardiging , z., indignation , scorn , disdain.
Veroordeelaar, z., condemner.

Veroordeelbaor , h., to be condemned, condemnable.
Veroordeeld , b., condemned, judged.
Veroordeelde, z., convict, condemned, criminal.
Veroordeeien , t. w., condemn; een aangeklaagde -,

conquer, love of conquest.

Veroverzuctst, z., zie Veroveringszucht.
Verpacht . b., farmed out, given on lease; § -, let.
find Ver paehtbaar, b., farmable, leasable.
one accused guilty.
Ver ,achten , 1. w., farm out, give on lease; in het openVeroordeelliig, z., condemnation.
boar -, farm out, give on lease to the highest bidder.
Veroordeeler . z., zie Veroordeelaar.
Verpachter , z., (zachtheer) lessor; § -, owner; -, (amh
Veroordeelster, z., zie Veroordeelaor.
tenaar die de openbare verpachting houdt) adjudicator; de
Veroorlogen , t. w., spend in war, spend in making war.
- era de pachter, the lessor and the lessee.
Veroorloofbaar , b., permissible , allowable.
Verpachting , z., farming out, giving on lease, leasing;
Veroorloofd, b., permitted, allowed, suffered.
operahere -, adjudication on lease to the highest bidder.
Veroorloogd . b., spent in war.
Verpacheter, z., zie Verpachter.
Veroorloven , t, u'., permit , allow • suffer, give leave;
Verpakken, t. ie., (inpakken ) pack; --, (anders pakken)
zich -, wed. zo., take leave ; (gevolgd door een scerkw. in de pack otherwise; -, (weer overpakken) pack over again; -,
orahepalende wijs); zich - te spreken, pretend to speak ; (voor
(smet pakkeu doorbrengen) spend in packing; -, (tot pak.
een zelfst. naamw.); zich te veel vrijheid -,-afgeyndor
ken verbruiken) use in packing; § ( zich - (weggaan) , pack
take too much liberty.
off , pack away , pack one's tools.
Verooriov cr, z., permitter, allower.
Verpakker, z., packer.
Veroor loving, z., permission, allowance, leave.
Verpakking • z., packing, packing otherwise.
Veroorzaakt , b., caused • occasioned.
Verpand, b., pawned, engaged.
Veroorzaken • t. to , cause , occasion , effect ; schade -, Verpanden , t. w., .. pawn ; -, (inn den lombard) engage;

-, (z ( n woord van eer) pledge ; -, (verhypotleeken) mortgage.

cause loss, damage ; ergernis -, give offence.
Veroorzaker • z., causer , author ; § -, agent.
Veroorzaking , z., causing, occasioning.
Verootmoedigd, b., humbled, humiliated.
Verootmoedigen, t, w., humble, humiliate; zich

-, wed. w.,

humble oneself.
. z., humiliation , linnlblind.
Verorberd , b., consumed , used , spent ; ( eaten.

Verootmoediging

Verorberen , t. w., consumed , use , spend; ( eat.
Verorbering, z., consumption .
Verordend

, b., ordered, prescribed.

, t. w., order, prescribe, direct; -, design,
destine; -, plan.
Verordening, z., 11 order, prescription; -, (uitvaardiging)
ordinance; -, (bepaling) regulation (op, concerning); -,
planning.
Verordenen

, z., (pandgeiser) pawner, ei,gager; -, (op zijn
woord) pledger; -, (lippotheeknemer) mortgager .
Verpanding, z. , (pandgeving) paw ning, engaging; -, (pand)
pawn ; -, (pledtige verbinding) pledging; -, (verbiudtrasis)
l^led^,-e; -, (hypotheek) mortgage.
Verpappen, t. w., (weer over pappen) glue again, re-paste ;
apply a fresh poultice of cataplasm, g.; -, (tot pappen verbrei/en) make use of for paste, make use of for poulticing, g
ver•i,apper , z., re- pasten.

VerPHnder

Verpopping ,

r., re-pasting; -, repoultieing, g.; -, gluing

aeon.
Vergaren,

t. w., couple otherwise; match otherwise, change

vsatclies.
Verpassen , t. w., (met pansen doorbrengen) spend in trying
(klsereu, clothes); -, (anders aanpassen.) try otherwise; -
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(gebruiken of le pas brengen) make use of , employ; § (-,
(aan den man brengen) get rid of; hij heeft al zijn geld
verpast, he has laid out all his money.
as brengen) making use of ; -, (oVergassing, z., § (te pas
m

Verpletheid, z., perplexity.
Verpletten , t. W. (plat maken) flatten;

-, (weerover plotten) flatten over again; §perplex, squeeze, crush.

Verlettend • b , § perplexing.

§perplexity, crushing.
' z.,
Verpletter §.
again , -, i. w., (- door, in pekel verteren) be consumed Verpietteraar , z., zie
Verpletter d , b., crushed; § perplexed.
in pickle .
crushed state, state of being crushed;
z.,
Verpletterttheld
.
Verpekken , t. w., (op nieuw met pek bestrijken) pitch
being perplexed; § -, perplexity.
anew ; -, (verbruiken) make use of in pitching ; -, (met
§ -, (met ontsteltenis vervulpekken doorbrengen) pass in pitching; -, (aart pekken be - Verpletteren , t, w., ^J crush ; confound.
perplex ; § -, (beschamen)
len)
steden) spend in pitching.
, b., j crushing; § -, (ontzettend) perplexing;
Verpekking • z., pitching, pitching anew ; spend, pass in Verpletterend
§ -, (beschamend) confounding.
pitching.
, z., j, perplexity.
Verpest , b., pestilent , poisoned, infected , pestiferous, Verpietterendheldl
Verplettering , z., (platmaking) flattening; -, (weeroxer plet pestilential .
flattening
over
again , zie ook Verplettering en Verling)
Verpesten , t. w., j, corrupt, corrupt extremely ; U render ,
pestilent; give the plague ; § poison ; -. (besmetten) infect. pletheid §.
Vert^iiit . b., (dankbaar uit verpligling) obliged; -, (uit een
Verpester , z., §poisoner , § infecter , j, corrupter.
verhindtenis of een plirll voortspruitende) obligatory; -, (ge
Verpesting, z., making pestilent ; §poisoning, infecting,
genoodzaakt) forced, compelled; iemand zeer --dzvonge,
a
Verpikken, t. w., )c]o.mn, zie oak Verpekken.
zijra, be much obliged to any one; zeer reel aan iemand Verpikking , z., zie Verpekking .
any one very much ; -, (het iemand te danken hehowe
zijn
,
Verpikt, b., ) (rerlijd) damned.
berg) he inctehted to a person for any thing ; -zijn tot of
Verpinnen , t, w,, (van pinnen voorzien) provide with pins;
zedelijke drijfreeren), be bound to; -, (genood (nil
orn
te
-, (anders pinnen) pin otherwise.
zaakt zgn) he forced; -, (gedwongen zijn) be compelled.
Verpinning , z., (het voorzien van pinnen) providing with
VerPiigttieid • z., (erkentelijkheid) obligation; -, (pligi) duty.
pins • -, (het anders pinnen) pinning other wise.
Verpligten , t. w., (reden tot dank geven) oblige; -, (nood.
Verplaatsbaar , b., removable , transportable.
za ren , dwingen) force, compel ; -, (verbinden) bind; zich -,
Verplaatsen , t. w.,(elders plaatsen) remove, transport (van ,
engage oneself (om te of tot, to).
naar, from, to); -, (om-etten) transpose; T displace; zich wed, w., bind oneself,
voorkomend) obliging; -, (voort-, wed, w., go to another place; -, (op een andere plaats Verpligtest d, b., (heusch, obligatory; -, (tot nalening binit
pligtyevoel)
spruitende u
gaan zitten) take another seat.
binding; -, (vriendelijk) friendly,
kracht
zijnde)
dead,
van
Verplaatser • z. remover , displaces.
obligingly , cour civil
; -, (behagelijk) gracious; -, bw.,
V0M^1RNtSing, , 'z., removing, removal , displacing; transteously, kindly, civilly , graciously.
position.
z., oY)liger .
Verplakken, t. w., (weer over plakkerf) paste over again; Verpligter,
goedheid) kindness ; -, (re.
-, (op nieuw plakken) paste anew; § -, (verliezen door zich Verpiigting . z., (rriendelijkheid,
obligation; -, (plagt) duty; -, (noodzaking)
den
tott
dank)
te lang op te houden) lose by staying out; zijn geld -,
compelling; -aan ienien.d hebben , lie under obligation
spend one'a money by sta y ing too long anywhere.
towards any one ; zeer veel - aan iemand hebben, owe any one
Verplakking , z., pasting over again; -, pasting anew ;
very much ; geen - aan iemand hebben, owe no one any thing.
§ -, (door oponthoud) loss by staying too long.
Verpllgtster , z., zie Verpligter.
Verplant , b., transplanted .
, b., capable of being plaited otherwise.
Verplooibaar
Verplantbaar, b., fit to be transplanted .
Verplooi3en • t. w., (anders plooijen) plait otherwise; § -,
Verplantbaarbeld , z., fitness to be transplanted.
turn • color.
Verplanten • t. w., transplant.
Verpiooijin , z., fl plaiting otherwise; §-, giving a turn,
Verplaoater , z., transplanter .
giving a coloring.
Verplanting , z., transplanting , transplantation .
Verpogchen , t, w., over-boast, over-brag.
away..
awa
-, squander
Verplassen, t. w., spill ; §
q
Verponding , z., land-tax.
Verpleegd , b., provided for.
r , b , fit for transplanting , transplantation.
Verpleegde, z., (opgenomene) one provided for ; -, (<gesticht- Verpoolbas
z., fitness for transplantation.
bewoner) inmate; -, (zieke) sick; -, (gekwetste) wounded . Verpootbaarheid ,relieve
, elkander -, relieve one another;
Verpoozen , t, w.,
Verpleegster , z., nurse .
-, i. W. relax; zich -, wed. w., pause, take a pause; § -,
Verplegen, t. w., (oppassen) nurse; -, (verzorgen) provide for.
breath.
take
Verpleger, z., nurse; one who takes care of another.
, z., I) relief, relaxation; -, (tusschenpoozing)
Verpleging , z., (oppassing) nursing; -, (behandeling, ver- Verpoozing
' intermission ; -, (rust) pause; -, (verademing) rest.
zorging) trea tt
ment.
transplant, remove.
Verpleisteren , t w., (weer over pleisteren) plaster over , Verpoten , t. W.,transplanter, remover.
again ; -, (lof pleisteren verbruiken) use in plastering ; -, ' Veepoter , z., transplanting , removal.
z.,
Vcrpot.ing
,
(met pleisteren doorbrengen) spend , pass in plastering ,
Verpotten , t. w., repot, place in another pot, put into
zie Verptakken §.
other pots.
Verpieisterina , z., (weeroverpleistering) plastering over
Verpraten , t. w., (met praten doorbrengen) spend in prat.
again; -, (pleisterwerk) plastering.
ing , talk away; -, (ruchtbaar maken) tell, make known;
(geld)
spend,
lose
in
pleading;
-,
Verpieiten, t. w., (tijd)
betray , ( blab out; zich -, wed. w., missay, misspeak, say
spend in lawsuits.
too much , entangle oneself , betray oneself; -, (nsispraten,
Verplet , h., perplexed , bruised , crushed , squeezed,
den mond voorbij praten), talk.,amiss overtalk oneself.
terpletbaer , b., easily bruised, crushed.
zett en, aan den man brengen) getting rid (van, of).

Verpekelen • 1. w., (op nieuw pekelen) salt anew , pickle

Vprplettendheid

Verpletter , z., flattener ; § -, confounder.

VER
Verpreken , 1. w., (net preken doorbrengen) of (d oorbreragen met pogingen om te overreden) spend in preaching.
Verpronken , t. wo., spend in finery , gaudy decoration.
V eipronker, z., one who spends l; is money, his time in finery.
Verpronking , z., spending in finery.
Verpronk^ter , z., zie Teerpronker.
Verprtsflen , t. w., (hr?tiilerzd doorhrenqen) pouting ;sway;
-, (net pruilen verliezen) lose ier pouting, in grumbling,
in murrtiuring.

Verraad , z., treason ; hoog -, high ► treason ; - . (^^n;r.,^lrr^l)

conspiracy; er is een - ontdekt, a plot has been dizcoiered.
Verrnnds ter , z , zie Verrader , ook ti ait ress.
Verraden , t. w , betray ; iemand lievigen - en ier; nepen
be able to client City one, he too eilanen, for tiny one.
Verrader , z., traitor , betrayer ; - des zzaderlands , traitor
to his country; - zin u. houd , hetrayer of airy one ; voon een geheim, betrayer of a eecret.
Vergaderes , z., traitress , zie ook t'errader.
Verraderlijk . b., II treacherous
tr,► i±oily; §-, perfidious;
-, bw , ^( treacherously ; § -, perfidiously.
Verrs► derijktieid, z., treacherousness, traitorliness; § -,
perfidy.
Verrader&j

, z., treachery, treason; -, ( a traitor's pro-

ceeding.
Verrafelen , t. w., unravel , ravel out; -, i. w., ravel nut.
Verrarntnelen, t. w., (eerriraten) ( prate away, ( tattle away;
blab out, say too much , snake known.
Verrassen , t. w:, (verwonderen, bevreemder) susprise ; -,
(overrompelen) take unawares , take by surprise (soldaten
een verrassinf bereiden) cause: an; one a-ter;mz),(iound
surp ► ise (door te, lw; met , with); §-, (verkraclilen)'ravish;
-, (oi;verhoeds rerhlrjdeo) surprise.
Verrassend, b., (bevreen
' itn id) surprising; (onverwacht) un-

VER.
Verrekenfin : , z.,
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(vereffening) settling; -, (;visrekening) mis

-take,misrcong.
, z., telescope , spying-glass; § zijn staatkundige, lie is not versed in politics.
Verrekken , t. w., (ledematen) sprain , dislocate , overstrain;
-, (waschrloed) stretch over again ; § -, i. W., ) die ; -, hang,
oneself ; zich -, wed. w., overstrain oneself.
Verrekking , z., (van ledematen) , spraining, dislocation
Verrekijker

- deugt niet

overstraining.
Verrezen, b., risen;
-, risen from the dead.
Verr id.dneieit , t. w., i. w., rustle , move,
Verrt(lae41ug

, z., rustling, moving.

Verre -t , b., performed, done , executed , effected , zie Verri(Jle;a.

Verrigten , t. to.. (ten uitvoer brengen) perform, execute;
-, i does) do , effect.

VPrrigter, z., performer, executor, doer.
Verrigting, z., (het ter; uitvoer brengen) achievement, perfor.
manse, execution ; -, ((ezigl;eid) business ; ambts-, function;.

re1-er;sehap geven von zOa -, give account of his transactions..
Verrigster , zie Verri,yter.
Verrijden , t, w., (met rijden

doorbrengen) spend in a car-,
)ietue , spend on horseback; -, (geld, tijd met rijden ver.
kuilen) spend in riding ; -, (als vracht betalen) pay.
VerriUder, z., he who spends (time, money) in riding me
horseback in a carriage.
Verrijken , t. te., enrich;, make rich , embellish , improve,
make richer; een taal -, enrich a language; zich -, wed;
w., enrivii oneself; -, i. w., grow rich.
Verrijker , z., enricher.

, z., (de handeling ran verr ( ken) enriching;.
-, (d,, raak zelve , waardoor de - geschiedt) enrichment,

Verrijk[ng

improvement, perfection.
V errjkster , zie Ver rijker.
z., surprise , surprising ; -, (het voorwerp dat Verrijkt , Ir, enrichecí; -, (versierd) embellished ;. -, (ier-.
- veroorzaakt) , surprisal ; de stad werd bij - inge00rnen
beter,!) improved.
the town was taken by surprise (soldoten(erm).
Verr jzen , i. w., rise, resuscitate ; van den dood -, rise ,
Verre , ver , bw., (afgelegen, verwijderd), far , far off, a
from the dead.
great way off ; - von Icier , far frons here ; ran -, at a vers- jazenis , z., I resuscitation.
distance ; dal zij -! far from it ! - van mij (h,ei zij - r as Vee-riteer, z., one who rises from the dead.
snij), far from vie; te el - van, far from , in stead of; wel aerrijztng, z., rising; - can den dood, rising from the- van te zeggen , far from saying ; wel - van te dit/ - eo
tle; ► d.
in stead of thinking ; in hoe -, how far ; in zoo -, (voor Verrimpead , b., shrivelled, wrinkled, rimpled, corrugated.
zoo -) , as far as ; o;p - ;,a, by far; op - na niet , ley lor Verrionpeoeu, t. w., grow shrivelled.
not; tot dus -, thus far; ron -, from afar; van heinde en Verri(seien, t. w., zie Verridselen.
-, from far and near; - weg, by far; -, int., dat gij -! Ve-rritsellug , z., zie Verridseling.
God forbid !
.
Verroekeioosd , b., (veronachtzaamd) neglected; -, (rerVerregaand , b., exceeding , extravagant, excessive ; § -,
;.o.;rrr!oout , bedorven) disregarded , spoiled.
violent , § notorious ; § crying ; § -, outrageous ; -, bw., Verroekeloozrn , t. zv., (veronachtzamen) waste away , ne
exceedingly, in a crying manner; §-, outrageously.
-, (rerwaarlooen , bederven) spoil ; -, (als zonder-glect;
Verrei;F^KSitilteici , z., exorbitanhness, extravagance; § -,
waarde ( eschouwen) disregard.
alioleitee.
Vevi oekeloozer, z., (veronachtzevner) neglecter; -, (ier.
Vcrreaten , t. w., spend in lawsuits.
;000rloozer, bederver) spoiler.
Verrelkeu , t, tv., overreach , sprain; zich -, wed. w., over- Verreekelo,aztng, z., (veronachtzaming) neglect; -, (ver
strain oneself , leurt oneself by reaching beyond one's power.
ederving) spoiling.
-warlozing,(
Verreisd , b., departed ; § -, absent.
Verroepen (zich), wed. w., hurt oneself by crying; -,
verreizen , t. w., (met rei-e7z door(ren,ren, tijd, geld) spend
call away.
time , money in travelling ; -, (ven°lre)lcea) depart, set out; Verroeping , ti., hurting oneself by crying , calling away.
-, (aan reiskonten betalen) pay ; -, i. W. go on a journey, Verrt)eren , t. w., (bewegen) move; -, (van plaats verandepart , set out on a ,journey.
dere-r), stir; -, (aanraken) touch; ik kan het niet -, I
Verrek , int., § ) hang youroelf.
cannot stir it; zich -, wed. w., stir, move; verroer u niet t
Verrekend , b., (afgerekend) settled; -, (misgerekend) mis
clout stir, don't move!
-reckond. Vervoering , z., (hewegiog) moving, stirring; -, (aanra.
Verrekenen, t. w., (vereffenen ) settle, clear ; -, (i;; rekekig) , touching; -, (eigen beweging) stirring, removing.
ning brengen) put to account, reckon up; -, (misrekenen) Verroest, b., rusty; ) -, damned, cursed; -, t., ) hang
misreckon; zich -, weel, tie., make a mistake'*; misreckon.
yourself.
expected.
verrassing,

VER.

VER.

Verroesten , t. w.: (vogels) place on another roost; -, i. w.,

poem; een zeer schoon -, a very fine piece of poetry; een
staand -, a male verse ; een slepend -, a female verse
-bouw, versification; -maat , rhythm; verzen maken, make
verses , versify.
Versaagd ,. b., disheartened, intimidated, seized with fear,
discouraged ; timid ; -, bw., afraid.
Versnagdtseid , z., IJ fearfulness; -, (vrees) fear; -, (ontmoe.
digd) liscouragedness.
Versagen , t. w., dishearten, discourage; -, i. w., lose courage, he intimidated.
Versch . b., I fresh; -, (niet oud) recent; -, (pas gelegd)
new laid ; -, (pas gebakken) new baked ; -e paarden , fresh
horses; -e wonde, green, raw wound; het ligt mij - in
het ,geheugen , it is still fresh in my memory ; op -er
(heeler) daad , in the very deed.
Verschaald, b., dead, flat, palled.
Verschaaldheid , z., flatness, vapidity.
Verschat5en , t. w., provide, procure , furnish , afford;
give, make any one have (a thing); iemand geld -, procure
any one money; stof tot laqchen -, afford of furnish a
subject for laughter ; he the laughing-stock of the company.
VerschstTer , z., procurer, provider.
Verschaffing , z., procuring , affording , furnishing.
Verschalen , i. W., become, grow dead, flat; -, (kracht
verliezen) lose spirit of strength ; het bier verschaalt in een
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(metalen) rust, grow rusty; -, +(vogels) change roost; §)-,
bang oneself; § het leven is in hem verroest, he is of a
streng constitution.
Verroestheld , z , rustiness.
Verroesting , z., rusting , growing rusty.
Verrollen , I. w., (naar een andere plaats rollen) remove,
roll away ; -, (doorbrengen , verzwieren) spend , spend in
rioting, spend in debauchery; -, i. w., (wegrollen , van
zelf voortrollen) roll away.
Verroller, z., (die iets naar een andere plaats roll) remover; one who rolls any thing away; -, (doorbrenger,
verzwierdcr) rioter , spendthrift , rake , squanderer.
Verrolling , z., f rolling away ; -, (verzwiering) squandering

in debauchery.

(met rommelen , zoeken doorbrengen)
spend in seeking; -, (in de war helpen)) put out of order ;
displace, remove, stir.
plaats
zetten)
-, (van de
Verronken , t. w., spend in snoring , snore away, sleep away.
Verronseloar, z., seller, squanderer; -, crimp, kidnapper
(voor de kr ( gsdienst).
Verronseld, b.. lisold; -, (verkwanseld) squandered away;
II -, enrolled fraudulously , crimped , kidnapped (soldat en term).
Verronselen , t. w., sell; -, (verkwanselen) squander away;
11-, enlist, enrol any one fraudulously, crimp , kidnap
Verronsmelen , t. w.,

(soldatenterm).
Verronseling , z., sale, squandering; enrolling

(soldntenterm).

Verrooken , t. w., (aan rookera besteden) spend in tobacco,
in cigars; -, (met rooken doorbrengen) spend in smoking, ;
-, (oprooken) smoke; -, (met rooken rerdrijeen) drive away
by smoking; -, i. w., smoulder away.
Verrot , b., rotten , putrid , §)nasty . § die zijn ligchaam bewaart , bewaart geen -te appelen , one must take care of
one's health.
Verrotheid , z., rotteness, putrefaction , § ( nastiness.
verrotten, i. w., rot, rot away; -, (door rotting bederven)
putrefy.
Verrotting, z., (wegrotting) rotting; -, (bederf, ontbinding}
putrefaction.
Verruild . b., changed, exchanged; trucked. ,
Verruilen , t. w., change , exchange , truck , barter ; een
paard tegen een ander -, barter one horse for another.
Vervuiler, z., changer, exchanzer, trucker.
Verruiling , z., change, exchange, bartering, trucking.
Verruimd , b., II widened; § -, cheerful ; relieved.
Verruimen , t. w., widen ; § -, cheer up; relieve.
Verruimer , z., widener .
Verruiming , z., widening; §relief.
Verru,kke]Uk, b., delightful, rapturous, ravishing; -, bie.,
delightfully.
Verrukkelijkheid , z., delightfulness , rapture; een - (een
genot), a delight; -, (genietingen) delights, pl.

open flesch , beer grows flat in an open bottle.

Verschaffing, r.., growing flat, dead; palling, deadening.
Verschalken , t. w., (iemand te slim zijn) outwit , over-

reach any one; -, (bedriegen) cheat, deceive; -, (schertsend
verrassen) take in.
Verschalker, z., 11 outwitter, overreacher; -, (bedrieger)
cheater.

Verschaikerij

, z., outwitting, overreaching, cheating.

Verschalking

, z., zie Verschalkerij.

Verschansen

(ach/er, of).

, t. w., 1i intrench; -, (versterken) fortify (sol
zich -, wed. w., fortify oneself; avail oneself-datenrm);

intrenching; -, (eersterking) fortification; -, (datgene waardoor men zich verschanst) intrench.
naent, mound, trench.
Verschanst , b., intrenched, fortified.
Verscheiden , t. w., separate ; -, (bescheiden) appoint ; -,
i. w., (uit het leven scheiden) depart this life; die; -, z.,
(dood) death , decease; -, b., (menigte) several , many ; -,
(verschillend) different, sundry; -, (gestorven) died ; -, lie.,
differently, variously, diversely; op zijn - liggen, be dying.

Verschansing , z.,

Verscheidenerlei , b., various, divers.
Verscheidenheid,

difference.
Verscheidenlijk,

zie Verscheiden.

z., (menigte) diversity, variety; -, (ver

-schil)
bw., variously, differently, diversely,

, i. w., f differ; het kan mij niet -, it is quite
indifferent to me, it does not matter to ine, zie Verschillen.
Verrukken , t w., (vervrolijken) (lclight, ravish , transport; Verschenen , b., (aangebroken) appeared ; -, (vervallen, vara
-, (van zijn plaats mikken) remove from its place , remove. een wissel, een acceptatie) expired, due; in het licht -,
published.
Verrekkend , b., ravishing , delightful , transporting, reVerschenken, t. W., pour out; -, (schenkende verkoopen)
movine ; -, bw., delightfully.
retail ; zich - , wed. w , pour wrong.
Verrukker , z-., § charmer , enchanter ; j -, remover.
Verrukking , z., § (rerrukkelijkheid) delight; -, (geestver- Verschenking , e., pouring out; mistake, retailing.
voering) rapture , extasy , ravishment, transport; -, (ver Verschepen, t. w., transship; put into another vessel.
displacing.
-plaísing) Versci► eping , z., transshipment; transporting into other
vessels.
Verrukt, b., delighted, ravished, transported, displaced,
Verscherfd , b., (tot scherven gebroken) broken to pieces,
zie Verrukken.
scarfed.
Verruktheld , z., rapture , extasy, transport.
Vers, z., (regel in dichtmaat) verse; -, (gedicht) verse, poem; Verseherpen, t. w., ^ J make sharper; §-, increase the severity;
-, (kleine afdeeling in een dichtstuk) stanza ; -, (gedicht) -, i, w., grow sharper ; §-, increase in severity.
Verschelen

VERVE R.

559

Verscherping, z.sharpening, S increased severit .

Vergchijning, z., (vertoonini, het te voorschijn komen) apVerscóertseU, t. w., jest, away, spend in jestin , trite :sway.
pearance, apparition (eest , ghost); -, (spook, geest) ghost;
Verschertsing, z., jestilig away, trifiing aw,-ty.
-, (/(et rervaller,) fallin due; -, (afloop, einde) expiration;
Verscherven , t. w,, scftrf tolether; -, i. w,, go tri pieces.
[Ref- of :pook-, apparition of a ghost.
in to pieces; se I ,
Verscherving, z., scartin
Verschi asel , ti. aph Lrítírm ; §- (9 eval) phenomenon; het
Verscheurd , b., U (aan stukken (/e,clreurd) torn to pieren;is ee^a droerirt -, it is r sad pheiienson ; Inc/it-, phenomenon
-, (haveloos) ragged ; -, (verslonden) devoured ; § -, (diep ` (or. pheno m ena) ; -, (spool-) apparition , spectre, ghost.
bedroefd) rend asunder.
ver5ciajtcn , t. to., ) § (onder rfe waarde verkoopera) undee' sr^!1; -, (ireydoen, ragt ds hand zet ( en) squander away,
VerScheurcter, z., § destroyer.
Verscheuren, t. w., fl (aan sCukken scheuren) tear to pieces; '%erschikbnar, b., (wal k(r, verplaatst worden) removable;
-, (verslinden) devour; §-, (zwaar beproeven, folteren) rend - -, (wat kern seitgesie(d worden) capable of deferment, susasunder ; ik word door smart verscheurd, I one overwhelmed ' pension , fit to he suspended.
a-itlr grief.
R Verschikken , t, w., (un«er.s plaatsen, regelen) place otherVerscheurend, b., (verslindend) devouring; een - dier, a ' wise; -, (verschsiver.) remove, arrange, transpose; -, (plaats
wild beast, a beast of prey , a ferocious animal; hart-,
jnuke) unite room; een, weinigje -, make a little room;
heart-rending.
' § -, (uitstellen , een ander tijdsti, bepalen) defer, suspend,
Verscheuring, z., (aan stukken) tearing to pieces -, (ver - j tic ano`her day.
shading) devouring; § - (foltering rending asruiler.
Vcrschikker • z., 11 arranger, remover; -, postponer, one
verschoven, t. w., (in elkander werken) join (orch.)
who delays, one si ho fixes snottier clay.
Verschheid, z., freshness; de - eener wonde, the rawness, ^ Verschikking, z., removing arranging; -, (plaatsmaking)
greenness of a wound.
; making room; -, (uitstel) delay ; -, (liet stellen op een
Verschiet • z., (keus) choice ; -, (verschot) variety ; -, (verte) ! ander tijdstip) fixing another day . postponement.
prospect; in het -, at a distance, in prospect; in liet - Versci,ikt, b., arranged, removed. delayed, zie Verschikken.
ziet men schapen (op een schilder ( ), sheep are seen in the Verschil, z., (onderscheid, oneenigheid) difference; -, (geschil) dispute ; - van gevoelen, difference of opinion ; met
distance , in perspective ; -, (ac, tergrond eerier schilderij)
(c,a.,,ncl - heihen te at variance , at odds with any one;
deepening, background.
alle -len tiija h jgelegil, all differences are settled ; wij
Verchieten, t. w., (wegschieten) shoot away , spend in
stiooting; -, (voor een ander telai(m) disburse, lay out for i zWW.11enz er geen - over het/cii , svve shall not differ , not
another; -, (tijd) spend time in sliontïng; -, (graan) stir i quau'rel about it; -, (iii geloofszakeir) controversy, discorn , turn corn; -, (ondereerarrien,^^erz deer kaartco) shnfTie piitation.
the cards; -, i. w., (ran kleur verotzrttisrea) change color, i Vcrochïrcteren • t. w., paint over again ; -, (lijd, geld) met
change , fade ; -, (der sierren , van p fin) shoot ; t -, (van
schilderen doorbrengen , spend (tinre , money) in l,sinting,
ploats veranderen) he removed; t -, (
r
) change; -, ' verschiictering, z., paintil3- over abain zij Verschilderen.
(verschikken) startle, he stiuciti with 1'rir Iet i !,-eb het colt
ervetailferd , b., sectien off.
verschoten, I have disbursed (laid Out) tLc'

.e'y; 2eëPand V vschiïU eren. i. w., scale off, zie Sch/lferen.

een ponst sterling -, lend any one a pound, z-or ieooirnd een %ereciciit'ering, z., scalitir off.
pond sterling -, pay a pound for any one die kleuren - ze,r vees.ethtiiean , i. w , (veroe//eiden zijn van gevoelen) differ,
ViO y ; -, t. is., ij are , rarer ; -, (raat schuren doorbrengen)
schielijk , those colors facie very soon ; daar verie/, ii t een
Ster, there shoots a star; 2k verochool von kleur (eer, /likte) , pais In liori!ig -, (jclie i wegschillen) pisre away; wij
er van, I startled at it ; de si oelc is verscholen, the pike
- niet veel, ae slowt oilier hiel,; biij verschilt den gibehas escaped.
len optici, he pares t1 e svliole apple awwway; zij - als dag
egt netcut, they ar e gis iliffercnt 1s black irons white.
Verschietend, b., shooting, fading, startling, escaping;
een -e ster, a shooting star; een -e 71)/S, a 41iootiti, ai*e; Vee - acbbUie,id, b., different , various, diverse; -, (reel)

een -e kleur, a fadingcolcanr; een - esjEotk, yin esc il ii i pike. ? nE;^r^v, neet r l; -, bay., differently, variously; diversely.
Verschieter, z., (ron gekir ion) renlier (of rmoney to); -, Vec'aschiflencierhan(1e, h,, c)ifferent.
(van geld voor) payer (ot money lor) ; -, (rso koren) stirrer, Veroetciiiecftderiei, b., i1/ fferet.
(of corn); -, (v(n, h'aort ) shufiler (of girds); -, (voa kr7!id, ' versel iii , , h., }
tliiiera
rr;,ryiii
enz.) shooter (of gnnpoio r?er, etc ).
V,'s oehiMghc'id , z , v 9 uit/ei core , variation.
Verschiet in; , z., 1! (?'crti'?.f,2k) nlakins Ilse; -, (ser )i/ //flj) ve` , sx:hBSii(li; , z., -( di ill'lI .'
shooting aiv21y, speiidiiig in shoo t iii ; -, (nu ft7'cíci;;) tilrll- %e seliAl), , t, z., í'f)121 1.; cf controversy (tlleot.) •
III r, stirr iii r" (if con )i -, (77aÍG di ?i1(tlil , Chrlll,ii (C1Í ver c111I4+trl,5á, z,, 'Lit, `r er,ciIil
?
t.
color); -, (aan sterren, pijn, stiac,eke) sliootii g ei stars, ; Versci,iui,neid, b., nioulueu , niolzltly, musty.
pains; escaping of pikes; -, (ploatorera^riloriizy) eiiiio„al
eiiicncnneecthaeid, z., lion li/isiess, mt ► stiriess.
-, (geld voor) paying (money for); --, (geld aan) iending ; Veroesi n,ncien • i. w., neoraid, brow nioulray ; -, t w.,
trcr..pelen, doorbrengen 7lilt liet schimmelspel) lose, spend
(money to) , advancing.
at cluck aait 1hmnirrrj'i
Verschi.jnbaar, b., (loonbaar) sllowalile; -, (betaalbaar)
;
geld heeft geen nood van -,
falling due.
his rniu>ney is in no danger of rusting, of moulding.
Verschijnbs arheid, z., SbowyaMoYosss,
' %crsei$liasn cling, z., growing mouldy, niouldy.
Verschijndag , z., (rerraldag , betaaldag) expiration , d:iy s %er,-ci oenen , t. w., zie Grorschoeoen.
of payment; -, (dag om zich ergens Ie vertoornen) appointed J VeI•:ochofrrt8ar, z., one who shovels anew.
day; op den - betalen, pay wtien the tinne is expired.
Verscicc,tfeicn, t. w., (weder opschoff'elen) shovel anew;
Verschijnen , i. w., (te voorschijn ( omen) appear; -, (ver -, (to,et scho ffelen doorbrengen) spend in shovelling.
vallen) fall due , lie due (koophandel); - (int het licht) he Verschokken, t. w , toss, shake; -, i. w., tie tossed , Ire
published (boeken, books); wanneer verschjo,,t de betaaldag ?
shaken (heen en weer, to and f'3'o).
when does payment become due ? de eerste tesoiijn, verschijnt Vcvschoien, verf. d. van Verschuilen; -, b., Lidden, cams
op St, Jan, the first payment is due at nsidsummer.

ï neared,
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Verscholenheld, z., concealment, state of being hidden.
Verschominelen, t. w., shake ; -, (met schommelen doorbren-

Verschriktceltjkhetct •

gen) spend in swinging ; -, i. w., be shaken out of the place.
Verschoonbaar, b., • excusable; -, bw,, excusably.
Verschoonbaarheid , z., excusableness.
Verschoond , h., excused ; -, (schoon goed aangedaan)
shifted (p.) , changed clothes.
Verschoonen, tt. w., (verontschuldigen) excuse; -, (ontzien)
spare , exempt, dispense ; -, (.schoon goed aandoen) shift (p.),
change the underclothing, change clothes ; zich -, (schoois
goed aandoen) , wed. w., put on clean clothes ; -, (zich
verontschuldigen) apologize, make an apology; hij is niet
te verontschuldigen , he is not to be excused ; iemand ran
de wacht - (ontslaan), excuse any one from doing duty (sol datenterm.); iemand - (vergaren) , pardon any one.
Verschoonina • z., (verontschuldiging) excuse ; -, (het
ontzien) sparing , dispensing ; -, (het aandoen van schoon
ondergoed) shifting, putting on clean clotlies; -, (schoon
ondergoed) clean linen ; ter -, as an excuse; ik vraag o'. 1
-, I ask your pardon , forgiveness.
Verschoontijk, b., excusable, pardonable.
Verschoonitjkheid • z., excusableness , pardonableness.
Verechoppeiing, z., outcast, one who is not beloved,
not esteemed.
Verschoppen • t. w., kick away , neglect ; i- -, treat (any
one) as an outcast; zijn geluk -, nezlect one's good luck.
Versshopping, z., kicking away, neglecting; §-, treating
as an outcast.
Verschopt, verl,. d., kicked away, neglected.
Verschot , z., (keus , verscheidenheid) choice , variety ; -,
(uitgeschoten geld) , outlay, disbursement , advanced money ;
bij dien koopman is - van alles, that merchant has a
choice, a variety of all things; in - zijn, be in advance;
-, (hetgeen werklieden voorschieten) trimming.
Verschotbrie1je, z., bill of disbursement.
Verschoten , verl. d. van Verschieten; -, b., (roorgeschoten)
lent, paid; -, (weggeschoten) shot away, fired in the air ;
-, (veranderd van kleur) changed , faded; -, (veranderd van
plaats) removed, zie Verschieten.
Verschotenheid • z., loss of color.
Verschoveting, z., (verstooteling) outcast, one who is not
beloved; hij was daar altijd een -, he was always ill
treated there.
Verschoven, b., J) moved away, removed; -, (uitgesteld)
put off , delayed , zie Verschuiven.
Verschrabben , t. w., scrape otherwise, waste in scraping.
'Verschranken , i. w., (ran zijn plaats gaan) T- give way.
Verschransen, t. w., T( spend in eating.
Verschrspen , t. w., spend in scraping.
Verschrappen , t. w., scrape away , scrape otherwise.
Verschreven , b., (b (jeengeroepen) convocated, convoked,

Verschrikken ,

zie Verschrijven.
t. w., (met schrijven doorbrengen) spend in
writing; -, (met schri(ren verbruiken) make use of in
(vol
schrijven) fill, fill up ; -, (door verkeerd
writing; -,
schrijven onbruikbaar maken) spoil ; -, (orerschr(ven) write
over again ; -, (door rondgaanden brief ontbieden) convocate ,
convoke by circular letter ; zich -, wed. en., make a blun-

Verschrijven ,

der , miswrite.

z., one who spends in writing; -, (iemand
die met schrijven onbruikbaar maakt) one who spoils in
writing; -, (ontbieder) one who convocates.
Verscbrkjving , z., (vergissing in het schrijven) error, mis
-, (ontbiedinq) convocation.
-take,blundr;
Verschrikkelijk . b., frightful , terrible, dreadful ; -, bw.,
frightfully , dreadfully , terribly.

Verschrijver,

n

Re

z., frightfulness, horridness, dread-

fulness.

t w., (schrik aanjagen) frighten , terrify;
-, i. w., (verschrikt worden) be affrighted , be frightened;
startle , start.
Verschrikker, z., frightener.
Verschrikking, z., Il terror; -, (vrees) fright.
Verschrikster, z., zie Verzchrikker.
Verschrikt , b., affrigl;t.ed , terrified.
Versehrobben , t. w., (anders schrobben) scrub , wash again;
-, (schrobbende verbruiken) consume in scrubbing, washing.
Verschroeid , b., burnt ; door de zou -, sun-burnt.
Verschroeidheid, z., state of being is burnt.
Verschroeijen , t. w., burn , scorch ; -, i. w., be burnt.
Verschroeijing, z., burninc, scorching, blasting.
Verschroeven , t. iv., (lijd doorbrengen met schroeven) spend
time in screwing; -, (door verkeerd schroeven bederven) screw
wrong.
Verschrokken, b., 5f5 affrighted, frightened, terrified; -,
t. w., (gulzig inzwelgen) ( swallow down ; zich -, wed. w.,
hurt oneself by glutonous eating.
Verschrokkenheid, z., z terror.
Verschroxnpeid , b., shrivelled, rumpled, wrinkled.
Verschroinpeldheid . z., state of being shrivelled, being
rumpled, being wrinkled.
Verschronspeten • i, w., shrivel , grow rumpled, grow
wrinkled ; shrink.
Verschroinpeiiug , z., shrivelling, shrinking.
Verschronkeld , b., curled up.
Verschronkeien , i. ZO., curl up (hij bloemisten).
Verscfsro,,keiin ; , z., curling up.
Verschudden , t. w., (tijd) spend time in shaking;

-, (te

veel schudden) shake too much ; -, (overschudden) shake up
again.
Verschud.ting, z., shaking, shaking up, moving.
Verschuilen , t. to., hide, conceal; zich -, wed. w.,

hide
oneself; waar zit hij verscholen ? where has he hid himself?
play
at
hide
and
seek.
-tje
spelen,
Verschuiier, z., concealer;
Verschuiiing, r., hiding, concealing, concealment.
Verschuhnen , i. W., turn to scum , become scum
Verschuirning, z., turning to scum.
Verschuinen , t. an., make more oblique, slant, slope,
incline; -, i. w, grow more ohlique, slope (arch.).
Verschuinini, z., making more oblique , growing more
oblique , sloping, inclining (arch.).
Verschuiven , t. w., (van plaats veranderen) shove away,
remove; -, (uitstellen) delay, put off, adjourn, defer;
-, (in schuinende beweging brengen) shove; -, i. w., (van
plaats veranderen, opschuiven) stir ; zich -, wed. w., (plaats
maken) make room ; -, (zich bewegen) niove, give way.
Verschniver, z., remover.
Verschuiving„ z., (schuinsche beweging) removal; -, (uitstel) delay , adjourning; -, (beweging) giving way.
Verschuldigd , b., (verplipt) obliged, beholden; -, (scliznl.
dig) , indebted ; § -, due ; ik ben hem veel -, 1 am much
obliged , beholden to luim ; hij is haar zijn leven -, he is
indebted to her for his life ; -e eerbied , due respect ; zijn , owe, be owing.
Verschoren, t. w., (schurend verbruiken) use in scouring;
-, (aan schuren besteden) spend in scouring; -, (weer over
schuren) scour over again; -, i. w., (schurend slijten) fret.
Versier, z., ornament; § -, (verschiet) prospect; in het
-, in prospect.
Versierbloem , z., ornamental flower.
Versierd , b., adorned ; § -, embellished; -, (nagemaakt,
vervalscht) counterfeit; -e bloemen, artificial flowers.
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Verslaven , t. w. enslave; z ich -, wed. w., become a slave
Verslerder , ., adorner ; § -, embe11iher, beautifier.
(aan of) ; zich aan de oideuyd -, addict oiieself to vice;
Versieren, t. w., (tooijen , verfriajei) g:truisli adorn ; -,
embellish ; een rede - met uityezoc/z€e woorde , set off ah ij /ieijt zich sas den uije verslaafd, be is very fond of wine.
z., enslitviiig; -, (verslaafd h eid) passion (aan,
discourse with exquisite phrases; -, (verdielttez vervIeJecIen) VersIsvn
for) , fonthieso.
(met eet orde/ee/en) decorate.
feign , invent forge ;
Vers1eriig • C., (rerfrae)jiij) garn1shn , LdO ometit ; S -, %eislecht , t., deterioroted , grown worse.
(rerdirlding, ? ei ee 1 1 s ( ) feigning fos Verslechten I w in he woe a impair s w deters
ess)el11shsr1
ging ; -, (met een orde/ee/en) deorotioui. orate get worse , grow worse , impair.
Versiersel, C., (sieraad) ornament; (-, (eerdichlsel) i nven. Versieekthig , c. deterioration , impairing,
tion shorn , feigned invented story.%or.csipvi* , t. w, (ecibrassen) spend in feasting , in de.
bauchei v.
Versâerstceii , a., orsiomeital.stoiie.
Verdcinmr ., n. spendthrift , feaster.
Verslerser ,, C., zie Versierder.
, z., feasting , spending in feastisg.
Versiirstk , z., ornarnenta1.peCe
Verjouwen • t. ze., (vrr»laoten) remove , carry away ; Vervciidrar ,, n. ( idler.
( Th (ie lostandiçiïieid doorbrengen) spend in debauchery ; % e'nenIeren • t. ie'., ( idle away; lose , spend in idleness.
%ersendvr5ng . z., iilliiig away losiïi (y .
-, i. iv., be in iliovemeIlt zich -, wed. w., hurt oneself by
. Veiskiisbaar , I. ontject to wittier , fade, decay.
carryirie too heavy l)iirdeiis.
Vcijouwer • Z• ) ( doorbrenger) squanderer. Versc,,se,, , t. w., (dci gloei verliezea) fade, wither away;
VersJouwerij . z., (lemoe)}iog ciii te verplaatsen) removal ; I m t. ie, ., ( den 9 1 ans beiein.n) make fade, wither.
Verscnser ,z., that which meteo any thing fade.
drudging; - (liet doorhreiiqeii) ocuasideriiig. i
Verojouwltig , z., (tezighzid aim te verplaatsen) removal, Veroisinzg , ., ssit1ir1iig, fading.
Verslentes-aar
, z., ( tIer.
removing.
t
VetIaaft1 • P., (oreryegereis sea) addicted to, given to ; -, Vrse,itt.ve,, , t. w., ( idle away, losing (od, time).
(verzet op) fond of; - aan de ondeugd, addirted to vice.Vcrslcpeii • t. w., fl drii a thing from one place to another,
VevsIaafdhed, C., (aan) passion (for), addictedness, fondness. (lrig away ; -, (verplaatsen) remove.
Verstaan • t. U;., (de nederlaa g pere n ) beat, defeat , expel t Vevsepe , z., fl one who drags away ; -, (verplaatser) cemover.
quessrh the thirst ; )he of
soldatenterm) de dorst
conoequenre for any thing ; sp7ers -, drive in nails afresh ; Verseming • z,, dragging away,, removing.
Versleten
otherwise
• t., vorss out, vorui away; zijn schoenen sjjn -.
; § -, (ontlimitsemm) 1
-, (anders slaan) beat • strirk
his shoes are worms out; ik liet dein oitQd voor een eerlijk
alarm, disnsay , dejert m -, i. w., (verse/males) pall.
Veisag • Z. , (iomededeetiog . verloot) account , relation m -, man -, I have always taken him for an honest man.
(officieel stmmlc) report; - doen, give an account m do9ei)]lrsch i Versleurder , C., spoiler.
-, daily account, daily report; liet - come een comiimissie, Verskuren • t. mv., 11 spoil ; -, (uitstellen) delay; -, (laten
slingeren) mieglect.
time report of a committee.
VersIabrIef, z.. account, written report.
Verslagen. t., defeated , slaiss , beaten

Verslijken, i.

w., fill with mud.

(soldatenterm) ; -, VesILjk5ng • z., fillimig with mud, being filled up with mud.
(mseér.slogtig) dejected , cast down; -. (ontsteld, onthutst) Vsqslijkt , t., filled up with mud.
perplexed , alaimmiemi, dismayed ; -, (verschaald) polled, vapid. VersIiJm (1 , t., slimy.
ve,sli.jtimlliei,I • n. sliminess.
Versiagene , z., one killed; de -n, the killed, p1.
Verslagentaeld , ii., (neeirsiogtiçlieid) dejectiosm ; -, ontstel- Ve r slijmen • t. w , lilt up with slime ; -, i. w., become
testis) perplexity,, conotermmation. sliDie.
Versagever, z., reporter.%ersljtbaar, P., capable of being worn out, worn away;
Versla gg eving, 0., report , account. -, (spoedig verslij tend) of short duration.
Yerstainpainpeis • t. to., (veosmutten) spend in feastismg; -, VersJvitcljk , t., zie ferstithoor.
Vers2ijte,i , t. w., (ojsltteim) ireae out • wear away ; -, (door.
(m'eriimorseul) lose , trifle iway.
Versiatopamper • C., (rrr.simuller) feaster, spendthrift.breiiicn) spend ; ieoomid - voor, take any one for , lock
upon any one as; -, i. W., vear out, wear away • be
VersIainpa,n,crij • C., (v ( rs.oulii;sj) feasting , lavishing.
VersIa,,15)a,nping • 5., (versinull;o[/) spemidmm;g in feasting ;worm; omit.
• C., wearing out , wearing off, wearing away.
Th (veesoorsiog) trifling away,, losing. Versii.jti,C
Vcrskkn • t 00., swallow in the windpipe , swallow the
Versls,pbaar ,, lv, fit to be ii eikemied , olisekened.
Verslapen • t. me., ( met 51(1)5015 doorbrengen) sleep away; -,wrong isav ; zich - we d . w , owalloiv too quickly ; zich aan
(door slopers verliezer;) lose by sleeping; -, (voor slopers lee.iets -, swallow any tli;mi too quickly,
talen) pay for sleeping; ziel; -, reed. cv,, sleep too long ; -, Vcrslikkhig , z., suvusllouvmm;g , suuollosving too quickly.
Versliinnsen , t. W. en i. om'.. zie Versliinmeren.
t., lost by sleepisig , paid for slcepmmig. I
VCTSI8p5)C8 , t. me'., (slop maken, vcriuuiodeseui) slacken ; -, Verslimmeien , t. w.,make worse , ) exaggerate ; -, i. w.,
J gros uvoree , ( dmmmmm: oh.
(uumiumder sterk, zwoklccs i;uotha) weaken m - , i. uo., (sloi ieee.
den, versiizdereus) slarkeru -, (omiiuder steele , sm aller '.vor Ve,siivmIlniDg , 5., zie ir.1i ;u iîoriiuq.
ir.;u
vri.ulopt
lopetujt.0
,
the
etc
vesslini'nering
• z.,niskmvig uvorse , ) exaggeration ; -,
den) weakemm , relent. , ren',it ;
prim falls every day; )-, duslmeutvlen. discourage; de wind(erger wording) gloving 'vorm , ) decrease.
beg int te -, the wind ; hates ; de handel verstapt, trade Verslinden • t. iv., Jj devour , ) swallow up; hij eet niet,
fails I)+ de hoop verstopt . hope slackens.
I maor verslindt, he does not cot , but devours ; het gebouw
Verslapping, z., slackening, weakenimmg, relenting, cewerd door de v?amoueus verslonden, the building was conmitting.
t summed bv the tiames.
%cr5l8pt , Is., (slap gemankt, slop geworden) slackened; .-, VerslIndcn(I , t., vorocious , devouring • ravenous.
(minder sterk gemaakt , geworden) weakened ; , slack , weak. Verstinder , u., devourer.
Verslsptheld, z., slackness, weakness.
Verslinding, c. devourimmg; -, (verzwelging) swallowing up
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Versllnilster , z., zie Verslinder.
Verslingerd, b., fl dispersed, scattered about; § hij was op drat
meisje -, he ran to his ruin, he disparaged himself by
falling in love with that girl.
Verslingeren , t. w., J disperse , throw about, § squander
away, scatter about; -, (verwaarloozen) neglect; zich op iets
-, wed. w., he extremely fond of any thine, taken with any
thing; -, spoil one's fortune, run into debauchery; zich aan
drank -, become a slave to drinking; § zich aan een meisje -,
disparage oneself by falling in love with a girl; -, (zich
in een slechte zaak mengen) engage in a had affair .
Verslingering , z., (vermorsing) squandering away; -, (verwaarloozing) neglect, f dispersing.
Verslodderen , t. w., spoil • spoil away, neglect,• use
slovenly.
Versloddering , z,, spoiling • neglect.
Versloften , t. w., (bederven) spoiling; -, (vertragen) delay ;
-, (veronachtzaflcen) neglect .
Verslot'er , z. •(bederver) spoiler; -, (verwaarloozer) ne glecter.
Versloffing, z., (bederving) spoiling; - (vertraging) delaying ; -, (veronacl;tzam^ng) neglect.

Versrneed , b., (gesmeed) hammered ; -, (tot eery andere
gedaante gebragt) turned into; -, (met smeden doorgebras)
spent in hammering; -, (met smeden verbruikt) consumed
, with forging.
Versmeectbaar, b., fit to be hammered, forged, etc.
Versmeeken , t. w., + obtain by entreaty.
' Versmeerd , b., (verbruit) smeared up, made use of.

Verslokken

, t. w.,

Verslokking , z.,
Verslonden, b.,

zie Verslikken.
zie Verstikking.

devoured .

Verslonsen , t. w., spoil • wear slovenly.
spoiler .

z., smearer.
Versmeltbanr, b., fit to be melted; -, fusible.
' Versa eltbiarheid, z., fusibility.
". Versmeerder,

, t. W. melt; -, (oplossen) dissolve; -, i. w.,
§ melt, melt away; -, (verminderen) diminish ; de ziekten
versmolten het leper tot op de helft, disease took away
the half of the army ; t in tranen -, melt in tears ; - als
sneeuw voor de zon, fall away visibly ; mijn hart versmelt,
I am sorely afflicted.
Versinelter , z. •melter ; -, (oplosser) dissolver.
Versmelting , z., melting; -, (oplossing) dissolving.
Verssneren , t. w., (verbruiken) smear up, consume in anointing, make use of in smearing; -, (weerover smeren) smear
over again ; -, (met smeren doorbrengen) spend in smearing.
Versmoring , z., smearing up , consuming in smearing ; -,
Versinelten

smearing over again , greasing again • zie Versmeren.
Versineten , b., f thrown away; § -, rejected.
Versrneulen, t. W. smoulder away; het vuur versmeult,
the fire smoulders of smoulders away.

Verslonser, z.,
Versionsing, z.,

VersmLjdigen + , t. W., (verzachten) make softer, soften;
spoiling, wearing away.
§ -, Booth.
Verslooven (zich) , wed. w., be a drudge, drudge .
Versm(jdiging , z., making softer, softening; §-, soothing.
Versluizen , t. w., stop (the water) with sluices .
VersrntJtbaar , b., fit to he thrown away.
Versmaad, h., (veracht) despised; -, (verworpen) rejected; Versmijten, t. W. fling away, throw away; -, (van zich
-, (afsewezen) refused; -, (gering geacht) disdained.
sm ( ten) cast away ; § -, reject; goede vermaningen -, reVersmandheid , z., slight, disregard, disesteem, neglect;
ject good admonitions.
-, being despised • being rejected , being refused.
VersmU ter , z., thrower away ; § -, rejecter.
Versmaadster, z., zie Versmader .
Verswijting , z., throwing away; § - , rejection.
Versmaat . z., rhythm (dichtkunst) .
Versmolten , b., J melted ; -, (opgelost) dissolved ; -, (verVersmacht , b., choked (van , with).
minderd) diminished, melted away.
Versmachten, i. w., () he choked (van, with); -, be starving Versmoord, b., (J stifled; -, (van hitte) suffocated, choked.
(van honger en gebrek, with hunger and want); -, (smoren, Versmoorder, z., stiffer.
stikken) he parched, stifled (van dorst, door hitte, with versmoren, t. W., 11 stifle; § -, i. w., (van hitte) suffothirst, by excessive heat); § -, pine away (van verlangen,
cate , choke, be suffocated, be choked (van, with); de min
van liefde, with longing, with love).
smoorde het kind in den slaap, the nurse stifled the child,
Versmachtheid, z., being choked (ran dorst , with thirst).
whilst it was sleeping; men versmoort in dit vertrek, you
Versmachting , z., (van dorst, van warmte) being choked
are choked in this room (van hitte, with warmth); zijn
(with thirst , with warmth); -, (vaan honger) starving (with
klapten -, stifle one's complaints.
hunger) ; § -, (van verlangen, van liefde) pining away (,eitb Versmoring , z., fl stifling; -, (stikking) suffocation, choking.
longing, with love).
Versmuilen, t. W., spend in feasting.
Versmadelidk , b., despising, disdainful, contemptuous ; Versmulier , z., feaster, spendthrift.
-, bw., despisingly, disdainfully , contemptuously .
Versenuiling , z., spending in feasting.
Versmaden , t. w., despise , disdain , scorn .
Versnaauwen , t. w., use harshly.
Versmadend , b., despising, contemning.
Versnaperen(, t. w., refresh.
Versmader , z., despiser, scorner .
Versnapering , z., refreshment; -, (lekkernij) dainty bit,
Versmading, z., (smaad) disdain, contempt; -, (het vertidbit, kiekshaw.
smaden) , despising .
Versneden , b., cut, spoiled by cutting , cut to pieces;
Versmald , b., contracted, straitened,
Versmallen , t. w., contract, narrow,

narrowed.

straiten.
Versmalier, z., that which contracts, straitens, etc.
Versmalling, z., contracting, straitening; -, narrowing .
Versmeden , t. w., (met smeden doorbrengen) spend in ham-

mering; -, (.smedend verbruiken) consume by forging, make
use of in forging; -, (door smeden een andere gedaante geven)
give another form by forging ; -, (weer oversmeden) ham mer over again, forge again .

Versmeding , z., spending in hammering ; -, consuming
(by forging) ; -, hammering again , forging again, zie Ver-

smeden,

-, (vervalschl, aangelengd) weakened; -, (vermaakt) mended;
- wijn,adulterated wine; een wel - pen, § a capital
style, a well mended pen, zie Versnijden.

Versneibaar , b,, capable of being accelerated.
Versneld , b., accelarated.
Versnellen , t. w., accelerate.
Versneller , z., accelerator , hastener.
Versnelling , z., acceleration.
Versnerken, i. w., (door langzaam braden of snerken

ver minderen of vergaan) + burn away , be consumed by frying.
Versn(jdboar , b., capable of being weakened, spoiled,
mended, zie Versnijden.
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Versnijden, t. w., (snijden) cut; —, (vervalselien , (tanle?uJen , Versperd, b. blocked up; S —, barred.
b. v. wij n) weaken ; —, (verkeerd 8ejdea, bederven) spoil ; — Versperder , z., one who blocks up.
(anders snijden) cut otherwise ; —, (peitneu) mend (peus)Versperren , t. W. ) block up; § -, bar , obstruct ; -, (hie.
zich -, wed. w., cut wrong ,
deren ; hi;ider.
Versnl.Jder ,, C., cutter; one who cuts to pieces ; —, weakener, Versperring , C., b;;rr;e;;di;g , hocki n g up; S —, obstruc.
spoiler ; —, mender, zie Veesuijdee.
tioit ; iit vrperiende gedeelte the barricade.
Versnijding , C., cutting; -, weakening; -, spo;Iii;g ; —, Vespcd I. spied , sp e d out watched.
nieiiduig , zie Versnijden.
Verspieden , t. ze., spy ; [ii wordt verspied, wees op ewe
Veisnippelen , t. w., zie Versnipperen.
hoede , you are witciicd , take care.
Versnipperaar, z, eparpilator; OiiC who cuts to snipe, in VIMpicdr, 5., SPY, scout.
parcels.
Ve r spi e di n g , z., spyiiig; op — uitgaan , go espying, go
Versnipperbaar, 7)., fit to be cut to snips; §—, fit to be
reconotrii;g.
cut in parcels, in too seoul shares.
veisietLjsgt , z., adviceboat.
Versnipperen , t w, epacpi!ate , cut to snips; S-, cut in Verspiedster . c. zie Verspieder.
parcels, too small shares; —, make too many subdivisions. Vespiedtoren , C., watcl;.tower.
Versiiipperliig, C., eparpilatioii . cutting to snips; t —, %evspl{d , t., squandered, spent, wasted.
cutting in parcels; —, dividing into too rnaiiy shares
Verspillen , t. w., squander away ; —, spend, waste ; -,
Veisaioepen , t. W., spend in daicities , spend; —, oquan
dissipate.
der away.Verspiller, C., spendthrift, waster; —, squanderer.
ve,npwiug, 5., sqiiaiidering away, wasting, spending.
Wersnoeper, C., spender, squanderer.
Versnoeping , C , laying out in tidbits.Verspinnen , t. W. (tijd) spin ( tinie); -, (opspinnen) pin
Vernoepster ,, C., cie Versnoeper.
up use in spinning.
Vemnoeien , t w., (aiiders r;jqeii) string otherwise; —, Verspitsen, t. w. j make more pointed ; p zcii - op, hope on.
doorbie
s9en)
yeitoccii
:
(met ssoeieii
oleisd in strisiging ;
, , making inure pointed ; S - op, hoping on.
cci -, speiid in (iebiiicbecy.
%tntiei , t. a'., (anders s/)ittet) lig otherwise ; -, ( nogciasts sp;tteit) dig once again ; — dig up ; —, (verkeerd
Versiiooden , t. ee'., f make more wicked ; —, i. is., grow
s;tirii ) uig wcoii (r .
libre wicked.i
iii in oth;eiwise
%e no k
t w ij spend in snoring;t
spend iii brag- Vi it
digging once a asn
ii
diI
up cie I r v ;
) dccci u tiy I; i t tii
dii let jji I
t
(i°i
V,.rspRjtti , i. in., split, he spoiled in cleaving.
Ie -? do you ttiiiIe to territy us with your bricciic
Veisiot. t , ) hij is -, he l ias got a cold , lie lias catctied i cold. i Vcrnp ij flog , c. opliti ing.
Vt'ISJ(1 , P., (va t ge'rsoae )i ) confused; -, (isis Z(iAcii) o;iikd. j vvrnpl i,teren , t. ee , oihiiiter ,, splinter away , fall away
V,'rs ( ldercn , t. iii., solder.
in sii i iters.
5., splintering, splintering away.
VeroIIe,i • t. W., (vim persooen) confute; -, (ccii; zaken) OerspIhitvrin
spoil ; —, funihile , i•neiple.
v&,w i, t. w., splice otherwise • divide otherwise.
Versolling • 5., confusing (any one) ; -, s.oi1iiig (any Ve,p$itso • Z., splicing otherwise • dividing otherwise.
thiiiig) ; -, fumbling, rumpling
j Verspo elen , t. w., (orer.ipoeleii) wash , rinse over agai n
Versomberen • t. iv., make lul I ;
-, make worse ; -,
-, i er,, (Jo (g r so.. /;oedni1 sj)Oelei eerdwijneo) he washed a W5y .
V,.wspoiia, c. ( orerspoeliiig) srasliiiig • rinsing over again;
exaggerate ; -, i. u, grow dish , worse.
washing away.
Veroppen , t. w. soak.Th
Verspaden :1: , t. ie., (uilstelleii( put off, delay ; —, (ver.ipit. 1 Versp ( son en , t., span (vies fi.ix).
tea) zie Perspillen; —, i. w, conic later. verspoten , t., squirted, squirted away.
Verspafleen , t. ie'., splint otherivise -, (op nieuw Sj)sikCit) Verspreid , t., (nilyes1ireid) spread; -, (cerslroeid) scat.
tered; e geruciitco, spread ieports ; -e woningen scat.
splint over again.
verspannen , t. W., (anders inspani;eii) team otherwise ;
tered dwellings.
—, (te ver uitspannen , uit de ierse/it spaiiiiei) stretch too Vvsrprcklbnar ,, P., fit to be dispeised , scattered ; —, fit
to he proigated, diviilrzed , zie Verspreiden.
far; paarden -, change horses.
Verspsniiing , 5., teainiiig , stretching , changing , zie Verspreiden , t. ie'., (uitspreileo) spread; -, (verstrooid nit
Verspannen.ccii doeii. peso . verdrive;) disperse
(zesi/er orde heenversparen, t. so., spare, save.
werpmi), scatter;(roortplíiilvs) propagate; -, (in orebrengen) divulge , spread ; sir/i -, wed. w., (zich uit_
Versparing, C., sparing , saving.loop
breideii) spread ; (uiiee ) igoas) • disperse.
VCLsparkelen , i. W., (door vonkeling verleren) sparkle away.
VerpstrkeIing, z., sparkling away.Verspreider, z., spreader ; -, disperer; -, scatterer; -,
propagator; -, divulger , zie Verspseideii.
Veispaeteu , i. W., spatter away -, sparkle away.

1

Verspattiug • z., spatteriIig away, sparkling away. Verspreiding , z., spreading ; -, dispersing; -, scattering;
( -, propagation
diviilgiig, zie Verspreiden.
Verspeeld , t., loot, lost at gasiing.
Verspelden • 1. w., (anders inspelden) pin otherwise; -, % eispreltlsler ,, c. zie 1ersproider.
Verspe&jcn , t. ie., niike (a tied) otherwise; -, change.
(nogmaals of op nieuw inspelden) b)iii again.
Verspelen , t. re, fj lose ; —, (spelende doorbrengen) play Vcvspr..ijaiig , z., chiaiigiiig , inoleiiig a lied) otherwise.

away; -, (verbrodden) spoil ; -, (weer over spelen) play Verspreaen. (p ), t. ee., ( he/eoveii) promise ; j zich -, wed. w.,

mske a mistake in speaking err , falter , trip with the
over again; zich -, wed. w., play wrong, make a niiotokz,
in playing ; Co hebt het spel verspeeld tverloren) you have tongue.
loot the gaiiie. Verspreking , (p.) , z., ( teiofte ; zie Verspre k en) promize
Verspeler , z., he who loses in playing, in gaming ; he
promising; J —, mistake in speaking, mis-saying.
who plays wrong, who makes a mistake in playing.
Versprengen, t. re, zie 1'erssre 2 ke1en.
Verspellen (zich) , wed, w., spell wrong.
Versprenkelen , t. re, sprinkle.

VER.

VER.

Verspringen, t. w., (door springen beweren) sprain in

tot regt -, for the right understanding ; tot ontwikkeling
van het -, for the development of the intellect; hj heefi
er geen - van, lie bas no knowledge of it; ik kan er niet
bij , het raat bonen mijn -, it is beyond my reach , I am
at my wit's end; naar mijn -, in my opinion ; gezond -,
common sense; een bekrompen -, a narrow intellect; een
groot -, a genius; een man van -, (geleerde) a learned man,
(verstandig man) a man of sense ; veel - hebben , be very
learned ; weinig - hebben , be a blockhead; zijn - verliezen, grow naad, lose one's wits ; beroofd van zijn -, mad;
hij zijn volle - zijn, be in one's right senses, be clear in
head and mind ; tot z j n - komen , attain the years of
discretion; weder bij zijn - komen, recover one's senses;
iemand iets aan het - brengen, make any one understand
a thing; § hij zal niet van zijig' - barsten, he will not set
the Thames on fire; h j heeft - van dat werk, he is very
skilful in that work.
Verstande, z., verbogen vorm van Verstand; met dien -,
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jumping, sprain by leaping; -, (springende verliezen) lose
in jumping, in dancing; -, i. w., (wegspringen) spring away;
-, (bederven) spoil ; -, (veranderen) change; zich -, wed w.,
hurt oneself by springing'.
Verspringing, z., (van p(n) springing away, shooting away;
-, (van datums, dagen, feesten) changing (of dates, days,
feasts).
Versprongen , b., (verstuikt) sprained (been , leg) ; -, (weggeschoten) shoot away (hoofdpijn , head ache); -, (bedorven)
spoiled (slot, lock); -, (veranderd) changed (datums, dates).
Versproken , verl. d. van Verspreken ; make a mistake, a
blunder in speaking.
Verspuiten , t. w., squirt.
Versputting, z., squirting.
Verst, I. en bw., farthermost, furthermost.
Verstaald , b., II steeled, hardened like steel , steely ; § -,
unfeeling, hardhearted.
Verstaaldheld, z., § unfeelingness, hardheartedness, in.
sensibility.
Verstaalsel, z., steeling.
Verstaan , t. w., (begrippen) comprehend, understand; -,

(kennes) know; -, (dalden) suffer, bear; -, (vergunnen)
permit; -, (met staan doorbrenger) spend in standing; -,
(met staan verliezen) lose in standing; -, (voor een stand.
plaats betalen) pay for a place ; -, (verinteresten) lose at
interest; een taal -, understand a language; een ambacht -,
know is trade; scherts -, suffer, bear jesting; niet -, dat
men iets doet , not persgit a thing to be done ; h heeft
zijra tijd -, he spent his time in standing ;hij heeft te
lang gestaan, de gelegenheid -, lie lost the opportunity in
standing; hij heeft 3 shillings -, he paid 3 shillings for

a place; hij heeft zijn gelden laten -, he lost his effects
at interest; geen rede -, deaf to reason; te - geven, give
to understand ; verkeerd -, misunderstand , understand ,
comprehend otherwise ; § daarop verstaat hij zich l ()zon.
der, lie has got a peculiar knack that way; hij wilde
er niet toe -, he would not consent to it; zij - elkander,
they agree together; zich met den vijand - (geheime verstandhouding hebben) , have secret intelligence with the enemy ;
ik heb u niet -, I did not understand (comprehend) you.
Verstaanbaar , b., (hoorbaar , begrijpel ) k) intelligible; -,
(duidelijk) clear; -, bw., intelligibly ; -, clearly.
Verstaanbaarheid , z., intelligibleness , intelligibility.
Verstaander , z., understander; § -, listener.
Verstana,geld, z., (in de bank van leening) interest.
Verstaanlijk, b., zie Verstaanbaar .
Verstalen, t. w., § steel; -, (in staal veranderen) turn
into steel.
V,erstaler, z., J 1 § stealer.

Verstaling , z.,

(1 steeling; -, (verandering in staal) turning

in steel.
Verstallen, t. w., bring horses, cattle from one stall to

another.

upon condition, under condition, in such a mariner.
Verstandelkik , b., (tot het verstand behoorende) intellectual ;
-, (met rerstood begaafd, schrander) intelligent; -, (ver-

standig, wij')senseful, wise; -e vermogens, intellectual
faculties, mental powers, intellect (enk.); een - wezen,
an intellectual being; -, bw., sensefully, wisely.
Verstandelijkheid, z., (schranderheid) intelligeutness; -,
(verstandigl^eiu) sensefulness.
b., without understanding, foolish, crazy,
senseless, stupid; gij gedraagt u als of gij - waart, you
behave as if you were crazy , -, bw., foolishly, senselessly,
stupidly.
Verstandeloosheid, z., foolishness, senselessness; -, (dom heid) stupidness.
Verstandhouding , z., (in goede beteekenis) connection; -,
(in kwaden zin) connivance; met iemand in - (in geheime -)
sta a n , be in connivance with any one ; er bestaat Beene tusschen hen , there is no connection between them ; met
iemand in goede - leven, be on good terms with any one;
gemis aan -, lack of har ►nony.
Verstandig, b., (met verstand begaafd, schrander) intelligent; -, (wijs) wise; -, (geleerd) learned; -, (zijn verstand
gebruikend) senseful; -, (voorzigtig) prudent; een -e kop,
a learned man, an intelligent bead ; een - man , a wise
man; een - gezipt, an intelligent face; -e Dogen, intelligent eyes; een - gedrag , a senseful conduct. -, bw.,
wisely , intelligently , sensefully, prudently; - handelen,
act wisely; zich - gedragen, behave wisely.
Verstandigheid , z., learnedness , prudence, wiseness, in.
telligentness, sensefulness, zie Verstandig.
Verstandsontwikkeling, z., development of the intellect.
Verstandeloos ,

Verstandsverbijstering, z,, insanity.
Verstapelen • t. w., (anders slapelen) pile up, heap up other-

wise; -, (weerover stapelen) pile up , heap up over again.
, z., piling up otherwise; heaping up, piling

Verstapeliug

up over again , zie Verstapelen.
Verstalling , z., transporting, to another stablh.
verstappen , i. w., move by stepping, step from one's place;
Verstampen , t. w., (in een vijzel fijn maken) pound; -, (weer
zich -,. wed. w., overstrain oneself with stepping.
overstamper) pound once more ; -, (tijd doorbrengen met Verstaven , i. w., (het verliezen of loslaten van hoepels)
stampen) spend time in pounding ; -, (verliezen door te stambecome loose , as the staves of a barrel ; -, stave.
pen) lose in pounding; -, (doorbrengen, verliezen door te stam- Versteend , b., petrified, hardened like stone; § -, stony; pe r met de voeten) spend, lose in stamping with the feet. van koude, stiff with cold; een - hart, § an incompassionate,
Verstamping , z., pounding.
a pitiless heart.
Verstampt , b., spend , lost in (by) pounding.
Versteendheid , z., petrifaction , stoniness; - van koude,
being stiff with cold.
Verstand , z., (besef, begrip) understanding; -, (vernuft,
vermogen des geestes) intellect ; -, (geleerdheid) learning ; Versteenen , t. w. en i. w., 11 petrify ; - , (gevoelloos worden)
-, (kennis, kunde) knowledge; -, (oordeel, gevoelen) opinion; become as hard as atone; -, (verst( ven) grow stiff (van
-, (harmonie) harmony; § -, (verstandhouding) intelligence; koude, witij cold).
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Versteeneand , h., petrifactive , petrific.
Versteening , z., petrifying, petrificatio;^,

tige oandringiny, 1zutpzendino) reinforcement; -, (nieuwe
petrifaction,
hulp , steun) supply; -, (sterkte, vestingwerk) fortification;
petrescence.
-, (bevestiyiny) confirmation; -, (versterkend middel) restoVerstek , z., writ of non-appearance ; bij -. without having
rativ'e, cordial , g.; -, (nieu we krachten) recovering; -, (toeappeared in court, r.; -, (een vierkont, een Antiek) a square; I name) increase.
ire het - werken , plaatsen (arch,) , join in , bring into versterkt , h., strengthened , made strong ; -, fortified ; -,
the square.
i confïrnued ; -, recovered ; -, ( increased , zie Versterken.
Versteken , t. w., (anders steken) stick, prick in another Versterven , i. w., (sterven) die away, decease; -, (door overway; -, (verbergen) conceal , hide ; -, (beroovea) deprive;
lijden nagelalen worden) devolve by death, devolve upon , r.;
van een erfenis -, deprive of an inheritance,
zijn Joetl zal op zijn neef -, his estate will devolve upon
Versteken, z., one who sticks in another way; concealer,
his cousin by his death ; -, z., (dood) death.
depriver, zie Versteken .
Versterving , z., mortification; - op, devolving upon; -,
-, (dood) death.
Verst eking , z., hiding, deprivement, deprivation, concealment , zie Versteken.
Verstij rd , h., stiff, benumbed , grown stiff.
Versteld, b., (hersteld) mended, repaired; -, (opgelapt) V erstijfdheid , z., stiffness, benumbedness.
patched; -, (in een anderen toon gezet) set to another tune
%erstijcen, t. w., make stiff; -, i. 2v., benumb, grow stiff,
-, (verbaasd) astonished, surprised, amazed; -, (salhntst) , be stiffened.
perplexed; - staan , be perplexed.
Versttving, z., (stijfheid) stiffness, benumbing; -, (stijfVersteidthetd • z., (verbaasdheid) astonishment , aivazenrent, ; wordi;i9) stiffening, growing stiff.
surprise; -, (onthutstheid) perplexity .
Verstikken , t. w., 1 (doen stikken door gebrek aan adem of
Verstel ien , t. u., (herstellei;) mend , repair; -, (oplappen)
vers/te lucht) stifle, suffocate ; §-, (onderdrukken) suppress ;
patch ; -, (in een anderen four zgitten) set, to auotirer tune,
J1-, (overnaa(en) stitch over again ; -, (met of aan stik-, (verwonderen) astonish , amaze, surprise.
i vaoi,s_-1 gebrniken , doorbrengen) spend, use in stitching; -,
Verstclter • z., mender , repairer , patcher , zie Vs,rstellen.
2, t^ . slikken , stervee!)suffocate , choke (van , with) ; -,
Verstelling, z., (liet, lrerstelle;) n,erivl;ng, rc'.paii'ii ; - ,
rrer •(( i;jr ,e sn) mould, grow mouldy.

(herstel) repair.
Verstethter , z., zie Versteller.

%Q rstikker , ., ^J stifler, suffocater, § suppressor, fl stitcher,
I zit verd,^r mdv,r' Verslikken de beteekenissen.
suffocation , § suppression ,
Verstenidhetd • z,. being out of tune.
11 stisching ; -, n►au;d;ng, growing mouldy, zie heteekenisVerstesnmen , i. w , vote over gain; over iets -, put arvy
sir order Ver/ikken.
thing to the vote once more; een klavier -, put a harp- feit tiet, b., stifled, suffocated, §-, suppressed, j1 stitched ;

Versteend

, b., out of tine.

sicl ► ord out of tune, in another tul ► e.

` lae• stikkin}; • Z., j) stifling ,

-, n!ollided • growl! mr,uldy, -zie de beteekenissen onder

Verstemr iknb, z., voting over again; -, second , third
ÍrG!'Sf1kkP.r[.
otin,; -, putting out of tune , ii; another tune (ma+ ijk). ! Ver sti krn , i. rv., ) stink, grow musty; - in zijn vuil,
verstempelen , t. iv., (net stempelei doorbren,'c;,) sl►ciul in
stikt•, v% . ;1 t filth.
st;;iIiping, -, (anders ste eivelen) sta ► up ottierw las ; -, (hertcstt't' Ljkt•n , t. ic'., materialize.

stempelen)stamp anew , stamp once more , stamp over , Ver eeptlel k+^4^, z • m, ► aking, reducrr ► gto matter; materiation.
again ; -, (/eermunten) recoin.
; S'erstokcn , rer•l, I. van Versteken, zie dat woord; -, deVerstempe ► tng , z,, starnping , re•stamping, recoining, z;e ; f , r ► v^ d (ran , of) ; helpless.
Versteenpelerr.
É verstoken , t. sv'., (brandstof verbruiken) burn; -, (aas brandVerstendigeu 9v , • w., give intelligence, give nota t,' ac- ; stof rjehrniker^) spend in fuel ; -, (graan in branderijen) distil.
quaint, explain , inform.
V erstoking , z., burning , using ir ► fuel.
Verstendiging : , z., acquaintance , givir:g ii ► telli ;eiree, 1 Versteleken , t. w. en i. tv., obdurate; § -, harden, become
information.
1 ► ardhearted.
Versterf', z., (overlijden) decease , death; erfenis hij -, in- 1 Verstrakking , z., obduration; § -, hardening, becoming

lieritance ab intestato , r.; bij - van zijre kinderen ,at the
teat!; of his children.
V ersterfbaar, b , capable of devolving by death upon any one.

Veri te-rfenls , z., devolvement by death (op , aan , upon).
Versterfregt , z., right of succession by decease , death , r.

Versterl^en , t. w., (sterker maken) strengthen ; -, (sterk ,
krachtig maken) drake strong; -, (aanmoedigen) encourage;
- (hulp zenden , verder aandringen) reinforce (soldatenterm)
-, (i;s versterkten staat brengen) fortify (solda.tenter n.); - ,
(bevestigen) confirm; -, i. ze., (toenemen in kracl^len) in,'rease;
-, (tot k, achten komen , aansterken) recover strvir. tlr ;
zich -, wed. iv., take restoratives, g.; -, fortify oneself (.sotdatenternt); goede tvja versterkt de inuay, goud wine
strengthens the stoniacli ; het garnizoen zal versterkt avorden , the garrison will t;e reinforced ; hij rersterkte naij
in de meezing, lie confirnied me in the ot,inioii.

hardhearted.
Verstokt , t., 1) obdurated; § -, (hardvochtig) hardhearted.
Verstoktheid, z., 11 obduracy, obdurateness; §-, hardheart-

edness.

Verstosnd , b., j struck dumb ; §-, (verbaasd) amazed , stupefied ; - staan over, wonder at , he struck dumb by.
Verstoindhetd, z., § (verbuascllaeid) amazement, stupefaction.
Verstomen , i w., stearrr away ; -, (verdampen) evaporate.
Verstomin , z., ste tfni g aw a`; -, (nerdvmpin9) evaporation.
V e rsto,ninen , t. w., strike clunib, durnfound, durnlounder ,
put to silence ; § -, stupefy ; -, i. zc., he struck numb;
doen -, an ► aze, stupefy ; ik sta er verstomd van, I am

struck d ►irnb with it.
Verstoininin; , S. (verlies vpro bet spraakvermogen) loss of
s; eeci ► ; -, (stilte) silence; § -, (rerbcr.zisg) amazement str►pef'action.

Veasterkend, b., strengthening, corroboratiog ; -e ,nidde- Ver:utompen, t. w., blunt, make blunt, make dull; -,
lea, restoratives, corroboratives, cordials , g.
take off a spire; -, i. iv., grow blunt, grow dull; -, (eeie
Vers ( erker, z., fortifier, encourager, strengtliener.
deqen stomp maken), blaat a sword; de hersenen -, make
Versterking , z., ('sterker making, sterker wording) strengththe brain dull; een toren - (afstonipenn), take oef a part of
Leung; -, (st(jvinf • arcnnroei/i9iru!/) encsi ► ragcn ;ent; -, (krach - ' I lie spire of a steeple • trsi;cate a spire or tower.
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verstomping .

VER.
z., J (stompheid) bluntness ; § -, (verminde-

VER

-

ring van scherpheid) dullness; -, (stompmaking) blunting.
Verstompt, b., blunted; § -, dull-brained , l)lunt-witted.
Verstoorbaar , b., easily disturbed , dint urbable.
Verstoorbaarheid , z., disturhableness.
Verstoord, b., disturbed; § -, (beleediyd) offended; § -,

I1

Verstraten • t. w., pave again • pave anew , new-pave ; --,

repair a Laved road , a pavement.
Verstratiig, z., paving again, paving anew, new-paving.
y erstrekeii , b., (vervallen , verschuldigd) fallen due • due;

-, (afgeloopen , geëindigd) expired; -, (verleden) gone , past,
lost.

Verstrekken • z., (in voorschot geven) dislmrse , advance;
(boos) angry (op , with).
-, (verschaffen)
en) afford , procure ; -, (leverent) furnish ; -, •
Verstoorder , z.,disturber; § -, (beleediger) offender.
(verleenen aan) confer upon ; -, i. w., (dieiseli) serve ; -,
Vvrstoordheid , z., 1' disturbedness ; § -, (beleediying) of(zijn in plaats van) be instead of; -, (zijn van) be of (dienst,
fense; § -, (boosheid) anger, passion.
service).
Verstoorster , z., zie Verstoorder.
Verstootbaar, b., fit to be pushed aside, easily pushed aside. Verstrekker • z., (vddrschieter) disburser • advancer ; -,
(eerscha fcr) afforder • procurer ; -, (leveraar , leverancier)
Verstooteling, z., outcast.
furnisher ; -, (verleener) conferrer.
Verstooten, t. W., (verwerpen) reject; -, (niet meer erke• z., (verschieting) disbursing , advancing ; -,
turn
out
;
-,
(aan
zijn
Verstrekking
(wegjagen)
lot
repudiate;
-,
nen)
overlaten) abandon ; -, (wegstooten) push aside ; -, (weer (verschaffing) affording, procuring; -, (verleening) conferring.
over stooten) do over again ; zijn vrouw -, repudiate one's Verstrekt • b., disbursed; -, afforded; -, advanced ; -,
procured , furnishing ; -, conferring , zie Verstrekken.
wife; -, b., repudiate; -, rejected; -, turned out; -, abanVerstrengelen, t. w., entangle, entwine, twist otherwise.
doned; -, pushed aside.
Verstooter, z., *(van zijn vrouw) repudiator (of his wife), Verstrengeling, z., entangling, entwining.
Verstrijken • t. w., (geld , tijd) spend (time • money) in
abandoner ; -, (eerwerper) rejecter.
ironing; -, (kolen) consume (make use of) coals in ironVerstooting, z., (van zijn vrouw) repudiating (of his wife);
(verlating)
ing ; -, (met strijken bederven) spoil in ironing; -, (wrijven)
abandoning;
-,
rejection;
§,
-, (verwerping)
rub , spend in rubbing ; -, i. w., (voorbij goanl go on • pass
(wegjaginy) turning out.
on ; -, (a, floopen) expire ; -, (vervallen , betaalbaar worden)
Verstappen, t. w., (opstoppen) stop up; -, (rerhergen) hide;
fall due.
-, obstruct, g.; -, (hardl(jvig maken) constipate, make
VerstrLking • z., spending , spoiling • expiration • falling
costive.
due , rubbing too long ; zie de beteekenissen onder VerVerstoppend , b., Constipating, obstructing , g ; oppilative.
strijken.
Verstopper, z., (verberger) hider; -, (opstopper, aanvul.
Verstrikken • t. w., (in een strik vangen) ensnare, entrap;
Ier) be who stops up.
§ -, (verschalken) take in ; -, (anders vaststrikken) tie otherverstopping , z., (opstopping) stopping up ; -, (verberging)
hiding; § -, obstruction , g.; -, (hardl( vigheid) costiveness. wise ; -, (niet strikken doorbrengen) spend in tying (geld,
tijd , money • time); -, (strikkende verbruiken) consume by
Verstopt , b., (opgevuld) stopped up; -, (verborgen) hid;
knitting ; zich -, wed. w., ensnare oneself.
-, (met kousen stoppen verbruikt) made use of in darning
stockings ; -, (hardlijvig) costive ; - in het hoofd , having Verstrikken • z., ensnarer , entrapper.
Verstrikking, z., ensnaring, entrapping, spending in tying,
a cold in one's head.
tying otherwise, zie beteekenissen onder Verstrikken.
Verstoptheid , z., (hardl( vigheid) costiveness; - in het
Verstrikt , b., ensnared, entrapped, tied.
hoofd, cold in the head; -, obstruction, g.
Verstoren , t. w., (stoornis te weeg brengen) disturb ; -, Verstroo$baar , b., fit, easy to be dispersed , scattered,
(vernielen) destroy ; -, (boos maker) make angry ; den vrede zie Verstrooijen.
Verstrooid, b., (uiteengedreven, ver uit elkander gejaagd)
-, break the peace.
dispersed; -, (hier en daar liggend, van elkander verwijderd)
verstoring , z., (stoornis) disturbance; -, (vernieling) des.
scattered; -, (dolend, afgetrokken) wandering; -, (strooijend
truction , ruin ; -, (boosheid) anger.
gebruikt) consumed in scattering ; -, (tijd, geld) thrown away
verstorven, b., zie Versterven; (door overlijden in eigen.
dom overgegaan op) devolved upon ; -, (overleden) late ; -, time , money , spend time , money in scattering ; - van ge
raving , absent ; -, (afleiding gegeven) diverted;-dachten,
(ouderloos) father- and motherless.
hij was -, bis mind was wandering.
Verstorvene , z., deceased , defunct , dead.
verstouten, t. w., embolden, make bold; zich -, wed. w., Verstrooidheid, z., state of being dispersed, lying scattered;
venture , dare ; indien ik mij verstoutte , t if I durst make - van gedachten , absence of mind.
so bold; hoe durft gij u - dat te zeggen, how can you Verstroo(jeling, z., straggler; -en, mv., scattered men, pl.
VerstrooUen • t. w., (uiteendrijven) disperse ; -, (hier en daar
be so bold as to say it.
nederwerpen) scatter; -, (afleiding geven) divert; -, strooiverstouting, z., emboldening; -, (vermetelheid) boldness;
jende gebruiken) consume in littering ; -, (tijd, geld) spend
-, making bold.
Verstouwen , t. w., stow , stow otherwise ; zie Verstuwen. - time, money in littering; zich -, wed. w., disperse; -,
Verstouwina,

z., stowing, stowing otherwise; zie Ver-

(verstrooijing , afleiding zoeken) divert oneself , divert the

thoughts; ik doe liet ons mij te -, I do it to divert
myself.
stew too long ; -, (voor het stoven verbruiken) make use VerstrooUer, z., (uiteendrijver) disperser; -, (nederwerpen
of in stewing; -, b., § dispersed , blown away ; -, reil. d. zonder orde of regelmaat) scatterer ; -, (wegwerper van geld)
one who throws his money about; § -, (die afleiding ver
van Verstuiven.
-schaft)
directer.
Verstoving, z., stewing too long, too much.
z., (uileendrijving) dispersion; -, (nederwerVerstrootjing,
stiff,
uade
,
grown
stiff.
,
b.,
Verstrn,nd
ping zonder orde of regelmaat) scattering ; -, (afleiding)
Verstramdheid • z., stiffness.
diversion.
Verstrammen, t. w., make stiff; -, stiffen ; -, i. w., grow stiff.
Veratranuning • z., (stramkeid) stiffness ; -, (strammaking) Verstuiken, t. w., sprain, dislocate, strain, wrench; zich
-, wed. w., sprain oneself.
nakiing stiff; -, (stra nwordiny) growing stiff.
stuwing.

Verstoven • t. w., make a stew of ; -, (te lang stoven)

VEI..
verstultcing, a., spraining, dislocating, Straining, wrenching, dislocation.
Verstuikt , b., sprained , dislocated , disjoint.
Verstulktheld , z., sprainiu;g, dislocation , dinjoittting.
Verstalven, t. cc
blow -away like dust, make fly like
dust; § -, (uitee#zdrijven) disperse; -, i, w., be blown away;
§ fly away, fly.

, z., II being blown away , flying away ; § -,
dispersion, flying.
Verstoren , t. w., send off, zie Verzenden.
Verstertia , z., sending off, zie Verzending.
Verstu'•en, t. w., (weder, anders digt opeenpakken) stow
otherwise, stow anew ; -, (stuwende verbergen) conceal.
Verstuw' eng , z., zie Verstuwen ; stowing otherwise , stowing anew ; -, concealing.
Versuffen , t. w., (suf, wezenloos maken) make an idiot of;
-, (met sufei doorlirenayen) dote away ; -, i. e., (wezcnlon,
worden) become an idiot ; -, (sufferig worden) pint; a« ;iy
with grief and distress of mind.
Versutring, z., (sufwording, sufheid) idiocy; -, (doorbrenling met suffen) doting away , pining away.
Versuft . b., I I pensive; -, (verslagen) perplexed ; - stars>n
he perplexed ; geheel - zijn , he an idiot ; -, (door droef
-heid
overstelpt) sad ; hij is -, he is doting.
Versuftheid • z., II pensiveness; § -, (verslagenheid • ver
perplexity; -, (wezenloosheid) idiotcy ; -, dotage.-stoin.phed)
Versukkeld , h., (slecht behandeld; used ill ; -, (verwaarloosd) neglected; § -, (ellendig) miserable.
Versukkelen • t. w., (slecht behandelen) use ill ; -, (verwaarloozen) neglect ; f -, i. w., (ellendig worden) grow miserable,
perish by leading a miserable life.
Versukkeling , z., (slechte behandeling) using ill ; -, (r-erwaarloozing) neglect, neglecting; -, (ellendig wording) grow.
ing miserable.
Vertzalbarr , b., translatable.
Vertaald , h., translated.
Vertaalloon, z., money paid for translating, translator's fee.
Vertaalregt, z., copy - right.
Vertaalster , z., zie Vertaler.
Vertaalwerk , z., translating , translator's employment,
translation.
Vertaalwoede , z., translating-mania ; rage for translating.
Vertakelen , t. w., rig anew, z.; zich -, wed. w., ( change
clothes; zij heeft zich geheel vertakeld, she is quite another
woman.
Vertakelintc, z., rigging anew, z.; -, ( changing of clothes.
Vertakken (zich) • wed. w., § spread .
Verstuiv ing
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Vertasten , t. 'c. (I feel once neore , take otherwise; zie/; -,

wed n'., reistake , lay hold of a wrong thing; zich aan,
ieriood -, go too far.

vertasting, z., feeling once more, taking otherwise; -,
mistake, mistaking.
Verte, z., distance, remoteness; in de -, far off, far away;

nit de -, from afar.
Verteetlerhaar, b., capable of being softened, mollig able.
Verteederd , h., softened.
Vcrteederen , t. w., soften

; -, i. 4!'., he softened.
v erteedering , z., softening; -, (teederheid) softness, tendertiess.
Verteekenen • t. w., (weerover leekenen) sign again; -, (rerkeerd lee/enen; draw , markwrong ; zich - wed. iv., sign
wrongly , siihscrit;e wrongly ; -, make a mistake in drawing, n1Nrl:ing, signing.
Verteeketiing , z., signing,

again • drawing otherwise

marking anew.
Verteerb,rar , b., digestible.
Verteerbaarheid • z., digestibleness,
verteerd , h., II digested; -, (doorgebrogt) spent;
kwè.ef)

-, (ver-

wastel.

Verteerder , z., (van geld) spender (of money) ; -, (doorbrenger, verkwister) spendthrift; -, (klant) customer.
represented .

Vertegenwoordigd , b.,
Vertegenwoordigen

,

Vertegenwoordigend

senting.

t. w., represent

.

, b., representative; -, d., repre-

Vertegenwoordiger , z , representer ; - des volks, repre-

sentative of the people.

Vertegenwoordiging , z., representation.
Verteld

, b., (gezegd) told ; -, (verhaald) related.

vertellen , t. w., (verhalen , mededeelen, zeggen) relate,.
narrate , tell; zich -, wed. w., (verkeerd tellen) make a mis

ik vertelde mij , I mistook in counting..-takeincoug;
Vertellenswanrdig , b., worthy to be related .
Verteller, z., (verhaler) relater, narrator; - van geschiede-

nisjes , teller.

Vertelling, z., (verhaal) narration; -, (vertelsel) tale; -,

(abuis in het tellen) mistake in counting.
^ Vertelsel , z., (vertelling) tale ; -, (sprookje) story; -,
(fabelleer) fable.
Vertelseltje , z., story.
Vertelster , z., zie Verteller.
Verteren . t. 0e., (aan kosten uitgeren) spend; -, (voor kosten sr/in/dig z (jn) osve; -, (doen vergaan) consume; -, (ver delqen) destroy; -, (wegvreten) corrode; -, (wegknagen) underVertakking, z., ramification.
miiie; -, (verduwen) digest; -, (op nieuw met teer bestrijken)
Vertalen , t. w., translate; woordelijk -, translate literally ;
tar anew; -, (aan teer (esteden) spend in tar; -, (tot het
- uit het Enflelsch, - from English ; - iii het Engelsch
teren rer(rsilren) make use of in tarring, consume in tarring;
= into English.
-, (niet teren doorbrengen) spend in tarring; -, i. w., (ver
Vertaler, z., translator; beëedigd -, sworn translator.
worden , veryaas [ran spijzen]) digest; -, (te niet gaan)-dutvol
Verts+ling , z., translation , version.
consurne (door , van , by) ; -, (wegkwijnen) pine away (van,
Vertalinen , t. w., loiter away, idle away.
for) ; reel -, spend high ; zwaar te -, hard to he digested;
Vertaliuing , z., loitering,: away, idling away.
hoeveel heft gij verleerd ? I hose much do you owe? § zij
Vertappen , t w., draw from one vessel into another; tap
verteert ran droefheid , she pines away , consumes witti
over; -, (hij liet glaasje rerkoopen) sell by retail; reel bier. grief; door den honger verteerd worden , starve with hun-, sell much beer.
ger ; de spijzen - niet hij hem • he cannot digest his food.
Vertapper , z , retai 1er.
verterend , b , (langzaam wegkwijnend) consuming ; -, (ver
Vertapping, z., retailing.
-nielad)
destroying.
Verthpster . z., zie Vertapper.
Vertering, z., (sitgaaf) spending, wasting, expense; -,
Vertasbatar , h., catna ►tle af being piled up otherwise.
(wegkwijning) consuming , -, (rerduwing) digestion; concocVerts^ssen, 1. w, pile up anew; -, (anders tassen) pile up
tion; zijn -esa Jag» zijrz iokooien te bonen, lie spends above
otherwise.

Vertasser • z., one who piles up anew of otherwise.
7r ertassing , z., piling up anew , piling up otherwise.

his income; hoev,el is de -? how much have we spent?
Verte,it,=n . t. u-., ( loiter away ; trifle, idle away, chat away.
Vertt',stvr , z , loiterer away ; trifler , chatter away.
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Verteuting, z , loitering , trifling away ; chatting away.
Vertlenden , t. w., (de tiende betalen) tithe ; -, (in tienen

rerdeelen) divide into ten parts or shares.

Vertlender , z., tither.
Vertlending , z., tithinx , decimation.
Vertienen , t. w., zie Verzie nden.
Vertlenvoudigbaar , b., capable of being

deeupled.

made tenfold ,

Vertienvoudigd , b., decupled , made tenfold.
Vertienvoudigen , t. w., decuple, make tenfold.
Verttenvoudiger , z., decupler.
Vertienvoudiging, z., decupling.
Vertier , z., (verkoop) sale; -, (handel) custom ; -, (verkoo-

ping) vent ; -, (bedrijvigheid) animation; zonder -, dull ;
veel -, much sale , demand for ; -, (klanten , klandisie)
custom; hij heeft reel -, he has a great custom.
Verfieren , t. w., (verkoopen , omzetten) sell , put off; -,
(met razen en geweld doorbrengen) spend in making a noise.
Vertlering , z., zie Vertier.
Vertillen , 1. w., 11 lift up from its place , remove; zich -,
wed. w., overstrain oneself, hurt oneself by lifting up too
great a weight.
Vertilling , z., (van zijn plaats tilling) removal ; lifting up
from its place; overstraining oneself, hurting oneself;
door zijn -, by his overstraining himself.
Vertimmerd , b., changed ; -e spijkers, nails made use of.
Vertimmeren , t. W., (veranderen) change , build again ,
repair; laten -, have changed by the carpenter ; spijkers
-, make use of nails; tijd, geld - spend time, money in
carpentry; hi' heeft veel geld vertimmerd, he has spent a
great deal of money in building.
Vertimmering, z., carpenter's work, carpentry, changing,
repairing.
Vertind, b., tin-covered.
Vertinnen, t. w., tin-cover, tin-over.
Vertinner , Z., tinker , pewterer ; -, tinman.
Vertinning, z., covering with tin; -, tinning over.
Vertinsel , e., tin-cover, layer of tin ; -, tinning.
Vertobben , t. w., (doorbrengen met hard werken) spend in
drudging; -, (met kniezen doorbrengen) spend in fretting;
§ -, (verkwisten) squander away, spend , spill.
Vertoef, z., delay ; zonder eenig -, without delay; -, immediatelg ; -, directly.
vertoefplaats , z., halting-place.
Vertoefster, z., zie Vertoever.
Vertoeven , t. w., spend by taking a drive in a carriage
(tijd , geld , time , money).
Vertoetsen , t. W., touch again ; -, (andermaal beproeven)
try again.
eertoetsing, z., touching again.
Vertoeven , t. w., _1I (uitblijven) stay ; -, wait , stay out ,
tarry; -, (zich ophouden) be staying, stay; -, i. w., (vertragen) delay; T- -, abide.
Vertoever, z., 11 one who tarries; -, tarrier; -, (vertrager)
delayer.

1

t. w., T- (veraccijnsen) pay the customs or excise;
deze wijleen zijn niet vertold f , the duty on these wines
is not paid.
Vertolling , z., paying customs, excise.
verzond , b., (weder getond) tunned up anew; -, (anders
getond) tunned up in other casks.
Vertonnen , t. w., (nogmaals tonnen) tun up anew , a second
time ; -, (in, andere tonnen doen) put in other casks.
Vertonning . z., turning anew , turning a second time,
putting in other casks, zie Vertonnen.
Vertoog, z.,
remonstrance, expostulatory declaration,
essay; -, (betoog) demonstration; ( -, petition; -, picture;
een - over de mathesis, an essay , a treatise on the mathemoties ; een natuur - over 's menschen leven , a natui al
treatise of human life.
, t. w., show, represent; -, make a strong
Vertoogen
remonstrance.
Vertoogje, z., (traklaatje) treatise, short treatise; -, essay.
Vertoogschets , z., rough draught of a discourse or a
treatise.
Vertoogschrift. z., remonstrance, demonstration.
Vertosagsclhrfdver, z , writer of treatises, essays, discourses.
Vertoon , z., (tooning) presentation, exhibition ; -, (ten
toon spreiding) show; - maken, make show; op -, (op
ziyt [hij wissels]) at sight; op - van, on exhibition of; op
- betalen , pay to the bearer , pay at sight (koophandel).
Vertoonbaar , b., that is to lie represented.
Vertoond , b., shown, represented.
Vertoondag, z., (speeldag van een tooneelstuk) day of exhibition; -, (dag waarop een wisselbrief moet vertoond warden) day on which a bill of exchange is to be presented.
Vertoonder, z., zie Vertooner.
Vertoonen , t. w., (voor oogen stellen) show; -; (voor den
dag brengen), produce, exhibit; -, (aanwijzen, voorhouden)
demonstrate by reasons, show by reasons, show; -, (voor stellen) represent; -, (ten tooneele voeren) represent, play,
act; , (ten toon spreiden) show; het vertoont zich slechts
zoo , it only appears so; zich -, show oneself ; -, (verschijnen) make one's appearance ; een blij gelaat -, show a
blithe countenance; hij vertoont zich geheel anders dan hij
is, he appears quite otherwise than he is; de originele
stukken van een proces -, produce the original papers of a
lawsuit; hij vertoonde de zaak in het breede, he demonstrated the matter at large ; zij vertoonde een koningin
she represented a queen ; er zal een nieuw stuk (ten tooneele)
vertoond worden, a new piece will be acted, performed.
Vertooner , z., shower ; -, (van een tooneel) performer ,
representer , exhibitor ; -, player , actor , comedian ; zie
Pertoonen.
Vertooning, z., (het laten zien) showing; -, (aanbieding)
presentation ; -, (vertegenwoordiging) representation ; -,
(uitstolling) exhibition ; -, (uitvoering) performance, acting;
-, (gezigt, schouwspel) sight; -, (verschijning) appearance;
hij maakte een groote -, lie made a great show; een spel
met prachtige -en, a play with splendid decorations; eega

vertoilen .

vreemde - (verschijnsel), a strange sight.
place where a piece is performed;
play house, theatre.
Vertoortid , b., O irritat.ed, angry (op, with); -, (verwoed)
(ontc(jferen) decipher.
interpreter; -, (vertaler) translator; -, enraged.
Vertolken , e.,
. Vertoorndheld , z., state of being irritated,* being angry;
(ontcijferaar) decipherer.
Vertolking , z. J interpretation; -, (vertaling) translation; ` -, (ver;eoedheid) being enraged; -, (woede) rage.
-, (ontc ( fering) deciphering.
; Vertoornen, t. w., make angry; -, (uitdagen, sarren) proyoke; -, (verbitteren) irritate; -, (verwoed maker.) enrage;
Vertolkater. s., zie Vertolker; -, translatress.
Vertolkt, b. •11 interpreted, translated, deciphered; zie
-, i. w., (verwoed worden) grow enraged; zich -, wed. w.,
Vertolken.
grow angry.
Vertoeving, z.,

tarrying, staying; -, (vertraging, op-

onthoud) delay ; -, delaying.

Vertolken • t. w.,

fl interpret ; -, (vertalen) translate; -,

Vertoonplaats , z.,
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Vertoornin g , z., tl) making angry, T-angering : -, (uitrlayiny) Vertrsnen . t. sc., ( ,Iel hear enters rleclilers) plait otherprovoking ; -, (verbittering) imbittering, irritating; -, (bet wise., -, (oh ri.ieuw vlechten) plait anew , -, (met trenseie
doorhrerigen) spend it ► plaiting.
tot razernij brengen) enraging, exasperating.
Vertraagd , h., (in snelheid verminderd) slackene!l., relented; Vertrensing, z., (hee anders vlechten) plaiting otherwise;
-,
(rleehting 01) nieuw) plaiting again, plaiting anew.
-, (uitgesteld) delayed, remitted; -, (opgeschort) retarded,
Vertreuren , t. w., send in mourning, pass in sadness,
put off.
mourn away; -, i. u'. en zich -, wed. w., pine away in
Vertragen , t. w., slacken , relax; -, (uitstellen) delay; -,
rnourt, ► ng.
(opschorten) retard, put off; -, i. w., (itia snelheid rermninderen)
abate, relent, slacken ; zich -, wed, w., he staving ton 1 =env. Vertreuze len • t. w., ( trifle away, lose in idleness , loiter
away.
Vertrager , z., one who relents; delayer , retarder, slack.
Vertrevizeting , z., ( trifling away, losing; -, loitering away.
ener, zie Vertragen.
Vertraging, z., (vermindering in snelheid) slackening, re- Vertroetelaar, z., spoiler.
tenting; -, (uitstel) delay ; -, (opschorting) retarding, re- Vertroeteld , b., spoiled.
Vertroetelen , t, w., spoil , indulge too much; ; nurse too
tardation.
tenderly, too carefully.
Vertrappelen , t. w., trample down (gras, grass) ; tram.
Ver,rtaeteling , z., spoiling; een -, a spoiled child.
pie (op , upon) ; trample underfoot.
Vertrappen , t. w., trample upon, trample down , tram. Vertroostbatar, h., fit to be comforted; -, willing to receive
consolation; consolable.
pie underfoot ; bruise with tra;npline ; ) § -, (nerd ;jen , rervloeken) damn ; § -, abuse , use i I I ; ik zallij niet ,geheel Vertroostbaarheld , N., fitness to be comforted; -, wil.
laten -, I shall not suffer myself to he crushed entirely. I Im.aness to receive consolation; consolableness.
Vertrosrstrtljk. h., fit to give comfort; consolatory, consoling.,
Vertrspper , z., f1 trampler t ► i of ; § -, violator.
vertrapping, z, ^) tr ampling upon, trampling down; -, Vertr, osteWkbefd • t., titntss to give c onsolation; consol^► tori ► iess.
violation.
Vertroosten , t. 't'., I1 1 comfort , console ; -, (opbeuren ,
Vertrapster , C., Zie Vertrspper.
oprrolijkenn) cheer.
,
rights
trampled
h.,
-e
regieti
,
trampled
upon;
Vertrapt
Vertroostend , h.. consolatory.
upon ; )§ -, (verdijd) damned; -, t., ) the deuce.
Vertreden , t. w., trample upon , trodden underfoot; zijn Vertrooster , z., I .. comforter, consoler • consolator ; -,
voet - [verstuilren] , sprain one's foot ; zich sint -, walk a (opvrolijker) cheerer.
little; zijpa eten -, take a walk after dinner; iemands goe- Vertrosssting • z., ji ,l, comfort, consolation; -, (opvrolijking) cheering
den naam. -, blast a persona reputation ; dde deugd -, despise
Vertrou%s'd , h., (innig, op een rertronwelijken voet staande)
virtue; § iemand in liet stof - , trample upon any one.
inti ►nate, confident-, -, (vertrouwen verdienend) trust-worthy ;
Vertreder , z., trampler.
-, (toerertrouwd) entrusted; -, (vertrouwelijk) confidential ;
Vertredins, z., fl trampling tenderfoot, trampling tips ; -,
een - l;ersoon, a person that may be trusted; hij is met
(wandeling) walk ; -, (verstnikisg) spraining ; -, (reseed.
.fe telera -, lie knows t lie languages; zij was met de zaak -,
tiny) despising; -, slighting.
she had knowledge of the affair; hij is met het italiaansch
Vertreedster , z., zie Vertreder.
boel-houden -, lie is versed in book-keeping by doable entry.
Vertrek , z., (afreis , heengaan) departure , departing ; -,
putting off; hij staat oh zijn -, he stands upon his depar- Vertroaw de, z., intimate; confident, confidant.
tare , tie is really to set out on his journey; het - der Vertr,:uwdheid , z., trustworthiness; - met, krnowledge of.
vloot, the sailing of the fleet; -, (kamei) room, chamber. Vertro s elfijk , h., 11 Y c outidential; -, (innig, vriendschap Vertrekbrief, z., leave-taking letter, farewell letter.
Vertrekken , t. W., (afreizen, heengaan) depart, set

off;

pel;jk) intimate; - tellen iemand zijn, speak confidently to
a ►► \ fine; -, Fw., confidentially, intimately.

-, (weggaan) go away, withdraw; -, (afvaren, afrijden) Vertrouiveiij kWeld , z., j! ,j, confidence , coilfidentness; -,
(innigheid) intimacy; al te groote - haart verachting, fami-,
start; -, (wegtrekken, van zijsi pleats trekken) draw away;
liari ► y breeds contempt.
-, (bewegen, vervoeren) move ; zich -, wed. w., hurt oiieself by drawing; § -, (zich vergissen) make a mistake; nadat Vertrouweling„ z., eortident, confidant, confidante; de ik vertrokken was, after my departure; hij vertrok naar der koningin, tt► e confidante of the queen.
Engeland , he set out for England ; hij zal binnen acht Vertrou%v eu , z., (vaste hoop, geloof) trust; -, (geheele
overlating) reliance (op , upon) ; -, (vertrouwelijkheid) condagen -, he will depart within a week; toen zijne vrientiideuce ; geen - stellen in, lieve no trust in , place no trust
den vertrokken voren, his friends tieing gone away, being
in
; zijra - stellen op , place one's trust in , rely upon
turn
one's
eyes;
oogen
(rerdraoijen)
,
zijne
u it hdrawn ;
zij vertrok haren mond tot een glimlach, she forced her off) yoehl -, 11pon trust; het is mij in - ,gezegd , it has hee7L
told
site as a secret , in confidence ; ik ; eg bet u in -,
mouth it+to ,a smile; -, (in een tooneelstuk van het bonedl.
I tell it you ill cm ► fidet ► ce; ik heb veel - op zijn vriend
gaan). IIiervoor maakt men trog gebruik van de latijnscle
I have graat confidence in his friei ►dship; hij is-schap,
s ► itdrukkingen : Cato vertrekt, exit Cato; de koning en de
mijn -, I trust in him.
koningin -, exeunt the king and queen.
Vertrekken, z., (het weggaan, het zich rerwijderen) departing, Vertrouwen t. w., (Vast geloonen) trust, believe firmly;
setting off; -, (me. van vertrek: kamers, apartemenien) rooms, -, (op iemand of iets staat maken) trust, confide, ii ►trust,
depend, rely upon any one or any thing; ik vertrouw dat
apartments.
hij het doen zal, I trust, I arre persuaded that he will
Vertrekking , z., (weytrekkiny) drawing away , drawing
from its place; -, (beweyiny) movement; -, (krampachtige do it; ik vertrosiw dat hij in Engeland zal zijn, I believe
hint to he in England ; men kun hem niet - , he is not
beweging; convulsive movement.
to be trusted ; te veel op iemand -, rely too -much upon
Vertrekplaats , z., starting-place, place from which one
any
one ; iemand eest geheim - (ini vertrouwen mededeelen),
sets out on a journey.
trt_ ► Ot tiny otje with a secret; ik rertrovw hens niet verder
Vertrektijd , z., tinre of starting.
elfui ik han i.e , I trust hi ► ►i no farther than I can see lieg?
Vertrekuur, z., hour of starting.
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uitwerpen, moor

across.
Vertuid, b„ moored, z.; -

liggen, have moored by the head, z.
vertulgd, b., rigged again; moored; -, harnessed otherwise.
Vertelgen , t. w., rig again ; moor ; -, harness otherwise.
Vertulging , z., rigging again ; mooring; -, harnessing
otherwise.
Vertuijen , t. w., moor by the head, z.; onderzeil -, moor
across under sail , z.
Vertujing , z., mooring by the head, z.
Vertullijn , z., mooring-rope , z.
Vertuind , b., 11 (omheind) hedged , paled around; -, (hoog
opgeboeid met bak en schans) deepwaisted, frigate-built; een
- schip, a deepwaisted ship, a ship of which the quarterdeck and forecastle are elevated from four to six feet above
the level of the upper-deck , in order to leave a vacant
place called the waist, in the middle of the upperdeck.
Vertulnen, t. W., (omheinen) hedge, pale about; -, make
drift-rails, z.
Vertulning , z., general name for the quarterdeck, poop
and forecastle of a ship , z.; -, drift rail , z.
Vertulschen, t. w., : II (verruilen) truck, change, chop; -,
(verkoopen) sell; -, ;(verkwanselen) squander away, spend,
waste.
Vertuieching , z., : trucking , changing , chopping ; -,
spending, wasting.
Vertulten, t. w., (in tuiten vlechten) curl; 4-, (versieren) adorn.
Vertweernen , t. w., zie Vertu'ijnen.
Vertwijfeld . b., (wanhopig) desperate , despairing ; -, (hopeloos) hopeless ; -, bw., desperately ; -, hopelessly.
Vertwljfeldheld , z., being desperate , desperation ; -, hopelessuess.
Vertwijfelen, t. w., despair; -, (moedeloos worden) despond;
1, give up all hope.
Vertwtjfeling , z., despair, desperation ; -, hopelessness;
iemand tot - brengen, drive any one mad.
VertwIJnen • t. w., make use of in twining; twine (werersuitdrukking).
Vervaard , b., afraid , frightened , affrighted , fearful ; voor, afraid of; - maken, frighten; - worden, be frightoned (voor , by) ; - maker , frightener.
Vervaardag , z., day on which something is transported,
conveyed.

Vervaardhe5d • z., fright, fear ; -, fearfulness.
Vervaardigd , b., (gemaakt) made ; -, (bereid) prepared ; -,
(voltooid) achieved ; -, (zamengesteld) composed.
Vervaardigen , t. w., make , make ready ; -, (bereiden)
prepare ; -, (vollooijen) achieve ; -, (eamenstellen) compose.
Vervaardiger • z., maker • achiever ; -, composer , zie
Vervaardigen.
Vervaardiging, z., making; -, preparation; -, preparing;
-. achieving; -, composing, zie Vervaardigen.
Vervaardigster , Z., zie Vervaardiger.
Very aarltk , b., fl frightful , dreadful ; -, (afschuwelijk)
hideous ; -, (zeer groot) lingo; -, (rreeselijk) terrible ; -,
bw., frightfully ; -, dreadfully ; horribly; -, prodigiously;
-, terribly.
V ervaarltjkheid

(bouwvallig) ruinous ; -, (verminderd) decayed ; -, (bleek en twak) pale and weak; -, (afgeleefd)
worn out ; -, (armoedig) shabby; -, (verschenen) the pay-

Verfallen , b.,

ment of which is fallen due ; -, (afgeschaft) abolished;
-, (opgeheven) abrogated ; -, (in eigendom overgegaan) devolved (aan, upon); - door ouderdom, decrepit; een - ,gebouw , a tottering edifice, a decayed building ; - van den
troon, excluded from the throne; - in de kleederen (armoe dig), shabby, shabby looking, een - pand, a lapsed pawn.
Vervallen , i. w., (bouwvallig worden) decay , become ruinous , fall to ruin ; -, (oud worden) grow old ; -, (bleek en
zwak worden) grow pale and weak ; -, (betaalbaar worden)
fall due ; -, (lager worden) decline ; -, (afwijken) deviate,
z. (van, from); -, (in eigendom overgaan) devolved (aan,
upon) ; -, (afgeschaft worden) be abolished ; -, (weggelaten
worden , wegvallen) be suppressed ; - in , fall in ; in een
boete - van drie gulden, incur a penalty of three guilders;
tot armoede -, go down in the world; tot dronkenschap -,
become addicted to drinking; van kwaad tot erger -, deviate
i more and more from the right way; aan lager wal -,
strike the coast , z.; op een klimp , een sandbank -, run
a-ground, z.; dij begint zeer te -, the is sadly on the decline,
t he is fast breaking up; hij laat zijn huizen -, he lets his
houses fall into decay; in schulden -, run into debt; tot
een gesprek -, fall into discourse ; het pand is -, the pawn
is lapsed; de wissel vervalt morgen , the bill of exchange
is due to morrow; open -, become vacant.
Vervallenheld ,.z., decay, decayedness, decayed, ruinous
state.

t. w., falsify ; §-, adulterate ; een zegel -,
forge a seal; de munt -, embase, counterfeit coin; wijn -,
sophisticate , adulterate wine.
Vervalscher , z., falsifier , sophisticator.
Vervalsching, z., falsification, adulteration, embasing;
zie Vervalschen.
Vervalacht, b., falsified, adulterated.
VervaltLjd , z., term of paynment.
Vervangen , t. w , (aflossen) relieve; -, (in de plaats komen)
take the place of, supersede; -, (herhalen) repeat; -, (oprol gen) follow; iemand - door een ander , substitute another
in any one's place; - worden, be substituted; -, b., (afgelost)
relieved; -, (van paarden) foundered; de plaats van iets -,
come , be used instead of; de aardappelen - bij velen de
plaats van brood, many people eat potatoes instead of

Vervalschen ,

bread.
Vervangenheld , Z., foundering (of horses).
Vervanger, z., zie Plaatsvervanger.
Vervanging • z., (aflossing) relieving; -, (in de

plaats treding) taking the place; -, (opvolging) following; -, (in de
plaats stelling) substitution (door, by).
^ Vervaren , t. w., (aan het varen besteden) pay for being
conveyed by boat: -, (te water vervoeren) convey by water;
-, (op het water doorbrengen) spend on w,:ter; -, i. w., (ran
^ ligplaats veranderen) go away , change of place ; §-, (vrees
aanjagen) frighten; § ik weet niet waar hij - is , I don't
know what is become of him; § hoe zijt gij -? how have
you heen received ? § ik ben er niet goed mede -,, I have
, z., frightfulness, dreadfulness ; -, hi. met with bad success ? § ik weet niet hoe hs - is, I don't

deousness.

Verval , z., (ondergang, vermindering) decay, ruin; -, (da-

ling) decline; -, (buitenkansje, fooi) profit, fees, vails, pl.;
- van nering , decay of trade ; in - geraken, go down in
the world ; in - zijn , be poor , decay , be on the decline.
Vervaldag, z., day of payment; hij kon den wissel op den
- niet betalen, he could not pay the bill of exchange
when it became due.

know the result of his proceedings.

, Vervatten ; 4, contained, resumed; de
schoonheden - in dat gedicht, the beauties contained in that
poem ; -, (afgedeeld) divided; een werk - in eenige hoofd-

vervat , verl. d., van

stukken , a work divided into some chapters, a work contaming some chapters.

t. w., (in andere vaten overstorten) rebarrel, put
in other casks.

' Vervaten,

VER.
Vervatten , L u, (anders vatten) take otherwise; (12e?halen) repeat; -, (bevatten , inhouden) contain ; ik 2a1 het
wel eens , i: will come another day; Ik weet niet , 2v0t dit
werk vervat, I don't know what this work contains; ik zal
liet morgen -, tomorrow T will repeat my visit; er is meer
in vervat dan men denkt, it contains more tIlal1 people think.
Vervatting , z, taking otherwise; repeating, repetition,
zie Ves-vatten.
Vervechten , t. w., lose in fighting.
Vervederen , t. w., zie Ververen.
Verveend, b. digged out for peat.
Verveerd , b., having lost the feathers,
Verveiren , t. w., zie Ververen.
Verveertl.Jd , z., zie Ituitijd.
Vervegen , t. w., sweep from its place.
Verveld, t., changed skin.
Vervelen , t. 25., tire, trouble, weary; zich -, wed. w., feel
tired, feel weary, feel dull; het leven verveelt hem, he
was weary, tired of life; dat tooneelstuic verveelt m ij doe.
delijk , that comedy tires ree to death.
Vervelend, I., tiresome, tedious , irksome, wearisome;
een - gesprek, a tedious discourse; -, lw. tediously.
Verwclendhcld, z., tiresomeness, tediousness, wearisomeness.
Verveling, C., weariness, vexation, tediousness, weansorneness , tiresomeness; het is een middel tegen -, it is a
remedy (resource) against tediousness.
Vervellen, i. w., get a new skin; cast the skin, slough
men siegE dat de slangen elk jaar -, it is said that snakes
cast their skin every year; mijn duim vrre11 , my thumb
gets a new skin.
Vervelling, 5., getting a new skin; jeoeyelde - op vaste
tijden, periodical change of skin.
Vervciaen , t. w., dig , work for peat; clear of peat.
Vervenfng, z., digging, working for peat ; ;leani;g of peat.
Verreren , i. iv,, (re€ijen) cast the feathers; mew , moult;
lose the feathers.
Verrcring , z., moulting.
Vervcrscficn , t. w., 11 refresh; .., (verkoelen) cool; -, (vernieuwen) renew; -, (opicuarpe;;) revive; zich -, wed. w., take
some refreshment; pelceivleesch -, steep powdered beef in
fresh water; een schilderij - (met nieuwe kleuren dekken),
varnish a picture.
Ververscher,, 1., refresher, renewer, reviver , zie Ververschen.
Verwcrsctilng , S , refreshment , refreshing, renewing,
varnishing ; - voor de vloot , supply of provisions for the
fleet, zie Verversche;s.
Ververvcn :1: , t. mv., zie Ververwen.
Vcrs'crwen, t. w., (oververwen) paint, dye, paint again, anew;
-, (aan verw verbruiken) make use of in painting; -, (aan het
verwen besteden) spend in painting (tijd, geld, time, money).
Vci-veiigelcn , t. w., ( lose, trifle away, waste.
%ervljlcsi, t. ie., (anders vijlen) file otherwise; -, (door v(jten verslijten) wear out with filing.
Verwlsschcn , t. w., spend in fishing.
Veiviecliten , t. w., (anders vlechten) twist otherwise
(met vice/lien doorbrengen) spend in twisting; het hoofdhaar
-, plait otherwise , plait anew, spend in plaiting.
Verwilegen , i. w.. 11 fly sway; -, (verdampen) evaporate; de
kracht van wijn vervliegt, wine loses its strength ; zijn
krachten zijn vervlogen, his strength is spent, is exhausted;
de tijd vervliegt, time passes.
Verwileging , z., 11 flying away, evaporation.
Vervileten , i. w., flow away; -, fly away.
Vervlodcii , t,, gone on , gone by.
VcrvloeLJ(n , i, vr., flow away; 4 -, fly awa y .
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vervloeken , t. w., curse , execrate ; -, (in dcii lain doen)

anatl;emize ; zich zelven .-, eijn ziel en zaligheid -, bring
a curse upon oneself.

Veraloeker,, z., curser,, execrator.
Vervloeking, z., cursing , execration ; -, (vloek) curse , ma-

lediction , imprecation , execration ; -, (banvloek) anathema.

%erw'Iokt, t., cursed , ) dains;ed , execrable ; -, t., ) the

deuce! hang me ! -, hw., execrably , , danmed; een - slechte
weg, a damned bad road.
Vervlogen, 11., evaporated , gone by.
Vervloten , 1;., zie Vervliele;; ; gone by.
Vervlugtigen , t, w., volatilize; -, i. w., be volatilized.
Vervochten , t. w., (fl09 eens bevochtigen) moisten once more,
make net again ; i. ii'., (vochtig worden) grow moisty,
grow ovettish ; -, t., lost by fighting.
Vervoederen , t. w., (te veel voederen) overfeed ; -, (als voeder verbruiken) make use of; -, (aan voeder besteden) spend
in provender ; al het hooi is vervoederd, all the hay is
consumed.
Vervoedering , z., overfeeding , making use of, spending
in provender , , zie Vervoederen.
Vervoegbaar, b. fit to he conjugated (spraakkunst).
Vervoegbaarbeld , z., fitness to be conjugated (sprsoakk.).
vervoegen , t. w., 1 1 conjugate (spraakkunst); -, (anders veeyen) fill the seams , joints of a wall anew ; zich - te, go
to; zich - hij, tot, apply to; twee stukken -, join two
pieces otherwise.
Vervoeging, z., cos;jugation (spraakkunst); -, filling the
seanis , joints of a wall ai;ew , jointing otherwise.
Vervoer, z., conveyance ; middelen van -, means of cornmuimication.
Vervoerbaar , I., removable , transportable.
I
Vervoirbaarhcld • z., transl;ortableness.
Vervoerder, z., cosivcyer.
Ver toeren. t. w., 11 (naar een andere plaats brengen) rernos e,
1 convey ; ( transport , induce (tot, to) ; -, (lot veering /ebreiden) sisake use of for lm;ng ; -, (als voedsel roer dieren
cerbre;ike;;), zie Vervoederen; te water - coii;ey, trans.
I port by water; (hij liet zich door zijn drift -, he was
carried away by his 1;assioii.
VraocrIng • C., (vervoer) coi;veying , transpsrtis;g , carrying
sw, ay ; -, (van geest) rapture , transport, sudden emotion
of tl;e mind ; cxtasy (ecstasy) ; new lining.
Vervoermiddel , c., ii;;;aiio of coniniunication , of transport.
; Vervoertijd, z,, time at which something is transjorted
2 conveyed.
I Vervolg, z., (voortzettinp) continuance, continuation; -,
sequel; -, (toekomst) future; ia - ven lijd, in coi;tis;uai;ce
(a; process) of time ; het - eeucr geschiedenis , the continuI atioIs of a history.; in het - der rede, in the sequel of
the discourse; in het -, in future ; in - rs;; t;jjd, hereafter.
Vervolgbaar, b., (geschikt om te vervolgen, on; vervolgd te
;eoi'dei;) fit to be followed ; -, ( in burgerlijke za/een) actiona
l;le , suable , r.; -, (i;; sicafzake;;) halite to prosecutioï;
punishable , r.
2
Vervolgdeel, z., continuing volume.
Vervolge , z., verhogen naamval van Vervolg; tea - vets,
op , iS a coi;tinuation of.
Vervolgen, t. w., (najagen) pursue, run after, chase; -,
(plagen) persecute ; iemand - in regten , sue , prosecute any
one by law ; -, ( voortzetten) continue; den vijand -, pursue
the enemy ; zij werden om de godsdienst vervolgd, they were
persecuted for religion's sake; zijn loop continue or;e'o
race; v(j;i weg -, go on ; eenverhaal -, go on with one's
elioeoursc; wordt vervolgd (onderschrift ven eeniej stuk), te.

be continued.

5 72

VER.

VER.

Vervolgens , bw., (daarna) afterwards ; -, (toen) then ; -,

dayteekeniny Rtellen) antidate ; -, (vroeger stellen) antici.
pate ; -, i. w., cone sooner.
Vervroeging. z., hastenins: -, antidating; -, anticipation;
-, coming sooner, zie heteekenissen onder Vervroegen.
Vervrolijken, t. w., (roerblijden) make glad, gladden; -,
(verlevendigen) revive ; -, (vrol( k maken) rejoice ; zich -,
wed. w., cheer up; den geest -, revive the spirits.
Vervrol[jking , z., making glad; -, reviving; -, rejoicing;
-, cheering up, zie Vervrolijken.
Vervrolijkt, b., glad , rejoiced, cheered up, zie Vervro-

(daarop) thereupon; -, (verders) further; -, (achter elkander) one after another.
Vervolger, z., (nnjoger) pursuer, chase; -, (plager, mis
persecutor; -, (in regten) suer, prosecutor by-handelr)
law, actor, r.; -, (voortzet (er) continuer.
Vervolging , z., (voortzetting) pursuing , pursuit , chasiuig;
-, (kwelling , mishandeling) persecution , vexation ; -, (in
resten) prosecution, suit, action, r.; -, (voortzetting) continuation.
Vervolgingsgeest , vervolgingsijver, z., spirit of per-

secution.
Vervoigster, z., zie Vervolger; -, female persecutor.
Vervolgst ui k , z., continuation , following-piece.
Vervolgzlek, h., persecuting; -, (pleitzuchtig) action-taking.
Vervolgzucht , z., zie Vervolgings-geest.
Vervolgzuchtig, b., persecuting, zie Vervolgziele.
Vervolkomenen ,

t. w., accomplish.

Vervolkomening , z., accomplishment.
Vervoogden, t. w., 11 give a guardian; § -, tame, curb.
Vervordernar , z., continuer.
Vervorderen, t. w., continue, proceed; -, (hespoedigen)

lijken.
Vervroren • vervrozen, b., frozen.
Vervuild , b., foul • filthy ; § rotten ; een -e maag , a foul

stomach.
Vervuildheid • z,, foulness, filthiness, nastiness; ) § -,

rottenness.
Vervullen • i. w., grow foul , grow filthy; ) § -, grow rotten.
Vervuiling, z., growing foul, filthy; ) § -, growing rotten,

rotting ; putrefaction.

h., (voleindigd) I fulfilled; -, (vol van) full of; -,
(gevuld) filled.

Vervuld ,

Vervuldheld, z., fulness (met, of).

dispatch, go on with; zijn reis -, prosecute one's journey. Vervullen, t. w., (voleindigen, verwezenlijken) fulfill; -,
Vervorderina , z., pursuing, continuation ; -, (bespoedi- (opvullen) fill; -, (waarnemen, bezetten) occupy; -, (nnakomen , volbrengen) accomplish, perform ; de stad met schrik
ging) forwarding.
Vervormba„r, b., remouldable, transformable, zie Ver- -, frighten the town; zijn lof vervult de geheele wereld,
his praise resounds through the whole world ; de wet -,
vormen.
fulfill the law; hij heeft zijn belofte vervuld, he has perVervormd, h., fl (tot een anderen corm gebrast) remoulded,
formed what he promised; onze uien'Then zijn vervuld , our
§ -, transformed, metamorphosed.
wishes are accomplished; iemand' gebrek -, supply any
Vervormen, t. w., J (tot een anderen vorm brengen) remould,
§ -, transform , metamorphose ; zich -, wed. w., he trans- one's wants; ieu,ands plaats -, s ,, rc } cd any one.
Vervuiler, z., (verwezenlijken) fiitiiller; -, (open/ier) filler;
formed , he metamorphosed.
-, (waarnemer, bekleeder, occupant; -, (volbrenger) perforVervormer • z., remoulder ; § -, transformer , metamormer , accomplisher ; -, (opvolger) succeeder.
phoser, zie Vervormen.
Vervorming • z., 11 remoulding ; § - , transformation • meta- Vervulling, z., (voleindiging) fulfilling; -, (opvulling) filling ; -, (beklee^li.nng) occupation ; -, (volbrenyiny) performorphosis.
mance, accomplishment, accomplishing; hetgeen ter - dient,
Vervormster , x., lie Ververmer.
supply , succour , aid ; § dat is een groote - in de huishovVervouwbaar, h., capable of being folded otherwise.
ding, that is of great use in housekeeping.
Vervouwen • t. w., fold otherwise.
Vervuren , i. ic, moulder, moulder away , be spoiled by
Vervouwtng, z., folding otherwise.
humidity.
Vervreemd, b., (verkoeld) estranged (ran, from); -, (eerVerw , z., paint , color , zie Verwe.
kocht) alienated.
Verwaalbaar , h., that may he blown away.
Vervreerndbaar, h. , alienable; -, hw., alienably.
Vervreemdbaarheid , z., being estranged (aan , from); - , Verwaaid*, b., (verstrooid) scattered; -, (door den wind van
estrangement (van, from) ; -, alienableness, zie Vervreemden. den loop afgedreven) driven from the course by the wind;
-, (verwilderd) he wildered ; hij zag er - nit, he looked
Vervreemden • t. w., (verkoelen) estrange (ran , from) ; -,
(weydoern, verkoopen) alienate ; -, i. w., (verrreemd worden) weptherbeaten ; een - gezigt , a scared, a bewildered look.
grow strange ; -, forsake ; zich - van , wed w., become a Verwanidheld , z., bewildering, perplexity.
stranger to; het kind zal van n -, the child will become Veravaajen • t. w., blow away ; -, i. w., he blown away,
stir; zich -, wed. w., move; er beweegt zich geen blad, geen
quite a stranger to you, will become estranged from ,you;
een gedeelte zijner goederen -, alienate a hart of one's blad verwaait, , not a leaf moves.
property; zij vreest dat haar goed zal -, she is afraid that Verwaaling • z., blowing away , being blown away.
Verwaand , h., ^, conceited , selfconceited ; -, (nanmrnatiyend)
her goods will devolve upon strangers.
arrogant; -, (ijdel) vain; -, (hoogmoedig) haughty; -, (trotsch)
Vervreemder , z., alienator.
proud; -, (opgeblazen) presumptuous; -, hw., arrogantly,
Vervreemdheld • z., estrangement; -, alienation.
vainly, haughtily, proudly, presumptuously, ,j, conceitedly.
Vervreemding, z., (verkoeling) estrangement; -, (verkoop)
Verwaandheid, z., 4, conceit, selfconceit; -, (aanmatiging)
alienation.
Vervreten , t. w., (wegvreten) corrode; ) -, (met vreten arrogance; -, (ijdelheid) vanity. -, (hoogmoed) haughtiness;
doorbrengen) spend in eating ; § -, (bederven) spoil ; ) zich -, (trotsehheid) proudness, pride; -, (opgeblazenheid) pre-, wed. w., overeat oneself; -, eat too much, surcharge sumptuonsness, presumption.
Verw aarborgd . b., insured; de goederen rijn tegen gevaar
one's stomach.
-, the goods are insured against risk.
Vervriezen , i. w., he frozen ; -, freeze.
Verwaarborgcu , t. w., fl insure ; -, (de zekerheid verschafVervriezing • z., being frozen; -, freezing.
fen) assure.
Vervroegd, h., (bespoedigd) hastened; -, (op vroegere day-.
teekeniny gesteld) antidated ; -, (vroeger op den dag) earlier. Verwaarborger, z., insurer • assurer , warranter, zie
Verwaarhorgen.
Vervroegen , t. w., (bespoedigen) hasten ; -, (op vroegere
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Verwaardigen, t. w., favour; rids -, wet/u., cleiti
4- -,
vouchsafecondescesid ; rerwaardiçja8/echis mij vci te
/looren ,onlycofldescendto hear me ;ik rerwacs(/iI mj

niettot Item le spreken, I scoruto speak to him ver-

waardig a m ij aan te hoeren , deign to listeii to me.
Veiwuardiglug , z., 1egning
f vouchsafing.
Ve r waarloosd , t (eeroiac/i1zaomd) uicglectcd
sliglitcil ;
-, (vernield) spoiled ; -c kinderenehildrciileft to theniselves ;school voor -e kinderen ragged-school.
7 crwaarIoozeii , t. or., (vvronaclttzameo) sicglcct
-, (reecite/en)spoil ; -, (laten voorb ijgaan)lose ; een goede gelegen/leid -,lose a good opportunity.
Verwaarloozer
C., (reronaclitzamer)neglecter ; -. (vernieler , verderver) spoiler.
%erwanrlouzlng, v. (veronachtzaming) neglecting, neglect;
Th (vernieling) spoiling ; -, (ontevorgd/ieid) cavelessiess.
Verwacht , b., expected , waited for.
Verwachten , t. w., expect , wait for.
Vcrwacbtlug , C.,expectation ;zijn
in
- te leur gesteld
worden ,be disappointed in one's expectation.
Vcrwage1en , t. w., (wo[/gelend maken) shake , totter ; -,
i. w_, (meer waggelend worden) grow more tottering.

Vcrwnkkcren , t. w. (opwekken) awaken ; -, (aansporen)
excite ; -, (verlevendigen) revive; dat zal z ij n moed -, that
s- ill revive his courage; -, i. w., awaken , revive ; de wind
verwalcicert (steekt op) , the wind increases.
Verwakkering, z., awakeuing increasing, exciting, excitement, reviving , zie Verwakkeren.
Verwandelbaur , I., mutable , changeable.
Verwandelen , t. w., 11 lose in walking ; § -, i. w., (in de
fabelleer) transmigrate ; -, change , alter.
Verwandeling , z., 11 losing in walking; -, (zielsverlzuiriszy) traicomigration of souls , metempsychosis.
Verwant , b , (vermaagschapt) related , allied ; -, (in verband
staande) connected (met ,with) ;akin ;congenial (met,
with) ; -, z., (nabestaande) relation; -, (bloedverwant) kins.
man ; -, (geloofsverwant) fellow-believer, brother in faith ;
-, (vloekverwant) conspirator.
Verwante , z., relation , kinsman , kinswoman.
Verwanten, z., mv., relations, pl; -, kindred; kinsfolk.
Verwantheld , z.,(maagschap) relationship; -, (verband)
connection ; § congenialness , congeniality.
Verwaiitchsp, c. (moopsehap) relationship, kindred, consanguinity ; -, (verbod) connection ; corigenialness , congeniality ;de engelsehe taal heeft een ysoote -met de
holtandsche , the English language bas great affinity to
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varii up warmed a?ain
trwarzid, b., w;rntt
again ; -C kost, twice healed victuals.

IV7

healed

%crworncii

t.warm maken) warm, make warm; ; zich -, wed. a'., warm
(wasrn worden) warm grow warm, get
\variri
lemands /ar1 -, affect any ocr's heart.
%erwarntng
., varmirig warming ag iii.
V erwarr e n , t. w., 11 coiitourid -, (in de war brengen) eistagle lut out of oi der;-, (ingewikkeldnaden) ronsplicate ; -, (door elkander werpe)i ) mix ; confuse-, (rerleyen
sna ken)perplex, puzzle ; -, i V'(in strikken) ectangle
(in (Ie Was ger a ke n ) heconie embarrassed in z ij n rede -, be
('OOfUO€d inour's speech ; zich -, wed, or , eritaogle oiieself.
%crwarrin
n., ij (OUfllOiOfl; m (wa norde) disorder ; -, (inwikke/leg) complication ; -, erleyenheid) enibarvaosnicnt
- (af1ietro/cienheid) distraction.
; Veiwascinrn , t. w., evaporate, steam away.
Vcrwftseming , C. evaporation , steaming away.
VernsscLicit t. W., (wasschend verbrviken) make use of in
was
consume in washing.
erwassen , t.in
iv , (soos rertcnilen) snake use of waxing;
-, i. w., (vergroe(jen, mismao2t opyroeijen) gow out of shape;
, (qroeijend verdwijnen) leave no trace wlieii full-grown;
vanish by growing ; -, (krom wasoen) grow crooked.
I Verwasen , ren , d. van Verwassen , i. w.; -I., crooked;
een - leen , a crooked leg; a - messch, a crump -backed man.
VerwasIng, z., disappearing, vanishing in growth , growing
crooked , zie Verwassen.
Verwast , ren. d. vanVerwosssen, t. w.
Verwaten, IL, arrogant, impious , wicked , presumptuous,
cursed ; -, iw., arrogantly , impiously,, presumptuously.
Verwalesibeld , C., arrogance , impiety,,wickedness , presumptuousness.
Verwaterd , I., spoiled by moisture, by water; een - paard,
I a foundered horse; -e stoffen , stuffs spoiled by water.
Verwaterdbeld , r., being spoiled by water; -, (rein een
paard) foundering (of a horse).
Verwateren , t. w., (door water Iedereen) spoil by wetting;
-, (door waterlozen verliezen) ( lose by letting off water; -,
i. nv.be spoiled , spoil from moisture.
Verwbord , z., pallet.
Verwborstel , a., painter's brush.

(opwormeu) caroi up iv armRU

oiicseif ;

-,

i. 7V.,

Verwdoos, r., color.box.
Verue • c. paint , color,, zie Verw.
werwedden, t. w., (met wedden rerliezen) lose by betting;.
-, (op liet spel zetten) bet, lay ; hijzal alles - wal h ij
bezit, he will lose his whole property by betting; ik eer
wed tien pond , I bet, I lay ten pounds ; hoeveel wilt gij
the Dutch.
-? how much will you bet, will you lay?
Verwantchappcii, t. w., :1: ally by marriage (niet, aan, to); ', %crwcekcljkci, , /. or., effeminate , enervate ;
i a , grow
enervated , grow effeminate.
( connect (met, with).
Veruantschapt, I., zie Perwant; -e talen, languages that Vc,weekclijker , z., weakener; one who effeminates, dier have affinity to each other,, cognate languages.
votes.
Verward , b. 4. confused , entangled ; -, (ongeregeld) irre
%erwcekclijklng , r., effeminacy,, enervation.
gular; -, (onstvimiq) tuniultuouo; -, (duister) dark, obscure; Verweekel ij kt , t., effeminate, enervated.
- haar ,matted hair ; een -e road ,in intricate affair
; Vcrveekcu , t. w ., spoil by soaking, zie Weeken.
hij heeft er een - begrip van ,Ie lias a coiitiised notion Verweeldcrlgcii , i. 0v'.grow luxurious.
ot it ; -e gedachten, (or;fus(d thoughts ; -, 1w., confnoct.11y ; Verw ee r , z., defense.
erwcerbanr , I , defensible.
-., (ongeregeld) irregularly. -, (onstvimiçi) tumultuously ; (in verwarring)in a jumble ; luiggledypigglcdy , helter- Vcrweerbuarhcld , z., defensibleness.
skelter , peilmell ; m (dooreen) mixedly.
Vcraeerd , i., (door den invloed der lucht bedorven) weatherVerwardheid , z., .1, costfuiseds;esn ; -, (Unf/ereqeldlieid) dis.
beates; ; -) (verdviveld) devilish , damned;-, t., ) the deuce
order,irregularcieso , izrcgulnrity-,
lw., ( excessively,,extremely,, clanmcd , very much.
,
(osstvisniçjdeid) t;i
nmultuoussteos , tumult; -, (wanorde) chaos • huddle . - rein V erw ee rd e r . z ", defender , deteidait; cisc/icr en -, plain.
zinnen ,distraction.
tiff and defes;dnct
Verwarcu , t. w, (leveren)
take care of; tend.
Verweercs , 1. w., he spoiled by the weather,
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. verwewreht , h., cursed ; -, t., ) dimn it.
Verweerster , x., female defendant , r., zie Verweerder.
Verwezen , i. w., become father- and motherless , become • Verwer • z., (huis- en rijtuiyschilder) painter ; -,(sloffenan orphan.

verwer) dyer.

Verwegen , t. w., remove, stir ; -, i. W. stir, zie Verwikken. Verwerd, b., zie Verward.
Verweiden , I. w., (in een andere weide doen , verslaan) , Verweren , t. w., (verdedigen) defend; -, (beschermen) pro-

drive into another meadow; -, (als weidegeld betalen) pay
for fattening, for grazing.
Verwelding, z., driving into another meadow.
Verwekken , t. w., (veroorzaken) cause, raise; -, (opwek -

ken • aanzetten) excite ; -, (voortbrengen) procreate ; een
opstand -, raise a sedition; oneenigheid - cause dissension;
Eet toorn -, provoke to anger; kinderen -, beget, procreate
children.
Verwekker, z., (veroorzaker) author, cause; -, (aanspoorder) exciter ; twist-, make-hate ; opstand -, raiser of sedition; kroost -, begetter of offspring, procreator.
Verwekking • z., (veroorzaking) causing ; -, (aansporing)
exciting; -, (van toorn) provoking; -, (van opstand) raising;
-, (van kroost) begetting, procreating.
Verwekster , z., zie Verwekker.
Verwekt, h., caused , raised, excited, provoked, procreated,
zie Verwekken; in huwelijk -, born in wedlock.
Verweldigen, t. w., force, overcome, subdue, take, conquer , zie Overweldigen,
Verweldiger , z., subduer, taker , conqueror • zie Overweldiger.
Verweldtging, z., forcing, subduing, taking, conquering;
-, (dat wat verweldigd is) conquest.
Verwelf, z., zie Verwelfsel.
Verwelfsel • z., vault , arched roof.
Verwerkbaar , b., subject to wither, fade ; perishable.
Verwelkbaarbeld, z., perishableness, liableness to wither,
fade.
Verwelkelijk, b., perishable; liable to fade, decay, wither.
VerwelkelUkheld, z., T-perisbableness; liableness to wither,
decay.
Verwelken, i. w., wither, fade, decay; § -, perish.
Verwelking, z., withering, fading, decaying; § -, perishing.
Verwelkomen, t. w., welcome; -, wish, bid welcome.
Verwelkomer , z., welcomer.
Verwelkoming , Z., welcoming; -, (welkomsgroet) welcome.
Verwelkt , b., withered, faded , decayed; § -, perished.
Verwelktheld • z., witheredness , fadedness , being faded ;
§ -, being perished.
Verweloos, b., colorless, without color.
Verveloosheid, z., colorlessness, being colorless.
Verwelven , t. w., vault.
Verwelving, z., (het verwelven) vaulting; -, (verwelfsel) vault.
Verwen , t. w., (door aanstr(kiny een kleur geven, huizen
enz.) paint; -, (door indooping een kleur geven, stoffen)
dye ; -, (kleuren) color.
Vérwend, leg. d. van Verwen, zie Verwen.
Verwend, P. en verf. d. van Verwennen, spoiled, zie Verwennen.
Verwennen , t. w., (vertroetelen) spoil ; -, (ontwennen) lose
the habit of, disuse, disaccustom; -, (afleeren , doen verBeten) make forget; -, i. w., (sloten, overgaan) pass, be
forgotten; -, (afwennen) come into disuse; zich -, wed. w.,
contract an ill habit.
Verwenning, z, spoiling, disusing, making forget, zie
Verwennen.
Verwenschen, t. w., (verwenschen) curse , execrate; ) -,
imprecate, damn.
Verwenscher , z., curser ; one who imprecates , execrates ,
damns.
Verwenschsng, e., (vervloeking) cursing, execration; ) -,
imprecation, damning, damnation.

tect; -, i. w., (door den invloed der lucht bederven) spoil,
grow weather-beaten; zich -, wed. w., defend oneself, make
resistance; zij verweerden zich dapper, they made a vigo.
rous resistance.
verwerend , b., defensive; aanvallend en -, offensive and
defensive; een -e oorlog, a defensive war.
Verwerenderwl.js, bw., by way of defense.
Verwerfeliljk, b., obtainable.
VerwerfelUkheld, z., obtainableness.
VerweriJ • C. (werkplaats) dyer's, painter's workshop ; -,
(ambacht) dyer's, painter's trade ; -, (het yeverf) painting,
dying.
Verwering, z., defense; -, defending.
Verwerkbaar, b., fit to be wrought,
Verwerkbnarheld , C. fitness to be wrought.
Verwerken , I. w., (van de plaats werken) work from its
place; -. (verbruiken) use, consume in working; zich -,
(zich overwerken) hurt oneself by working; -, i. w., be
spoiled by fermenting too much.
Ver %verker • z., worker (van , in) ; -, user, consumer,

remover, zie Verwerken.
Verwerking, z., consuming, working (van, in), using,

removing , zie Verwerken.
used, consumed, wrought, removed, zie
Verwerken.
Verwerpel ij k , b., 11 rejectable; -, (niet aannemelijk) inadmissible; -, (af te keuren) disapprovable; § -, (te veroordeelen) condemnable.
Verwerpelijkheid, z., rejectableness, inadmissableness,
zie Verwerpelijk.
Verwerpeling, z., outcast, j reprobate ; § -, pariah.
Verwerpen, t. W., 11 §reject; -, (afkeuren) disapprove; § -,
(veroordeelen) condemn, dispise, repudiate; I -, reprobate.
Verwerpenswaardig, b., rejectable, disapprovable.
rejecter; -, (af keurder) disapprover; § -,
veewerper , z.,
(veroordeelaar) condemner, dispiser.
Verwerping , z., jl rejection; -, (afkeuring) disapproval;
-, (veroordeeling) condemnation ; -. reprobation.
Versverren, t. W., zie Verwarren.
Verwers, z., mv. van Verwer, in zamenst.: -ambacht, bedrijf,
painter's trade; -gild, painters' guild; -knecht, journey.
man-painter ; - winkel , painter's workshop.
verwerven , t. w., (door werken) get , gain ; -, (door
nst) obtain ; -, (door verdienste) acquire.
Verwerver, z., gainer, obtainer, acquirer, zie Verwerven.
Verwerving , z., getting , gaining , obtaining , acquisition ,
zie Verwerven; -, (verworven zaak) obtainment.
Verweten • b., reproached.
Verweven . t, w., (wevend gebruiken) make use of, consume
in weaving; -, (met weven doorbrengen) spend in weaving;
§ hetgeen eens geweven is, kan niet - worden, what is once
woven cannot be undone.
Verwezen , b., (ontsteld) perplexed; -, (verlegen) emharrassed; hoe staat gij zoo -? why do you stand so per
plexed , so embarrassed , so out of countenance?
verwezene , z., (veroordeelde) one condemned, one sentenred; hij stond als een - (ontstelde, verlegene), his heart was
quite sunk , he looked like one who was to be put to death.
Verwezenheid , C., (onisteldheid) perplexity; -, (verleyenheid) embarrassment.
Verwhout, c., dye-wood.

Verwerkt, b.,
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. rwHderdhetd • z., F.w Verwildering.
VcrwIkcrcu , t. W., wild maken) bewilder; -, i. w., (in
Jut wi/(i o»yjroeijei) he left to oneself, alone; -, (door woest
te tales worde , oubetouwd le totes liggen) become a wil(le1IISSS ; -, ( van ooges , trekken, , zintuigen) bewilder;
) wag.
follow bad courses.
Verwiggellng , z., removing, shaking, wagging. i
(liet will woest molten) bewildering
Ver -wildering
' rij I t 11 widened, dilated,
rowi wider.
Verwijden , t. w., ij widen , dilate g.1 -. (wilderitli) wilderness; -, (zedeloosheid) immorality, riot;
Vtrwijdc,d • b ) j widening, dilatory . g.
m (let wild of woest itori/cii) wildness; - (verwaarloosde
%rv. Ijderd , 1)., distant-, (-, alienated , estranged, zie Ver-)])eOiiiif') ueglecfeu euucatioii.
Verw11IIen t. W , zie Inwilligen.
wijderen ; zich - houden, keep at a distance.
Verwiuboar , t,, conquerable (soldatenterm).
VerwLJdcrdhcld • z., distance; S -, alienation.
l'crwtJdereii , t. w., 1 1 remove; -, (wegzenden) send away, Verwinbaartisid • ., cosiquerahleness (soldatenterm).
I estrange; zich - wed. w., withdraw; go go away • ( 1e. Verwinden , t. W • ( anders winden) wind otherwise; -,
(met winden doorbrengen) spend in winding; -, (ten einde
conto strange (van , from).
VerwLJd.rIng • z., 11 removing removal; -, (afstand) dis.toe wiiiden) wind all vrnd up; -, (met het windas vertarice , remoteness; , (afwezigheid) absence, separation ; plaatsen) remove by the aid of the capstern , z.
zie Verwinden.
Th (verdeeld/leid) alienation, rupture, breach; -, (gebrek aan Verwliider • z., winder, remover,
overeenstemming) dislike • division • disunion -, (afkeer) 1 Verwlndliig • z., winding removing, zie Verwinden.
Verwisig • z., (het verwen [van huizen]) painting; -, (ears
aversion.
Vcrwtjdlug • C., 11 widening, dilatation , g.
stoffen) dying.
Verwijid • I., II effeminate, voluptuous; - maken, ij effemi. I Verwinnaar , Z., victor • vanquisher • conqueror (soldatenterm), zie Overwinnaar.
nate , S enervated - worden • grow effeminate • § enervated;
Vrwnnar* • z., female conQueror, zie Verwinnaar,
-. lw. effeminately.
Overwinnaar.
Vezwijfrh • z. weakling ; -, cotqueair.
1 Veiwinnelijk , t., conquerable.
VcrwtJ(dheld , z., effeminacy • voluptuousness.
VerwlJI , z., delay; zonder -, without delay; de zaak lijdt VerwixinelUkheld . z. coiiquerableness.
1 Verwinnen, t., 11 conquer, overcome, vanquish, get the
geen -, the affair admits of no delay.
VerwtJlvn , t. to., (nitstelleii) delay • defer; -, i. w., (dralen) victory , carry the (lay; - ( onderwerpen) subdue; zijne
hartetogten -, conquer one's passions laat n -I be pertarry; -, (toeven) stay.
suaded ! ik kon niets op hem -, I could not persuade him,
VerwtJIsng • z., (nitslel) delay, delaying; -, (verblijf) stay.
Verwijt , z, 1 1 reproach; -, (berisping) upbraiding; -, ( te- 1 he would not listen to me • zie Overwinnaar.
Verwhsnlng • t., f conquering . vanquishing, victory; -,
straf/ing) rebuke.
Verwijten • t. iv., 11 reproach; -, (berispen) upbraid; -, (te.(onderwerping) subduing, zie Overwinning.
Verwl,,terc,, • t. w., (overwinteren, den winter doorbrengen)
straffen) rebuke.
winter,, pass the winter; -, (door den winter nitgepni worVerwijtcr , z., reproacher • upbraider , rebuker,, zie Verhe exhausted by the winter; get chilblains.
wijten.den)
VerwLJtIng• z., reproach; -, (berisping) uphraidiug ; -, Verwisitering . v. passing the winter • staying over the
wil,ter ; spoiled by the winter; getting chilblains, zie
(bestraffing) rebuke.
Verwirterea.
Verwijister • z., zie Verw(jter.
Verwijven • t. w., jf effeminate •
enervate • sensualize; -, %erwItIanr • z., exchanger, changer.
Verw1scbaar,, I , changeable, exchangeable.
soften ; -, i W., fl grow effeminate, ( eiertated.
VerwtJving . 0., effenuination , enevvatioi , sensualizing. VerwIseIbrsarheId , 2., changeableness, exchangeableness.
%erwtJzeling , Z., (die tot ballingschap verwezen is) exile; Verwisseld . t., exchanged, changed; een -e tand, a cast
tooth.
-' outcast.
%'-rwLJzen • t. je., (verbannen) banish , relegate, proscribe, Verwisselen • t. w., 11 exchange • change ; -, ( afwisselen)
exile • outlaw; -, (veroordeelen) condemn; naar iets -, refer alternate; -, (van tanden) cast • shed teeth.
Verwisseling, z., 11 exchanging, changing; -, (afwisseling)
to sly thing.
alteration ; -, (van tanden) casting, shedding teeth.
Verwljzlisg , Z., (verbanning) banishment, exile • exilement; -, (veroordeeling) condemnation • sentence; - naar Vcrwittcu • t. W., (witter maken) make whiter; -, (weer
over witten) whitewash once more; -, (met witten dooriets, reference to any thing.
Verwikkeld , b. , complicated, intricate. brengen) spend in whitewashing; -, (tot witten verbrnileen) make use of for whitewashing; -, i. w., grow whiter.
Verwikkeidheld , z., intricacy.
I
I Verwittigen, t. w., (onderriglen) inform ; -, (rnededeelen)
Verwikkelen, t. w,, make intricate.
Verwikkeliug , z., intricacy; -en (moeielijlclieden), dill)- tell; , (kennis geven) give notice; -, (waarschuwen) warn;
eiiltien.
I -, (bekend maken) acquaint.
Verwikken , t. iv., remove,; niet te - of te bewegen zijn , 1 Verwitflger , z., isutoriiier • teller, warner, one who
I
be unshakable; -, i. w., stir; hij verwikt of beweegt zich acquaints, zie Verwiltiger.
VerwOtIgng , c.iceiinisgeving) notice • notification; -,
niet, he does not stir.
((elcendiiiaking) acquaintance;
Verwilderd , lv, (in liet wild opgegroeid) left to oneself,(waarschuwing) warning;
alone -. (woest, ruw uitziende) bewildered ; -, (wilt geevor- 1, -, (oiderwerping) information; -, (kennisneming) intelligence.
den) wild; -, (woest, onbebouwd liggend) waste; -e kinderen, 1 Veuwkatel , z,, dyer's capper.
children left to themselves t ij zag wij aan met -e oogen, Veewkooper • z. , colorniaii.
lie looked at me with bewildered eyes; een, - paard, a Verwk,Ip, z., dying.iub.
wild liorze ; die tuin ligt -, that garde;; in lying waste ; Verwkwast . z,, painter's brush.
'%ierw,nioien . s. mill to huid colors • color-mill.
-e zeden loose ruovalo ' (te, wildly.

Ver-mg, &, colored full of color; yeel - veUowch)r ;
bruin. _ brown-colored.
VcrwIgc1aar • z., remover , sintker.
Zijn
Verwlggeleii , t. w., remove, shake; -, i w., (in (e'wcyisg
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i. w., (verstuiken`, wrench, sprain, dislocate; -,
(doen bewegen) shake, move; zich -, red. w., overstrain oneself.
hui., furiously; § -, violently , velieniently.
Verwrikking, z., (verstuiking) wrenching, spraining, disVerwoeden • i. w., + grow furious.
location ; -, (loswringing) shaking , removal.
Verwoedheid , z., f furiousness, madness; § -, violence;
Verwrikt , b., wrenched, sprained, dislocated, sbakened ,
-, (woede) fury.
Verwoed , b , 11 furious, enraged , mad ; § -, violent; -,

Verwoest , b., ravaged, destroyed , waste, desolate, ruined.
Verwoesten, t. w., 11 ravage, lay waste, desolate; § -,

destroy, ruin.
verwoestend , b•, destructive , ravaging.
Verwoester • z., ravager , destroyer.
Verwoestheld • z., desolation.
ravaging; aangeriqte
Verwoesting, z.,

(verwoeste toestand) desolation.

Verwrikken ,

zie

Verwrikken.

t. w., wrench, sprain; -, i. w., distort; zijn
hand -, wrench one's hand.
Verwringing, z., wrenching, spraining, § distorsion.
Verwrongen, b., wrenched, sprained, § distorted.
Verwringen,

Verwrongenheld , z., wrenched, § state of being distorted;

-, ravage; -,

Verwond • b., wounded.

Verwonde, z., one wounded.
Verwonden • t. w., wound.

Verwonderaar, z., wonderer, one who is suprised, astonished.
(verbaasd) astonished ; -, (verrast) sur prised.
Verwouderdheld , z., (verbaasdheid) astonishment ; -, (ver
surprise ; -, (verbazing) amazing, amazement.
-rasinql
Verwonderen , z., (verbazen) amaze, astonish ; -, (verrasziek
-,
wed.
w.,
surprise;
be surprised ; zich - over,
sing)
be surprised at, wonder at; dat verwondert mij , that surprises me; : -, (bewonderen) admire.

Verwonderd , b.,

Verwonderend , b., surprising.
Verwonderens^vaardig, b., surprising, admirable; -, bw.,

-, distorsion.
Verwulf, z., vault; vaulted, arched roof.

Verwulfd , b., vaulted, arched; een -e kelder, a vaulted ,
an arched cellar.
Verwulfsel • s., zie Verwulf.
Verwulven • t. w., vault, arch.
Verwnlver , z., vaulter , archer.
Verwalving • z., vaulting, arching.
Verwurgen, t. w., zie Verworgen.

Verwu rger • z., zie Verworger.
Verwurging, z., zie Verworging.
Verwurmd . b., zie Verwormd.
Verwurtnen • I. w., zie Verwormen.

Verwwaar • z., zie Verfwaar.
Verzaad : , b., voor Verzadigd , satiated.
Verzaadbaar , b., satiable.

. Verzaadbaarheld • z., satiableness.
(verbazing) astonishment, amazement, Verzaadheid • z., satiety.
amazing ; -, (verrassing) surprising , surprise; -, (verruk Verzaakster • Z , zie Verzaker.
admiration; met - beschouwers, admire.
-king) Verzaakt, b., forsaken; -, (in het spel) revoked.

surprisingly , admirably.
Verwondering, z.,

Verwonderingsteeken

exclamation.

• z., note of admiration , note of Verzacht , b., softened , § mitigated , eased.
Verzachtbaar, b., capable of being softened, eased, mitigated.

(wonderbaar) marvelous, rare, curious, Verzachten • t. w., ( 4, soften ; -, (van pijn) lenify, allay;
wonderful , wondrous; -, (te bewonderen) admirable; -,
-, (der stern) lower ; § een vonnis -, mitigate a sentence.
(verbazend groot) prodigious ; -, (verrassend) surprising; -, Verzachiencl . b , 4, softening; -, allaying, lenitive, g.;
bw., marvelously , wonderfully , wondrously, admirably, -, lowerwg , § mitigating , zie Verzachten.
extremely , prodigiously , surprisingly, curiously.
Verzaciitm , z., ( , j. softener; -, (van pijn)) allayer, lenient.
Verwonderlijkheld • z., (wonderbaarlijkheid) marvelous- VerzacI t i,g , z , ( (T softening ; -, (van pijn) alleviation,
ness , wonderfulness, prodigiousness , admirability.
allaying ; -, (leeniging) lenifying; -, (van het weder) growVerwondheld, z., being wounded.
ing milder ; -, (der stem) lowering ; § -, (van een vonnis)
mitigating , mitigation.
Verwonding , z., (het verwonde^i) wounding; -, (wonde)
Verzachtster , z., zie Verzachter.
v ouIfl.
Verwonen • t. w., pay for house-rent; hoeveel verwoont gij? Verzadeitjk , b., satiable, to be satiated (meest gebruikelijk
Verwonderlijk, b.,

what rent do you pay?

in de zamenstelling, onverzadelijk).

Verwonneling . z., one vanquished , subdued.
Verwonnen • b., vanquished , subdued.
Verworden , i. W., grow dirty , spoil ; -, b., spoiled.
Verwording , z., spoiling , growing dirty.

Verzadelijkheid • z., satiableness, zie Verzadelijk.
Verzaden • t. w., satiate , § satisfy , zie Verzadigen.
Verzadend , b., satiating , § filling.

Verworgd • b., strangled , choked , suffocated.

Verzadigbaar , b., satiable , § that is to be satisfied , to
be saturated (chemie).
Verzadlgbaarheld • z., satiableness.
Verzadigd . b., satiated, § satisfied , saturated (chemie).
Verzadigdheld, z., satiety, saturation (chemie); § fulness.
Verzadigen • t. w., satiate , saturate (chemie) ; § satisfy.

Verworgen • t, w., strangle • choke , suffocate.
Verworger, z., strangler.
Verworging . z., strangulation , strangling.

Verworind • h., worm-eaten ; - hout, worm-eaten wood.

Verwormdheld • z., t worm-eatenness, being worm-eaten.
Verwonnen • i, w., grow worm-eaten ; -, t. w., spend

drudgingly, pass away.

Verzader , a., satisfier.

Verzadiger • z., satisfier one or that which satiates.
Verzadiging • z., satiation , saturation (chemie) ; § satis-

Verworpeling , z., outcast, reprobate.

faction, satisfying.
Verzading • z., zie Verzadiging.
Verzagen
• t. w., (anders zagen) saw otherwise; -, (zagende
I
bederven) spoil in sawing; -, (zagende verliezen) lose in
kwaad, sawing; -, (zagende verbruiken) make use of in sawing,
an inveterate evil.
-, (zagende doorbrengen) spend in sawing.
Verwortelen , i. w., (wortel schieten) take root; -, (inwor- Verzaken • t. w., 4, forsake ; zijn godsdienst -, forsake,
inveterate.
apostatize • abjure one's religion; -, (in het spel) revoke;
telen)

Verworpen , b., rejected, § wicked, reprobated.
Verworpene • z., outcast, reprobate; § pariah.
Verworpenheid, z., wickedness .
Verworteld . b., (ingeworteld) inveterate ; een -

Verworven,

b., obtained, got, acquired, zie Verwerven.

geen troef

-,

revoke no trumps; § lose no opportunity.

V E R.
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z., forsaker , revoker , 1 apostate, zie 1'crv`rkt ,t. zekerheid gegeven, overtuigd) assured ; -, (zeker, gewis) sure,
Verzaking, z., forsaking, revoking, apostasy , ;-^rF l
certain ; - z;jn van , (lte sure ot ; -e bewaring , custody, r.
zaken ; zelf-, self-denial.
Verzekerde, z., one insured; what is or has been insured.
Verzakken , t. iv, (in armere zakken doem) put into other Verzet errihetct , z., certainty, assurance.
sacks; -, i. w., (ven .inleen) sink down; -, give way.
I `verzekeren , t. w., (borg blijver; , assureren in een maat Verzakking , z., putting into other sacks ; -, oiitkinb down
4 s(hfrl)p1j) insure; -, (bevestujeit, de verzekering geven, be-, giving way.
tzeiyeto) assure; -, (vasi;iutken) secure; zich - (van iemand)
Verza t u wen , i. w., fade.
ascertain ; -, (zich meester -otakenn) lay !told (van , of) ; hij
Verzamelaar , z., (van
,

schriften) compiler, J collector.
b., gatherable; -, that can be gaatllered,
assembled , collected.

Verzamelbaar ,

Verzameibaarheid f

lection.
Verzavneld

, z., gatherableness, capacity for col-

, b., gathered, collected, assemble?,, compiled,

zie b'erzamelen.
Verzamelen , t. w., (vergaderen, vergaren, hijeeribree9en)

vote/cede zijn hams tegee; brand , he insured his house
a art nst fire ; ik eerze,rer n , dat ik de waarheid spreek,
1 assure you that I sick truth ; men verzekerde liet touw
goer1, the rope was well recut - ed ; sic!; vang iemands gunst
-, gait; , win, get any one's favor; zich van iets verzekerd
ho?«1l ,ii. , rely , depend upon any thing.
Verzckergetd, z., money paid lor insurance; -, insurance.
Vea•zekerrx , z., ii ► sukrt;race, assurance, security, custody,
zie 6'erzekeren; /ecens-, life ilisurance; hij gaf mij de t z j;;er or;vsreinderlijke vriendse/tap , he gave me the assu3 rat eo ot' lafs unalterable friendship; ik heb geen - voor
(vein ,ejoed , 1 lave tuo security for my goods, hip is in (iia rerzekerde bewaring) geoor:rrsra, h;; is taken toto eustotty, he tras teen semoed.
Ve9•zekerkantoor, z., insur ance - office.
V*n zett' tandigin , z., transstibstautiation (in de Roomsehe kerk).
Verzeilen , t. a'., accompany , zie Vergezellen.
Vei-zetter , z., companion, zie Vergezeiler.
Verzetling, z., accornpanyiiig.
Verzwa chappen , t. w., accompany.

1

gather; -, ((/oen bijeenkomen) assernl^le ; -, (hijeenzoeken)
collect; -, (van geschriften) compile; zich -, wed. iv., assemble , meet.
Verza,nneling , z., 4, collection , gathering, collecting , assembling, meeting; -, (menigte) number, crowd, tiep; -,
(van schriftera) collection , excerption , repertory
Verzanheltptaats , z., meeting-place ; § -, focus, centre,
rally,ng-place (soldatenterm).
Verz:amen , t. w , i. w., zie Verzamelen.
Verzand, b , filled up with sand ; -e plaats, shallow, shoal.
Verzanden , t. w., een schip -, sink a ship into the sand , z,;
-, t. w., (door zand verstopt , met zand opgevuld worden) berooie filled up with sand , get shallow.
Verzanding, z, (vulling met zand) filling up with sand; Verzelscht.pper, z., Companion.
-, (verzande plaats) shallow , z., i nemii^g aground , a.
Verzetschappiug, z. , accompanying.
Verzeeuwd , b.,
indisposed, sea - sick; § - , disgusted.
Verz. ttboek , z., hook of poetry.
Verzeeuwdheiti, z., sea - sickness; § - , distrust.
Verzenden , t. w., send away , send ; -, (afzenden) dispatch.
Verzeeuwen, i. W. get sea-sick, be squeamish; § -, get ^ goederen -, export goods; § -, (eerwijzen) refer
(naar, to).
(llsausted.
Verzender , z., disjiatclter, one who sends away.
Verzegelaar, z., sealer.
Verzer$tiing , z., expedition, exportation, sending away.
Verzegeten , t. w,, seal , seal up ; een brief -, seal a letter; Verzt: v en . z., mv., heels, pl.; 1 - tegen de
prikkels slaan ,
na mja dood werden at zijn papieren verzegeld, after his kick z-4 <a nst ttie pricks.
deatiu all leis papers were put under seal.
V erzeugbaar , b., liaitle to be burned. scorched, singed.
Verzegeling, z., sealiiig, sealing up.
Verzengd , b., torrid ; . burnt, scorched; -e luchtstreek,
verzeggen, t. w., (vervloeken , geloften te</era iets doen) swear
torrid none (ooi- r jksA'uode).
not to do . ,tii heeft de kuif verz.egrt) be tots mode a VOW Vee zc,.ren , t. Ze, 1 toil n, scorch! , blast, parch ;
zijn kleenever to drink coffee ; - Vol te yoa,a , sweOOr nat to go ; -, I deren, - singe one's clothes.
(toezeggen, belor_, ei#) promise, engage onesclf; ik heb liet u V erzent ing , z , 4, hurting , scolrcllisig, singing, blasting.
verzegd, I promised you so; deze goederen zijla versend, Verz,-nmiaakster, z., zie l'erzeozmaker.
these goods are bespoken ; gij renet v nerf/enr.; verte yriea
Verzennink.er, z., versifier, verse -aan.
don't engage yourself aeywliere (to lunge, dore slip etc.). Verzelkmataerj, z., v'ersil"yirig, versification.
Verzeggin;, z., (vervloeIc;oy, geld 'te) dei hiat,ion, (uw; -: Verzt-stien oudii d , b , sixteenhoid, = tinnes;
de waarde (belof ( e) promise; -, (toezegging) engagement.
sixteen t uiten the value.
Verzeid , verzegd , b., (vervloekt) danruied; - , (beloofd) pro- %"erzt•stiencouttigen, t. w.,
multiply any thing by sixteen,
mised ; -, (toegezegd) engaged.
liierehtse arty tliiitg sixteen-fold.
Verzeild, went. d. van IYerzeilen.
Verzcs(igvoudigd, b., blxtytold, = times, zie Verzestier,Verzetten , i. w., (onder zeil Daan) set sail , sail away (naar,
voud agd.
for); -, (op een droogte geraken) run aground, fall foul Verzr-stigvoudigen , t. w., niultiply any thing by sixty,
ot n shoal ; -, (een verkeerde rigting nemer!) miss one's
increase any thing sixty-fold.
course ; § -, (heengaan) go; niemand weet waar hij -verzeild Verzesvoudigd, b., six times, zie T"erzeslienvoudigd.
is, nohodv knows what has beconie of hier; § -, (van stand Verzesvoudigen, t. w., make six tinies as much, as great,
verminderen) go down in the world.; --, t. w., (overzeilen)
as i n lr ; multiply auy , tliiiig by six.
run aground; -, (als prijs uitloven) offer as prize for ratting. verzet , z , (tijdven , dryyf) pastime , diversion , arllusement;
Verzekeraar , z., assurer ; -, (in. eeg; verzekeriregs-maat-, (tcleokontiog) apposition; -, (t.egeriueer) resistance ; -,
schappij t insurer (koogt/;no lel).
(nil>;a;r,any) recreation ; -, (verpoozi;lg) relief ; -, (abuis
`'erzekerhaar • b., ilnsui- ahle, lit to he insure;!.
ila liet zetten) mistake; -, (pool)) pledge.

1

Ver ekerlha,irheid, z., ir surobleness.
Vereekerbric , z., (go-;t) frill oz insurance, policy, conCs- net of insurance.
Verzekerd , b., (in een rerzekerings•rraaalschappij) insured; -,

Veezetten, t, te., (;;eiplaalsc t re;; one, ilispince, put, set

in zti^oii er maianer, lu ,nobler f'lace, transplant (hoomeii,
tier sl ; -, (om,zetteo) tVtinsla;se ; -, (eerpanden) pawn ; -,
(zee 'erfden) bet; § -, (ontstellen) surprise; § -, (verstrooijen,
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afleiden) divert ; zich -, wed. w., take recreation, take
amusement ; -, (in he spel) make a mistake ; -, (zich aankanten) oppose (tegen, to) ; -, (zich te weer stellen) make
resistance (tegen, against) ; ik zou er geen voet om -, (er
niet de minste moeite om doen) I would not stir for it;
ik mag geen voet - of zij volgt rn.ij , I can never stir from
my place, but she follows me; §zij heeft een hoofd dat zich
,niet laat -, she is very headstrong ; hij is niet te -, he
is not to be persuaded to the contrary , it is impossible
to dissuade him ; § ik zal uw stijve hoofd wel -, I'll break
that head of yours , I'll make you sing another tune;
die tijding zal hare droefheid spoedig -, that news will
soon drown her sorrow ; de juweelen van dien ring zijn
verzet, the jewels of that ring are set in another manner; letters -, transpose letters; hij heeft zijn juweelen
verzet (verpand), he has pawned his jewels; wat verzet (ver.
wedt) gij er onder ? what do you lay , bet, wager; § verzet
over iets staan, be surprised at any thing.
Verzetter , z., (verplaatsen) remover ; -, (oorzetter) transposer ; -, (eerpander) pawner ; -, (eerwedder) better ; § -,
(iemand, die afleiding bezorgt) Oiverter.
Verzetting , z., (rerplaatsing) removing; -, (omzetting) transposition; -, (verpanding) pawning; -, (rerwedding) betting;
§-, (afleiding) diverting ; - van droefheid , forgetting of grief.
Verzieden , i. w., boil away , seeth away.
Verzieding , z., boiling away.
Verzien, z., (misslag) mistake; _, b., lost, missed; zijn
kans was -, his chance was lost; het erg - hebben op , be
very sharp on ; -, like very much ; hel niet erg - hebben op,
not like too well ; _, t. w., (mnetzien doorbrengen) spend in
looking ; -, (aan het zien te koste leggen) pay to see ; -,
(verwedden) bet; wat verziet gij er wider, dat ik het
doe ? what will you give to see me do it? ik verzie er een
pond onder, I het a pound: zich -, wed. w., look wrong,
make a mistake, be mistaken; make a blunder, err, fail;
hij heeft zich -, he has overlooked himself, he was mistaken.
Verziening, z,, fimistake; -, (fout) blunder; -, (dwaling)
error.
Verzierder, z., zie Versierder.
Verzieren , t. w., zie Versieren.
Verziering, z., zie Versiering.
Verzierset , z., zie Versiersel.
Verzien , t. w., filtrate , percolate; -, i. w., percolate.
VerzUgiieg, z., filtration, percolation.
Verzi.jgvat , z., colander, strainer .
Verzepen • i. w., sink into the ground.
Verzilveraar, Z., one who silvers.
Verzilverd • b., silverplated.
Verzilveren , t. w., (met zilver overdekken) silver, plate;
ti -, (tot zilrer, tot geld maken) convert into money; pillen -,
roll up pills in silver-leaf.
Verzilsering , z., silvering, plating; (converting into money.
Verzingen, (. w., lose, spend by singing (tijd, geld, time ,

take , err , fail , make a blunder; -, (zich bedenken , naden
reflect; een leugen -, forge a lie ; f verzin eer gij begint -ken) ,
make a calculation before you begin, look before you leap.
Verzinner , Z., (uitdenker) inventor; -, (peinzer) ponderer;
-, (denker, nadenker) meditator, reflector; - van leugens,
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money).
• i. w., JJ sink, sink away; ( he swallowed up,
he overwhelmed (door, by); in gepeins -, sit pondering,
be absorbs d in thought; ) ik mag -, I may be damned;
) verzink ! hang yourself!
Verzinking , z,, sinking away..
Verzinneikjken , t. w., (zinnelijk maken) sensualize ; -, (binnen het bereik der zintuigen brengen) represent; -, i. w.,
become sensualist.
Verzinnelijking , z., (zinnel ( k wording, making) sensualisation ; -, (voorstelling) representation.
i'erziunen . , t. w., (uitdenken) invent, imagine, contrive;
-, i. w., (peinzen) ponder (op, upon); zich -, wed. w., misVerzinken

forger of lies.

(uitdenking, verzinsel) inventing, invention;
contrivance; -, (vergissing) mistake, blunder , error, failure , fault.
Verzinsel , z., (uitdenking) invention; -, (verdichtsel) fiction;
-, (praatje) story.
Verzitten , t. w., (betalen voor een zitplaats) pay for sit.
trog; -, (met zitten doorbrengen) spend in , by sitting ; hij
verzit den slaap bij zijn boeken, his books deprive him of
sleep; -, (met zitten verliezen) lose in , by sitting ; -,
(met zitten verslijten) wear out by sitting; Ç,-, (in de ge
doorbrengen) be in prison ; -, i. w. (anders gaan-vangeis
zitten) sit otherwise, -, (anders gaan zitten) take another
seat , remove ; -, (opschikken , plaats maken) make room;
zich -, wed. w., hurt oneself by sitting, sit too long.
Verzocht, b., (uitgenoodigd) invited; -, (gevraagd om) asked
for ; § -, (in verzoeking gebragl) tempted.
Verzoek , z.,request ; -, (wensch) wish ; -, (verlangen)

Verzinning ,

desire ; -, (uitnoodiging) invitation ; -, (eisch) demand.
Verzoekbrief , z., zie Verzoekschrift.
Verzoeken , t. w., (vriendelijk , beleefd, eerbiedig, nederig
vragen) pray; -, (vragen , begeeren) request, desire, demand, ask . sue, solicit; -, (uitnoodigen) invite; I I'-' (in
verzoeking brengen) tempt; -, (de proef nemen , proberen)

try; God -, try God; - om, ask for; - om te, pray to,
invite to, ask to; ik verzoek u hem te helpen, I beg you
to assist him.
Verzoeker , z., (uitnoodiger) inviter; -, (vrager) askey ; -,
(verzoek•indiener) suppliant; -, (vrager om een aalmoes,
bedelaar) beggar ; -, (in verzoeking brenger) tempter.
Verzoeking , z., 1 petitioning; -, (uitnoodigiyng) inviting ;
§ -, (bekooring) temptation ; leid ons niet in -, lead us
not into temptation.
, z., master of requests ; referendary.
Verzoekmeesterschap, z., office ot a master of requests.

Verzoekmeester

petition; humble address.
, z , female petitioner , zie Verzoeker.

Verzoekschrift, z.,

Verzoekster

I

, b., reconcileable, placable_
Verzoenbaarheid , z., ricoiicileableness , I placability.
Verzoend , b., reconciled.
Verzoendag , z., I (groote verzoendag) day of atonement;
Verzoenbaar

§ (-, day of expiation.
Verzoendeksel , z., mercy-seat, covering of the ark of
the convenant; -, propitiatory.
Verzoenen , t. w., reconcile (met, with , to); { -, (boete

1

doen) expiate, propitiate; -, (bevredigen) appease, § atone
for; zich -, wed. w., reconcile oneself, he reconciled (met,
with) ; zich met elkander -, be reconciled.

, b., fl reconciliatory ; I -, (door boete of offer)
expiatory, propitiatory.

Verzoenend

reconciler, j conciliator;
Mediator , propitiator.

Verzoener , z.,

J -, (Middelaar)

, z., reconciliation, reconcilement, I expiation,
propitiation ; - doen voor zijn euveldaden , atone for one's
sins , crimes.
VerzoeniiJk , b., zie Verzoenbaar.
Verzoenlijkheid , z., zie Verzoenbaarheid.
Verzoenoffer, Z., ^ propitiation, propitiatory sacrifice.
Verzoenster , z., zie Verzoener.
Verzoening

Verzoetbaar , b., § that is to be compensated; -, to be

sweetened.
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verzoeten , t. w., (zoeter maken) sweeten , make sweeter;

VerzuSper), z., (doorbrenger) drunkard , drunken squan`
-, (gemakkelijk maken) make easy; -, (verzachten) alleviate,
derer ; -, (van diere'; Browner (of animals).
§ compensate ; edulcorate (elternie); verzoete kwik, mercurius Vi-rzuii,ing) • z , (ver.k-i-visti i.y) squandering in liquor, -,
dulcis; +geld verzoet den arbeid, rewards make pans v;tsy.
(ornhrco iiig) drowiiing.
Verzoeting, z., (zoeler makiray) sweetening ; - , (rertiorhili iq) verzuq en , i. w., ) rrow sour, § spoil , be spoiled; wat in.
allev iation, § compensation, softening; edulcor^ction (r/ //?c).
Ibet Grit i5 verzuurt niyl , things well preserved do not spoil.

Verzolen , t. w., sole,
ne v.foot stockings.

new-sole, put new sroles;

k)/ei -,

Verzoling;. Z., putting new soles (van, to); new-soling,
new-footing.
Verzond ( n, b. en verf. d. van Verzenden, sent away; exported.

Verzonen +, t. w., adopt.
Verzoning , z., adoption.
Ver zonken , b., sunk away § swallowed up ; in gepeins -,
absorbed in thought; in dartelheid -, drowned in pleasure.
Verzonnen , b., invented , contrived.
Verzoold , b., soled, iiew-soled; -e kousen, new-footed
stockings.
Verzoolder, z., cooler.
t- erzoolster , z., stocking-mender.
Verzoornen , t. w., seam again , new-hem.
Verzopen ) , b., (met drinken dooryebrayt) spent in liquor,
in drinking; -), (in het water omgekomen) drowned; -),
(verliederlijkt) dissipated.
Verzorgd , b., provided for.
Verzorgen , t. w., {J provide for, furnish; -, (voorraad opdoen) stock; - van , supply with , provide with ; -, (onderh.ouden) maintain; -, tzory dragen voor) take care of.
Verzorger, z., 11 provider, surveyor, supplier, maintainer;
arm-, guardian of the parish.

Verzorging, z., providing, sustenance; -, (kiestaan) living,

purveying ; -, (verpleging) treatment ; -, (voorraad) provision ; orm-, providing of the poor.

Verzorgster . z., zie

Verzorger.

Verzot , b., mad, fond (op , of); enamoured, infatuated;

- op iemand zin , dote upon any one; man die op zijn
vrouw - is , uxorious hustband.
Verzotheid , z., amourousness, infatuation , fondness; -,
dotage, doting -, uxoriousness ; - op, madness of , fondness of .
Verzotten , i. w., grow, mad , fond (op iets, of any thing),
dote upon any thing.
Verzouten , t. w., salt again, spoil by salt; -, i. 2v., grow too
salt; veel koks - den brij, 1- too many cooks spoil the broth.
Verzuchten , i. w., sigh (om, neer, for) ; -, t. so., (met
zuchten doorbrengen) spend in sighing; -, (met zuchten ver
-liezn)
lose in sighing.
Verzuchting, z., sighing; -, (zucht) sigh ; j -, (smeek(ede)
prayer.
Verzuim n , z,, (verwaarloozing, nalatigheid) neglect , negligence; -, (abuis) reistake, failure; -, (vertraging) delay;
-, (verlies) loss ; tijd-, loss of time.
Verzuimachtig, b ., negligent.
Verzuimachtigheid, z,, negligence .
Verzuimen , t. w., (verwaarloozen, nalaten) neglect; -,
(vergeten) forget; -, (ongebruikt laten voorbijgaan, verliezen) lose; ik heb reel tijd voor hem verzuimd, I lost much
tine on his account.
Ver zuinoeuis, z., zie Verzuim.
Verzuliuer , z., neglecter , loser , zie Verzuimen.
Ver zai1ning , z., (verwaarloozing) neglect; -, (verlies) loss.
verxutpen ), I. ie., (met drinken doorbrengen) spend in
drinking ; -, (voor drank uitgeven) spend in liquor; -, (met
drinken verlie_en) lose by drinking, § drown in liquor ; -,
(in het water doen omkomen) drown; -, i. cv., (zinken) be
drowned ; zich -, ^ ( ) drown oneself ; -, (eels dronkaard worden) become a drunkard, grow dissipating.

Verziurin ,

Z., I1 Crowing sour, § spoiling.

Verzt,R,rd, b., rtovvii wour, § spoiled.
Verzvva.-erd , b., allied, related by marriage.

verzsvit5oren • t. ay., ally, relate by marriage ; zich ,
weel. n., t^econie allied by niarriage, become uffined
Verzava; Bring, z., alliance, relation by marriage, alliance
with a t ilnily ; affinity.
Verzwakken , t. iv., weaken, :: enfeeble, debilitate; -,
(ontzefiuwea) enervate, unnerve ; -, i. w., grow weak , 9= grow
enfeebled , grow infirm, grow debilitated , grow enervated;
dwindle ; -, (nfnewea) decay; mijn yeziyt verzwakt, my
sight grows weak.

Verzwakking, z., weakening,
enfeebling , enervating,
growing weak, zie Verzwakken.
Verr,%vakt, b., weak, weakened; -, (ontzenuwd) enervated,
grown weak.
Verzd+^ aktheid , Z., weakness, infirmity, enervation; -,
(zwakheid) weakness.
Verzwaren, t. w., 1' make heavy, heavier; §aggravate; -,
i. 2v., grow heavy, heavier; § increase; become more violent..
verzwarend, b., § aggravating.
Verzwaring, z., making heavier, growing heavier; b -,
ag gr avation.
Verzweeten, t. w., lose by sweating; -, i. w., become exhausted
by sweating; zweetende verdrijven, zie Uitzweeten.
Verzwegen , P. en verl. d., concealed, kept secret.
Ver zwelgen , t. w., 1' § swallow , swallow up; -, (inslikken)
swallow down; § -, (inzaziyen) absorb; § -, (gelaten dulden),
suffer , pocket , brook ; ) -, (doorbrengen) dissipate.
Verzwelger , z., swallower; )-, (doorbrenger) spendthrift.
Verzw elging , z., '1 § swallowing, absorbing, dissipation,
zie Verzwelgen.
Verzweigster , Z., Zie Verzwelger.

Verzwemmen, t. w., (met zwemmen doorbrengen) spend in.
swimming; -, (met zwemmen verliezen) lose by swimming..
Verzwendelanr, Z., squanderer.
Verzw endelen • t. sv., squander away; spend, lose by
continual trucking ; -, (verlu(eren) spend idly.
Verzwendeling , z., squandering away; -, (verluijering)
spending idly.
Verzin eren , t. w., (iets met cede verzeggen) swear not to
do , bind oneself by oath not to do any thing; -, i. w.,
(verelteren) fester, suppurate; § -, rot away, ulcerate; by
heeft hel verzworen, he has sworn never to do it.
Verzxvertng, z., (verbinding bij cede) swearing not to do ,.
engagement by oath ; -, (verettering) ulcer, ulceration,
abscess; -, (zweer) sore.
Verzwierder , z., spendthrift, squanderer, one who dis
-sipatevryhngfodebaucry.
verzw ieren , t. w., squander away , spend in debauchery..
Verzwiering , z., sq;iaiidern g, spending in finery or delaoiuchvey.

Verzwwierster, z., zie Verzwierder.
verzwegen • t. W. 11 conceal ; -, (geheim houden) keep socret ; § -, not niake mention of.
Verzv ijger , z., concealer, one who keeps secret.
Verzwipging , z., concealment, concealing, keeping secret; § -, not mentioning.
Verzwtjgster.. z., zie Verzwiyyer.
Verzw ijnd, b., dissipated, spent, lost in debauchery,

580

VER.

VIE

Verzwijnen, 1. w., lose in debauchery, dissipate;

wed. w., lead a most dissolute life.

Vetgezzvel , z., zie Vethrenk.
vetheid , z., fatness , greatness ; -,

zich -,

(dikte) plumpness ; -,

Verzwijning, z., dissipation , spending in debauchery.
j unctuosity.
Verzwikken, i. iv., zie Zwikken; zich -, sprain a foot, Vetje, z., J fat one; § -, (bvilenkansje) windfall, profit;

§ h. j zal er een - uithalen, he will feather his Lest by it.

an arm etc., sprain oneself.

Verzwikking, Z., spraining, wrenching; -,

stand) sprain.

(verzwikte toe-

Verzwikt , b.. sprained, wrenched.
Verzwinden
, i. w., vanish , disappear.
Verzwoeren
h., zie Ver: voren.
Verzwolgen , b., J § swallowed , absorbed.
Verzwonden , b., disappeared , vanished.
Verzworen, b,, suppurated, sworn.
Vesper , z., vesper , vespers , pl.
Vesperbrood , z., luncheon between dinner and supper;

Vetketel , z., copper for melting fat.
1 Vetktomp , z., lu ii ep of fat.
Vetkooper, z., chandler, one who deals in fat.
weileder, z., fat-leather, undressed-leather.
+ Vetiederen , b., fat-leather; of fat-leatI;er, undressed-

lest 1; er.

- gebruiken bij , take tea with.

Vesperdienst, z., vespers, pl.; afternoon-service.
Vespertijd, z., evening-time.
Vessemen , t. w., (een draad vessemen) thread a needle.
Vest , z., (kleedin,gstuk) waistcoat ; -, (aardenwal, schans)

wall, bulwork (soldatenterm).

Vestaalsch , b., vestal; § -, sacred ;

een -e maagd, a ves-

tal , a vestal virgin.
Veste , voor Vesting , z., zie Vest, tweede beteekenis.
Vesten • voor Vestigen , t. w., place ; § zijn hoop -, place
one's trust (op , in) , zie Vestigen.
Vestengoed , z., stuff for waistcoats • waistcoat-stuff.
Vestenstof, z., zie Vestengoed.
Vestigen , t. w., JJ fix; -, (grondve.ten) establish , found -,
zijn oogen - op, fix one's eyes upon ; zich -, wed. w., estahlish oneself, settle one's dwelling; zijn oog op een -,
fall in love with a girl.
Vestiging, z., establishment, foundation, fixing , zie Vestigen.
Vesting , z., (sterkte) fort , fortress , stronghold, fortified
place ; wall , bulwark (soldatenterm).
Vestmi;- artiilerle, z., foot-artillery.
vesting-bouw, C. fortification.
Vesting-bouwkunde . z., art of engineering , military
architecture (soldatenterm).
Vesting- bouwkundig • b., skilled in the art of engineering.
Vesting- bouwkundige, z., engineer.
Vestingstraf, z., confinement in a stronghold.
Vestingwerk, z., fortification.
Vestiesknoop , z., waistcoat-button.
Vestjeszak , z., waistcoat-pocket.
Vestkraag, z., collar of a waistcoat.
Vet, z., fat ; -, (smeer) grease; -; (saus) gravy; -, b., fat,
plump, full-fed, fleshy; -, (vetachtig) greasy; een - kind,
a plump child; -te waren, greasy commodities ; hij wordt
dik en -, he grows fat; 5 het -te der aarde genieten, live in
luxury; -te letters, thick letters; -te planten, juicy plants.
Vetachtig, b., greasy.
Vetachtigheid • z., greasiness.
vetader , z., adipose vein.
Vetbol , z., fritter.
Vetbreuk, z., steatocele.
Vetbuil , z., adipose canal.
Vetdarm, z., fat-gut.
veter , • z., lace, pointed string.
Veterband , z., tape.
Veterbeslag , z., tag, point of a lace.
Veteren • t. w.. JJ lace; § -, taunt, rebuke.
Vetergat , z., lace-hole.
Veterklopper, z., zie Vetermaker.
Vetermaker , z., lace-maker.

{

vetleer , z., zie Vetleder.
Vetleeren , b., zie Vetlederen.
Vetmaag • z., rennet-lag, g.
VetnaveIbreuk, z., ornplialoeele, g.
Vetpan , z., grease-pan.
Vetpot • r,.,
grease-pot; § -, good affair.
Vetpuist,. z., pimple.
Vetrok, z., pai;siculus, g.
Vetsalade , Z. corn-salad, zie Veldsalade.
Vetten , t. w., (met vet lestr ken) grease; -,

(cel, dik inn.

ken) fatten; -, (looijen) tan.
Vetter, z., tanner.
Vetterts . z., tannery, tan-yard.
Vettig, b., greasy ; § -, oily.
Vettigheid , z., greaseness, oiliness.
Vetvlak , z., greasy-spot.
vetvlies , z., zie Vetrok, g.
Vetweide , z., fattening-meadow.
Vetweiden, t, W., fatten; -, i. w., be fattened.
Vetwenser, z., fattener of cattle , grazier.
Vetweiderij , z., fattening-cattle, grazier's-calling.
Vetwinkel, z., chand'er's-shop.
Vetzak, z., swag-belly, fat person.
Veugeien +, i. w., loiter, run about, idle.
Veulen, Z., colt, filly, foal; -, i. w., foal.
Vezel, z., fibre, filament, hairy string.
veselachtig, b., fibrous, stringy; -, bw., fibrously, stringily.
Vezelachtigheld • z., fibrousness, fibrosity, stringiness.
Vezelen , i. w., ravel , be unweaved; -, I. w., unweave,

fray, § whisper.
Vezelig, b., zie Vezelachtig.
Vezeligheid , z , zie Vezelachtigheid.
Vezeling, z., ravelling.
V ezel tJ e , z.. (pinieje) flue.
Vezel%v ortel , z., stringy , fibrous root
Veziken ° , t w., i. w., ( whisper.
Vezikerij ( , z., whispering, chit-chat.
Veziking, z., whispering.

Vicariaat

,

(botanie).

z., vicariate, viearship.

Viceris, z., vicar.
Vice, b., vice; - admiraal, vice-admiral; - president, vice-

president.
Victalie, victualie, z., ship-provisions,

pl.; -, victu-

als, pl., z.
victualie, z., zie .Victualie.
victualiemeester, z., victualer.
Vlctualiëren, t. W., store witli provisions, victual.
Vier , t. w., four; onder - . 00gen , without witnesses; -,

: z., (voor) fire.
Vieravond , z., the eve of a holiday; -, leaving off working;

- is "ken , leave off working, have done.
Vierbank °, z., (vuurbaak) coast-light.
Vierbeenig , b., four-legged.
Vierbladerig , b., four-leaved, quadripbyllous, tetrapetalous.
Vierdag , z., holiday , festival.
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, b., tetai;drian (botanie).
kaartspel) suit of four trumps, sequeece of four cards; i Vierponder , z., four pounder.
Vierpondsch , b., weigl;in;g four pounds.
tea -, fouithly, in the fourth place.
Vierpootig, b., four-footed, .( quadruped.
Vierdedeei , z., fourth • fourth part, quartern.
%' ierg,untig , b., having four points , four-pointed.
Víerdeelig, b, quadripartite.
Vierra Berig, b., on f our wl}eels, four-wheeled.
Vierdehalf, b., three and a half.
Vierregelig, b., of for lines; een - versje, a quatrain.
Vierdel , z., zie Leenel.
Vierdendaagsch , b., every fourth day, quartan; -e koorts, I'ierse aar • z., tribunal , court of justice; voor de -, be
lore t tie tribunal , tic - .^j)a ii;en , assemble in court ; hij
quartan optie.
daa,;/e hem voor de - Gods, lie challenged burn before
Vierder , z,, celebrator.
tie tribunal of God.
Vierderhande, b., of four sorts, of four descriptions,
vierschilltg, b., having four shells, four-shelled.
Vierderlei , b., zie Vierderhande.
vierschotig :j:, b., square, robust; § een - man, a squareVierdraadsch, b., of four threads, four.threaded.
sin /e anan.
Vierdubbel , b., quadruple , fourfold; -, z., quadruple.
Vierel , z,,
fourth part, quarter; -, (vau een pond, van Viersnarig, h., four-stringed.
z., set of four, team of four.
vierspan,
een uur) quarter of a pound, of art hour.
vieren, (verbogen naamtal van vier); it j zijn toet ons -, Vieruprong , z,, cross. vay, cross-road, quadrivial way.
we are four; in - deelut , divide into four (parts); het is Vierstenitnig , b., for four voices; - gezongen, sung by
four voices.
hij -, it is near four o'clock.
Vieren , t. w., (in plegligheid doorbrenge,;) solemnize, ccle. Viertiter , z,, zie Vierder.
grate; -, (hot veren) give loose to, relax , repose, rest- viertil • z., number of four.
pause, stop; -, (laten schreien) veer, veer out, let slip, z.; Viertallig , b., quartenary.
zijla lusten de;i vrijen leudel -, gratify oa.e's passions, vierrat: dig , b., having four teeth , quadridentate.
indulge one's lusts; een schoot -, ease off, let go a sheet, vreetei , z., s quarter , fourth part.
z.; houd op het anker te -, hold all the cable; den teugel viertUd, z., 1► olidav-time, festival-day, zie vieravond.
Vlerti.Jdig , b, (viertijdige vasten) ember-days.
-, give loose to.
Vierurig, b., of four hours.
Vierendeel , z., fourth part, quarter.
Vicrendeelen , t. Zv., quarter , divide into four parts ; ge - Viervakklg , b., having four compartments, quadricapsular,
quad ilocular.
hangen en gevierendeeld, hanged and quartered.
Vierhandig; , b., quadrurn^►nous , four-handed ; eet; - die:•, vies o .ugeria, b., four-fingered , tet.radactylous.
Viert ieiigeiig, b., having four wisps, four-winged.
a quadruu;an , pl. quadruniaua.
%eerde, z., fourth part, fourth , quarter, quart;

-, (Gii

hel

Vierhoek, z., square, quadrangle, tetragon.
%h?rh, ► ckijg , h., gnai;dran„ular , haviig four

angles ; -,
(roet zier uitstekende ho(,k(ia) four-eornered , tetragonal.

Vierhoornig

, b., four-lio±ned, cluadricorrtoits.

Viernsaiinig

quadruped; te -, on horseback; te - ren
gallop, run in a gallop, ride at a gallop.
-iae;,
viervoeter , z., quadruped; § -, (paard, muilezel, ezel,
forse , mule , ass).
Viersoset, z. ,

viering. z., solemnizing, celebration; relaxing, indulging,' Viersoetig , b., four-footed, quadruped; ee;s - dier, a
quadruped.
zie vieres , t. u'.
Vierjaarltjkse h , b., every fourth year, quadrennial ; -, vierva, ot, z., tetrad► ; Herodes de -, Herod the tetrarch.
Viervorstetipk, b., tetrarchical.
bzv., quadrennially.
Vier%orstendoin , Z., (laad) tetrarcliate; -, (regering) te
Vierjarig , b., of four years, quadrennial.
Vierkaart , z., suit of four trumps (kaartspel).
Vierkant , z., square , quadrate (viskunst) ; ii;

-tr;cl^y.
vierv,,E,,t , z., four-fold, quadruple.
Viervoudig, b., four -fold, quadruple.
Vierwerf, b., zie Viermaal.
Vier%vie ig, b., four-wheeled.
Vierwtyvig , b., tetragynian , having four styles (botanie).

Vierkanten , t. w., square.
Vierkantig, b., square, somewhat square, quadrilateral.

Vierzadig, b., tetraspermous.

het -, in.
square ; evenwijdiq -, parallelogram; -, h., square, quadrangul ar- plane; drie voel is het -, three feet square; -e
wortel , square-root ; § een -e vent , a capital fellow ; § het
-e gat, the door ; -, bw., without ceremony.

Vierkantigheid

, z. § squareness, being square, being

somewhat square.
Vierkleurig, b, four colored.
Vierkorrelig , b., four - grained.
vierkruid, z., zie JVrangkru;d.
Vierledig , b., consisting of four
(vier•roudiq) fourfold, quadruple.

parts , quadripartite ; -,

Vierledigheid , z., being fourfold.

b., quadrisyllabical; een - woord , qua.
drisyllal;le, tetrasyllable.

Vierlettergrepig,

Vierling, z., one of four born at a birth; tetrastic, stanza

of four verses, quatrain ; -, measure for liquors.
Vierlobbig
Vierneaal ,

, b., tour-lobed, quadrilobate , quadrilobed.
b., four times; - zoo veel als, four times as

much as.
Vierinaandelijksch , h., every fourth mouth.
V ierinaandsch , b , of four months, lastin; four n►onths.
vierman, z., quadrumvir.

VterziJdin, b., quadrilateral.
quadrilateralness.
Vies , h., (walgelijk) loathson►e - , disgusting; -, (vuil) dirty,
nasty ; -, (vreemd, zonderling) strange; -, (afkeerig) dis
-, (kieskesrig) particular; -, (kirsch) nice, delicate,-gusted;
averse, squeamish; - kijkera, put on a sour face; - zijn p,
he particular about ; - rijn van , be disgusted of; ik ben
er - van, it turns my stomach; - in het eten , nice, def licate; vieze Pour, color that easily fades.
Viesheid , z., diogustftill ?esa , diSgUStingnesS , dirtiness,
strangeness, squeerneos, disgust , being disgusted, being
strange; § -, niceness, nicety, delicacy,
viezevazen , z., (m v. van i iezevaas) , fiddle-faddle, sing.;
trifles, pl.; tricks, pl.
iiasty, dirty; -, (keurig) nice; -, bw., asas viezig; , b.,
Vierztjdi5heid , z.,

tily, dirtily; -., nicely.
Viezigheid, y., nxastiness, dirtiness; (keurigheid)
etf'eni macy.
vignet, N., vignette, frontispiece-engraving.

nicety,
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Viyand, z., enemy; t -, foe; -, (duivel) fiend; vriend of
-, friend or foe ; een - van de vrouwen , a misogynist ;
een gezworen -, a professed enemy , a sworn enemy ; een
dood-, a mortal enemy; hij is een - van alle vermaken,
he has an aversion to all sorts of pleasure; een - zijn
van pligtplegingen, hate ceremony; hij is een - van dronkenschap, he is an enemy to drunkenness; den - verdrijven, dislodge the enemy; tegen den - oprukken, march
upon the enemy ; de - werd op de vlugt gedreven, the
enemy was put to flight; zoowel zin - als zin vrienden
liefhebben • love both friends and foes.
VijandelUk , b., (wat van den vijand is) belonging to the
enemy , of the enemy; -, (als vijand) hostile; een - schip,
a ship of the enemy's ; op -en bodem zijn , he in the enemy's
country; een -e aanval • an attack of the enemy ; een -e
inval, a hostile invasion; -, bw., (als vijand) in a hostile
manner, hostilely.
Vijandeltjkheld , z., hostility; -lieden, hostilities; -, (vijandschap) enmity.
Vijandig, b., J hostile; -, inimical; -, (kwaadaardig) malevolent, malignant; een - hart, a mind full of enmity,
malevolence, malignity ; iemand - zijn, bear malice against
any one, hate any one; -, bw., malignantly , hostilely.
V Jandigheid , z., hostilily, animosity , malignance • ma-

levolence.

, z., enemy, female enemy, zie Vijand.
ViJandschap , z., enmity; iemand - toedragen, bear malice against any one.
vijf, t., five; -, z., (het cijfer) five; de - boeken van Mozes,
the pentateuch, the live books of Moses.
Vijfblad, z., cinque-foil, five-leaved clover (botanie).
Vijfbladerig, b., five-leaved, quinque foliated.
VU fdaagsch , b., of five days , lasting five days.
Vijfde, b., fifth; ten -, fifthly, in the fifth place; -, z.,
fifth, fifth part; drie -a, three fifths; -, quint (kaart.
spel).
V Lij fdeel lg , he , quirvquaiticular , quinque partite.
Vufdendaagsch , b., every fifth day, gnintan; -e koorts,
quiutan-ague.
Vijfderhande , b., of five kinds, of five descriptions.
Vijfdehalf , t., four and a half.
Vijfderlei, h., zie Vijfderhande.
Vijfdraads , b., of five threads, five-threaded.
Vijfdubbel , b., quintuple, five-fold.
Vijfhoek • z,, pentagon , pentahedron (meetkunst).
vijfhoekig , b., pentagonal , pentanaular , quinquangular
(meetkunst); -, ^, having five corners, five-cornered.
V Jfhoofdig , b., five-headed; -e regering, pentarchy , government of five.
Vijfiioornig , b., having five horns.
vijfjarig, b., of five years, quinquennial; -e studie, quinquennium.
Vijfje , z.,r (cijfer) five; -, (nederlandsch muntstuk) piece of
Vijandin

five stivers; five pence; quarter of a guilder.
, z., suit of five cards, quint (kaartspel).

Vijfkaart

Vijfkant , z., pent agon ; -, h., five-edged , pentagonal.
Vijfkleurig , b., five-colored.
Vijfkorrelig , h., five-grained,

pentacoccous.

Vijfledig, b., five-fold, having five joints.
VQjflettergrepig , b., of five syllables.
Vijfenaal , t., five times; - zoo groot als, five times as

great as.

, h., every fifth month.
, b., of five months.
Vij fu.an , z., member of an assembly of five , quinquevir.
Vijfmannig, b., pentandrian, pentandrious.
Vílifmaandelijksch
VLjfnlaandsch

Vtfmanschap , z., quinquevirate, governement of five.

, z., five-pounder.
Vijfpouds, b., of five pounds.
vijfregeIIg, b., - vers, pentasticli.
Vijfsnarig, b., five-stringed.
Vijftal , z., number of five.
Vijfponder

Vi.ftallig. b., five in number.
vijftandig, b., five-toothed, quinquedentate.
Vijftien , t., fifteen; -voudig, b., fifteen-fold.
Vijftiende , b., fifteenth ; -, z., fifteenth part.

VUftienhoek, z., quindecagon.
Vijftlenhoekig , b., quindecagonal.

Vijftig , t., fifty; —jarig, of fifty years; ponder, fifty

pounder; -vond , fifty-fold.

vu ftlger , z., (lid eener vergadering van vijftig) one of the

fifty ; -, (vijftig jaren oud) man , woman of fifty years;
-, (schip suet vijftig kanonnen) ship of fifty guns ; -, wine
of fifty years old , wine of the year 1750.
Vijfvingerig , b., five-fingered , pentedactylous.
Vijfvingerkru1d*, z., einque-foil, pentadactyl; -, daphne
(beestergewas).
vijfvoet, z., verse of five feet, pentameter (dichtkunst).
Vijfvoetig, b., with five feet, - five-footed (dierenrijk); -,

of five feet (dichtkunst).

V Lj fvo nd , b., quintuple , five-fold.
Vijfvoudig, b., zie Vijfvoud.
viJfwerf, b., zie Vijfmaal.
Vijfwijvig , b., pentagynian, pentagynous.
vilfztdlg. b., quintilateral, pentahedral, pentahedrous,

pentagonal (meetkunde).

V U g , z., (vrucht) fig; § -, (oorvijg) cuff, box on the ear;

) paardevijgen, mv., horse-dung, sing.

Vijgeblad , z., fig-leave.
Vijgeboom • z., fig - tree.

VLjzbooii • z., lupine.
VUgekaas, z., fig-cheese.
Vjgekorf, z., fig-basket, fig-frail.
4 Vigemavid , z., zie Vijgekorf.
Tijgernat , z., fig-mat, zie Vijgekorf.
V Ljgen. eik , z., fig-milk • milk with an infusion of figs.
V iJ gepeer , z., fig-pear.
Vijgeplant, z., cactus, cactus ficus.
V Jgesnep, vLjstesnip , z., fig-pecker (vogel).
ViJgetuln , z., fig-garden.

Vi3gewratten, z., mv., (aambeijen) hemorrhoides, pl.
vijl , z., file ; grove -, raper ; -, ravine • g.
VLjlen, t. w., file, polish with a file ; -, i w., (afslijten)
het touw vijlt over dat ijzer aan stukken • the rubbing of
the rope on that iron breaks it.
VAi ier , z., filer, polisbier.
VLJIn aker, z., file-maker.
vijlsel • z., filings , pl.; staal-, steel-filings.
viiistof, z., zie Vijlsel.
vijivisch , z., shark.
Vijfwerk , z., filer's work.
vult, z., ) fart, fizzle.
VIJsten • i. w., ) fart, fizzle.
Wijster , z., ) shiter.
vut, fLJt, z., whitlow, g.
ven , z., (verbogen naamval van vijf) , met ons -, five of
Vijven
us ; § veel vieren en -, veel - en zessen hebben , have a great
many objections • make much difficulty.
Vijver, z., pond; -visch, fish from a pond.
wijze , z., (schroef) vice , screw.
vUzel , z., mortar; -schroef, jack-screw ; -stamper, pestle;
in een - stampen , beat , pound in a moi tar.
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, t. to., screw up; § extol, § raise to the skies;
§ iemand op-, raise one to the highest honours.

aan tellen , he will never get that money; § iets uit de -s
zuigen, invent, forge any thing.
Vingeren , i. w., (met de vingers aanraken) touch with the
fingers; -, (met de vingers spelen) play with the fingers;
-, t. w., belabour with the fingers (een boek, a book); -,
(bevnílen) soil.

Vijzelen

, Z., pestle .
Viiaehtig, b., flaying.

Vijzelstamper

Vilaehtigheld , z., disposition to flay.
Vilder, z., flayer.
Vildersambacht , z., flayer's trade .
Vildershond . z., flayer's dog.
Vildersknecht, z., flayer's servant.
Vilderspaard, z., flayer's horse .
Vilderij, z., flaying.
Vilkuil . Z. flaying-pit.

Vingerhandschoen , z., fingered glove.
Vingerhoed , e., thimble ; - , (centiliter) centilitre.
Vingerhoedskruid , z., digitalis, fox - glove.
Vingerlid , z,, phalanx.
Vingerlikje, z., lick with a finger.
stall,
cap.
I Vingerling, z., finger-finger
awkwardly i v ins,ersuel • b., light-fingered.

, t. w., flay , pull off the skin • cut
mangle ; extort; § de schouten weten de boeren te -, the Vingerspraak, z , daclyology.
Vingertop, z,, finger's end.
bailiffs know how to flay the farmers.
Vingervisch, z., polyneme.
Vilier, z., zie Vilder.
Vink , z., finch ; ,goud -, goldfinch; )§ -, louse; -en hebben,
Villing, z. •flaying'.
have lice; § doorslaan als een blinde -, have a fit of loVilmes , z., flayer's knife.
quacity.
vilplaats • z. •flaying-place.
Vinkebaan, z., fowling - yard.
vilt, z., felt.
Vinkebuurt , Z., ) lousy-quarter,
Viltachtig, b., feltlike .
Vinkehuis , z., fowlei's cottage.
Vilten, b., felt, made of felt .
Vinkejagt, z , fowling; op de - poen, go a fowling.
Vilthoed, z., felt-hat .
Vinkekooi, z., cage for finches, bird-cage.
Viltkruid , z., cuscuta, dodder, dodder of thyme .
Vinken , vogelen • i. w., catch finches ; uit - gaan , go a
Viltiuls • z., crab-louse , crab.
fowling; gun het - zrjn, be fowling; ons le -, for fowling.
Viltinaker , z., felt-maker.
z., finch nest.
Vinkennest,
Viltmakerij, z., felt manufactory, felt-making .
Vinkennet, z., fowling-net, lattice work on the deck of
Viltmuts, z., felt-cap .
villen

uittuin, z., flaying-y^ird.
Viltwever , z,, felt•weaver.
Viltweverij , z., felt - weaver's trade, felt weaver's shop .

(benaming voor 104 bossera hout of' riet) one hundred
and four bundles , sheaves.
Vin , z., fin ; -, (bloedzin) boil • furuncle , g.: § hij verroerde
geen -, he did not stir, he was quite motionless; de wind
steekt de -nes op , the wind increases .
Vinden. t. w., find; de eerste gelegenheid die ik zol -, the
first opportunity I shall meet with ; § wij zullen die zaak
weel -, wel schikken, we shall agree very well about that
matter; ik zal it -, I shall punish you; vermaak in iets -,
delight in , like something; troost bij iemand -, be consoled
by any one; § het met ie;o,nnd -, satisfy any one; zich laten
-, zich in iets laten -, be tractable; zich ergens laten -,
be anywhere; ik zal mij daar in tijds laten -, I shall be
there in due time.
Vinder, z., finder; uit-, inventor.
Vinding, z.,. (uitdenken . uitvinden) finding, discovery,
Vim, z.,

a ship, z.
vinkentijd,
Vinker

,

z., fowling - time, season for catching finches.

z , fowler, finch - catcher.

Vinkesiag, z., warbling, singing of finches.
Vi nkee ai k , z., sparrow-hawk.
V nkevanger • z., fowler who catches finches.
Vinkenangst, z., fowling.
Viskoorde , z., (maa^rrlepalm) periwinkle.
vinnig, t., (van tinsnee vooruien) finny; § -, (scherp, bits)
fier( -e , violent, shrewd , smart , sharp ; een - beest, a
fierce beast; een - witwoord, a shrewd reply; een - yeschrift , a satiric writing; -e kende, sharp cold ; een -e
slag , a hard blow ; -, bw., § fiercely , sharply, shrewdly ,
violently.
vinnigheid, z., § fierceness, sharpness, shrewdness, violence, zie vinnig.
vint , %ante, z, trick.
Vindorrnig, b., finlike.

Vioien • i. w., fiddle, play on the violin, on the fiddle.
invention; -, (verdichtsel) fiction; die dichter is vol schoone violet, b., (purperkleurig) purple, violet-colored, violet;
-, z., violet-color, violet.
Vioietachtig , b., violetlike.
Vindingrijk, b., inventive, ingenious; -, hu'., ingeniously . Violetbloem , z., violet, pansy.
-en , that poet is full of fine thoughts; eigen -, own investion; -, (het vermogen) fancy , fiction.

, § industry .
Vindsel, z., finding; -, (uilvindsel) invention; eigen -,
own invention.
Vindster , z., zie Vinder; -, inventress.
Vinger, z., finger; middelste -, middle-finger; ring-, ringfinger; voorste - (wijscinyer), fore-finger, index; § de - Gods,

Vindingrijkheid , z., ingeniousness

violet - brown.
Violetkieur, z., violet-color.
Violetkleurig, b., violet-colored.
violetzaad , z., violet-seed , pansy-seed, stock-gilly-flower.
seed.

Vi.lietbruin, b.,

Violier , z., stock•gilly-flower, violet-plant.
the finger of God; -breed, as broad as a finger; §- gaouw , Violierbloem , z., stock-silly-flower, violet.
Violierboom, z., magnolia.
overlook;
den
op
den
zien,
mond
§
door
de
-s
clever;
leggen , be silent ; § iemand op de -s tikken , swinge any Viuiierzaad • z., stock-gilly-flower seed.
one; men kan hem om den - winden, he is very tame; Violist, z., violinist.
§ geeft men hein een - dan neemt hij de ge/mete hand, Violoncel • z., violoncello.
give him an inch and he will take an ell ; met de -s Violoncellist , z., violoncellist.
spreken, make signs with the fingers; § lange -s hebben, viool , z., violin; ( -, (vedel) fiddle; -, (bloem) violet; de
be thievish, be any thing but honest ; §- en duim likken
eerste - spelen,play the first fiddle, § take the lead in
naar , be hankering after; § hij zal zijn -s er niet blaauw any thing, § let others dance to one's pipes; de tweede m
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spelen, play the second fiddle; § dance to the pipe of Vischschrobber, z., one who scales fish.
another; - spelen, play (on) the violin • ( fiddle; hij laat Viscbsch ubben , z., mv., fish-scales, pl.
Vischschuit , z., fisher-boat.
de violen maar zorgen, § he is without care.
Vischsoep, z., fish-soup.
Vioolkas, vlootkast, z., violin-box, violin-case.
Vischteef, z., ) fish woman; )billings-gate scold.
vioolklank, Z., violin-sound.
vischtuig, z., fishing-tackle.
Vioolkleur, C. violet-color.
Vischvangst, z., fishery, catching of fish.
Vloolkleurig, b., violet-colored.
Vischverkooper, z., fish-monger.
vioolman, z., ( fiddler, violinist.
Vischvijver, z., fish-pond.
vioolplant , z., violet-plant.
Vischvrouw, z., fish-woman.
Vlootsnaar • • violin-string.
Visehwant . z., fishing-nets • pl.
vioolspeler, z., violinist, ( fidler.
Vischwater • z., (oen in te visschen) fishing-water ; -, (ass
vioolstok , z., fiddle-stick.
visvla in te koken) fish-water.
Vlootstroop, z., sirup of violets.
Vischwijf, z., fish-woman; -, (scheldnaam) fish-wife; -,
Viooltoon, z., sound of a violin.
billingsgate-wench; -, fishfag.
Virtuoos. z., one well skilled in arts and sciences, espeVischwtj ventaal , z., vulgar language ; -, billingsgate
cially in music.
rhetoric.
visch • z., fish; pisces (sterrekunde) ; rivier-, river-fish
fresh-water fish; zee-, sea-fish; zoute -, salt fish; kat-, Visschen , z., me., dishes; pisces (sterrekunde); -, t. w.,
fry, young fish; versteende -, iehthyolithe; beschrijving fish ; - naar , § scrutinize , search into , § inquire after ; uit
der visschep • ichthyology ; § geld bij de -, ready money; - gaan , go a-fishing; achter het net -, be hehindhand,
stom als een -, as mute as a fish ; zoo gezond als een -, §come too late; met den hengel -, fish with the line;
very healthy; § hij leeft als een - in het water, he lives § in troebel water is goed -, in muddy water is the best
fishing; -, (on het water ergens naar zoeken) fish , seek
very much to his liking, he lives in,clover.
for something in the water; § naar die zaak wordt sterk
Vischachtig, b., fishlike, fishy.
gevischt, that affair is carefully scrutinized.
Vlschangel • z., angle.
Visscher,
z., fisher; -, (hengelaar) angler; -, (ronde opeVischarend, z., ospray, sea-eagle.
ning waardoor de mast gaat) round hole , through which
Vischbank , z., fish-stall.
the mast passes , z.; de -s ring, the fisher's ring (the pope's
vischbeen , z., fish -b-ne , whale-bone.
seal); gegeven onder den -sring, given under the pope's seal ;
Vischben , z., fish-bladder.
§ elk visschertje vise/it op zijt getij , one strikes the iron
vischbiaas, z., fish-bladder.
when
it is hot.
Vischboer , z., fish-man.
Visseherij , z., fishery, fishiri r.
'Vischboot , z., fisher's-boat, fishing-boat.
Visschershut, z., fishing-hut.
` vischbuik, z., J ) § fish belly, lover of fish.
Visschersleven , z., fisherman's life.
vischbuu , z., fish-trunk.
Visscherspink, Z., fisher's boat.
'Vischdac , z., fish-day, day of abstinence.
Vissehing, z., fishing; § -, inquiring (naar, after).
'Vischdlef, Z., stealer of fish , zie Zeezwaluw.
Vitachtig, b., cavilling, fault-finding (oft , with).
Vischdobber • z., angler's quill • float.
Vitnchtiiohcid , z., cavilling temper , fault-finding, censo•
Vischdoop, z., sauce for fish , fish-sauce.
riousness.
V ischeter . z., fish-eater ; ichthyophagus.
Vitriool, z., vitriol.
Vischgaren, z., fishing-net.
Vitriool - aarde, z., vitriol-earth.
vischglas, z., glass for goldfishes.
Vitrioolachtig, b., vitriolic.
Vischgraat, z., fish-hone.
Vischhaak, z., fish-hook; §naar den - bijten, fall into Vitrloolerts, z., vitriolic ore.
Vitrioolflesch, z., vitriol-bottle.
the snare.
Vitrloolgeest, z., spirit of vitriol.
Vischhandel , z., fish-trade • fish-dealing.
Vitrioololie, z., oil of vitriol.
Visch handelaar • x., fish-dealer , fish-monger.
Vitrioolreuk , z., smell of vitriol.
Vischhoeker, z., one who fishes with a hook.
Vitrioolzuur , z., vitriolic arid.
Vischjager, z., fisher, carrier of fish, fisherman.
Vitse, z., vetch (plant), zie Wikke.
Visct,kaar, z., zie Vischbun.
Vitster, Z., zie Vitter.
Vischkaker , z., fish-gutter.
vitten, t. w., cavil; op woorden -, cavil upon words.
Vischkar, z., fish-cart.
vitter, z., caviller, fault-finder , critic.
Vischkieuwen, z., mv, gills of fish. pl.
Vitterig, b., cavilling, fault-finding (op, with); -, (kieskeuVischkorf, z., zie Vischhen.
rig) particular (op, about), zie Vitachtig.
vischkorrel , z., India-berry.!
Vitterigheici, z., zie Vitachtigheid.
Vischkuit, Z., spawn of a fish.
VitterIJ , e., cavilling, criticism, fault-finding (op, with).
Vischlijm, z., fish-glue, icing-*lass.
Vizier, vizir, z., (staatsdienaar in Turk( e) vizir; groot -,
Vischmaal, z., fish-party, fish-meal,
prime, grand-vizir; -, (mikpunt van een geweer) the aim, sight,
Vischmand, z., zie Vischhen.
spy of a gun ; -, (opening ran een helm goor de oogen) open
Vischmarkt, z., fish-market.
fore-part of a helmet, visor; -, (aan een instrument) pinule.
Visehiuet , z., fishing-net, fish-net.
via , z., verkorting van Vlade , zie Vlade.
Vischpink , z., fisher-boat.
vlaag, z., T § fit, whim ; regen-, rain-shower, shower;
Vischplaats, z., fishing-place.
wind-, gust of wind , blast ; -, (wee eenei vrouw) pang;
Vischreiger, z., heron.
i het komt zoo bij vlagen, it only comes by fits; een - aan
VischriJk, z., abounding with fish , fishy.
gekheid, a fit of folly ; hij is wel gek, maar heeft toch
Vischrijkheld, z., abundance of fish.
goede vlagen , though he be a fool , he has lucid intervals.
Vischschotel , z., fish-plate.
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Vlaak , Z., l.urrlle for wool.

1 wlikker , z., blotter , stainer, zie Plakken.

Vlade , z., custard.

2 VIP kk- erig , i)., zie ` rl a/t Z %..
%hikkig, b., spotted, l) lotted, full
) i1)ter. C. zie ylr,ei[rel,tci°.

Ving, z., O j? fl(rg, ensign, colors , p1.; eega snode -, hlne^l ,
recht -, asignalfor• eii ^rii(ment; wille -, fires of tr•rrce;
de - strijkera , strike ti e fla,.: , the colors; een witte -

of spots.

0 V,atness; -irrhourl, square.
% RJtkte, z., pl;rili; -, (
uitsteken, display a lisp of truce ;dr,' - voerenn, eartirii:Qlil r rooira; - ///i's t,, square-nie;iure; -rrietir'g, planinsetry.
iet',
taasso- Netreu o.
hass
rcl
a squadron ; - II §hear t lie sway , § speak h l i ; cel Fee %ï k ea bc en , b.,
. e1ie - voeren , salt i.nidvi- h'rei,ch r ooi s, fl., g ; de - roer %'hIk.zick-te , z , peteuclhiaal fey , Cl ,pui poes , pl.
, ditch tlmne; alles irr
It
1 ind sirijl en , yd , ;^±=!)eiit rog ai olie ; t ili„1
I t ,ris d'taek ► , s., liar ie,
z rrI e;a - zetreu , set all ill a fl trr:e 1 S Iri1 sj ooy zei e^c
I t E . 1 tli It tri +.git, .t s i acetr. - op eega r Ic,;(
e a
tipi- upon rt duds cart, t 11 -at is a tine s
l
-, tine «•<is fretting aI ii t n ► rnr, liewasii a terrible
r,íf t:, r
e : § liefde -, ii iiie, passion of lore; de etstisuje -men,
Erop; b veel, -gen weiris tloters , rrlii Pit ahoitt !,o?.liir
(der liefde) blusschen,
Vt gt,reecIte, z., hoist
j hei, -,hares, iI.,nies of Iiel1 , X11
flag, 7
of i i^,
extlip uisii , abate the fPiiuie; -, (ZAG hout , eytz.) wave.
V1JD(l()ek , z., stuff of wlile11 flags iie tootle, flag -cloth.
Plag.
V OaJflbloens, Z., f)Illox.
%Iaiiçte , z., zie

Vtaggedoek, z., zie Vlagdoek.
Vtaggejonker, z., zie Vlagjonker.
Vlageeman

, z., flag-bearer, commander of a squadron,

ringleader.
Vlaggen, i. w., 1. w., hoist the flag.
Vlageer, z., one who hoists the flag, colors.
Vlagere , z., hoisting of colors.
Vereolricier, z., flab- officer.
Vlaggeschip , z., zie Vlagschip.
VIng estok , z., flat -staf.
Vlaggetouw , z., flag-role.
vlagnek , z., vane-stock , z.
Vlagjonker, z, flag-officer.
Vlagkoord, z., cord of a flag.
Vlat;ientte, z., fly of a flag, of an ensign; de - moet
anderhalf maal de vlagbreedte bedrugera, the fly of an ensign
ought to be once and a half its hoist.
Vtatman, z., zie Vlaygeorais.
Vlaschip, z., flagship, commander's-ship.

Vian2dleur , z. flame color.
1 VliIftt teurig, b., fiance-colored.

t

, i, 2v., flanne, blaze ;dal hout vlamt als zwarel,
that wood flames like l,rinistene; § - op, hanker after,

^iaunneen

toil.; for ;he eager for; lij vlamt op buit, he is eager
for prey; -. t. ie., work into waves; -, danraskeen; water.
s sta nnreu,1, b., flaniing.
Vaavnsraer, z., (verlariner) hankerer (op, after).
V iainmetje, z., little flame; - eeEi een eipaar aait te ste-

I

kegt

,

notch to light a cigar.

V lanrn,i5 , b., damn eoiio , flaming, § flamy.
Vona iigt► eid , z., § flaminess; -, flammeousness.
Vlansset)iider, z., endmeter.

Vlarnschtlderen, t. ie., enamel; het -, the enameling.
b., fiance-colored.
1 Visnncerwigheid. z., flanie-eoloredness.
%tas , z., fl^ix ; wild -, toad-flax , mill-mountain; gehekeld
-, dressed flax; onpehekeld -, raw flax.
Vlasaet)tij, b., flaxy , flaxen, like flax.
VtDsachtit;heid , z, flaxiness.
VIa5star, z., ensign - staff, flagstaff.
V i,satrker , z., flax-field.
VJa istoel , z., steer-chair.
Vlasbs r,i . z., II the first down upon the cheeks; -, -1- goose Vlagstok , z., zie Vloggeslok.
11er:ry heard; hij heeft een -, he has a downy heard; § liij
Vtagstrop, z., ropehand of a flag, of an ensign.
VIH. voerder, z., zie Vlagschip; §-, leader, chief; §-, Coryis ecu -, he is a milksop.
Vla Blad , z, thesiunr ler;opllili;iinn.
ptieus, principal-man.
Vlak, b.,(v/flea , plat) plain, even, level, flat; - , (regel. Vlasbloem, z., flower of flax.
rept) straight; -, bw., (juist) due, just; een - land, a vlasbouw, z., flax-culture.
Plain , an even country ; de -ke hand , the flat hand ; in V I ntb , rak , z., flax- brake.
de -ke zee, out at sea; -ke hoek, obtuse angle; hij loopt %`lasdotter , z., dodder.
- toe, he goes straight along; de wind is - noord, the Vlasdraad, z., flaxen thread.
wind is due north; - vóór u, just before you; hij woont l Vlashaar, z., flaxen hair.
- tegenover de kerk, he dwells juist opposite the church ; t %'tast , a ►ner, z., flax-l;ammer, brake.
ik zei liet u - ira het gezipt, I tell you it to your face; Vieshanclel, z., flax trade.
iemand - in zijn gezigt vitlogchen , laugh in any one's fare; Vtaa 1 )ekel , z., flax comb, hatehel.
iemand - in het gezigt slaan, strike any one full in the Vlashekelaar, z., flax-hatcheller, flax-dresser.
face ; - voor den wind, with the wind in the rear ; - in den Viaskainmer , z , zie Vlashekelaar -.
wind, head to wind; - voor den wind zeilen, go before the Vlaskleur, z., fl;rx-color, grirlelin.
Vlaskleurig, b., flax- colored, gridelin.
wind; § -, according to one's wishes; § -, at full speed.
Vlak , z., plane; -, (vlek, inktvlak) spot, blot; een hond VJaski'iiid, z., maidenhair, flax-weed (botanie).
vlakland , z., flax field.
rr;et zwarte -ken, a black-spotted dog.
Vlastinnen • z., flaxen► - cloth.
Vlaken • t. w., heat on a hurdle.
Vlaamsr kt, z., flax-market.
Viaker, z., wool-beater .
VsaspJant • z., flax-plant.
Vlakgang , z., plank of the bottom , flow , z.
Vlakgetal, z., being plain, flatness; -, (van een schotel) Vlasr,k, z., distaff.
Vlaseen , i. w., (alas; iy werden) grow flaxy; -, (uitrafelen)
shallowness.
unrrivel; -, (vlas bouwerï) cultivate flax; §- op, hanker
Vtftkketoos, h., spotless, unspotted.
alter , be eager for ; -, t., flaxen ; -, z.., (viosbewerking)
Viakkeloosheld , C. spotlessness.
working flax; §
(ster e begeerte) hankering, expectation.
Vlekken, t. w., (tev/ekkei;.) spot, blot , soil; gij zult dat
-, ou cti ill soil , stain that ; ligte kleure;r -, light colors Vlasser • z., workm;rn i ir flax , § Banker ei (op, naar, after).
, h., (vlasaclitig) flaxy; § - op, eager for.
are easily spotted , stained; - , (vlak maker) level.
V Iassfghetd • z. , flaxiness , t eagerness.
Vlakkenkruid , z,., galera ofïicinalis (botanie) .
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Vlasspinner, z., flax-spinner.
Vlasspinnerij • z., (het werk) flax-spinning; -, (de werk-

plaats) flax-yarn inanufactory.
Vlassteng, z., zie Vlasstoppel.
Vlasstoppel , z., flax-stalk, stubble of flax.
Vlasveld , z., flax-field.
Vlasvink , z., flax-finch, linnet.
Vlasweb • vlaswebbe • z., web of linen.
Vlaswinkel • z., flax-shop.
Vlaszaad, z., linseed.
Vlecht, z., plait, tress; -, hair-lock; poolsche -, plica
(polonica), g.
Vlechtband, z., hair-lace.
Vlechtdraad • Z,, cross-wire.

Vlechten, t. w.

twist, braid, plait; § join; het haar -,
plait the hair ; een krans -, make a garland ; een mand
-, make a basket; een gevlochten mand, a wicker-basket.
Vlechter • z., twister, braider , plaiter.
Vlechting, z., twisting, braiding, plaiting.
Vlechtsnoer, z., hairlace.
Vlechtster, z., zie Vlechter.
Vlechtwerk, z., twisted work.
Viedermuls, z., fliitermouse, bat.

Vleermuis, z., zie Vledermuis.
Vlehrinuisschtig , b., batlike.
Vleermulzenmos, z., momordica lufolcata.
flesh ; -, (van vruchten) marmalade
Vleesch ,

z., 1
; § (-,
(zinnelijke natuur) lust, flesh; - en bloed, -flesh and blood;
- dat men eet, meat; versch -, newly killed flesh; gekookt
-, boiled meat ; gebraden - , roast-meat ; rund-, ossen-,
beef ; schapen -, lams- , mutton ; kalfs-, veal ; varkens-,
pork ; paarden-, horse-flesh ; hij is wel in het -, he is
fleshy, plump; § het - dooden, mortify the flesh ; kwee-,
quince marmelade ; t - worden , assume human nature ; den
weg gaan van alle -, go the way of all flesh.
Vleeschachtig, b., fleshy.
Vleeschnchtigheld • z., fleshiness.
Vleeschader , z., vein in the flesh.
Vleeschbank, z., (verkoopbank) butcher's stall; shambles, pl.
Vleeschblok, z., butcher's block.
V leeschbord, z., meat-plate.
V leeschbreuk , z., sarcocele , g.
Vleesehdag, z., flesh-day; meat-day.
Vleescheljk, b., (ligchamei?jk) carnal; §-, (zinnelijk) sen
-, (vleezig) fleshy; -, (eigen) own ; -e ge -sual,tf;
carnal conversation ; -e begeerte , sensual de.-menschap,
sire ; § -e lusten, sensual appetites ; mijn -e zuster, my own
sister ; -, bw., carnally ; § -, sensually , lustfully.
Vleeschelijkheid, z., (ligchamelijkheid) carnality; §-, ( 7innelijkheid) sensuality, lustfulness; -, (vleezigheid) fleshiness.
Vieeschen, b., fleshy.
Vleeschetend, b., carnivorous, flesheating.
Vleescheter • z., (beschaafd merssch) meat-eater ; -, (wilde)
flesh-eater; -, (dier) carnivorous animal.
Vleescbgeregt, z., dish of meat.
Vleeschsezwel • z., sarcoma, g.
Vleeschhaak, z., flesh-hook, butcher's hook.
Vleeschhal, z., butcher's hall, shambles, pl.
Vleeschheiivel, z., caruncle.
Vleeschhoorn • vleeschkain, z., porcelain-shell.
Vleeschhouwer , z., butcher.
Vleeschhoswerij , z., (het ambacht) butcher's trade;

(winkel) butcher's shop ; -, (slagthuis) butchery.
z,, meat-kettle, boiler.
z., inspection of the shambles.

Vleeschketel ,
Vleeschkeur •

-,

z., flesh-color, carnation; -, b., fleshcolored, incarnate.
Vieeschkleurig, b., flesh-colored.
Vleeschklomp, z., lump of flesh.
Vleeschkruid, z., basil.
Vleeschkuip, z., salting-tub, powdering-tub.
VieeschlUna, z., sarcoccolla.
Vleesehmanl, z., repast or meal of meat.
Vleeschmade, Z., magvot.
Vleeschmakeud, b., flesh-making, carnifying; incarnative; sarcotic.
Vleeschmand , z., meat-basket.
Vleeschmarkt • z., butcher's market.
Vleeschmes, z., (slagersmes) butcher's knife; -, (aan tafel)
carving-knife.
Vieeschnat, z., broth.
Vleeschnavelbreuk, z., sarco-epiplocele , g.
Vleeschofcr • z., bloody sacrifice.
Vleeschpan, z., meat-pan.
VeeschpasteI , z., meat-pie.
Vleeschpot, z., meat-pot.
VleeschpriJs, z., price of meat.
Vleeschschotel . z., (schotel voor vleesch} meat-dish ; -,
(vleeschgeregt) dish of meat.
Vleeschsoep, z., meat-soup.
Vleeschsptjs, z., flesh-meat, meat.
Vleeschtaart, z., meat-pie.
VleeschtIJd, z., (vleeschdagen) flesh-days, meat-days, pl.
Vleeschton, z., salting-tub.
Vleeschvlleg, z., flesh-fly.
Vleeschvlies, z., flesh-membrane (ontleedkunde).
Vleeschvretend, b., zie Vleeschetend.
Vleeschvreter, z., zie Vleescheter.
Vleeschwonde • z., flesh-wound.
Vleeschwording, z., incarnation; -, (menschwording van
CHRISTUS) incarnation of the Son of God.
Vleeschworst, z., beef-sausage, meat•pndding.
Vleet, z., herring-nets ; -, equipage of a ship bound to
Greenland ; -, (flet) wench; de geheele -, the whole hulk,
the whole lot, all of it; bij de -, by the bulk, by the
heap , at random , in plenty.
Vleezig , b., fleshy, plump.
Vieezigheld, z., fleshiness, plumpness.
Vlegel, x., (dorscheleyel) flail; -, (lomperd) boor, clown,
booby, clumsy fellow; -, (gemeene kerel) rascal.
Vlegelachtig. b., I1 flail-like; §-, booby, boorish, clownish,
rascally; -, bw., § boobishly, boyishly, clownishly.
Vlegelachtigheld, z., boorishness, clownishness, rascally
character.
Vlegelen , t. w., (dorsehen) beat with a flail; -, (lomp Behan.
delen) treat in a clownish manner ; -, (gemeen behandelen)
treat in rascally manner ; -, (grof behandelen) treat roughly.
Vlegelkap, z., top of a flail.
Vlegelknuppel, z., flail, flail-stick.
Vlegelslag, z., stroke with a flail.
Vleaelsteel • z., flail-stick.
vleien , t. w., flatter, fawn , cajole, wheedle; rich -,
wed. w., flatter oneself (met , with) ; de wereld wil gevleid
zijn, the world will be flattered; ik durf mij niet vie(jen
met die hoop, I dare not flatter myself with that hope.
VIe(jend, b., flattering, fawning, adulatory; -, bw., in a
flattering manner.
Vleijer, z., flatterer; fawner; cajoler, coaxer; wheedler,
adulator.
f Vleljerij, z., flattery, fawning, cajolery, adulation.
1 Vleister • z., flattering-woman , adulatress , zie Vleijer.
Vleeschkleur,

VLE.
Vleitaal , z., flattery , flattering•speech.
veelzucht, z., flattery; love , desire of flattery.
Vlek , z., (open stad) market-town • large village,

VU.
Vllegendrek , z., fly-dirt, fly-blow.
Vllegenkast, z., pantry, ward-meat, safe-meat.
Vliegenlap, z., fly-flap.
Vliegenlijin, u., fly-glue.
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town
without walls; -, (vlak) spot, stain, blot ; een inkt -, a
blot , a stain with ink ; t dat is een - ira zijn karakter, Vliegenmade, z., maggot of flies.
that is a blemish , a stain in his character.
Vliegenpoot , z., fly-leg, foot of a fly.
Vlekkeloos, b., spotless, stainless, § pure, without crime Vllegei,s, bic., in a hurry, on a sudden, very quickly.
or sin, § irreprochable.
Vliegensvllig, b., swift as on wings.
Vlekkeloosheld, z., spotlessness , stainlessuess, § purity, Vliegenvanger, z., fly-catcier; gnat- snapper ('ekere voyel).
pureness.
Vlieger , z , jj § flier; -, (.'peelgoed voor kinderen) kite; § zin
Vlekken , t. W., (schrift) fl blot, § make dirty; -, (besmet
- •gnatniet op , he does not. succeed.
-tenr)sai;, Vllegerstaart, z., tail of a kite.
i. w., blot.
Vlekkoorts , z., petecchial fever , purples, pl.
Vliegertouw , z., string of a kite.
Vlerk, z., wing, ) arm; j) § de -en kortwieken, fl clip the Vliegklis, z., fly-louse,
wings, § deprive of power.
Vliegwerk, z., niachine on the stage that represents flying
Vletten , 1. w., carry on board, z.; stow peat.
in the air; -, maclhinery, § net kunst en -, with much
V ietter , z., peat-stower.
trouble, with very munch difficulty; § kunst en - gebruiVlettiug, z., peat-stowing.
ken , do one's utmost.
Vleug , z., zie vleugje.
Viler, z., elder.
Vleugel, z.,
wing, pinion; -, (vaantje) vane; de - van Vlierazijn, z., elder-vinegar.
een leger, the wing of an army ; de -s van een yebow , Vlierbast, z., bark of elder.
the wings of a building: de -s van een schip, the vanes Vlierbes, vllerbezie, z., elder-berry.
of the mast-heads of a ship; iemand met zijn - de, ken , Vilerbloem, vlierbloesem, z., elder-flower.
protect ally one ; iemand -s malcen , make any one hasten Vlierboom, z., elder-tree ; wilde -, dwarf-elder-tree.
away; -, (wiek van een molen) sweep; -, (windvaantje) vane, Vlier-edik , z., zie Vlierazijn.
weatlier-rock.
Vlierhaag, vlierheg, z., elder-hedge.
Veengel- adjudant, z., aide-de-camp, adjudant to the com- Vlierhout, z., elder. wood.
mander.
Vlierhouten, b., elder-wood.
Vleugeldeksel , z., wing-shell.
Visering, z., garret, upper-garret.
Vleugelen , t. w., (iemand) pinion any one; bind, fetter.
Vlieringkamertje, z., garret-room, attic room.
Vleugelhoorn , z., strogibus.
Vliertngvenster , z., g;ii ret-window.
Vleugeleg, b., winged; vier-, four-winged; rood-, red-winged. Vlierlucht, z., elder-smell.
Vleugelschild, z., zie Vleugeldeksel.
Vlierplant, z., wild-elder.
Vleugelspier, z., muscle of the wing.
Vlierreuk, z., zie Vlierlucht.
Vieugelvormig, b., wine-formed.
Vlierrups, z., caterpillar that lives on the elder.
Vleugen :(, i w., succeed; het wil mij niet -, I cannot Vliersap, z., elder-jiiice.
succeed ; als dat wil -, if that may succeed.
Vlier - siroop , Z., elder-sirup.
Vleugje, z., .j. blaze, flash ; -, (kort.siioiiaiye voorspoed) mo- Vliersmaak, Z., elder-taste.
ment ol good luck; -, (lcortstondije opfiikkeriny) short j Vliersiroop , H., zie Vlier-siroop.
revival.
1 Vlierstruik{ , z., elder-bush.
Vlieboot, z., fly-boat, z.
Vlierthee, z., elder-tea.
Vlieden, t. u'.,
flee from ; -, (sch?su•e?i) shun); -, (?•ermij- 1 Vilerm.- ortel , z., el/ti-root.
de,1) avoid ; -, i. w., (»lieden naar) fly to ; het kwaal -, Vlierzw win , z. punk Browning on elder-trees.
eschew evil ; naar iemand -, flee to any one for refuge.
Vlies . z., (dun vel) tunicle, membrane, film, thin skin;
Vlieder • z., (ontvlieder) fleer from; -, (schuwer) snugger;
-, (vacht) fleece; -, (bes/eigen oppervlakte) fleece; het hoorn--, (snijder) avoider; -, (tintater) escl,eivei.
van liet oog, the Horny tunlese of the eye; het harte-,
Voeding, z., (ontrliediuy) fleeing frons; -, (schowiny) shun- the pericardium; een - op het oog, a fllnlover the eye;
meg ; -, ( m(ding) avoiulig.
het panne-, periosteunt, n:en;braiie of the skull ; J1 - op liet
Vlieg, z., 1I fly; ,paansche -, spanish fly, csntliaris; § ie
oog, 1) teat }iele of the eye; liet Vulden -, the golden fleece
yen , the any one iii , outwit ny alle -mand; (riililri or•le).
een - afragen
§ I twee -en met één klep slaan, § kill two bird's with I ViieNneitig, b., filmy, membranous.
one stone ; ik ben hier niet ona -en te ray,gcra, I and not Veie u,chtigheld , z , filminess, inembranousness.
conic eiere to pick straw, to remain idle;ai een - een Vllesheer, z., zie' T'li,esridder.
olifant maken, -I- make a mountain of a molehill.
Vlierridder, z., knight of the order of the Golden Fleece.
Vliegen , i. w., fly; -, (weçirlieyen) fly away; liegt gij de Vl ee s vl eugel , z., membranous wing.
vonken zien -? did you see the sparks fly ? in h-ad -, Vliesvleugelig, b., fiavil;g niembianous wings.
catch fire; ira de lucht laten -, blow up; t l j wil - eer Vliet, z., brook, rivulet; rill.
hij eten/els heeft, he will fly lefere lie is able, abotie vlieten, i. w., flow; daarhenen -, flow, stream away; § -,
his abilities; hooger - da;; de vl;zii;els reiken , stip out of rilt) 011.
one's rank, assume an air above one's statien ; in de iii- gen, Vlietend, b,, flowing, streaming.
ora sten hals -, embrace; het ice rk vlicgt hew nit de hand, Viletgod, z., river-god.
he works witli great swiftness ; taij ia, evlt?gerc , lie is gone. Vlietgodin (-, maagd, -, nimf), z., river-goddess; naiad.
Vliegend , h., flying ; met -e vaarvlees, with flying colors, Viietslulter, z., one who is to open or shut a river , canal.
with banners displayed ; eery - leder , a 1lv i; ;g camp ; ia viiet.vater, z., river-water, streaming water.
-ea haast , in a great hurry ; - ee,a -e win;l , a violent I vilezlg, b., zie Vliesachtig.
wind; T het -e paard, the winged horse; pegasus.
Vileztgheld , z., zie Vliesachtiglieid.
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v1Uen • 1. w. • (zacht nederleggen • voegen • schikken) lay ,
put in order, range, dispose ; -, i. w., stow; -, (gelegen
komen) suit ; zich -, wed. w , lay down (up , upon) ; dat
goed vlijt niet best , that article cannot be stowed well
dat huis vlijt hem niet, that house is not fit for him; het
vlijt sn j van daag niet • I cannot to day, it does not suit
me to day.
Vli.m, z., lancet, fleam, g.
VIIJ+nen • t. w., open with a lancet, with a fleam; § -,
wound , pierce ; -, : i. w., (blijen) flatter.
Vljjroend , b., sharp, j flattering.
Viijmkoker, z. ,

faucet-c-ise.
V1ijinsteek, z., prick with a lancet,
visit, z., application; -, (naarstigheid) assiduity, diligence;
knust -, industry.

Vloeker , z., (vervloeker)
Vloeken.) , z., swearing.

curser ; ) -, (vloekbeest) swearer.

Vloekgenoot , z., conspirator, plotter.
Vloekgenootschap , z., conspiracy, plot .
Vloekgespan, z., plot, pact.
Vloekgodinnen , z., mv., furies, eumenides, pl.

Viaeking , z., (vervloeking) cursing, malediction; -, (ver
imprecation.
Vloekster, z., zie Vloeker.

Vloekwaardigheid, z., execrableness, being execrable.
Vloekwensci, , Z., imprecation; curse.

een houten -, a wooden floor, a boarded
floor; een steenen -, a stone floor, a pavement.

Viijtbetoon

vloer, z.. floér ;

VlUtip;heid, z., zie Vlijt.
Vlinder, z., butterfly.
Vlinderachtig , b., § fickle, changeable.

Vloerbalk , z., flooring-timber.
Vloerder , bevloerder • z., floorer .
Vloeren , t. w., (bevloeren) floor.
Vloerbont, z., wood fit for floors.
vloerhouten, z., mv., floor-timbers,

• z., application, proof of diligence, industry.
vljtig, b., (naarstig, ijverig) diligent; -, (gestadig) assi
duous ; -, (leerzaam) studious ; -, (naauu'gezet) careful ,
close ; --, bw., diligently , assiduously, studiously, carefully.

Vlinderachtigheid , Z., § fickleness, changeableness.
Vlinderbloe tti . z., papilio - flower.
Viinderviscik • z., papilio fish • blennis ocellaris.

-weasching)

Vioekverbond, z., pact.
Vloekverwant , z., zie Vloekgenoot.
Vloekverwantschap, z., zie Vloekyenootschap .
Vloekwaar dig, b, detestable, execrable.

Vloering

pl., z.
, z., (het vloeren) flooring; -, (de vloer) floor

pavement.
Vloerkleed ,

Vlindervormig, b., panilionaceous.
Vloed, z., (rivier) stream, river; -, (overstrooming) inun-

datiou, flood; -, (hoog water) tide; -, (zondvloed) deluge;
ebbe en -, flux and reflux, ebbing, and flowing; een - van
tranen , a flood of tears ; de wille -, the whites, pl., g.;
§ -, (menigte) crowd, number, great quantity.

Z., carpet.

Vloermat, Z., mat.
Vloernagel , z., flooring-nail.
Vloerplank, z., flooring - plank.
Vloerspijker , z., zie Vloernagel.
Vloersteen , z., brick, paving-stone.
Vloertapijt, z., carpet.

Vloghaver, z., (zekere plant) wild oats, pl.
Vlok, z., (haar, wol) lock, flock (of hair, of wool); -,
(sneeuw) flake (of snow).
Vloedrijk, b., streamy.
Vlokachtig, b., flocky, flaky, shaggy, tufty.
•
z.,
tide-water
•
river-water.
Vloedwater
Vloeibaar • b., liquid, fluid; § -, fluent; -, bw., fluently; Viokachtlgheld, z., flockiness, flakiness.
Vlokbed, z., floc^kwool-tied, mill-puff bed.
- maken , liquify ; - worden, become liquid.
Vloeibaarbeid , z., fluidity, liquidity; § -, fluentness, Vlokhaar, z., flocky hair.
Vlokken , i. w., flock , flake.
fluency.
Vlokkig, b., (haar, wol) fiocky, flocked; -, (sneeuw) flaky,
Vloeibaarmaking • z., liquefaction.
flaked, , -, shaggy, tufty.
VloeLen, i. W.. flow ; § -, run smooth; -. (vlekken) suck,
blot; -, (voortvioeijen, voortkomen) proceed, issue; de tra. Vlokkigheid , z., flockiness, flakiness.
vloeddeur, z., flood - gate.

vloeien, t. w„ + zie Vloeijen.

siert - nit de ooyen, the tears flow from the eyes; de
wijragnard begint le -, the vine begins to drop; verzen
die wel -, verses that run smooth ; het papier vloeit , the
paper blots , sirks , sucks.
Vloeiend, b., flowing, running; § -, fluent; -, bw•, fluent.ly; - spreken, speak fluently; § een -e sti,jl, an easy,
a fluent style.

Vioeijendheid • z., § fluentness , fluency, easiness, smooth-

ness.

Vioei`jing , z., (het vloeijen) flowing, § running; -,

(vlek -

king) blotting; -, flux, g.

Vloeipapier, z., blotting-paper.
Vloeistof, z., liquid.
vloek , z., . (vei blocking) malediction,

curse ; -, (ligtvaardige

eed) oath ; - , (verwensching) imprecation,
Vloekbeest ), z., swearer.
Vloekbeic ) , z., zie Vloekbeest.
Vloekdier) , e., zie Vloekbeest.

execration.

Vloeken, i. uw., (ijdel zweren, eeden doen) swear (op, to);
t. w., (eervloeken) curse, execrate, maledict; iemand Blij f -,
confound any one by swearing ; hij vloekte mij de deur
suit, he cursed me out of doors; f ) alle duivels uit de hel

-, out swear the devils in hell, utter all sorts of imprecations.

Vlokvulnel , z., flocks, pl.; mill-puff.
Vlokwol , z., flock-wool.
Vlokzijde , z., flock-silk.

, z., passage-plank ; -, (losse brug) floating-bridge.
Vlonderleuning, z., safeguard, rail.
vloo , z., flea; van de -ijen gebeceu zij ► , be flea-bitten.
Vlonder

Viool , z., zie [-'loo.

vlooiachtlg, b., flea-like.
Vlootbeet , z., flea-bite.
Vioolbos , z., ) flea-beaten-fellow , flea-beaten-creature.
Vlooijen, z., me. van Vlooijen, fleas; stijf in de - zitten,
be full of fleas; -, t. w., (vloo jen vangen) catch fleas; een

hond -, cleanse a dog of fleas; zich -, used. w., cleanse
oneself of fleas.
vlooierig, b., zie Vlooijig.
Vlooklig . b., full of fleas.
VlooikjiSheid, z., being full of fleas.
Vloolkleur , z., flea-color.
Vloolkleurig, b., flea-colored.
Vlooikruid , z., flea-bane, flea-wort.
Vlootnek ) , z., zie Mooibos.

vlootzaad • z., flea - wort (botanie).

z., fleet; zilver-, silver-fleet; een - uitrusten,
fit out a fleet.

Vloot,

ITLO.
vloothoofd , vlootvoogd , z., admiral ; onder -, viceadmiral , z.
Vioothoofdschip , z., admiral's ship , z.
Vlootje, z., 1j small fleet; - (boter-), butter-boat; - (vise/i-),
small flat tub to keep fish in; - (kleine vloo), small flea.
Vlootvoogd , z. chief commander of a fleet; admiral , z,
VloszUde , z., floss-silk.
Vlot, z., raft; een verwers -, a painter's raft; een -- halken , a float of timber ; -, h., (drijvend) (I a-float, a-drift ,
floating; de schepen zijn -, the ships are a-float ; - maken,
set a-float; - worden, geraken, get a-float; §-, (ggernaklcelijk)
easy ; -, (vlug) fluent ; -, (duidelijk) plain ; - (Jr.:est) hold ,
stout; niet - zijn in het geven, be close-fisted ; -, ba.,
easily, fluently, plainly, boldly, stoutly.
viotncbtig , b.,floaty; -, rafterlike ; -, (eenigzins drijvend)
somewhat a-float.
Viotbalk , z., rafter , beam.
Vioteling, z., seaman, pl. seamen; al de -en ; all the crew, sing.
Vloteinelk, z., skim-milk.
Vloten , i. w., (vlotten) float, be a-float; de schepen kannen
er niet -, the ships cannot float there, are not a-float there.
Vlotgras, z., sea-wrack, sea-weed; §zicli aan het - vasthouders , rely on dubious things.
vlothout, z., float-wood, raft-timber.
Vlotschipper, z., floater , raft-shipper.
viotschuit, z., flat-lighter-boat .
.
vlotschuttvoerder, z., flat-lighter-boat-man.
Vlotten, i. w., ij (drijven)float, he a-float; §-, (gelukken)
succeed, go on; § dot zal niet hens niet -, that won't do

TOE.

589

lugtlgheid , z., volatility , volatileness.

vi ugting , z., flying , running away ; -, (ontsnapping) escaping.
viugtpiaats, z., refuge, asylum.
Vlagzand, z., quick-sand.
vlugzout , z., volatile salt.
vi ais . vl uus , (p.) , z., skin , layer , zie Vlies.
vochelen ), 1. w., (van een haan) tread; (-, i. w., (van kinderen : met inspanning vooruitkomen) do one's utmost to
advance.
vocht, z., (nattigheid, nat) wetness, moistness, moisture;
, -, (vloeislof) liquid; §-, (drannk) liquor ; -, (vloeistof in
het dierlijke leve;) fluid , humor ; er valt -, it rains , it
drizzles; het bloed is ee/a van de vier hoofdvoehlen des
ligchaarns , Mood is one of the four principal fluids in
the human body.
vochtei , z., t (zwaard , rapier) sword , rapier.
vochtig, b., misty, damp , humid; een - vertrek, a moist ,
a damp room, die lakerts zijn nog -, those sheets are still
clamp.
Vticlitigheicl , z., moisture, moistness, dampness, humidit.y; de oorspronkel.rjke -, the radical moisture; de
voch li;yheden des liychaams , the humors of the body;
scherpe vochtigheden, sharp humors.
Vn ehtrnaat , z., measure for liquids, liquid-measure.
Voocót,neetkundo, z., hygrometry.
VochtsHeter , z., hygrometer, aerometer.
Vochtwege*-, z., zie Vochtmeter.
Vod , z., rag, shred, tatter; § good-for-nothing.
%,,dde , z., zielad.
with him.
' v"ddehtrei (, Z., nasty lot.
Vlouw , z., (snippet) snipe-net; -, (vischnet) fishnet.
vtua, b., II quick; -, (gemakkelijk) easy; -, (vern aftip) witty ; Vod,icnoed , z., misty stuff.
-, (vloeijend) fluent . -, (gereed) ready -, (lit vervliegend) ; Voddekooper , z., rap-ruin.
volatile (chemie); - ter been, liftrit- footed; - van geest, ; V, dd'-s^raaaxm, z., rag-shop, nasty-shop; shop with paltry
sagacious, penetraaing; -, bw., quickly, easily, witt;ly, d ct•ares.
( V,,d,Ienan , z., zie Voddekooper.
fluently, nimbly.
Vlugheid , z., (spoed) quickness; -, (gemnkkeliylcheid) leas- j V,,ct,Iernarkt, z., rag-market, rag-fair.
iness; -, (vernuftigheid) wittiness ; -, (vloeijendlieid) fluent- Vodderaper , z., rag-man.
nes; -, (vaardigheid) readiness; -, (vervlie9baarlieid , ving. V,,dderig , b., ragged; § worthless, nasty.
ligheid) volatility (chemie); - van geest, sagacity, penetration. ? V,,ddc,-it;hefd , z , zie Voddighuid.
Vod,k-riJ , z., worthless things , § trifling things.
Vlunsch , b., fledged.
V,,,t^tea ,-rk , z., bungler's work.
Vlugschrift, z., pamphlet.
Viugt, z., ^f flight; -, (het diepen van vogels) flight (of Vuddv ijf(, z., rag-woman.
birds); -, (zoo veel vogels er b j elkander vliegyen) flock of Vodtd i , /., rigged; § worthless, nasty.
birds ; -, (rigting) course , flying ; -, (voyelvluyt, votlelkoni) V,,ddighetd , z., raggedness; § worthlessness, nastiness,
volery; -, (uitkominq) flight; -, (grootte der vleugels) flight, %o&-tteuu , t, w., (spijz gen, onderhouden) feed , entertain
extent of the wings; vogels in de - schieten, shoot bards nourisls; §-, (de hoop) trust; -, i. w., be nourishing ;die
kost voedt wel, that meat is very nourishing, nutritive. .
in their flight; f een bal in de - vangen, catch a hall
bebsveen bound and volley; ter -, transiently; b y doet voedend , h., (voedzoaro) nourishnig ; -, (voedsel gereed)
he
does
all
things
in
a
hurry;
nutritive; -e kracht, nutritive power.
-,
met
der
alles ter -,
quickly , in a trice; hij heeft een - patrijzen gesehoten , Voedentiheid, z., nourishing quality ; sutritiveness.
he shut a flock of partridges; een - kogels, a volley of V,ieder, z., (onderhouder) feeder, I,ourisher;- -, (voedsel ,
hij heeft een mooi-je -, he bas a fitje aviary, rode) forage, fodder; -, (wagenvracht , vodr) waggc,n-load ,
a fine volery; de - nemen, op de - gaan, flee, take to cart-load ; -, (voederval) large wine-cask; t ( dat is geen
flight , ( take to one's heels; op de - drijven , jagen , slaenm , gesneene-mans -, that is no pleat for common-people ; droog
-, provender, dry-meat, fodder; -, (binnenbekleedsel), zie
put to flight; (j § een te liooge - seinen , soar too high.
Voering.
Vlagteling , z.,fugitive; -, (uitfewekene) refugee; -, (wegVoederaar , e., feeder, forager.
looper) run-away, coward .
Vlugten , vlieden , i. w., flee, fly, run away, save oneself Voederbak , z., fodder-trough , manger.
by alight, ( take to one's heels; -, (ontkomen) escape; voor Voedcx-en, t, w., feed, give forace; -, (voering inzetten) line.
Vordering , z., (het voederei) feeding ; -, (voedsel) fodder ;
den :aajannd -, flee before the enemy; - nil , flee from.
sir l -, provender; -, (wijze van voeden) feeding with proVliigtend, b., fleeing, flying, winning asway; escaping.
vender ; -, (voeri; j lu eega klee^liogstuk) lining.
vlugter, z., flier , tug;tis e, zie Vluyiea.
V,,e,lerkist , z , provender - chest.
V1,i braven , z., ref17ge - iiarhour, asyihim , z.
Vi igtig, b.,slight , fugitive; - , (oppervlakkig) superfir cial; V,,ederkrib, voederkribbe , z., Crih, manger , (p) reck,
-, (ligt vervliegend) volatile; -, I))/ , oli;titly, suhelficially. 1 Ve,edtcrrirtr, -., provender-rack.
,
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fodder - trough.
Voedervat , z., cask containing five awms.

Voederzak , Z., provender-bag.

z., (het voeden) feeding, nourishing; -, (voedsel)
food; -, (voedzaamheid) nourishment, nutrition.

Voeding,

Voedingsmiddel , z., article of food.
Voedsel • z., food ; -, (voedzaamheid) nourishment, nutri-

ment; iemand goed - geven, give good victuals to any
one ; de booroen trekken - uit de aarde , the trees draw
sap out of the earth ; - en deksel , food and raiment.
Voedster, s., (min) nurse; -, (wijfjeskonijn) doe-rabbit.
Voedsteraar, z., foster, foster-fattier.
Voedsterdochter • z., foster-daughter.
Voedsteren , t. w., foster • nurse.
Voedsterbeer • z., zie Voedsteraar.
Voedsterkind, z., foster-child, nurse-child.
Voedsterling • z., zie Voedsterkind.
Voedsteeloon • z., nurse's pay.
Voedstervader • z., foster-father.
Voedstervrouw , z., zie Voedster.
Voedsterzoon, z., foster-son.

voedzaam , b., nourishing , nutritious • nutritive , nutrient;
een - middel , a restorative.
Voedzaamheid , z., nourishment, nutrituse.

voeg • z., (tusschen houtwerk of steer) joint, seam ; -,
(naad in kleedingstukken) seam ; i- geen - geven , he unsuitable.
voege , (verboden vorm van Voeg) ; in -, insomuch ; in
dier - dat, so that ; in dier -, after such a manier; in
- als volgt • as follows ; in - als omschreven , as menti.
oned before.
Voegelidk, h., (welvoegelijk, betamelijk) becoming, convenient , suitable ; -, bw., suitably • conveniently.
Voegel(ai^heid • z., suitableness • becominguess.
Voegen • t. a'., (verbinden) join; -, (tijdoen) add ; -, (schikken) adjust, place; -, i. w., (betamen) suit; -, (geschikt
zijn voor) be fit for ; zich -, wed. w., arrange ; zich - naar,
comply with , accommodate oneself to ; hij voegde zich in
ons gezelschap , he came into our company ; zich naar den
regel -, follow the rules; het voegt er niet bij, it does not
suit with it ; het voegt vel in dien hoek, it squares very
well in that corner.
voeg5.izer , z., seaming-iron.
voeging, Z., filling up; joining, junction.
Voegpasser , z. • (schroefpasser) screw-compasses , pl.
Voegwoord, z., conjunction.
Voegwoordelijk • h., conjunctive.

voegzaam , b., suitable, convenient;. -, bw., suitably, con.

veniently.

Voegzaamheld, z., suitableness, conveniency,
Voelbaar • b., palpable; -, bw., palpably.

Voelbaarbeld, z., palpability.
Voeldraad • z., feeler.

decency.

(betasten) handle; § -, (begrijpen)
comprehend; zich -, wed. w., feel; pijn -, feel pain ; een
zieke den pols -, feel a sick person's pulse ; hij voelde mij
t al te hard, he handled me too harshly; zich niet wel -,
F feel not quite well; zich ongelukkig -, feel unhappy.
Voeler , z., feeler, handler, zie Voelen.
Voelhoorn , z., zie Voeldraad.
Voeling, z., feeling, handling, palpation, zie Voelen.
Voeiepriet, z., zie Voeldraad.
Voer, z., (wagenvracht) cart-load, waggon-load; -, (voeder),
zie Voeder.
Voerbaal • z., baize fit for lining.
Voerder , z., (voederaar) feeder ; -, (leider) leader.
Voelen • t. w., feel; -,

t, w., (overbrengen) carry, convey, bring; -, (veederen) feed; (-, (volproppen) fill up, cram ; -, (met voering
bekleeden) line; § -, (dragen) bear , carry; oorlog -, make
war, carry on the war, wage war; een schip -, command

Voeren,

Voedertrog , Z.,

a ship; te gemoet -, object to; een zwarigheid te gemoet -,
raise a difficulty against; een hoogen titel -, bear a high
title ; de vlag -, bear the flag • bear sway ; de admiraalsvlag -, hoist the admiral's flag; het schip voert vijftig
kanonnen, the ship carries fifty guns ; het woord -, be
speaker, speak; een rede -, make a speech , an oration;
onbeleefde taal -, use rude language; veel praats -, talk
much , be a great talker ; een taal , een toon -, assume a
language , á tone; het bevel, gezag -, command; het bevel,
gezag - over , have the command of ; het beheer -, have
the management (over, of) ; bewind -, rule, govern; een
gezag - als of, assume an authority as if ; de pea -,
write; het zwaard, den degen -, manage the sword; een
hoogen staat -, assume a high style of living, ( cut a
figure; een naam -, bear a name; het wapen - van , bear
the coat of arms of ; een leeuw in zijn geslachtswapen -,
bear a lion in one's coat of arms; § in het schild -, aim
at , be about ; een proces -, be at law , plead.
Voergoed , z.,
Voering, z.,

lining.

(binnenbekleeding) lining ; -, (het voederen)

feeding.
Voerkatoen , z., lining-cotton.
Voerlaken , z., lining-cloth.
Voerleder , z., lining-leather.
Voerlieden • z., mv. van Poerman , zie dat woord.
Voerlinnen , Z., lining-linen , linen for lining.
Voerloon • z., carrier's fee , wages, pl.
Voerlui (. z., ron., zie Voerlieden.
Voerman, z., (huurkoetsier) waggoner, carrier; -, (koetsier)

coachman , driver; § een oud - hoort nog gaarne het klappen
van de zweep , an old coachman love% to hear the crack
of the whip, an old hunter likes to talk of game.
Voer,nansklel , z., carter's frock.
Voermanskieeding, z., carter's dress.
Voerinanslznecht , z., Carter's man .
Voermenspaard , z., carter's horse,
Voertuig , z., vehicle , carriage.
Voerweg • z., zie Rijweg.
Voerwezen • z., carrying, conveyance ; -, carriage.
Voet , z., 11 foot, pl, feet; -, (onderste gedeelte of

grond

van iets) leg , foot , basis ; -, (oude maat) foot; -, (in de
dichtkunst zeker aantal lettergrepen) foot, measure of syltables in verses ; te -, on foot , a-foot ; te - gaan , go on
foot, a-foot ; op zijn -en staan, stand on one's feet ; te - en
te paard, a-foot and on horse-back; van het hoofd tot de
.en, from head to foot, from top to toe, cap-a-pie; osse
-en , neats' feet; duizend man te -, thousand foot; krijgsvolk te -, infantry, foot-soldiers; een kapitein te -, a
captain of a foot-company; te vier-, on a gallop; hij is
wel ter -, he is a good walker; onder den - treden, tread
under foot; t iemand den - op den nek zetten, oppress
any one; onder den - halen, pull to the ground; een huis
onder den - halen, pull down a house; § iemand onder den
- hebben, have any one in que's power; onder den - werpen , throw down , ruin , destroy ; - voor -, at foot-pace ,
softly, leisurely ; op gelijken -, upon equal terms; op
dien -, on those terms, upon that account; de zaken
staan op dien -, things are settled upon that foot; de zaak
schijnt op een goeden - te staan , the matter seems to be
on a good footing ; op een goeden - om bijgelegd te worden , in a fair way of accommodation ; op den - van vrede,
on a footing of peace; op den ouden -, on the former
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footing; op staanden -, presently; iemand op den - volgen ,
follow any one step by step; iemand te - vallenimplore
mercy of any one, fall at any one's feet; iemand op Vrije
-Co stellen, set any one at liberty, release, discharge tiny
one; voor den - weg, at random; f iemand -en maken., make
any one find his legs, make anf olie betake himself to his
heels; the cook dee/f veel -ere is de aarde, that 1;;seos
is deep rooted, it is a matter of great difficulty ; iemand
den - dwars cellen , cross any one in his design mortify
any one; §iemond den - liglen, supplant any one, turn
any one out of his employment; den - tij lief stoic lionden, persevere; op rooIen -, on sure grounds; - geven ,
give cause; ik wil daarloe geen - preen, I will give no
inducement to it ; iemand Ie veel - yeveo , be too indnlgent to any one, yield too niuch to any one; geenverzetten • not stir a toot ;geen-ergens zetten , not
show oneself elsewhere; [leen - builen de leur zeilen , not
put one foot out of doors, not stir out of doors; t/rio toog • three feet high;vijf - ac/il Aim , flee feet ei-ht
inches; op den - von vijf ten hozderd , at the rate of five

oettoots , bw., in
Voetstrik , z., snare
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a lump without exception, at random.

trap.
Voetstuk, a., pedestal.
Voettogt , z., expedition, excursion on foot.
Voetai . Z., prostration ;een - b) iemand doen , throw
oneself at any one's feet; zij heeft voor hoar moss een bij den qeI2eraol gedooe . olie has cast herself at the consnsander's feet to beg pardon for her husband.
voetvee-.• Z., foot-clout , § drudge ; iemands - zijn, § be
any one's slave.
foot.lirker,, flatterer.
Voecgsr,, Z,
tail-carrying; mean • low flattery.
Voetvcgcrlj • 0.,
Voetvolk, z., infantry, foot.
Voetweg, z., foot-path, footway.
Voetwiach , Z., foot-clout; -, slave • zie ook Voelveeg.
Voetzak , Z., warming-bog.
Voetzand, Z., sand; § in liet

[braken, he vanquished, be
killed , fall into a low condition • in Ills-esteem; iemand
nit Pet - op/zalen • exalt a person out of the dirt, make
any one great.
per cent.
VOCSZOkCv , C squib.
voetangel , n. caltrop.
voetzooi , a, foot-sole , the sole of the foot.
Vocibad, z., foot-bath.
Vogel, n. ij 4 bird; -, (wild) fowl; -, (snook) fellow; WaVoetbank , e., foot-stool.
lee-, waterfowl; roof-, bird of prey; soc/il-, nightbird,
Voetbekken, z, foothasin, basin for the feet.
reveller; /e -ea der lee/it, the fowls of the air; 1- beter
VoctbckIced,n , z, foot-cover,
- in de hond dan Iieis ie de lucht, one bird in the
Voetbode, n., foot-post, runner.
I hand ii worth two in the hush;eend-, cluck; kamer-,
Voetboetjen , z., mv., fetters, shackles. p1.
ichamber-bird; Pool-, cage-bird; i-nif-, tufted bird; geplukte
Voetboog, z., cross-bow.
-. callow-fowl, callow-bird;versteende -, petrified bird,
Voetboogschutter, z., cross.bowman,
i ovsiitholite; t ieder - i[jt ZOC als /uj gebekt is, 1 every
( one speaks as he is affected ;
Voetdeksel , s foot-cover.
-Cu VO((eenerlci veév-en,
Vöetdweil , z., clout for the feet
people of the saoe stamp; §-, pier stripped, fellows; een
Voctee,dcr,, z., pedestrian, ( walker.
j flfadile - (sneak), a clever fellow -, in slechten zin) a cnnVoetecisier, z,zie Voeleerder.
ning fellow; § liet is een fijne -, he is a fine blade.
Voetellaig , z, foot of a stocking.
Vogelaar , C., fowler, bird.catcber ; IC , birder,
Vocteloos, t., without feet.
Vogelaas, z., bait.
Voeteneind, z., foot-end, lower-end.
Vogelachtig, t, birdlike.
Voeteren, j. W, foot, walk, go a-foot.
Vogelbek, z., bill, beak.
voeteuvel, z, gout.
Vogelbes, C, service-berry.
Voeefteach , s. warming.pan.
VogeIbeschrLJ'er,, C, ornithologist.
Voetganger, s. walker.
VoeIbchrijving , C, ornithology.
Voetgangster, z, zie Voetganger.
Vogelbock , C, hook of birds, book of ornithology.
Voetij, 6., footed; twee-, twofooted, biped; vier-, four- Vogeldief, z., bird-stealer.
footed, quadruped.
Vogeldrek , z., bird's dung.
Voetijzer, z., zieVoetboeijen.
Vogel-el, c., bird's egg.
Voetje , a., small foot, nice foot; - voor -, slowly, softly, Vogelen, t w, fowl, f zie Vocllelen.
leisurely, step by step.
I Vogelfluit , C., bird-call.
Voetjicht , z., zieVoeteuvel.
Vogelgekweel , z., warbling of birds.
Voetklavier, a., pedals, pi.; pedal , sing.
Vogelgeluid , C., voice of a bird.
Voetkieed , z., foot-cloth.
vogelgezang, Z, singing of birds.
Voetknecht, z., foot-soldier.
Vogelgias • a., glass of a bird-cage.
Voetkulp, e., bathing-tub for the feet, foot-bath.
VoeIhnnde5, r., dealing in birds.
Voetkuis, z., foot-kissing.
Vogel bandc5aar Z. dealer in birds.
Voetkussen, z, foot-cushion.
Vogeihouder • z., bird-keeper.
Voet5lcht, z., foot-liglqt.
Vogelbuis, z., bird-house, volery.
Voetlooper,, z, footman, runner.
Vogeljagt , z, fowling.
Voetwaat , z., ,, foot-measure ; -, (dichtkunt) metre.
Vogelkers, z, bird-cherry.
Vogelkiastiw, Z, pounce, bird's claw.
Voetmat, z, foot-mat.
Voetpad, z, path, pathway, foot-way, foot-road.
Vogelknip, z., trap for birds.
Vogelkool, z., bird-cage.
Voetplant, s. sole of the foot.
Voet,-els, z., journey on foot.
Vociisooper, 5., bird seller, dealer in birds.
V,ctsc5,abeJ • z,, foot-stool (of a throne).
Voge!kot,w (f, (P.), czieYo9ellcooi.
Voetspoor, z., track, trace; het - von wi/IC dieren., the Vogeikruld , C., pellitory,, parietary.
trace, print of wild-beasts.
Vogek,,if, c. bird's tuft.
Voetstap, a,, foot-step, step.
VogeIILjm , z., bird-lime.
VocisSoof, v. stove, foot-warmer.
Vogelmand , C, fowl-basket.

592

VOG.

VOL.

Vogelmarkt, e., fowl-market, poultry-market.
Vogelmelk, z., wild onion, ornithogallum, star of Bethlehem (botanie).
Vogelmelker(, z., dealer in birds, bindkeeper.
Vogelmest • z., zie Yogeldrek.
Vogelneb, z., zie Vogelbek.
Vogelnest , z., bird's nest; -, wild carrot.
Vogelnet, z., fowler's net.
Vogeloog • z., bird's eye.

voeren) achieve ; -, (verrigten, ten uitvoer brengen) perform;
zijn leertijd -, serve Qne's'apprenticeship.
Volbrenger , z., finisher , accomplisher, fulfiller , performer , zie beteekenissen onder Volbrengen.
Voibrengiang, z., accomplishing, fulfilling, performing,
performance; execution , zie heteekenissen onder Volbrengen.
Volbrengster, z., zie Volbrenger.
Voldaan , h., (tevreden) satisfied; -, (betaald) paid, liquidated ; -, (onder een rekening) payment received; - rijn over,
he satisfied of , be pleased with.
Voldaanheid , z., satisfaction.
Volder , z., fuller; laken-, one who whitens cloth.
VoldertJ , z., fullery.
Voldingen , t. w., determine; bring to a satisfactory close;
prove satisfactorily.
Voldingend , b., satisfactory; -, bw., satisfactorily ; sufficiently.
Voldoen, t. w., (afdoen, betalen) pay; -, (tevreden stellen)
content ; -, (bevredigen) fulfill ; -, (genoegzaam zijn) suffice;
-, (naar den zin zijn) please ; -, i. w., (bevallen) please ; aan een belofte , fulfill a promise ; - aan de verwachting,
answer expectation; hoe voldoet u die wijn ? how do you
like that wine?
Vohdoenbaar , b., easy to be satisfied, capable of being
of fit to be paid , liquidated.
Voldoend • b. en bw., zie Voldognde.
Voldoende, b., (genoegzaam) sufficient; -, (bevredigend) satisfactory; -, (vriendelijk, verpliglend) kind, obliging, officious ; -, bw., sufficiently, satisfactorily, kindly, officiously,
obligingly.
Voldoendheld , z., sufficiency, satisfactoriness.
Voldoener, z., (betaler) payer; -, (vervuller) fulfiller.
Voldoening , z., (betaling) payment ; -, (genoegdoening) satisfaction ; -, (boetedoening) expiation (theologie).
Voldoenster , z., zie Voldoener.
Voldongen, b., satisfactory, determined; dat geschil is -,
that lawsuit is 'determined.
voldragen , b., full- grown; -, t. w., carry full.
Volduren , i. w., last out.
Volduring , z., lasting out.
Vole , (p.) , z., (in liet kaartspel) vole.
Voleind , b., (voleindigd) accomplished; -, (voltooid) completed; -, (geëindigd) finished, ended.
Voleinden. 1. w., accomplish ; -, (voltooijen) complete; -,
(eindigen) finish , achieve, end, terminate.
Voleinder , z., accomplisher , finisher.
Voleindigen , t. w., zie Voleinden..
Voleindiger, z., zie Voleinder.
Voleindiging, z., zle Voleinding.
Voleinding, z., accomplishment, termination, completing;
-, end ; bij de - van , at the end of.
voren , z., zie Veulen.
Volgbaar , b., fit to he followed.
Voighaarbeld, z., fitness to be followed.

vogelpoot, z., bird's leg.
Vogelroede, z., lime-twig.
Vogelroer, z., fowling-piece.
Vogelroest , z., bird's roost.
Vogelschieten (het) , z., fowling, shooting of fowls, bird-

Vhootili„'; uit - gran; go a-fawling.

Vogelschrik , z., scare-crow.
Vogelslag, z., bird-trap; gin.
Vogelstaart, z., bird's tail.
Vogelstang, z., lime-twig.
Vogelsteenen, z., mv., ornitholites, ril,
Vogelsteen, z., bird's voice.
Vogelstrik, z., snare for birds, gin, springe.
Vogelstruls, z., ostrich.
Vogeltje , z., little bird ; t het - om den loin wijzen, pro.

mise much and give, perform nothing.

Vogelvangen (het) , z., bird-catching, birding, fowling.
Vogelvanger, z., bird- catcher, birder, fowler.
Vogelvangst , z., bird catching, fowling.
Vogelverschrikker, z., scare-crow.
Vogelvlugt, z., (vogelkooi) volery, aviary; -, (gezigt bij -)
bird's flight.
Vogelvrij , b., proscribed, outlawed; iemand - verklaren ,

proscribe, outlaw any one, deprive any one of the bene
-fitsandproec hlw.
Vogelwigchelaar,

z., ornithomancer , augur , diviner,

prognosticator by birds.
Vogelw1gchelarU , x., ornithomancy, augury by birds.
Vogelzaad , z.. canary-seed.
Vogielzang, z., singing, warbling of little birds.
Vokaai, z., (klinkletter) vowel; -, b., (in de muzijk) vo-

cal; -, bw., vocally.
Vol , b., (gevuld) full , filled ; een - glas, a full glass;

boorde -, full to the brim; een boek - geleerdheid, a book
stored with erudition; hij is -, hij is - mijns , he is fuddled; - en zat, filled, glutted; - moeds, full of courage;
- van • filled with , full of; t ik heb er den buik - van,
I have the sad experience of it ; de handen - hebben , have
the hands full , have enough to do; houd - (geef niet toe),
don't yield, be not niggard; -le betaling, full payment;
- aflaat, plenary indulgence; op den -len middag, at noonday; § men ziet hem niet voor - aan , § he is not looked on
as a competent judge ; in -le zee , out at sea , z.; een -le
broeder, a brother by the same father and mother . een
-le neef, a cousin Berman; -, bow., fully; ten -le, fully,
to the full; -, wholly; -, sufficiently.
Volaarde , vulaarde , z., fuller's earth.
volbloed , z., (paard) thorough•hred horse ; § -, zealous
partisan; -, thorough-bred; § -, absolute, first-rate.
Volbloedig, b., plethoric , g.
1
Volbloedigheld, Z., plethora, g.
Volbouwen , t. w., finish ; -, cover with. buildings , with
houses.
Volbragt , b. en vert. d. van Volbrengen; het is -, it is
performed , accomplished, fulfilled ; I -, it is finished.
Volbrengen , t. w., (ten einde - brengen, voltooijen) finish;
-, (verwezenlijken) accomplish ; -, (verhullen) fulfill; -, (vol-

Vol5dienaar, z., lackey, footman.
Volgeestig , b., witty , full of wit, very ingenious;

-e

gedachten , witty thoughts.

volgeling, z., follower; -, (leerling) disciple.
Volgen , t. w., (navolgen) follow after, follow , come after;

-, (opvolgen) follow up , succeed ; -, (vergezellen) acconlpany ; -, (nabootsen) imitate ; -, (namaken) copy ; - uit,
result from ; later, -, (afleveren) deliver; -, (bijvoegen) add;
hierin volgt, hence follows, proceeds.
Volgend, b., following, obeying, succeeding; -, (eersiko.
mend) next; -, er uit -, ensuing; het -e, what follows.
t volgens , vz., according to, conformable to.
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. popiflu' tune.
Vo1sdc2iter , A., popular poet.
VoHsdragt , z., national dress.
Vo1kdroin , 0., crowd of people.
onder Volg en.
VqIgreek , z.,series; list of successors; succession.
VoIo1aLing , s. , popular error.
%o$ksaflg , C.,public Collstra1flt.
Vogroe1d , P., full-grown. ; - met • overgrown with,
Vogzaatu , b.,(handelbaar) tractable, docile; - (ycfoor. Vo1kfeest , C., national feast, popular festivity.
WoIkgebruk , c.pupular custom.
seam) obedient; -, (ooderworpcn) submissive.
VoJgzaainbid , c.tractability, docility, compliance obe- Voflasgeest , a , public spirit, spirit of the people.
dieitce • zie Vu/groom.
V()H&SOeIoOf, 0.,popular belief.
V• 01g7.iek , I. inclined to following to obeying; fond of VokogeJuK , 5.,pubIc welfare.
%'nlhsgerucht , c.loose report • popular alarm.
imitation.
VoJsewoonte . Z., popular habit, custom.
Volgzucbt , z,, spirit of imitation.
Vuihandig, t., muc4 occupied; het - defies, have touch Vo1ksezang,z,,popular song, singing of the crowd,
naticc;l song.
to do • be much engaged, have mud; business on hand, be
VoIks5unt , 0.,public favor, popularity.
overburdened with business.
VoIbaisdgheid , z., great deal of business, being much Vos!iaz, public hatred
Z., zieVclkgels;Z.
engaged being overburdened with business.
Val-hard, b., persevered, continued, endured to the end. voiksitoop, 0., (mcnl9te) crowd of people.
VoThardcsa • j. w.,perseilerc , continue, persist in an at. Vosieskeassec. , lower class.
tempt, endure to the end; - b?/in, abide by ; -, (aan. VoIkskeedng , z., zie VolJ.sdragt.
WoHeseeraar,, z,, popular preacher.
houden) importune.
Volhnrdèisd , I., peruevening ; 1 perseeerant , steadfast ; VoJiseIder,, z.,leader of the people.
Volharder,, e., persevorer.
Volkslied , 0., national song,
Vokssnagt , Z., power of the people.
Volharding, 0.,perseverance, persevering, continuing.
Volheld, z..fulness plenitude, repletion;uit de - ruis, Volksinexal g te, C., crowd.
Vol5ssmeii,,er,z., demagogue.
from the plenitude of.
Volhouden,t. oa l;olil out; - (niet toegeven) not yield. volkstaan,, Z., popular name.
Vmsiime,ia ,P.,zealous, diligent; -, fee., zealouelv diii. Vo16smmuf , c. , public welfare.
VoJnvnli,stcn , a., ce.,intestine troubles, pl.
gei;tly.
.
v oiksopioop, 0., popular tumult, riot among the crowd.
vojsmmrd, b., zieVefjariy.
Volksoproer. s. zie Volksoploop.
Voijmnig, I., of age; Come of age, to maturity.
Volksopstand . z,popular insurrection, rising of the
Vomiarighed , o , being of age.
people; rebellion , sedition.
Volk, z., 11 people, nation; -, (bevolking) population; -, (/iet
f/iSeuw,gros , scI;ui;n) commonpeople, vulgar • populace • VoIkoecr1everiu , C.,pOl;ular tradition.
tag.ra g ; , (liedea) people folk;; -, (Jcsijgsroilc) troops ; -, Volkspartij • c. democratic party.
(soefvol/c) infantry, foot-soldiers ; -, (euilerJ) cavalry, horse; Vofksmrmmm'Je , z., popular tale , loose meport.
-, (dienslbode;;) servants, domestics; -, (arbeidslieden)Ia. Voflsredc,,asir • Z.,popular orator.
Vollosmegering , 5.,cleniocracy
horecajourneymen;na;';-,wen-folk; vrouwe;;-, womci;
folk; wat ecu - (wells een meni9le) I what a crowd! -, (het i VoUsrgt , z.,rights of the nation • popular rights.
i Voksciioo5 • c., puhlie school.
cI;m;ia) time mob, the rabble, the multitude.
Vokeii • z., mv., nations, p1.; populations, pl,; peoplec , p1. Vo&sschouw1ng • Z., (;nosslsrinp) mustering.
Votkchu1t • Z., passage-boat.
Vo,Skenkunde • C., knowledge of nations, ethnology.
Vo1kpc1 • 5., popular game.
Vo5kesiregt • z.,law of nations.
Vo1iJe •z.,11 little nation; common, mean people ; het Vo1ksprookje • c , legend.
risc/it -, the rabble, the mob tag-rag.
volussicull, Z.,public voice.
Voktams3 , c. , vulgar tongue , language
of the people.
Volleom • p.,fuller's tub.
Volkomen, I., complete ; -, (volmaakt) perfect;
(ye. Volkstiran, z., oppressor of the people; tyrant.
heel) whole, entire, quite; -, lee., completely, perfectly, Voikstoon , c., popular style.
Volkstrots, z. national pride.
fully, wholly, entirely.
Visluonseishejd , a. 11 con;plcteness ; -, (colc;aakt/ieid) per. Volksverdrukker • 5., zie Volkstiran.
Voflesveraderin • C., meeting, popular assembly.
fertion.
Vo1Iesysr!,uz1ng, C., migration
Vs)flepautez, C.,colonist.
VtHkvcr,»aak • Z. public rejoicing, diversion.
Vofleplanting, z.,colony.
Vollssver1eimwoordger, C. representative of the nation,
Volk,-Uk, &, populous,
deputy.
%o55.irtjkhEld • e., populousness, populosity.
Volksvertegenwoordighig, c., representation, deputation.
Volksbedrog, 0, public imposition.
Vo1ksvijsnd • z,public enemy, enemy to the common
Volksbegrip, c. , popular opinion.
welfare, enemy of the people.
Volksbelang, c,i;ationalnesn , nationality.
Vo1ksvr1ed, c., friend to the common welfare, friend
Volksbenaming, C., popular name.
of Ike people.
vommmbescIouwi•,g, e., zie Volksbegrip.
Vojksbestu,,r, c., democracy.
Volkswapening, z., general arming.
%ollssbeweging • cpopular movbmieiit.
VoUswc1aart • ecommon welfare, public welfare.
V4 mikSbLJgeI , )Of, r.,popular superstition.
Volkswil , z.,will of the people.
Volksblad, c.popular paper; pamphlet.
Volkswoede , 0., fury of the mass.
vi,,juszook • z., matter of public interest.
Vt)lkSboeh • z., popular monk.
Volger,zfollower, attendant; -, (iabooter) imitator;
-, (namaker) copier.
Volging , z.,following imitation, copying, zie beteekexii

osthuu
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Volkuip, z., fuller's tub.
Volksverver, z., recruiting officer.
Volladen , b,, (vol bevracht) fully loaden; loden.
Volledig, b., complete; -, bw., completely ; - maken,

plete ; -maker , completer ; -making , completion.

VOL.
com-

Volledigheid, z., completeness.
Volleerd, b., perfectly skilled,

fully learned.
Votleerdbeid • z., perfect skill.
Volleeren, t. w., learn fully.
Vollen • t. w., full ; -, (in de volkuip treden) tread in the tub.
Voller, Z., fuller; -, b., (vergrootende trap van vol) fuller.
Voller i , a., ful lery ; fulling-mill.
Vollersaarde, z., fuller's earth.
Vollerskaarde , z., fuller's weed .
Vollersknecht, z„ journey-man fuller.
Vollerskulp , z., fuller's tub.

sufficient; -, bw., quite, sufficiently; hij is een - gek, he
is quite a fool; zij zijn - vijanden, they are mortal enemies;
een - rok, a coat sufficiently large; - krankzinnig, quite mad.
Volstaan, i. w., suffice, be sufficient; satisfy, be satisfied;
het kan -, it may suffice ; ik kan daarmede -, I can be
satisfied with it ; meent gij gaarmede te kunnen -, do you
think that sufficient, satisfactory; kunt gij daarmede -?
will that be sufficient? niet - (niet voldoende zijn), not be
sufficient. Moet een der voornaamw. met nadruk uitko.
men, dan gebruikt men daarvoor be concerned, voorafgegaan door : as far as; terwijl de handeling zelve in het
tweede lid van den volzin wordt uitgedrukt, bije. , lit kon
er mede -, as far as I was concerned, it was sufficient;
komt in den zin een ontdenning voor, dan wordt die in
het tweede gedeelte uitgedrukt: IK kon niet geen drie gul den daags -, as far as I was concerned, three guilders
a day were not sufficient.
v6istaai,, i. w:, be full (met, with).
Volstandig, b., steadfast, persevering, constant, unshakable; -, bw., steadfastly , constantly, unshakably;, - blij.
ven , persevere , be unshaken.
Volstandigheid, z ., steadfastness, perseverance, constancy,
unshakableness.
Volstrekt . b., absolute, positive ; een -e magt , an absolute power ; -e bevelen , peremptory commands , positive
orders; -, bw., absolutely, positively, peremptorily; - niet,
by no means.

Vollersmolen , z., fulling-mill.
VoilLvig, b., big-bellied, bulky, corpulent.
Vollijvigheid, z., big-belliedness , corpulency, bulkiness.
Volmaakt , b., () § (van nature) perfect ; -, (door werken,
door studie) accomplished ; -, bw., perfectly , completely;
- verleden tijd , perfect past tense , preterperfect tense;
meer dan - verleden tijd, pluperfect tense.
Volmaaktheid, z., perfection; accomplishedness, excellence.
Volmagt, z., (procuratie) warrant , authority, procuration;
power of attorney, r.; authorisation; plenipotentiary commission ; acte van -, written power of attorney ; - yeeen ,
verleenen, give power, give authorisation; authorise; schrif- Volstrektheid, z., absoluteness, positiveness, perempttelijke -, 1 procuracy ; written power, letter of attorney.
oriness.
Volmagthebber , z., agent , acting under power of attorney. voltallig, b., complete, complete in number; -, bw., com•
volmagtig, b., empowered, r.; -, almighty (theologie); - pletely; - - maken, complete; -maker, completer; -making,
maken, empower, r.
complgting.
Volmagtigd , b., authorized , empowered, warranted.
Voltalligheld, z., completeness, state of being finished.
Volmagtigde, gevolroagtigde, z., plenipotentiar y.
volte. z., fullness; § -, (gedrang) crowd; -, (wending der
Volmagtigen • t. w., authorize; empower , r.; 4 warrant,
paarden, in de rijkunst) volt, turn.
give full power.
Voltigeren, i. w., ..
ride about, hover; -, (lcunsten
Volmagtigheid • z., almightiness (theologie).
maken) vault.
Volmhken • t. w., (volkomen maken) make perfect; -, (vol. Volttgeur, z., vaulter.
too(en) complete, accomplish; -, (rol makers) make full; Voltobbe , z., fuller's tub , zie Volkuip.
-, (vullen) fill.
Voltogen , b., completed, finished.
Volmaker , z., completer, accomplisher.
Voltooid , b., (voleindigd) finished, accomplished; -, (vol.
Volmaker • z., filler. .
ledig gemaakt) completed.
Volináking , z., perfection; -, (voltoo(inq) completion.
Voltooldheld, z., )being finished; -, (volledigheid) corn.
volmaking , z., filling.
pleteness
Volmolen , z., fulling-mill.
VoltooUen , t. w., (voleindigen) finish, accomplish; -, (vol
Volmolenaar, z., fuller.
maken) complete.
-ledig

, b., (rondborstig) plain ; -, (overluid) loud ; -, voltooljer, z., (voleindiger) finisher, accomplisher; -, (vol.
(openhartig) frank ; -, (opreyt) sincere ; -, (beraden) reso- ledigmaker) completer.
lute; -, bw., without hesitation, plainly, frankly, sincerely, voltooljing, z., (voleindiging) finishing, accomplishing; -,
resolutely , loudly, distinctly , clearly ; een woord - uit. (volledigmaking) completion.
spreken , pronounce a word broadly.
Voltrekken\, t. w., fl execute, finish , accomplish ; -, conVolmondigheid , z., (rondborstigheid) plainness , frankness;
summate, r.; een huwelijk -, consummate a marriage.
Volmondig

-, (opregtheid) sincerity; -, (beradenheid) resoluteness ; -,
(duidelijkheid) distinctness.

Voltrekking , z., 11 execution, accomplishing, finishing ; -,

consummation, r.; de - van een huwelijk, the consummation
of a marriage.
there was nothing wanting, there was plenty of every thing. Voltrokken, b. en verl. d. van Voltrekken, (j executed,
Volprezen , b., highly praised, duly praised; I nooit -,
accomplished, finished; -, consummated, r.; het huwelijk
^ ever praise deserving.
is -, the marriage is consummated.
Volprezenbeid , z., being duly praised, highly praised; Volvaardig, b., (bereid) ready; -, (bereidvaardig) willing;
nooit -, being beyond human praise.
-, bw., readily, willingly.
volop, bw,, in plenty; - hebben, have plenty; er was alles-,

Volprijzen, t. w., give the well-deserved praise; praise as Volvaardigheid, z., readiness, willingness.
one ought; praise as much as one deserves.
volvoerd, b. en verl. d. van Volvoeren, (verrigt) performed,
Vol- schoon , b., very beautiful , handsome ; extremely accomplished; -, (volta4id) fulfilled , completed.
beautiful.
Volvoeren • t. w., (verrigten) perform ; accomplish; -, (vol.
Volslagen , b., (volwassen) full-grown; -, (volledig) comtooijen) fulfill, complete, put in execution; -, (volvoeren)
plete ; -, (geheel) whole; -, (vol) full; -, (voldoende) overfill.
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Volvuertng, z,, (verrigting) performance, accomplishment;
-, (voltooijing) fulfilling, completion; -, (vólvoering) overfilling.
volvoetig , b., (van de hoeren der paarden) surbate.
Volvoetigheld , z., (van de hoeven der paarden) surbating,
surbate.
Volwassen, b., full-grown; grown-up, come,to full growth;
hij is nog niet -, he is not yet arrived at maturity; een
mensch , an adult , grown-up person.
Volwassene, z., adult , grown-up person.
Volwassenheid , z., being full-grown; maturity.
volwigtig, b., of full weight; having its full weight;
weighty.

above all things; - drie weken (drie weken geleden) , three
weeks ago ; - den dag komen (verschijnen) , appear ; wat
- een held was Willem I ! what a hero was William I !
- vast , surely, certainly ; -, (ter gunste van) to; zijn hart
- iemand sluiten, shut the heart to any one.
Vooraan , bw., foremost; hij ging -, he went foremost;
- in de straat , at the first entrance of the street; - in
het boek, in the beginning of the book.
Vooraf, bw,, beforehand, previously; het is - bedongen,

Volwigtigheld , z,, w eightiness .

volzin , z., period , phrase.

Vopd , z , (uitvindsel) invention , contrivance , device ; -,
(ontdekking) discovery; -, (het gevondene) finding, thing,
found; is de - niet goed ? is that not a good scheme ?
looze , slimme, listige -, arch , ingenious , sly tricks , pl,
Vondel , z., zie Vlonder.
Vondrijk, b., zie Vindingrijk.
Vonk , z., spark , sparkle ; een - vuurs , a spark of fire;
ijzer -, sparks of iron; hij bezit geen - (greintje) gezond ver
he has not a spark of good sense.
-stand,
Vonkdoek ,' z., tinder.
Vonkelen, i. w., sparkle, twinkle.
Vonkelend , b,, sparkling , twinkling.
vonkeling , z., sparkling, twinkling.

V onkelnleuw , b., brand-new , spick and span.
Vonken , t. w. en i. w., take fire ; sparkle, kindle.
Vonnis, z., - sentence, condenmrjaii n , verdict, judgment;
een - uitspreken, vellen, strijk z , i r onounee a sentence, r.;
pass sentence upon; het - li^1r, ,t , take a copy of the sentei► ce; het - bevestigen, confirt,; (Le sentence; een dood -,
a sentence of death ; een - uil ^.ve.> c,1, execute a, sentence.
Vonnfssen, t. iv., sentence, condemn.
Voni.isser, z., setitencer, r.

voni► issing , z., sentencing , condemnation.
vonnis ,%idziug , z., sentencing.
Vost, z., font, baptistery, baptismal vessel.
Voute, z., cie Voet.
Vontov :ster , z., baptismal water.
Voogd, z., 11 guardian, tutor; hij staat onder - en, lie is under
the care of guardians; een testamentele -, a guardian by
will, guardian by statute; de man moet - zijn over zijn huisgezin, the husband must be the master of the. family; ik
ben hier alleen -, here I am the only master; zijn eigen
- zijn, be one's own master; een land-, a governor of a
country , of a province; hij staat onder een -, he is under
the care of a guardian ; toeziende -, snib- tutor.
voogdes , z., female-guardian, tutoress; lands-, governess
of a country ; ziel-, mistress of the soul.
Voogdesschap, z., guardianship .
Voogdij , z,, guardianship, tutelage; government, authority ; land-, government; van de - ontslagen , be discharged
from the guardianship; onder -, under guardians , under
guardianship.
Voogdiiscnap , z., guardianship, tutelage,
Voogdschap , z., guardianship.
Voor , z., furrow, zie Vore ; -, vz., (ten behoeve van, in plaats
van, geddrende) for ; -, (het tegengestelde van na en van achter)
before ; -, (tegen , ter bestrijding van) against; dat is hem, that is for him; - een jaar, for one year; de deur , before the door ; - den wind, before the wind;
goed - kiespijn , good for the tooth-ache ; iemand - onheil
bewaren, keep any one from evil, mischief; - alle dingen,

it has been agreed upon beforehand.
Voorafgaande, b., preceding ; -, (bovengenoemd) above-

named; een - rede, a prologue.

Voorafljvig , b., pre-deceased, died first.
Vooraflijvlgheid T- , z., pre-decease, dying first, precedent
death.
Voorafsprank, z,, (voorrede, inleiding) introductory dis -

course; -, (afspraak, overeenkomst) agreement, convention.
Vooral , bw., especially, particularly , above all, by all

means.
Voorarbelden , t. w,, show how to work.
voorarm , z., fore-arm.
Vooravond , z., first part, early part of the evening.
Voorbaat, z., precaution; bij -, by way of, with precaution;

in de - zijn , take one's precautions ; wijl ik hem niet ongenegen zag tot een verzoening, wilde ik in de - zijn, since
I perceived him not averse to a reconciliation, I was willing
to make the first step towards him ; hij was in de - om
•lies op te koopes, he forestalled the market. (NB. Deze
en dergelijke uitdrukkingen kunnen niet letterlijk overgebragt worden.)
Voor babbelen , t. w., (wijs maken) tell ; -, (zeggen wat
een ander moet napraten) lecture.
Voorbakken , t. iv., show any one how to bake.
Voorbank , z., first bench.
Voorbarig , b., (van personen) rash , inconsiderate ; -, (van
zaken) untimely, premature ; -, bw., rashly, forwardly,
precipitately , prematurily.
Voorbarigheid, z., rashness, inconsiderateness, precipitation ; -, untimeliness , prematurity.
Voorbedacht , b., premeditated ; - zijn op, be prepared
for , be upon one's guard against; met -en rode , wilfully,.
with premeditation , with a premeditated design; -e boosheid, malice piepesse.
Voorbedachte ➢ ijk , bw., with premeditation, on purpose,
willfully, designedly.
Voorbedachtheid, z., premeditation, preconception; - op,
being prepared for , being upon one's guard against.
Voorbede, z., I mediation, intercession; op zijn -, at his
intercession; -, (geschrift, dat een verzoek bevat) request,
petition.

Voorbedenken, t. iv., premeditate, preconceive, think of
heloreliand ; komt bijna uitsluitend voor in het vert. d.
Vo <e eedacht.
Voorbedenking , z., objection , premeditation.

Voorbedieden II_, t. w., zie Voorbeduiden .
voorbeding , z., previous agreement, condition ; -, (in

contracten) stipulation ; onder -, upon condition , under the
clause ; - maakt daarna geen krakeel , previous agreement
prevents dispute afterwards.
Voorbedingen , t. w., make the clause (dat, that); -, (bij
contracten) stipulate; -, (voorbehouden) reserve.
Voorbedtngsel , z., zie Voorbeding.
Voorbedongen , b., stipulated.

t. w., (voorspellen) forebode, foretell , predict , presage , prognosticate , prefigurate.

Voorbedulden ,

Voorbedulder , z., foreboder, forteller, predicter.
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, z., foreboding , foretelling , prediction, Voorbidsler , ' z., interceder , mediator;

prognostication, : prefiguration.
Voorbeduidsel, z.. forboding, foretelling, prediction, pre.

- zijn , say the

prayer.
Voorbidding , z., intercession , mediation ; - doet , make

sage, prognostic; dat is een goed -, that is a good omen. intercession.
z., (1 example, pattern , model ; -, (staaltje) Voorbij , prep. en bw., (dirgtb() by ; -, (verder dan) beyond,
specimen; -, (wat ter navolging dient) model , pattern, past ; -, (een meerderheid uitdrukkend) - gaan, sneller gaan,
example, prototype, mirror; een - van kuiscliheid, a mir- outgo; - dat huis, beyond that house; die tijd is -, that
ror of chastity ; Helchisedek wordt beschouwd als het - time is past, gone ; de tijd gaat -, time passes away ; -,
van Christus, Melchisedec is considered as a type of Christ; (langs) passing by; men ging hem -, another was preferred
hij , for instance ; tot - strekken , serve for a pattern; above him.
er' 3 geen - van, it has no precedent.
Voorbjbrengen, t. w., pass with.
Voorbeeldelijk, b., zie Voorbeeldig; -, bw., exemplarily. VoorbiJdragen, t. W., pass, pass with.
Voorbeeldeloos , b., unexempled, unprecedented, match. Voorbijgaan, t. w., pass; net stilzwijgen -, pass over in
silence; i• 's wereld roem gaat -, the glory of the world is
less, zie Voorbeeldig.
very transitory; -, z., in het -, going along by the way;
Voorbeeldeloosheld , z., matchlessness, zie Voorbeeldigheid.
in het - (ter, vlagt) , by the by, transiently.
Voeorbeeldig, b., exemplary, worthy of imitation; -, (onberispelijk van gedrag) irreproachable; -, bw,, exemplarily, Voorbijgaand, b., 4 transitory; -, (tijdelijk) temporary;
Voorbeeld,

irreproachably.
Voorbeeidigheld , N., exemplariness.
Voorbeeldmg, z., 1 prefiguration, type, figure.
Voorbeen , z. , fore-leg.

Voorbehoed , b., preserved, protected.
Voorbehoeden , t. w., preserve (tegen, from) ; protect.
Voorbehoeder , z., preserver , protector.

Voorbehoeding, z., preservation (tegen, from); precaution.
Voorbehoedmiddel , z., preservative, g.; 4 precaution,

preservatory, preventive, g
Voorbehoedsel , z., precaution , zie Voorhehoedrniddel.
Voorbehoud , z., reservation , reserve.
Voorbehouden , t. w., reserve , keep in store ; zitli -,

wed. w., reserve to oneself.
Voorbehoudens , bw., reserving.
Voorbehouding, z., reservation, restriction, limitation.
Voorbekend , b., fore-known, fore-seen.

Voorbepalen , t. w., (voorbeschikken) predetermine, deter.
^rnine beforehand.
Voorbereid , b. en veil. d. van Voorbereiden , prepared
(op, for), qualified, formed.
Voorbereiden , t. w., prepare (op , tot, for); make ready,
qualify, forni; zich -, wed. w., prepare oneself (op , tot, for).
Voorbereidend , b., preparatory; -, tog. d., preparing.
Voorberelding , z., 4 preparation ; - tot het H. Avond.
maal , sermon preparatory to the Lord's Supper; in de gaan , attend the preparatory sermon.
Voorbereidsel , z., preparation, preparative; als een gebruikt, used preparatively, previously.
Voorberlgt, z., preface; -, (inleiding) introduction.
Voorbeschikken , t. w., pre-ordain , fore-ordain , arrange
previously; ( -, predestine, predestinate, fore-doom (theet.).
Voorbeschikking, z.,pre-ordaining , fore-ordaining, previous arrangement; J -, predestination (theol.).
Voorbesprek , z., treaty , agreement beforehand.
Voorbestemd, b., predestinated (theol.).
Voorbesteunnen, t. w., ., pre-ordain; -, predestinate (theol.)
Voorbeseenaniing, e., ,. preordaining; I -, predestination
(the ei.)
Voorbetalen,

is due.

-, (vergankelijlr) perishable.
Voorbtgan;, z., passing, passing by.
Voorbtygaanger, z., passer by, passenger; -s, me., passers
by, pl.
.

Voorbijkomen, t. w., pass.
Voorbijlaten , t. w., let pass.
Voorbijleeren, t. 0e., outlearn.
VoorbLjleven, t. or., outlive.
VoorbLjloopen, t. w., pass; § - , leave behind , outrun.
Voorbijrelken , t. w .,. out-reach.
Voorbfdrelzeu, t , w., zie Voorbijloopen.
Voorbijrijden

, t. w., outride, zie Yoorbjloopen.

Voorbijsnellen, t. w., pass in a hurry; § -, outdo, -surpass.
Voorbi.streven , t. w., ou-do, surpass; -, outstrip.
Vooa•biJvliegen , t, w., pass in a hurry; § -, leave behind.
Voorbijwandelen, t, w., pass , outwalk, outpace.

VoorbLjzetlen,

t. w., pass; § -, outdo, outsail.

VoorbLzwemnsen , t. w., pass; § -, outdo in swimming,

leave behind in the water.
Voorbinden , t. w., (aandoen) put on ; -, (w( zen hoe te
binden) show how to tie , how to bind.
voorblazen, t. w., blow before one; show how to play,
on a wind-instrument.
Voorblijven ,

i. w., remain before (any one).

Voorbode, z., fore-runner; § -, (eeorteeken) presage, sign,
prediction, omen, fore-token; een slechte -, a bad onsen,
a token of ill.
Voorboor, z., auger, first-borer (h( timmerlieden).
Voorboorder, z., one who bores the first hole.
Voorboren, t, w., make a hole with an auger (arch.).
Voorbout, z., fore-leg; - van een schaap, shoulder of
mutton; - razz een konijn, shoulder of a rabbit; -, (van een
vogel) wing.
•Voorbraden , t. w., show how to roast.
Voorbrausr a , z., fore-top-gallant-yard, z.

t, w., (van personen) bring before the judges, r.;
present, r.
voorburg, z., (voorstad) suburb; -, (voorportaal) entrance;
-, (voormuur) outer wall ; -, fenced tower before a town
t. w., anticipate in payment, pay before it (soldatenterm); de, - der hel, limbo, limbus (fabelleer).
Voorburgwva1, z., outer rampart of a fosse (soldatenterm).

Voorbetaling, z., previous payment.
Voorbeteekenen , t. Os., forebode , foreshow.
Voorbeurt, z., turn before another.
Voorbezit , z., prepossession ; first possession, r.
Voorbidden , t. w., (voor een ander bidden) intercede; pray,

Voorbrengen,
-, (van zaken)

Voorbuur , z., fore-neighbour.
Voorbuurt, z., outer-quarter, neighbourhood before another.

Voordacht , z., premeditation ; met -, on purpose, premiditatedly, advisedly, designedly, wilfully, intentionally.
Voordachtelijk, voorbedachtelijk, b., premeditated ; - ,
bw., on purpose , intentionally.
petition for another; -, (een gebed voorzeggen) teach how
to pray ; set any one an example of a prayer; -, (overluid liet Voordans • z,, opening of the ball, leading of the dance,
first dance,
gebed doen) say the prayer , say grace before and after meal.

VOO.
Voordansen, i. if;., lead the dance, dance the first, open

the hall; -, t. w., show llow to dance ; ik zal u do polka -,
I shall show you how to dance the polka.
Voordanser , z., leader of the dance, first dancer.
Voordat , V. before , ere.
Voordeel , z.,profit, benefit, advantage, utility; -, (viert)
gain; -, (voorste gedeelte) fore-part; er komt slechts weinig
- van , it yields but small profit ; rijn - doen met , toke
advantage of; ik zal er geen - mede doen , I shall kie ivo
gainer by it; den wind fit z jn - hehle,r, have the weather-gage , z.
Voordeelgevend , b., profitable, zie Voordeelig.
Voordeelig, b., advantageous; profitable; beneficial; -,
bw , advantageously, profitably, beneficially; een - civil,
a lucrative employment.
Voordeeligheid , z., profitableness, benefit, advantage, utility.
Voorderen f , t. w., zie Vorderen.
Voorders , bw., (renters) further, moreover .
Voordeur, z., fore-door, street-door.
Voordeurs , bw., out of doors ; on , in the street.
Voordezen , voor dezen , hiv., (voorheen) formerly, before
this time.
Voordicbteu , t. w., (voorzeggen) dictate; -, (wijs naken,
op de mouw spelden) make believe ; hij zoekt mij wrat voor
te dichten, (iets wijs te maken) he intends to draw me in
by fair words; iemand iets -, make a person believe any
thing
Voordichting , z., dictating , prescribing , making believe.
voordienen , t. w., serve , serve any one with meat , serve
at table, carve; laat ik u eens -, pray let me help you
to some meat.
Voordlener, Z., server; -, (knecht) servant; -, (aan open
tafels) head-waiter ; -, (voorsn ( der) carver.
Voordlening , z., serving, carving.
Voordisschen , t. w., serve up , dish up, zie Opdisschea.
Voordissching , z., serving up , dishing up , zie Opdissehiny.
Voordochter , z., daughter by a . former marriage , ( of a
former venter.
Voordoen • t. w., (aantrekken) put before , put on ; -,
(wijzen hoe te doen, voortoonen) show, expose; -, (eerst
doen) do first; zich -, wed. w., show oneself , present one
self, assume airs , appear to he ; een schortje -, put on
an apron; zijn kraam -, expose one's wares for sale; iets
schoon -, put a fair outside on any thing; ik zal het u -,
I'll show you how to do it, I'll do it first; dat doet zich
wel voor, that looks very well; t wanneer de geleyeytheid
zich zal -, when occasion shall serve ; hij doet zich voor
als een geleerde, he assumes the airs of a learned man,
he appears to be a learned man; hij doet zich wel voor, he
looks very well.
voordoener , z., shower.
Voordrnaíljen, t. w., (voordoen hoe te draaijen) show how
to turn ; -, (naar voren draaijen) turn before, turn in
front; § -, (voorleggen) lay before (any one).
Voordraaijer , z., one who shows how to turn, who turns
in front; § -, one who makes show of any thing.
Voordragen • t. w., (voorstellen) propose; -, (niteenzetten)
explain ; -, (voornitdragen) carry before; -, (voorlezen, als
redenaar ten gehoore brengen) deliver ; -, (uitvoeren van
rnuz(k of zang) perform ; -, (aanbevelen) recommend; "zijn
meening in klare woorden -, express one's meaning in plain
words; biij werd voor die betrekking voorgedragen, he wag
recommended to that office.
Voordrager, z., proposer; deliverer, performer, recom•

mender.
Voordraging , z., proposing ;

uttering, carrying before.
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voordra„t , z., (voorstel) proposal ; -, (uiteen zetting) expla .
nation ; -, (het voorleen , vool°di , n fea..) delivery ; -, (redevoeriny) speech, lr.r;ture; -, (o;itr iri'iy, ol:voeriug) performance;
-, rarsbrveli l f) recoin>>;ei,daf icii , list of recommendation.
Vnortmrnveam , i. w., Isot telooi.
Vibordi4'aevr, bC'fl,ainC'.m , z., n ug-leader.
Voem niia'ljvccn , t. w., drive before.
vos, i, v r , z., person ert;l-loyed to drive cows to the

miIkiI, ;.
V000.drinuen, t. w., drunk before , drink to any one.
Voore b, voorebbe, ;., beginning of the reflux, ebb-tide.
Vooreergisteren , bw., three days ago.
Vooreerst, hw., (ten eerste) in the first place, firstly; -,
(voor als eeg) as yet; - niet, not as yet, not yet; ik heb
liet - wiet nondig, I do not want it yet.
Vooreinde, z., fore-part, fore-end.
Voorstuiten , t. cv., (wet den mood) teach how to whistle;
-, (op de fluit) teach how to play oil the flute ; -, (een
vogel) teach a bird to sing.
Voorfluiter , z., te<<cher, one who teaches whistling,
flute-playing, singing, zie Voorfusten.
Voorau,a • t. w., (voorbeeld geven) give, set an example ;
-, (voos raag iaebieii ` has e the prercilr. ice ; -, i. w., (voor
precede; -, (voorvityoa r) go fig-st; -, (te snel loepen,-afgti)
voos vio-werkelL) go too fast ; iernrand good -, set any one a
good example; de vl.^:tigsle lverlingea rnoelen -, the most
diiigeiit scholars muit have the precedence; het noodigste
moot -, that which is most needful must be done first;
mij;a horologie gaat voor, nay watch goes too fast.
Voorgaan , z., example; § -, preceding ; i goed - doet goed
volgen, good examples snake others follow.
Voorgaand , b., precedilig, foregoing ; de -e week, the
for egoing , last week ; het -e jaar, the preceding , last
year; uil Ziet -e zult gïj reeds gezien hebben, by what precedes you will have seen already.
Voorgang, z., (het eerst gaan) precedency; -, (voorbeeld) exampie; -, (voorste deel van ven gang) fore-part of an entrance.
Voorganger , z., (leider) leader; -, (iemand die voorafging)
predecessor; -, (voorzaad) amitecessor.
Voorgebed, z., prayer before the sermon, before meat;
( ^, introductory prayer.
Voorgebeden , verl. cl. van Voorbidden en mv. van Voorgebed.
Voorgebergte , z., promontory, foreland; -, (kaap) cape.
Vooigebou^v, z., fore-part of a building.
Voorgebragt , vert. ml. van Voorbrengen.
Voorgedaan , vert. d. van Voordoen.
Voorgedragen , b., (een rede) delivered ; -, (ntuz(k , zang)
performed; '-, (aanbevolen) recommended, zie Voordragen.
Voorgeefster , z., zie Voorgever.
Voorgegaan , vert. d. van Voorgaa n ; gone before, preceded.
Voorgebed , vert. d. van Voorlietben ; intended , designed.
Voorgehouden, vert. d. van Voorhouden; proposed, held forth.
voorgenomen , vert, d. van Voorkomen; -, (voorgedaan)
occurred; -, (verhinderd) prevented; -, (afgeweerd) prevened,
obviated.
Voorgelegd , verf. d. van Voorleggen; proposed, laid before.
voorgelezen, vert. d. van Voorlezen; read, read before,
delivered.
Voorgemeld , b., (bovengemeld) before-mentioned, above mentioned ; -, (bovengenoemd) before-cited , quoted above,
quoted before.
Voorgenomen , b., intended , projected , zie Voornemen,
voorgeschoten, b., lent, advanced, zie Voorschieten,
Voorgeschreven, b., prescribed, zie Voorschrijve?a.
Voorgeslagen , b., proposed, zie Voorslaan.
Voorgesneden , b., carved , cut , zie Voorsnijden,
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Voorgesproken , b., excused , defended, zie Voorspreken.
Voorgestaan, verl. d. van Voorstaan; maintained, protec.

ted, defended; asserted ; remembered.

Voorgesteld , b., proposed , preseated , zie Voorstellen.
Voorgestoelte, z., place of honor, first place, first seat.
Voorgetreden , verl. d. van Voortreden; stepped before,

gone before , marched before.

Voorgetrokken, b., preferred (boven, to).
Voorgevallen, b., happened, occurred.
Voorgevallene (bet) , z., what happened.
Voorgevel , z., frontispiece , fore-front, front.
Voorgeven , t. w., (beweren.) pretext ; -, (rooruitger+en

in
het spel) give in advantage; hij gaf voor dat hij het niet
weet, he pretended ignorance; ik zal u twee schtjven -,
I'll give you two pieces in advantage.
Voorgeven , z., (voorwendsel) pretext, pretence ; volgens -,
(volgens zeggen, naar luid van) after saying, after assértion.
Voorgever , z., (beweerder) pretender.
Voorgeving , x., (voorwendsel) pretext, pretence ; -, (ver.
zekering) assertion; -, (het vooruityeven) giving in ad.
vantage.
Voorgevoel, z., presentiment, presagement, presage; ik heb een -, my heart forebodes ; zij had een - van haren
dood, she had a presentiment of her death ; -, (natuurlijke
drift) instinct.
Voorgeworpen , b., cast , thrown before ; -, (tegenge.
worpen) objected , zie Voorwerpen.
Voorgezang , z., fore-song , fore-hymn, 4. introductory song.
Voorgezegd , verl. d. van Voorzeggen , said before, dictated.
Voorgezet, verl. d. van Voorzetten, set before.
Voorgezeten , verl. d. van Voorzitten , presided.
Voorgieten , t. w., show how to cast.
Voorgisteren + , bw., the day before yesterday.
Voorgoochelen , t. w., show how to perform a juggler's
trick , set an example of a juggler's trick ; § -, i. w.,
blind any one's eyes; -, make a false show.
VoorgooUen, t. w,, throw, cast before; -, i. w., throw,
cast the first.
Voorgrond, z., f fore-ground; -, (op het tooneel) front
of the stage ; iemand , iets op den - stellen , be partial to
any one , to any thing ; zich op den - stellen , assume airs.
Voorhaak , z., fore-book.
Voorhalen , t. w., fetch, drive.
Voorhamer , z., mallet, smith's fore-hammer.
Voorhand , z., wrist; § -, precedence; -, (in het spel)
turn to play first; de - hebben, aan de - zitten, play
first, be the elder hand, have the precedency.
Voorhanden , b., (in voorraad) in store; -, (aanwezig)
existent , in being ; -, (gereed , klaar) ready.
Voorhang, Z. hangings, pl.; curtain, sing.
Voorhangen, t. w., § propose, present; § -, i. w., be presented , be proposed ; hij hangt voor in de societeit, he
has been proposed as a member of the society , and his
name hangs on the wall.
Voorhangsel , z., curtain , hangings, pl.; - van een altaar,
antipendrum of an altar.
Voorhebben, t. w., (roar zich hebben, dragen) have on,
wear ; -, (voornemens zijn) intend, ains at; -, (voor zich
hebben ,' hebben te doen met) have before , speak to , have
to deal with ; zij had een schortje goor , she wore an apron ;
ik had voor hem te bezoeken, I intended to pay him a visit;
wien meent gij dat gij voor hebt ? whom do you think you
are speaking to ? gij hebt den verkeerde voor , you are mis
-taken,youmfrthe.
Voorheen , bw., formerly ; hij is niet meer zoo goed als -,
he is not more so good as formerly, as he used to be;

► fit

ik heb hem Zany - te Londen gezien , I saw him long
ago at, in London.
Voorheen, voorledene, Z., pre-existence.
Voorhenen , bw., zie Voorheen , bw.
Voorhoede , z., van , vanguard , avant-guard , fore-post
of an army (soldatenterm).
Voorboei', z., fore hoof.
Voorhof, z., court, ball, fore-yard, porch.
voorhond, z., leading-dog.
Voorhoofd , z., fore-head, face; § stalen -, brazen face;
het - rimpelen, knit one's brow; het - ontrimpelen , clear
the brow ; het - bieden . face ; iemand ruw afwijzen , als
voor het - slaan , amaze any one.
Voorhoolfdader , z., frontal vein.
Voorhoofdbeen , z., os frontfis.
Voorhoofddoek • z., frontlet.
Voorhoofdversiersel , z., ornament for the fore-head,
frontlet; frontal , fore-head cloth.
Voorhoofdsspier • z,, frontal muscle.
Voorhouden • t. w., (onder het oog brengen, voor oogera
houden) represent, remonstrate ; -, (aan het lijf houden)
keep on, keep before; zij heeft hem zijn slecht gedrag
voorgehouden , she has reproached him with his bad
conduct.
Voorhout, z., entrance of a wood, fore-part of a woed.
Voorhuichelen, t. w., feign, simulate, pretend; -, show
hypocritically.
voorhuid, Z., fore-skin, prepuce.
Voorhuis, z., entrance, hall, vestibule, fore-room, porch.
Voorijzer, z., fore-shoe of a horse.
voorin :, bw., at the entrance, j fore-in ; het ligt -, it
lies at the entrance.
Vooringenomen, b., prepossessed, preoccupated; hij is.
met hem zeer -, he is much taken up with him.
Vooringenomenheid • z., prepossession , preoccupation;
van alle - vrij zijn, be free from all prejudices.
Voorinnemen, t. w., prepossess, preoccupate, preoccupy,
prejudice.
Voorinneming, z., prepossession, preoccupation.
Voorjaar , z., spring, vernal season.
Voorjaars-bloem, z., spring-flower, vernal-flower.
Voorjaars- koorts, z., spring-fever.
Voorlaars-regen, s., vernal-rain.
Voorjaars-rels, z., journey in the spring.
Voorjaars -weder • voorjaarsweter , z., vernal-weather.
Voorjaar,- zlekte, x., vernal-disease.
Voerj agen • t. w., drive , chase before.
Voorkaauwen, t. w., chew (for any one); § -, repeat,
imitate , insinuate.
Voorkakelen, t. w., chat (to any one).
Voorkamer, z., drawing-room, fore-room, fore-chamber ,
antichamber , front-room.
Voorkasteel , s., fore-castle (of a ship),, z.
Voorkennen , t. w., know before , fore-know.
voorkennis, z., fore-knowledge, prescience; hij deed het met
mijne -, he did it with . my knowing it, with my foreknowledge ; ik heb er u - van gegeven , I haven given you
a warning of it.
Voorkeur, z., preference, first choice; iemand de - geren,
prefer any one , give the preference to any one.
Voorkeus, z., zie Voorkeur.
Voorkind , z,, child of a former marriage , ) of an other
venter • of another father • another mother.
voorklappen, t. w., blab out (in any one's presence),.
Voorklauteren , i. w., clamber before.
Voorklemmen • i, zo., climb before.
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Voorkomen, t. w., (verhinderen, beletten) prevent, obviate,
put a stop to; -, (in de voorbaat zijn) prevent, come before ; -, (bejegenen , gebeuren, ontmoeten, zich voordoen)
occur , offer itself , happen , befall; -, (aantreffen , aaiige.
troffen worden) meet with ; -, i. w., (toesch ijnen) appear;
-, (tevoorsch ij n treden) come into the presence; een gevaar
-, obviate a danger; den vijand -, anticipate, prevent the
enemy ; het is mij nooit voorgekomen, it never occurred to
me; dat zal haar vreemd -, that will be a strange occurrence to her; mee weet niet wat - (gebeuren) kan, you
don't know what may happen; als u zwarigheden -, when
you meet with some difficulties het komt mij voor, dal,
it appears, it seems to me that.
VoorkOmen (het)9 z., prevention; -, (van een yevaar) of
a danger.
Voorkomen , z., look, appearance, outward appearance,
air; h ij heeft een goed -, he looks well, he has a good
air, a pleasing exterior.
Voorkomend, B., (vriendelijk) obliging, affable, officious;
-, (gebeurljk) occasional; een - man, an obliging man;
een -e gelegenheid, an occasion.
Voorkomendheid , z., kindness, obliging manner, officiousness, obligingness, civility, complaisance.
Voorkoming, 0., (verhindering) preventing, prevention,
hindering ; '-, (gelegenheid) occasion.
Voorkoop, z., zie Opkoop.
Voorkoopen , t. w., zie Oplcoopeo.
Voorkooper,, C., zie Opkooper.
Voorkramen, t. w, zie Uitkramen.
Voorkrljgen , t. w., get before; zij kan het voorschoot
niet -, site cannot fasten her apron; -, (in het Spel) get
in advantage.
Voorkwart5er,, 5., forequarter.
Voorlaatst, I., penultimate, last but one; -e letter, last
letter but one, penultimate letter; -e lettergreev , penultimate syllable, penultimate.
Voorland , v. 1 1 (uithoek) foreland, cape; -, (bestemming,
ei/einde) fate, destiny; als g(j zoo voortgaat, zal de Oost
nog uw - zijn , if you go on in that way, you will at
last be obliged to take a trip to East-india; dat val uw
- zijn , that will be your lot.
voorlang, 1w., long ago, a long time since.
Voorlast, S., fore-part of a cargo, z.
voorlastig , I., -schip , ship the fore-part of which is too
heavily baden.
Voorlaten, t. W., (laten voorgaan) let pass before; -, (laten versch ijnen) give access, admit.
Voorleden, I zie Verleleiz.
Voorleder, z., fore-leather.
voorleer, S., zie Voorleder.
Voorleggen , t. w., (late, zien) show; -, (voorstellen) pro.
pose; -, (ter beziptiging) produce, exhibit (papieren, pieces);
iemand een vraag -, propose, propound aquestion to any one.
Voorlegger, 5., shower, producer, exhibitor, zie Voorleggen.
Voorlegging, S., showing, producing, exhibition, propo
sing, zie Voorleggen.
Voorlezen , t. w., read for of to; iemand -, read to any one.
Voorlezer , S., 4, reader; -, (redenaar) speaker; -, (voorvanger in de kerk) clerk, parish-clerk, reader.
Voorlezing, Z., reading; -, (voordrojjt) lecture; -en hou-
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Voorliefde, z., predilection.
Voorliegen , t. w., (iemand -) tell a lie to any one ; -,

i. w., tell lies.
i. w., lie before , lie foremost; § -, have the

Voorliggen ,

preference; hij zal daarin -, he will have the better of it.
z., fore.part of the body; - ran een kleed, forepart of a coat.
VoorSEjk , I., (hevig, gevoed) thriving, healthy, pros.
perous; , ( vlug in het leeren) docile ; het is een - kind,
it is a thriving child ; dat kind is te - voor z ijn jaren,
that child is too forward for his age , precocious.
Voorlejkhejd
, z, precocity,, zie Voorlijk.
Voorlok, z., fore-lock , fore.lress.
,
Voorloop Z., spirit of brandy, alcohol; that which in
distilling leaks the first.
Voor5oopen , i, w., go foremost , run before ; -, (van
uurwerken) goo too fast; -, outrun , outstrip.
Voorlooper , z,, fl . forerunner ;
-, presage , sign,
omen ; -, grove schaaf) carpenter's plane.
Voorloopig , &, (tijdelijk) provisional ; -, (voorafgaand)
previous ; -, ( inleidend) preliminary ; -, 1w., provisionally,
previously,, pveliminarily.
Voor5oop5gheld , z., temporariness , previousness.
Voormaals, 1w., formerly, before.
Voorniaken , t. w., show how to make , give a pattern
by one's own performing.
Voormalen, t. w., paint , draw before.
Voormalig, b. former, past.
Voorman, z., leader of a file, fore.man ; t iemand op
z(jn - zeilen, take any one up roundly ; volg slechts uw
-, do but tallow the man who goes before you.
Voorinars , z., fore.top , z.
Voorrnarszell , S,, fore-top-sail , z.
Voormast, z., fore-mast , z.
Voormeten, t. w,, measure in any one's presence.
Voormeter, z., one who measures in another's presence.
Voorrniddag , z., fore-noon ; in den -, des -, in the forenoon , in the morning. VoorSLJ f ,

+

Voormiddag-bezoek, z., morning-visit.
Voormiddag-beurt, z., turn (of a parson to preach) in

the forenoon.

Voormiddag-dienst,

fore-noon.

z., msrning.service , service this

Voormidda g-kerk , Z., morning-service ;

naar de - gaan,
go to church in the forenoon.
z., morning-sermon ; z(jt g ij in de geweest ? have you been at church this fore-noon?
Vooruiddag-werk , c. work to be done in the fore-noon.
Voor,nede 9 , handgeld, g odspenning, z., earnest,
earsiest.nioney , earnest-penny.
Voorinkidag-preek ,

Voormoiide,- , voogd, z., guardian.
Voorniouw ,, z., loose sleeve, ruffle.
Voormuur, z., front-wall , outer wall ; -, protection , bul.

wark , fence (soldatenterm).

Voorn, z., (vischsoort) roach.
Vo 6 rna8LJen , t. w., show bow to sew.
VoOrnaam , z., fore-name , christian name.

Voornhhm , I., (aanzienlijk) considerable, great, eminent,
remarkable ; -, (hoofdzakelijk) principal ; -, (groot , van
hoogeo stand) great, of' quality, of rank, of distinction,
den over, lecture on.
zie Voorname.
Voorlichten , t. w., (met licht vooruitgaan) light, light Voornaamheid, z., eminence , eminency,, high quality,
the way; 1 -. (inlichting geven) give information; -,
high rank, birth.
(onderrigten) enlighten, illuminate.
Voornaamst, &, principal , first, chief,, prime.
Voorlichting, z., 11 1b (inlichting) illumination, informa- Voornaamwoord, z., pronoun (spraakkunst).
tion ; -, (onderrigling) enlightening ; -, ( leiding) guidance, voornacht, z., fore-part , brat hours (Pl . ) , of the night.
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Voorname , z., great one, person of distinction, of rank,

of quality; de -n, the great; pl., the nobility.
Voornamelijk , bic., (vooral , hoofdzakelijl.) chiefly, prin-

cipally ; -, (inzonderheid) especially , in particular.
Voornemen (bet), z., intention, design, purpose, resolution ; - hebben , van - zijn , intend, mean ; - opvatten,
take the resolution.
Voornemen , t. w., (besluiten) resolve ; -, (voor hebben)
intend, design; zich -, wed. w., make up one's mind; ik
heb mij voorgenomen een reis te doen, I am -resolved, I
intend to make a journey.
Voornemens , ( verbogen naamval van Voornemen) ; - zijn,
intend, have a mind.
Voornoemd, b., above-mentioned, above-said , afore-said,
fore-named.
Voornoemen , t. w., name to; ik zal u al de gasten -,
I shall name all the guests to you.
Voornoen , z., (voor den middag) fore-noon; in den -, in
the morning , in the fore-noon.
Vooronder , z., fore-cabin , room under the fore-deck , z.;
hij kroop in het -, he crept into the fore-castle of the ship.
Voorondersteld , b., supposed.

Voorondérstellen , t. w., suppose.
Vooronderstelling, z., supposition.
Vooroordeel, z., prejudice.
Voorop , bw., foremost; -, .(op het voorste gedeelte) on the

fore-part.
Vooroisderen, z., mv., ancestors, pl.•
Voorouderlijk, b., ancestral; een - regt, an ancestral
.
right.
Voorouders, z., me., ancestors, fore-fathers, pl.; onze

eerste - ddam en Eva , our first parents Adam and Eve.

Voorover, bw., forward, bending forward.
Vooroverbuigen , t. w. en i. w., bend down.
Vooroverbukken , i. iv., stoop forward.
Voorovergebogen , b., bent down.
Vooroverhangen • i. w., hang down , project.
Vootoverhellen , i. to , slope.
Vooroverkijken , i. w., look down.
Vooroverleden, b., pre-deceased, r.; died the first.
Vooroverledene, z., pre-deceased, r.; one who died the first.
Vooroverlet gen, t. w., lay down with the face towards

the ground.
Vooroverllggen. i.w., lie with one's face towards the ground.
Vooroverlijden , C. W.,_ pre-decease ; -, z., pro-decease,
dying first ; in geval van zijn -, in the case of his pre-

decease , of his dying the first.
t. w., walk with one's head hanging
downwards , walk with one's frame bent downwards.
Vooroverstaan, i. w., stand too much bent forward.
Voorovervallen , i. to., -tumble down , fall forward.
Vooroverzetten, 1. w., set , bend forward.
Vooroverzitten , i. w., sit bent downward.
Voorpaard , z., fore-horse.
Voorpand, .z., fore-lappet, fore-shirt.
Voorpassen , 1. w., try.
Voorplaats , r.., court-yard,. fore-court.
Voorplaatsen , t. w., place before.
Voorplecht , z., fore-castle , z.
Voorplechtje, z., fore-castle, z,; -, beakhead, bulkhead.
Voorplein , z., zie Voorplaats.
Voorpoort, z., foreskate of a large building.
Voorportaal • z., . porch, entrance, hall, vestibule.
Voorpost, z., advanced guard, first sentinels of the vanguard (soldatenterm).
voorpraten , t. w., 10 teach ; § -, represent.
Vooroverloopen ,

Voorprediken • t. w., preach to.
Voorprevelen, t. w., tell in a grumbling tone; § -,. tattle.
Voorproef,' z., fore-taste , pregustation ; § -, anticipation.
Voorproeven, t. w., fore-taste, taste before; § -, anticipate.
voorproever , z., fore-taster , taster.
Voorraad , z., store , provision , stock ; - koren , store of

corn ; - mond- en oorloysbehoef ten • provision and ammu•
nition; mijn - is op, my stock is spent; bij -, before-hand,
provisionally ; - opdoen , inslaan, lay up provision ; - een
- hout opdoen, buy a provision of wood; in - hebben,
houden , nemen , have , keep , take in store.
Voorraadhals, z., store-house, magazine.
Voorraadkamer , z., store-room, pantry.
Voorraadkelder , z., store-cellar. Voorraadibeester , z., victualler , z.
Voorraadschip, z., store-ship, z.
Voorraadschuur, z., store-house; -, (korenschuur) granary.
Voorraadzolder , z., (roor granen) granary.
Voorraam, z., fore-window, front-window.
Voorrad , z., fore-wheel.
Voorrang, z., first rank, precedence, precedency, priority;
met iemand om den - dingen , 1• come into competition with
any one ; aan iets den - geven , give the preference to
any thing, prefer any thing; bij -, in preference.
Voorrede, z., .-. preface; - tot een aanspraak. exordium,
beginning of a discourse , prologue ; de - van een tooneelstuk , a prologue.
Voorredenaar, z., (van een tooneelstuk) prologuer.
Voorrest , z., prerogative , privilege , peculiar advantage;
§ -, (zegen) bliss, blessing; de -en der kroon, the prerogatives of the 'crown ; zich van zijn - bedienen , make use
of one's privileges, prerogatives.
Voorrekenen , t. w., (optellen , berekenen) sum up (for
any one); -, (leeren, uitrekenen) show (to any one).
Voorrijden , i. w., (vooraan rijden) ride foremost; -, (dienst
doen als voorrijcler) be a postillion, a fore-runner; -, (voor
Í de deur rijden) drive up before the house.
Voorrljder, z., (op een der paarden van het vier- of zesspan zittende) postillion; -, (op een los paard róór het rij' tuig uitrijdende) fore-runner , jockey.
Voorschans, z., fort before a town, ravelin, half-moon,
out-work (soldatenterm).
Voorschieten , t. W., (geld leenen) lend, advance ; -, (voor
iemand betalen) pay for any one; -, (vooruitbetalen) pay
befofe-hand ; een kapitaal -, advance a capital ; -, (voor- ,
tellen) count, tell some species of money after the Dutch
manner ; § -, i. w., (te voorschijn springen) rush - on.
Voorscbletcr, z., one who lends, who advances, who pays
for any one, who pays before-Band , who tells , counts
some species, zie Voorschieten.
Voorschijn , z., in zamenste*ing met te ; te --- komen,
come forth , appear ; te - brengen , produce , expose to view;
te -, openly , in public ; te - halen, draw forth.
' . •- .
Voorschip , z., fore-part of a ship.
Voorschoen, z., foot (eener laars, of a boot), upperleather, vamp.
Voorschoenen , t. W., new-foot, put new-feet, vamp.
Voorschoot , z., apron.
Voorschot , z., (bedrag ter leen) loan ; -, (het uitleggen)

outlay ; -, (vooruitbetaling op rekening) part of the payment before-hand, advancing, disbursement by anticipation ; op -, on account; in - op , on account of ; in - komen, pay more than was already due; in - zijn, have
paid more than was due.
Voorschreven , b., above-mentioned , mentioned before,
afore-said ; liet - regt, the afoi e-said right.
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Voorschrift , z,, (voor het te horden gedrag) prescription ; 4 Voorspoedigield , Z., success , successfulness.
voorspook , z., foreboding; -, omen ; -, presage, fore•token.
-, (voorbeeld om na te schrijven) model to write after ; -,
(rigtsnoer) prescript, rule, precept; -, (bevel) order, corn- Voorspooksel , z., zie Voor., pook.
mand, dictate; -, (van eery geneesheer) prescription ; vol - Voorspraak, z., (de persoon) counsel, intercessor; § advo.
yens de -en van hel Evangelie , according to the precepts • cate; -, (de daad) intercession , mediation; --, defence, r.
of the Gospel .
Voorspreekster , Z., zie Voorspreker.
Voorschriftbock, z., copy book .
Voorspreken, t. iv., (verdedigen) defend, excuse, intercede;
Voorscha•kjven, t. w., (bepalen) prescribe; -, (voorbeeld ge- ; take any one's part ; speak in any one's favor; -, (ter
ven met de pen) show how to write ; -, (als ysdragsreyel) ' navolging s j^ïekeo) speak before.
Voorspreker, C. (rerdediger) defender, excuser, interceder;
prescribe, order, dictate, command, direct.
Voorschrijver, z., prescriber; -, one who shows how to
one who takes another's part; one who speaks in another's
favor ; -, (ie;nand die ter navolpiog spreekt) foregoing
write, zie Voorschrijven.
VoorschrLjving , z., (aanbeveling) recommendation ; -, (be.
speaker.
Voorst . b., foremost.
paling) prescription; dictating , ordering , cornrnandiitg.
Voorstaan, t. w, (verdedigen) defend; -, (beschermen) pro.
Voorschrkpvla,gsbrief , z., recommendatory letter .
Voorschulven , E. w., shove before; -, (naar voren schati•
tect; -, (handhaven) maintain; -, (bevorderen) take care of,
pr-oruote; -, i. w., (ira liet yel;eugen liggen, odor de oogera
ven) shove forward.
Voorshands, bw., as yet, before-hand.
staan) stand before, be present to the mind; zich laten -,
wed. w., presume, imagine, be proud, assume an authority,
Voorslaan, I. iv., propose; -, (aanbieden) offer.
voorslag, e., proposal; -, (aanbieding, aanbod) offering,
pretend ; een goede zaak -, defend a good cause; hij staat
die leer voor, ire maintains , asserts that doctrine; piet zal
offer; -, (van een uurwerk) prelude, fore-stroke ; dal is van tien ure, that is the fore-stroke of ten o'clock ; het - it nog ivel - dal ik zeide, you will remember that I said;
een oalc -, promote , take care of any business; het staat
van twaalf speelt, it is upon the stroke of twelve.
mij ;iop zeer goed voor, I remember, I recollect it yet
Voorsnaak, z., fore-taste, pregustation; §-, anticipation.
very well ; mij stout er niets ter wereldvan voor, I have
Voorsnijden, t. w. ;(aan lofel) carve; -, (t000n e hoe yenot the least remembrance of it; wat laat hij ic/i veel -!
sneden moet worden) show how to cut.
I what a presumption is that iir Bilil'! hij laat zich veel op
Voorsnijder , z., carver.
, zijg e ruituvrkeyoois -, lie values him:.elf upon his knowledge
voorsuLnees , z., carving•knife , large knife.
voorspan , z., (span voor ee,a rijluit') team of horses, two ; of nature; i esiond die zich reel laat -, an arrogant peror four hackney-horses, which are put to a coach or ear-son; ievmnd die zich niets loot -, an assuming character.
; Veorst.tt, z., suburb; tot de - belioereude, suburban, suriage; een nieuw -, fresh horses, pl.
burbial.
Voorspannen, t. w., put to the carriage, yoke the horses
ve,orstac„elnar, z., one who stamuiers, who lisps before
before a carriage.
(ally- nne)
Voorspel , z., (op een orgel) prelude , preluding of ais organ ;
§ -, fore-runner, omen, presage; ,j, § -, (begie) beginning. ve.orstu,add , z., maiiiteuance , protection ; § -, (verdediging)
defence.
Voorspe/d, b., foretold, predicted.
Voorstander, z., (verdediger) defender, protector, mainvoorspeiddoek, z., pin-afore, napkin.
Voorspelden , t. w., pin before on the breast (of a child). j t,iii,er; -, (aanhanger) partisan; -, (bewindvoerder) intendant,
voorspelder, z., (persoon) pinner; -, (voorspël(ldoek) pin- 1 surveyor, head, chief, principal.
Voorstrrntlster , z., protectress, zie verder Voorstander.
afore .
voorsia }epen, i. w., step, walk before any one; -, (voorbij
Voorspélcter , voorspeller, z., foreteller.
steppes) vutstep.
voorspelen , t. w., (het voorspel doen op een orgel) prelude ,
make the prelude; -, (het spel voordoen) show how to play ; V,,orvte , z., fore-part, fore-end; front; -, b., foremost;
-, (ira iemands tegenwoordigheid spelen) entertain with playii g -, (;le circle) the first; de - ni^iyer , the Sore-finger, the
index.
on an instrument, play before; -, i. ee., (eerst spelen) play
first; -, (inn het kaartspel, at cards) have the leading hand. Vuursteek. N., flat stitch.
Voorsteken , t. w., (voor iets hechten) put before; een doek
voorspeler, z., preluder, first player, zie Voorspelen .
-, put a napkin before; steek er een houten pen voor, put
Voorspèllen , t. w., (voorz^gyen) foretell, predict; -, (voera wooden pin before it; eerst -, prick first.
beduiden) fore-bode, presage.
V66rspellen , t. w., (de letters noemnen, waaruit een woord Voorstel , z., 11 (can ee,s wogen) fore-wheels, pl.; -, § (voorslay) proposal; -, (rekenkundige soot) problem; -, (roorsle
bestaat) spell , spell before.
gedeelte) fore-part; -, (ter oefentig) exercise; een - eerVoorspélher, z., (voorzegger) foreteller, predictor, presager.
werpent, reject, decline a proposal ; wiskundige-len op.
Vuórspeller, z., (hij die de tellers noemt, waaruit een woord
losser, resolve n;atl;eiiiatical problems; het - van ecu(
beslaat) speller.
voorspél1Ing , z., (voorzegging) foretelling , prediction , rijtuig, the fore-wheels, fore-part of a carriage.
Voorstell en , t, ee., (voornee,) propose,, propound ; -,
prognostic; -, (roorleeken) foreboding, presage .
(au,obiedes) present , introduce ; -, (ere voorstelling gever)
Veiarspel}ing , z., (l;et seethe.- van een w oord) spelling ,
represent ; ee15 lu;;ieel )k -, nuake pi opusals of marriage
spellir;n before.
ieolu,ail lot eermg sealt -, propose, name any one for azi
voorspLjs, z., first meat.
ottice; icma,ad leur /ie e -, present, iutiouuce any one at
Voocst,innein, t. w., show how to spin.
of
an
army)
court
; eic/i -, drink ; zitli - iels te doers , propose oneself
leger,
(van
era
(olda.
head
voorapita • z.,
to do ally thing, resolve to any thing ; zic/e -, (voornemen)
lenterol).
purpose , intend ; ik stel rn.ij voor op het land le ;ritme
Voorsg,ocd , z., prosperity ; good success.
woee>a , I purpose, I ii,tcnu to live in the country.
Voorspoedig , b., prosperous , happy, fortunate; -, (wel.
slagend) successful; -, dew., happil y, successfully, foctu- va,s,rslellcr, z., (woes „d «ze ecu coorslel doe!) proposer;
, :,.'e:,i^t^a^l .lie ec;i urid r V,i^ret^lridl)ut; eel veer.
nately, -, without aecidetr a.
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Voorsterling, z., proposition, propounding ; -, presenting,

introduction ; -, representation ; -, (meening , dunk) meaning ; -, (begrip) idea ; zie de eerste beteekenissen onder

Voorstellen.

Voortbewegend , b., propelling; -, moving on, having a

continual movement.

(het voorwaarts gaan) moving on; -,
(voortstuwing) propelling.

Voortbeweging , z.,

i. w., (eerst , vooraf stemmen) vote first,
before the others; -, (zijn stem geven vóór iets) vote for,

Voortbewogen, b., propelled; § -, in continual movement.

give one's vote for.

Voortbidden ,

voorstemmen ,

Voorstemmer , z., first voter , voter for ;

van iemand, van iels stemt) voter in the favor of any one,

of any thing.
Voorstemming , z., voting for ,. first voting;

van) voting in the favor of.

-, (ter gunste

Voorsteng , x., fore-topmast , z.

Voorstenge -stang , z., fore-topmast-stay, z.
Voorsteven, Z., prow, stem, head, z.

Voorstoot, z., first stroke;

Voortbibberen ,

-, (die ter gunste Voortblazen,

den - hebben, push first, play

first.

Voorstooten , i. to , play first, push first.
Voorstooter , z., first player.
Voorstraat • z., (voorname straat) principal street ; -,
(afgelegen straat) remote street.
VoorstrLJdeu • i. ze., fight for any one.
Voorstrijder • z., champion , defender.
Voorstuk , z., (voorste gedeelte) forepart , fore-piece; een
-, a fore-piece; § -, (inleiding) introduction.
Voort , bw., (verder) forward , on ; -( -, (terstond) presently,
immediately; -, t., voort ! voort ! quickly ! away with it I
away ! hij kon niet verder -, he could not go ny longer; -!
vat doet gij hier ? get thee gone , what doest thou here ; zegt
net -, tell it to others; en zoo - (enz.), and so on; ik
ral het - (aanstonds) doen , I'll do it immediately. In
zamenstelling met werkw. kan het woord voort in vijf ver
gebruikt worden : 1°. voorwaarts;-schilendtk
voortgaan, proceed,; 2 0 . w,, . hij is -, he is away; 3°. een
voortduring; voortwerken, continue working ; 4 0 • een hespoediging ; voortmaken, make speed; 5 0 . een verschijning;
voortlroming, appear.
Voortaan , bw., henceforth • henceforward.
Voortafel , z., head of the table.
Voortand , z., fore-tooth ; -en , mv., fore-teeth , pl.; cutter.
Voortadeinen, i. w., continue breathing, breathie on.

i. w., zie Voortleven.

i: w., continue praying, pray on.
t w., continue blowing, blow on; -, (weg-

blazen) blow away,

Voortbloeden, i. w., continue bleeding.
Voortbloeljen , i. w., - continue flowering,

continue florishing,

blooming; § -,

Voortblokken , i. w., § continue studying.
^ Voortboeleren , i. w., continue in concubinage,

in adultery.
Voortboenen, i. w., continue cleaning, rubbing.
Voortboeren, i. w., continue farming.
1 Voortboerten, i. w., continue jesting.
Voortboomen , i, w , propel , push forward by means of
a pole.
Voortborrelen , i. w., continue bubbling, dramming.
Voortbouwen, i. w., continue building, build on; -, (met
den ploeg) continue ploughing, make haste with ploughing.
Voortbrengen , t. w., f produce ; -, (veroorzaken) cause;
-, (telen) beget ; -, (ter wereld brengen) bring forth; -,
de oorlog brengt vele kwalen voort, war is- productive of
many evils; elk dier -, zijns gelijken, every animal brings
forth , begets his kind.
Voortbrengend, b., productive.
Voortbrenger, z., producer; -,

(verzinner) inventor; § -,
(schrijver) author ; § wijsheid -, utter prudent words ;
$ wartaal -, speak nonsense; -, (wegbrengen) carry off,
remove; § -, (uitstrooiing) spreader.
Voortbrenging, z., producinig, production; -, bringing
forth ; -, procreation, zie Voortbrengen. -

Voortbrengsel ,

z., (opbrengst) produce; -, (het voortge-

bragte) production.

Voortbrom.nen , i. w., continue grumbling.
Voortdolen , i. w , continue erring.

Voortdragen, t. w., carry away, bring away, continue
carrying.
Voortdri.ven , t, w., drive on , push on, press on, push
Voortarbclden, i. W • continue working, laboring, work
forward ; -. i. w., continue floating ; float away; disappear.
on ; -, go on with one's work.
Voortdrlver, z., driver, pusher.
Voortbabbelen , i. w., continue tattling, tattle on.
VoortdrtJving, z., pressing, driving, urging on.
Voortbakken • t. w., continue baking, baking on , go on Vourtdrinken, i. w., continue drinking, make haste with
with taking.

t. w., continue banishing, b:,nish on; -,
(wegbannen) banish.

Voortbannen,

Voortbarbieren , t. W., continue a barber's trade.
Voortbaren, t. w., continue bearing children.
Voortbazelen , i. W., continue raving, prate on.
Voortbazuluen , i. W., continue trumpetting, trumpet on;
-, t. w. • (uitbazuinen • bekend maken) trumpet , proclaim,
make known.

Voortbedelen , i. w., continue begging, beg on.
Voortbeenen , i. w., walk on.

drinking.
Voortduren, i. w.,

-, bw., continually.

Voortdurendbeld , z., continuance.

Voortduring, Z., continuance.
Voortduwen, t. w., push on, push

forward; push aside,
away; -, i. w., continure pushing on, away.

Voorteeken , z., foreboding, foretoken, omen, presage;
-, symptoms , pl.
Veorteekenen , t. w., show how to draw ; -, (een schets

i. w., continue toping, tope on.
Voortbellen , i. W., zie Voortbengelen.
Voortbengelen , i. W., continue ringing a bell.

Voortellen,

Voortbeuken, i. W. continue beating, beat on; make haste

Voorteller

Voortbekeren ,

continue, last.

Voortdurend, b., continual, lasting; altijd-, ever-lasting;

maken) make a sketch.
t. m., (uittellen) count down; -, (opsommen)
sum up, number before.

, x., one who counts down, who numbers be.

with beating.
fore , zie Voortellen.
Voortbeulen (, i. w., continue drudging, drudge on.
Voortelling, z., counting down; -, summing up, zie
Voortbeuzelen, i. ze_, continue trifling, idling; trifle on.
Voortellen.
Voortbeven , i. w , continue trembling, tremble on.
Voortempel , z., entrance of a temple.
voortbewegen , i. w., continue moving, move on ; -, t. w., Voorteten , i. w., 1f continue eating ; -, (met eten spoed
propel ; zich -, wed, ee., go on, move on.
maker) eat quickly; -, (als de kanker) corrode , fret away.
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Voortgaan

i. w., (verder 9an) go on, walk on; —, (weg-

gean , wegloopen) run away , f elope ; - continue dal
war/c gaat goed voort that work is carried on diligently;
-, (tieren, groeijen) thrive , athaiice grow.
Voortgang , a., 11 going on ; -, ( aan/iovding) continuance;
-, (vooruitgang) p rogress ; -, ( spoed) speed ; - malceie make
haste make speed; de vrede rol gene - hollow peace will
not be concluded
Voor(gebragt, ven. d. van Voortbrengen ; produced, brought
forth.
Voortgcdreveu , veel ti. van Voorlilrjven; - P., driven

Voortsaven , i. n., continue digging; - lw., remove by
digging.
Vourtgraien , i, W., continue gracing.
Voortgrkjucss ( , i. w., coiitirue crying.
Woortp-Ljpeu, t. ie,, snatch away.
Voortgroetjcn , 1. w, continue growing.
Voortgronarnen , 1 iv , continue snarling.
Voorthaspeirn , i. u'-, cool 011 ) continue reeling ; § -,

(vooitsi;kJelea) go on
Voorthelpen , t. w., help , aid, assist.
VoortbeSper,, z., helper, assister.
Voorthi,ken , i. w., continue limping.
Voortisoepelen , i. iv., go on trundling a hoop ; -, (weg.
gases , de biezen pakken) pack oil , go away.
VoostSiollen , t. W., hurry on, finery away, continue
galloping.
Voorshoinpelen , 1. c'., hobble along, continue hobbling,
licibbie away.
VoortLjd , z., former times, Pl.; -, antiquity; -, spring;

on, driven away.
, ven. d. van 1oorlgaan ; gone on continued;
-, I., (voihard) persevered.
VoortihoIpcn, ven. d. van Voorthelpen; -, b ) helped;
§ -, patronized.
VoortgJaagd , ven. d. van Voorijogen ; driven on, away;
chased on , away.
Voortekornen veel. d. van l700slkoinen; come forth,
- des jaars , first days of spring.
proceeded; I., wol -, having had good success in life.
Voortijds, bw., formerly, of old,
Voortgekonnen :j::, oortg€kunnen ( , ren. d. vos; Voorl
kunnen; been able to proceed; t h ij heeft nooil çioed met VoortLjlen , i. so., hurry on, hasten forward, hasten away.
Voorfl.Jveresa , i. W., continue exerting oneself.
taar -, he never was able to live peaceably with her.
VoortgekrootJen ( , verl. ii. van Voortksujen ; -, t., (ge. Voortijzelen , 1. w., continue raining icicles.
Voortjagesa • t. w., (voortdr(jveii) jog, drive, hurry on
helpen , begunstigd) promoted by favor, patronized.
push forward; -, (wegjagen) drive away, turn out of doors;
Voortgeloopesi , seri. d. van Voortloopen; run on, run away.
w., (voortgaan met jagen) continue chasing, hunting;
Voor(geplaut, ven. d. van Voortplaesten; -, is., cultivated;
hurry on; -, (voorwaarts hollen) hurry forward; ride on.
ç -, propagated.
Voorijasken
, i. w., continue yelping.
Voor(geraakt , veel. d. van Voostrakeei ; got forward, got
Voortjuichesa , i. iv., continue shouting.
away.
Voortgcicisd , ven. d. van Voorlveizeio; travelled on, jour- Voortkampen , i. w., struggle on.
Voortkankeren , j. W , 11 corrode; §-, grow inveterate.
neyed on
Voortgerénd, ven. d. van 1ooa-trennen ; galloped on, run on. Voortkeffen , i. W, contii;ue harking.
Vuortkeuvelen
, i. W., continue chitchatting, continue in
,
Vooptgeschovcn ven. d. van Voos-lschuiveiz ; pushed on,
chitchat.
pushed forward; -, b., (lseguisstigd) promoted by favor,
VoortkLJvesa
,
i. w., continue quarrelling.
patronized.
Voorikilinmen , j. W., continue climbing, climb on.
Voortges!eept , ven. d. van Voortslepeis ; dragged on
VooriknoeLjesa , i. w., continue bungling.
trailed along.
Voortesponnen , veil. d. van Voortspinneez ; continued Voortkomen, i. w., (verder komen) come forth , proceed;
spinning.
-, (vorderingen maken) advance, make progress; -, (voortspruiten) arise (uit, van, from); -, (lieren, goed çiroe(jen,
Voortgesprongen , ren. d. van Tloortspringea ; leafed
voorspoed hebben) grow, thrive, prosper; -, (Ie voorschijn
forward.
komen) appear, come to light; de kinderen nit dal huweVoortgesproten , resi. d. van Voortapruiten ; -, b., arisen
l ij k voortgekomen , the children born of that marriage; h ij
from, issued.
kan niet wel -, he cannot get forward, he is rather nu.
Voortgctrokken , seri. d. van Voorttrelcken ; travelled on,
prosperous
• unfortunate.
marched on; -, b., drawn.
Voorteven , 1. w., continue giving; -, (in het kaartspel) Voesr$komlssg , r., coming forth, advancing, proceeding.
Voortkrabbelen , i. W., 11 continue scratching.
continue dealing; reach over.
VoortkruLJen, t. w., (verder brengen met een kruiwagen)
VoortevIoe$d , ven. ii. van Poortrloeijeia ; flowed forth.
carry forward on a wheel-harrow; -, (voorthelpen in de
Voortgsworpen , ven. d. van Voortwerpen ; -, T., cast
wereld, begueittigen) patronize, promote by favor; i. a'.,
forward.
(voort-schuiven , het (ja in eer; rivier) move on , float forward.
Voortgezeld , voor voortgezegd , I., (verspreid) spread.
Voortkrulpcn , i. w., fJ creep along, creep forward; -,
Voortgieten , t. W., pour away, continue pouring.
(voortgaan
met kruipen) continue creeping, creep on.
Voortgillesa , i. w., continue shrieking, crying.
Voortku&jercn , i. w, continue walking, walk along.
Voortgnneken , i. w., continue sneering.
Voortkun,icn , f w., be able to get forward; het schip
Voortgisten , i. iv., continue fermenting.
kon niet voort wegens de stille, the ship could not proVoortIanzen , Z. w., continue glossing.
ceed by reason of the calm.
VoortgltJden , 1. w., slide on, slide forward, continue sliding.
Voortkweeken
, t. ie., breed; , (van planten) cultivate,
VoortIInnicn , j. w., continue glimmering, glowing.
produce.
Voôrt5oeLJen , i. 0v., continue glowing.
Voorticeren , t. iv., continue learning of teaching.
Voortgolven , i. w., continue swelling.
Voortegøaii

Voortgo.izeu , i. w., continue buzzing.
Voortgoocheksn • i. ee., continue juggling; -, ba,., snake
disappear by juggling.
VoortgooLjen , i , ie., continue throwing; - ba, throw,

fling away.

VoorUriden, t, w., conti nue leading, lead forward, lead away.
Voortleppen ) , i. w., continue sipping.
Voortleven, i. w., continue living, live long.

Voorticzcsi , t. w., continue reading, read on ; -, i. w.,

read further,

i.
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i. to., continue walkin • run on , along ,

forward , away; -, (snel loopen) rui fast; § -, spread.

VoortluIeren, t. w., continue idling, loitering, idle away

one's time,
VoortinaaIjen, i. w., continue mowing, make haste in
R
mowing.
Voortmaken • i. w., make haste ; zich -, pack off, take to
one's heels, get away, fly , escape, withdraw.
Voortrnarscheren • C. w., continue marching, march on ,
march away.
Voortinartelen • t. w., continue torturing ; § -, (sukkelen)
struggle on, proceed with great difficulty.
Voortmedielneren • i. w., continue taking physic.
Voortniennen, t. so., drive on, drive forward.
Voortinetselen • i. w., continue building.
Voortnnhjmeren • i. w., continue doting, musing; dote on.
Voort►noeten • i. w., be- forced to go on, to work continually ; have no rest ; -, (weg moe (en), be forced to go
away ; ik moet voort (ik moet weg), I must away; -, (ik
moet voortwerken) I must go and work.
Voortnsogen, i. w., (weg mogen gaan) may go away; ik
may niet voort -, I may not go, I am not permitted, not
allowed to proceed , to go away.
Voortmornpelen, i. w., continue muttering.
Voortogt, z., (voorhoede) van (soldatenterm); den - hebben,
march at the head
Voortop , z., fore-top.
Voortpakken • i. w., continue packing ; zich -, wed. w., go
away; pak u voort , go away, be gone • get you gone.
Voortpennen , i. w., continue writing; -, write as fast
possible.
Voortplanten, t. w , propagate, cultivate, continue planting; § -, spread; ziek -, wed. w., propagate; een wijnstok
-, provine, propagate a vine.
Voortplanter • z., propagator , one who cultivates.
Voortplanting , z., propagation; -, spreading.
Voortpraten, i. w., continue prating, speak without in.
termission.

Voortpteken, i. w., continue preaching, preach on.
Voortprullen • i. w., continue pouting.
Voortrafelen • i. w., unravel the more and the more; -,

unravel continually.
Voortrakelen,

i. w., get forward, . proceed; -, (wegkomen)

get away.

Voortrammelen, i. w., continue rattling , tattling ; tattle on.
voortrap • z., fore-stairs, pl.; staircase in the fore-part

of a house.

Voortrazen, i. w., continue raging, making noise.
voortreden, i. w., step forward, step, go, march before.
Voortredeneren, i. w., go on speaking, continue reasoning.
VoortreeelUk, b., 11 excellent; -, (buitengewoon) extraos•

on ; -, (sneller rijden) drive on; koetsier, rijd voort! coachman drive on !
VoortroeUeu, i. w., row forward, row away, continue
rowing.
Voortroepen, i. w., continue calling.
Voortroesten • i. w., continue rusting.
Voortrotrelen ( • i. w., bungle on ; § hurry on.
Voortrollen, i. w., roll along, forward; continue rolling,
roll away ; -, t, w., roll along; continue rolling; roll
away • remove.
Voortronken , i. w. • continue staring.
Vuortrooken, i. W., continue smoking.
Voortrukken • i. W. march on, march forward, continue
one's march (soldatenterm).
Voorts , bw., 11 further; -, (bovendien) besides, moreover;
en zoo - (enz.), et cetera • et coetera (latijn), and so further,
and so on.
V oortscibarrelen • i. w., struggle on , crawl forward;
continue crawling.
V oortschepen , t. W., ship; § -, rid oneself, get rid of
(any one).
Voortscheren, i. w., shear on, shave on; § ( zich -, wed.
w., pack off, go away , take to one's heels ; scheer u voort!
go away, be gone , get you gone!
Voortsehertsen, i. w., continue jesting.
Voortschleten , i. w., § go forward, advance ; appear said.
denly ; -, (van plaats) thrive , grow luxuriantly.
Voortschoppen • t. w., kick forward ; -, (wegschoppen)
kick away ; § -, (voorthelpen , begunstigen) patronize; -,
i. w., continue kicking, pushing.
VoortschrUden, i. w., proceed.
VoortschrUven, i. w., continue writing, write on.
Voortschuijeren, i. w., continue brushing.
Voortschuiven, t. w., push on, remove; -, i. w., continue
moving , pushing, shoving ; be removed , pushed.
Voortsjokken , i. w., totter on, struggle on , drudge on.
Voortsjorren, t. w., draw along, pull forward.
Voortsiouwen, t. w., remove; -, i. w., continue drudging,
drudge on.
Voortslaan , t. w., strike , beat forward; -, i. w., continue
!triking, beating.
Voortslapen, i. w., continue sleeping.
Voortslaven , i. w., drudge on, continue drudging.
Voortslenderen • i. w., continue idling away one's time.
Voortslenteren, i. w., zie Voortslenderen.
Voortslepen • t. w., drag along; met zich -, drag along;

§ -,

i. w., continue lingering.

Voortsleuren, t. w. en i. w., zie Voortslepen.
Voortsllipen, i. w., continue whetting, grinding.
Voortslingeren, t. w., (wegslingeren) fling away; -,

(heen

en wcêr slingeren) toss to and fro.
Binary; -, (schoon) magnificent; -e heereis, noble lords; -, Voortslonzen, i. w., continue doing carelessly, in a careless way.
hw., excellently, magnificently.
Voortreffe lkheid • z., excellence; -, (schoonheid) magni- Voortsóooven , i. w., continue drudging.
Voortsluliner en • W., slumber on , continue slumbering.
ficence.
Voortregenen , i. w., continue raining; het regende voort , Voortslulpen , i. w., steal , sneak, creep forward; -, (weysluipen) steal , creep ,, sneak away ; pack off, drop off.
it continued raining , rain continued.
Voort i-eizen • i. w., journey on, travel on , voyage forward. Voortsmalen • i. w., continue scolding.
the ashes,
Voortrekken, t. w., (hooger cchatten) prefer (boven, to); Voortsmeulen, i. w., continue burning under
smoulder on , continue smbthering.
esteem more , give the preference to.

i. w., (hard loopen) run on , gallop ; -, (voort.
gaan met rennen) continue running; -, (wegloopen) run away.
Voortrentenleren • i. W., continue living quietly , § ( doing
Voortrennen •

Voortsuii.Jten •

t. w.; throw , fling forward; throw, fling

away; continue throwing, flinging.
Voortsnellen ,

i. w., zie Voortijlen.

1 voortsntkken • i. W., continue sobbing.
nothing.
Voortrijden , i. w., continue one's way , ride forward , I v o ortspelen • i. w., play on , continue playing ; -, t. w.
continue one's play.
ride
proceed ; -, (met rijtuigen) roll along ; -, (te paard)
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wed. iv., hurry off, hurry away;

Voortvarend, b., hasty, diligent, active; expedite; -,

Voortspotten , i. w., continue mocking , joking.
Voortspreken , i. w., continue speaking, speak on , talk on.

Voortvarendheid , z., basti ;icss, diligence, activity, celer-

Voortspoeden (zich) ,

make speed.

Voortspri ogen , i. w., jump on, leap forward; § -, dance
on , proceed ; make speed in leaping ; continue leaping.
Voortspruiten , Z. iv., (ontspruiten) spring, arise (vit
from) ; § -, (voortvloeijen , volgen) result, follow, proceed
(uit , from).
Voortspruitsel , z., § result.
Voortstninelen , i. w., continue stammering.
Voortstappen , i. w., continue stepping , step on , mend
one's pace ; step , go away , forward.
Voortstevenen , i. iv., col.tinue one's course; § -, proceed,
burry on.
Voortstoomen , i. w., steam on.
Voortstooten , t. w., push forward , away, on ; -, i so.,
continue pushing.
Voortstorincn , i. 2v., continue raging ; § -, hurry on.
Voortstreven , i. w., stri ve on , forward.
Voortstrjden , i. w , continue fighting; -, continue strug•
filing.
Voortstrompelen ,

Voortstroomen,

i. w., totter on.

i. w., flow on , stream on, forward; con-

tinue streaming.
Voortstuderen ,

i. w., continue one's studies ; study on.

Voortstumiven , i. w., continue blowing a drast ; t -, pack
off , speed away, run impetuously, run swiftly.
Voortsturen , t. w., (een schip) steer forel .w, cl ; -, (scegzendena) send away.
Vourtstvivven , t. w., press forward , push away; -, propel.
Voortsttz%venct, b., propelling; -e krer/st, propelling force;
- werktr,iq, propeller , propelling eriric.e; -e schrc :f, pro.
peiling screw.
Voortstirmer, z., one who pushes away ; -, grope,ley ( 2e;
8001;) ; propeller (werkt 0p).
VoortstI)wing , z., puslinig forwtiard, propelling.
Voortsufen , i vs., continue doting, doffe on.
Voorisdst ;kelen, i. 2+v., 1j struggle on; -, (lrt7jel'ert) loiter;
-, ^, totter; continue struggl i;g, loitering.
V000rtsaiten , i, w., (^il;jden) slide on, slide forward
continue sliding.
z,, zie Foortteler.
, t. w., (aanfokken) breed , procreate , propagate ; -, i. w., propagate.
Voorttcier , z., 4. propagator ; -, (aanfokker) breeder.
Voortteling , z., ,^, propagation , procreation ; -, (aanfokking) breeding.
Voornellen , i. w., continue counting, make speed in
Voortteetder ,

Voorheren

cout,tii;g.

bw., hastily, diligently, expeditely.
ity , quickness, swiftness; - is somtijds nuttig, quick dis
al te groote - is niet goed , too-patchisbemufl;
great haste is not good.
Voorti echten , i. w., continue fighting.
Voortvliegen , i. w., fly away, fly forward, continue flying,
make speed in flyiig.
Voor Ivioctjen , i. w., § (voortkomen, ontstaan) issue, proceecl, spring, arise (nit, from); -, (het uitvloeisel zijn) follow, result (zit, from) ; (1-, (weyeloe(en) flow away; -,
coiitinue flowing.
Voortvloeisel , z., § result; -, (gevold) consequence.
Voortviugten , i. w., flee away, continue fleeing.
% oortviugtig , b., fugitive; -, 1w., like a fugitive.
Voortvioigtige, z., fugitive; de -n, the fugitives, pl.
Voortvlugtigheitl , z., fugitiveness, flight for the sake of

crime.

i. w., ) continue eating , make Laste in eating ; § eat ; de roest vreet voort ira het ( zer, rust eats
farther and farther into iron; -, corrode, g.
%oo rtdvaaijen , t. w., blow away , blow forward; -, i. tie.,
coutii ue blowing.
Vo(,rtwaken • i, w., continue watching , waking.
Voortwvandeien , i. w., walk on , walk away , continue
walking.
Vn,;r twasseben , i. cc., continue washing, make speed in
Voortvreten ,

welig.
verenen

Ve,;, l

, i. w., continue weeping.
, t. W. en i. w., roll on , roll forward,
iie rolling.

voa)ris v pnteief

conti;

%- ,i,), tar crises , i. w., continue working , work faster; -,
t. tie , remove.
Vdurtsverpen, t. w., cast, throw oil, forward; -, i. w:,
r i t1ime tllroevissg.

V'iort%v lege,, , i, w., continue cradling , rocking in a cradle.
Vour tvt iiic n , i. w., be willing to proceed ; § go on ; het

paerd wilde liet roert , the Devoe would not go forward ;
-, ('cef kille;;, silica vei
intend to go.
V i its oeden , i, V^., eerut ^nue rgiu)g, biusttins,g; rage on.
V,)ortw'orinen (, i. Ze., drtïige on , zie Voe3'tsnkkelea.
Voe,rtwors(elen , i. w., continue struggling, struggle on.
Vourtwroetcn, i. w., drudge on, continue rooting; §-, toil on.
VOt)rf-w narisk,,) , i, w., zie loortwer,nen.
Voí),tzRsíjvll , i w., continue sowing.
V oortzagen , 2. w., continue sawing.

voor tzeg5esi , t. w., say on , make known; leeg liet voort,
punkst; it, make it known.
Voortzeilen , i. w., sail on , forward; sail faster.

Voorttitz.keat , i. tv., continue patting.
Vc ortzenden , t. a., send away, dispatch.
Vocnrttiinmcren , i. tv., fl hammer on ; -, (roorttovwe^i) build Ve,urtoetten , t. w., carry on , § continue; pursue; -, proon; §-, (zin eigen grant' gaan) continue in the old way.
seciate; cel; zvsrk -, carry on a work.

Voorttobben , i, w., struggle on, proceed slowly, continue

drudging.

Voorttorschen, t. w., carry forward, carry away.
Voorttrcden , i. w., continue treading, make speed in

treading (turf, peat); -, step on , march on, go forward;
hasten one's steps.
Voorttrekken , t. w., pull , draw forward; -, (trekken)
draw ; -, i. w., move on, march off (soldatenterne); travel
on, go away, depart; make speed in drawing.
Voorttret,re,, , i. w., continue mourning.
Voorttw1sten, i w., continue quarrelling, disputing.
Voortvaren , i. w., § proceed, continue; -, go on; (p ), -,
(nara cc; rijtnig) drive, ride on; 4,-, continue.

Vou rtzct ter , z., continuer , continuator ; prosecutor.
Voortzetting, z., (verplaatsing) removing; -, (het voortzet.
te) continuance; -, (het voortgezette, vervolg) continuation.
Voortzeuren , i. tv., continue bothering.
Voortzeuren (, z., bothering without an end.
Voortzingen, t. w., continue singing, singing on.
Voortzomeren, i.w., het zomert voort, summer continues.
Voortzondigen , i. w., continue sinning.

Voortzoomen , i. w., continue herniniug.

Voortzweeten , i. w., continue sweating.
Voortzwveinmen , Z. w., continue swimming; -, swim away;

swim forward.
z'a)oae•tzwep► en, t. ?tig., 1 eilire oir with a whip, § drive on,
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Voortzweren , i. w., J continue suppurating ; -, (voortvloeken) continue swearing.
Voortzwerven , i, w., continue erring.
Voortzwoegen • i. zo., continue drudging , working hard.
Vooruit • be'., (voorwaarts) forward; -, (vooraf, vroeger)
formerly • before-hand ; -, (voor . . uit) before ; hij heeft
veel -, he has a great advantage above us, above others;
- gaan, go before; - rijden • ride before; -, (met het aan
naar den kant der paarden) , sit in a carriage with-gezit
the face towards the horses; § - loopen (voorbarig oordeel
vellen) prejudge; het viel -, it fell out at the fore-part.
(Aanmerking : in het laatste geval behoort „voor uit" ge-

scheiden te zijn.)
Vooruitbetalen , t. w., pay before-hand.
Voorulibetaler, z., payer before-hand.
Vooruitbetaling, z., paying before-hand ; bij -, beforehand, paid before-hand, when paid before-hand, to be
paid before-hand.
VoorultdrtJven • t. iv., drive forward, push forward; zij
werden voor ons uit gedreven , they were pushed forward.
Vooruitdrijv er, z., pusher, driver.
Vooruitgaan , i. w., (eerst gaan) go the first, go beforehand; -, (voorwaarts gaan) go forward ; -, (vorderen, vorderingen maken) make progress, advance.
vooruitgang • z., progress, proceeding.
Vooruttloopen, i. w., (voor iemand uit loopen) walk, run
before any one; -, (vooruit loopen) walk, run forWard,
on ; -, (voorbijloopen) outrun.
Vooruitlooper, z., fore-.runner, zie ook Voorbode.
Vooruitspringen, i. w., jJ spring , jump forward; -, (uitsteken) project, jut out.
Vooruitsprong, z., springing forward ; -, (uitsteking)
projecting, jutting out.
Vooruitzien , t. w., foresee ; -, i. w., look forward.
Vooruitzigt, z., prospect, view.
voorvaderen, z., mv., forefathers, pl.; -, (voorouders) ancestors, pt.
Voorvaderlijk , b., ancestral.
Voorval , z., 1J event; -, (gebeurtenis) accident; - , (zamen loop van zaken) occurrence ; -, (toeval) chance; -, (geval)
case; een vreemd -, a strange , an odd accident.
Voorvallen , i, w., (gebeuren) happen , arrive ; -, (geschieden) occur ; -, (in den weg , tussehen beide komen , verhinderen) come in. the way.
Voorvallend , b., happening ; bij -e gelegenheid , when
occasion offers.
Voorvechten, i. w.,fight in the first rank, defend
one's cause; show how a person must fight.
Voorvechter, z., champion, defender; one who shows how

a person must fight; -, (vechtersbaas) fighter.
• z., antechamber ,- fore-room.

Voorvertrek

Voorvinger , z., fore finger, index.
Voorvleugel , z .,

(J § fore•wing.

Voorvoegen • t. w., prefix (spraakkunst).
Voorvoeging, z., prefixing.
Voorvoegsel , z.. particle, prefix.
Voorvoet, z., fore-foot.
Voorvaar, t., truly, in truth; -, (in der dead) indeed.
Voorwaarde, z., condition , terms , pl.; -, (eenzijdige be-

►

s ,•.

Voorwaartsch , b,, forward.
Voorwacht • z., out-watch , z.
Voorwegen , t. w., weigh in any one's presence.
Voorwenden , t. w., feign, pretend.
Voor vending, z., feigning, pretending.
Voorwendsel , z., pretense , pretext; onder -, under

pretext.

Voorwerk , z , frontispiece ; -, preface , introduction ; -,

(werk dat afgemaakt moet worden) proeeding of a work.
Voorwerp , z., object, article, thing. VoorwerpelLJk , b., objective; -, bw., objectively.

Voorwerpen, t. w,, throw , cast before; -, (tegenwerpen)

object; § -, (verwijten) reproach.
Voorwerpglas , z., object-glass.
Voorwerping, z., (tegenwerping) objection ; throwing before.
Voor^verpsel , z., objection.
Voorvete : , z., prescience , zie Voorwetenschap.

voorweten, z., knowing _before, fore-knowledge; iets met

- doen, do any thing on purpose, wilfully; iets doen met
- van, do any thing with the knowledge of ; met min -,
with my knowing it , my knowledge; buiten zin -, without
his knowing it.
Voorwetend , h., fore-knowing ; prescient, prophetic.
Voorwetenschap , z., prescience , zie verder Voorweten.
Voorwiel , z., fore-wheel.
Voorwikken v, t. w., predict, zie Voorspellen.
Voorwekker +, z., zie Voorspeller.
Voorwind, z., head-wind; - hebben, go before the wind.
Voorwinter, z., fore-winter, winter before-hand, beginning of the winter, first part of the winter.
Voorwoning , z., fore-part of a house.
Voorzaal , z., fore-room , entrance, hall.
Voorzaat • z., predecessor , ancestor , zie Voorzaten.
Voorzang, z., fore-song, anthem, hymn before the sermon.
Voorzanger, z., clerk, zie Voorlezer.
Voorzangerachap, z., clerkship.
Voorzangersplants • z., (post) chanter's office .
Voorzegd, b., above-named, above-mentioned, afore-said; -,

vert. d. van Voorzeggen; fore-told, predicted, prognosticated.
Voorzeggen, t. w., foretell, predict, prophesy►, prognosticate.
VOdrzeggen, t. w., (in de pen zeggen, opgeven) dictate,

say before; -, (leeren zeggen) let hear, (teach) how to say.
Voorzeggend, b., foretelling, predicting, prophesying,
prophetic ; § een -e geest, a prophesying , a prophetic

spirit, a -spirit of divination.
Voorzegger, z., foreteller, predictor, foreboder, prophet.
Vdérzegger , z., dictator , one who says before ; -, one

who lets hear how is to be spoken.
Voorzegging, Z., prediction, prophesy, prognostication.
Vuórzegging, z., dictation.
Voorzegkunde, z., judiciary

future ; second-sight.

astrology, knowledge of the

Voorzegster • z., zie Voorzegger.
Voo,zeld , b. en verl. d., zie Voorzegd.

Voorzeker , bw., certainly, surely, indubitably, to be sure,
of course; -, indeed.
Voorzet , z., first move; den - hebben , play first.
Voorzetsel , z., preposition (spraakk.).
Voorzetten , t. w., place before, prefix (spraakk.); iemand

spijs -, set victuals before any. one, spread a table for a
paling) clause ; -, (wederzijdsche bepaling) stipulation; hu
person ; -, (den voorzet hebben) play first.
welijks-, marriage- postion, jointure; articles of marriage, pl.; voorzien, t. w., (verzorgen) provide, supply, furnish; -,
onder, op -, upon condition.
(vooruitzien) foresee , see before-hand, have prescience;
Voorwaardelijk . b., conditional ; -e tijd , conditional
van voorraad -, store with provisions; iemand van een be.
tense; -,_ bw., conditionally.
trekking -, bestow , confer a place upon any one; -, i. w.,
Voorwaardeltjkheld • z., corsditionality.
(zorg dragen) take care of, provide for in iemands behoef
Voorwaarts, bu, ., forward, onwards.
provide for any one's wants; zich - van, wed, -w.,-ten,
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provide - oneself with; - in hooger beroep, appeal to a Vorig , b., (voormalig) former ; -, (jongstverleden) last; in
higher court, r.
-e tijden , in former days , in former times; de -e week,
Voorzien, b., provided, furnished, foreseen; ik ben - van,
last week; het -e jaar, last year; den -en avond, the
I am provided with ; ik had het -, I had foreseen it.
evening before.
Voorzienig :, b., (voorzigtiy) prudent, foreseeing, cau- Vork , z., fork ; tand van een -, prong; mest-, dung-fork;
tious , provident.
hooi -, hay-fork; § te zal hooi op zijn - nemen, engage in
Voorzienigheid , z., J providence, carefulness ; goddelijke
too many pursuits.
-, divine providence; zich op de goddelijke - verlaten , de. Vorkachtig, b., forky , forked, furcate , furcated.
rend upon divine providence; -, (voorziytigheid) prudence, Vorkachtigheid , z , forkiness, forkedness.
fore-sight, cautiousness.
Vorkje, z., little fork.

Voorziening, z., (verschaffing) providing; -, (verzorging)
taking care, furnishing; -, (het vooruitzien) foreseeing
- in hooger beroep, appeal to a higher court, r.
Voorzigtig, b., prudent, cautious; -, (zorgzaam) careful;
-, (wijs) wise, discreet; -, bw., prudently, cautiously,
carefully, wisely, discreetly.
Voorzigtigheid, z., prudence, cautiousness, carefulness,
precaution , discretion.
Voorzigtigheidshalve, tic., for the sake of precaution.
Voorzigtigheidsmaatregelen , z., me., precautions , pl.
Voorzingen , t. w., sing before ; lead the song, the choir;
teach how to sing; de psalmen -, tune the psalms.
Voorzinger, z., zie Voorzanger.
Voorzingster, z., chantress.
Voorzitten, i. w., (het voorzitterschap bekleeden) preside, be
president; -, (in de voorkamer zitten) sit in the front room.
Voorzitter, z., president, foreman, chairman; -, (in En,geland bij de vergaderingen van ,geest, lijken) prolocutor.
Voorzitterschap, z., presidentship, presidency, prolocutorship, zie Voorzitter.
Voorzittersplaats, z., president's seat.
Voorzitterristoel , e., zie Voorziltersj^lools,
Voorzitterszetel , z., zie Voorzifters plor. ts.

Vorksteel , z,, handle of a fork.

Vorkvorinig, b., zie Vorkachtig.
Voriu, z., 4, form, button-form; -, (gietvorm) mould; -,
(maaksel, gedaante) shape, figure; drukkers -, printer's
form ; - van een hoedenmaker , block ; tin een anderen gieten, give another shape to; den - in stukken breken,
break the mould to pieces.
Vormbaar, b., mouldable.
Vorinbaarheld, z., quality of being mouldable.

Vormdraad , z., pattern-wire; wire of which moulds are
made,
Vorindraaijer , z., turner of button-forms.
VormelUk, b., formal ; -, bw., formally.
Vormelijkheid , z.,
formality.

Vor.neioos , b., (geen gedaante hebbende) shapeless; (veen
cocaine hebbende) having no forms , button-forms.
Vormeloosheid , z., shapelessness ; want of forms, zie
Vormeloos.
Vormen , t. w., (gedaante geven) ,j, form , shape, fashion ,
frame ; -, (bij metaalgieters) mould ; een ontwerp -, form
a project, design; jonge lieden -, train young people; -,
(liet vormsel geven, sacrament der Ii. C. kerk) confirm;
iemand tot een krijgsman -, train any one up to a military
Voorzitting, z., presiding; de - belwisteo , dispute the
life; het lezen van hoede hoeken vormt den smaak, the
rank, the presidency.
reading of good books improves the taste.
Voorzolder, z., fore-garret, fore-loft.
vormer , z., ,j, former ; -, (bi,^ ,rnetaolgieters , steenbakkers)
Voorzoener , , z., fore-summer,, beginning of the summer,
moulder; -, (bij de R. (7.) confirmer.
zie verder Voorwinter.
Vormgieter , z., mould-maker , moulder.
Voorzoon , z., son of the first marriage ; son of another Vorming , z., (opvoeding) education; 4, formation; -, (hij
father or mother.
metaalgieters, steenbakkers) moulding; -, (bij de A. C.)
Voorzooveel , bw., for as much , in as much ;
for aught. confirmation.
Voorzorg, z., precaution, caution, care; nil -, by pre- Vormloos , b., zie Vormeloos.
caution ; maatregel van -, precaution.
Vorminaker, z., form-maker, mould-maker.
Voorzuster , z., step-sister , zie Voorzoon.
Vormsel , z., (bij de It. C.) confirmation.
Voorzwemmen , i. w., swim before.
Vormsnijder , z., form - cutter.
voos, b., spongy, spongious, porous; § spoiled.
Vormster , z., zie Vormer.
Voosachtig, b., somewhat spongy, porous.
Vorsch, kikvorsch , z., frog .
Voosheid , z., sponginess, porousness; § spoiled state.
Vorseben , i. w., inquire, search (naar, after , into).
Vorderen , t. w., (eicellen) demand , require, claim ; -, Vorst, z., (prins) prince; -, (terrieziny) frost; -, (van eer
(granen) ask , met geaceld -, exact ; rekenschap ran iemand huis) ridge, zie Yorstp)an.
-, call any one to account ; -, (verder geraken) advance, go Vorstelijk , b,, princely, princelike; -, tse., in a princely
forward; des gevorderd (zoo noodig), if needed, if needful. manleer.
Vordering, z., (eisch) demand, requisition; -, (tchuldvor- Vorstelifkheid, z,, princeliness.
deriny) claim; advancing ; progress.
Versteling , z., courtlirug, friend of a prince.
Vore, z., (ploegvore) furrow ; § wrinkle , groove.
Vorstenbank, z., bench of the prince.
Voren, voorn, z., roach (vischsoort).
Vorstendom, z., principalty, princedom.
Voren , z., verbogen naamval van voor , te - (vooraf) , be- Vorstenstand, z., rank, dignity of a prince; princely rank.
fore , formerly ; van te - (voorheen) , previously; van -, Vorster , boschwachter, z., forester .
from before , anew ; in front; van - en van achteren , be- Vorstig, b., freezing, frosty.
fore and behind; van - af, from the beginning; -, (op Vorstin , z., princess.
nieuw) anew ; van - bekijken , (stoffel( ke zaken) look at in Vorstinnetje , z., little princess.
front, (onstofelijke zaken) look at before-hand; van - V,,rstje , z., (kleine ps-ins) little , young prince; -, (geringe
komen, come from the fore-part of a House ; 1- iemand den
korde) slight frost.
wind van - geven, take any one up roundly; -t hij kreeg Vorstpan, dakpan, z,, ridge-tile .
den wind van -, he was taken up roundly , he was not Vo a , z., fox; -paard (voskleurig paard) sorel nag, sorel
received as he wislied.
horse : i --n /ooze --, a (-o;;nuffig blade ; § ( een roode -,
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§) a red-haired fellow , creature; een troep -en , a skulk
of foxes.
Voskleurig , b., reddish.
Voskleurigheld , z., reddishness, sorel.
Voskuil , z., zie Vossenhol.
Vossenbont , _ z., fur of foxes, fqs' fur.
Vossenhaar, z., fox's-hair.
Vossenhol , z., fox's-hole , kennel of a fox.
Vossenhuid, z., fox's-skin.
Vossenjager, x., fox-hunter.
Vossenjagt, z., fox-hunting.
Vossenjong, z., fox's cub.
Vossenkop, z., fox's-head, head of a fox.
Vossenstaart , z., (zekere plant) fox's tail.
Vossenval, z., fox-trap.
Vossenvel , z., zie Vossenhuid.
Vouw, z., fold; - in een boek (§ ezelsoor), fold in a hook,
§ dog's ear; t iets in de beste vouw slaas , take any thing
in good part, give a good interpretation to any thing;
f de -en en plooijen van het menschelijke haat , the secret
recesses of the human heart; § laat ons daar een -tje bij
leggen , no more of that.
Vouwbaar, b., fit to be folded, foldable.
Vouwbeen, z., folding-stick.
Vouwblind, z., folding-shutter.
Vouwdeur, z., folding-door , two-leaved door.
Vouwen, t. w., fold; een brief -, fold , make up a letter;
f hoe gij ook vouwt en plooit, whátever means you may use.
Vouwer , z., folder.
VouweriJ , z., (het vouwen) folding ; -, (plaats waar gevouwen wordt) folding-room.
Vouwig, b., full of folds.
Vouwmachine, z., folding-frame.
Vouwmes , z., folding-knife.
vouwscherm , z., folding--screen.
Vouwsel • z., (wijze van vouwen) • folding ; -, (het gevouwene)
what is folded; -, (vouwen) foldings, pl.
Vouwstoel • z., folding chair.
Vouwtafel, z., folding-table.
Vraag, z., question; -, (koophandel) demand ; -, (navraag)
asking for; antwoord op mijn -, answer to my question;
er is geen , veel , niet veel - naar boter, butter is not,
much , not much demanded , in demand ; een - doen , ask
a question ; een boek daar veel - naar is, a hook that is
much asked for, that goes off, that sells well; de vragen
in de kerk opzeggen, recite one's catechism in church; t het
is nog de -, it is not yet decided.
Vraagachtig, b., inquisitive, much given to asking.
Vrangachtigheid, z., inquisitiveness.
vraagal • z , inquisitive person , one that inquires after
every thing.
Vraagbaak, z., guide; §-, oracle, very learned man who
resolves every question put to him.
Vraagboek • z., catechizing-book , catechism.
Vraagpunt , z., question ; -, (geschilpunt) questionable
point, point in question.
Vraagspel , z., game of questions and answers; -, (in het
kaartspel) sufficient number of trumps.
Vraagster, z., inquisitive woman.
Vraagstuk , z., problem, question , interrogatory, r.; een
-- oplossen, solve a problem.
VraagswiJze , bw., by way of query , dialogically , by way
of question.
Vraagteeken , z., point, mark , note of interrogation.
Vraagziek , b., inquisitive.
Vraagzucht, z., inquisitiveness.

Vraagzuciitíg, b., zie Vraagziek.
Vraat, veelvraat, z.,- glutton.
Vraatachtlg, b., gluttonous.
Vraatachtigheld, z., gluttonousness, gluttony.
Vraatlust , z., zie Vraatachtigheid.
Vraatlustig, b,, zie Vraatachtig.
Vraatziek , b., zie Vraatachitig.
vraatzucht, z., zie Vraatachtigheid.
Vraatzuchtig, b., zie Vraataehtig.
Vracht , z., (lading, bevrachting) freight • cargo; -, (wa-
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genvracht) load, cart-load, waggon-load; -, (kru(ersvracht)
load ; -, (vrachtloon) freight , fare , portage ; -, (vracht
van brieven, briefport) postage; -, (kosten van reis of overtogt) passage-money, fare; -, (koets of wagenhuur) fare;
1- -, (van m.enschen en lastdieren) burden , load ; de schipper komt om zijn -, the captain comes for his fare ; de
koetsier heeft een goede - gekregen , the coachman has
got a good fare; voor halve - medevaren, pay half the
fare, § he little regarded.
Vrachtbrief, e., (van een schip) bill of lading, of loading;
-, (van een voerman) bill of invoice.
Vrachtgeld • z., (voor personen) fare ; 4,. -, passage-money;
-, (voor brieven) postage.
Vrachtkar, z., goods-cart.
Vrachtlijst • x., zie Vrachtbrief.
Vrachtloon, z., zie Vrachtgeld.
Vrachtschuit, z., boat for goods.
Vrachtslede, z., sledge for goodi, sledge.
Vrachtvaarder , z., boatman ; -, (de schuit) boat for the
conveyance of goods.
Vrachtvaart, z., navigation for the conveyance of goods.
Vrachtvoerman , z., conveyer ot goods.
VrachtvrU , b., free, free of potage ; -,
franked; -,
postpaid.
vrachtwagen , z., carrier's waggon , goods-Cart, waggon.
Vragen , t. w., 11 ask , question ; -, (ondervragen) interrogate;
-, (noodigen) invite; -, i. w., - naar, inquire after; -, (onderzoek doen) inquire (naar, after); - om, ask for; vraag
hier naast , ask next door ; naar den weg -, inquire after
the road; 1 naar den bekenden weg -, ask what is known
already ; t ik vraag er niet naar (ik geef er niet om), I do
not care about it; t -, staat vrij , weigeren daarbij, it is
permitted to ask but also to refuse ; ik vraag u of gij
mijn bevel zult opvolgen, I insist on your complying with
my request ; heeft niemand naar mij gevraagd ? has nobody
asked, called for me?
Vragenboek , z., zie Vraagboek.
Vrager , z., f questioner , one who asks questions ; -, (verrocker) asker ; -, (noodiger) inviter ; -, (vraagai) inquisitive person.
Vragerij , z., Ii ( questioning; -, (het doen van verzoeken)
asking, ( beggary; -, (noodiging) inviting; -, (nieuwsgierigheid) inquisitiveness.
Vrank , b., (onbedwongen) free ; vrij en -, free and unmolested ; -, bw., freely , unhindered.
Vraterig , b., zie Vratig.
V natig, b., gluttonous, voracious; § -, devouring.
Vratigheid, z., gluttonousness, zie Vraatachtigheid.
Vrede , Z., (einde van een oorlog) peace ; -, (rust) peace;
rest; -, (gerustheid) tranquillity ; - maken , make peace;
een bedrieglijker - sluiten, patch up a peace; - des gemoeds, peace of mind; iemand met - laten, let any one
be quiet, § let him alone, leave him untroubled; iemand
geen oogenblik - gu nnen, not leave any one a moment's
rest; ga in -, go in peace; zijn ascue roste in -, peace to
1 his ashes; om - bidden, sue for peace; te -, zie Tevreden,
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V redebazuin , z., trumpet of peace.
Vredeberigt, z., communication, notice of peace.
Vredebesiuit, z., treaty of peace.
Vredelsode, z., messenger, angel of peace.
V redebreekster , z., zie Vredebreker.
Vredebreker , z. , peace-breaker.
Vredebreuk , z., breach of peace.
Vredefeest, z., festivity to celebrate peace, celebration of

peace.
Vredegeregt, z., tribunal , justice of peace.
Vredehandel, z., negociation of peace.
Vredekrans, z., wreath of peace, crown of olive-branches.
Vredekus , z., kiss of peace.
Vredelievend , b., peaceful , peaceable, pacific , gentle,

quiet, loving peace; -, bee., peacefully , peaceably , quietl y ,
gently.
z., peacefulness, peaceableness, quietness , tranquility.
Vredelomu'er , z., peaceful shade.
Vredemaakster , z., (§ breast of a suckling woman ; zie
Vredemaker.
Vredemaker, z., peace-maker, pacifier.
Vredennin , z., love of peace.
Vredeptjp, z., pipe of peace.
Vrederegter, z., officer of justice, justice of peace.
Vredesartikelen, z., me., articles of peace, pl.
Vredestaf, z., symbol of peace.
Vredestempel , z., temple of peace; temple dedicated to
Janus at Rome.
Vredestichter • z., peace- maker.

Vredellevendheld ,

Vredestichting • z., pacification.
Vredestijd, z., peace, time of peace.
vredestraktaat , z., zie Vredesverdrag.
Vredesverdrag , e., treaty of peace.
Vredesvoorstellen, z., mv., propositions of peace, pt.
Vredesvoorwaarden, z., mv., stipulations of peace, pl.
Vredeteeken, z., signal of peace, § symbol of peace.
Vredeverbond , z., zie Vredesverdrag.
Vredeverstoorder , z., disturber of peace, make-bate.
Vredevlag , z., flag of peace , white flag (soldatenterm).
Vredevorst , z., § pacific prince , prince of peace.
Vredevuur, z., constellation of Castor and Pollux (astronomie) , z.
Vredewensch • z., wish for peace.
Vree • vrede • z., peace; met -, undisturbed,' untroubled,

unhothered.

z., peaceful, peaceable, quiet, tranquil; een
-e inborst , a quiet temper ; -, bw., peacefully , peaceably,
quietly.
Vreedzaambetd, z., peacefulness, peaceableness, quietness , tranquility.
Vreemd , Z., (onbekend) unknown, strange; -, (uitheemsch,
buitenlandsch) strange , foreign ; unacquainted , exotic ; -,
(zonderling, ongewoon) strange, odd; -, (bevreemdend) sur prising; -, (verwonderd) surprised; een zonderling, een persoon, iemand -s, a stranger ; hij komt nit ecu - land,
uit den -e, he comes from a foreign country; ik vind het
zeer -, I find it very odd; - staan kijken, look surprised;
- op hooren, be surprised ; - zijn aan, be strange to; ergens
geheel -rijn, be quite a stranger anywhere ; hond u maar zoo
- niet, do but acknowledge it; t ik vind het volstrekt niet -,
I don't wonder at it ; -, bee., strangely, oddly, queerly.
V rceindaardig , b., strange.
Vreeti►daardlgheiel , z., strangeness.
Vreenede, z., (onbekende) stranger ; -, (buitenlander) foreigner, alien.

Vreedzaam,
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Vreemdeling , z., (onbekende) stranger ; -, (buitenlander)
foreigner.

z., law regulating the admission of
foreigners , law respecting aliens.
z., state of being a foreigner, alienism,
alienage , r.
Vreerndheid, z., strangeness.
Vreemdigheid j, z., zie Vreemdheid.
Vreemdslachtig, b., strange.
Vree:ndslachtiglseid, z., strangeness.
Vreemdsoortig, b., zie Vreemdslachtig.
Vreeindsoortigbeld , z., zie Vreemdslachtigheid.
Vrees, z., fear , apprehension ; een kind in - (ontzag) hon.
den , keep a child in awe ; iemand - aanjagen , frighten any
one ; - hebben voor, fear for ; - koesteren, voeden, fear ; voor
iemand - hebben , fear any one , stand in awe of any one.
Vreesaanjagen, t. w., intimidate.
Vreesaanjaging, z., intimidation.
Vreesachtig , b., fearful , timorous ; -, (verlegen) timid;
hij is van een -en aard, he is of a timorous temper; -,
1w., fearfully , timorously.
Vreesachtigheid, z., fearfulness, timorousness; -, (ver
timidity.
-legnhid)
Vreeselljk, b., frightful, dreadful, formidable, violent;
§ wondrous,, wonderful , terrible; -, bw., frightfully, dreadfully; § -, wondrously, violently, formidably; -e dreigementen, terrible threats; hij is - dik, he is prodigiously fat.
Aanmerking. In de samenleving wordt het bijw. vreeselijk
bij een bijv. naamw. geplaatst zijnde, meestal vertaald met
very, ofschoon dit niet alles uitdrukt : vreeselijk hoog, very
high; vreeselijk sterk, very strong.
Vreeseli„tkheld, z., frightfulness, dreadfulness, horridness.
Vreesselljle, I. en bw., zie het betere Vreesel(k.
Vreesseltjkheld, z,, zie Vreeselijkheid.
Vreeswekkend , b., frighful ; -, bw., frightfully.
Vreeswekkendheld, z., frightfulness.
vreet ) , z., eating ; § -, feasting.
Vreetachtig) • b., gluttonous.
Vreetachtigheid) , z., gluttonousness.

Vreemdelingen -wet ,
Vreosandetingscbap,

Vreetop ) , z., glutton.
VreetpartU ) , z., feasting-party.
Vreetster ) , z., greedy-gut.
Vreetwolf) , z., zie Vreetop.
Vreetzak) , z., zie Vreetop.
Vreetziek ), z., zie Vreetachtig.
Vreetzucht ), z., gluttonousness, gluttony.
Vreeze , vrees , z., fear, zie Vrees; de - des flees-en, the

fear of the Lord.

Vreezen , t. w., fear , dread , apprehend; -, (ontzien, eeren)

fear, revere, honor; -, i. w., fear (voor, for); ik vrees u
te mishagen, I am afraid to displease you; ik vrees hem
niet, I don't dread him; zich bij iemand gevreesd maken,
keep any one in awe.
Vrek , Z., niggard, miser ; -, b., covetous, avaricious,
stingy, penurious.

Vrekaard , z., zie Vrek.
Vrekachtig, b., niggardly, miserly.
Vrekacdtlgheld, z., niggardliness.
Vrekbeid, Z., niggardliness , stinginess.
Vrekkig , b., niggardly , miserly.
Vrekkigheid, z., niggardliness, miserliness.
Vreten ) • t. w. en i. w., eat ; -, (verslinden) devour; -,

(schrokkig eten) gluttoiiize; -, (bijtende dingen) corrode, fret,
consume; geef het to -, give it to eat, give it something
food ; zie hem eens -, only see how he swallows his meat;
, ) -, ., eating ; -, (voor dieren) food.
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Vreter) , z., greedy-gut , glutton.
Vreterig ), Z., gluttonous.
Vreterigheld ), z., gluttonousness.
Vreterij ) . z., (eteraj) eating; -, (smulpartij) feasting.
Vretig) , b., zie Vreteriq.
Vretigbeid ), z., zie Vreterigheid.
Vreugd, vreugde, z,, joy , gladness, mirth , merriment,

VRI.

een - mensch, an affable, a courteous person ; t hij is zoo
- als de deur van het rasphuis, be is very rude, very uncivil ;
-, bw., friendly , leindly , amicably , affably , courteously;
iemand - waarschuwen , give any one a fair warning.
Vriendeli,Jkbeld , z., (minzaamheid) friendliness, affability;
-, (goedheid) kindness ; -. (beleefdheid) courteousness,
courtesy ; -, (aangenaamheid) agreeableness , pleasantness;
pleasure; iemand - aandoen, make any one joyful, happy; de - var; het aangezigt, the affability of countenance; de
-, (voorwerp van) delight; hij was de - zijner moeder, be - waarmede gij ons bejegend hebt , the affability with which
was the darling of his mother.
you entertained us; iemand alle - beWoijzen, show any
Vreugdebedrijven , z., mv., rejoicings, pl.
one all possible civility.
Vreugdebetoon , z., merriment, song ; mirth ; -, rejoic- Vriendeloos, b., friendless, destitute, forlorn; without
ings, pl.
friends.
Vreugdedag, z., day of rejoicing; § -, festival day.
Vriendendienst, z., friendship . kindness. .
Vreugdedans, z., merry dance; -, joyful dance.
Vriendenfeest , z., feast amongst friends, friendly meal.
Vreugdefeest, e., festival , festivity.
Vriendengroet , z., greeting of a friend, of friends; fareVreugdegalen, z., cheer, shout; -, jubilation, liuzza; -,
well of a friend, of friends.
merry shout.
Vriendenkring, z., circle of friends.
Vreugdegebaar , z., zie Vreugdebetoon.
Vriendenmaal, z., dinner, supper amongst friends, friendly
Vreugdegejubel , z., cheers , pl.; shouting, song.
meal ; -, family dinner.
Vreugdegei uieh , x., zie Vreugdegejubel.
Vriendenrol , z., album.
Vreugdegenoot, z., partner in joy.
Vriendhoudend , b., loving friendship , sociable.
Vreugdegeroep , x., zie Vreugdegejubel,.
Vriendhoudendheld, z., sociableness, sociability.
vreugdegeschater, z., zie Vreugdegejubel.
Vriendin, z., friend, female-friend; gij zijt mijn beste -,
Vreugdegeschreeuw, z., cry, shout for joy.
you are my best friend , my sweetheart.
Vreugdegezang , z., merry songs , pl.
Vriendschap, z., friendship; -, (gunst) favor; -, (dienst)
Vreugdejaar, Z., year of joy.
service ; -, (benaming van iemand dien men aanspreekt en
Vreugdeklok , z., belfrey.
niet mijnheer wil noemen) friend; - wat is uw verlangen ?
Vreugdekreet, z., exclamation of joy, merry shout.
friend , sir, what do you please to have ? -, (vriendelijke
Vreugdelied, z., song of joy.
dienst , dienst) friendship, kindness ; bewijs snij de -, do
Vreugdeloos, b., joyless, without joy or pleasure, insime the friendship, kindness, service; t eene - is de anpid ; -, bw. joylessly.
dere waard, one friendship (good turn) deserves another;
Vreugdeloosheid, z., joylessness.
( zoo -, hoe gaat het ? ah , my good friend, how you are?
Vreugdemaal , z., festive meal , festival meal; festive
wie is. die -? who is that man, that stranger?
dinner, supper, breakfast; banquet.
Vriendschappelijk, b., friendly ; -, bw., in a. friendly
Vreugdeolie, z., § wine.
way , as among friends, as friends.
Vreugdeschot, z., shot; rejoicing volley, discharge to Vriendschappelijkheid, z., friendliness.
testify joy.
Vriendschapsband, z., hond, tie of friendship, amicableness.
Vreugdestof, z., matter of joy.
Vriendschapsbeker, x., cup of friendship.
Vreugdetraan , z., tear of joy.
Vriendschapslied, z., song of friendship.
Vreugdevol , b., joyful , glad, rejoiced.
Vrlendschapspligt , z., duty of a friend , of friendship.
Vreugdevuur, z., bonfire.
VriendschapseehLjn , z., show of friendship.
Vreugdezang , z., song of joy, merry song.
Vriendschapstaal , z., language of friendship.
Vreugdlg :1: , b., zie Vrolijk.
Vriendschapsteeken , z,, mark, token of friendship.
Vriemelen , i. w., move, turn whilst one is sitting; -, play Vriendschapsverbond, z., hond of friendship.
with the fingers,
Vries , fries , z., (iemand uit Friesland) frison; -, (wollen
Vriend , vrind , e., J friend ; -, (bloedverwant) kinsman,
stof) cotton-wool.
relation ; -, (benaming van iemand, wien men gemeenzaam Vriesch, b., cotton-wool.
toespreekt) friend; zeg eens -, hoe laat is het ? tell me, Vriespunt, z., freezing point, point of congelation.
friend , what o'clock it is ? een oude -, a crony ; een val. Vriesweder, vriesweêr , z., freezing weather.
ache -, a mouth friend , a false friend; . of vijand , friend Vriezen, onp. w., freeze; het vriest, it freezes, congeals;
or foe , friend or enemy ; - noch maag , kith nor kin ; le - het water vriest tot ijs, water congeals into ice; het vat
hebben , be in any one's favor , be friends with ; ik heb den vroor aan stukken , the frost staved the cask ; dood-, be
meester te . -, the master is my friend ; te - houden , cul- killed by frost ; de paal vroor uit den grond , the frost
tivate (any one's) friendship, remain friends with ; -en ma- has driven the post out of the ground ; er vroor ijs aan
ken , befriend, make friends ; - en magen, friends and zijn baard, his beard was covered with ice.
relations; verre -en , distant relations ; kwade -en worden, Vriezend , b., freezing, frosty.
fall out, quarrel with each other; goede -en zijn met, he Vriezig, b., zie Vriezend.
friends with , be on friendly terms with ; kwade -en zijn, Vrij , b., (naar eigen verkiezing) free ; -, (geen slaaf of
be bad friends with , not be on friendly terms with; 1 zij gevangen) loose, free; -, (ongehouden aan maat of orde)
zijn van de -en, they are of the party; t wel goede -en, unbound ; -, (open) open ; -, (onbelemmerd , niet behebt,
maar elkander uit de beurs blijven , friends till the purse. ontheven van) free; -, (passend , tamelijk) tolerable ; -,
Vrlendbroederitk : , b., brotherly , fraternally.
(niet gnderworpen , onafhankelijk) independent; het staat
Vriendeltk, b., (minzaam) friendly, affable ; -, (coed)
u -, you are free , den -en wil voorstaan , defend the free
kind; -, (verpligtend) obliging; -, (beleefd) courteous; -, will ; een - man, volk, a free man, people; -e verzen,
(aangenaam) agreeable ; -e woorden , friendly, kind words; easy , flowing verses ; de wegen zijn - en veilig , the ways
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doortogt, a free passage; de zee
is nu - van kapers, the sea is now clear of privateers ; doe
het -, do it without: fear ; hij is niet - van schuld , he is

are free and safe; een -e

not guiltless , free from guilt; - van lasten, free of charges; de -e kunsten, the liberal arts; dat is - goed, that
is tolerably well , tolerably good ; de -e komst, witchcraft;
in de -e lucht gaan , take fresh air ; I eert -e pas hebben ,
be at liberty, do, go as one likes; op -e voeten stelen , set at liberty ; - oud , tolerably old ; - veel , a good
deal ; - van ondeugden, exempt from vice; zijra huis is -,
his house is free , not mortgaged ; ilf ben den geheelen
dag -, I am master of the whole day; - vuur en licht
hebben , have fire and light free ; hij spreekt te -, lie is
too free in his words ; -, 1w., freely , openly , well , tolerably , pretty , rather , somewhat; het is - koud, it is ra
-tliercod,smwha.
VrLiaadjc, z., courting , courtship.
Vrijaf, z., holiday, playday.
Vrijambt, z., free province (in Zwitserland).
Vrjblijet , z., license; -, (vrij toegangskaartje) free-ticket.
Vrtjblijven, i. 2b., remain free.
Vrijborst, vrLjwililger, z., cadet , appointee.
Vrijborstig , b., sincere ; - , 1w., sincerely.
Vrijborstigheid , z., sinc erity.
Vrijbrief, z., license, pass, passport,
Vri.baiit , z., freebootuig; op - vire,i, go a freebooting.
Vrijbulten, i. iv,, go a. freebooting.
Vrijbuiter, z., freebooter; -, (zeeroover) pirate.
Vrijbuiterij • z., freehooting; -, (zeerooverij) piracy.
Vrijbarg , z., refuge, asylum; sanctuary.
Vrijdag , z., friday ; goede -, good friday ; op -, (des -s)

on friday.

Vrijdag-avond , z., friday evening, friday night.
Vrijtig-middag, z., friday afternoon (eiyeittijk friday-noon)
Vri.jita5Iuorgeu, z., frivay-morning.
Vrijdag - nacht , z., night between frid ay and saturday.
Vrijdag - namiddag, z., friday afternoon.

' Prijdagworgea.
VrUdagach • b., friday ; - werk, friday work, friday bu
Vrijdag - ochtend, z., zie

siness.

Vrijdagsnnarkt, z., friday-market.
Vr ij den, bevrlden, t. ie., free , liberate, exempt.
Vrijdenker , z.,

free-thinker, rationalist.

Vrijdenkerij , z., free-t.hiiiking, rationalism.
VrtJding, bevrijding, z, freeing, liberating, exempting
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Vrijgehouden , b., defrayed.
VriJgekocht, b., I redeemed.
Vrijgelaten , b., (van slaven) emancipated.
vi-kigelatcue, z., (gevangene) one set at liberty; -, (slaaf)
one emancipated; de -n, those set at liberty.
Vr ij geleibrief , z,, letter of safe-guard , pass, safe-conduct.
Vrijgeleide, z., safe-guard, safe-conduct, convoy, guard,
passport.
V r j ei ei den • t. w., j) safe-guard , safe-conduct ; -, (in be-

scherrning nemen) protect.

Vrijgemaakt, b., zie

Vrijgelaten.

Vri.jgeplelt, b. • pleaded free.
Vrijgeraakt , b., got free , escaped; -, (losgeraakt) got loose.
Vrijgesproken • b., absolved , acquitted, r,
-, give
vrijgeven, t. w., (slaven) emancipate, manumit;
free; release.
Vrijgevig, b., liberal; -, bui., liberally.
Vrïjgevigtieid • z., liberality.
Vrjgeving, z., (slavee) emancipation, manumission; re-

leasing.
b., freed, delivered; - landen, countries
which are made free by force of arms.
• z., bachelor.
Vrïdbartig, b., openhearted.

Vrbjgev ochten .
Vrijgezel

VrLhartigheld , z., openheartedness.
Vrijheer, z., baron.

V rij kbecrl ij k • b., baronial

; -, belonging , suitable to a

r
baron; -, bw., like a baron.
VrIjbeerlLjkbeid, z., barony.
Vr. heerschap , z., baronship, baronage.

, z., ,^, jl liberty; -, (onafhankel(jkheid) independency, liberty ; -, (vrigstelliny) freedom; -, (onschuld) iniioc•ence, liberty ; -, (reytsyebied) freedom (jurisdiction)
liberties, r.; inc volle - leven, live in full liberty; de alyemeenc -, general lil;erty; ia - noot iemand spreken, talk
freely with any one ; l.j heerrit te veel -, lie takes too
mucli latitude ; de - der zeevaart • the freedom of sea
de - vara geweten, the likcity of conscience; in - stelten,
set at liberty; ik neeln de -, I take the liberty (in den
aanhef van vein brief); ik neem de - u te berigten, I beg
to inform you ; dichterf Ake -, poetical licence.
Vrijheidsboom , z., tree of liberty.
Vrijheidsgeest • z., spirit of independence, of liberty.
Vrkilieidsyoed, z., liberty -laat, cap of liberty.

Vrijheid

Wrqijuteidsluefthe, z., love of liberty, love of independence.
VrUdobbelen , i. w., get free by casting lots • by playin ' VrUheidsuouaed , z., goddess of liberty.
Vrtjheidsnuin, z., zie l7rijheidsliefde.
at dice.
Vrijheidsmuts, z., liberry-cap.
Vrijdom, z., freedom, freeness, prerogative, liberty;
V ,-ijjjeudnzin, z., zie l"rujbeidsgeest.
van alle lasten , exemption from all nixes.
%rij heidszucht , z., desire of liberty.
Vrijë , z., free one ; de -n • the free • gil.
v rLï i,of, z., free farm.
Vrijelijk, bw., freely, frankly.
Vrtjiiouden , t. w., 1) defray, maintain ; -, (bewaren goor)
caress,
flatter
§
-,
(vleijen)
Vrijen • t. w., woo, court;
protect from; -, (betalen voor) pay for.
-, i. w., I court • woo (met een meisje , a girl); be courte^
Vri.hwsis • z., asylum, refuge.
-,
I
bi
wooed by (een jongen, a boy; ik geloof dat zij
vrijjaar, z., free-year, year of immunity.
lieve they are courting.
Vriikanrt, z., (in het kaartspel) set of cards beyond the
Vrij- entrée, z., free access; bewijs van -, free-ticket.
risk of being trumped; -, (bewijs van vrijen toegang) free.
Vrijer , z., ,i wooer , lover; § -, Jongeling) youth ; §
ticket.
(oude) bachelor ; haar - heeft haar verlaten , her snee
VrtJkaartje,
z., free-ticket.
heart has forsaken her.
Vrijkennen, t. w.. know oneself, another free (van, from).
Vrijei L , z., courting, wooing , courtship.
vrijkeuren , t. w., declare (any one) free (soldatenterm).
VrLJërschap, z., bachelorship, celibacy.
vrijkomen , i. w., (ontsnappen) evade, escape ; -, (in vrij Vrijgeboren, b., free - born.
h(,id komen) be set at liberty , recover one's liberty; - met,
Vri.gecst, z., free-thinker, rationalist.
be rid of it with ; met een klein verw(jt -, get rid (of any
VrUgeesterij • z., free-thinking, rationalism.

Vctigeestig , b., free-thinking.
VriUgeestighcid, z,, frce•tliinking.

tthit;g) with a little reproach.

% rLjkuop ,

z., redemption ; -, (afkoop) buying off.

Vrijkoopen, t. w., j redeem, ransom, buy off; slaven -,
redeem slaves.
VrUkooping, Z.,
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redemption; -, (afkooping) 1 buying off,

clearing.

Vrijkorps, z., body of volunteers, guerillas.
Vrijlaten, t. U,., (ontslaan) release, discharge,

set at li
-, (ontzien) exempt (van , from) ; -, (de handen ruim-berty;
laten) leave free; -, (vrij verklaren) emancipate, manumit;
hij werd onder borytogt vrijgelaten) , he was discharged
upon bail ; ik laat u daarin vrij , I leave it entirely to
you , you may follow your own inclination.
Vrijlating , z., (vrijhead) liberty ; -, (het op vrije voeten
stellen) setting at liberty , discharge ; -, (het ontzien)
exemption , management ; -, (vrijverklaring van slaven en
slavinnen) manumission, emancipation,
vrijleen, Z., freehold, free tenure, free tenement (gesch.).
Vrijloopen, i. W., escape, avoid, remain free.
Vrijlot, z., free lot.
Vrijloten , t. W. , draw a free number (bij de militie).
Vrijmaken, t. w., make free, free, rescue, redeem, de.
liver; een slaaf -, free, manumit a slave from bondage.
Vrijmaker , z., freer , deliverer , liberator.
Vrijinaking, z., freeing, delivery, liberating, manumission.
emancipation.
Vri,,nan, z. free man; weer - zijn, be a free man again.
Vrijmarkt, z., free-market.
VrUm►etselaar , z., free-mason.
Vr$jmetselaarscbap, z., free-masonry.
Vrijrnetselari , z., free-masonry.
vrij moedig , b., (vrij) free ; -, (openhartig) free-hearted,

frank ; -, (stoutmoedig) bold, resolute ; -, (ronduit) downright; -, bw., freely, frankly, boldly, resolutely.
z., (vrijheid) freeness; -, (openhartigheid)
freeheartedness, frankness; -, (zelfvertrouwen) confidence;
-, (stoutmoedigheid) boldness.
Vrsjnmondíg, b., frank , free; -, bw., frankly, freely.
VrLjplaats, z., asylum, refuge.
vrtdplelten , t. ic., plead any one's cause so well that he
is acquitted, obtain the acquittal of any one, r.; § -,
excuse, justify.
Vrijpleiter, z., justifier; t -, excuser; a person who obtains any one's acquittal , r.
VrS.jpleiting, z., gaining any one's cause, r.; § -, excuse,
justification.
vrLpostig , b., (vrijmoedig) free , too free, fieehearted ; -,
(stoutmoedig) daring ; -, (zelfvertrouwend) confident ; -, bw.,
freely, too freely, freeheartedly, daringly, confidently.
Vrijpostigheid, z., (vrijheid) liberty; -, (stoutmoedigheid)
boldness; -, (zelfvertrouwen, overtuiging) confidence, assurance.
Vrijraken, i. w., get free.
Vr.tjschool , z., free-school, charity-school.
Vrijspraak , z., acquitment, acquittal, r.; § -, excuse; j -,
absolution , apology , justification , exemption.
Vrl.spreken, t. w., acquit, absolve, r.; §-, excuse, apologize.
Vrijspreker , z., - acquitter , r.; § -, excuser, apologizer.'
Vrtjspreking , z., zie Vrijspraak.
vrijstaan, i. se., (geoorloofd zijn) be free, be permitted,
be allowed ; het staat u vrij , you are free , it is permitted, allowed to you, you may freely, you are permitted,
allowed (iets te doen, to do any thing).
Vrijstaat, republiek, z., republic.
Vrijstad, z., free-town, place of refuge; een keizerlijke -,
an imperial free-town.
Vrijstellen , t. w., free ; - van , exempt from,
Vriîitelter, z., freer, exempter, releaser.

VrSJinoedlgheid,

z., freedom, exemption; - krijgen, be freed;
bewijs van -, certificate of being free.
vrijster, z., (minnares) sweetheart, iistress, lass, girl,
wench ; (ongehuwde vrouw) maid , maiden, spinster; -,
(jonge dochter) (gemeenzame toespraak) lass , young maid;
hoor eens, -, hear me, my girl. Aanmerking: spinster
noemt men eerie ongehuwde vrouw, burgermeisje; een oude
-, an old maiden.
VrtJsterschap, z., celibacy.
Vrjsterziekte, z., green sickness, nymphomania, g.
Vrijuit , bw., freely, frankly, plainly.
Vrijvaren , i. w., go, sail without paying.
Vrijvechten , t. w., deliver, make free by force of arms.
Vrijvechter, z., deliverer.
Vri.,ivcchting , z., delivering.
Vr5.j verklaard, b., (slaven • slavinnen) emancipated; -, (landen , volken) declared independent; absolved, acquitted, r.
Vrijverklaren , t. w., (slaven) emancipate , manumit ; -,
(landen , volken) declare independent; -, (onschuldig verkla.
ren) absolve, acquit, discharge, r.; -, '(beslag opheffen,
vrijlaten) take off the embargo, release.
Vrijverklaring:, x., (slaven) emancipation ; -, onafhankelij k verklaring) act of independence , acquittal , acquitment, r.; -, (vrijlating) releasing.
Vrijvrouw • z., baroness.
Vrijvaarder, z., (schadeloossteller) indemnifier; -, (waar
warranter.
-borg)
Vrijwaren , t. w., (schadeloos stellen) indemnify, secure
against loss of penalty ; -, (voor instaan , waarborgen)
warrant.
Vrijwaring, Z., (schadeloosstelling) indemnifying; -,-(waarborg) warranting , pledge ; -, (zekerheid) security.
VrAiwillig, b., free, voluntary, spontaneous; -, bw., freely,
voluntarily , spontaneously , of one's accord.
Vrijwiiliger, z., volunteer, voluntary.
Vrijwilligheid , z., voluntariness, spontaneousness, spon.
•
taneity.
vrjwilligiljk, bw., zie Vrijwillig, b.
wise,
prudent,
sage; -, bw., wisely, prub.,
Vroed j ,
dently , sagely.
Vroedgodin, z., Ilthyia (fabelleer).
Vroedheld 9, z., zie Wijsheid.
Vroedkunde, z., midwifery, obstetrics, pt.; art of obstetrication , of obstetrics.
Vroedkundig, b., belonging to, versed in midwifery, in
obstetrics ; een - werk , a work on midwifery.
Vroedkundige, z., m., accoucheur, obstetrician; - ), vr.,
man-midwife , midwife , accoucheuse.
Vroedmeester , z., zie Vroedkundige.
vroedschap , z., municipality, senate, great council; + hij
is schepen en -, + he is alderman and counsellor. .
Vroedschapslid , z., member of the great council, of muVrijstelling,

nicipality.
Vroedschapsvergadering, z., assembly of the great council.
Vroedvrouw, z., midwife, accoucheuse.
Vroedvrouwenkunst, z., midwifery, obstetric art.
Vroeg, b., (vroegtijdig) early; -, (vroeg tot rijpheid gekomen)

precocious; een - uur, an early hour; - opstaander, early
riser; zijtin te -e dood, his premature death; -, bw., soon,
betimes; j- - of laat, one time or another, soon or -late;
te -, too early in the morning, too soon.
Vroegbeurt, z., first service; turn in the morning.
Vroegdienst , z., zie Vroegbeurt.
Vroegeling , z., animal born early in the year.
Vroeghead, z., earliness; § -, prematurity.
Vzoegtierk, z., first morning-service, morning-sermon.
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Vroegpreek , z., zie Vroecrkerk.
Vroegrijp , z., precocious, premature.
VroegrLjpheld , z., precociousness, prematureness.
Vroegte, z., earliness; ia de -, early in the morning.
Vroegtijdig , b., early , at an early hour iu the morning;

- waarschuwen ; give notice soon enough.

Vrolijk , b., merry, jolly, frolic, jovial , cheerful , frolicsome • gay ; - t, jocund ; -, bw., merrily • gaily , with

gaiety , cheerfully ; wij moeten ons daarmede - maken , we
were obliged to make shift with it.
Vrot>,tkhetd , z., merriness, mirth , cheerfulness, joyfulness, jollity, gaiety, jocundit y ; zijn - matigen, conll)osf

me's joy.
Vrorne, s., pious man, pious woman; schijn -, hypocrite;
de -n, the pious, righteous ; the hypocrites.
Vromelijk , bw., zie Vroom.
Vroinlgheid , z., piousness; schijn-, hypocrisy.
Vroom, b., pious; schijn -, hypocritic, hypocritical;

-, bw.,

piously ; schijn-, hypocritically ; vrome wenschen (wenschen ,
die waarschijnlijk niet vervuld zullen worden) piously wished
vows.
Vroomheid,

z., piousness; 4. piety; schijn. hypocrisy.
-,
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Vrouwenhaat , x., female hatred , misogyny.
Vrouwenhand • z., female hand.
Vrouwenhandschoen, z., woman's glove.

Vroiswenhater, z., woman-later, misogynist.
Vrouwenhemd , z., shirt, chemise. woman's shirt.

Vrouwenhoed, z., bonnet, woman's hat.
Vrouwenhoofd , z., woman's head.
Vrouwenhuis, z., (serail b; de Turken) seraglio; -, (ver.

pleeg/muis voor vrouwen) hospital , spital for women.

Vrouwenklap, vrouwengesnap, z , chit - chat of women .
Vrouwenkleed, z., woman's dress, woman's robe.

Vrouswenkieeding, z., womaii's dress.
Vrouwenklooster, z., nunnery, house of nuns; convent.
Vrouwenkous, z., woman's stocking.
Vrouwenkracht, z., ravishing , ravishment .
Vrouwenkruid , z., melissa (botanie) .
Vrouwenlaarsje , z., buttii;e , woman's boot.
Vrouwenleen, z., female fief (geschiedenis).
Vrouwenfeest, z., (bij schoenmakers) last for a

,j, -, (bij dichters) woman's waist.

Vrouwenliefde, z,, womanly love;

female foot;

fondness of women,

uxoriousness.

vassalage. Vrou ,mcniist, z., womanly cunning; een -, a woman's
(betrouwde vrouw) wife; -, stratagem , a woman's trick.
(gebiedster, meesteres) mistress; -, (bezitster eenar heerlijk Vrouwenlust, z., woman's longings, pl.
waardigheid of titel , gelijk aan die van heer voor-heid, Vro,,weninelk , z., woman's milk.
een man) lady ; -, (in het kaartspel) queen ; -, (onze lieve Vrounienmuil , z., woman's slipper .
-) our Lady, the holy Virgin; roept uw - eens, call your Vrouwenmuts , z., woman's cap.
Vro,,wennaam , z., female name.
mistress ; zij dient bij - N., she is serving at Mrs. N's

Vroondlensten,
Vrouw , z.,

z., me., manual labour, sing.;

4-U woman; -,

onzer -en mantel (zeker kruid) Lady 's mantle , great sanicle ;
onzer -en bedstroo, wild, creeping thyme (een plant); de
heer en zijn -, the gentleman and his lady.
Vrouwachtig , b., womanish, womanlike; fond of women ;
-, (verwijfd) effeminate; -, bw., like a woman, effeminately.
Vrouwachtigheid , z., womanliness, fondueas of won;en ;
-, (verwijfdheid) effeminacy.
Vrouwebeeld, z., zie Vr ouweniteeld .
Vrouneborst, z., zie Vrouwenborst.
Vrouwekieed, z., zie Vrouwenkleed.
Vrouwekracht, z., zie Vrouwenkracht.
Vrouwelijk, b., female, womanlike, feminine; hel. - ge slacht (spraakkunst.) the feminine gender; 4, -, the female,
the fair sex.
Vrouweiljkheld , z., (vrouwachligheid) womanliness,
Vrouwen , z., mv. rail Vrouw; - ^) . women ; -, (getrouwde
vrouwen) wives ; -, (hooggeboren) ladies ; -, (in het kaart
queens.
-spel)
Vrouwenaard, z., female nature, female character.
Vrouwenadel , z., female loftiness of character; woman's

nobility.

Vrouwenader , z., mother-vein.
Vrouwenarm , z., female arm.
Vrouwenbeeld, z., image of a woman.
Vrouwenbeen , x., leg of a woman.

Vrouwenborst , z.y woman's 'breast.
Vrouwenbroek, z.,

unmentionable; woman's drawers.
z., Candlemas, Candlema8.day,

Vrouwendes , Llgtmis,

Lady-day.

Vrouwendeugd , z., woman's virtue.
Vrouwvendiistel , z., wild artichoke (botanie).
Vrouwendoek , z., (halsdoek) neck-cloth ; -, (omslagdoek)

shawl.
vrouwengek , z., one fond of women , uxorious man ; 1'-,

meacock.
Vrouwenglas, z., ising-glass.
Vrouwenhaar , z., maiden-hair (botanie); (1 woman's hair.

Vrouwenne,es • z., woman's nose.

Vrouwenpoort, z., gate of our Lady .
Vrouwenraad, z., advice of a woman.
Vrouwenregering , mutlregering, z., petticoat •govern .
ment, gynecocracy.
Vrouwenrok • z., petticoat.
V ro uwveuschenden , t. ie, ravish women; hel —, z., ra.

vishiug , deflouring ; defloration.

Vr ouwenschender , z., defourer, ravisher of women.
Vro,iweuschenderlJ , z., deflouring ; defloration , rape.
Vrouwenschending , z., zie Vrouwenschenderij.
Vrouwenschennis , z., zie Vrouwenschenderij.

Vrouwenschoen • z., woman's shoe.
Vrouwenslaaf, z. , slave to women.
Vrouwenstem , z., female voice.
Vrouwenverkrachten • t. w., zie Vrouwenschenden .
Vrouwenverkrachter, z., zie Vrouwenschender.
Vrouwenvijand, z., woman-hater, misogynist.
Vrouwenvoet , z., woman's foot.

Vrouwenvriend • z., friend of, to women .
Vrouwenwerk, z., work for women, woman's work.
Vrouwenzaad , z., female sperm.

Vrouwenzadel , z., woman's saddle.
Vrouwlleden , vrouwlul ) ,. z., mv., women, pl.; the fe male sex, sing.
Vrouwmenseh ), z., woman; een ontuchtig -, an impudent
woman, a wench.

z., woman; een mooi a pretty woman.
Vrouwtje, z., kind denomination given by a husband to
Vrouwspersoon,

-,

his wife; my dear, my life, my angel, love; -, general
name of a good woman of the lower class, dame; goeden
morgen -, good morning, dame.

Vrouwvolk ), z., women, pl.; the female sex, sing.
Vrouwziek, b., fond of women, uxorious; lustful, lecherous.
Vrucht, t., {1 4.. (eetbaar gewas) fruit; §-, (gevolg) result,

consequence ; -, (nut, voordeel) fruit, rent, revenue, pro.
fit , income ; de -en der aarde , the fruits of the earths;
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een onvoldragen -, an abortive child, an embryo (verloskunde); een ontijdige -, an unseasonable fruit, an untimely
birth (verloskunde); hij trekt er weinig - van, he gets,
(reaps) little profit by it; de -en zijner studiën, the fruits
of his studies; met , successfully; met zeer weinig -, very
unsuccessfully; zonder - blijven , prove abortive.
Vruchtbaar , b., (vruchídragend) fructuous, fruitful ; -,
(vruchtgevend) fertile, fecund; een -jaar, a plenteous year;
-, bw., fruitfully, fructuously, fertilely.
Vruchtbaarheid • z., fruitfulness , fructuosity; -, fertility,
fecundity , zie Vruchtbaar.
Vruchtbeginsel • z., germ.
vruchtboom, z., fruit-tree.
Vruchtbrengend , b., fructiferous, bearing fruit, fruitful,
vruchtdragend, b., zie Yruchtbrengend.
Vruchteloos, b., fruitless; §-, useless; vain; -, bw., in vain.
Vruchteloosheld, z., uselessness, unprofitableness, vanity.
Vruchtgebruik, z., usufruct, temporary use.
vruchtgebrulkend, b., usufructuary.
Vruchtgebrulker , z., usufructuary.
Vrachtgebruikster, z., zie Vruchtgebruiker.
Vruchtgenieter, z., zie Vruchtgebruiker.
Vruchtgenot, z., zie Vruchtgebruik.
Vuig , b., (laag) vile , sordid ; -, (lui) lazy , idle , dull ;
-, (lafhartig) cowardly, pusillanimous; -, (gering) mean,
poor; -, (traag) slow, lazy . ; -, bw., vilely, sordidly, slowly,
pusillanimously. .
Vuigheid, z., (laagheid, verachtel(klseid) vileness, sordidness ; -, (luiheid) laziness ; -, (lafhartigheid) cowardice ,
cowaidliness , pusillanimity ; -, (geringheid) meanness ,
poorness; -, (traagheid) slowness, dulness,
VuU, z., ,I dirt; -, b., (morsig) foul, nasty, filthy, smutty,
dirty , .slovenly ; -, (ongeschikt , onbetamelijk) nasty , ohs.
Bene, impure; t -, (nijdig, spijtig) grudging, maliciozs,
envious ; de straten zijn -, the streets are dirty ; een -e
schoorsteen, a foul chimney; -e woorden , foil language ;
t -, (zij is - op hem) she bears him a grudge , ill will;
- maken , make dirty , foul , soil . , sully foul ; § - kijken ,
look angry; - worden, grow, become foul, dirty; - in den
mond zijn, be foul-mouthed; - vleesch (in een wond) proud
flesh ; -e praat, ribaldry.
Vuilaardig, b., (kwaadwillig) malicious, envious, malignaut; -, bw., maliciously, enviously,
Vuilaardigheid, z., malice, envy, malignity.
Vuilbek ), z,, § obscene tongue, scold, brute; doe dien twijgen , silence that brute, make him hold his tongue.
Vullbekken ), i. W., speak obscene language, talk bawdry.
Vuilbekkerij ), z., obscene talk, bawdry, talking bawdry.
Vutlebras ), z., dirty. pig, slovenly fellow.
vuilheid, z., dirtiness, foulness, nastiness, filthiness,
slovenliness ; -, (het vuil) dirt, filth, ordure ; -, (eener
wonde) matter; § -, malice; . -, (schallcschlieid) archness,
roguishness.
Vulligheld , z., (morsige dingen) filth , filthiness , dirt,
dung; -, (vuilaardigheid) malice , il'l nature, obscenity,
envy; dat is vol -, that is full of dist; het is maar -,
(kwaadspreken) it is mere malice.
Vuilih) , z., dirty , nasty ; sordid fellow ; § -, villain; hij
is een oolijke -, be . is a mean rascal.
Vuilneus) , z., snivel-nose.
Vuilnis, z., dirt, dust, dung, ordure; filth.
Vuilnisbak , z,, dust-trough.
Vuilnisberg, z., zie Vuilnishoop.
V u tini semmer • z., dust-pail , bowl.
vuilui *hoop , z., dust-bill, heap of dirt,
Vuilniskar, z., dust-cart, tumbrel,

V UU.
' Vulintsman • vuilnishaler • vullnlsraper , z., dustman, raker, scaveriger.
Vuilnisschop,, z., dust-shovel.
Vuilnisschuit, z., dustman's boat, filth-boat.
Vuiinisvat, z., dust-trough.
V u IIuisztjp t , riool , z., common sewer • conduct.
Vatlpoes (, z., § dirty pig.
VuiIt'e • z•, dirtiness; § -, dirt, zie Vuilheid.
Vuist, z., fist; -, (gewricht van de hand) wrist; iemand
met de - slaan , strike any one with the fist ; elkander
met -en slaan , cuff one another, fight at fisty cuffs ; met
den degen in de -, sword in hand; in zijn - lagchen, laugh
in one's sleeve; § voor de -, fairly, at first sight, unpre -"
pared, extempore ; hij is voor de - (opregt) , he is a fair
dealing man; voor de - spreken, improvisate, make a speech
extempore; een voor de - uitgesproken redevoering, an improvisation ; voor de - geslaakte verzen , extemporal verses;
rond voor de -, straightforward, plain-dealing.
Vuistgevecht, z., boxing.
Vuisthamer , z., mallet, heavy iron hammer.
Vuisthandschoen, wantje (, z., mitten.
vuistje, z., small fist; in zijn - lagchen, laugh in one's
sleeve; uit het -, out of the hand; - voor het - weg, (onvoorbereid) unprepared , extempore; -, (zonder uitzoeken)
indistinctly, at random.
.
Vuistlook t, muilperen §, z., fisty-cuffs, p1.; h) kreeg
wakker -, be was cuffed , soundly.
vuistslag, z., blow with the fist, cuff, stroke.
V uistvechteu , i. u'., box.
vuistvechter, z., boxer.
Vuistvol , z., handful, grasp.
vusstwunt, z., zie Vuisthandschoen.
Vulaarde, z , fuller's earth.
Vutbaar, b., capable of being filled.
Vulbier, z., supply of beer, of ale to fill up a barrel.
Vuicder , z., zie Voller.
vulhaar , z., stuffing-hair , cow's-hair.
Vulkaan , z., volcano, vulcano.
Vullen, t. w., (fill; -, (opvullen) fill up; -, (ran niet vloeibare dingen, ,vta, eren) sluff.
vuiler , z., filler; -, (volder) fuller ; -, (stoffeerder) up.
holsterer.
veiling, z., filling; -, (rolling) fulling ; -, (vulsel) stuffing.
Vulmolen , z., fulling-mill.
vulsel, z., stuffing; -, ingredients of a pudding.
vulwijn , z., supply of wine to fill up a barrel.
vulwoord, z., expletive.
Vuns, b., zie Vunzig.
Vunsheid, z., zie Vunzigheid.
vunzig, b., rank, moist.
Vunzigheid , z., rankness, moistness,
Vuren, i. w., (schieten) fire ;-, (afschieten) fire off; zuur
geven , give fire.
Vuren, b., fir; - hout, fir wood; - houten , fir.
Vurie, b,, fiery, §-, ardent, fervent; -, (begeerig) eager;
-, (hartstogtelijk) passionate; een -e lucht, a fiery, a red
sky; -e pijlen, flaming darts; een -e oven . , a fiery, a flaming furnace; § een -e (jner, an ardent zeal; een - gebed,
a fervent prayer ; een - aangezigt, a fiery , a red face; -,
bcv., ardently, fervently.
Vi,righeld, z., fieriness; §-, fervidness, eagerness, passi.
onateness, zie.beteekenissen onder Vurig; - in het gelaat,
pimples, carbuncles (pl.) in the face; - eener wond, inflammation of a .wound.
Vuur, z., (een der hoofdstoffen)1 fire ; -, (buskruidvuur)
fire (soldatenterm); -, '(ontsteking) fire, inflammation;
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(toorn) fire, passion, anger; -, (wakkerheid) fire, briskness,
liveliness; -, (liefdevlam) flame of passion, of love; - ,
(koudvuur) gangrene , stoppage of circulation followed by
putrefaction, g.; gloeijend -, buriiiun fire; verterend -,
consuming fire; §het is water en -, it is fire and water;
een - aanleggen, kindle a fire; bij liet - zitten, sit it
the fire-side; ten vure gedoemd, condemned to he burned;
olie in liet - gieten , throw oil into the fire , blow the
coals , § exasperate the minds ; liet - des oproers dempen ,
extinguish , quench the flame of sedition; § liet - van
tweedrug t stokera , kindle strife , sow dissension ; § een
stroo-Ije (korte rreugd), a sudden blaze, flash; - geren,
give fire; liet - van den vijand uitstaan, withstand the
fire of the enemy; Sc het - der begeerlijhkeid, the flange
of desire, of lust; hïj vat schielijk -, he takes fire instantly; §iemond liet - na aan de schenen le,, gen, drive
any one to extremity; § er staat nog een potje voer hervr
te -, he will be reproached, punished; voor iemand door
het - loopen, do every thing to serve, any one; hij heeft
nooit - gezien , he never smelt gunpowder; is het - gaan,
go to battle (soldatenterm); hij spoog - en vlam, he spit
fury and indignation ; het - der jeugd, the fire of youth ;
- vatten, catch fire; § le - en le zinaard, with the utmost
struggle ; te - en te zwaard verwoesten , destroy by fire
and sword ; vol -, full of zeal , of courage ; het - van
tweedragt, the flames (pl.) of discord; het - des oorlogs,
the flames (pl.) of war.
Vuuraanbidder, z., fire-worshipper .
Vuuraanbidding, z., fire-worship .
Vuinraanmaker , z., fire-maker.
Vuurbaak, z., light-house, coast-light.

Vuurkolk , z,, flre•pit.
Vuurkolom , z., column of fire, pillar of lire.
Vuurkomfoor , z., fire-pot, fire-pan.
Vuurlantaarn, z., lantern , pooplight, z.
Vuurmand, z., warming-basket.
Vuurmandkieed, z., cover, cloth of a warming-basket.
Vi,urma,,dkornfoor, z., fire-pan in a warming -basket.
vuurmond , z , § gun (soldatenterm).
Vuuroven, Z. stove ; -, (fornuis) furnace.
Vuurpan , z., warming -pari , fire-pan.
V u u rpiJ i , z.,fire-dart, racket.
Vuurplaat, z., hearth-plate.
; Vuurpoel, z., burning-pool.
I vuurpot, z., fire-pot.
1 Vuurproef, z,, fire- proef.
1 Vuurroer, z., musket, gun.
Vuurroerdrager, z., musketeer.
Vuurrooe5, b., red as fire.
Í Vuurrook, z., smoke of fire.
j Vuurrooster, z., fire-grate.
! Vuurscheren , z., fire-screen.
V u urscbicht , z., fire dart.
Vuurschiider, z., enameller.
V u tir sebilderen , i. w., enamel ; het -, z., enamelling.
Vuurschilderwerk , z., enamelling.
Vuurschop, z., fire shovel.
Vuisrsiag, z., steel, fire-steel.
Vuurslot, z., lock of a gun.
Vuurspuwend, b., voming fire; -e berg, volcano.
vuurstaat , z., steel , fire-steel.
Vuurstede, z., hearth.
Vuurbal, z., fire ball.
Vuursteen, z., flint, flintstoue.
Vuurberg(, z., mass of fire .
Vuurtang, z,, fire-tongs, pl.
Viturbloem , z,, corn-poppy (plant); wild poppy, piony.flower. Vuurtest, z., chafing-dish,
zie Test.
Vuurbrakend, b., spitting fire, fire-spitting.
vuurtoren, z., light house.
Vuurbraker, Z., §gun.
Vuuurv ➢ ain, z., flame, fire-flame.
Vuureesch, z., (gun) powder-flask; fire-bottle (soldatent.). vuurvonk, z., spark.
Vuurgloed, z., glaring-flame .
Vuurwapen, z., gun; -s, fire-arms, pl.
Vuurbaak, z., fire-hook.
Vuurwerk, z., fire-work; een - afsteken, light a fire-work.
Vuurhaard, z., hearth, fire-side .
Vuurwerker, z., fire-worker, pyrotechnic.
Vuurkist, z., cartridge-box (soldatenterm).
Vuurwerkkunde, z., pyrotechnics, pl.; pyrotechny.
Vuurkleed, z., quenching cloth.
vuurwerkmaker, z., fire-worker, pyrotechnic.
Vuurkloot, z., fire-ball.
Vuurwortel, z., bartram, wild dragon (botanie); -, pelliVuurkogel, z., fire-ball.
tory of Spain.
-,

w
^Vaadbaar , b., fordable , wadable ; waadbare plaats, ford.
Waadbaarheid • z., fordableness, wadableness.
waag, z., (stadswaag) public weighing-office; -, (weegtoe.
stel) balance; §-, (waagstuk) risk; het is een -, it is a risk.
Waagbriefje, z., weigher's ticket.
Waagdrager , z., carrier to the weighing-office, labourer
belonging to the weighing-office.
Waagdragerogild , z., corporation of the carriers to the
weighing - office.
Waaggeld, z., weigher's fee, custom of the weighing-office.
Waaggew1gt , z., weight of the weighing-office.
Waaghals , z., hair-brained fellow; foolhardy fellow , te.
merarious adventurer.
Waagmeester , z., inspector of the weighing-office • weigher.

.

Waagschaal , z., +j (groote schaal in de waag) great ba-

lance ; § -, (gevaar) hazard , risk ; in de - stellen , risk,

set at stake, put to the venture.
tivaagspel, z., (waagstuk) risk; -, (kansspel) lottery-game,
game at hazard.
Wangstand, z., standing of the scales.
Waagstuk , z., hazardous undertaking.
Waagwtd, b., wide; - open, wide open; de deur stond open , the door was wide open.
`Naai j-, z., zie Wade.
waarachtig , b., windy, blusterous , boisterous.
WaaL}en, i. w., blow, bluster; -, blow; -, (wapperen)
swing; -, t. w., (met den waaijer) cool, fan ; het waait hat'd ,
it blows hard , it is very windy; er waait een stijsf koelte,
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it blows a brisk gale ; het waaide vreeselijk hard , it blew
a dreadful storm; een vlag laten -, hoist up, hang out
a flag; § met alle winden -, turn with every wind - , be
a mere weather-cock; § iemand (iets) laten - , leave any
one to his (any thing to its) fate; net is mij door het
hoofd gewaaid, I have forgot it; § het zal wel over -,
,§ the storm will pass; zij waaide zich met een waaijer,
she cooled herself with a fan; § t laat hem - (gaan),
let him go.
Waaijer , a., fan ;
-, blower.
Waaljerbeen, z., fan-stick.
Waaijerdoos, z., fan-box.
Waaijerrnaker • z., fan-maker.
Naak , wake, z., watch , watching ; § -, care , carefulness; de ouden verdeelden den nacht in vier waken, the
ancients divided a night into four watches.
Waakhond, N., watch-dog.
Waakpieats , z., watching-place.
Waakrol , z., list of those who watch.
waakster, z., ' female watch; nurse to a sick person.
Waaktoren , z., watchtower.
Waakzaan, b., Il watchful , wakeful ; -, (zorgvuldig) vigilant ; -, (zorgzaam) attentive ; een - persoon • a vigilant
person; -, bw., watchfully, wakefully; attentively.
Waakzaamheid, z., watchfulness ; -, (zorg) vigilaney
de herderlijke -, the pastoral vigilaney; -, (zorgzaamheid)
carefulness, attention.
Waal , z., (Luikerwaal) Walloon ; een regiment Walera , a
regiment of Walloons; -, (afgepaalde haven, havenkom)
inner harbour, basin; de walen aan het IJ voor Amsterdam,
the channels, basins made in the river before Amsterdam;
een grondelooze - (diepte) , a fathomless depth.
Wraalbaar 1, b., (veranderlijk) changeable, inconstant, matable.
Waalbaarbeid T, z., (veranderlijkheid) changeableness, inconstancy.
Waalredder, z., overseer, commissary of the haven, of
the canals.
Waalsch, b., (Luikerwaalsch) walloon, french, walloon of
siege ; -e regimenten , regiments of Walloons.
Waalwortel • z., comfrey, adder's wort (botanie)
Waan , a., (meaning , gedachte) belief , wrong notion; -,
opinion, thought, presumption, fancy, conjecture; in den
- verkeeren (onderstellen), suppose; -, (geldoven) believe;
-, (meenen) think ; iemand in den - brengen , make any one
believe; iemand in den - laten, leave any one in the thought.
Waangeloof, I., false belief, erroneous belief; superstition.
Waangetoovig, b., erroneous, superstitious.
Waangeloovigheld, z., erroneousness, superstition.
%Vaanwtjs , b., persumptuous , se! f-conceited ; pedantic;
het is een waanwijze gek , he is a pedantic fool ; -, bee.,
presumptuously, pedantically.
WaanwUsheid, z., presumption, presumptuousness, conceitedness; pedantry.
Waanwijze, a., pedant; presumptuous person.
Waanzin , z., madness, stupidness.
Waanzinnig, b•, mad, stupid.
Waanzinnige, x., mad, stupid, foolish person.
tiVaar , b., true ; -, bw., where ; gelooft gij dat het - is ?
do you believe it to be true; het - geloof, the true faith;
een - berouw , a sincere repentance ; - maken , prove , confirm , verify, justify; is het niet -? is it not true? is it
not ? iets voor - houden , take any thing for granted.
Waaraan , bw., whereat, on which , whereto ; - schort
het ? what is the matter ? what is wanting P

TA.A.
%%aarachter , bw., (achter wat) behind what; -, (achter

welk voorwerp) behind which ; -, (achter welken persoon,
achter wien) behind whom. Aanmerkingen. Dit verschil
tusschen what , which eu whom , behoort bij meer dergelijke zamenstellingen met voorzetsels in het oog te worden gehouden.
.danm. Het woord waar (where) wordt dikwijls onvertaald
gelaten; het daarmede verbonden woord drukt dan de he.
trekking uit: het boek waarvan gij spreekt, the book you
speak of. Soms wordt het vooraan en het andere woord
aan tiet einde van het voorstel geplaatst: waar kijkt gij
naar? what do you look for?
Waarachtig, b., (waar, zeker) true: een - verhaal, a true
story; het is - waar, it is true indeed; -, bw., truly, in
truth , indeed.
Waaraf, 1w, of what, of which , of whom.
Waarbeneden , bw., beneath what, which, whom , zie
Waarachter.
WVaarbi.j , bw., whereby; by what, which, whom, zie
Waarachter; - nog kwam, to which was added ; - zal ik
het vergelijken ? whereto shall I compare it?
Waarborg, z., caution, surety, bail, guarantee; -kantoor
voor gouden en zilveren werken, stamp-office for wrought
gold and silver.
Waarborgen , t. w., pledge , give caution, warrant, secure.
Waarborger , z., warranter.
Waarborging, z., warranting; -, (zekerheid) securing.
Waarborggeld • z., insurance-money.
Waarboven , bw., above what , which , whom, zie Waar achter.
Waard , z., (huisbaas) host , master ; -, (herbergier) landlord, innkeeper ; -, (mannetjes eend) drake ; -, (bedijkte
grond) inclosed land, drained lake; § buiten den - rekenen,
make a mistake; § zoo de - is, vertrouwt hij zijn gasten,
we judge of others according g to our own temper, t like
master , like man.
Waard , b., (lief, dierbaar) dear, worthy; -, (waardig)
worth; mijn -e ouders, my dear parents; uw -e vriendschap, your valued friendship; f het is geen duit -, t it
is not worth a fig , a farthing, a groat; t het is de moeite
niet -, het is geen dankens -, het is de sop niet -, it is
not worth the while; zijn gedrag is prijzens-, his demeanor is worthy of praise.
Waarde, z., worth, value; -, (prijs) price; -, (achting)
esteem ; ik wil er de - voor genen , I will give the worth
of it; onder de - verkoopen, undersell; van geen -, of no
value; veel - hechten aan, attach much value to; in houden, value; op -' houden, value in account (koophandel);
in - verminderen , make worthless; zaken, artikelen van
-, articles of value , valuables ; van geen -, worthless;
§ ran weinig of geen -, of little or no consequence; § van
nul en geener -, null and void ; innerlijke -, - intrinsic
value.
Waardeerbaar, b., valuable, estimable.
Waardeerbaarheld , z., valuableness.
Waardeerder, schetter, z., prizer, valuer, estimator,
rater, taxer.
Waardeerltjk , b., valuable.
Waardeerlljkheld , z., valuableness.
Waardeerster , z., zie Waardeerder.
Waarden, z., (me. van Waarde, Prijs) values, prices, pl.;
-, (mv. van Waard, .Hospes) hosts, pl. -, (mv. van Waard,
Herbergier) innkeepers, pl.; -, (mv, van Waard, ingedijkte
polder) inelosed lands, pl.; -, (mv. van Waard, mannetjes
eend) drakes , pl.
Waarder t, t., mercenary, hireling (soldatenterm).
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t. w., (schatten , taxeren) value , rate ; § - , Waarmerking, z., stamping ; -, authentication, zie Waar merken.
esteem, respect; - op, value; te hoog -, overvalue, overrate; le laag -, 'undervalue, underrate ; de erfgenamen Waarna , waarop , bw., after which, whereafter, wherehebben den boedel doen -, the heirs caused the furniture upon; - de vergadering scheidde, after which the assembly
to be valued ; die man is hoog te -, that man is highly broke up.
Waarnaar, bw., after what, after which, after whom,
to be esteemed, respected, it is a very worthy man .
zie Waarachter; - kijkt qrj ? what are you looking for?
Waardering , z., estimation, valuing , prizing, rating ,
- vraagt gij ? what do you ask for? -, according to.
esteeming.
Waardgeld:, werfgeld, z., press-money, bounty-money Waarnaast. bw., next to what, to which, to whom,
zie Waarachter.
(soldatenterm).
Waardgelders :j: , z., mv., soldiers enlisted for the use of Waarnemen , t. w., (inachtnemen, nagaan) observe, mind;
-, (opmerken, opletten) observe; -, (beloeren) attend to; -,
a city (soldatenterm).
(bespieden) watch, spy, observe, regard attentively; -,
Waardig, b., (verdienstelijk) worthy, worth; -, (kostbaar)
precious, of great price , value ; - zijn , be worthy of , (beschouwen.) observe , consider , contemplate , stud y ; -,
(partij trekken van) profit of, avail oneself of ; zijn beroep
deserve , merit; -, bw., worthily , deservingly.
-, mind one's business; zijn tijd wel -, make a good use
Waardigheid, z., (ambt, betrekking) dignity; -, (waarde,
verdienste) worthiness, reverence, honor; geplaatst zijn in -, of one's time; de gelegenheid -, lay hold of, embrace the
be placed in dignity ; tot een (geestelijke) - verheffen, dignify. opportunity ; Gods geboden -, keep the commandments of
God; zijn pliyten -, observe, mind one's duties; den loop
Waardigheidbekleeder , z., dignitary.
der sterren -, observe, consider the course of the planets.
Waardig113k, bie., worthily.
Waas-,,emend , b. en tegenw. d., observing, zie WaarneWaardU, z., worth, value, zie Waarde.
Waard5n , mssntwaardljn , z., warder of the mint , men ; interim ; - secretaris , interim-secretary.
Wa arnemer, Z., (opmerker, inachtnemer) observer; - zin
inspector, master of the mint; mintmaster.
van iemands belangen , he any one's agent, represent any
Waardin , z., ( bawdy-house keeper ; -, (vrouw des huizes,
landlady
,
wife;
-,
innkeeper's
(gastvrouw) one; - zijn van een post, attend to an office; -, (uitkijkasteleines)
Waarderen ,

mistress of the house, hostess.

(oorzaak aanduidend) by what , by which,
by whom; -, (doorheen) through what, through which ,
through whom , zie Waarachter.
^Vaardscs'ap . z., trade of an innkeeper; innkeeping; - drijven, keep an inn, alehouse, tavern.
Waardshuis, z., inn.
Waargeest , z., ghost ; -, (spook) apparition , haunting I
;
spirit; -, spectre.
Waargenomen , b., observed , regarded ; -, verl. d. van
^Vaardoor, bw.,

Waarnemen, zie dat woord.

Per) spy.

%Vaarneming , z., (aan sterrekundigen) observation (of astroizoniers) ; 4 -, observance; - van een gelegenheid, avail.
ing oneself of an opportunity ; - van een post , attending

to an office; - van iemands belangen, being any one's agent,
representing any one.
Waarnemingsplaats, observatorium, z., observatory .
Waarom , bw., (om welke reden) why ? wherefore ? -, (tot
we/k oogmerk) wherefore? to what purpose?
Waaromtrent , bw., about what , which , whom, zie Waar achter; -, whereabout; -, concerning what, which, whom.
%Va arouder , bw., (beneden) under what, under which,
under whom, zie Waarachter; -, (le midden ran) among
which , among whom.
Waarop , bw., (waarna) whereupon, on which ; -, (boven
op) upon what, upon which , upon whom , zie Waarachter.
Waarover , bw., (ten aanzien vary ) about what , about
which , about whom; -, (overheen) over what, over which,
over whom, zie Waaraci,.ter.
Waarsch5nI Jk , b , likely , probable ; -, bw., probably.
Waarschidnll,,dheid , z., prolbahility; appearance; naar
alle -, very likely, most likely.
Wanrschouwen , t W , zie Waarschuwen.
Waarschuwen , t. w., j warn, admonish ; -, (verwittigen)
prevent, advertise.
Waarscisuwer, z., warner, admonisher; monitor.
V aarsehuwing , z., warning , admonition, advertising.

Waargoed, z., spare-stores , pl., z.
Waarheen , bw., whither? -, whereto, to what, to which;
waar hij ook heen moge gaan, wheresoever lie may go.
Waarheid . x., truth , verity; in -, truly, in truth ; de zeggen, speak the truth ; § t iemand de - zeggen , take up ,
any one roundly . reproach , rebuke any one ; achter de komen, discover the truth ; voor de - uitkomen, speak the truth ; om der - wille, for truth's sake.
^Vaarbeidlievend, b., truthful , truthloving.
Waarheidininnend, b., zie Waarheidlievend.
\VaarheidskennIs , z., knowledge of truth.
Waarheidsliefde , z., love of truth , veracity .
Waarheidsmin , z., zie Waarheidsliefde .
Waarheidsz[n , z., zie Waarheidsliefde.
Waarin, bw., wherein, in what, in which.
Waarlrjk, bw., (stellig) surely; -, (wezenlijk) really, truly;
W.► arscbuwster, z, zie NTaarschuwer.
-, tw., indeed!
SVaarteeken , z., sigit ; token of truth.
Waarloos , b., careless , carelessly .
- Waartegen , bw., against what, against whieh, against
Waarloosheid zjz . z., carelessness.
, whom ; - contrary to what, to which.
Waarmaken, t. w., prove, justify, verify; confirm;
waartegenov er , bw., opposite to what, to which , to
• make good .
whom, zie Waarachter.
%Vaarmaker, z., prover, justifier, confirmer.
Wearmaking , z., giving the proofs of; proving, confirm - %Naartoe, bw., to what, to which, to whom, zie Waar achter; -, (waarover) wherefore, whereto.
ing; -, making good.
Waarmede , bw., wherewith ; with what , with which , Waart , , in mijwaarts , bw., towards me ; huis -, towards
home; op-, upwards; neder-, downwards.
,
with whom, zie Waarachter.
Waarmerk, z., (merkstempel) stamp; -, (kenmerk) mark. i SVaaruit , bw., (waar vandaan) wherefrom; -,.(uit sea t ,
out of what , out of which , out of whom ;
welk)
,
Waarmerken , t. w., (van een merkstempel voorzien) stamp;
I what, from which, whence, zie Waarachter; - bleek, by
-, (met de hiandteekening bekrachtigen) authenticate.
Waarmeaker, z,, stamper; -, authenticator, zie Waarmerken. 1which it appeared.
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Waarvan, bw., of what, of which, of whom, zie Waar- Waden , i. w., wade, ford ; door-, wade through; °-, t. w.,
achter; -, whereof , wherefrom.
(doodkleed aandoen) wrap up in a sheet (lijken, dead bo-

bw., for what, for. which , for whom, where- dies) ; dress.
for, zie Waarachter.
wafel, z., (gebak) wafer; ) -, (mond) mouth, ) muzzle;
-, (klap • muilpeer) slap , blow • knock ; ) ik gaf hem een
gnosticate; iemand -, tell any one his fortune.
-, I gave him a blow on the ear ; ( houd uw -, hold your
Waarzeggend , b., prophesying; -e geest, spirit of prophemouth (tongue).
sying.
Wafelbakker , z., wafer - baker.
Waarzegger, z, fortune-teller; soothsayer , prognostica. Wafelbakkerij , z., wafer-baker's trade.
tor ; de italiaansche -, the Italian astrologer.
Wafelbord • z., wafer-plate.
Waarvoor ,

Waarzeggen , i. w., tell fortune; foretell , presage , pro-

WaarzeggerLj , z., fortune-telling , Booth-saying, divination.
Waarzegster , z., fortune-teller, sorceress; rondreizende -,

gipsy.

Wacht, z•, guard

Wafeldeeg ,i z., dough for wafers.
Wafelhuis, z., wafer-shop
%Vafel I zer , z., wafer-iron.

(soldatenterm); -, watch, z.; op - trek. Wafelkraam, z., wafer-shop, wafer-baker's booth ; naar
ken, mount the guard; de - houden, § be on the look- de - gaan • go to the waferbaker's.
out, z.; de - hebben, be upon guard; hij was op -, he was Wafelmeid, wafeimelsje, z. , wafer-girl .
upon duty; de - uitzetten, set the watch, the guards, the Wafelvormig . b., formed like a wafer.
sentinels; de - aflossen, relieve the guard; nacht-, watch- Wagen, z., 11.(, waggon, chariot, carriage; -, (koets) coach;
man.
boeren-, farmer's waggon; vracht -, waggon; hooi-, hayWachtel , kavartel , kwakkel , z., quail (vogel) ; de waggon; speel-, pleasure-cart; post-, stage-coach ; triumf
slaat, the quail calls.
(zege) -, trumphal chariot; -, (de groote beer) Charles's
Wachtelaar, z., quail-catcher.
wain (astron.) ; op een - rijden , ride in a waggon ; t de
Wachtelbeentje, z., bird-call.
paarden achter den - spannen, set the cart before theWachtelkoning , z., land - rail.
horses.
Wachtelkool, z., quail's cage.
Wagen, t. w., JJ risk, venture, attempt; -, (aan gevaar
Wachtelnest, z., quail's-nest.
blootstellen , expose ; -, (op het spel zetten) set at stake;
Wachtelnet, z., quail's-net.•
-, (het geluk beproeven) try the chance ; zijn leven -, ven
Wacbtelslag, z., song of a quail.
zijn leven is gewaagd, his life is-ture,hazdon'slif;
Wachtelvanger, z., quail-catcher .
at stake; -, i. w., (gewagen) resound; +die waagt, die wint,
^Vachtelvangst, z., quail - cacthing.
t fortune favors the bold; t die niet waagt, wint niet,
Wachten, t. w., (verwachten) expect, await; -, i. w., (toeven)

wait, stay; zich -, wed. w., take heed, have care; ik wacht
hem morgen , I expect him to come to morrow ; ik kan u
morgen niet• - (ontvangen) , I cannot receive you to mor row; als gij mij - kunt, kom ik morgen, if you can receive
me , I'll come to morrow ; ik zal u schrijven wanneer gij
naij kunt -, I'll write you when you are to see me ; ik het
lang op hem gewacht, I have waited long for him; wacht
even , stay a little.
Wachter, z., (wachthouder) watchman; -, (wacht) guard;
-, (sterrekunde) , lijfwacht (soldatenterm) satellite.
Wachtgeld, z., half-pay; op - staan, be on half-pay; op
- gesteld worden, be put on half-pay.
Wachthebbend, b., being on guard; - officier, officer on
guard.
Wachthond, z., watch-dog, kennel-dog; -e (bulhond) mastiff.
Wachthuis, z., watch-house, guard-house (soldatenterm).
Wachthuisje, z., (voor kommiezen) lodge; -, (voor schild
-wachten)
sentry-box.

Nachtkamer , z., waiting - room.

^VachtlList, e., list of the guard (soldatenterm).
Wachticon, z., fee for waiting.
Wachtmeester, z., quarter-master, sergeant of horse.
Nachtparade, z., mounting the guard; watch-place.
Wachtplaats, z., waiting-place; post (soldatenterm).
Wachtpost, z., post; §-, sentry.

Wachtrol , z., list of the guard.
Wachtseh , b., (waakzaam, van een hond) watchful ; -, bw.,
' watchfully.
Wachtschheld, z., (van een hond) watchfulness.
Wachtschip, z., watch-ship, guard-ship.
Wachttoren • z., watch-tower.
Wachtvuur, z., fire, watch-fife.
Wachtwoord , z., watch-word.
Wadde, z., (waadbare plaats) ford, fordable place, shallow.

Wade,

e.,

ham, pit of the kneepan (ontl.).

t nothing venture, nothing have; faint heart never won
fair lady ; de geheele stad zal er van -, the whole town
will resound with it.
Wagenaar, z., waggoner, coachman.
Wagenas , z., axle-tree.
Wagenboom, z., beam, zie Wagendissel.
Waeendissel , z., beam of a waggon, waggon-beam.
Wagenhuif, z., cover of a waggon.
Wagenhuis, z., coach-house, carriage-house.
Wagenhuur, z., carriage-fare.
Wagenketting • z., cart chain , waggon-chain.
Wagenkistic, z., box of a waggon.
Wagenkleed, z., zie Wagenhuif.
Wagenkussen • z., cushion in a waggon.
Wagesilens • z., linchpin of a waggon, of a carriage.
Wagenluns, z., zie Wagenlens.
Wagenshaker, z., cart - wright.
Wagennsakertj , z., trade of a cart-wright; -, workplace

of a cart-wright.
Wagennmakersw erk , z., cart-wright's work.
Wagenrnakersw &rakel, z., cart - wright's shop.

%Vageninan , z., waggoner, carrier.
Wagenmenner, z., zie Wagenman, driver of a waggon.
Wagenpaard , z., coach-horse.
Wagenpad • z., zie Wagenspoor.
wagenplein • z., coach - station.

Wagenrad, z., carriage - wheel , wheel of a .waggon.
Wagenreep • z., trace .
Wagenregt, z., manner of placing one's feet in a certain

direction in a waggon.

Wagenschot, z., wainscot (een houtsoort).
Wagenschouw • z., inspection of waggons,
%Vagenschuur, z., cart - shed.
Wagensmeer • z., cart-grease.

Wagenspoor , z., track (of a carriage-wheel), cart-way.
Wagenstar • z., (sterrebeeld) Charles's wain , greater bear.

WAG.
Wagentje , z., little waggon , little carriage.
Wagenvol , z., waggon-full , cart-load.
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Wakkerheld , z., (waakzaamheid) vigilance ; j -, (kloek-

heid) vigour , briskness ; § -, (schranderheid van geest)
sprightliness; hij verdedigde zich met veel -, he defended
himself bravely.
Wal , z., 1 bulwark , wall , rampart ; -, (oever) shore, hank;
Wagenwiel , z., zie Wagenrad.
aan -, ashore; aan - komen, stappen, land; van - steken,
Wagenwijd, vvaagwUd, bw., wide; - open, quite open,
wide open.
set out, leave the shore; § -, go on; binnen den -, within
the walls ; f van den - in de sloot , i from the frying-pan
Wagenzeel , gareel , z., the harness of a horse , the
into the fire; -- het raakt kart noch -, there is neither
cords with which a waggon is drawn.
Wagenzeil, z., cover of a cart.
rhyme nor reason in it; stads -, earthen wall , city wall;
hij den - langs, along the shore, along the coast; aan Wager, z., foolhardy fellow; -, venturer, adventurer; -,
(van een schip) clamp, thick stuff used in the calking of a blijren, stay on shore ; § de opper-, the weather-shore, z.;
ship; kim -, thick stuff following towards the Hoorheads; -t § aan den opper- zijn, thrive, be lucky ; t lager -, leeverdeks-balks-, clamps which support the end of the beams shore, z.; § aan layer - zijn, § be brought to a low ebb,
(scheepstimmerwerk) , z.
be in a low condition , be in adversity ; burg-, ditch;
(grachi ira een stad) channel in town.
Wageren , t. ee., place the thick stuff in the keeling of a
ship, z.
Waldcnzen , z , mv., Waldenses (volksstam in Frankrijk).
^V aldhoorn , z., french horn.
%Nagerij , z., foolhardiness.
Waldhoornblazer, z., horn -blower .
Waggelaar , z., totterer, staggerer.
Waggelachlig , b., tottering, reeling.
Waldhoornist, z., horn-blower.
Waggelbeenen , i. w., zie Waggelen.
Waldieper , baggerman , z , cleanser .
Wiggelen , i. w. ; (1 reel , totter , stagger; die tafel waggelt, Walen , i, w., (kenteren) ebb; -, (ongestadig zijn) change,
that table totters ; hij waggelt als een dronken man , be vary; -, (in twijfel staan) waver, doubt, hesitate.
staggers like a drunken man; zijn yeluk begint te -, his W'aig, z., loathing, disgust, aversion.
good fortune begins to waver; liij waggelt in zijn beslui- Walgachtig, b., loathsome, disgusting; -, (kwalijk) squeamish.
ten , be is unsteady in his resolutions; - als een eend, Walgachtigheld, z., loathsomeness, disgustfulness; -,
(Pwal(jkhcid) squeamishness.
waddle like a duck.
Waggelend 9 b., tottering; § -, tremhlii}g; een - geluk, Walgelijk , b., loathsome , nauseous, disgustful.
a wavering fortune; een -e troon, a tottc iiig throne; -, WalgeltJkheld, z., loathsomeness, nauseousness, disgust,
Wagenvracht , z., waggon-load, cart-load; -, (wagenhuur) fare.

Wagenweg, z., road , hig hway.

bw., totteringly.

Waggeiing, z., tottering, staggeriiiv; § -, trembling.
Wak, z., (opera vak, niet toegevroren l,lwil, , ) gap, spree in

disgustfulness.
%Valgen, i. or., (een walg ondervinden) loath, grow squeamish;

§- van, he disgusted with ; -, t. w., (een walging veroorzaken)
make (any one) sick at the stomach ; § fill (ally one) with
disgust.
-lee tarwe , damp , dampish wheat.
^Valgens, verhogen naamval van Walyen: tot - toe . to
Waken , i. w , (wakker, wakend zijn) wake ; -, (opzitten) make (any one) sick.
sit up; -, (de wacht houden) watch ; bij iemand -, watch ^Valglug , z., loathing, sickness at stomach , nauseating;
with any one; -, (de wacht hebben) have the watch, he dat veroorzaakt een -, that causes a wanibling in the stomach.
on guard ; -, (oppassen) watch ; het zij ik sloop of woo/c, Waling,_ z., going down of the tide; §-, wavering.
whether I sleep or wake; I wank en bid, opdat gij niet %Valkant, z., waterside.
in verzoeleing komt , ^ watch and pray, lest ye enter into %Valken, t w., (van hoeden) work hats, full.
temptation; over de kuilde -, watch over the flock ; Gods Walker, z., one who works a hat, fuller.
voorzienigheid waakt over alle inenschen, divine Providence %Vaikhaoner , z., fuller's hamnier,
ia watchful over all neen ; ik ben van liet - vrij , I am %Valkim$ , z., workiiig luits.
free of the guard ; over iemand -, watch over any one , Walkmolen , z., fulling-mill.
Wulkpisats, z., place where hats are worked.
keep an eye upon any one; - voor, take care of.
%V ak.end , b., (makker) awake ; -, (opzittend) sitting up
^Vaikst,sk, z., fuller's stick, hatter's working-stick.
-, (de wacht houdend) watching, watchful; een - oog hou
sillet ,je, z., small wall, rampart; § langs het - heen,
-den)
b;j het - langs, § turning, and twistiig.
keep an eye (op, upon).
Nakeg, z., watclrruau , w ;itcl}er; -, guard, sentinel (sol. Walm , z., (stoor.) steam; -, (damp) vapour; -, (rook) smoke.
datenterm) ; -, (lont die tot per ef der matrozen op de %V almachtig , b., smoky , steamy.
schepen altijd brandt) match kept alight on board ship, %Valenachtigheia , z , smokir;ess.
'Vn linen,
enen, i. w., ( stoomen , dompen) steam ; -, (rookery) smoke.
for the benefit of the sailors.
%Valtuig, b., (dampend) steamy ; -, (rookend) smoky.
Wakersloon, z., w xtchnian's fee.
VVakteeld or , z., moisti;ess, moisture, humidity, dampness. W alenigheid , z., smokiness ; -, (het walmerg.) steaniirag.
Wakker , h., fl (wakend) waking , awake ; -, (kloek , lu,tig) Walnoot , okkernoot • z., walnut.
stout , vigorous , lusty ; -, (oppassend) vigilant , circum. W'.lnotenboom , z., walnut-tree.
spect, attentive; -, bw., (wakend) awake; -, (kloelc) stoutly, Wsilnotenschil , z., shell of walnuts.
vigorously ; -, (oppassend) vigilantly, attentively; -, (ter WValrus , z., seal , sea-calf , walrus.
dege) very much; -, too., (lustig op) cheer up; - maken, Walrusbeen , z., seal-bone, walrus-bone.
awake , call ; § -, excite ; - worden , aswake ; een -e vent, Walrustand , z., seal-tooth , walrus-tooth ; -, me., seal-teeth.
a lusty, a stout fellow; een -e meid, a brisk lass; hij %Valrusvanger, z., seal-fisher, walrus-fisher.
werd - afgerost, he was thrashed soundly; - aanvallen, W alrusvangst , z., seal-fishery, walrus-fishery.
fall on with courage; - schudden, shake up; § -, arouse. wals • z., (dans) waltz ; -, (cylinder) `roller , cylinder.
Wakker en, i. w., increase; de wind wakkert aan , the wind Walscherm, z., parapet (vestingbouw).
increases.
Walschot , z., spermaceti , spawn of whales.
the ice that is not frozen over.

Vak f, b., moist, damp, dampish ; - %veder, moist treatlrer;
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WAL.
i. w., 1J waltz; § dance; -, t. w., (rollen) roll. .

WAN.
Wandluizen- verdrLv er , a., bug-killer.
Wandschoor • z., prop, supporter of a wall.
Wanen , t. w., (vermeenen) think , imagine, fancy;
wed. w., think oneself.
Waner , z., presumer , believer.

Walser , x,, waltzer ; § dancer.
Walstroo, z., lily of the valley (botanie).
zich -,
Walvisco , C., whale; natuurlijke geschiedenis van den -,
cetology.
W$Ivlschaardig , b:, cetaceous, cetic.
Wang , z., cheek ; -en (zijstukken) , cheeks , pl.
Walvischbaaraen, z ., mv., whale-fins, pl.
Wangebruik , z., bad custom, bad habit.
Walvischbeen , z., whale-bone.
Wangedrag • z., bad conduct, misbehavior , misdemeanor.
Walvlschepek, z., blubber, fat of the whale.
^Vangedroeht , z., monster.
Walvischtraan, z., whale-oil.
Wangedrochteltjk, b., monstrous, § shocking.
Wangelaat, z., ugly face, ill look.
Walvischvaarder , z., whale-fisher.

Wangeloof, z., superstition; -, (wantrouwen) defiance,
Walvlsehvaart , z., whale-fishery.
incredulity.
Wangeloovig . b., superstitions.
Walvlschvin, z., whale-fin.
Wangeloovigheld , z., superstitiousness; -, (wantrouwen)
Walvischzaad, z., zie Walschot.
defiance, want of faith.
Walwortel , z., comfrey , great comfrey.
Wam, wamstuk, buikstuk, .z., (bij looijer3) belly •part Wangeluid , z., dissonance (in de zangkunst); -, cacophony
of a skin; belly part of a fish; het - van een kabeljaauw, (in een vers of een rede).
Wangen , t. w., (klampen) cheek , clamp; een mast -,
the belly-piece of a cod-fish.
strengthen • cheeck a mast, z.
Wambuis, ( wammes, z., doublet, jacket; smet den tijd
komt Harmen in het -, § little strokes fell great oaks, Wangig , b., cheeked ; bleek-, pale-checked ; rood-, red•
cheeked ; dik-, thick-checked.
t much rain wears the marble , § time and straw make
Wangspier • z•, muscle of the cheek.
medlars ripe.
Vamen :, i. w., turn up the mud; het tij waamt, the tide Wangunnen, misgunnen, i. w., envy.
Wangunst , x., envy, grudge.
turns up mud.
Wangunstig, b., envious, grudging; -, bw., enviously;
Wanmen , t. w., draw fish ; eventerate.
-e gevoelens, unfavorable sentiments.
Wammes (, z., zie Wambuis; iemand op zijn - komen , § iemand de stof uit zijn - kloppen, beat any one soundly; Wangernstigheid , z., envy.
Wangzak , z., cheek-bag.
-, (met woorden) take up any one roundly.
Wamstuk , z., (van een rund) breast - part; - , (van een visch) Wanhebbelijk , b., unmannerly . -, sluttish ; -, bw., sluttishly , nastily.
belly-piece.
Wanhebbelf.kheid , z., unmannerliness; -, sluttishness.
Wan • wanne , z., fan , winnowing fan.
Wan, onscheidbaar vz., drukt gebrek of het omgekeerde van %Vanhoop , z., despair , de6peration; -, hopelessness ; tot
iets uit, an inseparable preposition signifying the want of - vervallen, grow desperate.
Wanhopen. i. w., des pair (aan, of).
any thing, or what is amiss or of ill condition.
Wanhopend, b., desperate, hopeless, despairing; -, bw.,
'WanbedrLjf, z., § had action; offence.
desperately.
Wanbeleid , z., bad management.
Wauhoplg, b., desperate; iemand - maken , drive any
`Vanbesinit, z., stupid decision, false consequence.
one to despair
Wanbetaling • z., want of payment ; in geval van -, in
Wanhopigheid • z., desperateness .
the case of non-payment , by want of payment.
Wand, muur, z., wall; § hij kleeft aan den - van mor Wankei , b., uncertain ; -, bw., uncertainly.
he is extremely dirty.
-sighed, Wankelbaar , b , (onzeker) uncertain ; -, (veranderlijk)
changeable ; -, (weifelend) wavering; -, (waggelend) totWandaad • z., villany.
tering; -, (onbestendig) unsteady; -, bs., changeably.
Wandel • z., (gedrag , leef wijze) behavior , conduct ; t zijn
handel en - zijn mij bekend, his behavior and actions are Wankelbaarheid , z., uncertainly; - , changeableness ; - ,
wavering disposition; -, tottering state; inconstancy, unknown to me; op den -, taking a walk.
steadiness, zie Wankelbaar.
Wandelaar, z., J walker; § -, (pelgrim, zwerveling) wan%Vankelen , i. w., (waggelen) totter; § -, (weifelen) waver,
derer.
hesitate ; doen -, move.
Wandelbaar, b., fit to walk in,, to walk upon.
Wankelend , b., § undecided , wavering; -, (haychelijk)
W andeldreef, z., walk of trees , shady walk
bad ; -, (zwak) frail; -e gezondheid, had state of health.
Wandelen ,. i. w., walk ; -, (een wandeling doen) take a walk.
Wandeling , z., JJ walk, walking, IJ een - doen , take a walk; Wankelig , b., § wavering, undecided.
tin de - (gemeenlijk), commonly, generally; tin de -zijn, Wankeligheld, z., § waveringness, undecidedness, inde be in circulation , be current , § be very common ; in de - cision.
komen. • be brought into circulation, § become very common. Wankeling . z., staggering, vacillation; § -, wavering.
Wankelinoedig , b., wavering , undecided , irresolute,
Wandellaan, z., walk of trees, shady walk.
fickle , inconstant; -, bw., fickly, inconstantly.
Wandelpad , z., foot-path , walking-path.
Wankelnnoedigheid , z., unstaidness ; § - , irresolution,
Wandelplaats , z., walk , walking-place.
uncertainty , undecidedness ; fluctuation.
Wandelrad • z., airing on horseback.
Wanklank, 5., dissonance, disharmony.
Wandelstaf, z., wanderer's staff; -, walking-stick.
Wanklinkend , b., discordant, dissonant, unharmonious.
Wandelstok , z., walking-stick.
Wanluidend , b., jarring, zie Wanklinkend.
Wandeltijd , z., time to walk , walking-time.
Wanluidendheid , z., discordance.
Wandelweder • z., weather to walk, walking-weather.
Wanlast , z., disorderly a p petite ; -, distaste.
Wandelweg, z., walk . walking-place.
Wandluis, z., bug, house-bug; -zen verdrijven, destroy bugs. Wanlustig, b., subject to disorderly appetite; -, retching,
loathing.
Wandlulrkruld , z.; yellow water-flag.

Walvischvangst , z., zie Walvischvaart.

WAN.
Wanlustigheid + , walging ,

Waninolen, z., barn-fanner; winnowing• machine.
Wanneer , bw., when, whenever ; -, vw,, when; -, (indien)

if , in case.

wannen, t. w., winnow , fan; koren -, winnow corn.
Wanner, z., winnower, fanner,
Wannig , b., empty,
Wanping ,

- roepen , call to arms; te - snellen , take up arms; te -

gewekt , alarmed; 's konings -, king's arms; een adellijk voeren , bear a coat of arms of nobility; het - van Londen,
the arms of London or London arms; t § groot8ch zijn op
zijn -, (verwaand zijn) be proud, vain ; met zijn - verzegelen,
seal with one's coat of arms.
Wapenbeeld, z., figure in a coat of arms.
Wapeab5J5 , legerbijl , z., battle - axe.
Wapenboek , z., (wapenregister) armorial; -,

Wannishetd, z., emptiness.
Wanorde
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WAP.

z., loathing.

z., winnowíiig , fanning.

(boek over we.

renkunde) hook of heraldry.

, z., disorder, confusion.
.

Wapenbord, z., escutcheon; § - , ensign.
Vapenbroeder , z,, fellow-soldier , brother-in-arms (sol.

Wanruimte, Z., gap, vacuum; -, empty place in a ship.
Wanschaduwing, z., horizontal refraction , z .
Wanschapen , b., deformed, misshapen, misshaped ; § -,

Wapendos, z., armor (soldatenterne).
Wapendrager, z., armor-bearer (soldatenterm); esquire.
Wapenen , z., mv., arnms, weapons , pl., zie Wapen; de -

WanordelUk, b., disorderly.
^VanordelUkheid, z., disorderliness

(wanordelijkheden, mv

disorders, pl.).

datenterm).

monstrous.
Wanschapenheld ,

z., deformity, monstrosity, , misspa .

penness.
^Vanschepsel , gedrocht , z., monster.
Wanschikkelik , b., U unsuitable, indecent, ungenteel ;
-, (verward) confused, disorderly. 0
Wanschikkelljkhc id, Z., unsuitableness, indecency, un-

genteelness; -, (verwarring) confusion, disorderliness.
Wansinaak, z., bad taste, ill taste .
Wansmakelijk , b., distasteful.
Wanssnakelijkheld, z., distastefulness .
Wanspelling, z., had orthography .
Wanspraak , z., had pronunciation.
Wanstaltig, b., deformed , misshapen .
Wanstaltigheid, z., deformity ,

Want,

misshapenness .

vw., for.

dragen , hear arms ; de - opvatten , take up arms ; de - .neder/eggen , lay down arms; in de (onder de) - zijn , be in
active service; onder de - komen, enter active service,
take up arms ; stilstand van -, truth , armistice.
Wapenen , t. w., arm , furnish with arms ; zich -, wed. w.,
arni oneself; zich tegen iets -, arm, secure oneself against
any thing; zich met geduld -, be patient, arm oneself
with patience.
Wapenfeit

, z., feat of arms, of war (soldatenterm); mar.

tial exploit, z.
Wapengekletter, z., clash of arms,

z.

, z., military exercise , management of arms
(soldatenterm) .
Wapenhuis , z., depository of arms, magazine, arsenal
(soldatenterm).

Wapenhandel

Wapening, krUgstoerusting, z.,

arming, armament,

Want , z., (handschoen) mitten, pl.; -, (ran een schip) shroud, warlike preparation (soldatenterm).
rigging; het staande en loopende -, the rigging, tackling of Wapenkamer, z., armory.
a ship, z.; een schip onder het - brengen, rig a ship, z.; Wapenkenner, z., heraldrist, one skilled in heraldry.
het groote -, the main shrouds, z.; -, (netten) nets; ja- Wapenkennis , z., heraldry.
pers-, hunting-nets, pl.; visschers-, fishing-nets, pt.; hoek-, Wapenkleed, wapenkleediug, z., armor (soldatenterm).
sea-nets, pl .
Wapenknecht, z., esquire; armor-bearer (soldatenterm).
Wantaal , z., jargon , solecism , barbarism (spraakk.) .
Wapenkreet, z., cry, cry of alarm , alarm (soldatenterm).
Wantalig, b,, irregular in speech; -, barbarous, solecistic, Wapenkunde, z., heraldry, blazonry; -, military exercise
solecistical.
(soldatenterm).
Wanthaler, z., net-drawer (haringvisscherij) .
Wapenksandig, b., well versed in heraldry.
WantLj , z., edd y , z .
Wapenkundige, z., blazoner, zie Wapenkenner.
Wantkloot, z., pulley, truck lashed to the shrouds .
Wapenkunst, z., military exercise (soldatenterm).
`Vantknoop , Z., spliced knot, z.; § -, messenger, z.
Wapenlist, z., book, list of armory.
Wantrouw 0 , z., distrust, mistrust, suspicion ; t- is de Wapenloos , b., weaponless , unarmed, without a coat of
moeder der zekerheid , suspicion is the parent of security. arms ; §-, defenceless.
Wantrouwen, z., zie Wantrouw .
wapenmaker , z., armorer.
Wantrouwen , t. w,, mistrust, distrust, suspect .
Wantrouwend . b., mistrusting, distrustful.
Wantrouwendheld , z., distrustfulness.

Wapenoefening, z.,

up of soldiers.
,

wapenplaats

military exercise, drilling, training
0

z.,

place of arms, meeting-place; alarm-

^V antrouwer, z., mistruster.
post (soldatenterm).
Wantrouwig, b., distrustful, suspicious; -, bw., distrust- Wapenpraal , z., triumph , trophy.
W apenpr acht, z., triumph, show of arms.
fully.
Wantrouwigheid, z., distrustfulness.
Wapenregister , z., (wapenboek) armorial; -, (stamboom)
Wantschaar, z., cloth-shearer's shears.
pedigree.
,
Wantsnjder, z., sailors' tailor, z.
Wapenrek, z., gun-rack.
Wantsnijderswinkel , z., tailor's shop for sailors .
( Wapenriem, z., arrpor-thong, strap to buckle an armor with.
tackle,
lines of a net, z . I Wapenring , z., mail.
Wanttaile, z., rigging-cords,
Wanvoegeiijk, b., unsuitable, inconvenient, unbecoming ; Wapenroem', z., military glory.
-, unbeseeming.
i Wapenrok , z., coat of mail , of arms.
Wanvoegelijkheld • z., unsuitableness, indecency, incon
Wapenrol , z., zie .Wapenboek en Wapenregister.
venience, unbeseemingness; § -, misbehavior.
Vapenrusting, z., (roer één persoon) armor; -, armaWanvrucht , z., deformed fruit , zie Wanschepsel.
I ment, warlike preparation , equipment; -, (algemeene naam
`gapen , z., weapon, (ter verdediging) armor; -, (wapenpoor: toerusting ten oaorto9) preparation for war, raising
schild) coat of arms; -, (cachet) seal ; te -, to arms ; le of forces.
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WAR

WAS.

Wapens • z., mv., (1 arms, pl.; t hoog zijn in zin -, t be

well dressed; - worden, grow hot, (toornig worden) grow
angry, furious; - maken, heat , warm; t maak mij het hoofd
niet -, don't make me angry, don't provoke , irrritate me;
§ een -en dag hebben, be obliged to work, to fight violently;
een -e liefde, a flaming love; -e landen, hot countries.
Warmen , t. w., warm, heat, make warm; zich -, wed. n.,
warm oneself.
Warmer, z., warmer.
Warming, z., warming.
Wsrmoes , z., pot-herbs, pl ; chervil-soup.
Warenoesgrond , z., zie Warmoesland.
Warinoeskooper, z., seller of pot-herbs.
%' armoesland , z., kitchen-garden.
Warnnoestuin • z., kitchen•garden.
Warmoesverkooper , z., zie Warmoeskooper.
!Warmoezenier, z., gardener (cultivating pot-herbs).
Warmoezenieren, i. w., cultivate pot-herbs.
Warmoezier , z., zie Warmoezenier.
Warinoezierster, z., herb-woman.
Warmoezierderii, z., (warmoesland) kitchen-garden-ground;
-, (bedrijf van warmoezenier) cultivation of potherbs.
Warmpjes, bw., warm, warmly; er - inzitten (goed gekleed
zijn)', be well dressed , (rijk zijn) be in easy circumstances,
wealthy, rich; dek u -, cover yourself close.
Warmte • z., warmth ; de - zoeken , seek for a warm place;
een gematigde -, a moderate warmth.
Warmtebuts, z., warming-pipe.
Warmtegraad , z., degree of warmth.
Warmtelelder, z., conductor of warmth, warming-pipe.
Warmtemeter , z., calorimeter.
Warmtestof, z., caloric.
Warnest , x., confusion.
Warnet , z., labyrinth, entangled net, thread.
Warren • i. w. en I. w,, entangle ; -, embroil; § -, i. w.,
quarrel.
Warrig , b., entangled ; § -, quarreling , quarrelsome.
Warrigheid , e., entanglement ; § -, quarreling spirit,
quarrelsomeness, quarrelsome disposition.
Warring, z., entangling, entanglement.
Warsch , b., averse, disgusted, weary.
Warschbeld, z., being averse, disgusted, weary.
Wartaal, z., nonsense; solecism.
Warziek , b., quarrelsome.
Warzoeker, r., quarrelsome fellow, quareler.
warzoekerij , z,, quarreling.
warzucht , z., quarrelsomeness, quarreling spirit.
Warzuchtig , b., quarrelsome, wrangling.
Warzucbtigheld • z., zie Warzucht.
was, verl. tijd van het werkw. zijn, ik was, I was , mv. were.
Was, z., wax; gele -, yellow wax; in - werken, work wax.
Wasbeeldje, z., wax-figure.
Wasbieeker , z., wax-bleacher.
Wasbleekerij , z., (het wasbleeken) " wax-bleaching; -, (wasbleekers-inrigting) wax-bleachery.
Wasboom , z., wax-tree.
waseb., z., wash; de - hebben, aan de - rijn, be washing,
be busy with washing the linen of with starching and
hanging up the washed linen ; ons goed is naar de -, our
linen is sent out to be washed.
Wascbbad , z., washingtub.
vv ascbbcnk , z., washing-bench.
Waschbekken , z., hand-basin, washing-basin, ewer.
Wasebbleek , bleek , z., bleach.
Waschbleeker, bleeker , z., bleacher.
Wasehbleeker1j , bleekerij , z., bleachery.
Wascbdag , z., washing-day.

proud; een leeuw in zijn - voeren, have a lion in one's
coat of arms.
Wapenschild , z., escutcheon • ensign.
Wapenschildkenner, wapeusch+ildkuudige , z., armorist, zie Wapenkenner.
Wapenschildkennis, Wapensehlldkunde, z., heraldry,
armory , blazonry.
Wapenschudkundig, b., skilled in heraldry, in armory,
in blazonry.
Wapenschorsing, z., truce, suspension of arms.
' 'penschouw , z., mustering, muster.
Wapenschouwing, z., zie Wapenschouw.
Wapensmid , z., armorer (soldatenterm).
Wapensnijder, z., seal-cutter • engraver of signets.
vapenstandaard, z., standard, trophy, banner (soldatenterm).
Wapenstilstand, z., zie Wapenschorsing.
Wapenstok , z., gun-rack.
Wapenstuk, z., armor-piece; §-, (wapenfeit) feat of arms.
Wapentuig , z., arms , weapons , materials of war , pl.
Wapenveld , z,, field (in an escutcheon or coat of arms)
(wapenkunde).
Wapenvlak , z., stern , z.
Wapenzuil , z., trophy (soldatenterm).
Wapper, z., swing , swipe ; -, shameful dismission, z.
Wapperen , i. w., swing, waver.
Wapperend, b., swinging, flying, wavering; -e vlag,
flying colors , pl.
Wappering , z., swinging , flying , wavering.
War, z., disorder, confusion; -, entanglement; in de -,
in disorder, in confusion , entangled; -, (hij vergissing)
mistaken; zijn haar is in de -, his hair is matted; ik kan
net niet uit de - krijgen, I cannot untwist it; iemand
uit de - helpen, help any one out; iets uit de - maken,
disentangle any thing; § hij bragt alles in de -, he brought
every thing into confusion, he embroiled every thing; § in
de - sturen, spoil.
Warande, z., veranda; lust-, park, warren.
Warboel , z., confusion.
k
Warder, z., (in de was mdker) entangler; -, (twistzoeker)
quarreler, quarrelsome fellow.
Warderij , z., quarreling.
Wardiertje, z., puzzling animal.
Wareloos , b., zie Waarloos.
Waren , i. w., haunt, be haunting; rond-, haunt (van
spoken , of spectres).
Waren , koopmansgoederen , x., mv., [goods, wares,
commodities; eet-, comestibles.
Warenkenner , z., one skilled in the knowledge of wares.
Warenkennis, z., knowledge of wares.
Warenkunde, z., zie Warenkennis.
Warenleer , x., study of the knowledge of wares.
Wargaren , z., entangled thread.
wargeest, z., 4. fool; -, busy-body, meddling-fellow, ca,viling-fellow , make-bate.
Warboofil , z., zie Wargeest.
Waring, z., (van spoken) haunting; -, (gang binnen scheepsboord) gang-board.on a ship's deck, z.
Warkruid , z., toad-flax (botanic).
Wanen , i. w., whirl , turn to and fro.
Waning , draaikolk , z., whirl-pool.
Wariwind, z., whirlwind.
Warm, b., warm; - weder, warm weather; - gemaakte
wijn, wine-whey; § hij zit er - in (is rijk), he is rich , is
well-off, is in easy circumstances , (is warm gekleed) is

WAS.
Waschdoek , z., towel.
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W assenbeeidenspel , z., gallery of wax-work.

Waschgeld , z., money for washing.
Wassend, b., increasing; - water, flood; -e maan, cresWaschgoed , z., washed things , pl.; -, things to be cent , increasing moon.
Wassing, z., growing, increase.
washed, pl; a;-, linen.
Waschhok, %vaschhuts, z., washing-house.

%Vaschketel , z., washing•copper ; chafern.
%yaschkeuken, z., wash-kitchen.
Waschkoin , z., washing-bowl, basin.

Wasverf, wasverw • z., wax-color.

Waszeep, z., wax-soap.
Wait, z,, wad , zie Walje, TVatten.
Vat, voorn. zo., what; - ook, whatever, whatsoever; voor, what a (enk.), what (mv,) sort of -, bw., (hoe) how;
Wascbkuip, z., washing-tub.
- ben ik ongelukkig, how unhappy I am; -, (iets) sonieWasch1iJst, z., wash-list.
thinn , any thin,,; geef glij ook -, give me something also;
%Vaschloon , z , wages for washing.
wilt a j -? do you like any thing? van alles -, a little of
Waschmachine, z., wishing-machine.
each ; - grooter, somewhat bigger ; dat is nu -, that does
z.,
basket
for
linen.
^Vaschinand ,
not signify much; -, (een weinig) a little; ik moet - rus
Waschlneld, z., washer-maid.
I must rest a little; vrij -, (veel) much ; hij heeft-ten,
Waschp1aats, z., washing-place.
vrij - geld, he has pretty much money; heel -, (zeer veel)
Waschster, waschvrouw , z., washer - woman.
very much ; hij heeft heel - geld , he has a great deal of
Waschtobbe, z y washing-tub.
money; hij meent heel - te zijn, lie pretends to be a man
Waschvat, z., washing-tuh.
of note; -, (prijs in de loterij) prize in the lottery; - uw
^Vaschvrouw , z., washer-woman, laundress.
broeder betreft, as for your brother ; - wij aangaat, as
'Vnschwater, z., wash - tivater.
for me.
%V8 chwtjf, z., zie 1 ', f,chvronw.
water, z., JJ water; - zucht, dropsy, g.; lede -, serum, g.;
WWasdoek , z., cere-cir; ?h , oil-cloth.
zoet -, fresh water; zout -, salt water; brak -, brackish
%Vuydom, z., growth ; volle -, full growth; § -, increase.
water ; roze-, rose-water; uj-, holy water; bron -, mineral
Wasdraad • z., wax-thread,
water, well-water; drink-, drinkable water; goot -, § stuff;
^Vnsdrnif, z., waxen grape,
hoort' -, high water, flood; kond -, cold water; lacy -,
Nasein , z., steam , vapor.
low water ; levend -, living wa` er ; loopend -, running
, %Huiven , i. w., steam , vapor.
water ; opper-, mountain-water ; regen-, rain-water ; rivier-,
Wasemig , b., vaporous, vapory.
river-water; sterk-, aqua fortis, nitric acid (chemie); slit.
^VasernIng, z., steaming, vaporing.
staan d -, stagnant water; sloot -, ditch-water; stroom -,
^Vtsf tbrfhk • w., wax-rriauufacture.
ri ver -water ; stroomend -, streaming water ; troebel -,
Wasfakkel • x., wax torch.
troubled water; fin troebel - is het goed vissehen , the
Wasgeei , z., wax-colored , yellow as wax.
best moment to profit is when others are at variance;
^Vasllfndel • z., wax-trade,
vaar-, iiavigahle water; visch- (oen in te visschen), fishing'Vasie, z., wick; -, (witsliclitje) wax-light.
water, (waarin visch is gekookt) fish-water; § woel-, turWaskaars • z., wax-candle , taper
hulent boy; zee-, sea-water; bol -, swelled water; - in
`OVashaarsennsaker, z., vvax chandler.
krijgen, be leaky; onder - staan, liggen, be under waWasklever . z., wax-color.
ter; onder - zetten, inundate, drown; onder - loosen,
Waskleurig . b., wazx.colored.
he drowned ; op - en brood , upon bread and water ; te
^Vaskuek • z , wax-cake.
- gaan , take the water ; ta - laten (een schip) , launch
% askooper , z., wax-cihandler.
(a slip); te - reizen , travel by water ; de wegen zijn onWaskousje, c., wick.
der -, the roads are overwhelmed; aan het - wonen, lire
Waslap , z., wax-clout.
on the waterside; er is veel - yevallera, it has rained a
Waslicht, z., wax-candle, wax-light.
great (teal ; F ja eggen zin vol -, his eyes are wet with tears,
bVaspaarl , z., wax-pearl.
his eyes are brimful of tears; -, (pis) urine; zijn - lozen,
Waspeer, z., wax pear. - make water ; het - hebben , be dropsical ; pijn op het Wasp9eister, Z., wax - plaster.
hebben , have a strangury ; aan het - sterven , die of dropsy;
Waspruhi , z., wax-plum.
-, (golving op somrniye stoffen, moiré) water; gloss; het Wasrol, Z., wax-roll.
van deze zijde is niet fraai , this silk is not well watered;
Wassehen , t. w., ( wash ; -, (kleures) draw , paint in
-, (glans van paarlen) water ; deze paarlen zijn van het
water-colors ; ik wasch mijne handera in onschuld , I wash
eerste -, these pearls are of the finest water ; § zich tot my hands of it ; de handes in iemands bloed -, embrue
schreijcn , weep bitterly; § onder - zijn , be in unfavorable
-,
the hands in any one's blood ; tik zal dat varken wel
circumstances; I- bove;a - zijs, have no more to fear;
I'll bring it about.
§ tzcsschen - en wind drijren , trim , be a trimmer; t Gods
Wasscher, z., waslier; glazen --, brush to wash wiudow- over Gods land laten loopes , care for nothing, leave
-,
cot-quean,
panes; - Jan de
things to go as they can; §- ergens vuil` om maken , make
Wassehertj • z., (het wasschep) washing; -, (wasch/luis)
hubbub about any thing, keep a great coil about any
washing-house.
thing ; i- - in zee dragen (in de lucht schermen) • beat the
Wassehing • z., washing.
air, carry coals to New-Castle ; (- in zijn win mengen ,
Wassen • t. so., (met was bestrij een) wax, cover with wax;
-, i. ie., (groeiden) grow ; § -, (toenemen) increase ; goed -, grow tractable ; cool , allay one's passion ; t dat is op zijn molen , that serves his turn ; t het - loopt mij om
thrive; hel water wast, the water rises, the tide conies
up; de maan wast, the moon waxes, increases, is in her de landen (ik watertand) , that makes my mouth water;
-t zij gelijke's elkander als twee droppels -, two drops of
increase.
water are not more alike ; I het - kwam hem aan de
Wassen (het) , z., increase; aan het - zijn , be increasing.
lippen , his distress was extreme; f er is sedert veel Wassen , b., waxen.
ten dale gegaan (door den Rijn geloopen), there has been
1Vassenbeeld , z., waxen-image.

624

tigheid) humidity.
Waterader, z., vein of fresh water; -, (in het ligchaam)

lymphatic vein, g.

Wateraderbreuk • z.,
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many a peck of salt eaten since that time; tin troebel visschen, fish in troubled waters; t hij leeft als een vischje
in het -, he 'lives in clover. Aanmerking. Het ter aan
reukwaters in het Nederduitsch gebruikelijke-duingva
Fransche woord eau , wordt in bet Engelsch veelal vertaald
door water : eau de Cologne, Cologne-water; eau des Carmes,
Carmelites-water , enz.
Waterachtig, b., (gelijk water) watery, waterish, aqueous;
het -e gedeelte des bloeds, serum, lymph, g.; -, (water.
zuchtig) dropsical, g.; -e melk, watery milk; een - land,
a marshy country; -, (vochtig) damp, moist, humid.
%Vateracbtigheld • z., waterishness , wateriness ; -, (waterzucht) dropsicalness, g.; -, (ledewater) serosity, g.; -, (voch-

hydrocele .

Waterdrager , waterdraagster , z., water-carrier .

Waterdragt , z., ship's draught , gauge , z.

Waterdranken , i. W., drink water.
Waterdranken (bet), z., drinking water.
Waterdrinker, waterdrinkster , z., water -drinker .
Waterdroppel, - druppel, -drop, -drup, z., drop of

water.

Wateremmn.er , z.. water-pail ; -, (van leder) bucket.
Wateren , t. w., (besproeijen) water ; -, (te water leiden)

water ; -, (met water mengen) mix with water ; -, (stoffen
van een golving voorzien) water; t de tanden - mij daar
it makes my mouth (my teeth) water ; -, (zijn --nar.
lozen) make water, make one's water; ( piss.
Wateren , z., me., waters , pl.; stille - hebben diepe gron-

den, smooth waters run deep.
Watereppe , a., water-parsley (botanie).
Waterfesch, z.,

water-bottle.

Watergal , z., serous gall, g.; -, spurge (botanie).
Watergang, diepgang, z., water-gauge. water-gage, z.
Wateraloé , z., water-aloes (botanie).
Waterandoorn, waterandoren, z., lycopus, water-boar- Watergat, e. +j water-hole; -, (gat nol water) hole full of
water ; § -, (waterige plaats) bog , slough.
hound.
-, ondin; -, alf.
Watergeest, z., water-spirit;
Waterappel , z., water-apple • anona palustris.
Watergeregt, z., jurisdiction of a river or water.
Waterbaan, Z., water - plane.
tide,
flux and reflux.
Watergetij, watergetijde, z.,
Waterbaar, golf. z., wave, billow.
Watergezigt, z., water-scene, water-sight.
Waterbaars, z., perch simply boiled in water.
Watergezwel , z., waterish humor , oedema.
Waterbad , z., bath , water-bath, rain-bath ; T- baan.
Waterbak , z., (bak voor water) water-trough; -, (om in te Watergieter , a., (het werktuig) , watering-pot; -, (de persoonl pourer of water.
wateren) urinoir.
Waterglas, z., water-glass.
Waterbeek, z., rivulet, brook, rill.
Watergod , z., watergod; Neptune (fabelleer).
Waterbeestje, z., king of water-beetle.
Watergodin , x., watergoddess, Water-nymph, naiad (faWaterbekken , z., basin.
belleer).
Waterbel , z., water-bubble.
Watergoif, z., wave.
Waterberg , z., § mountain of waves.
Watergoot , z., gutter, water-pipe.
Waterbeschrijver , z., bydrographer.
Watergracht, z., water-trench, ditch, z.
Waterbeechri ving . x., hydrography.
Watergreppel , z., water-furrow.
Waterbeweegkunde, z., hydrodynamics, pl.
Waterhagedis , z., water-eft, water-newt.
Waterbezie , waterbes , z., comarum palustre.
^Vaterhaler , - haalster, z., water-carrier.
dVaterblans • z , bladder (ontleedku,ade).
1Vaterblaaajee, z., me., water-bubbles, pl.; hydatides, pl., g. Waterhanevoet, z., water-ranunculus (botanie).
`
Waterhead , z., naval-hero.
waterish
,
water-colored.
Waterblaauw , b.,
Waterhoen , z., coot, waterhen.
1Vaterktad , z., hydrophillum, water-leaf.
Waterblazer , z., name of an aquatic animal-, that blows Waterhond, a., water-spaniel, water-dog.
Waterhoofd, z., hydrocephalus.
water up through its nostrils, like a whale.
Waterhorologie,, z., water-clock, hydroscope.
Waterbloem , z., water-flower, aquatic-flower.
Waterhoos, z., water-spout.
Waterbobbel , z., water-bubble.
Waterhoozen , t. w., scoop -water.
`waterboog , t , § rainbow.
Waterhoozer, z., water-scooper.
Waterboom • z., nyssa aquatica.
Waterig,
b., watery, waterish, zie Waterachtig.
Waterboon, z., colocasia, egyptian bean.
Waterigheid , x ., waterishness, zie Waterachtigheid.
Waterboord , z., waterway , z.
Waterbouw • z., raising of a building in of near the water. Watering, wetering , z., (waterloop) water-course; -, (kanaal) canal ; -, (uitwatering) confluence of waters.
Waterbouwkunde, z ., hydraulics , pl.
Waterbouwkundig, b., hydraulic, hydraulical; -, bw., Waterkaars, x., water-can4le.
Waterkan, z., water-ewer, ewer; -, water-tankard.
hydraulically.
Waterbouwkundige, z., a person versed in hydraulics. Waterkanker, z., corroding disease , canker in the mouth.
Waterkant, z., water-side.
Wa terb reuk , z., hydrocele.
Waterbrij , z., `hasty-pudding, porridge of buckwheat-Sour, Waterkaraf, z., water-bottle.
Waterkar , z., water-cart.
boiled in water.
Waterkeer, waterkeering, z., means of protection against
Waterbron , z., water-spring, source of water.
Wateraftapping , z., ,tapping, = for the dropsy, g.

Waterbuik , z., § water-drinker.
Waterbuis, z., water-pipe, aqueduct.
Waterchocolade , a., water-chocolate.
Waterdam • z., dike; mole.
Waterdamp, z., vapor; -, (van kokend water) steam.
Waterdeel , Z., waterish part.

Waterdier , z., aquatic-animal , water - animal.
Waterdigt , b., water-proof.

water , sluice , water-gage , watei -gauge.

Waterkers , z., water-creases, pl. (botanie).
Waterkervel , z., water-chervil (botanie).
Waterketel, z., water-kettle, tea-kettle.

Waterkleur, e., water-color.
^Vaterkleurig, b., water-colored.

Waterknoop, z., wall-knot, z.

Waterkolk , z., gulf, abyss; -, plash of water.
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^Vaterkom , z., (in het veld voor het vee) pond; -, (vijver) Waternoot, z., water-nut, water-caltrop.
pond; -, (kom) water-basin , water-bowl.
Waterorgel , z., hydraulic organ.
Waterkoning, z., water-king, king of the waters.
Waterpaard, nUipaard, z., river-horse, hippopotamus.
Waterkoud , b., waterish cold , cold and wet , chill.
Waterpacht, z., water-hire, rent paid for the use of water.
r,V sterkruid , z., water-plant, plant growing in or near Waterpad , z., path through or near the water.
the water.
Waterhap, z., water-gruel.
Waterkruik, z., water-jug, pitcher; (-, dame-jeane; -, Waterpas , b., level, even (ran water, of water); ,j,--, ho
bed-warmer.
-, bw., horizontally; -, z., (het werktuig) level;-rizontal;
Waterkuip, z., water - tub.
- maken , level , zie Waterpassen.
Waterkande, z., hydraulics, p1.; hydrography, hydrology. %Vaterpassen, t. w., level, nivelate, take the level.
Waterkundig, b., hydraulic, hydraulical, hydrographical, Waterpeil , z., mark of the height of the water, water. ,
hydrological i -, bw., hydraulically, hydrographically, hymark , water-gauge.
drologically.
Waterpeper , z., water-pepper (botanie).

Waterkundige, z,, one versed in hydraulics; hydrographer,
hydrologist.

`Vaterkuur , z., water - cure.
Waterlaars , z., water-proof

Waterpers , z., water- press.
Waterpeterselie, z., water -parsley .

Waterpip , z., water-pipe.

boot.

Waterland , z., marshy land, watery country.
Waterlander , traan (, z., § tear ; de - s kwamen op den
dijk , the tears came into the eyes.
Waterleeuw, z., water - lion,
Waterlegger , z., water-cask , waterbarrel.
Waterleiding , z., (hel voorwerp) aqueduct;

canal; direction of a water-course.
^Vaterleidingskunde, z., hydraulics,

`Vaterlelie , z., water-lily.

Waterpimpernel , z., water-pimpernel, veronica anagaIlis.
Waterpissebed , z., oniscus aquaticus.
Waterplaats, poardewed, z., watering-place, horse-pond.
Waterplant , z., water-plant, aquatic plant.

Waterplas , z., plash , pool of water ; § -, water-plane.
Waterpoel , z., marsh , plash , puddle.

-, (kanaal) Waterpok , z., chicken-pock , water-pock.

pl.

Waterlijn , z., water-line.
^Vaterlins , z., water-flag (botanie).

Waterlinzen , z., mv., duck-meat (botanie).
Waterloof, z., water-leaf, hydrophyllum.

Waterpomp , z., water- pump.
Waterpoort, z., water-gate.
Waterpot , z., chamber-pot; 4. -,
doet) water-pot.

(pot waarin men water

z., water-proof.
Wate,-pfiist, z., watery pimple.

Waterproef,

%Vaterput z., digged well.
Waterputten , i. w., draw water.
Waterputter, z., water-drawer (vogel).
gang voor het water) passage for water.
Waterraaf, z., cormorant (vogel).
Weterloos , b., without water.
Waterrad , Z., paddle-wheel , water-mill-wheel..
Waterloot , z., sucker, water-shoot (botanic); . -en, me., Waderradjs, - z., water-radish (botanie).
adnata, pl., g.
Waterrat . waterrot , z., water - rat.
Waterrozen (het) , z., making water.
Waterregt, x., right of water, on water.
Waterlozen4, b., diuretic; een - middel, a diuretic, g. Waterrijk , b., abounding with water.
%Vaterlozing , z., (het lozere) evacuation of water, making Waterroos, z., water-rose, water-lily.
water; -, (het middel) means to evacuate water, g.; moei %Vaterrot , z., zie Waterrat.
-jelik, ^V aterrups , z., water-caterpiller.
strangury , g.; -, (goot) sink, sewer.
Wateriuls, z., water - louse.
`VateraalaIn :kader, z., lacertia aquatica.
Watermagt, z., naval power, maritime power (*^ldatent.). Waterschap, z., jurisdiction of an inspector of the dikes;
Waterman, z., (man die water verkoopt) waterman, seller
-, body of survey of the dikes.
of water; -, (in den dierenriem) aquarius, one of the 12 signs W aterachat , z., load of water.
of the zodiac (astroes.).
Waterscheerling, z., water-hemlock (botanie).
Watermeetkunde, z., hydrostatics, pl.
Waterscheut, x., zie Waterloot.
tiV atermeetkundig , b., hydrostatic, hydrostatical ; -, bw., %Vaterschip, z., water-boat.
hydrostatically.
%Waterschout, z., water-bailiff.
%Vaterlook , z., water - germander; scordium (botanie).
Waterloop , z., (loop van het water) water-course; -, (door.

Watermeetkundige , z., one versed in hydrostatics.
Watermeloen, z., water-melon, citrul-cucnmber.
Watermerel , z., water-thrush (novel).
Watermerk, z., water-mark, water-stamp.
Watermeter , z., hydrometer.

Watermolen , z., water-mill.
Watermolenaar , z., water - miller .
Watermolenrad, z.,

-, paddle-wheel.

wheel of a water-mill, water-wheel;

Watermot, z., water-fly.
watermug , x., aquatic fly , water-fly.
Watermuis, z., water-shrew.
Watermunt , z., water-mint (botanie).
Watermuur, z., kind of herb.
%Vaterm uzLjk , z., water - music, music on the water.

Waternavelbreuk , z., hydromphalus, g.
Waternimf, z., riyer-nymph, naiad, water-fiend (fabelleer).

Waterscho,iw, watersehouwíng, L, inspection of ri-

vers , canals.

Waterschuit, z., boat containing fresh water ; boat serQ-

ing to supply with fresh water.
%tiaterschuw, b., hydrophobous.
Waterschouwer, z., hydrophobous one; de -s, mv., the
hydrophobous, pl.
Waterschawheld, hondsdolheid, z., hydrophobia .
Waterslang, z., water-snake.
%Vatersluis, sluis, z., sluice.
Watersnep, watersnip, z., sea -pie, pool-snipe.
Watersnood , z., inundation, land-flood, distress caused

by inundation.

Waterspel , z., springing of fountains; amusement on the

water.

Waterspin, x., water-spider.
Waterspoor , z., track ; T -, passage of the water.
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Waterspreeuw , z., water-ousel.
Watersprong , Z., water-spout, fountain.

Waterspult, x., water-squirt; $ -, fire-engine.
Waterstaat , z., water-department, waterstaat; ingenieur

van den -, ingineer of water-works.
'Vaterstad , z., town near the water.
Waterstand , x., state of the rivers.
Watersteen , gootsteen , z,, sink.
Watersteenbreker , z., water-dropwort.
Waterstof, z., hydrogen (chemie).
Waterstofgas , z., hydrogen-gaz.
Waterstoom , z., steam of water.
Waterstorting, z., heavy fall of rain.
Waterstraal, z., jet of water; shoot, stream of water.
Waterstroom, z., current; § -, river, stream.
Waterstruik, z., aquilicia.
Watertanden , i. w., feel the mouth water ; doen -, make
the mouth water; ik watertand er van, it makes my mouth
water.
Watertander, z., hankerer (naar, after).
Watertandig , b , hankering (naar, after);I ik ben -, it
makes my mouth water, my mouth waters.
Watertelg, z., zie TVaterloot.
°VVatertolt, z., (uitstapje te water) trip on the water; -,
(zeereis) sea-voyage ; -, (zeetogt) naval expedition.
Waterton, x., water-cask, water-barrel.
Watertor • z., water-beetle; water-scarab , scarabee.
Watertreden, i. w., tread water, keep oneself erect in and
above the surface of the water by a peculiar movement of
the feet.
Watertreder • - z., water-treader.
Wateru.nrwerlk, z., water-clock, water-clockwork; waterdial.
Waterval , z., cascade , water-fall, cataract.
Watervaren , z., osmund (botanie).
Watervat, z., water-cask, water-barrel.
Watervell , z., water-ivy.
%Vaterveld , z., water•plane; 'f-, waters, surface of the
waters.
Waterverhevel tng , z., waterish meteor.
Waterverf, waterverw, x., water-color; met,'- scTzilderen , paint in water-colors.
Vaterverwig, b., water-colored', in water-colors.,
Watervijzel , z., waterpropeller, engine to raise water;
Archimedian screw.
Watervlool , Z., water violet.
Watervisch , z., zie JPaterbol.lrs.
Watervlaag , x., shower of rain.
Watervlieg, z., water-fly.
Watervlier • z., water-elder.
Watervl les , z., ulva.
Watervliet, z., zie Waterstroom.
Watervloed, z., flood ; §-, inundation.
Watervloo , z., water-flea.
Waterviot, z., raft.
'Vatervocht, z., lymph (ontleedkunde).
Watervogel , z., water-fowl.
Watervoorraad , z., provision of water.
watervoorspelkunde, z., hydromancy.
Watervrees , hondsdolheid , z., hydrophobia.
Waterwaag, z., hydrometer, water- poise.
Waterwagen , z., water-cart.
Waterweegkunde, z., hydrostatics, pl.; hydrometry.
Waterweegkundig, b., hydrostatic, hydrostatical, hydro.
metrical; -, bee., hydrostatically, hydrometrically.
Waterwel , z:, spring, fountain of water; well.

Waterwerk , z., water-work.
Waterwerkkunde, z., science of water-works; hydraulics, pt.
Waterwiel, z., paddle-wheel.
Waterwilg , z., water-willow;
Waterwind, z., wind coming from
Waterworm , x., water-worm.

the water-side.

%Vaterzak , z., water-hag; (i -, stout water-drinker ; -

duitsche pijpen , receiver.

Waterzode, z., water-side.
Waterzucht , z., dropsy , g.
Waterzuchtig , b., dropsical , g.
Waterzuchtigheid , z., dropsicalness,

aan

g.

Waterzwainw , z., water-swallow.
Waterzwijn , z., tapir , an animal of North-America.
Watje , z., wad, piece of wad.
%Vatte, wat,

z., wad; met -n vullen, wad, quilt.

%Vat ten , b., wad , made of wads , wadded , quilted; een -

- deken , a quilt.
Wattéren , t. w., wad.
Wawelaar (, z., tattler.
Wawelen (, i. w., tattle.
Web , webbe , z., web ; . - linnen , web linen ; een - scheren , warp a chain for a web; spinre-, cob-web.
Wed , z., (paardenwed) watering-place for horses , horsepond ; -, (waadbare plaats) ford; -, (weddenschap) wager;
een - maken, lay a wager; -, bet.
Wedde , z., (bezoldiging) pay, salary ; -, (pensioen) pension.
Wedden , i. w., bet ; om een pond -, bet a pound; 4.-, lay
a wager; ik wed van ja, I lay a wager it is so.
Wedden (het) , z., betting.
Weddenschap , z., wager ; een - aangaan , lay a wager;
-, bet.
Wedder, z., better; one who likes betting.
Wedderij ,, z., betting.
Weder , weersgesteldheld , z., weather ; goed -, good
weather ; slecht -, bad weather ; mooi -, fine weather;'
naar -, dreadful weather; -, (onweder) thunder and light.
ving ; het - is ingeslagen , the thunder has struck the
building. Hier zij opgemerkt, dat, zeggen de Hollanders,
wanneer het regent, al zeer spoedig : „ het is slecht weder , het is naar weder ," de Engelschen de woorden : „ bad
weather , dreadful weather" niet gebruiken dan bij aller
gebruikt voor die ne -onaustiewêrgldh;mn
uitdrukking dan liever : it is rainy, windy ,-deruitsf
stormy weather , enz. Op zee heet het ook bij hen : „ bad
weather , dreadful weather ," enz.
Weder , bw., (nog eens) again, anew; -, (op nieuw) anew,
afresh ; heen en - loopen , run to and fro; -, (nog eens)
again, once more; -, (terug) back; -, (tegen) against.
Wederantwoord , z., reply.
Wederantwoorden , t. w., reply.
Wederbaren, t. w., regenerate (theologie).
Wederbaring, z., regeneration, reproduction (theologie).
Wederbarstig , b., zie Weerbarstig.
Wederbeding, z., stipulation, condition of restitutión.
Wederbedingen, t. w., stipulate.
Wederbedongen , b., stipulated.
Wederbegeeren • t. w., ask back , redemand.
Wederbekomen, i. w., get back; -, (bijkomen) recovér the
senses, come to oneself; -, recover health.
Wederbeloonen , t. w., reward , requite.
Wederbelooning, z. rewarding, requital.
Wederbevolken, t. w., repopulate.
Wederbevolking , z., repopulation.
Wederbouwen , t. W., rebuild, build again.
Wederbrengen , t. w., return , restore; -, bring back,
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Wederbrenger , z., restorer.
Wederbrenging, z., returning, restoring; -, bringing hack.
Wederdlenen ,

t. w., serve reciprocally, serve in return.

Weder dienst , z., reciprocal service , service in return.
Wederdoop , z., anabaptism ; rebaptization , rebaptism.
Wederdoppen , t. w.,

rebaptize , perform the rites of ana-

baptism.
^Vederdooper , z., anabaptist; de leer der -s , the doctrine ,

of the anabaptists, of the rehaptists.
WederdooperLJ , z., annhaptism , rebaptism.
%Vederdrek, z., zie T1Te^rdruk.
Wedereloch , z., reclaim:ng , redemanding ; -, claiming,

demanding in return.

t. w., reclaim, redemand; -, (wederkeerig
eischen) ask, claim , demand in return.
Wedererlangen , t. w., zie Wederkrijgen.
Wederga . z., zie Wedergade.
Wedergaaf, z., zie Wedergave.
Wedergaan , i. w., heen en -, go to and fro; go again.
Wedergade t , vedergá , z., wife; §-, (hetgeen iets gelijkt)
match, fellow; zonder - (-loos) , matchless; ik het nooit
zijn - gezien , I never saw one like him ; ik cog er nooit de
- van, I never saw the like; de - is verkocht voor 15 pond,
the like has been sold for 15 pounds; -, (weergd !) wat - is
dat ! (uitroep) , what the deuce is that I cel de -1 the deuce!
Wedergalm, z., resounding.
Wedergave , z , return , restitution , reddition.
Wedergeboorte, z., regeneration (theologie).
Wedergeboren , b., regenerated (theologie).
Wedergeven , t. w., return , restore , render , give back
again.
Wedergloed, z., reciprocal flame.
Wedergroet , z., reciprocal salutation , resalutation.
Wedergroeten , t. w., resalute , return one's salute.
Wedergunst, z., reciprocal favor; verzoekt van hem geen
-, don't expect of him a return of your favors.
Wederhaak , z., zie het meer gebruikelijke Weérhaak.
Wederhalen , terughalen , t. w., fetch back , fetch again.

Wedereischen ,

^Vederbeift • echtgenoot , z., ; spouse , consort, wife ;

' - , getter - half.
'W ederhoorig , weerbarstig , b., stubborn , obstinate ,
sturdy ; - , bw., stubbornly , obstinately.
Wederhoorigheid , baistarrigheid , z., stubbornness,

obstinacy , sturdiness.
Wederhouden , t. w., (terughouden) keep back , restrain

stop , withhold; zich van lagchen -, forbear laughing , zie
ook Weérhouden.
, z., restraint, forbearance, withholding.

Wederhouding

SVederlk, z., plantain.
Wederkaatsen , t. w., zie het meer gebruikelijke

Weer.

kaatsen.
Wederk,aatsing , z., zie Weérkaatsing.
Wederkaauwen, herkaauw^en , t. w., zie Weérkaauwen.
Wederkeer , terugkeer , z., return .
Wederkeeren, terugkeeren , i. w., return .
Wederkeerig, b., (van weérskanten) mutual; -, (van den

kant waarheen iets gerigt was) reciprocal; - werkwoord,
reciprocal verb ; -, bw., mutually , reciprocally.
^Vederkeerigheid , z., mutuality; -, reciprocalness.
Wederkeering , z , returning , return.
Wederklank , z., zie Weérkla.nk.
Wederkomen , i. w , return , come hack ; -, call again.
Wederkomst , z., return, coming hack.
Wederkoopen , t. w., buy, purchase hack.
lVederkrUnbaar, b., retrievable; niet -, irretrievable,

irretrievably lost.
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Wederkri,jgelljk , li., zie Wederkrijgbaar.
Wederkrijgen , t. w., (terugtckomen) recover , retrieve
get hack ; -, (inhalen) overtake.
Wederiegbaar , b., refutahle.
%Vederiegbaarheid, z,, refutableness, refutability.
Wederlegd, nerl d. van Wederlegqen, refuted.
We derlegger , t. wa., ref«ts; een dwaling -, refute an error,
disprove, convict of an error,
Vederlegger , z., refuter.
Wederlegging , z., refutation.
Wederlegster, z, zie Wederlegger.
%Vederietd , voor Ifrederlegd , zie dat woord.
Wederleveren , t. w., redeliver , deliver hack.
SVedertevering , z., redelivering; delivering back.
%Vederliefde, z., returned love, mutual love, reciprocal love.
Wederloonen , t. w., reward, pay hack, remunerate.
^Vederiooning , z., reward , remunerating.
%Vedermin, z., zie ilrederliefde.
%Veder,ninnen , t. W., love again , love in return.
Wedernenneii , t w., take back , take again ; retake , reconquer (soldatenterm).
aVedernooden , t. w., invite in return.
Wedernoodigen , t. w., zie 1!' , ?dernooden.
^Vedernoodiging, z., zie Wedernooding.
%Vedernooding , z., reciprocal invitation.

Wederoen, bw., (hij herhaling) again, over again, anew,

afresh ; -, (wederkeeriglijlr) in return , reciprocally ; (terug) hack. Aanmerking. Bij de werkw., met dit bijwoord
zamengesteld, wordt achter de heteekenis, die het werkw.
zelf uitdrukt, het woord back gevoegd; geven, give; wed ;rom geven , give back.
Wederomstnit , z., rebound, repercussion.
Wederontmoeten , t. w., meet again with , meet a second
time with.
Wederontmoeting, z., meeting again.
Wederopbouw, z., rebuilding.
Wederopbouwen , t. w., rebuild , re•edify, repair.
Wederopbouwing , z., rebuilding, re-edification.
Wederoprigten , t. w., (v,an

een r/ehouw, van. een persoon)

erect , raise again ; -, (van een iucrigting) re-establish.
, z., re.estahlisher.
`Vederoprigting, z., (van een gebouw, van een persoon)
erecting , raising again; -, (ran een zaal) re-establishment.
%Vederopstaan , i. w., rise again; -, (ran de dooden) resuscitate , revive anew.
Wederopstanding, z., rising again ; - , (ran de dooden)
resurrection.
Wederpartij , z., (tegenstander) opponent; -, (andere partij)
other party.
%VederpUn , z., zie Weérpijn.
Wedvrregtelijk , b., unlawful , illegal, contrary to law;
-, 'no,., unlawfully , illegally.
WederregtelLjkheid, z., unlawfulness.
Wederroepelijk , b , revocable ; - , bw., revocably.
WederroepellJkheid , z., revocableness .
Wederroepen, t. w., revoke, unsay, disavow, retract,
repeal.
Wederroeping , z., revoking, disavowing, retracting, recantation , r.
Wederschelden , t. w., scold again , scold reciprocally,
scold in return.
Wederspanneling , z., (stijfhoofdige) obstinate fellow; -,
rebel , mutineer (staatkunde) , zie Weêrspannet ing.
^Vederspannig , b., (stijfhoofdig) obstinate; -, rebellious,
refractory (staatkunde) ; -, hw., obstinately, rebelliously
refractorily,
%Vederoprigter
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(stijfhoofdigheid) obstinacy ; -, rebelliousness, refractoriness (staatkunde).

Wedlooper , x., racer.
tV edprLJs, z., prize for which a race is run, prize in a
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Wederspennigheld , z.,

Wederspraak , a., contradiction.
Wederspreken, t. w., contradict; -, gainsay, deny; het

wederspreekt zich, it is contradictory.

Wederspreker , z., contradicter.
Wedersprekiug , Z. contradiction, gainsaying, opposition,

denial.
Wederstaan, t. w., resist, oppose.
Wederstnanbaar, b,, resistible; -, bw., resistibly.
Wederstaaubaarheld, z., resistibility.

Wederstand, z., resistance; - bieden aan , resist, offer

resistance against.

race.

Wedren , - z., race , borse-race.
Wedrennen , i. w., run in a race.
Wedrennen (het) , z., running in a race.
eVeds(er, z., zie Wedder.
Wedstrijd, z., Ij concourse; - , (wedijver) emulation.

IvVed u w • z., widow , zie verder Weduwe.
Weduwaal , z,, zie Wedewaal.
Weduwe , Z., widow.
Weduwenaar, z., widower; een onbestorven -, a man
whose wife is abroad.
Weduwenaarsehap, z., state of a widower.
%Veduwenbeurs , z., widow's-fund, fund for

Wederstander , z., opponent.
Wederstreefster • z., zie Wederstrever.

Wederstreven , t. w., oppose , rebel ; struggle against.
Wederstrever, z., opposer, rebel; struggler against.
Wederstrevig, b., struggling against, repugnant; § -, oh-

stinate ; -, (tegen iets aan druischende) contrary ; -, bw.,
repugnantly; § -, obstinately.
Wederstrevigheid • z., struggling against • repugnancy;
§ -, obstinacy , contrariety , reluctance.
Wederstreving, z., struggling against, opposing, opposition , repugnancy.
Wederstuit , z., reaction.

the mainte-

uance of widows.

%Veduwendragt , z., widow's -weeds, pl.
Wed uwenfonds , z., widow's-fund.
Weduwengeld , z., widow's-money.
Weduwengewaad , z ., widow's-weeds , pl.
Weduwenjnar, z., first , year of widowhood, year of viduity.
Weduwenkleed , x., widow's - weeds, pl.
Weduwenkas, z., widow's-fund.
weduwgift, z., jointure, settlement.
WeduwitJk , b., of a widow ; -e staat, widowhood.
Weduwnaar, z., zie Weduwenaar.

Wedervaren • z., occurrence, adventure.
Wedervaren , i. w., happen , befall , occur ; iemand reyt Weduwrouw , S., widows-weeds, pl.
Zaten -, do justice to any one; om hem regt te laten -, Weduwschap , z., widowhood, viduity.
to do him justice; mij is iets vreemds -, I have met with Weduwschat, z., dower, Bowery, dowry.
Weduwstaat , z., widowhood, viduity.
a strange occurrence.

t. w,, reward, recompense; compensate;
-, (terugbetalen) pay back.
Wedervergelder, z., (wreker) avenger.
Wedervergelding, z., (loon) reward, recompense; cornpensation, retaliation, requital ; reyt van -, right of retaliation; -, (wraak) revenge.
Wedervinden , t. w., find what was lost; -, (ontmoeten)
meet with.
Wederwaardig , b., contrary, adverse, cross; unfortunate;
-, bw., contrarily, adversely, crossly, unfortunately.
Wedervergelden,

Wederwaardigheid, z., adversity, contrariety; -,

(teleur-

stelling) disappointment; —, (ongeluk) misfortune.

weduwstand , z., zie Weduwstaat,
Weduwvrouw , z,, zie Weduwe.

Wee , tw., woe ! - hem I woe to him!
Wee, z., 11 woe, pain; -, weeën, pains; -, throes, pangs;
-, ramp, ongeluk) misfortune, calamity; een - over iemand
uitspreken , t depecrate a calamity upon any one; het doet
mij -, it grieves me.
Vee (flaauw om het hart) , b., faint at heart.
Weedaseh , z,, alkaline salt, kali; -, wood-ashes.
Weedaschton , z., cask for wood-ashes.
Weede, z., woad; met - verwen , woad.
Weedebloein , z., woad•flower.

Wederwil , z., zie Weécrwil.
Wederwoord, s., reply, answer.
Wederwraak , z., revenge, vengeance.
Wederzeggen , t. w. • tell • tell again • tell over and over

Weedom, z., woe, misery, pain, grief, smart.
Weet'getouw , z., loom, weaver's loom.
Weefkunst , z., art of weaving, weaver's trade.
Weefloon , z., wages for weaving.

Wederzending , z,, sending back, returning.
Wederzien, t. w., see again.
Wederzien, z., meeting again, seeing again

Weeftouw, 0., zie Weefgetouw.
weeg j. z., verbogen vorm van weg; +onder -, on the way;
:J: nit de -, away ; + uit de - gaan , go away , make way,

again.
^Vederzenden , t. w., send back , return.

; tot -, till

we meet again, till our next meeting, adieu.

Wederzie is, adv., zie Wederzien, z.
Wederzijde, z.,, reverse ; other side , zie verder Weêrzijde.
tiVederz1Jds, bw., mutually, reciprocally.
WederzUdsch, b,, mutual , reciprocal.
Wederzin , z., (tegenzin) aversion ; een - in iets krijgen,

get a dislike in any thing.

Wederzins , bw., in both senses.
Wedewaal , z., golden thrush (vogel).
Wed(j ver , z., emulation , rivalery.
Wedijveren, i. w,, vie; met iemand -, vie with any one,
emulate any one.

Wedloop , e., race, racing.
Wedioopen , i. w., zie Wedrennen,
Wedloopen (het) , z., racing.

Weefsel , z., tissue.
Weerster , x., weaver.

make room ; een eind -s, a good way.

Weegbaar , b., weighable.

Weegbaarheid , z., weighableness.
Weegblad , z., plantain.
Weegboontje , z., bean to weigh with.
Weegbree , z., zie WWeegblad.
Weegbreeblad , z., plantain-leaf.
Wecgbreewater, z., plantain-water.

deegglas, z., weighing-glass.
Weeghaak, z., hook of a balance.
Weegkunde, z., art of weighing; statics, p1.
%Veegluls , z., bug.
Weegschaal , z., balance, scale; op de -, in the scale;

een paar weegschalen met de balans , a pair of scales.

deegscheet ), z., tumor (on the eye).
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Weegstcn , , weighing-stone , stone to weigh with.
Weqster , z., zie Weger.
Week , B., 11 (niet hard) Soft, tender ; -, (zwak) feeble
§-, (zacht) weak; -, (gevoelig) tender , sensible; - malcen,
- worden , soften; -, sooth ; de -e zijde van het brood,

the kissingcrust.
Week, z., (het weelcen) soaking in de leggen, lay to soak;
liet staat in de -, te we/ceo , it is soaking; - ( ljdperk
van zeven dagen) week , seiwight , eamentrekicing van sevennight; bij de -, by the week; one de -, every week; in de
-, door de -, on a week-day; - voor -, week after week;
eens in de -, once a week; de - voor Paschen, the holy
week; het laatste der , the latter end of the week.
Weekachtig , 6,, somewhat soft, tender.
Weekbak, z., soaking-tub; -, trough to steep salt fish.
Weekbakken, b., soft baked; (-, (zwakkelijk) weakly, of
tender Constitution.
Weekbeen, kraakbeen, C., cartila g e.
Weekbeenlg , kraakbeenig , b., cartilaginous.
Weekbeurt, v., (om te preken) workday.service; -, weekly
turn; -, turn once a week; -, turn on a week-day.
Weekblad , c. , weekly paper.
Weekbladdrukker, re., printer of a weekly paper.
WeekbIsdscbrLJver, v. , writer, of a weekly paper.
Weekbriefje, r., bill of the week, ticket of the week,
weekly liet.
Weckdag, z week-day, workingday.
Weekdarm, r., one of the guts (ontleedkunde).

Weelderigheld , z.,

Jj luxuriousness; -, (dartelheid) petu-

lance; petulancy, wantonness.

Weeklig :J: , I., zie Weelderig
Weeldigheld zj: v., zie Weelderigheid.
Weciaaned , z., sadness.
VeernoedIg, b, sad, sarrowful , afflicted; -, 5w., sadly
sorrowfully.
VeenaocdIgheId , z, Sorrowfulness, afflictedness.

Veenachtig, I, inclined to weep, to weeping.
Weenen, i w., weep, cry, shed tears; -, t. w,, weep.
Wec,aen (het) , v. , weeping, crying.
Veenend , I., weeping, crying
-, (jankerig) whining.

Weener,, v. weeper, crier.
VeenerIg , P. weeping, crying; Ç-, whining.
%VeeserIgtse1d , J ., whining, weeping.
Weening, C, weeping.
Wcaister • C., zie Weener.
Wecsch +, Ic, (smakeloos , lef) insipid, tasteless.
%VeepchbeId :1: , C, insipidity, tastelessness.
Weer, z,, (verwering) defence; -, (werkzame beweging) ini.
vement, motion, bustle; -, (waterkeeri,sp) wear; zich le
stellen) snake resistance, stand upon one's defence, defend
oneself; in de - r(jn , be in movement.
Vr , v. (weder , weersgesteldheid) weather; hel is mooi
- niet hem , they are in the mout perfect understanding,
they are on very good terms; slecht - tr effen , 4 meet
with ill success; I mooi - spelen van iets, profit by any
thing; zie verder Weder.
Weekdler,, Z., mollusc.
Weer, lw, (zosnentrekking van weder) again, anew, afresh,
Weekelijk, t., weakly, delicate; -, (murw) soft, tender;
liven en -, to and fro; over en -, reciprocally; zie verder
Weder, bui.
-, 1w., delicately; -, softly, tenderly.
%Veeke!tJkliekI, v. , weakliness, weakness; -, delicacy; -, Weer, hamel, v wether
softness, tenderness; zie iJ'eelcel(jk.
Veerbaar, 11., (in clout om zich ie verdedigen) able to defend
%cekeI1ng . v. , effeminate person; -, (loffe) coward; de
oneself, able to hear arms, able.tiodied ; -, (vep raken) de-en, the effeminate ; -, the cowards, p1.
fensible; weerbare mannen , men able to hear arms, ableWecken , 1. n,., (doen weeken) soak, soften; -, i. w., soak.
bodied men; een weerbare stelling, a maintainable position.
Week,n- , Z., soaker.
Weerbaarheid, C, (vein personen) ability to bear arms;'
%VCe1gCI(I , C., weekly pay, weekly money; -, (zakgeld)
Th (von reiken) ilefenoihienesn.
pocket-money.
weerbarstig, b obstinate, stubborn, sturdy; -, ha'., obWeekhartig, P., tender-hearted, soft; -, 1w., tenderstinately, stutilioriily.
heartedly, softly.
Wcît-bnistIgbe$.i , C., obstinacy, stubbornness, sturdiness.
%VekliartIheld , v. tender-heartedness.
Weti-brs,ilofe, r., feast given to a newly married pair,
Weekheld , z., softness, tenderness ; §-, (gevoeligheid) senfeast in return for a wedding-feast
sibility.
%Veuidrnk , z., reiteration (boekdrnkkerrierm).
Weekhoevig , b, tender-hoofed.
%%sbrgn, v., match, equal; te -I the deuce! wat -1 what
Weekhuur, 0., weekly pay, weekly reist.
the deuce loop noor de -, hang yourself ; om de - niet
Weekng, 2., soaking.
by no means, zie Wedes-ga.
%VeckJis (, 1w , tenderly, softly.
Wedrgsasch , b,, llevtlists ; -, tw., the deuce.
Weekkulp, z, zie Weekbak.
Weekb,e , week!at , v. lamentation.
Weekla g en, 1w., lament.
Weeklagt, z., zie Weekiage.
Weekloon, z., weekly pay, weekly wages,
Weekmarkt, C.,

p1.

weekly market.

%Veekmoedig , t., tender-hearted, zie Weekharlig.
Ve4emoedi5heId , z., tender-beartedisess , zie Weekhar-

tigheid.
Vcekscbr5ft , z., zie Weekblad.
Weelde, z., (overdaad)luxury, luxe; -,

(dartelheid) wantonness; -, (wulpschlzeid) voluptuousness, sensuality; in leren, live in luxury; een kind van -, a wanton child; uit
-, for the sake of pleasure.
VecIdebron , z., source of luxury.
Weeldehof, c. garden of luxury.
Weelderig, b J luxurious; -, (dartel) petulant, wanton;
-, 1w., luxuriously; -, petulantly , wantonly.

VciigaIm , z, resounding, echo.
Vchr5s,Imen , i. iv., resound, ze -echo.
Wt4i-aIiu1ng , z, resounding, re-echoing.
%VrgaIoos, b., matchless; -, incomparable, unequalled;
us; rivalled.
Wer5aIoosbcId , C., matchlessness; peerlessness ; incomparableness, state of being without an equal or a rival.
%VergnVc , teruggave , z., giving back, return.
Weergeven, teruggeven, tw, give back, return.
%VdrgInns . wchrschkjn , C., reverberation • resplendency,
reflection of light.
Weerglas, C., weather-glass, barometer.
Wcrbaak , C., grapple-hook, barb; met weërhaken, barbed.
' Vesrhaan , C. weather-cock.
Weerhouden , t. w, hinder; iemand - van , keep • hinder
any one from, zie Wederhonden.
j%lcrkaatsen , 1 ie'. en 1. w., (licht) reverberate; -, (klank)
cc echo; t den tal -, give a smart answer, repel an argument.
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`tVeérkaatsfng, z., (licht) reverberation, reflection;

-,

(klank) WeêrwUzer , z., weather-glass.

z., repugnance, repugnancy, reluctance, relnc-

echo.

Weèrwal

of the weather, weatherwise person.

Weêrwolf, z , were-wolf, wolf-man, man-wolf; f-, grumbler.
Weêrwoffziekte, z., lyeanthrophy.
Veerwoord , z., reply , answer.

Weêrkaauwen , herkaauwen , t. w., ruminate.
Weêrkenner , z , meteorolgist , one versed in knowledge

Weêrkennis , z., knowledge of the weather.
Weêrkfank, z., echo.
Weêrklinken , i. w., re-echo , resound.
Weerkunde, Z. , meteorology.
^V edrkundig, b., meteorologic , meteorological , versed in

meteorology.
Weerkundige, e., meteorologist.

,

tancy ; in -^ van, in spite of, notwithstanding.

Weêrwraak , z., revenge, vengeance.
^Veêrziek, b., sick of the weather.
Verzien , t. w., zie Wederzien.
Weerzijds , bw., zie Wederzijds.
^VeerzUdsch , b., zie Wederzijdsch.
Weerzin , z., zie Wederzin.
Wees, z., orphan.

Weerlicht, z., lightning, flash of lightning without thunder.
^Veesbezorger , z., director of an orphan-house.
%Vecrllebteu, Ong). w., lighten,
%Veesditsken , z., deacon of an orphan-house.
Weerlichts tw., ( the deuce; ( wat -1 the deuce!
`Veerlichtsch , b., ( damned; (-e schelm , ( damned rascal. Weeshuis , z., orphan-house ; burger -, hospital for the
Weêrioos , b., defenseless, helpless, unarmed ; fl § een - orphans of citizens; regent, regentes van een -, guardian
of an orplian•bouse.
lam , an innocent lamb.

^Veêrfoosheld , a., defenselessness , helplessness.
Weèrom , bw., - zie Wederom.
Weêron^sttuit, z., zie Wederomstuit.

%Veeshuismoeder

, z., matron of an orphan-house, zie

Weesmoeder.
^Veesihuisvader , z., director of an orphan-house.

%Veesjongen, z. • orphan , orphan boy.
^Veeskatater. z., orphans' hall, clamber of guardianship.
^wevsuindi , z., orphan.
Weesizieed , z., orphan's dress.
Weerplaat , z,, plate of a weather-glass.
Weerprofeet, z ., prophesier of the weather, weather-prophet. WeesmeisJe, z., orphan, orphan-girl.
Weesmoeder, z., foster-mother of orphans,
WeerschLjn , z., zie Weerglans.
Weervader , z., foster•father of orphans.
WeerschUnen , i. w., reverberate, reflect.
Weet, z., knowing, knowledge; §-, (kunstgreep) practice,
Weêrschtnend, b., reflecting.
custom; -, knack ; de - van iets krijgen , he apprized, get
WeêrschLjnsel , x., reverberation.
knowledge of any thing; iemand de - vara iets doen, give
Weêrogesteldheld , z., temperature.
any one notice of a tiling; veel - hebten ran, be very much
Verkanten , z., ms., van -, from both sides ; aan -,
affected by ; geen - van , insensible of ; het is maar een -,
on both sides.
the question is but to know it, § it is only practice , custom.
Neerslag, z., (wederomstuit) rebound; -, (donderslag) thun%Veetal , z., pedant, pedantic fellow, pedantic creature.
der clap , zie ook § Weërga.
, b., (leergierig) desirous for knowledge; -,
Weetgierig
^Veêrslags, bw., zie Weerlichts.
(^ieuwsgierig) curious; -, bw., curiously.
^Veêrslagsch , b., zie Weérlichlsch.
Weetgierigheid, z., (leergierigheid) desire for knowledge;
Weersmaak, tegenzin, z., aversion, dislike.
-, (nieuwsgierigheid , weten;waardighieid) curiosity.
Weerspanneling , z., zie Wederspanneling.
Weetgraag , b., inquisitive.
Weerspannig, b., zie Wederspannig.
^V
eetgraagte , z , inquisitiveness.
Weerspannigheid, z., zie Wederspannigheid.
%Voetlust , z., zie Weetgierigheid.
1Verstaan , i. w., withstand , zie Wederstaar.
Weetniet , z., know-nothing , block-head; (-, thick-scull;
Weêrstaanbaar, b,, zie Wederstaarcbaar.
ignorant, ignoramus.
%Veerstand , z., zie Wederstand.

WeêrpartL , z., zie Wederpart j.
Weerpijn , z., pain felt in another part of the body, than
that which suffers; sympathetic pain.

I. w., counter-act, zie verder Wederstreren. Weetuieteri3 , z., stupidness.
Weerstrever, z., counter-actor , zie verder Wederstrever. Weemw , z., zie Weduwe.
Weêrstrevig , b., counter-acting, zie verder Wederstreeig. Wecuwenaar, z., zie Weduwenaar.
'%eêuwkrop , z., kind of cabbage-lettuce (botanie).
Weerstrevlghefd, z., counter-acting character, zie verder
Weêratreven,

Wederstrevigheid.
Weerstreving, z., counter-acting, zie verder Wederstreving.
Weerstuit , z., zie Wederstuit.
Weersverandering , z. , change of the weather .
Weêrsvoorspeiler, z., zie Weervoorspeller.
Weersvoorspelling, z., zie Weervoorspelling.
Weertafel , z., meteorological table.

Weêrtj, z., change of tide, flux; talie tij heeft zijn -, t every
thing has its season, every one has his turn to take revenge.
Weêrverandering, z., change of the weather.
Weêrvergelden , t. w., reward , recompense , compensate.
W eervergelding, z., reward, recompense, indemnity,
indemnification.
Weérvoor'speffer, z., prophesier of the weather.
Weervoorspelling, z., prophesying of the weather.
Weèrwerk , z., weather-work.
eêrvvijs , b., weather wise; versed in knowledge of the
weather.

^Veêuw plant . z., plant of cabbage-lettuce (botanic).
Veezen , z., me., orphans , pl.

Weezengeld , z., orphans' money.
Weezengoed, z., orphan's property.
Weezenkas , z., orphans' fund.,
Weezenkleeding , z., orphan's dress.
W eezenregent , regentes , es., guardian of orphans .
Weg , wegge , z., kind of loaf.
Weg, straatweg, es., way, road, passage; iemand in den

slaan of liggen, be in any one's way ; § -, embarrass,
obstruct, stop any one; iemand iets in den - leggen, hinder, § offend any one ; uit den -, aside; uit den - gaan,
go aside , make way , clear the way ; § uit den - ruimen , remove ; iemand uit den - gaan , shun • avoid any
one ; op - of onder -, by the way , on the way ; zich op
- begeven, set out; over den -, on the other side of the
way , of the road ; § met iemand over - kunnen , agree
with any one, sympathize with any one; den - van alle
-
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vleeech gaan, go the way of all flesh, die; op den region
- zijn, behave well ; van den regen - afdwalen, een verkeerden - inslaan, take a bad course; iemand den regten wizen, § (1 hem daarop brengen , put any one in the right
way; bedekte -, covert way (soldatenterm); betreden, begane,
gebaande -, beaten way; groole -, high-wa y ; rij-, straal-,
high-way; -, (wij_e, middel) way, means, pl.
^Veg, bw., (verwijdering vitdruklrend) away; hij is -, lie is
away, gone; -, (een voortgang aanwijzend) al maa; voort schrijven, write away; -, (den slag ran iets hebben of krijgen) have or get the practice of any thing; -, 1w., away !
he gone ! get thee gone.
`Vegademen, i. w., breathe away.
Wegnrbeiden, voortarbeiden, t. w., work away.

Wegdroogen, t. w., take away with a dry cloth, make
dry; -, i. w., dry away, dry up.
Wegdrooging , z., drying up, drying away.
Wegdrulpen, i. w., drop away ; §-, steal away; -, pack off.
Wegdrukken , t. w., (drvlrkende verwijderen) press away;
-, (drukkende aan het gezigt onttrekken) bring away.
%Vetuiken, i. w., disalppear; dive away.
lVeadturveu , i. tv , Jute go away.
V egdti`ve_n , t. w., push away , aside.
%Vend valen, i. w., stray off.
W egddweilen , t. w., sweep away , remove with a clout;
-, seraf) away, z.
%Vege, achtervoegsel voor Wegens; ran -, by virtue of, on
the part of, in the name of; vaan mijneiat - , in my name,

t. so., banish , banish away.
Wegbergen, t. w., put away, put as ide.

Wegbannen ,

Wegbinder , t. w., hind away , aside.

Wegblazen , t. w., blow away.
%Vegbleeken , bleek worden • i iv., fade away .
OVegbI jven , i. w., (vitbl^)iien , 1 r i) stay out, tarry; -,
(uitgelaten worden) be dropped, he omitted.
^Vegbilksemen ) , xvegdonderen ) , t. w., drive - away .

%Vegboegseren , t. w., tow, haul away.
^Vegboenen , t. so.,
rub, scour away; §-, drive away;

remove, clean.
%Vrgboorncn , t. w., push away, aside with

from nee ; von uwent -, in your 15000, from you; van
7(15 lisonent-, in their
fro;n
liaise, from then; tHjueai-, as fear its I ant concerned;
o ;,ze >zt-, as far as we sire concerned; hnn;ient-, as far
as they are concerned, enz; van ambts-, ex ofïicio, in
zij :;eat -, in his name
ne

t, w., (gloor b^jte;a vverwijderen) bite away, -,
(door bijlende middelen wtgnernen) remove by corrosives,
corrode; -, i. w., (door bijtende inktdelen weggaan, verdwilnes) he removed by corrosives .

Wegbeten,

a pole.

Wegborstelen , t. w., brush away , brush off.
1Vegbraden , t. w., roast too much ; het vet -, roast so
much, that all the fat disappears; -, i. w., (verdwijnen)
disappear, he los t by being roasted of by roasting.
Wegbranden , t. w., burn off, cauterize, g.; -, i. w., burn

i

virtue of one's office; von korings-, in the name of the
king ; ra,i vaders -, in the name of my father, on the

part of my father.
Wegedistel , z., Mary's thistle (botanie) .
Wegedoorn , wegedoren , z., hawthorn.
Negen, t. w., (de ,waorle, het, gr;wigt onderzoeken)

(met de

school) weigh , (met de hand) poise; ruim - , good weight;

scherp -, weighed Gcantily ; §-, (wikken) consider maturely,
weigh; wikken en -, weigh and weigh over again ; -,
i. w., have a weight; zwaar -, have a heavy weight;
30 pond -, have a weight of 30 pounds ; § zwaar bij iemand
- , he esteemed by an i• otje ; l lij weegt niet zwaar, he has

not much sense; t wat het zwaarste is moet liet zwaarste -,
we must attend most to what is of the greatest weight

or importance.
Wegens , vz., on account of , because of, concerning,
away, burn down.
I touching.
%Vegbreken, t. w., break off, pull down ; -, i. to., break off. Wegenschender , z., higlrva y -man ; robber.
Wegbrengen , t. w., bring away , carry away , remove.

WegenscheuderU , z., robbery on the highway.

`Veabruijen, t. w., throw, cast away; - , i. w., pack off. ; Neger , z., weigher.
wegburgen, t. w., bend away, aside; -, i. u'., (doorbuigen)
Vrc ten , i. iv., corrode, g.

bend away, sideward .

I %Vegetter en,

i. w,, suppurate, vanish in pus, g.

t. w., § reduce tr naught, zie Wegredeneren. ± V41 etterin{t , z., suppnratiott, vanishit ► g in pus, g.
Wegdampen , i. w., steam away , disappear.
j 'v dalcelen (p.) , t. w., zie Wegdweileo.
Wegdansen , t. w., lose by dancing; -, i. w., dance away. Wc'gfrommcien , n, egfom,nelen , t. w., conceal , hide,

%Vegcíjjfereu ,

%%egdenken , t. w , think away.
I put away.
%Vegdieveu , t. w., pilfer away.
%avegg.e8n, i. w., go array, get away; - , withdraw, steal away.
%Negenstel , z., Mary's thistle .
W eggalopperen , i. zo , run , gallop awa y .
Wegdoen, t. w., put away, aside.
Wegge, weg, z., kind of loaf; -, white bread.
Wegdouderen , onp. w., thunder away , much ; -;, t. to., V eggetd , z., road-tax; passage-money.
zie ) Weghliksemen.
% cggeven , t. w., give away , give it present.
WegdooUen , i. w., thaw away.
Weggever , z., giver.

Wegdoorn , hagedoorn , z., hawthorn.

%Veggeverij , z., giving.

%Vegdou.ven , t. w., zie WYegduwes.
WegdraaUen , t. w., turn away, aside; -, i. w., pack off ,

Weggezel , z., travelling campanion; fellow-traveller.
t. w., pour away.
%Veggitiden , i. w., slide away, glide away.
tideggotnchelen , t. w., juggle away.
weggooi.jn , t. ia., (ran zich werpen) throw away; -, (weg.
werpen, om het nipt weer te gebruiken) throw, fling, cast
away ; § gooi het zoo ver niet treg, don't speak so disdain.
fully of it.
ZVeggras , z., knotgras (botanie).
Weggraven . t. w., dig out, dig away.
Weggraving, z., digging out, away.
NveggrLjpen, t. w., snatch away.
Weghnasten (zich) , wed. w., hasten away; hurry off.
Wegbakken , t. w., cut away.

disappear.
Wegdragen , t. iv., bring, carry away;

§ den prijs -, ob tarn the prize; §-, carry off, gaiin.
w., trot away, run away.
Wegdribbelen , i. w., trip away.
Wegdreven , t. w., drive away; -, i. ir., float away , be
driven away.
Wegdrivfng , z., driving away; -, (het keen gedreven worden) being driven away.
!Wegdringen , t. w., push away; -, i. w., make one's escape
by thronging .
Wegdrinken , t. w., drink away, drink down ; -, drown.
1Vegdraven , i.

Weggieten,

632

WEG.

WEG.

Weghalen , S. w., fetch away; -, (wegtrekken) pull away.
Wegbangen , t. w., hang in another place • hang away.

Weg kunnen

Weghebben, 1. w., (vervoerd hebben) have removed;

Wegkussen, t. w., kiss away.
WegkwLjlen, t. w., lose, spend by salivation.

Wegbarken, t. w., rake away.

-, (ontvangen hebben) have received ; hij heeft het weg • he is ill;
§ hij heeft een slag van den molen weg, he is crack-brained.

•

Weghelpen, t. w. help away.
Wegpinken • i. w., limp off, away; .hop away; stumble away.

Weghoozen, t. w., scoop away.

Weghouden, t. w., conceal (voor; from); keep concealed.
Wegtouwen, t. w., zie Weghakken.
Weghuppelen, i. w., skip away.
Weging • z., weighing.
Wegjagen, t. w., drive away, chase away; -, (uit ¢ijn huis,

uit zijn betrekking' turn out (of doors, of one's house, of
one's office); -, i. w., (wegrijden) ride , drive away in haste.

Wegkaatsen • t. w., cast away.
Wegkabbelen • t. ro., wash away; -, i. w., be washed away.
Wegkabbeling • z., washing away.
Wegkakelen (, t. w., chat away.
Wegkankeren

, i. w., rot away, be consumed by canker.

Wegkant , z., side of the road.
Wegkapen , t. w.,

i. w., be able to get away; §-, be able to
depart ; hij kan niet weg , he cannot get away ; met iets -,
,-

be able to get along with any 'thing.
Wegkwijnen, i. w., pine away.
Wegkwtjning • z., pining away.
Weglaten , t. w., (overslaan) omit; drop.
Weglating, x., omitting, omission; ellipsis

(redekunde).

Weglaveren , i. w., luff off.

t. w., (uit het gezigt, uit den weg leggen) lay
aside, put aside; §-, (opsparen) lay up, save; §-, (te bed
leggen) lay abed.
Wegleiden, 1. w. , lead off , away.
Weglekken • i. w,, trickle away, drop down; -, t. w., lick
away, lick up.
Weglikken • t. w., lick up.
Weglokken, t. w., decoy, lure away; allure (van, from).
Wegloopen . i w., -un•away, desert; -, (weglekken) trickle,
drip away; -, flow away.
Weglooper, z., deserter (soldatenterm); 4,-, run-away.
Weglooping, z., running away; deserting, desertion (sot.
wegleggen,

datenterm).

take away , steal.

%Vegkeeren (p.) , wegvegen • t. w., sweep away .
Wegktven • t. w., chide away , spend in chiding.
Wegklnauwen • t, w., remove with a weeding-hook.

Wegloopster • X., zie N'eglooper.
Wegmaa[Jen , t. W., mow, cut away; § iemand het gras

voor de voeten -, put any one's nose out of joint, outwit

Wegkletsen , wegwerpen • t. w., throw away.
Wegkloppen, t. w., (goed inkloppen, oneigtbaar maken)

any one , trip up any one's heels.

Wegmaken, t. w., make away; -, (uitwisschen) sweep

drive in; -, (kloppende van zijn plaats verwijderen) beat away • efface ; zich -, wed. w., get away , escape; pack off.
away; iemand -, beat any one away.
Wegmalen, t. w., turn out; deze molens kunnen al dat
Wegklungelen • t. w., zie T'erklongelen.
water niet -, these mills are not sufficient to carry off
Wegknagen , t. w., gnaw away ; -, i. w., be eaten away;
(pump out) all that water.
§ -, pine away.
Weg^narscheren • i. w., march off.
Wegknappen • i. w., spring away; -, (afbreken) break off; %Vegnseter, z., odometer, pedometer.
-, fly away.
Wegmoeten, i. w., (met uitlating ran gaan., brengen, ene)
Wegknapen • t. w., make any thing fly away, disappear
must away; ik meet weg, I must go, I must go away;
by pinching or squeezing ; (-, i. w., (stil heen gaan) steal dot boek moet weg , that book must away , must be carried
away.
off , away.
WvgknLper, z., one who makes any thing fly away, dis Wegmoffelen , t. w., • put away; een kaart -, palm a card

-aperbyinchg;(§,dster. een dobbelsteen -, cog a die.
met de schaar) Weginol%ling . z., pilfering away.
cut away; -, (met de vingers) pick away , flip away.
Weg mogen • i. W., (met vitiating van gaan , brengen , ene.)
Wegkomen, i. w., (wegraken) get awa y ; depart ; -, be
may away; hij mag weg, he may go, he may go away;
lost; § goed -, be well off; § slecht -, come off badly.
dot boek mag niet weg, that book may not be carried
'Vegkoopen, opkoopen, 1. w., forestal, buy up; engross. off, away.
Wegkorter, x., shortener of the distance; §-, amuser on Wegmolinen , i. w., moulder away.
the way.
,Wegmolming, z., mouldering away.
Wegkorting, z., shortening of the distance ; het verschafte Wegnemen • t. w., take, take away; -, (innemen)' take,
mij een aangename -, it shortened my way in an agreeable conquer (soldatenterm) ; -, (verdrijven) drive away, g.
manner.
Wegneming*. z., taking away; taking, conquering; driving
Wegkrabbelen • t. w., zie Wegkrabben.
away , zie Wegnemen. •
Wegkrabben , t. w.. scratch away.
Wegpakken , t. w., take away ; ( zich -, wed. w., pack off.
Wegkrijgen , t. w., (van de plaats vatten) take away
Wegpappen, t. w., drive away with a poultice.
(van de plaats brengen) get away; -, (doen vertrekken) make, Wegpleisteren • t. w., plaster over , cover with plaster.
Wegknippen , t. w., (afknippen, knippen

go away; make depart, get away; § het -, be taken in,

grow sick ; den slag van iets -, get clever in any thing.

Wegkrimpen , i. w., shrink away (van • with).
Wegkrimping . z., shrinking away.
WegkruLjen, t. w., carry away on a wheelbarrow;

Wegplt.kken , 1. w., pluck away, pluck off.
Wegpoeijeren ), t. w., put out of the way; rid oneself of

Wegpoetsen , t. W., clean away.

• i. w., he lost; eindelijk is hij weggeraakt, at
last he has departed.
, t. w., snatch away ; -, gather , take up.
%Vegkrulmelen, t. w. en i. w., crumble away.
Wegredeneren • t. w., (door praten doen voorbij gaan) talk
Wegkruipen, i. w., 1 creep away; -, (zich verbergen) hide,
away; -, (wegcijferen) reduce to naught.'
conceal oneself. .
Wegreizen • i. w., go , depart, set off , travel away.
'Wegkruiper, r., one who keeps himself hidden; -tje opt. ', Wegrijden • i. w., ride away ; -, depart on horseback.
less , play hide and seek.
Wegroeiden • i. w., row off, row away.
WegkuUeren • i. w., walk away • walk off.
^Ve;;roesten , i. ze., be consumed by rust, rust away.
i. w., be carried off ; -, (van het ijs) float away.

%Wegraken

-,

Wegkapen
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Wegrollen , t. w. en i. w., roll away.

Wegslulping, z., stealing away.

Wegrooven , t. w., rob , steal.
Wegrott n , i. w., rot away , rot off.
%Vegruimen , t. w., remove, take away.
Wegruirner , z., remover.

Wegsluiten, t. w., lock up, lock away.

^Vegsluiting, z., locking up.
Wegsmakken, t. w., fling away.
Wegsmelten, i.w., melt away; in tranen

-, melt away in tears.

Wegruiming , z., removing, removal.
Wegrukken, t. w., snatch, take away; )-, i. w., die sud-

Wegsinijten, t. w., throw away, cast away.
^Vegsnappen , i, w., get away , escape.

Wegrukking, z., taking, snatching away.
Wegschatten, t, w., put, carry away; remove.
Wegschafer , z., one who carries away.

Wegsnijding, z., cutting away; (-,

denly; march off; go , drep oft.

%Vegsnelien , i. so., basten , run away.
Wegsnéjden , t. w., cut away; (-, i. w., disappear, withdraw.

(liet wegloopen) with-

drawing.

Wegschaffing, z., putting, carrying away; removing,
removal.
^Vegschaken, t. w., carry away; ravish.
Wegschaven. t. w., scrape off; §-, rub away; plane.

Wegsnoeten, t. w,, cut off, lop off.
Wegsnoepen , t. w., take away; snatch away.

%Vegschetding, z., cross•way; limit.

away, hurry away; zich -,
pack off, hasten away.
wash
away;
-, i, w., be washed away.
Wegspoelen • t. w.,

%Vegschenken

, t. w., give away; make a present of, give

as a present.

Wegspatten, i. w., spring, fly away.
Wegsiaittcn, t. w., dig out.
%Vegspoeden, i. w., hasten

%Vegschenking , z., giving away (as a present).
Wegscheppen • t. w., scoop out; take away with a ladle,
spoon.

Wegspoeling, z.. washing away.
Wegspringen, i. w., jump; leap away, off; -,

Wegscheuring, z., tearing off, away,
Wegschieten , t. w., (schietende verbruiken), zie Verschie-

Wegstevenen,

(verloren

qaa>> , verdwijnen) be blown away.
%Vegscheren , t. w., (met een scheermes) shave off; -, (met %V egspugen , t. w., spit out.
een schaar) shear off; ( zich -, ^ved. w., pack off.
Wegspuiten, t. w., squirt away; -, i. w., spout away.
Wegschering, z., (met een scheermes) shaving off; -, (met Wegspuwen , t, w., spit out.
een schaar) shearing off.
Wegsteken , t. W., (afgraven) dig out; -, (afsteken) prick
Wegschertsen • t. w., joke away.
off; -, (wegoren Eden) put away ; -, (eerbergen) conceal , hide.
SVegscheuren , t. w., tear off, tear away; -, i. w., be torn Wegstelen , t. w., steal away.
off , away.
Wegsterven , i. w., die away.
ten ; -, (door schieten iets doen verdw ( nen) shoot down ; -,
(beschieten) wainscot (bij timmerlieden); -, i. w., (wegsluipen, .
wegspringen) shoot away , get away; slip , slide away.
1Vegschillen, t. w., peel away; pare off.
Wegschofelen , t. w., shovel away.
Wegschoppen , t. w., kick away.
Wegecho u w , z., inspection of the way , road.
Wegschouwer , z., inspector of the ways, roads.
Wegschouwing, z., zie Wegschouw.
1Vegsehrabben • t. w., scratch out; -, (schrabbende doen
verdwijnen) scrape away.
Wegschrappen, t. w., erase; scrape away; -, (uitschrap
-penj
scratch out.
Wegschrapping, z., erasing; scraping away; scratching out.
Wegschudden , t. w., shake away.
WegsehuLjeren , t. w., brush away.
%Vegschuilen , i. w., lie concealed ; hide.
^Vegschuiler, z., one who hides himself, who lies concealed; -tje spelen, play hide and seek.
Wegsehiiiiing, Z., hiding oneself.
%Vegschuiinen , t. w., scum away; -, i. w., seim away.
'%' egschuiven, t. w, remove, push away; -, i. w., shove
away , go away , give way; §-, pack off.
Wegschuren, t. w., scour off, away; work away; -, i. w.,
be washed away, rub away.
R%eg^3ou.ven, t, w., carry away , remove.
Wegslaan , t. w., (slaande doen verdwijnen) beat away ; -,
(indr ( ven) driven in ; -, (wegy6slugen worden) be beaten away,
fall away , fly away.
Wegslepen . t. w., drag away.

%VegsiUpen , t. w., grind away; whet off.
^V egel iJ ten , i. w., wear away , wear out.

Wegslingeren, t. w., fling away; -, i. w., fly away.
Wegslinken, i. w., decrease, pielt away.
Wegsluipen , i. tv., sneak, steal away.
Wegsluiper, z., deserter.

i. w., steer, sail away ; -, set out.

%Vegstofen , t. w., sweep away.

Wegstompen, t. w., push away.

`Vegstooten, t. w., push away, shove away.
Wegstoppen , t. w., put away ; §-, conceal.
Wegstopper , z., § concealer.
%Vegstopping, z., putting away; §-, concealment.
Wegstormen, i. w., hurry away.
Wegstouwen, wegstuwen,

t. w., stow away; § - , swat-

low down.
%Vcgstouwer, z., § (veelvraat) glutton , greedy-gut.
%Vegstouwing, z., stowing away.
Wegstoven • t. w., consume by stowing; -,

i. w., be con-

sunied by stowing.
%VegstrtJken,

t.w., Il take away - (versmeren) smear away;
;

,

(-, i. iv., walk away.
Wegstrooijen , t. cc., strew away.
Wegstroomen, i. w., stream away, run away.
Wegstrootning , z., streaming , running away.

Wegstroopen , t. w., (opstroopten) truss up; -, (afstroopen)

strip ; -, (op de jogt gaan) poach. away.
Wegstuiten , i. w., bound , spring , fly away.
Wegstuiven, i. w., fly off, fly away.
away ; -, (van een schip) steer away.
Wegsturen , t. is.,
%Veestuwen, t. w,, stow away; §-, swallow down.
s
w
ing
,
z.,
stowing
away ; §-, swallowing down.
Wegsi
Wegsukke!en, i. W., totter away, go away with difficulty.
%Vegtintmeren , met bout betimimeren , t. w , cover with
planks etc.; een deur -, cover a door; -, wainscot.
W egtooveren , t. w., juggle away ; conceal, hide by witch.
craft.

off, carry away.
®Vegtorschen, t. se
%legtrappen, t. w., (wedtreden) tréad away; -, (wegschoppen) kick away.
Wegtreden , t. w., (tredenje doen verdw ( nen) tread down;
-, (door treden uitwisschen) wear out by treading ; zijn voet
waren reeds uitgetreden , his footsteps were no more-stapen
to be seen; -, i. W. go away , step away.
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, t. w., draw away; § -, remove; -, i. w., go Wegzetten, t. w., put away, aside; set away, aside.
Wegzeven, t. W., zie Legziften.
away ; §-, pass away ; -, march off - (soldatenterm)•
Wegtreuren , i. w., pine away ; zich -, wed. w., pitie away. ^Vegztften, t. w., sift away.

Wegtrekken

Wegtreuzelen , t. w., lose.
Wegtrippelen , i w , trip away,

Wegtroggelen, t. w., (iets) beg away, obtain by begging;
-, (iemand) , zie Wegtroonen.
Wegtroonen, t. w., persuade a person to go away; -, decoy.
Wegtrooning , z., decoying.
Wegvagen • wegvegen • t. w., (afwisschen) wipe off ; f -,
(henen vegen) sweep away.
Wegvalten, i. w., fall away, down; dit woord valt weg,

this word is to be (must be) left out.

Wegvalling, z., falling away.
Wegvangen , t. w., take • catch away.

Wegvaren, t. so., convey, carry off; -, i. w., (van schepen)
sail away ; -, (van rijtuigen) (p.) , drive , ride away ; -, (ver- trekken) set out, depart ; §-, (verdwijnen) disappear, vanish.
Wegveenen • t. w., dig out, exhaust a field of peat.
Wegvegen , t w., zie Ifregragen.
Wegvenen , t. w., - zie het minder goede Wegveenen.
Wegvljlen , t, w., file away.
Wegviteden , i. w., flee away, escape.
Wegvliegen , i. w,, fly away.
Wegvlieten , i. w., flow away; §-, disappear, vanish.
1Vegv1oeUen

, i. w., flow away.

.

WegvioeLjing, z. , flowing away.
Wegvloeken , t. w., drive away by swearing•
Wegvlotten , i. w., float down the river • transport by

means of a float.
Wegviugten , i. w., fly away,, flee.
Wegviugting , z., fleeing, flight.
Wegvoeren , t. w., carry off, carry away ; geeankelijk send into captivity; in ballingschap -, send into banishment.
Wegvoering , z., carrying off; carrying, eont'eying away.

) , t. w., eat up; -, i. w., rot away , corrode.
WegvrLven , t. w., zie - Wegwrijven.
Wegweaijen , t. w., blow away ; -, i. w., be blown away.
Wegvreten

Wegwandelen , i. w., walk off, walk away.
Wegwasemen , i. w., steam away , `evaporate.
WVegwasschen, t. w., wash away.
Wegwensehen , t. w., wish away.

riffraff.

f ,
-

Wegwezen , i. w., zie Wegzijn.
Wegwijken ,

i. w., hover away.
(hui) whey; -, (het waterachtige deel ran bloed)
serum ; -, (weide , grasland) meadow ; -, (ingewanders van
dieren) entrails, bowels, pl.

Wegzweven,

Wei , z.,

Weiachtig, b., wheyish, f wheyey; -, serous (ontleedk.).
%Veinchtigheid , z., wheyishness; -, serosity (ontleedk.).
Weiboer, z., whey-man.
Weiboter , z., whey -butter.
weide • z., pasture , pasturage , pasture-ground ; een ge
a common (meadow), r.; in de - doen, send to-ment,

the meadow; uit de - halen , take from the meadow.

Weidebloem, z., 'meadow-flower.
%weidegeld, weigeld, z., pasture money.
Weidegraaf, z., surveyorg, director of a common.
Weidegras • z., pasture-grass.
Weidegroen, z., pasture-green, green like a green meadow.
Weidehuur, z., pasture-rent.
Weideklaver , z., trefoil.
Weiden, i. w., graze; §-, (rondgaan) wander; zijn oogen laten
-, delight one's eyes; -, (vet-) fatten, graze (cattle); -, (het
opzigt hebben over een weide) keep, tend, watch (a meadow).
Weidepad , z., foot-path crossing meadows.
Weider , z., (hoeder) tender , herd; -, (vetweider) fattener

of cattle ; grazier.
Weideregt , z., pasture-right.

ïVegwenteien, t. w. en i. w., roll away..
Wegwerken • t. w., work away , remove.
Wegwerpen , t. w., throw , cast away.

1Vegwerping, z., throwing away.
Weewerpsel , z., what is thrown away; § - , refuse;

Wegztde, z., side of the way, of the road.
Wegzijgen • i. w., zie Itregzijpelen.
Weg zijn, i. w., (heen zijn) he away; -, (afwezig zijn) he
absent ; -, (vertrokken zijn) be departed , gone away ; -, (weg
zijn) be taken away; -, (verloren geraakt zijn) be-genoi
lost ; -, (builen kennis zijn , in flaauwte liggen) be in a swoon.
Wegzijpelen , i. w., trickle away, filtrate away.
Wegzt pen , i. za., zie Wegzijpelen.
Wegzinken , i. w., sink away ; give way.
Weg zuilen , i. w., met uitlating van een ander werkwoord,
weg zullen gaan , reizen , be obliged to go , to travel away.
Wegzwepen , t. w., whip away , sweep away.
Wegzwemmen , . i. w., swim away.
%Vegzwerven, i. w., go away, err about.

i. w., give way , withdraw.

Welderegter, z., surveyor of a common.
Weiderij , z., fattening of cattle.
Weldeveld , z., pasture-ground.
Weiding , z., tending , fattening.
^Veidmes , Z., hunter's knife.
Weidsch, b., stately, showy; - , (bombasterij) bombastic,

bombastical ; -, bw., bombastically.
z., stateliness, bombasticalness; appearance,
showiness.
weifelaar, z., waverer, hoggler.

Weidschhetd ,

WegwUktng, z, giving way, withdrawing.
Wegwtzen • t. w., (naar elders wijzen) show away ; -, (af
ij zen) reject, refuse; -, (den weg wijzen) show the way,-w Weifelaarster , z., zie Weifelaar.
Weifelachtig , b , wavering, unsettled , irresolute; -, bw.,
guide.
Wegwi,^zer, z., (gids) guide, leader; -, (paal) guide-post. waveringly, irresolutely.
Weifetachtigbeld , z., waveringness, unsettledness, irreWegwisten, i. w., be willing, choose to go.
soluteness.
Wegwinden , t. w., wind away.
Weife)en , i. W., waver; be undetermined, irresolute,
Wegwippen, i. w., 1) skip away; -, t. w., throw away.
Wegwisschen , t. w., wipe away.
%Vegwrljven . t. w., rub away.
Wegzagen , t. w.. • saw away.
Wegzakken , i. w., (wegzinken) sink down; -, (wegw jken)

give way.
wegzeilen , i. so., set sail , set out; sail away.
W egzenden , t. w., send away.
Wegzending, z., sending away.

unsteady.

Welfelig, b., zie Weifelachtig.
Weifeiigheid , z., zie Weifelachtigheid.
Weifeling, z., wavering, irresolution.
Weigeld , z., zie Weidegeld.
Welgernar , z , refuser.
Weigerachtig , b , ready to refuse , unwilling ; -, bw., un-

willingly.

.
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Welgeraohtigheld, z., unwillingness.

Weigeren , t. w., deny , refuse; -, (afwijzen) decline ; -,
i. w., refuse ; -, (van geweren) miss fire.
%Velgerend , b., refusing , declining.
Welgerig , b., zie Weigerachtig.
^Veigerigheid , z., zie Weigerachtigheid.
Weigering, z., refusal , denial.
Weigroen • z., zie TYeiderjroen.

, e., whey cheese.
'*eikuur, z., whey-cure.

Weikaas

Weiland, welde,

z., pasture-ground, pasture, pasturage,

meadow.
Welman, weidman, jager, z., hunter (jagersterm).
Weimes , z., zie Weidmes.
Weinig, b,, (kleine hoeveelheid) little; -,

(klein aantal) few;

eenige -en, a few; een - papier, some paper; - menschen,
few men, few people; in - dagen, in a few days; met
- noorden • in a few words ; -, bw., little; -, (niet veel)
not much ; -, (zelden) seldom ; -, z., little ; een -, a little.
Welnigheid , z., fewness , paucity. .
WeinlgJe , z,, small quantity; een -, a little, a few.
Welnigte , z., small quantity.
Weischuit , z., hunter's boat.
!Veit, tarwe, z., wheat. Weitakker , z., wheat - field .

weitascts , z., hunter's poach , huntsman's bag.
Weitebrood • z., wheaten-bread.
Weitehalin , z., blade of wheat.
Weitekaf , z., chaff of wheat.
Weitekoek • z., wheaten-cake.
Weitekorrei , z., , grain of wheat.

Weitemeei , z., flour of wheat.
Wet ten , b., wheaten, of whet.
OVeitestoppei • z., stubble of abc at.
Weitestroo , z., wheaten-straw.
Weivat, z, whey-barrel,
Wekelijks, bw., weekly, every week; once a week.
WekelLkscb , b., weekly , hebdomadary.
^Vekgezai•g , z., morning-music; waits, pl.
Wekken, t. w., (wakker maken) wake, awake; -,

(heroo r .

zaken) cause, rouse, raise.
(aan een klok) alarm; zet den op 6 ure, put the alarm upon six o'clock..

Wekker • z., awaker ; -,

Wekkiok , z., alarm-clock, alarm-watch.
Wekster , z,, zie Wekker (eerste beteekenis).
-, bw., well • right; Wei , bron , z., spring , well ;
(naar te/waren) well , duly , rightly; -, (ter dege , heel zeer -, wonder -, very well , extremely well ; zoo - als
as well as; -, (in goeden staat, gezond) well ; hij behandel,
mij zeer -, he treats me very well,; bedenk a -, duly con
eider; hij zoo - als ik, he as well as I; ik ben zeer I am very well; het gaat hem niet at te -, he is no
very well off, he is not in very easy circumstances ; no,
at -, vrij -, pretty well , well enough, tolerably well
raar -, fare-well ; iemand - willen, wish any one well ; da
heeft hij -, he is in the right.
Aanmerking. Het bijwoord wel kan in bet Nederduitsch no
voorkomen in de beteekenis van een bevestiging of we
als een zoogenaamd - stopwoord. In het eerste geval ge
bruikt men in•het Engelsch, at naar den zin, een woord
dat nagenoeg hetzelfde uitdrukt: - twintig, more than
twenty; ik zie -, I clearly see; ik heb het - gedacht,
thought so indeed; het kan - zijn, it may be; ik heb hee
- geslagen , maar , indeed I struck him , but ; heb ik he
-? do I understand you right , am I in the right ? Waa

het, als stopwoord voorkomende, zonder nadeel voor de
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zin kan wegblijven, wordt het in het Engelech niet ve>
taald : ja -, yes ; dat heb ik - meer gehoord , 1 heard sp
formerly; van daag niet, - morgen, not to-day, but tomorrow ; -, tw., well ! -, (nul) well ! now I -, wat is hier '
well , why, what is the matter ? -, (als iemand iets gezegd
heeft) - en ? now and ? Ook als tusselienwerpsel wordt
het riet vertaald , wanneer liet slechts als stopwoord voorkomt : - kind, wat zijt gij mooi ! child, how fine you are I
-, wie zou dat yedac/it hebben ! who would have thought só!
Velaan, tw., come ! pray ! now I well I cheer up I
JVelbearbeld , b., well-wrought.
iVeibebouwd, b., well-laboured, well-ploughed.

►Velbedacht, b., well-considered, deliberate; -, lie',, deli.
berately, premeditately.
^Velbedachtheid , z., considerateness , deliberation.
iVelbebagelijk , b., delightful, pleasing, agreeable;

-. bw.,

delightfully, agreeably.
IVelbehageljkheid

, z., delightfulness, pleasingness, agree-

ableness.

I^eibehagen, z., delight, approbation, pleasure.
IVelbekiant, b., well-accustomed,, with a good custom,
with niany customers.
Weibekotnen , z., good success ; doing well.
Weibekookt, b., well-wrought, elaborate; well-concocted.
►Veibeinand , b., well-manned.
aVeibe,ind • b., beloved, well•beloved.
`Veibeinuurd, b., well-walled, well-surrounded with walls.
%Veiberan,nd , b,, well-concerted.
^Velberedeneerd , b., solid in argument.
Welbereid , b., well-prepared, well-dressed.
Welbespraakt , b., eloquent; (-, having the tongue well
rung ; (-, well-spoken.
%Vetbespraaktheid, z., eloquence; (-, loquacity.
%Veihesteed , b., well-spent, well-bestowed.
%Veibevoegd , b., competent,
%Vefbevoegdiheid , C. , competence .
weibeeo*kt , b., populous; well - peopled.
Weibevoiktheid , z., populousness.
Welbewaakt , b., well - watched, well - guarded.

Welbewerkt , b., well - wrought.

Wetbewoond , b., very populous.
Welbezeiid, b., being a fine sailer, a ship that sails swiftly, s.
Welbezocht , b., much-frequented.
Weidaad, z., (goede daad) good action, benefit; -, (gunst)
favor; -, (gift) charity ; -, (weldadigheid) benefaction;
(r_eger,) blessing, bless.
weldadig, b., beneficent, liberal, charitable; -, bw., liberally , charitably.
%V eldadigheid, z., beneficence, charitableness, liberality!;
beneficent; - oefeneis, be charitable, liberal, beneficent!,
WeltIig (p.) , b., vie Geweldig.
Weldoen • i. w., I) do good, do well; -, (begunstigen) fay.
nor ; -, (tot vriend maken , bevriend houders) befriend.
Weldoend , b,, zie lVeldadiy.
%eidoener , z., benef actor.
`irVeidoensier, z., benefactress.
Weidoordaclt, b., well-considered.
s
Weldoor daclitheid, z., state of having been well-consideret .
Weldoorkneed, b., Ij well-kneaded; § -, well-wrought
elaborate.
Weldoorkneedheid

, z., well-kneadedness,

Weldoorvoed , b., well-fed.
Weldra, b., soon, in short.

Wet Edel , b,, nobel. Als aanhef van brieven wordt dit
woord niet vertaald; men zegt dan; ,, Sir." Op een adres
blijft daarenboven het woord hoer (sir) weg; achter den naark
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plaatst men eenvoudig esq.," verkorting van „ esquire":
Brown esq.; overigens blijft dit woord onvertaald; ik ver.
gat UEd., UTYEd. te zeggen , I forgot to tell you.
Wel Ed. Geboren , b., honorable ; heer (als aanhef)
sir; overigens : a -, your honor.
Weleer, bw., formerly , before, of old, anciently.
Wel Eerwaarde, b., reverend; u -, your reverence; - heer,
reverend sir; den -n heer J. (heer blijft onvertaald) , the
Reverend J.
Welf, gewelf, z., vault.
Welfboog , z., arch of a vault.
Welfsel , z., vault , zie Gewelf.
Welgaan , i. w., be prosperous , succeed ; -, go on well,
go well; het kan met zulk een onderneming niet -, such
an undertaking cannot succeed; het gaat hem wei, be is
in good circumstances, he is prosperous; de zaken gaan -,
it succeeds, things go on very well.
Welgat , z., well-hole, spring.
Welgeaard , b., good-natured.
Welgeaardheid, z., good uaturedness; good nature.
Welgeboren , b., of gentle birth ; hoog -, honorable; uw

Welig, b., f1 luxuriant; -, (vruchtbaar) fertile; -, (vuil
vleesch) proud flesh.
Weligheld, z., () luxury, - luxurianey; -, (vruchtbaarheid)
fertility ; -, exuberance.
Welk, welke , vrag. vnw., which; - van de twee boeken ?
which of the two books ? -, (bij een verwondering of uit
what ; - een goede jongen , what a good boy; -,-roep)
betr. vnw., who , which , that ; de vrouw welke (die) wegging , the woman who went away ; het boek dat niet te
vinden was, the book that was not to be found.
Aanmerking. Meestal wordt in bet Engelsch de vierde naamval van het betr. voornaamwoord weggelaten: de áoeken,
welke (die) gij mij gezonden hebt, deugen niet, the books
you have sent me are good for nothing.
Welke, verbogen naamval van Welk, zie Welk.
Welken, i. w., wither, fade ; -, verbogen naamval van Welk.
Welkerhande, b., of which or what kinds.
Welkerig, b., zie ÍVelkig.
Welkerigheld , z., witheredness, state of being withered.
Welkerlel , b., of which or what kinds.
WelkerwtJze, bw., in which or what manner, how; by
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hoog -, your honor.

which means.

Welgebouwd, b., well-built; §-, well-made, handsome.

Welgedaan, b., (gezond) healthy; §-, (knapjes) good-looking.

Welkig , b., fading , withering , withered.

Welgegoed , b.,, zie Welgesteld , Gegoed.
Welgegrond, b., solid; -, well-established; -, bw., solidly.
Welgegrondheid , z., solidity.
Welgelegen , b., well situated
Welgelegenbeid , z., agreeable situation.
We lgelijkend, b., true; very much resembling the original.
Welgelukken, z., good success.,

z., fading, zie Welkerigheid.
Welkom , uw., welcome; - hier, you are welcome ; - te
's Hoge , welcome at the Hague; iemand - heden , welcome
any one , bid any one welcome; --, b., welcome, agreeable,
acceptable; -, tw., welcome l -, z., visit paid to one who
returned home.
^Velkonsst , z., welcome , welcoming; -, (maal, feest ter
verwelkoming) welcome , feast at one's arrival.

Welgelukkig, b., happy, very happy.
Welgelukzalig , b , happy , blessed.

Welkoinstgroet , z., welcome.

Welgelukzaligheid, z., bless.
Welge^nankt, b., well-made, handsome;

leden, of a handsome shape.

%Velkigheld,

%V ellien, i. w., (opwellen) well, spout, gush, spring, arise
- van lijf en

Welgesnanktheld , z., handsomeness.
%Vcigemanlerd, b., well - bred, good-mannered..

(uit , from) ; -, (koken) seethe; -, bw., (zacht koken) boil,
seethe ; -, (bij smeden) weld,
^Vcl levend , b., courteous , well-bred ; -, bw., courteously.
Wellevendheid , z., courteousness, good breeding.

'Svelligt, bw.. perhaps.

Welgemanierdheid ,. z., good-breeding.
Welgemeend , b., well-intended.
Welgemoed , b., cheerful , gay ; -, bw.,

WVelling. z.,

Welgevalligheid, z., agreeableness, graciousness.
Welgevormd, b., well-shaped, well-made.
Welgevormdheid , z., good .shape, good look.

Welmeenendheid , z., good intention , well-meaning.
Weineinen, z. , leave, permission; met uw -, with your leave.

(opborreling) spouting, gushing; -, (opkookiny)
seething, boiling; -, (bij smeden) welding.

cheerfully , gaily. Welluidend, b., melodioug, harmonious, musical, well.
Welgemoedheid, z., cheerfulness, gaity.
tuned; -, bao,, melodiously, harmoniously.
%Velluidenilheld , z., II, harmony , harmoniousness, meloWelgeinutst, b., good-humored; -, uw., in good humor.
Welgeschapen, b., well-made, well-formed.
diousness, musicalnesst -, (spraakk. en redeneerk.) euphony;
Welgesteld, b., wealthy, of good estate; een - man, a
voor de -, for euphony's sake.
moneyed man , a warm nian ; een -e boer, a substantial Welluldendheldshaalve, om der welluldendhelds
wille, bw., for harmpny's sake; -, (spraakkunst) for eu.
farmer ; -, (wel opgesteld) well-written.
Welgesteldheid, z., wealth , riches,
phony's sake.
Welgetongd , b., having one's tongue well hung. Wellust, z., (zinnelijke lust) sensuality, sensual pleasure,
lust; -, (hoogste genoegen) delight, pleasure.
Welgetrofen , b., zie Welgelijkend.
Welgevallen , z., pleasure; - in iets hebben, take delight Wellusteling, z., voluptu4ry, 'sensualist, voluptuous man.
Wellustig , b., sensual, voluptuous, . lustful ; -, bw., sen.
in any thing; zich iets laten -, submit to any thing.
Welgevallen, i. W., please; -, (goed aanstaan) like.
sually, voluptuously, lustfully.
Welgevallig, b., pleasing, pleasant, agreeable; -, bw., Wellustigheid, z., sensuality, voluptuousness.
agreeably.
Wel,neenend , b., well - meaning, well - intended.

Welgezeten, b., wealthy; -, bw., well to do in the world.
Welgezetenheld, z., wealth, being iu easy circumstances.
Welgezind , .b., well•disposed, .well-minded.
Welgezindheid, z., good intention.
Welgrond , z., ground where wells are found; ground with

wells.
Welhaast, bw., ere long, soon.
Welhebbend, b., zie Welgesteld.

Welnu, bw., well, then, - now.
Welopgerigt, b., well-furnished.
%Velopgevoed , b.,

well-bred, well •educated.

Welp , z., whelp, young, cub.
Welriekend , b., fragrant, odorous, savory, odoriferous;

-, bw., fragrantly.
Z., fragrancy, nice smell, odoriferousness, savor.
zie
Welriekend.
b.,
^Velruikend,

Welrlekendheld ,
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liet hoofd of de hand) give any one a beck; iemand op
r(jii -ei; dienen, play the humble servant; van iemnands
-cie afhangen, be at any one's beck and call.
Wenkbraauw , c. eye-brow.
Weiskbraauwboog , 5., eyebrow.
Wenken, j. W,, wink, give a wi;iic ; iemand -, wink at
any one; -, (niet de fiend of het hoofd) beck, beckon;

Welsmaikend, b., of a good taste; tasteful; savory, dainty.
Weispreekkunst , C., rhetoric (redekunde).
Welspreken , z, zie Welsprekendheid.
Welsprekend, t., eloquent; -, bie., eloquently.
%VeIsprekendheLI , C., eloquence.
Ve1NIaau , i. W., become suit fit well.
Welstaand . t., decent; suitable; well-becoming.
-, unfurl the sails, z.
Welstaanshalve, tw , , for decency's sake, for forms sake.
Welstand , z., (voorspoed) prosperity'; -, (yezoidkeid) health; ,%%, eDne,, . t. 0fL, accustom (aan, to) ; -, i. w,, (gewend rja
of secede;;) get accustomed (aan, to) ; -, (oorden) thrive;
wefare.
-, (geluk) happiness -, (welvaart)
het zal u;et -, it will do soon encugli.
Weller (p.), stuk. rol, a., roll; een - heler, a roll of butter.
Welvaart, C., ..- welfare ; -, (voorspoed) prosperity; -, %Vcnach , z., 11 wish; -, (verlangen) wish; -, (begeerte) de.

4.

(geluk) l;appiness felicity,zie IlTe i s t au d.
i. W be in good health; peosper, he lucky,
successful; -, C.. welfare; -, (gezondheid) health.
%Velvarend , b. , in good l;eahtl; , ach! • prosperous, th;rhv.
lig, healthy.
Welvarendheid. z., bein g in good health , state of good
health, prosperity, wehiare.
weiven , t. w., vacht arch;.
VcJwereetdgd , t., well united, well-joined.
%Velverschanst , t., well-entrenched; well-fortified (sot.
da/en term).
VeIversIerd , t.. well adorned.
Welversneden , b. well-made; 080 - pen (stijl) , an excellent style.
Vehierstaande . b , provided, upon condition (that).
Vc1 aerateikt , t., well-fortified (soldatenterm).
%VeIvlisg , a.. (liet weiren) vaulting; -, (we/feel) vault.
VchoeaeiLJk , /1., decent, well-becoming , suitable; -,
decently.
WcIvoeeILJkheid , 5.. decency, suitaLleness.
Welvoegend . t., zie Welvoegelj1r.
%Vclvoegzaana , t., me Wetvoegelj1c.
Ve1voorzien, t., well-provided (can. with).
Welwater. z., well-water, springwater , , fountain water.

Welvaren,

sire; naar 0));; -, according to his wish; naar -, as well
as one can wish, according to one's wishes, to oneis heart's
desire, to one's heart's content.
Wenscheltjk, I., desirable, to be wished; at wat - is
(aieuwejoorseeeasch) , many happy retuieis (of tIe day).
(VenacIse1ijkhcid , z., desuableness.
kVenschcn , t. W., desire, wish; ; -, (verlangen) desire; ! naar, long for, lie longing for; ik weasch floor geen rijk.
doia; , I don't long for riches; de -de wijs the optative

i mood (spraakkunst).
Wenocher, z., wisher,
Vensc1siig , z., zie Wei;sch.

Wenteibroodje, c. slice of bread soaked in a mixture of

milk, sugar, eggs, etc. and then fried in butter, sop, sippet.
. Wcnteen , t. w. en i, w., roll; zich -, wed. w., roll, wallow , welter.
WeitcIiiig, z., rolling, wallowing, turning round-about;
weltering.
%%'entelspll , a., newel , spindle.

Wcntcstecu , Z., stone-roller.
:wenteJleefje, C., s'aked biscuit, zie Weatellrooa'je.
Wenteltrap , z , winding staircase , winding-stairs, p1.
'IVcntelz,,II . z., roller, rolling stone.
vere;,I , z., woud ; -, (heelal) universe ; -, (aarde) world
earth; ; om de - zeilen , sail ronnd the world; op de -,
Weiwaterspist, a., well.
upon earth; in de -, in the world, upon earth; ter Welwezen. z, 4 welfare; -, (gezondheid) health.
brengen, give birth to; ter - komen, come into the world,
Welwillend , t., benevolent, kind; -, 1w , benevolektly,
he born; 1' niets tee -, nothing at all, not in the heat; de
kindly.
osijdo -, the wide world de geleerde -, the learned, the
Welwillendheid , e., benevolence, kindness.
scientific world; "i-' veelheid von -en , plurality of worlds;
%Ve!zalig , t., blessed.
de nieuwe -, the iiew world; -, (de bewoners dereaarde, de
Welzand , z., quick-sand, moving-sand.
eIoensc/;en
in liet e/çjeeeen) mankind, man, world ; -, (bijzon.
%VeIzI.Ju , a., 4. welfare; -, (gezondheid) health; hestendiy, -,
der gedeelte rca de qn6uschelijke zomnealeviag) people, folks,
continuation of good health.
world ; de groote -, people of quality, gentry ; in de groote
VemeI , gewemel , a., swarm throng.
Wemelen • i. W., swarm, crowd; het wemelt van, it is
- reslceerea , keep company with people of quality, with
great folks; de fieschaofr.ie -, people of fashion, the genfull of, it so-arms with.
teel past of the world; at de -, all the world, every one;
Vcine1g , t., swarming, crowding.
ijn - verstaan, be well loved, well-bred, know how to
r
Wenaeflglictd , a., »avarriair;g , crowding.
cairy oneself in the world; de - resin/en , quit the world ;
VomeIiig , C., swarming, crowding.
aar de oudere - rerliulzen , go out of the world , die;
%Ve,i , a., (gezwel, ui/aas) wen, g ; j -, vie., when , if.
voer de andere - Leaden , despatcb , send out of the world ;
%Iei,den , t. W., turn; het hooi -, turn the swath ; -, (es;;
schip) veer , tack ahout ; orer een anderen boeg -, tack put to death.
about, a.; eieh -, wed. w., turn ; rich - tot iemand (chris tij W.-rektbehcerscber,, z., inaoter of the world.
iemand vervoegen), apply to any one; zich asar iemand WertJdbeschous.ing , z., contemplation of the world.
- (om hulp te verleenen) , assist, help, succour any one; -, Wereldbeschrijver, s. cosmographer.
(iemand aanspreken) address any one; iets iceerea en -, %VereJdbeschrU wing, C., cosmography.
view any thing on all sides; t hij weet rich niet meer Le Wereldbol , 0., globe.
Wereldburger, 0., cosmopolite, cosmopolitan; citizen of
-, he is at a nonplus, at a loss, at his wit's end.
the world.
Wender, 0., turner.
Wending, Z., tuin, turning; -, (ron een schip) tacking about. Wcre1dburgercbap , C., being a cosmopolite, cosmopohi.
tanism.
f1'ender.
Weudster,, C., Zie
Wenk, e., (oogwenk) wink; . tip; -, (geheim teekea) signal, Werelddeel • z,, part of the world.
sign; -, (met het hoofd of de hand) beck; hint; iemand Wereldgebouw, a., universe, system of the world.
ecu - gem;; , tip any one a wink, wink at any one, (snot Were1droote mauaat e., gi andes in a gr( at monarchy,

the universe.
Wereldkaart, t., map.
Wereldkennis, z., (van de maatschappelijke zamenleving
knowledge of the world; -, (bekendheid met het heelal
cosmology.
%%ereldkloót, z.,
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Wereldgrootte , z., grandeur, extent of the world, b

(de garde of een daaraan gelijkende bol

world, globe, sphere ; -, (afbeelding daarvan) terrestrial4
globe.
Wereldkonldg , a., Almighty; King of kings (lheologie)4
Wereldkunde, z., cosmographical knowledge.
Wereldkundig , b., (bekend met de wereld) knowing th
world; -, (algemeen bekend, ruchtbaar) known, public.

checker work ; buiten-, without the clear (arch.) ; ovettoti
'lig -, work of supererogation; aan het - zijn, be engaged,
be at work; aan het - gaan, set oneself to work, begin,
make a beginning; te - gaan, act, proceed; aan het zet ten, give work to any one, engage any one; aan iets
werken, work at any thing; iets in het - stellen, execute,
put in execution; uit zijn - loopen , leave one's work,
leave off working; daar zal een dag - aan zijn, it will
be a day's work; iemndnd - geven , give employment to any
one ; iemand veel - geven , give any one a great deal to
do; t er is - aan den winkel, there is a great deal of business; bij de -en zijn, be ready, be in readiness; §veel
- van iets makers, make much of any thing, take care of
it ; §veel - van iemand maken • make much of any one,
have great esteem for any one; hij ging slecht met haar

tot een geestelijke orde behoorende
secular; .-, (niet hemelsch) worldly; -, (niet eetwig) tem
te -, be used , treated her ill; } het einde kroont het -;
geestelijke
(priester), a secular priest; een
een
poral;
all is well that ends well.
régter, á temporal judge.
%Verkachtig
, b., laborious.
worldling,
worldly-minded
person,
mar
wereldling, z.,
Werkbaas , z., foremau , work-master.
of the world.
Werkbank , z., work-bench.
Wereldnieter , z., ientacosi , cosmolabe (wis- en sterre
%Verkbeest, z., (lastdier) beast of burden; -, (trekdier)
kundig instrument).
draught-beast.
Wereldminnaar, z., worldling , zie Wereldling.
iVereldlijk, b., (niet

Wereldrond ,' z., world • globe.
Wereidsch , b., worldly; -e goederen , temporal goods

temporalities; een - rnénsch , zie Wereldling.
Wereldsgezlud. b., worldly, worldly-minded.
'V ereldsgezindlïeid : z., w orldliiiess, worldly-mindedness
Wereldstad, z. • metropolis, capital af the world.
Wereldstelsel , z., system of the World.
Wereldstreek, Z. (luchtstreek) climate, zone; (landstreek
part of the world.
.Vereldtentoonsteliiug • z. • universal exhibition.
Wereldwijze +, wijsgeer, z., philosopher.
Wereldzee , z., ocean.

Weren , t. w., (verhoeden) prevént,; -, (tegengaalr) hinder

Werkbij

, z., working-bee.

Werkbroek , z., every-day trousers, pl.,
Wérkbul's, z., every-day coat.
%Verkdadig , b., practicp.l; - , bw., practically.
Werkdadigheld • z., practicalness , realness.
AVerkdag , z., work-day, week-day.
Werkelijk, wezenlijk

, b, real, actual, true, effective;

-, bw., really, actually, truly, effectively.
Werkèiijkbeid, wezenitjkheld, z., reality, actualness,

actuality , truth.
, b., U inactive ; -, (lui) lazy; §-, (niets doende,
traag) indolent; -, bw., inactively, indolently.
%Verkeloosbeld, z., inaction; -, laziness; §-, indolence.
Werken, t. w., (le weeg brengen) work, labor, do, effect;,
-, i. w., (in werkzame beweging zijn) work; aan iets -, work
at arty thing; het vuur werkt op de oogen, fire works upon
the eyes;
-, (gisten) ferment, work; het bier werkt in
liet glas, the beer mantles.
Werken (van werk , touw) ; b., of tow , oakum.
(gistend) fermenting.
%Verkend, b, working; efficient;
dVerker , z., worker; de -s der onyeregtiyheid, the workers
of iniquity (theologie).
Werkezel , z., § drudge.
Werkeloos

-, (afweren) avert; -, (weigeren) refuse; -, (ufhouden) kee
from; zich - (zijn best doen), make great exertions , ended
vor; -, (zich verdedigen) defend oneself ; -, (vechten) fight
Nerf, (ill zarnenstell.), dik-, menig- • often; vier-, lou
times; vijftig-, fifty times.
Werf, z., (scheeps-, scheèpstintmer-) wharf, dock-yard; eer
schip ran de - laten loopen (te water laten) , launch a ship
-, (grond waarde een huis • een hoeve staat) yard ; -, (he
aahwerven) recruiting (soldatenterm); admiraliteits-, dock
yard of the àdmirality.
1 Werkgast , z., journeyman..
^Verfdepót, z., recrnititig-place (soldatenterm).
Werkgereedschappen, Z., mv., tools , pt.
Verfgast, z., journeyman of the wharf, shipwright's-man
Werkstellig , b., recognising good works in piety, attaching
`Verfgeld , Landgeld , z., enlistening-money , recruiting
a great value to good actions (theologie).
money (sóldalenterm}.
`trVerkheilige, z., one who recognises good works in piety;
Verfhuis, Z. recruiting-house (soldatenterm).
self-valuer (theologie).
1Verfotf icièr , z., recruiting-officer (soldatenterm).
^VOerkhuls , z., work-house; -, (verbeterhnis) house of corWVerfschult, z., boat of the wharf, of the dock-yard.
rection.
^Verftroin , z., recruiting-drum (soldatenterm).
Werfvoik , z., (van een timmerwerf) people working in 4 *VVerkl► uisjongen • a., work-boy.
dock-yard, journeymen of fi wharf, 1)l.; -, (om krijgsvol, Werking , z., working; -, (uitwerking) effent ; -,, (invloed)
influence; -, (gisting) fermentation; zonder - blijven, prove
aan te werven) recruiting-men , pl.
ineffectual.
Wering, z., (liet afweren) averting; .-, (het tegengaan) hin g
Werkje, boekje, pamphlet, z., pamphlet, little-book.
dering; -, (weigering) refusing; -, (verdediging) fighting.
Werk] ongen , z., work-boy.
Werk, x., (arbeid) work, labor; -, (gebouw) work, edifice
Werkkleed, z., work•dress.
building; -, (dijk, dial, verschansing) work, fortificatio
Werkknecht, Z ., work-fellow, working-man, journeyman.
(soldatenterm) ; -, (kunstig zamenstel) work ; -, (van vlas c
hennip) tow, hards, oakum; -., (wijze waarop iets is ge Werkkracht, s:, active power.
Werkkring, z., sphere of activity; §-, office.
maakt) workmanship; -, (wat aan iets gedaan moet worde

work; -, (geschrift, muzijksluk) work, musical composition
-, (beirij f , daad) Work , action , deed , -, (arbeid, moeit
,ubtè ; ;gezet --, %at work, task; ingelegd - inlaid

Werklieden, z.,

me., workmen, pl.

Werkloon, x., wages , pl.; workman's pay.
Werklat, z., mv., zie Werklieden, ,

WER.
Werkman , a., workman.
Werkmeester, Z., workmaster, fore - man.

^Verk.neid , werkmels,je , z., workmaid.
Werkmiddel , z., effectual means, pl.; 4,-, means . pl.
Werkmier , z., working-ant.
Werkpak, z., working - dress.
Werkplaats, z., work-place, work-shop.
Werkschort, voorschoot, z., work-apron.
Werksloof, z., apron; §-, (zwoeyer, schoonmaakster) drudge,
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Werpgeweer , a., missile , miasile weapon (soldatenterm),
Werpmg, z., throwing, casting, flinging.
Werplans , z., javelin.
Werplood , dieplood , z., sounding-lead, lead, z.
Werpnet, z., cast-net (hij risschers).

Werppitjl, z., dart.
Werpschicht, z., zie Werppijl.

^Verpschilf, z., quoit; - der Ouden; discus, disc.
Weri► sei , z., what is thrown. (Dit woord komt alleen voor
in . nilwerpsel en opwerpsel.)
%Verksloofje, z ., apron.
%Verpspeer , z., zie Werpspies.
Werkspeld , z., lace-maker's pin.
%Verpspel , z., dice-game; i- -, playing at quoits,.
Werkstellig, b., ready, prepared ; -, practical ; - malcen, Werpspies, z., javelot, javelin.
put into execution ; -, bw., readily.
%Verpster, z, zie Werper.
Werkstelligheid, z., readiness; -, practicalness; -, pre. Werptol , z., casting-top, humming-top.
partitions , pl.
^Verptoig, z., enkr., missile arms, pl.
Werkster, z., worker, charwoman.
%Verve, z., wharf, zie Werf.
Werkstoel , z., work-chair , work-seat.
Wervel , z., hasp ; t den - draaijen , he the leading-man.
Werkstuk, z., work; piece of work, of workmanship.
`èVervelader, z., vertebral vein (ontleedkunde).
Werktafel, werktafeltje, z., work-table.
Wervelbeen, z., vertebra; -en, mv., vertebrae, p1.; - in
Werktijd , z., working-time.
den ruggegraat, joint in the back-hone.
Werktuig, z., tool; -, (zintuig) organ; het - van hel ge. Werveldraaijer , z., hasp-maker; §-, .leader.
ziyt, the organ of sight; -, (hulpmiddel lot het verrirgten Wervelen , t. w., hasp ,, shut with a hasp.
ran iets, kunstwerktuig) instrument, machine.
`Veryelhout , z., kind of a willow.
%Verktuigelhjk , b., instrumental; -, mechanic;
-, me Wervelhoorn , z., zie Werrelbeen.
chanieal; -e bouw, mechanism; -, bw., mecllanically; -, Wervelpoel , z., whirlpool.
instrumentally.
Wervelwind , s., whirlwind.
WerktulgeJIjkheid, z., mechanicalness.
`tVervelziek, Ijlhoofdig; , b., vertiginous; § -, giddy-beaded.
Werktuigkunde, z., mechanics, pl.
%Vervelziekte,`ijihoofdigheld, z., vertiginousness, ver W erktuigkundig , b., mechanic; -, versed in mechanics;
tigo ; §-, giddy-headedness.
mechanical ; - , bw., mechanically.
%Verven, t. w., enlist, recruit, raise forces, levy (solda1Vesrktuigkundige, z. , mechaltician, one versed in metenterm).
chanics.
♦Verver , Z., recruiting-officer; recruiter (soldatenterm).
^Verktuigmaker , instrumentmaker , z., instrument . Wervina, z., recruiting, enlistening, levying (soldatenterm)i
maker.
nieuwe -en aanstellen, appoint new levies.
Werkuur, Z., working-hour.
%Verwaarts , bw., where, whither.
Werkvolk , z., workmen , pl.
Weshalve , rw., wherefore, why, for which of what reason.
Werkvrouw , Z., workwoman , charwoman.
Wesp . z., wasp.
Werkwijze, z., manner of working.
Wespensvngel , z., wasp's sting.
Werkwinkel, z., work-place, work-shop.
%Vespenei , z., wasp's egg.
Werkwoord , z,, verb (spraakkunst).
Wevpenhonis , z., wasp honey.
Werkzaam , b., (tot werken genegen) laborious, active, di. %Vespennest , z., wasp's-nest , wasp's-bole; § een - versie.
ligent; -, (aan het werk) at work, working; -, bw., labo.
ren; raise a number of enemies against oneself.
rionsly, diligently.
Wespensteek . z., sting of a wasp.
Werkzaamheden , z., my , business , sing.
SVespenvleugel , z., wing of a wasp.
Werkzaamheld , z., laboriousness, activity, diligence; -, Nest , b., west; -e wind, west wind; -, bw., west, toassiduity.
wards the west; - ten noorden, west by north; - ten zuiWerp, z., cast, throw.
den , west by south.
Werpanker, z., bow - anchor, z.
Nest, West- Indië, z., West-Indies, pl.
Werpdraad , z., warp.
Westeinde, Z., West-end.
Werpel (p) . dobbelsteen , z., dice.
Nestei i k , b., western, westerly; occidental; -, bw., t.Werpelóng , z., young, whelp.
wards the west, westward; die plants ligt -er, that place
7-r erpen , t. w., throw , fling , cast ; jongen -, (van dieren)
is situated more westward; die ster is - van de zon, that
^, 11r111a forth young ones; kitten ; foal ; calve; yean , etc.;
star is occidental to the sun.
iemand niet steenen -, throw stories at any one; het lot -, Westel &Jkheld , z., being west.
cast lots ; netten -, cast out the nets; het anker -, cast Westen , z., west, occident , naar het -, westward; § buiout anchor, z ; ter aarde -, throw, fling down; omver -,
ten - zijn , be beside oneself, out of one's senses.
throw down; een huis omver -, pull down a house; iemand Wester , b., western , west , westerly , occidental.
een gat in het hoofd -, break any one's head with a stone; Westerhoek , z., west-corner; §-, western region.
zich -, rush; zich in een drom vijanden -, rush in upon Westerkerk, z., west church.
the enemy ; volk in een vesting -, throw forces into a Westerlengte, z., western - longitude.
fortress; net dobbelsteenen -, throw at dice; § met scheld. Westermarkt , z., western - market.
woorden om zich heen -, call names; § zich in het stof -, %Vestersch , b., western , westerly, occidental ; het -e ri J
prostrate oneself.
the occidental empire, the western empire.
charwoman.

Werper, z., thrower.

Westertoren

Werp;aren , z., warp.

Nyesterzon , z., western-sun.

, z., west-tower.
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Westewind, z., west-wind.
%Vesthoek, Z., westcorner; §-, w estern -region.
%Vest -Indié , Z., zie West.
West - Indlé-vaarder , z., (schip , zeeman) West-Indianian.

%Vertelijk

,

b.,

lawful , legitimate, legal;

4-, valid.

Wettelijkheld , z., lawfulness , legality ; §4, -, validity.
Wetteloos, b., lawless, unlawful; -, bw., lawlessly, un-

lawfully.
Wetteloosbeld • z., lawlessness.
Wetten, z., mv., laws; t korte - maken, make no ceremony.
Vetten , t. w., (slijpen) wlhet; -, (scherp 9nakcn) sharp.
Vettig, b., ,j legitimate, lawful , legal; -, (bevoegd) competent; - gedeelte, legitimate portion; -e kinderen , legitin►ate children; - gezag, legal authority; - huwelijk, lawWestzijde, z , zie Westkant.
ful marriage ; een verklaring - maken , authenticate a deweswege , vw., wherefore, zie ook Weshalve.
Wet, z., jjlaw; -, law, law of Moes (theol.); I de - (de claration ; -, bw., legitimately, lawfully.
vijf boeken van Mozes), the pentatench ; iemand de - stel. Wettigen . wettig verklaren • t. so., legitimate ; een na
legitimate a natural child.
-turlijknd,
Zen, prescribe the law to any one ; iets tot - maken , make
any thing a law; 1- nood breekt -, necessity has no law; ^Vettigbeid , z., legitimateness, legitimacy; lawfulness.
legitimation.
z.,
^Vetttging,
penal-law;
mozaische
-,
mosaic law.
straf-,
ZVethoek , z., code ; burgerlijk -, civil law ; - van str. af `vetting, z., (het sly en) whetting; -, (liet scherp maken)
sharpening.
penal law.
-regt,
Wettischer • b., conformable to the law of God (theol.).
Netbreker , z., law-breaker , violator of a law.
Weiverbreker , z., law-breaker • violator of the law.
%Vete (p.) , z., zie Treed.
Weten • t. w., know ; te -, T wit, namely , viz (verkorting Wetverkracliter, z., zie Netverbreker.
van liet latijnsche ciilelicet) ; wel te - (wel te verstaan), well Welverlhracbting, z., breach , violation of the law.
to say; -, (als ik Let niet mis heb) , if my information is Weiel , i R1sIAg van een web , z., (&) wevers ) tit'oof.
right; -, (voorzeker) to be sure ; iemand doen -, inform Weven, t. W., wf'are.
any one of, make known any ewe;; iets van iemand - %Weser , z., weaver.
(aangaande iemand) , know something of any one ; -, (wat
evr,-ii , z., (het weven) w eavifg : -, (ieerkplaats; weaving
men van iemand gehoord heeft) have any thing from a nia;iufac tory; - , (ambacht) weaver's trade.
person ; (f weet gij wat , 4 weet , mark me; dank - voor %Veversboonr • z., weaver's beam , roll.
iets, be indebted for any thing; _ ik weel het u dank . I W eversgetouw • z., loom, zie Weefgetouw.
am indebted to you for it ; -, i. w., (gevoelen) feel , feel` ^VeveraJongf-n, z., weaver's boy.
affliction; hij wist weinig van den dood z(jner eehtgenoo4 . Wen'erskaen • z., weaver's comb.
he was not much afflicted at the death of his wife; laij ^vVVeversk1os , Z. weaver's bobbin.
had veel gedronken , maar hij wist er niets van , he had ^Veversknectat , z., weaver's man.
Weverssehletspoel, weversspoel, z., shuttle.
drunk a great deal , but it did not incommode him.
Weten, z., knowing; -, (voorkennis) knowledge; bij mijn-, Weving, z., weaving
with my knowing, my knowledge; zonder mijn -, without Wezel , z., weasel; I zoo bang als een -, very timorous,
my knowledge; tegen beter - aan , knowing better ; wij deden much afraid (voor, of).
het zonder zijn -, lie was unacquainted with our doing so. ^Vezelboist , z., weasel-fur.
%Vetens , bw., in : willens en -, wilfully ; on purpose , on Wezelvangst , z., catching of weasels , weasel-hunting.
Wezeivet , z., weasel's skin.
set purpose , premeditated.
Wetenschap , z., (roorwerp van kennis) science; -, (kennis) % ezen , zijn , i. W., be.
Wezen , z., (schepsel) being , creature ; -, (bestaan) being,
kunsten
en
-pen
,
arts
and
sciences.
knowledge;
existence; -, (nangezigt) face, countenance; -, (werkelijk- ,
Wetenschappelijk , b., scientific, scientifical p -, bw., scienheid) reality , nature , existence; -, (weet , gevoel) notion,
tifically.
feeling; in 1 zijn, exist, subsist, be; nog in - zijn , be
®VetenscbappelUkheid, z., scientificaloiess.
still living; in - blijven, remain, continue being, existing;
Wetenswaardig, b., remarkable, worth knowing, worthy
in - houden, maintain; iets in - laten, leave any thing in
to be known.
its forum; een vrolijk - (gelaat), a gay, cheerful counte•
Wetenswaardigheid , z., remarkableness.
nanee; het Opperste -, the Supreme Being; een menschelijk
Weter , x., knower.
-, a human being; hij heeft er geen - ran, lie has no.
Wetering , z., canal , river , brook.
notion , no feeling of it ; lie is not affected by it.
Wetgeefster , z., legislatress, legislatrix; 4. -, lawgiver.
Wezenlijk . b., (tot het wezen eener zaak behoorende) essenWetgeleerde , C., lawyer.
tial, material; -, (liet voornaamste, het hoofdzakelijke) the
Wetgeleerdbeld , z., jurisprudence, science of law.
most material part; -, (vol leren , vlug) lively ; -, (werkeWetgevend, b., legislative; -e vraagt, legislature
lijk) real ; -, bw., (inderdaad) really.
wetgever, z., leeislator; (-, Iawgiver.
Wetgeving, z., (de wetten) legislation; -, (het wetgeven) %VezenliJklfeld , z,, essence, liveliness; -, reality ; zie de
beteekenissen onder Wezenlijk.
law-giving.
%Vethouder, z., assessor; --, (overheidspersoon) magistrate. \Vezenloos , .b., (verbluft) perplexed; -, (onnoozel) idiotic;
-, (zonder leven) senseless, stupid, dull ; -, bw., stupidly,
^Vethondersclaap , z., assessorship; -, magistrature.
dully.
Wetplank, slipplank, z., whet-board , knife-board.
^Vezenioosheld , z., perplexity; -, idiotism; -, stupidity,
Netschender , z., law-breaker , violator of the law.
senselessness, dullness; zie de beteekenissen onder WeWetschending, z., breach, violation of the law.
zenloos.
1Vetschennls • z., zie Wetsehending.
Wezenstrek, z., feature, lineament.
wetstaal , z„ whetting-steel , whet-steel.
j %Vezentlijk , b., zie lf'ezenlijk.
Wetsteen , s5tjpsteen , z., whet -stone.
Weze,ntlijkheld , z., zie Wezenlijkheid.
Wetsteller , z., commander ; §-, leader.
Westindisch , b., West-Indian.

Westkant , z., west-side.
Westkim , z., . western, occidental horizon.
Westkust, z., western-coast.
Westwaarts, bw., westward.
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Wcht , z,, (klein kind) baby, little child; (- moppet; pas Wielband radsehiji, e, band, spoke of a wheel.
geboren -, new-born child; jong —, young child; Ç mal -,Wielboom, C., kind of a tree.

silly girl.
Wielboor , a., auger.
? (sing. en pl);Wleldra*ilier • C., turner.
verbogen naamval which • whom; - is daar ? who is there ? i %VkIewaaJ • C., golden thrush (vogel).
- zijn daar t who are there? aan vionwie ? to whom? Wieling (von het water) z • circular moving of the water,
Voor wien, wie? for whom? - neer? which of you? at when some thing is thrown into it; - (draaikolk) whirlpool.

**Vie, vrag, mw., enk. en me., who? which

whoever, whosoever (eerste naamval); whomever, whom- Wielspaak, C., trigger.
soever (vierde naamval); zie vertier: Wien, Wiens, Wier. wielspar, 0., zie Wielspaak.
Wiedbaas , z., weeding-master.
Wielspeek, 0., spoke.
Wiede, L, weeds, pt.
wieltros, z., piece of a rope, z.
Wledensaand
, z., month of June.
%ieiwtIg , z.,zie Wielboom.
Wieden , t. w., weed; t ieder heeft in zijn eigen tuin ge. Wieme (in Gelderland wim), rookplaats, z., smoking-place.
noeg te -, every one has enough of his own affairs.
Wie» • veeg. en hete. raw., (Pde naamv. esk en vise. en mag.
Wieder, s., weeder.
VOW. 4de naame. enk. vast wie) to whom, whom.
Wiedewnal , z., zie Wielewaal.
Wiens, crag. ea be/c. vow., (tde naarnv. enk. van wie) whose.
WiedIJzer,, s., weeding-hook.
Wier, hetr. vow., (2de seamy. vr. oak. en 2de haamv. mann.
Wseding, z., weeding.
eil. er. mv. van wie)whose.
Wiedloon , z., money for weeding; weeding-wages, p1.
Wier, zeegras, Z., seaweed.
Wiedmcs, z., weeding-knife.
Wierdijk, C., dike made of sea-weed.
Wiedsel , z., weedisigs , p1.
I Werhoofd Z., head of sea-weed.
Wiedster, a.,zie Wieder.
%Viciig, t., lively, sprightly.
Wiedvofle , z., weeders, pl
%Vierigkeid , z., liveliness, sprightliness.
wieg, 5., cradle, cot; in d - smoren , stifle any thing I Wierkrans , 5., garland of sea-weed.
In its 1irth ; - van do - af,from childhood; 4 - , (geboorte. Wierook, 5., incense, frank-incense;iemand - toezwaai.
plaats) birth-place , origin.
jose , incense any one , praise any one.
Wiegbaud , z., cradlestring.
%Vierookboom • 0. incense-tree.
VIegbed , c. cradle-bed.
WierookImp , Z., smoke of incense.
VIcgdekcn , o., coverlet of a cradle.
Vierookcioos 5, incense-box.
Wiege. z, zie Wieg.
V1erookarager, 0., censor.
Wiegeband, z., zie Wieqband.
%Vterootsen, t. U), license , incense; -, perfume with inWiegebed , z., zie Wiagbed.
reuse , oulfunugote ; t-, (opv ij zelen) praise , flatter , incense.
incesser ; -, (rleijer) adulator, flatterer.
Wiegedeken , ic, zie Wiegdeken.
%Vierooker • 5.
Wiegekap , z., cover of a cradle.
Verookgeur • C, smell of incense.
.
Wiegekieed , z., cradle-cloth.
Wierookisag , het wieroohen , z., incensing.
Wieaekussei, , z., cradle cushion.
iViertookkorreI , C., graIn of incense.
%Viegelsken , z., cradle.sheet.
%Vierook1uht Z. Z15 JVierookgesr.
Wiegelen , t. w en i. so., shake.
4Vlerookoffer • 0., incense-offering.
Wiegelled , a., lullaby.
Wierookvat , z., censer.
. 50. • incense.
%Viegeling , z., (het wiegelen) shaking.
%VlerookzwaLiefl
Wiegen, t. w., cradle, rock in a cradle, reek; in slaap -, WierookzwaaiJer, z, incenoer.
lull s-sleep; -, i. iv., rock, jolt ; move a boat with t long oar. Viewouter Z., (botesvlie[/) butterfly.
Wieger, z., rocker.
%Vi;, wiese, keg. Z, wedge (arc/c).
Vigche1aar , C., augurer , augur ; (—, sooth.sayer ; -s s-orde,
Wiegetouw , z., cradle-string.
augurec'a rod.
%Viegevoet , a., foot of a cradle.
Wiegezaug, a, lullaby.
Wicect,vI'sarster, zielViç,îchelaar.
Viekap , e., zie Wiegekap.
%Vlgcheiarj , C.. aisgury ; (-', sootls-sayissg; -, prediction.
%ViekIeed , z., zieWieçiekbead.
OicheIeza , t. W. augur ; predict; (-, sooth-say.
Wiegkoord, z., zie Wiegekoord.
Wijge, a., wedge (arc/c.).
WIekussein , z., zie Wiegekitsseso.
%Vigçebeen, 5., boise in the form of a wedge ; cuneiform-bone.
Wieglaken • e, zie Wiegelaken.
%Vigghaet , C, tender-hearted person.
WIeme1ssje, z., girl who rocks a child , nursery-maid.
Wiggeici, , t W. en s. ie.,shake , totter.
%Vegpoot • z., zieWiegevoel.
Wigei5ng , bet wigge1es • a., shaking , tottering.
Viester , .,zieWiegnoeisje.
Viggvsitaart , a., owallow.tail (arch).
WIetouw , z., zie Wiegelouw.
W1hart , a., hard-hearted person.
Wiezee1 , c.zie Wiegetosw.
WigswLJze , t, wedge-wise , cuneiformed , cuneated.
VIek, a., (vleugel) wing; -, (van een molen) arm, flight; . Wigt. gewigt. C, weight.
-, (plsksel voor een wonde)plug of lint , g.; 4 pekIng der %Vigtig , t., (wipt houdend) weighty ; -, (zwaar) heavy, zie
-els , fluttering; § op eigen -en drijven , provide for oneook Ge'wigtig.
self; b ja z ij n -en geachole,z c(ju , be perplexed ; -en Per- Wigtigbeid , C, (wigthoudendfieid) weightiness ; -, (zwaarte)
tea , clip the wings.
lieavineoa ; zie ook Goieigtigheid.
Wiekje, z., tent, g.

Wigije.

duizendste

deeL van een kilo, kilo, kilo-

Wici , rad , ., wheel ; -, (spinnewiol) wheel ;iemand in gs- s,mne , z., grant.
de -oct rijden , baffle , oppose any sse;een spaak t's het - ' Wicsvorn,ig . b.,zielVigswijze.
difficulty;een spaak in hel - steken,hinder abusiness, . Wij , pore. raw., We; - relrrsi, we ourselves; - allen, we

t put a spoke in any one's wheel.

all , ill of us.
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NVUbtssehop, t., suffragan .
NVUbrood, s., hallowed, consecrated bread.
Wijd , b., (verwijderd) far, remote ; distant; . -, (ruim wide,

WU1, dewijl,. vee., since, because, whereas.

Wijle., t., zie Wijl, t.; bij tijde en -, whenever; bij tijd
en -n , now and then.
spacious; -, (geed) large, broad; de -e wereld ingaan, ^Vgten • b., late , quondam , deceased ; - mijn vader , my
enter the world; -, bw., far, far off, at a distance; - en late father ; - de bisschop , the late bishop.
tijd, far and wide, widely, spaciously; - open netten, Wijlieden , xvUlut , pers. vnw., zie IVij.
set wide open ; - gapen , gape wide; § - en breed uit- ^VUn . z., wine; zware -, strong- boslied wine; slappe -,
meten , relate amply.
flat wine; wrange -, tart wine; zoete -, sweet wine; ver
WUdbefaamd, b., far renowned; -, celebrious, very famous.
flat wine; gesneden, versneden -, mixed wine;-schalde,
^VUdbe oemd , b., zie Wijdbefaamd.
dunne roode -, claret; alsem -, worm-wood wine; ligie -,
WUden , t. w., consecrate , liallow.
light wine; oude -, old wine; - van vier jaren, wine of
WUder, x., consecrator; priester-, ordainer (bij de R. C.). four years old; - kelderen , lay in wine; zijn - uitslapen ,
WUders , bw., - (verder) further; moreover; -, (buitendien, sleep oneself sober; t als de - is in den mat:, is de wijsbovendien) besides.
heid in den kan, a drunken person knows no disguise;

WUdhetd , c., wideness.

WUding, z., consecration, hallowing; priester-, ordination
(b ij de R. C.)

WUdlooplg, b., prolix, long; -, (vervelend) tedious; -,
(uiteenloopend) copious; -, bw., prolixly ; tediously; co.
piously.
WUdloop1Rheld , z., prolixity, prolixness; want of brev-

ity; -, (vervelendheid) tediousness.
WUdte, z., (het wijde) wideness , spaciousness, largeness;

-, (ruimte, plaats) space ; -, (afstand) distance.

t when the wine is in the man, then's the wisdom in the

can ; § door den - bestoven rijn , be overcharged with wine;
t onder een glaasje -, over a glass of wine; goede - behoefd
geen krans, good wine needs no bush.
SVUnacht f, Z., Christmas.
Wijnachtig , b., wing, vinous.
^VUn sctiilghtigheid, e., vinooity.
%VUnappel, z., wine-apple.
WUnnziin, z., vinegar, wine-vinegar.
WVUnbnk , z, wine tub.
WVUnbeker , z., wine-Cup.
%VUnbelasting, s., wine-tax.
OV1Jnbereiding , z., wine-making, vinology.
ZVUnberg , z , vineyard.
WU,,bes , wUnbezle , z., grape.
%VUnblad , z., vine-leaf.
WUnbouw, z., cultivation of wine.

WUdvermaard, b., zie Wijdberoemd.
WUen , wijden, t. w., t1 consecrate; -, (een geestelijke, hij
de R. C.) ordain; -, (toewijden, opdragen) devote, dedicate.
WUl, z., w.)man ; ) -, wife; § hij is een oud . -; he is an
old wife ; er blijft geen oud - aan het spinnewiel , all is
in motion, every one is up.
^VUfaehtlg, b., (de vrouwen genegen) uxorious; -, (wij/ach)
effeminate , womanly.
WUnbutk ), z., wine drinker, tippler.
WUrachtlgheld • z., uxoriousness; -, effeminacy.
WUndal , z., wine-valley.
WU5Je, z., (dier van het vrouwelijke geslacht) female; een W Undragend , b., producing, yielding wine,
-, a female ; -s arend ,. she-eagle, female eagle; -s musch , ^VUndrager , C., wine -porter .
hen-sparrow; -s ros, she-fox, female fox, vixen; -, (erouw- WUndrinker . z., wine-drinker; )-, zie Wijnbuik.
(je), mijn -, my dear , my love , nay angel , my life.
^VUndrinkater , s., wine-drinker; )-, zie Wijnbuik.
WUrech, b., zie Wijfachtig.
Wijndroesem , z., dregs, lees (pl.) of wine.
WUtng , voor wUding , z., consecration; -, ordaining; §-, WUndronken, b., drunk with wine,
devoting (bij de R. C.).
WUndroppel , z., , drop of wine.
Wijk, z., (aftogl) retreat; -, (toeelugt) refuge; -, (gedeelte WUndrulf, z., grape.
van een stad) quarter, section, ward , parish ; de - nemen WUned1k. z., zie Wijnazijn.
(aftrekken) make retreat, retreat; -, (toevlugt nemen) take WVUntleseh , C., wine-bottle, wine-flask.
refuge.
Wsjngnard, z., vineyard; een wilde -, a wild vine, bry.
Wijken, i. to., (de minste zijn, toegeven) yield; (aftrekken,
ony ; reu - snoeijen , prune .a vine.
terugtrekken) retire , retreat, give ground; -, uitwijken, WVUngaardloof , x., vine-leaf.
plaats maken) make room, give way; -, (ophouden, eer WUngaardenler, z., vintager; vine-dresser.
cease; -, (zijn plaals,ruimen) lose ground, yield;-dtoijne) WU,gaarder . z., zie Wljngagrdenier.
-, (met een rijtuig) break the way; § hij wijkt voor niemand, ^V Ungaardkngp , e., visie-bud. .
lie yields to nobody; voor de rede -, yield to reason ; hij WUngaardloof , z., vine-leaves, pl.
wijkt voor niemand in geleerdheid, he is inferior to none W$ngaardloot , s., vine-branch.
in learning.
NVUngaardmes, e., vine•dresser's knife.
^VUker, z., + one who yields', retreats, retires, gives

ground • zie Wijken.
Wijking, s., yielding; -, retreating; -, making room; -,
losing ground; -, ceasing; zie de beteekenissen onder Wijken.
Wijkmeester , s., alderman of the ward.
Wijkmeesterschap, s., wardship.
Wijkplaats , C., refuge, place of retreat; §-, (uitwijkplaats)
turn-out.
WUkregter, z., judge of the ward, district-magistrate.
W ij kschans, z., Interior fort (soldatenterm).
Wijkstad , x., town of refuge, asylum.
WUlcwast , t., holy-water-sprinkler.
WU1, s., (t( druimte) while; een goede -, a long while;

eta karts -, a short while; bij -en, sometimes.

.

Wijngaardplanter, x., zie lVijngaárdenier .
Wijngaardrank , z., vine-branch.
WUngaardanoeUer, z., -vine-dresser.
WUnanardataak , z., vine prop.
Wijngaardstam , n., stem of a vine.
Wijngaardstek , z., layer of a vine.
Wijngaardworm, z., vine-grub,. vine-fretter.

SVUngeest, z., alcohol ; spirit of wine.
.
Wijngeur, z., flavor of wine.
W ij ngewas, c., crop of wine, growth of wine.
.
Wijnglas, t., wine-glass.
vF Ungod , s., god of wine , Bacchus.
WUnhán'del, a., wine•trade.
Wljabandelaar, i.,. wine-merchant.

:.
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Wanbate, z., tavern, wine-house.

Wijnsmaak • z., taste of wine
Ï Wijnsoep , z., wine-soup.
Wijnsteen , z., tartar; argal.

WLnjaar,, z., wine-year.
W4jnkan , Z., wine- pot.
WLJnkelder , z., wine-cellar.
Wijnkelk, z., large wine-glass.
WLjnkenner , z.; wine - coiner.
W(jnkooper , z., wine - merchant; - in het klein,
%V(jokooperskneclit, z., wine-merchant's man.
Wijnkraan, z., wine-cock.
Wijnkrans
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Wijnsteengeest, z., spirit of tartar.
^Vijnsteenolie, z., oil of tartar.
^V(jnsteenroorn, z., cream of tartar.

vintner.

, z., tavern-hush.

1V(jnkruik, z., wine-pot, wine-pitcher.
Wijnkuip, z., wine -tul).
Wjnkulper, z., wine-cooper.

z., wine-country.
W&Jnlezen, i. w:, gather grapes.
^ViJnlezen (het) , z., vintage , vindemiation • grapegathering.
V fijnlezer, z., vintager, vine-reaper.
WLJnleztng,- z., vintage, vindemiation, grape-gathering.
^bV qi n h u ch t , z., - smell of Wine; -, (gezwaveld doek voor de
wijnvaten) match.
WLJninaand , z., month of October.
Wijnmaat., z., wine-measure.
dV iJnineetster , z., zie Wijnmeter.
W unmeten (het) • z., measuring of wine.
WLjnmeter, z., wine measurer; -, (het werktuig) vinometer.
*tJnmoer, z., wine-lees, pl.
Wijnland.

W(jnsteenwater

, z., solution of cream of tartar.

Wijnsteenzuur, z. •
Wijnstok • z., vine.

tartaric-acid.

^Vijnstokplant, z., layer of a vine, slip of a vine; -en

zetten, provine.
Wtjnstokplanter, k., vine-planter, vine-dresser.
%Vijnstokrank , z., zie, Wijnrank.
Wijnstoop, z. , wine-gallon .
%%tjntapper , z., vintner, wine-seller.
Wijntapperij

, z., tavern.

%Vijnteeit, z., cultivation of wine.

SVitntiende, z., wine-tithe.
d% ijntijd , z., vintage.
%Vint,le, z., kind of wine; 1- tri^nije en -e, wine and woman,
Bacelms and Venus.
Wanton, z., wine-cask, wine-barrel.
%V(jistrechter , z., g ull y-hole, wine-funnel.
%V fijntros , z., cluster of grapes.
Wkin ak, z., wine - tr ade .
%Vkj nv at • z., wine - rusk • wine - barrel ; § er is een groot fleborsten , a

great wine-hither is dead.

^d- íinmost, z., must.
W gjnofler, z., wine-offerings, pl.

%Vijn^erkooper; z., vintner.

%V,,tnoogst , z., (het oogsten) vintage; -, (de opbrengst)
crop of wine.
Wijnoogsten (het), z., zie Wrjnlezen, z.

rack wine.
^Viju%- erlater , z., wine-cooper; he who racks wine, draws

Wijnpacht • z., rent of the wine-tax.
Wijnpachter , z., farmer of the wine-tax.
Wijnpakhuis, z., wine-magazine.
Wijnpalm, z., vine-palm.

altspeer, z., wine-pear.
Wijnpeilen (het) , z., wine gauging.
Wijnpeiler, z., wine-gauger.
W(jnpeiiing, z., zie Wijnpeilen, z.

Wijnpers, z., wine-press.
Wijnpersen

(het) , z., pressing the grapes.

Wijnperser , z., wine-presser.
Wijnpijp. z., wine-pipe.

, z., libation of wine.
NV jnpiuk • z., crop of wine,
Wijnplukken (het), z., zi e Wijniezen, a.
^V;jnptukher, z., zie Wijnlezer.
^VLjnplukking , z., zie Wijnlezing.
Wijnpomp, z., wine-pump.
Wijnproef , z., wine-tasting; hij heeft een goede -, he is
a good wine-conner.
Wijnproefje, z., taste of wine; small bottle of wine.
Wijnproever, z., wine-conner.
WUnrank, z., vine-branch .

Wijnplenging

Wijnrekening, z., wine-bill.

%VlJnreuk , z ., : wine -smell.
W(jnroeten (het), z., zie Wijnpeilen.
W&Jnroeijer , z., zie Wijnpeiler.
1Vijnroe1jing • z., zie Wijnpeiling.

Wtnroemer,-wijnromer, z., large wine-glass.
Wijnrult • z., rue, garden-rue (botanie).
Wtusaus, z., wine-sauce
WtJnschaal , z., wine-bowl.
Wijnschaaltje, Z., little wine-bowl, caster.
WUnschuld , z., wine-debt.

Wijnverlaten,

i. W. pour wine from one vessel into another;

it off the lees, drags.
è%jJnvervalscher, z., sopliisticator of wine.
WLjnv iak • rvUnvlek , z., stain of wine , wine -spot.
wanvoorraad , z., provision of wine.
Wijnra` erker , z., wine - porter.
dVt.jnzak , z., leathern wine-vessel; §-, wine- bibber.
%V 4jnz«iper ), z., wine-drinker; )- , wine- bibber .
%Vijs , z., (manier) manner , way, wise , rate , course , fashion ► , method, custom ; -, (melodie) melody, tune; -, (spraak
mood; op deze -, in this nvanner, w+gay; 's lands -,-kunst)
's lands eer , so many count nies , so many customs ; hij
stelt er geen - op , he lives in a very expensive manner,
lie lives lu ,h ; fl( moet er beter - oj, stelleua , you must
regulate it in another manner; ran cie - (7 tiet wel), not
well, (in de muziji) out of tine ; §-, on the wrong way;
op geer,erlei - , by 7.o means; aoorwaordelijke -, conditional
nood

(spraakkunst).

^VJ.Js , b., f1 wise ; -, (geleerd) learned ; -, (err.eren) versed ;
(knap) clever; -, (voorzigliy) prudent; -, (verstandig) sage ;
iets - worden, learn, discover, perceive, be informed of
any thing; er uit - worden • understand it; er niet uit
- kunnen worden , not understand the least of it ; iemand
iets - maken , make any one believe a thing; hij zoekt mij
maar iets - te maken, lie intends only to draw me in by
fair words; + hij zou iemand - willen maken, dat de sche.
pen lantaarns waren, lie would make one believe that the
moon is made of green cheese; iemand le - maken, make
any one too wise; -, bw., wisely, prudently, sagely.
W,tJsbegeerte • z., philosophy.
•Wi abol • vviJsne•s , z., pedant, wise - acre.
Wijselijk , bw., wisely.
Wijsgeer, z., philosopher .
Wijsgeerig, b., philosophic, philosophical; - , bta., phil4.
sophically.

Wijsgeerlgheld

, z., philosophicalness.
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WUsgeerte :, z., zie Wijsbegeerte.
WUsheld, z., () wisdom, prudence, discretion;

knowledge ; -, (wijsneus) pedant.

-, (weten

Wlketer, t., zie blikker; j-, sorceress.

-sckap)

WUsheldsklezen , z., mv., zie Wijsheidstanden.
WUsheidstanden • z., me., teeth of wisdom, wise-teeth, pl.
WUshoord, z., zie Wijsbol.

Wijsneus, z., zie Wijsbol.

^VIjsneusje, z., (laatdunkend meisje) peevish chit.
W jgneuzerU • z., pedantry.
WUsneuz1g . b., pedantic, pedantical ; -, bw., pedantically.
WUsneuzigheld, z., pedantry, seliconceit.
WUspen • z., (pen om bij te wijzen) fescue.
WUsseIUk f, bw., zie Wijselijk.

-, (hetgeen men
wil) intention , desire, wish ; -, (vermaak , genoegen) pleasure; -, (testament, laatste wil) last will, testament;
vrije -, free will ; tegen - en dank , in spite of oneself;
de kinderen hebben van daag - gehad , the children have
had fun to day ; iemand te wille zijn , humor any one,
comply with any one , serve any one a good turn ; iemand
tot zijn - kragen, make any one yield; om Gods -, for
heaven's sake; een dienst om Gods -, an unpaid service ; om best -, with a good intention , for the good : om

Wil , z., will ; power, faculty of the will ;

mijnent- (uwent -, z( nent-, harent-, onzent-, hunnent-)
for my (your, his , her, our , their) sake ; om wiens -?
on whose account? for whose sake?
Wild, b., (teugelloos) wild; -, (aan geen maatschappelijke
banden gewoon, onbeschaafd) uncivilized; -, (woest) rude;
§ thank any one (voor, for) ; t gij moet het mij niet -, you -, (onstuimig) boisterous; -, (ongetemd) wild, untamed,
must not lay it at my door.
savage ; -, (niet aangekweekt) uncultivated; -, (onbebouwd)
%VLjting, z., white codfish, whiting (vischsoort).
wild, desert; -, (onbewoond) uninhabited; een -e jongen,
WUveloos ) , b., wifeless , unmarried.
a wild youth ; -e ganzen, wild geese; § - vleesch , proud
Wijven , z., me. an Wijf, women , zie Wijf.
flesh; in het - (op goed geluk af), at random; hij laat
WUvenbeul, z., tyrannical husband.
zijn kinderen in het - loopen, he takes no care of his
Wiivenpraat, z., women's gossip.
children ; kinderen die in het - opyroeijen , children left
%VUverU , z., in : tweewijverij, veelwijverij , zie deze woorden.
to themselves ; in het - opgroeijen (planten), grow wild;
Wijwater • z., holy-water.
in het - loopen , (van kinderen) be left to themselves , (van
Wijwaterk w ast , z, zie Wijkwast.
dieren) be in their natural state, (van zaken) § go the
Wttvatervat • z. • holy-water vessel.
wrong way ; -, bw., wildly , rudely , savagely.
Wijwouter, wlewo•ter, z., butterfly.
Wild , z., (in het wild loopende dieren) game, venison; Wijze, z., zie )Trijs; -, wise man; de -n; the wise, the
stroopen, poach ; - opjagen , rouse the game.
sages, pl.; de -n uit het Oosten, the magi.
Wildacb tig , b., (woest , levendig) wildish , wild ; -, (als
Wijzen, t. w., (aanwijzen) show, direct, point out; -,
wild) like venison.
(oordeel vellen) judge • decide , determine ; iemand dean weg Wildachtigheid, z., wildness.
-, show any one the way; iemand het gat van de deur -, Wildbaan, z., game-yard, park.
order any one to go away; een vonnis -, pronounce a Wildbraad , z., (eetbaar wild) game, venison, deer; -•,
sentence, pass sentence.
(gebraad daarvan) venison.
Wijzer, z., (persoon) pointer, shower; -, (voorwerp) hand, Wilde , z., savage.
hand of a dial ; minuut -, minute-hand; uur -, hour-hand; Wildeboer, z., clown; §-, (wild meisje) romp.
4,-, hand; tonne-, (in zijn geheel bedoeld) sun-dial, (alleen Wildeman, z., savage, wild-man; §-, hair-brained fellow,
de wijzer) style, hand, needle.
Wildernis, z., 1) wilderness; -, (woestijn) desert.
Wijzerbord , z., hour-plate.
Wildheld , z., wildness, rudeness, rompishness, boisterWUzernaald , z., (van een uurwerk) hand ; -, (ran een ousness, savageness; zie de beteekenissen onder Wild, b.
zonnewijzer) style, hand, needle; -, (ran eega kompas) needle. %Viidkoren , z., zizat;ia (botanie).
WiJzerplaat , z., dial , dial-plate , hour-plate.
Wildruit, z., "peganum, harmala (botanie),
Wijzigen , t. w., 11 regulate , modify , qualify ; -, (verande- Wildschat j , welman, z., huntsman, sportsman, hunter.
ren) alter.
Wildsinapk , z., taste of venison.
WUziger , z., regulator, modifier, qualifier; -, (verande- Wildstroopen (tiet) , z., poaching.
ring aanbrenger) alterer.
Wlldstrooper, z., poacher.
wiziging, z., regulation, modification, qualification; -, Wildvang , z., full-grown game ; §-, wild fellow; §-, wild
(verandering) alteration.
girl.
Wijsvinger, z., index, fore-finger.
WUte, x., (daad van wijten) , zie Verwijting.
^VUten • t. w., impute, attribute, ascribe; § iemand dank -,

Wik, wikke, peulvrucht, z., vetch (botanie).

.

Wilt (p.) , z., (zoo veel men telkens op de stads waag weegt)
weight.
^Vikgeld , waaggeld, z., money paid for every weight.
Wikke,, z., zie Wik.
Wikkelaar, z., one who wraps, who wraps up, envelops.
Wikkelaarster, z., zie Wikkelaar.
Wikkelen , t. w., wrap, envelop; zich - in , wed. w., wrap

quite strange; quite a stranger; totally
strange ; ik ben er -, I am quite a stranger there; hij is
mij -, he is quite a stranger to me.
Wildzang , z., (van vogels) chirping, warbling, chattering;
Wildvreeind, b.,

§-, (slechte muz(k) bad music; -, (wilde jongen) hair-brained
fellow , (van een meisje) romp; at wat hij zegt is -, all
that he says is nonsense , balderdash.
Wilg, z., willow, willow-tree, sallow-tree.
oneself in, § be entangled in; zich uit iels -, disentangle Wilge 9 (p.) , z., zie Wilg.
oneself from any thing.
Wilgebast, z., willow-bark.
Wikkeling , z., wrapping , § entangling.
Wilgeblad, z., willow-leaf.
Wikken , t. w., (op de hand wegen) weigh ,. poise , balance; Wilgeboons, z., willow-tree, sallow-tree.
§ - en wegen, consider maturely, weigh and consider; Wilgebosch , z., willow - grove.
§T-, zie Wigchelen.
Wilgehout, z., willow-wood.
Wlkker , z., weigher ; §T--, zie Wigchelaar.
Wligekrans , z., willow-garland.
WikkerU , z., weighing; §T--, zie Wiychelarij.
Wilgekruid, x., willow - wort (botanie).
WVtkking, z., weighing.
W ilgelool , z., willow-leaves , pl.
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WIL,
Wilgeloot , Z., willow-shoot.
Wilgepost, staak, z., willow-post.

^Vilgeroosie, z., willow-gall (botanie).
%Vilgetak , z., willow-branch.
Wiigete•, n , z , osier , wicker.
%Vllgezw•am , z., boletus suaveolens.
Witgen , b., willow , of willow-wood.
Wilgenbiest , z., zie Wil yehast.
Wilgenblad, z., zie Wildeblad.
Wilgenboon, z., zie Wilgeb000z.
Wllgenbosch, z., zie Wil<jebosch.
Wilgenhout, z., zie Wi/ge/lout.
Wilgenkrans, z., zie Wilgekrans.
Wilgenkruid , z., zie Wilgekruid.
Wilgenloof, z., zie Wilgeloof.
Wilgenloot , z., zie Wil geloot.
Wilgenpost, z., zie Wilgepost.
Wilgentak, z., zie Wil//etak.
Wilgenteen , z., zie Wilgeteen.
Wilgenzwam , z., zie Walgezwam.

WVi11e , verhogen naamval van wil , z., will ; t ova der van , for the sake of ; iemand te - zijn , comply with any
one's will ; zie verder lf'tl.
will , arhitiarineos; disposal,, dispoli.
^Vtilekeur , z.,
tion ; -, (luimiyheid) caprice; ran iemands - afhangen;

depend upon any one , he at any one's disposal.
,i,Viiiekeurig, b., (door willekeur bestuurd) arbitrary, desl^otic , absolute ; -, (uit eigen wil voorikomende) voluntary,
spontaneous , free ; een -c magi , an arhitrary power ; -e
beweging , spontaneous motion; -, bw., arbitrarily, despotically , absolutely , voluntarily , spontaneously, freely.
`V litekeurigheid , z., arl)itrariness ; - , spontaneity, spon
zie de beteekenissen onder NTellekezuriy.
-laueosn;
Willen, i. w., (volstrekt begeeren) will, be willing; -, (ier.

langen) please, have a mind, intend, desire, wish; -, (bewilligen , genegen zijg) be willing, agree ; -, (beweren
slaande honden) pretend ; -, (bedoelen) rnean; -. (gereed
zijra , op liet punt staan) going to ; -, (zullen) shall ; - ,
(kunnen) be able; -, (/zouden van) like ; -, (verkiezen) choose;
-, (hevelen) command , direct ; -, (de voorkeur geren aars)
p ► efer , leave rather ; dat - rallen , that is going to fall.
Qaeemerkiiay. Dikwijls wordt bij liet werkw. willen een antler
werkw. weggelaten hij wil er niet tuit (gaan, komen) , he
won't (go) out.
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Wimpelhoofdie, z., apron of a pennant-staff.
i Wimpeistaf, z., pennant-staff.

Win, z., gain; enkel om de -, only to gain, nothing but to gain.

1 ®Vinbat,r, b., conquerable (soldatenterm).
Winbaartiefd , z., conquerableness (soldatenterm).

%Vlnd • z., ( wind; -, (lucht) air : ) -, fart; -, (pogcherij)
I braggery; § -, liubhub; een halve -, zijde-, a side-wind;
i een passaat -, a trade wind, monsoon ; een land-, wal-, a
I land-wind ; een zee-, a sea-wind; tusschen - en stroom
zeilera , sail with a wind-side , z.; een tegen -, a contrary
wind; een goede -, a fore-wind; een sterke -, a great,
high wind; een frissche -, a gale, a fresh gale; een koele
-, a cool wind, a breeze, 5.; een zachte -, a gentle breeze;
bij den - zeilen , go near the wind , z.; bij den - loeren,
digf b j den - komen, ply, turn windward, haul the wind, z.;
keep close, trim sharp , z.; bij den - zeilen, met halve zeilen , go close by the wind , near the wind, z.; voor den zeilen • go before the wind, z.; voor den - afloopen, bring
the wind astern , aft, z.; § het gaat hem voor den -, he
has good luck, he goes smoothly; § in den - slaan, slight,
not mind; § hij sloeg dien raad in den -, he did not mind
that advice; § alles gaat hem voor den -, he succeeds in all
his undertakings; voor den - loopen , chapel a ship; onder
I den - vara een schip zon, be leeward of a ship, z.; boven - zijn,
be windward of a ship, z.; § he safe, have nothing to fear;
den r,jand den - afwiiinen , get the wind , weather-gage of
the enemy (soldatenterm); aan den - gaan , go near the
wind , z,; boven den - gaan , weather a ship ; de - gaat
ligyen , the wind becomes calm; de - schiet »oord , the
svinid changes to the north ; tegen den - inkrimpen, pinch
the wind ; - vatten , scheppen , fill the sail , z ; - vatten

I

catch cold; topt -, draught, wind that comes in at the
cracks of a door or a window ; § - maken , boast, crack,
brag ; ( § dat is allemaal -, it is lint empty wind ; § het
hoofd vol - hebben, be thoughtless; ( met alle -era draaijell , turn with every wind.
^i iudnas , z., zie lVi: , das.

; %Vindect,tig , h., wind y , tempestuous; ) -, flatulent.
.Vludncthtigheld , z., wiindiness; )-, flatulence.
iV lasdas , z., draw-beam , windlass , capstern.
%irtdbni , z., lballoon , wind-ball.
%Vindi,ier , z., beer made with malt dried in the air.
Wii dboom , z., lever of a windlass.
^Vlndbreekster, z., zie Windbreker,
Wlndbreken , i. w., (pagehen, snoeven) boast, brag, vaunt.
%Vinetbreken (het), z., (het poychen, snoeren) boasting,
tbragging , vaunting , cracking.
Windbrekend , b., (pogcheriy , snoeverig) boasting , bragging ; -, carminative , g.; -e middelen , carminatives, pl., g.
flIisdbreker, windbuit, pogcher , z., vaunter, boaster,

`Villen (tiet) , z., willing ;
-, volition ; -, (wil) will.
^Villens, bw., wilfully; -, (voornemens zijn) intend, be wil
-, (van zinas zijn) be inclined; -, (,net opzet) on pur--ling;
pose, designedly; - of onwillens, willing or not, f will
lie, nill he; - en weters, wilfully and knowingly, on
purpose.
Willig . b , (bereid) ready ; -, (vrijwillig) voluntary , free;
bragger , braggart.
-, (gedienstig) serviceable, officious; -, (gedwee) docile, Windbrekerij , pogeherij , z., boasting , vaunting, rodoobedient, tractable; -, (gezocht, gevraagd) in deurai; l; de
niontacle ; braggardism.
boter wordt -er, the den;aud for butter increases; -, bui., Windbreuk , z., pneumatocele; wind-rupture, g.
readily , voluntarily , officiously.
wi,idbu i • z., gust , blast of wind.

Willigheid, z., readiness ; -, voluntariness , freeness; -,

serviceableness , sewing u-el l , officiousness ; -, docility
obedience, tractableness; zie de beteekenis onder Willig.
Willigltjk , bw., zie Willig, bw.

Windbuil , pocher , z., l;oaster; coxcomb.
Windbus, z., air-bun, wind-gun.

Wilsbeschikking (uiterste) , z., last will.

Wi„ddroog, b , wind-dry.
^Vid:de. katrol, z., pulley, windlass; -, bindweed, ropeweed (botanie); steke ;ede -, thorny rope-weed (botanie).

Wilskracht , Z., power of the will ; -, will.
Wilsuiting , z., utteranc e of the will.
dViivaardig , b., complaisant, compliant, gratifying, ready;

Windel , z., wind-egg ; t dat zal hem geen ieren leggen,
it will yield him no small profit.
wtndci , z., swaddling-cloth , swathing-cloth.

-, bw., readily.
%Visvaardigheid ,

Windelband , z., swaddling-band.

z., complaisance, compliance, readiness.

Wimpel , z., jack, pennant , perinon.

Winden , t. w., wind ; -, (inpakken) wrap; garen -, wind
lip thread; op een haspel -, reel ; - met een windas, hoist up,,
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raise, pull up; § rich uit iets -, extricate oneself out Windzak , z., (doedelzak) bag-pipe; (-, (windmaker) coxof any ' thing; een kind in de luiers -; , wrap a child in comb , fool.
swaddling-clothes.
`Vindzeel , z., . rope of a windlass.
Winder , z., winder.
%Vindzeil , z., screen.
Winderig , b., windy; §-, (pocherig) boasting, bragging; %VindzlJale, z., wind-side.
-, (ijdel) vain.
Wtndzucht, z., tympany, tympanites, pl.; wind-colic, g.
Winderigheid , z., fl windiness; § -, (pogcherigheid) boast- wingerd, z., vine, zie Wijngaard.
fulness, braggardism; §-, (ijdelheid) vanity.
%Vingeavest , z., province, conquered province.
Windgat, z., § vent-bole, windy hole; - in het ijs, gap Winkel , z„ fi shop ; -, (werkplaats) work-place, work-shop,
in the ice.
work-house; §-, (verwarring) disorder; besloten -, magazine;
^Vindgeid, z., (molenbelasting) mill-tax; -, (opwindersloon)
- doen , houden , keep a shop ; -s bezoeken , shop ; visit
winder's gage.
shops; § het is daar een -, een war-, all is in disorder there.
Windgod , •r., god of the winds, Aeolus (fabelleer).
Winkelbank, z., 4, shop-bench ; -, (toonbank) counter.
Windhandel , z., stock-jobbery.
Winkelbediende , z., shop-boy, shop-man, shop-mate.
Windhandeldrljver , z., stock-jobber.
Winkelboek, z., shop-hook.
Windhoek, z., windy corner.
Windhond , z., grey-hound; het vrouwtje

hound-hitch.

van een -, grey-

Windhoos, z., storm.
Windig , b., windy, stormy.
Windigheld, x., windiness.
Winding, x., winding.
Windkant , z., wind - side, side of the wind; - , lee,

Winkeldeur, z., shop-door.
Winkeldochter, z., shop-girl; § -, unsalable article.
Winkeldoos, z., shop-box.

Winkelen, i. w., (winkel houden) keep a shop; -, (winkels
bezoeken) visit shops.
Winkelgeld , z., shop -money.
Winkelgereedschap, x., utensils

z.

(pl.) of a shop, shop-

necessaries , pl.

z., shop-wares , pl.
^Vlnkelhaak, z., (bij timmerlieden) square; -, (scheur) rent.
Winkelhouder, z., shop-man, shop-keeper.
Windn^ aker, pogcher, snoever , z., § braggart, boaster; W inkelhals, z., house for a shop, shop.
Winkelier, e., shop-keeper.
§ - , hector.
Winkelieren , i. w., keep a shop.
^VindmakerU , pogcherU , snoeverij , z., braggardism .
Windkoliek , z., wind - colic, g.
Windlade , Z., wind chest.
Windmaand • z., wind-month.

Windmeter , z., aerometer.
Windmolen. z., wind-mill.
Windmout • z., wind-dried malt.

Windnegotie J, z., zie Windhandel.
VVindoven , z., wind - furnace.
WindpLjp , z., nozzle, wind-pipe.

^Vi*dpok • z., wind-pock.
Windpomp, luchtpomp, z., air - pump .
Windreep . z., rope of a windlass. Wlndreepsblok , z., pully of a windlass.

Windroer, z., air-gun, wind-gun.
Windroos,

x., card, rose of a compass, z.

Windseherm, Z., screen.
Windschot, Z., screen.

Windschut, z., zie Windscheren.
Wingsehutting, z., zie Windscherm.
Windsel , z., swaddling-cloth • fillet, swath.
Windspil, z., spindle, beam of a capstern.
Windster, z., zie Winder.
Windstil , b., calm ; -, bw., calmly.
Windstilte, z., calm.
Windstreek, z., windy
Windvaan,
Windvang ,

region; -, rhumb-line, e.

z., wind-vane, vane, weather-cock.

z., screen , catch-wind.

Windveer, z., sign of wind.

Windverdrijwend, b, carminative, g.
Windvervvekkend, b., windy

^V inkelgoed ,

^Vinkeilersche

j , z., Winkelierster.

Winkelierster, z., zie Winkelier.
Winkeljongen , z., shop-keeper's apprentice, shop-boy.
\Vinkelkas, winkelkast, e., shop -case.

e., shop-keeper's servant, zie Winkelbediende ; § -, slug.
Winkelladder, z., shop-ladder.
Winkellade, z., drawer of a shop; till, tiller.

Winkelknecht,

Winkellamp , z , shop-lamp.
^V 1nke11et , z., shop-slate.
Winkellicht, z., shop-light.
Winkelluik

, z., shop-abutter.

Winkelmaat, z., shop - measure.
Winkelmeid, winkelinelsje, x., shop-girl.
Winkelinerk , z., shop-mark.
Winkelnering, z., Custom.
Winkelopstand, x., shop; -, (toonbank) counter.
Winkelplank, e.,

shelf in a shop.

Winkelraam, x., shop - window.
Winkelstand, z., house fit for a shop, zie ook Winkelopstand.
Winkelstoel , z., chair in a shop.
Winkeltrap , x., shop-ladder.
WinkeltrapjP , z., shop-step.
Winkelvenster, z., shop-window, shop-light.
^Vitekelvloer,

z., floor in a shop, shop-floor.

%Vinkelwaar, e., shop-wares, pl.
Winkelzolder , z., loft, garret above a shop.

Winnen , t. W., (door werken) get, earn , reap; -, (door
gunst) obtain; -, (door ijver) acquire; • -. (met veldarbeid
verkrijgen , inzamelen) get in , reap , gather ; -, (voortbrenwind-chest, wind-bag.
gen) gain , win , obtain ; -, (reroreren) conquer , take; -,
Windwaarts , bw., windward.
(door uitloving van geld) gain; -, (door naijver behalen) win;
1Vlndwaart,eh , b., windward.
-, (door te wagen) win , get; -, (een plaats bereiken) gain;
Windwaterzucht , z., hydrophysocele, wind-dropsy.
-, (iemand overhalen) gain, prevail upon any one; -, (de
Windwering , z., screen; side of a ship to the wateroverhand verkrijgen) obtain the victory; obtain get the
gage.
prize; get the better, the better of another; het van iemand
WUdwUzer, weOrhaan, ç ., Weather-Cock, vane; - , ^nem-, be superior to any one; aan iets, lij iets, ergens aar},
oscope.

Windvlaag, z.,

Windvleugel ,

gust; blast of wind.

z., wing (of a mill); -, (ears een instrument)
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Pgeni bij -, gain by any thing; het brood - , get a liveli- WintergettJ , z., winter-season.
hood ; het is gewonnen spel, the game is won, the un- Wintergewaad z., winter-dress.
dertaking has succeeded ; iemand çjewonnen spelgeven , give %Vlntergewas , r. winter-crop.
it up, yield the superiority to any one; lie win dagel ijks Wintes-goed , z., winter-things, p1.; 4 -, alnY thing used
or had in winter.
aan a , (vorderingen) 1 perceive every day that you make
progress ; (krachten) I perceive every day that you lecover; %Vintes-groeii , z., winter-green.
1• de -de hand is mild, when one is prosperous, one is %Vintei-groenten • Z., me., winter-greens, winter-herbs, pl.
charitable.
winter-vegetables, pl
Winnend , I., getting, earning, reaping; obtaining; ga. %Vinlevtiaar ,, r., winter-hair.
thering ; winning ; conquering ; gaining; zie de beteekenisVintei-haa,-d , r., winter-hearth.
sen onder Winnen; aan de -e hand rijn, be in thriving %Vën(eahalfjs,su- , 0, winter-season.
way, be in a way of getting money.
%Vinterhauel , Z., chilblaina (pt.) on the hand; chilbisined
Winner, 5 ) earner; reaper; obtainer; gatherer; winner;
hand,
conquerer ; gainer ; zie Winnen.
Wlntertsaudschoen • z., winter-glove.
Winning , 5, gaining; earning; reaping; obtaining; ga- %Vlnterflave,.- , z., winter-oats, p1.
thering ; winning ; conquering; zie Winnen ; brood- j liveli- %% interheind , z., winter-shirt.
hood.
Vi,,te,-he,ndp-ok , z., zie Jjrinterborstrok
Winst, z., gain; -, (voort/cel) profit; eerste - is kort, -1 what %Vinte,-f,Ielcn , c. , mv., chilblain;ed heels, p1.
is wdn at first is often loot in the end ; daar zit weinig %Viuterhocd , ii., (ccii cciie vrouw) winter-bonnet ; - (vee
- op , there is little to be got by ik
een man) winter-hat.
Winstafwerpend , b. yielding profit.
Vin5erhout , z., winter-wood.
Winstbejag, r., striving to gain, pursuit of gain.
%Vnterhu1s , z., winter-house, winter-habitation.
Winstderving, z., want of gain.
Wlnterjsspon , z., winter-gown.
Winstgevend, I., profitable, lucrative.
Winterjas , r., winter-coat.
Wlustgeveaidkeid • z., profitableness.
Winterkaal, kade, z., winter-dike.
,
b.
'VinstgLerg
desirous
of
gain,
eager
to
gain.
Vfnierkamer
,
z., winter-room. Wliistglerigheld, z., desire of gain c ;geoness to gain.
%Vnterkant , z., zie Wiaterz(jde.
Winter, Z., winter ; -, (koude in /tmrdea of voeten) chil- %Vinte,kers , z., winter-creases, p1. (botanie).
blains , p1., g.; in den - (des winters) , in the winter j in %Vântcvkeukeu , z., 1 1 winter-kitchen; -, winter-fare.
het hartje, liet midden van den -, in liie midst of the
Vinterhi,wd , Z, winter-dress ; winter-garment ; winterwinter; den - in handen en r'ocin /iehI;e, , have chil - covering.
hIatus; een zachte -, a mild winter , c cit /urIs -, a severe, Wintei-kleedlng , 5., winter-dress, suit of winter-clothes.
winter, a cold winter.
%Vintcrknol . z. winter-turnip.
Wiuteruardoppel , C., winter-potato.
Viiiterkoningje , z., wren (vogel).
Winterachtig, I., wintery, winterly, wisterish ; brumal. - %Vinterkool , r., winter -cahage ; -, (boerenkool)
bore-cole.
Vlnteraehtihc1d , z., winteriness • winter ishness.
- %Vlntez-koi-ezi • z, winter-corn.
Winterandijvie, Z., winter-endive.
Vintei-kost . 'ci/interspijs , z-, winter-fare. winterVIuterappeB • z., winter-apple.
nou-rishment; een goede -, a good dish in the winter.
Winteravond, z., winter-evening.
VIn(ernoside , z, cold of the winter.
%Vlu(ersvwondvermank , z., winter-evening diversion.
%Vinterkous , z., Winter-stocking, woollen stocking.
WIn(eravonderte11Ing, z., winter-evening tale, winter-tale. %Vinterktaal , z., Winter-crow.
Winterbed, 0., winter-bed
%V5,5et-kwartaaI , z,, winter-quarter.
Winterblom , z., winter-flower.
- %Vintet-kwartLeren , c. me., winter-quarters, p1. (solda.
VInterborsti-ok , z., winter-waistcoat.
teeter - rn) ; de - betrekken , take up winter-quarters.1
Winterboter, z., winter-butter.
%T1i,terIaars , z., winter-boot.
Winterbroek, z., winter-trousers • p1.; winter-breeches , p1. %Viiitereeuwerik z,, winter-laik.
Winterbul , z., winter-shower.
Winterieger ,, z., Winter-camp.
Winterbizis , z., winter jacket.
%Vinterlictit , z., winter-light.
VInferdaas . 1w., in the winter.
%VIntei-lIng, z, hemlock (botanie).
Wlnterdaagsch , t., of a winter-day.
VinterIook , C, winter-leek-.
Winterdag. z., winter-day; tij -• in the winter.
- %VLnteroou , z, winter-pay ; winter-wages, p1.
Winterdas, z., winter-cravat.
%V*ntct-luctat. z., fl winter-air ; -, (de hemel) winter-sky.
tViuterdleust , z., winter-service.
%%nterrnaaI , z., winter-meal.
Wlnterdtjk, z., winter-dike.
Wiiiterinaand • Z, winter-month, month of December,
VInierdoek, z., winter-shawl.
%Vlsi(esuuantel , z., winter-mantle.
Winterdos, z, winter-covering.
%Vinterrnodc , z., winter-fashion.
WInterdrat , 0., winter-dress.
%'interinorgen , e., winter-morning.
Winterdrukte, 0., winter -buste.
%VIntcriiiuiI , z., winter-slipper.
Wintereend, Z • winter-duck.
WinterwuCs, z., winter-cap.
Winleren • O5&). W., grow, be winter.
%Vlnternache, z, winter-night.
Winterfeest, 5., winter-feast , winter-festivity.
Wlneerochtend , c. zie Wintermorijen,
Winterfeestdag, r., winter-holiday.
Winterooft , r., winter-fruit.
V1ntcrfruIt • Z., winter-fruit.
Winterpalels, C., winter-palace.
WInterarst , g erst, z., winter-barley.
Winterpartij , z., winter-party.
Wintergast, r., winter-visitor.
Winterpeen • z., winter-carrot.
Viut.rgenoegen • z • winter-amusement.
Viaterpecr ,, Z., winter-pear.
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Winterpet , z., winter-cap, furred cap.
Winterplant, z., winter-plant.
Winterprovisie, z., winter - provisions, pl.
Winterregen , z., winter-rain.
Winterreis , z., winter-voyage , journey in winter.
Winterrog , rogge, Z., winter - rye.
Winterrok , z., winter-coat, winter-petticoat (voor vrouwen).
Winterroos, z., winter - rose, holy - rose; - , holy - hock.
Wintersaisoen, z., winter-season, winter - time.
Wintersalade, z., winter-salad.

Wipneus • z., turned-up-nose ; person with a turned-up-nose'
Nippen, i. w. • (schommelen) see-saw; -, (trippelen, sprin-
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Wlntersch , b., wintry ; -e dagen • winterdays.
Winterschoen, z., winter shoe.
Wintersjaal, z., winter-shawl.
Winterslaap , z., winter-sleep.
Winterspijs • z., zie Winterkost.
Winterspinaadie, z., winter-spinage.
Winterstar , ster , z., winter - star.
Winterstof, stofaadje, z., stuff for winter - dress.

Winterstorm , z., winter - storm.
Winterstuk', z., winter ; winter - piece (schilderkunst).
Wintertafereel, Z., winter-picture, winter; winter-scene.

Wintertarwe, z., winter - wheat.

Winterteenen , z., mv., chilblained toes, pl.
Winterterinq ) , z., winter-fare.
Wintertijd, z., winter - time, winter-season.
Winterui , z., winter-onion.
Winteruitspanning, z., winter-amusement.

Winteruur, z., winter - hour.
Winterverbllif, z., • winter-habitation , winter-residence.
%Vintervergaderlog, z., winter-meeting.

• z., wiiiter - amusement.

Wintervermaak
Wintervertrek • z., winter - room.
Wintervest • Z., winter-waistcoat.
Wintervingers , z., mv., chilblained fingers , pl.
Wintervlaag • z., winter - shower.

, z , mv., boisterous winter-weather.
Wintervleesch , z., winter-meat.
Winterviagen

Wintervoeder , voeder • voedsel , z., provender.
Wintervoet, e., chilblained foot; -en, me., chilblained feet, pl.
Wintervogel , z., winter-bird.
Wintervoorraad • z., winter-provision • winter-store.
Wintervreugd, z., winter-amusement, winter-pleasure.
Wintervrucht , z.; winter-fruit.
Winterweder • weer , z. • winter-weather.

Winterwerk, z., winter-labor ; winter-work.
Winterwild, z., game hunted in the winter.
Winterwol • z. • winter-wool.
Winterwolk , z., winter-cloud.
Winterwoning , Z., winter-lodging ; -, winter-habitation.
Winterwortel, z., winter-carrot.
Winterzaad • e., winter-seed.
Winterzeep • z., winter-soap.
Winterzijde • Z. winter - side.
Winterzon , z., winter-sun.
Winterzonnestand • z., winter-solstice.

winzucht • z., desire of gain.

Winzuchtig , b., desirous of gain.

Wip, z., (schommel) swing; .-, (`ij brouwers) stripe; -,

(zekere straf) strappado; -, (oogenblik) trice; met een ben ik terug • I'll be back in a trice ; op de - staan • be
in danger of losing one's office; t( loop naar de -, t( be gone.
%Vipbrug • z., drawbridge.
Wipgalg, z., strappado, gibbet.
Wiphout • z., lever • swipe.
wipkooi , z. • (lig,tekooi) wench , prostitute • miss ; -, (val

strik) trap.

gen) skip;• -, (schielijk ergens heen gaan) hasten ; -, (los
liggen) totter ; lie , stand totteringly ; -, t. w., (ophalen)
draw up; -, (slaan) beat; -, (dooden) kill ; -, (in de lucht
doen vliegen) kick; § over iets heen -, skip over any thing;
een brug -, draw a bridge; jonge royels - (in de lucht doen
vliegen) • toss, kick up young birds ; § iemand -, deprive

any one of his office.
z., one who see-saws, who skips, hastens,
draws up • kills ; zie beteekenissen onder Wippen.
Wippertje, z., zie Wipper; §-, little glass, dram.

Wipper,

Wipping • het wippen , z., seesawing ; skipping ; has-

tening; tottering ; drawing ; beating ; kicking; zie beteekenissen onder Wippen.
wipplank , z., see-saw ; op de - spelen, see-saw.
Wipstaart, kwikstaart, Z. wagtail.
Wipstaarten, kwikstaarten, i. w., wag the tail .

^V1s , b., (gewis) certain , sure ; -, (bedachtzaam) considerate;
-, (verzekerd) assured; -, bw., certainly, surely, considerately.
Wiser , z., wisp , switch , osier , wicker ; -, (waarmede men
aoischt) clout, rubber, drag : een bundel stroo, a wisp of straw.
Wischdoek , vaatdoek , z., clout, dusting-clout, dish-clout.
disheld

, gewisheid • z., certainty.

Wisjewaeje, z., trifle, fiddle-faddle - riff-raff; whim-wham.
Viskunde , z., mathematics , p1.
Wiskundig, b, mathematic, mathematical.
Wiskundige, z., mathematician.

%Viskunst, z., mathematics, pl.. nathesis.
Wiskunstenaar , z., mal henlaticiau.

Wisi unstlg, b., mathen►atic, mathematical; -, bw., mathematically.
`Vispelen, i. w., zie Kwispelen.
^Vispelstaarten, i. w., zie Kwispelstaarten..
Wispeiturig , b., unsteady, changeable, fickle; -, bw.,
(leness.
unsteadily , changeably, fickly.

, z., unsteadiness, changeableness, fickoVissci,en • t, w., wipe , clean , rub.

%Vispelturigheid

W isseher , z., wiper ; - ,.(voor kanonnen) spunge.
^Visschersklos , z., pommel of the rammer.
Wisschersstok , z., spunge stick.
%Vissct► erstouw, z., spunge of a canon.
Wisse, nederl. kub. ei , z., stere.

^Vlssel , z., (wisselkoers) change , exchange • course of ex.
change ; -, (wisselbrief) bill , bill of exchange , draft; een
- op iemand trekken, draw on any one.
Wisselaar, z.. banker, exchanger, cashier.
Wisselbaar , b., (van geld dat gewisseld kan worden) exchangeable; -, (veranderl( k) changeable.
dVisselbaarheld , z., exchaugeableness • interchangeable.
ness; -, changeableness, zie Wisselbaar.
%V isselbank • z., bark of exchange.
Wisseibeurt, z., alter ate turn.
%VisselbQief, z., bill, bill of exchange.
%Vissel.iaaitier, z., turn-again coin; a. dollar, or other
piece of money , that can never be changed or given out
by the possessor but returns invisibly into his pocket.
%Vissetcn, t. w., change, exchange; geld -, exchange mo.
ney; woorden -, exchange words; paarden -, change hor ses , get fresh horses; tanden -, cut teeth ; een kogel -,
duel with pistols; brieven met elkander -, be in correspondence with each other; -, i. w., (veranderen, verande.
ring ondergaan) change; -, (afwisselen) alternate; -, ([op
weg] elkander voorbij r(den) pass each other (on the road);
-, (wisselhandel dr( ven) be ii banker ; have a banker's trade.
Wisselen

(het) , z., changing, exchanging.
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WIueJhuI., z., house of a banker; banking-house.
VIseIIJk , 1w., zieWis.
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VIM er , e., white 1eer.
Witbont , b., pieha1d

Wisselgeld , z., bank money; -, (pasmunt) money of exchange.
Wisselhandel , z., banker's trade bank ingbusiiiess.
WIbeIhaude!aar ,, t., banker.
Wisselbeer, S , director of a bank.
%V1seIhond, z., fresh-dog.

Wit g eld, r ., silver-money.

, &, white-washed
b, white-beat.
Witgoud (platina) . v. platina.

wteptctcri
%%goeijend ,
I

exchanging; - change; zie verchanging
Wfie1Ing, z.
der Wisselen.
wisselkans , z., change.
Wlse1kantoOr ,, C., exchange-office , banker's counting.
house ; naar het - gaan, go to the banker's.
Wisselkind , C., Changeling.
Wisselkleed , C., other dress , fresh garment.
Wisselkoers, C., course of exchange.
WIseIkoort, z., intermitting fever.
%V1ieIIetter , C., letter put instead of another.
Wisselloon , C., agio.
Wluclloop, C., circulation of a bill of exchange.
WIseIinaksia&r, e,,hihl-hroker broker in bills of exchange.
WIseIpaavd , z., fresh horse , stage-horse.
Wtsselpinat* . z, (waar nieuwe paarden worden voorqeepan(waar twee r(jtui9en elkander opwachb ach) relay, stage; -,
tea of voorbijrjden) turnout.
Wisselprijs , C., course of exchange.
Wisielregt f, Z. statute-laws (pl) , concerning bills of
exchange.
WisseIrekefltfl, t., banker's account; -, (in liet leek.
houden) ctieck.accourut.
Wisseirulterij , a., full play in negotiating bills of ex.
change.
Wisselstijl, t., custom in matters of drafts, manner of
exchanging bills.
Wisselland, t., new tooth; -en, sat., new teeth, p.
Wisselvak, t., banking-husiness.
Wisselvallig,b, changeable, inconstant, uncertain ; -,
1w., changeably , inconstantly.
VIseIvaIHghe1d , r., changeableness , inconstancy , sin.
certainty.
Wisselwagen , C., stage-coach , that meets or waits for ans
ther on the road and changes goods and paasengers with
it , zieWisselplaats.
Wisselzaak, t.,(liet val-) banking-business ; -, (zaad aan
gaande wissels)affair of drafts;ik bemoei mij met geen
wisselzaken. I don't meddle with bills of exchange.
wissewasjes, a., me, trifle; -, trifles, 11; -, fiddlefaddie , sing.; zie Wisjewa.ujes.
wit, b. $ white; - wordeie, whiten, become white; - mii.
ken, whiten , make white -,-te neger, albino ; zoo - als
sneeuw, snow-white , as white as snow ;-te Donderdag,
Maundy Thursday; -te Vr ij dag, Good Friday; -, (onbeschreeen) blank ; -, (bleek) pale ; - bleef-en , bleach; ; - verwen,
paint in white; -, (bestorven) as pale as death ; -te vloed,
the whites, g.;bi- liet is -te Flip tusochen ten, they are
good friends , they are on very friendly terms.
wit, z., white; - van een ei, white of an egg ; - ran liet
oog, white of the eye; -, (schietsch ijf, doelwit) aim, mark;
-, (bedoeling) aim, intention; zwart op -, in black and white,
in het - gekleed,clad in white; - tnssc/zen de regels,
white line; naar het - schieten, aim at the mark; het treffen , hit the white ; doel-, mark , aim;ei-, white of
an egg.
witachtig , b., whitish ; - wordend, aihescent.
Witachtigheld , t., whitishness.
Witbeen ,, t., water-germander olassie)
Witbek , 1., kind of a bird.

whitened.

white-haired.
Witbui, a., whiteness.

Wittiont,

C.,

white wood , fir-wood deal.

VifItuuI(bOOfl)

%Vltbouen , b.

,

C.,

white fir-tree.

white-woodeus , of deal;een -en sio,,

deal box.
Witje, z, night-butterfly.
Viivak , c. white l;uuie while washer's lime.
AVE14teurig, b., white.
%1tteo
Z., white head, white heard; grey-beard.
%Vltkopplg , FL, white-headed.
vist , c, whitewasher's brush, whiting-brush plaisterer's brush.
WIuv1g, b. white ; having a white colored body , skin.
witoog , c. glass-eye.
%Vi5;o*)t , 0., whiitc1ooted horse.
Witsel . z., whiting.
Vlts(aart, z., horse with a white tail.
wusuc , z., zie Witfr.
Vutebrood , c., white-bread.
%UtebroodbaLeker, Z., white-bread baker.
WHtbroodsdagcn, z,, iiie., honey-moon, sing.
Wittrbrooclsdeeg , z., dough for white-bread.
Vi(5chs-oodskIiid , s. spoiled child luxurious spark.
)-., carpet knight; cockney.
W5ttetrondsko'st c. crust of wluite-hrea4.
Wlttcbrootlskrulns , z., crum of white-bread.
Vt(cbroodspap. z., pap of white-bread.
wftbroodsweck , z., honey-moon.
V'Itie donderdag , c. Maundy-Thursday.
Vitcss , t U'., whide-wash ; orliitexi.
W*tter , z., white-waslier , whitener.
%VLSoerwlg , t, white-colored.
WitsEscCs , a., bleak.
witwerk , c white-work ; joiner's work made of whitewood , of fir-wood.
Witwerker , c., wou teer in white wood , it fir-wood.
Woede, z, fury, ruige ; -, (liartoloyt, drift) passion (oazuiu;uighueid) ma dness outrageousness ; in - geraken fi
into a passion; scheuo;belciceuu vous -, foam with rage.
nvoeen ,i , ac. rage; be furious ;tegen iemand '- be
rutrageous against any one.
Week-er, a., usury; -, (winst) gain , unlawful gain ; met
- lernybekounen , cccvi; e jack with usury ;mei - betaald
zeuteiu , pay with usury ; opgeren , uilleenen , lend upon
usury -, - dr(joeuu , usure , practice usury.
Woekeraar, woekeraarster , a., usurer.
%Voekerscbtlg, b., usurious; -, bui, usuriously.
VoekeractstIgbeId , a., usuriousness.
Woekeren , i. w., practice usury , be a usurer ; make the beat of; -, (door woekeren verkrijgen) get by
usury , scrape ; iemand aria -, impoverish any one by usury
zie/s r ijk -, get rich by usury.
woekergeest , t., usurious spirit.
Woekergeld , z., marry got by usury , unlawful money.
Woekerhandel, t., usury.
Woekering , z., usury , practicing usury.
WockerInterast , e., usury; unlawful interest,
Woekerwet, z., law on usury , r.
woekerwinst , t., usury; unlawful gain.
-z
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Woekerzucht , ,c., usuriousnless.
Woekerzuchtig , b., usurious; -, bw., usuriously.
Vockerzucbtigheld , z., usuriousness.
Wuelachtig, b., turbulent, unquiet ; -, (rusteloos) restleihs.
1Voe1ach1igheld, Z•, turbulence, uuquietness; -, (ruste.

loosheid) restlessness.
Woelen , t. w., (vastwinden) wind; -, (wroeten) root; -,
i. w•, (onrustig zijn) be restless, move, he turbulent, stir;
o., (spartelen) flutter, struggle; -, zich heen en weer bewegen) bustle, crowd, stir, be in motion; gaten in een dijk -,

Walarbeid • S., dressing of wool.
`Volarbeider, wolarbeidster, z., zie

Iulb`rwor.

Wolbaal • z., bale of wool; wool-pack, wool-sack.

t. w., dress wool.
(het) • z., dressing wool.

Wolberelden •
%Volbereisten

Volbereider, z., woolen-dresser.

sheep-farmer; peasant who keeps sheep and
sells their wool.

Wolboer, z.,

wolboom , z., tomex.
%Voldistel • z , thistle.

make holes in a dike; in het bed -, be tossing, tumbling Woldoorn, z., wool-thorn (botanie).
%Voldraaier, z., zie Wolbereider.
in the bed.
Woldre.gend, b., lanigerous, bearing or producing wool,
, (in het bed) one wbo is tossing in the bed ; zie de be. covered with 'wool :: woolly, fleecy.
Woldrager , (schaap) , z.,sheep.
Woelen.
teekenissen onder
iVolr, z., wolf; -, (korenworm) mite; ) t vreten als een -,
WoelerLi , z., turbulence.
Woeler, z., winder, rooter, turbulent fellow; struggler;

^Vueigarrik , Z. service , z.•
Woelgeest , z., turbulent fellow, spirit.
1Voei ig , b., stirring , turbulent, unquiet; -, (in hi bsd)

tossing.

Woeligheld , z., turbulence.

Woeling , z., winding • rooting ; turbulence • struggling,
tossing; zie de beteekenissen bij JVoeleaa; §-, (volksbeweging)

agitation.

devour like a wolf; t geen - in den buik smoren, make
no secret of any thing.

$Volfacbtig • b., wolvish ; -, bw., like a wolf.
^Valfscbtigheld • z., wolvishness.
WolftJzer, z., wolf-trap.
Wolfram • z., arsenical iron-ore, wolfram, mock-lead.
Wolfsangel , z., zie Wolf( zer.
z., true-love (botanie).
tiWolfabit , z., wolf's teeth , pl.
Wolfsbezle,

%Voeisel, x., service, z.

Wolfsnourn, z., lupine (botanie).
Woeler.
Wo[fsch , b., zie lrolfachlig.
Woeltouw, z., zie Woelgaren.
Woelwater • z., (draaikolk) whirlpool ; f-, (persoon) tur- Wolfseinde,, z., slooping roof with four corners.
olfsgebit , z., zie Wolfsbit; -, (gebit roer hurmt gebekt
bulent fellow, restless person; who is always stirring,
vaarden) . strong bit.
tossing; bustler , buy-body.
Woelziek, b., turbulent, inquiet, restless ; -, seditious wolfsgras, z., wolf's bane (botanic).
(staatkunde); -, bw., tui bulently, inquietly ; -, seditiously. Wolfshaar • z., wolf's hair.
%Voelzucht, z., turbulent spirit, turbulence; -, sediti• Wolfsbeemd, z., wolf-dog.
Wolfshonger, geeuwbonger, z., ravenous hunger .
ousness (staatkunde).

Woelster, z., zie

Woensdag, z., wednesday.
Woensdag avond, z., wednesday-evening.
Woensdag beurt , Z. service on Wednesday.
Woensdag middag, Z., wednesday-noon.
Woensdag morgen • z., wednesday -morning.
WVoeusdag slamiddag, z., wednesday afternoon.
^Voeusdag ochtend, z., wednesday - morning.

Wulfslzuld, z., wolf's skin.
%Volfsklaauwv, z., wo:t's claw.

Woensdags, bw, on Wednesday, wednesdays.

^Volfsu,etk , z., wolf's milk (botanie).
♦Vuffs,nuil • z., welf's mouth.
Wolfsmuts, z., wolf's skin-cap.
NVuifspels, z., wolf's fur.
Wolfspoot, z,, wolf's foot.

Woeusdagsch • b., Wednesday.
Woerhaan • x. , cock-pheasant.
Woerhen, z., hen-pheasant.
Woerd, waard, wannei3es -eend, x.,

drake .

Wolfskop, X., wclf'a head.
Wolfskruid, z., wolf's bane (botanie).
^Vol(skucil , z., wolf-trap.
Wolfsleger , z., haunt of a wolf.
W olfsmaand, z ., month of December.

Noest, b., (ongetemd, verwilderd) wild , disordered; -, (on• Wolfssch,jw, x., lycopsis (botanic)

bebouwd) desert, waste, desolate, uncultiva(ed; -, (onbe- `Voifstr..smd, z., fl wolf's tooth ; -, (bijpaarden) wolvqp- tooth.
woond) uninhabited; -e blikken, wild looks ; een - geraas, %Volfa eest • z., puff-fist , puff-ball.
a terrible noise; een - leven leiden, lead a dissolute life; wolfsvanger, x., wolfcatcher; -, (handschoen) mitten, hairy
glove.
-, 1w., wildly, dissolutely.

Woestaard, z., brutal man ; -, waster; -spoiler.
'Weestaardig, b,, barbarous; -, brutal; -, bw., barbarously;

-, brutally.

Woestaardigbeid , z., barbarity; -,
^Vuesiel lug , z., § dissolute fellow;

man; -, villain; rake.

brutality.
•-, brutal man or wo-

woestenij , z., wilderness.
NVoesttmeid, z., wildness; -, brutality.
Woestijn . z., desert, wilderness.

W olfavel , z., wolf's skin.
Wolfswortel • wolfskruid • z., wolf 's

bane (botanie) .
wolgras, x., eriopheium, torch-weed (botanie).
Wolhandel, z., wool-trade, wool-dealing.
%Volmandelear, z., woolen-draper, wool-stapler; dealer
in wool.
Wolk, z., cloud; § een donkere -, an imminent danger,
an obscure future ; een kind als een -, a capital-looking child.

Wolhaard, wolkaarde, z., card, wool-card.

Wolkaarder , wolkaarster , z., carder, wool-carder.
%VoeetLjubewouer, z., inhabitant of a desert.
^V of , z., wool ; §t in de, door de - geverwd., brazen-faced; Wolkachtig, b., cloudy.
t reel geschreeuw en weinig -, loud'Wy and little wool, Wolkachtigheld, z., cloudiness.
Wolkam, z., wool-comb.
much ado about nothing.
Wolkammen(het) , v., wool-combing,
wolachtig, b., woolly, -like wool.
Weikauw err, x., wool•comber,
Wel'oebtlgheid , x., wooliiptaa.
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{ baar) wonderful , wondrous, strange , astonishing , marE velour; -, bcv., wonderfully, wondrously, astonishingly,
Wolken, c., mv., clouds, pl.; § ( in de - zijn, he very
strangely.
glad , very happy.
Wonderbaar, b., wondrous, wonderful, miraculous; §-,
Wolkenhemel , z., welkin, firmament.
odd , strange; -, bw., wondrously, wonderfully, miracu.
Wolkenkolom , z., pillar of clouds.
lonely; § -, oddly, strangely.
Wolkgevaarte, z. , clouds , pl.
Wonderbeanccid , a., iuonderfulness, marvelousness; ¢-,
^Votkig, b., cloudy.
oddness, strangeness.
0
Wolkigtieid, z., cloudiness.
^VonderbaarliJk , b W ., zie Wonderbaar, 1w.
(in
edelsteenen)
Wolkje, z.,
cloud.
W onderbaaliakheid, x., zie Wond`rbaarheid.
Wdlkbong , z., rain-bow.
Wolkbreuk , g., water -pont.

I

Wolkkolom, z., pillar of clouds.
Woiknat , z., rein.
Wolkooper, z., wool-stapler, dealer in wool,
Wolkruid, z., torch-weed (botanie).
W olkswijte, bw., in the farm of a cloud.
Wolkzon , bijzon , Z., mock-stun.

Wonderboaisem, e., wonder•balnl.
Wonderbeeld , z., miraculous image.

wool-factor.

Wolk?, z., zie Wol.
Woliefabriek, z. wool - manufactory.
W ollef,,briekant , z., woolen•manufacturer;

Wollen, b., woolen, of wool.

SVonderbloenm, z., marvel of Peru.
^Von,lerhoo,n , z., miracu lous tree , palms chris +i..
%Vonclerdna4, z., (wond °a werk) wonder , miracle; -, wonderbare daad) amazilig, wonderful sleed.
^Vonderdaiiig , h • miraculous ; -, to., miraculously.
Wonderdadigheid , ry., miraculousness,
^Vvnderdter, z., Monster , pridigv.
Wonderdoctor, -,, zie i1 c'nderdokler.

Wollenaat,jen (bet) , a., manttnmaker'a business; man - Wonderdoend, b, zie lVoaiderdadiy; oak: performing mi.
tuamaking.
I rasles.
%'onderdoener, z., performer of miracles.
Nolle never, x.; cloth-weaver, woolen•weaver.
^ Wonderdokter, z., wonder-doctor; )-, (kwwakzalrer) quack.
Wolmarkt , z., wool-market.
Wonderen , onp. u'., wonder; cause surprise; liet verwonWolplukken, i. w., pick wool.
dort -mij , I wonder at it, it surprises me.
^Vofpiukker, wolplukster , r., wool -picker.
Wondergant, wonctergnv e, z., gift of performing miracles.
Wolschelden , i. w., dress wool.
%V onderganf, b., (.zeergoer f) v-ery so;mnd , very well - preserved.
Wolschelder, z., wool - dresser.
Wondergave, z., zic llronflerg!taf,, z.
Woispinnen , i. so., spin wool.
Wondergroot, b., very great, prodigious; wondrously erealt
Wolspinner , wolspinster , z., wool -spinner .
Wondergrootbeld , z., extraordinary greatness, prodigi`VolspinnerL, t.; wool - spinning.
ous grandeur.
Wolvedak , z., zie Wolfseind.
AVrouderklnd , z., § prodigy ; T -, wondrous child.
Wolven, z., (mv. van wolf) wolves, pl.
Wonderklein, h., extremely small , little.
Wolvenaard, z., nature of a wolf; wófshness.
Wonderkracht, z. , wonder-w orking, wonderful power.
Wolvenjager, z., wolf-hunter.
1Vonderkruid , z., wonderful her- h.
^Volvenjagt, z., wolf-hinting.
^Vonderkunnr • z., marve'oiis, miraculous cute.
Wolvennet, z., wolf-hunter's net.
%VoriderlUk, b, zie (Ironderbaor, b.; §-, (misselijk, op hei
Wolvenspoor. z., wol f's track ; trace, foot-print of a wolf.
prent van te hrafea) sick at heart; -, (zonderling) strange,
Wolverwen,, i, ce., dye wool.
odd; -, (grillig) humorson,e, whimsical ; -, (in het oog
loopend) extravazant ; -, Sir., zie Wonder-boor , Ire.; § -,
%Volverwer, z., wool-dyer.
'VolverwerU , z., (het ve,°roen) wool-dying; -, (hei vak) strangely, oddly, hurnorsomely, whimsically, extravagantly.
wool-dyer's trade; -, (werkplaats) wool-dyer's shop.
onderlUkheid , N., zie TfTonderbeerlreid; ook: § --, sickWolvin, z., she-wolf.
neas at heart; strangeness ; whimsicalness; extravagance;
zie de beteekenissen onder Wonderljlr.
Wolvlok, z:, flock of wool.
^Vótwasschen , i. tv., wash wool.
OVonslermnre , z., strange report, news.
Wolwasscher , t., wool-washer.
%Voedernet, b., wondrously neat.
Wonderncttieid , ^ , ex' • m^ ne tneSS.
Wolzak, z., wool-sack.
Wond , wonde • z., wound • hart . sore ; §-, wound , grief; %Vonderreile, z., zie 1f''raitcle;1ireuk.
open -, open wound; ij § dat is halsera voor zin -, that ^Vo, derregen , z., rriir•acttlono rain.
lessens his sore, his grief; ierands -en op nieuw open. Wonderschoon , h., adniir i!)ly f air., handsome ; ex 4.raorri len, rip open any one's wounds, b rip 111) an old sore,
dinarily fine ; -, l)w , vi- iv I eantifully.
Wonderspreuk , z., p,lrr!dnx.
old sores; een - verbinden, dress a wound.
Wondarts, wossdbeeier , heelmeester, z., surgeon , Wonderspreukig, h., paradoxical; -, hw., paradoxically.
%Vonderspreukogheid , z., paradoxicalness.
chirurgeon, g.
1VondartsenU, artsenijkunde, artsenijleer, L'., sur - !V ondersteak , z., neuter•piece.
I
Jonderteeken , r., wonder, miracle, prodigy; § -, phegery , g•
nomenon , foretoken.
Wondbaar, b., vulnerable:
%Vondbanrheld , z., vulnerableness , vulnerability.
^V ondervol , b., % onderfsl ; -, tan., wonderfully.
Wondbalsem , z., vulnerary balm, unguent for wounds, g. ZVonderwerk , z., miracle.
Wonde, z., zie Wond.
^Vcsiderwerker , i•., performer of miracles.
Wonden, t. wo., wound; § -, wound, hurt, grief.
Wonderzinnig, b., (grillig , wispelturig) capricious, odd,
whimsical, fantastic, fantastical; -, h., capriciously, oddly,
Wonder, z., wonder, marvel, prodigy; -, (mirakel) nrirac I e ; geen -, no wonder ; -en doen, do, perform wonders,
whimsically, fantastically.
iniracles; hst geeft mij geen -, I don't wonder at it :; een Wonderzinnlgheld +, grilligheid, wispelturigheid ,
van releerdoiid, a prodigy of learning; -, b,, (iroadeez., capriciousness , oddness , oddity • whimsicalness
Wollenaalster, z,, mantuamaker, dressmaker for women.
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Wonderzout , a., glauber's salt.
^Vondheeter • wondarts , z., surgeon.,

^Vondheelkunde, z., surgery.

chirurgeon.

WondUzer , z., probe; sound • g.
Wondkoorts , Z., wound-fever-, g.

t., wound - wort, g
Wondmiddel, z., remedy for wounds, vultierary remedy, g.
Wondkruid,

Wondpielster . z., wound-plaster, g; vulnerary planer, g.
Wondpoeder, vondpoelder, z., wound-powder, vulnerary

powder, g.

^Vondtethen , z., cicatrice • scar.
Woudwater, z., water for wounds, vulnerary water, g.
Wondzalf, z., salve, unguent for wouratls, g.

^Vonen , i. w., dwell, live. reside, lodge, abide; hij iemand

-, dwell in any one's house, with any one; -, (in iemands
dienst zijn) be in any one's service.
Woner, z., inhabitant, dweller.
Woning, z., dwelling, habitation, mansion, lodging, residence. house; -, (verblijf) abode; -, (domiciliurn, wettige
woonplaats) domicile; boeren-, farm-house.
Woon , z., residence; met der - gevestigd zijn , live.
Woonachtig, b., dwelling, living, residing; ergens zijn, live anywhere.
%Voonbaar , ^b , inhabitable , convenient.
Woonbaarheld , z , inhabitableness , being inhabitable.
Woon+huis, z., house, dwelling-house.
Woonkamer , z., household-room.
Woog► kelder, z., dwelling-cellar.
Woonplaats,

z., residence, place of residence.

Woonvertrek , s., zie Woonkamer.
Woord • z., Ij word; -, (twist) quarrel ; -, (belofte) pro.
mise ; -, (beeel) commandment , order , decree , law ; -,

(wachtwoord) watch-word , parole; I -, the Word; in len -,
short, in one word; op m ij n -, upon my word, ( upon my
honor ; § iemand een goed - geven , give any one a fair
word ; -t( een goed - spreken (bidden of danken) , say grace;
het - voeren, speak ; het hoogste - voeren, talk arrogantly;
zijn - wet weten te doen , express oneself well, deliver
one's message handsomely ; iemand te - staan , speak with
any one; hij is aan het -, it is his turn to speak; aan
het - komen, come to a parley; zijti - geven, pass one's
word; zijn - houden, keep one's word; zijn - breken, fail
in or of one's word; t een man een man, esa - een -, one
must he as good as one's word; op zijn - gevangen zijn,
he prisoner upon parole.

`Noordafleider, e., etymologist.

Woordaflelding,

z., etymology.

^Voordaffetdkunde, z., etyrnolony.
W oordbreker, z., one who breaks his word.
Woordbreuk, z,, breach , violation of one's word.
Woordbuiging, z., declension (spraakkunst).

WoordelUk, b., textual; -, bro., textually.
WoordeILJkhe$d, z., textuality, textna lness,
Woorden , z., me. van woord , zie Woord; - met iemand
hellen, quarrel with any one ; - krijgen, get a quarrel.
Woor ►tea► boeir , z., dictionary, lexicon , vocabulary; schrijver van -en , lexicographer.
Woordent . , ► st , z., vocabulary.
\VoordenpraaI , z., bombast, high-sounding language.
%Voordenrijk, b., (wijdloopiy) prolix; -, (welbespraakt)
loquacious.
Woordenrijkheid , z., (wijdloopigheid) prolixity; -, (wel
-besprakthid)
loquaciousness, loquacity.
Woordenschat, x,, vocabulary.
WoordenseisIkking, z., zie 'Woordschikking.
Woordenspel , x., quibble; pun quid pro quo.

Wr,ordeustri.d, woordentwist , t., logomachy, dispute,
cavil , contest.
^Voordentwv ist , gekibbet

, z., altercation-.

%Voordenvitter, z., caviller.
`VoordeuvitterL} , z., cavilling.
%VoortienvittIng, z,, zie Woordenvitterij.

%Voorden%vísseIlug , x., dispute, altercation.
Woordenzifter • z., caviller.
Woordenzifterij , zifting, z.; cavilling.
^'4 oordigrouding , z., etymology .
Wuordkoudend, b., keeping one's word.

^Veordhouder , z,, one who keeps his word, who is as
good as his word.

, z., keeping one's word.
%Vourdku ►Adige , z., etymologist.
Woordlid, lidwoord, z., particle (spraakkunst).
Woordomzetting, z., transposition.
Woordontleding , z., parsing, analysis.
%Voordraattset, z., logogryph, riddle.
^Voordycbikking , z., syntax, syntaxis (spraakkunst).
Wourdsmeder, z,, forger of new words; neologist (spraakk.).
WoordsnseeierU , z., forging new words; neology (spraakk.).

Woordhouding

Woordspeling , z., quibble, pun ; -en maken, quibble, pun.

Woorduitiath, , z., ellipsis (spraakkunJt).

Woorduitspraak , z., orthoepy.
;Noordverbreker, z. , one who breaks his word.
%Noordverbreking, - z ., breach of one's word.
%VoordverdraaUer, z., misinterpreter of one's word.
WoordverdrsaUing, z., misinterpretation of any one's word.
Woordverklaarder, x., etymologist .

Woordverklartug , z., etymology (spraakkunst).

Woordverplaatsing, x., transposition, metathesis.
`'Noordvoeging, z., syntax, syntaxis (spraakkunst).
^Voordvoerder , z., spokesman , speaker.

Noordvorming, z., transformation of words.
Woordvorscher, z., etymologist.
^Voordvorsebing, z., etymology.
Worden , i. w., (in zekeren toestand geraken) grow , be-

come; -, (in zekeren toestand verkeeren) be; -, (in het
aanzijn komen) begin to exist, to grow; come into being;
koud -, grow cold; soldaat -, become, turn soldier; het
slastoffer worden, fall the sacrifice; wit -, turn , grow
white, whiten; mode -, grow into fashion; gek -, run
mad ; -, be komt voor bij deelwoorden ; bemind -, be loved;
gehaat -, be hated; er wordt, there is; ei' werd, there was.
Wordend, b., rising, growing, being,
Wording • z., (het ontstaan) origin ; -, (schepping) creation.
Worg, z„ (henaauwdheid in de keel) quinsy.
Wurgen , t. w., strangle.
Worger, z., strangler.
Worg ezwel , z , quinsy, inflammation of the throat.
Wurging, z., strangulation.
%V srek,Dord , z., strangling - string.
Worgpaal , z., strangleirg-post.
Work, kikvoreeh, a. ,

frog.
Worn,, vvur•n 9, z., ^j worm, vermin, reptile; -, (hij paarden)
tarry; §-, (wroeging) worm, remorse; -, (beklayelijk voorwerp)
wretch; die -en van kinderen, those poor children, wretches.
Wornmeardig, b., worm-shaped.
Wormachtig, b., (als sen worm) worm-like; -, (vol scar-

men) wormy.
^Vormacdtighetd, s., worminess.
Wormdrljvend , b., vermifuge.
Wormen , i. w., (zwoegen) drudge, toil and moil; -, (tob ben , malen) fret; dat vormt blij i)s het hoofd, I rim een

-tinualyhkgof.
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Woudezel , t., wild ass.
Woudgezang , 0., warbling ; singing of birds.
Woudgod , z., wood-god, sylvan.
Woudhoen • x., wood-cock.
Woudmeester , x • wood-ward.
Woudraaf, z., bell-ringer.
Woudstad , z,, forest-town.
Woudwachter , z., woodw ard.

Wormer , zwoeger • x., poor drudge.
, t., worm-hole.
Wormeg, b., wormy, worm-eaten.

Wormgat

Wormigheld, z., worminess.
Wormkoekje , z , vermifuge cake.
Wormkoorts, z. , fev er caused by worms,
Wormkruid , z., worm-seed; boeren -, tansy.
Wormmeel , z., worm-dust.
Worrnmiddel , z., vermifoge.
Wormnest, £., nest of worms.
Wormpoeder , poetjer • z., vermifuge powder.

Wouterman , z., clamp (arch.).
Wouw , x., (vogel) kite ; -, (plant) woad , deer's weed.
Wraak, z., revenge, vengeance; uit -, in revenge; - os.

feneus , nemen , revenge , take vengeance.

Wormschade, z., damage, loss caused by worms.
Wormsteek , z., worm-hole.
Wornnatek1g, b., worm-eaten.
'Vormstekigheld, z., being worm-eaten; worm-eatenness.
Wormvormig, b., vermiform.
Wormziekte, z., wormy disease .
Wormzweer • z., wormy sore; ulcer.

Wraaklaar , h., rejectable , r.; exceptionable; blamable.
wraakgierig, b., revengeful, vindictive; -, bw., revengefully.
`Vraakgierip;heid , z., revengefulness.
Wraakgodin , z., fury (fabelleer).
%Vranklust, z., revengefulness
Wraakneming, x., revenge, vengeance.
Wraakoefening, z., zie Wraakneming.

%Vorstelspel , z., wrestling-game.
^VorstelstrUd, z., wrestIirig-comhat; §-, struggle.
%Vorsten . i. sv., make sausages.

-, i. w., change, vary, Z.
ZVrskgoed, altschot, z., refu "e, cmtshot.
Wr akgoederen , z., mv., ship-wrecked articles, pl.
^V raking , z , rej cction , r.; -, varying , Z.
`Vrakker , z., wrecker ; strand-robber .
^Vrnkkerij , z., strand-robbery.
Wrang • b , sour , unripe; § -, hard, harsh.
Wrar^acretd , z., sourness.
^Vrang,kruid • z., pnlrncwaria (plant).
Wrangwortel , z., networt, hellebore.
Wrat, z., wart.
W'rataahtig, b., warty.
%Vratachtigheld , x., wartinese.
%V rattekrn d, z., wart-wort (botanie).
%Vrattig , b, warty.

Vorp, z., H cast, throw; -, (dragt von dieren) litter;
-swijze, by casts; een - schellingen, a cast of shillings; een Wraakuur, z., hour of revenge.
Wrnakwensch , z., imprecation
- touw , a coil of cord.
(gler. %Vraakzuctat, z., revengefulness.
Worst, r., sausage; bloed-, black pudding.
%Vorstelnar, katnpvechter, z., wrestler; athlete; § - , strttg - Wraakzuchtig , b., revengeful .
Worstelen, i. w., (kampvechter) wrestle; §-, struggle, vie. W raakzwaard , C., sword of vengeance.
flJrnk, z. wreck, wrack.
Worstelent;, z., wrestling; §-, struggling.
Wrak , b., (beschadigd) unsound ; -, (snel gebreken) broken,
Worstelkunst , z., art of wrestling.
cracked ; -, (zwak) poor ; t een -le -boedel, affairs that are
Worstelrneester, z., wrestlieh-master.
in a had state; § - ziften , be on the brink of insolvency.
^Vorsteiperk. z., wrestling-place, career, list.
Wroken, t. ie,, reject, disapprove; -, (getuigen) challenge, r.;
Worstelplaats , z., wrestling- place.

Worstepen , svorstpen . x.., sausave-pin.
Worsthoorn , z., funnel for filling sausages.
Vorstig , b., sausage-like.
Worsting , z., making sausages.
Worstkruid , z., spices in sausages, pl.
Worstmeel , r., dinar for sausages.
Wortel, z., (plant) carrot; -, (datgene waarmede een

plant

of boom in den grond stemt) root; -, (oorsprong) root, origin,
source; -, (de voornaamste steun) support; -, (in de rekenkunst)
.root; vierkants., square root; witte -, parsnep; liet-, red
heet; met - en al vithalen, eradicate; - echieten, take root.
Wortelachtig, b., (als wortels) root-like; -, (als wondeen)
carrot-like; -, (vol wortels) rooty.
Wortelakker , z., carrot-field.
Wortelen, i to., root, take root.
Worteihout, z., speckled wood.
Worteleg, b., rooty.
Worteligheld , x., rootiness.
Worteling, z., taking root.

x, radical vowel.
Wortelletter, z., radical letter.
N% Ortetiettergreep , z., radical syllable.
1Vorte5toor, z., carrot-leaves, pl.
Wortelloog, b, rootless.
a Vortetschrapsel, z., scrapings, pl,
`Vortettafel, z., table of roots, pl. (rekenkunde).
Worteltree:ken ( li et) • z., rout-extracting (rekenkunde).
Worteltrekking. z., zie Worteltrekken.
^Vortelvorrnóg , b., rootlike, earrotlike.
Wortelwoord, x., radical Word.
Wortelzaad , z., carrot•seed.
Woud, z., forest, wood.
Woudachtfg, b., woody.
Woudbewoner , z., forester.

1Vortelkllnker,

^V reed , I. Il cruel , hard ; -, (roer den sce'aak) sour, rough
tart; -, bw., cruelly , hardly 1 -, sourly, roughly, tartly.
%Vrerdaard , z., tyrant, cruel maat.
Wreedaardig , b., cruet ; -, bw., cruelly.
Wreedasardnardigheid , z., Cruelty.
^%reedheid , z., cruelty; § -, roughness.
Wreef, z., (roan den voet) instep.
`%'reken, 1, w., revenge, avenge, vindicate; trich. -, wed. tv.,
sake revenge, raven -e oneself (op , ores, on, of).
®wrekend. , b., revengeful , vindicative.
%Vreker, z., revenger, avenger.

dVreking, x., avenging, revenging; -, (wraak) revenge.
Wrernelen . i. w., crawl . creep .
%V remeling • z., creeping, crawling.
Vrenschen , i. Si'., (trieschen, hinniken) neig h for the mare .
Wrev el , z., malice, wickedness, mischief, outrage, anger.
Wreveldand .

2.,

villainy, wicked deed.

Wreve5ig, b., angry;

-,

(grimmig) testy.

^`reveilahetd, z., anger, wickedness, zie Wrevel,.
Wrevelmoed, z., anger, mischievous mind.
Wrcvelinoe deg , b,, stubborn , mischievous }, bw., mi •
sehiercwsly.
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wrtemefen, i. w., crawl.

• x., drudge.
wroeting , a., drudging, rooting.
Wrok • x., grudge, rancor.
Wrokken • i. w., grudge ; tegen iemax -, bear any one
grudge.

Wroeter

Wriemeling, 1., crawling.
Wrijf, x., zie Wreef.
Wrijfbaar • b,, friable,

Tubbable.

WrUtboratel, boender, x., rubbing-brush.

rokker • x., grudger.

Wrijfdoek, z., rubbing-clout.
WrU fhouten • z.• mv., skeeds • pl., z.
WrUflap, z., zie Wrijfdoek.
Wr.Jf^nand • Z. basket for rubbing things.
WrUfmoten, z., grinding-mill.
Wrijfpaal • z., rubbing-stick ; § -, laughing-stock.

Wrokkig • b., grudging.

Wrong , x., wringing, wreath.
Wrongel , x., curds of milk , pd.
%a;7 rongelen, i. w., curdle, turn to curds.
%wuft, b., ninmble, quick ; f -, fickle, inconstant; -, bw.,
nimbly, quickly; § -, fickly, inconstantly.
WrU feel • x., thing that serves to rub ; -, dust , obtained
^Vufthetd • z., nimbleness, quickness; ; -, fickleness, in.
by rubbing.
WrUfsteen , x., rubbing stone.
i constancy.
wui , wait, z., (werktuig one schietgaren op te wieden)
WrU Eater • z,, zie Wrijver.
yarn-windle.
WrUfsves • s., wax to rub with.
%vult , x., zie Wui.
WrUteo , i. w., (twisten) quarrel • dispute.
Wuiven , i. w., move, shake ; mct den hoed -, give a sign
WrU ter • z., quarreler.
WrUven, 1. w., 11 rub; verwen -, grind colors; $ rich aan with the hat; -, t. w., beckon; iemand -, beckon to any one.
Wulp, z., (welp) whelp; -, (vogel) plover; . j-, (loszinnig
iemand -, ridicule any one; (schrijven en -, (scribble.
WrUver • r., II (de persooi) rubber, grinder; -, (hel werk- ;nensch) wild spark; -, curlew.
Wulpser. b., gay, inconsiderate, wanton, light-hearted,
tuig) rubber.

petulant; -, voluptuous, lecherous; -, bw., gaily, inoonsiderately; -, voluptuously.
Wu
tpscssheld , z., gaiety , yoluptuousness , petulancy,
Wrikbaarheld, z. , shakableness.
wantonness.
Wrikken , t. w., shake , move.
%;'ergen, t. w., strangle.
Wrakker • z., shaker, mover.
Wurger, z., strangler.
Wrikking • z., shaking , moving.
Wringen • 1. w., wring ; f hij weet waar hem de schoen Wurging, z., strangulation.
z.; rubbing, grinding; -, friction, g.
Wrikbaar, b., shakable, movable.

Wrtjviug,

wringt, f he knows where the shoe pinches him; ergens
in -, press, squeeze into something.

Wringing, z., wringing, wresting.
Wrocht • t. w., (scheppen , vormen , arbeiden) create • form,
work; tianm thans gebruikelijk in den onvolm. vert. tijd:

hij wrocht, lie wrought.

Wurgkoord, z., strangling-string, rope-halter.

Wurgpaal , z., strangling-post.
Wurgtouw. z., ;ie Wurgkoord.
Wurm • z., zie Worm.

(gen) fret.
, kla-

W urnen • i.. w., (m negen) drudge; -, (lobben , morren
Wurmer , z., poor drudge, fretter, zie Wurmen.

%VurmerU • x, drudging, fretting, zie Wurmen.
• t. w., wring • torture • harass.
W roegiug, x., pang, sting, torture; ;-, (berouw) remorse. Wurmig j . b., zie Wormig.
Wroeten • i. w., root ; -,I (in hel zand) creep; §-, (slaven, Wurmigheld: , z., zie Wormiglieid.

Wroegen
,

lobben) drudge, toil and moil; -, t. w., jhel onderste boven

A.erea) turn upside down.

Warming . x., drudging, fretting, zie

Warmen.

wurmkruid • x., zie loan, aid.

Deze letter komt alleen in uitheeoische woorden voor.

Y.
Deze letter komt alleen voor in woorden van uitheemseben oorspreng. die de woorden, beginnende met de nederduit-

sch La , onder L

z

e

e+, f) seed; -, (teelvocht) seed, sperm; §,^, (beginsel) Zaadblaaeie, 1., epermatic vesicle, g.
cause, seed s -, (nakomelingsehap) posterity; descendants, p!.; Zaadbolster, 1., husk.
Zwbdbreuk ; gr., spermatoeele , g.
-, (koren) corn.

zand,

Ziseda-tig, b., seed-like.
.N adader., r., spermatic•vein, g.
Zaadaderbreuk • z., apermatoccle , g.
Zaadbel , x., testicle, g.

Zandbul*, s., spermatas canal, g.
Zanddorscher , ,s. ; thrasher.

Zaadi5andel , ii., e4-trade.

Zaadhandelaar s., Seed-man • shed-mereliant.
Zaadheontje, e., eesantokleum o9 (ontleedkunde).i Zeodt► uteje, beater, s., husk, pod.

ZAA.
Zaadje, z., seed.

Zaadkelk , x,, seed-cup.
Zaadkleed , z., thrasher's cloth.
Zaadknol , z., turnip with seed-buds.
Zaadknop, z., seed-bud.
Zaadkooper , z., seeds-man , seed-merchant.
Zaadkorrel , z., seed-corn, grain of seed.
Zaadkroon , z., umbel.
Zaadleider, z., spermatic canal , g.
Zaadloop, z., flux of the sperm; gonorrhoea, g.
Zaadparel , z., seed-pearl.
Zaadpeul , z., seed-pod.

ZAK.
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Zaalzate , z., Need bag , sower's bag.
Zaak , z.; 4, affair • matter ; -, cause , r.; -, (0eeighcid) bu-

siness; -, (ding) thing; -, (voorval) occureuce; in zijn eiges
- getal//en , be a witness in one's own cause; ter zakt
van, for, for the sake, for the purpose of; het is geen -,
it is not advisable , not prudent; dat is uw r- niet • that
is not your business, it does not matter to you.
Zaakbezorger, a., procurator ; attorney ; agent.
Zankgesastlgde, z., commissioner; agent; -, charge d'affaii es (diplom.).
Zaalekennis, z., knowledge.
Zaakvoerder • z., agent, deputy.
Zaadschieten (het), x., ejection of seed ; -, running to seed. Zaalewoarneiner, z., commissioner.
Zaal , z., room , parlor, saloon , state-room; -, (zamen Zaadschieter , z., a plant with seed-buds.
trekking van zadel) saddle.
Zaadschieting, z., getting seed-buds; -, (san visschen)
Zanns, bw., (zamengetrokken vein zamen) together; te-,
spawning; -, ejaculation of sperm, g.
together; te- eerbonden, united.
Zandstof, z., pollen (botanic).
Zn,,n , z., sour milk ; milk-curds , pl.
Zaadton , vat, z., seed-barrel.
Zaadvaten, z., mv., spermatic vessels, pl. (ontleedkunde). Zabbelaar , z., (kwijler) (slaverer; (-, (kaauwer) chewer.
Zaadvlies, z., husk (botanie); -, spermatic membrane (anti.). Zabbelen , i. w., ( slaver , chew.
Zahberen , i. so., zie Zabbelen.
Zi ndvioed, z., zie Zaadloop.
zacht , b., (van geluid) soft, gentle , mild ; -, (zich ligt
Zaadvocht, z., sperm (ontleedk )
seed-shop,
huckster's
shop.
bewegend) easy , gentle ; -, (een ligte gewaarwording ver
Zaadtivinkel, z.,
ZaadzeaUer, z., sower of seed.
soft, mild , gentle , easy , smooth ; -, (goor het-orzaden)
gevel) mild, soft; -, (toeyerend) indulgent; -, hui., softly,
Zaadzak • z., seed-sack.
gently , mildly , lowly, slowly- ; `-, t., soft and fair 1
Zaadzolder, e., seed-loft.
Zang , z., saw.
Zacthtaardlg , b., soft, mild, meek; soft natured; -, bw.,
Zaagblad, z., blade of a saw.
Zaagbok, z., (zeker werktuig) jack, saver's horse, trestle.
Zaagkruid, z., saw-wort (botanie).
Znagkull , z., saw pit.
Zangloon , z., wages for sawing , pl.
Zaagmeel , z., saw-dust.
Zaa5moten, z., sawing•mill.
zaagmolenaar , z., master of a sawing-mill.
Zaagenotm , z., sawdust
Zaagraam, z., sawing-frame; -, frame of a saw.
Zaagsel , z., sawdust.
ZaagswUze , b. en bw., zigzag.
Zaagtand, z., tooth of a saw.
ZangvtJl , z., saw-file.
Zaagvlsch, z., saw-fish.
Zaagvormig , b., saw-shaped.
zaal • x., sowing.
Zaaibaar, b., fit to be sown.
Zaaibaarhetd, z., fitness to be sown.
Zaatbloeun • e., seedling- flower.
Zaalboon , z., seedling-bean.
Zaaigoed, a., things for sowing, pl.
zaalden , t. w , sow; § tweedragt -, sow dissension.
Zaaijer, z., sower.
Zaaiing, z, sowing.
Zaalkoren, z., seed.
Zaaikorf, z., seed-lip, sower's basket.
ZfaI!Rnd , z., arable land.
Zaal!ing , z., seedling.
zaairnaand • z., sowing-month.
zanitnachine, z., sowing-machine.
Zaaipiant, z., seedling, seedling-plant.
zaalploeg, z., sow-plough.
Znatgcl. z., sowings, p1.
Zaaister, z., zie Zaaijer.
Zanitijd • r., sowing-time, sowing-season.
Zaaiveld , z., zie Zaailand.
1- slaveder, z., soaine weather.
Zaaies+ad , a.,

zie Zaaikoren.

softly, nmildly, meekly.

Zachtaardigheid, z., softness, mildness, meekness; soft.

naturedness.

Znctsthe>Id , a, softness, mildness, meekness, smoothness.
Zachtjes • zachtkens, bw., softly , slowly.

Zac:thtmna.eo.ie , b., soft-natured; zie Verder Zachtaardig.
Zaclst,noedighetd , z , soft-naturedness; zie verder Zacht.
aordi.gl eid.
Znct:ts , ii;teIUk , bu , ., at leisure ; -, (ten minste) at least.
Zachtzinnig, bw., gentle, soft; -, bw., gently, softly.
Znc iizinnighetd, z., gentleness , softness.
Zadel , z , saddle, pad; ienia!: d uit den - ligten, dis.

mnu; t any one , 1- put any one's nose out of joint.
Zadietbeen , z,, epliippium (ontleedkunde).
Zadelboog, z., saddle-bow.
Zadelboom, z., saddle-tree.
Zadelnek , z., saddlecloth.
Zedeeen , t. w., saddle.
Zadelkleed , z., saddlecloth.
Zadeltznop, z., pommel.
Zadeikuzsen, z., saddle-pad.
Zadelleen • mannelijk leen , z., male fief (geschiedenis).
Zsdelmaker, z., saddler.
Zo,lelmnkerlJ , z., saddler's trade, saddler's workplace,
saddlery.
lade, paard, z., saddle- horse; galloway.
zr:de€rims, z., girth-leather.

zadelrug, z., saddle-shaped back.
Z €'de5tascih , z., budget.
adetti,tg, c., saddling.
Zegees , t. w., saw ; (-, i. tr., ( scrape on a violin, fiddle.
ZHgs- r , z., sawer ; -, ( fiddler , scraper.

5:.zaerij • z., sawing-mill; sawing-house ; -, ( fiddling.
Zak , z., pocket; -, bag , sack ; 1 § in den - steke,i ,, pocket;
§ zijn - ruilen, fill one's guts, enrich oneself; met pak en:
-, with pack and baggage ; t iemand den - geven , giv*
any one the go by the slip; cashier any one,
Zakainianak, z., pocket-almanac,' Zakalnas, z., pocket-atlas,
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Zalmboer • z,, salmon-man.
Zakbend , o., pocket-string.
,Zalmforel , z., salmon-trout.
Zakbtbel , c., pocket-bible.
I Zalmgraat, z., salmon-bone.
Zakboek , z., pocket-hook , memorandum.
Zalmkop , z., salmon-joll.
Zakborstelt j e , r., pocket-brush.
Zaiinmoot, z., slice of salmon.
Zhkbreuk, z., scrotocele, g.
.Zalmpje, z., salmonet.
Zakdoek , e., handkerchief, pocket - handkerchief.
Zake, z., (verbogen vorm pan zaak) ter - komen, come to Zalmrooker , z., sal mon;smoker , drier.
ZalmrookerU , z., salmon-smoking; -, smoking-house for
the point; der - dienstig , suitable , fit for the purpose.
salmon.
Zakelijk , b., real , essential , summary ; -, bw., really,
Zalmtaart, z., tail of a salmon.
essentially, summarily; kort en -, plainly.
ZalmtLJd , z., salmon-Season.
Zakelijkheid , z., essentialness , summariness.
Zaken, z., mv. van zaak, affairs, matters, me.; business, sing.; Zalmvangst, visseberU, z., salmon-fishing.
- doen, drijven, do business; man van -, man of business. Zalmvisseher, z., salmon-fisher.
Zalmvisscherii • z.. zie Zalmvangst .
Zakformaat, z., pocket-size, duodecimo.
Zalmzegen, z., large salmon-fisher's net.
Zakgeld , z., pocket-money.
Zatnav, taankIPurig „b., tawny, sallow.
the scrotum, g.
Zakgezwel, z., cyst, tumor
Zatuwachtig, b., tawny.
Zakborologie, z., watch.
Zaluwaclstigheid , C., tawniness.
Zakje , z., pocket , purse.
Zatve, z,, zie Zalf.
Zakjeskruid, z., bag-wort (Botanie).
Zalven , t. w., anoint (kerkelijk); § -, (vullen) fill ; J zijn
Zakkam , kammetje , z., pocket-comb.
huik -, fill one's guts.
Zakkedrager , z., porter , sack-heaver.
Zakken, t. w., (in zakken doen) put into bags i -,. i sv., Zalvend, h., unctuous.
(zinken) sink; laten -, let down, lower; door een doek la- Zalvendheid , z , unctuosity.

at

ten -, filter; §-, (overgaan van pijn, enz.) pass.

Zakkenrollen, i. w., pick-pocket.
Zakkenroller, z., pick-pocket, cut-purse.
Zakkertje, afzakkertje) , z., dram.
Zakk5ker, z, pocket-telescope, spying-glass.
Zakkoker, z., pocket-case.
Zaklantaarn, z,, pocket-lantern.
Zakmes , z., pocket-knife.
Zakspiegeltje, z., pocket-glass.
Zakuitgave, z., -pocket-edition, in duodecimo.
Zakuurwerk, z., watch,
Zakviooi, z., pocket-violin.
Zakvol, b,, pocket-full.
Zakwoordenboek , z., pocket-dictionary.
Zalf, z., salve, ut,guent; -, (zalving) ointment.
Zalfachtig . b , unctuous , l;ke salve.
Zaifachtigheid , z., unctuosity.
Zalfdoos , z., salve bok.
Zr,lfhoorn , z., anoiti tiro-horn.
Zalfje, z.. (verkleinwoord van zalf) § dat is een

Zalver, z., anointer. .
Zsalverig , %i., unctuous.
Zatverigheid., z., ituctuosity.

Znivig. b., zie Zalcer• rl.
ZaIa'ing, z., anointing, unction ; I -, grace.

Zaanelanr , z., collector, gatherer.
Znmelbaar, b., gat.herable, collectible.
Znmeien • t. w., collect, gather.
Zameling, z., zie b'er,_ameling.
Zamelpiants, z., Veeting-place; rallying-place (soldatenterm).
Zamen • bw., together; te-, together.
Zamenbinden , t. w., bind , tie together § -, unite.
Znmenbinder, z., hinder; §-, uniter.
Zan,Qnbinding , z., binding , tying together.
Zamenbrengen , t. w., bring together.
Zamebbuigen , t. w., bend together.
Zamenbuiging, z., bending together.
Zamendoen, t, w., act, do in common; carry on a business in partnership.

-, that Za,nendraatjen , t. to., twist together.
Zamendragen , t. w., carry together.
Zamendrtjven • t. w., drive, chase together.
Znmendrokken • t, W., press, squeeze together.
Zamendrukking, z., pressing together.
Zaalpot, z., salve-pot,
Zalig, b., (I blessed, blissful, happy, saved; - maken, lave; Zamengaan, t. w., go together; §-, agree, he united.
- spreken, beatify ; (-, ( dronken) drunken; t een -e joost, Zamen gaan doen , i. w., enter into partnership.
Zasnengesteld, b., compound, composed.
'onnoozele bloed, a jack-adams, simpleton.
Zamengieten, t. w., pour together.
Zalige, z., blessed; de -a, mr., the blessed, p1.
Zamengroetjen • i. w., grow together.
Zaiigen, t. w.. save; -, (in de R. C. kerk) canonize.
Zaliger, b., (gedachtenis) of blessed memory; -, (wijlen) Zamenhaneel , z., partnership.
coherence; -, (verband) connection.
Zamenhang . z.
late, deceased , quondam.
Zaligheid , z., blissfulness, happiness; beatitude, salva- Zamenhangend, h., coherent; -, bus., coherently.
Zamenhechten. t. w., fasten together; § -, unite:
tion , bliss.
Zaiiging, z., salvation (iheol.); -, (in de R. C. kerk) cano- Zamenhoopen , t. w., accumulate.
Zamenhooping, z., accumulation.
nisation; 4.-, blessing.
Zaligmakend . b., saving, beatific; de alleen -e kerk, the Zstnenkelenen, t. w., chain, link together.
Zamenkieven, i. W., cleave, stick together.
only saving church.
Zinanenknoopen • t. w., tie, link together.
Zalig.oaker, z., Savior , Redeemer.
Zamenknoopfng, z., tying together.
Zaligmaking, z., saving.
Zamerikomen , i. W., come together, meet, assemble.
Zaligspreking, z., beatification; -, canonisation.
Zalm , z., salmon ; § het neusje van den -, the nicest bit, Zamenkomsst , e., meeting, assembly, interview, congress.
Zamenkopprien , t. w., couple, match together.
the very choicest.
Zomenkoppelln; , à., coupling 5 copulation.
Zalanachtig , b., salmon-like.
will do good.
Zn!folie, z., ointment, consecrated oil.
Zalfpletster, r. ; salve-plaster. ,
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Zamenleggen, t. w., put, lay together; de handen -, clasp Zamenweafeal , z., web, texture; §-, complication.
the hands (in gebed).
Zamenwerken , i. w., cooperate.
Zamenleven , i. w., live , dwell together.
Zalneeswerking , z., co•operation.
Zasnenleving, z., § society; - , cohabition.
Zamenweven , i. w,, interweave.
ZamenliJ.nen , t, w., glue together.
Zamenwvin4en , t. w., wind up, wrap up.
Zamenloop, z ) concourse; -, (van rivieren) confluence; Za , nenwonen , i. w., live, dwell together.
§ -, (van omstandigheden) concurrence.
Zamenwuners , z., mr., persons living together , pl.
Zamenloopen , i. w., (met elkander loopgin) run together; -, ZRnienwoning, z., cohabitation.
inéénloopea) unite; -, (stremmen, van milk) curdle; §-, concur. Za.nenvyringen , t. w., wring together.
Zamencnengen , t. w., mix , mingle together.
Zi+nicnzwveerder, z., conspirator, plotter.
Zameninengsel , z•, mixture; --, (mengelmoes) wish-mash. Zsnienzweren , i. zo , conspire , plot.
Zamennaatjen , t. w., sew together.
Zusnenzrvering , z., conspiration , conspiracy , plot.
Zamenpakken, t. w., pack up, together.
Zand , z., sand; grof -, gravel; fijn -, grit; goud-, goldZa.nenparen , t. w., sort , pair, match , couple ; wed.
dust; i- iemand - in de oogen werpen, cast a mist before
Zamenpersen , t. w., press • squeeze together.
any otne's eyes, impose upon any sue; t aan elkander han•
Zamenplakken, t. w., paste , glue together.
gen als droog -, be without coherence.
Zamenraapsel , z., mish-mash ; § -, rapsody.
Zandaal , z., sand-eel (zekere visch).
Zamenrapen, t. W., reap together; gather, collect.
Zaadaardappel , z., sand-ground potato.
ZamenrLjgen, t. w., file up, string; -, lace.
Zandgel, ttg , b.. sandy.
Zamuenrijmen, t. w., rhyme; § -, i. w., agree.
Zandachtlgheid, z. sandiness.
Zamenroepen, t. w., call together; §-, convoke, summon. Zasidb^,at , z., sandy beach.
Zandbad , z., sand.bath.
Zan,enroeptng , z., § convocation , summoning.
Zamenroeren, t. w., stir, mix together.
Zsndbak , z., saiid-trough , sand-bowl.
Zamenroilen, t. w., roll up, together.
Zandbank , z., sand-hank ; -, shelf.
Zandberg , zandduln , z,, sand - hill.
Zamenrotten, i. w., riot, gather in crowds.
Zamenrotting, z., gathering, assembling; -, (menigte) Zandduin , z., zie Zandberg,
assembled crowd, tumult, conspiracy.
Zanden , t. w., sand ; cover with sand.
Zamenschoien , i. w., crowd , flock.
Zander , z., sander.
Zamenscholing, z., crowding; -, (menigte) crowd, flock. Zanderig , b., sandy.
Zamensmelten , t. w., melt together.
Zamonsponnen , i. w., put together before a carriage;

§ -, (versenigen tot een partij) conspire, plot, combine.

Zamenspanner , z., § conspirator.
Zamenspanning, z., § conspiration, plot.
Zamenspelden , t. w. , pin together.
Zamenspraak • z., dialogue, colloquy, parley, discourse.
Zamenspreken , i. w., calk together, deliberate (over, upon).
Za+nenspreking. , , z., interview, deliberation.
Zamenstel. z., system.
Zamenstellen , t. ie., compose , compile.
Z&mensteiling, z,, composing, compiling.
Zamènstemmen, i. w., agree, harmonize.
Zamenstemrning, z., agreement.
Zainenstooten , i. w,, pound together.

Zamenstrengelen, t. w.; he together; § -, unite.
Zasnenstrtjden , i. w,, emulate, vie with each other.
Zamenstroomen, i, w., flow together.
Zamenstrooming , z., confluence .
Zamentellen , t, w., count together , add.
Zamentelling , a., addition (rekenkunde).
Zamentrekken , t. w , contract , count together ; nstrict ,
astringe; -, i. w., march together (soldatenterm).
Zamentrekkencl, B. astringent; - middel, astringent, g.;
-e kracht , astringency.
Zamentrekking, z., contraction, astriction.
Zainenvatten , t. w., take together; § -, unite, resume.
Zamenvatting, z., uniting, resuming.
Zatnenvlechten, t. w., intertwine.
Zemenvlechtsel , z., intertwining, knot.
Za.uenvloeUen, i. w., flow together.
Zamenvioetj Eng , z., confluence.
Za.nenvoegen , t. w., join, unite.
Za.nenvoeging , z., union , conjunction.
Zamenvoegsel, z., combination, conjunction.
Zamenvouwen , - t. w., fold together.
Za*nenvouw ing , z., folding together.

Zandgat, z., sand-bole.
Zandglas, zandlooper, z., hour - glass.
Zandgoed, z., (hij tahaksplantsrs) leaves which grow nearest

to the ground; refuse of tabacco-leaves.
Zandgraver, z., sand-digger.
Zandgroef, zandgroeve, z., sand-pit.
Zandgrond , z., sand-ground.
Zandhaas , e., safid-hare , white-hare.
Zanrtheavel , z„ sand - hill.
Zandkok , z., sand shed.
Zandhoop , z., heap of sand; § -, sand-bill.
Zandig, B. sandy.
Zassdigbeici, z., sandiness.
Zandtong , N., sandilly.
Zoud,le , z., grain of sand.
Zaalkar, z., sand-cart.
Z,,ndklst, z., sand-trough.

Zfndkoker , z., s%tnd-hox,
Zr,.sdkorrel , z., grain of sand.
Zandlooper, z , hour-glass.

Zandma,. , z , sand-mmmon.
Zandpad , e., gravel path , gravel-walk.
Zsndpinat, z., sand-hank, shelf of sand.
Znusdregen , z., storm of sand.

Zandrn.tter, z., thrown horseman, bad-rider, horseman un' hnr^edi ; ens - u-or!en, be thrown from a horse, be unhorsed.
Zanulscliudt, z., sated-boat.

Zandsteen , z., sand - stone.
Zandslcengroeve, z , Gated - stone quarry.
Zandstreek • z., sandy track.
Zandwagen , z., sand-cart ,

Zandweg , n., sand-rood.
`• Znncrwoesttn, z., sandy desert.
Zandwolk , z , cloud of sand.
Zandzee, z., § sandy desert.
Zang, z., song; -, (het zingen) singing, warbling
gel`'); -, (zangw ( s) air, tune.

(van os-
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Zangberg, r., T Parnnesaa (bij do Ouden).
Zangbergtrap f , z., step to Parnassus.
Zangboek, z., book of songs.
Zangboom, z., plate.
Zangdrift, z., T poetical vein.

Zedeleeraar , z., moralist.
Zedeles, z,, moral,
Zedeltik, b., moral; -, bw., morally.
Zedelijkheid , z., morality.
Zedeloos , b., immoral ; -, bw., immorally.
Zedeloosheid , Z. immorality.
Ze,lemeester, z., censor; moralizer.
Zeden , z., ms., morals; -, (gewoonten, gebruiks* manners.
Zedepreker , z., moralizer , moralist.
Zedespreuk , z., moral sentence.
Zedenvet , z., moral law.
Zedig, b., modest, sober, discreet, grave, -, bw., mo.

Zanger • z., singer; chanter • chorister; § -,- poet.
Zangeres, x., singer.
Zangerig, b., singing, melodious.
Znngerigheld, z., melodiou ness.

Zangféest, z., feast with singing, singing-festivity,
Zanggezeiscbap • z., singing-society.
Zanggod • z., god of music; Apollo (fabelleer).
Zanggodin, S., muse (fabelleer) .
Zangheldin, z., zie Zanggodin:
Zangkoor, z., choir, chorus.
Zangkunde, kunst, z., art of singing.
Zangles • z., singing-lesson:

Zanglust, z., fondness for singing;

destly , decently.
Zedigheid, z., modesty, decency.
Zedtgl,#k, bit., zie Zedig, bw.
Zee, z., sea; wereld- (oceaan), ocean;

-t-, poetic vein.

Zangmaat, z., metre, cadence.
Zangmeester , z., singing-master.
Zangnoot , z., note.
Zangonderwiils, z., instruction, tuition in singing.
Zangschool , z., singing school.
Zangsleutel, z., key.
Zangspel • z., opera; melodrama.
Zangstem , z., singing- voice.
Zangster, z., songstress.
Zangstuk , z., song ; hymn.
Zangvogel, z., singing-bird.
Zangwijze, z., tune, air; -, manner of singing.
Zanuk, Z., (botherer.
Zanikachtig, b., (bothering, tedious.
Z,aniknchtigheld , x., ( bothering-character tediousness.
Zaniken, i. w., (bother.
Zaniker, z., ( botherer.
Zanikerlg, b., zie Zanikachtig.
Zanikerij • z., (bothering.
Zark , zerk , Z., stone-; -, grave-stone.
Zat, b., (verzadigd) satiated, satisfied; -, (moede) weary 3

tired; -, (dronken) drunken , fuddled ; -, (genoeg) enough;
zich - eten, drinken, eat, drink one's fill; des levens -,
wearied of life; ( boeken --, books enough.
Zatheid, z., satiety; -, weariness; -, drunkenness.
Zaturdag , z., saturday.
Zaturdag avond, z., saturday-evening.
Zaturdag =middag, x., saturdav-noon, Saturday-afternoon.
Zaturdag morgen, z., saturday-morning.
Zaturdag nacht, z., Saturday-night.
Zaterdag oehten(5, z,, zie Zaturdag morgen.
Zaturdags, bag., on saturday ) wel -! tie', the deuce!
Zaturdagach, b., Saturday-; ) -, devilish.
Zavel , z., (zand) sand , gravel.
Zavelachtig, b., sandy, gravelly.
Zavelactitigheld , z., sandiness.
Zavel boom , z,, navin.
Zavelgrond, z., sand-ground.
Zaveikuil, z., sand pt, gravel-pit.
Ze , voor zij • pers. vnw., eerste naam». enk. she, mv.

vierde naamv. enk. her, mv. them.
Zebra , z., zebra.
Zede • z,, custom , mode , practice , use , Lie Zeden..
Zedebederf, a., corruption , depravity , immorality.
Zedekunde, z., moral philosophy, moral-ethics, pl.
Zedekundig, b., moral.
Zedekundige , s., moralist.
Z.edeleer , x., moral.

they;

-, (groots golf) sea;

in volle -, in full sea; de ruime -, the main sea, the
deep, the main; - kiezen, set sail, put to sea; de ruime
- kiezen , take sea-room ; holle -, high sea ; onsti.eimige,
ruwe -, rough sea; stille ,-, calm sea ; op -, on sea ; ter
-, by sea; over -, at the other side- of the sea, over sea;
ter - varen , be a seaman ; de - bouwen , cleave the waves;
t regt door - gaan, be straight-forward , act bluntly; § we.
ter in de - dragen, carry coals to Newcastle.

Zee -aal , z., sea-eel , cougar.
Zee-aap, t., sea-ape.
Zee-adder , Z., sea-adder.
Zee -agaat , z., sea-agate.
Zee-aJ uin , z., sea-onion.
Zee•aisem, z,, sea-wormwood.
Zee-anjeller, z., sea-pink.
Zee-arend, r., sea-eagle,
Zee-arm , z., bay (aardrijkskunde).
Zeeatlas, z., sea-atlas.
Zeebaak , z,, sea-mark , beacon.
Zeebaar, z., wave, billood.
Zeebad , z,, sea•hath.
Zeebal , z., sea-weed.
Zeebaak , z., sand-bank • sea-bank , shoal.
Zeebeer , z., sea-bear.
Zeebeschrijver , z., hydrographer.
Zeebeschrijving, z., hydrography; description of the sea.
Zeebewind , z., maritime authority.
Zeebewindhebber, z,, maritime governor.
Zeeboek , x., sea-atlas.
Zeeboezem, baai , z., gulf. .
Zeebogt, z., zie Zeel Bezem,
Zeebonk , z., (tar jacket; sailor.
Zeeboom , z,, coral.
Zeeboon, z., Bastor•nut.
Zeeboot, z., sea-boa..
Zeebouwer :, z., sea-man.
Zeebrand , z., (branding) surf; breakers , pl.; -, - (weériicht)
lightning without thunder.
Zeebrief, *z., sea-passport.
Zeebuit, :., sea booty.
Zeebarg, z., sea-fortress.
Zeecommissarl i , z , commissary of the navy.
Zeedaad, z,, sea-achiet'ement, exploit on sea.
Zeedienst, z., sea-service, service in the navy.
Zeedier , z., sea-animal.
Zeedijk, z., sea-dike.
Zeedorp , v., sea-town , coast-village.
Zeedraak , z , sea-dragon.
Zeedrift, strandvond , s., flotsam, flotson, wreck.
Zeeduivel , C., sea-devil.
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Zee-eend, t., sea-duck.
Zeecenboorn , z., narwal, narwhal.
Zeeel , L ) sea-urchin.

seaoak.
shark.
strait (aardrijkskunde).
Zeef, z., sieve.
Zeefacbtlg, zeefvormig, &, sieve-like.
ZvcfvorNlI , b., zie Zeefachtig.
Zee-eik,

Z.,

Zee-en g el,
Zee-en g te,

5,,
Z.,

Zscg, zege, Z., she-goat.
Zeegat, z. , mouth of the sea.
Zee g edrocht, z., sea-minister.
ZeeçedruIsch , Z., roariug , noise of the sea.
ZeegekJaer. z., zie Zeeyodrubsch.
. Z., sea-necessaries, p1.
z., admiralty; iiaval-cüuncil.
Zeegeschal, z., zie Zeegedruisch.
zeegevaar, z., sea-risk , Z.
Zeegevecht, z., sea-fight naval combat.
Zeegewas, C., sea-plant.
Zeecr,, z. frigate-bird,
Zeegod • z. sea-god; Neptune (fabelleer).
Zeegodin, C., sea-goddeos ; sirene.
Zeegolf, baar, z., wave.
Zeegras, a., sea-weed, z.
Zeegroen, b., sea-green, cerulean; -, z., sea-green, ceru.
beau color.
Zeehftai , C, shark, z.
zeehaan, z., cormorant; -, (vischsoort) garnet, z.
Zeehaar, z., zie Zeegras.

Zet4ereedeciH3p

Zecgei-ct,

Zechans, Z., sea-hare.
Zeeha&idel , a., sea-trade.
ZeLban(ISChtsefl, c. seaman's glove,

z.
Zeebard, t., sea-hardened, accustomed to the sea.

Zeebasen, C., seaport.
Zeeheester, z., coral.
Zeeheide , z., zie Zeelieesler.

Zeeheld, z, naval hero.
Zeehoiui, z., sea-dog, seal.
Zee5,of,l , z., mole, damn, pier; -, (officier) admiral.
Zecliourn . z., shell, couch, cockle.
Zceboorn4Je , z., me., small cockles, jib.
Zecborokgie , z, sea-watch.

eaInI , 5., 7fli, seamen , Fl.
zeem, C., sliaiiimy, t)UCkSkiii , chamois leather.
Zeewaan, s. seaniOon, Z.
Zaarnagt, z, naval force.
Zeezssan , a., seaman.
Zeemanschap, C., navigation.
Zeemanskunst, 5., cit of iiavigatioii.
Zreinbereidrr ,, z., shammy -dreroer , tower.
ZceIftCretnIfl , z., mermaid , z.
Zet-rn*seuv , a., eec -mew , Z.
zeemen, van zend, b., Shailimy; -, (me. van zeens) sbsmmies.
Zeeiieie , t. TV., clean witte tito shaminy.elout; rifine hoisey.
Zeemerie , C., ova-mark.
ZermW , C., 1 111le, sea-mile
Zecinleder , Seêr , e., white leather, shiammy ,, zie Zeem.
ZeeneIt-de.-bcieldrr ,, C. Oil aiiiiny-dïesser , tawer.
ZeenIct!crci • 5rdren • t , shanimy.
ZeczuoeudLseId . z., maritime poncr.
Zeeneunter ,, C., sea-monster.

zeemos, z., sea-moss.
Zecrniiis, 0., sea - 11 I000e.
Zeensiouwer ,, a., Z1C Zvemtereia'er.
:t-eu, z., rerbostering van ze n uw) sinew.

Oecuaakl , 0., aeaveedle (eisch).
Zeenat -' , C., sea-water.
Ze en etel , Z., sta-nettle , zie ZeeA-ons.
Zeenrnf, zeea)'Iup'-i • a. cea-eiynipli • Z.
ZCL-oI.-vev , Z., sea-clone.
Zeeofficier, C., sea -ohllcer , naval officer • officer in the navy.
Zeeoorlog , Z, naval war, seawar.
Zreoeerete, 0., sclniiral , z.
zeep, z, soap; groene -, black soap; witte -, white soap;
sjioancii -, caatile, yellow SOuP; harde -, hard soap,

reuk-, perfumed soap.

Zeepourd , C. sea - horse, dolphin.
eel,aat5e, c. , fuller's earth.
ZeoacUtIg, t., SSspy.
Zeepac{etl5heid, a., ooapineas.
Zeepappel • z, soaphecry.
Zeepas , z., sea -posport , Z.
Zeepasch , z., soap-boiler's ashes, pl.
Zeepbak. z., soapbox.
zeepbal, z., soap- bubble.

Zeepbrood, C, piece of soap.
zeepen, t. w > acap -, i. w., make Swap.
Zerpen, z, sea-pen.
Zmptnig, b., soapy.
Zeekant, a., pea-side, sea-shore.
Zeepeterse5le, C, sea -peirolain.
Zeekapitein, c, sea-captain, captain in the navy.
Zeekntet-5 , z,, II sea-fortress; 4 -, man of war, great ship. Zeepketel, e., soap kettle.
Zeepkoker , C, soap-boiler.
Zeekat, z, sea-cut.
Ze.-pkiaiø • C., soap-shop.
Zeeklip, z, sea-rock.
Zeepkramer, C., soap-seller.
Zeekoe, z., sea-cow; river-horse.
Zecpkruid . C, soap-wort.
Zeekompas, r., sea-compass.
Zeepkwast, C., soap-brush.
Zeekoning z., sea-king, z.
Zeeplaats , C., sea-town.
Zeekous, C, sea-nettle (botanic).
Zeeplant, C., sea-plant.
Zeekrab, kreeft, z., crab, lobster,
Zeepnoot, C., soap-berry.
Zeclerjg , c., sea-war , naval war.
Zeepschulua, C., froth of soap.suds.
Zeekrij g sraad,, z., admiralty, council of flag-officers, a.
Zeepsop, z., soap-suds, p1.
Zeekroon , C., sea-urchin, z.
Zeepton, C., soap-barrel.
Zeekust, z., sea-coast.
Zeepwater, C., ZC Zeepsop.
Zes-a, z., cord, straps, ph.; Ilennip -, straps, p1.
Zeepwinkel, C., soap-shop.
Zeeleeuw , 5., sea-lion.
Zeepzieder. C., soap-boiler.
Zeelieden, C., mv., seamen, mariners, jib.
Zecpzsederli , C., soap-house.
Zeelook , z., seaonion , sea-leek.
Zeer , e., pain, sore ; kwa4 -, Kurt, $Cald ; iensaisd doen,
Zeit , Z., tench.
bust any aas.
.eIueht , 1., sea-air,

Zeekaart, z., sea chart.
Ze&-eaf, z, seacaif, seal.
Zer5oarnp , z., sea-fight.
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b., sore, painful; can -e keel, a sere throat; ten - Zeeveren i. w., slaver , drivel.
Zeeverlg , b., slavering.
hoofd, a scald-head.
Zeer , bw., vei y , much , very much ; - groot , very great; Zeeverwlg, b., sea - green.

Zeer ,

,

.- gaar^se, will:ugly; te -, al te -, too much ; niet zoo -, not
so much ; 3t09 zoo —, ever so much ; enen —, just as much.

Zeeraad

• z., admiralty; ook council of flag-officers, z.

Zeeraaf, z., sea-raven.
Zeerat • z., sea-rat.

Zeeregt, x., navigation-law, sea-law.
'Leerels , z., v oyage , sea-voyage.
Zeerheld , z., soreness, painfulness.
Zeerhoofdig, b., scald-pated.

Zeerig t . b., full of sores. •
Zeekalmte, z., calm at sea.
Zeerob, z., sea-calf, seal; §-, sailor, Seaman, z.
Zeerok , z., uniform-coat, z.
Zeeroof, z., sea-booty , piracy, z.
Zeerots , z., sea rock , z.
Zeerst , z., (ons het -) , vying with one another ; as much

Zeevisch , z., sea-fish.

Zeevionn, z., sea-llame.
Zeevogel , e., sea-fowl.
Zeevolk, z., seamen, mariners, pl.
Zeevond , z., goods floating in sea , pl.
Zeevoogd, z., admiral, commander of a fleet.

Zeevrtybuiter, z., pirate, z.
Zeevrt6buitertj , z., piracy , . privateering, a.
Zeewaarts,

bw , seawards.

--

Zeewater, z., sea-water.
Zeewatt•, z., shoals in sea, Z.
Zeewering , z., dike.
Zeewerv ing, z., enlistment for the navy.

Zeeavet, z., sea-law, maritime law.
Zeewezen, r., marine; sea-affairs , p1.
Zeewier, z., seaweed (botanic).
as possible; ten -e, most, in the highest degree, very much. Zeewind , z , sea-wind , sea-breeze, z.
Zeewolf, z., sea-wolf.
Zeertje , z., small sore , pustule.
Zeezaken • z., me., sea-affairs , maritime-affairs, pl.
Zeerul , z., sea-weed (botanie).
Zeeziek , b., sea-sick.
Zetrund , t., sea-cow.
Zeeziekte, Z., sea-sickness.
Zeerups , z., sea-snail.
Zeezog, z., track of a ship at sea,. z.
Zeeschade, z., average, z.
Zr g , iw., tell use ! hear nie I
Zeeschildpad, z., sea-tortoise.
Zeeschip, z., sea-ship.

Zeesctiuirn , z., froth , faam of the sea.
Zeeschuimer, z., pirate, z.
Zeeschuinseri1 • z., piracy , a.
Zeeserpent , z., sea-serpent.
Zeeslag, z., naval combat, engagement at sea.
Zeeslak, z., sea-snail.
Zeeslang , z., sea-snake.

Zeesinaak, z., taste of the sea.
Zeesnoek, z., sea-pike, sea-wolf, z.
Zeesoldaat, x., marine, z.
Zeespin • z., sea-spider.
Zeespook , z. , sea-monster.
Zeestad , z., sea-town.
Zeester, star , z., sea-star.
Zeestoel , z , observer's chair.

Zeestorm, z., sea-storm, storm at sea.
Zeestrand

• z., sea-shore.

Zeestrljd, z., naval combat, sea-fight.
Zeestrtjder, z., naval hero.
Zeet, zete, z., (zitplaats) seat; -, (kdmertje) little room.

Zeeterm , z., sea - term.

ZeetIjdlug , z., sea-report.

, z., setting-room , zie Zest. Zeetogt , z., naval expedition.

Zeetje

Zeeton , z., buoy , beacon , z.
Zeetrompet, z., speaking-trumpet.

Zeeull, z., sea-owl.
Zeeuurwerk • z., sea-watch.

zeeuw, z., (bewoner van Zeeland) Zeelander; -, (muntstuk)
Zeniand dollar.
Zeevaarder, z., navigator, sailor, seaman.
zeevaart , z., navigation.
Zeevaartkunde, z., art of navigation.
Zeevaren (het), z., sea-faring life..
Zeevarend , b. , sea - faring .
Zeever , speeksel , z., slaver , spittle.

Zegachtig, b., talkative.
Zegachtigheld, z., talkativeness.
Zege , z., victory ; -, (zegepraal) triumph ; -, so. g., (geit)

.she-goat; ale - be/isles , get the victory, overcome, conquer, gain the superiority; triumph, obtain victory, carry
the day (soldatenterm).
Zege , z., zie Zeep.
Zegebok , z., w. y., goat , he-goat.
Zegeboog, z., triumphal arch.
Zegedicht , z., triumphal poem.
Zegegal iu , z., triumphal sound , cry of triumph.
Zegekar, z., triumphal car (soldatenterm).
Zegekrans , z., crown , wreath of victory.
Zegekroon , z., laurel-crown , triumphal crown.
Zetel , z., seal ; -, (eefJiilmerk) stamp; -, (blaadje gezegeld

papier) stamp.

Zegelnar , x., stamper, sealer.
Zegelbewaarder, z., lord keeper

of the great seal, lord
chancellor.
t. w., (van een zegelmerk voorzien) stamp; -, (digt
lakken) seal,
Zegelgeld , z., money , paid for stamping, for sealing.
Zegelled , z., triumphal song.
Zegeling • z., stamping , sealing , zie Zegelen.
Zegelkosten , z., stamp-duty (sing.).
Zegelen ,

Zegellak , z., sea)ing-wax.
Zegelmerk , z., impression of a seal.
Zegelof, e., triumphal praise.
Zegeloon , z., conqueror's reward.
Zegelpers , C., stamping-press , sealing press.
Zegel regt , z., stamp-duty.
Zegelring, z., Seal-ring.
Zegelsn ij der, z., seal-engraver.
Zegelwas, z., sealing-wax,
Zegelavet, z., stamp-law.
Zegen, z., (nischnet) dragnet; -, (zegening, heil,

voorspoed)
blessing, benediction; veel heil en ,-, many happy returns.

Zeeveraar , z., slaverer.

Zegenaar , z., one who blesses; -, Bountiful

Zeev.erbnerd, x., slaverer.
Zeeverdoek , s., slaver-bib.

Zegenen, t. os., bless.

Zegenbedpe , z., good wish.

(theologie).

ZEL,

ZEG.

Zettvaartutg, z., sailer.
l;el Ivereeniging • z., sailing - club

Ztgening, z., blessing.
Zegenrijk , h., blissful , happy.

; yacht-club.

iellweder • weer . z., sailing •weather.
1eti.vind , z., sailing - wind, wind favorable
zeis , z., zie Zeissen.
irissen , z., scythe , scithe.
7eissensmid . z , scythe-smith.

Zegenrjkheld , z., bliss, happiness.
Zeenvis%cher, z., dragnet-fisherman.
ZegenvisscherU , z., dragnet - fishery.

Z .genwensch , z., good wish.
ZegeoUer , z., triumphal sacrifice.
Zegepalen ,z., laurel of victory.

Zegepraat , z , triumph.
Zegepinten , i. 1e ., triumph , get the victory.
Zegepralend , b., triumphant, victorious; -,
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for sailing.

zeker , b., (gewis) certain ; -, (stellig , verzekerd) sure; -,
(veilig) safe; -, bw., certainly , surely, safely ; -, (deze of
gene) a certain (sing.) ; certain, pl.; - koning, a certain

bw., trium-

king; -e lieden, certa;u persons, people.
, z. • certainty, sureness, safety, security, zie

Zekerheid

phantly , victoriously.
Zegepraler, z., triumpher, one who triumphs.
ZegerLk . b., victorious , triumphant (soldatenterm).
Zegeschot , x., shot of triumph (soldatenter;n).
Zegestaatsie , z., triumph (soldatenterm).
Zegestandaard , z., trophy, monument of victory , trium

Zeker.
bw., for security's sake.
Zekcrltk , 1w., certainly , surely, zie Zeker , bw.
Zelden , bw., selOom , merely.
Zeldzaam , b., rare , unusual • strange , singular ; -, bw.,
rarely, seldom.

Zekerheidshalve,

phal banner (soldatenterm).
Zeldzannihéld, z., rareness, rarity, uncommonness, sinZegeteeken , Z., trophy (soldatenterm).
gularity • strangeness; -, (zeldzaam voorwerp) curiosity.
Zegetogt, Z., triumphal march (soldatenterm).
Zegevaan , z., triumphal banner; triumphal colors , pi.. Zelf, vnw enk., self ; ik -, gij -, hij -, het -, I myself,
thou thyself, he himself, it itself; op zich -, in itself;
(soldatenterm).
zie ook Zelve, Zelven, me.
Zegevers , Z., triumphal poem.
Zelfachting, z., self-esteem.
Zegevin -en , i w., triumph (over, over).
Zelfieetlrog, z., self - roi,ceit; self- love.
Zegeving , z., triumphal colors , pl. (soldatenterm).
Zegevuur, vreugdevuur, z., bonfire (soldatenterm).
Zegedvagen , z., triumphal car (soldeteeterrn).
Zegezt,ng , z., triumphal song , hymn.

Zegge (eerroeyde vor;n van zeggen) , say ; to wit.
Zegger, . t. w., say, tell; dassk - (aan God) , return thanks
(to God) ; -, (aan iemand) pay thanks (to any one) ; liet is
wat te -, it is a dreadful thing ; wat wil dat -? what

does that mean ?

Zeggen (het) • z., saying; words, pl.
Zeggenskracht , C. eloquence.
Zegger • z., sayer ; fortune-teller.
Zegsman • z. • authority.
Zegsvrouw , z., zie Zegsman.
Zegss% jze • z. • expression , form

of speech , manner o,

speaking.
Zegswoord, z., saying.

Zegwijze . C. zie Zegswijze.
Zell , z.,sail ; § -, ship; -, (bedeksel) cover; - en treil,
rigging , sails, z.; onder - gaan, set sail ; §-, fall asleep;
t een oog in het - houden , keep a watchful eye ; het - in

top zetten , hoist (up) the sail to the top ; § carry any thing
as high as possible.
Zellbaar • b., sailable , navigable.
Zelfboot, z., sailing-boat.
Zelldock • z., sail-cloth • canvas.

Zetren, z., mv., sails, pl.; met volle -, with full sails;
alle - bijzetten, hoist (up) all the sails, § do one's utmost.
Zeilen, i. w., sail; in den grond -, run aground; een schip
voorbij -, pass a ship in sailing.
Z -itgaren , z., sail-twine, sail-thread.
Zelling, z., sailing.
Zeiijagt, z., sailing-yacht.
Zeilklaar , b., ready to sail.
Zeilkoers • z., sailing-course.
Zeilrnaker , z., sail-maker.
Zeltniakert, b., sail-maker's workshop; sail-maker'i trade.
Zellreê , b., zie Zeilklaar.
Zeilschip, z., sailer, sailin -ship,
Zelfsteen , z., load-stone , magnet.
Zeiitogt, z., sailing expedition.
Zelivaartiig , U., zie Zeilklaar.

-

Zelfbedwang • z., self-constraint.

Zeifbeocchel6ng, z., self-delusion.
Zetfliehiigen , z., self-conceit.
Zetfhehcersching , z . self-constraint.

Zstfbehoud, z , self-preservation.
Zetfbelaii , z., self interest.
.Zesfbeoordeeting , z , self-examination.
Zelflseproevi,sg, z., trial.
Zvtfbeviekki^ig, z., orianism.
Zelfbes ruchting , z., .elf fructification.
Zelfbebes net . t., conscious (aan , (if).
Zetfbeavr,!stheid,

Z.,

('onsclousiless.

Zelfde, b., sonic; de, het . the some ; een -, a similar.
Zet fden • b., mv., same. de -, the ;ant;, the very same.
Zrs , tfegge (p.), zell'ktint, z., ; dl;e, list ; selvedge.
Zetf5evoel, z., self esteem.

Zeifl,f,at , z., self-h;.tred.
Ze!t'i:eerschappli . z, autocracy.
Zelfheid, z., selfishness.
Zei rkant , z., edge , list.
Zegr;^ewiis, z., self-knowledge.
Zeift.l±nk,•r, z., vowel (spraalrknnst).
ZcIt .wveilcr, z., fretter.
Zeit'..w-elling, z., fretting.

-

Zeifliefcie, z., self-love.
zelflof, z., self-praise.
Zelfmoord, z., self-murder, suicide.
Zelfmoordenaar , zelfmoorder , z., self- murderer .
Zeifnioordenares, z., self -murderess .
Zeil'ontterzoela , z., self-examination.
Zetfoverwvinning . z., self-victory.
Zeds, bw., even; +yea, moreover; - ;giet, not even.
Zeii'schatting , z., self - esteem.
Zeit'st .a,i,ti ,, , b., independent, substantial; -, bw., indepen-

deutly , substantially; --

naom ;oord,

noun substantive

(.sr i'oeikkunst).
Ze! fstandigheid, z., independence, substantiality, suf ota;ice .
Zeit'strijd • z., inward strife ; § -, irresolution.
Zet fs- erbrauding, z., self-Combustion.
Zelf ,werdediglug, z., self-defence .
Zelfverliefing , z., self - pi aise .
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Zelfverlaging , z., self -humiliation .
Zelfverloochening, z., self denial .
Zelfveriiedering, z., zie Zelfverlaginij.
Zelfvertrouwen , z., self-confidence.
Zelfvoldoening • z., self-satisfaction.
Zelfzucht , z., self-interest ; Selfishness.
Zelfzuchtig, b., selfish.
Zelfzuchtigheid, z., selfishness.
Zelve, vnw. enk., self; ik -, yj -,

Zesdehsif , tw., five and a half.
Zesderhande, zesdei-lel • b., six different, of six sorts.
Zesderiei , b., zie Zesderhande.
Zesdraads, b,, of six threads.
Zes duizend , tie., six thousand.
Zesduizendste, b., six thousandth.
Zeshoek, z., hexagon , six-angle (meetkunde).
Zeshoekig • b., hexagonal, 1 ► exangular, six-angular (rraeelk.).
Zeshoofdig , b., six-beaded.

Zelven

Zcshoorntig, b., six-horned.
Zesjaap- lijksch . b., every sixth year.

eij -., I myself, you
yourself, she herself.
• vnw. nay., selves , pl.; soij -, qij -, z ij -, we ourselves, you ourselves, they themselves; -, (vcrbo{/en naamval van zelf) , van mij -, ons -, of myself, of ourselves;
§ van zich - vallen, swoon.
Zeenel , z., bran ; § (-, (langwijlig mensch) caviller.
Zemelaar, z., § punctilious fellow ; § -, tedious fellow;
§ -, caviller.
Zetneiachtig , b., branny : § -, punctilious ; § -, cavillous.
Zesnelachtigheid , e., branniness , § -, puriet ► liousni.ss.
Zeinelen • z., 77LV ., zie Zemel.
Zemelen, zeuren, i w., § (cavil.
Zemelig . b., zie Zemelachli[J.
Zesnelknooper • z., § caviller • zie ook Zemeloor.
ZenneliznooperU • Z., § cavilling , 1)Uï :ctil ► ouet:eSS.
Zendbode,

z., messenger.

Zendbrief, z., epistle, letter.
Zendl.' iiiig • z., missionary .

Zentielir;enootschap, z., missisr:ary-society.
ZenderringsWerk • Z., missionary ' s Work.

Zenelen • t W. send, deopatcli; - om • scud for ; - aan
send to.

Zender, z., sender.
Zending, Z. residing ; I

- , mission.

Zene, z., zie Zenuw.
Zeneblad • z., senua-leaf.
Zengen • t. W., singe , scorch.
Zenging, 5, singe, singing.
Zemig , b., zie Zeu vwiq.

Zenuw , z., sinew • nerve.
Zcn..z wachteg, b., nervous; -, bw., nervously.

Zeuuwactetágheid, Z., nervousness.
Zeunwader • z., nervous vein.
Zenuubewchrijser , z., neurologist.
Zen aiwbeschri.d'iug, z., reu ►ro1o ,Ty.

, z., nervous system.
Zeanuwknoog) • z., ganglion.
Zenuwgestel

Zenuwkoorts , z., nervous fever.
ZenUWkw881, z., disease of the nerves.
Zenuwleer, z., neurology.
Zenuwroos , b., nerveless, sinewless; §-, weak, enervated.
ZenuwiitIikiel, z., neurolic, remedy for the nerves.
Zenuavtoent+i • z., nervous fit.

Zenu`wversterkend , b., fortifying the nerves.
Zeeiuw'vocht, z., sinew fluid.
Zenuw water • z., sinew-waster.
Zenuwzieke, z., sufferer from a nervous disease.
Zenu%vziekte, z., nervous disease,
Zerk , zaEk • z., stoic ; grave-stone.
Zerp • wrang , b., sourish ,
Zerpheid • z., sourisliness.

acid.

Zerpzoet • h., somewhat sour and sweet., sweet-sour.
Zes, 1w., six; schoppen -, the six of spades.
Zesbladerig, t' 1► exapetalous, six.leaved.
Zesdiaagsch , b., of six da y s .
Zestie . b., sixth; leur -, sixthly, in the sixth place, i sexto;
-, z., sixth pastb; seulueilce of six cards, six?ènie (kaartspel).

Zesjarig, b., of six years, sexennial.

Zerkoort, z., suit of six (kaartspel).
zeskant, z, l.exadron, cute.

Zcsidant, b., hexagonal , having six sides.
Zeskantig, b,, zie Zeskant, b.
Zeskleurig, ., Six-colored.
Zeskorreli , b., six-grained.
Zesleai g , b., six fold.
Zesietten-grepig , b., six-syllabic.
Zesina,,l • zesmalen, tw., six-times, pl.
Zesnna,,.sdeti.jks , bw., every sixth. north.
Zesnnaandeiijkscli , b., semestris ► l.
Zesinalcn , tw., zie Zesmaal.
Zesponder, z., loaf of six pounds; -, (kogel) six-pounder.
Zesc-egelig, b., of six lines; - rers, st anza of six verses.
Zessen • z., acv., sixes ; wij , zij zijn met ons -, we are,

they are six; § van - klaar, capable, capital.
• z., number of six.
Zestsliig • b , six in number.
Zesthalf, 1w., five and a half; -, z., (muntsla&) ij piece
of five stivers and a half.
Zestien, tw., sixteen.
Zesiiecdaagsch, h., of sixteen days.
Zestiende, h., sixteenth;; -, z., sixteenth part.
Z:'Stierenrbn,.ide, b., sixt( ei ► different, of sixteen sorts.
Zestienderiei , b., zie Zestienderhande.
Zestal

Zestienjs.'i ; , b., ot sixteen years.
Zr - stietuntaien, zestienia: aal. 1w., zie
Zestiental , z., numher of sixteen.

Zestienuverf.

Zisticnvond , z., sixty - fold .
Zeoticiavve 'f, iw., sixty times.
Zestip; • tze., sixty , three score; § -, crack-brained ; § (zijt
rij -? are you mad?
Zesti »ee, z., see of sixty years; sexagenarian; member of
an assem'hly of sixty; man of war with sixty guns.
Zestiger€.narde, b., of sixty sorts, sixty d ► ftereut.
Zestigeriei • b.. zie Zes; igerhande.
Zestigja,•ig , b., of sixty years.
Zesii5nxaten , tw., sixty times.
Zestigponder • z., sixty-pounder.
Zestigste, b., sixtieth, sexagesimal.
Zestigtal, z., rumher of sixty.

Zestigvoud • z., sixty-fold.
ZestigvoaudIg , b., sixty-fold .
1w., zie Zestigrealen.

Zestic;sa-erf,

Ze.sviakkig, b., six-celled, sex-(ocular.
Zu-svlecngeiig , b., witli six wings.
zesvoetig, b., with six feet; ^` -, of six feet, hexametrical,
Zeswerf, tw., zie Zesruaalen .
zeszuiiig, b., with six columns (arch.); - gebouw, hexastyle.
Zet , z., (duw) pusli ; -, (kraclalsinspansi.ng) effort; §-, (sleek
onder water) dry bob; -, (t'st) stratagem (soldatenterm); -,
(knnstyreep) knack; -, (zond) contrivance; -, (iet hel schaak-,
spel) turn ; b in een - (ira een ooyenblik), in a trice.
Zetbaas, z., representative, hired-man.

? Zevenklapr , voetzoeker, Z.

bissclioppelijke -, see.

Zetets,, , i. w., seat , reside; § -, sit,
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ZET.
Zetboord, z., side-board, z.
Zetel • Z. seat;
auselipke -,

zie ook

Vestigen.

, z., weter -board , z.
Zectiavak, z., compositor's hook (hoekdrukkers term).
Zeti,3zcr, z., sa w-wrest.
zetgolf

zetmeet • z., nutritiv e principle, fecula.,
Zetpi , Z. suppository .
Zci.-e5et , z., maxim , role, axiom.
Zetvct.ijipvr, c., hired lï:ían.
Zetsel . z., (aftreksel, van thee,

enz.) infusion ; -, (Tezialc
vel) sediment ; -, (gesel drukwerk) composition.
zetster , z., zie Zetler.
zetten , t. w., set , puit, place ; -, (gevangen zetten) imprison ; -, (hij letter:etlers) compose; -, (in de baak vnit lee
Hing) pawtn; § de tering -, pine away; § ie-mand wel mogen -, like any one ; i- iemand dens voet dwars. -, thwart
any one ; t iets u it liet hoofd -, forget a thing t ie niid
i
het hoofd reyt -, bridle any one; t de zinnen op iets,
ie;rnand -, bend one's mind upon any thing, any one;

seven-clapper, cracker.

1 Zeveniettergrepig , b., of seven syllables.
zcvenlnaat , nevenmalen , tw., seven tinnes.

Z ven ;ns► audtscii . b., of Geven months.
I zeven.nan , z., one of the seven , septernvir (Romeinsche
1 /eschiedenis),

Zev eunaa.asc!.ap , z., dignity of one the seven, septemvi.

rate (Itomei;i ache geschie,tenis).
Zeveinong , aegen000g , z., lamprey, g•
v2pnpander, 5., seven -pounder .
ev-c n5)ol.dseIl , h., of seven pounds.
i Zevct atar , ster , z., seven stars, pleiades, pl.; Charles'sI wain. (astronomie).
' Zevental , z., nuiuer seven.
ZeventaIli5 , b., seven in number.
' .eventien , tw., seventee:i.
' Zeventiendsfegsch , h., of seventeen days.
. Zeventtende , tw.,seventeenth .
Zeventiendehaif , tw., sixteen and a half.

j Zeveiàdienderhande , b., of seventeen sorts, seventeen
f beta.at^t -, pay like for like; alles-op hares en snaren -,
different.
leave no stone unturned; t iemand regt , tereyt -, teach Zevent;encier iei , b., zie Zeventienderhande.
any one other manners ; t ie;nand dens voet op den nek -, , zevel.tienenn • z • ene., council of seventeen members ; diceroppress any one ; voet aan. wal -, land ; vissclien in een I tion of the East-India Company (geschiedenis van Nederland).

v^jï»er -, stock a pond; krotpen aan een rok -, sew but- ( Zeventienjarig • b., of seventeen years.
tons on a coat ; geld op rente -, put on money ; een land Zeventienhaat • •:aten , tw., seventeen times.
ouder water -, i;nundate, onerflow a country, zich -, wel. w. Zevetttieninaaaiscischh , b., of seventeen months.

sit down , take a seat;
turn to suppi;ration.

-, (hij pta;aten)

bud;

- tot zweren, i Zeventienponder, Z.,

• z., (tij bocic(lrukkers) composer; -, (werktuig) stay;
Si-, regulator , rater ; brood-, regulator , rater of the price
de belasting , tax-rater , tax-regulator,
Zetter], z., compositor's workshop (hoekdrukkersterm).
zetting, z,, rating; --, (tarief) tariff.
zotter

of Dread. ; ..

Zeus,

Zeventigportier , z., seventy- pounder.
Zev entigste , t., seventieth; -, z., seventieth
Zesentijt :.l • z., number of seventy.
Zeventigvoud • z., seventy-fold.

part.

Zeventigvou.Iig , h., seventy-fold.

Zeventigw erf, 1w., seventy times.

Zevenvakkig • b., heptacapsular.
Zevenvoud , b., sevenfold , septuple.

Zevenv ouc€ig , bw., sevenfold, septuple.
Zevenwerf, tw., seven times.
zich • wed. vow., oneself, himself, herself, enz., zie ook Zalf.
zict,t • zeis • z., sickle.
zieden, i. w., seethe, boil ; -, t. w., hoi).

Zevenboon • z., savin.
Zevendaagsch , b., of seven days .
Zevenste , b., seventh..
zevenderhan,ie , b., seven different, of seven sorts.
Zevendertet • b , zie Zevenderhande.

Zevenhart, kantig, b., seven•sided ,

der boeken

can het 0. Testament (eigenl ( k twee en zeventig overzetters),
the septuagint.
Zeventiger , z.,septuagenary; member of an assembly of
seventy persons ; man of war bearing seventy guns, Z.
Zeventigjarig , b., of seventy years.
Z eventignnaien , maal , 1w,, seventy times.

z., Soto.
Zeulen , t. w., drag, drag along; trail,
Zeemie , varkenstrol , z., swine-trough.
.
Zeds f , Z. (vod; rag; (-, (zeurder) botherer.
Zeurder • z., hotberer• .
Zeuren • i. w , bother, be disagreeable.
Zeurig, h., botheri;;g, uupleasaut, disagreeable; painful .
Zeurigheld , z., bothering ; -, painfulness.
Zeurkous (, z., botherer.
Zeven • z., mu. van sees', sieves • pl.
Zeven , tw., seven.
zevenarmig , b., with seven arms .
Zevenblad • z., sept -foil (botanie) .
Zevenbinderig, b., with seven leaves, seven-leaved .

Zevendehaif, tw., six and a half
Zevenrlehv,)fje , z., piece of six stivers and a half.
Zevendrancàa, b., of seven threads.
Zevenen , z., seven; z?j waren met leun -, they were seven
(in number).
Zever^gestarnte • gesternte , z,, seven-star, pleiades , pl.
zevengetLJdc, z., sweet-trefoil (botanie).
Zes'eiltioek , z., heptagon.
zevenhoekig, b., heptagonal, septangzilar.
nevef.honídtq, b., seven-headed, heptarci,ie,
Zevenjarig, b., of seven years , septennial.
Zevenkaart • z,, suit , sequence of seven cards (kaartspel).

seventeen pounder.

Zeventtenp..stdsch , b., of seventeen pounds.
! Zeventientat , z., number seventeen;.
` Zevelittenteiiiq • b., seventeen in number .
Zeventienvoud • z., eeveuteen , fold.
I zeventten%oatiig , b., seventeen-fold.
Zeventig tw:, seventy; de grielesche vertaling

J

b., § furious; - heet,boiling hot.
Ziecter, z., seether, boiler.
zietli'ng, z., seething, boiling.
•
ziedster • z., zie Zieder.
Ziek,, b., sick. diseased, ind isposed ; - liggen,. be sick;
- worden , grow sick.
ZieknehtiC, h., sickly.
Ziekbed, z., sick-1,ed.
zie;ne, z., sick person, patient; de -n, the sick, pl.
Zivketi3o , b . sickly ; 1 -. lamguid.
zietaelijtctaeid • z., sickliness.
zieticn , i. w., he sick.
Zieken + , z., me. van ziek, the sick, pl.

ZIE.
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Ziekenbewaarder,

a hospital.

ZIJ.

z., attendant of the sick, overseer of

Ziekenbezorger , z., zie Ziekenbewa-arder.
Ziekenhuis, z., hospital.
Ziekenkainer , z , sick - room.
Ziekenoppasser

, z., attendant on the sick.

Ztekenoppaster , z , nurse.
Ziekentrooster, z., comforter of the sick.
Ziekenv ader, z., surveyer in a hospital.
Ziekenzuster - , z., nurse.
Ziekte, z., sickness, disease, illness; vallende -, epilepsy
lijder aan vallende -, epileptic; besmettelijke, aanstekende -,

contagious disease.
Ziektebeschrijving , z., nossgraphy, g.
Ziektegeval , ';., case of disease.
Ziektekuinde , S,., nosology, g.

Zielsvriendschap, z., bosom-friendship, intimate friendship.
Zieisziekte. z., disease of the mind.
Zieltje , z., little soul ; § -, person without spirit.
Zieito en • i. w., he in agony.
Zieiverbef1enct , b., edifying.
Zietcerkoesl,cr (, z., kidnapper.
Zie9verpeste•^d • b., corrupting.
ZSelverrouseiaar (, C. zie Zielverkooper.
e:ielverzorger ,- z., pastor; curate.
zien

.

t. w.,

see, look, perceive; -, face;

-,

i. iv., look;

iercand op de vingers -, watch any one narrowly; § iemand
in de kart -, discover any one's tricks; § over het hoofd -,
neglect; laten -, show ; zich laten -, show oneself, appear;
ik heb hem - komen • I saw him coming; gaarne -, love
to see.

Ziektestof, z , morbid matter , g.
Z'ekteverschijnsel , z., phenomenon of a disease.
Ziel, z., soul; § -, ( ,ven) life; § - (wezen) being;

Ziende, h., seeing; ) - blind,
ziener • z., seer ; J -, prophet.

blind though seeing.

Zienit„lk, b., visible.

§ -, Zier. kleinigheid, z., bit, whit; geen -, not a whit.
(persoon) man, woman; § (wilskracht, geestkracht, pit) Ziertje. z., small quantity, zie Zier.
'pith ; bij min -, upon my snel ; een vrome -, a pions per- zift • zeef, z., sieve.
son; hij is een ,goede -, he is a good fellow; zijn -- en Ziften • t. w., sift ; §-, examine minutely; § muggen -, cavil.
Zifter • z , ^^ § sifter.
zaligheid vervloeken , bring curse upon oneself.

ZifierU , z., ^1 $ sifting; § - , examining minutely.
Zifting. x.
§sifting.
zilte, z., sight; op -, at, on sight (koophandel); §op - hebben , have in spe; na -, after sight.
Zlgtbaar , b., visible, plain , manifest; -, bw., visibly

Zielangst • x., anxiety.
Zielbraken • z., grief of heart .
Z1ele, z., zie Ziel.

Zieleangst, z.,

zie

Zielanyst.

Zielebeal • z., tormenti,r.

Zieledwang, z., moral constraint.
Zielegif,

plainly.

z.• poison to the mild.

Zigtbastrheid

Zielehell , z., salvation.
Zieleleer, z., psychology.
Zelen • z.• mv . van ziel , souls, pl.; aller -, all-souls' day.
Zielental • z. • number of inhabitants, persons.
Zielerust • z. • tranquillity of mind.

Zieleslaap • x., slumbering of the soul.

from far and near.

• z., agony ; psychomachy.

Zielevreagd, z., delight.
Zielkunde, z., zie Zieleleer.
Zielkundig, b., psychologie; psychological;

Ztblad , z., side-leaf.

ZL4, bw., far; wijd en -, far and wide; van wijd en -,

Zielesmart, z., grief.
Zielestrijd

• z., visibility, visibleness.

Zigteinder , z., horizon.
Zigtk•nde , z., optics, pl.
zij , pers. van'. enk., she; -, me. they.
zij , z., zie Zijde.
Zijbalk , z., side-beam.

Zitdak, z., side-roof.
Zijde, z., (kant) side; -, (slof, spinsel van zijdewormen)

silk ; -, (bladzijde) page ; -, (van een leger) flank ; -, (spek)
Bitch of bacon ; -, (partij) side , part ; binnen -, inside;
bai,'ton - , outside; ter -, aside; scherts ter -, without jesting,
Zielloos. b., (levenloos) lifeless; -, (onbezield) inanimate.
in good earnest; van moeders -, by the mother's side;
Ziel loosheid • z., lifelessness ; - , inanimation.
§ geen - hij iets spinnen, reap no profit from a thing.
Zielmis • z.• mass for the dead; requiem.
Zielroerend, b., pathetic, pathetical; -, bw., pathetically. Zijdedrukin'r , z., silk-printer.
ZUdefabriek , z., silk-manufactory.
Zielroerend;.eid, z., patheticalness .
Zijdefabriekant, z., silk - manufacturer.
Zielsbegeeren, begeerte, z., fervL t desire .
Zt#dehandel , z., siPc - trade .
Zielsgedach :e, z., inmost thought.
Zijdehandelaar, z., silk-mercer, silk man.
Zielsgenot , z., delight.
Zi.Jdlehaspel , z., silk-reel.
Zieisgesteldbeli • Z. character • temper, mood.
Zijdelings , bw., sidelong, sideways; §-, indirectly.
Zieisgezigt , z., vision.
Zjdelingsch , b., sideway; -, indirect.
Zlelshoedanlgheid, z., character.
Zijdemolen , z., silk-mill.
Zielsinnig, b., unspeakable; -, bw., unspeakably.
Zijden, b., silk, of silk; silken.
,
z
,
sorrow
,
uneasiness
of
mind.
Zielskwelling
ZUdepijn , z., side - ache.
Zielstreelnnd • b., delighting.
Ztjdepiant,
z., silk-aloe.
.
Zietsvet,drie: , z., sorrow of mind
ZUderups , z , silk-worm.
Zielrverheiiing , z , elevation of mind .
-, bw., psy-

chologically.

Zielsverhuizing • z., metempsychosis (fabelleer).
Zielsverlangen , z., fervent desire.
Zielsvermogens , z., me., intellectual povers , pl.

Zi,i,lespinner, z., silk-spinner.
Zijdesteek, z., side-ache.
Zijdeteelt , z., silk-growing, silk-crop.

Zielsverrukking. Z. rapture, delight.
Zfelsvertronwen , C. firm reliance, confidence.

Zijdeur, z., side door.
Zijdeverver, z., silk-dyer.

Zielsverrukkend, b., delightful.

Zielsvervoering , z., rapture , ecstasy • trapspot t.
Zielsvriendln, z , bosom- friend , intimate friend.

ZUdetwlner, z.,, silk-twiner.
Zijdeverw rrt3

, z., silk-dyer's work-shop.
zijzieavaar , z., silk-wares, silk-goods, pl.

ZIJ.

ZIM.
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, b., f1 silverly, argentine, silvery; -, (helderiJdewever , z , silk-'veaver.
klinkend) clear.
Zijdeweverij , z., silk-weaver's workshop, silk-weaving. Zilverachtigheid , z., silverliness; -, clearness.
Zljdewee , z., pleurisy , side-ache.

ZEjdewinkei

, z., silk-shop.

Zijdeworm, z., silk-worm.
ZIdeworinenteelt , z., breeding
ZiJli;ang , z., side alley.

of silk-worms.

Ztidgeweer, z., sword (soldatenterm).
Z[jdJe, z., verkleinwoord van zijde, zie dat woord.
Zijdiinie, z., side-line.
zignng, z., bv -way; §-, subterfuge, evasion.
Zijgen , i. w., (i filter, draw; -, (neerzakken) sink.
Ziaing, z., filtration sinking down.
Z(jhandel , z., zie Zjdeh,andel.
Zdjkamer, -z., parlor; drawing-room.
Zvkooper, z., zie Zijdekooper.
Zul • wateriozin , , z., canal.

Zi tann , z., sidle- allen.
Ztjiings , bw., zie Zj delinlgs.
ZiJiingsch, h, zie ZjIiietissgsclt.

ZLJli,00rt, z., water-gate.
Zijiregter , z., overseer of

Ztjrnuur, z.. side-wall.
• hezittel. vnw., (mannel.) his ; -, (onzijdig) its ; de,
het -e, his.
Zijn , i. w., be ; hij is het • it is he ; ik ben het , it is I;
het zij zoo , he it so 1
1
Zijnen , verb. naame. van het bezitlel. vnw. zijn • zie Zijn,
bezittel. vnw.

ZtJnent (ten) • bw., at home, at his house.
hw., for his sake, forhis part, as for him.

Z&Jnentwege, bw., zie Zijnenthalve.
Zijne•.twil , ons zLhnentwil , bsv., zie'

Zijnenthalve.
Zijner • v~iW. (verb. naamv ) , of his , of hiss;.
Zijns • vnw (verb. naarnv.) , zie Zijner.

Zijpad

Zilverader , z., silver-vein.
Zilver- arbeid , z., silver-work.
Zilverbergaverk • z., silver - mine.
Zilverbewaarder , z., keeper of the plate .
Zilverbewaarster , z., zie Zilverbewaarder.
Zilverblank , b., silver-white.

Zilverbooin, z., silver-tree, argyrodendron.
Zilverdraad , z., silver - wire.

, z., silver-wire-drawer.
, z.. silver-impression.
, b., of silver , silver; de - eeuw, the age of
silver; - horologie, silver watch ; - bruiloft, nuptial feast
of a couple that have been married twenty five years.

Zilver^iraadtrekker
Zliverdr uk

Zilveren

Zilvererts , z., silver-ore.
Zilvergehalte, z., silver-alloy.
Zilverge5d, z., silver - money, silver - coin.
Zilver ;hans , z., silver-color.

Zilvergild,

a canal.

Zijn

Ztynenthalv e,

Zilverachtig

• z., by - path.

• i. w., trickle , drop , drip.
Zupelins, z., trickling.
ZLJpen • i. w.o., zie Zijpelen.
Ztpend, tegenw. d. van Zijpen; -e oogen, blear eyes.
Zijperen , i. w., zie Zijpelen.
ZiJpering , z., zie Zijpelirag; ook leakage.
Zijping, z., zie Zijpeling.
Z&Jplank • z., side-plank.
ZLJpoog • z., ) }dear-eyed person.
ZUraum . z., side-window.
ZLJ'je, z., siskin, linnet (vogel).
Zijpelen

z., litharge of silver.

Zilvergoed , z., silver; -, (tafel -) plate.
Zilvergroef, groeve, z., silver - mine.
Zilverhoudend , b., containing silver.
Zilverkamer , z., silver-room.

Zilverkas, z., zie Zilverkast.
Zilverkashouder , z., silver-shop keeper.
Zilverkast, z., silversmith's shop, plate-closet.
Zilverklank , z., , sound of silver.

Zilverkleur, z., silver-color.

b., silver-colored.
Ziiverkioinp , z., lump of silver, bullion.
Zilverkoek, z., zie Zilverklomp.
r dlverkorrei , z., grain of silver.
Zilverkleurig,

ZiSverkraasn , z., silver-stall , plate-shop.
Zilverkruid, z., silver-weed (botanie).
Ziiveriing • z., I silverling (munt bij

valt

de Joden teas tijde

CHRISTUS).

Ziiver.nai dje , C. plate-basket.
Ziisermeid , z., maid-servant who takes care of the plate.
Zilvermijn , z, silver-nine.
Zilvermunt , z., silver-coin.
Zilverpoeder , poeijer , z., powder to clean silver.
Zilverproef, z., silver-touch, silver-trial.
Zilverrijk , b., abounding with silver.
Zilverschoon , x., zie Zilverkruid; -, b., § moneyless ,

Zijsprong,

pennyless.
Zllverschuim, z., silver-dross; litharge.

Zijstraat,

Zilverservies, z., set of plate.

z., side-leap; § -, cross- way,
z., hack street.
ZLjsttik • z., side-piece.
ZEjtr:k, e , side-branch , by-way,
ZLjvenster, z., s;de-wtndow.
Zijverwer • e., zie Zijdeverwer.
Zijweg • z., side-way , by-path.
Zijwever , z., zie Zijdewever.

Zijwind , z., side-wind.
Zijworsn, z., zie Zijdewor;n.
ZLJzak , z., side-pocket.
zus • b., saltish , brackish ; § -e tranen , bitter tears ; 'r het
-e nat , the waters of the ocean.
Ziltheid • Z. saltishness, brackishness.
Ziltig , b., zie Zilt.
Ziltigheid , z., zie Ziltheid.

Zilver, z., silver ; -werk, plate, wrought silver; -geld,

silver-money; -, (in staves;) bullion, wedges of silver;

kwik -, quick silver, mercury; gemunt -, coined silver.

Zii versnnid , z., silversmith , goldsmith.
Ziivers,nidsainbacht, z.,. silversmith's trade.
Zitsersmk sbnas, z., master-silversmith.
Zitversmidsknecbt , z., journeyman-silversmith.
Zilversnnidswinkei , z., silversmith's workshop.
Zilverstaaf, z., lingot of silver.
Zilversteen , Z., silver-stone.

Zilverstof, z., silver-dust; -, silver-cloth.
Zilververguld , z., gilt -silver.
Zilververwig , b., silver-colored, white as silver.
Zilvervloot, z., silver - fleet.
Zilverwerk, z., silver-wares, pl.; silver-work,

silver.

wrought; plate.
Zilverwerker, z. , silversmith.
Zilverzand , v., silver-sand.
Zi:n +, ontzag, z., § constraint,
den, keep in awe.

awe; § onder het -- hou-
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ZOE.

ZIN.

Zin , z., 11 sense; -, (lust, smaak) taste; -, (volzin) phrase; Zintel ken • z., mark of punctuation.
-, (beteekej,is) meaning, sense , thoug ht; -, (trek) fancy , - Zintuil, z., organ; sense.
inclination; in den - hebben , intend; zijn - doen, do as Zintwist 1, redetwist, z., dispute.
one likes ; zijn - krijyen, carry one's point; - hekben in, ! Zintwisten , redetwisten , i. w, dispute, cavil.
like ; ni;jn - is mijn lenen, I have my own fancy; zie Zintwisting ► redet.vist, z., disputing, cavil; controversy.
verder Zinnen .
I Zinverrnank , z., pleasure of the senses.
Zindeel, z., phrase, part of a sentence.
; Zinverwant, b, synonymous; - woord, - synonym .
Zindelijk , b., clean; -, (net) neat; -, bw., cleanly; neatly. ' Zit, z., (het zitten) sitting; -, (zitplaats) seat.
Zindefi.kheid, z., cleanliness, cleanness; neatness.
Zitbank, z., j bench,; -, (iii een kerk) pew; -, (in eei^,
Zingen , t. w, en i, w.,sing; liet wafer zingt, the water. school) bench , form; -, seat.
simmers; -, (van vogelen) sing, warble.
Zitl► , en , z.,ischiuni (ontleedkunde).
Zingenot , z., sensual pleasure.
Zitdag . z., session-day; -, court-day, r.
Zinger,'z., singer.
Zitkasiner, z., parlor.
Zinggezetsehap , z., Zie Zanggezelschap.
Zitkussen , z., cushion.
Zinggias , z., musical glass.
Zitplaats . z , seat, sitting-place.
Zink • z., zinc , spelter.
Zinkacótig, b., zincky , zincous.
Zinken, b., - zinc, of zinc.

Zits , z., chintz.
Zitsen , b., chintz

(liet zinken) sinking; -, (gevatte koude) fluxion,
catarrh , rheum , g.
Zinkingacbtig, b., eatarrlious , ea'arrlial , g.
Zinkingkoorts, z., catarrhous fever.
ZínkingpUn , x., catarrhous pain.
Zinkingsnulf, z., catarrhous snuff.
Zinkingstof , z., rheumatic matter, g.
Zinklood, z., plummet, soundingline, z.
Zinkput , z., sink.
Zinkroer , z., pistol.
.
Zinkset , bezisaksel , z., sediment, dregs , pl.
Zink%vater , z., sin king-water ,
Zinietlig , b, senseless.
Zinledigi,eid , z., sensel essness.
Zinloos , b., zie Zinledi,q.

cloned; blijren -, be left; te paard -, be on horseback; goed
te paard -, be a good rider , altijd te liui.s -, be alwa y s at
home; altijd in de boeken -, pore continually upon books;
aan den Ilrond -, run agr ound , z.; § be baffled , ruined;
§ er waren itz -, be in easy circumstances; in de gevangeeis -, be imprisoned, confined; de spijker zit los, the nail
is loose ; door zit het hem, there it ails him ; § -, there
the difficulty lies ; § ie;nand in het haar, de veeren -, op.
pose any one; zich ,recede -, fatigue oneself by sitting; die
role Rit wel • that coat fits well.
Zittend , b.. sitting; een - leven, a sedentary life; een werk , a sedentary work.
Zitter, z., ,,^ sitter; -, (iemand die een zittend leven heeft)
sedentar y person; -, (op schepen) knee, z.
Zittil , z. (ran ambtspersonen) session-time; -, (van yevan.
,gene;;) tinre of confinement.
Pitting, z., sitting; -, (vergadering) session ; - , (zitplaats)
seat ; -, (val; .stoelen, enz.) seat; damasten -, damask-seat.
Zitnt,Br . Z. session-hour.
Zttviec°ch, z.,in tie beteeketiis: - hebben, like sitting;
hij heeft geen -, lie cannot sit.
luie • zoo , z , (graszode) green turf, sod ; -, (branding in
de maag) heart-burning; -, (hoeveelheid) lot; het water is
aan de -, the water boils.
Zotten , b., of green turf.
Zodiak , dierenriem , z., zodiac (astronomie).
Ziek , tiet zoeken , z., seeking; aan den - zijn-, be seekins; -, b., lost; - raken, be lost; te - maken, conceal,
hide; - zijn of te - zijn, nowhere to be found,
Zoeken, t. zo , seek; § -, (bevorderen) promote; § -, (trachten) endeavor ; -, i. w., look for; 11 § seek for; § try to;
ienarinds pelvic -, promote any one's happiness; iemand om. te brengen, seek any one's life.
Zoeker, z., seeker, searcher.
Zog={shag , he t zoeken, z., seeking, searching, looking

, of chintz.

I zita1c rc, z., zie Zitplaats.
Zinken , i. so., sink, sink down; in onmayt -, swoon , Zitster , z., zie Zitter.
faint; den moed laten -, lose corage .
Ziítess , i. Zc., sit ; gaan -, sit down; laten -, leave aban•
Zinking , z.,

Zinloosheid,, z., zie Zinledighell.
Zinnabeeld, z., emblem, symbol , device.
Zinnebeeldig, b., emblematic, figurative; -, ban.,
Zinnebeeidigf,eid , z., figurativeness

figuratively.

rnaterial ; -, (zingenot gerend of zoekend) sensual , -, bw.,
materially , sensually ; een - mensch , a sensual person ,
sensualist.
Zinneljkkbeid , z., rnaterialness , materiality ; -, sensualness , sensuality:
Zinneloos , b., out of the senses, crack-trained , insane,
crazy ; § -, mad ; lunatic; -, bie.. insanely ; madly.
Zinnelo o s,,cid , z., craziness, insanity ; § -, madness.
Zinnen , z., me. van zin, senses ; de rijf -, the five sen scs; f veel Tzoofden, reel -, so many mess, so many minds;
van zijn - beroofd zijn , he mad.
Zinnen , i. w., ponder (op , upon; ; meditate.
Zinrtjis, b., sententious; full of sense.
Zinrijui beid , z., sententiousness ; fulness of sense .
Zins (van) , in : ran - zijn, intend, Le inclined.
Zinnelijk, b., (onder liet bereik der zintitire ;z vollend)

Zinsb4 drag

, z., delusion .

Zinsbegoocheling , z., delusion .

Zinsiot , z., period of a sentence.
Zinsnette, z., sentence, part of a phrase .
Zinspel , z., allegorical play.
Zinspelen , i. w., allude (op , to).
Zinspeling , z.,

Zinspreuk

,

z.,

allusion.
device , motto.

Zinspreuukig , b., sententious; -, bw., sententiously .
Zinsvcrbistering, z., stunning; § - , madness.

Ziusverdooviang,

r., numbness .

for; endeavoring; zie Zoeken.'
Zoekster , z , zie Zoeker.
Zoel , b., sultry.

sultriness.
Zoen, Z., 11 kiss ; - , (verzoening) I expiation , propitiation.
Zoexzbloed , z., j redeeming - blood.
Zoendood , z.,redeeming-death.
Zoenen , t. w., j) kiss; -, (verzoenen) reconcile, expiate.
Zoener, z., f1 kisser; -, (verzoener) expiator, reconciler.

Zoelheid, z.,

Zoengeld , z.,ransom.
Zoengeld , oøer'ande, z.,

( expiatory sacrifice.

ZOE.

WM.

Zoenofîeren , i. w., sacrifice as a propitiation.

Zomerbcd , a., summer-bed.

Zoentje, e., soft,
sweet;
Zoet ,

Zonierboe'n, a., summer-flower.
Zoinerbotcr, z., summer-butter.
Zornerbroek , z., summer-pantaloons trousers, breeches, p1.
Zoinerbuls , a., summer-jacket.
Zomrdaags, 1w., in the summer.
ZOEIer(IaagSCh , 1., summer day, in summer-time.
Zonierdag , a., summer day; t ij -, in the summer.
Zonierdijk , s. sn;all dike.
Zosuerdoek , s. summer-shawl.
Zomerdraad , z., summsrthread, white thread.
Zonierdret , s. summer-dress.
Zonieren, anp. a'., summer, grow summer.
Zoinerfeest , a., summer-feast.
ZornrfruU • c. summer-fruit.
Zonierarst • a., summer- barley.
Zoinergewas • a., summer-crop, summer-corn.
Zonoergoed , c. (plantea) summer-stuff; -, (draf/t) summer-

t 11

sweet kiss.
-, (stil) quiet; -, (yelzoorsaa;n) obedient;

- water, fresh water; een -e slaap , a soft sleep; -e waarden , fair words.
Zoet, a , sweetness; - en zunr, prosperity and adversity;

both fortunes.
Zoetnebtig , t., sweetish.
Zoetachtigbeid , a., sweethisliness.
Zoetekaaunv , Z., sweet-tooth.
Zoetebtar,, a., suttler (soldatenterns).
Zoctelaarster,, a., suttler, suttler's wife
Zoeteirn, t. w., suttle (sotdstenterm).

(soldatenterm).

Zoegelief, z., sweet-heart, dear.
Zoetcinefla , s. sweet-milk.
Zoete,nei5sscli. 1., made of sweet-milk; -e kaas, sweet cheese.
Zoeten • t. w. en t. w., sweeten.
-, quietness; obedience.
Zoetheld , Z., sweetness;
Zoe th out • Z., liquorice, licorice; drop van -, juice of

dress.

Zoniergioen • z., Summer-green.
Zoniergrosi1e, s. summer-vegetables, p1.
Zoctig , 1., sweet, sweetish.
Zoetigheld • 5.,(zoetige smaak) sweetness; -, (zoet goed) Zomerhandschoe,, , s., summer-glove.
Zo,nerhaver,, a., summer-oats, p1.
sweetmeats, p l.
Zonierheind , o , summer. shirt.
Zoetjes , 1w., softly; gently.
Zoinerbitte, a., summer-warmth.
Zocfkflnkeud , t., melodious.; -, 1w., melodiously.
Zonuurboed , z., summer-hat.
ZocSklinkendheid , a., melodiousness.
Zo,nerh.,ls , s.
summer-house; -, (priëel) arbor,
Zoefluidend . I.,zie Zoet/clial-end.
Zoncrjas • s. summer-coat.
'
Zo,(IciidendheId , z.,zie Zoetklji,Aendlueid.
Zon,erkaal . kade • u.zie Zomnerdjk.
Zoctiiaken , 1. w., sweeten , make sweet.
Zocisappig , IL, insipid; § cool; -. tn. insipidly; -, coolly. Zcnnerkeed , kleedi,ig . C., summer-dress.
Zomerkoren • z., summer-corn.
insipidity S -, coolness.
Zoctsn,pE5li1d • z.,
ZomerkosC , z., summer-food.
ZuucsijI . z., smooth-file.
Zomerko,,s . s. summer-stocking.
ZoetvLjIcn , i. w., smooth-file.
Zoetsloetjend , b., fluent, sweet ; -, IJW , fluently, sweetly. - Zomerkwartaal • c. summer-quarter.
ZomerIaar • a., summer-hoot.
Zoct1oeijeiidbeid , z., fluency , swectiess.
Zo55 , 5., 11 suck, milk; -, (van een sc/up) track; -,(zeug) sow. Zornerl,,cn , z., summer-wsges , Pl.

licorice.

11

Zoe1ing , C.,Zie Zniçjelisg.

Zogen • t. w., nurse, suckle.
ZogIooris , C., fever originating in

Zo,ne'5ucht , u.

(de inc/ut) summer-air;

mer-sky.

bower.

, (de bessel) aiim-

-

Zornev-uoaand, z.,
I Zomau-inniitel , z.,

summer-month, month of Juno.
Zogrj , 1., lavui;g , making much
summer-mantle.
Z'imei-moi-5cn
•
Z., sumrser-morniiug.
Zoder , z., (van woonhuizen) garret; -, (van pal-huizes)
loft; -, (de vloer) garret floor, cealisig ; op --, on the gar. Zo,nerniuts • c. summer-cap
ret , upstairs; hooi-,lung-loft.
1 Zomernacht • z., summer-night.
Zolelerdeur,, z., garret-door.
I Zonserochtend , z., sunimer-morning.
ZoIdern , t. V7. 9lay upon a loft; warehouse; -,(een Zonserooft ,. z., summer-fruit.
zolder leggen) put a- ceiling.
Zoineep,,kuis , z., summer. palace.
Zoldergat • z., hole in the garreti
Zomerpartij, C., summer-party.
Zoinerpeer,, z., summer-pear.
Zolderhuur • z., rent for a loft.
Zoldering • 5.,(»lonken be,"-leedsel) ceiling; -, (bet sveg- Zoomerpet . z., summer-cap.
Zonerphunt , r., summer-plant.
bergen , inslaan) warehousing; -, (verdieping) store.
ZoIderkanes', z., garret-room; tewoiser eener , garretteer. Zonnerregu-n , c. summer-rain.
Zouncrrels, z., summerjoure;ey, summer-trip.
Zodiiik, z., garret-trapdoor.
ZoderpIank , s. plank of a garret.
Zomerroggez.,
,
summer-rye.
Zolderraam , z., garret-window.
1,Zo,ierok , z.,(voor mannen) summer-coat; -, (toor vrono!derst uk , 5., ceilisg-piece.
wee) summer-petticoat.
Zo!dcrtrap , c., garret-staircase.
Zomerroos , z., summer-rosette.
Zoldervenster ,• s. garret-window.
Zoniersaizoen , z., summer-season,
ZoJen , z., isv. van zool , zie dat woord.
Zonses-sa lade, s. summer-salad. Zolen , t. w ,zie Veroolen.
7oniersch , 1.. summer; -e day , summer-day.
Zomer, z., summer; des -a, in the summer.
Zomerschoen, c. summer-shoe.
Zomernardappcl , z., summer-potato.
i Zomersok , z., summer-sock.
Zornerach(i • 1., summerlike.
i Zo'nerspiJs , c. summer-food.
Zomerappel , z., summer-apple.
ZonoersproeCen , z., mm., freckles • p1.
Zonierarbeld , z., summer-work.
Zonierstof, z., summer-stuff.
Zonieravond • z., summer-evening.
- zovnerstuk , schilderij , c. summer-piece.
the milk.

Zomeravosidwanddilug , z., summer-evening walk.

Zomertafereel • e., summer-picture.
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Zomertarwe, z., summer-wheat.
ZomertLJd , z., summer-time.
Zomertuin , z., summer- aarden.

, i. w., sin.
Zondigheld, z., sinfulness; -, (goddeloosheid) wickedness.
Zondigen

Zomerui • z., summer-onion.
Zomeruur, z.,

summer-hour.

Zomerverhllj f , e., summer - house ; summer - residence;

country-house.

Zomervergadering , z., summer-meeting.
Zomervermaak , z., summer-diversion.
Zomervertrek, z., summer-room.
Zomervest, z., summer-waistcoat.
Zomervlaag, z., summer-shower.
Zomervlek • z., freckle.
Zoinervogel , z., summer - fowl.
Zomervoren, i. w., fallow.
Zomervreugd , z., summer-sport.
Zomervrucht, e., summer-fruit.
Zomerwarmte , z., summer-warmth.
Zomerweder , wef r . e., sdmmer-weather.
Zomerweit • z , zie Zomertarwe.
Zomerwerk • z., summer -work
Zomerwoning , z., summer - habitation • residence.
Zomerzaad , e., summer-corn.

Zo,nerzhJde, z., (zuidkant) summer-side; -, (stof) summer-silk.
Zomerzon , z., summer-sun.
Zome rzonnestand . z., sufmier - solstice.

Zon • veel. tijd van Zinnen.
Zon. z., sun; -, (eonne^ehijn) sun , sunshine; noorder - ,

northern sun ; t net de noorder - rentrekken, pack off secretly,
go away in n mist, disappear; change lodgings by night.
Zonachtig , b., sunny.
Zonachtigheid • 2., sunniness.
Zondaar • z , sinner.
Zondag, z., sunday;

des -s, on Sunday; - van den cr,-ic-

chismus, section of the catechism.

, z., seinday- evening.
Zondagbeurt , z., turn on sunday.

Zondagavond

Zondagdienst, z., Eundaty seis- ice.
Zondagmiddag , z., sunday-afternoon.
Zondagmorgen , z., Sunday-morning.
Zondagnacht • z., sunday-night.
Zondagochtend . z., zie Zondayniorgen.
Zondags (des) , verbogen naamral van zondag,
Zondagsbeurt , z., zie Zoadagbeurt.
Zondagsch , b., sunday.

Zoudags+i'eder , z., sunday-weather
Zondagswerk, z., sunday-work.

Zonnebaan , z., ecliptic.
Zonnebeeld , z., image of the sun.
Zounebioem, z., sun- flower, turnsol.
Zonnecirkel, z., ecliptic.
Zonnedak, z., tent-cover.
Zonnedek , z., half-deck, z.

Zonnegl ►+ns, z., brightness of the sun.
Zonnegod , z., god of the sun (fabelleer); -T -, Apollo.
, z., solar-year.

Zonnejaar

Zonnekeerkring, z., tropic; zodiac.
Zonneklaar . b., as clear as the day;

plain;

-, bw.,

plainly, clearly.
Zonnekring , z.,

ecliptic.
sun-light.

Zonnelicht, z.,
Zonneloop , z., course of the sun.
Zonnemaagd, e., virgin of the sun.
zonnemaand , z., solar-month.
Zonnemeter , z., heliometer.
Zonnen • i. w. en t. so., lie, lay in the
Zonneondergang, z., sun-set.

sun.

Zt► nneopgang. z , sun-rising.
Zonnepaard, z., horse of Phoebus (fabelleer).
Zonnepoort 1` , z., gate of the sun.
Zunn;ering, z., astronomical ring.
Zonnescherm • z., screen; umbrella.
Zonneschijf , z., disk of the sun.
Zesnneschjn. Z., situ -shine.

Zon ►► e,schuw , b., sunshy.
Zonnen tand , z., solstice (astronomie).
Zonis steek , z., insulation.
Zonnestee•► , z., meteoric stone.

bw., on sund. - y.

, fine weather.

Zondares, z., zie Zondaar.
Zonde • Z., sin; § 't i.s - ! it is a pity ! pekel - ,
Zondebok , Z., scapegoat ; goat of atonement ;

old sins.
§ -, stum-

bling-block ; stone of stumbling.

Zonder , vz., without.
Zonderbaar , b., zie Zonderllnrj.
Zonderbaarheid , z., zie Zonderlingheid.
Zonderling, b., singular, strange; -, bw.,

strangely.
Zonderlingheid, z., singularity, strangeness.
Zondig , b., sinful; § -, (goddeloos) wicked.

Zonnestelsel , z., solar - system .
Znnnestofje , z., atom.
Zonnestraat , z., sun-beam.
Zonnetafel , z., dial-plate.
Zonnetaning , z., zie Zonsverdvisterinq.
j Zonnetje, z., sunshine of short duration; -, glory round

the head on the picture of a Saint.

Zondagskind, z., sunday-child; child born on a sunday.
Zondagskleed , z., spinday -coat; holiday-dress.
Zondagskost , z., holiday-fare.
Zondagsletter , z , dominical letter (tijdrekenkunde).
Zondagsinaa4. z., sunday - meal .
Zondagspak , z., zie Zondanskleed.
Zondagspreek, z., sunday-sermon.
Zondagsschool , z., Sunday - school.

Zondiging, z., sinning.
Zondofïer , z., zie Zoenofer.
Zondvioed , z., deluge.
Zonekliips , z., zie Zonsverduistering.
Zonne -- , z., zie Zon.

singularly,

Zonnevink , vlek

,

x.,

spot in the sun.

Zonnevogel , z., phoenix (fabelleer).
Zonneweg , z., ecliptic (astronomie).
Zonnewende , z., heliotrope (botanie).
Zonnewijzer , z , sun-dial.
Zonnen' ijzerbord , z., sun-dial-plate.
ZonnewiJzerkn€nde , z., gnomoiucs, pl.

Zonnig , b, sunny.
Zonnigheid , z., siinninegs .

Zonsbougte , z., time of the
Zonsondergang , z., sunset.
Zonsopgang , z., sun•rising.

sun.

Zonsverdnlstering . z., ; eclip se of the sun .
Zoo , zode , z., (graszode) green turf; -, (hoeveelheid)

quan.
tity; de heele -, the whole lot.
Zoo , bw., so; - als, as; - goedels, as good as; -, (aanstonds)
presently; -, (juist, pas) just, -, vw., (indien) if, when.
Zooals, vw., so as, just when.
Zoodanig , b., such ; - een , such a, such a one; -en, mv.,
such; -, (zonder zelfstandig nw.) the like; •-, bw., so, in
such manner , zie Zulk.

Zou.
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j ful ; -, (zorg verwekkend) dangerous, alarming, anxious,
Zoodat , vw., so that.
Zoodje, .z., (hoeveelheid in goede beteekenis) quantity; -, critical ; -, bw., carefully , dangerously.
(in slechte beteekenis) mishmash ; -, (kleine zode) small sod, ZorgeliJkheid , z., carefulness, heedfulness, anxiousness;
danger , criticalness , zie Zorgelijk.
-. .
green turf.
Zorgeloos , b., (onbezorgd) ca; eless , heedless ; -, (achteloos)
Zoo dikwijls, bw., as often as, so often as.
unconcerned , inattentive ; -, les., carelessly, unconcernedly,
Zoodoeude, bw., by doing so; S- therefore.
inattentively.
Zoodra , bw., as soon as.
Zorgeioosheld , z., carelessness, unconcernedness, zie
Zooea en . bw., just now ; a moment ago.

Zoot; , zeug, z., sow.
Zoog , verl. tijd van Zuigen.
Zoogbrroeder , Z., foster-brother.

Zorgeloos.
Zorgen • i.

Zoo5tiengst, z., male-colt, foal.
Zoogkatf, z., sucking calf.
Zoogkind , z, J^ foster - child; - , (zuigeling) sucking child,

Zorger , z., careful l,erson.
Zorgster , z., zie Zorger.
Zoravuidig, h., caiet'nl, provident, watchful, vigilant;
-, bw., carefully , heedfully , anxiously.
Zorgvaidigheld, z,, carefulness, heedfulness, caution.
Zorgwekkend, b., alarming, critical. Zorgzaain , b., zie Zorgvuldig.

Zoogdier , z.., sucking animal, m ammal; -en, maramalia, pl.
Zoogenaamd , b., thus , so called; § -, would-be.

suckling.
Zooglanu , z., sucking lamb.
Zoogster • z., nurse.
Zoogvarken • z., sucking pig.
Zoogvrouw, z., zie Zoogster.

Zoor,zuster • x., foster-sister.
Zool • z., sole; -, (plant van den voet) plant; -, (bekleedsel
voor den voet) sandal.
Zoolang, bw., so long.
Zoolleder, leer , z., sole - leather.
Zoolnaad , .z., seam of the sole.
Zoolrieuu , z., sandal string.
Zoom • z., (naad) seam; -, (rand van een kleed) skirt,
border ; -, (van een schoen) omgeslagen -, hem; -, (van
een rivier) bank , shore.
Zoomen, t. w., hem, seam.
Zoo menigmaal • bw., as often .
Zooiner , z., one who hems, seams.
Zooingaren , z. • hemming-thread.
Zooming, z., hemming.

Zoomkatoen , Z., hemming-cotton.
Zoomnaad • z., hem.
Zoomster, z., zie Zoomer._
Zoomwerk, z., clincher-work, z.
Zoon , z., son ; schoon -, son-in-law ;1 - stief- • step-sou;
klein -, grand-son.
Zoons • zonen , z., me. van Zoon , zie dat woord.
Zoonschap , z., sonship.
Zoonsdochter , kleindochter, e., grand - daughter .
Zoonskin,!, kleinkind, z., grand - child.
Zoonszoon • kleinzoon, z., grand-son.

Zoopje

,

z.,

dram, little glass.

Zoor, dor , b., withered, dry.

, z., witheredness, dryness.
Zooveel • bw , as much as, so much as.
Zoover . bw., as far as, so far as.
Zoowaar, bw., as true; really, indeed.
Zoowel , bw , as well.
Zoowie, vnw., whoever, whosoever; -, (verbogen naamval)
whomever , whomsoever.
Zoozeer, bw., as much.
Zorg, z., JJ care; -, (bezorgdheid) solicitude, anxiety; § -,
(armstoel) arm-chair ; § -, (zorger) careful person; - ver.
bannen , cast away care ; zonder -, without care , careless ;
§ hartje zonder -, light-hearted one.
Zorgachtig , b., careful.
Zorgachtigheid , z., carefulness;
Zorgbarend , b., alarming.
Zorgdragend , b., careful , cautious.
Zorgelijk, b., (zorg aanwendend) careful, heedful, watchZoorheid • dorheid

w., JJ care , he anxious ; -, (voor iets zorg dra
take care of , mind any thing; -, (duchten) fear;-gen)
f borgen boort -, huyir;g upon trust makes ca eful; § violen
laten -, mind nothing; zorg dut hij komt, make him come.

z., zie Zorgvuldigheid.
Zot , z., fool , simpleton; de -ten , the fool • pl.; voor spelen , play the fool.
Zot , b., foolish , silly , sottish ; § -, (waanzinnig) mad;
-te praat, foolish talk, nonsense; -, bw., foolishly, sotZori;zaan► held,

hotly.

Zotheid , z., foolislines , folly ; § -, (waanzin) madness.
Zotje, z., fool; iemand voor het - houden, make the fool

of any one.

Zotskap , z., fool's cap ; fool.
Zotspel , z., + buffoonery , foolery.
Zottenspel , z., zie Zolspel.
Zottepraat, z., foolery, nonsense.
Zotternij , z., folly , foolery.
Zottigheid

,

z.,

foolery ; § - , madness.

Zottin , z., fool , foolish woman.
zout, z., O § salt; engelsch -, sulphas magnesiae, Epsomsalts; bruin -, bay-salt; tafel -, trencher-salt; -, b., salt.
Zoutachtig , b., saltish , brinish, briny.

Zoutachtigheid, z., saltishness.
, z., salt-vein.

Zoutader

salt - bag.
Zoutbelasting , z., salt - tax.
Zoutbak, z.,

Zoutberg , z., salt-mine.
Zoutdal, z., salt-vale.
Zoutdrager , z., salt-carrier.
Zouteloos, b., JJ § saltless; § -, insipid; II §-,(smakeloos)
tasteless; -, bw., § insipidly.
Zouteloosheid , z., § insipidity; ij § tastelessness.
Zouten , t. w., salt, powder ; in het - zetten , put in the

pickle.

Zouter, z., salter.
Zoutgeest, z., spirits of salt.
Zoutgroef, z., salt-mine.
Zouthandel , z., salt-trade.
Zouthandelaar , z , salt - merchant,
Zoutheid , z., saltness.

Zoutig , b , saltish , somewhat salt.
Zoutigheid , z., saltishness.
Zoutins, z., salting.
Zoutkeet , z., salt-house.
Zoutketel , z., salt-kettle.
Zoutklomp , z., lump of salt.
Zoutkooper, z., dealer in salt.
Zontkooperij • z., salt - trade.
Zoutkorrel , z., grain of salt.

dealer in salt.
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Zuici.vat, z., south-wall.

Zoutkuil , z., salt-pit.

, z., salting-tub.
, z., sail-measure.
Zoutinaker • z., salt-maker.
Zoutmeer-, z., salt-water lake.
Zoutkuip
Zoutmaat

Zukhvest, zuidwesten, z., south-west.

Z.. d westel j k, b., soutl ► -westerly.

Z..icievestenwin.l • z., south -ss eat wind.
Zuidzee

• z., South-sea.

, b., south-south-east • south-southl Z,ii^izuIduosteijk
easterly

Zoutnieter • z., salt-measurer.
Zoutmjn, z, salt-oboe, suit-works.
Zoutmoer , z., dregs of salt, p1.
Zoutsnocras, z., lie Z;oulmeer.

Zuidzuidoosten,

z., south-south-east.

Zuidzuktswestet;jts. , b., south-soutli-west • south-southwe._terly.

Zoutpacht, z., salt-tax.

Zoutpachaer , z., gatherer of the salt-tax.

z,,;dcauidavestes. • z., south-south-west.

Zoutpaizhuis , z, salt-magazine.
Zoutpan , z., silt-less.
Zoutpilaar, z., pillar of salt.
Zoutpot • z., salt-pot.

Zui gel Isig, z., suckling; §-, infant, (baby; t-, (niesweling)
iiovir•e.

Zuigen • t. w. en i. sv., stick ; te - geren , suckle ; § iets uit
zijre vingers -, invent, contrive, forge something.
Zaliger • z., sucker ; bloed -, blood-sucker, leech ; - van een

Zoutrad1inat1erij • z., salt house.

pomp , sucker of a pump.

Zoaetraffinadeur , z , r efiner of salt .
Zoutschip, z., salt-ship.
Zoutsluimer, sinoizkelfaar, z., salt-smuggles - .
Zoutsluikerij , sinoizkeiarj , z., salt-smuggling.
Zoutsteen • e , salt-store.

Zuiggenoot.
Zuigglas

Zni

,i.

z., foster-brother.

• z., sucking-glass.

j , z., sticking; § -, draught.

Z.. lSa1z1, z., sucking-ci;;id, suckling.

ZoI^tvaftje, z., salt-cellar.
Z.iigkuit, z, whirlpool, z.
Zoutlat, z., (zoutvaatje) salt-cellar; -, gaitbarrel; -, Zociglin a , z,, sucking-lamb.
salting-tub.
Zuig.nin, sninrme, z, nurse, wet nurse.
Zoutwerk • z., salt-works, saltern.
Zuigpapier, z., blotting-paper.
Zoutzak, z., salt-sack, salt-lag.
Zuigps.jp • z., sucker.
Zoutzee, z., Dead Sea Asplialtites.
Za:5pona5a , z., suckine-pump.
Zoutzolder, z., salt-loft.
Zuil • z., pillar , colun;n.
Zoutzuil, z. • pillar of salt.
Zui€engang, z., peristyle (arch.).
Zucht . z., (verzuchting) sigh ; -, (waterzucht, zuchtigheid) Zuiivoet, z., pedestal (arch.).
swelling; -, (verlangen gaar) longing for; -, (begeerle) Zuiiwerk • z., edifice raised on pillars (arch.).
eagerness; een - lozen , slakes; , lieave a sigh.
Zuinsacntig, b., (vergeetachtig) forgetful, negligent; -,
Zuchten • i. iv•, sigh (naar, over • om , for) • long after ;
(langzaam) s;ow ; -, bw., negligently , slowly.
onder het julc -, groan under the yoke.
Zuinnaci,tigheid , z., forgetfulness, negligence , slowness,
Zuchter, z., signer; one wl;o sighs.
zie Zuirac/;tig.
Zachtlog • verzuchting, z., Sighing.
Zui oen, i. w., be slow; delay; - te gaan • be slow in going.
Zuctstje, z., sigl;; breeze, soft breeze, z.
Z.iinig , b., sparing, saving, thrifty; -, bw., sparingly,
South ; -, b., south • soutl;ern; om de -- varen ,
sail to the South.

zuid , z.,

saving ly.

Zuinigheld • z., sparingness, thriftiness.
Z.iinigJes , bw, zie Zuinig , bw.
Zuip ), z., drinking; )aan de - 'zijn (verslaafd zijn aan
den drank) , be given to drinking; (-, (bezig zijn met zuipen) be drinking.
Zuipachtig ), b., given to drinking.

Zuidein,te • z., south end.
Zuidelijk , b., southern, southward;

-, biv., southward.
Zuiden , z., South (vooral in zamenstellingerr).
Zuideras, aspunt, z., south-pole , antarctic
Zuiderbreedte, z., sontl;ern latitude.
Zuiderdeel • z., southern part.
Zaidert,oek, z., south-side.
Zuiderkant , z , South-side.
Zuiderpool • z., zie Zuidpool.
Zuiderzee, z., Zu yder-zee.

Aole.

Zuipaciitigheid ) , z., passion for drinking.
Zuipbast) , z., drunkard, tippler.
Zuipbroer ) , z., zie Z;ipbast.
Zuipen ) , t. w., ,(, drink; -, (van

menschen) drink immoderately, quaff, tipple.
ZuIper ), z., drinker, drunkard, tippler, quaffer.
Zuiperg ), b., drinking.

wielerzon, z. • southern sun.
Zuidhoek , z., soutls-side, south.
Zuidkant, z., south side.
Zuidkust, z., south-coast.
Zuidoost, z., soutl;-east.
Zuidoostelijk, b., south-east; - , bw.,

eastward.

south - easterly, south-

Zuidoosten , z., south - east.
Zuidooete`vind , z , south-east wind.
Zuidoost ten oosten, z., south - east by east .
Zuidoost ten zuiden • z., south - east by so;ith.
Zuidpool , z., south-pole , antarctic
Zuidpoolcirkel, z., antarctic pole circle.
Zuidpoolland • r,. , antarctis; cotrntrv.
Zuidpoolstreek • z., antarctic region.
Zuidwaarts , bw • sons li- sward.

Zuidwaartscti , b., south-ward.

Zu iperigheid) , z., passion for drinking.
Zuiperij ) • z.; drinking.
Zuipkuis, z., ) fuddling - house.
Zuiplap ) , z., zie Zuipba.et.
Zuiplied ), z., drinking-song.
Zuiplust ), z., passion for drinking.
Zuivel , z., milk; substances, which are

1

made of milk;
§ -, butter and cheese.
, b , (envervalscht) pure, unmixed; -, (echt) genuine;
-, (helder) clear; -, (onbewolkt) serene; -, bw , purely
clearly , serenely; - bedrag , pisre amount ; § -e waarheid,
§ naked truth ; -e winst, fair profit; -, bw., purely, cleanly,
neatly • exactly.

Zuiver

Zuiverdrank • z., purge, g.
f Zaaiveren , t. w., clear; cleanse; purify; purge.

zul.
Zuiverheid

ZW.A.

, x., ^) pureness, purity ; -, (helderheid) clear-

ness, serenity.
Zuivering, z., purification; purifying; purging; cleansing;
-, (verantwoording) justification; apology, r.
Zulk , bv. en vnw., such; - een, such a.
Zulke, b„ me., such.
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, z. • relation of one's husband.
Zwaardcnaagschap:, z., male-relations, pl.; mole-rela.
tionship.
Zwaardschermer • z., zie Zwaardvechter.
Zwaardslag , z., stroke with a sword.
Zwaardmaag:

Zwaardo echter • z., gladiator.
, z., sword - cutler's trade.
Zee aardveer , z., sword - cutler.

Zuiicen , vnw., me, such; -, those, pl.
Zt2 [ks , vniv., it , this , that.
Zullen, i. w , shall, will.
Zult , hoofdkaas , z., eervela.', potted meat.
Zaaitboonen • z., inv., pickled beans, pl.
Zulten • t. w., pickle , salt.
Zeiitpoot, z., salted foot.
Zasnd at • z,, vont (soldafente,°m).
ZUcï,(ivloed • Z., zie Zondvloed.
Zuren , t. ?,v., make sour ; -, i. w., (verzuren) grow sour.
Zcu ri j , b., sourish.
Zurigheid , z., sour ishness.
Ztarinse , z., sorrel (botanie).
Zuringbed , z., sorrel-led.

Zwaardvegen (het)

Zuringbiad , z., sorrel-leaf.

Zwaarwigtig, b., § important.

, z., saw-fisil , sword-fish.
Zwt aarheici , z., lieavrness.
Zsv aariaoofd • z., grumbler.
Zwaarhoofdig , b., grumbling, heavy-headed.
ZwasarhoofdIgl)eid, z., grun)hling, uneasiness, anxiety.
Zwatarijvig, h.. corpulent; § -, bulky.
Zovanriijc-ighvid • z., corpulentness; § -, bulkiness.
Zsva ►trinoedi „ • b., heavy-hearted , melanclioly , gloomy.
Zssaarneoedigheid , z., heavy-lieartedness, melancholy.
Zwvaar te, z., weight; § -, heaviness,
Zw aardvisch

Zwaarteizratcht , z., gravitation.
Zsvaartepasnt , z., celare of gravity .

Znriugi► ap , Z. sorreled buttermilk-porridge.
Zaaringsoves, z., sorrel-sauce.
Zurilsgzo!kt , z., salt of wood-sorrel.
Zuracei :j: , z., zie Zuring.
Zus , Inc., so ; - On zoo , so and so ; -, such ; 1 het stond
- of zoo, it alnlo t happened, it was hop-hazard.

Z €vnarw igtigheid , Z. § importance .
Zwabber , z., (.Itceil) swan), z.; -, (sclieepsjongeuz)

Zits • z., verkort iug, zou ZosiPr , ze clot \1 oor(t.

zi®'iiei•tciin, t. w., swaddle; swathe ; 1,,aiid, g.
Zsysseiite5 lig , z., own rh in`r, oivathitir; tlilieiing, g.
Z;i tai • s., swath , row}' ot gross sno't'en down.

Z•'s.ie, z, verkleinwoord van Zuc s , little sister ; §(-, maid.
Zuster, z., sister; schoon - , sister-in ozo; stief - , steps ster.
Zusterarti.ig , b., sisterly , sisterlike.
Zusterijk, b., sisterly.
Zuster m oord , z., sororicirle.
Z^asternaoordster • z., sororicide.
Zustersciasp, z., sister-hood.
Zusterszoon , z., sister's son, nephew.
Zustertrouw , z., fidelity of a sister.
Zustervereeniging , z., sister-society ; numiery.
Zuur, z., souiness; § -, vinegar ; -, ac id (chemie);

§ dronken -, § drunken fellow, drunkard.
sw , itliiiig-b;iod; b;tnd ss,e ,

Zsv'acirser • z., spittle of seepvruts ; § -, ve)loln.
Z1vaiatl?rig; , b., venomous; § -, dirty.
Z%vaddcrt5i ► cia , z., venon ► oustless; § -, dirtiness.
Stwaate, z., zie Zweid.
Zwager , z., ltiotlier-in-lazy.
Zwagerin • schoonzuster • z., sister - in - law.
Z Vs 5ersehisia, z., rel;ltionsliip.
ZwsskC • b., f I sneak , fertile , infirm ;

-,

11 eart-burning , g.; liet - hebben , have the l.eart.-burning, g.;
§ liet - hebben aan, have dislike to.
Zanacr, b., sour; -, (zwaar) difficult, hard; -, (,ctiiicrsch)
sour ; het valt aszij -, it pains me.
Zueuracht1g, b., sourish.
Zuurdeeg , z., leaven.
Zuuadeesem, z., zie Ziiurdeeg.
Zuurheid, Z., sourness.
Zuurkool, z., sour-ciout.
Zuurkoolton , z., sour-clout tub.
Zuurmuil, z., §sour face, angry-looking person.
Zuurstel, z. • pickle-stand.
Zuurstof, z., oxigen (chemie).
Zuurstoflicht, z., vittil air.
Zuurzoet , b., sour and sweet.
Ztiz aai , z., turn, swing.
Zavan U en , t. w. en i. w., swing, turn, sway.
Zwaatjer , z., swinger, swayer.
Zw:aaaij ing • z., turning , swinging.
Zwaan • z., 1} swa11 ; 1 -, poet.
Zwaanosbais, z., swan's neck.
Zwaar • b., heavy ; -, (zwanger) bid with child; §-, (moeije-

swabber;

Zwabberen, t 2.v., swat); -, i. w., § be tossed about, totter.
Zs'nncastci, z , suvacidling-clout, swiaddling-band, sivathe,

-,

(i lot vast)

pliable

flexible ; -, (vaan yeziyt) dinlsigllted , dull ; -, (oserraren)
unexperieiieed , iinskil;'ul , -, l°w., s eakly , infirmly ; flexilily; dully , uliskilrully.
Zwak

, zw3w,skiae zijde , z., weak side; een - hebben op,

liave a stickler upon ; iluinken is zijva -, he is a lover of
drinking.
Zzvaagiheikt, z., - weakness, fee')leness, i;ifirnlity; flexible.
ness, flexibility; dinisightedness, dullness; -, unskilfulness zie heteeice.iisseu onder Zwak, b.
Zwakjes , bw., ze Zwak, bw.
Zwakkel ij k, bw., sonlevvliat feeble; -, sickly , lingering,
languishing.
Z`vaizketijkheid, z., w eaklines.;; lingeringness.
Zovakkellni , z., one with a weak character.
Zes ikken • i. so., weaken , grow weak.
Zwakte, z., weakness, infirmity.
Zwalken, i.w., wander about; loiter; op zee -, be erring

on sea, § lead a seafaring life.
Zsv.
a5kev. z., wanderer , loiterer; § -, vagabond.
Zwan'ierki, z., wandering about, loitering.
ZAVIIIkgat , z., zie Zi;akput.
Zwalking, z.,

about on sea.

wandering, loitering; - op zee, erring

Zwaitkster , z., zie Zwalker.
lij k ) "difficult ; -, bw., heavily • difficultly.
Zwaarel • z., sword ; -, (van een schip) leehoard, z.; } te vuur Z% asp , z., flash of water ; -, (dikke plank) thick plank,
board.
en te -, with fire and sword.
Zwalpen , i. w., flash ; -, float.
Zevaardbloe,n , z., zie Zwaardkruid.

Zwaardkruid , z., flag.

Zwalping , z., flashing, -, floating.

ZW.E.

ZWA.
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, z., swallow; § een raakte -, a poor fellow;
wretched fellow.

Zwaluw

Zwaluwei

• z., swallow's egg.

Zwavelbnk • bakje • Z. match-box.
Zwavelbioern
Zwavelbron •

• z , flowers of brimstone , »l,
z., sulphuric spring.

Zwavetdsrnp , z., exhalation , steam of brimstone.
Zavaisrwnest, z., swallow's nest.
Zwaiirtsystaart , z, swallow's tail; - (bij timmerlieden) Zwavelen, í.w., impregnate with brimstone, dip in brimstone.
Zwavelerts • z., brimstone-ore.
swallow's-tail , dove's-tail.
Z+vavelgeest, Z., spirit of brimstone.
Zwaiuwveder, ve6r, z., swallow's feather.
Zwavelgroef, z., brimstone-pit.
Zwaluwwortel • z., stivallow-wort (hofunie).
Zwatn • z , (+ mushroom; -, (nun boomes) sponge , spunk; Zavavelhanrtel • z., brimstone-trade.
-, (nun de voorpooten der paarden) excl essence , surhating. Zwavelhandelaar, z., brimstone-merchant.
Z.vaveiig , b , sulphurous, brimstony.
Zwainachtig , t., spongy.
Zwaerrncirttgheid , z., sponginess.

Zwanen , z, me., swans, pt.
Zwanendons, z., Swans' 'ds vn.

Zwr.nencirift, z., troop of swans.
Zw8nenlials , z , swan's neck.
Zwanenschacht • z., swan's quill.
Zwanenteelt • z., breeding of swans.
Z`vsnenveér , z., swan's feather,
Zwanenzang , z., '' swan's song; last poem ; last song.
Zwang , z., vogue; , lil - in vogue.
Z%v an;er • b , with child; § -, pregnant (ran, with).

Zwangerbeid , z., § pregnancy,

, z., being with child.
Zavanken • i. w • bend , swing ; § -, • waver.
Zwankroecte , z. swing.
Zwangerschap

Zsvaveligheid, z., sulphurousness .
Zwavellat ; • z., impregnation with ,

dipping in brimstone.
ht, z., sulphurous smell, smell of brimstone.
Zavaveli! -Y
Zwavelnlettk, z., brimstone-milk.
,Zwavelolie, Z., brimstone - oil.
Zwaveloplossing, z., solution of brimstone.
Zwaveloven , z., brimstone-furnace.

Zwavelr esien • z., rain of brimstone , of sulphur.
Zwavelreuk , stank, z., zie Zwavellucht.
Zwavelstok • stokje • z., match , fidthus.
Zwavelstokkengeloof , z., match - maker's sect.
Zwaveltje, z., match.
Zwavel water • z., sulphurous water , brimstone-water.
Zwavelzalf, z. • unguent of brimstone, sulphur-ointment.

Zso'a+veizuur , z., sulphuric acid.

Zaveefstèr • z., zie Dwaalster.
scruple; -, (gevaar) danger; Zsvic ern , z., likeness , resemblance.
Zweemnen • i. w., have a likeness , resemble (naar, to).
- maken, object (tegen , to) , slake objections.
Zweer • z., w hip , horse-whip.
Zwarm , Z., zie Zweren.
Zwart • b., black ; -, (donker) dark , gloomy , cloudy, § -, Zaveepen , t. w., whip , drive on.
(afschuwelijk) heinous; §-, (ruil) dirty, filthy; -e Zon- Zweeping , z., whipping, driving on.
dag (bij de It C.) , Indira; - brood, lil owls bread; -e Zweehkoord , z , w top - cord .

Zwans :. sttrart , z., tail.
Zavarigt,e id • z.,
dilliculty,

kunst (toorerrj) , necromancy; -, (et..•kunst) niezzo -tinto ; - Zweepriet, z., ss'hip-rod.
o1p wit, black upon wl ► te; - inn/ceo , blacken; § iemand - Zweeptol • dr ij ftol • z:, whipping - top.
Zweeptouw, z., teltip -cord.
maken , § blacken any one's reputation , blemish any one
Zweet , zeer • z., u lccr , sore, impostbume ; in de rijpe --,
-, bw., bl ackl y . ; -, z., black.
on the point of suppuration.
Zwartachtig, b., blackish.
Zwortachtigheld , z., blackishness.

Zwarte

• z., black one ; negr o ; de -n , the negroes , the

blacks, pl..
Zavarteka,nst • tooveri^ • z., necromancy.
Zaysrten • 1. w., make black , blacken.
Zwartgallig, b., irascible, g loom y .
Zwartgalligheid, z., irascibleness, gloominess.
Zwartharig • b., black -],ailed.
Zwartheid , z., blackness.
Zwartig, b., blackish.
Zwartigheid, z., blackish ness .
Zwartin • z. • negress.
Zwartkop, z., black-haired-one.
Zwartoog, z., black-eyed-one.

Zwartoogtg , b., black-eyed.
Zwartsel • z., black, blacking.
Zwartseldoos, z., blacking-box.
Zwartselpot , z., blacking-pot.
Zwartselton, z. • blacking-ton.
Zwartverver , z., dyer in black .
ZwartverwerU , z., dyer's work - shop .
Zavartverwig , b., black.
Zwavel

• z., brimstone ; sulphur.

Zwavelaarde , z., sulphuric earth.
Zwavelachtig, b., sulphurous.
Zwavelacbtigheid , z., sulphurousness.
Zwavelader, Z. brirnstone-vein.
Zwaveihad, e., briwstone-bath.

Zweerder , z., swearer.
Zrveeren , i. w., zie Zweren.
Zweesr k , zwezerik , z., sweet-bread (of veal).
Zweet , z., ( sweat; liet - brak hem uit, he was on the
rack ; § hij mag zoua - stiet ruikers , lie does not love working.
Zweetachtig , b., sw eaty .
Zweetachtigiretd • z., sw eatiness .
Zweetbad, Z., steam-bath, stove.
Zweetbank • z., § rack.
Zweetbeet , z., sweating-bed.
Zweetdoek • z., sweat-towel.
Zw ee,drank , z., sudorific potion , g.

ZweetdrUvend, b., sudorific, g.
Zweetdroppel , z., drop of sweat.
Zweeten , i. w., sweat; -, (hij jagers) bleed ; -, (hard werkes) work hard, t toil and moil; -, (sochl uilioasemen, zoo
cals steernen) give up; -, sweat.
Zweeter • z., sweater.
Zweeterig • b., sweaty , sweating.
Zsveeterigheid , z., sweatiness.
Zweetgat , z , pore.
Zeveeting , z., sweating.
Zweefje, z., sweating;

§een - halen, have a hard piece

of wor k.
Zweetkannen, z. , sweating - room .
Zweetkoorts,

z., sweating-fever, g.

was eetkrl,n.r , s., sweating-cure , g.

Zweetimlcte, z., sudorific, g.

ZWI.

ZW E.
Zweetpoeder , poeijer , z., sudorific powder , g,
Zweetreuk, z., smell of sweat.
Zweetstank , z., zie Zweetreuk.
Zweetstoof, e., zie Zweetbad.
Zweetziekte , z., sweating-disease , sweating-sickness.
Zwelen, t. w., turn the swath (landbouw).
Zweler, z., turner; one who turns the swath (landbouw).

z., ,4 swallowing; § -, drinking, feasting; -, (slok,
teug) . gulp , draught.

Zweig,

Zwelgachtig , b., gluttonous ; -, bra., gluttonously.
Zwelgactitigheid, x., gluttonousness.
Zwelgen , t. w., swallow, swill , riot; -, i. w., drink
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z., swarming.
z., 1 1 wanderer ; ) -, vagabond; . -, .(verschop-

Zwerming ,
Lwervel ing ,

peling) outcast.

Zwerven , i, w., wander ,. err
zwerver, Z., zie Zwerveling.

; -, riot..

Zwerving , x., wandering , erring; -, rioting.
Zwetsen , i. w., boast, brag , vaunt.
Zwetser , z., boaster; braggart; vaunter.
Zwvetserij, z., boasting, braggardism.
Zweven , i. w., hover , flutter, dangle; -, (dolen)

wander;

voor den geest -, be present to the mind ; op de tong -,

have at the tongue's end.
Zwevend , b., hovering ; hoog -e gedachten , lofty thoughts.
temperately; swill; § -, gourmandize.
Zweving,
z., 11 hovering ; -, (doling) wandering.
glutton,
(gulzigaard)
swallower,
rioter;
-,
Zwelger, z., 11
swiller; -, (dronkaard) drunkard; -, (smuller) feaster, ban- Zwezerik , z., sweet bread (of veal) ; . pancreas.
,
i. w., yield, give way; -, t. w., roll - up; 4-,
Zwichten
quetter.
brille , silence.
Zwelgerij , z., gluttony; -, intemperance.
z.,
zie Zweep.
...
Zwiep 1 ,
Zwelging • z., swallowing; swelling ; drinking.
Zwier • z., (draai) turn; -, (opschik) finery; -, (bevalligheid)
Zweigkuil, z., abyss.
gracefulness , grace; -, (losbandigheid) rioting; aan den Zweigpartij , z., drunkards' feast.
zijn , run riot ; met edelcri -, with noble gracefnlness; van
Zweigster , z., zie Zweiyer.
- houden, be fond of finery, love finery.
Zwelg • z., water-elder (botanie).
Zwierbol , z., wild spark., rioter.
Zwellen • b., of water-elder (botanie).
Zwierbollen, i. w., run riot.
Zwelkenboom • z., water-elder (botanic).
Zwierder , z., zie Zwierbol ; ook turner , swayer.
Zwellen, i. w., swell • swell up; rise.
Zavleren , i. w., (draaijen) turn , sway ; § -, (een los leven
Zwelling • z., swelling.
leiden) lead a merry life ; §-, (aan den -, draai zijn) run riot.
Zwemblees, z., swimming-bladder.
Zwierig, b, (bevallig) graceful; -, (opzigtig) showy.
Zwe•ugordel • z., swimming-belt.
Zwierigheld , z., gracefulness, showiness , zie Zwierig.
Zwemkleed • z., cork jacket.
Zwiering , a., turning, moving; §-, rioting, zie Zwieren.
Zwemkunst • z., art of swimming.
Zwemmen • i. w., swim, float; een rivier over -, cross a Zwijgscbtig • b., silent, reserved ; net talkative.
Zwijgrrchtigheid, Z., silence, reservedness; not being
river by swimming.
talkative.
Zwemmer , z., swimmer.
Zw ij gen , i. w., be silent, remain silent; iemand tot Zwemmin • z., swimming.
brengen , silence any one.
Zwemplaats • z., swimming-place.
ZwLgend , b., silent; -, bw., silently.
Zwemsciaool • z., swimming-school.
Zwtjger, z., silent tongue; Willem de -, William the
Zwemvlies , z., swimming-membrane.
Taciturn.
Zwemvoet, z., web-foot; -en, web-feet; - hebbend, web•
Zwtjgster, z., zie Zwijger.
footed.
zwLrn , z., swoon; in - liggen, lie in a swoon.
Zw ernvogel , z., swimming bird.
Zwiirncl , z., frensy, plirensy.
Zwendel • z., swindling.
Zaviene@dranlz , z., narcotic, intoxicating potion, g.
Zwendelaar, z., swindler.
Z.Esid,neldronken, b., frenetic, phrenetic.
Zwendelarij • z., swindling.
Zwirneten , i. w., 1$ grow dizzy; -, (in zwijm vallen) swoon.
Zwendelen , i. w., swindle.
zwijrnelgeest, z., turbulent, perturbed spirit.
Zwendelhandel, z., swindling.
Zwijmeling, z., swoon , dizziness.
Zwengel , z., swipe.
ZwLJrnelwitn , z., stunning-wine.
Zwengelen , t. t., swipe.
Zwijrnen , i. w., 1) grow dizzy ; -, (in zwijm vallen) swoon.
Zwengelbout, x., swipe-beam.
Zwtdrning, z., swoon, swooning.
Zwengelpaal • z., swipe-post.
Zwijn, z., -swine, hog; wild -, wild boar; )§-, (slecht mensch)
,
zwaai,
Zwenk
z., turn; -, sway.
dissolute fellow; )-, ( dronkaard) drunkard.
Zwenken • i. w. en t. w., turn , sway.
Zwtjnachtig , b., swinish , hoggish.
Zwemier , z., turner.
Zwijnachtigheid, z., swinishness, Hoggishness.
Zwenking • z., (het zwenken) turning; -, (zwenk) turn.
Zweren • t. w. en i. w., (met een eed bevestigen , vloeken) ZwiJneboel , z., ) swinish household.
swear, curse, blaspheme; - bij, swear by; iemand laten -, Zwijnegel , z., hedgehog; § -, ( deugniet) hoggish fellow
put any one on his oath; vatsch -, forswear oneself; -, rascal.
Zwkjnen), i. w., lead a dissolute life.
(tot verettering overgaan) suppurate.
Zwijnendistel , z., swine-thistle.
Zwerfster, z., zie Zwerver.
Zwvnendrelz , z., swine dung.
Zwerfvogel , z., errant bird ; § -, errant person.
Zavtjnenhoeder, z., swine-herd.
Zwering , z., swearing; -, suppuration ; zie Zweren.
Zwijnenhok, z., zie Zwijnenkot.
Zwerk, z., sky; clouds, pl.; §-, heaven.
Zwinenjagt, z., boar-hunting.
Zwerm , z., swarm; § -, crowd,; -, (voetzoeker) rocket.
Zwermen • i. w., swarm ; § -, wander • throng; + swerve. Zwu nenkot , e., § hog-sty.
Zwermer, z., wanderer; )-, vagabond; -, (voetzoeker) rocket. Zwijnenstal. , z., zie Zwanenkot.
ZwLjnenvleescb, spek, z., bacon.
Zwermgeest , z., vagabond.
Zw ijverig) , b., dissolute, dissipated , obscene.
Zwermgeesterj , x., wandering.
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ZWO,

ZwUnerlgheld) , z., dissoluteness, dissipation, obscenity.
Zwijnerij ), z., immorality; dissipation; obscenities, pl.
Zwijnespriet, z., boar-spear.
ZwUnsborstel , z., bristle, hog's hair.
Zwijnshaar, z., hog's hair.
Zwijnsboold, kop , z., hog's-head.
ZwUnstrog, z., hog's trough.
Zwik , z., spraining ; swing.
Zwikboor , z., - gimlet.
Zwikje. Z., tap,! spigot.
Zwikken • t. W., sprain, wrest; -, i. ta., swing; stagger.
Zwikking, z., wresting, spraining, staggering.
Zwilg, gewast linnen, z., ticken, ticking, buckram.
Zwilk, z., zie Zwilg,
Zwin, z., bay, creek.
Zwindel : • duizeling , z., dizziness.
Zwindelaar , z., zie Zwendelaar.
Zwindelarij • x., zie Zwendelarij.

Zwindelen: , duizelen • i. w., be dizzy , giddy.,
Zwindelgeest, z., turbulent spirit.
Zwindelig, b., giddy, dizzy.
Zw indeligheid , z., giddiness , dizziness.
Zwingel , z., flail , swinge.
Zwingelaar, z., thrasher.
Zwingelen, t. w., flail, thrash; -, i. w., (zwaaijend loopera)
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totter.

aa., 1 toil, drudge; -, (hijgen) pant; -, (zuchten) sigh ; -, (hard werken) t toil and moil.

Zwoegen, i.

Zwoeger , z., toiler ; § -, drudge.
Zwoegers , z., toiling; drudging.
Zwoeging, z., toiling, drudging; panting.
Zwoegster , x., zie Zwoeger.
Zwoel • b., sultry.
Zwoelheid • z., sultriness.
Zwoord , zwoerd , z., sward, skin of bacon.

LIJST
DER MEEST VOORKOMENDE EIGENNAMEN , DIE IN DE BEIDE. TALEN
OP VERSCHILLENDE WIJZE WORDEN GESCHREVEN.

I.

NAMEN VAN PERSONEN UIT DE FABELLEER , DE GESCHIEDENIS EN DE
ZAMENLEVING, MET Dt VOORNAAMSTE VERKORTINGEN.
A.

Ang , Aagje, Aagt, vr., zie Agatha.
Aal , Aaltje, vr., zie Alida.
Aiiron ,, m., Aaron.
Abia , m., Abiah.
Ablgaël , m., Abigail , Nab.
Abraham, Bram, m.. Abraham, Abram.
Achab • m. • Ahab.
Achaz, m., Ahaz.
Ada. vr., Adah.
Adelbert • m., Ethelbert.
Adelhead, vr., Adelina.
Adolf, Dolf, m., Adolphus.
Adrianus, Adriaan , Janus, m.,

Adrian.
Agatha , vr., Agatha.
Agnita , Agnes • vr., Agnes.
Ahasverus, m., Ahasuerus.
Alba. m., Alva.
Aibanus , m., Alban.
Alberni , m., Aubry.
Albertus , Albert, m., Albert.
Aleld , vr., Alida.
Aletta, Eisje, vr., Alice, Lettice, Let.
Alewljn , m., Mevin . Awin.
Alex , m., verkorting van Alexander.
Alexander, m., Alexander, Ellick.
Álida, vr., Alithea, Alice, Lettice, Let.
Allanus, m., Allan,
Alphonsus , m., Alphonso.
Amalie , vr., Amalia.
Ambrosius, m., Ambrosius, Ambrose,

Naml.

Amelia, Melia,

Ani , ni., Amy.

vr,, zie Amalia,

Amurad , m., 'Amurath.
Ananias, m., Ananiah.
Andreas, m., Andrew , Sanas.
Andries, m., zie Andreas.
Andromachus, m., Andromachus.
Anna , vr., Anna, Anne, Ann, Nanny,

Nancy.
Aiñsetie, vr., zie Anna.
Annigle, vr., zie Anna.
Anselvnus, m., Anselm, Anselmo.
Ant , vr., Nan , Nanny , zie Anna.
Aatje , vr., verkleinwoord van Ant.'
Anton, m., verkorting van Antonius.
Antonia , vr., Antonia.
Antonle, m., zie Antonius.
Antonius; m., Antonius, -Tony.
Apptanus , m., Appian.
Aristoteles , m , Aristotle.
Arnaud, m., zie Arnoldus.
Arnoldus, m., Arnold, Arnauld.
Arnutfus, m., Arnoif.
Augustijn, m., Augustine, Austin.
Augustus, August, m., Augustus.
Aurelianus , m., Aurelian.

Bas , Basttaan , m., Seb.
Basritus, m., Basil.
Bathseba , vr., Bathsheba.
Beatrix , vr., Beatrix , Beatrice.
Bel , Belle , vr., zie Isabella.
Benedicta , vr., Benedicta , Bennet.
Benedictas, Benedict, m, Benedict,

Bennet.

Benjamin, m., Benjamin, Ben.
Ber4tardus . Bernard, m., Bernard.
Bert, in., Lambert, zie ook Alberius.
Bertha , vr., Bertha.
Bertram , Bertrand , m., Bertram.
Bertus , m., zie Bert.
Bet, e , vr., Betty, Betsy, zie ook Eli-

zabeth.
Bianca, vr., Blanche.
Bontfacius, m., Boniface.
Boudewijn, m., Baldwin. Boutje, m., verkieinw, van Boudewijn.
Brain , m., verkorting van Abraham.
Bregje, vr., verkleinw. van Brigitta.
Brigitta , vr., Bridgit, Biddy,
C.

B.
Badeloch , vr., Beatrix • Beatrice.
Dada a , m., Badjah.
Radje , vr., zie Barbara.
Balthazar, Bait, m., Balthasar.
barbars , vr., Barbara.
Barend,
Bernardus, Bernard.
Barnabas , m., Barnahy.
Bart, m., Balt.
Bartholomeus, m., Bartholomew.

m_,

Calvinus, Calvijn, m,, Calvin.
Carolina , vr., Caroline.
Carolus, Karel,.M,, Charles, Carolus.
Casparus , Caspar • m., Jasper.
Cassandra, vr., Cassandra, Casa.
Catharina , Kaatje,' vr., Catharine,

Kate, Kitty.

Cato , m., Cato ; -, vr., zie Catharine.
Cecilia, Cilia, vr., Cecilia, Ceeily, Cis.
Ceiestinus , m., Celestine.

C H A --- IZA.

676
Chain , m., Ham,
Charlotte , Lotje , vr. Charlotte,
Chariot , Lotty.
Ctrristiaan, Kris, m .,

Christian, Chris,

Krit.
Christiana, KrI%je, vr., Christiana.
Christina , Krisje , vr., Christina.
Ctiristotrel , m., Christopher.
Chrysosto:nus, en., Chry sostom.

Clara, Kiara, Klaartje, vr., Clara,

Clare.
Cjesnens, Clement, m., Clement, Cent.
Coenraad , Koenraad, Koen , m.,

Con rad.
COnstantia,_ .Stans, vr.,. Constance,
Canny.
.
Constantinus, Constantijn , m., Constantine.
Cornell,, , Neeltje • vr,, Cornelia.
Cornelis, Kreits, Kees, m., Cornelius.

Cresus, m., Croesus.
Crispijn , m., Crispin.
Crispinus , m., zie C•rispijn.
Cunegrrnda, vr., Cunegund.

m., Eleazer.
Eliza . nv., Elishah , Elisha.
Eilzabettp • vr., Elisabeth, Betty, Betsy,
Eiigzer ,

i',zss.

m., Geoffrey, Godefroy.
Godllef, m., T'ieopliilus.
Gollat, m., Goliah . Goliath.
G,,rdiaansci, • b , Gordian.
Covert , m., zie Godevaart.
Guzewiln , m., zie Gozewinus.
Gozew'lnus , m., Goswin , Goodwin.

Eenru,etje, lEm,na, vr., Emma.
Ee,eas , m , Aeneas

Engeitje, vr., Angelina.
Ernestus , Ernst , al., Ernest..
Esculaap , rri., Aesculapius.
Etopa,s , m , Aesnpus.
E,,chharl,is , m , Euchary.
Eerciides, m., Euclid.
,.

Gracchen (de) ,

Gratin„ vr,,

Hannah.

Hannes, m., Jack.

Dlonys, Dionisius, m., Denis, Dennis.
Dirk • m., verkorting van Diederik.

Dolt, m., verkorting van Adolf.
Doininicus, m., Dominick.

m., Domitiact.

Doovtje , vr., zie Dorothea.
Doris , m., zie Theodoris.
Dorottsea, vr., Dorothy, Doll, Dolly.
Dries • m., verkorting van Asdries.
-

Edmond, m, . - Edmund,

Eduard m.; Edward, Ned, Neddy, Ted,
Eer. Eefje, vr., zie Eva,
Egbe-r-tus , Egbert • Epj e,, m., Egbert.
Egidias , .m., Giles
Eleazar, m., Eleazer.
Eleonora , Leonora , vr, Eleonor,,

..

H.
Hanna, vr.,

F.

Da , Daatje, vr., zie .ilida.
Daar, m., verkorting van' David.
Daan, Daniël, m , Dan, zie ook Adriaan.
Damianus , m., Damian.
Danaïden (de) • vr., me., the Danaids.
David, m ., David, Davy.
Debora , vr,,, Deborah , Debby , Deb.
Dellia, vr., Delilah.
Denys, m., Denis.
Dertc, Dirk , m., verk. van Diederik.
Diana, vr., Diana, Dy.
Diederik , m., Didier , Derrick.
Dien,,', Dia, vr.,. Dinah, Dy.
Dientje, vr., verkleinw. van Diana.
Hiocietianus, m., Diocletian.

Wel, Nelly.
E lia, Elias, m., Eliah,

m., mv., the Gracchi,pl.

Grace.

E,iaen us , m, Eugenins , Eugene._
.Gratiotan , m., zie -Gratianus.
Eustatius , staats, m., Eustatius, Gra1iaus ,. m., Gratian.
Eustace.
Greg.sor • m., zie G'regorius.
Eva, Eefje, vr., Eve.
Gregorius , m., Gregory.
Everardus , Everar d • m., Everard.
Griet, Margaretha , vr., Madge.
Grietje , vr., zie Griet.
Everhardus, m., zie Everardus.
Evert , m., verkorting van Everurdus. Guido, m.; Guy, Guido.
Ezau • m.. Esau.
Gu y , m., zie Guido.
Ezechi,is, or, Hezekiali.
Ezechigi , m,, Ezekiel.

D.

Geoffrey,

,

Godfried

Cyreitus • m., Cyril.

E.

Gilles • m,, Giles.
Godnar d , m., Godard.
Godevaart , Govert • m. ,

Jeffrey, Geff.

Elize , vr., Elizo . Alice.
E^s.De, rr , zie Alelia.

Cupido , m., Cupid.
Cypri#rnus , m., Cyprian.

Domitianus ,

Gilbertus, m., Giles, Gilbert.

Fnas-, m., verkorting .valt .,ereaas.
Fabianus , m., Fabian.
Ferdina,id , m., Ferdinand, Ferdinando,
Fernando, Earth.
Fietje , vr,, zie Sofia.
Fop, m., zie Philippus.
Floor, m., zie Floris.
Flora , vr,: Flora. .
Floris, m,, Florence.
Francina • Fransje , vr,, Fr ances,

Fanny.

Francisca • vr., Francisca..
Franciscus , m., Francis ,' Frank.

+

Franctintje , vr., zie Francina.
I rans , m,, zie Franciscus.
Fransje, vr., zie Francina.
Frederik , Frits • m., Frederic , Fritz,

Fred.
vr., Frederica.
Freek , 7n., zie Frederik.
Freerik • »z., zie Fr ederik.
Frits, m., zie Frederik.
FritsJe, vr., zie Frederika.
Frederika ,

G.

-

, m., Annibal.
Hansje , vr., zie Hanna.
Hein , ira., zie .lendrikus.
Heintje , vr., zie Hendrika.
J[Wannibnl

Helena , Leentje , vr.,

Helena, Helen.

Hendrik • in., zie Hendrikus.
Hendrika , vr., Henrietta, Harriet.
Hecndrikus, m., Henry, Harry, Hal.
Henri , m., zie Hendrikus.
Henriëtte , ,vr., zie Hendrika.
I-terbert , m., Herbert, Hab,
Hermanus, Herman, Manus, m.,

Herman.
Herodes, m., Herod..
Hesiodes • m., Hesiod.
Hieronienus, Jeronimus, m., HiC-

rom, Jerome.
Hilarius, m., Hilary.
Hiskia, in., Hiskiah.
(Homerus, m., Homer.

Honos•ia , vr., Honoria, Honor.
Horatiën (de) ,

m , mv., the Horatii, pt.
Horatius, m., Horace, Horatio.

Hugo, m., Hugh.
Hubertus , m., Hubert.
m., 'verkorting van Hubertus.
tuig , za , verkorting van .Hugo.''
Hutofridos, m., Humphrey.
Huib ,

Ganlenedes , m., Ganymede...
Geert , m., Gerard.
(Overlie, vr., Gertrude.
Geertrui , Geertruicl , vr., Gertrude .
Geertruida , vr., zie Geertrui.
Georg , m., George
Georgs us , m,, Genree.
Gerardus, m, Gerard.

Huinfry,

m., verkorting van .Hurafridus.

Innocentius, m,, Innocent..

asaíik , m., Isaak, Nye, Nykin.

vr.,

Ge,'rit , art., Gerard.

Isabella, Bel, Belle,

vr., Gerardina.
Mik. Mick.
Gijs, in,, zie Gijsberlus.
Gl.Jsbertus , Bert, m., Gisbertus.

isidoor_. m., zie Isidorus.

Gerritje,
Giel • m.,

, m., Isidor.
Isrnaëi • m., Ishmael,
Izaak • m., zie Isadk.
Isidorus

Isabel, lb.
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Izabella , vr., zie Isabella.
izak , m., zie Isaiik.

J.
Joan • vr., zie Daantje.
Jaanije, vr., Jenny-, Janet.
Jaap, Jakob. m., Jem, Jemmy.
Jacob • m , Jacob (bibl.) ; Jem.
Jacoba • vr., Jacoha, Joan.
Jacobus, Kobus, Koos(, m., James,

(Jem, Jemmy.
m., John , Jack, Jacky; — zonder
land, John Lackland; — zonder vrees,
John the Fearless.
Janina
. vr., Jane.
Jannetje, vr.. zie Jane.
Jan ,.Le • vr., Jane , Jenny.
Janus, m., Janus; Adrian.
Jan •

r

Japik (. m., - zie Jaap.
Jeanne d'Arc, vr., Joan of Arc.
Jehoas , m., Jehoahaz.
Jehova , m., Jehovah (bihl.).
Jeremia • m., Jeremiah, Jeremy, Jerry.
Jeronirnus, m., Jerome.
Jezaia • m, Jesaiah.
Jezus, m., Jesus.
Joan • Johannes • r., John.
Jochem , m, Joachim.
Job , m , Hiob , Job.
Johanna, Jansje(, vr., Jeanet, Jane,

Jenny
Johannes, Hannes (,

m., John, Johnny,

Jack.
Jonas, m., Jonah.
Joost • m., Jocelin , Justus.
Josaphat, m., Joshaphat.
Josephina, vr., Josephine.
Joseph • m , zie Josephus.
Josephus, m., Joseph, Joe.
Josias • m., Josiah , Josy.
Josina , vr., Joshua . Josine.
Jozef, in., Joseph , Joe.
Jozelina • rr., Josephine.
Jortla , m., Joshua.
Juda, in., Judah.
Judas, m., Judas, Jude.
Julia • vr., Julia, Juliet.
.luliaan , m., zie Julianus.
Julianus, m., Julian.
Juliette, vr., zie Julia.
Jupein, m, -zie Jupiter.
Jupiter , m., Jupiter , Jove.
J•stinlanus, m., Justinian.
Justinus , m., Justin.

K.
Ks (, rr., zie Kaatje.
Kaatje, vr., Kate, Catherine.
Karel • m., Charles.
Kareltje, m., CharIy.
Karoiina , vr., Caroline.
Kas • m., verkorting van Kasper.
Kasper , rrt., Jasper.
Kato • vr., Kate, Catherine.

Margriet , vr , zie MalgaretAaa;
Maria • ; nr., Mart, Mol ,.Molly ; Polly.
Marianna • vr., Itl arianna.
Marijtje, vr., zie Maria.
Martha, vr., Martha, Pat, Patty.
MartLn • m., zie Martinus.
Martinus, m., Martin.
Mathilda, vr., Mathilda, Maud, Maud-

Kee • Keetje, vr., Cornelia.
Kees , m., Cornelius.
Klaar,* Kiaartje, vr., zie .Klara.
Klaas , m., Nicholas , . Nick , Nicol.
Klara , vr., Clara, Clare.
Klazina , vr., Clasina.
Kiotilde, vr., Cintilda.
Ko (, m., zie Jacobus.
Koba, vr., zie J,rcoba.
Kobus, m., zie Jacobus.
zie Koenraad.
Koen ,
Koenraad • m., Conrad.
Koos (, m., zie Jacobus.
Koosje, vr., zie Jacoba.
Krelis (, m., zie Cornelius.
KrispiJn • m., zie Krispinus.
Krispinus, m., Crispin.
Kunegonda , vr., Cunegund.

lin.
Matje., vr., zie Mathilda.
Mattheus, m., Matthew, Mat.
Matthijs, m., Matthias.
Maurits, m., Maurice, Morice.
Maximiliaan • m., zie Maximilianus.
Maxirnilianus • m., Maximilian.
Maximinianus, m., Maximinian.
Meichisedek, m., Melcbisedec.
Meila, vr., zie dmatia.
Mercurius, m., Mercury.
Mesach • m., Meshach.
Messias, m., Messiah.
Methusalem. m., Methusalah.
Micha, m, Micah.
Michael, m., Michael, Michel, Mik,

m,

L.
Lambert , m., zie Lambertus.
Lambertus, m., Lanihert.
Larnmert (, in., Lampert.
Laurens, m., zie Lauren-lius.
Laurentius , m., Laurence.
Leen , m., Leonard , Len ; —, vr.,

Mich.

zie

Helena.
Leendert , m., Leonard.
Leentje, vr., zie Helena.
Lena , vr., zie Helena.
Leonard , m., zie Leonardus.
Leonardus , m., Leonard, Len.
Leonora , vr., Eleanor.
Let, Letje ( • vr., zie fllida.
Lientje (, v., zie Carolina.
Lijs (, LLJsj e , vr., Elizabeth.
Livius, m., Livy.
Lodew iiza 9 , vr., Louisa.
Lodevviiia, m., Lewis.
Lotje , vr., zie Charlotte.
Louisa , vr., Louisa.
Lourens . m., Laurence.
Louw (, m., zie Laurens.
Lucas , m. zie Lukas.
Lucia, vr., Lucy.
Lukas, Luik, m., Luke.

M.
Maarten , m., Martin.
Macislet , m., Michael.
Magdalena , rr., Magdalene.
Maateed , vr., Maud, Maudlin.
Mahomed, m., Mohammed, Mahommed;

Mahomet.
Maleachi , m., Malachi.
Manasse , m., Manasseh.
Manuel , m., Emanuel.
Manus , m., zie Hermarus.
Marcus, m., Marc, Mark.
Marcus Aurelius, m., Marc Aurelius.
Marcus Paulus , m., Marc Paul.
Margaretha, vr., Margaret, Margary,

Marget , Madge , Peg , Peggy, Meg.
Margreet, vr., zie Margaretha,

Michel, m., zie Michael.
Michiel , m., zie Michael.
Mie (, vr., zie Maria.
Mietje , vr., zie Maria.
Mijntje, vr., zie Wilhelmina.
Mina , vr., zie - Wilhelmina.
Mohammed , m., zie Mahomed.
Mordechaï , m., Mordecai.
Mozaisch , b., Mosaic.
Mozes , m., Moses.

N.
Ni • vr., verkorting van Anna.
Naatje , vr., zie Anna.
Nathanaëi, m., Nathaniel, Nat.
Nebucadnezar , m., Nebuchadnezzar.
Neeltje, vr., zie Cornelia.
Nehemia, m., Nehemiah.
Nel , vr., zie Cornelia.
Neptunus, m., Neptune.
Nicolaas, m., Nicholas, Nick.
Niko, m., zie Nicolaas.
Nikolaas • m., zie Nieolaas.
Noach , m., Noah.
%o1 , m., zie A4rnoldus.

O.
Obadja, m., Obadiah , Obed, Nob.
Olivier, m., Oliver, Nol.
Orfeus , Orpheus, m., Orpheus.
Origenes • m., Origen.
Ot(, m., zie Otto.
Otto, m., Otho, O.hon, Otto.
Ovidlus , m., Ovid.
P.
Paulus, Pouw, m., Paul.
Petrarchus , m., Petrarch.
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Petrus, m., Peter.
Pttarao ,

m., Pharaoh .

Rozemond, vr., zie
Rubcn • m., Reuben.

Rosemunda.

TUmen (, m., zie Timolheus.
TUs (, m., zi3 Matthijs.
Timothetis, m., Timothy.
Tobias , m, Tobias, Toby.

Ruwolf, m., zie Rudolphus.
Rudolphus, in.,itudolphus .
•
nut • ni., zie Rogier.
m.,
Peter.
,
Pietje, vr., Petronella;
. Rulger, m., zie Rogier.
Plneas • Phincas , m . Phitic as.
Pllt,lus. m., Pliny; - de Oudere, Plin y
S.
the Elder. •

Piet, m, zie Petrus.
Pleter, m., zie Petrrts

Plutarchus,

Toenar, m., zie Thomas.
Toon • m., zie Ant/ionic .
Toontje( , vr., zie Anthonia.
TrnJanus, m., T rojan .
Trec'Je, vr., zie Theresia.

m., Plutarch .

Polycar l ,us , in, Polycarp .
Potyt,ymnia, ar ., Polyninia, Polyliym -

Trui, vr., zie Geertruida.
Truitje, vr., zie Geertruida.

ni., zie Samriël .
Saar . er., zie Sara .
Sar+rije , vr., ::ie Sara,
Saam ,

Tullius,

nia.
Potnpej us , m., Pompey , Pompeins . + Sala enu • m., Salomon , ( Sol.
( Son" • m., zie Samuël.
Porphyrlus • in , I'or pl,yi y .
Samuel • m., Samuel , Sam , Sammy .
Pouw , m, zie Paulus.
Sander , m., zie Alexander.
Pouwtje • vr. P,tulina , I'aa»line .
Prudentie, vr ., Piudentia, Prudence, Sennetje, vr., Suky'

Pru.
Ptolomeus, m., I'tolom\'.
Pyrrhus, m., Pyrrho, Pyrrhus.

U.

Sara , rr., Sarah , Sal , Sally .
, m., Saturn.
Sebstenan , m, Sebastian, ( Sib.
SIiem

Seri Has • m., Gervas.
SIhllln, vr., Sihylla, Sib.
Siegfried , m.,Sigfrides .
Qulntitiauu• , ni., Quintilian.
Sigtstuond , in., Sigismund .
Slave;ter, ni., Sylvester , (Sil.
R.
S u tttt.n (. m., zie Mwou.
Sft. anus, nu , Silvan.
Randolf, m., zie Randolplius.
1 Sttncon, in., Sinieon, (Sim.
Randulphus, m., Itandal.
Rebekkt, vr., Rehecu.aa, Bccl::, Becky. Simt„,. in., Sin1011, (51111.
Rebabeatn, m., Rehnho;tm .
i sIttsu.t , n, 77t., `ar)Ij+son, ^;amson.
St,fle • vr., zie Se)phia.
Releuond • m., Raymond.
Soi,ttts+, vr., Sophia , Sophy .
Rein , in., zie Reiuout.

V.

Q.

! Stsat5, m., Eustatce.
Reendert, m., zie Reisnut.
j St,,,tlslas, m., Stat ► islaw.
Brinier, in., zie Reinoiut.
Reinout, m., Reyuialt, l,cynold, Rey- ! etsmi, vr., zie Cimstantia.

aard.

Ste1,tt„n,ts, gin., Stel lien , Steven .
Steven . m , zie Stephap^us.

Richard , m., Ricl ► ftrd, Dick, Dicky.
Shotje(, vr., zie C/irili ►es .
RUk(, m., zie Richard.
Susanun , vr., Susan , Su, ( Suky.
•
RiJkaard, m., zie Richard.
muze, rr., zie Susanna.
Robbert , m, zie .ltotertus.
Robert . m., zie Roherlris.
I
T.
Rtsbertus, in., Itohert, Rupert, Rob,
Robin, Bob
Roei, m., zie Iloelof.
m., Rowland, Orlando .
Roelof, m., Biheli, Ralph.
Rogier , m., Roger , ( Bodge.
Roil, m., zie Roelof.
Rotoanus, m, RouUan .
R,,eland ,

Rombuud • m., Runibald .
Roosje, vr., Rose.
Rosa, vr.,Rose.
Rosalie, vr., Rosalie .
Rosemunda, vr., Rosamond.
Rustha, vr., those .

Taincrlan, in., Tamerlane .
Teeuwis , m., ziellattheiis.
Teun , Teentje(, rr., zie Alttko?tia.

Valentin , m., Valentine.
V,lentinlanus . m., Valentinian.
Vatertanus, m., Valerian.

Veit , nc., Vitus, Guy.
Velten f , m., zie Vatentijn.
Vt'npastan,ts. m., Vespasian.
Vincenttut,, m., Vincent, Vin.
•

Vir5111u8, n1, Virgil.
Vtvtanus • ni., Vivian.
Vulcanus, m., Vulcan.
V.

Wilhelm , m., zie Wilhelmus.
Wilhelmina , Mina , MVntJe ( , vr.,

Wilhelmina.

m., «William, 1Vil1, (Bill,
Billy.
ttlem, m., zie Wilhelmus.
%tile,,:tjntse, vr, zie Wilhelmina.
Itn (, nn., zie 1Filluelmus.
Wolter, m., zie Wouter.
Vouter, m., Walter, Wat.
1V11betn,ue,

Z.

Thcobald • m., zie 1'heohaldus.
Tt,cubaldus . ni., '.I'iteohald.
Tiseotlora , D,,ortje , vr., Theodora.
Theottorus , Dortt • ne., Theodore ,
( Tid, 'Tit .
Th,col,ttilus, nt., Theophilus, Taff .
Thercbia , vr., Theresa, Tracy.

'rt,omas, m., Thomas, Toni, Tommy.
Ttebout

Tully.

Ulrich , m. Ulric.
Ulricus, Wrik, m., zie Ulrich.
Urb,tnu s • m., Urban.
Urias , m., Uriali.
Ursula, vr., Ursula, Ursel.

Settttrnuti
Sen, , nt.,

m.,

, m., zie Theobaldus.

Zacharias, m., Zachariah, Zachary,
( Zack.
Za,irach , m., Shadrach.
Zebedeus , m., Zehedee.

Zedekia, m., Zedekiah.
Zwlglius , Zwingli (lluldrelch) ,

m., Zwinglius, Zwingle.
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II. NAMEN VAN PLAATSEN UIT DE AARDRIJKSKUNDE EN DE FABELLEER.
Azle • o., Asia; Klein -, Lesser Asia ,

A.

Azoren, Agioren, Azorlsche eilanden (de) , 0., mv., the Azores , pl.

Aalst, 0., Aelst, Most.
Abruzzië • 0., Abruzzo .
Ab)•sslnlé • o., A1 ►yssinia.
Achaja • o., Achaia.
Adriatische zee (de)

o., rns.,

the Carpathian mountains, pl.
Casplsche * zee (de), vr., the

Caspian

Sea.

Castlllë, o., Castile.
Catalonlé, 0, Catalonia.

H.

Acadië , 0., Acadia.

Carlg • O. Caria.
Carpatische gebergte (bet) •

Asia Minor.

Azol, o., Azof, Azoph , Azov.

Ce11on . o., Ceylon.

, vr., the Adriatic Hactrlê • o., Bactria.

Celosyriè • 0., Ceelosyria.

Baltische zee (de). rr., the Baltic Sea.

sea.
Afrika, o., Africa.
Aken , o., Aix - la - Chapelle .
Albanië • o., Albania.

Barbados, o., Barhadoes.
Barbar(je • o., Barbary.
Bazel . o., Basil , Basic .

•

Beijeren • o., Bavaria .

Aleppo , o., Alep , Aleppo.

Be15ië , o., Belgium.
Belgrado, o., I1elgrad,
Bengalen • o., Bengal.

0., Alexandria .
Algnrw•ië, o., Algarva.
Algerië . o., Algeria.
Alexandrië,

Belgrade.

Beotlë, o. •Boeotia.
Bergen (In Htenegouwen), o., Mons
(in Hainault.).
Bergen (In Noorwegen) • o., Bergue,

Alicante, o., Alicant.
Alkmaar, o., Alcmar , Alkmaer .
Allerheiligen-baal (de) • vr., AllSaints-slay.

Bergen (in Norway).

Alpen (de), mv., the Alps, pl.
Amn:onen (dc) (rivier), vr., Amazon

Hergen- op-Zoonn, 0., Bergop-Zoom.

InerlUn , o., Berlin:

(river).
A,nbolna, o., Amhoyna .

Christoffel (St.) eiland, O. St. Kitts.
Chur. o., Coire.
Cleve • Cleef, o., Cleves.
Coblents, o., Cobleutz , Coblence.
Constantlnopel, o., zie Konstantinopel.

Corinthe, 0., Corinth.
Cornwallis, 0., Cornwall.
Crontlë , o., Croatia.
Cyprië, Cyprus, o., Cyprus .
p.

Dnctë, Q., Dacia.
palecarlié, o., Dalecarlia .
• Dalmallé, o., Dalniatia.

Stc rinndes (de) (eilanden), 0., ins,
lette, o., Damietta.
the I1ermnclas, Sommer's Islands, pl. j ÍÁn
o., America; Noord -, NorthR . o•, Dantzie , Dantsiek.
I naul,l,iné,
America; Zuid -, South-America : de • 55c nArablë , o., Bessarabia.
o., Dauphiny.
Eti, ië. o., Bethaii
Yereeni de Stalen ran Noord -, the ; t;e,i
ell,hl,
o., Delphos, Delphi.
D
• ; B;t••ii , * niche rijk (liet), o., Birnnan I Denemarken • o., Der^msrrk.
States of Nort
Uiiited h-America.

Amerika,

!

Andain%ië, o. Andalusia.

Andesebergte (het). o., the Andes, pl.
Antlllrct,e- eilanden (degrooto), o.,

mr., the Antilles, Leew ^^id-ialanJe, pl.
Antllische-eliniden (ate kleine) • o.,
ow.,
r.,

th e Carril, hee islands, the \Vii,d-

ward islands, ril.
Antiochië , 0., Antineb.
Antwerpen • o., Antirerp .
Appenijnen (de) . viz , Aprenine3, pl.
Appeiiinscl, gebergte (het), 0., zie

4ppeuijuen (de) .
Duro

Agi,itanië, o., Aquitain .

gelukkig -, happy
Arabia, Aiahia Felix; steenachtig -,
stony Arabia, Arabia Petra; woest -,
Desert Arabia, Aralna Dlserta.
Arcad,ë, 0., Aicadist.
Archipel (de) , m., Archipelago.
Argeutijnsche republiek (de), vr.,
the Argentine republic.
Armenië • o., Armenia.
Arrngonlë • o., Aragon.
Assyrlë• o., Assyria.
Astrakan • o., Astracan , Astrakhan .
Arabië • o., Arabia;

Asturlë, 0., Astoria .
Athene • o , Athens.
Atlantische oceaan

(de) , in.,

the

Atlantic ocean.
Atrecht, o , Arras.
Australazlë, o., Australasia, Australia .
As•entlnus (Mons) , (A% , ent()nscbe

berg) • na., the Aventine.

I.riiiiu•e.
J5ir+^,^3e. 0., Biskay, Biscay.
Bithynië, o, Bithynia .

Boheme, 0., Bohemia.
Bologne, 0., Itnloiiia,
B osnië.

o., Bosnia.

Bologna .

i)Icdenh o^ ^n , o., Tl^ionville .
Diepen -ellan^ieu (de), o.,, mt., the
L,adroi^eIslands, the Ladrones , p l .
Uonau (ate) e) the Danube .

Uou^tc zee
Doornik

t )eri.
, rr. , the Deaa S
(,e

•
• 0., l ournay.

nothnlë, o. , Bothnia .
Dordrecht , o., Dort.
Bourgoudië, o., Burgundy.
Dronthelm, o., Dronthem.
Brazilië • o., Itrasil , Brazil.
minkerken , o., Dunkirk , Dunker que .
Breslau , o., Breslow.
i^utns , o., the ll nv^•ns
Brelsgau (de). vr., the Brisgau.
. i)uitschland, o., Germany .
Bretagne , o., Brittany, Bretagne.
(de) , m. , the Douro.
Brittnuje (Groot-), o., Gieat-Britain.
Brugge , o., Bruges.
E;runwwik, o., Brunswick.
E.
Brussel, o., Brussels.
Edenburg, o, Edirtbur„li.
Ducl,arIe, o., Becharia.
I Ede•uburgb . o., zie E'denburg.
ilulenrije. o., Bulgaria.
Ecius (de) , vr., the Ems.
Burza , Brubsa , o., Burza.
Egypte, 0., Egypt .
I Else , Elbe (de), er., the F.lhe .
C.
( Elzas (de), in Alsatia, Alsace.
EtyKeeNChe velden (de), o., me., the
Calabrlë!, 0., Calabria.
Elysian fields, pl.
Caledonië, 0., Caledonia.
Engeland
.
, o , England.
California
Californië • o.,
phese, 0., Ephesus .
Calvarten-berg. m., Calvary.
Erfurt , o., Erfort, Erfurt.
Cau.pecl,e, o., Canipeachy.
Canarische eilanden (de) , 0., me., Escurlaal (el) , o., Escurial.
the Canary islands or Isles the Canaries. Ethiopia , o., Aethiopia.
Etollë , o., Etolia.
Cannes, o., Cannae.
i Etrurlé . o., Etruria.
Cappadocië , o., Cappadocia .
Caraiben (de) , vr., site., zie Antillen ! Euphraat, Fraat (de), m., Euphrates
1 Europa • o., Europe.
(Kleine) .
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F.

iberië , o., Iberia.
Icarlë , 0., Icaria.
Ierland , 0., Ireland.
IJ (bet). o., the Y.
IJslapel • o., Iceland.
IJszee (de) , vr., the Frozen Ocean.
•Ilyrlë, o., Illiricum.
Indië, 0.. India; de -n, mr., the In-

Frankenland , 0., Franconia.
Frankrijk, o., France.
Freiburg . o., Fribourg.

Frloul, Frlull, o., Friuly.

G.

Galilea , o., Galilee.
Galllclg, o., Galicia.
Galli . o., Gaul.
Gasconje, Gn cogne, o., Gascony.
Gelderland, o., Guelderland, Guelders.
Gcnd, o., * Gaunt, Ghent.
Geneve. o., Geneva.
Gent, o., zie Gend.
Genua, 0., Gen,a.
Georgië • o., Georgia.
Gertnanië, o., Germany.
Gernsey. o., Guernsey.
Gezelschaps-cllandcn (de), 0., mr.,

the Society Isles , pl,
Glarus, o., Glaris.
Glocester, o., Gloucester.
Goudkust (de) , vr., the Gold-coast.
Graankust (de). vr., the Grain•coast.
Graauwbunderinnnd, 0., (the) Gri-

saus , pl.
Gravenpage ('s), 's Hoge, 0.,

zie

Haag (den).
Grelfwalde, o., Gripswald.
Grevelingen. rr., Gratveliues.
Griekenland, o.. Greece.
Groenland , o , Greenland.
Groot-Brlttanje , 0., zie Britfanje

(Groot-).
o., Juliera, Gulich.

Gulik,

TP
haal( (den), m.. the Iiague.
IIsbsburg. o., }Iapslrurg.
IIaae ('s) , o , the Har tie
hamburg • o., IIarn+,nrgh , Hamburg.
Hannover , o . II:tnover.
IIanseatish . h., Anseatic.
Hanze- steden , vr., me., Il;tnse towns,

dies , pl.; Ooit -, East India ; Nest -,
West India.
Ingermania.

Ingermanlsnd, 0., Ingria,
bonlë , o., Ionia.
Speren , o., Ypres.
Italië, o., Italy.
Ivoor-kust (de), vr., the

lands , pl.
holstein, o., Hólsatia, Holstein.
Hongarije, o., Hungary.
U oord , 0., Horn.

Lombsrdlsch - Venetiaansch Ko
1 nR r hJ k , o., Lombardo-Venetian-n

Krtigd :m.
London , 0., London.
L.stharingen , o., Lorrain , Lorraine.
Lucalt+che , Bahama eilanden (de),

o., ma , the Lucajos. Bahama islands, pl.
Lucanië, 0., Lucania.
Luik, o., Liege.
Lusltttnlë , o., Lusitania.
Lycle, o., Lvcia.
Lyon , o., Lyons.
M.

Jamnika • 0., Jamaica.
Jeruzalem . 0 , Jeru-alem.
Joodsche Land (het) . o., Jewry.
Jordaan (de) , m., the Jordan.
Judea , . 0., Judaea, Judea.

Maas (de), vr., the Mase, Maese, Meuse.
Maastricht, 0., Maestricht.
MNcedonlë, 0., Macedonia.
Midera , 0., Madeira.
Alnldiven (de) . 0., mv., the Maldivian

islands , the Maldives, pl

K.

rr.. Cape; -de Goede Hoop,
the Cane of Good Iiope, Groene -,
Green Cape.
KNA'erlanndl • o., Cafraria.
Kaap (de).

KHtner(tk , 0., Ct;anthray.
KAtinsl (Slet). o_, the Channel

, la Man.
rhe, L'rittsh Channel, English Channel,
Straits of Dover.
Kusplbc tic zee (ate) , vr., Caspivn Sen.
Kerkelijke Steal (de) . m., the Pope's
donin onus , ttie State of tho Church.
Keulen, 0., Cologn, Cologne.
Kloet'. 0 , zie ('leve.
Koerlantl , 0., Courland.
hf ► 1Ishcrgrn , 0., Knnigsherg.
Konr► tnntinopel , o., Constantinople.
Kopenhagen, 0., Copenhagen.
Koren . o., Cores.
K' ► rslka . 0,, Corsica
Kortrijk , 0 , Courtray.
Kraknu, 0., Cracovia.

Markiezen (de), 0 , ma., the Marquesas.
Marokkoo , 0., Morocco.
Martinique, 0., 3lrirtitiico.
Maurilenlë, o., Mauritania.
Mechelen, o , Malines, Mechlin.
meenep • 0 , Menin.
?Briesen , 0., Misais.
Mekka , 0., Meccs.
MP«opot.,mlë, o., Mesopotamia.
11lidd.11 ► urg, 0., Middellnirgh.
115 Itldel l.ndsche zee (de) , vr., the

Mi'diterrat,eaii S,•a, the Merliterraieau.
5511NNn, 0., Mil.tno, Milan.
Sills-tv, o, Mrletuo.
lllingrclië, o., Mingrelia.
Moreel (cie), rr., the Moselle.
Mo ► Ida..lë , o., Moldavia.
11lulukken (cie). o., mv., the Moluccas.
Mongolië, o., Country of the Mongols,
M.► raslë, 0., Moravia.
Musks.., o., Moskou'.
Mosc<► wn (de) , vr., the Moscowa,

hIoskoa
lSloskos it' . 0., Moacovia.
Piultlit.,scn, n., Mulhouse.
Munchen , 0., Munich.

I..

Anseatic-towns . pl.
Ilartzgebergte (liet) , 0., the Hartz.
Hekla - (de) , m , } Iecla.
llelvetlë . 0., IIelvetin.
HHenegoouwen , o., Iiainautlt.
Hertogenbosch ('s), o., Bois le•Duc.
Itertogenrade ('t;) . o , Rolduc.
IJetslterlii , o.. IIesperia.
liesoren • 0., IIessia.
IIlbernië. o, Hibernia.
iiltlaodsche, Schetlandsche ellandeu (de) , o., mv., the Shetland Is-

Ivory-Coast.

Llssabou • o., Lisbon • Lisboa,
Llttbauen, o., Lithuania.
Llvadlë, o., Livadia.
Livorno , o., Leghorn.
Locrle , o.. Locris.
Lotnbardije, o., Lombardy.

1.aconië • n., Laconia.
L.HQ, tn l (de) eilandjes, 0.,

mr., the

La,uues.
[.nl► Il lien (de) , vr., mr., Lapithae.
I.NI!sstz (de), vr., Luaatin.
Leeuwarden , o., Len w a rd e.
Lelden • Leyden , o , Leyden.
Leipzig, o., Leipsic, Leipzic.
Leua•en, o., Louvain.
Libanon (de) , m, Lebanon.
Llbye, o., Libya.
Ligark, 0, Liguria,
Lllf and • 0 , Livonia.
Limburg , o., Lintburgli.

N.

Nasnav van Calais, 0., Straitsof Dover.
Namen , 0., Namur.
Nanking, 0., Nankin.
Nantes • o., Nantz.
Napels , 0., Naples.
Neder - Egypte • 0., Lower Egypt.
Nederlanden (de) , 0., mv., the Nether-

lands , pl.
Neger- Elfend , 0., Negroes-Island.
Neurenberg, 0., Nurenberg.

NIE -- WES.
Nieuwpoort , 0., Nieuport.
1V.Ieuw- Schotland, o., New-Scotland,

Nova-Scotia.
%lgrltid, o., Nigritia, the land of
Negroes.
NUsaegen. o., I\imeguen.
Noordknap (de), vr., the North-Cape.
Noordzee

(de) , vr., the North-Sea.

Nooria%ejen , 0.. Norway.
Nootnrurcant- eilanden (de),

o., me.,

Niitrneg-Islands, pl.
Norektandië.
Nor:uandiJe,

(de), m., the Rhine.
RUssel • o., Lisle.
Roermund • o , Ruremond.
Romanlë, o., Romania.
Rome, o., Rome, Room.
Ro.,dc zee (de) , er., the Red Sea.
Rotsgebergte (het) • 0., the Rocky
RUn. RhIn

Mfouiitams, pl.
Rouaan , o., Rouan, Rouen.
Rumrib, o., Rumelia.
Rusland , 0., Russia.

1 0., Normandy.
}

NtabIC , o., Nuhia.
%uien , 0.. Ny'on.
Nijl (de), nl., the

Sahara (woestijn van), vr., Zaara,

Nile.

Sahara , Zahara.
Snhra , er., zie Sahara.
Saksen , o., Saxony.

O.

Salonica, 0., Salónichi, Salonica.
Salitzburg, 0 , Salzhnrgh.

Oost (de) , m., the East.
Oosten (loet) , o., Orient.

Oostenrijk , o., Austria.
Oost -ln,ili^, o., East-India;

Sardlnle, o., Sardinia.

de -n, me.,

the East-Indies, pl.
Oostzee (de) , vr., the Baltic Sea , the

Baltic.

3armalle , o., Sarmatia.
Saverne (de), rr., the Severn.
Savoye, 0., Savoy.
Scandinavië✓ . 0., Scandinavia.
Scheba , o., Sheha.

Oranje, o., Orante.

Schelde (de), vr., the Scheld.

Orcrdische ellnnden (de), 0., mv.,
the Oi kneys, Orcade3 , pl.
Osnabr ugge , 0., Osriaburg.

Schetlandache eilanden (de), 0., me.,

Oste-nde , 0., Ostelid.

Schutland

Ouessaut, o., Ushant.

Se thië • 0., Scythia.

P.

Palts , Pnitz (de) , m., the Palativate.
Pampelo ►ar , o . Pampeluna.
Parijs , o., Paris.
Patagonië , o., Patagonia.
Pauselijke Staten (de), m., me., the

Papal States , pl.
Pensihanii', o., Pennsylvania.
Pernambuc. o., Pernanibuco.
Perzlc , o.. Persia.

the Shetland.Isles, pl.
Schonen , 0., Sconia.

• o., Scotland, Schotland.

, o., Teneriffa.

Foundland.
Theems (der, m., zie Teems (de).
Thessallë • o., Thessaly.

Thraclë, o., Thrace, Thracia.
Thuringen, 0., Thuringia.

Tienen • o., Tirlemont.
Tongeren , o., Tongres.
Toskanen , o., Toscany.
Transylvanle, 0., Transylvania.
Trente, o., Trent.
Trier , o., Treves , Trier.
Triest , o., Trieste.
Trom a , 0., zie Troje.
Troje , o., Troy, Troja.

Turcounanen (het land der), 0., TuiConiania.
Turkije ,

o., Turkey.
Turkoinanen, zie Turcomanen.
, o., Deux•pouts,
brucken.

Tweebruggen

Zwei.

Tyrus , o., Tyre.
U.

Upeal , o., Upsala.
Uraiische gebergte (het), 0, the Ural ,

the Uial mountains, p1.

Venetië

Sidonië, 0., Sidonia.

Vereenigde Provinciën (de), vr., me.,

Sliezië , o., Silesia.
Sinai (de berg), m., Mount Sinai.
Slavenkust (de) • vr., the Slave-Coast.
SI , ► vonië • o., Slavoltia.,
Sluis, 0., Sluys.

zie Smyrna.
, 0., Sniyrna.

3mirna, o.,

& rnyrna

Pliarsnlls , 0., Pharsalia.

Bond (de) , vr., the Sound.

Phllipl,ijn.che eilanden (de), hup .
piJnen , o., me., the Philippine islal,ds,

Sor11ngcn eilanden (de) , 0., me., the
Sc :lll y isles, pl.
Spanje, 0., Spain.
Specerij eilanden (de), 0., mó., the

pl., the Phil)ppinca. pl.

Tenerife

Terre neut, Terre-neuve, 0., New-

Senegambia • o., Senegambia.
Sers- ie , o., Serrla.
Siberia, o., Siberia.
Slchem • o., Shechem.
zitbuis o., Sicily.

Petersburg (St ) , o., St. Petersburgh.

Plcardl é , 0., Picardy.
Plemont , o., Piedmont.
Podolië. 0.. Podolia.
Polen , o., Poland.
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Tartarije, o., Tartary.
Teems (de) , m., the Thames.

V.
o., Venice.
Vereenigd KoningrUk (het) , 0., the
,

United Kingdom
the United Provinces , pl.
Vereenigde Stalen (de), m.,

United Slates, pl.
, o., Fumes.

mv.,

the

Venrne

V irglnië • 0 , Virginia.
Vlaanderen, 0., Flanders..
Vlissingen • o., Flushing.
Vogcren (de) . m., mv., the Vosges

the Vorese, pl.
, o., Terra del Fuego.

, pl.,

Vuurland

W.

Spice Islands , pl.

, 0., Pays de Vaud.

Splers . o., Spire,
Spitsbergen , 0.,

Speyer.

Wandland

Spltzherthen.

Potyneale, 0 , Polynesia.

3tcenkerken • 0.,

Steinkirk.

Pon► tnercn . 0 , Ponterartia.
Praag, o., P•azue.
Prutssen , 0., Pruss'a.
Pyreneëu (de), rr., inn, the Pyrenean

S1ier,ittnrken , 0 , Stiremark , Stiria.

^Valdsteden, Woudsteden (de vier),
In Zwaben , er., me., the Foresttowns in Suahia.

mountains, pl., the Pyrenees, pl.
R.
Regensburg, o , Ratisbou.

Stukiiolm , o., Stockholm.

satraatsburg , o., Strashourg, Strasburg.
Stutgard, o., Stuttgardt.
Sundcrrnnnland , 0., Siinderman1a.

Suriname , o., Surinam.
Syrië , o., Syria.

T.

Reigns, o., Rheims.
Rbetlë , 0, Rtietia.

Rhudus • o., Rhodes, Rhode-Island.

Tang (de) , m., Tagus.
Tanger , o., Tangier.

W allachtje , o., Wallachia.
Walles , 0. Wales.

, 0., Valais.
, o., ; Warsaw, Warsow,

^Vnillsserland

Warschau

sovia.
^Vecnen, 0., Vienna.
Weicbsel (de) , vr., the

Var.

Vistula.

Wendenland , 0., Vandalia.
Westermanland , 0., Westermania.
Westerzee (Atlantische Oceaan) de,
vr., zie Atlantische Oceaan.
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WES-ZWI.

%Vesttalen , o., Westphalia .
{
West - Indië • o. West-India ; de - n ,

mv., the West-Indies, pl.
^Vetterau (de), vr., Wetteravia.

Witte zee (de) , vr„ the White Sea .

Woudsteden (de), vr., me., zie

steden.
x.
ante, o., Zante.

V.

Zevenbergen , o., Transylvanii?.
Zuiderzee

Yperen, o., Ypres
Yverdun, o,, Yverdun.

Wald-Z.
►

(de) , vr., the Zuyder-zee.

Zuidzee (de Groote of stilte) ,

the South-Sea, the Pacific Ocean.
Zwaben , o., Swabia , Suabia.

vr.,

Zwarte zee (de), vr., the Black Sea.

Zweden, o., Sweden.
Ztetand, o., Zealand; Nieuw -, New - Zwitserland . 0., Switserland.
1 Zealand.

L' K R A T A.
,.

•,u, "W Wim! ..,ae^ e

B1. 69, kol. 1, regel 21 v. b., staat: lege, lees: degen.
„ 123, „ 1,
„ 14 v, o., staat : faamroov er, lees :
faanirooven.
w 123 , kol. 2 , regel 7 v. o., achter foreman , te lezen de
woorden : edile , inspector of buildings.
,, 123, kol. 2, regel 17 v. o., staal: fabrijk, fabriek , z,
edile enz., lees: fabriek, fabrijk, z., manufactory,
factory.

Bl. 127, kol. 2, regel 12 v. o., slaat: ont, lees: out.
„ 189, ,, 1,
12 V. b., staal : iemand , yew., some
►,
body, any body, lees: iemand, rnw., some one,
any one , some body, any body.
„ 445 , kol. 2, regel 20 v. b., staat : with, lees : which.

